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ELSŐ FEJEZET

Mrs. McGillicuddy pihegve döcögött végig a peronon, a bőröndjét cipelő hordár nyomában. Mrs. McGillicuddy
alacsony volt és kövér, a hordár viszont magas, és nagyon hosszú léptekkel haladt. Ezenfelül Mrs. McGillicuddyt a
rengeteg csomag, az egész napos karácsonyi bevásárlás eredménye is akadályozta a mozgásban. A verseny kettőjük között
éppen ezért egyenlőtlen volt, a hordár már a peron végén járt, amikor Mrs. McGillicuddy még csak a közepe felé lihegett.

Az egyes peron pillanatnyilag nem volt túlzottan zsúfolt, mivel éppen elment egy vonat, de a senki földjén, a peronon
túl, nyüzsgő tömeg rohant a földalattihoz és a földalattitól, a csomagmegőrzőbe, teázókba, információs irodákba, a
jelzőtáblákhoz és a pályaudvart a külvilággal összekötő két kapuhoz: az Érkezéshez és az Induláshoz.

Mrs. McGillicuddyt csomagjaival együtt ide-oda lökdösték, de végül is odaért a hármas peron bejáratához, és lerakta
egyik csomagját, míg táskájában a jegye után kotorászott, amellyel a szigorú, egyenruhás őrtől bebocsátást nyerhet.

Ebben a pillanatban egy rekedt, de pallérozott Hang szólalt meg a feje fölött:
- A harmadik vágányról - közölte a Hang - 16.50-kor személyvonat indul Brackhampton, Milchester, Waverton, Carvil

Junction, Roxeter és Chadmouth állomásokra. A brackhamptoni és milchesteri utasok a szerelvényvégén levő kocsikba
szálljanak be. A vanequayi utasoknak Roxeterben kell átszállniok. - A Hang egy kattanással elhallgatott, majd újra
rázendített, közölve, hogy a kilences vágányra beállt a 16.35-ös, Birminghamből és Wolverhamptonból.

Mrs. McGillicuddy megtalálta és felmutatta jegyét. Az őr kilyukasztotta, és azt morogta:
- Jobbra, a szerelvény végén.
Mrs. McGillicuddy végigkocogott a peronon, és megtalálta a hordárt, aki unatkozva bámult maga elé egy

harmadosztályú kocsi előtt.
- Tessék, nagysád.
- Első osztályon utazom - jelentette ki Mrs. McGillicuddy.
- Ezt nem mondta - morgott a hordár. Lekicsinylően végigmérte az utas férfias szabású tweed kabátját.
Mrs. McGillicuddy ugyan közölte a hordárral, hogy első osztályon utazik, de nem állt oda vitatkozni. Alaposan

kifulladt.
A hordár újra felkapta a bőröndöt, és elvonult vele a szomszéd kocsihoz, amelynek magányos pompájában

kényelmesen elhelyezte Mrs. McGillicuddyt. A 16.50-es vonat nem volt népszerű, az első osztályú utasok vagy a
gyorsabb reggeli expresszt, vagy az étkezőkocsival rendelkező 18.40-est részesítették előnyben. Mrs. McGillicuddy
átnyújtotta a hordárnak a borravalót, amelyet az csalódottan vett át, s nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy az összeg jobban
illett volna harmadosztályú, mint első osztályú utashoz. Mrs. McGillicuddy sohasem osztogatta valami bőkezűen a
borravalót, noha arra szívesen áldozott, hogy kényelmesen utazzon, mert északról érkezett, s az egész éjszakát vonaton
töltötte, napközben pedig lázasan bevásárolt.

Kényelmesen hátradőlt a bársonyülésen, megkönnyebbülten felsóhajtott, és elővett egy képes újságot. Öt perc múlva
füttyszó hallatszott, és a vonat elindult. A képes újság kicsúszott Mrs. McGillicuddy kezéből, feje félrebillent, és három
perc múlva már aludt is. Harmincöt percig aludt, és felfrissülten ébredt. Megigazította félrecsúszott kalapját,
felegyenesedett ültében, és kinézett az ablakon az elsuhanó tájra. Már egészen besötétedett, komor, ködös decemberi nap
volt, öt nappal karácsony előtt. London sötét volt és komor; a vidék sem látszott másnak, csak olykor-olykor villantak fel
egy-egy város, állomás vidám fényei.

- Aki teázni óhajt, fáradjon az étkezőkocsiba - szólt be egy pincér, miközben varázslatos gyorsasággal felrántotta a
folyosóra nyíló ajtókat. Mrs. McGillicuddy már megitta teáját egy nagyáruház büféjében. Pillanatnyilag bőségesen
jóllakottnak érezte magát. A pincér végigment a folyosón, egyhangúan hadarva szövegét. Mrs. McGillicuddy elégedetten
nézett fel a poggyásztartóra, ahová csomagjait rakta. A törülközőket igazán jól vásárolta, és éppen megfelelnek Margaret
ízlésének, a Robbynak szánt légpuska és a Jeannak vásárolt nyúl a legnagyobb mértékben kivívta megelégedését, az
estélyi kabátka pedig, amelyet magának vett, éppen olyan, amilyenre szüksége van: meleg, de mutatós. A Hectornak
vásárolt pulóver szintén... Gondolatban hosszan elidőzött beszerzésein, és helyeslően állapította meg, hogy mindenki
számára sikerült megtalálnia a megfelelő ajándékot.

Elégedetten tekintett újra az ablak felé; egy ellenkező irányból közeledő vonat száguldott el mellettük; az ablakok
megremegtek, és Mrs. McGillicuddy is összerázkódott. A vonat váltókon csattogott keresztül, és áthaladt egy állomáson.

Aztán hirtelen lassított, bizonyára valamilyen jelzésnek engedelmeskedve. Néhány percig csak mászott előre, aztán
megállt, majd nagy zökkenéssel újra megindult, és nemsokára megint gyorsabban haladt. Ebben a pillanatban a mellettük
levő vágányon egy velük egy irányban haladó vonat kanyarodott feléjük. A két vonat egy darabig párhuzamosan haladt,
hol az egyik szerzett egy kis előnyt, hol a másik. Mrs. McGillicuddy benézett a szomszéd sínpáron haladó kocsi ablakán.
A legtöbb ablakon leeresztették ugyan a függönyt, de néhol láthatók voltak az utasok. A másik vonat nem volt nagyon
zsúfolt, és sok üres fülke akadt.

Abban a pillanatban, amikor úgy látszott, mintha a két vonat egymás mellett állna, az egyik ablak függönye kattogva
felszaladt, és Mrs. McGillicuddy benézett az alig néhány lépésnyire levő kivilágított első osztályú fülkébe.

Elakadt a lélegzete, és félig felemelkedett ültéből.
Az ablaknak, és egyben neki is háttal, egy férfi állt a fülkében. A vele szemben álló nő torkát szorongatta - lassan,
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könyörtelenül fojtogatta. A nő szeme kidülledt, püffedt arcát szederjes foltok borították. S miközben Mrs. McGillicuddy
bénultan figyelte, bekövetkezett a vég; a nő teste elernyedt, és összecsuklott a férfi karjában.

Ugyanebben a percben Mrs. McGillicuddy vonata újra lassított, a másik viszont előnyt szerzett, és néhány pillanat
múlva eltűnt.

Mrs. McGillicuddy szinte gépiesen a vészfék után nyúlt, majd keze határozatlanul megállt a levegőben. Elvégre mit
használna, ha annak a vonatnak a vészfékét húzná meg, amelyben ő utazik? Az iménti borzalmas látvány és a szokatlan
körülmények megbénították. Azonnali intézkedésre van szükség - de mire?

Ekkor kinyílt a fülke ajtaja, és a kalauz lépett be. - Kérem a jegyeket - szólalt meg.
Mrs. McGillicuddy hevesen fordult hozzá:
- Megfojtottak egy nőt! - mondta. - A mellettünk elhaladó vonatban. Láttam!
A kalauz kételkedve nézett rá.
- Hogy tetszett mondani?
- Egy férfi megfojtott egy nőt! A másik vonatban! Láttam!... Onnan! - és az ablakra mutatott.
- Megfojtotta?! - kérdezte hitetlenül a kalauz.
- Igen, megfojtotta! Láttam, mondom magának! Azonnal tennie kell valamit!
A kalauz zavartan köhécselt.
- Nem lehetséges, asszonyom, hogy ön kissé elszundított, és ... - hagyta félbe tapintatosan.
- Valóban elszundítottam, de ha azt hiszi, hogy álmomban láttam, akkor nagyon téved. Láttam! Hányszor mondjam?
A kalauz szeme az ülésen heverő képes újságra tévedt. Egy egész oldalas képen egy leányt fojtogatott valaki, egy férfi

pedig a nyitott ajtóból revolvert szegezett mindkettőjükre.
- Nem lehetséges, asszonyom - mondta a kalauz rábeszélő hangon -, hogy valami izgalmas történetet olvasott, s azután

elszundított, majd amikor felébredt, kissé összekeverte a dolgokat...
Mrs. McGillicuddy félbeszakította:
- Láttam! - jelentette ki határozottan. - Olyan ébren voltam, mint most maga. Kinéztem az ablakon, és láttam, amint a

mellettünk haladó vonatban egy férfi fojtogat egy nőt. Most pedig szeretném tudni, hogy mi a szándéka?
A kalauz kelletlenül sóhajtott, és az órájára nézett.
- Pontosan hét perc múlva Brackhamptonba érünk. Jelenteni fogom, amit elmondott nekem. Talán lenne szíves

megadni a nevét és a címét... arra az esetre, ha netalán ...
Mrs. McGillicuddy megmondta a címet, amelyen a következő néhány napon található lesz, valamint állandó skóciai

lakcímét is. A kalauz feljegyezte, majd eltűnt, az olyan ember arckifejezésével, aki megtette kötelességét, és
eredményesen megnyugtatta az utazóközönség egy idegesítő tagját.

Mrs. McGillicuddy komor és bizonyos mértékben elégedetlen maradt. Vajon a kalauz valóban jelenti-e a történteket?
Vagy csak őt akarta megnyugtatni? Sok öregedő asszony akad az utasok közt - gondolta bizonytalanul -, akiknek szent
meggyőződése, hogy kommunista összeesküvést lepleznek le, vagy hogy veszélyben forog az életük, repülő csészealjakat,
titokzatos űrhajókat vélnek látni, és sosemvolt gyilkosságokat fedeznek fel. Ha ez a kalauz az ő történetét is ilyesminek
tartotta...

A vonat lassított, átfutott a váltók fölött, és már egy nagyváros fényei között haladt.
Mrs. McGillicuddy kinyitotta táskáját, elővett egy kifizetett számlát - más nem akadt a keze ügyébe -, pár hevenyészett

sort írt golyóstollával a számla hátlapjára, betette egy üres borítékba, amely szerencsére előkerült táskájából, leragasztotta
és megcímezte a borítékot.

A vonat begördült a zsúfolt peronra. A mindenütt jelenvaló Hang rázendített:
- Az első vágányról 17.38-kor személyvonat indul Milchester, Waverton, Roxeter és Chadmouth felé. A Market

Basing-i utasok szálljanak be a harmadik vágányon várakozó vonatba. A külső egyes vágányra beállt a carburyi vonat.
Mrs. McGillicuddy aggodalmaskodva nézett végig a peronon. Oly sok az utas, és oly kevés a hordár! Ó, ott van egy!

Erélyesen magához intette:
- Hordár! Kérem, vigye el ezt a levelet azonnal az állomásfőnöknek!
Átnyújtotta a borítékot és egy shillinget.
Majd megkönnyebbült sóhajjal hátradőlt az ülésen. Nos, megtette, amit tehetett. Egy pillanatig sajnálkozva gondolt a

shillingre... hat penny is elegendő lett volna ...
Gondolatban visszatért a szörnyű jelenethez, amelynek tanúja volt. Borzalmas, egészen borzalmas... Elspeth

McGillicuddynek erős idegei voltak, de most a hideg rázta. Milyen különös, milyen fantasztikus élményben volt része az
imént! Ha annak az ablaknak a függönye nem szalad fel éppen akkor ... De ez bizonyára a sors különös akaratából történt
így...

A sors akaratából ő, Elspeth McGillicuddy, egy gyilkosság szemtanúja volt. Eltökélten összeszorította száját.
Kiabálás, füttyszó, ajtócsapkodás hallatszott. A 17.38-as lassan kigördült Brackhamptonból. Egy óra és öt perc múlva

megérkezett Milchesterbe.
Mrs. McGillicuddy összeszedte csomagjait, és kiszállt. Fürkészve nézett végig a peronon. Nagy nehezen sikerült

hordárt kerítenie.
- Taxihoz?
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- Azt hiszem, várnak.
A milchesteri állomás előtt egy taxisofőr lépett oda hozzá. A helyi tájszólással, lágyan ejtette a szavakat:
- Mrs. McGillicuddy? St. Mary Meadbe?
Mrs. McGillicuddy közölte, hogy azonos a várt személlyel. A hordár szolgálatait, ha nem is nagylelkűen, de

megfelelően díjazta. Az autó, Mrs. McGillicuddyvel, bőröndjével és csomagjaival elindult az éjszakába. Kilenc
mérföldnyi út várt rájuk. Mrs. McGillicuddy egyenes derékkal ült a kocsiban, és képtelen volt megnyugodni. Arra
vágyott, hogy valakinek kiöntse a szívét. A taxi végre befordult az ismerős falusi utcába, és célhoz ért; Mrs. McGillicuddy
pedig kiszállt. Idősebb szobalány nyitott ajtót, a sofőr meg lerakta a csomagokat a lépesőre. Mrs. McGillicuddy egyenesen
átvágott a hallon a nappali nyitott ajtajáig, ahol háziasszonya, egy törékeny öreg hölgy várta.

- Elspeth!
- Jane!
Megcsókolták egymást, és Mrs. McGillicuddy minden bevezetés nélkül a tárgyra tért: - Képzeld, Jane! Épp most

láttam egy gyilkosságot!

MÁSODIK FEJEZET

1

Miss Marple az anyjától és nagyanyjától örökölt hagyományokhoz híven, melyek szerint igazi hölgy sohasem rémül
meg, és nem lepődik meg semmin sem, csupán a szemöldökét húzta fel, fejét csóválta, és megjegyezte:

- Rendkívül nyomasztó lehetett, Elspeth, és minden bizonnyal rendkívül szokatlan is. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha
most azonnal elmeséled.

Mrs. McGillicuddy éppen erre vágyott. Hagyta, hogy háziasszonya közelebb vonja a tűzhöz, leült, levette kesztyűjét,
és belevágott az izgalmas történetbe.

Miss Marple feszült figyelemmel hallgatta. Amikor Mrs. McGillicuddy végül abbahagyta, hogy lélegzetet vegyen,
Miss Marple határozottan kijelentette:

- Azt hiszem, drágám, a legjobb, ha most felmégy a szobádba, leveszed a kalapodat, és megmosdasz. Azután
megvacsorázunk, és vacsora közben minderről egyáltalában nem beszélünk. Vacsora után azonban alaposan
megtárgyaljuk a dolgot.

Mrs. McGillicuddy egyetértett ezzel a javaslattal. A két hölgy megvacsorázott, s étkezés közben megvitatták a St.
Mary Meadben zajló élet különböző eseményeit. Miss Marple ecsetelte az új orgonista iránt megnyilvánuló
bizalmatlanságot, elmesélte a patikusné legújabb botrányát, és célzott a tanítónő meg a tanfelügyelő közötti viszályra.
Ezek után pedig megtárgyalták mind Miss Marple, mind Mrs. McGillicuddy kertjét.

- A peónia - jegyezte meg Miss Marple, miközben felállt az asztaltól - rendkívül szeszélyes. Vagy megszokja a helyét,
vagy nem. De ha egyszer megszokta, akkor a sírig hűséges marad, ahogy mondani szokás, és manapság már valóban a
legszebb fajták is megteremnek.

Újra kényelmesen elhelyezkedtek a tűz mellett, és Miss Marple két metszett poharat vett ki a sarokban álló
pohárszékből, a másik szekrényből pedig egy üveget kerített elő.

- Ma este nem kapsz kávét, Elspeth - jelentette ki határozottan. - Már úgyis túl feszült az idegállapotod (ami nem is
csoda!), és bizonyára nem tudnál aludni. Inkább egy pohár fügebort ajánlok, később pedig iszunk egy csésze kamillateát.

Mrs. McGillicuddy helyeselte a tervet, Miss Marple meg kitöltötte a bort.
- Jane - kérdezte Mrs. McGillicuddy, miközben elismerő arckifejezéssel kortyolt egyet poharából -, ugye te nem

hiszed, hogy álmodtam az egészet, vagy képzelődöm?
- Egyáltalában nem - vágta rá Miss Marple habozás nélkül.
Mrs. McGillicuddy megkönnyebbülten felsóhajtott.
- Az a kalauz azt hitte. Nagyon udvarias volt, de azért...
- Ez az adott körülmények között egészen természetes is volt, Elspeth. Nagyon valószínűtlenül hangzott a történet, és

valóban valószínűtlen is! Ezenfelül pedig a kalauz nem ismer téged. Nem, semmi kétségem sincs afelől, hogy mindazt
láttad, amit elmeséltél. Nagyon rendkívüli, de egyáltalában nem lehetetlen. Emlékszem, milyen érdekes volt, ha egy vonat
párhuzamosan haladt azzal a vonattal, amelyen én utaztam, és kedvemre megfigyelhettem, mi folyik a másik vonat
egy-két kocsijában. Egyszer egy kisleány a mackójával játszott, majd hirtelen a sarokban alvó kövér férfihoz vágta, az
meg felpattant, és nagyon mérgesen méltatlankodott, a többi utas meg, úgy látszik, igen mulatságosnak találta a dolgot.
Mindenkit egészen élesen láttam. Utána pontosan el tudtam volna mondani, milyen volt a külsejük, és mit viseltek.

Mrs. McGillicuddy hálásan bólintott.
- Éppen így volt velem is.
- Az a férfi háttal állt feléd, ugye? Tehát nem láttad az arcát?
- Nem.
- És a nőt le tudnád írni? Fiatal volt vagy öreg?
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- Fiatalos. Harminc és harmincöt között lehetett, azt hiszem.
- Csinos volt?
- Hát ezt nem tudnám megmondani. Az arca, persze, egészen eltorzult, és ...
Miss Marple gyorsan közbevágott:
- Igen, igen, persze. Milyen ruha volt rajta?
- Valamilyen bundát viselt, olyan világos színű szőrmét. Kalap nem volt rajta. A haja szőke volt.
- És semmi jellegzetes dologra nem emlékszel a férfival kapcsolatban?
Mrs. McGillicuddy egy darabig mérlegelte a választ, mielőtt megszólalt.
- A közepesnél magasabb termetű volt, és sötét hajú, azt hiszem. Nagykabátban volt, úgyhogy az alakját nem nagyon

láthattam. - Majd elkeseredetten fűzte hozzá: - Ez igazán nem nagyon pontos személyleírás.
- Ez is valami - vigasztalta Miss Marple. Majd kisvártatva megkérdezte: - Bizonyos vagy benne, hogy a nő meghalt?
- Meghalt, biztos vagyok benne. A nyelve kilógott, és... inkább nem beszélnék róla ...
- Persze, persze - vágta rá Miss Marple. - Bizonyára többet tudunk meg holnap. A reggeli újságokban már benne lesz.

Miután ez a férfi megtámadta és megölte a nőt, a holttesttel valamit kezdenie kellett. Mit tehetett? Valószínű, hogy a
legelső állomáson gyorsan leszállt a vonatról - egyébként nem emlékszel, oldalfolyosós kocsi volt?

- Nem.
- Akkor valószínűleg helyi vonat lehetett. Majdnem biztos, hogy Brackhamptonban megállt. Tegyük fel, hogy az

emberünk Brackhamptonban leszállt, miután a holttestet egy sarokba ültette, arcát a szőrmegallérral eltakarva, hogy a
felfedezést késleltesse. Igen, azt hiszem, ezt tette. Minden bizonnyal ezt tette. Persze előbb-utóbb felfedezik, és úgy
hiszem, hogy ha a vonaton találnak egy meggyilkolt asszonyt, a hír majdnem biztosan belekerül a reggeli lapokba. Majd
meglátjuk.

2

De a hír nem szerepelt a reggeli lapokban.
Miss Marple és Mrs. McGillicuddy, miután erről megbizonyosodtak, hallgatagon fejezték be reggelijüket.

Gondolataikba merültek.
Reggeli után a kertben sétáltak. Ez az általában vonzó szórakozás aznap reggel azonban kissé kedvetlenül folyt. Miss

Marple ugyan felhívta vendége figyelmét sziklakertjének néhány új és ritka növényére, de meglehetősen szórakozottan
beszélt. Mrs. McGillicuddy pedig, szokatlan módon, szóba sem hozta karácsonyi bevásárlását.

- A kert egyáltalában nem olyan, mint amilyennek lennie kellene - állapította meg Miss Marple. - Dr. Haydock
megtiltotta, hogy hajolgassak és térdeljek, és vajon mit tehet az ember, ha nem hajol vagy térdel le? Itt van persze az öreg
Edwards, de ő annyira önfejű. S ez a napszám csak a rossz szokásokat táplálja, az emberek egyre csak teáznak, és csak
babrálgatnak a kertben, ez nem igazi munka.

- Ó, igen, tudom - bólintott Mrs. McGillicuddy. - Nekem ugyan nem tiltották meg a hajolgatást, de mostanában,
különösen evés után - végignézett telt idomain -, a hajolgatástól mindig ég a gyomrom.

Elhallgattak, majd Mrs. McGillicuddy határozottan megvetette a lábát, megállt, és barátnőjéhez fordult:
- Nos ? - kérdezte.
Rövid, semmitmondó szó volt, de Mrs. McGillicuddy hangja jelentőséget kölcsönzött neki, és Miss Marple tökéletesen

megértette, mit akar mondani vele.
- Igen - felelte.
A két hölgy egymásra nézett.
- Elmehetnénk a rendőrségre - szólt Miss Marple -, és beszélhetnénk Cornish őrmesterrel. Értelmes és türelmes ember,

jól ismerem, és ő is ismer engem. Feltétlenül meghallgat bennünket, és jelenti a dolgot feletteseinek.
Mintegy háromnegyed óra múlva Miss Marple és Mrs. McGillicuddy egy harminc és negyven év közötti, egészséges

arcszínű, komoly férfiú szobájában foglalt helyet.
Frank Cornish szívélyesen, sőt bizonyos tisztelettel fogadta Miss Marple-t.
- Miben lehetek szolgálatára, Miss Marple? - kérdezte.
- Azt szeretném, ha meghallgatná a barátnőm, Mrs. McGillicuddy történetét - felelte Miss Marple.
Frank Cornish meghallgatta. A beszámoló végén néhány pillanatig semmit sem szólt. Majd megjegyezte:
- Rendkívüli történet. - Miközben Mrs. McGillicuddy beszélt, az őrmester észrevétlenül megfigyelte az idős hölgyet, és

kialakította róla véleményét. Értelmes asszonynak látszik, aki el tud mondani pontosan egy történetet. És amennyire ilyen
rövid idő alatt megállapíthatta, nem rendelkezik túlzott képzelőerővel, és nem is hisztériás. Ezenfelül Miss Marple, úgy
látszik, hisz barátnője történetében - és az őrmester jól ismerte Miss Marple-t. St. Mary Meadben mindenki ismerte Miss
Marple-t; aggodalmaskodó és zaklatott öreg hölgynek látszik, pedig hihetetlenül éles a szeme, és az esze vág, mint a
borotva.

- Persze... khm... - mondta - ... nincs kizárva, hogy tévedett. Nem mondom, hogy valóban tévedett... khm... de
tévedhetett. Sok durva jelenetet lát manapság az ember, de talán... khm... mégsem volt annyira... végzetes.
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- Én tudom, hogy mit láttam - jelentette ki Mrs. McGillicuddy komoran.
“És nem enged belőle - gondolta Frank Cornish -, és meg kell mondanom, hogy akár valószínű, akár nem, igaza is

lehet."
Hangosan viszont ezt mondta:
- Bejelentette a vasúti szerveknek, és eljött a rendőrségre is. Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen

kivizsgáljuk a dolgot.
Elhallgatott. Miss Marple elégedetten, szelíden bólintott. Mrs. McGillicuddy nem volt teljesen megelégedve, de nem

szólt semmit. Cornish őrmester megkérdezte Miss Marple-t - nem mintha szüksége lett volna a véleményére, csak éppen
kíváncsi volt rá

- Ha feltételezzük, hogy a tények megfelelnek a bejelentésnek, mit gondol, mi történt a holttesttel?
- Csupán két lehetőség van - felelte Miss Marple habozás nélkül. - A legvalószínűbb persze az lett volna, hogy a tettes

a holttestet a vonaton hagyja, de ez most már elképzelhetetlen, mivel ebben az esetben egy utas vagy a végállomáson egy
vasúti alkalmazott megtalálta volna.

Frank Cornish bólintott.
- A másik lehetőség csupán az lehetett, hogy a gyilkos kidobja a holttestet a vonatról a pályára. Ebben az esetben, azt

hiszem, még most is valahol a pályán fekszik, és még nem fedezték fel, bár ez kissé valószínűtlennek látszik. De más
módot nem tudok elképzelni, hogy a holttesttől megszabaduljon.

- Az ember gyakran olvas olyasmit, hogy a holttestet a gyilkos bőröndbe teszi - szólalt meg Mrs. McGillicuddy -, de
manapság senki sem utazik akkora bőrönddel, legfeljebb kézitáskával, és egy holttestet nem lehet kézitáskába
gyömöszölni.

- Igen - bólintott Frank Cornish. - Mindkettőjükkel egyetértek. A holttestet, ha van holttest, valaki már felfedezte volna
mostanáig, vagy hamarosan felfedezik. Ha bármilyen hírt kapok, azonnal értesítem önöket, bár valószínűnek tartom, hogy
az újságban is elolvashatják. Lehetséges persze, hogy a nő, bár brutális támadás érte, nem halt meg. Talán a saját lábán
hagyta el a vonatot.

- Aligha tehette segítség nélkül - vélte Miss Marple. - És ha igen, akkor is látták volna. Egy gyengélkedő nő, akit
támogatnak, eléggé feltűnő látvány.

- Igen, bizonyára látták, volna - mondta Cornish. - És ha valakit eszméletlen állapotban vagy betegen találnak a
vonaton és kórházba viszik, arról szintén jelentés készül. Nyugodtak lehetnek, rövidesen hallani fognak a dologról.

De eltelt a nap, majd a következő is. Másnap este Miss Marple levelet kapott Cornish őrmestertől

Azzal az üggyel kapcsolatban, amelyet tudomásomra hozott, minden irányban érdeklődtünk, de eredménytelenül.
Semmiféle holttestet nem találtak. A kórházak nem kezeltek senkit, aki az adott leírásnak megfelelne, és egy állomáson
sem láttak kiszállni olyan nőt, aki rosszul lett volna, vagy valaki támogatta volna. Biztosíthatom, hogy a legalaposabban
folytattuk le a vizsgálatot. Úgy gondolom, az ön barátnője tanúja lehetett az általa leírt jelenetnek, de az valószínűleg
kevésbé komoly következményekkel járt, mint ahogyan feltételezte.

HARMADIK FEJEZET

1

- Kevésbé komoly? Lárifári! - jelentette ki Mrs. McGillicuddy. - Gyilkosság volt! Vagy talán te is azt hiszed, hogy
tévedtem? Hogy képzelődtem? Ezt gondolod, ugye?

- Mindenki tévedhet - mondta Miss Marple tapintatosan. - Mindenki, Elspeth, még te is. Ezt nem szabad elfelejtenünk.
Mégis azt hiszem, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy nem tévedtél... Az olvasáshoz szemüveget használsz ugyan, de
messzire kitűnően látsz, és az, amit láttál, rendkívül nagy hatást tett rád. Valóban nagy megrázkódtatás ért, és szinte
belebetegedtél a borzalomba.

- Soha nem fogom elfelejteni - mondta Mrs. McGillicuddy, s megborzongott. - Az a baj, hogy nem tudom, mit tehetnék
még ezzel kapcsolatban?

- Nem hinném - mondta Miss Marple elgondolkozva -, hogy te még tehetnél valamit ezzel kapcsolatban. (Ha Mrs.
McGillicuddy jobban ügyel barátnője szavaira, észrevette volna, hogy kissé megnyomta a te szócskát.) - Bejelentetted,
amit láttál, a vasúti szerveknek és a rendőrségnek. Mást már nem tehetsz.

- Megvallom, ez némi megkönnyebbülést jelent - felelte Mrs. McGillicuddy. - Tudod, hogy karácsony után Ceylonba
készülök Roderickhoz, és nem szívesen halasztanám el az utazást. Bár ha úgy gondolod, hogy kötelességem lenne, akkor
természetesen elhalasztom - tette hozzá lelkiismeretesen.

- Tudom, Elspeth, de amint mondtam, az a véleményem, hogy mindent megtettél, amit lehetett.
- Hát igen. A többi már a rendőrség dolga - mondta Mrs. McGillicuddy.
- Persze az ember tudni szeretné - mondta Miss Marple eltűnődve -, hogy mi is történt igazában. - A nőt megölték.
- Igen, de ki ölte meg, miért ölte meg, és mi történt a holttesttel?



11

- A rendőrség dolga, hogy megállapítsa.
- Pontosan. És nem állapította meg. Márpedig ez azt jelenti, hogy az a férfi ügyes volt, nagyon ügyes. El sem tudom

képzelni - folytatta Miss Marple, homlokát ráncolva -, hogyan tüntette el a holttestet... Valaki hirtelen felindulásában
megöl egy nőt... bizonyára nem előre megfontolt gyilkosság volt, hiszen ki választana ilyen körülményeket és időpontot
gyilkossághoz, amikor a vonat néhány perc múlva egy nagy állomásra érkezik? Nos, bizonyára veszekedtek, féltékenység,
vagy valami efféle. A férfi megfojtotta, és ott állt, amint már mondtam, keze közt egy holttesttel, közvetlenül mielőtt a
vonat az állomásra ért volna. Mi mást tehetett, mint hogy az ülésre helyezze a holttestet, a sarokba, mintha aludna, az
arcát betakarja, ő maga pedig olyan gyorsan elhagyja a vonatot, ahogy csak lehet? Más lehetőséget nem látok... bár kellett
másnak is lennie.

Miss Marple elmerült gondolataiban.
Mrs. McGillicuddy kétszer is szólt hozzá, mire Miss Marple válaszolt.
- Romlik a hallásod, Jane.
- Igen, én is tapasztaltam. Valahogy az emberek nem ejtik olyan tisztán a szavakat, mint azelőtt. De nem azért nem

válaszoltam, mert nem hallottalak, hanem mert, bevallom, nem figyeltem oda.
- A holnapi londoni vonatok után érdeklődtem. A délutáni megfelelne? Margarethez megyek, és csak uzsonnára vár.
- Mit gondolsz, Elspeth, nem utazhatnál a 12.15-össel ? Korán megebédelnénk.
- Jó, én is éppen...
- És mit gondolsz - vágott barátnője szavába Miss Marple -, Margaret haragudna, ha nem érkeznél meg uzsonnára,

hanem esetleg csak hét óra felé?
Mrs. McGillicuddy kíváncsian nézett barátnőjére.
- Min töröd a fejed, Jane?
- Azt gondoltam, Elspeth, hogy veled utaznék Londonba, és azután együtt visszajönnénk egészen Brackhamptonig

azon a vonaton, amelyen aznap utaztál. Azután Brackhamptonból elutaznál Londonba, én meg jönnék tovább, ahogyan te
a múltkor. Természetesen az útiköltséget én fedezném - tette hozzá Miss Marple határozottan.

Mrs. McGillicuddy nem tett megjegyzést a kérdés pénzügyi vonatkozására.
- Mi a csodát vársz ettől, Jane? - kérdezte. - Még egy gyilkosságot?
- Hová gondolsz?! - mondta Miss Marple megbotránkozva. - De bevallom, szeretném a magam szemével látni a... a...

hogy is mondjam csak... a bűntény színhelyét.
Így hát Miss Marple és Mrs. McGillicuddy másnap a londoni Paddington pályaudvarról induló 16.50-es vonat egyik

első osztályú kocsijában ültek egymással szemben, az ablak mellett. A pályaudvar aznap még zsúfoltabb volt, mint a
múltkor, mivel karácsonyig már csak két nap volt hátra, de a 16.50-esen aránylag békés volt a hangulat, legalábbis a vonat
végén levő kocsikban.

Ezúttal nem érte utol őket másik vonat. Néha egy-egy Londonba tartó vonat cikázott el mellettük. Mrs. McGillicuddy
időnként kétkedve megnézte az óráját.

- Nehéz megmondani, hogy mikor volt, de emlékszem, hogy éppen egy állomást hagytunk el...
- Öt perc múlva Brackhamptonba érkezünk - mondta Miss Marple.
A kalauz lépett be a fülkébe. Miss Marple kérdően nézett fel. Mrs. McGillicuddy a fejét rázta. Nem ugyanaz a kalauz

volt. A kalauz kezelte a jegyüket, és kissé dülöngélve továbbment, mialatt a vonat hosszú kanyart irt le, sebességét kissé
csökkentve.

- Azt hiszem, közeledünk Brackhamptonhoz - mondta Mrs. McGillicuddy.
- Már a külvárosban haladunk - állapította meg Miss Marple.
Fények villantak el mellettük, épületek, utcák, villamosok. A vonat még jobban lassított. Már a váltók fölött haladtak.
- Egy perc múlva megérkezünk - szólt Mrs. McGillicuddy -, és nem tudom, volt-e egyáltalán értelme ennek az útnak.

Támadt valami ötleted, Jane?
- Sajnos, nem - felelte Miss Marple kissé bizonytalan hangon.
- Pénzpocsékolás volt az egész, semmi más - jelentette ki Mrs. McGillicuddy, bár kevésbé helytelenítette a dolgot,

mint ha ő fizette volna az útiköltséget.
- Mindegy - mondta Miss Marple -, az ember szereti a saját szemével látni a színhelyet. A vonatunk néhány percet

késik. A tied pénteken pontos volt?
- Azt hiszem. De igazán nem figyeltem meg.
A vonat lassan begördült a brackhamptoni állomás hosszú csarnokába. A hangosbeszélő rekedten megszólalt, ajtók

nyíltak és csukódtak, az utasok be- és kiszálltak, nyüzsögtek a peronon.
“Egy gyilkos - gondolta Miss Marple - könnyen elvegyül ebben a tömegben, és a tülekedő emberek között

észrevétlenül kimehet az állomásról, vagy akár egy másik kocsit szemelhet ki, és abban folytatja útját a végállomásig. De
egy holttestet nem olyan könnyű eltüntetni. A holttestnek valahol lennie kell."

Mrs. McGillicuddy leszállt.
- Vigyázz magadra, Jane - szólt fel Miss Marple-nak a nyitott ablakon. - Nehogy megfázz. Nagyon csalóka az időjárás,

és már te sem vagy tizenhat éves.
- Tudom - bólintott Miss Marple.
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- És ne törődjünk többé ezzel az egész dologgal. Megtettük, amit tehettünk.
Miss Marple erre is bólintott, aztán így szólt:
- Ne álldogálj tovább a hidegben, Elspeth, mert a végén még te fázol meg. Menj és igyál egy csésze jó forró teát a

büfében. Van időd, a vonatod tizenkét perc múlva indul vissza Londonba.
- Azt hiszem, megfogadom a tanácsodat. Isten veled, Jane.
- Isten veled, Elspeth. Boldog karácsonyt. Remélem, jó egészségben találod Margaretet. Érezd jól magad Ceylonban,

és add át üdvözletemet Rodericknak, ha ugyan egyáltalában még emlékszik rám.
- Már hogyne emlékeznék rád! Mai napig is emlegeti, hogyan segítettél neki, még iskoláskorában. Valakinek a

fiókjából eltűnt valami pénz, és Roderick azóta sem felejtette el, amit érte tettél.
- Ugyan már! - szerénykedett Miss Marple.
Mrs. McGillicuddy sarkon fordult, füttyszó hallatszott, a vonat megmozdult. Miss Marple figyelte barátnőjének eltűnő,

zömök alakját. Elspeth tiszta lelkiismerettel utazhat el Ceylonba - megtette a kötelességét, és a dolog folytatása nem rá
tartozik.

Miss Marple nem dőlt hátra az ülésen, miközben a vonat gyorsult. Egyenes derékkal ült, és teljesen a gondolkozásnak
szentelte magát. Bár beszéde olykor zavarosnak és szórakozottnak hangzott, agya tisztán és élesen működött. Akárcsak
Mrs. McGillicuddy, ő is a kötelesség kérdését latolgatta.

Mrs. McGillicuddy megállapította, hogy mindketten megtették, ami tőlük telt. Ami Mrs. McGillicuddyt illeti, ez meg
is felelt a valóságnak, de Miss Marple önmagával kapcsolatban nem volt annyira bizonyos benne.

Néha arról van szó, hogy az embernek használnia kell különleges tehetségét.
Ez meglehetősen öntelt kijelentés... Elvégre mit tehetne ő?
Elfogulatlanul, tárgyilagosan, akár egy hadjáratot tervező tábornok, vagy egy könyvelő, aki felméri az üzleti

lehetőségeket, Miss Marple gondolatban mérlegelte és rögzítette a tényeket, amelyek a további vállalkozás mellett vagy
ellen szóltak. A ,,Követel" oldalon a következő biztató tények sorakoztak:

1. Hosszú élettapasztalatom és emberismeretem.
2. Sir Henry Clithering és a keresztfia (aki most, azt hiszem, a Scotland Yardon szolgál, és aki olyan szívélyes volt a

Little Paddocks-ügyben).
3. David unokaöcsém, Raymond kisebbik fia, aki, majdnem biztos vagyok benne, a vasútnál dolgozik.
4. Leonard, Griselda fia, aki igen jól ért a térképekhez.
A “Tartozik" oldalon azonban súlyos tételek szerepeltek: Miss Marple kora és gyengesége. Bár korához képest jó

egészségnek örvend, de azért mégsem mai gyerek. S ha dr. Haydock szigorúan megtiltotta, hogy kertészkedjék, aligha
helyeselné, ha most egy gyilkos nyomába eredne. És Miss. Marple voltaképpen nem is volt benne egészen bizonyos, hogy
van-e kedve hozzá... Öregnek érezte magát... öregnek és fáradtnak. Semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy hazajusson
és leülhessen a kandallóhoz, vacsoráját egy tálcán odakészítse, s azután lefeküdjön, másnap pedig elbabráljon a kertben
egy keveset, sepregessen, anélkül, hogy lehajolna vagy megerőltetné magát...

“Öreg vagyok már az újabb kalandokhoz" - mondta magában Miss Marple, szórakozottan figyelve az ablakon keresztül
egy domboldal kanyargó vonalát... Egy kanyar...

Valami halványan felvillant az agyában... Közvetlenül azután, hogy a kalauz a jegyüket kezelte ...
Erről eszébe jutott egy gondolat. Csak egy gondolat. Egy teljesen más gondolat...
Miss Marple arcára halvány pír ült. Hirtelen elfelejtkezett fáradtságáról!
“Holnap reggel írok Davidnek!" - mondta magában. És egyidejűleg még egy jelentős gondolat futott át agyán.
“Persze. Az én hűséges Florence-em!"

2

Miss Marple módszeresen látott hozzá haditerve végrehajtásához.
Írt unokaöccsének, David Westnek, és a karácsonyi jókívánságokhoz egy csomó sürgős kérdést mellékelt.
Szerencsére ez évben is meghívták a parókiára karácsonyi vacsorára, és ott alkalma nyílt szóba hozni a térkép dolgát az

ifjú Leonardnak, aki odahaza töltötte a karácsonyi szünidőt. Leonard szenvedélyesen tanulmányozta a térképek minden
fajtáját. Eszébe sem jutott megkérdezni, hogy vajon miért érdekli az öreg hölgyet egy bizonyos vidék nagyléptékű
térképe. Hosszas értekezésbe fogott a térképekről általában, és pontosan megmondta Miss Marple-nak, hogy mi felelne
meg legjobban céljának. Mi több: rájött, hogy van is egy ilyesfajta térkép a gyűjteményében, és kölcsönadta, Miss Marple
pedig megígérte, hogy nagyon vigyáz rá, és feltétlenül visszaadja.

3

- Térkép... - mondta elgondolkodva Leonard édesanyja, Griselda, aki, bár felnőtt fia is volt, furcsa módon még most is
túlságosan fiatalnak és virágzónak hatott a kopott, öreg parókián. - Mit akar a térképpel? Vagyis azt szeretném tudni, mire
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kell neki az a térkép.
- Nem tudom - felelte Leonard. - Nem emlékszem, hogy megmondta volna pontosan.
- Nagyon szeretném tudni, vajon miben töri a fejét - mondta Griselda. - Gyanús nekem ez a dolog... Az ő korában már

igazán fel kellene hagynia az effajta dolgokkal!
- Miféle dolgokkal? - tudakolta Leonard, ám Griselda kitérő választ adott:
- Hát hogy beleüsse az orrát mindenfélébe! Miért éppen térképekre van szüksége, azt szeretném tudni!
Miss Marple választ kapott unokaöccsétől, David Westtől. Így hangzott a szeretetteljes levél:

Kedves Jane néni! Vajon mit forralsz már megint? Megszereztem a kért adatokat. Csak két vonat van, ami megfelel: a
16.33-as és a 17 órás. Az előbbi személyvonat, amely megáll Haling Broadway, Barwell Heath, Brackhampton
állomáson, azután a Market Bassing irányában levő állomásokon. A 17 órás a walesi expressz, amely Cardiffba,
Nexportba és Swansea-be megy. Az előbbit a 16.50-es utolérheti valahol, bár öt perccel korábban kell Brackhamptonba
érkeznie, az utóbbi pedig közvetlenül Brackhampton előtt hagyja el a 16.50-est. Vajon joggal szimatolok-e mindezek
mögött valami igen ízes falusi botrányt? Talán bevásárló körutadról hazatérve megláttad a mellettetek elhaladó
vonatban, amint a tisztiorvos ölelgeti a polgármesternét? De miért olyan fontos, hogy melyuk vonat volt az? Talán
Porthcawlban töltötték a hét végét? Köszönöm a pulóvert. Éppen ilyenre vágytam. Mit csinál a kerted? Azt hiszen,
ilyenkor nemigen akad sok tennivalód.

Sokszor csókol szerető unokaöcséd,
David

Miss Marple egy kicsit mosolygott, majd mérlegelte a kapott felvilágosítást. Mrs. McGillicuddy határozottan azt
állította, hogy a vonatnak nem volt oldalfolyosós személykocsija. Tehát nem a swansea-i expressz. A 16.33-as látszott
valószínűbbnek.

Tehát elkerülhetetlen az újabb utazás. Miss Marple sóhajtott egyet, de hozzálátott az előkészületekhez.
A 12.15-össel utazott Londonba, mint az előző alkalommal, de ezúttal nem a 16.50-essel tért vissza, hanem a

16.33-assal, egészen Brackhamptonig. Az utazás eseménytelen volt, de bizonyos részleteket megfigyelt. A vonat nem volt
zsúfolt - az esti csúcsforgalom későbbre esik. Az első osztályú kocsik közül csak egyben utazott egy nagyon öreg úr, aki a
New Statesman-t olvasta. Miss Marple üres fülkében ült, és mindkét állomáson, Haling Broadwayn és Barwell Heathen
kihajolt az ablakon, hogy megfigyelje a fel- és leszálló utasokat. Haling Broadwayn kevés harmadosztályú utas szállt fel.
Barwell Heathen sok harmadosztályú utas szállt le. Az első osztályú kocsiba nem szállt be senki, csak az öregúr szállt le,
és magával vitte New Statesman-jét.

Amikor a vonat Brackhamptonhoz közeledett és végigszáguldott az egyik kanyarban, Miss Marple felkelt, és
kísérletképpen háttal az ablakhoz állt, amelyen előzőleg lehúzta a függönyt.

Igen, állapította meg, a hirtelen kanyar lendülete és a gyorsaságcsökkenés megingathatja az ember egyensúlyát, és
nekieshet az ablaknak, a függöny pedig, ennek következtében, könnyen felszaladhat. Kinézett az éjszakába. Világosabb
volt, mint amikor Mrs. McGillicuddy utazott erre - még csak most sötétedett, de Miss Marple nagyon keveset látott. A
megfigyeléshez nappali utazásra van szükség.

Másnap a kora reggeli vonattal utazott Londonba, vásárolt négy lenvászon párnahuzatot (az ár hallatára
méltatlankodott), hogy a nyomozást egybekösse a háztartási szükségletek beszerzésével, majd a 12.15-ös vonattal indult
vissza a Paddington pályaudvarról. Megint csak egyedül utazott az első osztályú kocsiban. “Az árszabás az oka - gondolta
magában Miss Marple. - Senkinek sem telik olyan fényűzésre, hogy első osztályon utazzon, az üzletembereket kivéve. Ők
is azért, mert felszámítják a költségszámlájukra.

Mintegy negyedórával Brackhampton előtt Miss Marple elővette a Leonardtól kapott térképet, és figyelni kezdte a
vidéket. Előzőleg nagyon gondosan tanulmányozta a térképet, és hamarosan azonosítani tudta, merre járnak. A vonat
éppen lassított egy kanyar előtt. Nagy kanyar volt. Miss Marple, orrát az ablaküveghez nyomva, nagyon figyelmesen
tanulmányozta az alattuk elterülő terepet (a vonat eléggé magas töltésen haladt). Miss Marple figyelme megoszlott a táj és
a térkép között, míg a vonat Brackhamptonba nem ért.

Aznap este az idős hölgy levelet írt Miss Florence Hillnek, Brackhampton, Madison Road 4. címre. Másnap reggel a
megyei könyvtárban áttanulmányozta a brackhamptoni címtárt és helységnévtárt és a megye történetével foglalkozó
könyvet.

Mindaddig semmi sem mondott ellent Miss Marple nagyon halvány és nagyon vázlatos elképzelésének. Amit
elképzelt, lehetséges volt. Egyelőre beérte ennyivel.

De a következő lépés tevékenységet igényelt, sok-sok tevékenységet; olyan tetteket, amelyekhez már nem volt
elegendő ereje. Akár igazolódik a feltevése, akár csődöt mond, mostantól fogva már segítségre van szüksége. Csak az a
kérdés, ki segíthet az ügyben? Miss Marple gondolatban mérlegelte a különböző lehetőségeket, és sorra elvetette
valamennyit. Az értelmes emberek, akiknek intelligenciájára számíthatott, mind túlságosan elfoglalt emberek. Az
unintelligensek, akiknek sok a szabad idejük, egyáltalán nem felelnek meg a célnak.

Növekvő ingerültséggel elmélkedett.
Majd egyszerre csak felderült az arca.
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- Hát persze! - kiáltott fel Miss Marple. - Lucy Eyelesbarrow!

NEGYEDIK FEJEZET

1

Lucy Eyelesbarrow neve bizonyos körökben varázsosan csengett.
Harminckét éves volt. Kitűnő eredménnyel szerezte meg matematikadiplomáját Oxfordban, elismerten briliáns agya

volt, és mindenki rendkívül magasra ívelő tudományos karriert jósolt neki.
Lucy Eyelesbarrow azonban, kiváló tudományos adottságain kívül, jó adag köznapi józan ésszel is meg volt áldva.

Megállapította, hogy a tudomány művelése igen kevéssé jövedelmező. Egyáltalában nem vágyott arra, hogy tanítson, és
élvezetet talált a magáénál kevésbé éles és kevésbé kitűnő elmék társaságában. Röviden: kedvelte az embereket,
mindenféle embert, és nem mindig ugyanazokat. Ezenkívül, őszintén megvallva, a pénzt is szerette. A pénzszerzéshez
pedig az szükséges, hogy az ember kihasználja valaminek a hiányát.

Lucy Eyelesbarrow egyszeriben rátalált egy ugyancsak komoly hiányra: a képzett háztartási munkaerő hiányára.
Barátai és tudóstársai legnagyobb megdöbbenésére Lucy Eyelesbarrow a háztartási alkalmazott pályáját választotta.

Sikere azonnali és tartós volt. Most már, néhány év elteltével, mindenki ismerte őt a brit szigeteken. Egyáltalában nem
volt szokatlan az, hogy a feleségek örömteljesen közöljék férjükkel: “Semmi baj nem lesz. Veled mehetek Amerikába.
Lucy Eyelesbarrow eljön hozzánk!" Lucy Eyelesbarrow sikerének titka abban rejlett, hogy mihelyt egy házba belépett,
nyomban eltűnt onnan minden aggodalom, gond és nehéz munka. Lucy Eyelesbarrow mindent megcsinált, mindent
elintézett és elrendezett. Hihetetlenül jól értett a legkülönbözőbb dolgokhoz. Gondját viselte az idős szülőknek, istenien
főzött, kiválóan megtalálta a hangot az öreg háztartási alkalmazottakkal (ilyenek többnyire nem is akadtak), tapintatos volt
a lehetetlen személyekkel, lecsillapította a megrögzött iszákosokat, nagyszerűen bánt a kutyákkal. És a legjobb az volt
mindebben, hogy soha semmi sem esett nehezére. Felsikálta a konyhát, felásta a kertet, eltakarította a kutya illetlenségeit,
és felcipelte a pincéből a szenet!

Egyik szabálya az volt, hogy sohasem vállalt el hosszú időre munkát. Rendszerint két hétre szegődött el - kivételes
esetben egy hónapra. Ezt a rövid időt azonban alaposan megfizettette. De ez alatt az idő alatt munkaadója számára az élet
valóságos mennyország volt. Teljesen kikapcsolódhatott, elutazhatott külföldre, vagy otthon maradhatott, vagyis azt
tehette, amihez kedve volt, és biztos lehetett benne, hogy a házban minden rendben van, Lucy Eyelesbarrow kitűnő
kezében.

Természetesen sokan akarták igénybe venni szolgálatait. Akár három évre előre leköthette volna magát. Rengeteg
pénzt ajánlottak fel neki, hogy állandó állást vállaljon. Lucy azonban nem szándékozott lekötni magát, és legfeljebb egy
fél év távlatában vállalt munkát. És a fél év alatt is, az utána vágyakozó ügyfelek tudta nélkül, mindig fenntartott bizonyos
szabad időszakokat, és így néha rövid, fényűző vakációt engedhetett meg magának (mivel egyébként semmire sem költött,
jól ellátták és megfizették), vagy pedig előjegyzés nélkül elfogadhatott egy-egy ajánlatot, ami megragadta képzeletét,
megtetszett neki, vagy a munka jellege miatt, vagy mert a háziakat rokonszenvesnek találta. Mivel válogathatott azok
között, akik ékesszólóan igényelték szolgálatait, munkahelyeit jobbára a rokonszenv alapján válogatta meg. Csak pénzzel
nem lehetett Lucy Eyelesbarrow szolgálatait megszerezni. Válogathatott, és válogatott is. Nagyon élvezte az életet, és a
szórakozás kiapadhatatlan forrásának tekintette.

Lucy Eyelesbarrow elolvasta, majd újra elolvasta Miss Marple levelét. Két évvel azelőtt ismerkedett meg Miss
Marple-lal, amikor Raymond West, a regényíró vette igénybe szolgálatait, és megbízta, hogy viselje gondját
tüdőgyulladás után lábadozó öreg nagynénjének. Lucy elfogadta az állást, és elment St. Mary Meadbe. Nagyon
megszerette Miss Marple-t. Ami pedig az idős hölgyet illeti: egyszer megpillantotta hálószobája ablakából Lucy
Eyelesbarrow-t, amint amúgy istenigazában felásta a földet a borsóvirágok ágyásában, mire megkönnyebbült sóhajjal dőlt
hátra párnáján, és elfogyasztotta az ínycsiklandozó ételeket, amelyeket Lucy Eyelesbarrow készített számára, és
kellemesen meglepve hallgatta öreg és epés szobalányának történeteit arról, hogy “megtanítottam azt a Miss
Eyelesbarrow-t egy, olyan horgolásmintára, amiről még csak nem is hallott! De hálás is volt érte, mondhatom!" És
mindennek betetőzéséül Miss Marple még az orvost is meglepte gyors gyógyulásával.

Miss Marple azt kérdezte levelében, nem vállalná-e el Miss Eyelesbarrow egy bizonyos feladat elvégzését - egy
meglehetősen rendkívüli feladatét. Ha találkozhatna Miss Eyelesbarrow-val, akkor megbeszélhetnék a dolgot.

Lucy Eyelesbarrow néhány pillanatig a homlokát ráncolta, miközben az ajánlatot mérlegelte. Voltaképpen teljes
mértékben foglalt volt. De a rendkívüli szó meg a Miss Marple egyéniségére való visszaemlékezés csatát nyert; azon
nyomban felhívta Miss Marple-t, és közölte, hogy pillanatnyilag állása van, ezért nem tud leutazni St. Mary Meadbe, de
másnap délután kettő és négy között szabad, és Londonban találkozhat Miss Marple-lal. Indítványozta, hogy a klubjában
találkozzanak, egy meglehetősen csúf házban, amelynek azonban megvolt az az előnye, hogy számos apró és sötét
dolgozószoba volt benne, s ezek nagyobbára üresek voltak.

Miss Marple elfogadta a meghívást, és másnap délután megtörtént a találkozás.
Miután üdvözölték egymást, Lucy Eyelesbarrow a legsivárabb dolgozószobába vezette vendégét, és így szólt:
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- Sajnos, jelenleg nagyon elfoglalt vagyok, de azért kérem, mondja el, mi is az, amivel meg akarna bízni.
- Valójában nagyon egyszerű - felelte Miss Marple -, rendkívüli, de egyszerű. Azt szeretném, hogy keressen meg egy

hullát.
Lucy agyán egy pillanatra az a gyanú villant át, hogy Miss Marple talán meghibbant, de azután elvetette ezt a

gondolatot. Miss Marple a legnagyobb mértékben épelméjű volt. Pontosan azt mondta, amit gondolt.
- Miféle hullát? - kérdezte Lucy Eyelesbarrow csodálatos lélekjelenléttel.
- Egy nő hulláját - felelte Miss Marple. - Egy nő holttestét, akit meggyilkoltak - pontosabban megfojtottak - egy

vonaton.
Lucy kissé felhúzta a szemöldökét.
- Hát ez valóban szokatlan feladat. Kérem, mondja el, miről van szó.
Miss Marple elmondta. Lucy Eyelesbarrow figyelmesen hallgatta, s nem szakította félbe. A végén megjegyezte:
- Minden attól függ, hogy mit látott, vagy vélt látni az ön barátnője...
Befejezetlenül hagyta a mondatot.
- Elspeth McGillicuddy nem szokott képzelődni - mondta Miss Marple. - Ezért hiszem el, amit mondott. Ha Dorothy

Cartwrightról lenne szó, nos, akkor egészen másképpen állna a helyzet. Dorothy mindig tud valami érdekes történetet,
gyakran még maga is elhiszi, és többnyire rejlik is benne egy szemernyi igazság, de semmi több. Elspeth azonban nagyon
nehezen tudja önmagával elhitetni, hogy bármi rendkívüli vagy nem mindennapi dolog történhet. A lehető legkevésbé sem
befolyásolható; olyan, mint a kőszikla.

- Értem - bólintott Lucy. - Nos, akkor fogadjuk el tényként, amit mondott. És mi az én szerepem?
- Amikor nálam volt, kedvesem, nagyon jó benyomást tett rám - közölte Miss Marple -, és, tudja, manapság már nincs

elegendő erőm ahhoz, hogy járkáljak és elintézzek dolgokat.
- Azt akarja, hogy érdeklődjem? Ilyesfélére gondol? De hát a rendőrség nem tett meg már mindent az üggyel

kapcsolatban? Vagy gondolja, hogy hanyagok voltak?
- Ó, nem - felelte Miss Marple. - Nem voltak hanyagok. Csupán arról van szó, hogy van egy elméletem a holttesttel

kapcsolatban. Valahol lennie kell. Ha nem találták meg a vonaton, akkor feltétlenül kilökték vagy kidobták a vonatból, de
a vasútvonal mentén sehol sem bukkantak rá. Ezért megtettem az utat vonaton, hogy lássam, van-e bárhol is lehetőség
arra, hogy egy holttestet kidobjanak a vonatból, és mégse találják meg a pályán - és rá is bukkantam egy ilyen helyre. A
vasútvonal nagyot kanyarodik, mielőtt Brackhamptonba ér, egy magas töltésen végig. Ha egy holttestet ott dobnának ki,
amikor a vonat épp a kanyarban van, azt hiszem, egyenesen lezuhanna a töltésről.

- De bizonyára még ott is megtalálnák?
- Ó, igen. Onnan is el kellene vinni... De majd erről később beszélünk. Itt van az a hely, ezen a térképen látható.
Lucy a térkép fölé hajolt.
- Jelenleg pontosan Brackhampton peremén van - magyarázta Miss Marple -, de eredetileg vidéki udvarház volt,

hatalmas parkkal és földekkel. A ház most is ott áll, érintetlenül, csak éppen új lakónegyedek és apró külvárosi házak
veszik körül. Rutherford Hallnak hívják. Egy Crackenthorpe nevű nagyon gazdag gyáros építette 1884-ben. A fia - ma
már öregember - még most is ott él, úgy hallottam, a leányával. A vasútvonal a birtoknak majdnem a felét körülveszi.

- És mi volna az én teendőm?
Miss Marple azonnal válaszolt:
- Azt szeretném, ha ott vállalna munkát. Manapság mindenki sóvárog megfelelő háztartási alkalmazott után; nem

hinném, hogy nehéz lenne elhelyezkednie.
- Nem, én sem hiszem, hogy nehéz lenne.
- Úgy hallottam, Mr. Crackenthorpe-nak az a híre a környéken, hogy nagyon a fogához veri a garast. Ha alacsony bért

ajánlanak fel, én majd kiegészítem a megfelelő összegre, aminek ezúttal, úgy vélem, a szokásosnál nagyobbnak kell
lennie.

