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CAP. I. 

Un filantrop 
Domnul Milsom Crosby era, cu drept cuvânt, un 

personaj absolut straniu. 
Era bogat, era maniac. 
Astea nu sunt, desigur, raţiuni suficiente pentru 

a fjj forţamente, clasat printre fiinţele aparte; căci 
numeroase sunt persoanele cu o situaţie înaltă, moş
tenitorii unei averi mari, care au dulcea manie de 
a-şi întrebuinţa timpul liber cu inofensive |„treceri 
de timp"... ca studiul limbii elene, practicarea spor
turilor;, colecţiunea de mărci poştale,, d|e exemplu. 

Dar la d-1 Crosby era cu siguranţă ceva mai 
mult. Mai întâi origina averii sale era necunoscută 
şia aceasta îl făcea să pară, deja, puţin bizar; apoi, 
mai ales, el avea mania cu adevărat stranie die a 
colecţiona... criminali. ' : < ' 

Şantajiştii, simpli hoţi, nu prezentau nici un in
teres în ochii lui. Lui îi trebuiau marii criminali' 
condamnaţi pentru ani lungi la muncă silnică în 
urma omorului, a loviturilor şi rănilor cauzatoare 
de moarte, faţă de autorităţi, de tâlhărie, etc. etc.,, 
pe aceştia el îi aduna cu braţele deschise îngrijorat 
tare de a-le conduce paşii în vieaţă. 

Toate acestea erau cu adevărat bizare!... 
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Pe o dimineaţă frumoasă, drl M. Crosby, confor
tabil aşezat în limuzina sa, se îndrepta către Prin-
cetown. Trebuie să fi fost tare absorbit în gândurile 
sale, căci nu vedea peizagiile înconjurătoare şi, nu 
observa că automobilul său trecuse Moreton Ham-
stead şi luase urcuşul dela Post-Bridge. 

El urmărea cu privirea rotocoalele de fum albastru 
al ţigării sale când o mişcare de frână, violentă, 
făcu să sară în sus maşina proectându-1, pe el însuşi, 
înainte. Un torpedo de sport cu două locuri venea 
cu mare iuţeală depe drumul Ashburton şi nu e-
vitase limuzina decât graţie unui viraj curajos. Cele 
două trăsuri se opriră una lângă alta. 

Domnul Crosby deschise portiera ţ i se îndreptă 
către cel de al doilea automobilist. Un tânăr îmbrăcat 
într'o manta de piele îi surâdea vesel; el avea ochi 
albaştri şi adânci, părul fin blond ţ i lin'ile nete 
ale gurii sale ca şi forma bărbiei, demonstrau o 
hotărîre şi o voinţă puţin obişnuite. 

— Sunt dezolat, — zise el. Mergeam ceva cam 
prea iute, dar eu am sunat. Mersul Dvs. era ntei 
raţional dar Dvs. n'aţi înştiinţat. Dm fericire nu s'a 
stricat nimic. ' 

— Vă sfătuiesc să conduceţi mai prudent, — re
marcă Crosby. 

— Vă promit. Sper că nu v'am dat prea multă 
emoţie. ! 

— Să nu mai vorbim'. La revedere! 
Crosby reurcă în trăsură în timp ce celălalt re-

porni, într'un fel mai moderat, în direcţiunea Prin-
cetown-ului. Conducătorul său fredona vesel; pe
ricolul căruia îi scăpase nu-i stricase încă nervii. 

Era ziuă mare când se apropie de trista închisoare 
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construită pe înălţime. El se opri pe marginea dru
mului şi privind ceasornicul, citi pra. 

Două minute mai târziu sosea Crosby care la 
rândul său se opri. Tânărul îl examina cu multă cu
riozitate. Era un om destul de corpolent, de circa 
40 de ani, cu faţa colorală, foarte bine îmbrăcat 
şi având în ţinută multă siguranţă. 

In acest moment porţile de (grile se deschiseră 
lăsând trecerea la trei oameni. Aceştia se opriră 
pentru a sorbi aer, priviră în jurul lor şi, unul, ză
rind pe tânărul de lângă maşină, îi făcu un semn. 
Câteva clipe după aceea, ei îşi strângeau mâini'le. 

— Mă întrebam mereu dacă am să te găsesc la 
ieşire, domnule Cardby, — zise noul sosit. 

Era slab şi suplu, ochii lui cenuşii erau micşoraţi 
şi trăsăturile accentuate. 

— Eu ţiu în general promisiunile mele, Kent. 
Ce mai faci? 

— Desigur, mai bine, de o oră încoace. 
Exconducătorul surâse întinzând mâna către si

nistra clădire pe care o părăsea şi privind pe to
varăşii liberaţi cu el, scăpă un suspah lung de uimire. 

— Ce este?, — între Cardby-
— Priveşte pe omul care vorbeşte iacestui domn, 

este cel mai periculos tip din închisoare. Ciudate 
relaţiuni pentru (proprietarul unei aşa de frumoase 
maşini. 

— Cine este? 
— Este Bonny Slater, un om teribil. El a pe

trecut, aci, şapte ani pentrucă ar Ti lovit un poli
ţist în cap. Cât despre venerabilul sau prieten,, 
acesta trebuie să fie di-1 Milsom Crosby. El vine 
aici pentru a ajuta pe acei care ies difi tnchjsoarf. 
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— Cum dracu îi alege el? pentru ce nu te-a 
luat pe tine în locul unuia din aceşti tiipi? 

Ex-condamnatul surâse, scărpinându-şi barba. 
— Eu eram în închisoare pentru o bagatelă, dom

nule Cardby. Eu n'am lovit pe nimeni. Numai pentru 
asta Milsom Crosby nu mă vrea pe mine. 

Cardby încruntă £prîncenele privind din nou pe 
omul corpolent. 

— Vorbeşti serios, Kent? ! 
— Este ceea te tovarăşii mei îmi spuneau des

pre el. In tot cazul dacă-i doreşte să fie tari, el e 
bine servit de data aceasta. Nimeni nu poate fii mai 
voinic şi mai tare decât Slater. Ce vom face noi? 

— Eu trebuie să mă opresc la Exeter şi apoi 
vom pleca la Londra 'pe qare vei fi mulţumit s'o 
revezi. Nu-i aşa, Kent? j ; 

— A. da, id'omnule Cardby; nu-mi reamintesc cu 
ce seamănă oraşul. Ce mai face tatăl Dvs.? N'am 
uitat frumoasa farsă pe care mi-a jucat-o. 

— Este unul din motivele pentru care am venit 
să te caut astăzi. Poate vei putea să mă ajuţi. 
Băncile ne-au făcut cunoscut ca de două luni un nou 
pachet de bilete false a fost pus în circulaţie. Câte 
unul face o încercare şi jiatural că se cunoaşte. Iţi 
voi arăta câteva bilete şi vei putea să-mii spui cine 
le fabrică. 
, — Eu nu teunt un indicator,, domnule Cardby. 

— Iţi amintesc, că noi n'am lucrat exact ca de
tectivi particulari, când am ascuns pe jumă'ate din 
ceea ce ştiam pe socoteala D-tale. Aceasta ţi-a per-
jnis să fii liberat din închisoare cu trei ani mai de
vreme, acum noi îţi cerem să ne faci serviciul la 
rândul D-tale. Dar, vom mai vorbi odată mai tâi> 
giu, Eşti dispus să lucrezi în mod regulat? '•] 
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— Da, dacă găsesc o întrebuinţare, căci dacS 
Sunt prins încă odată, asta va însemna 7 ani de în
chisoare şi eu nu-i doresc deloc. Am făcut o uce
nicie în imprimerie înainte de a deveni falsifi
cator de monede. , 

— Bun, să vedem ce e de făcui 
In acest moment Cardby auzi sunând şi se dete 

laoparte pentru a lăsa să treacă maşina lui Crosby 
cu Bonny Slater, lângă proprietar. Din nou sprîn-
cenele Iui Cardby se încruntară, — el simţea ceva 
turbure în această chestiune. 

— Neapărat acest om se înşală dacă crede el eă 
cu acest Slater va putea să fie liniştit, — remarcă 
Kent. Bonny e născut violent. 

— Acest Crosby mă interesează; mai ştii şi alte 
lucruri despre el? 

— Eu nu ştiu decât ceea ce am auzit dela cama
razii mei. Se pare că este foarte bogat şi se inte
resează cu adevărat de acei care-i plac. Ceea ce 
face el, eu nu ştiu deloc; el se informează de cri
mele lor pe timpul judecării ;şi apoii le scrie. Ca
raghioasă marotă, în tot cazul, nu-i aşa? 

— Eu cred, deasemenea. In acelaşi timp eu nu 
sunt aşa de sigur că acest Milson Crosby ar fi un 
adevărat filantrop, dar cum eu nu ştiu nimic de el, 
nu pot să zic nimic. Ce mai e nou la închisoare?! 

— Tovarăşii vă cunosc foarte bine, domnule Card
by. La fiecare nouă condamnare, numai de Dvs. vor
besc. Dacă nu băgaţi de seamă o s'o terminaţi la 
morga. 

— Mi s'a spus odată deja,, Kent. Pentru mo
ment eu sunt încă în vieaţă; este unul din riscurile 
meseriei. 

Ei se opriră câteva clipe Ia Exeter apoi reluară 
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drumul spre Londra. Era mai mult de cinci ore după 
amiază, când Cardby sosi la biroul său după ce 
dăduse jos pe Kent la Hammersmith - Broadway. 
El intră în încăperea lunde şedea tatăl său şi unde-1 
găsi fumându-şi pipa şi ciiind jurnalul de seară. 

— Bună seaţa, Mick, nu ;te aşteptam să vii aşa 
de vreme. 

Tânărul îşi lepădă mantaua şi pălăria răspun
zând : i 

— Of, sunt cu totul deşelat de drum. Să con
duci maşina timp de 300 km. într'o zi, nu e lucrul 
distractiv. Am adus pe Kent, poate că va consimţi 
să ne ajute în această afacere de monede falsei; 
— cu toate astea se codeşte. Şi, aici, nimic nou? 

— In totdeauna acelaşi lucru. Mi se pare că vom 
putea să luăm mai întâi un pic de repaus; din par
tea mea eu n'aşi fi deloc supărat de asta. 

— Ba nu, numai să <nu mai vorbim. Riscăm ,să 
ne atragem plictiseala, eu am observat că în fiecare 
zi vorbesc de repauz. Aşteptând vom lua un ceai, 

In acest moment, Mik îşi aduse aminte de strania 
lui întâlnire de dimineaţă. 

— Spune-mi, tată, ai auzit vreodată vorbinduJse 
de un oarecare Milsom Crosby? 

— Nu, nu cred. Dar de ce? 
— Eu nu ştiu, dar mă intrigă. 
— Aşteaptă puţin... nu-i aşâ , omul care vine in 

ajutorul foştilor condamnaţi? S'a vorbit de el, la 
Scotland-Yard. 

— Ei, bine, aşa. L-am zărit astăzi de dimineaţă 
cum venea să caute pe unul din prizonieri. 

— Dacă vrei să ai informaţiuni precise şi amp'.e, 
adresează-te lui Qribble la Scotland-Yard. Eu cred 
că el cunoaşte pe bonomul acesta. 
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In acest moment, Miss Rayne, secretara, intră în
chizând uşa în urma ei: 

— Cineva doreşte să vă vadă, Domnule. 
— Cine e acel care mă vrea?, — întrebă Cardby 

bătrânul. : _ ' 
— Nu vrea să-mi spună numele nici afacerea 

care-1 aduce. 
— Bun, dă-i drumul înăuntru; aceasta trebuie 

să fie interesant lucru. 
Vizitele anonime erau lucru repetat la firma Card

by şi fiul. Omul care intră era de taMe înaltă, avea 
părul alb, era îmbră-at cu îngrijire şi părea nervos. 
Tatăl şi fiul se înclinară indiJcându-i un scaun. 

— Presupun că am înaintea mea pe cei doi re
prezentanţi ai firmei Cardby şi! fiul? Presupun de 
aesmenea că Dvs. respectaţi confidenţele? 

— Nu putem să existăm altfel. 
— Mulţumesc. Eu mă numesc Carter, Andrei Car

ter; sunt agent de schimb1. 
Tatăl şi fiul se înclinară în tăcere. Acest nume 

nu le era necunoscut. Vizitatorul urmă: 
— Sunt şase ani; eu am fost crud încercat. Fiul 

meu unic, Kendrick Carter a fost amestecat într'o' 
afacere foarte supărătoare. 

— Dvs. vreţi să vorbiţi de condamnarea pe oare 
a avut-o pentrucă participase la furtul dela Banca 
Kensington? 

— Intr'adevăr, — răspunse cu tristeţe Carter. 
Eu nu mă voîu opri la detalii. Kendrick era vinovat, 
el şi-a săvârşit pedeapsa. Avea o excelentă purtare 
în închisoare şi a fost liberat acum trei săptămâni 

dela Dartmoor. I-am trimis bani rugându-1 să vină 
imediat... dar el nu vine. Timp de câteva zi!e, am 
fost foarte nedumerit; mă temeam să nu se fi sj-
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nucis, mai degrabă, decât să consimtă să-şi revadă 
prietenii şi părinţii după proba pe care o încercase. 
Apoi, am primit o scrisoare, iată: 

Domnul Carter întinse scrisoarea lui Cardby se
nior şi Mick citi pe deasupra umărului tatălui său: 

I , . ' I : 
. ' I ! 

„Dragul meu tată", 

„Eşti, desigur, surprins cu încă nu in'ain 
întors acasă. In ultimul moment, un binefăcă
tor, domnul Milsom Crosby, a venit să mă 
caute pe când părăseam Princeto wn-ul şl mi a 
oferit să mă ajute în lupta pentru reabilitarea 
mea. Sunt la el acasă şl voi rămâne pună ce 
voi lua o hotănre in ce priveşte viitorul meu. 
Sper că aceasta nu te va plictisi prea mult 
după toate necazurile pe care ţi le-am cauzat. 
Adresa mea este: c/o Milsom Crosby Esq. 
Cresset Lodge pres Ringwood Hants. 

Cu afecţiune, 
„KENT". 

' Cardby aruncă o privire spre fiul său murmurând. 
— Ce mică e lumea!... 
Apoi el dcte scrisoarea lui Carter care îşi con

tinuă povestea: 
— Am fost foarte mâhnit primind această scri

soare şi ra'am hotărît să mă duc la Cresset sperând 
să văd pe Kendrick. In Ioc de fiul meu, mă primi 
în persoană d-1 M. Crosby. A fost foarte amabil 
şi m'a asigurat că după atâţia ani trecuţi în închi
soare, fiul meu avea nevoie de odihnă şi de schim
bare, înainte de a se lovi din nou cu capul de 
Jume. Aşa că crezuse el de datoria lui să-j furnizeze 
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bani pentru a-1 trimite să petreacă o lună în partea 
de Sud a Franţei. 

— Este adevărat,, foarte bine să faci acest lucru 
pentru un străin, — remarcă Cardby tatăl. 

— Şi eu am crezut tot aşa. Numai că n'âm putut 
să am adresa fiului meu, nici vreo ahă informaţie 
în ce-1 privea pe el şi asta mă nelinişteşte. Am 
hotărît, deci, să mă adresez firmei Dvs. pentru a 
vă cere să-mi ridicaţi această belea căznindu-vă să-mi 
descoperiţi adevărul. Vreţi să vă însărcinaţi? 

— Mi se pare că vă ameţiţi pe nedrept, — re
marcă bătrânul detectiv. In locul Dvs. eu n'aşi face 
nimic înainte de a şti ceva precis. Neîncrederea Dvs. 
ar putea să contrarieze pe Crosby care nu s'ar mai 
interesa de fiul Dvs. Eu cred că e mai bine să> 
aşteptăm puţin. | ; j i';|., | [ j 

Dar Karter scutură capul cu un aer descurajat. 
— Nu, eu nu vreau să aştept. Dacă Dvs. nu vreţi 

să vă însărcinaţi cu această afacere, mă voiu adresa 
aiurea. , i .1 l' .• i i ; : |. 

— Tată, — interveni Mick, — dacă nu vezi nici 
un inconvenient, eu mă voiu ocupa singur. 

Cardby cel în vârstă, ridică din umeri: 
— Am înţeles, — zise el, — fiul meu va lua. 

această afacere pe seama lui. Vrefi să ne daţi adresa 
Dvs. şi câteva preciziuni privitoare la fiul Dvs.; 
noi vă vom informa îndată ce vom şti ceva. E tot 
ceea ce vă putem- spune pentru moment. 

— Cinci minute mai târziu Karter ieşia din birou 
şi Cardby se întorcea către fiul său: 

— Te-ai angajat într'o afacere caraghioasă, ble
stemată, Mick. Crosby îţi va zice probabil să nu te 
amesteci unde nu-ţi fierbe oala şi te va da afară. 
Ceea ce vei înţelege-o de altfel. 
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— Aia nu înseamnă nimic, tată, va fi pentru mine 
instructiv şi distractiv. 

Mick nu ştia nimic în ce-1 privea pe d-1 Milsom 
Crosby. Era curios de.a întâlni pe acest om care 
avea mania colecţionării de criminali* 

i 
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încă un client 
A doua zi de dimineaţă la ora 10, Mick arătă 

biletele false lui Kent, punându-ie sub microscop, 
Ex-condamnatul le examina timp de 10 minute, apoi 
îndreptându-se: ; 

— Vreau să fiu spânzurat dacă pot să vă spur» 
cine a făcut această treabă. Niciodată n'am văzut 
aşa lucru bun; chiar sub microscop s'ar zice că este 
adevăratul ban, adevărata bancnotă. Eu credeam că 
biletele mele, făcute de mine, erau foarte bine tăcute, 
dar aicea, cu bună dreptate, eu sunt băoit. Sunt 
dezolat, Domnule Crosby, dar nu pot să vă ajut în 
cercetările Dvs.; nimeni, din cei pe care-i cunosc (eu, 
n'ar fi capabili să le facă aşa de reuşite, ; 

Mick îl fixă cu neîncredere, dar Kent întâlni pri
virea lui fără &ă clipească. i | 

— Vă spun adevăratul adevăr, — reluă el. Nu 
este atâta gravura pe care o admir şi care e, cu toate 
acestea, minunată, dar ce e mai extraordinar este 
hârtia pe care au întrebuinţat-o. N'am văzut niciodată 
ceva atât de apropiat de adevăr: Puteau să treacă 
aceste bilete la nu importă ce Bancă a Engliterei. 

— Nu numai că puteau, dar au făcut-o, — Q 
întoarse Cardby cu un aer întunecat. Până în pre
zent Băncile preţuiesc că aproape. 20.00Q de bilete 
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au fost plasate în luna trecută. Kent, va trebui să 
deschizi urechile în mijlocul tău sufletesc unde vei 
putea să descoperi ceva. Te voi plăti bine dacă vei 
ajunge la rezultat. 

— Eu nu sunt deloc o călăuză, un indicator, dom
nule Cardby. 

— Ei, bine, Kant, nu mai insist. Mulţumesc, chiar, 
şi noroc bun. La revedere. 

—j- Nu-mi spui nimic în ce priveşte munca pe 
car# ai fi crezut că mi-o poţi da. 

— Şi ce spui tu despre munca pe care ai refu
zat-o ? 

— Eu nu pot s'o accept, eu nu mă plâng de a fi 
fost la Dartmoor, dar nu vreau să trimit pe un altul 
în închisoare. Poate că veţi putea să-mi faceţi iun 
semn pentru altceva. 

— înţeles, Kent, regret că nu vrei să ne ajuţi, 
dar nu pot să te ofensez pentru asta. La revedere, 

Mick mergea în lungul şi latul biroului. Cerce
tările lui pentru Bănci nu ajunseseră la nici un scop1. 
El mişcase cerul şi pământul şi nu găsise nimic. 
Falsificatorii de monedă şi gazdele lor nu erau cri
minali obişnuiţi. In afară de un neprevăzut fericit,, 
dosarul trebuie că a fost marcat cu menţiunea „ne
rezolvat" şi acest cuvânt era necunoscut la firma, 
Cardby şi fiul. 

Din nou,, gândurile sale se întoarseră către Mil-
som Crosby. Acest om, fascina în mod straniu. De! 
dimineaţa şi până seara gândurile sale vagabondau 
pentru a reveni necurmat la omul care colecţiona cri
minalii. El luă telefonul, formă numărul dela Whi
tehall 1212 şi ceru pe Inspectorul Principal Oribble. 

—- Alio, — strigă omul din Yard. Ce dracu, ce 
este? . ; | 
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— Bună ziua, dragă prietene, — răspunse Mick. 
Nu se petrece nimic, voiam numai să vă cer o instruc
ţiune. Ce ştiţi Dvs. asupra unui oarecare Milsom 
Crosby? 

— Puţin lucru, Mick, e bogat şi excentric. El 
gândeşte că va putea să reformeze pe criminali; 
şi gândeşte serios, că nu se ocupă decât de cazuri 
grave. L-am urmărit un moment dar totul pare nor
mal. Eu îl cred destul de inofensiv şi, făcând puţin 
bine... Afacerile cum merg? 

— Puteau să meargă mai bine. Crosby, are el-
o adresă în oraş? ' 

— Da, o găsiţi în anuarul de telefoane. Tatăl 
D-tale e bine? 

— Da, nu se poate mai bine. In cât te priveşte 
pe D-ta, în patru luni îji vei lua retragerea şi te* 
vei adăuga la firma noastră. O să-ţi meargă mai 
bine atuncea când vei avea pensiunea D-tale. 

— Adică dacă firma mai există în patru lunii şi, 
eu mă îndoiesc. . , ; ," '•, 

— Asta e bună pentru D-ta. La revedere. 
Cardby senior, intra în momentul când Mick agăţa 

receptorul. ; 
— Kent a venit, deja, Mick. 
— A şi plecat. Nici-o şansă. Nici' de data asta, cu 

atât mai mult. El nu vrea să spună nimic, ori poate 
atunci, cu drept cuvânt, nu ştie nimic. Am telefonat 
la prietenul d-tale Gribble. 

— Este tot aşa de morocănos ca de obkeiti? 
Voiu fi tot aşa de mulţumit când va intra în firmă. 
Ce faci astăzi? 

— Vreau să văd pe Milsom Crosby. Dacă nu 
pot să-1 găsesc în oraş mă voiu duce la Hampshire, 
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In afară de un noroc extraordinar, nu văd cum o să 
ieşim din această afacere de falsificări. 

Mick luă anuarul, căută la litera C, când miss 
Rayne intră în cameră. 

— O doamnă doreşte să vă vorbească, vreţi s'o 
primiţi? ' ' \ 

Cei doi oameni încuviinţară. Mick se aşeză cu 
coatele pe chemineu, iar tatăl său luă loc, aproape 
de masa lui. Uşa se deschise şi vizitatoarea intră, 
Mick o examina cu multă curiozitate şi curiozitatea 
lui era scuzabilă. 

Vizitatoarea nu avea mai mult de 20 de ani, dar 
se ţinea cu siguranţă şi uşurinţă de o persoană mai 
în vârstă. Ochii ei de un brun luminos păreau a-
proape prea mari şi erau mărginiţi' de fire lungi 
de geană. Trăsătura gurii era accentuată prin bas^ 
tonul de rouge, urechile delicate împodobite de perle, 
apăreau sub buclele brune. Ea era îmbrăcată cu un 
mantou de lutru şi o beretă de diamante era fixată 
pe pălărie. 

Cum se îndrepta spre masă, Mick admiră portul 
capului, mersul graţios şi un aer de demnitate fără 
ostentaţie. 

— Bună ziua,, — zise ea, întinzând o mână fină 
albă. Vorbesc cu domnul Cardby? 

— Da, Madam, şi iată fiul meu. 
— Tânăra fată, fixă asupra lui Mick o privire 

atentă. Fu o pauză, Mick vorbi primul: 
— Eu cred că vă e frig, sau mai bine sunteţi 

nervoasă, — pronunţă el. Vreţi să vă aşezaţi a-
proape de foc? 

Ochii tinerei fete se măriră încă şi o mişcare 
legeră îi contractă buzele. 
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— Ce vă face să vă gândiţi la aceasta? Nu mi-e 
frig şi nu sunt nici nervoasă. 

— Mă în*şel deci, scuzaţi-mă. Am remarcat numai 
că mâna Dvs. era rece şi că era gafa să vă rupeţi 
butonul dela mănuşe, scoţând-o. Luaţi-vă osteneala 
şi aşezaţi-vă. 

Tânăra fată se aşeză privind pe Mick cu, toată 
curiozitatea. Ea era obişnuită până acum cu oma-
gr.le oamenilor şi Cardby o uimea. 

Mick se întoarce către cămin şi contemplă pro
filul tinerei fete, care avea puritatea unei camee. 

— Am venit să vă văd, Domnilor, din partea 
cuiva, — reluă vizitatoarea. Pentru moment eu nu 
vreau să vă spun numele lui. Vă va conveni aceasta? 

Mick avea impresia că ea repeta o lecţie, d ;n 
vorbele ei lipsind spontaneitatea. Ta'ăl său îndil.iă 
capul în semn de asentiment. Se întoarce către Mick 
care se înclină şi el. 

— Când vă voi fi spus câteva fapte, <veţi în
ţelege de ce nu vreau să spun nume'e până în mo
mentul când vă veţi hotărî dacă puteţi să vă însăr
cinaţi cu afacerea. Pentru a simplif'ca lucrurile noi 
vom numi pe această persoană M. A. 

Bătrânul detectiv avu un mic surâs. 
— Este un procedeu cunoscut, — remarcă el. Nu 

importă ce literă va conveni. Continual vă rog. 
— M. A. posedă o antrepriză la Barcelona. Cum 

el este foarte ocupat şi n'are timpul că controleze 
>>»_^ totul el însuşi, a însărcinat cu aceasta directori. 
^J>> Tot mergea bine până când în ultimul timp1, de 

vreo şase luni, lucrurile s'au schimbat. M. A. a 
ajuns la concluzia că direc'orii săi îl fu ă sistematic
ei a fost lezat tie Jfflg$jge.v<>pt mii de livre. A 
si trimis pe cinev/ ia,. LorfdfiaVpentru a ancheta. 
1 ' f *-..AWi> • T\ 

• l/Mt * A'4 V 
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dar fără rezultat. Orice termen putea să-1 coste încă 
mai mulţi bani şi M. A. ar fi vrut să descopere adie;-
vărul, cel mai repede posibil. El nu poate desigur 
să se adreseze la Scotland Yard căci Barcelona nu 
este în raionul lor de acţiune şi Poliţia spaniolă nu 
i-ar servi întru inimic pentrucă el nu ştie de ce parte 
să dirijeze cercetările. Aşa că s'a gândit să se a-
dreseze la Dvs. Ca toată lumea el ştie că firing 
Dvs. a reuşit Jn totdeauna în acest gen de afaceri şi 
credem că veţi putea să-l ajutaţi mai bine ca ori:ine. 
Vi se par clare toate acestea? 

— Perfect clar, — răspunse Cardby bătrânul. 
— Condiţiunile sale vor fi extrem de simple. 

M. A. ar vrea ca Dvs. să vă duceţi imediat la Bar
celona. El v'ar furniza toate instrucţiunile necesare 
pe lângă directori, 'dandu-vă depline puteri. Duptă 
aceea, linia de conduită va fi lăsată la discreţia 
D-voastră. l 

Cât despre plata lucrului făcut, M. A. doreşte 
să vă facă o ofertă pe care el o consideră ca foarte 
raţională. 

Dacă plecaţi amândoi,, voiajul (Dvs. va fi p!ă if în 
prima clasă şi pe timpul şederii Dvs. la Barcelona, 
veţi avea fiecare 30 de livre pe săptămână şi îit 
plus o îndemnizare de trei guinee pe zi. Dacă la 
sfârşitul unei luni nu veţi reuşii, veţi primi o sumă 
globală de 100 de livre. Dacă, din contra, veţi găsi 
soluţia, vi se va vărsa 500 de livre. Asta e forul. 

— Ce fel de întreprindere este aceasta?, — în
trebă bătrânul detectiv. 

— O exploataţie de gunoi. Nu-i cunosc toate de
taliile dar ştiu că e vorba de o chestiune de încăr
care în port, 
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— A fost un scliimb în personal, în timpul acestor 
sase luni din urma? 

— Nu, pentrucă M. A. nu cunoştea pe vinovat. 
— Nu s'a dus el însuşi, pe loc, pentru a ancheta? 
— Asta nu-i meseria lui. El gândeşte că asta 

priveşte un detectiv experimentat şi mi un om de 
afaceri ca el. 

Detectivii pot de asemenea să fie oameni1 de a-
faceri, Madam. 

Eu trebuie să vă înştiinţez că nici unul din noi 
nu vorbeşte spaniola şi prietenul Dvs. va înţelege, 
că în asta,, stă o mare dificultate. j 

— Cea mai mare parte din amploiaţii dela firmă, 
vorbesc cele două limbi. Puteţi să vă serviţi de 
cunoştinţele lor. , , 

Ea scoase o cutie de aur cu monogram, luă o ţi
garetă şi o aprinse Ja flacăra pe care i-o prezentă 
Mick. ; : 

— Mă tem că această anchetă n'o să fie de re
sortul nostru, — remarcă ,acesta. Noi n'avem cunoş
tinţe comerciale prea aprofundate |şi dacă există 
o fraudă în scripte, aşa ar fi, mai degrabă, afacerea 
şi treaba unui expert-contabil. 

— Vreţi să spuneţi că această anchetă nu va 
interesează? 

— Nu sunt suficient informat pentru a mă pro
nunţa. Eu cred ;că ar fi mai bine ,să văd pe M. A. 
personal înainte de a decide ceva. 

— Va să zică dacă această anchetă, după între-
vedere^, vă va conveni, veţi accepta să vă însărcinaţi 
cu ea ? i 

— Probabil, dar numai tatăl meu poate să de
cidă... : ' [ 

Tânăra fată, fuma gânditoare ţigareta; ea părea 
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că ezita. Mick care o privea din nou se gândea la 
misterul care se degaja din ea. Ea avea,, sigur, dis
tincţia, educaţia şi siguranţa, dajr în aceiaşi timp se 
întrevedea la ea un lucru oarecum ascuns4 pe care 
nu-1 putea ghici. j ; , 

— Pentru a înlătura orice pierdere de timp» — 
reluă &3L} în sfârşit, — M. A. n'ar dori să negocieze 
personal cu Dvs. cel puţin să fie sigur că veţi 
accepta oferta. Cred că voiu face mai Dine să mă 
duc să-i povestesc ceea ce s'a petrecut şi de a-i 
cere avizul; nu pot să mă angajez fără consimţă
mântul său. 

— Desigur, — zise Cardby bătrânul, ridicându-se 
Dvs. aveţi să ne preveniţi cel mai repede posibil,, 

"căci noi avem un alt lucru în curs. , 
Tânăra fată se ridică uşor, salută pe cei doi oa-. 

meni şi ieşi fără să mai adauge ceva. Mick reînp 
chise uşa şi se întoarse către tatăl său. 

— Ei bine, iată?, — întrebă el. Tatăl îşi aprines 
pipa, clătinând capul: i 

— Această femeie este o enigmă vie. Care e pă
rerea ta? ':-" '• <. i V 1 . '"' 1'.' I I i I 

— Eu nu mă înşelam când spuneam că era foarte 
nervoasă. Ea părea că recită o lecţie şi fuma pen
tru a-şi da o contenenţă. Eu o cred foarte bogată, 
având foarte bună părere de ea însăşi,, un spirit 
calculator şi de gust în a se îmbrăca; e cu mult 
mai tânără decât pare şi probabil nu-i place să fie 
plictisită. Asta-i totul. i j [ i l 

— E destul pentru moment. In general, dacă, 
problema Barcelonei nu este prea anevoiasă, eu 
sunt gata să o accept; şi asta va însemna: vacan
ţele la care visăm noi, fără nici o cheltuială din 
partea noastră. 
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— Să nu ne mai gândim la aceasta ca să nu ne 
auzim vorbe, &ă nu iacă răsunet. De afacere, din 
panea mea, eu mă îndoiesc. Mă uuc să-mi iac cursele. 
In cazul cănd tânăra persoană va reveni înainte cte 
întoarcerea mea,, cneamă pe miss Reyne pentru a 
te proteja conira ataauLor ei. 

— Pentru ce crezi tu,, că ea, ar fi periculoasă? 
— Eu nu zic nimic, dar nu gândesc mai puyin. 
Ei începură să râdă, Mick părăsi biroul pencru a 

se duce la Scotland Yard. Pe drum» el se gândea la, 
tânăra faiă; într'adevăr,, ar fi dorit ca tou caeiiţii 
lui să-i semene. La Yard, gra,ie ajuio.ului mi Grib-
ble, avu informaţiuni asupra lui boimy S»ater. 
Riduri adânci se brăzdau pe fruntea lui când se 
gândea la relaţiile acestui om cu Milsom Crosby» 

După câteva clipe de conversaţie cu Grijole, el 
s'a dus Ta Strand şi s'a oprit la un armurier. De 
acolo a ieşit cu o mică cu de de cartuşe; aceasta' 
îi putea servi în anumite cazuri. De.a întoarcerea 
lui" ia birou înţelese imediat că ceva extraoraiaar 
se petrecuse în absenţa lui. Tatăl său,, atât de 
calm de obiceiu, mergea din lung în lat tumându-şi 
pipa. Se întoarse cu vioiciune auzind că iniră M ck. 

— Ei, bine, ce e, tată? Ai aerul cu desăvârşire 
agitat. 

— Ce să fie? Tântăra fată mi-a telefonat. M. A. 
doreşte să ne vadă în după amiaza acestei zile 
ia ora 3. 

— Dar eu nu văd nimic atâta de extraordinar aci. 
— Fiindcă nu ţi-am spus totul. Noi vom merge 

la 254 Grosvenor-Place şi vom vedea pe M. A.; 
ţine-te bine Mick, — aici, tatăl scăzu vocea, pri j 

vind ironic pe fiul său — se întâmplă că M. A. 
este aşa de cunoscut sub numele de Milsom Crosby. 
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Dar Mick nu râse, el deschise gura şi respirai 
|irofund,i ! 

— O să!-ţi mai dau încă o lovitură, Mick;,' Tâf 
ilara femeie care a venit să ne vadă este miss Irit» 
Crosby, singura şi unica fiică a lui Milsom Crosby! 

— Da? Nu e posibil! Las,ă-mă să; reflectez ipulin 
pentru a-mi repune în ordine ideile. 

— Iţi place fala, acuma? —, Ironiza tatăl. 
— Mai mult ca în totdeauna^ gângavi Mick. 
Doamne, ce complicată e vieaţa! / 



CAP. HI. 

O întrevedere curioasă 
Era ceva mai puţin de ora 3, când: Cardby-ii se 

găsiră sub porticul casei masive în care loara Milsom 
Crosby. In timpul dejunului, ei judecaseră pe toa'e 
feţele viitoarea lor întrevedere,; dar nu erau liniştiri. 
Mick nu credea deloc în avertismente, dar, urcând 
scara monumentală, el simţea un tremur uşor tre-
cându-i prin grumaz. Feciorul casei, îi precedă în 
vestibul şi deschizând o uşă îi anunţă pompos. 
Cardby senior intră primul. Crosby se ridică şi ve
nind în întâlnirea lor se opri deodată în faţa lui 
Mick: 

— Na, na, — zise el surâzând. Cât de mică este, 
deci, lumea! Nu mă îndoiam deloc că automobilistul 
care a încercat să mă omoare pe drumul Princetown-
ului era redutabilul Michel Cardby. Nu s'a terminat 
încă emoţia! 

Ei îşi strânseră mâna şi se aşezară în fo'.olii. 
Totul în această vastă încăpere spunea luxul şi 
confortul. Crosby purta un complet bleu-marin foarte 
elegant. 

— Fiica mea, v'a pus în curent, Domnilor, — 
zise Crosby cu amabilitate, Ce vreţi să vă maj, spun 
cii Jn plus? 
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— Noi am vrea oarecare preciziuni, — răspunse 
Cardby, nepărăsind pe Crosby, cu privirea lui fermă. 
Este oare o afacere de furt, de conversiune frau
duloasă, rapoarte false, brigandaj sau conspiraţie? 

— Eu nu ştiu, cu drept cuvânt, nimic, este un 
mister. Pentru aceasta cer să se elucideze pentru 
mine. 

— Trebuie să vă spun că dacă aceste cfercetări 
comDortă studiul de cifre, ne va fi imposibil să ac
ceptăm însărcinarea. 

— Voiu regreta mult. Dar în tot cazul, eu cred 
că, cu exopripnţa Dvs. şi flerul excepţional al fiului 
Dvs., veţi fi destul de dibaci şi mult mai dibaci decât 
un simplu particular ca mine. 

— Vă cer iertare, — întrerupse Miele, — eu cre
deam că Dvs. vă interesaţi mai mult de chestiunile 
de criminalitate. 

— Astă nu este a+âta de exact, — răspunse 
Crosby cu un surâs afabil. Nu este crima care m'ă 
interesează ci munca de amendament a crimina'ilor 
şi faptul de a călăuzit paşii lor pe un drum drept 
când ei şi-au ispăşit pedeapsa. Ignoranta mea în 
criminologie este copletă. 

— Scuzati-mă, dar eu credeam că Dvs. aţi avut 
mult de învăţat prin vizitele Dvs. dese şi constante 
Ia criminali. 

Crosby ridică, în semn de proitestare, o mână 
durdulie, pe care strălucea un mare diamant: 

— Oh! Nu, dar noi pierdem timpul acuma cu 
flecăreala. Dacă sunteţi gata să acceptaţi oferta mea, 
eu aşi dori ca Dvs. să plecaţi mâine dUpa ma^ă la 
Barcelona. 

— A'şta nu se poate face ş{ nu trebuie ş# fie 
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atât de urgent, pentrucă Dvs. doriţi ancheta de 
?ase luni. Crosby schimbă tonul. 

— Mi se pare destul de natural,, — remarcă el 
cu răceaiă, — că antreprenorul îşi dictează directivele 
şi amploaiaţii trebuie să le accepte sau să le îespLigă. 

— E adevărat domnule Crosby. Dar pentru mo
ment Dvs. nu sunteţi un antreprenor şi noi nu sun
tem amploaiaţii D-tale. Eu nici nu ştiu dacă am să 
accept oferta Dvs.; nu mă însărcinez niuodată cu 
o muncă de care să nu fiu sigur că a pot executa* 
Adaog că fiul meu este în întregime de acordj 
cu mine. , ! 

— In acest caz nu mai am nimic de spus. Eu 
credeam că firma Dvs. lucrează pentru a câştiga 
bani?,, eu văd că mă înşelam şi că Dvs. alege,i afa
cerile după gustul fanteziei Dvs. j^cest lucru tre
buie să fie foarte plăcut şi vă felicit. — 

Vocea lui Crosby era sarcastică cu toate că un 
surâs amabil continua să-i fluture pe buze. 

— Eu vă sfătuesc să angajaţi un expert con* 
tabil şi un interpret pentru a-i trimite împreună 
la Barcelona, — zise Cardby. 

— Vă mulţumesc de sfatul Dvs. Doriţi să mai 
ştiţi încă alte lucruri? ; , i .1 

Se vedea că Crosby voia s'o termine; pronun
ţând această frază, el schiţă gestul de a se ridica. 

— Nu-mi rămâne decât o chestiune să vă pun,, 
— pronunţă cu neglijenţă Mick;, — şi cu toate că 
ea n'are nimic de aface cu afacerea D-voastră 
dela Barcelona> eu cred că vom putea să prindem 
două muşte dintr'odată discutând. Ne-aţi spus că 
vă interesaţi de opera atât de umanitară a reabili-
litării condamnaţilor; e de lăudat. Dar ce se în
tâmplă când unul din aceşti vechi condamnaţi,, vi-
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novaţi, poseda rude afectuoase care doresc s i între
prindă aceeaşi muncă, cum faceţi Dvs;? 

Mick nu avea aerul de a da multă importanţă a-
cestui fapt dar Crosby, cu ochii pe jumătate în
chişi, începu să tapoteze nervos masa situată lângă el. i / 

— Aceasta depinde de multe lucruri, — zise el, " 
în sfârşit. , 

— De exemplu? | 
Sprîncenele lui Crosby se încruntară: 
— Este oare un contra-interogatoriu? Nu sunt 

jenat ;să răspund la întrebările Dvs., dar permite-
ţi-mi să vă spun că, le găsesc impertinente. Soco^ 
tesc de exemplu că anturajul familiar riscă de a 
fi nefast unor condamnaţi care pot să nu găsească 
o susţinere financiară suficientă şi chiar sa recad'ă 
sub influenţa vechilor relaţiuni periculoase,;, scurt: 
a deveni periculoşi. 

— Admitem, — zise, sec, Mick, — dar să presu
punem că niciuna din aceste raţiuni nu există? Ce 
faceţi Dvs. atunci? 

— încerc să mă asigur că ex-condjamnatul este 
bine supraveghiat de părinţii lui. 

— Vă mulţumesc. Eu cunosc cu drept cuvânt un 
caz special. E câtva timp de când Dvs. vă interesaţi 
de un oarecare Kent Carter. Tatăl său are o, situaţie 
stabilită şi ar fi vrut să-şi vadă fiul dela ieşirea lui 
dela Dartmoor. Care sunt, deci, raţiunile Dvs. în 
acest caz particular? 

— Am părerea mea în această cauză,, dar teu nu 
văd de ce s'o discut cu Dvs. Să văd că M. Carteiţ 
v'a propus să lucraţi o muncă pe care Dvs. o găsiţi 
acceptabilă? 

— Nu vă înşelaţi. Am promis tatălui lui să-i 
redăm copilul. Cum binele omului este singura Dvs. 
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grijă, Dvs., veţi înţelege, desigur, că trebuit să vă 
învoiţi la dorinţa tatălui. 

Figura lui Crosby se contractă de mânie şi mi 
răspunse timp de câteva momente. 

— Ascultaţi-mă; aceasta vă interesează pe amân
doi, — pronunţă el cu o voce care părea calmă. De 
numeroşi ani mă ocup de asistenţa criminalilor şi 
n'am suportat niciodată intervenţiunea şjfenănui. Vă 
asigur că punctul meu de vedere nu %'a schimbat. 
Sunt destul de clar? 

— Nu chiar aşa, — ripostă Cardjjy-senior. Mi 
se pare că există o ameninţare în ceea ce mi aţi 
spus. E posibil ca Dvs. să nu suportaţi nici o inter
venţie în afacerile Dvs.,, dar de partea şa, firma Card-
by şi fiul, nu acceptă nici o ameninţare dela Dvs. 
nici dela altcineva.. Sunt destul de clar şi eu? 

Atmosfera devenea din ce în ce mai încordată 
şi Mick crezu că Crosby avea să isbucnască, (dar 
filantropul se stăpâni: 

— Această conversaţie a durat destul, — gângavi 
ci, ridicându-se. Refuz s'o continui. Dacă aveţi Dvs. 
ceva contra mea, o plângere de exprimat privitor 
la orele de lucru, la biletele de 1000 pe care le-am 
cheltuit pentru a restitui crimina'ii societăţii, pu'eii 
să vă adresaţi la Scotland Yard sau la cine doriţi. 
In acelaşi timp Ministerul de Interne este, poate, 
de o părere diferită, cum puteţi să vă daţi socoteala 
examinând afişele lipite pe zidurile dela Queen's 
Hall. 