- A munka nehézsége miatt?
- Nem annyira a nehézsége, mint inkább a veszélyessége miatt. Mert azt tudnia kell, kedvesem, hogy a feladat

veszélyes is lehet. Kötelességemnek érzem, hogy erre figyelmeztessem.
- Nem hiszem - mondta Lucy elmélázva -, hogy a veszély gondolata elijesztene.
- Attól nem is féltem - mondta Miss Marple. - Maga, kedvesem, nem az a fajta ember.
- Azt hiszem, úgy véli, hogy ez még vonzana is engem, nem? Nagyon ritkán voltam veszélyben életemben. De valóban

azt hiszi, hogy veszélyes lehet a dolog?
- Valaki - magyarázta Miss Marple - egy nagyon jól sikerült gyilkosságot követett el. Semmiféle következménye nem

volt, voltaképpen senkit sem gyanúsítottak. Két öregedő hölgy elmesélt egy eléggé valószínűtlen történetet, a rendőrség
vizsgálatot indított, és semmi nyomot nem talált. Így minden a legnagyobb rendben van. Nem hiszem, hogy ez a valaki,
bárki legyen is az, örvendezik majd, ha az ügyet felelevenítik - különösen akkor, ha maga sikerrel jár.

- Pontosan mit kell keresnem?
- Bármiféle nyomot a töltés mentén, ruhafoszlányt, letört ágakat, meg ilyesmiket.
Lucy bólintott.
- És azután?
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- Közvetlenül a közelben leszek - mondta Miss Marple. - Egyik régi szobalányom, a hűséges Florence,
Brackhamptonban él. Évekig gondozta öreg szüleit. Most már mindketten meghaltak, és Florence albérlőket tart, igen
tisztességes embereket. Nála fogok lakni. Nagyon odaadóan fog rólam gondoskodni, és úgy érzem, jobb, ha a közelben
vagyok. Az a javaslatom, említse meg, hogy öreg nagynénje ott lakik a szomszédságban, és azért szeretne a közelben
állást kapni. És kössön ki magának bizonyos szabad időt, hogy minél gyakrabban meglátogathassa őt.

Lucy megint bólintott.
- Holnapután indultam volna Taorminába - közölte. - Pihenni ráérek. De csak három hetet tudok ígérni. Azután foglalt

vagyok.
- Három hét elegendő lesz - felelte Miss Marple. - Ha semmit sem fedezünk fel három hét alatt, akkor akár fel is

adhatjuk az egészet azzal, hogy kacsa volt csupán.
Miss Marple eltávozott, és Lucy, rövid gondolkozás után, felhívta a brackhamptoni állásközvetítő irodát, amelynek

igazgatónőjét jól ismerte. Elmondta a kívánságát: szeretne a környéken állást kapni, hogy “nagynénje" közelében
lehessen. Miután némi nehézségek árán, és elég sok találékonyságot latba vetve, számos kívánatosabb helyet
visszautasított, végül Rutherford Hall is szóba került.

- Ez éppen úgy hangzik, mint amit keresek - jelentette ki Lucy határozottan.
Az állásközvetítő iroda felhívta Miss Crackenthorpe-ot, Miss Crackenthorpe pedig felhívta Lucyt.
Két nap múlva Lucy útban volt Rutherford Hall felé.

2

Lucy Eyelesbarrow saját kis kocsiján áthajtott egy tekintélyes vaskapun. A kapun túl állt egy kis házikó, amely
valamikor kapusfülke volt, de most teljesen romosnak látszott, és nehéz lett volna megállapítani, hogy háborús kár érte-e,
vagy csupán elhanyagolták. Komor rododendronbokrok között hosszú, kanyargós út vezetett a házhoz. Lucynak egy
pillanatra elakadt a lélegzete, amikor meglátta a házat, amely a windsori kastély kicsinyített másának látszott. A ház előtti
kőlépcsőnek nem ártott volna a karbantartás, és a kaviccsal borított kocsifelhajtót benőtte a gaz.

Lucy meghúzott egy régimódi kovácsoltvas csengőt; a hangja messzire visszhangzott a ház belsejében. Egy lompos
külsejű asszony, kezét kötényébe törölgetve, kinyitotta az ajtót, és gyanakodva méregette Lucyt.

- Magát várják? - kérdezte. - Miss Izébarrow, azt mondták nekem.
- Pontosan - mondta Lucy.
A házban nagyon hideg volt. Lucyt kísérője átvezette, a sötét hallon, és jobboldalt benyitott egy szobába. Lucy

meglepetésére a nappali elég kellemes helyiségnek bizonyult: könyveket és vászonhuzatú székeket látott.
- Bejelentem, hogy megjött - vetette oda az asszony, és miután mélységes bizalmatlansággal végigmérte Lucyt, kiment

és becsukta maga mögött az ajtót.
Néhány perc múlva újra kinyílt az ajtó. Lucy első pillantásra is rokonszenvesnek tartotta Emma Crackenthorpe-ot.
Középkorú nő volt, minden különösebb ismertetőjel nélkül, sem nagyon csinos, sem csúnya, ízléses tweed szoknyában

és pulóverben, fekete haját hátrafésülte homlokából, szelíd barna szeme és kellemes hangja volt.
- Miss Eyelesbarrow? - kérdezte, és kezet nyújtott.
Majd kétkedően nézett rá.
- Nem tudom - mondta -, vajon ez az állás valóban megfelel-e önnek? Nekem nem házvezetőnőre van szükségem,

hanem olyasvalakire, aki maga végzi el a munkát.
Lucy megjegyezte, hogy a legtöbb házban ilyen munkaerőre van szükség.
Emma Crackenthorpe bocsánatkérően hozzátette:
- Tudja, sokan azt hiszik, hogy egy kis portörülgetéssel eleget tesznek a kötelezettségüknek - a portörülgetést azonban

magam is meg tudom csinálni.
- Teljesen megértem - nyugtatta meg Lucy. - Azt kívánja, hogy a háztartási alkalmazott főzzön, mosogasson, takarítson

és fűtsön. Semmi probléma. Mindezt elvégzem. Egyáltalában nem félek a munkától.
- Nagy a ház, sajnos, és kényelmetlen. Persze, csak egy részét lakjuk, apám meg én. Apám, sajnos, beteges, elég

szerényen élünk, a konyhában fafűtéses tűzhely van. Három bátyám van, de ritkán látogatnak meg bennünket. Két
bejárónő jár a házba, Mrs. Kidder minden délelőtt és Mrs. Hart háromszor hetenként, a rézedények meg az ilyesmi
karbantartására. Kocsija van?

- Igen. Kint maradhat a ház előtt, ha nincs más hely a számára. Már megszokta.
- Ó, rengeteg rozoga istálló van az udvar végén. Ez semmi nehézséget nem jelent. - Egy pillanatra összeráncolta a

homlokát, majd megszólalt: Eyelesbarrow... elég szokatlan név. Barátaimtól, a Kennedy házaspártól, hallottam egy Lucy
Eyelesbarrowról...

- Igen. Voltam náluk North Devonban, amikor Mrs. Kennedynek megszületett a gyermeke.
Emma Crackenthorpe mosolygott.
- Emlékszem, azt mondták, hogy soha olyan csodálatos kényelemben nem éltek, mint akkor, amikor maga vette kézbe a

dolgokat. De az volt a benyomásom, hogy ez nem volt olcsó mulatság számukra. Az az összeg, amelyet említettem...
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- Az teljesen rendben van - vágott közbe Lucy. - Feltétlenül Brackhampton közelében akarok lenni, öreg nagynéném
egészségi állapota ugyanis nagyon gyenge, és szeretnék elérhető távolságban tartózkodni. Ezért a bér most másodrendű
kérdés számomra. Sajnos, nem engedhetem meg magamnak, hogy ne dolgozzam. Csak azt szeretném, ha bizonyos szabad
idővel rendelkezhetnék mindennap.

- Ó, természetesen. Minden délután háromtól hatig, ha megfelel?
- Tökéletesen.
Miss Crackenthorpe egy pillanatig tétovázott, mielőtt kibökte:
- Apám öregszik, és kissé... nehezen kezelhető időnként. Szenvedélyesen takarékoskodik; és néha olyasmit mond, ami

másoknak rosszul esik. Nem szeretném...
Lucy gyorsan közbeszólt:
- Bőséges tapasztalatom van öregedő emberekkel kapcsolatban. Mindig jól boldogulok velük.
Emma Crackenthorpe megkönnyebbültnek látszott.
“Sok baj van az apjával! - állapította meg Lucy. - Fogadni mernék, hogy sokat akadékoskodik az öregúr!"
Lucynak egy nagyméretű, sötét hálószobát jelölt ki Miss Crackenthorpe, amelyet az apró villanykályha minden

jóindulata ellenére sem tudott bemelegíteni. Azután körülvezette a házban, a tágas, kényelmetlen kúriában. A hall egyik
ajtaja mellett mentek el éppen, amikor üvöltő hangot hallottak:

- Te vagy az, Emma?! Veled van az új leány? Hozd be. Meg akarom nézni!
Emma elpirult, és bocsánatkérően nézett Lucyra.
A két nő belépett a szobába. Sötét bársonyfüggöny borította a keskeny ablakokat; alig egy kis világosság jutott a

szobába, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a múlt századbeli, nehéz mahagóni bútorok.
Az öreg Mr. Crackenthorpe tolókocsiban ült, ezüstgombos botja ott hevert mellette.
Magas, szikár férfi volt, arcán petyhüdt ráncokban lógott a bőr. Arckifejezése akár egy bulldogé, álla harciasan meredt

előre. Sűrű, sötét haja őszbe vegyült, apró szeme gyanakodva nézett a világba.
- Hadd nézzem meg magát, ifjú hölgy!
Lucy nyugodtan mosolyogva lépett előre.
- Jobb lesz, ha valamit rögtön tudomásul vesz. Az, hogy nagy házban lakunk, nem jelenti azt, hogy gazdagok vagyunk.

Nem vagyunk gazdagok. Szerényen élünk - ért engem? -, szerényen! Semmi értelme, hogy mindenféle fellengzős
elképzeléseket tápláljon! A tonhal bármikor felveszi a versenyt a kecsegével, ezt tartsa észben. Nem tűröm a pazarlást.
Azért lakom itt, mert az apám építtette ezt a házat, és mert nekem tetszik. A halálom után eladhatják, ha akarják - és azt
hiszem, el is fogják adni. A fiatalokban nincs semmi családi érzés! Ez a ház jól van megépítve, szilárd, és a saját földünk
veszi körül. Itt még van az embernek magánélete. Sokat hozna, ha felparcellázva eladnánk, de amíg én élek, addig ebből
nem lesz semmi. Én innen el nem megyek, amíg koporsóban nem visznek ki.

Haragos tekintetet vétett Lucyra.
- Az ön háza az ön vára - mondta Lucy.
- Kinevet?
- Dehogyis. Azt hiszem, nagyon izgalmas lehet, ha az embernek hamisítatlan vidéki udvarháza van a város közepén.
- Pontosan. Innen nem látni a többi házat, csak a földeket, legelésző tehenekkel, Brackhampton kellős közepén. Ha a

szél ebbe az irányba fúj, akkor hallani a közlekedés zaját egy kissé, egyébként azonban ez még vidék.
Majd hozzátette, anélkül, hogy szünetet tartott vagy hangot váltott volna, leányához intézve szavait:
- Hívd fel azt az átkozott, bolond orvost. Mondd meg neki, hogy az a legutóbbi orvosság fabatkát sem ér.
Lucy és Emma kiment. Az öregúr utánuk kiabált:
- És azt a szipákoló nőszemélyt ne küldjétek ide port törölni! Az összes könyvemet széthányta.
- Mr. Crackenthorpe már régen betegeskedik? - kérdezte Lucy.
Emma bizonytalan választ adott:
- Igen, már évek óta... Ez itt a konyha.
A konyha hatalmas helyiség volt. Óriási, régimódi tűzhely állt benne, elhanyagolt állapotban, tűz nem égett benne.

Mellette szerénykedett a kis fafűtéses tűzhely.
Lucy megérdeklődte az étkezések időpontját, és szemügyre vette az éléskamrát. Majd vidáman kijelentette:
- Most már mindent tudok. Ne törődjön semmivel! Csak bízzon rám mindent!
Emma Crackenthorpe megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor aznap este lefeküdt.
- Kennedyéknek tökéletesen igazuk volt. Ez a nő csodálatos.
Lucy másnap reggel hatkor kelt. Kitakarította a házat, megtisztította a zöldséget, összeállította, megfőzte és

felszolgálta a reggelit. Mrs. Kidderrel beágyazott, és tizenegy órakor vele együtt letelepedett a konyhában egy csésze jó
erős teához, finom teasüteménnyel. Mrs. Kiddert megengesztelte az a tény, hogy Lucy “nem hordja fenn az orrát",
nemkülönben a tea erőssége és édessége, felengedett, és hajlandó volt egy kis tereferére. Apró, sovány asszony volt,
szúrós szemű, keskeny szájú.

- Igen zsugori az öregúr. Hogy a leányának mit kell tűrnie! Ámbár azért nem mondanám, hogy gyenge teremtés. Ha
kell, ki tudja nyitni a száját. Ha a férfinépség lejön látogatóba, gondoskodik róla, hogy mindig legyen elég ennivaló a
házban.
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- A férfinépség?
- Igen. Nagy család volt ez. A legöregebb, Edmund úr, elesett a háborúban. Azután következik Cedric úr, aki külföldön

él. Nőtlen. Képeket fest valahol külországban. Harold úr üzletember, Londonban lakik; egy lord leányát vette el feleségül.
Azután még Alfred úr is a családhoz tartozik, kedves ember, de ő afféle család szégyene, egyszer-kétszer már bajba került
- és azután még Edith kisasszony férje is családtagnak számít, Bryan úr, az is mindig nagyod kedves, a felesége már
évekkel ezelőtt meghalt, de ő azóta is ragaszkodik a családhoz, és végül Alexander úrfi következik, Edith kisasszony fia.
Intézetben tanul, de a szünidő egy részét itt tölti. Emma kisasszony szörnyen elkényezteti.

Lucy megemésztette ezeket az értesüléseket, és noszogatta tájékoztatóját, hogy igyék még egy csésze teát. Végül Mrs.
Kidder vonakodva felállt.

- No, ma alaposan beuzsonnáztunk - mondta eltűnődve. - Ne segítsek meghámozni a krumplit, kedveském?
- Már kész van.
- Hát mondhatom, jól be tudja osztani a munkáját! A legjobb, ha el is megyek, mert úgy látszik, már mindennel

elkészültünk.
Mrs. Kidder eltávozott, és Lucy, mivel bőven volt ideje még, lesikálta a konyhaasztalt, amire már régen vágyott, de

elhalasztotta, nehogy megsértse Mrs. Kiddert, akinek kötelessége lett volna megcsinálni. Azután megtisztította az ezüstöt,
megfőzte az ebédet, leszedte az asztalt, elmosogatta az edényt, és fél háromkor készen állt, hogy felfedező útra induljon.
Tálcára rakta a teázáshoz szükséges holmit, szendvicseket és vajas kenyeret készített, és letakarta egy megnedvesített
asztalkendővel, hogy ki ne száradjanak.

Kószált a kertben, ami igazán nem szúrhat szemet senkinek. A konyhakert nagyjából meg volt művelve, némi zöldség
termett benne. A melegházak romokban hevertek. Az utakat mindenütt benőtte a gaz. A ház körüli virágszegély mutatta
csupán a gondozás nyomait, tisztára gyomlálták és szépen beültették, és Lucy gyanította, hogy ez Emma műve. A kertész,
egy nagyothalló öregember, csak mímelte a munkát. Lucy kedvesen elbeszélgetett vele. A nagy istállóudvar mellett lakott
egy házikóban.

Az istállóudvarról kerítéssel szegett kocsiút vezetett át a parkon, és a vasúti híd alatt áthaladva egy kis mellékutcába
torkollt.

Rövid időközökben egy-egy vonat dübörgött végig a fővonalon és át a vasúti hídon. Lucy figyelte a vonatokat, amint
lassítottak a Crackenthorp-birtokot körülvevő éles kanyarban. Átment a vasúti híd alatt, és kijutott a mellékutcába. Úgy
látszott, nemigen járnak erre. Az utca egyik oldalán a vasúti töltés húzódott, a másik oldalon pedig fal emelkedett, amely
magasba nyúló gyárépületeket zárt körül. Lucy továbbment, amíg ki nem ért egy alacsony házakkal szegélyezett kis
utcára. Nem messziről odahallatszott a főútvonal forgalmának moraja. Ránézett órájára. Az egyik közeli házból egy
asszony lépett ki. Lucy megszólította:

- Bocsánat, nem mondaná meg, kérem, hol van itt a legközelebbi nyilvános telefon?
- A postán, a következő sarkon.
Lucy megköszönte a felvilágosítást, és elment a postára, ami egyben üzlet is volt. Telefonfülke is állt benne. Lucy

belépett a fülkébe, tárcsázott, azután Miss Marple-t kérte a telefonhoz. Női hang válaszolt, éles, parancsoló hang.
- Éppen most pihen. És én nem fogom egy öreg hölgy pihenését megzavarni! Mit mondjak, ki kereste?
- Miss Eyelesbarrow. Nem akarom zavarni, csak mondja meg neki, kérem, hogy megjöttem, és minden rendben van, és

hogy értesíteni fogom, mihelyt valamit megtudok.
Letette a hallgatót, és elindult visszafelé Rutherford Hallba.

ÖTÖDIK FEJEZET

1

- Ugye nem baj, ha ütögetek egy kicsit a parkban? - kérdezte Lucy.
- Tessék csak nyugodtan. Szeret golfozni?
- Nem nagyon értek hozzá, de nem szeretnék kijönni a gyakorlatból. Sokkal kellemesebb módja a testgyakorlásnak,

mintha az ember csak úgy céltalanul sétálgat.
- A birtokon kívül sehol sem lehet sétálni - zsörtölődött Mr. Crackenthorpe. - Más sincs, csak járdák meg nyomorult

kis rozoga házak. Szeretnék megkaparintani az én földjeimet is, hogy még több házat építsenek. De amíg én élek, addig
nem tehetik meg. Márpedig én nem fogok elpatkolni csak azért, hogy bárkinek is szívességet tegyek! Erről biztosíthatom!
Senkinek a kedvéért!

Emma Crackenthorpe szelíden rászólt:
- Ugyan, apa!
- Tudom én, miben sántikálnak, és azt is, hogy mire várnak! Mindegyik. Cedric meg az a ravasz róka Harold, az

önelégült képével. Ami pedig Alfredet illeti, csodálom, hogy még nem próbálta meg, hogy maga tegyen el láb alól. Nem
vagyok biztos benne, hogy karácsonykor nem ő próbálkozott. Nagyon furcsa volt az a rosszullétem. Sok fejtörést okozott
az öreg Quimpernek. Alaposan kikérdezett.
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- Mindenki elrontja néha a gyomrát, apa.
- Jól van, jól van, mondd csak ki nyugodtan, hogy túlságosan sokat ettem. Ezt akarod mondani. És miért ettem túl

sokat? Mert túl sok étel került az asztalra, túlságosan sok! Pazarló és mértéktelen módon. És erről jut eszembe... figyeljen
csak rám, maga, ifjú hölgyem. Öt krumplit tálalt fel ebédre, méghozzá nagyokat. Két krumpli elég egy embernek.
Úgyhogy a jövőben négynél többet ne tálaljon. Ma elpocsékolta azt az egy krumplit.

- Nem veszett kárba, Mr. Crackenthorpe, mert vacsorára felhasználom a spanyol omletthez.
- Hümm! - S miközben Lucy kivitte a kávésedényt a szobából, hallotta, hogy mit mond az öregúr: - Ravasz teremtés ez,

jól fel van vágva a nyelve. Bár jól főz, az igaz, és elég szemrevaló is.
Lucy Eyelesbarrow elővett egy könnyű botot golffelszereléséből, amelyet előrelátóan magával hozott, és kivonult a

parkba, át a sövényen.
Egy darabig ütögette a labdát. Vagy öt perc múlva egy csavart labda elgurult a vasúti töltés lejtője felé. Lucy

felkapaszkodott a lejtőn, és kutatni kezdett a labda után. Visszanézett a házra. Elég messzire került tőle, és úgy látszik,
senkit sem érdekelt, hogy ő mit csinál. Tovább folytatta a kutatást. Időnként egyet-egyet ütött, a töltésről lefelé, a fűbe. A
délután folyamán a töltésnek mintegy egyharmadát átkutatta. Eredménytelenül. Visszairányította a labdát a ház felé.

Azután másnap rábukkant valamire. A töltés oldalán, a lejtő közepén, az egyik tüskés bokornak letöredeztek az ágai. A
letört gallyak szétszórtan hevertek. Lucy megvizsgálta a bokrot. Egy tüskére felszúrva szőrmefoszlányt talált. A színe
majdnem egybefolyt a fa színével; halványbarnás színű szőrme volt. Lucy egy pillanatra ránézett, majd elővett egy ollót a
zsebéből, és óvatosan felébe vágta. A foszlány levágott felét beletette a zsebében levő borítékba. Lassan haladt lefelé a
meredek lejtőn, kutatva, hátha talál még valamit. Figyelmesen nézte az egyenetlen füvet a töltés tövében. Úgy látta, hogy
valaki nyomot hagyott benne, amikor átgázolt a magas fűben. De nagyon halvány volt ez a nyom - közel sem olyan
kivehető, mint a saját nyomai. Bizonyára jó ideje hagyta ott valaki, és annyira felületesnek látszott, hogy nem tudta
biztosan, nem csupán a képzelete játszik-e vele.

Gondosan kutatáshoz látott a fűben a töltés tövében, a letöredezett galagonyabokor közvetlen közelében.
Fáradozását nemsokára siker koronázta. Egy púderdobozt talált, olcsó kis zománcozott holmit. Belecsavarta

zsebkendőjébe, és zsebre tette. Tovább kutatott, de mást nem talált.
Másnap délután beült kocsijába, és elment meglátogatni beteges nagynénjét. Emma Crackenthorpe kedvesen biztatta:
- Ne siessen vissza. Vacsoráig nyugodtan maradhat.
- Köszönöm, de legkésőbb hatra hazajövök.
A Madison Road 4. kicsinyszürke ház volt egy szürke utcában. Az ablakokon hófehér csipkefüggöny lógott, a küszöb

szinte világított a tisztaságtól, a rézkilincs ragyogott. Az ajtót egy magas, komor arcú, feketébe öltözött asszony nyitotta
ki; őszülő haját nagy kontyban viselte a feje búbján.

Gyanakvó pillantásokkal méregette Lucyt, miközben bevezette Miss Marple-hoz.
Miss Marple a hátsó nappali szobát foglalta el, amely apró, jól gondozott, négyszögletes kertecskére nézett. A szoba

szinte bántóan tiszta volt, egy csomó kis szőnyeg és terítőcske, rengeteg csecsebecse, egy ormótlan szalongarnitúra és két
cserép páfrány volt benne található. Miss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.

Lucy belépett, és becsukta maga után az ajtót. Leült a Miss Marple-lal szemben levő székre.
- Nos, úgy látszik, igaza volt - jelentette ki.
Elővette a talált dolgokat, és részletesen elmondta, milyen körülmények között bukkant rájuk.
Miss Marple kipirult a siker izgalmában.
- Talán nem szabadna ezt éreznem - mentegetőzött -, de mégis jóleső érzést kelt az emberben, ha felállított egy

elméletet, és az igazolódik.
Babrált a kis szőrmefoszlánnyal.
- Elspeth azt mondta, hogy a nő halvány színű bundát viselt. A púderdoboz bizonyára a zsebében volt, és akkor esett

ki, amikor a holttest legurult a lejtőn. Nem jellegzetes holmi, de esetleg segít valamiben. Nem vette le, ugye, az egész
szőrmefoszlányt?

- Nem. A felét a bokron hagytam.
Miss Marple helyeslően bólintott.
- Nagyon helyes. Maga, kedvesem, nagyon intelligens. A rendőrség majd annak idején pontosan utána akar nézni a

dolognak.
- Átadja a rendőrségnek ezeket a holmikat?
- Hát, még egyelőre nem... - Miss Marple fontolgatta a tennivalókat. - Azt hiszem, jobb lenne, ha először megtalálnánk

a holttestet. Nem gondolja?
- Igen, de nem túl nagy feladat ez? Úgy értem, feltéve, hogy az ön számítása helyes. A gyilkos kilökte a holttestet a

vonatból, majd feltehetőleg maga is kiszállt Brackhamptonban, és egy idő múlva - valószínűleg éjjel - kiment a töltéshez,
és elvitte a holttestet. De mi történt azután? Bárhová elvihette.

- Bárhová éppen nem - ellenkezett Miss Marple. - Nem hiszem, hogy végigvezette a dolgot az ésszerű végső
következtetésig, kedves Miss Eyelesbarrow.

- Hívjon, kérem, Lucynak. Miért nem bárhová?
- Mert ha úgy lenne, akkor sokkal egyszerűbb lett volna, ha valami magányos zugban öli meg a nőt, és onnan szállítja
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el a holttestet. Maga bizonyára nem gondolt arra...
Lucy közbeszólt:
- Azt akarja mondani, hogy előre megfontolt bűntény történt?
- Eleinte nem gondoltam - felelte Miss Marple. - Az ember, természetesen, el sem képzelné... Veszekedésnek látszott,

amelynek során a férfi elveszítette önuralmát és megfojtotta a nőt, majd szembekerült egy problémával, amelyet néhány
percen belül meg kellett oldania. De kicsit túlságosan is sok volna a véletlenből, hogy a férfi a szenvedélytől elvakultan
megöli a nőt, azután kinéz az ablakon, és megállapítja, hogy a vonat éppen azon a pontján van a kanyarnak, ahol
kidobhatja a holttestet, és ahol később biztosan, megtalálhatja és elviheti! Ha véletlenül dobta volna ott ki, semmit sem
tett volna ezzel kapcsolatban, és a hullát már réges-régen megtalálják.

Szünetet tartott. Lucy rámeredt.
- Azt hiszem - folytatta Miss Marple elgondolkozva - ezt a gyilkosságot voltaképpen nagyon okosan tervezték ki, és

meg vagyok róla győződve, hogy előre eltervezték. A vonat semleges hely. Ha ott ölte volna meg a nőt, ahol az lakott
vagy megszállt, valaki észrevehette volna, amikor a férfi odament vagy eltávozott. Vagy ha kihajt vele autón valamerre,
valaki emlékezett volna a kocsira, a rendszámára és a gyártmányára. A vonat azonban tele van idegenekkel, akik fel- és
leszállnak. Egy oldalfolyosó nélküli személykocsiban, egyedül a nővel, egészen könnyű dolga lehetett, különösen akkor,
ha pontosan tudta, hogy mit fog utána tenni. A férfi ismerte - ismernie kellett - Rutherford Hallt, a földrajzi fekvését értem
és különös elszigeteltségét, mert valóságos sziget, amelyet vasútvonalak határolnak.

- Pontosan olyan - mondta Lucy. - Élő anakronizmus. Körülötte mindenütt zajlik a lármás városi élet, de, a házat nem
érinti. A tejes meg a fűszeres reggelenként odaszállítja a megrendelést: ennyi az egész kapcsolata a külvilággal.

- Tehát feltételezzük, ahogyan elmondta, hogy a gyilkos még aljkor este elment Rutherford Hallba. Már sötét volt,
amikor a holttest kizuhant a vasúti kocsiból, és nem valószínű, hogy bárki is megtalálja másnapig.

- Semmi esetre sem.
- A gyilkos hogyan érkezne? Kocsin? Melyik úton?
Lucy mérlegelte a kérdést.
- Vezet egy út a gyár fala mellett. Bizonyára azon az úton érkezne, befordulna a vasúti híd alatt, és végigmenne a hátsó

feljárón. Majd átmászna a sövényen, továbbsietne a töltés aljáig, megkeresné a holttestet, és elvinné a kocsihoz.
- És azután - folytatta Miss Marple - elvinné valamilyen előzőleg kiszemelt helyre. Higgye el, hogy az egészet előre

megfontolta. És nem gondolom, hogy elvinné a holttestet Rutherford Hallból, vagy ha igen, hát nem nagyon messzire. A
nyilvánvaló az lenne, szerintem, ha valahol eltemetné, nem? - Kérdőleg nézett Lucyra.

- Valószínűleg - mondta Lucy, a kérdést fontolgatva. - De nem olyan könnyű ám ez, mint ahogyan hangzik.
Miss Marple bólintott.
- A parkban nem temethette el. Nehéz munka, és nagyon feltűnő. Talán valahol olyan helyen, ahol előzőleg már

felásták a földet?
- A konyhakertben talán, az azonban túlságosan is közel van a kertész házikójához. Bár a kertész öreg és süket, mégis

túl nagy kockázatot jelentett volna.
- Van kutya a háznál?
- Nincs.
- Akkor talán valami pajtában vagy fészerben?
- Igen, ez egyszerűbb és gyorsabb lenne Egy sereg használaton kívüli öreg épület áll ott; rozzant disznóólak,

lószerszámkamrák, műhelyek, amelyeknek még a közelébe sem megy soha senki. Vagy esetleg eldughatta a
rododendronbokrok közé valahol.

Miss Marple bólintott.
- Igen, azt hiszem, ez sokkal valószínűbb.
Az ajtón kopogtak, és a komor Florence jelent meg, tálcával a kezében.
- Látom, örül a látogatónak - szólt Miss Marple-hoz. - Sütöttem abból a pogácsából, amit régen annyira szeretett.
- Florence mindig kitűnő teasüteményeket készített - jegyezte meg Miss Marple.
Florence a dicséret fölötti örömében teljesen váratlanul elmosolyodott, miközben kiment a szobából.
- Azt hiszem, kedvesem - szögezte le Miss Marple -, hogy teázás közben jobb, ha nem beszélünk a gyilkosságról. Igen

kellemetlen téma!

2

Teázás után Lucy felállt.
- Megyek is már vissza. Amint már elmondtam, ez idő szerint senki sem lakik Rutherford Hallban, aki azonos lehetne

azzal a férfival, akit keresünk. Egy öregedő férfin és egy középkorú nőn, meg egy öreg és süket kertészen kívül nincs ott
más.

- Nem mondtam, hogy valójában ott is lakik - helyesbítette Miss Marple. - Úgy értettem, hogy a gyilkos olyasvalaki,
aki nagyon jól ismeri Rutherford Hallt. De ezt megvitathatjuk azután, amikor már megtaláltuk a hullát.
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- Úgy látom, feltétlenül bízik benne, hogy megtalálom - mondta Lucy. - Én egyáltalában nem vagyok olyan derűlátó.
- Bizonyos vagyok benne, hogy sikerrel jár a munkája, kedves Lucym. Hiszen maga olyan ügyes!
- Bizonyos dolgokban igen, de hullák felkutatásában egyelőre kevés a gyakorlatom.
- Meg vagyok róla győződve, hogy semmi másra nincs szükség, csupán egy kevés józan észre! - mondta Miss Marple

bátorítólag.
Lucy rápillantott, majd elnevette magát. Miss Marple viszonozta Lucy mosolyát.
Lucy már másnap délután rendszeres munkához látott.
A gazdasági épületek minden zugát feltúrta, átszurkálta a vadrózsabokrokat, amelyek a rozzant disznóólakat

koszorúzták, és egy nap éppen a kazánházban kutatott, a melegház alatt, amikor száraz köhögést hallott, és hátrafordulva
az öreg Hillman kertészt pillantotta meg, aki rosszallólag figyelte.

- Vigyázzon, kisasszony, mert még lezuhan - figyelmeztette az öregember. - Azok a lépcsők nem biztonságosak, az
imént meg a padláson járt fent, és ott meg a padlózat nagyon rozoga.

Lucy ügyesen palástolta zavarát.
- Bizonyára azt hiszi, hogy sokat kíváncsiskodom - mondta vidáman. - De azon töröm a fejem, nem lehetne-e valami

jövedelmező dolgot csinálni ezzel a hellyel: például gombát termeszteni a piacra, vagy valami ehhez hasonlót. Úgy látom,
itt minden szörnyen elhanyagolt.

- A gazda az oka, úgy bizony. Nagyon szűkmarkú. Két emberre meg egy gyerekre lenne szükségem, úgy bizony, ha
rendben akarnám tartani a kertet, de hallani sem akar róla, úgy bizony. Alig tudtam rábírni, hogy vegyen egy motoros
fűnyíró gépet. Azt várta volna, hogy én magam fogom az egész füvet kézzel lekaszálni.

- És jövedelmezne ez a hely, megfelelő befektetés után?
- Ebből a kertből nem lehet semmi pénzt kisajtolni, nagyon is el van hanyagolva. És nem is érdekelné a gazdát, úgy

bizony. Csak a spórolás érdekli. Tudja jól, mi lesz, amikor ő lehunyja a szemét: a fiatalurak villámgyorsan eladják az
egészet. Csak arra várnak, hogy a gazda beadja a kulcsot, úgy bizony. Jó csomó pénzt örökölnek, ha meghal, úgy
hallottam.

- Bizonyára nagyon gazdag az úr? - kérdezte Lucy.
- A “Crackenthorpe Cukrászkülönlegességek", abból szerezték a vagyont. Az öregúr alapította a gyárat, Mr.

Crackenthorpe apja. Éles eszű ember volt, úgy bizony. Jól megtollasodott, és felépítette ezt a kastélyt. Könyörtelen ember
volt, úgy beszélik, sohasem felejtette el, ha megsértették. De ő legalább bőkezű volt. Nem sajnálta a pénzt. Csalódott
mind a két fiában, úgy mondják. Taníttatta őket, és urat csinált belőlük - Oxford meg ilyesmi. Azután meg olyan nagy
urak lettek, hogy egyik sem akart beállni az üzletbe. A fiatalabb elvett egy színésznőt, azután részegen összezúzta magát
az autójával. Az idősebbet, a gazdámat, sohasem kedvelte az apja. Sokat utazott külföldön, vásárolt egy csomó pogány
szobrot, és hazaküldte őket. Amikor fiatal volt, nem fukarkodott olyan nagyon; a korral lett egyre fukarabb, úgy bizony.
Sohasem értették meg egymást az apjával, úgy hallottam.

Lucy megemésztette ezt az értesülést, udvarias érdeklődést mutatva. Az öreg a falnak támaszkodott, és hajlamosnak
látszott, hogy folytassa a családregényt. Jobban szeretett beszélni, mint dolgozni.

- A háború előtt halt meg, az öregúrra értem. Szörnyűséges volt a természete. Nem volt tanácsos vele feleselni, azt
sehogy sem tűrte.

- És amikor meghalt, a mostani Mr. Crackenthorpe ideköltözött?
- Igen, ő is meg a családja is. Akkorra már a gyerekei eléggé felnőttek.
- Persze... Ó, hiszen maga az első világháborúra gondol, ugye?
- Dehogyis. Ezerkilencszázhuszonnyolcban halt meg, arra gondoltam.
Lucy úgy vélte, hogy bár ezerkilencszázhuszonnyolc valóban “a háború előtt" volt, ő maga nem egészen így jelölte

volna meg ezt az időpontot.
- No de nem akarom zavarni a munkájában. Csak folytassa nyugodtan.
- Ugyan - morogta az öreg Hillman minden lelkesedés nélkül -, nem sokat csinálhat az ember az ebéd utáni órákban.

Hamar sötétedik.
Lucy visszament a házba, de útközben még megállt, hogy átkutasson egy sokat ígérő nyírfa- és azalealigetet.
Emma Crackenthorpe-ot a hallban találta; egy levelet olvasott. A délutáni posta éppen akkor jött meg.
- Az unokaöcsém holnap érkezik egy iskolatársával. Alexander szobája az előcsarnok fölött van. A mellette levő pedig

jó lesz James Stoddart-Westnek. Majd a szemközti fürdőszobát használják.
- Igen, Miss Crackenthorpe. Gondoskodom róla, hogy a szobák rendben legyenek.
- Délelőtt érkeznek meg, ebéd előtt. - Kissé tétovázott. - Azt hiszem, éhesek lesznek.
- Az egészen biztos - bólintott Lucy. - Vesepecsenye megfelelne? És talán gyümölcstorta?
- Alexander nagyon szereti a gyümölcstortát.
Másnap délelőtt megérkezett a két fiú. Mindketten rendesen meg voltak fésülve, gyanúsan angyali volt az

arckifejezésük, és tökéletes a modoruk. Alexander Eastleynek szőke haja és kék szeme volt, Stoddart-Westnek meg fekete
haja, és szemüveget viselt.

Ebédnél komolyan társalogtak a sporteseményekről, néhány utalást tettek a legújabb tudományos-fantasztikus
irodalomra. Olyan modorban beszélgettek, mint két idősebb professzor, akik a csiszolatlan kőkorszakbeli szerszámokat
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vitatják meg. Lucy egészen fiatalnak érezte magát hozzájuk képest.
A vesepecsenye káprázatos gyorsasággal eltűnt, és a gyümölcstortát az utolsó morzsáig elfogyasztották.
Mr. Crackenthorpe dohogott:
- Ti ketten tönkre fogtok enni engem!
Alexander szemrehányó tekintetet vetett rá kék szemével:
- Majd kenyeret eszünk sajttal, nagyapa, ha nem telik húsra.
- Miért ne telne? Telik. De nem szeretem a pazarlást.
- Nem pazaroltunk el semmit sem, uram - jegyezte meg Stoddart-West, és a tányérjára nézett, amely ékesszólóan

tanúsította ezt a tényt.
- Kétszer annyit esztek, mint én.
- Fejlődésben levő szervezetnek fokozott szüksége van a táplálékra - magyarázta Alexander. - Fehérjedús étrendre van

szükségünk.
Az öregúr csak morgott.
Amikor a két fiú felkelt az asztaltól, Lucy hallotta, hogy Alexander mentegetőzve magyarázza barátjának:
- Ügyet se vess a nagyapámra. Diétát kell tartania, vagy mi a csodát, és ettől kissé bogaras. Meg nagyon zsugori is. Azt

hiszem, hogy ez valamiféle komplexus.
Stoddart-West megértően válaszolta:
- Volt egy nagynéném, aki mindig attól félt, hogy tönkremegy. Voltaképpen nagy halom pénze volt. Patologikus tünet,

mondta az orvos. Megvan még a futballod, Alex?
Lucy leszedte az asztalt és elmosogatott, azután kiment a kertbe. Messzebbről, a pázsit irányából hallotta a fiúk

kiáltozását. Ő maga ellenkező irányba indult el, végigment a bejárathoz vezető úton, majd átvágott néhány
rododendronbokor között. Gondosan fogott hozzá a vadászathoz, félrehajtotta a leveleket, és egy golfütővel turkált a
bokrok alján, amikor Alexander Eastley udvarias hangjára összerezzent:

- Keres valamit, Miss Eyelesbarrow?
- Egy golflabdát - vágta rá Lucy habozás nélkül. - Sőt, több golflabdát, ami azt illeti. Délutánonként általában ütögetek,

és egy csomó labdát elveszítettem. Elhatároztam, hogy ma igazán megkeresem végre valamennyit.
- Majd mi segítünk - jelentette ki Alexander szolgálatkészen.
- Igazán kedves maguktól. Azt gondoltam, futballoznak.
- Az ember igazán nem focizhat vég nélkül - magyarázta Stoddart-West. - Nagyon kimelegszik. Sokat golfozik?
- Nagyon szeretek játszani, de nem sok lehetőségem van rá.
- Azt gondolom. Maga főz itt, ugye?
- Igen.
- Maga főzte a mai ebédet?
- Igen. Ízlett?
- Egyszerűen varázslatos volt - lelkendezett Alexander. - Az iskolában mindig szörnyű húst kapunk, egészen száraz. Én

az olyan marhahúst szeretem, ami félig véres, és bő levet ereszt. A gyümölcstorta is irtó finom volt.
- Mondják csak meg, mit szeretnének enni.
- Nem kaphatnánk egyszer almás habcsókot? Az a kedvencem.
- Persze hogy kaphatnak.
Alexander boldogan felsóhajtott.
- A kamrában van egy minigolfkészlet - közölte. - Felállíthatnánk a pázsiton, és gyakorolhatnánk a beütést. Mit szólsz

hozzá, Stodders?
- Jo-ho-hó! - vágta rá Stoddart-West.
- Stodders egyáltalán nem ausztráliai - magyarázta Alexander előzékenyen. - Csak gyakorolja az ausztráliai

beszédmodort, abban a reményben, hogy a családja magával viszi jövőre a nemzetközi krikettmérkőzésre.
Lucy bátorítására elvonultak, hogy előkerítsék a minigolfkészletet. Később, amikor visszament a házba, ott találta

őket, amint a pázsiton szétrakták, és a számok helyzetén vitatkoztak.
- Időmérőre semmi szükség - közölte Stoddart-West. - Az olyan gyerekes dolog. Inkább pályát csinálunk. Kár, hogy a

számok olyan rozsdásak. Alig lehet őket látni.
- Egy kis fehér festék kell csak. Vegyenek holnap egy kis festéket, és mázolják át a számokat - tanácsolta Lucy.
- Jó ötlet. - Alexander arca felderült. - Ide figyeljen, azt hiszem, láttam néhány régi festékesdobozt a Hosszú Pajtában;

a festők hagyták ott tavaly nyáron. Megnézzük?
- Mi az a Hosszú Pajta? - kérdezte Lucy.
Alexander rámutatott egy hosszú kőépületre, kissé távolabb a háztól, a hátsó bejárat közelében.
- Elég régi - mondta. - Nagyapa azt mondja, hogy Erzsébet-kori, de az csak felvágás. A tanyaépülethez tartozott, amely

eredetileg itt állt, de a nagyapám lebontatta, mikor ezt a szörnyű házat építtette.
Azután még hozzáfűzte:
- Nagyapa gyűjteményének nagy része a pajtában van. Az a holmi, amit külföldről hazaküldött fiatal korában. A

legtöbb darab szintén elég borzalmas. A Hosszú Pajtát néha jótékony célú whistversenyekre használják, meg ilyesmikre.
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Olyan nőegyleti dolog. Meg ott tartják a jótékonysági árveréseket is. Jöjjön, megmutatom.
Lucy szívesen elkísérte őket.
A pajtának nagy, szögekkel kivert ajtaja volt.
Alexander felnyúlt, és levette a kulcsot az ajtó jobb oldala fölé bevert, borostyánnal eltakart szögről. Megfordította a

zárban, kitárta az ajtót, és bementek.
Lucy az első pillantásra látta, hogy egy különlegesen rossz múzeumba került. Két római császár márványfejének

kidülledt szeme meredt rá, s egy hatalmas, görög-római eredetű szarkofág állt ott, egy negédes Vénusz szomszédságában,
aki talapzaton állva kapaszkodott lehulló lepleibe. E műtárgyakon kívül néhány kecskelábú asztal is akadt, halomba rakott
székek társaságában, valamint különféle holmik, mint például egy rozsdás kézi fűnyíró, két vödör, két molyette autóülés
és egy zöldre festett kerti pad, amelynek egyik lába hiányzott.

- Azt hiszem, ott láttam a festéket - mondta Alexander bizonytalanul. A sarokba lépett, és félrehúzott egy
foszlányokban lógó függönyt.

Találtak néhány festékesdobozt és ecsetet, az utóbbiak azonban keményre száradtak.
- Terpentinre van szükségük - állapította meg Lucy.
Terpentint azonban sehol sem találtak. A fiúk azt indítványozták, hogy biciklivel elmennek terpentinért.
- Menjenek csak - biztatta őket Lucy. A golfpálya számainak festése egy darabig legalább elszórakoztatja őket,

gondolta.
- Erre a helyiségre is ráférne egy alapos takarítás - mormolta Lucy.
- A maga helyében nem nyúlnék hozzá - tanácsolta Alexander. - Mindig kitakarítják, ha valamit rendeznek itt, de

ilyentájban sose szokták használni.
- Akasszam föl a kulcsot megint az ajtó fölé? Ott tartják általában?
- Igen. Itt nincs semmi, amit elemelhetnének, amint látja. Senkinek sem kellenek ezek a szörnyű márványholmik, és

különben is, nyomnak vagy egy tonnát.
Lucy egyetértett vele. Nem volt nagy véleménnyel Mr. Crackenthorpe művészi ízléséről. Csalhatatlan érzékkel

választotta ki minden időszaknak a legrosszabb példányát.
Lucy ott állt és körülnézett, miután a fiúk elmentek. Tekintete a szarkofágra vetődött, és megpihent rajta.
Az a szarkofág...
A pajta levegője enyhén áporodott volt, mintha hosszú idő óta nem szellőztették volna ki. Odament a szarkofághoz.

Nehéz, szorosan záró fedele volt. Lucy töprengve nézte.
Majd otthagyta a pajtát, bement a konyhába, keresett egy emelőrudat, és visszatért a pajtába.
Nem volt könnyű feladat, de Lucy szívósan és keményen dolgozott.
A fedél az emelőkar segítségével lassan felemelkedett. Eléggé magasra emelkedett ahhoz, hogy Lucy meglássa, mi van

benne ...

HATODIK FEJEZET

1

Lucy néhány perc múlva, eléggé sápadtan, kiment a pajtából, bezárta az ajtót, és visszatette a kulcsot a szögre.
Gyorsan az istállóhoz ment, előhozta kocsiját, és elhajtott a hátsó úton. Megállt a postahivatalnál az út végén. Bement

a telefonfülkébe, bedobott egy érmét, és tárcsázott.
- Miss Marple-lal szeretnék beszélni.
- Pihen. Miss Eyelesbarrow-val beszélek, ugye?
- Igen.
- Nem keltem fel, kereken megmondom. Az ilyen idős hölgynek szüksége van a pihenésre.
- Fel kell keltenie. Sürgős dologról van szó.
- Én ugyan nem...
- Kérem, tegye meg azonnal, amit mondtam.
Ha úgy tartotta szükségesnek, Lucy hangja olyan éles volt, akár az acél. Florence tisztelte a tekintélyt, ha találkozott

vele.
Kis idő múlva felhangzott Miss Marple hangja:
- Igen! Lucy?
Lucy mélyet lélegzett.
- Teljesen igaza volt - mondta. - Megtaláltam.
- Egy nő holttestét?
- Igen. Bundában. Egy kőszarkofágban van, a ház közelében levő pajtában, illetve múzeumfélében. Most mit csináljak?
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Azt hiszem, jelentenem kell a rendőrségnek.
- Igen. Jelentenie kell a rendőrségnek. Azonnal.
- De mit mondjak a dolog előzményéről? Magáról? Elsősorban azt kérdezik majd, hogy miért emeltem fel

kíváncsiságból egy több tonnás fedelet, szemmel láthatólag minden ok nélkül. Azt kívánja, hogy találjak ki valami okot?
Kitalálhatok.

- Nem. Azt hiszem, az az egyetlen megoldás - mondta Miss Marple szelíd és komoly hangon -, hogy elmondja nekik a
teljes igazságot.

- Magáról is?
- Mindenről.
Lucy sápadt arcára hirtelen széles mosoly ült.
- Ez nem lesz nehéz - mondta. - Éppen csak nehezen fogja elhinni a rendőrség!
Letette a kagylót, várt egy pillanatig, majd felhívta a rendőrőrszobát.
- Egy holttestet fedeztem fel egy szarkofágban a Rutherford Hall Hosszú Pajtájában.
- Mit mondott?!
Lucy elismételte bejelentését, és a következő kérdést megelőzve, bemondta a nevét.
Azután visszahajtott, beállította kocsiját a helyére, és bement a házba.
Megállt a hallban egy pillanatra, és gondolkozott.
Majd hirtelen határozottan bólintott egyet, és bement a könyvtárba, ahol Miss Crackenthorpe üldögélt, és segített

apjának a Times keresztrejtvényének megfejtésében.
- Beszélhetnék önnel egy pillanatig, Miss Crackenthorpe?
Emma felnézett, arcán enyhe aggodalommal. Ez afféle háziasszonyi aggodalom - gondolta Lucy. A használható

háztartási alkalmazottak általában ilyen szavakkal szokták bejelenteni azonnali távozásukat.
- Mondja meg, mit akar, leányzó, bökje csak ki - morogta Mr. Crackenthorpe ingerülten.
Lucy így szólt Emmához:
- Szeretnék önnel négyszemközt beszélni, kérem.
- Ostobaság - jelentette ki Mr. Crackenthorpe. - Mondja meg egyenesen, amit mondani akar!
- Egy pillanatra, apa. - Emma felállt, és az ajtó felé indult.
- Ostobaság az egész. Várhat - morogta az öregúr mérgesen.
- Sajnos, nem várhat - mondta Lucy.
Mr. Crackenthorpe felmordult:
- Micsoda szemtelenség!
Emma kilépett a hallba, Lucy követte, és becsukta maga mögött az ajtót.
- Nos? - kérdezte Emma. - Miről van szó? Ha az a baj, hogy a fiúk túl sok munkát okoznak, én igazán segíthetek

magának, és ...
- Egyáltalában nem arról van szó - vágott a szavába Lucy. - Nem akartam az édesapja előtt beszélni, mert tudom, hogy

beteges, és féltem, hogy megrendíti a hír. A helyzet az, hogy éppen most fedeztem fel egy nő holttestét abban a nagy
szarkofágban, amely a Hosszú Pajtában áll.

Emma Crackenthorpe rámeredt.
- A szarkofágban? Egy holttestet? Az lehetetlen!
- Sajnos, ez az igazság. Felhívtam a rendőrséget. Bármelyik percben itt lehetnek.
Emma arca kissé kipirult.
- Először nekem kellett volna szólnia, mielőtt a rendőrséget értesítette.
- Sajnálom - felelte Lucy.
- Nem hallottam, hogy telefonált. .. - Emma a hall asztalán levő telefont kereste tekintetével.
- A postahivatalból telefonáltam.
- Különös. Miért nem innen?
Lucy gyorsan gondolkozott.
- Attól féltem, hogy a fiúk a közelben vannak, és meghallhatják, ha innen a hallból telefonálok.
- Értem... igen... Értem... Tehát jönnek... a rendőrség jön, jól értettem? ...
- Már itt is van - felelte Lucy, miközben egy kocsi éktelen fékcsikorgással megállt a ház előtt, és a csengő hangja

élesen átjárta a házat.
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- Nagyon sajnálom, igazán nagyon sajnálom, hogy erre kellett kérnem - mondta Bacon felügyelő.
Emma Crackenthorpe-ot támogatta ki a pajtából. Emma nagyon sápadt volt, úgy látszott: rosszullét kerülgeti, de

szilárd léptekkel és egyenesen ment.
- Teljesen biztos vagyok benne, hogy soha életemben nem láttam ezt a nőt.
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- Nagyon hálás vagyok önnek, Miss Crackenthorpe. Ez minden, amit tudni akartam. Nem akar talán lepihenni?
- Az apámhoz kell mennem. Mihelyt megtudtam a dolgot, rögtön telefonáltam dr. Quimpernek, és ő most bent van

apánál.
Dr. Quimper éppen akkor jött ki a könyvtárszobából, amikor a felügyelő és Miss Crackenthorpe a hallba léptek.

Szívélyes, magas ember volt, egyszerű, szókimondó és cinikus természetű, amit betegei stimuláló hatásúnak tartottak.
Biccentettek egymásnak a felügyelővel.
- Miss Crackenthorpe nagyon bátran teljesített egy kellemetlen feladatot - közölte Bacon.
- Jól van, Emma - mondta az orvos, s megveregette Emma vállát. - Maga józanul fogadja a dolgokat. Ezt mindig

tudtam. Az édesapjával nincs semmi baj. Csak menjen be hozzá, beszéljen vele, azután menjen egyenesen az ebédlőbe, és
igyon egy pohár konyakot. Ez most orvosi előírás.

Emma hálásan mosolygott rá, és bement a könyvtárszobába.
- Igen értékes ember - jegyezte meg az orvos, Emma Crackenthorpe után nézve -, nagy kár, hogy nem ment férjhez. Ez

az ára annak, hogy ő az egyetlen nő egy csupa férfiból álló családban. A másik leány elmenekült hazulról, tizenhét éves
korában férjhez ment, úgy tudom. Voltaképpen Emma is nagyon csinos. Nagyszerű feleség és anya lett volna belőle.

- Túlságosan szereti az apját, úgy látszik - jegyezte meg Bacon felügyelő.
- Nem is szereti olyan túlságosan, de vannak nők, akik ösztönösen arra törekszenek, hogy a család férfiainak jólétét

biztosítsák. Emma is ilyen. A bátyjaival is így viselkedik. Cedric úgy érzi, hogy nagy festő, a másik meg, hogy is hívják ...
Harold ... tudja, mennyire bízik Emma az ő józan ítéletében.. Alfred meg bátran rémisztgetheti a kiváló üzletkötéseiről
szóló történetekkel. Ó, igen, Emma értelmes teremtés, nem ostoba liba. Nos kellek én még itt valamire? Ne nézzem meg
azt a hullát, most, hogy Johnstone már végzett vele? (Johnstone volt a rendőrorvos.) Hogy megbizonyosodjam, nem
esetleg az én egyik orvosi baklövésen) áldozata-e?

- Szeretném, ha megnézné; dr. Quimper. Szeretnénk megállapítani a személyazonosságát. Ugyebár lehetetlenség, hogy
Mr. Crackenthorpe megnézze? Túlságosan nagy izgalmat jelentene számára?

- Izgalmat? Lárifári! Sohasem bocsátaná meg magának vagy nekem, ha legalább egy kukkantást nem engedélyezünk
neki. Alig várja, hogy megnézhesse. Ilyen érdekes dolog nem történt vele vagy tizenöt éve, és ráadásul nem kerül egy
garasába sem!

- Hát nincs is semmi komoly baja?
- Hetvenkét éves - felelte az orvos. - Tulajdonképpen csak ez a baja. Időnként előveszi a reuma, de kit nem? Ő persze

köszvénynek nevezi. Étkezés után néha reszketés fogja el, ami az ő korában nem is csoda, tehát ráfogja a szívére. De ha
egyszer csinálni akar valamit, azt meg is csinálja. Sok ilyen betegem van. Az, aki valóban beteg, többnyire
kétségbeesetten hajtogatja, hogy tökéletesen jól van. Gyerünk, nézzük meg ezt a maga hulláját. Kellemetlen látvány,
ugye?

- Johnstone számítása szerint két vagy három hete halott.
- Hát akkor bizony nagyon kellemetlen.
Az orvos ott állt a szarkofágnál, és őszinte kíváncsisággal nézett bele, hivatásánál fogva teljesen szenvtelenül; nem

hatotta meg egyáltalában az, amit “kellemetlenségnek" nevezett.
- Sohasem láttam. Nem tartozott a betegeim közé. Arra sem emlékszem, hogy találkoztam volna vele Brackhampton

környékén. Valamikor egészen csinos lehetett... hm... valaki aztán alaposan ellátta a baját.
Kimentek megint a levegőre. Dr. Quimper az épületre nézett.
- Itt találták meg... minek is hívják? A Hosszú Pajtában, egy szarkofágban! Fantasztikus! Ki találta meg? - Miss Lucy

Eyelesbarrow.
- Ő, a legújabb háztartási alkalmazott? És ő vajon mit csinált a pajtában? Miért ütötte az orrát a szarkofágba?
Éppen ezt akarom most megkérdezni tőle - közölte Bacon felügyelő komoran. - Nos, vegyük sorra előbb Mr.

Crackenthorpe-ot. Ha lenne szíves...?
- Mindjárt hozom.
Mr. Crackenthorpe, sálakba burkolva, szaporán lépkedett az orvos kíséretében.
- Botrányos - dohogta. - Valóban botrányos! Ezt a szarkofágot Firenzéből hoztam magammal... mikor is?

Ezerkilencszáznyolcban, vagy ezerkilencszázkilencben.
- Csak nyugodtan - figyelmeztette az orvos. - Nem lesz valami kellemes látvány, ami azt illeti.
- Bármennyire beteg vagyok is, teljesítenem kell a kötelességemet, ugyebár?
Mr. Crackenthorpe rendkívüli gyorsasággal csoszogott ki megint a friss levegőre.
- Soha életemben nem láttam ezt a nőt! - morogta. - Mit jelentsen ez? Nem Firenze volt, most már emlékszem, hanem

Nápoly. Rendkívül értékes példány. És valami ostoba nőnek éppen ide kell jönnie, és itt kell megöletnie magát!
Belemarkolt a kabátja ráncaiba a szíve táján.
- Túl sok ez nekem... A szívem... Hol van Emma? Dr. Quimper ...
Az orvos karon fogta.
- Mindjárt rendbe jön - nyugtatta meg. - Egy kis erősítőt ajánlok. Konyakot.
Együtt mentek vissza a ház felé.
- Uram, kérem, uram!
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Bacon felügyelő megfordult. Két fiú ért oda, lihegve, biciklin. Az arcukon mohó kíváncsiság ült.
- Kérem, uram, megnézhetjük a holttestet?
- Nem nézhetik meg! - mondta Bacon felügyelő határozottan.
- Ó, uram, nagyon kérjük! Sohasem tudhatja! Hátha mi ismertük? Ó, igazán, ne legyen ünneprontó! Ez nem igazság!