— Aşteptând, — pronunţă Mick, cu calm, — nu 
uitaţi ceea ce v'am spus în cauza lui Kent Carter. 
Dacă în două zile el nu s'a întors Ia părinţi, voi 
reveni să vă văd. 

*- Nu vă deranjaţi, mă lipsesc de vjzifa Dvs, 



Q8 DAVID HUME 

— O! N'am vrut să zic că această eventualitate 
mă umplea de bucurie. Credeţi-mă, Domnule Crosby, 
o să vă ardeţi într'o zi cu acest joc de a colecţiona 
rezidurile Societăţii, în mod particular de t'pul care 
vă este drag1 Dvs. Oameni ca Bonny Slater sunt 
foarte periculoşi. 

Milsom Crosby se apropie de Mick, aproape să-1 
atingă şi, fixându-1 în ochi: 

— Atunci, Dvs. ati venit la Princetown pentru 
a mă sm'ona?, — şueră el. 

— De loc; e numai din întâmplare că.mă gă
seam acolo în momentul când aţi venit să vă cău
taţi prietenul. 

— Prietenul! 
Sângele se ridică în faţa lui Crosby care tremura 

de mânie; apoi el deveni livid şi ochii săi se închi
seră aproape în întregime, dar vocea lui rămase 
calmă când reluă cuvântul. 

— Am auzit, vorbindu-se, multe de Dvs., Michel 
Cardby. Mi se pare ră Dvs. cunoaşteţi ti~ul k'e 
om pe care l-am cules eu şi l-am adus Ia mine. Aţi 
reflectat la ceea ce vi se putea întâmpla dacă eu 
aşi fi spus la aceşti oameni că m'aţi ultragiat? 

Faţa lui Mick se încreţi. El surâse, rece: 
— Sunt exact vorbele pe care le aştetrfam de 

cinci minute. In genera', dacă înţeleg bine, Dvs. 
puteţi conta pe recunoştinţa prietenilor Dvs. pentru 
a mă suprima? E posibil. Dar vă nrevin, Mi'hom 
Crosby că dacă unul din oamenii D^tale mă atacă 
pe mine şi greşeşte, eşti D-ta acela care vei avea 
deaface cu mine. 

— Eu văd... îmi declari război?! — ironiiză Mr. 
Crosby. ' f ' 

— Ei: nu spun asta. 0-ta 3* idei straniii pentru un 
filantrop. 
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— D-ta eşti inteligent, Cardby, deci o să vă a-
duceti aminte de cele ce v'am spus şi în cazul a-
cesta vei trăi multă vreme. 

— Iţi mulţumesc. Eu de asemenea am un ultim 
avertisment pe care vi-1 dau; să nu-1 uitaţi. D/s. 
v'aţi dus adesea la Dartmoor să aşteptaţi deschide
rea porţilor. Porţile grilajului închisorii sunt în toi-
desuna deschise, Milsom Crosby. 

Crosby păli din nou şi înăHă din umerii: 
— N'am cea mai mică idee de ceea ce vreţi 

să spuneţi. i I" 1 ' 
— Mă voi strădui să te fac să înţelegi. Ai Văzut 

porţile deschizându-se numai pentru ieş'rea oame
nilor care-şi ispăşiseră pedeansa, dar ele sunt în 
totdeauna deschise pentru acei care intră în loc 
să iese! Adio. !' I ' \-\1 ViŞ 

Crosby tresări şi aspră aer, dar înainte ca s8 
fi putut pronunţa o vorbă, uşa se redeschise în 
spatele lui Cardby. Milsom Crosby luă telefonul: 
războhj! era declarat! 

Cardby si fiul lui, luară un taxi şî dădură ordin 
şoferului să se oprească în fa^ă la Queen's1 Hall. 
Coborîră di.i trăsură şi examinară numeroasele a-
fişe Unite ne zid. Mfck arătă unul din ele şi un surîs 
îi lumină faţa, citind: 

REUNIUNEA INFORMATORILOR ÎNCHISORII 
In z/na d* / " Mai la orele 8 seara. 

Oratori: Sir Ernest Bell P' M. 
D-l Ravmond Nicol'e (fost guverna'or al 

închisorii din Pricetown). 
Preşedinte: Milsom Crosbv Esq. 

Toată lumea este invitată să se ducă. 
— Intrarea liberă şi gratuită. — 
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— Ce gândeşti?, — întrebă Mick. Ce om Mobil 
ai generos! i i 

— Nu, Mick, — răspunse tatăl său cu serio
zitate, — Milsom Crosby este un om periculos. 

— Va fi foarte fericit de a afla, — pronunţă, 
în apropierea lor, o voce femenină. 

Era Iris Crosby; ochii ei negri sclipeau de mânie. 
Cei doi detectivi îşi ridicară pălăriile şi fără să 

răspundă se întoarseră la maşina lor. .Tânăra fată 
continuă să-i privească, muşcându-şi buzele. 

— Ce zi!, — suspină Mick. Gândeam1 că această 
tânără fată avea să isbucnească de mânie. In fine 
aceasta putea să fie încă mai rău. Presupunerea 
D-tale cu privire la Crosby se confirmă, tată. 

— Eu cred, — răspunse Cardby senior. Această 
afacere dela Barcelona mi-a părut imediat nesin
ceră, poate că chiar nu există în realitate. Crosby 
voia să se debaraseze de noi pentru câtva timp şi a 
crezut să găsească mijlocul cel mai bun. El are 
cu siguranţă ceva de ascuns, Mick; oamenii nu se 
folosesc de ameninţări când n'au nimic să-şi repro
şeze. ' : ! - | ! - | . I 

— Ne-a aruncat o sfidare, tată. El trebuie să 
se aştepte că o să se întâlnească din nou cu noi 
pe 'drum şi mă întreb, în ce condj|iuni se va pe
trece aceasta? 

In birou Miss Rayne veni în fata lor. j 
— Domnul Milsom Crosby vă roagă să-i tele-, 

fonati imediat, domnule. 
Acest nume începea să devină obsedant. Tatăl 

luă receptorul,, Crosby fu scurt. 
— Fiica mea m"a informat de comentariul făcut 

de Dvs. la ieşirea din casa mea. Astea slunt lu
cruri pe care nu le pot tolera, In viitor, câsnîţî-vă 
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s i nu mai pronunţaţi numele meu în conversaţiunile 
Dvs. şi aduceţi-vă aminte bine că acel care vrea 
să se amestece în afacerile mele, are în totdeauna 
loc să-i pară rău. E tot ceea ce am avut să vă 
spun. 

— Mulţumesc, — răspunse Cardby. E teribil să 
ai o conştiinţă urîtă. Adio. 

Ore întregi Cardby-ii se ocupară de alte treburi 
fără să mai viseze de Crosby. Principala lor preo
cupare era aceea a biletelor de Bancă falsificate. 
Mick era descurajat. I 

— Nu merită oboseala de a căuta pe drumurile 
deja bătute, papa. Am făcut înconjurul tuturor pro
babilităţilor şi nu găsesc nimic. Am întrebat pe 
experţi şi am comparat fără nici un succes bile
tele false cu toate cele fabricate în Europa şi A-
merica. > i ! ! * 

— Trebuie să păstrăm' puţină linişte> Mick. Vom 
termina cu siguranţă prin a găsi. Aşteptând, însă, 
o să ne ocupăm de afacerile curente. 

In acest moment răsună soneria telefonului, Card
by senior luă receptorul,, ascultă şi îl agăţă, surâzînd. 

— Vizita noastră la Milsom Crosby a dat un 
rezultat, Mick. D-l Carter îmi telefonează pentru 
a spune că fiul său vine în cinci minute acasă. Vei 
face bine să te duci să-i vorbeşti, el poate să ne 
dea câteva informaţii foarte necesare. 

— E o idee bună. Crosby n'a stat mult la 'gân
duri ca să-şi schimbe părerea şi să-i dea drumul. 
Mă întreb dacă n'a luat frica? 

— Nu este în felul lui, băiatule. In tot cazul 
du-te să-1 vezi pe Carter, eu mă duc' acasă. Voiu 
spune mamei tale că vei fi înapoi către orele .6. 

Mick se ridică şi-şi îmbrăcă pardesiul; 
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— Cel puţin să nu întâlnesc pe Iris Crosby işî 
să nu mă fure, — zise el. 

Se îndreptă către uşă, când telefonul începu să 
sune. Mick auzi; în profesiunea lui, telefonul poate 
modifica bine lucrurile. Remarcă totodată că expre-
siunea feţei tatălui său îi schimba forma gurii şi 
o întărea iar ochii-i luau o strălucire meta.ică. 

— Voiu fi, acolo, în 10 minute, — strigă Cardby 
senior, care aruncă receptorul şi se repezi să-şi 
ia pălăria şi mantoul. Viu cu tine Mick. Este Carter 
care telefonează din nou. Fiul său Kent a fost 
călcat de o maşină în momentul când era igata să 
ajungă acasă. Sărmanul băiat este muribund. Tră' 
sura mergea cu o viteză nebună şi poliţia încearcă 
zadarnic s'o prindă. Vino repede. 

— Crosby o va plăti scump într'o zi. Acest mi
zerabil a combinat totul pentru a face să fie omorît 
sărmanul Kent. 

— Apoi, el trebuie să gândească că în curând 
va veni şi rândul nostru. ' 

— Eu cred că la alt lucru, care se va întâmpla 
în curând^ are el de gândit, murmură sălbatec Mick. 



CAP. IV. 

In sfârşii o pistă 

. Acasă la Carter, ei luară cunoştinţă de detaliile 
tristelor evenimente. In momentul în care Kent în
cepea să traverseze strada, ieşind din staţia Metro
ului, un automobil, alergând cu vie iuţeală, îi apăru 
la colţ şi se înfipse în tânăr, îl răsturnă şi, după 
ce-1 târâse vrea 20 de metri, îşi continuă cu aceeaşi 
repezeală drumul, fără să se oprească. 

înainte de sosirea lui Cardby se putuse, deja, 
să se regăsească automobilul părăsit la mai puţin 
de un km. de accident; a fost identiifeat, era o "ma
şină furată dela Covendish Place, o oră înainte. 
Poliţiştii care păzeau casa, autorizară pe tată şi 
pe fiu să pătrundă în hollul unde detectivii aştep
tau avizul medicilor chemaţi în toată, graba şi care 
încercau imposibilul pentru a scăpa dela moarte 
pe nenorocitul rănit. Mick şi tatăl său se aşezară 
aşteptându-şi rândul. Li se spuse că Inspectorul 
divizionar era lângă Kenţ, pândind o clipă de lu
ciditate pentru a-1 putea interoga. Minutele tre
ceau fără schimbare. Deodată uşa se deschise lă
sând liberă, intrarea inspectorului Wade. EI făcu 
un gest descurajat şi declară. 

— Nimic nu mai e de făcut. A şi murit. EI făcu 
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un semn din cap lui Cardby senior şi se îndreptă 
către el: , \- \ 

— Dvs. vă interesaţi de afacerea asta?,, — în
trebă el. 

— Mă intereesz mult. Ştiţi Dvs. altceva în afară 
de faptul însuşi? 

—.Nu, nimic, — Carter e mort, de o fractură a 
craniului. Se pare că a fost cu dinadins răsturnat 

— Aveţi oarecare semnalmente de oamenii care 
se găseau în auto? 

— Niciunul. Maşina mergea prea repede., Tot', 
ceea ce am putut ,să ştiu, este că un al doilea om 
era lângă şofer. Ştiaţi Dvs. că tânărul Carter, este 
un fost condamnat? i 

— Da. îmi permiteţi să arunc o privire asupra 
corpului? i 

— Desigur. Eu am văzut tot ce aveam de văzut. 
Preuspun că el a trebuit să nu se înţeleagă cu unul 
din oamenii dela Moor şi ca rezultat a fost suprimat. 

— Aveţi, fără nici o îndoială, dreptate. Vă voiu 
face să ştiţi ce va mai fi nou. 

— Mulţumesc. Cea mai mică informaţie po.'ate 
să ne ajute. 

Cum se despărţeau, doi doctori ieşiră dim camera 
vecină însoţiţi de d-1 Carter, palid şi sughiţând! de 
plâns. Acesta din urmă văzând pe Cardby-ii, părăsi 
pe medici pentru a-i întâlni pe ei. Cardby senior îl 
bătu pe umeri în semn de compătimire. 

— E trist, — zise el. Sunt adânc mâhnit. In timp 
ce Dvs. veţi merge să vorbiţi cu doctorii, putem noi 
să intrăm un minut în cameră la oparte? 

— Ceea ce se poate face acuma, mi-e absolut 
indiferent, — replică Carter, gata să leşine. 

Cardby-ii îl lăsară cu doctorii şi intrară în sală. 
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O pânză albă acoperea ;în mod sinistru divanul 
aşezat într'un colţ al odăii. Mick îl ridică şi tresări: 
Victima avea 30 de ani^ traniul său fusese sfă
râmat ca printr'un ciocan de gigant; era de necrezut 
cum a putut să trăiască atâta vreme după acci
dent. Fără un cuvânt, fără a pierde timpul, tatăl 
şi fiul începură să pipăie buzunarele defunctului 
cu degetele lor experimentate. Ei îşi dădură repede 
seama că li-o luaseră alţii înainte. Buzunarele erau 
goale. ! 

— Du-te şi cere inspectorului Wade ce a găsit 
el. asupra omului, — zise Cardb'y senior. Mick ieşi 
din cameră. Când reveni, găsi pe tatăl său, fixând 
cu toată curiozitatea mâna dreaptă a cadavrului. 

Wade, n'a găsit mare lucru, — pronunţă Mick. 
O cutie de ţigarete, chibrituri, două batiste, foto
grafia unei fete tinere şi o pereche de mănuşi:.. 

— Roagă pe inspector să-mi împrumute mănu
şile pentru o oră sau două, — reluă tatăl fără a 
părăsi 'din ochi această mână dreaptă care părea 
să intrigheze Ia culme. 

Mick se îndepărtă din nou şi reveni cu o pereche 
de mănuşi de piele de cămilă. 

Tatăl său examina cu atenţie pe fiecare dintre 
ele şi mirosi indexul drept pe urmă pe cel stângi 
şi la sfârşit le aruncă pe un scaun. 

— Ai găsit ceva interesant?, — întrebă Mick. 
— Vino să vezi, — răspunse tatăl, ridicând; mâna 

dreaptă a cadavrului. 
— Tânărul privi un moment o pată brună pe 

exteriorul indexului. 
— E prea paild pentru o pată de nicotină, — 

zise el în sfârşit. 
— Asta nu are nimic a face cu ţigaretele, 'Mick1, 
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căci în cazul acela pata trebuia să fie în interiorul 
degetului şi nu în exterior. Dacă, de exemplu, pri
veşti mănuşa dreaptă, vei remarca o uşoară (de
colorase la interiorul indexului. Acolo arde ţiga
reta şi acolo s'a pârlit pielea. Carter trebuia desigur 
să fumeze într'un mod normal. Aşi fi vrut deci să 
ştiu de unde provine această pată şi va trebui s'o 
analizez. Ocupă-te tu de aceasta, Mick, poate că 
cu aceasta vom fi mai informaţi asupra celor ce ne 
interesează. 

Mick părăsi odaia pentru a 'telefona şi puţin 
timp1 după aceea, d-1 Carter veni să se întâlnească 
cu bătrânul detectiv. 

Au asasinat pe Kent, — murmură el cu o voce 
stinsă. 

— Mi-e teamă să n'ai dreptate. 
— Aşi da mult ca să cunosc pe culpabil; cel 

puţin atât aşi putea să fac pentru Kent 'şi o să 
caut să-1 găsesc. Vreţi să vă ocupaţi în mod personal? 

— Voiu vedea ce putem să facem. Dar eu nu pro
mit nimic. Fiul Dvs. are pe deget o pată pe care 
aşi vrea s'o analizez1. Sper că nu vedeţi în asta 
nici un inconvenient? , 

— Nici Unul, accepf tot ce ar putea să Vă ajute. 
— Când mi-aţi telefonat, cum ştiaţi că fiul Dvs. 

urma să vie în cinci minute? 
— Fiul meu îmi telefonase el însuşi din staţia 

dela Waterloo pentru a mă preveni că soseşte j -
mediat. N'a spus nimic altceva; l-am întrebat de 
unde venea, mi-a răspuns că îmi va povesti totul 
la sosirea lui. N'am insistat. 

— A telefonat dela Waterloo? E interesant! Vă 
mulţumesc Domnule Carter. 

• —- Doriţi să mai ştiţi şi altceva? 
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— Nimic pentru moment. In locul Dvs. eu ,aşi 
lua puţin repauz, 

— Cred că aşa voi face, — zise Carter cu un! 
aer obosit, retrăgându-se. 

Mick reintră după câteva minute: 
— Totul este aranjat, expertul va sosi într'un 

•sfert de oră, — zise el. 
El şi tatăl său rămaseră în odaie piână ce spe

cialistul a curăţat petele, a depus materia aproape 
invizibilă într'o fiolă şi plecase la laborator. Ei in
trară de asemenea în biroul lor unde multă vreme 
dela plecarea Missei Râvne, rămaseră să discute 
asasinatul lui Kent Carter. Erau absorbiţi în discu-
ţiunea lor, când săriră odată în sus; puţin după 
ora 8, răsună soneria telefonului. 

— Acolo este d-1 Cardb'y?, — întrebă o voce. 
Aici, profesorul Webb. 

— Bună-seara, profesore. Ce e nou? 
— Am analizat materia urmelor scoase din de

getul lui Carter. Este C6H5HM. 
— Ce vra să zică asta? 
— Anilină. 
— Cum poate un om să aibă acest lucru pe 

degete? 
— E greu de ştiut; el a atins probabil anilifnă 

pură care în mod natural e incoloră, aceasta devine 
brună la contactul cu aerul. E tot ce pot să vă spun. 

— Eu aşi dori să ştiu mai mult: la ce se în
trebuinţează anilină? 

— La câteva lucruri, — multe. Este o bază pen
tru multe fineturi, se întrebuinţează la parfumerie 
şi în alte cazuri. > 
A •— Dar nu se întrebuinţează în mod principal 
in fineturi? ; • • • • 
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— Eu cred. 
— Şi chiar şi în cerneluri? 
— O, da, — aproape toate sunt făcute din tinc-

tură de anilină. 
— Aveţi vreo idee de timpul cât această pată 

a stat pe degetele lui Kent? 
— N'aşi şti ce să spun. 
— Mulţumesc, profesore, încă un cuvânt: Nu este 

greu să-şi procure cineva anilină pură? 
•— Foarte greu, într'adevăr. 
— Vă mulţumesc foarte mult. La revedere. 
— Ce ţi-a povestit?, — întrebă Mick. 
In două cuvinte tatăl său îl puse în curent. Mick 

încruntă sprincenele cu un aer perplex: — Şi unde 
ne îndreaptă asta, papa? 

— Am avut o idee nebună. Sunt 99 de şanse la 
o sulă, pentru ca eu să mă înşel, dar cea mai mică 
ipoteză este maj bună decât nimic. Cerneala dela 
faimoasele noastre bilete de bancă false, e perfectă, 
singură anilină între mâinile experţilor, poate să 
dea aesmenea rezultate. Mă urmezi? — Mick se 
sculă dintr'o săritură: 

— Doamne! N'am visat niciodată la aşa ceva. 
— Tu vrei să spui că biletele false erau fa

bricate în locul de unde venea Carter? 
— Eu aşi zice mai degrabă că falsificatorii de 

monede posedă în acest loc nişte materie care poate 
servi de bază admirabilă pentru cerneală, — răspunse 
Cardby senior, cu prudenţă. 

— Aceasta seamănă cu o descoperire, papa. Fac 
pariu şi aşi da mult să ştiu unde era Kent Carter 
în momentul când s'a atins de această anilină? 

— Eu ţi-o voi sugera: Din moment ce Kent a 
scris tatălui său, la sfârşitul scrisorii sale, el îi 



ÎNCHISOAREA £ DESCHISĂ 39 

dădea adresa la New-Forest lângă Ringwood. Ve
nind din acest oraş, a ajuns la staţia dela Vaterlpq 
şi din această staţie,, Kent a telefonat tatălui său. 
Adună toate aceste fapte şi vei înţelege ideea mea. 

— Tu ai mare dreptate, — remarcă Mick,;—-mâine 
dimineaţă eu îmi voi lua maşina şi voi face un 
tur în acest loc. 

— Aerul da ţară îmi va face bine şi mie. De 
aceea, voi merge şi eu cu tine. Acum hai să aratrăm! 
în casă. j •• " I 

— Nu văd nici o obiecţie. Mi se pare că tu 
ai avut aci o idee fericită,, tată. 

— Nu te bucura prea devreme, mi s'a întâmplat 
de multe ori să mă înşel. 

— Tu eşti aproape tot aşa de pesimist ca Grib-
ble. Hai intră. 

Miok petrecu trei ore din noapte căutând prin 
cărţi asupra usaju'.ui anilineii, metoda electrolitică a 
gravurii, noţiunile de fabricaţie a hârtii, etc. La 
sfârşit, cunoştinţele sale erau haotice, dar mai com
plete. In timpul acesta, tatăl său citea un roman 
poliţist pentru a se repauza. 

A doua zi de dimineaţă, la orele 9, Mick luă 
loc la volanul maşinei sale, trecu o cuvertură (ta
tălui său şi plecă către Staines. Puţin diupă orele 
10 şi jumătate, ei trecură de Winchester şi, trei 
trei sferturi de oră mai târziu, încetară mersul, a-
propiindu-se de Grand Rue de Ringwood. 