Gyilkosság történik a saját pajtánk kellős közepén. Soha vissza nem térő alkalom!
- Kik maguk? - kérdezte a felügyelő.
- Engem Alexander Eastleynek hívnak, ez meg a barátom, James Stoddart-West.
- Láttak valaha is errefelé egy szőke nőt világos mókusbundában?
- Hát, nem emlékszem pontosan... - mondta Alexander ravaszul. - Ha esetleg egy pillantást vethetnék rá...
- Vigye be őket, Sanders - szólt oda Bacon felfigyelő a pajta ajtaja mellett álló rendőrnek. - Csak egyszer vagyunk

fiatalok!
- Ó, uram, igazán köszönjük! - A két fiú hangosan hálálkodott. - Igazán nagyon kedves öntől, uram!
Bacon elment a ház felé.
“És most - mondta magában elszántan - Miss Lucy Eyelesbarrow-n a sor!"
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Miután a rendőröket a Hosszú Pajtához vezette és röviden beszámolt tevékenységéről, Lucy visszavonult a háttérbe, de
nem ringatta magát abban az illúzióban, hogy a rendőrségnek már nincs rá szüksége.

Éppen előkészítette a krumplit a vacsorához, amikor üzenetet kapott, hogy Bacon felügyelő hívatja. Félretette a nagy
tál sós vizet, amelyben a burgonyaszeletek pihentek, és követte a rendőrt oda, ahol a felügyelő várt rá. Leült, és nyugodtan
várta a felügyelő kérdéseit.

Megmondta a nevét, londoni címét, azután kérdezetlenül hozzátette:
- Ha felvilágosításra van szüksége rólam, megadhatok néhány nevet és címet.
Nagyon tekintélyes nevek voltak. Égy tengernagy, az egyik oxfordi kollégium igazgatója és egy főrangú hölgy. Bacon

felügyelőnek akarata ellenére imponált ez a lista.
- Nos, Miss Eyelesbarrow, ön azért ment be a Hosszú Pajtába, hogy ott festéket keressen. Helyesen mondtam? És

miután megtalálta a festéket, szerzett egy emelőrudat, felfeszítette ennek a szarkofágnak a tetejét, és megtalálta a
holttestet. Mit keresett a szarkofágban?

- Egy hullát - felelte Lucy.
- Egy hullát keresett, és talált is! Nem gondolja, hogy ez rendkívül különösen hangzik?
- Ó, igen, ez a történet csakugyan rendkívül különös. Talán megengedi, hogy megmagyarázzam?
- Azt hiszem, jól tenné.
Lucy pontosan beszámolt a felügyelőnek azokról az eseményekről, amelyek a szenzációs felfedezéshez vezettek.
A felügyelő felháborodott hangon foglalta össze a hallottakat:
- Önt egy idős hölgy felfogadta, hogy vállaljon itt állást, és kutassa át a házat meg a környékét egy hulla után?

Helyesen mondtam?
- Igen.
- Ki ez az idős hölgy?
- Miss Jane Marple. Jelenleg a Madison Road 4. szám alatt lakik.
A felügyelő felírta a címet.
- Azt várja tőlem, hogy elhiggyem ezt a történetet?
Lucy szelíden válaszolt:
- Addig nem, amíg nem hallgatta meg Miss Marple-t és ő nem igazolta állításaimat.
- Feltétlenül ki fogom hallgatni. Bizonyára hiányzik egy kereke.
Lucy tartózkodott attól, hogy rámutasson arra a tényre, miszerint ha valakinek a feltevése igazolódik, az nem

okvetlenül elmebeli fogyatékosságra vall. Inkább megkérdezte:
- Mennyit kíván az elmondottakból közölni Miss Crackenthorpe-pal? Mármint a rám vonatkozó dolgokról?
- Miért kérdezi?
- Hát, ami Miss Marple megbízását illeti, elvégeztem a munkámat, megtaláltam a holttestet, amely után kutatott. De

még most is Miss Crackenthorpe alkalmazásában állok, és ez idő szerint két éhes fiú van a házban, és feltehetőleg a többi
családtag is hamarosan megérkezik, mihelyt tudomást szerez az esetről. Miss Crackenthorpe-nak segítségre van szüksége
a háztartásban. Ha most elmondja neki, hogy én kizárólag azért vállaltam el ezt az állást, hogy hullákra vadásszak, akkor
több, mint valószínű, hogy kidob. Ha nem, akkor folytathatom a munkámat, és hasznomat veheti.

A felügyelő mereven ránézett.
- Egyelőre senkinek sem mondom el a dolgot - közölte. - Még nem ellenőriztem a vallomását. Felőlem akár ki is

találhatta az egészet!
Lucy felállt.
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- Köszönöm. Akkor hát visszamegyek a konyhába és folytatom a munkámat.

HETEDIK FEJEZET

1

- Jobb lesz, ha bevonjuk a Yardot a nyomozásba, ugye ezt gondolja, Bacon?
A rendőrfőnök kérdően nézett Bacon felügyelőre. A felügyelő nagydarab, zömök férfi volt, arckifejezése arra vallott,

hogy mélységesen utálja az emberiséget.
- Az a nő nem idevalósi, uram - jegyezte meg. - Bizonyos jelekből arra következtetünk - a fehérneműjéből -, hogy talán

külföldi. Persze - tette hozzá sietve -, ezt még egyáltalában nem tettem közhírré. Titokban tartjuk a halottszemléig.
A rendőrfőnök bólintott.
- A halottszemle teljesen formális lesz, ugye?
- Igen, uram. Beszéltem a halottkémmel.
- Mikor tartják?
- Holnap. Az az értesülésem, hogy a Crackenthorpe család többi tagja is megérkezik a szemlére. Van rá esély, hogy

legalább egyikük meg tudja állapítani az áldozat személyazonosságát. Mindnyájan itt lesznek.
Megnézte a kezében tartott listát.
- Harold Crackenthorpe üzletember; úgy hírlik, elég fontos személyiség. Alfred ... nem tudom pontosan, hogy mit

csinál. Cedric, ő az, aki külföldön él. Fest! - A felügyelő hangja érzékeltette, hogy ez bizony felettébb gyanús körülmény.
A rendőrfőnök a bajuszába mosolygott.

- Nincs okunk rá, ugye, hogy a Crackenthorpe családot összefüggésbe hozzuk a bűnténnyel? - kérdezte.
- Nincsen, attól a ténytől eltekintve, hogy a holttestet az ő birtokukon találták meg - állapította meg Bacon felügyelő. -

És persze könnyen lehetséges, hogy a családnak ez a művésztagja esetleg felismeri. Csak az a vonathistória, csak az nem
megy sehogy sem a fejembe.

- Ó, igen. Meglátogatta az öreg hölgyet, ezt a... (ránézett az asztalán fekvő feljegyzésre)... Miss Marple-t?
- Igen, uram. És teljesen határozott, és nem tágít egy tapodtat sem. Hogy ütődött-e vagy sem, azt nem tudom, de

körömszakadtáig ragaszkodik a történetéhez. Csak afféle mese az egész, persze, olyasmi, amilyet az ilyen öreg hölgyek ki
szoktak gondolni a repülő csészealjakról, amiket a kert végében láttak, meg az orosz ügynökökről a kölcsönkönyvtárban.
Hanem az már bizonyos, hogy valóban felfogadta ezt a fiatal hölgyet, a háztartási alkalmazottat, és megbízta, hogy
kutasson egy hulla után, amit az meg is tett.

- És talált is egyet - állapította meg a rendőrfőnök. - Nos, ez bizony rendkívüli történet. Marple, Miss Jane Marple...
ismerősen hangzik ez a név... Egyébként kapcsolatba lépek a Yarddal. Azt hiszem, igaza van abban, hogy ez nem helyi
ügy, bár nem tesszük közhírré egyelőre. Pillanatnyilag a lehető legkevesebbet közöljük a sajtóval.

2

A halottszemle teljesen formális volt. Senki sem jelentkezett, hogy a halott nő személyazonosságát megállapítsa.
Lucynak tanúsítania kellett, hogyan találta meg a holttestet, és elhangzott az orvosi szakvélemény a halál okára
vonatkozólag: a nőt megfojtották. Ezek után a tárgyalást elnapolták.

A halottszemléről távozó Crackenthorpe családot hideg, viharos nap fogadta. Öten voltak összesen: Emma, Cedric,
Harold, Alfred és Bryan Eastley, a megboldogult Edith Crackenthorpe férje. Megjelent Mr. Wimborne is, a
Crackenthorpe-ok jogi ügyeivel foglalkozó ügyvédi iroda főnöke. Nagy nehézségek árán, kizárólag azért utazott le
Londonból, hogy részt vegyen a halottszemlén. Egy pillanatig mindnyájan ott álltak, borzongva, a járdán. Valóságos
tömeg gyűlt össze: a “Holttest a szarkofágban"-eset pikáns részleteiről a londoni és a helybeli sajtó egyaránt bőséges
beszámolót közölt.

- Ők azok... - sugdosott a tömeg.
- Menjünk innen! - mondta Emma éles hangon.
A hatalmas bérautó odaállt a járdaszegélyhez. Emma beszállt, és intett Lucynak. Mr. Wimborne, Cedric és Harold

követték őket. Bryan Eastley megszólalt:
- Alfredet elviszem az én kis autóbuszomon.
A gépkocsivezető becsukta az ajtót, és indított.
- Ó, álljon meg! - kiáltott fel Emma. - A fiúk is itt vannak!
A fiúkat, bármily sértődötten tiltakoztak is ellene, Rutherford Hallban hagyták. Most azonban szélesen vigyorogva

bukkantak elő.
- Biciklin jöttünk - közölte Stoddart-West. - A rendőr nagyon rendes volt, és beengedett minket a terem végébe.

Remélem, nem haragszik, Miss Crackenthorpe - tette hozzá udvariasan.
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- Nem haragszik - felelte Cedric a húga helyett. - Egyszer vagyunk fiatalok. Ez volt az első halottszemle az életetekben,
ugye?

- Eléggé csalódtunk benne - jelentette ki Alexander. - Túlságosan hamar véget ért.
- Ne töltsük itt az időt - mondta Harold ingerülten. - Nézzétek, micsoda tömeg gyűlt már össze! És az a sok

fényképész!
A sofőr elindította a kocsit. A fiúk vidáman integettek.
- Túlságosan hamar véget ért?! - szólt Cedric. - Azt csak hiszik ezek a naiv kölykök. Még csak most kezdődik!
- Az egész ügy rendkívül sajnálatos. Rend-kí-vül sajnálatos! - sopánkodott Harold. - Gondolom...
Mr. Wimborne-ra nézett, aki összeszorította keskeny ajkát, és rosszallóan ingatta fejét.
- Őszintén remélem -jelentette ki fontoskodva -, hogy az egész ügyet hamarosan és kielégítően tisztázzák. A rendőrség

érti a dolgát. Mindazonáltal, amint azt Harold is megjegyezte, az eset rendkívül sajnálatos.
Beszéd közben Lucyra pillantott, és tekintetéből határozott rosszallás sugárzott. “Ha ez a fiatal nő - mintha ezt mondta

volna a tekintete - nem üti bele az orrát olyasmibe, amihez semmi köze, most mindez felesleges lenne."
Ennek a véleménynek vagy valami nagyon hasonlónak adott hangot Harold Crackenthorpe is.
- Igaz is... hm... Miss... hm... hm... Eyelesbarrow, ha szabad kérdeznem: mi késztette arra, hogy abba a szarkofágba

belenézzen?
Lucy már régen tűnődött azon, hogy ez vajon mikor fog a család valamelyik tagjának eszébe jutni. Tudta, hogy a

rendőrségnek első dolga lesz megkérdezni, és eléggé csodálkozott, hogy eddig a pillanatig senki más nem kérdezte meg
tőle.

Cedric, Emma, Harold és Mr. Wimborne mind Lucyra néztek.
- Lucy válasza - már amilyen válasz telt tőle - természetesen már régen készen állt:
- Ami azt illeti - mondta tétovázva -, magam sem tudom... Az volt az érzésem, hogy az az egész hely rászolgál az

alapos takarításra. S ezenfelül - tette hozzá tétova hangon - valami nagyon különös és kellemetlen szag...
Számított rá, hogy ettől a kellemetlen gondolattól mindenki visszariad.
Mr. Wimborne közbevágott:
- Igen, igen, persze... körülbelül háromhetes volt a rendőrorvos szerint ... Azt hiszem, hogy jobb, ha nem foglalkozunk

ezzel a dologgal. - Bátorítólag mosolygott Emmára, aki nagyon elsápadt. - Ne felejtse el - mondta neki -, hogy ennek a
szerencsétlen fiatal nőnek egyikünkhöz sem volt semmi köze.

- De hát azért ebben nem lehetünk olyan biztosak, igaz? - kérdezte Cedric.
Lucy Eyelesbarrow bizonyos érdeklődéssel pillantott a férfira. Első pillantásra feltűnt neki a három fivér közötti

megdöbbentő különbség. Cedric nagydarab ember volt, markáns vonású arca napbarnított, fekete haja kócos, és vidám a
modora. Borotválatlanul érkezett meg a repülőtérről, és bár a halottszemle tiszteletére megborotválkozott, most is
ugyanazt a ruhát viselte, amelyben megjött, és amely nyilvánvalóan egyetlen öltözéke volt: ócska, szürke flanellnadrágot
és elnyűtt, foltozott zakót. Hű mása volt a színpadi bohémnek, és igen büszke volt erre.

Harold bátyja viszont a citybeli üzletember mintaképe volt, fontos cégek igazgatósági tagja. Magas volt, egyenes
tartású, elegáns férfi, fekete haja a halántékán már ritkult, kis fekete bajuszt viselt, és jól szabott sötét ruhájában,
gyöngyszürke nyakkendőjével a tökéletes úriember látványát nyújtotta. Annak látszott, ami volt: éles eszű és sikeres
üzletembernek.

Most kényszeredetten jegyezte meg:
- Igazán, Cedric, ez teljesen indokolatlan megjegyzés volt.
- Ugyan miért? Végül is a mi pajtánkban találták meg.
- Mit gondolsz, hogy került oda?
- Lehetséges... khm... - szólalt meg Mr. Wimborne -, hogy találkára készült. Úgy értesültem, köztudomású volt a

környéken, hogy a pajta kulcsát egy szögön tartják, az ajtó fölött.
Hangjából érződött, mennyire felháborítónak tartja ezt a körülményt. Emma mentegetőzve szólalt meg:
- A háború alatt alakult ki ez a szokás. A légoltalmi őrség miatt. Egy kis spirituszkályha állt ott, azon melegítették a

kakaójukat. Azután meg amúgy sem tartottunk ott semmit, ami bárkinek is kellett volna, hát továbbra is otthagytuk a
kulcsot. Így a nőbizottság tagjai is könnyen hozzáférhettek. Ha a házban tartjuk a kulcsot, kényelmetlen lehetett volna...
ha senki sincs otthon, amikor szükségük van rá, hogy rendbe hozzák a pajtát. Mivel csak bejárónőink vannak, és nincs
bent lakó személyzet...

A hangja elhalt. Gépiesen beszélt, mintha máson járna az esze.
Cedric fürkésző pillantást vetett rá:
- Valami bánt, húgocskám. Mi baj?
Harold bosszankodva förmedt rá:
- Ejnye, Cedric, még kérdezed?
- Igen, kérdezem. Tegyük fel, hogy egy ismeretlen fiatal nő megölette magát Rutherford Hall pajtájában - úgy hangzik

az egész, mint egy Viktória-korabeli melodráma -, és tegyük fel, hogy Emma akkor nagyon megdöbbent, mégsem értem -
hiszen Emma mindig nagyon józan volt -, hogy most miért aggodalmaskodik még? A ménkű üsse meg, az ember mindent
megszokik!
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- Egyesek talán kissé nehezebben szokják meg a gyilkosságot, mint mondjuk te - jegyezte meg Harold csípősen. -
Lehetséges, hogy Mallorcán napjában kétszer fordul elő gyilkosság, de...

- Iviza, nem Mallorca.
- Egészen mindegy.
- Egyáltalában nem, két teljesen különböző sziget.
Harold zavartalanul folytatta:
- Az én véleményem az, hogy bár számodra, aki forróvérű latin népek között élsz, a gyilkosság mindennapi,

közönséges esemény lehet, mindazonáltal Angliában mi ezeket a dolgokat komolyan vesszük. - Majd egyre ingerültebben
fűzte hozzá: - S egyébként is, Cedric, hogy egy nyilvános tárgyaláson ilyen ruhában jelensz meg...

- Mi baj van a ruhámmal? Kényelmes.
- Nem alkalmas ilyen helyre.
- Egyébként pedig más ruhát nem is hoztam magammal. Nem csomagoltam be a szekrénybőröndöt, amikor

hazarohantam, hogy családom támasza legyek ebben az ügyben. Én festő vagyok, és a festők szeretik a kényelmes
viseletet.

- Tehát még most is festegetsz?
- Figyelj ide, Harold, ha szerinted ez festegetés...
Mr. Wimborne erélyesen a torkát köszörülte.
- Ez a vita tökéletesen meddő - mondta szigorúan. - Remélem, kedves Emmám, közli velem, ha bármiben is

szolgálatára állhatok, mielőtt visszatérek a városba?
A szemrehányás eredménnyel járt. Emma Crackenthorpe sietve válaszolt:
- Igazán nagyon kedves, hogy eljött.
- Ó, szót sem érdemel. Tanácsosnak látszott, hogy legyen valaki a halottszemlén, aki a család érdekeinek szemszögéből

kíséri figyelemmel az ügyet. Megbeszéltem a felügyelővel, hogy odakint a háznál felvilágosítást ad nekem a dologról.
Semmi kétségem sincs afelől, hogy bármennyire lehangoló volt is az eset, hamarosan tisztázzák a homályos pontokat.
Véleményem szerint aligha lehet kétséges, hogy mi történt. Ahogy Emma is elmondta, a Hosszú Pajta kulcsának a helyét
a helybeliek mind tudták. Igen valószínűnek látszik, hogy a téli hónapokban ezt az épületet az itteni szerelmespárok
amolyan találkahelynek használták. Kétségkívül civódás támadt, és egy fiatalember elveszítette az önuralmát. Tettétől
elszörnyedve, pillantása a szarkofágra tévedt, és ráébredt, milyen kitűnő lenne rejtekhelynek.

Lucy azt gondolta: “Igen, ez egészen valószínűnek látszik. Nyilván ezt gondolja mindenki."
- Azt mondja, hogy egy itteni szerelmespár? - kérdezte Cedric. - De hiszen a helybeliek közül senki sem tudta

megállapítani a nő személyazonosságát!
- Még korai lenne. Kétségkívül hamarosan felismeri valaki. És természetesen az is lehetséges, hogy csak a férfi volt

helybeli, a leány pedig máshonnan jött. Brackhampton elég nagy hely... az utóbbi húsz évben igen sokat fejlődött.
- Ha én leány lennék, és az udvarlómmal akarnék találkozni, semmiképpen sem egyeznék bele, hogy egy isten háta

mögötti, hideg pajtába vigyen - ellenkezett Cedric. - Inkább azt akarnám, hogy a moziban bújjunk össze, nem gondolja,
Miss Eyelesbarrow?

- Mi szükség van arra, hogy ezt részletezzük? - tudakolta Harold panaszosan.
Eközben a kocsi Rutherford Hall bejárata elé gördült, és mindnyájan kiszálltak.

NYOLCADIK FEJEZET

1

A könyvtárba lépve Mr. Wimborne a már ismert Bacon felügyelő mögött egy szőke, jóképű férfit pillantott meg.
- Bemutatom Craddock detektívfelügyelőt, a New Scotland Yardról - mondta Bacon felügyelő.
- New Scotland Yard... hm... - szólt Mr. Wimborne, és felhúzta szemöldökét.
A kellemes modorú Dermot Craddock értett a szóból.
- Felkértek bennünket, Mr. Wimborne, hogy vegyünk részt a nyomozásban. Mivel ön a Crackenthorpe családot

képviseli, úgy érzem, kötelességünk bizalmasan tájékoztatni önt a dolgokról.
Craddock felügyelő igen ügyesen tudta az igazságnak nagyon kis részét úgy tálalni, mintha az egészről volna szó.
- Bacon felügyelő egyetért velem, biztos vagyok benne - tette hozzá, kollégájára pillantva.
Bacon felügyelő kellő komolysággal egyetértett.
- A helyzet a következő - folytatta Craddock: - A birtokunkba került értesülés alapján feltételezzük, hogy az áldozat

nem volt idevalósi, Londonból érkezett ide vonaton, és csak nemrég tért vissza külföldről. Valószínűleg Franciaországból,
bár ebben nem vagyunk biztosak.

Mr. Wimborne felhúzta a szemöldökét.
- Valóban? - kérdezte.
- Ilyen körülmények között - magyarázta Bacon felügyelő - a rendőrfőnök úgy vélte, hogy a Yardnak inkább módjában
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áll kivizsgálni az ügyet.
- Szívből remélem - mondta Mr. Wimborne -, hogy az ügyet gyorsan felderítik. Amint azt kétségkívül önök is tudják,

az egész dolog rendkívül kellemetlenül érinti a családot. Bár személyesen semmilyen tekintetben nem tartozik rájuk,
mégis...

Egy pillanatig habozott csupán, de Craddock felügyelő gyorsan befejezte a mondatot.
- ... nem kellemes, ha az ember egy meggyilkolt nőt talál a birtokán. Igen. Tökéletesen egyetértek önnel. Nos,

szeretnék röviden beszélgetni a család tagjaival...
- Valóban nem látom be...
- Hogy mit mondhatnak? Valószínűleg semmi érdekeset, de az ember sosem tudhatja. A legtöbb felvilágosítást

valószínűleg öntől kaphatom meg, uram. A házzal és a családdal kapcsolatban.
- És ennek egyáltalán mi köze lehet a külföldről érkezett ismeretlen fiatal nőhöz, aki itt lelte halálát?
- Hát, éppen ez a dolog lényege - magyarázta Craddock. - Miért jött ide? Volt-e valaha kapcsolatban ezzel a házzal?

Nem állt-e valaha a család szolgálatában? Vagy azért jött ide talán, hogy Rutherford Hall valamelyik régebbi
tulajdonosával találkozzon?

Mr. Wimborne ridegen regjegyezte, hogy Rutherford Hall a Crackenthorpe család birtokában van, amióta Josiah
Crackenthorpe ezernyolcszáznyolcvannégyben megépítette.

- Ez már magában is érdekes - állapította meg Craddock. - Ha lenne szíves röviden vázolni a család történetét...
Mr. Wimborne vállat vont.
- Nagyon egyszerű történet. Josiah Crackenthorpe édes és sós süteményt, ételízesítőket, savanyúságot meg hasonlókat

gyártott. Hatalmas vagyont gyűjtött. Ő építtette ezt a házat. Most Luther Crackenthorpe lakik itt, az idősebb fia.
- Több fia van?
- Még egy fia volt, Henry, aki autóbaleset áldozata lett ezerkilencszáztizenegyben.
- És a jelenlegi Mr. Crackenthorpe sohasem foglalkozott azzal a gondolattal, hogy eladja a házat?
- Nem teheti meg - felelte az ügyvéd szárazon. - Apja végrendeletének feltételei tiltják.
- Elmondaná, mit tartalmaz ez a végrendelet?
- Miért mondanám el?
- Már csak azért is, mert magam is megtudhatom, ha megnézem a másolatát a közjegyzői hivatalban - felelte Craddock

felügyelő mosolyogva.
Mr. Wimborne önkéntelenül keserűen elmosolyodott.
- Igaza van, felügyelő. Csupán azért ellenkeztem, mert a kért felvilágosítás egyáltalán semmiféle összefüggésben nincs

beszélgetésünk tárgyával. Ami Josiah Crackenthorpe végrendeletét illeti, semmilyen rejtély nincs körülötte. Jelentős
vagyonát letétbe helyezte, annak jövedelmét Luther nevű fia kapja haláláig, utána pedig a tőkét egyenlően osztják fel
Luther gyermekei, Edmund, Cedric, Harold, Alfred, Emma és Edith között. Edmund elesett a háborúban, Edith pedig
négy évvel ezelőtt halt meg, úgyhogy Luther Crackenthorpe halála esetén a pénzt Cedric, Harold, Alfred, Emma és Edith
fia, Alexander Eastley között osztják fel.

- És a ház?
- Azt Luther Crackenthorpe legidősebb életben maradt fia vagy annak leszármazottja kapja.
- Edmund Crackenthorpe nős volt?
- Nem.
- Tehát a birtokot ezek szerint...
- A következő fiú, Cedric örökli.
- Mr. Luther Crackenthorpe saját maga nem rendelkezik vele?
- Nem.
- És a tőkével sem?
- Azzal sem.
- Nem szokatlan ez? Mintha az apja nem nagyon kedvelte volna Luther fiát - jegyezte meg Craddock felügyelő.
- Úgy van - bólintott Mr. Wimborne. - Az öreg Josiah csalódott idősebb fiában, aki egyáltalában nem érdeklődött a

családi üzlet, sőt semmiféle üzlet iránt. Luther utazgatással töltötte az idejét, és műtárgyak gyűjtésével. Az öreg Josiah
nem nézte jó szemmel az ilyesmit. Éppen ezért helyezte letétbe a vagyonát a következő nemzedék számára.

- És jelenleg a következő nemzedéknek a keresetén kívül semmi jövedelme nincs, kivéve azt, amit az apjuktól kapnak,
apjuk viszont nagy jövedelemmel rendelkezik, de nem nyúlhat a tőkéhez.

- Pontosan. De hogy mindennek mi köze egy külföldi származású fiatal nő meggyilkolásához, azt el sem tudom
képzelni!

- Látszólag semmi köze sincs hozzá - mondta Craddock felügyelő sietve -, csupán tisztázni akartam a tényeket.
Mr. Wimborne éles tekintetet vetett rá, majd felállt.
- Szeretnék visszatérni Londonba - közölte. - Óhajtanak még valamilyen felvilágosítást az urak?
- Semmit, uram, köszönjük.
A gong súlyos hangja végiggördült a házon.
- Egek! - zsörtölődött Mr. Wimborne. - Bizonyára valamelyik fiú produkálja magát.
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Craddock felügyelő felemelte hangját, hogy a gongszót túlkiabálja:
- Nem fogjuk a családot ebéd közben zavarni, de Bacon felügyelővel együtt szeretnénk később visszajönni, mondjuk

negyed háromkor, hogy röviden beszéljünk minden egyes családtaggal.
- Úgy gondolja, hogy ez szükséges?
- Hát... - Craddock vállat vont. - Valaki emlékezhet valamire, ami nyomra vezethet bennünket a nő kilétét illetőleg.
- Kétlem, felügyelő. Nagyon kétlem. De sok szerencsét kívánok önnek. Amint az imént mondtam, minél gyorsabban

tisztázzák ezt a kellemetlen ügyet, annál jobb mindenki számára.
Fejét csóválva kivonult a szobából.

2

Lucy a halottszemléről egyenesen visszament a konyhába, és éppen az ebéd előkészítésén szorgoskodott, amikor Bryan
Eastley bekukkantott az ajtón.

- Segíthetek? - kérdezte. - Nagyon jól értek a házi munkához.
Lucy futó, szórakozott pillantást vetett rá. Bryan egyenesen a halottszemlére érkezett kis MG kocsiján, és Lucynak

még nem volt ideje, hogy véleményt formáljon róla.
Amit látott, az eléggé rokonszenvesnek tűnt. Eastley barátságos, fiatal férfi volt, sötétszőke haja, szomorkás kék szeme

és dús szőke bajsza volt.
- A fiúk még nem jöttek vissza - közölte, és leült a konyhaasztal végére. - Biciklin még vagy húsz percet vesz igénybe

az út.
Lucy mosolygott.
- Minden bizonnyal elhatározták, hogy semmiből sem maradnak ki.
- Nem hibáztatom őket. Úgy értem... ez az első halottszemle ifjú életükben, és ezenfelül, hogy úgy mondjam, a

családban marad.
- Nem szállna le az asztalról, Mr. Eastley? A tepsit akarom odatenni.
Bryan engedelmeskedett.
- A mindenit, de forró ez a zsír. Mit süt benne?
- Yorkshire-pudingot.
- A jó öreg Yorkshire. És hamisítatlan angol marhasült. Ez a mai étrend?
- Igen.
- Valóságos halotti tor, igaz? De jó szaga van. - Elismerően szimatolt. - Nem zavarja a fecsegésem?
- Ha azért jött ide, hogy segítsen, akkor jobban örülnék, ha valóban segítene. - Lucy kihúzott még egy tepsit a sütőből.

- Tessék, forgassa meg a krumplit, hogy a másik fele is megpiruljon...
Bryan villámgyorsan engedelmeskedett.
- És semmi sem égett oda, amíg mi a halottszemlén voltunk?
- A sütőnek önműködő szabályozója van.
- Afféle elektromos agy, igaz?
- Olyasmi. Most tegye be a tepsit a sütőbe. Tessék, fogja ezt a ruhát. A középső rekeszbe; a felsőbe a puding kerül.
Bryan engedelmeskedett, de hirtelen felkiáltott.
- Megégette magát?
- Csak egy kicsit. Nem baj. Milyen veszélyes játék ez a főzés!
- Maga nem szokott főzni magának?
- Tulajdonképpen elég gyakran főzök. De nem ilyesmit. Tudok tojást főzni, ha nem felejtek el az órára nézni. És

szalonnás rántottát is tudok készíteni. Azonkívül bele tudom rakni a húst a grillsütőbe, és a leveskonzervet is kinyitom, ha
kell. Van egy olyan apró villanymicsoda a lakásomban.

- Londonban él?
- Ha azt életnek nevezi, hát igen.
Keserű volt a hangja. Figyelte Lucyt, hogyan tolja be villámgyorsan a sütőbe a pudingot.
- Nagyon hangulatos - állapította meg sóhajtva.
Miután a legsürgősebb feladatokat ellátta, Lucy több figyelmet szentelt a férfinak.
- Mi hangulatos? Ez a konyha?
- Igen. Emlékeztet az otthoni konyhánkra, amikor még kisfiú voltam.
Lucynak úgy tűnt, hogy Bryan Eastley valahogy különösen elhagyatottnak látszik. Amikor jobban megnézte, ráébredt,

hogy a férfi idősebb, mint először gondolta. Közel jár a negyvenhez. Nehéz volt elképzelni, hogy Alexander apja. Arra a
számtalan fiatal repülőtisztre emlékeztette Lucyt, akit a háború alatt ismert, amikor ő maga még süldő lány volt. Lucy úgy
érezte, ő megöregedett és felnőtt a háború utáni világban, de Bryan mintha nem öregedett volna; az évek szinte kikerülték.
A férfi következő szavai is ezt igazolták. Újra letelepedett a konyhaasztalra.

- Nehéz az élet - mondta. - Mármint nehéz eligazodni benne, úgy értem. Különösen ha valaki nem készült fel rá.
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Lucy felidézte magában, amit Emmától hallott.
- Maga vadászrepülő volt, ugye? - kérdezte. - És háborús érdemkeresztet is kapott.
- Épp az ilyesmi rontja el az ember életét. Hírneves lesz, és ezért egyengetni akarják az útját. Munkát kap meg

miegymást. Nagyon rendes dolog. Csakhogy a munka mind olyan aktakukackodás, amihez a magamfajta ember egyáltalán
nem ért. Egy íróasztalnál ülni, és összezavarni a számokat. Volt néhány ötletem, tudja, szerkesztettem egypár ügyes kis
készüléket. De nehéz támogatást kapni. Nem lehet rábírni a fickókat, hogy fektessék bele a pénzüket. Ha volna egy kis
tőkém...

Borúsan nézett maga elé.
- Maga nem ismerte, ugye, Edie-t? A feleségemet. Nem, persze, nem ismerhette. Egészen más volt, mint ezek. Először

is fiatalabb. A női kiegészítő hadtestnél szolgált a háborúban. Mindig azt mondta, hogy az öregúr hóbortos. Az is, ugye,
tudja? Olyan fukar, hogy az már több a soknál! Pedig a sírba nem viheti magával a pénzét. Szét fogják osztani, ha meghal.
Edie részét persze Alexander kapja. Bár amíg kiskorú, nem nyúlhat hozzá a tőkéhez.

- Nagyon sajnálom, de nem szállna le megint az asztalról? Tálalni szeretnék, meg elkészítem a mártást.
Ebben a pillanatban Alexander és Stoddart-West érkeztek meg, kipirult arccal, lihegve.
- Helló, Bryan - köszönt Alexander kedvesen az apjának. - Szóval ide bújtál el? Hű, a mindenit, ez aztán pompás

marhahús! Yorkshire-puding is lesz?
- Lesz bizony.
- Az intézetben szörnyű a Yorkshire-puding. Lottyadt, és tele van vízzel.
- Álljanak félre az útból! - szólt Lucy. - Mártást akarok készíteni.
- Készítsen jó sok mártást. Két tele tállal, jó?
- Jó.
- Jo-ho-hó! - kiáltott fel Stoddart-West, gondosan ügyelve a hamisítatlan ausztráliai kiejtésre.
- Nem szeretem, ha világos a mártás - jegyezte meg Alexander aggodalmaskodva.
- Nem lesz világos.
- Istenien főz! - közölte Alexander az apjával.
Lucynak az volt a benyomása, mintha szerepet cseréltek volna. Alexander úgy beszélt, mint a jóságos apa a fiával.
- Nem segíthetnénk, Miss Eyelesbarrow? - kérdezte Stoddart-West udvariasan.
- De igen. Alexander, kérem, üsse meg a gongot. James, bevinné ezt a tálcát az ebédlőbe? És maga meg elbírná a

pecsenyét, Mr. Eastley? Én majd viszem a krumplit meg a Yorkshire-pudingot.
- Itt van az az ember a Scotland Yardról - közölte Alexander. - Mit gondol, velünk ebédel?
- Attól függ, hogy a nagynénje hogyan intézkedik.
- Nem hinném, hogy Emma néninek kifogása volna ellene... Nagyon vendégszerető. De azt hiszem, Harold bácsinak

nem tetszene. Nagyon rosszallja ezt az egész gyilkossági ügyet. - Alexander kiment a konyhából a tálcával a kezében, de
az ajtóból még visszaszólt: - Mr. Wimborne a könyvtárszobában van a Scotland Yard emberével. De nem marad itt
ebédre. Azt mondta, vissza kell mennie Londonba. Gyerünk, Stoddart. Ó, már elment, hogy megüsse a gongot.

Ebben a pillanatban a gong vette át az uralmat. Stoddart-West vérbeli művész volt. Minden erejét beleadta, és a
további beszélgetés lehetetlenné vált.

Bryan bevitte a pecsenyét, Lucy követte a főzelékkel, majd visszatért a konyhába a két színültig telt mártásostálért.
Mr. Wimborne a hallban állt, a kesztyűjét húzta fel éppen, amikor Emma sietett le a lépcsőn.
- Semmiképpen sem maradhat itt ebédre, Mr. Wimborne? Tálalva van.
- Sajnos, nem. Fontos tárgyalásom van Londonban. A vonaton van étkezőkocsi.
- Nagyon hálás vagyok, hogy eljött - mondta Emma.
A két rendőrtiszt kilépett a könyvtárszobából.
Mr. Wimborne megszorította Emma kezét.
- Nem kell aggódnia, kedvesem - szólt. - Ez Craddock detektívfelügyelő a New Scotland Yardról, aki azért jött le, hogy

a nyomozást irányítsa. Negyed háromkor visszajön, hogy felvilágosítást kérjen néhány részletkérdésről. De amint már
mondtam, nincs ok aggodalomra. - Craddockra nézett. - Megismételhetem Miss Crackenthorpe-nak, amit nekem mondott?

- Természetesen, uram.
- Craddock felügyelő éppen most közölte velem, hogy az több mint valószínűleg nem helyi bűntény. Az áldozat, úgy

hiszik, Londonból jött, és feltehetőleg külföldi volt.
Emma Crackenthorpe hirtelen megkérdezte:
- Külföldi? Francia?
Mr. Wimborne nyilvánvalóan vigasznak szánta közlését. Kissé megdöbbent. Dermot Craddock tekintete Emma arcára

siklott. Vajon miért jutott Emma hirtelen arra a következtetésre, hogy a meggyilkolt nő francia, és miért nyugtalanítja
annyira ez a gondolat?

KILENCEDIK FEJEZET
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Lucy kitűnő ebédjét csupán a két fiú meg Cedric fogyasztotta jó étvággyal; Cedric teljesen érzéketlennek mutatkozott,
mintha semmi hatást nem gyakorolnának rá azok a körülmények, amelyek angliai útjára késztették. Valóban úgy látszott,
mintha az egész ügyet inkább holmi kísérteties tréfának tekintené.

Ez a magatartás, mint Lucy észrevette, nagyon kellemetlenül érintette Haroldot, aki a gyilkosságot szinte személyes
sértésnek tartotta, amely a Crackenthorpe család ellen irányul, és felháborodásában alig evett valamit. Emma
nyugtalannak és boldogtalannak látszott, és szintén keveset evett. Alfred elmerült gondolataiban, és keveset beszélt.
Egészen jóképű férfi volt; közel ülő szeme volt, és napbarnított, sovány arca.

Ebéd után a rendőrtisztek visszatértek, és udvariasan megkérdezték, válthatnának-e néhány szót Mr. Cedric
Crackenthorpe-pal.

Craddock felügyelő nagyon szívélyes és barátságos volt.
- Foglaljon helyet, Mr. Crackenthorpe. Úgy értesültem, hogy éppen most jött meg a Baleárokról. Ott lakik?
- Az elmúlt hat évben ott éltem. Ivizán. Jobban tetszik nekem, mint ez a barátságtalan ország.
- Ott bizonyára sokkal több a napfény, mint nálunk - jegyezte meg Craddock felügyelő szívélyesen. - Úgy értesültem,

hogy nemrégiben idehaza volt; karácsonykor, pontosabban. Miért vált szükségessé, hogy ilyen hamar újra hazajöjjön?
Cedric elmosolyodott.
- Sürgönyt kaptam Emmától, a húgomtól. Még sohasem történt gyilkosság a házunk táján. Nem akartam semmiből

kimaradni, hát eljöttem.
- Érdekli a kriminológia?
- Ugyan már, nem kell ilyen magasröptű nevet adni neki! Egyszerűen kedvelem a gyilkosságokat, a

detektívregényeket; meg az ilyesmit! Soha vissza nem térő alkalomnak láttam, hogy a bűnügyi történet pont a családi
otthon küszöbén kezdődik. Ezenfelül arra is gondoltam, hogy szegény jó Emmám talán hasznomat veheti, együtt jobban
elboldogulunk az öregúrral meg a rendőrséggel és minden mással.

- Értem. Tehát az esemény mind sportszenvedélyére, mind családi érzésére hatott. Nem kételkedem benne, hogy húga
nagyon hálás önnek, bár másik két bátyja ugyancsak eljött, hogy a segítségére legyen.

- De nem azért, hogy felvidítsa és megvigasztalja - közölte Cedric. - Harold szörnyen bosszankodik. Egyáltalában nem
kellemes egy iparbárónak, ha gyilkossági ügybe keveredik, különösen ha egy kétes hírű nőszemélyt gyilkoltak meg.

Craddock kissé felhúzta a szemöldökét.
- A hölgy... kétes hírű volt?
- Hát ezt maga tudja. A tények alapján azonban igen valószínű.
- Nem sejti véletlenül, hogy ki lehetett?
- Ugyan már, felügyelő úr, maga is jól tudja, vagy a kollégái elmondhatják, hogy nem tudtam azonosítani a nőt.
- Sejtésről beszéltem, Mr. Crackenthorpe. Lehetséges, hogy sohasem látta a nőt, de talán mégis sejti, hogy ki volt, vagy

ki lehetett.
Cedric a fejét rázta.
- Rossz helyen kereskedik, felügyelő úr. Fogalmam sincs róla. Azt képzeli talán, azért jött a Hosszú Pajtába, hogy

közülünk találkozzon valakivel? De hiszen közülünk senki sem él itt. A házban csak egy nő meg egy öregember lakik. Azt
talán csak nem gondolja, hogy ez a nő azért jött ide, mert találkája volt az én tiszteletre méltó apukámmal?

- Az a kérdés lényege - és Bacon felügyelő egyetért ebben velem -, hogy ez a nő valamikor kapcsolatban állhatott ezzel
a házzal. Lehetséges, hogy évekkel ezelőtt. Gondoljon vissza, Mr. Crackenthorpe.

Cedric egy-két percig gondolkozott, majd megrázta a fejét.
- Volt ugyan néha külföldi alkalmazottunk, mint a legtöbb családnak, de nem jut eszembe senki, aki szóba jöhetne.

Okosabb, ha megkérdezi a többieket is, esetleg többet tudnak nálam.
- Meg is tesszük, természetesen.
Craddock hátradőlt székében, és így folytatta:
- Amint a halottszemle alkalmával hallotta, az orvosszakértő nem tudja pontosan megállapítani a halál időpontját. Két

hétnél régebben történt, de még nincs négy hete, vagyis karácsony körül lehetett. Említette, hogy karácsonyra hazajött.
Mikor érkezett meg Angliába, és mikor utazott el?

Cedric elgondolkozott.
- Lássuk csak... Repülőn jöttem. Karácsony előtti szombaton érkeztem meg, vagyis 21-én.
- Egyenesen Mallorcából?
- Igen. Reggel ötkor indultam, és déltájban érkeztem meg.
- És mikor utazott el?
- A következő pénteken, 27-én röpültem vissza.
- Köszönöm.
Cedric arcán széles mosoly ült.
- Ez eléggé az időhatárokon belül van, sajnos. De higgye el, felügyelő úr, nem tartozik kedvenc karácsonyi

szórakozásaim közé fiatal nők megfojtása.
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- Remélem, hogy nem, Mr. Crackenthorpe.
Bacon felügyelő csak rosszallóan nézett.
Craddock felügyelő udvariasan megjegyezte:
- Nos, köszönöm, Mr. Crackenthorpe. Több kérdésem nincs.
- Mi a véleménye róla? - kérdezte Craddock, mihelyt Cedric becsukta maga mögött az ajtót.
- Elég öntelt, ami azt illeti - morgott Bacon. - Nem szeretem ezt a típust. Kicsapongó alakok ezek a művészek, és

bizonyára rossz hírű nőkkel vannak kapcsolatban.
Craddock mosolygott.
- Nem tetszik nekem az sem, ahogyan öltözik - folytatta Bacon. - Ki látott már ilyet, így jelenni meg a halottszemlén!

Ilyen piszkos nadrágot már rég nem láttam. Na és a nyakkendője? Mintha színes madzagot tekert volna a nyakára.
Szerintem az efféle alak könnyen megfojtana egy nőt, méghozzá minden aggály nélkül!

- Márpedig ezt a nőt nem ő fojtotta meg, ha valóban 21-én hagyta el Mallorcát. És ezt a tényt nagyon egyszerűen
ellenőrizhetjük.

Bacon éles pillantást vetett rá.
- Úgy látom, hogy egyelőre nem szándékszik elárulni a gyilkosság tényleges időpontját.
- Nem, ezt egyelőre titokban tartjuk. Mindig szeretek valamilyen adatot visszatartani a nyomozás kezdeti időszakában.
Bacon bólintott.
- Majd ha itt az ideje, akkor hirtelen meglepjük őket vele - mondta.
- Most pedig - szólt Craddock - meglátjuk, mit szól mindehhez a kifogástalan üzletember.
Harold Crackenthorpe, száját összeszorítva, úgyszólván semmit sem szólt. Nagyon felháborító ez az egész, igen

sajnálatos eset. Az újságok, sajnos... A riporterek, úgy hallotta, máris engedélyt kértek interjúkra... Minden effajta dolog...
rendkívül sajnálatos...

Harold szaggatott, befejezetlen mondatainak végére ért. Hátradőlt székében, olyan arckifejezéssel, mintha az orrát
valami szörnyű bűz csapta volna meg.

A felügyelő faggatása eredménytelen maradt. Nem, halvány sejtelme sincs arról, hogy ki volt vagy lehetett az a nő.
Igen, karácsonykor Rutherford Hallban volt. Csak karácsony estére tudott lejönni, de azután itt maradt a következő
hétvégén is.

- Hát akkor ez minden - szólt Craddock felügyelő. Látta, hogy Harold Crackenthorpe-nak nem szándéka segíteni.
Áttért Alfredre, aki kissé nagyon is közömbösen lépett be a szobába.
Craddocknak az volt az érzése, mintha valahonnan ismerné Alfred Crackenthorpe-ot. Biztos volt benne, hogy már látta

valahol. Vagy talán a képével találkozott az újságban? Az emlékhez valamiféle gyanús körülmény fűződött.
Megérdeklődte, mi a foglalkozása, és kérdésére bizonytalan választ kapott.

- Pillanatnyilag a biztosítási szakmában dolgozom. Az utóbbi időkig egy új típusú diktafon forgalomba hozatalával
foglalkoztam. Egészen forradalmi újítás. Jól kerestem vele, ami azt illeti.

Craddock felügyelő megértőnek látszott, és senki sem gondolta volna, hogy észreveszi Alfred talmi eleganciáját.
Cedric ruhája siralmas, majdnem rongyos, de eredetileg jó szabású volt, és kitűnő anyagból készült. Alfred olcsó, divatos
öltönye önmagáért beszélt. Craddock könnyedén rátért a szokásos kérdésekre. Alfred érdeklődést mutatott, szemmel
láthatólag még szórakoztatta is az egész.

- Egészen érdekes az a gondolat, hogy ez a nő valamikor nálunk szolgálhatott. Nem hiszem, hogy szobalány lett volna,
a húgomnak aligha volt effajta háztartási alkalmazottja. Azt hiszem, manapság már senkinek sincs. De természetesen elég
sok külföldi háztartási munkaerő sodródik ide-oda. Voltak nálunk lengyelek, és egy-két temperamentumos német is. De
hát Emma nem ismerte fel a nőt, úgyhogy azt hiszem, ez cáfolja az ön elgondolását, felügyelő úr, Emmának ugyanis
kitűnő az arcmemóriája. Nem, ha a nő Londonból jött... Egyébként, miből következtetnek arra, hogy Londonból érkezett?

Könnyedén ejtette el a kérdést, de a tekintete éles és érdeklődő volt.
Craddock felügyelő mosolygott, és a fejét rázta.
Alfred keményen ránézett.
- Nem árulja el, mi? Talán menettérti jegy volt a zsebében, vagy ilyesmi?
- Minden lehetséges, Mr. Crackenthorpe.
- Nos, feltételezve, hogy Londonból jött, talán az a fickó, akivel találkozni akart, tudta, hogy a Hosszú Pajta megfelelő

hely lenne egy csöndes gyilkossághoz. Nyilvánvaló, hogy a gyilkos ismeri az itteni körülményeket. Én az ön helyében a
férfi után kutatnék, felügyelő úr.

- Azt tesszük - felelte Craddock felügyelő, csöndesen és magabiztosan.
Megköszönte Alfred fáradságát, és elbocsátotta.
- Azt hiszem - szólt Baconhoz -, hogy már láttam valahol ezt a fickót...
- Minden hájjal megkent kópé - jelentette ki Bacon felügyelő. - Olyan éles az esze, mint a borotva. Néha még önmagát

is megvágja vele.
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- Nem hinném, hogy velem is beszélni akarnak - mondta Bryan Eastley bocsánatkérőleg, és tétovázva megállt az
ajtóban. - Én nem tartozom egészen a családhoz...

- Lássuk csak. Ön Mr. Bryan Eastley, az elhunyt Miss Edith Crackenthorpe férje.
- Igen, így van.
- Nos, igazán kedves öntől, Mr. Eastley, hogy megkeresett bennünket. Különösen ha tud valamit, amiről azt hiszi, hogy

valamilyen módon segítségünkre lehet.
- De én semmit sem tudok. Bár tudnék. Az egész dolog szörnyen furcsa, nem? Hogy valaki idejöjjön, és abban a

huzatos öreg pajtában találkozzon egy férfival télvíz idején. Nem az én esetem!
- Minden bizonnyal nagyon különös - bólintott Craddock felügyelő.
- Igaz, hogy a nő külföldi? Mintha azt mondta volna valaki.
- Ez a tény nem juttat önnek semmit sem az eszébe? - A felügyelő élesen ránézett, de Bryan nyájasan és meglehetős

üresen bámult rá.
- Nem, semmit.
- Lehet, hogy francia volt - szólt közbe Bacon felügyelő, sötét gyanakvással a hangjában.
Bryan némi érdeklődést mutatott. Kék szemében felvillant az értelem, és megsimogatta nagy szőke bajszát.
- Igazán? A vidám Párizs? - Megrázta a fejét. - Nem, ez még valószínűtlenebbnek hangzik. Hogy egy pajtában

hetyegjenek, úgy értem. Nem fordult elő esetleg más szarkofágos gyilkosság a gyakorlatukban? Egy ilyen fickó, akit
valami ellenállhatatlan lelki kényszer űz, vagy valami komplexus? Azt hiszi talán, hogy ő Caligula vagy ilyesvalaki?

Craddock felügyelő még csak cáfolatra sem méltatta ezt a feltevést. Ahelyett csak úgy mellékesen megkérdezte:
- Az ön tudomása szerint a családban senkinek sincs valami francia... kapcsolata?
Bryan azt felelte, hogy a Crackenthorpe-ok egyáltalában nem vidám társaság.
- Harold tisztes házasember - folytatta. - A feleségének halarca van, és egy elszegényedett lord leánya. Nem hinném,

hogy Alfred sokat törődik a nőkkel, egész életét gyanús ügyletek kötésével tölti, amelyek rendszerint balul ütnek ki.
Lehetségesnek tartom, hogy Cedric körül Ivizán sürög-forog néhány tüzesvérű spanyol szenyorita. A nőknek általában
tetszik Cedric. Bár nem mindig borotválkozik, és olyan, mintha sohasem mosdana. Igazán nem értem, miért rajonganak
érte a nők... A csodába is, nem jelentek valami nagy segítséget, igaz?

Az arcán széles mosoly terült el.
- Fogadja fel inkább Alexandert a nyomozáshoz. Ő meg James Stoddart-West nagy lendülettel vadásznak nyomok

után. Fogadok, hogy találnak is valamit.
Craddock felügyelő remélte, hogy úgy lesz. Majd köszönetet mondott Bryan Eastleynek, és közölte, hogy szeretne

Miss Emma Crackenthorpe-pal beszélni.
Craddock felügyelő több figyelemmel nézte meg Emma Crackenthorpe-ot, mint előzőleg. Még egyre azon a

kifejezésen tűnődött, amelyet ebéd előtt fedezett fel Emma arcán.
Csöndes teremtés. Nem ostoba. De nem is lángész. Olyan fajta, szeretetre méltó, kellemes nő, akiről a férfiak általában

természetesnek tartják, hogy van, és aki otthont tud teremteni egy házból, felidézi a nyugalom és a csöndes harmónia
légkörét.

Az ilyen nőket gyakran alábecsülik. Csöndes külsejük erős jellemet rejt, és számolni kell velük. Lehetséges - gondolta
Craddock -, hogy a szarkofágban talált halott nő titka Emma agytekervényeiben rejtőzik.

Miközben ezek a gondolatok futottak át Craddock felügyelő agyán, lényegtelen kérdéseket tett fel.
- Nem hinném, hogy van valami, amit már el ne mondott volna Bacon felügyelőnek - mondta Craddock. - Ezért nem is

kell önt sok kérdéssel zavarnom.
- Kérem, kérdezzen, amit csak akar.
- Amint azt Mr. Wimborne is említette önnek, arra a következtetésre jutottunk, hogy a halott nő nem a környékről való.

Mr. Wimborne láthatólag úgy gondolja, hogy ez megnyugtatja önt - számunkra azonban ez csak megnehezíti a dolgot.
Sokkal nehezebb lesz megállapítanunk a személyazonosságát.

- De nem volt nála valami... ? Egy táska? Iratok? Craddock a fejét rázta.
- Semmi.
- Nincs semmi elképzelésük arról, hogy hívták... és hogy honnan jött? Semmi adatuk?
Craddock azt gondolta: “Tudni szeretné, nagyon szeretné tudni, hogy ki ez a nő. Vajon egész idő alatt így viselkedett?

Jó lenne tudni. Baconre nem ezt a hatást tette, pedig elég ravasz ember... "
- Semmit sem tudunk róla - felelte. - Ezért reméltük, hogy önök közül valaki esetleg segítségünkre lehet. Biztos benne,

hogy nem tud nekünk segíteni? Még ha nem ismerte is fel, nem tud valakiről, aki esetleg azonos lehet vele?
Azt gondolta - de lehet, hogy csak képzelte -, hogy Emma kis tétovázás után válaszol csak:
- Egyáltalában semmi elképzelésem nincs.
Craddock felügyelő modora hirtelen megváltozott. Alig lehetett észrevenni, csupán a hangja lett kissé keményebb.
Amikor Mr. Wimborne közölte önnel, hogy a nő külföldi, miért gondolta, hogy francia?
Emma nem jött zavarba. Csak a szemöldökét húzta fel egy kissé.
- Azt gondoltam volna? Igen, azt hiszem, úgy volt. Igazán nem tudom, miért, talán csak mert az ember mindig
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hajlamos arra, hogy azt higgye, minden külföldi francia, mindaddig, amíg meg nem tudja, hogy valójában milyen
nemzetiségű. Nálunk a legtöbb külföldi francia, nem?

- Ó, igazán nem állítanám, hogy ez így van, Miss Crackenthorpe. Manapság már nem. Olyan sok nemzetiségű ember
fordul meg nálunk. Olaszok, németek, osztrákok, skandinávok...

- Igen, azt hiszem, igaza van.
- Nem volt semmi különösebb oka, hogy arra gondoljon, hogy az a nő esetleg francia?
Emma nem sietett a tagadással. Csupán egy pillanatig gondolkozott, majd szinte sajnálkozva rázta meg a fejét.
- Nem - felelte. - Semmi okom nem volt rá.
Nyugodtan állta a felügyelő tekintetét, szeme meg sem rebbent. Craddock felügyelőre nézett. Az előrehajolt, és egy kis

zománcozott púderdobozt nyújtott át.
- Nem ismeri fel ezt a tárgyat, Miss Crackenthorpe?
Emma kezébe vette, vizsgálgatta.
- Nem. Nem az enyém.
- Fogalma sincs róla, kinek a tulajdona?
- Nincs.
- Hát akkor, azt hiszem, egyelőre nem szükséges önt tovább tartóztatnunk.
- Köszönöm.
Rájuk mosolygott, felállt, és kiment a szobából. Craddock felügyelő megint csak azt gondolta, hogy elég gyorsan megy

ki, mintha léptei a megkönnyebbüléstől gyorsultak volna meg -, de lehetséges, hogy újra csak képzelte az egészet.
- Azt gondolja, hogy tud valamit? - kérdezte Bacon.
Craddock felügyelő szomorúan felelte:
- A nyomozás bizonyos szakaszában az ember hajlamos azt hinni, hogy mindenki többet tud valamivel, mint amennyit

hajlandó elmondani.
- Többnyire ez is a helyzet - állapította meg Bacon, évtizedes tapasztalatai alapján. - Csakhogy ez a legtöbbször - tette

hozzá - nem függ össze a szóban forgó esettel. Valamiféle családi szennyes, amit az emberek nem akarnak kiteregetni.
- Igen, tudom. Illetve, legalábbis...
Bármi is volt azonban az, amit Craddock felügyelő mondani készült, nem került rá sor, mert az ajtó kivágódott, és az

öreg Mr. Crackenthorpe csoszogott be rajta, nagy méltatlankodással.
- Szép kis időket élünk, ha a Scotland Yard beállít valahová, és sárba tiporja az udvariasság legelemibb szabályait,

amelyek szerint először is a család fejével kell beszélnie! Ki az úr ebben a házban, szeretném tudni? Mondja meg nekem!
Ki az úr itt?

- Természetesen ön, Mr. Crackenthorpe - felelte Craddock engesztelőleg, és felemelkedett ültéből. - De úgy
értesültünk, hogy ön már mindent elmondott Bacon felügyelőnek, amit csak tudott, és hogy nem szabad visszaélnünk
gyenge egészségi állapotával. Dr. Qaimper azt mondta...

- Hát igen, igen... Valóban nem vagyok már erőm teljében... De az a dr. Quimper, az egy szabályos vénasszony...
Kitűnő orvos, persze, ismeri a betegségemet, de legszívesebben vattába bugyolálna. És az a rögeszméje, hogy előírja az
étrendemet. Nekem rontott karácsonykor, amikor egy kissé rosszul voltam, és egyre csak azt tudakolta, hogy mit ettem.
Mikor? Ki főzte? Ki szolgálta fel? Csupa fontoskodás. De ha gyenge is az egészségem, elég jól vagyok ahhoz, hogy a
lehetőség szerint minden segítséget megadjak. Gyilkosság a saját házamban... illetve a saját pajtámban! Érdekes az az
épület. Erzsébet-korabeli. A helybeli építész ugyan tagadja, csakhogy a fickó nem tudja, mit beszél. Egy nappal sem épült
később, mint ezerötszáznyolcvanban... no de most nem erről volt szó. Mit akarnak tudni? Mi az önök elmélete?

- Még kissé korai volna elméletről beszélni, Mr. Crackenthorpe. Egyelőre azt szeretnénk megállapítani, hogy ki volt az
áldozat.

- Külföldi, azt mondja?
- Úgy hisszük.
- Ellenséges ügynök?
- Nem tartom valószínűnek.
- Nem tartja, nem tartja! Mindenütt ott vannak! Beszivárognak! Hogy a belügyminisztérium miért engedi be őket, az

rejtély előttem! Ipari titkok után kémkednek, fogadni mernék. Ez a nő is azt csinálta.
- Brackhamptonban?
- Mindenütt vannak gyárak. Itt is áll egy, a hátsó kapum előtt.
Craddock kérdő pillantást vetett Baconre, aki kurtán válaszolt:
- Páncélszekrények.
- És honnan tudja, hogy valóban azt gyártanak ott? Én ugyan nem veszek be mindent, amit ezek a fickók mesélnek. Na

jó, rendben van, ha nem kém volt, akkor mit gondolnak, mi lehetett? Azt hiszik talán, hogy valamelyik drágalátos
fiacskámmal szűrte össze a levet? Ha igen, akkor az csak Alfred lehetett. Harold nem, az túlságosan óvatos. Cedric meg
nem alacsonyodik le annyira, hogy ebben az országban éljen! Nos, tegyük fel, hogy Alfred tyúkja volt. És valami
erőszakos fickó idáig követte, abban a hitben, hogy Alfreddel akar találkozni, és kicsinálta. Hát ehhez mit szólnak?

Craddock felügyelő diplomatikusan megállapította, hogy ez is feltehető. - Mr. Alfred Crackenthorpe azonban nem
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ismerte fel az áldozatot - tette hozzá.
- Phű! Mert fél, azért nem! Alfred mindig gyáva kukac volt. És hazudik is. Úgy hazudik, mintha könyvből olvasná.

Egyik fiam sem ér egy fabatkát sem. Dögkeselyűk, csak arra várnak, hogy meghaljak, ez az egyetlen elfoglaltságuk az
életben. - Kuncogott. - De arra várhatnak! Nem halok meg csak azért, hogy lekötelezzem őket! ... Nos, örülök, hogy a
segítségükre lehettem... Fáradt vagyok. Pihennem kell.

Újra kicsoszogott.
- Alfred tyúkja? - mondta Bacon kérdőleg. - Szerintem az öreg ezt csak kitalálta. - Elhallgatott, tétovázva. - Én személy

szerint azt hiszem, hogy Alfreddel semmi baj, talán megbízhatatlan bizonyos tekintetben, de ezúttal nem ő a mi emberünk.
Én inkább arra a repülő fickóra gyanakszom.

- Bryan Eastleyre?
- Igen. Találkoztam már ezzel a típussal. Csak úgy hányódnak a világban, nem találják a helyüket - túl korán

találkoztak a veszéllyel, a halállal, az izgalmakkal. És most szelídnek találják az életet. Szelídnek és nem kielégítőnek.
Bizonyos tekintetben rosszul bántunk velük. Bár igazán nem tudom, hogy mit tehetnénk az érdekükben. De itt maradtak,
zátonyra kerültek, csak múltjuk van, jövőjük nincsen. És az ilyen ember nem fél a kockázattól; a hétköznapi ember
ösztönszerűen óvatos, nem is annyira az erkölcsi érzéke, inkább a józansága miatt. Ezek a fickók azonban nem félnek, az
óvatosság nem szerepel a szótárukban. Ha Eastleynek viszonya lett volna egy nővel, és meg akarta volna ölni... -
Elhallgatott, és reménytelenül legyintett. - De miért akarná megölni? És ha már valaki megöl egy nőt, miért éppen az
apósa szarkofágjába dugja? Nem, énszerintem ezek közül egyiknek sincs semmi köze a gyilkossághoz. És ha lett volna,
akkor nem iparkodtak volna mindenáron a saját küszöbükre rakni a holttestet, hogy úgy mondjam.

Craddock rábólintott.
- Van itt még valami teendőnk?
- Nincs - mondta Craddock.
Bacon azt javasolta, hogy menjenek vissza Brackhamptonba, és igyanak meg egy csésze teát, de Craddock felügyelő

kimentette magát, mert egy régi ismerősét akarta meglátogatni.

TIZEDIK FEJEZET
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Miss Marple egyenes derékkal ült a porcelán kutyuskák és “Margate-i emlékek" társaságában, és nyájasan mosolygott
Dermot Craddockra.

- Úgy örülök - mondta -, hogy magát küldték le a nyomozás lefolytatására!
- Amikor megkaptam a levelét - magyarázta Craddock -, azonnal a főnökhöz vittem. Véletlenül éppen akkor ért oda a

brackhamptoni rendőrség kérése, hogy vegyünk részt a nyomozásban. Azt közölték, hogy véleményük szerint nem
helybeli ügyről van szó. A főnököt nagyon érdekelte mindaz, amit elmondtam. Már hallott önről a keresztapámtól.

- A kedves Sir Henry - mormolta Miss Marple szeretetteljesen.
- El kellett neki mesélnem a Little Paddocks-ügyet. Mit gondol, mit mondott azután?
- Ha nem sért meg hivatali titkot vele, örülnék, ha elmondaná.
- Azt mondta: “Mivel ez teljes képtelenségnek látszik, amit két öreg hölgy talált ki, csak éppen kiderült, hogy minden

valószínűség ellenére igazuk van, és mivel maga már úgyis ismeri az egyik öreg hölgyet, magát küldöm le." Tehát itt
vagyok! És most, kedves Miss Marple, milyen irányban indulunk el innen? Ez nemhivatalos látogatás, azzal bizonyára
tisztában van. Nem hoztam magammal a csatlósaimat. Arra gondoltam, hogy először mi ketten dugjuk össze majd a
fejünket.

Miss Marple rámosolygott.
- Biztos vagyok abban - mondta -, hogy aki magát hivatalosan ismeri, el sem tudná képzelni, hogy ilyen emberi tud

lenni, és hogy ilyen jóképű... ne piruljon el ... Hát most halljuk, mit tudott meg eddig?
- Azt hiszem, mindent megkaptam. Barátnője, Mrs. McGillicuddy bejelentése a St. Mary Mead-i rendőrségen, a kalauz

igazolása arról, hogy a vonaton jelentette az esetet, valamint a brackhamptoni állomásfőnökhöz intézett levél. Meg kell
mondanom, hogy a szóban forgó hatóságok valóban megtették a szükséges intézkedéseket, a vasúti és a rendőrségi
közegek egyaránt. De nincs kétségem afelől, hogy maga mindenkinek túljárt az eszén a fantasztikus találgatásaival.

- Nem találgatás - rázta meg a fejét Miss Marple. - És nagy előnyöm volt. Ismerem Elspeth McGillicuddyt. Senki más
nem ismerte. A története valószínűtlen volt, és mivel egyáltalában nem jelentették be semmiféle nő eltűnését, tehát
természetesen azt hitték, csupán egy öreg hölgy képzelődéséről van szó, hiszen idős hölgyek gyakran képzelődnek is, csak
Elspeth McGillicuddy nem.

- Nem bizony - bólintott rá a felügyelő is. - Nagyon szeretnék vele találkozni egyébként. Bárcsak ne utazott volna el
Ceylonba. Igaz is, intézkedtünk, hogy kihallgassák őt Ceylonban.

- Az én következtetésem egyáltalában nem volt eredeti - állapította meg Miss Marple. - Mark Twainnél megtalálhatja
az egészet. A fiú, aki megkereste a lovat. Elképzelte, hogy hová menne, ha a ló helyében lenne, és el is ment oda, és ott
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volt a ló.
- Elképzelte magában, mit tenne, ha kegyetlen és hidegvérű gyilkos lenne? - kérdezte Craddock, és elgondolkozva

nézte Miss Marple rózsaszínbe és fehérbe öltözött öreges, törékeny alakját. - Igazán, a maga agya...
- Olyan, mint egy mosogatódézsa, mondta mindig Raymond unokaöcsém - közölte Miss Marple, és élénken bólintott. -

Én azonban biztosítottam őt arról, hogy a mosogatódézsára nagy szükség van a háztartásban, és hogy az voltaképpen
rendkívül higiénikus használati tárgy.

- Nem folytathatná, kérem, még egy kissé ezt a következtetést, és képzelné bele magát most a gyilkos helyébe és
mondaná meg nekem, vajon most hol található?

Miss Marple sóhajtott.
- Bárcsak megtehetném. De fogalmam sincs róla, egyáltalában semmi fogalmam sincs róla. De olyasvalakinek kell

lennie, aki valaha Rutherford Haltban lakott, vagy igen jól ismeri a helyet.
- Ezzel egyetértek. Csakhogy ez túlságosan nagy kört jelent. Egy egész sereg bejárónő dolgozott ott. Azonkívül ott van

a nőbizottság, és előzőleg még a légoltalmi őrség is. Mind ismerik a Hosszú Pajtát, a szarkofágot, és azt is tudják, hol
tartják a kulcsot. A környékről bárki úgy találhatta, hogy ez a hely kiválóan megfelel szándékainak. Persze mindenekelőtt
az áldozat személyazonosságát kell megállapítanunk.

- Gondolja, hogy nehéz lesz?
- Inkább csak hosszadalmas. Megtudjuk, hol és mikor jelentették be hasonló korú és külsejű nő eltűnését. Egyelőre

senkit sem találtunk, aki megfelelne a leírásnak. Az orvosszakértő szerint körülbelül harmincöt éves, egészséges,
valószínűleg férjes asszony, akinek legalább egy gyermeke volt. Bundája olcsó tömegáru egy londoni áruházból
származik. Az elmúlt három hónapban százszámra adtak el ilyet, a bundáknak mintegy hatvan százalékát szőke nők
vásárolták meg. Egy eladónő sem ismerte fel a halott nőt fényképről, és ha a bundát karácsony előtt vette, nem is
valószínű, hogy felismerjék. A többi ruhája nagyobbára külföldi holmi, főleg Párizsban vásárolta. A ruháiban nem volt
semmiféle mosodai jelzés. Érintkezésbe léptünk a párizsi rendőrséggel, és ők is megindítják a nyomozást. Előbb-utóbb
persze jelentkezik majd valaki, és keresi az eltűnt rokonát vagy lakóját. Csak idő kérdése.

- A púderdoboz nem vezetett nyomra?
- Sajnos, nem. Filléres holmi, százszámra árusították a Rue de Rivolin. Igaz is, a púderdobozt azonnal át kellett volna

adniuk a rendőrségnek. Miss Marple a fejét rázta.
- De hiszen akkor még szó sem volt bűntényről - mondta. - Ha egy golfütéseket gyakorló fiatal hölgy talál egy teljesen

értéktelen régi púderdobozt a fűben, bizonyára nem kell azonnal a rendőrségre sietnie vele, ugye? - Miss Marple
elhallgatott, majd határozottan folytatta: - Úgy gondoltam, hogy sokkal okosabb, ha először megkeressük a holttestet.

Craddock felügyelőnek nevethetnékje támadt.
- Úgy látszik, semmi kétsége sem volt afelől, hogy a holttestet megtalálják?
- Biztos voltam benne. Lucy Eyelesbarrow rendkívül talpraesett és intelligens teremtés.
- Meghiszem azt! Halálra rémít, olyan iszonyúan talpraesett. Nincs az a férfi, aki valaha is el merné venni ezt a nőt!
- Ezt azért nem mondanám... Természetesen egészen rendkívüli férfinak kellene lennie. - Miss Marple eltűnődött ezen

egy kis ideig. - Hogy boldogul Lucy Rutherford Hallban?
- A legnagyobb mértékben rá vannak szorulva, ahogy én látom. A tenyeréből esznek... a szó szoros értelmében.

Egyébként semmit sem tudnak arról, hogy magával van kapcsolatban. Ezt titokban tartottuk.
- Lucynak most már nincs semmi kapcsolata velem. Megtette, amire kértem.
- Tehát felmondhatna és elmehetne, ha akarna?
- Igen.
- De ott maradt. Miért?
- Nem említette az okát. Lucy nagyon értelmes leány. Az a gyanúm, hogy felébredt az érdeklődése.
- A probléma iránt? Vagy a család iránt?
- Lehetséges - felelte Miss Marple -, hogy elég nehéz a kettőt egymástól elválasztani.
Craddock mereven ránézett.
- Valami különleges dolog jutott az eszébe?
- Ó, nem, semmi.
- Márpedig én azt hiszem, hogy igen.
Miss Marple a fejét rázta.
Dermot Craddock sóhajtott.
- Nos, akkor semmi mást nem tehetek, mint hogy folytatom a nyomozást. A rendőr élete nagyon egyhangú!
- Biztos vagyok benne, hogy eredményt ér el.
- Nincs valami jó ötlete? Még egy kis ihletett találgatás?
- Olyasféle dolgokra gondoltam, mint az utazó színtársulatok... - szólt Miss Marple eléggé tétován.
- Egyik helyről a másikra vándorolnak, és kevés a kapcsolatuk az otthonukkal. Egy ilyen fiatal nő eltűnését kevésbé

tartanák számon...
- Igen. Lehet, hogy ebben igaza van. Külön figyelmet fogunk szentelni annak a szempontnak. - Majd hozzátette: - Min

mosolyog?



39

- Az jutott eszembe - felelte Miss Marple -, milyen arcot vág vajon Elspeth McGillicuddy, ha megtudja, hogy a holttest
előkerült!

2

- Nahát! - kiáltott fel Mrs. McGillicuddy. - Nahát!
Nem tudott szóhoz jutni. Ránézett a vele szemben ülő, jó modorú, udvarias fiatalemberre, aki meglátogatta hivatalos

megbízásból; majd a fényképeket nézte meg, amelyeket átnyújtott neki.
- Ez az a nő, kétségtelenül - állapította meg. - Igen, ő az. Szegény szerencsétlen. Nos, meg kell mondanom, örülök,

hogy megtalálták a holttestét. Senki sem hitte el egy szavamat sem! Sem a rendőrség, sem a vasutasok, sem más. Nagyon
dühítő ám, amikor nem hisznek az embernek. Mindenesetre senki sem mondhatja, hogy nem tettem meg mindent, amit
tehettem!

A jó modorú fiatalember helyeslően bólogatott.
- Hogy mondta, hol találták meg a holttestet?
- Egy Rutherford Hall nevű ház pajtájában, Brackhampton szélén.
- Sohasem hallottam róla. Vajon hogyan került oda?
A fiatalember nem válaszolt.
- Jane Marple találta meg, persze. A jó öreg Jane!
- A holttestet - közölte a fiatalember, a hivatalos feljegyzésbe pillantva - egy Miss Lucy Eyelesbarrow nevű hölgy

találta meg.
- Róla sem hallottam soha - állapította meg Mrs. McGillicuddy. - Mégiscsak azt hiszem, hogy Jane Marple keze van a

dologban.
- Ön, Mrs. McGillicuddy, minden kétséget kizáróan felismeri ezt a képet, mint annak az asszonynak a fényképét, akit a

vonatban látott?
- Akit egy férfi fojtogatott. Igen, felismerem.
- Le tudná írni ezt a férfit?
- Magas volt - közölte Mrs. McGillicuddy.
- Igen?
- És sötét hajú.
- Igen?
- Ennél többet nem tudok róla mondani - jelentette ki Mrs. McGillicuddy. - Háttal állt felém. Az arcát nem láttam.
- Felismerné, ha találkozna vele?
- Dehogyis! Mondom, hogy háttal volt felém. Az arcát egyáltalában nem láttam.
- Van valami elképzelése a koráról?
Mrs. McGillicuddy töprengett.
- Nem, voltaképpen nem. Úgy értem, hogy nem bizonyosan... De nem volt nagyon fiatal, abban biztos vagyok. A válla

olyan... nos, megállapodott emberre vallott, ha érti, mire gondolok. - A fiatalember bólintott. - Harmincnál több volt,
ennél közelebbit nem tudok mondani. Tulajdonképpen nem a férfit néztem. Hanem a nőt... a nyakára feszülő kezet, és az
arcát... a szederjes arcát... Higgye el, még most is álmodom néha róla...

- Bizonyára szörnyű élmény volt - jegyezte meg a fiatalember részvevően.
Becsukta jegyzetfüzetét, és megkérdezte:
- Mikor utazik vissza Angliába?
- Még három hétig maradok. Nincs rám szükség, ugye?
A fiatalember gyorsan megnyugtatta:
- Ó, nincs. Semmit sem tehetne jelenleg. Persze ha valakit letartóztatnánk...
Ebben maradtak.
A posta levelet hozott Miss Marple-tól. A szálkás, szarkalábas írást sok aláhúzás tarkította. A hosszú gyakorlat alapján

Mrs. McGillicuddy könnyen kibetűzte. Miss Marple részletes beszámolót küldött barátnőjének, aki nagyon elégedetten és
mohón elolvasott minden szót.

Ő meg Jane alaposan megmutatták nekik!

TIZENEGYEDIK FEJEZET
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- Egyszerűen nem értem - közölte Cedric Crackenthorpe. Letelepedett egy romba dőlt disznóól falára, és rámeredt
Lucy Eyelesbarrow-ra.
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- Mit nem ért?
- Hogy maga mit csinál itt.
- A kenyeremet keresem.
- Szolgálóként? - kérdezte Cedric megvető hangon.
- Maga elmaradt a kortól - felelte Lucy. - Szolgáló, még mit nem! Én vagyok a Háztartási Segéderő, a Hivatásos

Háziasszony, vagy a Mennybéli Ajándék, főleg az utóbbi.
- De csak nem szereti mindazt a munkát, amit el kell végeznie: a főzést, az ágyazást, a rohangászást a porszívóval, meg

azt, hogy könyékig a zsíros vízbe dugja a karját?!
Lucy nevetett.
- A részleteket talán nem kedvelem, de a főzés kielégíti alkotó ösztöneimet, és lényemnek egy része valósággal kéjes

gyönyörűségét leli a piszok eltakarításában.
- Én állandó piszokban élek - közölte Cedric. - Méghozzá szívesen - tette hozzá kihívóan.
- A külsejéből ítélve ezt el is hiszem.
- Ivizai viskómban egyszerű az élet. Háztartásom három tányérból, két csészéből és csészealjból, egy ágyból, egy

asztalból és két székből áll. Mindent belepett a por, a festék meg a kőpor - mivel szobrokat is csinálok, nemcsak festek -,
és senkinek sem szabad hozzányúlnia a dolgaimhoz. Nőt még csak a házam közelébe sem engedek.

- Semmilyen minőségben?
- Pontosan mit ért ezen?
- Azt gondoltam, hogy az ilyen művészi ízlésű férfinak bizonyára van valamiféle szerelmi élete.
- Az én szerelmi életem, ahogyan maga nevezi, csak rám tartozik - mondta Cedric méltósággal. - Én a nőt a takarító,

beleavatkozó, parancsolgató minőségében nem tűröm.
- Jaj, de szeretném kitakarítani a házát! - kiáltott fel Lucy. - Milyen izgalmas feladat lenne!
- Nem lesz rá lehetősége!
- Azt gondolom.
Néhány tégla kiesett a disznóól falából. Cedric hátrafordult, és benézett az ól csalánnal benőtt mélyébe.
- A kedves öreg Madge - mondta. - Jól emlékszem rá. Rendkívül szeretetreméltó disznó volt, és nagyon szapora.

Tizenhét malaca volt az utolsó ellésekor, úgy emlékszem. Szép délutánokon kijöttünk ide, és bottal vakargattuk a hátát.
Azt nagyon szerette.

- Miért hagyták, hogy ez az egész birtok ilyen szörnyen tönkremenjen? Ennek nemcsak a háború az oka!
- Ezt is szeretné rendbe hozni, igaz? Micsoda minden lében kanál nőszemély! Most már értem, miért éppen magának

kellett azt a hullát megtalálnia! Még egy görög-római szarkofágot sem hagyott békében! - Elhallgatott, majd kisvártatva
folytatta: - Nem, nem csupán a háború volt az oka. Hanem az apám. Mi a véleménye egyébként az öregúrról?

- Nemigen volt időm, hogy véleményt alkossak róla.
- Ne kerülje ki a választ. Pokolian zsugori, és szerintem kissé bolond is. Persze mindnyájunkat gyűlöl - kivéve talán

Emmát. Nagyapám végrendelete miatt.
Lucy kérdőn nézett rá.
- A nagyapám volt a családban, aki a pénzmagot megszerezte. A Mogyorós Sütemény és Finom Perec meg a Friss

Ropogós hozták a vagyont. Majd bölcs előrelátással jókor átnyergelt a Sajtos Süteményre meg a Zsúrszendvicsre,
úgyhogy ma is, a koktélok korában, nagy összegeket vágunk zsebre. Nos, idővel apám kinyilvánította, hogy az ő lelke a
Friss Ropogós felett áll. Sokat utazott Olaszországban, a Balkánon és Görögországban, és belekontárkodott a
művészetekbe. Ez igen bosszantotta nagyapámat. Megállapította, hogy apám nem jó üzletember, és a művészethez sem ért
(mindkét esetben igaza volt), ezért a pénzét letétbe helyezte az unokái számára. Apámé a vagyon jövedelme élete végéig,
de a tőkéhez nem nyúlhat. Erre mit gondol, mit csinált? Egy fillért sem adott ki többé. Ideköltözött, és takarékoskodni
kezdett. Merem állítani, hogy eddig már legalább akkora vagyont gyűjtött össze, mint amekkora nagyapám után maradt.
Közben pedig mi mindnyájan, Harold, jómagam, Alfred és Emma, egy fillért sem látunk a nagyapám pénzéből. Én festő
vagyok, s egy vasam sincs. Harold tekintélyes üzletember, ő örökölte a pénzkereső hajlamot, bár hallottam valamit, hogy
az utóbbi időben kissé ziláltak az anyagi ügyei. Alfred - nos, Alfredet a családban csak Dörzsölt Alfnak ismerik...

- Miért?
- Mi mindent akar még tudni? Alf a család szégyene. Eddig még nem került börtönbe, de már nagyon közel jutott

hozzá. A háború alatt az élelmezési minisztériumban dolgozott, de elég hirtelen hagyta ott az állását, meglehetősen kétes
körülmények között. És azután gyanús ügylet következett konzervekkel, meg valami tojásszállítással kapcsolatban is baja
támadt. Semmi nagyvonalú dolog, csak néhány gyanús kis ügy, mellékkeresetként.

- Nem tartja kissé oktalannak, hogy ilyesmit elmond egy idegennek?
- Miért? Csak nem rendőrspicli?
- Nincs kizárva.
- Nem hinném. Maga már itt volt és húzta az igát, mielőtt a rendőrség érdeklődni kezdett volna irántunk. Inkább azt

mondanám...
Elhallgatott, mert megpillantotta Emma húgát, aki a konyhakert felől közeledett.
- Helló, Em! Nagyon gondterheltnek látszol.
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- Az is vagyok. Beszélni akarok veled, Cedric.
- Vissza kell mennem a konyhába - szólt közbe Lucy tapintatosan.
- Ne menjen - szólt Cedric. - Ez a gyilkosság magából úgyszólván családtagot csinált.
- Sok a dolgom - felelte Lucy. - Csak petrezselyemért jöttem ki.
Gyorsan visszavonult a konyhakertbe. Cedric utánanézett.
- Csinos lány - jegyezte meg. - Kicsoda voltaképpen?
- Ó, közismert tekintély a szakmájában - felelte Emma. - De ne törődj most Lucy Eyelesbarrow-val, Cedric. Szörnyen

aggódom. Úgy látszik, a rendőrség azt gondolja, hogy a halott nő külföldi volt, talán francia. Cedric, nem gondolod, hogy
esetleg... Martine?

2

Cedric egy-két pillanatig rámeredt, mint aki nem érti a dolgot.
- Martine? Az meg kicsoda? Ó, Martine-ra gondolsz? ...
- Igen. Nem gondolod...
- De hát miért lenne Martine?
- Nos, ha meggondoljuk, nagyon furcsa volt, hogy azt a sürgönyt küldte. Körülbelül az idő tájt történt... Nem

gondolod, hogy mégiscsak lejött ide, és...
- Ostobaság. Miért jött volna le ide Martine, és hogyan került a Hosszú Pajtába? Egyáltalán nem látszik valószínűnek.
- Nem gondolod, hogy esetleg meg kellene mondanom Bacon felügyelőnek vagy a másiknak?
- Mit kellene megmondanod?
- Nos... beszélnem Martine-ról. A leveléről.
- Te csak ne bonyolítsd még jobban a dolgot, húgocskám, és ne keverj bele mindenféle lényegtelen dolgot, aminek

semmi köze nincs az egészhez. Én egyébként sohasem voltam meggyőződve arról, hogy az a levél valóban Martine-tól
jött.

- De én igen.
- Te mindig első szóra elhiszed a leghihetetlenebb dolgokat, gyermekem. Azt tanácsolom, hogy maradj nyugton, és

hallgass. A rendőrség dolga, hogy megállapítsa a drágalátos hulla személyazonosságát. Fogadok, hogy Harold is ugyanezt
mondaná neked!

- Ó, tudom, hogy Harold ezt mondaná, és Alfred is. De én valóban aggódom, Cedric, engem igazán nyugtalanít a
dolog. Nem tudom, mit csináljak.

- Semmit - vágta rá Cedric sietve. - Hallgass, Emma. Soha ne keresd a bajt, ez az én jelszavam!
Emma Crackenthorpe felsóhajtott. Lassan visszament a házba.
Amikor a feljáróhoz érkezett, dr. Quimper lépett ki a házból, és éppen beszállni készült kopott Austinjába. Megállt,

amikor Emmát megpillantotta, majd otthagyta kocsiját, és odalépett hozzá.
- Az édesapja kitűnő egészségnek örvend, Emma. Jót tesz neki a gyilkosság. Életcélt adott neki. Ajánlani fogom más

betegeimnek is.
Emma gépiesen mosolygott. Dr. Quimper mindig rögtön észrevette, ha valaki nem reagált a tréfáira.
- Valami baj van? - kérdezte.
Emma a férfira nézett. Az utóbbi időben egyre inkább megbízott az orvos jóérzésében és rokonszenvében. Olyan

barátot talált benne, akire támaszkodhatott, s nemcsak mint orvosra. A férfi szándékos nyersesége nem tévesztette meg,
mert tudta, hogy mögötte jóság rejlik.

- Aggódom, igen, aggódom - ismerte be.
- Nem akarja elmondani nekem? Ha nem akarja, ne mondja el.
- Szeretném elmondani. Egy részét már úgyis tudja. Az a helyzet, hogy nem tudom, mitévő legyek.
- Azt hiszem, a legjobb, ha megbízik az ítéletében. Mi baj van?
- Emlékszik talán arra, amit egyszer Edmund bátyámmal kapcsolatban meséltem, aki elesett a háborúban?
Arról, hogy megnősült, vagy meg akart nősülni... egy francia lányt akart elvenni? Valami ilyesféle?
- Igen. Közvetlenül azután, hogy a levelét megkaptam, elesett. Soha nem hallottunk sem a leányról, sem a leánytól.

Nem is tudtunk mást, csak a keresztnevét. Egyre vártuk, hogy majd ír és eljön, de nem jelentkezett. Egyáltalán nem
hallottunk róla, míg most, körülbelül egy hónappal ezelőtt, éppen karácsony táján hírt kaptunk felőle.

- Emlékszem. Levelet kapott, ugye?
- Igen. Azt írta, hogy Angliában van, és szeretne bennünket meglátogatni. Megállapodtunk az időpontban, és akkor, az

utolsó pillanatban, sürgönyzött, hogy váratlanul vissza kellett térnie Franciaországba.
- Nos?
- A rendőrség azt gondolja, hogy a megölt nő francia. - Azt hiszik, igazán? Én inkább angolnak néztem, de hát az

ember nem tudja így megítélni. Arra gondol, hogy esetleg a halott nő volt a bátyja egykori menyasszonya?
- Igen.
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- Azt hiszem, ez nagyon valószínűtlen - mondta dr. Quimper, majd hozzátette: - De azért persze megértem, mit érez.
- Azon töprengek, nem kellene-e elmondanom a dolgot a rendőrségnek. Cedric meg a többiek azt mondják, hogy

teljesen felesleges. Magának mi a véleménye?
- Hm. - Dr. Quimper lebiggyesztette ajkát. Néhány pillanatig hallgatott, mélyen elgondolkozva. Azután, szinte akarata

ellenére, megszólalt: - Sokkal egyszerűbb, persze, ha semmit sem mond. Meg tudom érteni a fivérei szempontját is.
Mindamellett...

- Nos?
Dr. Quimper ránézett Emmára. Szemében gyengéd mosoly bujkált.
- Én elmondanám nekik - mondta. - Mert csak gyötri magát, ha nem teszi meg. Ismerem magát.
Emma kissé elpirult.
- Talán ostoba vagyok.
- Tegye meg, amit akar, kedvesem. Ne törődjék a családdal. Én mindig a maga pártján állok, akármit mondanak is a

többiek!

TIZENKETTEDIK FEJEZET

1

- Leányzó! Hé, maga, jöjjön csak ide!
Lucy meglepődve fordult hátra. Az öreg Mr. Crackenthorpe integetett neki hevesen az egyik ajtó mögül.
- Szüksége van valamire, Mr. Crackenthorpe?
- Ne fecsegjen annyit. Jöjjön már!
Lucy engedelmeskedett a hívásnak. Mr. Crackenthorpe megragadta a karját, és behúzta őt az ajtó mögé, majd becsukta

az ajtót.
- Mutatni akarok valamit - mondta.
Lucy körülnézett. Egy kis szobában voltak, amelyet valószínűleg dolgozószobának terveztek, de nyilvánvaló volt, hogy

már régóta nem használják annak. Az íróasztalon nagy halom poros papír hevert, a mennyezetről pókhálószövedék lógott.
A levegő dohos volt.

- Azt kívánja, hogy kitakarítsam ezt a szobát? - kérdezte Lucy.
Az öreg Mr. Crackenthorpe vadul rázta a fejét.
- Nem, csak azt ne! Ezt a szobát zárva tartom. Emma szeretne itt matatni, de nem engedem. Ez az én szobám. Látja

ezeket a köveket? Geológiai mintapéldányok.
Lucy ránézett a tucatnyi, részben nyers, részben csiszolt kődarabból álló gyűjteményre.
- Pompás - jelentette ki barátságosan. - Nagyon érdekesek.
- Tökéletesen igaza van. Nagyon érdekesek! Maga intelligens lány. Senkinek sem mutatom meg őket. De magának

még mást is mutatok!
- Nagyon kedves öntől, de igazán folytatnom kellene a munkámat. Hat ember tartózkodik a házban...
- Akik felesznek engem... - vágott közbe az öreg. - Csak ez telik tőlük, ezért jöttek ide. Enni. S még csak nem is

ajánlják fel, hogy megfizetik a kosztjukat! Piócák! Csak arra várnak, hogy elpatkoljak. Márpedig én egyelőre nem óhajtok
meghalni... nem vagyok hajlandó csak azért kimúlni ebből a világból, hogy örömet szerezzek nekik! Sokkal erősebb
vagyok én, mint ahogyan azt Emma gondolja.

- Biztos vagyok benne.
- És nem is vagyok olyan öreg. Emma öregembernek állít be, és úgy is bánik velem, mint egy aggastyánnal. Ugye,

maga nem hiszi, hogy olyan nagyon öreg vagyok?
- Persze hogy nem! - felelte Lucy.
- Értelmes lány. No, ezt nézze meg.
Rámutatott a falon függő, nagy, kifakult táblázatra. Családfa, állapította meg Lucy; egyes részleteit olyan apró betűvel

írták, hogy az ember csak nagyítóval tudta volna elolvasni a neveket. A legtávolabbi ősöket azonban nagy, büszke
betűkkel tüntették fel, és a nevek fölött korona ékeskedett.

- Királyi sarjak vagyunk - közölte Mr. Crackenthorpe. - Ez az anyám családfája, nem az apámé. Az apám közönséges
ember volt! Nem kedvelt engem. Mindig különb voltam nála. Az anyám tulajdonságait örököltem. Természetes, velem
született érzékem volt mindig a művészethez és a klasszikus szobrászathoz - apám még csak nem is konyított hozzá, a vén
bolond. Anyámra nem emlékszem, kétéves koromban halt meg. Kihalt a családja, ő volt az utolsó gyerek. Tönkrementek,
és ő hozzáment apámhoz. De nézze csak meg: Hitvalló Edwárd, Tanácstalan Ethelred, ott van az egész társaság. És ez
még a normann hódítás előtt volt. A normannok előtt... ez már valami, igaz?

- Valóban.
- Hát most még valamit mutatok. - Átvezette Lucyt a szoba másik végébe, egy hatalmas, sötét színű bútordarabhoz.

Lucy eléggé kényelmetlen érzéssel vette tudomásul, milyen erő rejlik a karját szorító ujjakban. Az öreg Mr.
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Crackenthorpe ma egyáltalában nem látszott gyöngének. - Látja ezt? Lushingtonból való; az anyám családja onnan
származott. Erzsébet-korabeli, bizony. Négy ember is alig tudja megemelni. Nem tudja, ugye, hogy mit tartok benne?
Szeretné, ha megmutatnám?

- Kérem, mutassa meg - felelte Lucy udvariasan.
- Kíváncsiak vagyunk? Hehehe... Minden nő kíváncsi. - Elővett a zsebéből egy kulcsot, és kinyitotta a szekrény alsó

részét. Onnan egy feltűnően újnak látszó pénzesládikót vett elő. Azt is kinyitotta.
- No, kukkantson bele, fiacskám. Tudja, mi van benne?
Papírba tekert kis hengert emelt ki belőle, és lefejtette egyik végéről a papírt. Aranyérmék gurultak ki belőle a

tenyerébe.
- Ezt nézze meg, ifjú hölgyem. Nézze csak meg, fogja a kezébe, érintse meg. Tudja, mik ezek? Fogadok, hogy nem

tudja! Ahhoz maga fiatal! Ezek dukátok! Jó aranydukátok! Mielőtt ezek az ostoba papírrongyok divatba jöttek, ilyen pénzt
használtunk. Sokkal többet érnek ám, mint a piszkos papírfecnik! Már jó régen gyűjtöm őket. Más is van ebben a
ládikóban, úgy ám. Sok mindent félretettem ide. Mindent előkészítettem a jövőre. Emma nem tudja, senki sem tudja. Ez a
mi kettőnk titka, hehehe... Tudja-e, hogy miért mondom el és mutatom meg mindezt magának?

- Miért?
- Mert nem akarom, hogy azt higgye rólam, hogy én egy kimerült, beteg öregember vagyok. Még van élet a vén

csontban! A feleségem már régen meghalt. Mindig mindent kifogásolt, amit csináltam. Nem tetszett neki, hogy milyen
neveket adtam a gyermekeknek - jó angolszász neveket -, őt nem érdekelte a családfa. Soha nem törődtem azzal, hogy mit
mond, bár ugyancsak nyím-nyám teremtés volt, és mindig engedett. De maga talpraesett csitri... nagyon helyes csitri, azt
meg kell hagyni. Adok magának egy tanácsot. Ne dobja oda magát, ne menjen hozzá egy magához méltatlan fiatal
fickóhoz! Fiatalság - bolondság! Magának gondoskodnia kell a jövőjéről. Csak várjon... - ujjai erősen megszorították
Lucy karját. A füléhez hajolt: - Most nem mondok semmi többet. Várjon. Azok az ostoba tökfilkók azt hiszik, hogy
hamarosan meghalok. De abból ugyan nem esznek. Nem lepődnék meg, ha mindegyiket túlélném. És akkor majd
meglátjuk! Bizony, bizony, akkor majd meglátjuk. Haroldnak nincs gyermeke. Cedric és Alfred nem nősült meg. Emma...
Emma már sohasem megy férjhez. Egy kicsit szerelmes Quimperbe, de Quimpernek eszébe sem jut, hogy elvegye Emmát.
Persze, ott van Alexander is. Igen, Alexander is számít... De tudja, Alexandert szeretem... Igen, ez eléggé fura dolog...
Kedvelem Alexandert.

Elhallgatott egy pillanatra, majd hozzátette:
- Nos, leányzó, mit szól hozzá? Mit szól ehhez?
- Miss Eyelesbarrow ...
Emma halk hangja hallatszott a dolgozószoba csukott ajtaja mögül. Lucy hálásan ragadta meg az alkalmat.
- Miss Crackenthorpe hív. Mennem kell. Nagyon köszönöm mindazt, amit megmutatott nekem...
- Ne felejtse el... a kettőnk titka...
- Nem fogom elfelejteni - mondta Lucy, és kisietett a hallba. Nem volt egészen biztos benne, vajon házassági ajánlatot

kapott-e vagy sem.

2

Dermot Craddock íróasztalánál ült a New Scotland Yardon levő szobájában. Az asztalra könyökölve tartotta a
telefonkagylót. Franciául beszélt valakivel.

- Természetesen csak egy futó ötlet volt -mondta.
- Határozottan jó ötlet - felelte a vonal túlsó végén egy hang a párizsi rendőrségről. - Már meg is indítottam a

vizsgálatot azokban a körökben. Az emberem máris két-három sokat ígérő nyomra bukkant. Hacsak nincsen valami
családi kapcsolatuk vagy szeretőjük, ezek a nők könnyen eltűnnek, és senki sem törődik velük. Turnéra mennek, vagy egy
új férfi jelenik meg az életükben - senkinek nincs köze hozzájuk. Kár, hogy az önök által küldött fényképen nagyon nehéz
felismerni a nőt. A fojtogatás nem használ a nők külsejének. De hát ezen nem tudunk segíteni. Most várom az újabb
jelentéseket. Talán akad valami. Au revoir, mon cher.

Miközben Craddock udvariasan viszonozta a köszönést, egy cédulát tettek az íróasztalára. Ez állt rajta:
Miss Emma Crackenthorpe.
Craddock felügyelővel akar beszélni.
A Rutherford Hall-ügyben.
Letette a kagylót, és így szólt a rendőrhöz:
- Vezesse be Miss Crackenthorpe-ot.
Míg várt, elgondolkozva dőlt hátra székében.
Tehát nem tévedett: Emma Crackenthorpe csakugyan tud valamit. És most elhatározta magát arra, hogy elmondja, amit

tud.
Felállt, amikor bevezették Emmát, kezet fogtak, leültette és cigarettával kínálta, ezt azonban a hölgy visszautasította.

Azután pillanatnyi csönd támadt. Keresi a szavakat, gondolta a felügyelő, a megfelelő kifejezés után kutat. Hátradőlt.
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- Azért jött, hogy elmondjon nekem valamit, Miss Crackenthorpe? Segítségére lehetek valamiben? Valami aggasztja
önt, ugye? Valami apróság, amiről úgy véli, hogy látszólag nincs összefüggésben az üggyel, de talán mégis kapcsolatban
állhat vele. Azért jött most hozzám, hogy elmondja, ugye? Talán a halott nő személyazonosságáról van szó? Úgy
gondolja, hogy tudja, ki lehetett?

- Nem, nem egészen. Azt hiszem, teljesen valószínűtlen... De...
- Mégis lehetséges, és ezért nyugtalanítja önt a dolog. Jobb, ha elmondja, mivel minden valószínűség szerint

megnyugtathatjuk.
Emma néhány percig hallgatott, majd megszólalt:
- Találkozott a három bátyámmal. Volt egy negyedik bátyám is, Edmund, aki elesett a háborúban. Röviddel a halála

előtt levelet írt nekem Franciaországból.
Kinyitotta a táskáját, és egy kifakult, szakadozott levelet vett elő. Ezt olvasta fel belőle:
- “Remélem, nem döbbensz meg, Emmie, de megnősülök - egy francia leányt veszek el. Mindez nagyon hirtelen

történt, de biztos vagyok benne, hogy megszereted Martine-t, és törődsz vele, ha velem bármi történne. Legközelebbi
levelemben mindent megírok. Addigra már nős ember leszek. Közöld tapintatosan az öregúrral. Ugye, megteszed?
Biztosan dühöngeni fog."

Craddock felügyelő kinyújtotta a kezét. Emma habozott, majd átadta a felügyelőnek a levelet. Gyorsan tovább beszélt:
- Két nappal a levél megérkezése után sürgönyt kaptunk, hogy Edmund “eltűnt, valószínűleg elesett". Később

megerősítették a halálhírét. Közvetlenül Dunquerque előtt történt - nagyon zavaros idők voltak. A katonaságnál semmiféle
nyoma nem volt annak, hogy megnősült volna, de mint említettem, zavaros időszak volt. Soha többet nem hallottam a
leányról. A háború után megpróbáltam érdeklődni, de csak a keresztnevét tudtam, és Franciaországnak azt a részét
megszállták a németek, és utóbb nehéz lett volna bármilyen nyomot találni anélkül, hogy tudtuk volna a leány
vezetéknevét, vagy valami egyéb adatot róla. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy nem kötöttek házasságot, és
hogy a leány valószínűleg máshoz ment férjhez, vagy esetleg ő maga is meghalt.

Craddock felügyelő bólintott. Emma folytatta:
- Képzelje el a meglepetésemet, amikor körülbelül egy hónappal ezelőtt egy Martine Crackenthorpe aláírású levelet

kaptam.
- Megvan a levél?
Emma elővette táskájából, és átnyújtotta. Craddock érdeklődéssel olvasta. Dőlt, franciás betűkkel volt írva az írás

intelligens emberre vallott.

Kedves Mademoiselle,
Remélem, nem ijed meg, ha megkapja levelemet. Még azt sem tudom, vajon Edmund bátyja közölte-e önnel, hogy

házasságot kötöttünk. Azt ígérte, hogy megteszi. Néhány nappal az esküvőnk után elesett, és ugyanakkor a németek
megszállták a falunkat. A háború után elhatároztam, hogy nem írok önnek és nem keresem fel, bár Edmund a lelkemre
kötötte, hogy feltétlenül tegyem meg. Addigra azonban megváltoztak a körülményeim, és nem volt szükségem rá. Most
azonban változott a helyzet. A fiam miatt írom ezt a levelet. Az ön bátyjának a fia, és én már nem tudom mindazt a
lehetőséget biztosítani neki, ami megilletné. A jövő hét elején Angliába utazom. Kérem, értesítsen, hogy felkereshetem-e.
Levélcímem: London N. 10, Elvers Crescent 126. Ismétlem, hogy remélem, levelem nem ijeszti meg túlságosan.

Fogadja szívből jövő üdvözletemet,
híve

Martine Crackenthorpe

Craddock néhány pillanatig hallgatott. Majd figyelmesen újra elolvasta a levelet, mielőtt visszaadta volna.
- Mit tett ön, amikor ezt a levelet megkapta, Miss Crackenthorpe?
- Sógorom, Bryan Eastley, nálunk volt éppen akkor, és vele beszéltem meg a dolgot. Majd felhívtam Harold bátyámat

Londonban, és az ő véleményét is kikértem. Harold nagyon kétkedő volt az egész ügyet illetőleg, és a legnagyobb
óvatosságot tanácsolta. Alaposan utána kell járnunk, mondta, hogy a nő igazat mond-e.

Emma kis időre elhallgatott, aztán folytatta:
- Ez, persze, teljesen józan és ésszerű vélemény volt, és én egyetértettem vele. Ha azonban ez a leány - vagyis asszony

- valóban az a Martine, akiről Edmund írt nekem, úgy éreztem, szeretettel kell fogadnunk. Írtam a megadott címre, és
meghívtam, jöjjön el Rutherford Hallba, ismerkedjünk meg. Néhány nap múlva sürgönyt kaptam Londonból; “Nagyon
sajnálom, kényszerítő körülmények miatt váratlanul Franciaországba kell utaznom. Martine." Azóta sem levelet, sem más
hírt nem kaptam tőle.

- És mindez mikor történt?
Emma összeráncolta a homlokát.
- Röviddel karácsony előtt. Tudom, mivel eredetileg meg akartam hívni karácsonyra, apám azonban hallani sem akart

róla, ezért azt javasoltam Martine-nak, hogy a karácsony utáni hétvégét töltse nálunk, mert akkor a család még együtt lesz.
Úgy emlékszem, hogy a sürgöny, amelyben elutazását jelezte Franciaországba, néhány nappal karácsony előtt érkezett.

- És ön azt hiszi, hogy a nő, akinek a holttestét a szarkofágban megtalálták, Martine lehetett?
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- Nem, dehogyis, azt nem hiszem. De amikor ön megjegyezte, hogy a nő valószínűleg külföldi - nos, önkéntelenül, is
töprengeni kezdtem... hogy esetleg...

A hangja elhalt.
Craddock gyorsan és megnyugtatóan felelt:
- Helyesen tette, hogy elmondta ezt nekem. Megvizsgáljuk a dolgot. Majdnem biztos vagyok benne, hogy az a nő, aki

önnek írt, valóban visszautazott Franciaországba, és a mai napig is ott van, épségben, egészségben. Másrészt azonban az
is igaz, hogy az időpontok meglehetősen egyeznek, mint ahogyan ön is észrevette. Amint azt a halottszemlén hallotta, a
rendőrorvos szerint a nő körülbelül három vagy négy héttel ezelőtt halt meg. Most ne aggódjon többé, Miss
Crackenthorpe, csak bízza ránk a dolgot. - Majd csak úgy mellékesen megkérdezte: - Ön kikérte Mr. Harold
Crackenthorpe tanácsát. Az édesapja és a többi bátyja tudott róla?

- Apámnak, természetesen, el kellett mondanom. Nagyon felizgatta magát. - Emma halványan elmosolyodott. - Meg
volt győződve róla, hogy az egész dolgot csak azért agyalták ki, hogy pénzt csikarjanak ki belőlünk. Az apám nagyon
felizgatja magát a pénz miatt. Azt hiszi, vagy úgy tesz, mintha azt hinné, hogy nagyon szegény, és hogy a fogához kell
vernie a garast. Azt hiszem, sok idősebb embernek van ilyen rögeszméje. Ez persze alaptalan, mert apámnak nagyon nagy
a jövedelme, és valójában még egynegyedét sem költi el, legalábbis így volt, amíg ezt a magas jövedelmi adót be nem
vezették. Minden bizonnyal már nagyon sok a megtakarított pénze. - Egy kicsit hallgatott, majd így folytatta: - Elmondtam
a dolgot másik két bátyámnak is. Alfred jót mulatott rajta, bár ő is úgy vélte, hogy bizonyára csalóval van dolgunk.
Cedricet egyáltalában nem érdekelte a dolog, hajlamos arra, hogy csak magával törődjön. Úgy terveztük, hogy a család
közösen fogadja Martine-t, és hogy Mr. Wimborne, az ügyvédünk, szintén részt vesz a találkozón.

- Mit szólt Mr. Wimborne a dologhoz?
- Nem került rá sor, hogy megtárgyaljuk vele a dolgot. Már éppen értesíteni akartuk, amikor Martine sürgönyét

megkaptam.
- Nem tett további lépéseket?
- De igen. Írtam a megadott londoni címre, és a borítékra ráírtam: Kérem továbbítani!, de semmiféle válasz nem

érkezett.
- Hogy hatott magára a dolog akkor? Hitt abban, hogy a levél eredeti, vagy inkább édesapjával és bátyjaival értett

egyet? Mi volt egyébként a sógorának a véleménye?
- Ó, Bryan úgy vélte, hogy a levél valódi.
- És ön?
- Én ... nem voltam biztos benne.
- És mit érzett, feltételezve, hogy ez az asszony valóban Edmund özvegye?
Emma arca ellágyult.
- Nagyon szerettem Edmundot. Ő volt a kedvenc bátyám. A levél éppen olyannak látszott, amilyet egy Martine-hoz

hasonló nő az adott körülmények között írna. A levélben leírt események teljesen természetesnek tűntek. Feltételeztem,
hogy mire a háború véget ért, vagy újra férjhez ment, vagy pedig együtt élt egy férfival, aki gondoskodott róla és a
gyermekről. Azután ez a férfi talán meghalt, vagy elhagyta, és akkor Martine úgy tartotta helyénvalónak, hogy Edmund
családjához forduljon - mint ahogyan Edmund maga is meghagyta neki. A levél valódinak látszott, és a hangja
természetes volt, de persze Harold rámutatott, hogy ha csaló írta volna, akkor bizonyára olyan nőtől származik, aki
ismerte Martine-t, és aki az összes tények birtokában teljesen elfogadható levelet írhat. Ezt be kellett látnom, de
ugyanakkor...

Elhallgatott.
- Szerette volna, ha igaznak bizonyul? - kérdezte Craddock gyengéden.
Emma hálásan pillantott rá.
- Igen. Szerettem volna, ha igaz. Nagyon örülnék annak, ha Edmundnak fia lenne.
Craddock bólintott.
- Amint ön mondja, a levél, első pillantásra, valódinak látszik. Csak a következő lépés meglepő: Martine

Crackenthorpe hirtelen elutazása Párizsba, és az a tény, hogy azóta egyáltalában nem kapott tőle hírt. Kedvesen írt neki,
kész volt befogadni a családba. Miért nem írt tehát újra, még ha vissza kellett is térnie Franciaországba? Furcsa,
legalábbis akkor, ha a nő nem szélhámos. Persze ha csaló, akkor könnyebb a dolgot megmagyarázni. Lehetséges, hogy ez
a Martine nem tartja tanácsosnak szellőztetni a családi viszonyait. Lehetséges, hogy azt hitte, csupán Edmund szeretetre
méltó húgával lesz dolga, nem makacs és gyanakvó üzletemberekkel. Lehet, hogy azt remélte, hogy pénzt kaphat magától,
anélkül, hogy sok kérdésre kellene válaszolnia. Ehelyett rádöbbent, hogy egészen mással kell szembenéznie. Elvégre, úgy
képzelem, komoly jogi szempontok is felmerültek volna. Ha Edmund Crackenthorpe fiút hagyott hátra, aki törvényes
házasságból született, ő is egyik örököse a nagyapa által hagyott vagyonnak, ugye?

Emma bólintott.
- Ezenfelül abból, amennyit nekem elmondtak, úgy értettem, hogy idővel ő örökölné Rutherford Hallt, és a hozzá

tartozó birtokot is, aminek az értékét ugyancsak megnöveli a körös-körül folyó építkezés.
Emma kissé megdöbbent.
- Erre nem is gondoltam.
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- Nos, én az ön helyében nem aggódnék tovább - mondta Craddock felügyelő. - Helyesen tette, hogy eljött, és mindent
elmondott. Vizsgálatot indítunk, de az a véleményem, hogy aligha van összefüggés a levélíró (aki valószínűleg csalás
útján akart pénzhez jutni) és az asszony között, akinek a holttestét a szarkofágban megtaláltuk.

Emma megkönnyebbült sóhajjal állt fel.
- Nagyon örülök, hogy elmondtam önnek. Köszönöm, hogy olyan kedves volt hozzám.
Craddock kikísérte Emmát, majd felhívta telefonon Wetherall detektív őrmestert:
- Bob, munkája akadt. Menjen el a következő címre: Elvers Crescent 126, N. 10. Vigye magával a Rutherford Hall-i nő

fényképét. Tudjon meg mindent egy magát Mrs. Martine Crackenthorpe-nak nevező asszonnyal kapcsolatban, aki vagy ott
lakott, vagy oda küldette a leveleit december második felében.

- Igen, uram.
Craddock is talált magának elfoglaltságot. Délután felkeresett egy színházi ügynökséget, amelyet már régebben ismert.

Érdeklődése azonban nem járt eredménnyel.
Késő délután, hivatalába visszatérve, egy párizsi sürgönyt talált íróasztalán:

Közölt adatok esetleg Anna Stravinskára vonatkoznak, a Maritski Balett tagjára. Ideutazását javaslom. Dessin,
Rendőrség.

Craddock nagyot sóhajtott, és arca felderült.
Végre! A Martine Crackenthorpe-ügy ezek szerint kacsa volt... Elhatározta, hogy az éjszakai vonattal Párizsba utazik.

TIZENHARMADIK FEJEZET

1

- Igazán nagyon kedves, hogy meghívott teára - mondta Miss Marple Emma Crackenthorpe-nak.
Miss Marple ezúttal még gyapjasabbnak és bolyhosabbnak látszott - igazi aranyos öreg néni volt. Sugárzott az arca,

amikor körülnézett: Harold Crackenthorpera, jól szabott öltönyében, Alfredre, aki szívélyes mosollyal kínálta
szendviccsel, és Cedricre, aki kopott zakójában a kandallónál állt, és mogorván nézett a család többi tagjára.

- Nagyon örülünk, hogy el tudott jönni - felelte Emma udvariasan.
Semmi sem utalt arra a jelenetre, amely ebéd után zajlott le, amikor Emma bejelentette: - Istenem, majdnem

elfelejtettem! Megmondtam Miss Eyelesbarrownak, hogy ma meghívhatja a nagynénjét teára.
- Mondd le - szólt Harold erélyesen. - Még van egy sereg megbeszélnivalónk. Semmi szükségünk idegenekre!
- Teázzék a néni a konyhában, vagy valahol máshol Lucy-val - javasolta Alfred.
- Ó nem, ilyet nem tehetek - mondta Emma határozottan. - Nagyon udvariatlan dolog lenne.
- Hát csak jöjjön - morogta Cedric. - Legalább majd kifaggatjuk egy kicsit a csodálatos Lucyról. Szeretnék többet tudni

erről a lányról, azt mondhatom. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy megbízhatok benne. Kicsit túl okos perszóna.
- Nagyon jó családból származik, és kétségtelenül az, akinek mondja magát - közölte Harold. - Fontosnak tartottam,

hogy informálódjam róla. Jobb, ha tudja az ember, hányadán áll. Elvégre ez a nő mindenbe beleüti az orrát, és az is elég
furcsa volt, ahogy a holttestre rátalált.

- Csak tudnánk legalább, hogy ki volt az a szerencsétlen nőszemély - mondta Alfred.
Harold felfortyant:
- Szerintem elment az eszed, Emma, hogy egyszerűen beállítasz a rendőrségre, és bogarat teszel a fülükbe, hogy a

halott nő esetleg Edmund francia barátnője lehet! Még a végén azt hiszik, hogy idejött, és valamelyikünk megölte!
- Ó, nem, Harold, ne túlozz.
- Haroldnak tökéletesen igaza van - jegyezte meg Alfred. - Igazán nem tudom, mi bújt beléd. Az az érzésem, hogy

akárhová megyek, mindenütt civil ruhás detektívek vannak a nyomomban.
- Mondtam neki, hogy hallgasson - szólt Cedric. - De aztán Quimper lovat adott alá.
- Quimpernek semmi köze hozzá! - fortyant fel Harold. - Törődjön a piruláival, a poraival meg a

társadalombiztosítással.
- Ugyan már, ne veszekedjetek - mondta Emma fáradtan. - Igazán nagyon örülök, hogy az öreg Miss Hogyishívják

eljön teára. Mindnyájunknak jót fog tenni, hogy egy idegen lesz közöttünk, és a jelenléte megakadályoz bennünket abban,
hogy újra és újra elismételjük ugyanazokat a dolgokat. Megyek és rendbe szedem magam egy kicsit.

Kiment a szobából.
- Ez a Lucy Eyelesbarrow... - szólalt meg Harold elgondolkodva. - Ahogy Cedric mondja, valóban furcsa, hogy

felkutatja a pajtát, és felnyit egy szarkofágot, ami voltaképpen herkulesi munka. Talán lépéseket kellene tennünk. A
magatartása, úgy vettem észre, eléggé ellenséges volt ebédnél...

- Bízzátok rám - mondta Alfred. - Majd én kiszedem belőle, hogy mire készül.
- Egyáltalán miért kellett kinyitnia azt a szarkofágot?
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- Talán nem is Lucy Eyelesbarrow, hanem valaki más - vetette fel Cedric.
Aggódó arccal néztek egymásra.
- És most még ez a vén skatulya is idejön teára! Éppen most, amikor gondolkozni akarunk.
- Majd este mindent megbeszélünk - mondta Alfred. - Addig is kifaggatjuk a nagynénit Lucyról.
Így azután Lucy annak rendje és módja szerint elhozta kocsijárt Miss Marple-t, akit leültettek a kandalló mellé, és aki

most, miközben a férfi szendviccsel kínálta, Alfredre mosolygott azzal a kedvességgel, amellyel minden jóképű férfi iránt
viseltetett.

- Köszönöm szépen... Igen, kérnék... Ó, tojás és szardínia? Igen, az nagyon finom lesz. Sajnos, teánál mindig
meglehetősen falánk vagyok. Tudja, ha az ember megöregszik... No persze, este már csak valami egészen könnyű vacsora
következik... Óvatosnak kell lennem. - Háziasszonyához fordult: - Milyen szép a házuk! És mennyi sok szép holmi van
benne. Ezek a bronztárgyak például azokra a darabokra emlékeztetnek, amelyeket édesapám vett a párizsi világkiállításon.
Igazán ott vette a nagyapja? Klasszikus stílusúak, ugye? Nagyon csinosak. Hogy örülhet, kedvesem, hogy a bátyjai mind
itt vannak. Oly gyakran szétszóródnak a családok... Indiába, bár azt hiszem, az a világ már elmúlt... és Afrikába... és a
nyugati partvidéken igazán olyan rossz az éghajlat...

- Két bátyám Londonban lakik.
- Ó, csakugyan? Milyen kellemes.
- Cedric bátyám viszont festő, és Ivizán él, a Baleári-szigeteken.
- A festők nagyon szeretik a szigeteket, ugye? - kérdezte Miss Marple. - Chopin ... ő Mallorcán élt, nemde? Persze, ő

zeneszerző volt. Gauguinre gondoltam. Szomorú élete volt, elpazarolta a tehetségét, az az ember érzése. Én nem nagyon
szeretem a bennszülött nőket ábrázoló festményeket - bár tudom, hogy Gauguint sokan csodálják -, de én sohasem
kedveltem azt a rikító mustársárgát. Az ember szinte gyomorrontást kap, amikor a képeit nézi.

Enyhén rosszalló tekintettel méregette Cedricet.
- Meséljen, kérem, Lucyról, milyen volt gyerekkorában - kérte Cedric.
Miss Marple elragadtatva mosolygott fel rá.
- Lucy mindig olyan okos volt - mondta. - Igen, az voltál, drágám, ne is tiltakozz. Rendkívül tehetséges volt

számtanban. Még arra is emlékszem, hogy egyszer, amikor a hentes többet számolt a velőscsontért...
Miss Marple teljes gőzzel belevetette magát Lucy gyermekkori emlékeibe, majd rátért a maga falusi élményeire.
Az emlékezést Bryan és a fiúk belépése szakította félbe. A gyerekek csapzottak és piszkosak voltak, mert egész délután

lelkesen kutattak nyomok után. Behozták a teát, és a teával együtt megjelent dr. Quimper is, aki kissé felhúzta
szemöldökét, miután bemutatták az öreg hölgynek, és tekintete körbejárt a szobában.