— Am face mai bine dacă am băga maşina în 
garaj, undeva, pe aicea, — zise Mick. Nu cred pru
dent să ne aventurăm cu ea în Marpile. 

— Sunt de părerea ta, încetează şi întolarce la 
stânga sub această boltă; ea trebuie să aparţină 
clădirii care este în colţ. 
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Tânărul intră în curte şi îşi opri maşina. Soa
rele era deja sus <şi strălucea pe zidurile hotelului. 
Ei luară un mic drum pavat §i intrară din greşală 
în bucătărie şi abea la sfârşit ajunseră la bar unde 
făcură să fie sen iţi cu bere. Tot bând, ei observară 
cutii agăţate în perete şi pline cu peşti. 

— Nici nu pare că ne găsim în vecinătatea unei 
crime, papa. 

— Nu se ştie niciojdată; ,în tot cazul berea este 
faimoasă. Mick', goli ţapul său şi se întoarse către 
negustor. 

— Puteţi Dvs. să ne spuneţi da^ă suntem de
parte de Marple? 

— Aproape cu doi kilometri dela marginea ora
şului în pădure. 

— A4ulte case împrejur? 
— Nu, nu mai mult de o jumătate de duzină 

şi foarte rărite. Este un loc izolat. 
— Există un autobuz, ori un alt mijloc de co

municaţie pentru ca să te duci? 
— Nu, domnule, dar Dvs. aveţi maşina Dvs. şi 

cu ea veţi fi acolo în cinci minute. Urmaţi drumul 
Southampton-ului, luaţi-o la stânga, la al doilea 
ocol, şi veţi găsi Marple la puţin mai mult de 
un kilometru pe drum. 

— Mulţumesc. Vrei să mergem puţin,, tată? 
— Da, aerul de ţară ne va face bine. 
— D-ta nu vezi inconvenient în ceea ,ce ne pri

veşte, că lăsăm aici maşina pentru o oră sau două? 
— întrebă Mick pe negustor care îl privea curios, 

— De loc, Domnule! Vom închide curtea aici, 
două ceasuri, pentru consumaţie. 

— Dar, eu sper, nu pentru hrană te rog, căci 
noi vom fi, probabil, înapoi pentru dejun. 
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— Apoi, ei se îndepărtară, lăsând pe cârciumar, 
pe gânduri. i 

După un mers de o jumătate ,de oră, cei doi Card-
by se găsiră într'o regiune mai pustie. Ultimele 
case rămăseseră în urmă şi drumul urca peste o 
pădure deasă. La stânga lor curgea un pârîu peste 
vale. Mai departe ei zăriră o trupă de ponei, păs,-
când în linişte iarba proaspătă. Puţin mai târziu^ 
trecură o piatră de hotar pe tare era scris numele 
de Marple. Continuară drumul, apoi, Mick1 se opri. 
La câţiva metri de ei, pe malul râuleţului, şed'ea 
un om ocupat în aparenţă, a pescui cu undiţa. 

— Ai practicat vreodată această pescuire, papa? 
— întrebă Mick, arătând pe om. 

— Nu, niciodată. 
— Şi eu cred că acest om, nici el nu a făcut 

mai mult: Priveşte doar cum îşi ţine undiţa. S'ar 
zice mai degrabă că este o coadă de mătură pe 
care o are în mână. S'o luăim pe acest drum tăind 
crângul, că aşi vrea să văd pe acest om mai de a-
proape. ' ' ! ' 

Ei se îndreptară către dreapta, aplecându-şi ca
petele pentru a evita crengile şi dând la oparte 
mărăcinii care le sfâşiau vestmintele. Şantierul tie 
mers o lua oblic la stânga şi îi duse aproape de 
râuleţ. Mick privi peste frunze şi surâse. 

— Nu mă înşelam, murmură el, — acest om! este 
capabil de a ţine o măciucă, 'de a se servi de cleşte, 
sau de un box american', dar el nu e în nici un caz 
în stare de a pescui cu undiţa. 

— Dar, atunci, ce face? 
— El este aicea, pur şi simplu pentru a păzi 

pe Milsom Crosby. Acest pescar cu Undiţa nu este 
decât acel Bonny Slater care a ieşit din închisoarea 
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dela Moor de Luni. Casa nu ipoate fi departe. Noi 
să urmăm această potecă si vom vedea unde s'a dus 
el. Drumul pentru automobile idă în şoseaua mare. 
Eu cred că poteca noastră" ne va duce în spatele 
casei lui. încearcă să nu faci să troznească crengile 
sub picioarele tale. Continuară să avanseze cu pre-
cauţiune, făcând sforţări să nu se audă sgomot. 
Şantierul era puţin utilizat şi crengile formau Ipe 
alocurea un fel de boltă sub care trebuia să treci 
curbându-te de spate. 

După câteva minute încă de înceată înaintare, 
ei ajunseră la un ocoliş; înaintară încă şi ajunseră 
Ia un colţ de întoarcere. Acuma mergeau dealun-
gul unui 'gard viu,, rău tăiat ,şi puţin întreţinut. Tre-
buiră să înceteze pasul pentru a căuta o intrare, 
dar nu se vedea nicf o poartă, nici un grilaj. Timp 
de câteva clipe rămaseră în tăcere, consult âlndu-:e 
cu privirea; apoi Mick zări în dreapta lor, un mare 
stejar deasupra desişului. Arborele era noduros, for
mând co< oase, aproape atât de comode ca treptele 
unei scări. Mick se caţără în arbore şi se găsi de
asupra gardului de mărăcini. El putea să zărească 
acum la stânga lui, vechea casă, fâşiile întinse aco
perite de iarbă nebună, pajiştea pă"ăsi1ă, serele ale 
căror geamuri sparte formau găuri larg deschic 
Numai decât el remarcă ceva, altceva, un lucru bun 
şi important. 

Doi oameni mergeau în lungul aleii, care măr
ginea pajiştea. Unul din ei era tânăr, de o consti
tuţie robustă, cu figura brutală şi însemnată de 
vărsatul de vânt; celălalt tâiîndu-se lângă e1, avea 
părul alb, umerii pipcrnici'i, faţa îndurerară. Ves
mintele lui erau vechi şi murdare şi cătuşele îi 
strângeau gleznele mâinilor. 



CAP. V. 

O aventură nocturnă 

Cardby nu-şi credea ochilor de ce yedea. Privi 
mai atent. Bătrânul purta un pardesiu lung de vară 
cu totul înverzit de purtare şi prea mare pentru 
corpul său slăbit, vinele îi ţâşneau pe mâinile _ lui 
lungi şi palide, ghetele lui păreau prea grele şi se 
poticnea la fiecare pas! ca şi când: acest mers lent 
chiar, ar ii fost deasupra puterilor Sale. Din ti.n'p 
în timp, el ridica ân sus capul şi i se vedea atunci 
expresia patetică a figurii isale, oboseala şi com
pleta lui descurajare. 

Tovarăşul său părea să uite complet de el. El 
mergea cu o balansare arogantă, fumând ,o ţiga
retă şi ţinând cu o mână .extremitatea lanţurilor fi
xate pe glezna mâinilor. Era o precauţiune inufiiă 
căci, pentru prizonier, a mai întrevedea numai li
bertatea, ar fi părut <o himeră. Urmând, încet, dru
mul, cei doi oameni se reapropiară de Mick. Tâ
nărul Cardby punând un deget pe buze pentru a 
anunţa pe tatăl său se ascunse în dosul unui pom; 

Trista pereche îşi continua plimbarea. Ea tra
versă pajiştea, trecu sub aceea, ce fusese odată un 
arc, o boltă de trandafiri, intră într'o curte mică 
pavată şi dispăru pe o poartă în dosul casei. Mick 
oftă, aşteptă un moment, apoi se lăsă să alunece 
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din observatorul său. El făcu semn tatălui său de 
a-1 urma şi reporni îndepărtându-se de casă. Bonny 
Slater era mereu la postul lui icu undita, când tre
cură pe lângă el. Ei nu spuseră un cuvânt până ce 
nu ajunseseră în drum. 

— Ne vom întoarce la Ringwopd;, — zise Mick. 
Asta ar fi fără sens, anume a încerca să explorezi 
locurile acestea în timpul zilei. Acum îii voiu povcs i 
ceea ce am văzut. 

Şi pe timpul întoarcerii lor, el explică în amănunte 
apariţia temnicerului 'şi| a victimei sale. 

— Cazul îmi pare greoi, Mick, — zise tatăl său 
după ce ascultase povestea. Eu cred că va trebui 
să vedem poliţia locală. 

O vom face mai târziu. Iţi propun pentru mo
ment să vizitezi acest loc înainte de a te decide 
la ceva. i 

— Când vom face această vizită? 
— In noaptea aceasta. Este o muncă pentru o 

singură persoană aşa că vei putea să dormi som
nul drepţilor în tinrp1 cât eu voiu face micul meu 
ocol şi voiu încerca aceasta între orele 10 şi 11 
noaptea. 

— De loc, eu ador aceste partide nocturne. Vom 
merge împreună. i 

— Mi-ar plăcea mai mult să mă duc singur. Am 
gândit întotdeauna că aceste vizite nocturne nu 
trebuie să fie făcute în doi. In tot cazul dacă ceva 
ar trebui să se ;întâmple, natural că ar fi mai bine 
să nu fim prinşi odată amândoi 1 

— Nu insista, Mick, vom merge împreună. <Şi 
înainte de a pleca, 'eu voi .telefona lui Qribble pen
tru a ji 'spune ce 'avem noi ,intenţia să facem. Dacă 
mi-i telefonez, din nou, către orele 5 dimineaţa, el 
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va putea înştiinţa Poliţia locală şi va veni la locul 
unde ne găsim. Trebuie să ne mişcăm cu prudenţă 
de data aceasta. 

— Eu o fac întotdeauna, — protestă alene Mick. 
— Tu vorbeşti, — apăsă tatăl său care în ge

neral nu iubea igraiul particular al profesiunii. 
Ajunseră la Ringvvood la un ceas şi jumătate tre

cute, luară dejunul, un dejun substanţial şi reţinură 
două camere pentru noapte. După masă ,̂ Mick su
geră un tur în oraş. 

— Nu, băiatul meu, — răspunse tatăl său. Vom 
rămânea în hotel. Daqă ne apucăm de plimbare, 
riscăm să întâlnim pe câte cineva care ne cunoaşte. 
Milsom Crosby, el însuşi, poate, — şi, în acest 
caz;, ţi-ai putea spune că escapada noastră, noc
turnă, este ratată. i i 

— Bun; îmi voi duce maşina în garaj şi voi 
vedea dacă am tot ce-mi trebuie. 

— De exemplu? ( 
— Eu nu vreau să flac o plimbare nocturnă în 

jurul acestei case fără un oarecare echipament. E 
mai bine să fii prudent la început să n'ai regrete,, 
după aceea, că nu ăi fost. 

— Ne-am înţeles, vino în camera mea când ve 
fi totul Igata. Dacă negustorul ar fi putut vedea ce 
conţinea maşina lui Mick, <el s'ar fii codit, cu sigu
ranţă, înainte de a primi pe călător pentru noapte. 
După ce a băgat automobilul în garaj, Mick a ties'-
chis un .cufăr de sub sqaun şi a început să exa
mineze conţinutul acestuia. ;Era acolo un asortiment 
straniu de obiecte de tot felul. Două revolvere, o 
tăietoare tie geamuri, o colecţiune de cleşti, o mă
ciucă de buzunar, un 'mănunchi de pile, un trusou 
de pas-partuuri şi chei, o scară de mătase, o mască 
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de crep, etc. etc. Mick alese ceea ce avea el ne
voie, puse restul la loc şi cu pachetul lui sub braţ, 
reintră în cameră. îşi aranja lucrurile într'o valiză, 
o închise şi intră jla tatăl său. Bătrânul detectiv era 
întins pe patul lui şi privea tavanul^ fumându-şj 
pipa. J 

— Totul e gata, tată. Tot ceea ce putem să do
rim acuma, este o noapte întunecoasă şi un pic de 
noroc. Mi-a părut, la acea casă, că nu era prea greu 
să pătrunzi în ea îşi este prea veche pentru a fi 
bine ferită contra atacurilor de noapte. 

— Nu-i faptul că trebuie să intrăm în casă, care 
mă îngrijorează, Mick, ci de a putea ieşi, căci ea 
va fi bine păzită afară. Mi-e egal că am să între
buinţez marile mijloace, dar tot nu se poate ca 
să umplem New-Forest de cadavre pentru singurul 
motiv al unei inspecţii. Vreau să cobor într'un mi
nut şi să încerc să am pe Gribble la telefon. 

— înţeles. Pe timpul acesta eu îmi voiu termina 
preparativele pentru noapte. Nu trebuie să uităim 
nimic. Apropo, crezi tu că vom putea să riscăm ser
viciul maşinii noastre pentru a merge piână acolo? 

— Da, eu cred. Ea 'va fi garată într'un câmp şi 
nimeni n'o s'o vadă la ora aceasta din noapte. 

Mick se întoarse în camera lui, îşi luă ultimele 
dispoziţii,, apoi se duse la tatăl său. i 

— Totul este aranjat cu Gribble, — zise acesta. 
El va binevoi să Vină cu noi în această noapte, dar 
această regiune nu este în raionul lui de acţiune. 

— Mă voiu duce să mă odihnesc acum cam vreo 
oră. Fă la fel papa; poate că n'o s'o mai putem 
face curând. Voi veni să te deştept către ora 7. 

— La ora 7 şi jumătate, tatăl şi fiul se instalară 
în sala de mâncare 'şi o oră mai târziu trecură la 
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bar. Negustorul îi primi cu amabilitate şi întrebă 
dacă putuseră să găsească localitatea Marple. Mai 
erau acolo în încăpere, patru oameni şi Mick fu 
uşurat constatând că nici unul din ei nu pare a re
marca intrarea lui şi aceea a tatălui său. 

— Este vreun inconvenient în faptul că noi re
venim târziu în seara asta? 

— Nu Domnule. Se va aranja. Rămâneţi câteva 
zile aicea? 

— Mi-e frică să nu fim obligaţi să plecăm mâine 
dimineaţă. E păcat, că nouă ne place să vizităm 
împrejurimile. Serviţi-ne două uleiuri [gătite. 

Ei flecăriră câteva minute apoi se retraseră. Pu
ţin înainte de ora 10, Mick aruncă o privire pe 
fereastră. Obscuritatea era completă îşi câteva stele 
sticleau pe un cer !de nori. Mick luă un tricou şi' o 
pereche de mănuşi; noaptea era friguroasă dar nu 
voia să se încarce cu un pardesiu. 

Orologiul bisericii sunase sfertul, când ieşiră în 
sfârşit cu maşina lor şi o luară pe drumul Southam-
ptonului. întâlniră puţină lume în drum şi, în curând 
luară drumul care-i ducea către Marple. Mick în j 
cetină mersul şi angaja automobilul să treacă pesite 
un câmp. Opri, complet, motorul şi coborî: aco1o la 
adăpostul pomilor nimeni nu va vedea maşina. El 
trase pe deasupra ghetelor sale o pereche de cau
ciucuri, trecu un revolver tatălui său, îşi luă eah:i-
pamentul şi amândoi plecară în linişte. In curând 
se găseau într'o obscuritate complelă sub ramu
rile încrucişate ale pomilor deasupra şantierului. Ei 
se ciocnesc la fiecare pas1 de pietriş şii de brazde 
de iarbă. ' 

— Vom fi obligaţi să căutăm intrarea principală, 
— murmură Mick. Nu vom putea să regăsim şan-
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tierul în noaptea asta şi nu îndrăznesc să utilizez 
o lampă de buzunar. Crefd c'ar fi mai bine dacti 
s'ar lumina puţin cerul. 

— Nu se poate avea totul deodată. Dar tu poţi 
să fii sigur că la intrarea principală este un gar
dian şi ce vrei să faci cu el? 

— Aşteaptă să găsesc locul şi urează-mi noroc 
bun. Tu poţi să rămâi aici în timpul cât eu mă voiu 
duce în recunoaştere. Iţi voi face semn îndată ce 
calea va fi liberă; ar fi o nebunie ca sa ne riscăm 
amândoi fără să ştim: 

— Am înţeles, dar fii foarte atent. 
Ei ieşir,ă mergând în vârful degetelor din dru

mul întunecos. Aceşti câţiva paşi li se părură in
terminabili. In sfârşit Mick prinse braţul ta'.ă!ui său: 

— Aşteaptă-m'ă aici, — murmură el. Nu trehjiie 
să fim departe unul de altul în momentul acesta. 
Dacă te mişti, vino încetişor pe drum în urmafjmea, 
dar opreşte-te îndată ce vei vedea casa. Numai decât! 

Mick se îndepărtă şi în curând tatăl său îl pierdu 
din vedere. Tânărul mergea în lung forţândn-se să 
nu facă nici un sgom'ot. Şirul de pomi încetă. El 
înţelese, atunci, că se apropia de sfârşitul văii'. Ti
nea dreapta pe cât putea pentru a se conduce \c 
un rând de brazi care deodată la rândul lui dispăru. 
Văzu o umbră foarte regulată profilându-se pe cer. 
Făcu un pas întinzând mâna şi întâlni pcreteie. 
El examina şi preţui înălţimea lui;, la aproape şase 
metri. Putu să distingă pe culmea acestir'a punc
tele ascuţite de sticlă spartă. Din nou, Mick o re'.uă 
la drum cu încă şi mai multă prudenţă; nu continua 
multă vreme, căci zărise în faţa lui o întrerupere 
în zid: era cu siguranţă poarta de intrare. Se dădu 
înapoi câţiva paşi, scoase scara de mutase din bu.-



ÎNCHISOAREA E DESCHISĂ 49 

zunar, evalua înălţimea zidului şi făcând foarte ipuţin 
sgomot, aruncă pe deasupra extremitatea unde era 
prinsă igiiţa de scara lui. Ea se fixă într'un loc 
nepotrivit; Mick se căţăra în lungul scării ,şi se 
urcă în culmea zidului. Profitând de câte o ieşitură 
undă bucăţile de sticlă căzuseră, el îşi puse ;mâi-
mâinile pe zid şi se la a să alunece până jos peste 
el. Deodată auzi o troznitură sub picioare şi aş
teptă în linişte dar totul era liniştit. Luă în mâna 
dreaptă măciuca şi începu să se îndrepte către poarta 
de intrare conducându-se în lungul zidului. Din timp 
în timpi el se oprea pentru a asculta în depărtare, 
se auzi ţipătul unui ciuf; restul era linişte. 

In fine, umbra ultimilor pomi dispăru, zări atunci 
o pată întunecoasă care era căsuţa gardianului, lângă 
poartă. înainta pas cu pas către ieşire, aşteptân-
du-se la fiecare clipă să audă un ţipăt de alarmă sau 
clănţănitul^ sec al unui revolver. Dar ajunse, fără 
încurcătură, la extremitatea zidului lojii şi,, încon-
jurând'u-l, ajunse la intrarea căsuţei. Nu se yedes 
nici o lumină şi nu se auzea nici un sgomot. Căsuţa 
era într'o stare de părăsire completă. Ferestrele erau 
sparte, pervazurile scoabe nici o reparaţie nu fuse-e 
făcută, de multă vreme. 

Mick aruncă o privire pe drum, dar în întuneric 
nu putea vedea nimic. La o distanţă oarecare dru
mul ocolea spre dreapta dispărând în fata unei 
piantahi de dafini. Cu multă precauţiune Mick se 
apropte de poartă, aici, totul semăna a părăsire. 
Oftă, căci se temea ca, ţâţânile porţii să nu scârţâie 
atâta cât 'să deştecte atenţ-'a. In ce priveşte acest 
lucru el se înşela. Poarta era bine unsă şi se învârtea 
cu mare uşurinţă. 

Tânărul apăsă poarta cu încetineală, o lăsă între-

4 
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deschisă şi continuă să meargă; el regăsi pe tatăl 
său, îl prinse de braţ şi, fără a spune un cuvânt, 
îl luă după el. Un orologiu în depărtare suna 11 ore. 

Ajungând pe drumul din 'năuntru cei doi oameni 
se depărtară, unul mergea pe partea dreaptă, celălalt 
pe stângă. Din timp în timp câte un ciob crăpa sub 
picioarele lor şi ei se opreau la fiecare dată pentru 
a asculta, dar nimic nu venea să le tulbure mersul. 
In sfârşit casa apăru în faţa lor. Nu se vedea nici 
o lumină prin ferestre şi locuinţa părea goală. Mi!ck 
flueră uşor pentru a atrage atenţia tatălui său şi-i 
făcu semn să vină lângă el. Tatăl traversă drumul 
şi amândoi trecură prin faţa intrării în casă. O linişte 
grea părea să anunţe o furtună viitoare. îndată uşa 
se întredeschise; Mick şi tatăl său avură tocmai 
timpul să se ascundă în umbra dafinilor. Un om şedea 
pe treptele scării şi privea în direcţia drumului. Si
lueta lui era slab luminată de o lumină din holl. El 
ridică mâna, apoi adresându-se unui persona] in^ 
vizibil: 

— Eu cred că o fi ora, mă duc către poartă, — 
zise el. 

— Aşa este, — răspunse o voce din interior. Să 
ne pregătim. Priveşte bine în jurul tău când vei fi 
afară. 