- Remélem, hogy édesapja nem érzi rosszul magát, Emma?
- Ó, nem, vagyis kissé fáradt volt ma délután...
- Menekül a vendégek elől, úgy látszik - állapította meg Miss Marple huncut mosollyal. - Mintha csak ma lenne, úgy

emlékszem, amikor édesapám megkérdezte anyámtól: “Már megint egy sereg vénasszony jön? Akkor küldd be a teát a
dolgozószobámba!" Nagyon bosszús volt ilyenkor, bizony.

- Kérem, ne higgye... - mentegetőzött Emma, de Cedric félbeszakította:
- Ha a drága fiai lejönnek, akkor mindig a dolgozószobájában teázik. Ez érthető is pszichológiailag, ugye, dr.

Quimper?
Dr. Quimper, aki őszinte élvezettel kebelezte be a szendvicseket és a mokkatortát, mint akinek rendszerint nemigen jut

ideje az étkezésre, azt felelte:
- A pszichológiával nincs semmi baj, ha a pszichológusokra bízzák. Az a baj, hogy manapság mindenki amatőr

pszichológus. A betegeim, mielőtt még egy szót is szólhatnék a diagnózisról, pontosan közlik velem, milyen komplexusok
és neurózisok kínozzák őket. Köszönöm, Emma, kérek még egy csészével. Nem volt időm ma ebédelni.

- Az orvos élete nagyon nemes és önfeláldozó - állapította meg Miss Marple.
- Bizonyára nem ismer sok orvost - felelte dr. Quimper. - Piócának szokták őket nevezni, és gyakran piócák is!

Mindenesetre, ma már legalább megfizetik a tiszteletdíjunkat, az állam gondoskodik róla. Nem kell az embernek számlát
küldenie, amiről tudja, hogy sohasem egyenlítik ki. Csak az a baj, hogy minden beteg el van szánva arra, hogy mindent
“kiszorít az államból", amit csak bír, és az eredmény az, hogy ha a kis Jenny kettőt köhécsel, vagy a kis Tommy zöld
almát eszik és elcsapja a hasát, a szegény orvost az éjszaka kellős közepén is kirángatják az ágyából. Bizony, ez így van.
Kitűnő ez a torta, Emma. Hogy maga milyen remek szakácsnő!

- Nem én csináltam, hanem Miss Eyelesbarrow.
- Maga is éppilyen finomakat süt - mondta Quimper hűségesen.
- Nem jön be megnézni apát?
Emma felállt, és az orvos követte. Miss Marple figyelte őket, amint kimentek a szobából.
- Miss Crackenthorpe nagyon odaadó gyermek, úgy látom - jegyezte meg.
- El sem tudom képzelni, hogyan bírja ki az öreggel - bökte ki a szókimondó Cedric.
- Nagyon kényelmes otthona van itt, és apa nagyon ragaszkodik hozzá - vágta rá Harold sietve.
- Emmel nincs semmi baj - állapította meg Cedric. - Született vénkisasszony.
Miss Marple szemében felvillant a mosoly, miközben megkérdezte:
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- Ó, úgy gondolja?
Harold gyorsan közbeszólt:
- A bátyám nem lekicsinylő értelemben használta a vénkisasszony szót, Miss Marple.
- Ó, én nem sértődtem meg - mosolygott Miss Marple. - Csak azon tűnődtem, igaza van-e. Nem vagyok meggyőződve

róla, hogy Miss Crackenthorpe pártában marad. Olyan típus, azt hiszem, aki inkább később megy férjhez, de boldog lesz a
házassága.

- Nem nagyon valószínű, amíg itt él - szólt Cedric. - Soha nem találkozik senkivel, akihez hozzámehetne.
Miss Marple szeméből nem tűnt el a jóindulatú mosoly:
- Lelkész meg orvos mindenütt akad.
Szelíd és huncut tekintete végigfutott a három fivér arcán.
Nyilvánvaló volt, hogy olyasmit juttatott az eszükbe, amire eddig nem is gondoltak, és hogy ezt a gondolatot nem

találják túlzottan kellemesnek.
Miss Marple felszedelőzködött, és eközben elpotyogtatta számtalan apró gyapjúsálját és a táskáját is.
A három férfi udvariasan lehajolt a holmikért.
- Nagyon kedves maguktól - fuvolázta Miss Marple. - Ó, igen, és az én kis kék sálam... Igen - mint mondtam -, nagyon

kedves, hogy meghívtak. Elképzeltem magamban, tudják, hogy milyen is az otthonuk, hogy magam előtt lássam a kedves
Lucyt, amint itt dolgozik.

- Békebeli meghitt családi kör... és egy gyilkosság ráadásnak - jelentette ki Cedric.
- Cedric! - förmedt rá Harold.
Miss Marple rámosolygott Cedricre.
- Tudja, kire emlékeztet maga engem? A fiatal Thomas Eade-re, a bankigazgatónk fiára. Mindig arra törekedett, hogy

megbotránkoztassa az embereket. Bankkörökben persze nem volt népszerű, ezért Nyugat-Indiába utazott... Akkor tért csak
haza, amikor az apja meghalt, és Thomas egy csomó pénzt, örökölt. Igazán jól jött neki. Mindig jobban tudott pénzt
költeni, mint keresni...

2

Lucy hazavitte Miss Marple-t. Amikor visszatért, egy alak lépett elő a sötétből, és megállt a reflektor vakító fényében,
amikor Lucy éppen be akart fordulni a hátsó útra. Felemelte kezét, és Lucy felismerte Alfred Crackenthorpe-ot.

- Így már jobb - állapította meg a férfi, s beszállt a kocsiba. - Brrr, de hideg van! Azt gondoltam, hogy jólesne egyet
járni. De nem esett jól. Rendben hazaszállította az öreg hölgyet?

- Igen. Nagyon jól érezte magát.
- Azt láttam. Furcsa, hogy az öreg hölgyek mennyire szeretnek társaságba járni, bármilyen unalmas legyen is az.

Márpedig el sem tudok képzelni Rutherford Hallnál unalmasabbat. Körülbelül két nap a maximum, amennyit itt kibírok.
Hogy viseli el ezt az életet, Lucy? Nem haragszik, ugye, hogy Lucynak szólítom?

- Egyáltalában nem. Egyébként én nem találom unalmasnak az itteni életet. Persze, nekem nem kell örökre itt
maradnom.

- Figyeltem magát, maga nagyon ügyes és értelmes lány, Lucy. Túlságosan értelmes ahhoz, hogy főzéssel meg
takarítással fecsérelje el az életét.

- Köszönöm szépen, de nekem jobban tetszik a főzőkanál meg a seprű a hivatali íróasztalnál.
- Azt elhiszem. De más életforma is van. Szabadúszó is lehetne.
- Az vagyok.
- Nem ilyen formában. Úgy értem, hogy magának dolgozna, az eszét mérné össze mások eszével...
- Kinek az eszével?
- Azokéval, akiknek a hatalom a kezében van! Azokkal a kicsinyes szabályokkal és rendeletekkel, amelyek manapság

béklyóba vernek bennünket. Mindig van egy kiskapu, amelyiken ki lehet bújni, ha az ember elég ügyes ahhoz, hogy
megtalálja. És maga elég ügyes. Nos, tetszik magának ez a gondolat?

- Meglehetősen.
Lucy ügyesen beállította kocsiját az istállóba.
- Nem akar színt vallani?
- Ahhoz többet kellene hallanom a dologról.
- Őszintén megmondom, kedves hölgyem, használni tudnám magát. A fellépése felbecsülhetetlen érték:

bizalomgerjesztő.
- Azt akarja, hogy segítsek magának nem létező aranybányákat eladni?
- Ó, semmi efféle kockázatos dologról nincs szó. Csak a törvényt kellene egy kissé megkerülni, semmi mást. -

Végigsimított Lucy karján. - Nagyon csinos maga, Lucy. Szeretném, ha a társam lenne.
- Túlságosan hízelgő ajánlat.
- Vagyis tárgytalan a dolog? Gondolja meg. Gondoljon a remek szórakozásra, az élvezetre, és az örömre, hogy túljárt



49

az összes nagyokos eszén. A baj csak az, hogy az embernek tőkére van szüksége.
- Sajnos, nekem sincs tőkém.
- Ó, nem célzás volt! Én hamarosan szerzek egy kis pénzt. Tiszteletre méltó apukám sem élhet örökké, a vén zsugori.

Ha beadja a kulcsot, akkor nagy pénz üti a markomat. Mit szól hozzá, Lucy?
- Mik a feltételek?
- Házasság, ha ahhoz van kedve. A nőknek általában kedvük van hozzá, bármennyire felvilágosultak és önállók is.

Ezenfelül pedig férjes asszony nem tanúskodhat a férje ellen.
- Nem is olyan hízelgő!
- Ejnye, Lucy, nem akarja megérteni, hogy beleestem magába?
Legnagyobb meglepetésére Lucy ráébredt, hogy valami furcsa örömöt érez. Alfredben volt valami vonzó, ami hatott az

érzékeire. Lucy nevetett, és kisiklott Alfred ölelő karjából.
- Nincs időm enyelegni. Meg kell főznöm a vacsorát.
- Meg ám, Lucy, és maga kitűnő szakács! Mi lesz vacsorára?
- Majd meglátja! Maga éppen olyan mohó, mint a fiúk!
Beléptek a házba, és Lucy a konyhába sietett. Nagyon meglepődött, amikor főzési előkészületeit Harold Crackenthorpe

megjelenése szakította félbe.
- Miss Eyelesbarrow, beszélhetnék magával néhány szót?
- Később nem lehetne, Mr. Crackenthorpe? Már így is elkéstem a vacsorával.
- Hogyne! Hogyne! Vacsora után megfelel?
- Természetesen.
A vacsora rendben lezajlott, és mindenkinek ízlett. Lucy befejezte a mosogatást, és kilépett a hallba, ahol Harold

Crackenthorpe már várt rá.
- Tessék, Mr. Crackenthorpe.
- Talán menjünk be ide? - Harold kitárta a nappali ajtaját, előreengedte Lucyt, majd becsukta maguk után az ajtót. -

Holnap korán reggel elutazom - magyarázta -, de szeretném elmondani, milyen nagy hatást tettek rám az ön képességei.
- Köszönöm - szólt Lucy, kissé meglepődve.
- Az az érzésem, hogy elpazarolja itt a tehetségét, határozottan elpazarolja.
- Úgy gondolja? Én nem hiszem.
“Akárhogyan is, házassági ajánlatot nem tehet, hiszen már nős" - gondolta Lucy.
- Az az indítványom, hogy miután oly szívélyesen átsegített bennünket ezen a sajnálatos válságon, keressen fel

Londonban. Ha felhív és megad egy napot, utasítom a titkárnőmet, hogy egyeztesse magával a megfelelő időpontot. Az az
igazság, hogy használni tudnánk a cégnél valakit a maga rendkívüli képességeivel. Részletesen megbeszélhetnénk, hogy
milyen területen lehetne legjobban gyümölcsöztetni a tehetségét. Nagyon jó fizetést ajánlhatok fel önnek, Miss
Eyelesbarrow, és kitűnő előrejutási lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy kellemesen lesz meglepve.

Kegyesen elmosolyodott.
Lucy szerényen válaszolt:
- Köszönöm, Mr. Crackenthorpe. Meg fogom gondolni.
- Ne várjon sokáig. Az ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztania egy fiatal hölgynek, aki karriert akar csinálni.
Fogsora megint kivillant.
- Jó éjszakát, Miss Eyelesbarrow, aludjon jól.
“Hát... mondta magában Lucy - hát... mindez nagyon érdekes... "
Amikor felment a szobájába, Lucy a lépcsőn Cedrickel találkozott.
- Lucy, kérem, szeretnék valamit mondani magának.
- El akar venni feleségül, és azt akarja, hogy menjek magával Ivizába, és viseljem gondját?
Cedric elképedt, és kissé meg is rémült.
- Eszembe sem jutott ilyesmi!
- Bocsánat. Tévedtem.
- Csak azt akartam tudni, hogy van-e egy menetrend a házban?
- Ez minden? A hall asztalán talál egyet.
- Tudja - mondta Cedric rosszallóan -, nem szabadna azt hinnie, hogy mindenki el akarja venni magát feleségül. Maga

egészen csinos lány, de azért annyira nem csinos! Az ilyesminek van egy tudományos elnevezése... egyre jobban
elhatalmasodik, azután már nem is tud tőle megszabadulni. Egyébiránt maga az utolsó lány a világon, akit kedvem lenne
feleségül venni. Az utolsó.

- Valóban? - kérdezte Lucy. - No jó, elhiszem, nem kell bizonygatni. Talán jobban örülne, ha a mostohaanyja lennék?
- Mit mond? - Cedric bárgyún bámult rá.
- Hallotta, hogy mit mondtam - felelte Lucy, bement a szobájába, és becsukta maga után az ajtót.
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET

1

Dermot Craddock a párizsi rendőrség felügyelőjével, Armand Dessinnel beszélgetett. A két férfi már találkozott
egyszer-kétszer, és jól megértették egymást. Mivel Craddock folyékonyain beszélt franciául, társalgásuk nagyrészt ezen a
nyelven folyt.

- Ez csak amolyan futó ötlet - figyelmeztette Dessin. - Van itt egy kép a balettkarról, nézze: ez ő, balról a negyedik.
Mond ez valamit magának?

Craddock felügyelő bevallotta, hogy nem sokat. Nem könnyű ráismerni egy fiatal nőre, akit megfojtottak, és a képen
az összes fiatal nők erősen ki voltak festve, és furcsa tollas bóbitát viseltek.

- Lehet éppenséggel ő is - jegyezte meg. - De ennél többet nem mondhatok. Ki ez a nő? Mit tud róla?
- Még a semminél is kevesebbet - felelte a másik vidáman. - Jelentéktelen nőcske, ez a helyzet. És a Maritski Balett is

jelentéktelen. Külvárosi mulatókban lépnek fel, és turnékra járnak; nem büszkélkedhetnek nagy nevekkel, nincsenek
sztárjaik, híres balerináik. De elviszem magát Madame Joliet-hez, a vezetőjükhöz.

Madame Joliet tevékeny francia üzletasszony volt, ravasz szemmel, kis bajusszal és sok fölösleges zsírpárnával.
- Én igazán nem szeretem a rendőrséget! - Mogorván nézett rájuk, nem is leplezve, hogy nem tetszik neki a látogatás. -

Ha csak tehetik, mindig zavart okoznak!
- Ej, madame, ezt igazán nem mondhatja! - méltatlankodott Dessin, aki magas, sovány és búskomor külsejű férfiú volt.

- Én aztán igazán soha semmilyen kellemetlenséget nem okoztam magának!
- No és amikor az a kis esztelen karbolsavat ivott? - vágta rá Madame Joliet azonnal. - És csupán azért, mert

beleszeretett a karmesterbe, akinek nem a nők tetszenek? Micsoda cirkuszt rendezett miatta! Márpedig az ilyesmi nem
használ az én jónevű balettemnek!

- Ellenkezőleg, telt házat jelent - mondta Dessin. - És annak is már három éve. Nem szabad haragudnia rám miatta.
Nos, ami ezt a lányt illeti, mármint Anna Stravinskát...

- Mi van vele? - kérdezte a madame óvatosan.
- Orosz? - kérdezte Craddock.
- Dehogy. A neve miatt gondolja? De hiszen mindegyik ilyen neveket használ, valamennyi lány. Nem volt fontos tagja

a társulatnak, nem táncolt jól, nem volt különösen csinos. Elle était assez bien, c'est tout. Elég jól dolgozott a
balettkarban, de szólót nem tudott táncolni.

- Francia volt?
- Talán. Francia útlevele volt. De egyszer azt mesélte, hogy a férje angol.
- Azt mesélte, hogy a férje angol? Él a férje, vagy meghalt.
Madame Joliet vállat vont.
- Meghalt, vagy otthagyta. Mit tudom én?... Ezek a lányok... mindig van valami bajuk a férfiakkal... - Mikor látta

utoljára?
- Hat hétig Londonban vendégszerepeltünk. Voltunk azonkívül még Torquayben, Bournemouthban, Eastbourne-ban,

és még valahol, a nevét már elfelejtettem, és Hammersmithben. Azután visszajöttünk Franciaországba, de Anna nem jött
velünk. Üzent, hogy otthagyja a társulatot, hogy elmegy és a férje családjával fog élni - valami ilyesféle butaságot üzent.
Én persze egy szavát sem hittem el. Inkább azt hiszem, hogy valami férfival találkozott.

Craddock felügyelő bólintott.
- Nekem aztán nem hiányzik az a lány - folytatta Madame Joliet. - Minden ujjamra tíz táncosnőt kapok, aki van olyan,

mint Anna, sőt még jobbat is. Csak vállat vontam, és nem gondoltam rá többet. Ezek a lányok mind egyformák,
megőrülnek a férfiakért.

- Milyen napon történt ez?
- Amikor visszajöttünk Franciaországba? Mikor is... igen... karácsony előtti vasárnapon volt. És Anna talán két vagy

három nappal azelőtt hagyott ott bennünket... Nem emlékszem pontosan. De a hét végén Hammersmithben már nélküle
kellett dolgoznunk... és ez azt jelentette, hogy át kellett rendeznem a műsort... Nagyon kellemetlen volt, igazán csúnya
dolog, hogy így kibabrált velünk, de hát ezek a lányok, ha csak rájuk néz egy férfi, mind egyformák. Persze én aztán
megmondtam kereken: “Emlékezzetek rá, ezt a lányt én nem veszem vissza!"

- Bizonyára nagyon kellemetlen volt az ön számára.
- Ó! Ugyan! Nem törődöm vele. A karácsonyt biztosan valami férfival töltötte, akit felcsípett útközben. Nem az én

dolgom. Találok én elég lányt, akik kapva kapnak a lehetőségen, hogy a Maritski Balettben táncolhatnak, és akik
ugyanolyan jól táncolnak vagy még jobban is, mint Anna.

Madame Joliet egy kis szünetet tartott, aztán hirtelen feltámadó érdeklődéssel megkérdezte:
- Miért keresik? Örökölt talán?
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- Ellenkezőleg - felelt Craddock felügyelő udvariasan. - Azt hisszük, hogy valószínűleg meggyilkolták.
Madame Joliet megint visszasüllyedt közönyébe.
- Ca se peut! Könnyen meglehet. Ó, igen! Anna jó katolikus volt. Minden vasárnap misére járt, és rendszeresen

áldozott is.
- Beszélt-e önnek arról, madame, hogy fia van?
- Fia? Úgy érti, hogy gyermeke volt? Hát ezt nemigen hiszem. Ezek a lányok, valamennyien - valamennyien ismernek

olyan hasznos címet, ahová bátran elmehetnek. Monsieur Dessin is tudja ezt, akárcsak én.
- Lehetséges, hogy a gyermek azelőtt született, mielőtt a lány színi pályára lépett volna - jegyezte meg Craddock. -

Például a háború alatt.
- Ah! Dans la guerre. Lehetséges. De ha igen, én semmit sem tudok róla.
- A lányok közül kivel barátkozott leginkább?
- Két vagy három nevet tudok mondani, de nem volt senkivel sem nagyon bizalmas.
Más hasznos adatot nem kaptak Madame Joliet-től.
Antikor a púderdobozt megmutatták neki, azt mondta, hogy Annának volt ilyen púderdoboza, de a legtöbb lánynak

szintén volt. Meglehet, hogy Anna vett egy bundát Londonban, de ő nem tudott róla.
- Én a próbákkal foglalkozom, meg a színpadi világítással, az üzlet minden problémájával. Nincs időm, hogy arra

figyeljek, mit viselnek a művészeim.
Madame Joliet után beszéltek azokkal a lányokkal, akiknek a nevét megtudták tőle. Néhányan egész jól ismerték

Annát, de mindnyájan azt mondták, hogy nem szeretett magáról beszélni, és ha mégis megtette, akkor, mondta az egyik
lány, többnyire csak hazudozott.

- Mindenféléket kitalált... hogy egy nagyhercegnek volt a barátnője, hogy egy angol iparbáró udvarolt neki, meg hogy
a háború alatt az Ellenállásban dolgozott. Még arról is mesélt egyszer, hogy filmsztár volt Hollywoodban.

Egy másik lány azt mesélte:
- Azt hiszem, hogy valójában nagyon békés polgári életet élt valamikor. Szeretett a balettkarban lenni, azt hitte, hogy

ez romantikus, de nem volt jó táncos. Ugye érti? Ha azt mondta volna, hogy “az apám kárpitos Amiens-ben", az nem lett
volna romantikus! Hát inkább mindenféléket kitalált.

- Még Londonban is célozgatott arra - mondta az első lány -, hogy egy nagyon gazdag ember elviszi világ körüli útra,
mivel a leányára emlékezteti, aki autószerencsétlenség áldozata lett. Quelle blague!

- Nekem meg azt mesélte, hogy egy gazdag lord birtokára utazik Skóciába - mondta a második lány. - Azt mondta,
hogy szarvasra fognak vadászni.

Mindez nem sokat segített, csupán annyi derült ki, hogy Anna Stravinska szeretett lódítani. Bizonyára nem szarvasra
vadászik egy lorddal Skóciában, és még kevésbé valószínű, hogy egy óceánjáró fedélzetén sütkérezik világ körüli úton.
Viszont arra sem volt semmi ok, hogy azt higgyék: az ő hulláját találták meg Rutherford Hallban egy szarkofágban. A
lányok és Madame Joliet nem tudták a fénykép alapján azonosítani, nagyon bizonytalan és tétova válaszokét adtak.
Hasonlít valamennyire Annára, ebben egyetértettek. De igazán! Annyira eltorzult az arca - bárki lehetett!

Az egyetlen tény, amit megállapítottak, hogy Anna Stravirska december 19-én elhatározta, hogy nem tér vissza
Franciaországba, és hogy december 20-án egy hozzá kicsit hasonlító nő utazott le Brackhamptonba a 16.33-as vonattal, és
megfojtották.

Ha az a nő a szarkofágban nem Anna Stravinska volt, akkor hová lett Anna?
Erre Madame Joliet egyszerű válasza az volt:
- Elment egy férfival!
És lehetséges, hogy ez a helyes válasz, gondolta Craddock szomorkásan.
Még egy lehetőséget kellett mérlegelniök: hogy Anna egyszer angol férjét emlegette.
Vajon ez a férj Edmund Crack.enthorpe volt?
Abból a leírásból, amit Annáról adtak az ismerősei, ez valószínűtlennek látszott. Inkább elképzelhető volt, hogy Anna

ismerte valamikor Martine-t, eléggé közelről, és tisztában volt a szükséges adatokkal. Elképzelhető volt, hogy ő írta azt a
levelet Emma Crackenthorpenak, de később megrémült a vizsgálat lehetőségétől. Talán még azt is tanácsosnak tartotta,
hogy megszakítsa kapcsolatát a Maritski Balettel. De újra csak felmerült a kérdés: hol van most Anna Stravinska?

És újra csak Madame Joliet válasza látszott a legvalószínűbbnek.
Elment egy férfival...

2

Mielőtt elutazott volna Párizsból, Craddock megvitatta Dessinnel a Martine nevű nő ügyét. Dessin hajlamos volt
egyetérteni angol kollégájával abban, hogy a dolognak valószínűleg semmi köze a szarkofágban talált nőhöz.
Mindenesetre egyetértett azzal is, hogy az ügyet ki kell vizsgálni.

Megnyugtatta Craddockot, hogy a párizsi rendőrség minden lehetőt megtesz, hogy megállapítsa, van-e valamiféle
írásos adat Edmund Crackenthorpe, a 4. Southshireezred hadnagya és egy Martine keresztnevű francia leány házasságáról.
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Időpont: közvetlenül Dunquerque eleste előtt.
Figyelmeztette azonban Craddockot, hogy biztos választ aligha várhatnak. A kérdéses területet jóformán ugyanabban

az időpontban megszállták a németek, és Franciaországnak azt a részét a megszállás idején súlyos háborús kár érte. Sok
épület és irat megsemmisült.

- Legyen nyugodt azonban, kedves kollégám, hogy mindent megteszünk, ami tőlünk telik.
Ezzel az ígérettel el is váltak egymástól.

3

Amikor Craddock megérkezett, Wetherall ősmester várt rá és komoran jelentette:
- Átmeneti szállás, uram ez található az Elvers Crescent 126. alatt. Egészen rendes hely, ami azt illeti.
- Megállapították a nő személyazonosságát?
- Nem, senki sem ismert fel a fényképen olyan nőt, aki levelekért jelentkezett volna, de nem is számítottam rá: lassan

egy hónapja történt, és rengetegen megfordulnak ott. Tulajdonképpen diákpanzió.
- Lehetséges, hogy más néven volt bejelentve.
- Ha igen, akkor sem ismerte fel senki a fénykép alapján. Végigjártuk a többi szállodát is; sehol senki sem jelentette be

magát Martine Crackenthorpe néven. Az ön párizsi telefonhívása után lenyomoztuk Anna Stravinskát is. A társulat többi
tagjával együtt Brook Green környékén lakott egy olcsó szállodában. Nagyobbára színházi emberek laknak ott. 19-én,
csütörtökön éjjel, az előadás után költözött el. Azóta egyéb adat nincs róla.

Craddock bólintott. Utasítást adott a további nyomozásra, bár kevés reménye volt a sikerre.
Némi gondolkozás után felhívta a Wimborne, Henderson & Carstairs ügyvédi irodát, és bejelentette magát Mr.

Wimborne-nál.
Némi várakozás után bevezették egy különlegesen levegőtlen szobába, hol Mr. Wimborne egy nagy, régimódi,

porosnak látszó okmánykötegekkel borított íróasztal mögött ült. A falakon számos okirattartó rekesz díszlett, Sir John
ffouldes, Lady Derrin, Sir George Rowbotham, és hasonló címkékkel; a felügyelő nem tudta, vajon csupán egy elmúlt
korszak maradványai-e vagy jelenlegi jogügyletek részei.

Mr. Wimborne udvarias óvatossággal méregette látogatóját, ahogy a családi jogtanácsosnak illik viselkednie a
rendőrséggel szemben.

- Miben lehetek szolgálatára, felügyelő úr?
- Ez a levél... - Craddock az ügyvéd elé tolta Martine levelét. Mr. Wimborne megérintette, mint aki undorodik tőle, de

nem vette fel. Arca kissé elsötétedett, és összeszorította a száját.
- Úgy van - mondta -, úgy van! Tegnap kaptam Miss Emma Crackenthorpe-tól egy levelet, amelyben tájékoztat a

Scotland Yardon tett látogatásáról és... és... a körülményekről. Meg kell mondanom, hogy teljesen érthetetlen számomra -
teljességgel érthetetlen -, vajon miért nem kérték ki tanácsomat e levéllel kapcsolatban a megérkezés időpontjában. Igen
különös! Azonnal tájékoztatniok kellett volna...

Craddock felügyelő megpróbálta néhány alkalmasnak tetsző közhellyel elsimítani Mr. Wimborne lelke háborgását.
- Fogalmam sem volt róla, hogy valaha is szó volt arról, hogy Edmond nősülni akar - mondta Mr. Wimborne sértett

hangon.
Craddock felügyelő úgy vélte, hogy a háborús időkben... mint tudjuk... és befejezetlenül hagyta a mondatot.
- Háborús idők! - fortyant fel Mr. Wimborne maró keserűséggel. - Mi Lincoln's Inti Fieldsben voltunk a háború

kitörésekor, a szomszéd házat telitalálat érte, és nekünk is sok iratunk elpusztult: Nem az igazán fontos okmányok, persze;
azokat idejében vidékre vittük, és biztonságba helyeztük. De azért meglehetős zavart okozott. Persze, a
Crackenthorpe-ügyek apám kezében voltak akkoriban. Apám hat évvel ezelőtt meghalt. Lehetséges, hogy őt tájékoztatták
Edmund állítólagos házasságáról, de minden jel szerint ezt a házasságot, ha tervezték is, sohasem kötötték meg, és így
apám kétségtelenül nem tulajdonított különösebb jelentőséget a dolognak. Meg kell mondanom, ez az egész dolog nagyon
gyanúsan hangzik. Az, hogy csak most jelentkezik, annyi év után, és most jelenti be á házasságát és törvényes fiát.
Valóban nagyon gyanús. Milyen bizonyítékai vannak, azt szeretném tudni?

- Mi lenne az asszonynak vagy a fiának a helyzete? - kérdezte Craddock.
- Bizonyára azt képzelte, hogy a Crackenthorpe család gondoskodik majd róla és a fiúról.
- Úgy értettem, hogy mihez volna joga neki és a fiának, ha bizonyítani tudná igényjogosultságát?
- Ó, értem. - Mr. Wimborne felemelte a szemüvegét, amelyet idegességében félrerakott, az orrára tette, és a

szemüvegen keresztül mereven nézte Craddock felügyelőt. - Nos, pillanatnyilag semmihez. De ha bizonyítani tudná, hogy
a fiú Edmund Crackenthorpe gyermeke, aki törvényes házasságból született, akkor a fiúnak joga lenne Josiah
Crackenthorpe vagyonának megfelelő részéhez Luther Crackenthorpe halála után. Sőt mi több, ő örökölné Rutherford
Hallt, mivel ő a legidősebb fiú gyermeke.

- Szeretné valamelyik testvér megkapni a házat?
- Hogy benne lakjon? Azt hiszem, semmi esetre. De ez a birtok, kedves felügyelő úr, értékes. Nagyon értékes. Ipari és

lakóház-építkezés szempontjából. Ez a terület most Brackhampton kellős közepén van. Ó, igen, ez tekintélyes örökség.
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- Úgy emlékszem, azt mondta, hogy ha Luther Crackenthorpe meghal, Cedric kapja a házat...
- Igen, ő örökli a birtokot, mint a legidősebb életben levő fiú.
- Cedric Crackenthorpe-ot, úgy tudom, nem érdekli a pénz.
Mr. Wimborne barátságtalanul meredt Craddockra.
- Valóban? Hajlamos vagyok arra, hogy az ilyen megállapításokat némi fenntartással fogadjam. Kétségkívül vannak a

világon olyan szent életű emberek, akik közömbösek a pénz iránt. Én azonban még sohasem találkoztam eggyel sem.
Mr. Wimborne szemmel láthatólag élvezte a saját humorát. Craddock felügyelő sietett kihasználni ezt a derűsebb

pillanatot.
- Harold és Alfred Crackenthorpe - kockáztatta meg -, úgy látszik, nagyon izgatottak voltak a levél érkezése miatt?
- Lehettek is - felelte Mr. Wimborne.
- Csökkentené majdani örökrészüket?
- Természetesen. Edmund Crackenthorpe fia - feltételezve, hogy létezik - a letétbe helyezett vagyon ötödrészét kapná.
- De hát ez valószínűleg nem nagyon nagy veszteség. Mr. Wimborne éles pillantást vetett rá.
- Teljességgel elégtelen indok lenne a gyilkosságra, ha erre céloz.
- Persze mind a ketten rossz anyagi körülmények között vannak - mormolta Craddock.
Tökéletes nyugalommal állta Mr. Wimborne éles tekintetét.
- Ó! Szóval a rendőrség érdeklődött a dolgok iránt? Igen, Alfred úgyszólván állandóan szorult helyzetben van. Olykor

felveti a pénz, de csak rövid ideig, azután gyorsan elkölti. Harold, amint, úgy látszik, kiderítette, jelenleg rendkívül
bizonytalan helyzetben van.

- Annak ellenére, hogy szemre a jómód és siker megtestesülése.
- Látszat. Mind látszat! Ezeknek a londoni vállalkozásoknak a fele maga sem tudja, fizetőképes-e vagy sem. A

mérleget úgy meg lehet szerkeszteni, hogy a gyakorlatlan szem semmit sem vesz észre. De ha az aktívák igazában már
nem is aktívák, vajon mit ér vele az ember?

- Feltehetőleg azt, amit Harold Crackenthorpe: rádöbben arra, hogy nagy szüksége van pénzre.
- Nos, azt nem kapott volna, még ha megfojtja is elhunyt bátyja özvegyét - állapította meg Mr. Wimborne. - És senki

sem ölte meg Luther Crackenthorpe-ot, pedig ez lenne az egyetlen gyilkosság, amiből a család hasznot húzhatna. Ezért,
felügyelő úr, igazán nem látom, mire vezetnek a következtetései?

A dologban az a kellemetlen, gondolta Craddock felügyelő, hogy ő maga sem biztos a dolgában.

TIZENÖTÖDIK FEJEZET

1

Craddock felügyelő megbeszélt egy időpontot Harold Crackenthorpe-pal, és Wetherall őrmesterrel együtt pontosan
meg is jelentek. Az iroda a belváros üzletnegyedének egyik épülettömbjében volt, a negyedik emeleten. Bent minden
jólétről és a legmodernebb ízlésről tanúskodott.

Egy csinos fiatal nő megkérdezte a felügyelő nevét, halkan mormolt valamit az egyik telefonba, majd felkelt, és
bevezette őket Harold Crackenthorpe magánirodájába.

Harold hatalmas íróasztala mögött ült, és szokása szerint kifogástalanul elegáns és magabiztos volt. Ha közel állt is a
tönk széléhez, mint ahogyan a felügyelő magánúton szerzett értesülése alapján feltételezte, ennek semmi nyoma nem
látszott rajta.

Őszinte, szívélyes érdeklődéssel tekintett fel a felügyelőre.
- Jó napot, felügyelő úr. Remélem, ez a látogatás azt jelenti, hogy végre van valami konkrét közlendője?
- Aligha, Mr. Crackenthorpe, nagyon sajnálom. Csupán néhány kérdést szeretnék még feltenni.
- Már megint kérdések? Hiszen eddig már bizonyára minden elképzelhető kérdésre válaszoltunk.
- Csupán szokásos rutinkérdésekről van szó.
- Nos, miről? - kérdezte Harold türelmetlenül.
- Örülnék, ha meg tudná pontosan mondani, hogy mit csinált december 20-án délután és este, mondjuk, három óra és

éjfél között.
Harold Crackenthorpe arca bíborvörös lett haragjában.
- Igazán különös kérdés. Mit jelentsen ez, ha szabad tudnom?!
Craddock szelíden mosolygott.
- Csupán azt jelenti, hogy szeretném tudni, hol volt december 20-án, pénteken, délután három óra és éjjel tizenkét óra

között.
- Miért?
- Segítene kisebb körre szűkíteni a dolgokat.
- Kisebb körre? Szóval van valami értesülése?
- Reméljük, hogy kissé előbbre jutottunk, uram.
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- Nem vagyok egyáltalában biztos benne, hogy felelnem kell-e a kérdésére. Azaz, hogy felelnem kell-e, ha a
jogtanácsosom nincs jelen.

- Ez, természetesen, teljesen öntől függ - felelte Craddock. - Ön semmiféle kérdésre sem köteles válaszolni, és jogában
áll hívatni a jogtanácsosát, mielőtt válaszolna.

- Szeretném tudni, hogy ezt figyelmeztetésnek kell-e tekintenem?
- Egyáltalában nem, uram. - Craddock felügyelő arcán őszinte megdöbbenés tükröződött. – Ilyesmiről szó sincs. A

kérdések, amelyeket önnek felteszek, mások kihallgatása során is elhangzanak. Semmi személyes vonatkozásuk nincsen.
Csupán a kiküszöbölést szolgálják.

- Nos, természetesen mindent megteszek, hogy segítsek önöknek. Lássuk csak. Egy ilyen kérdésre kapásból nem
könnyű válaszolni, de mi itt nagyon rendszeresek vagyunk. Miss Ellis, azt hiszem, tud segíteni.

Kurtán beleszólt az asztalán álló egyik telefonba, és egy pillanat múlva megjelent egy csinos fiatal nő, jól szabott
fekete kosztümben, kezében jegyzetfüzettel.

- Titkárnőm, Miss Ellis - Craddock felügyelő. Nos, Miss Ellis, a felügyelő úr azt szeretné tudni, mit csináltam én...
milyen napot is mondott?

- Pénteken, december 20-án.
- Pénteken, december 20-án délután és este. Azt hiszem, talál valami adatot erre vonatkozólag.
- Ó, igen. - Miss Ellis kiment, majd visszajött egy előjegyzési naptárral, és fellapozta.
- December 20-án délelőtt az irodában volt. Mr. Goldie-val tárgyalt a Ctomartie-fúzió ügyében, azután Lord

Forthville-lel ebédelt a Berkeley éttermében...
- Ó, persze, aznap volt, igen...
- Körülbelül háromkor visszajött az irodába, és vagy fél tucat levelet diktált. Azután elment a Sotheby-féle árverési

csarnokba, mivel néhány ritka kézirat iránt érdeklődött, amelyek aznap árverésre kerültek. Nem tért vissza az irodába, de
szerepel egy feljegyzés, hogy emlékeztessem önt arra, hogy este klubvacsorán vesz részt. Kérdőn nézett fel.

- Köszönöm, Miss Ellis.
Miss Ellis kisiklott a szobából.
- Most már pontosan emlékszem - mondta Harold. - Aznap délután benéztem Sothebyhoz, de azoknak a tételeknek,

amelyek érdekeltek, túl magas volt a kikiáltási ára. Egy kis kávézóban teáztam a Jermyn Streeten - azt hiszem, Russellnek
hívják. Azután beültem egy híradó moziba vagy félórára, majd hazamentem, Cardigan Gardens 43. alatt levő lakásomba.
A klubvacsora fél nyolckor kezdődött, utána ismét hazamentem és lefeküdtem. Remélem, ez kielégítő felvilágosítás.

- Mindez teljesen világos, Mr. Crackenthorpe. Hány óra volt, amikor hazament átöltözni?
- Nem hiszem, hogy pontosan vissza tudok emlékezni rá. Valamikor hat után lehetett, azt hiszem...
- És hánykor ért haza a klubból?
- Körülbelül fél tizenkettőkor.
- Az inas engedte be? Vagy esetleg Lady Alice Crackenthorpe...
- Feleségem, Lady Alice, december eleje óta külföldön tartózkodik, Dél-Franciaországban. Magam nyitottam ki a

kaput.
- Tehát senki sincsen, aki igazolni tudná, hogy valóban akkor ért haza, amikor mondja? Harold hidegen rábámult.
- Lehetséges, hogy a személyzet hallotta, amikor megérkeztem. De igazán, felügyelő úr...
- Kérem, Mr. Crackenthorpe, tudom, hogy az effajta kérdezősködés nagyon bosszantó, de már majdnem a végére érten.

Van kocsija?
- Igen, egy Humber Hawk.
- Maga vezeti?
- Igen. Nem sokat használom, leginkább csak hétvégén. Manapság már teljesen lehetetlen Londonban autót vezetni.
- Bizonyára akkor használja, amikor lemegy meglátogatni édesapját és húgát Brackhamptonban?
- Nem, csak ha hosszabb ideig maradok ott. Ha csupán egy éjszakát töltök ott - mint például a halottszemle alkalmával

-, mindig vonaton utazom. Kiváló a vonatösszeköttetés, és sokkal gyorsabb, mint kocsin. A húgom által bérelt kocsi
olyankor az állomáson vár rám.

- Hol tartja a kocsiját?
- A Cardigan Gardens mögötti zsákutcában bérelek garázst. Van még kérdése?
- Azt hiszem, egyelőre ez minden - felelte Craddock felügyelő mosolyogva, és felállt. - Elnézését kérem, hogy

zavarnom kellett.
Amikor már odakint voltak, Wetherall őrmester, aki mindenkire gyanakodott, akár eleven volt, akár holt,

sokatmondóan megjegyezte:
Nem tetszettek neki azok a kérdések, egyáltalában nem tetszettek. Határozottan kihozták a sodrából.
- Ha valaki nem követ el gyilkosságot, természetesen bosszantja, ha szemmel láthatólag azt hiszik, hogy ő a tettes -

közölte Craddock felügyelő szelíden. - És különösen bosszantana az ilyesmi egy olyan különlegesen tiszteletreméltó
személyiséget, mint Harold Crackenthorpe. Most aztán ki kell derítenünk, hogy látta-e őt valaki azon az árverésen, és
ugyanez vonatkozik a kávéházra is, könnyen elérhette a 16.33-ast, kilökhette a nőt a vonatból, és volt ideje visszautazni
Londonba, hogy elmenjen a klubvacsorára. Ugyancsak még aznap este lemehetett a kocsiján, betehette a holttestet a
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szarkofágba, és újra visszahajthatott Londonba. Érdeklődjék a garázsban.
- Igen, uram. Azt gondolja, hogy valóban így történt?
- Harold Crackenthorpe magas, sötét hajú férfi - mondta Craddock felügyelő. - Utazhatott azon a vonaton, és

kapcsolatban áll Rutherford Hall-lal. Őt is a gyanúsítottak közé sorolhatjuk. Most pedig lássuk Alfred urat.

2

Alfred Crackenthorpe-nak West Hampsteadban, egy eléggé silányan épített modern házban volt a lakása. A lakók a ház
udvarán parkírozták kocsijukat, ügyet sem vetve a szomszédokra.

A lakásban minden be volt építve, bizonyára bútorozva adták ki. A berendezés hosszú, farostlemezből készült
lecsapható asztalból, egy díványszerű fekvőhelyből és valószínűtlen méretű székekből állt.

Alfred Crackenthorpe lebilincselő kedvességgel fogadta őket, de idegesen (gondolta a felügyelő.)
- Milyen megtisztelő látogatás - mondta Alfred. - Mivel kínálhatom meg, felügyelő úr? Különböző üvegeket mutatott

fel.
- Nem kérek, köszönöm, Mr. Crackenthorpe.
Ejha, ilyen rosszul áll a szénám? - Nevetett a tréfáján, majd megkérdezte, hogy miről van szó.
Craddock felügyelő elmondta a szövegét.
- Hogy én mit csináltam december 20-án délután és este? Hogyan tudhatnám? De hiszen ez... körülbelül... három hete

volt!
- Harold bátyja nagyon pontosan, meg tudta nekünk mondani.
- Harold bátya esetleg. Alfred öcsi kevésbé. - Majd hozzátette, és hangjában mintha némi irigy rosszindulat lett volna:

- Harold a család sikerült tagja, elfoglalt, hasznos, dolgos, mindenre van ideje, és mindent a megfelelő időben csinál. Még
ha - mondjuk - gyilkosságot követne el, azt is gondosan és pontosan időzítené.

- Van valami különleges oka arra, hogy ezt a példát hozza fel?
- Ó, nem. Csak eszembe jutott, mint a lehető legnagyobb képtelenség.
- Most pedig beszéljünk önről.
Alfred széttárta karját.
- Úgy van, ahogy mondom: nem tudok visszaemlékezni időpontokra és helyekre. Ha most például karácsony napját

kérdezné, akkor meg tudnám mondani, hogy hol voltam, mert van egy szög, amire ráakaszthatom. Tudom, hol voltam
karácsony napján. Ezt a napot mindig apámmal töltjük Brackhamptonban. Igazán nem tudom, miért. Morog a kiadás
miatt, amit okozunk - és morogna, ha nem mennénk le, hogy sohasem látogatjuk meg. Voltaképpen azért megyünk le,
hogy a húgunknak kedvére tegyünk.

- Idén is lement?
- Igen.
- De sajnos az édesapja megbetegedett, ugye?
Craddock szántszándékkal terelte a beszélgetést mellékvágányra, valami arra ösztönözte; ez gyakran megtörtént vele

nyomozás közben.
- Elrontotta a gyomrát. Mivel a takarékoskodás szent nevében annyit eszik, mint egy veréb, a hirtelen bőséges étel-ital

megártott neki.
- És ez lett volna az oka, úgy gondolja?
- Természetesen. Mi más?
- Úgy vettem észre, hogy az orvosa... aggódott.
- Ó, az a vén bolond Quimper - legyintett Alfred gúnyosan. - Rá aztán ne hallgasson, felügyelő úr. Valóságos

vészmadár.
- Igazán? Nagyon értelmes embernek gondoltam.
- Pedig ostoba szamár. Apámnak voltaképpen semmi baja, a szíve is rendben van, de mindent bevesz, amit Quimper

mond neki. Természetesen amikor apám igazán rosszul érezte magát, nagy lármát csapott, és Quimper meg ide-oda
szaladgált, kérdezősködött, hogy mit evett és ivott az apám, mindenbe beleszimatolt. Az egész dolog nevetséges volt! -
Alfred szokatlanul hevesen beszélt.

Craddock néhány pillanatig hallgatott, eléggé hatásosan. Alfred fészkelődött, hirtelen rápillantott, majd zsémbesen
megkérdezte:

- No de miről van szó tulajdonképpen? Miért akarja mindenáron tudni, hogy egy bizonyos pénteki napon, három vagy
négy héttel ezelőtt hol voltam?

- Tehát emlékszik arra, hogy pénteki nap volt?
- Azt hiszem, maga mondta.
- Talán én mondtam - hagyta rá Craddock felügyelő. - Mindenesetre 20-a, péntek, az a nap, amelyről kérdezem.
- Miért?
- Sablonos tudakozódás.
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- És azt hiszi, hogy én ezt be is veszem? Talán kiderítettek már valamit arról az asszonyról? Hogy honnan jött?
- Adataink még nem teljesek.
Alfred éles pillantást vetett rá.
- Remélem, nem téveszti meg magát Emmának az a vad ötlete, hogy az az asszony Edmund bátyám özvegye lehet?

Teljesen alaptalan, ostoba feltevés.
- Ez a... Martine... fordult valaha önhöz is?
- Hozzám? Uramisten, dehogy! Nevetséges is lett volna!
- Sokkal inkább fordulhatott Harold bátyjához, úgy gondolja?
- Valószínűbb. Az ő neve gyakran szerepel az újságokban. Jól megy a sora. Ha nála próbálkozna, azon nem

csodálkoznék. Nem mintha bármit is elérne. Harold szakasztott olyan fösvény, mint az öregem. Emma, persze, a család
lágyszívű tagja, és azonkívül Emma Edmund kedvence volt. Viszont meg kell hagyni, hogy Emma nem hiszékeny.
Egyáltalán nem tartotta valószínűtlennek, hogy az az asszony esetleg szélhámos. Úgy tervezte, hogy az egész család
legyen jelen a látogatáskor, és egy keményfejű jogtanácsos is ráadásul.

- Nagyon bölcs elgondolás - bólintott Craddock. - Kitűzték ennek a találkozásnak az időpontját?
- Röviddel karácsony után lett volna, a 27-i hétvége... - Alfred elhallgatott.
- Ejnye - szólt Craddock nyájasan. - Úgy látom, bizonyos dátumokat mégiscsak meg tud jegyezni.
- Említettem már, hogy nem állapodtunk meg végleges dátumban.
- De beszéltek róla... Mikor?
- Arra igazán nem emlékszem.
- És nem tudja megmondani, mit csinált december 20-án, pénteken?
- Sajnálom, egyáltalán nem emlékszem rá.
- Nincs előjegyzési naptára?
- Ki nem állhatom az ilyesmit.
- A karácsony előtti péntek... erre igazán nem olyan nehéz emlékezni.
- Az egyik nap golfoztam egy reményteljes üzletféllel. - Alfred a fejét rázta. - Nem, az egy héttel előbb volt. Bizonyára

csak csavarogtam. Az időm nagy részét csavargással töltöm. Azt tapasztaltam, hogy bárokban sokkal több üzletet kötnek,
mint bárhol másutt.

- Talán a szomszédai vagy a barátai segíthetnének?
- Talán. Meg fogom őket kérdezni. Megteszem, amit lehet.
Alfred most már magabiztosabb volt.
- Nem tudom megmondani magának, hogy mit csináltam aznap - mondta -, de azt megmondhatom, hogy mit nem

csináltam. Senkit sem öltem meg a Hosszú Pajtában.
- Miért mondja ezt, Mr. Crackenthorpe?
- Figyeljen rám, kedves felügyelő úr. Ön ezt a gyilkosságot nyomozza most, ugye? És amikor elkezdi kérdezgetni:

“Hol volt ön ilyen meg ilyen napon ekkor és ekkor?", akkor a kört szűkíti. Nagyon szeretném tudni, miért éppen 20-át,
pénteket pécézte ki - milyen időpontban is? Ebéd és éjfél között? Látta valaki a nőt besurranni a pajtába azon a
délutánon? Bement, és többé nem jött ki? Ez van mögötte?

Az éles fekete szem feszülten figyelt, de Craddock felügyelő elég öreg róka volt ahhoz, hogy kikerülje az ilyen
csapdát.

- Azt hiszem, hogy ezt már a képzeletére kell bíznunk - közölte barátságosan.
- A rendőrség olyan titokzatos.
- Nemcsak a rendőrség. Azt hiszem, Mr. Crackenthorpe, maga tudna rá emlékezni, hogy mit csinált azon a pénteken,

ha akarna. Persze okai lehetnek arra, hogy ne emlékezzen...
- Így nem fog meg engem, felügyelő úr. Nagyon gyanús, persze, valóban nagyon gyanús, hogy nem emlékszem rá - de

hát ez a helyzet! Várjon csak egy percig... azon a héten Leedsbe utaztam, egy szállodában szálltam meg a városháza
közelében, nem emlékszem a nevére, de könnyen megtalálhatja. Meglehet, hogy épp azon a pénteken volt.

- Ellenőrizzük - felelte a felügyelő szárazon.
Felállt.
- Sajnálom, hogy nem tud többet segíteni nekünk, Mr. Crackenthorpe.
- Hát még én hogy sajnálom! Cedricnek biztos az alibije Ivizán, és Haroldnak nyilván óránként két-három üzleti

tárgyalása meg hivatalos ebédje volt - és itt állok én, egy szál hitvány alibi nélkül. Nagyon szomorú. De hát már
megmondtam önnek, hogy én nem szoktam embert ölni. És különben is, miért ölnék meg egy ismeretlen nőt? Miért? Még
ha valóban Edmund özvegye volt is, miért akarná bármelyikünk is eltenni láb alól? Ha mondjuk Haroldhoz ment volna
feleségül a háború alatt, és most hirtelen megjelenik - akkor bizonyára kényelmetlen lett volna a tiszteletre méltó
Haroldnak, bigámia ésatöbbi. De Edmund! Hiszen mindnyájan élveztük volna, ha apánkat egy kissé sarokba szorítja,
kivasal belőle egy kis tartásdíjat, és ráveszi, hogy küldje a fiút rendes iskolába. Apánk dühöngött volna, de nem utasíthatta
volna el. Nem iszik valamit, felügyelő úr, mielőtt elmegy? Biztosan? Igazán sajnálom, hogy nem tudtam segítségére lenni.
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- Tudja, uram, mi jutott eszembe?
Craddock felügyelő ránézett izgatott őrmesterére.
- Nos, Wetherall?
- Már tudom, uram, hogy honnan ismerem ezt a fickót. Egész idő alatt ezen törtem a fejem, és most hirtelen rájöttem!

Bele volt keverve abba a Dicky Rogers-féle konzervügybe. Nem tudtunk semmit sem rábizonyítani, ahhoz túlságosan
dörzsölt. És együtt dolgozott egy vagy két alkalommal a sohóbeli társasággal. A csempészett órák meg az olasz
aranyügyben.

Hát persze! Craddock most rádöbbent, miért volt Alfred arca kezdettől fogva kissé ismerős. Jelentéktelen ügyecske
volt valamennyi - és sohasem tudtak semmit rábizonyítani. Alfred mindig a banda közelében volt, elfogadható, ártatlan
magyarázattal, hogy miként keveredett a dologba. De a rendőrség biztos volt benne, hogy ő is állandó jövedelmet húz az
ügyecskékből.

- Ez sok mindent megmagyaráz - állapította meg Craddock.
- Azt gondolja, hogy ő volt az?
- Nem mondanám, hogy olyan típus, aki gyilkosságot követne el. De megmagyaráz más dolgokat, például hogy miért

nem tudott alibit bizonyítani.
- Hát bizony, ez elég baj neki.
- Nem igazán - mondta Craddock. - Meglehetősen okos ötlet, hogy valaki határozottan azt állítja, hogy nem emlékszik

semmire. Rengeteg ember arra sem emlékszik, hogy egy héttel ezelőtt mit csinált és hol járt. Különösen akkor hasznos az
ilyen viselkedés, ha valaki nem akarja, hogy felfigyeljenek a dolgaira, hogy például gyanús teherautósofőrökkel találkozik
országúti vendéglőkben, a Dicky Rogers-banda kedvenc tanyáin.

- Tehát nem hiszi, hogy ő a bűnös?
- Egyelőre senkiről sem vagyok hajlandó azt hinni, hogy nem bűnös - közölte Craddock felügyelő. - Az embernek ki

kell derítenie a dolgokat, Wetherall.
Amikor megint az íróasztalánál ült, Craddock homlokát ráncolva jegyezgetett egy papírlapra.
Gyilkos (írta). .. Magas, sötét hajú férfi!!!
Áldozat?... Lehetséges, hogy Martine, Edmond Crackenthorpe barátnője vagy özvegye.
Vagy:
Anna Stravinska is lehetett. A megfelelő időpontban tűnt el, kora, külseje, ruhája stb. megfelelő. Az eddigi adatok

szerint nincs kapcsolatban Rutherford Hall-lal. Lehet, hogy Harold első felesége! Bigámia?
Lehet, hogy Harold barátnője. Zsarolás?
Ha Alfreddel állt kapcsolatban, lehet, hogy zsarolás.
Tudomása volt valamiről, ami börtönbe juttathatná?
Ha Cedric - kapcsolatban állhatott vele külföldön... Párizsban? A Baleári-szigeteken?

Vagy:
az áldozat Anna S. lehet, aki Martine-nak adta ki magát,
vagy:
az áldozat ismeretlen asszony, akit ismeretlen gyilkos tett el láb alól!
- És a legvalószínűbb az utóbbi! - jelentette ki Craddock hangosan.
Komoran tűnődött. Az ember nem juthat messzire egy ügyben, amíg nem tudja meg az indítóokot. Minden indíték, ami

eddig szerepelt, vagy elégtelennek vagy erőszakoltnak látszott.
Ha például az öreg Mr. Crackenthorpe-ot tennék el láb alól ... Elegendő indíték lenne...
Hirtelen valami felvillant az agyában.
Néhány dolgot még feljegyzett:
Megkérdezni dr. Q.-t a karácsonyi rosszullét felől.
Cedric - alibi.
Kikérni Miss M. véleményét a legfrissebb pletykákról.

TIZENHATODIK FEJEZET

Amikor Craddock beállított a Madison Road 4. alá, ott találta Lucy Eyelesbarrow-t Miss Marple társaságában.
Egy pillanatig tétovázott, de azután úgy döntött, hogy Lucy Eyelesbarrow értékes szövetségesnek bizonyulhat.
A kölcsönös üdvözlés után Craddock felügyelő komoly arccal elővette tárcáját, kivett belőle három fontot, hozzátett

három shillinget, és odatolta az asztalon Miss Marple elé.
- Mi ez, felügyelő úr?
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- A konzultáció díja. Ön a konziliárius, gyilkossággal kapcsolatban! Pulzus, láz, helyi reakciók, az említett gyilkosság
lehetséges mélyebben fekvő oka. Én csak egy szegény, elgyötört falusi orvos vagyok.

Miss Marple rápillantott, és felcsillant a szeme. A felügyelő nevetett. Lucy Eyelesbarrow-nak egy pillanatra elakadt a
lélegzete, azután ő is elnevette magát.

- Hiszen maga egészen emberi, Craddock felügyelő!
- Ma délután nem is vagyok voltaképpen szolgálatban.
- Meséltem, hogy már régebbről ismerjük egymást - mondta Miss Marple Lucynak. - Sir Henry Clithering, a

keresztapja, régi jó barátom.
- Tudja, Miss Eyelesbarrow, mit mondott Miss Marple-ról a keresztapám? Hogy a földkerekség legjobb detektívje,

valódi őstehetség. Figyelmeztetett, hogy mindig szívleljem meg a ... - Dermot Craddock egy pillanatra megfelelő
szinonímát keresett a “vénkisasszony" szóra - ... az idősebb hölgyek véleményét. Ők ugyanis rendszerint meg tudják
mondani, hogy mi történhetett, minek kellett volna történnie, és hogy valójában mi is történt. És még azt is megmondják,
hogy miért történt. És a szóban forgó idősebb hölgy, fejezte be keresztapám, ez a bizonyos hölgy az első a mezőnyben.

- Ez aztán az elismerés! - mondta Lucy.
Miss Marple zavarában elpirult, és szokatlanul izgatottnak látszott.
- A kedves Sir Henry - mormolta - mindig olyan jóindulatú... Igazában én egyáltalán nem vagyok okos, csak talán egy

kissé ismerem az emberi természetet, mivel, tudja, falun élek. - Majd nyugodtabban hozzátette: - Persze kissé akadályoz
az, hogy nem lehetek ott a helyszínen. Úgy érzem, sokat segít, ha egyes emberek másokra emlékeztetnek valakit, mivel a
típusok mindenütt egyformák, és ez olyan értékes útbaigazítást ad.

Lucy kissé tanácstalannak látszott, de Craddock bólintott, mint aki érti a dolgot.
- De hiszen volt ott vendégségben, nem?
- Igen, valóban. Nagyon kellemes volt. Kis csalódást okozott, hogy az öreg Mr. Crackenthorpe-pal nem találkoztam, de

hát az ember nem kaphat meg mindent.
- Úgy érzi, ha találkozna azzal a személlyel, aki a gyilkosságot elkövette, felismerné? - kérdezte Lucy.
- Ó, ezt azért nem mondanám, kedvesem. Az ember mindig hajlamos a találgatásra, és a találgatás nagyon helytelen,

amikor olyan komoly dologról van szó, mint például egy gyilkosság. Az ember nem tehet mást, mint hogy megfigyeli az
üggyel kapcsolatban álló embereket - vagy azokat, akik kapcsolatban állhattak vele -, és gondolkozik azon, hogy kire
emlékeztetik.

- Mint Cedric és a bankigazgató?
Miss Marple helyesbítette:
- A bankigazgató fia, kedvesem. Mr. Eade maga inkább Mr: Haroldhoz hasonlított; nagyon konzervatív ember, de talán

egy kissé túlságosan szerette a pénzt, az a fajta, aki szintén sok mindent megtenne, hogy a botrányt elkerülje.
Craddock mosolygott és megkérdezte:
- És Alfred?
- Jenkins a garázsból - felelte Miss Marple tétovázás nélkül. - Nem tulajdonította el éppen a szerszámokat, de a jó

kocsiemelőt kicserélte töröttre. És azt hiszem, nem volt nagyon becsületes az akkumulátor dolgában sem - bár az
ilyesmihez nem sokat értek. Tudom, hogy Raymond nem járt többé oda, és átment egy milchesteri garázsba. Emma pedig
- folytatta Miss Marple elgondolkozva - nagyon emlékeztet Geraldine Webbre - nagyon csöndes, jelentéktelen teremtés -,
és az édesanyja nagyon zsarnokoskodott fölötte. Nagy meglepetés volt mindenkinek, hogy amikor az anyja váratlanul
meghalt és Geraldine szép összeget örökölt, levágatta a haját, tartós hullámot csináltatott, azután pedig tengeri utazásra
ment, és amikor visszajött, már egy nagyon kedves ügyvéd felesége volt. Két gyermekük született.

Az utalás félreérthetetlen volt. Lucy kissé zavartan megjegyezte:
- Talán nem kellett volna azt a megjegyzést tennie Emma férjhezmenetelével kapcsolatban. A bátyjai szemmel

láthatólag a szívükre vették.
Miss Marple bólintott.
- Igen, ez jellemző a férfiakra; egyszerűen képtelenek meglátni, mi folyik az orruk előtt. De talán még te sem vetted

észre.
- Nem - ismerte be Lucy. - Nem is gondoltam ilyesmire. Mind a ketten annyira...
- Öregnek látszanak? - kérdezte Miss Marple, és elmosolyodott. - De hiszen dr. Quimper alig múlt negyven, azt

hiszem, bár a halántéka már őszes, és nyilvánvaló, hogy vágyik a nyugodt otthonra; Emma Crackenthorpe pedig még
negyven sincs - egyáltalában nem olyan öreg, hogy férjhez ne mehessen, és ne legyen családja. Az orvos felesége
gyermekágyban halt meg, úgy hallottam.

- Igen, én is hallottam. Emma mondott egyszer valamit róla.
- Biztosan nagyon magányos - mondta Miss Marple. - Egy nagy praxisú, agyonhajszolt orvosnak szüksége van

feleségre, valakire, aki megosztja a gondjait, és nem túl fiatal.
- Figyeljen rám, kedves nénikém - szólalt meg Lucy. - Bűnügyet nyomozunk, vagy házasságot közvetítünk?
Miss Marple hunyorított.
- Azt hiszem, nagyon romantikus vagyok. Talán azért, mert nem mentem férjhez. Egyébként, kedves Lucy, te már

teljesítetted a vállalt kötelezettségedet. Ha valóban szeretnél külföldön vakációzni, mielőtt elmégy a következő helyedre,
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akkor még volna időd egy rövid utazáshoz.
- És otthagyjam Rutherford Hallt? Soha! Tökéletes nyomozó lettem! Legalább olyan, mint a fiúk. Egész idejüket

nyomok keresésével töltik. Tegnap átkutatták az összes szemétládát. A lehető legundorítóbb munka, és amellett halvány
fogalmuk sem volt arról, hogy mit is keresnek: Ha nagy diadallal rohannak magához, Craddock felügyelő, és egy
papírfecnit mutatnak a következő szöveggel: “Martine, ha kedves az életed, kerüld a Hosszú Pajtát!", akkor tudjon róla,
hogy én szántam meg őket, és rejtettem el a cédulát a disznóólban!

- Miért éppen a disznóólban, kedvesem? - kérdezte Miss Marple érdeklődve. - Disznókat tartanak?
- Ó, nem, mostanában már nem. Én csak úgy... odamegyek időnként.
Lucy ismeretlen okból elpirult. Miss Marple növekvő érdeklődéssel figyelte.
- Ki van most a házban? - kérdezte Craddock.
- Cedric van odahaza, és Bryan jött le a hétvégére. Harold meg Alfred holnap érkeznek. Ma reggel telefonáltak.

Valahogyan az a benyomásom, hogy maga ültetett bogarat a fülükbe, Craddock felügyelő.
Craddock mosolygott.
- Kissé felráztam őket. Felkértem őket, közöljék, mit csináltak december 20-án, pénteken.
- És el tudták mondani?
- Harold igen. Alfred nem tudta, vagy nem akarta.
- Bizonyára nagyon nehéz alibit igazolni - állapította meg Lucy. - Időpontok, helyek, dátumok... Nehéz lehet

ellenőrizni is.
- Időbe és türelembe kerül, de valahogy azért boldogulunk. - A felügyelő ránézett az órájára. - Nemsokára elmegyek

Rutherford Hallba, hogy Cedrickel beszéljek, de előbb dr. Quimpert akarom elérni.
- Most éppen jókor lesz. Fél hétre többnyire befejezi a rendelést. Nekem is vissza kell mennem, hogy elkészítsem a

vacsorát.
- Szeretném a véleményét hallani valamiről, Miss Eyelesbarrow. Hogyan vélekednek a családtagok a Martine-féle

dologról... maguk között?
Lucy tétovázás nélkül válaszolt:
- Mindnyájan dühösek Emmára, hogy elment magához, és dr. Quimperre is mérgesek, mert, úgy látszik, ő bátorította

fel Emmát, hogy megtegye. Harold és Alfred azt gondolják, hogy csak kísérlet volt, és a nő csaló. Emma nem biztos
benne. Cedric is azt hiszi, hogy csalás volt, de nem veszi olyan komolyan a dolgot, mint az öccsei; Bryan viszont egészen
biztos benne, hogy a nő valóban Edmund felesége.

- És vajon miért?
- Nos, Bryan ilyen ember. Névértékben fogadja el a dolgokat. Meg van róla győződve, hogy valóban Edmund felesége

jelentkezett - illetve az özvegye -, és hogy hirtelen vissza kellett utaznia Franciaországba, de majd megint jelentkezik
egyszer. Az a tény, hogy azóta nem adott életjelet magáról, egészen természetesnek tűnik számára, mivel ő sem ír soha
levelet. Bryan nagyon aranyos. Olyan, mint a kutya, amelyik várja, hogy sétálni vigyék.

- És te, kedvesem, elviszed sétálni? - kérdezte Miss Marple. - Esetleg a disznóólhoz?
Lucy éles pillantást vetett rá.
- Hiszen oly sok férfiember van a házban - elmélkedett Miss Marple. - Te pedig olyan csinos vagy. Bizonyára nagyon

figyelmesek hozzád, ugye?
Lucy enyhén elpirult. Emlékfoszlányok futottak át az agyán. Cedric, amint a disznóól falához támaszkodik. Bryan,

amint vigasztalanul ül a konyhaasztal tetején. Alfred ujjai megérintik a kezét, miközben segít neki összeszedni a
kávéscsészéket.

- A férfiak - állapította meg Miss Marple, olyan hangon, mintha valami egzotikus és veszedelmes állatfajtáról beszélne
-, egy dologban mind nagyon hasonlítanak egymásra, még akkor is, ha már egészen öregek...

- Drágám! - kiáltott fel Lucy. - Száz évvel ezelőtt bizonyára megégették volna magát mint boszorkányt!
És elmesélte Mr. Crackenthorpe házassági ajánlatának történetét.
- Tény az - mondta Lucy -, hogy bizonyos formában mindegyik kikezdett velem. Harold igen korrekt módon előnyös

londoni állást ajánlott. Nem hinném, hogy mindezt megnyerő külsőmnek köszönhetem; talán azt hiszik, hogy gyanítok
valamit.

Nevetett.
Craddock felügyelő azonban nem nevetett.
- Legyen óvatos - mondta. - Meg is ölhetik, udvarlás helyett.
- Bizonyára egyszerűbb lenne - hagyta rá Lucy.
De azután megborzongott.
- Az ember elfelejti, hogy nem babra megy a játék. A fiúk olyan jól szórakoznak, hogy már-már játéknak tekintem

magam is. Pedig nem az.
- Nem - hagyta rá Miss Marple. - A gyilkosság nem játék.
Egy-két pillanatig hallgatott, majd újra megszólalt:
- A fiúk nem mennek hamarosan vissza az intézetbe?
- De igen, a jövő héten. Holnap átmennek James Stoddart-West családjához a szünidő utolsó néhány napjára.
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- Örülök neki - mondta Miss Marple komolyan. - Nem szeretném, ha bármi történne addig, amíg ott vannak.
- Úgy érti, hogy az öreg Mr. Crackenthorpe-pal? Azt hiszi, hogy ő kerül sorra legközelebb?
- Ó, nem - felelte Miss Marple. - Neki nem lesz semmi baja. A fiúkat féltem.
- A fiúkat?
- Pontosabban Alexandert.
- De igazán...
- Ez a nyomozás... magad mondtad, hogy egész nap vadásznak valamire - persze a fiúk szeretik az ilyesmit -, de ez

nagyon veszélyes lehet.
Craddock elgondolkozva nézett az öreg hölgyre.
- Szóval maga nem hajlandó elhinni, Miss Marple, hogy ez egy ismeretlen asszony esete, akit egy ismeretlen férfi

megölt? Határozottan Rutherford Hall-lal hozza kapcsolatba?
- Meggyőződésem, hogy határozott kapcsolat van a gyilkosság és a ház között.
- A gyilkosról csak annyit tudunk, hogy magas, sötét hajú férfi. Rutherford Hallban három magas, sötét hajú férfi van.

A halottszemle után kimentem a tárgyalóteremből, és láttam a három testvért, amint ott állt a járda szélén, és várta az
autót. Háttal álltak felém, és megdöbbentő volt, hogy nehéz télikabátjukban mennyire hasonlítottak egymáshoz. Három
magas, sötét hajú férfi. Pedig voltaképpen mind a három más és más típus. - A felügyelő sóhajtott. - Ez nagyon
megnehezíti a dolgot.

- Azon töröm a fejem - mormolta Miss Marple -, már régóta azon tűnődöm, hogy talán sokkal egyszerűbb az egész,
mint képzeljük. A gyilkosságok néha olyan egyszerűek... valami nyilvánvaló, egészen mindennapi indítékkal...

- Hisz ön a titokzatos Martine létezésében, Miss Marple?
- Hajlandó vagyok elhinni, hogy Edmund Crackenthorpe elvett, vagy el akart venni egy Martine nevű leányt. Emma

megmutatta a bátyja levelét, úgy értesültem, és ahogy személyesen megismertem, és amit Lucytól hallottam róla, annak
alapján el sem tudom képzelni, hogy Emma Crackenthorpe képes ilyesmit kitalálni; és miért is tenné, ha meggondoljuk?

- Ha elfogadjuk Martine-t - mondta Craddock elgondolkozva -, akkor ez mindenesetre indítóok. Martine és főként a fia
feltűnése csökkentené a Crackenthorpe-örökséget bár aligha olyan mértékben, ami bárkit is gyilkosságra késztethetne.
Valamennyien nagyon rossz anyagi helyzetben vannak...

- Harold is? - kérdezte Lucy hitetlenül.
- Még a jómódúnak látszó Harold Crackenthorpe sem az a józan és konzervatív pénzember, aminek látszani szeretne.

Vakmerően játszott, súlyos pénzeket vesztett, és nemkívánatos vállalkozásokba keveredett. Ha hamarosan nagyobb
összegre tehetne szert, az még megmenthetné a csődtől.

- De ha így van... - kezdte határozatlanul Lucy, aztán elhallgatott.
- Tudom, hogy mire gondolsz, kedvesem - szólt közbe Miss Marple. - Nem azt ölték meg, akit kellett volna, így

gondolod, ugye?
- Igen. Martine halálából sem Haroldnak, sem bármelyiküknek nem lenne haszna. Addig, amíg...
- Amíg Luther Crackenthorpe életben van. Pontosan. Ez nekem is eszembe jutott. És az idősebb Mr. Crackenthorpe,

amint az orvosától értesültem, sokkal egészségesebb, mint amilyennek látszik.
- Még évekig elélhet - mondta Lucy. - Habár...
- Nos? - kérdezte Craddock bátorítólag.
- Elég beteg volt karácsony táján. Azt mesélte, hogy az orvos nagyon izgatott volt. “Azt hihették volna, hogy

megmérgeztek, akkora hűhót csapott", ezt mondta.
- Igen - bólintott Craddock. - Éppen erről szeretném megkérdezni dr. Quimpert.
- Egek, milyen késő van! - kiáltott fel Lucy. - Sajnos, mennem kell.
Miss Marple lerakta kötését, és felemelte az újságját a félig megfejtett keresztrejtvénnyel.
- Nem bánnám, ha lenne itt egy szótáram - mormolta. - Tontin és tokaji... mindig összekeverem ezt a két szót. Az

egyik, úgy tudom, egy magyar bor neve.
- Az a tokaji - mondta Lucy, az ajtóból visszanézve. - Mi volt a kérdés?
- Ó, nem a keresztrejtvényben fordult elő - mondta Miss Marple szórakozottan. - Csak gondolkoztam rajta.
Craddock felügyelő keményen ránézett. Majd elbúcsúzott és elment.

TIZENHETEDIK FEJEZET

1

Craddocknak néhány percig várnia kellett, amíg dr. Quimper befejezte délutáni rendelését, azután az orvos bement
hozzá a nappaliba. Fáradtnak és rosszkedvűnek látszott.

Itallal kínálta Craddockot, s az el is fogadta. Dr. Quimper magának is kevert egy pohárral.
- Szegény ördögök - mondta, és belesüppedt egy kopott karosszékbe. - Olyan riadtak és ostobák... egyáltalán nem

gondolkoznak. Kínos esetem volt ma délután. Egy asszony, akinek már legalább egy évvel ezelőtt el kellett volna jönnie
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hozzám. Ha akkor jön, esetleg meg lehetett volna operálni. Most már késő. Megőrjít az ilyesmi. Az emberekben
különösen keveredik a hősiesség és a gyávaság. Némelyik a pokol kínjait szenvedi el, és zokszó nélkül tűri, mert fél
eljönni hozzám és megtudni, hogy igaz lehet, amitől rettegett. Ennek a fajtának az ellentéte meg az a rengeteg ember, aki
beállít és fecsérli az időmet, mivel rettenetes fájdalmai vannak a kisujján egy daganat miatt, amelyről szentül hiszi, hogy
rák, és amelyről persze kiderül, hogy csak fagyás vagy szemölcs. No de ne foglalkozzunk többet velem! Már kifújtam
magam. Minek köszönhetem a látogatását?

- Először is meg kell köszönnöm, hogy Miss Crackenthorpe-nak azt tanácsolta, jöjjön el hozzám azzal a levéllel,
amelyről azt hiszik, hogy a bátyja özvegyétől származik.

- Ó, igen. Mentek vele valamire? Mellesleg nem én tanácsoltam Emmának, hogy menjen el önhöz. Ő akart menni.
Nyugtalan volt. Kedves bátyjai természetesen megkísérelték visszatartani.

- Vajon miért?
Az orvos vállat vont.
- Attól féltek, azt hiszem, hogy a hölgyről kiderül, hogy valódi.
- Ön szerint a levél valódi volt?
- Fogalmam sincs róla. Voltaképpen sohasem láttam. Azt mondanám, hogy olyasvalaki írta, aki ismerte a tényeket, és

szerencsét próbált. Abban reménykedett, hogy meghatja Emmát. Ebben persze tökéletesen melléfogott. Emma nem
ostoba. Nem ölelne keblére egy ismeretlen sógornőt, anélkül, hogy előzőleg alaposan kikérdezte volna.

Majd egy kis kíváncsisággal hozzáfűzte:
- De miért érdekli az én véleményem? Nekem semmi közöm a dologhoz.
- Tulajdonképpen egészen másért jöttem, de nem is tudom, hogy fogalmazzam meg.
Dr. Quimper kérdő tekintettel nézett Craddockra.
- Úgy értesültem, hogy nemrégiben - karácsony táján, azt hiszem - Mr. Crackenthorpe eléggé súlyosan megbetegedett.
Azonnal látta, hogy az orvos arca elváltozik. Vonásai megkeményedtek.
- Igen.
- Úgy hallom, a gyomrával volt valami baj.
- Igen.
- Ez elég furcsa... Mr. Crackenthorpe kérkedik az egészségével, és azt mondja, túléli a család legtöbb tagját. Önt úgy

emlegeti, bocsásson meg, kérem...
- Ó, ne törődjék vele. Nem vagyok érzékeny azzal kapcsolatban, hogy mit mondanak rólam a betegeim!
- Fontoskodónak mondja. - Dr. Quimper mosolygott. - Mr. Crackenthorpe azt mesélte, hogy mindenfélét kérdezgetett,

nemcsak azt, hogy mit evett, hanem még arról is kifaggatta, hogy ki készítette és szolgálta fel az ételt.
Az orvos már nem mosolygott. Arca megint megkeményedett.
- Folytassa.
- Körülbelül azt mondta: “Úgy beszélt, mintha azt hinné, hogy valaki megmérgezett."
Szünet támadt.
- Volt ilyesféle gyanúja?
Dr. Quimper nem válaszolt azonnal. Felállt, és fel-alá sétált. Végül hirtelen hátrafordult, és így szólt Craddockhoz.
- Mit mondhatok én erről? Azt hiszi talán, hogy egy orvos minden komoly bizonyíték nélkül csak úgy dobálózhat a

gyilkosság vádjával?
- Csak tudni szeretném, nem hivatalosan, hogy ez a gondolat eszébe jutott-e?
Dr. Quimper kitérően válaszolt:
- Az öreg Crackenthorpe mértékletes életmódot folytat. Amikor a család lejön látogatóba, Emma jobb kosztot ad. Az

eredmény egy csúnya gyomor- és bélhurut. A tünetek megfeleltek ennek a diagnózisnak.
Craddock nem tágított.
- És ezzel ön teljesen meg volt elégedve? Nem volt semmi - fogalmazzuk meg így -, ami nem illett bele a képbe?
- Nos, jól van, ha mindenáron ragaszkodik hozzá: volt. Volt valami, amit az ön tisztelő híve sehogyan sem tudott

beleilleszteni a képbe.
- Ez érdekelne - mondta Craddock. - Mire gyanakodott, vagy mitől tartott?
- Gyomorrontás sokféle lehet, persze, de ezúttal olyan tünetek is jelentkeztek, amelyeket, mondjuk így, jobban

magyarázott volna az arzénmérgezés, mint egy egyszerű gyomorhurut. Értse meg, a két dolog nagyon hasonlít egymáshoz.
Nálam okosabb emberekkel is előfordult, hogy nem ismerték fel az arzénmérgezést, és jóhiszeműleg kiállították a halotti
bizonyítványt.

- És milyen eredménnyel járt a vizsgálat?
- Úgy látszott, hogy alaptalanul gyanakodtam. Mr. Crackenthorpe megnyugtatott, hogy hasonló rosszullétei már voltak

régebben is, még mielőtt az én páciensem lett volna, és hasonló okból, mondta. Mindig akkor lépett fel nála ilyen
rosszullét, amikor túl sok zsíros étel került az asztalra.

- Ami rendszerint olyankor történt, amikor a ház tele volt, igaz? A családtagokkal vagy más vendégekkel.
- Igen. Ez elég ésszerűen hangzik. De őszintén szólva, Craddock, engem nem elégített ki ez a válasz. Annyira, hogy

írtam az öreg dr. Morrisnak. Ő volt az elődöm; Luther Crackenthorpe régebben az ő betege volt. Érdeklődtem nála a
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régebbi rosszullétei felől.
- És milyen választ kapott?
Dr. Quimper arcára széles mosoly ült.
- Jól odamondogatott nekem! Körülbelül azt írta, hogy ne legyek ostoba. Nos - vont vállat -, úgy látszik, mégiscsak

ostoba voltam.
- Nem tartom valószínűnek! - Craddock nyugtalannak látszott. Majd elhatározta, hogy őszinte lesz. - Félretéve minden

tapintatot, dr. Quimper, bátran megállapíthatjuk, hogy sokan húznának nagy hasznot Luther Crackenthorpe halálából. - Az
orvos bólintott. - Mr. Crackenthorpe öregember, de kitűnő egészségnek örvend. Elélhet kilencven-egynéhány évig is,
ugyebár?

- Könnyen. Az a főfoglalkozása, hogy vigyáz magára, és a szervezete erős.
- És a fiai - meg a leányai is - egyre nagyobb szükségben élnek?
- Emmát hagyja ki a dologból. Ő nem méregkeverő. Ezek a rohamok mindig olyankor jelentkeznek, amikor a többiek

is ott vannak, nem amikor Emma meg az öreg kettesben maradnak.
“Ez elemi óvatosság, ha ő a bűnös" - gondolta a felügyelő, de hangosan nem mondta ki.
Tétovázott, óvatosan keresgélte a szavakat.
- Kétségtelenül... én járatlan vagyok ezekben a dolgokban... de ha feltételezzük, hogy valaki arzént adott be Mr.

Crackenthorpe-nak, nem különös szerencse, hogy nem halt bele?
- Nos, ez valóban furcsa - felelte az orvos. - Éppen ez a tény késztet arra, hogy elhiggyem, amit az öreg Morris

mondott, hogy ostoba voltam. Érti már? Nyilvánvaló, hogy nem rendszeresen adták be neki az arzént, kis adagokban, amit
az arzénmérgezés klasszikus módszerének is nevezhetne az ember. Mr. Crackenthorpe-nak sohasem voltak krónikus
emésztési zavarai. Bizonyos tekintetben épp ezért látszanak indokolatlannak a hirtelen heves rohamok. Tehát ha
feltételezzük, hogy nem természetes okból következnek be, úgy látszik, mintha a méregkeverő minden egyes alkalommal
melléfogna - és ennek aligha van értelme.

- Hogy elégtelen adagot ad be, úgy érti?
- Igen. Másrészt Mr. Crackenthorpe-nak erős a szervezete, és ami mással esetleg végezne, az neki nem elég. De azt

hinné az ember, hogy a méregkeverő most már - hacsak nem szokatlanul ijedős - felemelte volna az adagot. Ha ugyan -
tette hozzá a doktor - egyáltalán létezik méregkeverő, aki valószínűleg csak az én szerencsétlen képzeletem szüleménye az
első pillanattól.

- Furcsa probléma ez - állapította meg a felügyelő. - Valahogy nincs semmi értelme.

2

- Felügyelő úr!
A türelmetlen suttogásra a felügyelő összerezzent.
Éppen be akart csöngetni a kapun.
Alexander és barátja, Stoddart-West óvatosan elősettenkedtek az árnyékból.
- Hallottuk az autóját, és beszélni akartunk önnel.
- Menjünk hát be. - Craddock megint a csengő után nyúlt, de Alexander, akár egy izgatott kutyakölyök, a kabátjába

kapaszkodott.
- Nyomra bukkantunk - suttogta.
- Igen, nyomra bukkantunk-visszhangozta Stoddart-West.
“A csoda vigye el azt a lányt!" - gondolta Craddock barátságtalanul.
- Pompás - mondta közömbös hangon. - Menjünk be a házba, és nézzük meg együtt.
- Nem. - Alexander csökönyös volt. - Valaki biztosan megzavar. Jöjjön a lószerszámkamrába. Majd oda vezetjük.
Craddock, kissé vonakodva, hagyta, hogy elvezessék a ház sarkán túl, végig az istállóudvaron. Stoddart-West belökött

egy tömör ajtót, felnyúlt és bekapcsolta a rendkívül gyenge villanyvilágítást. A rég nem használt lószerszámkamra most
siralmas lerakata volt mindenféle hasznavehetetlen holminak. Törött kerti székek, rozsdás kerti szerszámok, egy ócska
fűnyíró gép, rozsdás rugós matracok, függőágyak és szétmállott teniszhálók hevertek benne szanaszét.

- Gyakran járunk ide - közölte Alexander. - Itt nem zavarják az embert.
Bizonyos jelek arra vallottak, hogy a helyiségnek látogatói szoktak lenni. Néhány foszladozó matracot egymásra

raktak, hogy ülőalkalmatosságot csináljanak belőlük, egy öreg, rozsdás asztalon hatalmas doboz csokoládés keksz hevert,
rengeteg alma, egy doboz kávé és egy összerakósjáték társaságában.

- Valódi nyomra bukkantunk, uram! - mondta Stoddart-West buzgón. Szeme ragyogott a szemüvege mögött. - Ma
délután találtuk.

- Az egész napot kutatással töltjük. A bokrok között...
- És az odvas fákban...
- És végignéztük a szemétládákat...
- Sok érdekes dolgot találtunk bennük, ami azt illeti...
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- Azután a kazánházba mentünk...
- Az öreg Hillman egy nagy vashordóban tartja a hulladékpapírt...
- Bármilyen papírdarabot, amit csak talál. Felszedi és bedobja a hordóba...
- És ott találtuk...
- Mit? - szakította félbe Craddock a duettet.
- A nyomot. Óvatosan, Stoddart, húzd fel a kesztyűt.
Stoddart-West, fontoskodva, a legjobb detektívregény-hagyományok jegyében, elővett egy eléggé piszkosnak látszó

kesztyűt és felhúzta, majd a zsebéből kivett egy fényképtokot. Ebből kesztyűs kezével nagy óvatosan előhúzott egy
mocskos és gyűrött borítékot, és fontoskodva átnyújtotta a felügyelőnek.

A két fiú izgatottan, lélegzetét visszafojtva figyelte a felügyelőt.
Craddock a kötelező komolysággal vette át a borítékot. Kedvelte a fiúkat, és hajlandó volt belemenni a játékba.
A levél postán érkezett, a borítékban nem volt semmi - a címzés szerint Mrs. Martine Crackenthorpe-nak szólt, London

N. 10, Elvers Crescent 126. címre.
- Érti? - kérdezte Alexander izgatottan. - Ez azt mutatja, hogy itt járt - mármint Edmond bácsi francia felesége - az, aki

miatt annyi zűr van! Egész biztosan itt volt, és akkor vesztette el. Ugye, ez kétségtelenül...
Stoddart-West közbevágott:
- ... kétségtelenül arra vall, hogy ő volt az áldozat. Úgy értem, nem gondolja, uram, hogy nyilván ő volt a

szarkofágban?
Aggódva vártak a válaszra.
Craddock belement a játékba.
- Lehetséges, nagyon lehetséges - bólintott komolyan.
- Ez fontos nyom, ugye, uram?
- Ugye meg fogja vizsgáltatni, hogy vannak-e rajta ujjlenyomatok?
- Természetesen - nyugtatta meg őket Craddock.
Stoddart-West mélyet sóhajtott.
- Irtó szerencsénk volt! Méghozzá épp az utolsó napunkon!
- Utolsó?
- Igen - mondta Alexander. - Holnap elmegyek hozzájuk a szünidő végéig. Stoddart családjának irtó rendes háza van;

Anna királynő korabeli, igaz?
- Orániai Vilmos korabeli - helyesbítette Stoddart-West.
- De hiszen az édesanyád azt mondta...
- Anyu francia. Nem sokat ért az angol építészethez.
- De az apád is azt mondta, hogy...
Craddock a borítékot nézte.
Ezt ügyesen csinálta Lucy Eyelesbarrow. Hogyan sikerült ilyen jól postabélyegzőt hamisítania? Közelebbről megnézte,

de a világítás túlságosan gyenge volt. Nagy izgalom ez a fiúknak, kitűnő szórakozás, de az ő számára eléggé
kényelmetlen. A csoda vigye el Lucyt, erre bezzeg nem gondolt. Ha ez a boríték valódi lenne, akkor ő most nem
maradhatna tétlen. Ugyanis...

Mellette hevesen tovább folyt a tudományos építészeti vita. Alig hallotta.
- Gyerünk, fiúk - szólította fel őket. - Bemegyünk a házba. Nagyon nagy segítségemre voltatok.

TIZENNYOLCADIK FEJEZET

1

A két fiú bekísérte Craddockot a hátsó ajtón a házba. Ez volt, szemmel láthatólag, a megszokott bejáratuk. A konyha
derűs látványt nyújtott. Lucy, nagy fehér kötényben, tésztát sodort. Bryan Eastley a tálalónak támaszkodott, és hűséges
kutyaszemekkel, figyelmesen nézte. Közben elmerülten cibálta nagy szőke bajuszát.

- Helló, apa - köszöntötte Alexander barátságosan. - Megint itt vagy?
- Szeretek itt lenni - felelte Bryan. - Miss Eyelesbarrow azt mondja, nem zavarom.
- Ó, dehogyis zavar - mondta Lucy. - Jó estét, felügyelő úr.
- Nyomozni jött a konyhába? - kérdezte Bryan érdeklődéssel.
- Nem egészen. Mr. Cedric Crackenthorpe még itt van, ugye?
- Igen, itt van. Beszélni akar vele?
- Igen, ha lehetséges.
- Megnézem, itthon van-e - szólt Bryan. - Lehet, hogy elment a kocsmába.
Nagy nehezen otthagyta a tálalót.
- Nagyon köszönöm - mondta Lucy Bryannak. - Lisztes a kezem, különben én mennék.



64

- Mit süt? - kérdezte Stoddart-West izgatottan.
- Gyümölcsös kosárkát.
- Jo-ho-hó! - kiáltotta Stoddart-West.
- Nem vacsorázunk még? - érdeklődött Alexander.
- Még nem.
- A mindenségit! Szörnyen éhes vagyok!
- A kamrában van a gyömbértorta maradéka.
A fiúk szinte vezényszóra elrohantak.
- Olyanok, mint a sáskák - jegyezte meg Lucy.
- Gratulálok - szólt Craddock.
- Köszönöm, de mihez?
- Az ügyességéhez.
- Mivel kapcsolatban?
Craddock rámutatott a tokra, amelyben a, levélboríték lapult:
- Nagyon ügyesen csinálta - mondta.
- Nem közölné végre, hogy miről beszél?
- Erről, kedvesem, erről ni - és előhúzta a boríték csücskét.
Lucy értelmetlenül bámult rá.
Craddock hirtelen mintha kissé megszédült volna.
- Nem maga hamisította ezt a borítékot, és tette be a kazánházba, hogy a fiúk megtalálják?
- Halvány fogalmam sincs róla, hogy miről beszél! - felelte Lucy. - Azt akarja mondani...
Craddock gyorsan visszadugta a tokot a zsebébe, mert Bryan lépett be az ajtón.
- Cedric a könyvtárszobában van - szólt Bryan. - Várja önt, felügyelő úr.
Bryan újra elfoglalta őrhelyét a tálalónál. Craddock felügyelő bement a könyvtárszobába.

2

Cedric Crackenthorpe szemmel láthatólag megörült a felügyelőnek.
- Még folyik a nyomozás az ősi falak között? - kérdezte. - Továbbjutott már ?
- Azt hiszem, hogy már továbbjutottunk valamennyire, Mr. Crackenthorpe.
- Kiderítették, ki a halott?
- Még nem állapítottuk meg a személyazonosságát. De meglehetősen alapos gyanúnk van.
- Remek.
- Legfrissebb értesüléseinkből kifolyólag szükségünk lenne néhány adatra. Önnel kezdem, Mr. Crackenthorpe, mivel

ön éppen itt van a helyszínen.
- Már nem sokáig leszek. Egy-két napon belül visszautazom Ivizára.
- Akkor éppen idejében jöttem.
- Hát csak rajta.
- Szeretném, ha részletesen elmondaná, hogy pontosan hol volt és mit csinált december 20-án, pénteken.
Cedric gyors pillantást vetett a felügyelőre. Majd hátradőlt székében, tettetett közönnyel ásított, és úgy tett, mintha

elmélyülten próbálna emlékezni.
- Nos, mint már elmondtam önnek, Ivizában voltam. Az a baj, hogy ott az egyik nap olyan, mint a másik. Délelőtt

festek, délután háromtól ötig pihenek. Esetleg vázlatokat készítek, ha megfelelő a világítás. Azután egy pohárka ital
következik, néha a polgármesterrel, néha meg az orvossal, a piazzán levő kávéházban. Azután meg bekapok valamit. Az
estéket többnyire Scotty bárjában töltöm, az egyszerűbb néposztályból való barátaimmal. Ez megfelel?

- Jobb szeretném az igazságot hallani, Mr. Crackenthorpe.
Cedric felegyenesedett.
- Ez rendkívül sértő megjegyzés, felügyelő úr.
- Gondolja? Ön azt mondta, Mr. Crackenthorpe, hogy december 21-én utazott el Ivizáról, és ugyanaznap érkezett meg

Angliába.
- Így is volt! Em! Hé, Em!
Emma Crackenthorpe bejött a kis nappali szobából. Kérdőleg nézett Cedricről a felügyelőre.
- Figyelj ide, Em. Ugye, én a karácsony előtti szombaton érkeztem meg ide? Egyenesen a repülőtérről jöttem, igaz?
- Igen - felelte Emma töprengve. - Ebéd tájban érkeztél meg.
- Nos, látja - mondta Cedric a felügyelőnek.
- Nagyon ostobának tarthat bennünket, Mr. Crackenthorpe - szólt Craddock barátságosan. - Ezeket a dolgokat könnyű

ellenőrizni. Ha megmutatná az útlevelét...
Elhallgatott, várt.
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- Nem tudom, hova tettem azt az átkozott vacakot - mondta Cedric. - Épp ma délelőtt kerestem. El akartam küldeni az
utazási irodába.

- Azt hiszem, ha kissé utánanézne, megtalálná, Mr. Crackenthorpe. De voltaképpen nincs rá szükségünk. Adataink
szerint ön valójában december 19-én este lépett be az országba. Ezek után talán hajlandó lesz beszámolni arról, hogy mit
csinált ezen időponttól kezdve mindaddig, amíg ide megérkezett, 21-én ebéd tájban.

Cedric nagyon mérgesnek látszott.
- Micsoda pokol manapság az ember élete - morgott dühösen. - Ez is a bürokrácia áldása. Ez az eredménye annak,

hogy hivatalnokországban élünk! Az ember már nem mehet oda, ahová akar, és nem teheti azt, amit szeretne! Mindig
kérdésekre válaszolni, mindig rubrikákat kitölteni! Miért ez a nagy hűhó különben is a 20-a miatt? Mi különös történt
20-án?

- Alapos okunk van feltételezni, hogy aznap követték el a gyilkosságot. Megtagadhatja a választ, persze, de...
- Ki mondta, hogy megtagadom a választ? Hát nem gondolkozhat már az ember? A halottszemlén még nem voltak

ilyen biztosak a gyilkosság időpontját illetőleg. Mi derült ki azóta?
Craddock nem válaszolt.
Cedric oldalpillantást vetett Emmára, és megkérdezte:
- Ne menjünk át a másik szobába?
Emma gyorsan közbeszólt:
- Én már megyek is, dolgom van. - Az ajtónál tétovázott, majd megfordult. - Tudod, Cedric, ez komoly dolog. Ha a

gyilkosság időpontja 20-a volt, akkor el kell mondanod Craddock felügyelőnek pontosan, hogy mit csináltál aznap.
Bement a másik szobába, és becsukta maga mögött az ajtót.
- Szegény jó Em - szólt Cedric. - Nos, legyen meg az akarata. Igen, 19-én jöttem el Ivizáról. Meg akartam szakítani az

utamat Párizsban, hogy felkeressem néhány régi barátomat a művésznegyedben. De szó, ami szó, a repülőgépen
összeakadtam egy nagyon csinos nővel... Amolyan finom falattal. Az igazat megvallva, együtt szálltunk ki. Útban volt
Amerikába, és két napot Londonban kellett töltenie, hogy valami üzleti ügyet elintézzen. 19-én érkeztünk meg Londonba.
A Kingsway Palace-ben szálltunk meg, amennyiben a kopói még nem derítették volna ki. Jolin Brown néven jelentkeztem
be, ilyen alkalmakkor nem tanácsos, ha az ember a saját nevét használja.

- És 20-án?
Cedric elfintorította az arcát.
- Egész délelőtt borzalmasan másnapos voltam.
- És délután? Három óra után?
- Lássuk csak. Nos, tétlenül ődöngtem, ahogy mondani szokás. Benéztem a képtárba, ami elég tiszteletreméltó

elfoglaltság, ugyebár. Megnéztem egy filmet. A cowboyok királynője volt a címe. Mindig lelkesedtem a vadnyugati
történetekért. Remek film volt... Majd ittam egy-két pohárral a bárban, azután ledőltem és aludtam egyet a szobámban, és
körülbelül tízkor újra elindultunk a csinibabával, és egy sereg éjszakai lokált végigjártunk - a legtöbbnek még a nevére
sem emlékszem -, az Arany Varangy volt az egyik, azt hiszem. A hölgy mindet ismerte. Meglehetősen berúgtam, és az
igazat megvallva, nem emlékszem semmi másra, amíg reggel fel nem ébredtem, még másnaposabban, mint előzőleg.
Partnernőm lelépett, hogy elérje a repülőgépet, én meg a csap alá tartottam a fejemet, aztán bementem egy patikába, és
kértem valami port fejfájás ellen, majd lejöttem ide, és azt állítottam, hogy csak akkor érkeztem meg a heathrow-i
repülőtérre. Minek izgassam fel Emmát, gondoltam. Tudja, milyenek a nők, mindig fáj nekik, ha az ember nem egyenesen
hazajön. Emmától kellett pénzt kölcsönkérnem, hogy a taxit ki tudjam fizetni. Tökéletesen leégtem. Az öregtől meg hiába
kértem volna. Soha ki nem guberálna egy vasat se, a vén zsugori. Nos, felügyelő úr, meg van elégedve?

- És ezt mind bizonyítani is tudja, Mr. Crackenthorpe? Mondjuk, hogy mit csinált délután három és hét óra között?
- Rendkívül valószínűtlen, úgy gondolom - felelte Cedric vidáman. - A képtárban voltam, ahol a teremőrök üres

tekintettel bámulnak az emberre, meg egy zsúfolt moziban. Nem, nem valószínű.
Emma újra bejött. Kis naptárt tartott a kezében.
- Ugye, azt óhajtja tudni, felügyelő úr, ki-ki mit csinált december 20-án?
- Nos... igen... Miss Crackenthorpe.
- Utánanéztem az előjegyzési naptáramban. 20-án bementem Brackhamptonba, hogy részt vegyek a templom

restaurálási bizottságának értekezletén. Utána, körülbelül háromnegyed egykor, a Cadena vendéglőben ebédeltem Lady
Adingtonnal és Miss Bartlett-tel, akik szintén a bizottság tagjai. Ebéd után bevásároltam egyet s mást, élelmiszert
karácsonyra, és ajándékokat. Megfordultam Greenfordnál, a Lyall és Swift-féle cipőüzletben, és valószínűleg még több
más helyen. Háromnegyed ötkor teáztam a Négylevelű Lóhere cukrászdában, majd kimentem a vasútállomásra Bryan elé,
aki akkor érkezett. Körülbelül hatkor értem haza, és apámat nagyon rossz hangulatban találtam. Hagytam a számára
ebédet, de Mrs. Hart, akinek délután kellett volna jönnie és a teáját felszolgálni, nem jelent meg. Olyan mérges volt, hogy
bezárkózott a szobájába. Be sem engedett, és szóba sem állt velem. Nem szereti, ha délutánonként eljárok, de én néha
mégiscsak engedélyezek magamnak egy kis kimenőt.

- Nagyon okosan teszi. Köszönöm, Miss Crackenthorpe.
Craddock nem mondhatta el Emmának, hogy mivel alacsony is és nő is, az ő aznapi tevékenységének nem tulajdonít

valami nagy fontosságot. Ahelyett így szólt:
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- Másik két bátyja később jött le, úgy értesültem.
- Alfred szombaton későn este érkezett. Azt mondta, megpróbált telefonálni aznap délután, amikor nem voltam

odahaza, de az apám, ha mérges, sohasem veszi fel a telefont. Harold bátyám csak karácsony este jött le.
- Köszönöm, Miss Crackenthorpe.
- Talán nem illenék megkérdeznem - mondta Emma tétovázva-, hogy milyen új adat birtokába jutottak, amely ezt a

kérdezősködést szükségessé teszi?
Craddock elővetté a fényképtokot a zsebéből. Óvatosan, a csücskénél fogva, kihúzta belőle a borítékot.
- Ne érintse meg, kérem, de nézze meg, hogy felismeri-e?
- De hiszen... - Emma rábámult, zavartan. - Ez az én kézírásom! Ez az a levél, amelyet Martine-nak írtam.
- Gondoltam, hogy ez lesz az.
- De hogyan került ide? Talán ő... ? Megtalálták?
- Valószínűnek látszik, hogy... megtaláltuk. Ezt azüres borítékot itt találták.
- A házban?
- A ház körül.
- Akkor mégis... eljött ide! Ő... Azt hiszi, hogy Martine volt az a nő... a szarkofágban?
- Valószínűnek látszik, Miss Crackenthorpe - mondta Craddock csöndesen.

Még valószínűbbnek látszott, amikor visszatért a városba. Üzenet várt rá Armand Dessintől.

Egyik barátnője levelezőlapot kapott Anna Stravinskától. Úgy látszik, hogy a hajóútról szóló mese igaz volt! Eljutott
Jamaicába, és éli világát.

Craddock összegyűrte és a papírkosárba dobta a cédulát.

3

- Meg kell mondanom - állapította meg Alexander, aki az ágyban ült, és egy tábla csokoládét fogyasztott elmélyülten -,
hogy ez a nap príma volt! Találtunk egy valódi nyomot!

Hangja megilletődött volt.
- Ami azt illeti, az egész szünidő príma volt - tette hozzá boldogan. - Nem hinném, hogy még valaha az életben történik

velem ilyesmi.
- Szívből - remélem, hogy velem nem történik többé ilyesmi - jegyezte meg Lucy, aki a padlón térdelt, és Alexander

holmiját csomagolta be egy kézitáskába. - Ezt a sok űrhajósregényt mind magával akarja vinni?
- A két legfelsőt nem. Azokat már olvastam. A futball meg a futballcipőm meg a gumicsizmám külön mehet.
- Milyen rengeteg holmival utaznak a fiúk.
- Nem számít. Elküldik értünk a Rollsot. Egy príma Rollsuk van. Meg egy új Mercedes-Benzük is.
- Bizonyára gazdagok.
- Felveti őket a pénz. És amellett nagyon rendesek. De azért jobban örülnék, ha nem kellene elmennünk innen. Esetleg

még egy holttest előkerül!
- Őszintén remélem, hogy nem.
- Miért? A könyvekben gyakran előfordul az ilyesmi. Úgy gondolom, hogy valakit, aki hallott vagy látott valamit,

szintén eltesznek láb alól. Magával is megtörténhet - tette hozzá, miközben kibontott még egy tábla csokoládét.
- Köszönöm!
- Igazán nagyon sajnálnám - nyugtatta meg Alexander. - Nagyon kedvelem magát, és Stoddart is kedveli. Az a

véleményünk, hogy maga a legistenibb szakácsnő a világon! A legteljesebb mértékben príma volt a kaja. És maga
azonfelül nagyon értelmes is.

Ez az utóbbi megállapítás szemmel láthatólag a legnagyobb dicséretnek számított. Lucy így is fogta fel, és azt mondta:
- Köszönöm. De azért nem szándékozom megöletni magam, hogy maguknak örömet szerezzek.
- Hát akkor csak legyen óvatos - figyelmeztette Alexander.
Szünetet tartott, hogy még egy kevés táplálékot vegyen magához, majd könnyed hangon megjegyezte:
- Ha apa felbukkan időnként, majd gondját viseli, ugye?
- Igen, persze - mondta Lucy, kissé meglepődve.
- Apával az a baj - közölte Alexander -, hogy a londoni élet nem való neki. És, tudja, egyáltalán nem megfelelő nőkkel

kerül össze. - Aggodalmaskodva ingatta a fejét.
- Nagyon szeretem az apámat - fűzte hozzá -, de szüksége volna valakire, aki gondoskodik róla. Csak lézeng, és rossz

társaságba kerül. Nagyon nagy kár, hogy anyu meghalt. Bryannak szüksége van a rendezett családi életre.
Komolyan nézett Lucyra, és egy újabb tábla csokoládé után nyúlt.
- Ne egyen meg egy negyediket is, Alexander - könyörgött Lucy -, el fogja rontani a gyomrát.
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- Ó, dehogy. Egyszer egyhuzamban hatot ettem meg, és nem lett semmi bajom. Nem szoktam elrontani a gyomrom. -
Némán rágcsált egy darabig, majd újra megszólalt:

- Maga tetszik Bryannak, ugye tudja?
- Ez igazán nagyon kedves tőle.
- Bizonyos tekintetben elég szamár - állapította meg Bryan fia -, de pompás vadászrepülő volt. Rettenetesen bátor. És

nagyon jó a természete.
Megint elhallgatott. Majd a mennyezetre szegezve tekintetét, kissé zavartan folytatta:
- Azt hiszem, igazán jó lenne, ha újra megnősülne...
Ha elvenne egy rendes... nőt... Én, a magam részéről, egyáltalában nem bánnám, ha mostohám lenne... úgy értem, ha

rendes nő lenne...
Lucy döbbenten ébredt rá, hogy Alexander félreérthetetlenül céloz valamire.
- Ez az egész mese a mostohaanyákról - folytatta Alexander, egyre a mennyezethez intézve szavait - már igazán kiment

a divatból. Egész sereg osztálytársunknak van mostohája - elvált szülők meg ilyesmi -, és egészen jól kijönnek vele.
Persze minden a mostohán múlik. És persze kissé bonyolult, ha az embert mind a négyen egyszerre látogatják meg a
sportünnepélyen meg ilyesmi. Úgy értem, ha valakinek két családja jelenik meg. Bár az sem rossz, ha a zsebpénzről van
szó! - Eltűnődött a modern élet problémáin. - A legjobb, ha valakinek megvan a saját otthona és a saját családja, de ha az
ember édesanyja meghalt - nos, akkor, ugye érti, mire gondolok? Persze ha a mostohám rendes nő lenne... - mondta
Alexander ezúttal harmadszor.

Lucy meghatódott.
- Maga igazán nagyon megértő, Alexander - állapította meg. - Meg kell próbálnunk egy rendes feleséget keresni az

édesapjának.
- Hát igen - bólogatott Alexander diplomatikusan.
Majd könnyedén hozzáfűzte:
- Gondoltam, megemlítem magának, hogy Bryan nagyon kedveli magát. Elmondta nekem...
“Ejnye - gondolta Lucy. - Nagy divat errefelé a házasságközvetítés! Előbb Miss Marple, most pedig Alexander!"
Valamilyen okból a disznóól jutott az eszébe.
Felállt.
- Jó éjszakát, Alexander. Holnap reggel már csak a mosdószereit meg a pizsamáját kell becsomagolnia. Jó éjszakát.
- Jó éjszakát - felelte Alexander. Lejjebb csúszott az ágyban, fejét a párnára fektette, szemét lehunyta, és a következő

pillanatban már a megtévesztésig hasonlított egy szendergő angyalkához.

TIZENKILENCEDIK FEJEZET

1

- Nem valami meggyőző - jegyezte meg Wetherall őrmester, szokása szerint komor hangulatban.
Craddock a Harold Crackenthorpe december 20-i alibijére vonatkozó jelentést olvasta éppen.
Fél négy körül látták a Sotheby-féle árverési csarnokban, de valószínűnek tartották, hogy röviddel azután elment.

Fényképét nem ismerték fel a Russel-kávéházban, de mivel ott elég nagy a délutáni forgalom, és Harold nem volt állandó
vendég, ez egyáltalában nem meglepő. Az inasa igazolta, hogy háromnegyed hét körül hazatért, hogy átöltözzön
vacsorához - elég későn, hiszen a klubvacsora fél nyolckor kezdődött, és Mr. Crackenthorpe ezért eléggé ideges is volt.
Azt már nem hallotta, hogy gazdája mikor ért haza aznap este, de ez nem ritkaság, mert gyakran nem hallja, amikor Mr.
Crackenthorpe hazaér. Ő is, a felesége is koránfekvők. A zsákutcában levő garázsban, ahol Harold a kocsiját tartotta,
minden kocsi külön fülkében áll, és senki sem figyel arra, hogy ki mikor érkezik vagy távozik.

- Csupa negatívum - állapította meg sóhajtva Craddock.
- Részt vett a klubvacsorán, az igaz, de elég korán elment, még mielőtt a pohárköszöntők elhangzottak volna.
- Mit tudtak meg a vasúton?
De ott sem sikerült semmit sem kideríteni, sem Brackhamptonban, sem a Paddington pályaudvaron. Majdnem négy hét

telt el azóta, és nem is igen lehetett remélni, hogy bármire is emlékezzenek.
Craddock sóhajtott, és a Cedric adataira vonatkozó jelentés után nyúlt. Ez szintén negatív volt, bár egy taxisofőr

felismerni vélte Cedricet a fénykép alapján, és közölte, hogy aznap valamikor délután kivitt egy ilyen külsejű utast a
Paddington pályaudvarra: “Kicsit hasonlított erre a fickóra. Piszkos volt a nadrágja, és hosszú a haja. Káromkodott, mivel
a viteldíj emelkedett, amióta legutoljára Angliában járt." Pontosan tudta a napot is, mivel egy Lajhár nevű lovon aznap
szép pénzt nyert. Alighogy megszabadult az utasától, hallotta a kocsija rádióján a lóversenyeredményeket, és rögtön
hazament ünnepelni.

- Istennek hála a lóversenyért! - mondta Craddock, és félretette a jelentést.
- És itt van Alfredé is - közölte Wetherall őrmester.
Hangjának árnyalata arra késztette Craddockot; hogy hirtelen felnézzen. Wetherall arcán olyan elégedett kifejezés ült,



68

mintha a végére tartogatta volna a csemegét.
Az ellenőrzés nagyjából elégtelen volt. Alfred egyedül lakott a lakásban, és rendszertelen időközökben érkezett haza és

ment el hazulról. Szomszédai nem kíváncsi természetűek, és egyébként is hivatalba járnak, egész nap távol vannak.
Wetherall azonban rámutatott hatalmas ujjával a jelentés utolsó bekezdésére.

Leakie őrmester, aki teherautó-fosztogatások ügyében nyomozott, a Vidám Sofőrhöz címzett országúti vendéglőben
tartózkodott, a Waddington-Brackhampton felé vezető úton, és bizonyos teherautóvezetőket tartott megfigyelés alatt. Az
egyik asztalnál megpillantotta Chick Evansot, a Dicky Rogers-banda egyik tagját. Vele volt Alfred Crackenthorpe, akit
látásból ismert, még akkorról, amikor a Dicky Rogers-ügyben tanúskodott. Az őrmester azon tűnődött, hogy vajon ez a két
fickó miben töri a fejét. Este fél tíz volt, december 20-án, pénteken. Alfred Crackenthorpe néhány perc múlva autóbuszra
szállt, Brackhampton irányába. William Baker, a brackhamptoni állomás jegyszedője, a 23.55-ös, Paddington
pályaudvarra tartó vonat indulása előtt kezelte egy úr jegyét, akit látásból ismert, mint Miss Crackenthorpe egyik bátyját.
Azért emlékszik a napra, mivel egy megkergült öregasszony éppen aznap bizonygatta, hogy délután a szeme láttára
megöltek valakit a vonaton.

- Alfred? - kérdezte Craddock, miközben letette a jelentést. - Alfred? Nem tartom valószínűnek.
- Ott volt a helyszínen - mutatott rá Wetherall.
Craddock bólintott. Igen, Alfred leutazhatott a 16.33-assal Brackhamptonba, és az úton elkövethette a gyilkosságot.

Majd autóbuszon kimehetett a Vidám Sofőrbe. Fél tízkor ment el onnan, tehát bőven volt ideje, hogy kimenjen Rutherford
Hallba, elvigye a holttestet a töltésről, betegye a szarkofágba, majd visszamenjen Brackhamptonba, és elérje a 23.55-ös
londoni vonatot. A Dicky Rogers-banda valamelyik tagja még segíthetett is neki, hogy elszállítsa a holttestet, bár
Craddock kételkedett benne. Kellemetlen társaság, de nem a gyilkosok fajtájából.

- Alfred? - ismételte töprengve.

2

Rutherford Hallban összegyűlt a Crackenthorpe család. Harold és Alfred megérkeztek Londonból, rövidesen emelt
hangok hallatszottak, és a hangulat alaposan elmérgesedett.

Lucy elhatározta, hogy koktélt kever, és jéggel együtt be is vitte a könyvtárszobába. A kiabálást jól lehetett hallani a
hallban, és kivehető volt, hogy az indulat céltáblája Emma.

- Csakis te tehetsz róla, Emma! - csattant fel Harold mély hangja. - Hogyan lehettél olyan rövidlátó és ostoba, el sem
tudom képzelni. Ha nem viszed el azt a levelet a Scotland Yardra, és nem indítod el ezt az egészet...

Alfred sivítva közbevágott:
- Nyilván elment az eszed!
- Ne gyötörjétek már - mondta Cedric. - Ami történt, megtörtént. Sokkal gyanúsabb lett volna, ha felismerik azt a nőt

mint az eltűnt Martine-t, mi meg eltitkoljuk, hogy egyáltalában hallottunk felőle.
- Neked, persze, nem számít - mordult fel Harold dühösen. - Te nem voltál Angliában 20-án, és úgy látszik, épp az a

nap érdekli őket. De Alfrednek rendkívül kellemetlen, és nekem is. Szerencsére, én pontosan emlékszem rá, hogy hol
voltam aznap délután, és mit csináltam.

- Fogadni mertem volna, hogy tudod - mondta Alfred. - Ha gyilkosságot követnél el, Harold, akkor egész bizonyosan
az alibidet is nagyon gondosan megterveznéd.

- Feltételezem, hogy te nem vagy olyan szerencsés - jegyezte meg Harold hidegen.
- Attól függ - felelte Alfred. - Minden jobb annál, mintha az ember megdönthetetlen alibit közöl a rendőrséggel, azután

kiderül, hogy az nagyon is gyenge lábon áll. A rendőrség nagyon ügyesen meg tudja cáfolni az ilyen alibiket.
- Ha netán arra célzol, hogy én öltem meg azt az asszonyt...
- Jaj, hallgassatok már! - kiáltott fel Emma. - Persze hogy egyikőtök sem ölte meg...
- És hadd közöljem szíves tájékoztatásotokra, hogy nem voltam külföldön december 20-án - jelentette be Cedric. - És

erre a rendőrség is rájött. Így tehát mindnyájan gyanúba kerültünk!
- Ha Emma nem követi el ezt az ostobaságot...
- Ugyan, ne kezdd el újra, Harold - mondta elkeseredetten Emma.
Dr. Quimper kilépett a hallba a dolgozószobából, ahová az öreg Mr. Crackenthorpe-pal vonult el bizalmas

beszélgetésre. Tekintete a Lucy kezében levő kancsóra tévedt.
- Mi ez? Ünneplés?
- Inkább olaj a viharos hullámokra. Teljes gőzzel veszekednek.
- Vádaskodás?
- Nagyobbára Emmát szidják.
Dr. Quimper felhúzta a szemöldökét.
- Valóban? - Kivette Lucy kezéből a kancsót, kinyitotta a könyvtárszoba ajtaját, és bement.
- Jó estét.
- Jó, hogy jön, dr. Quimper, szeretnék önnel beszélni. - Harold hangja ingerülten és támadólag hangzott. - Szeretném
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tudni, mi volt az elgondolása, amikor beavatkozott egy teljesen családi, tehát magántermészetű ügybe, és a húgomnak azt
tanácsolta, hogy menjen el a Scotland Yardra?!

Dr. Quimper nyugodtan felelte:
- Miss Crackenthorpe a tanácsomat kérte. Megmondtam. Véleményem szerint tökéletesen helyesen járt el...
- Azt meri mondani...
- Leányzó...
Ez csak Mr. Crackenthorpe lehet. Lucy háta mögött kukkantott ki a dolgozószobából.
Lucy vonakodva fordult meg:
- Tessék, Mr. Crackenthorpe.
- Mit főz nekünk ma vacsorára? Curryt szeretnék. Maga nagyon jól készíti a curryt. Már nagyon régen nem ettünk

curryt.
- A fiúk nem szeretik.
- A fiúk, a fiúk! Mit számítanak a fiúk? Én vagyok az egyetlen, aki számít. És különben is, a fiúk elmentek - legfőbb

ideje -, és én egy finom, forró, erős curryt akarok, hallja?
- Rendben van, Mr. Crackenthorpe, megcsinálom.
- Jól van. Maga derék lány, Lucy. Csak gondoskodjon rólam, és nekem is lesz gondom magára.
Lucy visszament a konyhába. Félretette a csirkebecsináltat, amelyet vacsorára szánt, és összeszedte a hozzávalót a

curryhoz. Az előszobaajtó becsapódott, és látta az ablakból, hogy dr. Quimper mérgesen, nagy léptekkel kisiet a házból a
kocsijához, és elhajt.