Omul coborî către drum şi uşa se închise. Mi'ck 
se scărpina în cap cu un aer perplex. La ce se ducea 
acest om către poartă? Ce avea oare să 9e petreacă? 
Se întoarce către tatăl său: bătrânul detectiv dădu 
din umeri şi nu spuse nimic. Ei auziră paşi îndc-
părtându-se pe diurn şi timp de câteva clipe rămaseră 
fără să mişte. Apoi ivrechea fină a lui Mick' auzi 
un alt zgomot în noaptea calmă, care era clocotitul 
motorului unui automobil. Sgomotul se apro/.ia din 
re în ce, apoi, el încetă, pentru a fi urmat, de un 
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altul: acela al porţii 'pe care cineva o deschidea 
larg. Două faruri galbene apărură şi luminară înăl
ţimea desişului. i 

— Dă-te înapoi, — murmură Mick, încet. — So
seşte o maşină. 

Ei se vârîră puţin în crâng şi aşteptară, reţi-
nându-şi suflarea; -din nou prinseră sgomotul mo
torului şi scârţîitul roatelor pe pietriş. Maşina ieşi 
din umbră şi se opri în faţa uşii de intrare. Omul 
care se îndreptase către poartă,, era într'o parte a 
maşinei, el deschise portiera, în timp ce uşa se 
deschidea la rândul ei. Crosby coborî din maşină 
cu o supleţe extraordinară şi întorcându-se către cei 
doi oameni: 

— Aţi văzut ipe cineva umblând pe aici în seara 
asta?! — întrebă el. 

— Nu domnule. 
— Nu sunteţi 'decât nişte idioţi, — ţipă Crosby. 

Luaţi două puşti şi prindeţi câinii. Cardb-ii nu tre
buie să fie departe de aici. Asta va fi ultima lor 
plimbare nocturnă. 

— Noi nu i-am văzut deloc, — încercară să pro
testeze oamenii. 

— Eu nu Vă cer părerea voastă. Ei sunt aici 
primprejur. La oarecare distanţă de aici eu am tre
cut pe lângă un automobil garat pe marginea câm
piei. Ea aparţine tânărului Mick Cardby, o voi recu
noaşte peste tot. Am1 pus-o în pană. Duce(i-vă, cău
taţi armele şi câinii. Dacă aceşti doi îndrăzneli sunt 
prin aceste locuri, vom putea să-i înmormântăm imiâiir.e 
de dimineaţă. 

Oamenii se repeziră în casă. Milsom Crosby îşi 
descheie mantaua de blănuri, scoase un revolver 
din buzunar şi aşteptă. Şoferul coborî din maşinii: 
lumina hall-ului făcea să-i strălucească revolverul. 



CAP. VI. 

Când te joci cu moartea. 

Orice întârziere putea să fie fatală. Cei doi oa
meni ascunşi în crâng se priviră ;şi Mick făcu uni 
semn de asentiment. Fără sgomot el îşi puse mă
ciuca în buzunar de unde scoase p fiolă mica pe 
care o plesni şi din care vărsă conţinutul pe mar
ginea drumului. Luă după aceea revolverul,, tatăl 
său făcu acelaşi lucru, aşa cum îl cereau împreju
rările, încetişor, ei înaintară, traversând crângul ne
glijând direcţiunea prea îngrijaţi1 cum erau de a găsi 
o ieşire înainte de a începe io adevărată luptă pen
tru vieaţă. Ei dădeau laoparte fiecare ramură din 
drumul lor cu mişcări lente şi calme. Nu parcurseseră 
încă drumul,, când lătrături de câini răsunară. Câinii 
erau asmuţiţi. , I 

Mick îşi încarcă arma. In urma lor se auzeau sgo-
mote de voci, paşii mai multor persoane şi, lătratul 
de câini. Mick se opri deodată [şi schimbă direcţia, 
şoptind: i 

— Vreau să mă întorc către casă. Ei o să caute, 
mai întâiu, în ascunzişuri. Dacă putem să ajungem 
acasă în timp cât ei sunt afară, avem o mică şansă 
de salvare. 

Tatăl său îl privi cu surpriză: 
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— Asta vrea să zică, că noi trebuie să mergem 
spre ei, Mick? 

— Nu se poate altfel. Aici suntem ca într'o 
cursă. Urmează-mă. 

Câinii nu încetau să latre şi ei păreau opriţi 
din cercetările lor. Oamenii începeau să se impa
cienteze. Mick surâse căci un câine chiar bine dresat 
poate să greşască când un miros străin întunecă ca
lea pe care o urmează. Toţi oamenii vorbeau de
odată, dar din timp în timp 'se distingea vocea 
stridentă a lui Milsom Crosby. 

— Tată, — murmură Mick oprindu-se din ,nou» 
— încearcă să treci în timp ce eu îţi acopăr retra
gerea. Eu te voi ajunge mai .târziu. 

Dar tatăl strânse buzele şi scutură din cap. 
— Aceşti câini blestemaţi nu fac un ban!, — 

strigă Milsom Crosby. Să ne risipim! Ei sunt cu 
siguranţă într'un loc pe acolo. Trage îndată ce-i 
vezi. 

— Plăcută perspectivă, — ,şopt,i Mick, înaintând 
încet şi dând la o parte ramurile pentru a lăsa tre
cerea .tatălui său. 

La sfârşitul unei clipe, ei trebuiră să se oprească. 
Crosby şi ajutoarele lui nu se mişcară. Ljumina 
farurilor dela maşină îi lumina aşa de brutal, că chiar 
printre ramuri se puteau distinge trăsăturile feţei 
lor. Mick auzi că Crosby se mişcă, primul. 

— Bonny, — zise el, — du-te şi te postează lângă 
poartă şi dacă îi zăreşti, nu te codii Rjămâi acolo 
până ce noi te vom chema; ei nu vor găsi niciodată 
o altă ieşire. Sammy şi Spike, voi mergeţi şi cău
taţi pe aici. Fredy, — tu du-te în urmă şi scotoceşte 
crângul în direcţia porţii. Sammy vei face acelaşi 
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lucru de partea cealaltă a drumului ,şi tu Spike vino 
cu mine. 

Mick văzu pe şoferul Freddy despărţindu-se de 
grup şi apropiindu-se de crângul care îi ascundea 
pe el §i pe tatăl său. Era cel puţin la 6 metri de 
ei. Cardby-ii se retraseră puţin către dreapta; Mick 
îşi luă revolverul în mâna stângă şi scoase măciuca 
din buzunar. Tatăl său remarcă gestul şi dădu din 
cap în (semn de acord. Crosby şi ceilalţi oameni, se 
îndepărtară. Bonny 'Slater dispăruse deja. Freddy 
traversă crângul aproape de alee şi se îndrepta di
rect spre Cardby. Mick pregăti măciuca şi se piti 
după crâng. O ramură trosni tşi făcu să cadă şapca 
şoferului; acesta din urmă scoţând o înjurătură, vru 
să se aplece pentru a ridica şapca. Nu avu timpul. 
O lovitură de măciucă mânuită de o mână sigură, 
îl întinse la pământ. Cardby-ii scoaseră un suflu 
de uşurare: un prim obstacol fusese trecut. 

Ei se îndreptară atunci către casă. Nu mai era 
necesar să ia atâtea precauţiuni căci ţoale sgomo-
tele veneau acuma din crâng, unde Crosby şi oa
menii lui urmăreau cercetările. Cardby-ii se opriră 
pe marginea aleii. Ar fi fost periculos să se aven
tureze în partea principală a casei, căci farurile 
dela automobil aruncau o lumină prea intensă şi 
cu siguranţă -ar fi trădat prezenţa lor. 

— Să ocolim casa, — murmură Mick, — eu ştiu 
că exista o 'uşă de partea cealaltă. Am văzut-o azi 
de dimineaţă. 

Sgomotul cercetărilor se îndepărta în direcţiunea 
porţii. 

Cardby-ii traversară, alergând, aleea principală şi 
se repeziră în pasajul strâmt care se găsea între 
zidul casei şi gardlul de pari. La sfârşitul acestei 
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treceri era o poartă. Mick o deschise şi intrară într'o 
curticică înconjurată de ziduri de cărămidă. La stânga 
era o altă uşă, în zid, dar ea era închisă şi, ei se 
găsiră prinşi într'un impas fără ieşire. 

Eu cred că trebuie să ne întoarcem înapoi, — zise 
Cardby senior. 

— E inutil, — replică Mick. Eu vreau să trec 
pe deasupra zidului. 

El privi în jurul lui, văzu o grămadă mare de 
buşteni de o înălţime de 3—4 metri şi făcând semn 
tatălui său, îl apucă de peste genunchi şi-1 ridică 
până unde putu el să se agate şi să se urce de
asupra grămezii; se caţără şi el apoi. De!a această 
înălţime, putură să atingă cu uşurinţă culmea zi
dului de unde se lăsară, în sfârşit, să alunece de 
partea cealaltă. 

înaintară cu prudenţă, ci se îndreptară că're casă. 
O fereastră era luminată la primul e!aj. Mick zări 
o uşă, o: împinse şi câteva secunde mai târziu ei 
se găseau într'un culuar, totalmente întunecos. Scoa
seră din nou revolverele şi înaintară pe călcâ:e. In 
curând Mick atinse o altă uşă, apăsă pe clanţă şi 
văzură lumină: culoarul se termina în hali aproape 
de scară. La dreapta se găsea o nouă uşă. 

— Eu cred că este pivniţa, — murmură Mick. 
Mai era încă o uşă, în faţa lor, la stânga cus 

luarului şi două altele pe aceeaşi parte. Marea in
trare era în totdeauna deschisă şi se auzeau, din 
depărtare, vocile lumii trimisă după ei ca să-i ur-> 
mărească. In casă nu se auzea nici un sgomot, nici 
un semn de vieaţă. 

— Ce o 'să facem noi?, — întrebă MicV. 
Ştiu că este o uşă de partea cealaltă. Am vazyt-o 

de dimineaţă. 
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Presupun că persoana care se găseşte în această 
cameră de sus este cu totul singură. Urcăm? 

— Dacă te apropii de prima treaptă a scării;, vei 
fi sub lumina hallu-ului şi nu se ştie cine te poate 
vedea din grădină. Aşi vrea mai mult să încerci 
să cobori în pivniţă. 

— Hai să ne împărţim, tată. Ia lampa asta, tu 
vei merge la pivniţă, eu mă duc sus. Fiii prudent. 

Tatăl său ezita, această combinaţie n'avea aerul 
de a-i place. 

— Unirea face puterea, — zise el surâzând. 
— Da, eu ţiu să regăsesc pe acel om bătrân, 

şi nu cred că o să fie în pivniţă. Dacă tu o preferi, 
eu viu cu fine. • , 

Deschiseră uşa şi Mick apăsă pe butonul lămpii. 
Treptele de piatră se întoarseră brusc la stânga, 
pereţii acoperiţi de straturi de praf erau pătaţi de 
umiditate şi un strat gros de pulbere acoperea les
pezile de piatră cu desemnuri. Tânărul Cardby în
chise uşa după ei şi începură coborîrea. In josul 
scării ei descoperiseră că locuinţa era orânduită 
într'un fel puţin obişnuit. Ei se găsiră într'o în
căpere mică, care părea a fi un vestibul, cu trei uşi. 
Mick deschise prima uşă şi văzu că ea lăsa intra
rea într'o cameră cu provizii de cărbune; îşi a-
runcă o privire 'şi nu descoperi nimic extraordinar. 
Se întoarse deci în vestibul. Vru să deschidă uşa a 
doua, dar ea era închisă cu cheia. Aplecându-se, 
nu putu vedea nimic. In acest timp tatăl său în
cerca a treia uşă dar şi ea era, deasemenea,! încuiată. 

Eu cred c'am 'face mai bine dacă am reurca, tată, 
— zise Mick. Acest loc mi se pare periculos. Dacă 
Crosby aduce oameni pe scara asta, ne vor rămâne 
puţine şanse de salvare în cazul că nu putem, cej 
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puţin, să reuşim a-i omorî pe toţi şi n'am poftă să 
încerc lucrul acesta. Ce crezi, tu, de asta? 

— Bine, hai să examinăm acea cameră de sus. 
— Bine, atunci vom1 examina camera de sus. 
începură să urce scara, clar în curând trebuiră 

să se oprească. Mick prinse de braţ pe tatăl său şi 
rămaseră liniştiţi. Deasupra lor se puteau auzi nu
meroase sgomote de paşi. Crosby şi oamenii săi 
se înapoiaseră şi orice retragere era tăiată. 

Fetele celor doi oameni erau palide şi contractate 
când reveniră în pivniţă. Mick scoase trusoul -său 
de chei din buzunar şi se îndreptă spre uşa cea 
de a doua, zicând: 

— Nu trebuie să ne ascundem în camera eu pro
vizii de cărbuni, pentrucă dacă coboară el, aici, a-
cesta va fi primul loc pe care-1 va examina. Dan 
dacă reuşesc să ideschid această uşă şi a o încuia 
prin 'năuntru, ei n'au să creadă ca noi suntem în; 
ea. Eşti de' părerea mea? 

Tatăl său aprobă din cap şi Mick începu să în
cerce cheile. 

După mai multe încercări uşa se deschişi 
alunecară înnăuntru şi Mick închise imedia i^ 
Apoi lumină pivniţa cu lampa de buzunar.^ 
goală. Mick încruntă sprîncenele: pentru ce 
chidea cu cheia o pivniţă goală. Tatăl său 
celaşi gând. Examinează pardoseala! — suge 

Mick se aplecă îşi privi cu atenţie. Erau mu 
urme de paşi în pulbere şi un pic d:e pământ sq 
desprinsese depe pantof], dela oamenii care intra
seră. Mick ridică o bucală din acest pământ şi văzu 
c ^ era umed. Cineva pătrunsese în această încăpere 
de curând. Pentru ce să vină într'o pivniţă goală? 
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Nici Mick nici tatăl său nu puteau să găsească 
răspuns la această întrebare. 

— Noi suntem într'o cursă,, — zise tânărul. Dacă 
ne vor prinde aci, nu vom pune de mămăligă prea 
mult aici. Nu există mijloc de a ieşi. 

— Ce avem de făcut, micuţule? 
— Aşteptarea ca să ne creadă în afară de a-

ceastă paragină apoi ne vom salva nu fără a fi 
aruncat o privire şi la bătrânul prizonier. 

— Ar fi mai înţelept ca să te gândeşti întâi 
la tine. După toate, ei n'au poftă să-1 omoare, căci 
altfel murea de mult, pe când pe noi,, noi suntem 
acei pe care vor să ne omoare. 

— După toate neliniştile peste care am trecut, 
ar fi păcat să plecăm fără să fi făcut nimic. Eu 
credeam că tu vrei s,ă găseşti provenienţa acestei 
aniline. Nu pentru aceasta, suntem1 noi aici? 

— Nu mai mă gândesc la nimic pentru mom'ent. 
Această ipivniţă îmi pare tare suspectă. Să pri
vim încă. 

Timp de cinci minute ei examinară pardoseala, 
dar nu găsiră nimic. 

— Acum, să examinăm pereţii, Mick. 
Ei reîncepură examenul, dar fură' în curând în

trerupţi. Abia terminaseră inspecţia primului pe
rete, că,, în mod brusc, se întoarseră cu revolverul 
în mână: paşi grei coborau scara. 

Ţeava revolverului lui Mick era îndreptată către 
uşă la înălţimea capului unui om. In afară vocile 
se ridicau într'o rumoare confuză, dar Cardby-ii nu 
puteau să prindă vorbele peste uşa închisă. 

Mick auzi sgomot. Cineva căra o parte din căr
bunele din depozit; fără îndoială se căuta peste tot. 
Mick se întreba cât timp se va scurge încă până 
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în momentul când paşii se vor apropia de uşă şi 
când se va încerca să se deschidă broasca; din ce 
parte va pleca prima lovitură? Mick ar ii dorit, 
numai, ca tatăl său să fi rămas la hotel. Paşii se a-
propiau din ce în ce, oamenii trebuiau să se îndrep'e 
către uşa pivniţii. Cardby-senior,, privea pe fiul său 
cu admiraţie. Mick aştepta aproape de intrare, figura 
lui era palidă dar calmă, ochii lui străluceau; în 
mâna lui stângă ţinea lampa, dar când paşii se 
apropiară încă, el o stinse. La fiecare clipă acum 
putea isă se aştepte la aceea, că un om' ar putea privi 
prin gaura cheii. O mână se puse pe pumnul lui 
şi i-1 întoarse cu blândeţe; tatăl şi fiul se întrebară 
dacă nu le sosise ultimul ceas. Ei auziră sgomotul 
mâinii care venise să atingă: o conversaţie se an
gaja în spatele uşii dar ;ei nu putură să înţeleagă. 
Apoi paşii se îndepărtară către cea de a doua piv
niţă. Bătrânul detectiv scoase batista şi îşi şterse 
fruntea. Mick scoase un oftat lung, el nu se mai 
simţea atât de calm, acum, când reacţia se produsese. 
Amândoi continuau să privească uşa. Nu îndrăzneau 
să se destindă şi să plece. Crosby putea să între
buinţeze un vicleşug. Minutele trecură. In sfârşit, 
ei prinseră sgorriot de paşi care începeau să urce 
scara. O mare linişte domnea în pivniţă. Mick îşi 
puse arma în buzunar şi reaprinse lampa. Timp de 
o jumătate de oră, aproximativ, ei examinară din 
nou, pereţii şi plafonul. La sfârşitul acestui timp, 
nu ştiau mai mult decât stinseră la începutul cer
cetărilor. 

— Mi-se pare cu toate acestea că vom fi obli
gaţi să ieşim de aici, tată. 

— Eu, cred şi eu de asemenea* Mich. Eu vad, 
deja, poliţia locală sosind la faţa locului pentru 
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a nu găsi decât un câmp de bătaie, presărat de ca
davre. Sper că noi nu vom fi printre ele, dar în ace
laşi timp avem numai nouă şanse din zece 'de a 
rămânea. 

— Nu crede nimic, tată. Domnul Milsom Crosby 
va ;avea încă multe să înveţe dacă încearcă vsă se 
bată cu noi. Arma mea e automată şi când apăs pe 
trăgaci, toată încărcătura pleacă. Crosby o va primi 
întreagă, cu binecuvântarea mea eternă de care are 
mare nevoie. 

Tatăl surâse, Mick glumea mereu în momentele, 
în mod particular, periculoase: 

— Tu eşti plin de încredere în tine însuţi. jNu 
e aşa, băiatul meu? 

— Păi, trebuie să fiu,, dacă nu, cum aşi putea, la 
rândul meu, să inspir încredere în alţii. E 12 şi 
jumătate. O să aşteptăm până la orele 3, şi asta 
îţi convine. ! 

— Primesc orice; mi-ar fi plăcut numai ca gazda 
noastră să ne fi lăsat aici nişte scaune.. Detest şe
zutul în picioare. 

— Aşează-te jos papa, asta nu face nici un rău. 
— Desigur că nici un rău; aşi fi cu desăvârşire 

mulţumit dacă aşi putea să jau o mică cină şi să 
dorm puţin. 

— E tot ce doreşti? Am împresiunea... 
Fraza nu 'fu terminată. Cei doi oameni înţepe

niră drepţi: paşi rapizi răsunau în linişte. Mick 
se apropie de uşă, o mare uimire se picta în faţa 
lui: sgomotul nu părea să vină din afară. El privi 
în tavan, poate că traversa cineva camera imediat 
deasupra lor; sunetul nu părea deloc a veni de 
acolo, dar se apropia din ce în ce. 

Tatăl său era îngrijorat, lui nu-j plăcea inexplî* 
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cabilul. Mick ascunse lampa în buzunar şi ieşi cu 
revolverul ca şi cu măciuca; apoi se întoarse îna
poi cu încetineală. Acum se auzeau, distinct, paşi, 
care ;nu semănau a nimic şi cu nimic, cu cei auziţi 
mai înainte. Mick rămăsese perplex: paşii păreau 
să se apropie dela Unul din pereţii cei mai îndepărtaţi 
de uşă. Deodată, ei se opriră. Mick se îndreptlă 
către fundul odăii şi tatăl său se aşeză lângă el. 
Un mecanism cu cârlig răsună în tăcere şi fu urmat 
de sgomotul unei alunecături pe ţâţîni. Mick îşi 
reţinu suflarea. O rază mică de lumină apăru taai 
întâi pe perete apoi, pe măsură ce secundele tre
ceau, lumina devenea mai intensă şi razele mai 
groase. Se întâmplă ceva extraordinar! peretele în
treg, despărţit în două părţi, prin mijloc aluneca 
de fiecare parte. 



CAP. VII. 

Spre teroare 
O senzaţie nervoasă făcu, să tresară,! pe Mick, 

dar aceasta nu-1 împiedică să lucreze. El se ighi-
moti repede lângă unul din colţurile peretelui în 
mişcare, în timp ce tatăl său se îngrămădise lângă 
celălalt. .Maşinăria se învârtea regulat şi crăpătura 
se lărgea cu încetul. Mick se întreba până unde se 
vor deschide pereţii. Dacă ei ar fi alunecat complect, 
tatăl său şi el ar li fost la moment expuşi luminei, 
şi prin urmare descoperiţi. Clocotitul motorului con
tinuă !şi lumina inundă acum odaia. Când spaţiul 
liber între cele două ziduri atinsese un metru, a-
proximativ, sgomotul motorului încetă brusc. Mick 
privi pardoseala şi remarcă prezenţa unui jghiab 
de fier pe care alunecase peretele; el se apropie 
de deschizătură, ridicându-şi revolverul şi măciuca. 
Era decis să 'lovească mai întâi şi să caute după aceea. 

O siluetă a cărei umbră se cresta pe 'perete şedea 
în deschizătură; nu se putea distinge forma ei ;şi 
Mick coborî deja braţul său pentru a lovi, când auzi 
o exclamaţie stinsă de spaimă, Lovitura lui devie. 
El lăsă să-i cadă măciuca şi apucând persoana îi 
apăsă -ţeava armei sale pe tâmplă; apoi el privi: 
era p femeie, o femeie foarte tânără. Mick distinse 
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ochii ei albaştri, spăimâiitaţi de groază,, buzele ei 
tremurătoare ,şi faţa ei palidă. Ea leşină, închise 
ochii, apoi îşi reveni în fire şi se sprijini liniştită, 
pe Midi. 

— Dă-te înapoi,, — murmură el, — şi nu mişca 
sau trag. 

Ea făcu o săritură în lături; Mick o privi dan 
nou şi înţelese că teroarea ei nu era jucată. 

Ea părea că vrea aă vorbească, dar nici un sunet 
nu putea să iese depe buzele ei tremurătoare, 

— Calmează-te,,, copilul meu, — zise Mick cu 
mai puţină asprime. Dacă sunteţi sinceră cu mine 
nu vă voi face nici un rău. 

Tatăl puse mâna pe umerii tinerei fete, aceasta, 
înăbuşi un strigăt, căci ea nu-1 văzuse încă §i fu 
scuturată de un tremurat convulsiv. Mick crezu că 
va leşina, dar ea făcu o sforţare şi-şi regăsi un1 

pic de calm. Privind prin deschizăiură, Mick văzu 
un culuar luminat care conducea la stânga. Din 
nou se întoarse către tânăra fată. Mică, cu figura 
rotundă, ea nu părea să aibă mai mult de 18—19 
ani. Purta un lung „mackintoskk" negru, nu avea 
pălărie şi lumina îi lumina părul aurit. Ochii ei 
albaştri limpezi, dar cerniţi şi trişti, exprimau o 
mizerie stranie. 

— Pentru ce aţi venit aici, — întrebă Mick? 
— Nu faceţi deci parte din bandă? murmură ea. 
— Nu! şi D-ta? 
— Oh,, cu deloc, — răspunes ea cu vivacitate. 
— Dar atunci ce faceţi aicea? 
^- Eu sunt aici cu tatăl meu, şi nu vreau să plec 

fără elj iar ei nu-1 lasă deloc să plece. 
— Unde duce această trecere? 

— Către cealaltă pivniţă, aceea unde trăim noi. 
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— Care noi? 
— Tatăl meu şi cu mine şi temnicierii care ne 

păzesc. E teribil. 
— Dacă intrăm în acest culuar şi închidem pe-

retele^ cineva va putea să vină în timp ce vorbim 
noi? 

Tânăra fată dete din cap! 
— Nu, nu, nu. Dvs. nu trebuie să treceţi de par

tea cealaltă, ei ne-ar omorî pe toţi. 
— Eu vreau cu toate pstea să încerc. Intraţi în 

culuar şi începeţi a închide zidul. Tu, tată, vino cu 
mine. , 

Tânăra fată se supuse şi sub supravegherea lui 
Mick ea apăsă pe o mică pârghie fixată în perete. 
La moment;, motorul se puse în mişcare. Toţi ob
servară, şi păstrară o profundă linişte în timp ce 
peretele se închidea cu încetul. In sfârşit motorul 
so opri; atunci, Mick se întoarse către tânăra fată. 

— Eşti sinceră când îmi spui că nu eşti cu ei? 
— O, da, v'o jur! Ei îmi fac frică. Ii detest. 
— Povesteşte-mi tot şi, te previn că trebuie să-mi 

spui exact adevărul. 
— Dar cine sunteţi Dvs.? Ce faceţi Dvs. aici, 

dacă Dvs. nu aparţineţi bandei lor? N'o să vă lase 
cu vieaţă, dacă nu sunteţi cu e,i. 

— Voi fi cu desăvârşire sincer ,cu D-ta şi ştiu că o 
să fii şi D-ta sinceră cu noi. Numele meu este Mick 
Cardby, şi iată pe tatăl meu. Noi suntem detectivi. 

Ochii tinerei fete se măriră şi buzele ei se în-
tredeschiseră ca pentru a surîde. Dar aceasta nu 
dură;, din nou privirea ei deveni rătăcită şi ochii 
ei nu exprimară decât teroarea. 

— Vă vor omorî, — zise ea, pur şi simplu. Nu 
veţi putea ieşi vii de aici. 

\ 
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— Nu te gândi la asta îşi, acum' spune-mi cinq 
eşti D-ta şi pentru ce sunteţi Dvs. aici? Eu cec 
adevărul. 

— Eu n'ara nevoie să mint, că eu n'am nici un 
fel de raţiune de a trăi. In tot cazul ceea ce vreau 
să vă spun nu are importanţă, pentrucă Dvs. iveţi 
fi morţi înainte de a putea s'o povestiţi în afară! 
de aici. 

Tânăra fată pronunţă aceste vorbe cu un mare, 
a er de convingere. Ea se întoarse pentru a privi 
la trecere. 

— Să n'aveţi frică că cineva are să vină, zise 
Mick. El şedea cu spatele rezemat de zid, cu revol
verul în mână, tatăl său era lângă el în aceeaşi 
atitudine. 

— Eu mă numesc Jeanne Lasser, — zise tânăra 
fată; tatăl meu este Edwin Lasser. 

— Aşteaptă un moment, — întrerupse Mick. N'o 
să mă duci pe mi;ne cu această poveste. Eu îmi 
amintesc foarte bine numele: Edwin Lasser şi fiica 
s a , s'au înecat la Newquay, anul trecut. 

Tânăra fată surâse cu tristeţe: 
— Se presupunea că s'au înnecat la Newquay, 

rectifică ea. 
— Se presupunea? — interveni bătrânul detec-

t , v- Ştiu că ei plecaseră într'o barcă de pescari; o 
.rtună s'a produs; s'au făcut cercetări infructuoase 

Ş| după câteva zile barca lor a fost aruncată pe ţărm 
S l nimeni nu era în ea. Pentru ce spuneţi Dvs. „se 
P r esupunea"? ! 

~~ Vă rog, lăsaţi-mă să vorbesc. Dacă nu mă 
credeţi nu pot nimic,, n'am ce să fac. Am plecat, 
p i n urmare, la pescuit; eram de vreo două ceasuri 

câteva mile de ţărm când o barcă cu motor a 
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sosit lângă noi. Trei oameni înarmaţi cu revolvere 
erau aşezaţi în ea. Ne-au obligat să trecem în barca 
lor. O furtună se îscă atunci şi n'am putut să mai 
facem nimic pentru a ne apă|ra. Au pornit în goană 
cu toată furtuna şi !au acostat la vreo cinci sau şase 
mile de locul întâmplării. Un automobil puternic îi 
aştepta, dar ei nu plecară decât noaptea. Noi ne-am 
legănat ore întregi. Nu puteam vedea nimic şi nu 
ştiam unde eram duşi. Nu iştiu unde am ajuns^ 
Ne-au închis într'o cameră şi acolo ne-au despărţit. 
Eu eram prizonieră într'o cameră pe timp de luni 
şi luni; eu nu ştiu cât a durat asta, mi se permitea, 
numai să fac o plimbare de o oră în fiecare zi în 
grădină. In acest timp eu nu vedeam deloc pe 
tatăl meu. 

„Odată, într'o noapte, ni s'a spus că are să ni 
se schimbe locuinţa, şi ne-a transportat aici. Nu 
ştiu unde sunt şi nici nu ştiu măcar în ce apartament 
sau unde s'ar găsi tatăl meu. M'au condus în această 
redută prin pivniţă şi prin acest perete mobil. Mi 
s'a permis, după aceea, să văd pe tatăl meu timp 
de 2—3 ore pe zi. Am fost preveniţi că vom fi 
omorîţi amândoi dacă vom încerca să fugim, dar 
n'am încercat niciodată s'o facem. Când tatăl meu 
merge să se plimbe i se pun cătuşele şi lanţuri. 
Mi se face şi mie la fel. La început speram să ne 
salvăm;, dar astăzi s'a isprăvit. Totul este aşa de 
exasperant şi descurajator. 

Ea se opri brusc cu ochii scăldaţi în lacrimi. 
— Ce face tatăl D-tale? — întrebă Mick. 
— Eu credeam că Dvs. o ştiţi, — răspunse ea 

cu un surâs forţat. Tatăl 'meu era şi este încă unul 
din cei mai buni gravori din lume. 

Tatăl şi fiul se priviră. Astfel, Laser era un 
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gravor? nu era deci nimic de uimire că imitaţia a 
fost aşa de perfectă. 

— Vă duceţi de obicei în vreo altă casă? întrebă 
Mick. 

— Nu pot să vă spun nimic. Nu mi se acordă 
decât o singură cameră şi n'am fost niciodată în 
niciuna alta. _, 

— Dar ce faci, aici, dacă nu te lasă să ieşi? 
— De trei ori pe zi trebuie să merg să caut 

hrană pentru alţii. Ei ştiu că eu nu pot să fac nimic, 
pentrucă uşa pivniţei este în totdeuana închisă cu 
cheia. Eu aştept să-mi aducă hrana şi apoi trebuie 
să mă întorc. Ei n'ar avea încredere dacă uşa n'ar 
fi închisă. 

— Cineva o să vină, deci, aici, în curând. 
— Da, dintr'un minut într'altul. 
— Cine este omul care vă aduce de mâncare? 
— De obicei este Freddy. 
Mick oftă; n'avea noroc. Se întreba, deja, cum 

de atâta vreme Freddy sta liniştit în crâng; acuma, 
dacă ceilalţi aveau nevoie de el pentru a-1 trimite 
cu hrana, ei se vor duce să-1 caute şi când l-ar (găsi 
urmărirea va reîncepe cu încă mai multă încarnaţie. 

— Câţi sunt de vă păzesc pe Dvs. şi pe părintele 
Dvs.? — întrebă Mick. 

— Ei sunt patru bărbaţi şi o femeie în plus, care 
| s te tot atât de rea ca şi ceilalţi. Şi ce avem de 
făcut? Dacă nu mă găseşte Jcineva în pivniţă când 
v or coborî, asta va fi sfârşitul pentru noi toţi. 

— Mick observă pe tânăra fată. El vedea că se 
PUtea încrede în ea. 

— Veţi avea atâta sânge rece pentru a aştepta 
!>mUl în pivniţa D-vs. să ia provjziun}le, natural, ea 
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şi când nimic nu s'ar fi petrecut şi să veniţi după 
aceea, să ne întâlnim? 

— Pot s'o fac, desigur, — răspunse ea, fără 
ezitare. 

Care este planul Dvs? 
Mick o privi fix: 
— Eu am să spun. Vreau să vă liberez pe D-vs. 

şi pe tatăl D-vs. 
— Dar... Dar... e imposibil!,, — exclamă ea. ; 
Mick îi puse mâna pe umăr şi-i surâse vesel. 
— Da. Aveţi încredere, miss Lasser. Faceţi ceea ce 

va spun eu şi, voiu ajuta pe tatăl meu în execuţia 
programului. Acuma,, să nu mai pierdem timirjiil. 
Deschide acest perete, i-aţi alimentele şi pentru nu
mele lui Dumnezeu, încearcă să pari naturală. Fii 
bravă. Hai du-te! 

Se părea că un pic de încredere din partea Cardby-
ilor a trecut la tânăra fată. Ea surâdea apăsând pe 
pârghia maşinării. 

Cardby-ii se ascunseseră într'un colţ în momentul 
când deschizătura se mărea. Jeanne puse mâna pe 
perete şi Mick observă că această mică mână fusese 
distrusă prin lucrări aspre. 

Jeanne intră în pivniţă şi cei doi detectivi aş
teptară îngrijoraţi. Timpul le păru interminabil. In 
sfârşit ei auziră cârligul cheii în broască şi o voce 
bruscă întrebă. 

— Ati zărit pe Freddy? 
Era Milsom Crosby, în persoană, vocea lui era a-

meninţătoare. ' i 
'Nu, — răspunse tânăra fată. Eu îl aşteptam pen-

trucă el îmi aduce câte ceva de mâncare. 
— In noaptea asta sunt străini în împrejurimile 

noastre. Au lovit pe Freddy în cap; L-am găsit în 
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crâng. Ia-ţi mâncarea şi când revii a:asă, recomanda 
lui Curtis să deschidă ochii. Spune-i că voiu veni să-1 
văd într'o jumătate de ora. Acuma, du-te. 

Joanne Laser reapăru în deschizătura peretelui, 
apăsă pe pârghie şi plecă imediat dealungul culua-
rului. Degetele lui Mick se strânseră pe trăgaciul re
volverului Siău şi se aşeză la pândă. Peretele nu era 
încă în întregime reînchis când auzi poarta piv
niţei pocnind şgomotos şi cheia întorcându-se în 
broască. Tânăra fată auzi de asemenea sgomotui 
Şi se întoarse înapoi. 

— Bine jucat, — zise Mick, eşti bravă. Dacă con
tinui să iii tot aşa de bine rolul vom fi victorioşi. 

— Aşi vrea să vă cred, — zise fata. — Ce aştep
taţi, încă, dela mine? 

Spune-mi ce se întâmplă când se ajunge la sfâr
şitul culuarului şi cine-1 păzeşte. 

— Sunt întâi trei trepte, apoi o uşă în spatele 
căreia stă un om. Când bat eu, el întredeschide uşa 
Şi văzându-mă,f mă lasă să intru. După aceea, eu tra
versez o mică pivniţă şi ies prin altă uşă. O femeie! 
prâ aşteaptă acolo şi iau proviziile. Apoi traversez 
încă o piesă unde stau doi oameni. Unul" din ei 'mă,. 
însoţeşte până în camera mea şi mă închide. După un 
timp oarecare, femeia îmi aduce să mănânc, e tot ce 
Pot să vă spun. 

— Locuiţi, deci, toţi la subsol? 
— Fără îndoială, — mi există altă intrare decât 

asta, 
D-ta n'ai vorbit decât de trei oameni, ce face a-

bmei al patrulea? 
— El execută ronduri peste tot, pentru a se asi

gura că totul merge bine. Eu nu-1 văd aşa des. 
— Ştiţi dacă uşa la care bateţi, e închisă' cu cheia? 
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— Da. Nu se deschide decât pentru a mă lăsa să 
trec şi se poartă grija dq a o reînchide imediat, după. 

— Sunteţi sigură că nu e decât un om în spatele 
acestei uşi? 

— Absolut, sigură: N'am văzut niciodată pe ni
meni altul decât pe el. El se cheamă Dumby. 

— Hei, asta nu va fi prea uşor, Miss Lasser. Dar 
trebuie să fie o ieşire într'o parte oarecare. 

— Eşti gata, papa, ca să încercăm aventura? 
— Desigur,- Mick; noi n'avem alegere, nu-i aşa? 
— E perfect. Spune-mi,, miss Laser, — oare, Mil-

son Crosby — omul care a fost cu D-ta în pivniţă — 
vine, de obiceiu, pe aici? 

— Nu prea adesea, poate că odată sau de două 
ori pa săptămână şi, cei devaici, au toţi frică de 
el, — în particular Dumby. 

— E bine c'o ştim. Eu văd acum ce avem de 
făcut; Nu vom reuşi, poate, dar în tot cazul trebuie 
să încercăm norocul. Veţi lucra ca deobiceiu şi eu 
mă voi ascunde după D-vs. îndată ce veţi bate în 
uşă, eu mă voi ascunde după D-vs. îndată ce veţi 
fi intrat şi gardianul va voi să închidă uşa,, o-
preşte-1, zicându-i că Milsom Crosby vă urmează şi 
că el va fi aici dintr'un minut într'altul. ?i D-ta itfai 
dece să te mai ocupi de rest. Mă însărcinez eu. 

— Eu voiu face tot ce vreţi Dvs., n'am nimic 
de pierdut. Ce am, e tot de câştigat; dar frica mea, 
este pentru dv. 

— Eu nu. Ascultă, papa; aşi vrea ca tu să rămâi 
aici până ce au mi-am făcut treburile cu acest om 
care stă la uşă. Nu trebuie să riscăm împreună. Eu 
te voiu chema după aceea. 

Cardby senior privi cu îngrijorare pe fiul său şj 
răspunse; 
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— Ei bine, du-te, micuţule, — dacă se întâmpla 
ceva alerg eu în ajutor. 

Tânăra fată îşi muşcă buzele şi se întoarse, văzând 
expresia tatălui când strâse mâna fiului său. 

— Sunt gata miss Laser, — zise Mick, Arată-mi 
drumul. 

— Vă rogj Domnule Cardby, Nu veniji, — mur
mură dulce tânăra fată. D-vs., riscaţi prea mult. Dacă 
Dvs., intraţi în acest culuar cu mine, asta va fi 
moarte sigură pentru D-voastră. 

— Asta nu va fi prima dată când eu privesc moar
tea în faţă, — replică Mick. Este o veche cunoştinţă 
f>entru mine. Dar am zis că vreau să vă liberez îm
preună cu părintele D-vs., şi eu nu-mi întorc nici
odată vorba. Hai să mergem! siint gata. 

Ea îl privi cu o uimire admirativă. El mergea la o 
moarte sigură cu acelaşi calm cu care s'ar fi du9 
la teatru! 

- Domnule Cardby! — se rugă ea încă odată, — 
D-vs., sunteţi pierdut dacă veniţi cu mine. 

— Copilul meu, — răspunse Mick surâzând, — 
e posibil să-mi risc vieaţa. Dar n'am frică. Este un 
*Jcru pe care nu-1 cunosc. 

Ea ezită încă, scoase un oftat şi plecă încet cu 
Mick după ea. 



CAP. VIII. 

Mick începe lupta 
Nu făcuseră zece paşi,, când Mick se opri deodată, 

prinse braţul tinerei fete şi îi făcu semn să se re
tragă deoparte. Ea păru mirată dar fără să zkă o 
vorbă reveni cu el către Cardby senior. 

— Tatăj împrumută-mi revolverul tău, — zise 
Mick. 

Tatăl scutură hotărit capul: — 
— Nu băiatul meu, este singura armă pe care o 

am şi cu care trebuie să vă apăr dacă vi-se în
tâmplă ceva la sfârşitul culuarului. 

— Am schimbat planul, — zise repede Mick. Aşi 
dori ca miss Laser să aibă o armă. îndată ce va des
chide uşa ea va putea să ţină în respect pe cel diela 
uşă în timp ce eu voiu trece. Vom reuşi mai uşor 
astfel. 

Fără a răspunde, tatăl. îi întinse arma. 
— Şi dacă avem dificultăţi, nu ezită să tragi, 

miss Laser! — adaogă Mick. Dacă omori pe omul 
acela asta va fi faptă foarte puţin de combătut. Uşa 
se deschide la dreapta sau la stânga? 

— La dreapta. 
— Atuncea eu voiu merge la dreapta. D-tale. Ai 

înţeles bine planul meu? 
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— Da, voiu lucra cât mai bine voiu putea. 
— E bine! haidem! Acuma, ta'.ă, nu ne mai ve

dem până ce calea nu ,va fi liberă. 
. .Ei trecură culuarul în lung, Mick era satisfăcut 

de schimbarea pe care o adusese planului lor; acum 
el avea puţin noroc de a reuşi. 

Jeanne purta coşul cu previziuni şi revolverul 
era ascuns în mâneca impermeabilului ei. Mergând, 
Mick examina cu atenţie acest straniu pasaj subte
ran; unele indicii probau ca el nu era atât de recent. 
Mick simţea inima bătându-i, coborînd cele trei 
trepte care duceau la uşă. El scoase măciuca din 
buzunar şi o luă în mâna stângă, foarte mulţumit că 
n'o uitase în pivniţă. 

Tânăra fată se îndreptă cu hotărîre către uşă ,şi 
bătu. Mick se aplecă în spatele ei, apăsând umărul în 
poartă. Cheia se întoarse în broască şi tânăra fată 
zise: 

— D-ta aştepţi prea mult până îmi deschizi, 
Dumby. 

Ei auziră scârţâitul ţâţânilor şi uşa se deschise. 
Îndată, vocea tinerei fete deveni aspră. 

— Vezi revolverul meu?, — dacă mişti, trag! 
Mick se apropie, însă, văzu revolverul Jeannei 

Pironită în întredeschizătură, împinse uşa cu genun
chiul său până la fund. Tânăra fată intră fără sa 
Piardă din ochi pe om şi Mick alunecă repede în urma 
tl- înainte ca Jeanna să-şi fi putut da socoteala de 
ceea ce se petrecea, ea auzi un sgomot moa^ şi văzu 
P e Dumby probuşindu-se. cu un grohăit scurt. Mick 
ii doborîse cu măciuca. In acelaşi timp Mick târî omul 
l n pasaj. 

— Aleargă repede şi previne pe tatăl meu că 
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drumul e liber, — zise el, Jeannei. Şi dă-i revol
verul. 

Mick ştia că Dumby răniânea aşa unu sau doua 
ceasuri înainte de a-şi reveni şi că chiar atunci, el 
ar fi în afară de starea de a fi periculos; aşa că, îl 
lăsă jos. Tatăl său sosi ţinând revolverul în mână. 

— Eu cred că ai face mai bine să aştepţi aici, 
Miss Lasser — zise Mick. — Noi, poate, că vom 
avea nevoia să schimbăm gloanţe de revolver. Vă 
voiu înştiinţa eu când puteţi să treceţi. 

— Nu, — replică cu hotărîre tânăra fată. Dvs. 
nu cunoaşteţi drumul, eu vă însoţesc; pentru mine văd 
că vă riscaţi vieaţa. 

— Veţi rămâne aici, — o întrerupse Mick cu un 
ton ferm. 