Lucy sóhajtott. Hiányoztak neki a fiúk. És bizonyos mértékben Bryan is.
No, hagyjuk. Leült, és elkezdte tisztítani a gombát.
Mindenesetre legalább egy pompás vacsorát főz a családnak.
Jóllakatja a fenevadakat!
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Reggel három óra volt, amikor dr. Quimper behajtott kocsijával a garázsba, becsukta a garázsajtót, és eléggé
kimerülten húzta be maga után az előszoba ajtaját. Nos, Mrs. Josh Simpkins egészséges ikreknek adott életet, nyolctagú
családjának nagyobb örömére. Mr. Simpkins nem volt elragadtatva az ikrek érkezésétől. “Ikrek - mondta komoran. - Csak
azt szeretném tudni, mire jók? Ha négyes ikrek lennének, az már igen! Mindenfélét küldenek nekik, és a sajtó is
érdeklődik, és megjelenik a képük a lapokban, meg azt mondják, a királynő őfelsége is sürgönyt küld a szülőknek. De mi
haszna az embernek az ikrekből? Etethetek egy száj helyett kettőt! Soha nem volt divat az iker a családunkban, sem a
feleségemében. Sehogyan sincs ez rendjén, kérem!"

Dr. Quimper felment a hálószobájába, ledobálta ruháit. Rápillantott az órájára. Öt perccel múlt három. Az ikrek világra
segítése bonyolultnak bizonyult. Ásított. Fáradt volt, nagyon fáradt. Elégedetten nézett az ágyára.

Ebben a pillanatban megszólalt a telefon.
Dr. Quimper káromkodott, majd felvette a kagylót.
- Én vagyok.
- Lucy Eyelesbarrow beszél Rutherford Hallból. Nagyon kérem, jöjjön át! Mindenki rosszul van.
- Rosszul van? Hogyan? Mik a tünetek?
Lucy elmondta.
- Azonnal megyek. Addig is... - Rövid, határozott utasításokat adott Lucynak.
Majd gyorsan felkapta ruháit, néhány holmit még betett a táskájába, és lesietett a kocsijához.
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Körülbelül három óra múlva dr. Quimper és Lucy, mindketten kimerülten, leültek a konyhaasztal mellé, hogy egy nagy
csésze kávét igyanak.

- No! - Dr. Quimper felhajtotta kávéját, aztán letette csészéjét. - Ez jólesett. Most pedig, Miss Eyelesbarrow, térjünk a
tárgyra.

Lucy ránézett. A kimerültség kiütközött a férfi arcán, és öregebbnek mutatta negyvennégy événél. Sötét haja őszült a
halántékán, szeme alá árkokat vésett a fáradtság.

- Amennyire én meg tudom ítélni - mondta az orvos -, most már mindnyájan rendbe jönnek. De hogyan történt ez az
egész? Erre vagyok kíváncsi. Ki főzte a vacsorát?

- Én - felelte Lucy.
- És mi volt vacsorára?
- Gombaleves. Csirke curry-mártással és rizs. Utóételnek szalonnába göngyölt csirkemáj. És csokoládékrém.
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- Rendben van, vegyük sorjába. A gombaleves konzerv volt, ugye?
- Szó sincs róla. Én csináltam.
- Maga csinálta. Miből?
- Negyed kiló gombából, csirkelevesből, tejből, vajas rántással és citromlével.
- Értem. Általában persze azt szokták mondani: “Bizonyára a gomba..."
- Nem a gomba volt. Magam is ettem a levesből, és nekem semmi bajom nincs.
- Igen, magának semmi baja. Tudom.
Lucy elvörösödött.
- Ha úgy gondolja...
- Nem gondolom úgy. Maga rendkívül intelligens lány. Ha “úgy gondolnám", és úgy is volna, akkor maga is odafönt

nyögne a többiekkel. Egyébként is mindent tudok magáról. Fontosnak tartottam, hogy informálódjam.
- Mi a csodáért?
Dr. Quimper komoran összeszorította a száját.
- Mivel feladatomnak tekintem, hogy mindent tudjak azokról az emberekről, akik itt telepednek le. Maga valóban az,

akinek mondja magát; ezt a munkát azért végzi, hogy megéljen belőle, és látszólag soha semmi kapcsolata nem volt a
Crackenthorpe családdal, mielőtt itt munkát vállalt volna. Így tehát maga sem Harold, sem Cedric, sem pedig Alfred
barátnője, aki segítene nekik piszkos ügyeik elvégzésében.

- Valóban azt hiszi?...
- Én elég sokat gondolkozom a dolgokon - felelte dr. Quimper. - De óvatosnak kell lennem. Ez a legrosszabb abban, ha

valaki orvos. No de most folytassuk. Csirke, curry-mártással. Evett ebből is?
- Nem. Ha valaki megfőzte a curryt, akkor már jól is lakott a szagával. Persze megkóstoltam. Levest ettem és krémet.
- Hogy tálalta fel a krémet?
- Mindenkinek külön-külön pohárban.
- És mi maradt meg belőle?
- Ha arra gondol, hogy elmosogattam-e, hát az megtörtént alaposan.
Dr. Quimper felnyögött.
- Az is baj, ha valaki túlságosan rendes. És mi maradt meg egyáltalában?
- Egy kevés curry, a kamrában van egy tálban. A leveshez akartam felhasználni, a mai ebédhez. A gombalevesből is

maradt valami. A krém elfogyott, meg az utóétel is.
- Elviszem analizáltatni a curryt és a levest. Salátát nem ettek? Vagy más fűszeres dolgot?
- De igen. Vegyes salátát.
- Abból is viszek magammal. - Felállt. - Felmegyek még egyszer, és megnézem őket. Tudja azután tartani a frontot,

mondjuk, nyolcig? Ügyelni mindegyikükre? Akkorra ideküldök egy ápolónőt, pontos utasításokkal.
- Szeretném, ha megmondaná, mit gondol. Azt hiszi, hogy ételmérgezés volt, vagy... vagy mérgezés?
- Már megmondtam, amit tudtam. Egy orvos nem támaszkodhat hiedelmekre, biztosnak kell lennie a dolgában. Ha az

ételmintákból eredményt kapok; megteszem a szükséges intézkedéseket. Egyébként...
- Egyébként? - ismételte Lucy.
Dr. Quimper Lucy vállára tette a kezét.
- Különösen két emberre vigyázzon - mondta. - Legyen gondja Emmára. Nem akarom, hogy bármi is történjék vele...
Hangjából leplezetlen megindulás hallatszott.
- Még csak nem is élt eddig - mondta. - És tudja, kevés olyan rendes ember van a világon, mint Emma Crackenthorpe...

Emma... nos, Emma sokat jelent a számomra. Sohasem beszéltem erről neki, de... Egyszóval vigyázzon Emmára.
- Legyen nyugodt - mondta Lucy.
- És legyen gondja az öregúrra is. Nem mondhatom, hogy valaha is a kedvenc betegeim közé tartozott, de az én

betegem, és akármi legyek, ha engedem, hogy kituszkolják a világból, csak azért, mert esetleg valamelyik kellemetlen
fiacskája - vagy esetleg mind a három együtt - el akarja tenni az útból, hogy hozzájusson a pénzéhez.

Hirtelen fürkésző tekintetet vetett Lucyra.
- Kissé túlságosan is sokat beszéltem - jegyezte meg. - De tartsa nyitva a szemét, csukva a száját, és legyen okos.
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- Arzén? - kérdezte izgatottan Bacon felügyelő. Arzén?
- Igen. A curryban volt. Itt van a curry maradéka, hogy a maguk szakértője is megvizsgálja. Én csak nagyjából

vizsgáltam meg egészen kis mennyiséget, de az eredmény kétségtelen.
- Tehát méregkeverővel van dolgunk?
- Úgy látszik - felelte dr. Quimper szárazon.
- És mindenki rosszul lett, ugye, kivéve Miss Eyelesbarrow-t.
- Kivéve Miss Eyelesbarrow-t.
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- Ez kissé gyanúsnak látszik...
- Miféle indítóoka lehetne?
- Lehet, hogy bolond - vélte Bacon. - Látszatra épeszű, pedig voltaképpen félnótás.
- Miss Eyelesbarrow nem félnótás. Mint orvos megállapíthatom, hogy Miss Eyelesbarrow pontosan olyan épeszű, mint

maga vagy én. Ha Miss Eyelesbarrow a családot arzénnal akarná megetetni, arra bizonyára oka volna. Ezenfelül rendkívül
értelmes nő lévén, óvakodna attól, hogy ő legyen az egyetlen, akire nincs hatással. Azt tenné, amit bármelyik intelligens
méregkeverő, hogy egy keveset enne ő is a mérgezett curryból, és azután eltúlozná a tüneteket.

- És azt nem lehetne megállapítani?
- Mármint hogy ő kevesebbet vett magához, mint a többiek? Nem valószínű. Nem minden szervezet reagál egyformán

a mérgekre, ugyanaz a mennyiség egyesekre jobban hat, mint másokra. Természetesen - tette hozzá dr. Quimper vidáman
-, mihelyt a beteg belehalt, többé-kevésbé pontosan meg lehet állapítani, hogy mennyi mérget nyelt le.

- Tehát akkor lehetséges... - Bacon felügyelő szünetet tartott, hogy megfontolja véleményét - ...lehetséges, hogy
valamelyik családtag most nagyobb lármát csap, mint kellene, valaki, aki most - tisztesség ne essék - együtt rókázik a
többiekkel, hogy elterelje magáról a gyanút?

- Ez a gondolat már az én agyamban is megfordult. Ezért jelentettem magának az esetet. Most már a maga kezében van
az ügy. Beállítottam egy megbízható ápolónőt, de nem lehet egyszerre mindenütt. Véleményem szerint senki sem kapott a
méregből halálos adagot.

- Elvétette a méregkeverő, úgy gondolja?
- Nem. Inkább azt hiszem, csak annyi mérget rakott a curryba, hogy az ételmérgezés látszatát keltse, amiért, gondolta,

valószínűleg a gombát okolják majd. Az embereknek az a rögeszméjük, hogy a gomba mérgező hatású. Azután pedig az
egyik személy állapota rosszabbra fordulhat és meghalhat.

- Mert újabb adagot kapott?
Az orvos bólintott.
- Ezért tettem önnek azonnal jelentést, és vettem fel egy külön ápolónőt.
- Tud a nővér az arzénról?
- Természetesen. És Miss Eyelesbarrow is tud róla. Maga tudja a legjobban, hogy mit kell tennie, de én a maga

helyében kimennék oda, és közölném velük egészen nyíltan, hogy arzénmérgezés áldozatai. Ez észre térítené a
gyilkosunkat, és nem merné keresztülvinni a tervét. Bizonyára arra számít, hogy ételmérgezésnek hisszük.

A felügyelő asztalán csengett a telefon. Felemelte a kagylót, majd így szólt:
- Igen. Köszönöm. Kapcsolja. - Odaszólt Quimperhez: - Az ápolónő. Igen, halló, én beszélek... Mi történt?... Igen... Dr.

Quimper itt van... Átadom.
Átnyújtotta a kagylót az orvosnak.
- Halló, itt Quimper... Értem... igen... Nagyon helyes... Igen, csak folytassa. Rögtön megyünk.
Letette a kagylót, és Baconhoz fordult.
- Kiről van szó? - kérdezte Bacon.
- Alfredről - felelte dr. Quimper.
- Meghalt.

HUSZADIK FEJEZET
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A telefonban Craddock hangja nagyon kételkedőnek Hangzott.
- Alfred? - kérdezte. - Alfred?
- Erre nem számított? - kérdezte Bacon felügyelő.
- Nem, erre nem. Mi több, éppen most alakult ki az a véleményem, hogy ő a gyilkos!
- Hallottam én is, hogy a jegyszedő felismerte. Rosszul állt a szénája. Igen, úgy látszott, hogy megtaláltuk az

emberünket.
- Ezek szerint tévedtünk - állapította meg Craddock tompa hangon.
Egy pillanatra csönd támadt. Majd Craddock megkérdezte:
- Hogy lehet, hogy az ápolónő nem tudta megakadályozni?
- Nem hibáztathatjuk. Miss Eyelesbarrow teljesen kikészült, és rövid időre lefeküdt. Az ápolónőre maradt az öt beteg:

az öregúr, Emma, Cedric, Harold és Alfred. Egyszerre nem lehetett mindenütt. Úgy látszik, az öregúr nagy lármát csapott.
Kijelentette, hogy haldoklik. Az ápolónő bement hozzá, lecsillapította, visszament, azután bevitt Alfrednek egy csésze
teát, szőlőcukorral. Megitta, és vége volt.

- Megint arzén?
- Úgy látszik. Persze visszaesés is lehetett, de Quimper nem hiszi, és Johnstone egyetért vele.
- Biztos, hogy Alfred volt a kiszemelt áldozat? - kérdezte Craddock.
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- Úgy érti - kérdezte izgatottan Bacon -, hogy Alfred halálából nem volna haszna senkinek, az öregúr halála viszont
mindenkinek üdvére válna? Ha meggondoljuk, tévedés is lehetett; talán azt hitte valaki, hogy a teát az öregúrnak szánták.

- Biztos, hogy a méreg így került a szervezetbe?
- Nem, egyáltalán nem biztos. Az ápolónő, amint az rendes egészségügyi dolgozóhoz illik, minden edényt elmosott.

Csészét, kanalat, teáskannát, mindent. De ez látszik az egyetlen valószínű módszernek.
- Úgy érti - mondta Craddock elgondolkozva -, hogy a betegek egyike nem volt annyira beteg, mint a többiek?

Megragadta a lehetőséget, és mérget tett a csészébe?
- Nos, most már nem tréfálhat többet a barátunk - jelentette ki Bacon felügyelő komoran. - Két ápolónőt állítottunk

munkába, hogy Miss Eyelesbarrow-t ne is említsem, és néhány emberemet is odaküldtem. Lejön?
- Azonnal indulok.
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Lucy Eyelesbarrow átment a hallon, hogy üdvözölje Craddock felügyelőt. Sápadt és megviselt volt.
- Ezt jól kifogta - jegyezte meg Craddock.
- Az egész olyan, mint valami szörnyű lidércnyomás - mondta Lucy. - Azt hittem, egyikük sem éli túl az éjszakát.
- Ami a curryt illeti...
- A curryban volt?
- Igen, nagyon ügyesen ízesítették arzénnal, Borgia-módra.
- Ha ez igaz - szólalt meg Lucy -, akkor csak a... családból tehette valaki.
- Nincs más lehetőség?
- Nincs. Elég későn kezdtem csinálni azt az átkozott curryt, mivel Mr. Crackenthorpe ragaszkodott hozzá. És friss

doboz curryt kellett felbontanom, úgyhogy ahhoz nem nyúlhatott senki. A curry bizonyára elnyomta a méreg ízét.
- Az arzénnak nincs íze - mondta Craddock. - Nos, nézzük most, kinek lehetett alkalma, hogy hozzáférjen a curryhoz,

míg készült?
Lucy mérlegelte a kérdést.
- Valójában bárki belopózhatott a konyhába, mialatt én az ebédlőben terítettem.
- Értem. Nos, ki volt a házban? Az öreg Mr. Crackenthorpe, Emma, Cedric...
- Harold és Alfred. Délután érkeztek meg Londonból. Ó... és Bryan, Bryan Eastley. De ő vacsora előtt elment.

Találkozni akart valakivel Brackhamptonban.
Craddock elgondolkozva megállapította:
- Az egész összefüggésben van az öregúr karácsonyi rosszullétével. Quimper már akkor arzénra gyanakodott.

Mindnyájan egyformán betegnek látszottak tegnap este?
Lucy elgondolkozott.
- Azt hiszem, az öreg Mr. Crackenthorpe volt a legrosszabb állapotban. Dr. Quimper úgy dolgozott, mint egy

megszállott, hogy magához térítse. Meg kell mondanom, kitűnő orvos. Cedric csapta a legnagyobb lármát. Mint általában
az erős, egészséges férfiak szokták.

- És Emma?
- Ő is elég rosszul volt.
- De miért éppen Alfred, azt szeretném tudni - tűnődött Craddock.
- Talán nem ő volt a kiszemelt áldozat - vélte Lucy.
- Furcsa, én is ezt gondoltam!
- Valahogyan annyira értelmetlennek látszik.
- Nem értem az egész ügy indítóokát - mondta Craddock. - Az egész valahogyan nem függ össze. A megfojtott nő a

szarkofágban Edmund Crackenthorpe özvegye lehetett. Tételezzük fel, hogy valóban ő volt. Most már eléggé
valószínűnek látszik. Kell valami összefüggésnek lenni e között és Alfred előre megfontolt megmérgezése között. Az
egész ok itt rejlik valahol, a családban. Még ha azt mondjuk, hogy valamelyikük őrült, még az sem segít. Nos,
mindenesetre vigyázzon magára - tette hozzá Craddock. - A házban egy méregkeverő bujkál, ne felejtse el, és valamelyik
betege odafönt valószínűleg nem olyan beteg, mint amilyennek tetteti magát.

Craddock távozása után Lucy felment az emeletre. Amikor elment Mr. Crackenthorpe szobája előtt, a betegségtől kissé
legyöngült, de azért még most is parancsoló hang ütötte meg a fülét:

- Leányzó... leányzó... maga az? Jöjjön be.
Lucy belépett a szobába. Mr. Crackenthorpe párnákkal feltámasztva feküdt ágyában. Betegsége ellenére rendkívül

vidámnak látszik, gondolta Lucy.
- Tele van a ház ezekkel az átkozott ápolónőkkel - panaszkodott Mr. Crackenthorpe. - Intézkednek, fontoskodnak,

méricskélik a lázamat, nem azt adják enni, amit szeretnék, és még a pénzt is kihúzzák a zsebemből! Mondja meg
Emmának, hogy zavarja el őket! Maga nyugodtan elláthat engem egyedül is!

- Tele van a ház beteggel, Mr. Crackenthorpe - mondta Lucy. - Nem tudok egyszerre mindenkivel foglalkozni.
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- A gomba - mondta Mr. Crackenthorpe. - A gomba nagyon veszedelmes dolog. A gombaleves okozta az egészet.
Maga csinálta - mondta vádoló hangon.

- A gombával nem volt semmi baj, Mr. Crackenthorpe.
- Nem okolom magát, leányom. Igazán nem magát hibáztatom. Mással is megesett már ilyesmi. Véletlenül a többi közé

keveredik egy mérges gomba, és kész a baj. Senki sem tehet róla. Tudom, hogy maga rendes lány. Nem tenne ilyet
szándékosan. Hogy van Emma?

- Ma már sokkal jobban érzi magát.
- Aha. És Harold?
- Ő is jobban van.
- És mi igaz abból, hogy Alfred beadta a kulcsot?
- Nem lett volna szabad megmondaniok magának, Mr. Crackenthorpe.
Mr. Crackenthorpe nevetett, magas, nyerítő nevetéssel. - Hallok egyet s mást - motyogta. - Nem lehet eltitkolni a

dolgokat az öreg elől... Szóval Alfrednek vége, mi? Hát ő már nem fog engem szipolyozni, és a pénzből sem kapja meg a
részét. Mindnyájan arra vártak, hogy én haljak meg, tudja, Alfred különösen. És most mégis ő halt meg. Ez aztán a jó
tréfa, mondhatom!

- Igazán nem szép magától, hogy ilyeneket beszél. Mr. Crackenthorpe - szólt rá Lucy szigorúan.
Mr. Crackenthorpe újra felnevetett.
- Mindegyiket túlélem - mondta károgó hangján. - Majd meglátja, leányom, hogy úgy lesz. Majd meglátja!
Lucy felment a szobájába, elővette a szótárt, és megnézte benne a “tontin" szót. Elgondolkozva becsukta a könyvei, és

maga elé bámult.
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- Nem értem, hogy miért akart velem beszélni - mondta dr. Morris ingerülten.
- Ön régóta ismeri a Crackenthorpe családot - mondta Craddock felügyelő.
- Igen, igen, valamennyi Crackenthorpe-ot ismertem. Emlékszem az öreg Josiah Crackenthorpe-ra. Nehéz eset volt, de

éles eszű, azt meg kell hagyni. Nagy vagyont szerzett. - Fészkelődött a székében, és bozontos szemöldöke alól fürkészve
nézett Craddock felügyelőre. - Szóval maga arra a zöldfülű Quimperre hallgatott - állapította meg. - Ezek a túlbuzgó fiatal
orvosok! A fejébe vette, hogy valaki meg akarja mérgezni Luther Crackenthorpe-ot. Ostobaság! Persze elrontotta a
gyomrát olykor-olykor. Kezeltem is ilyen bajjal. Elég ritkán fordult elő, és nem volt különösebb jelentősége.

- Dr. Quimper nagyon különösnek találta - mondta Craddock.
- Ugyan, ugyan. Szívből remélem, hogy még felismerem az arzénmérgezést!
- Sok jónevű orvos nem ismerte fel - mutatott rá Craddock. - Például a Greenbarrow-ügyben, Mrs. Reney és Charles

Leeds esetében; a Westbury családnak pedig három tagját temették el annak rendje és módja szerint, anélkül, hogy a
kezelőorvosok a legkisebb gyanús tünetet is észlelték volna. Pedig azok az orvosok is kiváló, jónevű szakemberek voltak.

- Értem, értem - mondta dr. Morris -, azt akarja ezzel mondani, hogy én is tévedhetek. Nos, én nem hiszem, hogy
tévedtem volna. - Hallgatott egy darabig, azután megkérdezte: - Kire gyanakszik Quimper, kinek a keze van a dologban,
ha egyáltalában erről van szó?

- Nem tudja - közölte Craddock. - Csak aggódott. Elvégre, amint bizonyára ön is tudja - tette hozzá -, jelentékeny
vagyonról van szó.

- Igen, igen, tudom, amit akkor kapnak meg, ha Luther Crackenthorpe meghal. És nagyon nagy szükségük volna rá. Ez
igaz, de ebből még nem következik az, hogy megölnék az öreget, csak azért, hogy megkaparintsák a pénzt.

- Nem feltétlenül - hagyta rá Craddock felügyelő.
- Bárhogyan áll is a dolog - szólt dr. Morris -, az én elvem az, hogy nem gyanakszom alapos ok nélkül. Alapos ok

nélkül - ismételte meg. - Be kell vallanom, hogy az, amit magától hallottam, kissé megrázott. Azt azonban még most sem
tudom, hogy miért hozzám fordult. Csupán azt mondhatom, hogy én nem gyanakodtam erre. Talán gyanakodnom kellett
volna. Lehet, hogy sokkal komolyabban kellett volna vennem Luther Crackenthorpe gyomorrontásait. De hiszen ezen már
jóval túljutottak.

Craddock helyeslően bólintott.
- Voltaképpen - mondta - szeretnék egy kicsit többet tudni a Crackenthorpe családról. Nincs valami beütés a

családban... valamiféle öröklött elmebaj?
Az öreg orvos bozontos szemöldöke alól rávetette éles tekintetét.
- Aha, így vagyunk. Nos, az öreg Josiah tökéletesen épeszű volt és makkegészséges. A felesége ideges teremtés volt,

hajlamos a búskomorságra. Meglehetősen degenerált családból származott. A második fia születése után röviddel
meghalt. Azt mondanám, hogy Luther talán tőle örökölte az állhatatlanságát. Luther sohasem volt jó viszonyban az
apjával. Apja csalódott benne, Luther ezt sérelmesnek érezte, rágódott rajta, végül már valósággal a rögeszméjévé vált. A
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házassága sem volt kiegyensúlyozott. Ha beszél vele, megállapíthatja, hogy fiait erősen utálja. A leányait szerette. Mind a
kettőt, Emmát és Edie-t is, azt, aki meghalt.

- Miért utálja annyira a fiait? - kérdezte Craddock.
- Ezt inkább valamilyen modern pszichiátertől kérdezze meg. Én csak azt mondhatom, hogy szerintem Luther sohasem

érezte magát egész embernek, és el van keseredve az anyagi helyzete miatt. Az övé a jövedelem, de a tökéhez nem
nyúlhat. Ha jogilag lehetőség volna rá, hogy kizárja a fiait az örökségből, nem utálná őket annyira.

- Ezért örül olyan nagyon a gondolatnak, hogy túléli őket? - kérdezte Craddock felügyelő.
- Lehetséges. Ez van a fukarsága mélyén is, azt hiszem. Valószínűleg sikerült jelentős összeget megtakarítania nagy

jövedelméből, nagyobbára persze mielőtt bevezették ezt a horribilis adót.
Craddock felügyelőnek új ötlete támadt:
- Lehetséges, hogy a megtakarított pénzét végrendeletileg ráhagyta valakire? Erre joga van.
- Ó, igen, bár isten tudja, kire hagyhatná. Talán Emmára, de ebben kissé kételkedem. Hiszen ő megkapja nagyapja

vagyonának megfelelő részét. Talán Alexanderre, az unokájára.
- Szereti az unokáját? - kérdezte Craddock.
- Tudomásom szerint szereti. Persze a leányának volt a gyermeke, és nem valamelyik fiáé. Bizonyára azért. És eléggé

kedvelte Bryan Eastleyt, Edie férjét is. Én nem ismerem jól Eastleyt, már jó néhány éve nem láttam senkit a családból. De
az volt a benyomásom, hogy sehogyan sem találta a helyét a háború után. Azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik,
amelyekre háborúban van szükség: bátorság, merészség, lendület - és hit abban, hogy a dolgok maguktól elrendeződnek.
De nem hinném, hogy kellően állhatatos.

- Az ön tudomása szerint a fiatalabb nemzedék egyik tagjánál sem mutatkozott jele elmebetegségnek?
- Cedric meglehetősen különc típus, amolyan született rebellis. Harold régivágású ember, nem mondható

rokonszenvesnek, rideg természet, csak az érdekeivel törődik. Alfred jellemében van valami romlottság. Semmirekellő
alak, mindig is az volt. Láttam egyszer, amikor kiszedte a hallban álló perselyből a jótékony célra gyűjtött pénzt. Ilyesféle
dolgokkal szórakozott. Nos, persze most, hogy a szerencsétlen meghalt, nem illenék ilyeneket mondanom róla.

- Mit gondol... - kérdezte tétovázva Craddock - Emma Crackenthorpe-ról?
- Kedves, szerény leány, de nem mindig tudja az ember, hányadán áll vele. Megvan a kialakult véleménye, a tervei, de

nem közlékeny. Sokkal erősebb jellem, mint ahogyan első látásra gondolnánk.
- Ön bizonyára Edmundot is ismerte, a legidősebb fiút, aki elesett Franciaországban?
- Igen. Ő volt a legkülönb valamennyi között, véleményem szerint. Jószívű, vidám, derék fiú.
- Hallott arról, hogy meg akart nősülni, vagy hogy el is vett egy francia leányt, közvetlenül a halála előtt?
Dr. Morris összeráncolta a homlokát.
- Mintha valamit hallottam volna róla - felelte -, de ez nagyon régen volt.
- Mindjárt a háború kezdetén, ugye?
- Igen, igen. Nos, azt hiszem, idővel bizonyára megbánta volna, ha idegen lányt vesz feleségül.
- Okunk van feltételezni, hogy mégiscsak megnősült - mondta Craddock.
Majd néhány rövid mondatban ismertette a közelmúlt eseményeit.
- Emlékszem, olvastam valamit az újságban arról, hogy holttestet találtak egy szarkofágban. Szóval Rutherford

Hallban történt?
- Igen, és valószínűnek tartjuk, hogy az asszony Edmund Crackenthorpe özvegye volt.
- Ejnye, ejnye, micsoda különös história! Mintha regényben olvasná az ember! De hát ki akarná megölni a szegény

teremtést... úgy értem, miféle összefüggésben lehet ez a Crackenthorpe család arzénmérgezésével?
- Kétféle módon is - mondta Craddock -, de mind a kettő meglehetősen erőltetett. Valaki talán nagyon mohó, és

szeretné megkaparintani Josiah Crackenthorpe egész vagyonát.
- Nagy szamár, ha erre törekszik - jelentette ki Dr. Morris. - Csupán azt éri el vele, hogy szörnyűséges jövedelmi adót

fizethet utána!

HUSZONEGYEDIK FEJEZET

- Alattomos holmi a gomba - állapította meg Mrs. Kidder.
Mrs. Kidder az utóbbi időben napjában legalább tízszer jutott erre a következtetésre. Lucy nem válaszolt.
- Én magam hozzá se nyúlok! - folytatta Mrs. Kidder. - Nem, kérem, én meg se kóstolom! A sors különös kegyelméből

csak egy ember halt meg tőle, de az egész család felfordulhatott volna, magával együtt, kedveském. Adjon hálát az égnek,
hogy megmenekült!

- Nem a gombával volt baj - közölte Lucy. - A gomba jó volt.
- Ne higgye - legyintett Mrs. Kidder. - A gomba nagyon veszedelmes, én csak tudom. Elég, ha egyetlen kalaposgomba

kerül közé, kész a szerencsétlenség.
- Furcsa - elmélkedett tovább Mrs. Kidder, miközben a mosogatóban csörömpölt az edénnyel -, hogy ezen a héten

minden összejött! A nővérem legnagyobbik gyerekének bárányhimlője van, a mi Ernie-nk leesett a létráról és eltörte a
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karját, az uram meg tele van keléssel! No és itt? Először az a szörnyű gyilkosság, azután meg Alfred úr hal meg
gombamérgezésben! Csak azt szeretném tudni, vajon ki lesz a következő!

Lucynak az a kellemetlen érzése támadt, hogy ő is éppen ezt szeretné tudni.
- Az uramnak nem is nagyon tetszik, hogy idejárok - közölte Mrs. Kidder. - Úgy gondolja, nem hoz szerencsét, de én

megmondtam neki, hogy olyan régen ismerem Emma kisasszonyt, és szegényke annyira rám van szorulva! Meg aztán azt
sem hagyhatom, hogy az a szegény Miss Eyelesbarrow törje magát mindennel! Elég nehéz lehet magának, kedveském,
hogy mindenkinek tálcán kell cipelnie az ételt!

Lucy igazat adott Mrs. Kiddernek, hisz az élet most jóformán másból sem állt, mint tálcacipelésből. Pillanatnyilag is
éppen a tálcákat készítette elő lábadozó betegei számára.

- Ami pedig azokat az ápolónékat illeti - mondta Mrs. Kidder -, hát azok a kisujjukat sem mozdítják. Legszívesebben
egész nap csak szürcsölnék a jó, erős teát. Azt várnák, hogy mindent elibük tegyen az ember. Én már alig bírom a
derekamat, higgye el! - Nagyon önelégült hangon beszélt, bár voltaképpen alig csinált valamivel is többet, mint más
délelőttökön.

- Maga igazán nem kíméli magát, Mrs. Kidder - állapította meg Lucy komolyan.
Mrs. Kidder arcára elégedett mosoly ült ki. Lucy felkapta az első tálcát, és elindult a lépcsőn felfelé.
- Ez mi? - kérdezte Mr. Crackenthorpe rosszallóan.
- Húsleves és darafelfújt - felelte Lucy.
- Vigye innen - mondta Mr. Crackenthorpe. - Hozzá sem nyúlok ehhez a vacakhoz. Megmondtam az ápolónőnek, hogy

marhasültet akarok enni!
- Dr. Quimpernek az a véleménye, hogy egyelőre még nem tanácsos marhasültet ennie - közölte Lucy.
Mr. Crackenthorpe felhorkant.
- Majdnem teljesen rendbe jöttem. Holnap fel is kelek. Mi van a többiekkel?
- Mr. Harold sokkal jobban van - mondta Lucy. - Holnap visszautazik Londonba.
- Hála istennek, hogy megszabadulok tőle - morogta Mr. Crackenthorpe. - És mi van Cedrickel? Nincs remény arra,

hogy ő is elutazik már a szigetére?
- Egyelőre még nincs.
- Kár. És hogy van Emma? Miért nem látogat meg?
- Még fekszik.
- A nők mindig elkényeztetik magukat - állapította meg Mr. Crackenthorpe. - De maga jó erős leány - tette hozzá

leereszkedően. - Egész nap talpon van, ugye?
- Bőségesen van alkalmam testmozgásra - felelte Lucy.
Mr. Crackenthorpe helyeslően bólintott.
- Maga jó erős leány - mondta -, és ne higgye, hogy elfelejtkeztem arról, amiről már beszéltünk. Egy szép napon majd

meglátja, hogy nem felejtettem el! Emma sem fog mindig mindent a maga feje után csinálni! És ne hallgasson a többiekre,
ha azt mondják, hogy zsugori vénember vagyok. Csak vigyázok a pénzre. Van egy kis megtakarított pénzem, és nagyon
jól tudom, hogy mire fogom költeni, amikor eljön az ideje! - Nyájasan Lucyra kacsintott.

Lucy kisietett a szobából, s kikerülte az öregúr utánanyúló kezét.
A következő tálcát Emmának vitte be.
- Ó, köszönöm, Lucy. Már igazán jól érzem magam. Éhes vagyok, és ez a legjobb jel, ugye? Kedves Lucy - folytatta

Emma, miközben Lucy a térdére rakta a, tálcát -, igazán nagyon bánt, hogy miattunk elhanyagolja a nagynénjét. Persze
nincs ideje, hogy meglátogassa, ugye?

- Hát, ami azt illeti, nemigen.
- Bizonyára nagyon hiányzik neki.
- Ó, ne aggódjon, Miss Crackenthorpe. Nagynéném megérti, hogy milyen szörnyű időket éltünk át.
- Legalább felhívta?
- Nem, az utóbbi időben még azt sem.
- Hát tegye meg. Hívja fel mindennap. Az öregeknek sokat jelent, ha gyakran kapnak hírt a szeretteikről.
- Nagyon kedves, Miss Crackenthorpe - felelte Lucy. Bántotta kissé a lelkiismeret, amikor lefelé ment a következő

tálcáért. A házbeli bonyodalmak annyira elfoglalták, hogy másra nem jutott ideje. Elhatározta, hogy mihelyt felvitte
Cedricnek az ételt, felhívja Miss Marple-t.

Már csak egy ápolónő volt a házban; éppen jött lefelé a lépcsőn. Üdvözölték egymást Lucyval.
Cedric hihetetlenül ápoltan, takarosan ült az ágyban, és szorgalmasan irt valamit nagy árkus papírokra.
- Helló, Lucy - szólalt meg, amikor megpillantotta -, miféle ördögi kotyvalékot hozott nekem ma? Szeretném, ha

kirúgná ezt a szörnyeteg ápolónőt, mert egyszerűen nem állhatom a modorát. “Nos, hogy érezzük magunkat ma reggel?
Jól aludtunk? Ejnye, ejnye, milyen csintalanok vagyunk, hogy így szétdobáljuk az ágyneműt!" - Magas, éles hangon
utánozta az ápolónő finomkodó beszédmodorát.

- Ma nagyon vidámnak látszik - jegyezte meg Lucy. - Mit ír olyan szorgalmasan?
- Tervezgetek - felelte Cedric. - Tervezgetem, hogy mit csinálok ezzel a birtokkal, ha az öreg beadja a kulcsot. Tudja,

szép kis terület tartozik hozzá. Még nem határoztam el, hogy vajon magam hasznosítom-e, vagy parcelláztatom és eladom
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az egészet. Nagyon értékes terület az ipartelep szempontjából. A ház maga jó lenne kórháznak vagy iskolának. Még az is
lehetséges persze, hogy a földnek csak a felét adom el, és a pénzből valami égbekiáltó dolgot csinálok a másik felén. Mi a
véleménye?

- Még nem a magáé a birtok - állapította meg Lucy szárazon.
- De az lesz - vágta rá Cedric. - Nincs felosztva, mint a vagyon többi része. Én kapom meg mindenestül. És ha egy

összegért eladom, az tőkének számít, nem jövedelemnek, úgyhogy nem kell adót fizetnem utána. Úszni fogok a pénzben!
- Mindig azt hittem, hogy maga megveti a pénzt - jegyezte meg Lucy.
- Persze hogy megvetem, ha nincs - mondta Cedrie. - Ez az egyetlen méltó magatartás. Hogy maga milyen szép ma,

Lucy! Vagy csak azért hiszem azt, mert már rég nem láttam csinos nőket?
- Bizonyára azért - felelte Lucy.
- Most is azzal foglalkozik, hogy mindent és mindenkit rendbe rak?
- Magával, úgy látom, nemigen lesz dolgom, mert valaki nagyon szépen rendbe rakta - szólt Lucy, szemügyre véve a

férfit.
- Az az átkozott ápolónő! - panaszolta Cedric. - Megtartották már Alfreddel kapcsolatban a halottszemlét? Mi történt?
- Elnapolták - felelte Lucy.
- A rendőrség nem akar színt vallani. Ez a tömeges mérgezés eléggé idegesítő, nem igaz? Jobb lesz, ha vigyáz magára,

leányom.
- Azt teszem - felelte Lucy.
- Alexander visszament már az intézetbe?
- Azt hiszem, még Stoddart-Westéknél van. Úgy emlékszem, holnapután kezdődik a tanítás.
Mielőtt hozzálátott volna az ebédjéhez, Lucy felhívta Miss Marple-t telefonon.
- Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam átmenni, de igazán rettenetesen sok dolgom van.
- Persze, kedvesem, természetesen. Ezenfelül most úgysem tehetünk semmit. Várnunk kell.
- Igen, de mire?
- Elspeth McGillicuddy hamarosan megérkezik - mondta Miss Marple. - Írtam neki, hogy azonnal repüljön haza.

Megírtam, hogy ez a kötelessége. Tehát ne aggódj, kedvesem. - A hangja barátságos és megnyugtató volt.
- Csak nem gondolja... - kezdte Lucy tétovázva, majd elhallgatott.
- Hogy még további gyilkosságok történnek? Ó, remélem, hogy nem, kedvesem. De az ember sohasem tudhatja, hogy

mi lesz. Ha valaki nagyon gonosz, úgy értem. És azt hiszem, hogy most nagyon nagy gonoszsággal van dolgunk.
- Vagy őrültséggel - mondta Lucy.
- Persze tudom, hogy ez a modern szemlélet. De én ezzel nem értek egyet.
Lucy befejezte a beszélgetést, bement a konyhába, és elemelte a tálcáját. Mrs. Kidder már levetette kötényét, és

távozni készült.
- Ugye, minden rendben lesz, kedveském? - kérdezte együttérzően.
- Persze, menjen csak haza nyugodtan, Mrs. Kidder - mondta Lucy.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába. Éppen a végére járt az ebédnek,

amikor kinyílt az ajtó, és Bryan Eastley lépett be.
- Helló - szólt Lucy -, micsoda váratlan látogatás!
- Igen, csakugyan az - mondta Bryan. - Hogy vannak többiek?
- Ó, sokkal jobban. Harold már holnap visszautazik Londonba.
- Mi a véleménye az egészről? Valóban arzén volt?
- Az hát.
- Az újságok még nem írtak róla.
- Nem, azt hiszem, hogy a rendőrség még nem nyilatkozik.
- Úgy látszik, valaki ki akarja készíteni a családot - mondta Bryan. - Ki lopózhatott be és férkőzhetett az ételhez?
- Azt hiszem, én vagyok a legvalószínűbb személy - mondta Lucy.
Bryan aggodalmaskodva nézett rá.
- De ugye nem maga volt? - kérdezte ijedten.
- Nem, nem én voltam - nyugtatta meg Lucy.
Senki sem férhetett a curryhoz. Ő maga készítette, egyedül volt a konyhában, és maga tálalta fel, és ha valaki mérget

tett bele, akkor csak az öt személy egyike lehetett, aki az asztalnál ült.
- Úgy értem, miért is tenné? - morfondírozott Bryan. - Hiszen magának semmi köze a családhoz, ugye? - tette hozzá. -

Remélem, nem haragszik, hogy visszajöttem, csak így bejelentés nélkül?
- Dehogyis haragszom. Hosszabb időre jött?
- Hát, szeretnék egy kicsit itt maradni, ha nem zavarom nagyon.
- Ó, dehogy zavar. Majd csak megoldjuk.
- Tudja, most éppen nincs munkám, és... szóval meglehetősen torkig vagyok az élettel. Biztos, hogy nem haragszik?
- Ó, ebbe nekem egyáltalán nincs beleszólásom, ez Emmára tartozik.
- Emma biztosan nem bánja - mondta Bryan. - Emma mindig nagyon rendesen viselkedik velem. A maga módján,
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persze. Nagyon zárkózott, voltaképpen senki sem tudja, mi lakik benne. Ez az itteni élet meg az öregúr folytonos
zsörtölődése mindenkit lehangolna. Kár, hogy Emma nem ment férjhez. Persze most már elkésett vele, azt hiszem.

- Nem hinném, hogy elkésett volna - állapította meg Lucy.
- Hát... - Bryan mérlegelte a kérdést. - Talán egy lelkész elvehetné - mondta reménykedve. - Emma szépen rendben

tartaná a parókiát, és ügyesen bánna az Anyák Egyletével. Nem mintha tudnám, hogy mi az, de néha az ember olvas róla.
És vasárnap kalapot viselne a templomban - tette hozzá.

- Nem hangzik valami vonzó jövőnek - mondta Lucy. Felállt, és a tálca után nyúlt.
- Hagyja csak, majd én - mondta Bryan, és kivette Lucy kezéből a tálcát. Együtt mentek ki a konyhába. - Segíthetek

mosogatni? Nagyon szeretem ezt a konyhát - tette hozzá. - Tudom, hogy manapság már nem divatos az ilyen ház, de én
nagyon szeretem. Rossz ízlésre vall bizonyára, de így érzem. A parkban egészen könnyen le lehetne szállni repülőgéppel -
fűzte hozzá lelkesen.

Felkapott egy konyharuhát, és hozzálátott az evőeszköz törölgetéséhez.
- Nagy kár, hogy Cedric fogja örökölni - jegyezte meg.
Első dolga lesz, hogy eladja az egészet, és megint elutazik külföldre. Nem látom be, hogy Anglia miért nem jó

egyeseknek. Haroldnak sem kellene ez a ház, és persze Emmának meg túlságosan nagy lenne. De ha Alexander kapná
meg, mi ketten olyan boldogok lennénk itt, hogy madarat lehetne velünk fogatni. Persze, igazában asszony is kellene a
házba. - Elgondolkozva nézett Lucyra. - De miket is beszélek? Ha Alexander örökölné ezt a birtokot, ahhoz előbb
valamennyiőjüknek meg kellene halnia, és ez nem valószínű, igaz? És ahogy én az öreg fiút elnézem, képes száz évig is
elélni, csak hogy borsot törjön az egész társaság orra alá. Nem hinném, hogy nagyon bánkódott Alfred halála miatt, igaz?

Lucy kurtán válaszolt:
- Nem, nem bánkódott.
- Átkozott, vén csirkefogó! - mondta Bryan Eastley vidáman.
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- Szörnyű, hogy miket beszélnek az emberek - közölte Mrs. Kidder. - Én persze oda se hallgatok, gondolhatja,
kedveském. Egyenesen elképesztő, hogy miket ki nem találnak! - Reménykedve várt Lucy válaszára.

- Bizonyára elképesztő - mondta Lucy.
- Arról a halott nőszemélyről, akit a Hosszú Pajtában találtak - folytatta Mrs. Kidder, miközben rák módjára hátrafelé

haladt, négykézláb, a konyhakövet sikálva -, azt beszélik, hogy Edmund úr szeretője volt a háború alatt, és most
ideutazott, a féltékeny férje pedig követte és megölte. Külfölditől ki is telik az ilyesmi, de hát ennyi év után ezt már
igazán nem hinné az ember...

- Valóban igen különös volna.
- De ennél még csúnyább dolgokat is mesélnek - mondta Mrs. Kidder. - Az emberektől minden kitelik. Meg lenne

lepve, kedveském, ha hallaná! Van, aki azt állítja, hogy Harold úr valahol külföldön megnősült, és most utánajött az
asszony, és felfedezte, hogy Harold úr elvette Lady Alice-t, és elhatározta, hogy feljelenti, mire Harold úr elhívta ide és
megölte, és elrejtette a holttestét a szarkofágban. Hallott már ilyesmit?

- Elképesztő! -jegyezte meg Lucy szórakozottan.
- Persze én oda sem figyelek - szólt Mrs. Kidder erélyesen -, nem sokra tartom az efféle szóbeszédet. El sem tudom

képzelni, hogyan tudnak az emberek ilyesmiket kigondolni, s ráadásul még széltében-hosszában mesélik is! Csak azt
remélem, hogy semmi sem jut ebből Emma kisasszony fülébe. Nagyon felizgathatja, és azt igazán nem szeretném. Emma
kisasszony mindig nagyon kedves, soha egy rossz szót sem mondana róla senki, egyetlen szót sem. És persze most, hogy
Alfred úr meghalt, róla sem mondanak semmi rosszat. Még azt sem, hogy megérdemelte, amit kapott, pedig hát azt joggal
mondhatnák. De igazán szörnyű, kedveském, hogy milyen gonosz nyelvűek az emberek erre mifelénk!

Mrs. Kidder nagyon élvezte a beszélgetést.
- Nagyon kínos lehet magának, hogy ilyesmit kell hallania - jegyezte meg Lucy.
- Jaj, meghiszem azt! - mondta Mrs. Kidder. - Legszívesebben oda sem hallgatok az ilyesmire. Mondom is az uramnak,

hogy hogy képesek ilyesmire az emberek?
Megszólalt a csengő.
- A doktor úr jött meg, kedveském. Beengedi, vagy menjek én?
- Beengedem - szólt Lucy.
De nem a doktor volt. A küszöbön magas, elegáns asszony állt, nercbundában. A kavicsos úton egy ragyogó

Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.
- Miss Crackenthorpe-ot keresem.
Kellemes volt a hangja, az r-eket kissé elnyelte. Az asszony megjelenése is kellemes volt. Harmincöt év körüli, fekete

hajú nő, drágán és ízlésesen öltözve.
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- Sajnálom - felelte Lucy -, Miss Crackenthorpe betegen fekszik, és nem fogadhat látogatókat.
- Tudom, hogy beteg volt, igen, de nagyon fontos, hogy beszéljek vele.
- Sajnos... - kezdte Lucy.
- Azt hiszem, maga Miss Eyelesbarrow, ugye? - vágott a szavába a látogató. - Kedvesen elmosolyodott. - A fiam

mesélt magáról, onnan tudom. Lady Stoddart-West vagyok, és Alexander most nálunk van.
- Ó, igen - bólintott Lucy.
- És valóban nagyon fontos, hogy lássam Miss Crackenthorpe-ot - folytatta a hölgy. - Tudok a betegségéről, és

biztosíthatom, hogy ez nem udvariassági látogatás. Amiatt jöttem, amit a fiúk mondtak el nekem, amit a fiamtól hallottam.
Azt hiszem, hogy rendkívül fontos az ügy, és ezért szeretnék Miss Crackenthorpe-pal beszélni. Nem kérdezné meg, hogy
fogadna-e?

- Kérem, fáradjon beljebb. - Lucy bevezette a látogatót a hallba, és onnan a nappaliba. Majd így szólt: - Felmegyek és
megkérdezem Miss Crackenthorpe-ot.

Felment, kopogott Emma ajtaján, és belépett.
- Lady Stoddart-West van itt - mondta. - Nagyon szeretne magával beszélni.
- Lady Stoddart-West? - Emma meglepődött. Majd hirtelen ijedt kifejezés jelent meg az arcán. - Csak nem történt

valami a fiúkkal... Alexanderrel?
- Nem, nem - nyugtatta meg Lucy. - A fiúkkal nincs semmi baj. De úgy látszik, hogy meséltek valamit, és Lady

Stoddart-West arról akar beszélni.
- Ó, hát... - Emma tétovázott. - Azt hiszem, fogadnom kell. Hogy nézek ki, Lucy?
- Nagyon csinos - mondta Lucy.
Emma ült az ágyban, vállára puha rózsaszínű sál borult, és kiemelte arcának halvány pírját. Fekete haját az ápolónő

csinosan megfésülte. Lucy tegnap egy vázában őszi leveleket rakott az éjjeliszekrényre. A szoba kellemes látványt
nyújtott, egyáltalán nem emlékeztetett betegszobára.

- Voltaképpen már fel is kelhetnék - mondta Emma.
- Dr. Quimper megengedte, hogy holnap felkeljek.
- Már valóban visszakapta a színét - állapította meg Lucy. - Felvezessem Lady Stoddart-Westet?
- Igen, kérem.
Lucy újra lement.
- Miss Crackenthorpe a szobájában várja.
Felkísérte a vendéget, kinyitotta az ajtót előtte, majd becsukta mögötte. Lady Stoddart-West kezét nyújtva közeledett

az ágyhoz.
- Miss Crackenthorpe? Bocsásson meg, kérem, hogy így magára rontok. Azt hiszem, már találkoztunk az iskolai

sportünnepélyeken...?
- Igen - felelte Emma. - Jól emlékszem rá. Kérem, foglaljon helyet.
Lady Stoddart-West leült az ágy mellé húzott székre. Csöndesen beszélt:
- Furcsának gondolhatja, hogy csak így bejelentés nélkül beállítottam, de okom van rá. Azt hiszem, hogy fontos okom.

A fiúk, ez érthető, ugye, elmeséltek nekem mindent. Persze hogy nagyon izgatottak voltak a gyilkosság miatt. Be kell
vallanom, nyugtalanított a dolog. Ideges voltam. Azonnal haza akartam vinni Jamest. A férjem azonban nevetett.
Kijelentette, hogy a gyilkosságnak nyilvánvalóan semmi köze nincs a házhoz vagy a családhoz, és azt mondta, hogy
amennyire gyerekkorára emlékszik, és James leveleiből látja, James meg Alexander is olyan szörnyen élvezik az egészet,
hogy egyszerűen kegyetlenség lenne őket megfosztani ettől a kalandtól. Így azután ráhagytam, és beleegyeztem, hogy
maradjanak együtt itt, amíg az előzetes megállapodás szerint James nem hozza magával hozzánk Alexandert.

- Úgy gondolja, hogy hamarabb haza kellett volna küldenünk a fiát? - kérdezte Emma.
- Nem, nem, egyáltalában nem erre céloztam. Ó, nagyon nehéz ezt elmondani! De a kötelességem, és el is mondom. A

fiúktól, ugye, érti, elég sokat megtudtam a történtekről. Azt mesélték nekem, hogy ez az asszony - a meggyilkolt nő - a
rendőrség szerint esetleg egy francia lány volt, akit az ön legidősebb bátyja - aki elesett a háborúban - Franciaországban
ismert. Valóban így van?

- Fennáll a lehetősége - felelte Emma kissé leverten -, gondolnunk kell erre is. Lehetséges, hogy ő az.
- Van valami okuk arra, hogy azt higgyék, hogy a holttest azé a leányé, Martine-é?
- Amint mondtam, fennáll a lehetősége.
- De miért... miért hiszik azt, hogy az a nő Martine volt? Volt nála valami levél... vagy iratok?
- Nem. Semmi ilyesmi. De én levelet kaptam tőle, Martine-tól.
- Levelet kapott... Martine-tól?!
- Igen. Megírta, hogy Angliában van, és szeretne eljönni és megismerkedni velem. Én meg is hívtam ide, de aztán

sürgönyt kaptam tőle, hogy visszautazik Franciaországba. Talán vissza is ment. Nem tudjuk. De azóta itt találtak egy
levélborítékot, amely neki volt címezve. Ebből arra következtetnek, hogy itt járt. De igazán nem értem... - Emma
félbehagyta a mondatot.

Lady Stoddart-West gyorsan közbeszólt:
- Nem érti, ugye, hogy mi közöm van hozzá? A maga helyében én sem tudnám. De amikor ezt meghallottam, vagyis
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inkább minderről egy zavaros beszámolót hallottam, el kellett jönnöm, hogy megbizonyosodjam, vajon valóban igaz-e
mindez, mert ha igen...

- Akkor? - kérdezte Emma.
- Akkor meg kell vallanom valamit, amit sohasem akartam elmondani. Én vagyok Martine Dubois.
Emma úgy meredt látogatójára, mintha nem tudná felfogni szavai értelmét.
- Maga? - kiáltott fel. - Maga Martine?
A vendég élénken bólintott.
- Igen, igen. Ez nagyon meglepi, ugye, pedig ez az igazság. A háború kezdetén találkoztam Edmund bátyjával. Nálunk

volt elszállásolva. Nos, a többit már tudja. Egymásba szerettünk. Össze akartunk házasodni, de azután következett a
dunquerque-i visszavonulás, Edmund eltűnt. Később közölték a halálhírét. Nem akarok most arról az időről beszélni.
Régen volt, elmúlt. Csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon szerettem a bátyját... Azután következtek a szörnyű
események. A németek megszállták Franciaországot. Én az ellenállási mozgalomban dolgoztam. Az volt a feladatom,
hogy segítsek az angol katonákat Franciaországon keresztül Angliába juttatni. Egy ilyen alkalommal találkoztam a
mostani férjemmel. Repülőtiszt volt, ejtőernyővel dobták le Franciaországba különleges megbízatással. A háború után
összeházasodtunk. Egyszer-kétszer gondoltam rá, hogy írok magának, de nem tudtam magam rászánni. Semmi jó nem
származna belőle, gondoltam, ha a régi emlékeket feleleveníteném. Új életet kezdtem, és nem akartam a régit felidézni. -
Elhallgatott, majd így folytatta: - De meg kell mondanom, hogy különös örömet szerzett nekem, amikor megtudtam, hogy
James fiam legjobb barátja az intézetben Alexander, akiről kiderült, hogy Edmund unokaöccse. Alexander, én úgy látom,
nagyon hasonlít Edmundhoz, és azt hiszem, ezt maga is észrevette. Nagyon boldoggá tett, hogy James és Alexander ilyen
jó barátok.

Előrehajolt, és Emma karjára tette a kezét:
- Ugye, megérti, kedves Emma, hogy amikor meghallottam a gyilkosság történetét, és azt, hogy a megölt asszonyról azt

tartják, hogy azzal a Martine-nal azonos, akit Edmund ismert, el kellett jönnöm, és meg kellett mondanom az igazságot?
Valamelyikünknek tájékoztatnia kell a rendőrséget erről a tényről. Bárki legyen is a halott asszony, semmiképpen sem
azonos Martine-nal.

- Alig tudom felfogni - szólt Emma -, hogy maga, maga az a Martine, akiről drága Edmondom írt nekem... - Emma
sóhajtott, fejét rázta, majd töprengve ráncolta össze a homlokát. - Nem értem. Azt a levelet... maga, írta nekem?

Lady Stoddart-West határozottan rázta a fejét.
- Nem, én nem írtam semmiféle levelet.
- Akkor... - Emma hirtelen elhallgatott.
- Akkor valaki bizonyára kiadta magát Martine-nak, valaki, aki pénzt akart így kicsikarni. Bizonyára így volt. De ki

lehetett az?
Emma lassan, tétovázva megkérdezte:
- Talán volt valaki akkor, aki tudott róla? A látogató vállat vont.
- Lehetséges. De én senkivel sem voltam bizalmas barátságban, senkinek nem mondtam el. És amióta Angliába jöttem,

azóta sem beszéltem róla senkinek. És miért várt mindeddig az illető? Nagyon furcsa, igazán nagyon furcsa...
Emma kijelentette:
- Nem értem az egészet. Meg kell tudnunk, hogy Craddock felügyelőnek mi a véleménye róla. - Hirtelen ellágyult

tekintettel nézett látogatójára: - Nagyon örülök, hogy végre mégis megismertelek, kedvesem.
- Én is nagyon örülök... Edmund sokat mesélt rólad. Nagyon szeretett. Boldog vagyok mostani életemben, de azért nem

felejtettem el egészen a múltat...
Emma hátradőlt, és mélyet sóhajtott:
- Ez nagyon nagy megkönnyebbülés - mondta. - Amíg attól féltünk, hogy a halott asszony Martine, úgy látszott, hogy

az egész összefügg a családdal. De most... szörnyű gondtól szabadultam meg! Nem tudom, hogy ki volt szegény, de
semmi köze sem lehetett hozzánk!

HUSZONHARMADIK FEJEZET

A legmodernebb követelményeket is kielégítő titkárnő bevitte Harold Crackenthorpe-nak a délutáni teát.
- Köszönöm, Miss Ellis. Ma korán hazamegyek.
- Nem kellett volna még bejönnie, Mr. Crackenthorpe - vélte Miss Ellis. - Látszik, hogy még nem érzi egészen jól

magát.
- Már nincs semmi bajom - felelte Harold Crackenthorpe, pedig valóban rosszul érezte magát. Kétségkívül nagyon

megviselte ez a dolog. Nos, az a fontos, hogy túl van rajta.
Igazán különös, hogy Alfred nem élte túl - gondolta töprengve -, az öregúr meg kibírta. Elvégre már hány éves?

Hetvenhárom? Hetvennégy? Évek óta gyengélkedik. Ha egyáltalában elpatkol valaki, hát az öregnek kellett volna lennie.
De nem. Alfredet érte utol a végzet. Pedig Alfred, amennyire Harold tudta, egészséges, erős fickó volt. Sohasem volt
semmi baja.
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Sóhajtva dőlt hátra székében. Miss Ellisnek igaza van. Még nem érzi magát egészségesnek, de le akart jönni az
irodába. Meg kellett tudnia, hogyan állnak az ügyei. Nagyon bizonytalan a helyzete. Mindez - Harold körülnézett -, a
gazdagon berendezett iroda, a világos, fényes bútorok, a drága modern székek, mind jómódra vall, és ez is a cél! Ez az,
amiben Alfred mindig hibát követett el. Ha az ember jómódúnak látszik, akkor mindenki azt hiszi, hogy valóban jómódú.
Egyelőre még nem szivárogtak ki a hírek bizonytalan anyagi helyzetéről. Ennek ellenére a csődöt nem tudja nagyon
sokáig elkerülni. Persze ha az apja hal meg Alfred helyett... De az öregúrnak valósággal jót tett az arzén! Igen, ha az apja
nem éli túl a mérgezést, akkor most nem lenne miért aggódnia.

Persze az a legfontosabb, hogy ne árulja el aggodalmát. A jómód látszata a fontos. Nem úgy, mint szegény Alfred
esetében, aki mindig ágrólszakadt volt, és ez meg is látszott rajta. Kisstílű spekuláns; az a fajta, amelyik sohasem
kockáztat mindent a nagy vagyon érdekében. Hol valami gyanús bandával dolgozott együtt, hol kétes ügyletekbe
keveredett; sohasem tudták ugyan elkapni és elítélni, de mindig a szakadék szélén egyensúlyozott. És mit nyert
mindezzel? Átmeneti jólét - azután megint siralmasan tengette tovább az életét, egyik napról a másikra. Alfred nem volt
nagyvonalú. Mindent egybevetve, nem mondaná, hogy Alfred halála nagy veszteséget jelent a számára. Sohasem szerette
öccsét, és most, hogy Alfredet eltették az útból, alaposan megnövekedik a része abból a pénzből, amit a nagyapja, a vén
zsugori hagyott rájuk; nem öt, hanem csak négy részre osztják fel. Sokkal jobb.

Harold arca kissé felderült. Felállt, vette kalapját, kabátját, és otthagyta az irodát. Jobb lesz, ha egy-két napig otthon
marad. Még nem érzi egészen jól magát. Kocsija odalent állt, és nemsokára London forgalmas utcáin kanyargott a háza
felé.

Inasa, Darwin, nyitott ajtót.
- Lady Alice épp most érkezett meg, uram - mondta.
Harold egy pillanatra rámeredt. Alice! Egek! Alice ma jött haza? Egészen elfeledkezett róla. Jó, hogy Darwin

figyelmeztette. Rossz benyomást keltett volna, ha felmegy és túlságosan meglepődik azon, hogy a felesége megérkezett.
Nem mintha számítana, gondolta. Egyiküknek sem volt már sok illúziója egymás iránti érzéseiket illetőleg. Habár nem
lehetetlen, hogy Alice kedveli őt.

Lady Alice voltaképpen nagy csalódást jelentett Harold számára. Nem volt szerelmes bele, persze, de bár elég csúnya
nő, nem kellemetlen a természete. A családja és a kapcsolatai pedig kétségkívül hasznosnak bizonyultak. Talán nem
annyira hasznosnak, mint kellett volna, mert amikor Alice-t elvette, az esetleges gyermekek helyzetére gondolt. A fiúknak
előnyös lett volna az előkelő rokonság. De nem voltak fiaik, leányaik sem, és semmi más nem maradt a számukra, csak az,
hogy együtt öregedjenek meg, anélkül, hogy sok mondanivalójuk lenne egymásnak, és anélkül, hogy különösen élveznék
egymás társaságát.

Alice sokat tartózkodott a rokonainál, és a telet rendszerint a Riviérán töltötte. Ott érezte jól magát, Haroldnak pedig
nem hiányzott.

Most felment a nappaliba, és szertartásosan üdvözölte feleségét:
- Isten hozta, kedvesem. Sajnálom, hogy nem mehettem ki a pályaudvarra, de tárgyalásom volt. Siettem minél előbb

haza. Milyen az élet Saint-Raphaelben?
Alice elmondta, hogy milyen az élet Saint-Raphaelben. Sovány nő volt, vörhenyesszőke hajjal, horgas orra volt és

fakó, barna szeme. Udvarias, monoton és meglehetősen nyomasztó hangon beszélt. Kellemes volt az útja hazafelé, csak a
Csatornán volt kissé viharos az idő. A vámosok, szokás szerint, sokat kellemetlenkedtek Doverben.

- Repülővel kellett volna jönnie - jegyezte meg Harold, mint máskor is. - Sokkal egyszerűbb.
- Lehet, de nem szeretek repülni. Sohasem szerettem. Idegesít.
- Sok időt takarít meg vele az ember - mondta Harold.
Lady Alice udvariasan érdeklődött a férje egészségi állapota után.
- Emma sürgönye egészen megrémített - jegyezte meg. - Úgy értettem, hogy mindnyájan megbetegedtek.
- Csakugyan - felelte Harold.
- Nemrégiben olvastam az újságban, hogy egy szállodában egyszerre negyven vendég betegedett meg ételmérgezésben

- mondta Lady Alice. - Az egész hűtési folyamat veszélyes, azt hiszem. Az emberek túlságosan sokáig tartják a
hűtőszekrényben az ételt.

- Lehetséges - felelte Harold. Megemlítse-e az arzént vagy sem? Valahogyan, Alice-ra tekintve, képtelennek érezte
magát arra, hogy elmondja. Alice világában, úgy érezte, nincs helye az arzénmérgezésnek. Ilyesmiről csak az újságban
olvas az ember. Ilyesmi nem történik az ember családjában. De a Crackenthorpe családban megtörtént...

Felment a szobájába, és lefeküdt egy-két órára, mielőtt átöltözött volna vacsorához. Az asztalnál, feleségével
kettesben, a beszélgetés többé-kevésbé ugyanolyan mederben folyt. Felületesen, udvariasan. Emlegették az ismerősöket és
barátokat Saint-Raphaelben.

- A hallban, az asztalon láttam egy magának címzett kis csomagot - közölte Lady Alice.
- Igazán? Nem is vettem észre.
- Olyan különös dolog történt: képzelje el, egy asszony azt mesélte, hogy valami pajtában egy meggyilkolt nőt találtak.

Szerinte az eset Rutherford Hallban történt. Bizonyára egy másik Rutherford Hall volt az.
- Nem - felelte Harold -, a mi pajtánkban történt.
- De igazán, Harold! Egy meggyilkolt nő Rutherford Hall pajtájában, és még csak meg sem említi!
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- Nos, nem volt rá alkalom, kedvesem - mondta Harold. - És az egész nagyon kellemetlen volt. Semmi közünk nem volt
hozzá, természetesen. A sajtó persze nagy ügyet csinált belőle. A rendőrséggel is sok bajunk volt.

- Igazán kellemetlen - mondta Lady Alice. - Kiderítették, hogy ki volt a tettes? - kérdezte elég közömbösen.
- Még nem - felelte Harold.
- Miféle nő volt?
- Senki sem tudja. Valószínűleg francia.
- Ó, francia! - szólt Lady Alice, és ha az osztálykülönbséget leszámítjuk, a hangja nem sokban különbözött Bacon

felügyelő hangjától. - Nagyon bosszantó lehetett mindnyájuk számára - jegyezte meg.
Az ebédlőből átmentek a kis dolgozószobába, ahol általában tartózkodtak, amikor kettesben voltak. Harold már nagyon

kimerültnek érezte magát. “Korán lefekszem" - gondolta.
Felvette a hallban az asztalról a kis csomagot, amelyet a felesége említett. Kicsiny, gondosan lepecsételt,

lelkiismeretesen becsomagolt doboz volt. Harold felbontotta, amikor leült megszokott helyére, a tűz mellett álló
karosszékbe.

A csomagban kis doboz volt, tablettákkal, és rajta a következő felírás: “Éjszakára két tabletta." Mellette a
brackhamptoni gyógyszerész címével ellátott papír, a következő szöveggel: “Dr. Quimper megbízásából."

Harold Crackenthorpe összeráncolta homlokát. Kinyitotta a dobozt, és megnézte a tablettákat. Igen, úgy látszik,
ugyanaz a gyógyszer, amit rendszeresen szed. De hiszen Quimper azt mondta, hogy már nem kell többet szednie? “Már
semmi szüksége rá." Ezt mondta Quimper.

- Min gondolkozik, kedvesem? - kérdezte Lady Alice. - Mintha bántaná valami...
- Ó, csak ezen a... gyógyszeren tűnődöm. Esténként vettem be. De úgy emlékszem, az orvos meghagyta, hogy ne

szedjek többet.
A felesége nyájasan megjegyezte:
- Talán inkább azt mondta, hogy ne felejtse el bevenni.
- Igen, igen, lehetséges, hogy így mondta... - szólt Harold kétkedve.
Ránézett a feleségére. Egy-két pillanatig tűnődött, vajon mire gondol. Lady Alice jámbor tekintete semmit nem árult

el. Olyan volt a szeme, mint egy üres ház ablaka. Vajon mit gondol róla Alice? Mit érez iránta? Szerette őt valaha?
Bizonyára. Vagy csupán azért ment hozzá, mert azt képzelte, hogy jómódú üzletember, és Alice már megunta a
nélkülözést? Nos, nagyjából egészen jól bevált a számítása. Kocsija van, Londonban szép háza, külföldre utazhat, amikor
csak kedve tartja, és drága ruhákat vásárolhat - bár a csoda tudja, miért, ezek a ruhák sohasem állnak valami jól Alice-nak.
Igen, nagyjából nem járt rosszul. Eltűnődött, vajon Alice-nak is ez-e a véleménye. Persze az asszony nem szereti őt
igazán. De hát ő sem szereti az asszonyt. Egyetlen közös gondolatuk sincs, semmi beszédtémájuk, semmi közös emlékük.
Ha lennének gyermekeik... furcsa, az egész családban nincs gyerek, Edie húgának a fián kívül. Edie... buta leány volt,
megkötötte azt az esztelen, elsietett, háborús házasságot. Pedig ő igyekezett lebeszélni róla.

Azt mondta: - Nincs semmi baj ezekkel a fess fiatal pilótákkal, dicsőség, bátorság és a többi, de ez a fiú, hidd el
nekem, semmire sem lesz jó békeidőben. Kétlem, hogy egyáltalán el tud-e majd tartani.

De Edie azt felelte: mit számít az? Szereti Bryant, és Bryan is szereti őt, és valószínűleg úgyis rövidesen elesik. Miért
ne legyünk egy kicsit boldogok? Mi értelme, hogy a jövőre gondoljanak, amikor bármelyik percben mindnyájukat
elpusztíthatja egy bomba? Elvégre, mondta Edie, a jövő nem számít, hiszen egy szép napon mégiscsak megkapják
nagyapa pénzét. Harold kényelmetlenül fészkelődött a székén. Nagyapjuk végrendelete igazán nagyon méltánytalan!
Mintha mindnyájukat madzagon rángatná! Ez a végrendelet senkinek sem szerzett örömet. Nem örültek neki az unokák,
az apjukat meg egyenesen megvadította. Az öregúr egyszerűen elhatározta, hogy sosem hal meg. Ezért vigyáz olyan
nagyon magára. Pedig hamarosan mégiscsak meg kell halnia. Mert különben... Haroldot megint elöntötték a gondok;
betegnek és fáradtnak érezte magát, szédült.

Észrevette, hogy Alice még egyre figyeli. A fakó szem tűnődő tekintete valahogyan kényelmetlenül érintette.
- Azt hiszem, inkább lefekszem - mondta. - Hiszen ma voltam először bent az irodában.
- Igen - szólt Lady Alice. - Valóban az lesz a legjobb. Bizonyára az orvos is azt tanácsolta, hogy eleinte kímélje magát.
- Az orvosok mindig ezt mondják - jegyezte meg Harold.
- És ne felejtkezzék meg a tablettákról, kedvesem - szólt utána Lady Alice. Felvette a dobozt az asztalról, és átnyújtotta

férjének.
Harold jó éjszakát kívánt, és felment a szobájába. Igen, szüksége van a gyógyszerre. Helytelen lenne máris abbahagyni

a szedését. Bevett kettőt, és ivott utána egy pohár vizet.

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET

- Ezt senki jobban el nem fuserálhatta volna nálam - állapította meg Dermot Craddock komoran.
Miss Marple halk, megnyugtató hangon tiltakozott:
- Ugyan, ugyan, maga igazán jó munkát végzett, kedves fiam. Nem tehet magának szemrehányást.
- Jó munkát végeztem, azt gondolja? Hagytam, hogy az egész családot megmérgezzék. Először Alfred Crackenthorpe
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halt meg, most pedig Harold! Mi történik itt, az ördögbe is? Ezt szeretném tudni!
- Mérgezett tabletták... - mondta Miss Marple elgondolkozva.
- Igen. Ördögien ravasz módszer, ami azt illeti. Pont olyanok voltak, mint amilyeneket eddig szedett. Egy gépelt papír

volt mellékelve: “Dr. Quimper megbízásából." Nos, Quimper nem rendelt semmiféle tablettát. A dobozon a gyógyszerész
címkéje volt, s a gyógyszerész semmit sem tudott az egészről. Nem. Ez a doboz a tablettákkal Rutherford Hallból érkezett.

- Valóban tudja, hogy a doboz Rutherford Hallból érkezett?
- Igen. Alaposan ellenőriztünk mindent. A dobozban eredetileg az Emmának rendelt nyugtató volt.
- Ó, értem. Emma...
- Igen. Rajta voltak az ujjlenyomatai, és mindkét ápolónő ujjlenyomatai, meg a gyógyszert elkészítő gyógyszerész

ujjlenyomatai is. Senki másé, természetesen. Az, aki küldte, óvatos volt.
- És a nyugtatót kivették a dobozból, és mással helyettesítették?
- Igen. Ez persze a tabletták átka. Egyik olyan, mint a másik.
- Bizony - bólogatott Miss Marple egyetértőleg. - Emlékszem, hogyan volt fiatal koromban: a fekete orvosság, meg a

barna (köhögés ellen), és a fehér, meg dr. Ezmegaz rózsaszínű gyógyszere. Az ember sohasem keverte össze őket.
Valójában, tudja, az én falumban, St. Mary Meadban, mi még most is az ilyenfajta orvosságot szeretjük. Mindig kanalas
orvosságot kérnek az emberek, nem tablettát. Mi volt a tablettákban? - kérdezte.

- Akonit. Olyasfajta tabletta, amilyet általában “Méreg" feliratú üvegben tartanak, egyszázalékos oldatban, és csakis
külsőleg használják.

- És Harold bevette és meghalt - mondta Miss Marple elgondolkozva. Dermot Craddock mormogott valamit, ami
nyögésnek hangzott.

- Ne haragudjon, hogy itt fújom ki magamat - mondta. - “Jane néni lelki klinikája"... tisztára úgy érzem magam!
- Ez igazán nagyon kedves magától, nagyon kedves - mormolta Miss Marple -, és igen nagyra értékelem. Magát, mint

Sir Henry keresztfiát, egészen másként nézem, mintha egyszerűen csak detektívfelügyelő lenne.
Dermot Craddock arcán hirtelen mosoly villant át.
- Viszont tagadhatatlan, hogy az egész vonalon borzalmasan elfuseráltam mindent - mondta. - Az itteni rendőrfőnök a

Scotland Yardot hívja segítségül, és mit érnek el vele? Hogy épületes szamárságokat csinálok!
- Ó, dehogy - tiltakozott Miss Marple.
- De igen. Nem tudom, ki mérgezte meg Alfredet, és nem tudom, ki mérgezte meg Haroldot, és mindennek

betetőzéséül, halvány fogalmam sincs arról, hogy ki volt a meggyilkolt nő. Ez a Martine-dolog biztos tippnek látszott.
Mintha az egész ügy összefüggne. És most mi történik? Az igazi Martine előkerül, és - hihetetlen bár, de igaz - Sir Robert
Stoddart-West felesége. Hát akkor ki volt a pajtában talált nő? A jó ég tudja. Először teljesen bíztam abban az
elgondolásban, hogy a meggyilkolt nő Anna Stravinska, és azután kiderült, hogy kacsa az egész...

Szóáradatát megszakította Miss Marple jellegzetes, jelentőségteljes köhintése.
- Valóban kacsa volt? - mormolta Miss Marple.
Craddock rámeredt.
- Hát az a levelezőlap Jamaicából...
- lgen, igen - mondta Miss Marple -, de az voltaképpen nem bizonyíték, igaz? Úgy értem, manapság bárki küldhet

levelezőlapot úgyszólván a világ minden tájáról. Emlékszem Mrs. Brierlyre, amikor olyan súlyos idegösszeroppanása
volt. A végén úgy döntöttek, hogy feltétlenül be kell feküdnie az ideggyógyintézetbe kivizsgálásra, és Mrs. Brierly nagyon
aggódott, nehogy a gyermekei megtudják, ezért tizennégy levelezőlapot írt meg előre, és elintézte, hogy azokat külföldön,
különböző helyeken adják fel, és azt mondta a gyermekeinek, hogy külföldön tölti a szabadságát. - Majd hozzátette,
Dermot Craddockra nézve: - Ugye érti, mire gondolok?

- Persze hogy értem - felelte Craddock, és rábámult. - Természetesen ellenőriztük volna azt a levelezőlapot, ha az
egész Martine-féle dolog nem illett volna olyan jól az elgondolásunkba.

- Éppen beleillett - mormolta Miss Marple.
- Beleillett az összefüggésbe - mondta Craddock. - Elvégre ott volt az a levél, Martine Crackenthorpe aláírásával,

amelyet Emma kapott. Nem Lady Stoddart-West küldte, de valakinek küldenie kellett. Olyasvalaki küldte, aki Martine
szerepét akarta eljátszani, és hasznot akart húzni abból, hogy Martine-nak tartják. Ezt nem tagadhatja.

- Nem, nem.
- És azután ott volt az a boríték Emma kézírásával, a londoni címmel. Rutherford Hallban találták meg, s ez arra

vallott, hogy az az asszony valóban ott volt.
- De hiszen a meggyilkolt asszony nem volt ott! - jegyezte meg Miss Marple. - Nem abban az értelemben volt ott,

ahogyan maga gondolja. Csupán akkor érkezett meg Rutherford Hallba, amikor már meghalt. Kilökték egy vonatból a
vasúti töltésre.

- Valóban.
- A boríték tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy a gyilkos volt ott. Feltehetőleg a többi okmánnyal és holmival együtt

vette el ezt a borítékot attól az asszonytól, és azután véletlenül elveszítette... vagy... most azon tűnődöm, hogy valóban
véletlenül történt-e? Bacon felügyelő és a maga emberei is bizonyára alaposan átkutattak mindent, és nem találták meg.
Csak később került elő a kazánházból.
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- Ez érthető - jegyezte meg Craddock. - Az öreg kertész minden apró papírdarabot összeszedett, amit csak a kertben
talált, és oda rakta.

- Ahol a fiúk könnyen megtalálhatták - mondta Miss Marple elgondolkozva.
- Azt hiszi, a gyilkos azt akarta, hogy megtaláljuk?
- Nos, csak tűnődöm rajta. Elvégre elég könnyű lehetett kitalálni, hogy a fiúk hol keresgélnek legközelebb, sőt még rá

is lehetett terelni a figyelmüket arra a helyre... Igen, töprengek ezen... Ezzel az Anna Stravinska-ügy lezárult, nemde?
- Azt hiszi, hogy mégiscsak ő volt a meggyilkolt nő? -kérdezte Craddock.
- Azt hiszem, hogy valaki megijedt, amikor érdeklődni kezdtek utána, ez minden... Azt hiszem, hogy valaki nem

akarta, hogy az érdeklődést folytassák.
- Ragaszkodjunk ahhoz kiindulási ponthoz, hogy valaki Martine szerepét akarta eljátszani - mondta Craddock -, és

azután valamilyen okból mégsem tette. Vajon miért? Valaki küldött egy sürgönyt, hogy Martine visszautazik
Franciaországba, majd elrendezte, hogy az asszony leutazzék vele, és útközben megölte. Eddig egyetért a
gondolatmenettel?

- Nem egészen - jegyezte meg Miss Marple. - Nem hinném, hogy elég egyszerűen építi fel a dolgot.
- Egyszerűen! - kiáltott fel Craddock. - Maga egészen megkeveri az embert! Mondja meg nekem őszintén: tudja, hogy

ki volt a meggyilkolt nő, vagy nem?
Miss Marple sóhajtott:
- Olyan nehéz helyesen kifejezni valamit... Úgy értem, nem tudom, hogy ki volt, de ugyanakkor elég biztos vagyok

abban, hogy ki volt, ha érti, mire gondolok. Craddock felkapta a fejét.
- Hogy értem-e, mire gondol? A leghalványabb fogalmam sincs róla! - Kinézett az ablakon. - Ott jön a maga Lucy

Eyelesbarrow-ja, ide tart - jegyezte meg. - Nos, én elmegyek. Az önérzetem nagyon rozoga állapotban van ma délután, és
egy ügybuzgó és sikerdús ifjú hölgy társaságát már végképp nem tudom elviselni.

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET

- Megnéztem a “tontin"-t a szótárban - mondta Lucy.
- Gondoltam, hogy megnézed - felelte Miss Marple nyugodtan.
Lucy felmondta a szöveget:
- “Lorenzo Tonti olasz bankár kezdeményezte 1653-ban az évjáradék olyan formáját, amelynél azoknak a részét, akik

meghalnak, a túlélők részesedéséhez adják hozzá." - Elhallgatott, majd folytatta: - Erről van szó, ugye? Ez jól illik ide, és
maga már akkor, az utolsó két haláleset előtt, gondolt rá.

Nyugtalanul fel-alá járkált a szobában. Miss Marple ült és figyelte. Ez a Lucy Eyelesbarrow nagyon különbözött attól,
amilyennek azelőtt ismerte.

- Úgy gondolom, hogy voltaképpen a végrendeletnek köszönhető - mondta Lucy. - Egy ilyen jellegű végrendelet,
amely azzal végződik, hogy ha az örökösök közül csak egyetlen is túléli a többit, az kapja meg az egész örökséget...
Nagyon sok pénzről volt szó, ugye? Azt hinné az ember, hogy elegendő lenne, még ha felosztják is... - Elhallgatott.

- Az a baj - jegyezte meg Miss Marple -, hogy az emberek kapzsiak. Egyesek. Nagyon gyakran ez az oka, hogy valami
történik. Nem gyilkossággal kezdődik a dolog, nem azzal a szándékkal, hogy megöljenek valakit, még csak nem is
gondolnak rá. Az illető azzal kezdi, hogy mohó, és többet akar, mint amennyi a jussa. - Letette a kötését, és maga elé
bámult a levegőbe. - Egy ilyen üggyel kapcsolatban találkoztam első ízben Craddock felügyelővel. Az ügy vidéken
történt, Medenham közelében. Ugyanígy kezdődött: egy gyenge jellemű ember, aki nagyon sok pénzt akart. Olyan pénzt,
amelyhez nem volt joga, de úgy látszott, hogy könnyen hozzá tudna jutni. Akkor még nem volt szó gyilkosságról. Csak
valami könnyű és egyszerű megoldásról, ami jóformán nem is látszott helytelennek. Így kezdődnek a dolgok... De három
gyilkossággal végződött.

- Ugyanúgy, mint ez az ügy - mondta Lucy. - Mi is három gyilkosságot értünk meg. Első volt az asszony, aki
Martine-nak adta ki magát, és akinek a fia igényt tarthatott volna az örökség egy részére, azután Alfred, majd Harold. És
most már csak ketten maradtak, igaz?

- Úgy érted - kérdezte Miss Marple -, hogy már csak Cedric és Emma maradtak életben?
- Nem Emma. Emma nem magas, sötét hajú férfi. Nem. Cedricre és Bryanra gondolok. Bryan eddig sohasem jutott az

eszembe, mivel szőke. Szőke a bajusza és kék a szeme, de nemrégiben... - abbahagyta a mondatot.
- Igen, igen, folytasd csak - biztatta Miss Marple. - Mondd el, mi bánt. Valami nagyon felizgatott, ugye?
- Akkor történt, amikor Lady Stoddart-West éppen távozóban volt. Elköszönt, majd hirtelen megfordult, mielőtt

beszállt volna a kocsijába, és megkérdezte: “Ki volt az a magas, sötét hajú férfi, aki a teraszon állt, amikor jöttem?" El
sem tudtam képzelni, kire gondol, hiszen Cedric még ágyban feküdt. Ezért megkérdeztem, kissé tanácstalanul: “Csak nem
Bryan Eastleyre gondol?", és Lady Stoddart-West azt felelte: “Persze, ő volt az, Eastley repülőszázadparancsnok. Az
ellenállás idején egyszer a mi padlásunkon rejtőzött. Emlékeztem rá, mert olyan jellegzetes tartással állt ott." És még
hozzátette: “Örülnék, ha találkozhatnék vele." De akkor nem találtuk meg.

Miss Marple semmit sem szólt, csak várt.
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- És azután - folytatta Lucy - később megnéztem magamnak... Háttal állt, és rádöbbentem arra, amit addig is látnom
kellett volna. Hogy ha egy férfi szőke is, a haja sötétebbnek látszik, ha brillantinozza. Bryan haja sötétszőke, de majdnem
barnának látszik. Tehát érti már, ugye, hogy Bryan is lehetett az a férfi, akit a maga barátnője a vonatban látott. Lehetett...

- Igen - mondta Miss Marple. - Erre már én is gondoltam.
- Maga mindenre gondol! - állapította meg Lucy keserűen.
- Nos, kedvesem, az ember nem tehet mást!
- De nem látom be, hogy mit érne vele Bryan Eastley. Hiszen a pénzt Alexander kapná, nem ő. Azt hiszem, könnyebb

élete lenne, egy kissé több fényűzést engedhetnének meg maguknak, de nem nyúlhatna a tőkéhez a tervei megvalósítására.
- Ha Alexandernek bármi baja történne, mielőtt a huszonegyedik életévét betölti, akkor Bryan kapná meg a pénzt, mint

apja és legközelebbi hozzátartozója - állapította meg Miss Marple.
Lucy rémülten pillantott Miss Marple-ra.
- Azt Bryan sohasem tenné meg! Egy apa sohasem tenne meg ilyesmit, csak azért, hogy a pénzt megkapja!
Miss Marple sóhajtott.
- Sokan megteszik, kedvesem. Nagyon szomorú és borzalmas ez, de valóban megteszik. Ismertem egy asszonyt, aki

három gyermekét megmérgezte, hogy egy kis biztosítási összeget megkapjon. És tudok egy öregasszonyról, egy látszólag
egészen kedves öregasszonyról, aki megmérgezte a fiát, amikor az hazament szabadságra. Az ügyet az újságok is
megírták. Bizonyára te is olvastál róla. Először meghalt a leánya, azután a fia, ő meg azt állította, hogy őt is
megmérgezték. Találtak is mérget a zabkásában, de kiderült, hogy ő maga tette bele. Már éppen azt tervezte, hogy az
utolsó, életben maradt leányát is megmérgezi. Nem a pénz miatt tette. Féltékeny volt rájuk, mert fiatalabbak voltak nála,
és éltek, ő meg attól félt - szörnyű kimondani, de ez volt az igazság -, hogy a gyermekei örülnek majd az életnek, amikor ő
már meghalt. Mindig a fogához verte a garast. Persze kissé bogaras volt, ahogy mondják, de én egyáltalában nem látom
be, hogy ez valóban indok az ilyesmire. Úgy értem, hogy valaki oly sok módon lehet bogaras. Néha az ember ide-oda jár
és elajándékozza mindenét, és nem létező bankszámlák terhére állít ki csekkeket, csak azért, hogy jót tegyen másokkal. Ez
azt mutatja, hogy a “bogarassága" mögött jóindulat rejtőzik. De persze ha valaki bogaras, és emögött rosszindulat lappang
- nos, akkor kész a baj. Nos, segít rajtad, amit mondtam, kedves Lucym?

- Mi segít rajtam? - kérdezte Lucy zavartan.
- Az, amit meséltem - mondta Miss Marple. Majd hozzátette szelíden: - Egyáltalában nem kell aggódnod, kedvesem.

Igazán nem szabad aggódnod. Elspeth McGillicuddy most már bármelyik nap megérkezhet.
- Nem értem, hogy ennek mi köze van a dologhoz?
- Nem, kedvesem, talán nem. De én azt hiszem, hogy ez fontos.
- Nem tehetek róla, hogy aggódom - mondta Lucy. - Hiszen érti, hogy érdekel engem a család sorsa.
- Tudom, kedvesem, nagyon nehéz számodra, hiszen mind a kettőjükhöz vonzódsz, ugye, egészen különböző módon.
- Hogy érti ezt? - kérdezte Lucy élesen.
- A két férfiról beszéltem - felelte Miss Marple. - Cedricről meg a sógoráról. Voltaképpen kár, hogy a család két

legkellemetlenebb tagja halt meg, és a két sokkal kellemesebb tagja maradt életben. Megértem, hogy Cedric
Crackenthorpe nagyon vonzó férfi. Sokkal rosszabbnak tetteti magát, mint amilyen, és nagyon bosszantó a modora.

- Úgy fel tud dühíteni, hogy őrjöngeni tudnék! - kiáltott fel Lucy.
- Igen, és ezt nagyon élvezed, ugye? Neked helyén van az eszed, és élvezetet találsz egy parázs vitában. Igen, értem,

hogy miért olyan vonzó. Mr. Eastley meg elég szomorú típus, inkább olyan, mint egy boldogtalan kamasz. Ez,
természetesen, szintén vonzó.

- És egyikük gyilkos - fakadt ki Lucy keserűen -, és bármelyikük lehet. Nem tudok közöttük választani. Cedric például
egyáltalában nem bánkódik Alfred vagy akár Harold halála miatt. Terveket készít, hogy mit fog kezdeni Rutherford
Hall-lal, és egyre azt hajtogatja, hogy sok pénzbe fog kerülni, ha úgy hozza rendbe, ahogyan akarja. Persze tudom, hogy
eltúlozza az érzéketlenségét és közömbösségét. De ez ürügy is lehet. Úgy értem, hogy mindegyik azt mondja róla, hogy
sokkal érzéketlenebb, mint amilyen. De lehet, hogy nem úgy van. Lehetséges, hogy valaki sokkal érzéketlenebb, mint
amilyennek látszik.

- Kedves Lucym, igazán nagyon sajnálom az egész dolgot!
- És aztán Bryan - folytatta Lucy. - Rendkívül furcsa, de Bryan valóban szeretne ott élni. Azt gondolja, hogy ő meg a

fia nagyon jól éreznék magukat, és tele vannak tervekkel.
- Mindig tele van mindenféle tervekkel, ugye?
- Igen. A tervei mind csodálatosnak hangzanak, de az a kényelmetlen érzésem, hogy soha sem válnának be. Úgy értem,

hogy a gyakorlatban nem lehet őket megvalósítani. Az elgondolás jónak látszik, de nem hinném, hogy valaha is meg tudná
valósítani.

- Légvárakat épít, ugye?
- Igen, és nem csupán jelképesen. Hanem a szó szerinti értelemben is. Minden terve a levegővel van kapcsolatban.

Talán egy igazán jó vadászrepülő sohasem száll le egészen a földre... És annyira szereti Rutherford Hallt, mivel arra a
nagy, zegzugos Viktória-korabeli házra emlékezteti, amelyben a gyerekkorát töltötte.

- Értem - felelte Miss Marple. - Igen, értem...
Majd egy gyors oldalpillantást vetett Lucyra, és váratlanul megkérdezte: - De ez még nem minden, ugye, kedvesem?
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Más baj is van, igaz?
- Igen, még valami más is bánt. Valami, amire nem döbbentem rá mindjárt, csak néhány napja. Bryan valójában azzal a

vonattal is utazhatott...
- A 16.33-assal, a Paddingtonról?
- Igen. Emma azt gondolta, hogy neki is be kell számolnia a december 20-i tevékenységéről, és nagyon gondosan el is

mondott mindent: délelőtt bizottsági ülés, délután bevásárlás, tea a Négylevelű Lóherében, és azután, azt mondta, kiment
Bryan elé az állomásra. A 16.50-essel várta Bryant, az is a Paddington pályaudvarról indul, de persze Bryan utazhatott a
korábbi vonattal is, és azt mondhatta, hogy a későbbivel érkezett. Egészen mellékesen mondta el nekem, hogy a
kocsijának valami baja volt, ezért vonaton kellett lejönnie - szörnyen unalmas volt, különben is utálja a vonatot. Egészen
természetesen viselkedett a kérdéssel kapcsolatban... Minden rendben is lehet, de valahogyan jobb szeretném, ha nem
vonattal érkezett volna.

- Azon a vonaton is lehetett - mondta Miss Marple elgondolkozva.
- Ez semmit sem bizonyít. A legszörnyűbb dolog a gyanú. Az, hogy az ember nem tudja. És talán sohasem tudja meg!
- Dehogynem tudjuk meg, kedvesem - jelentette ki Miss Marple határozottan. - A gyilkosok egyetlen közös

tulajdonsága, hogy képtelenek abbahagyni. Vagy úgyis mondhatnánk, hogy nem hagyja őket nyugodni az ügy.
Mindenesetre - jelentette ki Miss Marple ellentmondást nem tűrő hangon - nem tudják abbahagyni, ha már a második
gyilkosságot is elkövették. Nos, ne ess kétségbe, Lucy. A rendőrség mindent megtesz, ami tőle telik, és vigyáz mindenkire
- és az a legfontosabb, hogy Elspeth McGillicuddy most már hamarosan megérkezik!

HUSZONHATODIK FEJEZET

1

- Nos, Elspeth, teljesen tisztában vagy vele, hogy mit kell tenned?
- Igen, igen - felelte Mrs. McGillicuddy -, de meg kell mondanom, Jane, hogy nagyon furcsállom ezt a dolgot...
- Nincs benne semmi furcsa - biztosította Miss Marple.
- Hát, már ne is haragudj... Hogy valaki megérkezzék egy házba, és majdnem rögtön kikéredzkedjék!...
- Az időjárás nagyon hideg - mutatott rá Miss Marple -, és elvégre ehettél valamit, ami megártott, és abban, hogy a

mellékhelyiség után érdeklődsz, igazán nincs semmi furcsa. Úgy értem, hogy az ilyesmi előfordulhat. Emlékszem, hogy
egyszer Louisa Felby jött hozzám látogatóba, és a rövid vizit alatt ötször kéredzkedett ki. Ez - tette hozzá Miss Marple
mellékesen -, egy rosszul sikerült húspástétom következménye volt.

- Ha legalább elmondanád, mi a szándékod vele, Jane - sóhajtott Mrs. McGillicuddy.
- Hát pedig ezt hiába is kéred - mondta Miss Marple.
- Milyen bosszantó tudsz lenni, Jane. Először is azt akarod, hogy ezt a hosszú utat megtegyem vissza Angliába, előbb,

mint terveztem...
- Igazán nagyon sajnálom - szólt Miss Marple -, de nem volt más választásom. Tudod, bármely pillanatban

megölhetnek valakit. Ó, tudom, hogy a rendőrség minden óvatossági intézkedést megtett, és hogy mindenki vigyáz
magára, de mindig megvan az a csekély valószínűség, hogy a gyilkos túlságosan is okosnak bizonyul, és túljár
mindenkinek az eszén. Tehát, Elspeth, ezért kellett hazajönnöd. Elvégre téged meg engem arra neveltek, hogy megtegyük
a kötelességünket, ugye?

- Arra bizony - felelte Mrs. McGillicuddy -, a mi fiatal korunkban nem ismerték a hanyagságot!
- Akkor hát nincs semmi hiba - mondta Miss Marple elégedetten. - És hallon, hogy már itt is a taxi - tette hozzá,

amikor halk dudálás hallatszott a ház előtt.
Mrs. McGillicuddy felvette férfias szabású kabátját, Miss Marple meg beburkolódzott egy sereg sálba és kendőbe.

Azután a két hölgy beszállt a taxiba, és Rutherford Hallba hajtottak.

2

- Vajon ki jöhetett? - kérdezte Emma, aki az ablakon kinézve, megpillantotta a ház előtt megálló taxit. - Azt hiszem,
Lucy öreg nagynénje.

- Ejnye, micsoda kellemetlen látogató - morgott Cedric.
A heverőn feküdt, és egy képes folyóiratot nézegetett, lábát pedig felrakta a kandallópárkányra.
- Mondd meg neki, hogy nem vagy itthon.
- Amikor azt tanácsolod, mondjam neki, hogy nem vagyok idehaza, úgy érted, én menjek ki, és közöljem vele? Vagy

úgy gondolod, mondjam meg Lucynak, hogy közölje ezt a nagynénjével?
- Erre nem gondoltam - felelte Cedric. - Azt hiszem, hogy azokra az időkre gondoltam, amikor inasunk és

komornyikunk is volt, ha ugyan volt valaha. Bár emlékszem egy inasra a háború előtt. Azután kikezdett a konyhalánnyal,
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és rettenetes csetepaté támadt emiatt. Nincs itt valamelyik vén csoroszlya takarítani?
Ebben a pillanatban azonban Mrs. Hart nyitott be - ez volt a napja, amikor a rezet tisztította -, és Miss Marple jött be a

nyomában, nagyon izgatottan, sálak és kendők forgatagában, egy alacsony, vaskos hölgy kíséretében.
- Igazán remélem - jelentette ki Miss Marple, Emma kezét megszorítva -, hogy nem vagyunk alkalmatlanok. De

holnapután hazautazom, és nem álltam meg, hogy ne jöjjek el még egyszer, hogy elbúcsúzzam, és megköszönjem a Lucy
iránti, kedvességét. Ó, majd elfelejtettem. Hadd mutassam be a barátnőmet, Mrs. McGillicuddyt, aki nálam van
vendégségben!

- Jó estét kívánok - szólt Mrs. McGillicuddy, aki teljes figyelmét Emmának szentelte, majd tekintetét az ültéből
felemelkedett Cedricre fordította. Lucy lépett be ebben a pillanatban.

- Jane néni, nem is tudtam, hogy...
- El kellett jönnöm elbúcsúzni Miss Crackenthorpe-tól - közölte Miss Marple, Lucy felé fordulva -, aki olyan nagyon,

nagyon kedves hozzád, Lucy.
- Lucy az, aki kedves hozzánk - mondta Emma.
- Igen, valóban - jegyezte meg Cedric. - Úgy dolgoztatjuk, mint egy gályarabot. Felszolgált a betegszobákban, le-föl

szaladgált a lépcsőn, főzte a diétás papit...
Miss Marple félbeszakította:
- Olyan nagyon, nagyon sajnáltam, amikor a betegségükről hallottam! Remélem, már teljesen meggyógyultak, Miss

Crackenthorpe?
- Ó, már egészen jól vagyunk - felelte Emma.
- Lucy mesélte, hogy nagyon betegek voltak. Olyan veszedelmes az az ételmérgezés! Gombától volt, úgy hallottam...
- Nem derült ki, hogy mi okozta - mondta Emma.
- Ne higgye el - vágott közbe Cedric -, fogadok, hogy hallotta, miket beszélnek a környéken, Miss... Miss...
- Marple - mondta Miss Marple.
- Nos, mint mondtam, fogadok, hogy hallotta a szóbeszédet. Mire jó az arzén, ha a környék szűkölködik a pletykában...
- Cedric - szólt Emma -, jobb szeretném, ha nem beszélnél így. Tudod, hogy Craddock felügyelő azt mondta...
- Ugyan - legyintett Cedric -, mindenki tudja. Még maguk is hallottak róla, ugye? - fordult Miss Marplehoz és Mrs.

McGillicuddyhoz.
- Ami engem illet - felelte Mrs. McGillicuddy -, éppen most jöttem haza külföldről, tegnapelőtt.
- Nos, akkor még nem értesült a helyi botrányról - mondta Cedric. - Arzén volt a curryban, ez volt a baj. Lucy

nagynénje tud az egészről, lefogadom.
- Hát - mondta Miss Marple -, hallottam éppenséggel valamit róla, úgy értem, inkább célzást, de persze nem szerettem

volna kínos helyzetbe hozni Miss Crackenthorpe-ot...
- Ne törődjön a bátyámmal - szólt Emma. - Szeret kellemetlen dolgokat mondogatni az embereknek. - Kedvesen

bátyjára mosolygott.
Feltárult az ajtó, és Mr. Crackenthorpe állított be, botjával mérgesen kopogva.
- Hol a tea? - kérdezte. - Miért nincs kész a tea? Maga! Leányzó! - kiáltott Lucyra. - Miért nem hozta be a teámat?
- Éppen most készült el, Mr. Crackenthorpe. Azonnal beviszem. Csak megterítettem az asztalt.
Lucy újra kiment a szobából, és Mr. Crackenthorpe-ot bemutatták Miss Marple-nak és Mrs McGillicuddynak.
- Szeretem, ha pontosan kapom meg az ételt - közölte Mr. Crackenthorpe. - Pontosság és takarékosság. Ez a jelszavam.
- Nagyon helyes, nagyon időszerű - mormolta Miss Marple -, különösen mostanában, amikor az adózás annyira

megdrágítja az életet...
Mr. Crackenthorpe felhorkant:
- Adózás! Ne is említse azokat a rablókat. Nyomorult koldus - ez vagyok, nem más. És a helyzet csak romlik, nem

javul. Csak várj, fiacskám - szólt Cedrichez -, majd ha megkapod ezt a házat, fogadok, hogy a szocialisták elszedik tőled,
és valamiféle Egészségügyi Központtá vagy ilyesmivé alakítják át. És megkaparintják az összes jövedelmedet, hogy fenn
tudják tartani!

Lucy megjelent a teával, Bryan Eastley követte egy tálcával, amelyen szendvics volt, vajas kenyér meg egy torta.
- Mi ez? Mi ez? - Mr. Crackenthorpe megszemlélte a tálcát. - Dobostorta? Teadélutánt rendezünk talán? Senki sem

szólt nekem róla!
Emma kissé elpirult.
- Dr. Quimper jön teára, apa. Ma van a születésnapja, és...
- Születésnapja? - kérdezte bosszúsan az öregúr. - Minek kell neki születésnapot ünnepelni? A születésnap csak

gyerekeknek való. Én magam sohasem tartom számon a születésnapomat, és nem tűröm, hogy itt bárki más ünnepelje a
magáét!

- Sokkal olcsóbb is - állapította meg Cedric. - Megtakarítod a gyertyák árát a születésnapi tortádhoz.
- Elég a pimaszságodból, fiam - mordult rá Mr. Crackenthorpe.
Miss Marple Bryan Eastleyvel rázott kezet.
- Már hallottam magáról, persze - mondta - Lucytól. Istenem, mennyire emlékeztet engem valakire, akit St. Mary

Meadben ismertem! Úgy hívják a falut, ahol már hosszú évek óta élek. Ronnie Wellsre, az ügyvéd fiára hasonlít. Sehogy
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sem találta a helyét, amikor belépett az apja irodájába. Kivándorolt Kelet-Afrikába, és teherhajójáratokat indított ott a
tavakon. Victoria, Nyanza vagy Albert... nem is emlékszem. Azonban, sajnos, meg kell mondanom, a vállalkozása nem
sikerült, és az egész tőkéjét elveszítette. Annyira sajnálta mindenki! Nem rokona véletlenül? Nagyon hasonlít hozzá.

- Nem - felelte Bryan -, tudtommal nincs Wells nevű rokonom.
- Eljegyzett egy nagyon kedves lányt - folytatta Miss Marple. - Nagyon okos lány volt. Megpróbálta lebeszélni őt a

vállalkozásairól, de Ronnie nem hallgatott rá. Rosszul tette, persze. A nőknek jó érzékük van a gyakorlati dolgokhoz. Nem
a bonyolult pénzügyekhez, természetesen. Ahhoz egyetlen nő sem érthet, boldogult édesapám véleménye szerint. De a
mindennapi kiadásokhoz meg ilyesmihez. Milyen csodálatos a kilátás ebből az ablakból - tette hozzá; odament, és kinézett
rajta.

Emma csatlakozott hozzá.
- Milyen óriási park! Milyen festői ez a látvány, a tehenek a fák előtt. Az ember nem is álmodná, hogy a város

szívében vagyunk.
- Eléggé korszerűtlenek vagyunk, azt hiszem - felelte Emma. - Ha az ablakokat kinyitjuk, messziről azért lehet hallani

a forgalom zaját.
- Ó, persze - szólt Miss Marple -, mindenütt nagy a zaj, ugye? Még St. Mary Meadben is. Most a közelünkben épült

egy repülőtér, és mondhatom, ahogy azok a lökhajtásos gépek elszállnak az ember feje fölött! Rendkívül ijesztőek. A
melegházamban nemrégiben két üvegtábla tört be. A hangrobbanástól, azt mondták, bár én, bevallom, ezeket a dolgokat
egyáltalán nem értem.

- Valójában nagyon egyszerű - mondta Bryan, és szívélyesen közelebb lépett. - Nos, a dolog a következőképpen áll...
Miss Marple leejtette a táskáját, és Bryan udvariasan felemelte. Ebben a pillanatban Mrs. McGillicuddy Emmához

lépett, és szorongó hangon a fülébe suttogta:
- Ha szabadna, szeretnék egy pillanatra kimenni... A szorongás egészen valódi volt, mivel Mrs. McGillicuddy őszintén

utálta a rákényszerített szerepet.
- Természetesen - felelte Emma.
- Majd én megmutatom - ajánlkozott Lucy.
Lucy és Mrs. McGillicuddy kimentek a szobából.
- Nagyon hideg van ma, a kocsiban átfáztunk - jegyezte meg Miss Marple szórakozottan, mintegy magyarázatképpen.
- A hangrobbanással kapcsolatban - mondta Bryan - az a helyzet... Ó, nézzék csak, itt van Quimper.
Az orvos a ház elé hajtott kocsijával. Bejött, kezét dörzsölve, és látszott rajta, hogy jól átfázott.
- Havazni fog - jelentette. - Helló, Emma, mi újság? Egek, mi ez?
- Születésnapi torta - szólt Emma. - Emlékszik? Mondta egyszer, hogy ma van a születésnapja.
- Ezt igazán nem vártam - mondta dr. Quimper. - Már évek óta, igen, legalább tizenhat éve, hogy senkinek sem jutott

eszébe a születésnapom... - Látszott rajta, hogy szinte röstelli meghatottságát.
- Találkozott már Miss Marple-lal?- kérdezte Emma.
- Ó, igen - szólt Miss Marple. - Már találkoztam itt dr. Quimperrel, és nemrégiben meg is látogatott, amikor csúnyán

megfáztam, és igazán nagyon szívélyes volt hozzám.
- Már rendben van, remélem? - kérdezte az orvos.
Miss Marple megnyugtatta, hogy már teljesen meggyógyult.
- Már régen nem látogatott meg, Quimper - szólt Mr. Crackenthorpe szemrehányóan. - Maga felől akár meg is

halhatnék.
- Egyelőre még nem időszerű - szólt dr. Quimper.
- Nincs is szándékomban - közölte Mr. Crackenthorpe. - De most már teázzunk. Mire várunk?
- Ó, kérem - szólt Miss Marple -, ne várjanak a barátnőmre. Nagyon bántaná, ha várnának rá.
Leültek, és hozzáláttak az uzsonnához. Miss Marple először egy szelet vajas kenyeret vett ki, majd áttért a

szendvicsekre.
- Milyen szendvics? - kérdezte tétovázva.
- Halpástétom - felelte Bryan. - Én is segítettem elkészíteni.
Mr. Crackenthorpe felvihogott.
- Mérgezett halpástétom - mondta. - Mindenki a saját veszélyére egyen belőle!
- Ugyan, apa!
- Óvatosnak kell ám lennie, ha itt eszik valamit ebben a házban - szólt Mr. Crackenthorpe Miss Marple-hoz. - Két

fiamat úgy elpusztították, mint a férgeket!
- Ne hagyja, hogy elvegye a kedvét - szólalt meg Cedric, és még egyszer Miss Marple felé nyújtotta a tálat. - Egy kis

arzén jót tesz az arcszínnek, azt mondják, csak vigyázni kell, nehogy túl sokát fogyasszon belőle...
- Egyél te is, fiam - szólt Mr. Crackenthorpe.
- Azt akarod, hogy én legyek az előkóstoló? - kérdezte Cedric. - Parancsodra.
Kivett egy szendvicset, és egy falásra megette. Miss Marple szelíden, finomkodva nevetett, és ő is kivett egy

szendvicset. Beleharapott és megjegyezte:
- Igazán derék dolog, hogy így tréfálkoznak. Igen, valóban, nagyon bátor dolog. Nagyon csodálom a bátorságot...



88

Hirtelen zihálni kezdett és fulladozott:
- Egy szálka - mondta lihegve - a torkomban...
Dr. Quimper sietve felkelt. Odament Miss Marple-hoz, az ablak elé vonta, és felszólította, hogy nyissa ki jól a száját.

A zsebéből tokot húzott elő, és kiválasztott belőle egy csipeszt. Gyors, szakértő mozdulattal hajolt az öreg hölgy fölé, és a
torkába nézett. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó, és Mrs. McGillicuddy lépett be Lucy kíséretében. Mrs. McGillicuddy
felkiáltott, amikor megpillantotta maga előtt a jelenetet: Miss Marple hátradőlt, és az orvos a nyakát fogta, a fejét
hátrahajtva.

- De hiszen ő az! - kiáltott fel Mrs. McGillicuddy. - Ez az a férfi a vonatból...
Miss Marple hihetetlen gyorsasággal siklott ki az orvos keze közül, és barátnője felé indult.
- Gondoltam, hogy rá fogsz ismerni, Elspeth! - mondta. - Nem! Ne szólj többé egy szót sem! - Diadalmasan fordult dr.

Quimperhez: - Maga nem tudta, ugye, dr. Quimper, amikor megfojtotta azt a nőt a vonaton, hogy valaki végignézte, amit
tett? Az én barátnőm volt az, Mrs. McGillicuddy. Látta magát. Érti? A saját szemével látta magát! Egy másik vonatban
utazott, amely a maga vonatával párhuzamosan haladt.

- Mi az ördög...? - Dr. Quimper egy gyors lépést tett Mrs. McGillicuddy felé, de Miss Marple hirtelen megint köztük
termett.

- Igen - szólt Miss Marple -, látta magát, és most felismeri, és megesküszik rá a bíróságon! Nem fordul elő gyakran, azt
hiszem - folytatta Miss Marple szelíd, szomorkás hangon -, hogy valaki valójában látja, amikor gyilkosságot követnek el.
Többnyire csak közvetett bizonyítékokra támaszkodhatnak a nyomozásnál. De ebben az esetben a körülmények nagyon
szokatlanok voltak. A gyilkosságnak valójában szemtanúja akadt.

- Vén boszorkány! - sziszegte dr. Quimper. Hirtelen Miss Marple-ra vetette magát, de Cedric elkapta a karját.
- Szóval maga az az átkozott gyilkos? - kérdezte Cedric, és megpenderítette. - Sohasem szenvedhettem magát, mindig

tudtam, hogy semmirekellő alak, de Isten a tanúm, hogy gyilkossággal sohasem gyanúsítottam!
Bryan Eastley Cedric segítségére sietett. Craddock felügyelő és Bacon felügyelő lépett be a szobába.
- Dr. Quimper - szólalt meg Bacon -, figyelmeztetnem kell arra, hogy...
- Menjen a figyelmeztetésével együtt a pokolba! - kiáltotta dr. Quimper. - Hát azt gondolja, bárki is elhiszi, amit ez a

két ütődött öregasszony mond? Hallott már ilyen mesét? Miféle vonatról fecsegnek?!
Miss Marple megszólalt:
- Elspeth McGillicuddy bejelentette a gyilkosságot a rendőrségnek, azon nyomban, december 20-án, és megadta a

tettes személyleírását.
Dr. Quimper hirtelen vállat vont:
- Ha valakit üldöz a balszerencse... - mondta leverten.
- De hiszen... - szólalt meg Mrs. McGillicuddy. - Hallgass, Elspeth - szólt rá Miss Marple.
- Egyébként miért ölnék én meg egy vadidegen asszonyt? - kérdezte dr. Quimper.
- Nem volt idegen - felelte Craddock felügyelő. - Hiszen a felesége volt!

HUSZONHETEDIK FEJEZET

- Ugye, látják - kérdezte Miss Marple -, hogy valóban olyan egyszerű volt az egész, mint ahogyan gyanítottam? A
legegyszerűbb fajta gyilkosság. Olyan sok férfi öli meg a feleségét...

Mrs. McGillicuddy ránézett Miss Marple-ra és Craddock felügyelőre.
- Nagyon leköteleznének, ha tájékoztatnának a legutóbbi fejleményekről - mondta.
- Lehetőséget látott arra - magyarázta Miss Marple -, hogy gazdag nőt vegyen feleségül, Miss Emma Crackenthorpe-ot.

Csakhogy nem vehette el, mivel már nős volt. Évek óta különváltan éltek, de az asszony nem akart válni. Ez nagyon jól
megegyezett azzal, amit Craddock felügyelő mesélt arról a nőről, aki Anna Stravinskának nevezte magát. Anna
Stravinskának is angol volt a férje, ahogyan egyik barátnőjének elmesélte, és azt mondták róla, hogy nagyon vallásos
katolikus. Dr. Quimper nem kockáztathatta, hogy bigámiát kövessen el és elvegye Emmát, ezért - mivel kegyetlen és
hidegvérű ember - elhatározta, hogy megszabadul a feleségétől. Az az elképzelése, hogy a vonaton öli meg és később
elhelyezi a szarkofágban, a Hosszú Pajtában, valóban nagyon okos volt. Az volt a szándéka, hogy összefüggésbe hozza a
dolgot a Crackenthorpe családdal. Előzőleg levelet írt Emmának, amely levél állítólag Martine-tól érkezett, attól a nőtől,
akit valamikor Edmund Crackenthorpe feleségül akart venni. Emma mindent elmesélt dr. Quimpernek a bátyjáról. Azután,
amikor elérkezett az ideje, az orvos arra bátorította Emmát, hogy menjen a rendőrségre a történettel. Azt akarta, hogy a
halott asszonyt azonosítsák Martine-nal. Azt hiszem, hallhatott arról, hogy a párizsi rendőrség nyomoz Anna Stravinska
után, ezért intézkedett, hogy levelezőlap érkezzék tőle Jamaicából. Könnyen találkozhatott a feleségével Londonban,
megmondta neki, hogy szeretne kibékülni vele, és szeretné levinni és megismertetni a “családjával". Ne beszéljünk a
következő eseményekről, amelyekre még gondolni is nagyon kellemetlen. Persze dr. Quimper igen kapzsi volt. A
hatalmas jövedelemadóra gondolt, és azon kezdett el töprengeni, milyen jó lenne, ha sokkal nagyobb tőkével rendelkezne.
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Lehet, hogy ez már régebben eszébe jutott, amikor még nem határozta el, hogy megöli a feleségét. Mindenesetre
elhíresztelte, hogy valaki meg akarja mérgezni az öreg Mr. Crackenthorpe-ot, hogy előkészítse a talajt, és azután azzal
tetőzte be a dolgot, hogy ő maga adta be az arzént az egész családnak. Nem túl sokat, persze, mivel nem akarta, hogy az
öreg Mr. Crackenthorpe meghaljon.

- De még most sem értem, hogyan tudta a dolgot nyélbe ütni - mondta Craddock. - Hiszen nem volt ott a házban,
amikor a curry készült.

- Ó, hiszen akkor még nem volt arzén a curryban - magyarázta Miss Marple. - Csak később tette bele, amikor magával
vitte a maradékot, hogy megvizsgálja. Azután, persze, már könnyű volt a dolga. Valószínűleg még korábban a koktélba
tette az arzént, amikor a kancsót bevitte a családnak a könyvtárszobába. Azután, természetesen, orvosi minőségében,
könnyen megmérgezhette Alfred Crackenthorpe-ot, és elküldhette a tablettákat Harold Crackenthorpe-nak Londonba,
miután előre bebiztosította magát azzal, hogy megmondta Haroldnak: ne szedje tovább a gyógyszert. Minden tettét a
vakmerőség, kegyetlenség és kapzsiság irányította, és igazán nagyon, nagyon sajnálom - fejezte be Miss Marple, olyan
dühös arccal, amilyenre egy izgatott öreg hölgy egyáltalában képes -, hogy eltörölték a halálbüntetést, mivel szerintem, ha
egyáltalában valaki megérdemli, hogy felakasszák, akkor dr. Quimper az...

- Úgy van! Úgy van! - helyeselt Craddock felügyelő.
- Azután, szerencsére, eszembe jutott - folytatta, Miss Marple -, hogy még ha csak hátulról látunk is valakit, a hát is

jellegzetes. Úgy gondoltam, ha Elspeth megláthatná dr. Quimpert ugyanabban a helyzetben, amelyben azt a férfit látta a
vonatban, vagyis háttal feléje, amint egy nő fölé hajol és a torkát szorongatja, akkor felismerné, ebben majdnem teljesen
bizonyos voltam, és valamiképpen hangot adna megdöbbenésének. Ezért készítettem elő kis tervemet Lucy segítségével.

- Meg kell mondanom - szólt Mrs. McGillicuddy -, hogy nagyon megijesztett a dolog. Meg se gondoltam, csak
elkiáltottam magam: “De hiszen ő az!" Bár valójában nem is láttam a férfi arcát...

- Nagyon féltem, hogy ezt meg is mondod, Elspeth - jegyezte meg Miss Marple.
- Meg is akartam mondani! - szólt Mrs. McGillicuddy.
- Ez végzetes lehetett volna - állapította meg Miss Marple. - Tudod, kedvesem, ő valóban azt hitte, hogy felismerted.

Úgy értem, nem tudhatta, hogy nem láttad az arcát.
- Jó, hogy akkor elhallgattam - mondta Mrs. McGillicuddy.
- Nem hagytalak volna szóhoz jutni - mondta Miss Marple.
Craddock hirtelen felnevetett.
- Maguk ketten! - mondta. - Csodálatos pár! És most mi következik, Miss Marple? Mi lesz a happy end?
Mi történik szegény Emma Crackenthorpe-pal?
- Természetesen kiheveri a megrázkódtatást, és elfelejti az orvost - mondta Miss Marple -, és merem állítani, ha az apja

meghalna - és nem hinném, hogy valójában olyan erőteljes, mint ahogyan gondolja -, elmenne egy világ körüli útra, vagy
külföldön maradna, mint Geraldine Webb, és bizonyára történne valami. Rendesebb férjet fog találni, mint dr. Quimper,
remélem.

- És mi lesz Lucy Eyelesbarrow-val? Ő is férjhez megy?
- Talán - felelte Miss Marple. - Nem lennék meglepve.
- És melyiket választja? - kérdezte Dermot Craddock.
- Nem tudja? - kérdezte Miss Marple.
- Nem, nem tudom - felelte Craddock. - És maga tudja?
- Ó, igen, azt hiszem, tudom - szólt Miss Marple.
És rákacsintott a felügyelőre.