Jeanne nu mai insistă şi Cardby-ii traversară piv
niţa. Mick împinse uşa strigând: 

— Sus mâinile, sau trag. 
O femeie aplecată pe o masă se întoarse cu ochii 

plini de spaimă. Ea era foarte puternic şi greu în
cercată: faţa ei era de o stranie paloare. Acum când 
prima surpriză trecuse, ochii ei albaştri şi reci fixau 
pe Cardby-ii cu o ură feroce, —• dar ea rut zise ni
mic. Mick remarcă într'un colţ al odai t imrulou de 
fire electrice şi în timp ce tatăl său ţinea femeia sub 
ameninţarea revolverului său, se îndreptă sub acel 
rulou. El luă capătul firului, legă mâinile femeii, îi 
vârî o batistă în gură şi-i înfăşură capul cu o bu
cată de ştofă, pe urmă o legă de scaun. 

— Acum, am ajuns la cel mai greu din programul 
nostru, tată, — zise Mick. Dacă cei doi oameni care 
sunt în pivniţă la o parte, încep să facă sgomot, noi 
vom traeg. 

.— Pesjgur, vrei să treci întâi tu? 
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— Da, eu deschid uşa şi ne aruncăm asupra lor 
dela intrare. 

Foarte liniştit, ei se apropiară de această a doua 
uşă, pe care Mick o deschise brussc. Doi oameni să
riră în picioare şi acela care era cel mai aproape 
de Mick strecură mâna în buzunarul hainei. 

— Opreşte-te!5 — strigă Mick. Sus mâinile! Dacă 
nu, trag. 

Omul surprins, ascultă cum o făcuse şi tovară
şul său. Amândoi erau tineri şi bine îmbrăcaţi. Cel 
mai mare, foarte robust, avea umerii largi. Mick îi 
privea ochii de un albastru rece, buzele sale sub
ţiri... era adevăratul tip al asasinului. Celălalt, măi 
mic, mărunt, era palid şi bolnăvicios. 

— Acuma staţi cu faţa la perete şi nu vă mişcaţi, 
ordonă Mick. 

— Cine dracu sunteţi? — întrebă omul robust. 
— Pur şi simplu cineva căruia nu-i place de stă

pânul vostru. Întinde revolverul tău asupra acestor 
oameni, tată, în timp ce eu îi voi percheziona. 

— Ei scoase din buzunarele lor armele încărcate, 
aŞa pela spate, nu aşteptă ca ei să-şi revină din 
Surpriză şi îi lovi pe amândoi pe râhdj, cu o viguroasă 
lovitură de măciucă, peste urechea sîângă. Aşa făcu. 
£i se prăbuşiră, scoţând un gemăt. 

~- Ha, asta pare lucru uşor, — remarcă bătrânul 
detectiv. Mă aşteptam Ia mult mai mari dificultăţi. 
Mick surâse: 

Avem norocul, astăzi. Mă duc să caut acum pe 
M1-SS L a s e r - N'aşi vrea ca ea să fie în culuar când 
MUson Crosby va sosi. 

# Tânăra fată surâse privind femeia legată de scaun 
? l avu o tresărire de uimire la vederea a doi oameni 
°e jos. 
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— Doamne!, — exclamă ea, — şi Dvs. nu m'aţi 
părăsit decât de câteva minute, abia! 

— A fost foarte uşor până în momentul acesta. 
Mă întreb numai unde vom întâlni pe ultimul om? Ai 
idee de aceasta? 

— Nici una, eu nu pot să mai recunosc pe aici. 
— Dar puteţi să-mi indicaţi în ce loc şi în care 

parte se găseşte părintele Dvs.? 
— Da, vă voi arăta drumul. 
— Bine, ia această armă şi condu-ne; eu voi mer

ge lângă D-ta. 
— Tânăra fată deschise o uşă lavdreapta şi se în

dreptă în lungul unui culuar strâmt unde aerul era 
foarte rece şi umed, culuar care dădea la o uşă grea 
de stejar masiv} garnisită de plăci de fier. Jeanne 
Lasser, se întoarse către Mick: 

— Ascultă, uşa e prea grea pentru mine. Vreţi 
s'o deschideţi Dvs.? 

— Mick apăsă umărul de uşă, întoarse butonul 
şi împinse. 

Două gloanţe de revolver răsunară aproape si
multan. Un glonte atinse obrazul lui Mick şi se în
fipse în perete; un grohăit se auzi atunci: un om era 
în picioare şi ţinea braţul întins înjurând: un revol
ver căzu din mână, sângele curgea în lungul de
getelor sale. Mick se întoares şi văzu ţeava revol
verului tatălui său, scoţând fum încă 

— Mulţumesc, tată, — zise el simplu; mi-am 
pierdut echilibrul, împingând uşa. Fără tine aşi fi 
mort. 

— Cine sunteţi Dvs? — întrebă omul rănit, a 
cărui durere îi contracta faţa. 

— Cardby şi fiul, — răspunse Mick. Acuma ne 
vei conduce peste tot, unde vom spune noi. Dacă nu, 
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noi îţi vom scoate p'entru totdeauna pofta de a mai 
umbla. 

— Dar am un glonte în braţ, 
— O să mai ai unul şi încă mai bine plasat, dacă 

nu te supui. 
Omul era de o vârstă oarecare,, mărunt, de aspect 

rar, cu un aer prud şi prefăcut. Mick cunoştea bine 
acest fel de oameni. El îşi adjucea aminte ele exploa
tările sângeroase ale lui Clide Barrow în America. 

— Ce să fac eu cu braţul?, — repetă omul; nu 
pot s,ă-l las aşa. 

— O! e adevărat? Ei bine! Dacă faci o mişcare 
suspectă, s'a terminat. 

Jeanne Laser era palidă şi tremurătoare, glontele 
tras de bătrânul Cardby aproape îi sgâriase umărul. 
Omul se dete înapoi şi Mick,, aplecându-se, îi ridică 
revolverul şi-1 întinse tatălui său. 

— Pune acesta în 'buzunarul tău, tată. Al meu 
este încărcat. Omul care face rondul singur miss 
Laser? , . , , j ., 

— Da, cred că nu vom mai întâlni pe nimeni a-
cuma. 

— Foarte bine. Cum te numeşti,, băiatul meu? 
— Clance Datley, — zise rănitul cu un ton ursuz. 
~ Ce nume încântător! Mai întâi, vreau să-mi a-

rfţi drumul care duce la odaia d-lui Laser. Haide; 
Şi dacă te poticneşti, păzeşte-te! 

— Vă credeţi foarte tare, — replică omul; uitaţi 
probabil că nu e decât un început, dar patronul va fi 
a , c i dintr'un minut în altul şi tare veţi risca. 

— Este ceea ce vom vedea. Acuma s'a vorbit des-
t u I * haide! 

Daley strânse dinţii şi o porni pe culuar; Mick 
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îl urina deaproape. Ajungând aproape de o uşă, 
omul se opri şi aşteptă pe Mick. 

— Eu am o cheie în buzunarul drept al parde-
siului, dar nu pot s'o scot, — zise el. Lua;i-o şi des
chideţi uşa. 

— Supraveghează-1 papa, în timpul ce-1 scotocesc. 
Mick îşi vârî mâna în buzunarul pardesiului şi 

scoase un mănunchi de chei: 
— Care e cea bună? — întrebă el pe Daley. 
Acesta alese o cheie şi dădu înapoi mănunchiul. 
— Eu nu pot să deschid cu mâna mea stângă; 

broasca este prea tare. Deschide-ţi Dre. 
Cardby se duse la uşă şi introdusese deja cheia 

în broască, când Jeanne Laser făcu o sărilură şi 
îl apucă de braţ. 

— Aşteaptă o clipă, — zise ea, apăsând pe un 
buton fixat în zid. 

Mick o privi cu uimire. 
— Ce este? 
— Nimic în afară că de fiecare dată când Daley 

m'a adus aici, el a avut în totdeauna grija de a â-
păsa pe acest buton înainte de a introduce cheia în 
broască. 

Mick se aplecă şi examina borta broaştei lumi
nând-o cu lampa lui de buzunar, Se îndreptă. 

— Vrei să mă electrocutezi? — zise el lui Daley. 
— Aţi ghicit, — mârîi acesta. 
— E un noroc pentru D-ta că nu i, s'a întâmplat 

nimic, — zise Cardby tatăl. Acum vei deschide sin
gur toate uşile tu însuţi, chit că braţul drept îţi face 
rău sau nu. Haide. 

Daley avu un surâs sardonic, luă cheia şi des
chise fără dificultate. El îi conduse peste o cameră 
goală apoi un nou culuar şi se opri pentru a deschide 
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o nouă uşă. Camera unde pătrunseră era sărac mo
bilată; nu era un covor, într'un colţ se vedea un 
pat de campanie, în centru o masă de lemn alb şi dea-
lungul zidului o bancă,,, tot aşa, de lemn. O lumină 
lucea deasupra băncii şi aşezat pe un scaun de lemn 
înconjurat de scule de gravor; şedea omul pe care 
Mick îl văzuse în grădină cu fiarele la mâini, Jeanne 
Laser se repezi la el: 

— Papa, au venit ca să ne salveze! — zise ea 
tremurând de emoţie. 

Laser întoarse către ea o privire posomorită ca şi 
când n'ar fi înţeles-o. 

— Să zică ea, — grohăi Daley, mai are ea multe 
de învăţat. 

— D-ta, de asemenea, — i-o tăia Mick. Câţi oa
meni aveţi voi încă aicea? 

— Eu n'am să spun nimic. 
— Ori vorbeşti, ori ai de aface cu mine. Eu 

nu-mi voi pierde timpul. Dacă rămâi mut, îţi m'ai 
trag un glonte în celălalt braţ. Asta e ce vrei? 

— Daley se uită la el timp de câteva secunde în-
trebându-se dacă vorbea serios; dar expresia aspră 
Şi hotărîtă a lui Mick îl făcu să înţeleagă că nu mai 
era de codit. 

— Mai sunt încă doi oameni pe aici, — pro
nunţă el. 

— Du-mă la ei. 
— Dacă o fac, patronul mă va omorî. 
•— Şi dacă n'o faci, sunt eu cel care te voiu o-

morî. Ai de ales. 
— Vă voi arăta drumul, — zise Daley, care pălea. 
Suferinţa şi pierderea de sânge începeau dureros 

să se facă simţite. Mick se întoarse către bătrânul 
Cardby; 
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— Rămâi aici cu miss Laser şi tatăl său. Le vei 
explica totul în timp ce eu mă voiu duce să caut 
ceilalţi oameni pentru a-i aduce aici. 

— S'a înţeles, Mick. Dar fii atent şi nu slăbi 
pe Daley. 

Tot mergând, Mick se simţea îngrijorat. Lui îi 
părea straniu că Daley accepta ordinele sale fără a 
protesta mai mult. 

Intr'o încăpere la sfârşitul coridorului, Mick zări 
un om mărunt şi uscat, cu ochii stinşi, cu gura bă-
loasă şi cu mâinile tremurătoare. Un laborator era 
instalat în această redută. 

— Cine sânteţi Dvs. — întrebă Mick, — şi ce 
faceţi aici? 

— Sunt Gordon Talbot, — răspunse celălalt cu 
nepăsare. Eu sunt chimist. M'au închis aici, de luni 
de zile. M'au forţat... 

— O să-mi povestiţi aceasta mai târziu, — în
trerupse Mick. Care e specialitatea D-tale în chimie? 

— Tincturile şi cernelurile. Ei ştiau că făceam 
cercetări cu anilină... 

— E bine, vino cu mine şi voi încerca să te scot 
de aici. Daley, conduce-mă până la al doilea om şi 
poate numai atunci voi hotărî să te las în vieaţă. 

Daley îşi trecu limba pe buzele uscare, dar se su
puse. Ultimul prizioner era mai tânăr şi părea să a-
rate mai bine ca tovarăşii lui nenorociţi de mizerie. 
In câteva cuvinte, Mick îi explică situaţia; omul 
clătină capul în semn de consimţământ şi indică: 

— Eu sunt Percy Swale. M'au închis aici ca să-i 
învăţ metoda de a imprima bilete de bancă falşe. A 
trebuit să mă execut. N'aveam nimic de ales. 

Cardby surâse: Milson Crosby ştia bine ce fă-



ÎNCHISOAREA E DESCHISĂ 81 

cea, Nu era de loc uimitor că falsificarea fusese fă
cută atât de reuşit. -/• 

— Vom merge să ne întâlnim cu ceilalţi, — zise el. 
Ştii s,ă tragi? 

— Mi-ar fi plăcut să am ocazia, — răspunse 
Swale. Aşi fi început cu Daley. 

— Mick regăsi pe tatăl său şi pe Lasser-i care 
aşteptau cu nerăbdare întoarcerea lui. 

— Acum să pornim la drum, zise tânărul. O să 
venim înapoi şi vom încerca să ieşim cum! vom putea. 
Tată, tu vei rămâne cu miss Lasser şi Talbot în piv
niţă în timp ce Swale va da o mână de ajutor a-
colo sus. Când drumul va fi liber vă vom chema. 

Mica trupă porni din nou pe culuar, Daley în cap, 
ca un scut contra unui atac neprevăzut; trecând, ei 
remarcară că cei doi oameni şi femeia nu se miş-
caseră din colţul lor. Când ajunseră pe ultimul cu
luar, Mick chemă pe Jeanne Lasser: 

— Vino pe aici să manevrezi acea pârghie, eu n'o 
cunosc încă: 

Tânăra fată se apropie de zid; ea apăsă pe pâr
ghie, dar motorul nu dete nici un sunet. Ea apăsă din 
nou dar mereu fără rezultat. Mick auzi un râs în spa
tele lui; Daley avea aerul de a se amuza. 

— Ce vi se pare aşa de caraghios? — întrebă 
AAick. 

— Dvs. Domnule Cardby, — replică Daley. Dvs. 
v'aţi crezut foarte puternic, dar patronul este încă 
mai mult decât Dvs.: Această pârghie are două co
mande şi patronul a blocat pe cea din partea cea
laltă. Acum Dvs. trebuie să rămâneţi aici, până când 
i-o plăcea lui să vă elibereze şi e posibil ca să 
n'aibă niciodată pofta asta,.. Fu o tăcere consternată. 



Cap. IX. 

Dela un pericol la altul 
— Ei şi?... — zise în sfârşit Mick. 
— Ne va lăsa să murim de foame aici, — gemu 

I.asser. Toţi... toţi... vom muri.., 
— Nu te ameţi, tată, — zise Jeanne. Dar în tonul 

ei lipsea siguranţa. Ea se întoarse către Mick cu un 
aer rugător: 

— Ce putem să facem, Domnule Cardby? 
— Am impresia că suntem prinşi într'o cursă, — 

zise acesta. Mai există o altă ieşire. 
— Nu, nu există, — răspunse Daley, surâzând 

mereu. < 
— Atunci, — remarcă Mick, — eu nu văd lucru

rile bine şi nu văd dece surâzi; mi se pare că vom 
suporta toţi aceeaşi soartă. 

— Asta mie egal. Eu ştiu că patronul m'ar fi 
suprimat în toate cazurile, şi eu n'ain frică de moarte. 
După părerea mea, Dvs. aţi face bine să vă si/iuci-
deţi. E preferabil decât să muriţi de foame. 

Mick se uită la ceas; erau trei ceasuri de dimi
neaţă, poliţiştii nu sosiseră înainte de ora două şi 
n'âr fi putui găsi intrarea acestei închisori subte
rane. Milsson Crosby le va povesti vreo istorie 
plauzabilă şi ei or să plece. 
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— 11 inutil să inebunini, — zise Mick. Trebuie 
să căutăm un mijloc pentru a ieşi. Ai vreo idee, tată? 

— Nici una, am fost imprudenţi! Unul dintre 
noi trebuia să rămână aici pentru a supraveghea 
ieşirea. Gândesc că Crosby coborînd, a văzut omul 
prăbuşit în coridor. A înţeles ceea ce s'a petrecut 
şi a închis zidul peste noi. 

— Totul nu e spus încă, — zise Mick. Noi ne 
întoarcem înapoi şi acolo vom reflecta la ceea ce 
putem să facem. Vom închide toată această lume 
într'o odaie şi Swale va supraveghea, pe când noi 
vom merge să căutăm o altă ieşire. Miss Lţasser 
te va ajuta Swale; dacă se întâmplă ceva, trageţi, 
întâi, fără a vă mai gândi, veţi Vedea, după aceea. 
Acuma veniţi. 

Ei se întoarseră înapoi. Lasser gemea în plâns» 
nervii săi erau la limită,, Talbot nu era de loc într'o 
stare mai bună. Swale îşi luă garda şi Cardby-ii 
trecură în inspecţia tuturor odăilor, a tuturor culoa
relor, dar fără nici un succes. Nu exista tăiată altă 
ieşire, în nici o parte. 

— Mick, — zise bătrânul Cardby cu un aer în
tunecat, — am teamă că firma noastră să nu fi 
ajuns la sfârşitul carierei ei. 

— Nu trebuie s|ă te descurajezi niciodată, tată. 
Noi am fost deja în situaţii mult mai grele, şi am 
fost întotdeauna învingători. Vreau să lupt până la 
sfârşit. Trebuie să fie neapărat o altă ieşire. 

Mick lăsă pe tatăl său să-şi continue singur in-
vestigaţiunile. El intră prin toate odăile, ciocăni 
pereţii, toate tavanele şi toate pardoselile. Pătrunse, 
în sfârşit, în camera ocupată înainte de Talbot. Aerul 
era plin de miros de compoziţii chimice de toate 
felurile. Tânărul se opri un moment, îşi încruntă 
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sprîncenele, o idee începea să germineze; el se în
toarse în mod brusc pe călcâie şi când îşi ajunse 
tovarăşii de nenorocire, o lucire de speranţă stră
lucea în ochii lui. 

— Talbot, — strigă el, — am să vă vorbesc, vino 
cu mine. 

Chimistul se ridică şi-1 urmă. Mick se întoarse în 
laborator şi aşteptând pe Talbot, aruncă o privire 
asupra mai multor fiole aranjate pe un raft lung. 

— Nu-mi mai aduc aminte bine de chimie,, — 
zise Mick, dar nu-i aşa că este aicea methil-benzină, 
ceea ce văd în acest flacon? 

El arătă o sticlă de trei sferturi plină cu un 
lichid fără culoare. 

— Este exact, — răspunse Talbot. 
Nu >,este oare un produs cunoscut tot aşa *de 

bine sub numele de toluen sau liidrocarbon? şi care 
serveşte de bază explozivelor numire triniio-ioluenis? 

— Da. 
— Dvs. aveţi aici o cantitate oarecare. Puteţi 

să-mi fabricaţi un explosiv? 
— Da, cred, dar asta va fi foarte periculos. 
— Nicio importanţă. Prefer să sar în aer, decât 

să mor de foame aici. Te asigur Talbot că din aci
dul picric, sulfuric, carbolic, din fenol şi altele, vei 
putea combina ceva foarte bun. Fiind atent, nu vei 
risca personal mare lucru; pericolul va fi mai mare 
pentru mine, la urmă. Vrei să-1 faci? 

— Da, dacă nu există altceva de încercat. Eu 
nu pot să vă garantez că explozibilul meu va fi 
perfect. Dar el va fi foarte violent. Ce cantitate 
vă trebuie? 

— Destulă ca să facă să sară în aer peretele 
dela sfârşitul trecerii. 
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— Mare Dumnezeule! Dai', cum te gândeşti la 
lucrul ăsta? 

— Asta e treaba mea. Fabrică-mi explozibilul şi 
eu mă însărcinez cu el. Cât timp îţi ia treaba asta? 

— Aproape o jumătate de oră; dar D-ta te Vei 
omorî! ; 

— Ascultă-ma, Talbot. D-ta eşti un om de ş'.iinţă 
şi eu nu sunt. Atunci, sigur, ai dreptate să-mi spui 
aceasta. Dacă folosesc acest amestec pentru a face 
să se spargă peretele, până unde se va întinde ex
plozia? Persoanele care sunt în aceste pivniţe, sunt 
ele în siguranţă? 

— Da, eu cred. E de ajuns ca ele s,ă fie înde
părtate cu trei zeci de metri şi protejate de ceva zi
duri pentru a nu avea teamă de explozie. N'aveţi, 
nevoie să întrebuinţaţi o cantitate excesivă. Eu vă 
voi prepara deci amestecul şi pe urmă veţi proceda 
Dvs., înşivă, la propria Dvs. sinucidere. 

— E bine; eu nu vreau să te împiedic dela lucru. 
Cheamă-'mă când vei termina. 

Talbot oftă şi se puse la lucru. Mick la rândul 
său plecă şi când ajunse la ceilalţi, el avea în mână 
un recipient de tinichea. Tatăl său îşi fuma pipa. 
Alick îi făcu semn să şi-o stingă. 

— Nimeni aici nu trebuie să mai fumeze acum 
— zise el, — nici, sub nici un pretext, să atingă un 
chibrit. Tatăl său se apropie de el. 

— Ce. se petrece, băiatul meu? 
— Vreau să încerc să sară în aer zidul şi nu 

.vreau ca să sărim noi toţi mai înainte. 
— Tu nu poţi să faci lucrul ăsta, Mick. Nu e 

totul să ai un explosiv şi trebuie încă să te aran
jezi pentru a te servi fără pericol. 

— Am încercat atâtea lucruri în vieaja mea şi, 
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o mică experienţă nu-mi va face rău. Talbot va 
fi preparat amestecul în câteva minute şi noi avem 
să jucăm totul pentru tot. Dacă vom sări cu toţii 
în aer, nu vom fi mai nefericiţi decât când am ră
mâne aici pentru a muri cu încetul. 

Mick se apropie de unul din oamenii culcaţi pe 
pământ şi începu a deşira unul din pantofi; apu
când cuţitul său, el tăie, mai întâi, capelele de fier 
ale şiretului pe care le măsură şi tăie din nou, 
pentru a nu lăsa o lungime mai mare decât circa 30 
cm. aproximativ. Jeanne Lasser se apropie, de el 
cu uimire. 

— Dar ce faceţi acolo, domnule Cardby? 
— Mă distrez preparând un fitil de artificiu, îmi 

place mult zgomotul petardelor. 
— Dvs. glumiţi mereu, — zise tânăra fată. Dvs. 

sunteţi un om straniu şi mă întreb dacă vi-se ÎIIH! 
tâmplă câte odată să fiţi îngrijorat, sau dacă pre-
tindeţi numai a nu fi niciodată. Mick surâse. 

— E greu de spus, Domnişoară. Mi s'a întâmplat 
odată totuşi să fiu în mod real necăjit. 

— Presupun că asta trebuie să fi fost într'o 
împrejurare cu totul teribilă? 

— Da, da! O fală tânără puţin nebună îşi ima
ginase că s'a îndrăgostit de mine. 

— Nu văd pentru ce ea era atât de nebună, — 
răspunse, impulsiv, Jeanne, care de odată deveni 
absolut roşie şi fugi către tatăl său. 

Alick privi pe Daley care se sprijinea de zid, 
ţinând braţul său rănit,, tot supraveghind cu in
teres lucrarea lui Mick. 

— Dvs. n'aţi putea găsi ceva mai bun de făcut? 
întrebă Daley. 
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— Aşi vrea-o eu, dacă aşi şti ce. Nu în pivniţele 
astea, patronul vostru, fabrică bilete de bancă false? 

— Intreabă-1 pe el, însuşi. 
— O voi face-o în curând. V'am pus această ches

tiune, pentrucă nu văd nici un material în jurul 
nostru. 

— Patronului nu-i place să lase să se târască 
obiectele personale. 

— Dar lasă câte unele, totuşi... Cât a stat aicea, 
Kent Carter? 

— Cum? (Daley sărise în sus şi devenise încă 
şi mai palid). Ce ştiţi Dvs. despre el? 

— Nu mare lucru în afară că el a stat câtva 
timp aicea şi că a trebuit să treacă un moment prin 
camera lui Talbot, nu-i aşa? 

— Mi se pare că Dvs. ştiţi multe. Da, eu pot să 
vă mărturisesc că a venit de mai multe ori la Tal
bot. Fără îndoială îi plăcea să-1 vadă lucrând pe 
acest bătrân bonhonmie. 

— Domnule Cardby, — chemă deodată Talbot. 
Mick sări în picioare şi alergă în laborator. 
— Iată treaba, — zise chimistul arătându-i un 

pahar pus pe etajeră, — şi Dumnezeu să vă ajute 
în cazul când vi se va întâmpla ceva supărător. 
Eu nu vă pot garanta rezultatul, fiindcă este un 
amestec puţin bizar şi nu ştiu ce rezultat va da. 

— Pot eu să-1 transport fără pericol în acest 
recipient de cositor? 

— Eu n'aşi face-o în locul Dvs.; eu •sper că nu 
va ajunge nimic. Dar nu se ştie niciodată. Luaţi a-
tunci acest recipient şi încercaţi să nu-1 agitaţi in 
timpul mersului. Eu viu după Dvs. pentru a preveni 
altele, pe celelalte. Dacă cineva vă ciocneşte jn drum 
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şi daca vărsaţi amestecul, acesta va fi cu siguranţă 
sfârşitul nostru, al tuturor. 

— Haidein! Spuneţi tatălui meu să supravegheze 
bine pe Daley. Mulţumesc Talbot pentru acest a-
mestec, sper că va lucra convenabil. 

— Tot ceea ce sper eii, este că nu va lucra prea 
repede. 

Chimistul, înainte de a se îndepărta, aruncă o 
ultimă privire asupra vasului pe care îl ţinea Mick 
între degete, nu fără o impresie neplăcută, căci 
aspectul inofensiv al explozibilului, îl uimea în tot
deauna supărător. Mick se îndrepta cu precauţiune 
către coridor. 

— Fii prudent, murmură tatăl său. 
— Poţi să fi liniştit tată. Vino deci cu mine 

pentru a deschide uşile, că nu trebuie să risc de a 
răsturna lichidul. Tatăl merse înaintea Iu', întorcân-
du-se din timp în timp pentru a privi cu îngrijorare, 
vasul cu amestec. Când trecură ultima poartă: 

— Lasă-mă singur tată, eu voi veni la D-la în 
două minute, zise tânărul. 

Bătrânul detectiv se opri cu inima îndoită, dar 
nu se îndepărtă; el urmărea din ochi pe Mick care 
se apropia de peretele mobil. Tânărul puse cu de
licateţe vasul pe pământ cu vârful întors către pe
rete, apoi reveni în culoar. 

Ajuns în prima pivniţă, el aprinse un chibrit ,şi 
puse foc la capătul şiretului de ghiată pe care îl 
preparase. O flacără se ivi şi cordonul începu să 
ardă cu încetul; Mick îl luă în mână şi cu ifrfma 
bătând se apropie de explosiv. El introduse cu pre
cauţiune capul neaprins în pahar, puse celălalt capăt 
pe pământ, apoi asigurându-se că cordonul con inua 
bine să ardă? intră repede în coridor pentru a se 
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duce la tovarăşi. Tatăl său >şi Jeanne Lasser scoa
seră un suspin de uşurare, văzându-1 că reapare. 

— Asta nu este decât prima parte a programu-
luij — zise Mick, Acum aşi vrea să ieşiţi cu toţii 
din această pivniţă şi să vă îndepărtaţi atât cât 
e posibil de acest loc, căci eu nu ştiu bine ceea ce 
are să se întâmple. Să ne lăsăm în seama providenţei 
şi sa sperăm că totul va merge spre mai bine., 

— In cât timp explozia poate să se producă? 
— întrebă Talbot. 

Am lăsat aproape 6 bucăţi de şiret. Eu gândesc 
deci, că se va produce într'o jumătate de oră. Dar 
nimeni nu e sigur. 

— Şi Dvs. nu puteţi fi nici sigur ca va arde cor^ 
donul până la sfârşit! — răspunse, înciudat, Daley, 

— Nu aceasta mă îngrijorează. Hai să plecăm 
de aici. 

Ei îl urmară în piesa care aparţinea laboratorului. 
— Vom fi încă mai departe în laboratorul Dvs., 

— zise Mick lui Talboţ, dar mi-ar place mai mult 
să fiu acolo dacă explozia este cû  adevărat forte. 

Toţi erau nervoşi şi intrară în linişte în acea piv
niţă mică. Mick se apropie de Jeanne Lasser: 

— Vom fi în curând conştienţi de soarba noastră, 
— zise el, 

— Da, — răspunse Jeanne în linişte. Dvs. sun
teţi foarte curagios, domnule Cardby. 

-T Este unul din riscurile meseriei mele, Jeanne. 
— Un moment tânăra fată privi cu liirşte. 
— Este o meserie periculoasă, Mick, — mur-

niură ea în sfârşit. 
La aceste cuvinte, tânărului îi păru că o dulceaţă 

delicioasă reîncălzea inima lui: pericolul favoriza 
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intimitatea. Jeanne eră cti totul aproape de el îiţ 
timp ce, visător, el admira părul ei auriu. 

— Vă place pericolul? — întrebă ca. 
— Da, cred. Sunt nevoit s'o recunosc. Nu-i aşa? 
— Intr'un oarecare punct de vedere, da. Va veni 

un moment, Mick, când veţi face o persoană foarte 
nenorocită. ', 

— Eu nu înţeleg ce vrei să zici. 
— Asta n'are importau(ă. Vă trăeşte încă mama? 
— Răi sigur, — răspunse Mick perplex. 
Pe bună dreptate această conversaţiunc lui îi pă

rea, prea puţin lucru în raport cu împrejurările pre
zente. Avea impresia că tânăra fală vorb:a fără 
să dea atenţie la ceea ce spunea, pur şi simplu 
pentru a goni frica, care o strângea fără voia ei. 

— Toate aceste riscuri prin care treceţia nu în
grozesc pe mama Dvs.? — urmă Jeanne. 

— Eu nu cred; ea e obişnuită, iată aproape 30 
de ani de când e măritată cu tatăl meu, apoi ştiţi! 

— Dar vieaţa ei trebuie să fie tare tulburată. 
— Da, eu cred, — aprobă Mick. Dar tatăl meu a 

învăţat-o să fie fatalistă. Intâmplă-se ce s'ar în
tâmpla! 

El îşi consultă ceasornicul dela mină; da: :i aceste 
calcule erau exacte, explozia trebuia sa se producă 
în 10 minute. Mick se îndreptă spre tatăl rău. 

— Am poftă să fumez, băiatule, — zise acesta, 
Aşi vrea ca lucrurile să meargă ceva mai repede 
acolo jos. 

— Dacă le doreşti, eu mă voi duce să pun un 
chibrit? 

— Nu spune prostii! 
— Un lucru mă îngrijorează în acea dă explo

zie, tată. Eu nu cred că ea are să fie atât de puter-
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nică ca să ne atingă până aici, dar sunt turmentat 
prin perspectiva acoperişului şi o parte a casei care 
se vor dărâma poate şi vor opri trecerea. 

— Dacă se întâmplă asta noi vom fi încă mai 
rău decât până acum. E mai bine să ai lin perete 
între tine şi libertate decât tone întregi de dărâmă
turi de tot felul care ar bloca orice ieşire. 

— Şi eu m'am gândit tot aşa. Dar e prea târziu 
pentru ca să ne mai enervăm acuma. Dacă casa se 
dărâmă pe noi, urmarea va fi că Qribble nu va 
putea niciodată să facă parte clin firma noastră. 

— Sărman bătrân Gribble. Eu sunt cu toate astea 
mulţumit că nu e cu noi... dar vream să-fi spun... 

El nu putu să termine fraza, noaptea fu străbă
tută de un înspăimântător trăznet. Era ca un sgo-
mot de strivire care sfâşia urechile, ca un şoc care 
sparge întreaga atmosferă. Timp de un minut toiul 
părea a se dărâma, apoi liniştea reveni încetul cu 
încetul, o linişte plictisitoare şi grea. Mick privi 
în jurul lui şi toată lumea tremura. Figurile erau 
descompuse şi dinţii clănţăneau. Jeanne Lasser se 
strângea lângă tatăl ei. O pulbere groasă îngreuia 
aerul într'un miros acru. 

— Toată lumea să rămână aici, — ordonă Mick. 
Eu vreau să văd ce s'a întâmplat. 

Nici un cuvânt nu fu pronunţat, toată lumea 
părea paralizată. Talbot era gata să leşine, Daley 
căzuse la picioarele zidului. Cardby-senior făcu o 
mişcare pentru a urma pe fiul său, dar rămase şi, 
toţi aşteptară. 

Când Mick reveni, el era palid ca un mort. Plimbă 
o privire îngrijorată peste tovarăşii lui de neno
rocire şi scoase un lung suspin. 

— Ei, bine, — zjse el în Sfârşit, — mă iem să 
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nu fim obligaţi sa rămânem .aid mai mult timp 
decât am fi crezuîT Eu gândesc că zidul a sărit în 
aer. Acoperişul s'a dărâmat închizând drumul. Şi 
sunt tocmai 50 tone de material de toate felurile 
între noi şi libertate; aşi fi făcut poate mai bine 
să las peretele liniştit. Acum casa toată ine astupă 
ieşirea. Talbot scoase un ţipăt. Daley se ridică şi 
căzu leşinat. Cardby senior oftă; Mick, odată ce-şi 
făcu declaraţia rămase liniştit. 



CAP. X. 

Un nou pericol 
Jeanne Lasser părăsi pe talăl ei şi se apropie 

tie Mick. Ochii, îi erau plini de lacrimi şi vocea-i 
tremura: 

— Spune-mi, Mick, — zise ea apucându-1 de braţ, 
— e sfârşitul, nu-i aşa? 

El o bătu uşor pe umăr aproape fratern şi surâse: 
— Dar de unde! Ce gând pe D-ta, Jeanne? Sin

gura dificultate este că vom avea să ridicăm nişte 
cărămizi înainte de a putea să trecem. 

— Eu nu vă cred,, — răspunse ea. îmi spui 
asta ca să mă linişteşti, dar eu vreau să ştiu a-
devărul. 

Toţi ceilalţi se apropiară, aşteptând răspunsul lui 
Mick; numai Talbot şi Daley erau mereu fără cu
noştinţă. 

— Desigur, situaţia nu e prea asigurătoare, — 
declară Mick adresându-se tuturor. V'am1 spus că 
isbucnirea exploziei provocase căderea unei enorme 
masse de dărâmături şi de materia'e, acesta e ade
vărul. Poate că am întrebuinţat un explosiv prea 
puternic; nu- mi-am puiuţ da seama de proporţiile 
pe care o asemenea explozie pu'ea să le ia, şi e 
prea târzju ca să mai discutăm acum. Avem aici câţiva 
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oameni care pot foarte bine să lucreze; ne rămâne 
încă o proviziune suficientă de aer şi de hrană 
şi eu cred că apucându-ne de lucru imediat, vom? 
putea să ajungem să facem o ieşire. Cu excepţia 
lui Daley, am mobilizat toată lumea, la un loc cu 
Swale. Fiecare trebuie să înţeleagă că e vorba de 
moartea noastră a tuturor dacă nu vom ajunge jsă 
liberăm drumul... vom lucra în echipe de câte doi, 
căci nu e loc pentru mai mult de doi oameni de
odată. Vom arunca dărâmăturile în urma noastră 
şi oamenii plasaţi în urmă, le vor transporta şi le 
vor îngrămădi în pivniţe. Hai să începem, tată. 

Aerul era întunecat şi mici sfărâmături de ten
cuială pătrundeau în narine. Tavanul se dărâmase 
pe o lungime de aproape 8 metri astupând tre
cerea şi ascunzând zidul. Mick arătă un loc unde 
dărâmăturile de zidărie erau îngrămădite şi ames
tecate cu molozul tavanului. 

N'o să fie greu să descoperim un drum până la 
perete. Dacă vom putea libera acest colţ şi să lu
crăm apoi urcând către tavan, vom putea să avem. 
un spaţiu îndeajuns pentru a ieşi. Nu importă în 
ce loc deasupra plafonului ne voin procura o ieşire 
pentrucă noi vom fi, deja, în afara pivniţei. Toate 
aceste dărâmături trebuie să fi căzut din casă, chiar. 

Se puseră la lucru. După o jumătate de oră, 
bătrânul detectiv se îndreptă în capul oaselor şi 
Mick se întoarse către Swale: 

— E rândul dumitale acum. D'-ta, tată, odihneşte-te 
acum 10 minute. 

Mick lucra cu încarnare; figura lui era scăldată 
de sudoare, hainele lui acoperite de praf şi mâi
nile însângerate. 

Jnrerul cu încetul grămada de dărâmături scădea. 
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— Aduceţi-mi o masă, — zise Mick. Mă voi urca 
pentru a face să dispară puţin din acest moloz. Nu 
vom putea niciodată să ieşim, înainte de a fi des
coperit o ieşire prin tavan. 

Timp de o oră,, ci aruncă dărâmăturile pe pă
mânt în urma lui, dar înaintarea era înceată. Cei doi 
prizonieri ai lui Mick fură aduşi la faţa locului,; 
mersul lor era încă nesigur, căci ei nu-şi reve
niseră definitiv din lovitura care o primiseră. 

— Dvs. veţi transporta aceste dărâmături, acest 
morman, — ordonă Mick. Dacă nu ne putem scăpa 
de această grămadă, vom pieri cu toţii aici, vo\ 
amândoi ca şi noi. Haide, paşol! La muncă! 

Oamenii nu opuseră nici o rezistenţă, dar ei lu
crau cu încetineală. Mick îi supraveghe un moment 
apoi se îndepărtă către pivniţe. Jeanne Lasser veni 
şi-1 întâmpină cu sandwisch-uri; el le luă cu multă 
plăcere şi i se părea că nu mai mâncase de o 
eternitate. 

— Ai oprit pentru D-ta? — întrebă el. 
— Le las pentru acei care lucrează, — răs-

punes ea. 
Mick nu replică; Liniştea sa nu era poate prea 

cavalerească, dar el simţea că Jeanne avea dreptate. 
După câteva minute el se întoarse către pa.aj. Tatăl 
său se apucase din nou de lucru. Era mai mult de 
o oră de când se produsese explozia şi rezultatele 
sforţărilor lor nu erau încă 'destul de apreciabile. Ei 
ridicau grămezi întregi de material pentru a con
stata că era mereu tot atâta în spatele acestuia şi 
penibila muncă era în totdeauna de reînceput. 

La ora 5 şi jumătate, Mick începu să se întrebe 
ce făcea Poliţia. I se părea imposibil că explozia! 
n'ar fi fost auzită din afară. Două părţi ale casei,, 
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cel puţin, se prăbuşiseră. Poate ca Politia proceda 
la curăţat pe partea de sus a dărâmăturilor. Aceasta 
le-ar uşura cu mult sarcina lor. Din nou tatăl său se 
retrase pentru a lua putină odilfhă şi Swale îl în
locui; pe acest timp1, Mick nu încetă de a lucra cu 
o energie sălbatecă. 

Era deja ora 6 şi Politia mi dădea de loc nici 
un semn de vieată. Mick începea â se îndoi şi a 
avea frică, că oamenii lucrând cu el să nit bage de: 
seamă şi să nu piardă tot curajul. 

Intr'o clipă Jeanne Lasser fu în spatele lui şi 
îl privi. Sângele îi curgea depe mâini!e juptl'te, faţa 
lui era palidă cu toată sudoarea care-1 inunda şi 
buzele sale erau strânse. Ea se duse tristă la tatăl 
ei. Tânăra fată era obsedată de sentimente con
trare; ea se întreba dacă nervii ei vor putea să 
tină încă multă vreme. i 

— Mi se pare că Politia trebuie să fi venit şi a 
plecat, — zise bătrânul Cardby. 

— Asta cam are aerul, — consimţi Mick. Nu pot 
să înţeleg cum au făcut ca să n'audă explozia. 

In acest moment ei ajunseseră să cureţe o parte 
din dărâmături, în locul unde lucra Mick; trebui să 
fie adus un scaun pentru a-1 pune pe masă. Fu rân
dul lui Swale, de a se sui pe masă şi scaun pentru 
a debarasa partea superioară. La ora 7, Mick îi 
urmă. După câteva minute el coborî şi se apropie 
de tatăl său. 

— Se petrece ceva straniu, acolo. De câteva mi
nute eu simt în mod precis un miros die fum1. Simt 
că ceva este în curs1 de ardere. Vrei să mergi să a-
runci o privire pe partea de 'jos, să vezi dacă nu-i 
foc undeva? 

J 
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Cinci minute după aceea, Mick coborî din nou, 
tatăl său era înapoi. ; 

— Nu, Mick, — zise acesta, — totul merge bine 
aici. 

— Atunci este deasupra noastră; mirosul de fum 
devine puternic. Mă întreb ce 'se întâmplă? 

Mick revine iar la munca sa; acum capul şi li
nierii săi dispar prin brâul plafonului. Molozul şi 
dărâmăturile zidării cad cu zgomot în pasaj. 

— Tată, — strigă Mick. Eu cred că deschizătura 
e suficientă acum, pentru ca să pot trece prin ea, 
Eu cobor. 

El sări pe pământ. 
Această grămadă de pietriş e mai puţin groasă 

decât o credeam. Eu aşi fi vrut ceva mai întâi decât 
acest scaun pentru a putea ajunge la bortă. Odată 
acolo sus, îmi va îi uşor să curăţ restul. 

Intr'una din camere ei găsiră o ladă de ambalaje, 
o puseră pe masă şi puseră scaunul deasupra. 

— Mick, — zise Cardby, — ia-ţi revolverul şi 
fii atent că toată această îngrămădire o să cadă 
pe tine. Eu mă voi urca pe masă sus,, imediat după 
tine şi tu îmi vei spune ce ai descoperit. 

Ceilalţi, care auziseră noutatea, se apropiară de 
pasaj; ei auziră clar. Mick făcu o strâmbătură pri-
vindu-şi mâinile care erau mai urâte decât îi trei 
buiau ca să se ridice pe aceste dărâmături. Este o 
sarcină grea, nu îndrăznea să se ridice repede, de 
frica de a provoca vreo sguduitură prea violentă 
care ar fi putut să declanşeze o avalanşă de pietre 
sub care ar fi fost înmormântat. 

In sfârşit aplecându-se înainte, el putu să treacă 
ţapul şi umerii. Aşteptă o clipă; căldura devenea mai 
intensă şi fumul îi înneca gâtul. Intense braţul, se a-

4 
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găţă de ceva solid şi se ridică mai sus; devenea 
atmosfera încă şi mai caldă, dar ajunsese sa vadă 
şi lumina zilei: şi nu numai ziua mare o văzu şi văzu 
deasemenea nori de fuml Înţelese imediat ceea ce 
se petrecuse şi recoborî repede în pivniţă. 

Toată lumea îl înconjură, aşteptând cu nerăbdare 
noutăţi. Mick luă pe tatăl său de braţ şi se dădu 
puţin la oparte cu el, destul de departe pentru 
a nu fi auzit de alţii! 

— Tată, — pronunţă el cu o voce surdă. Mil-
som Crosby a jurat să nu ne lase să ieşim vi;i de 
aici. Nu ştiu dacă nu este el acela care a pus foc 
casei, sau dacă această explozie este cauza, în tot 
cazul casa este în flăcări, noi suntem' sub jeratec. 

— Doamne! — exclamă bătrânul detectiv. 
— Toată lumea trebuie să rămână aici până ce 

focul se stinge. Nu vom spune nimic, nimănui, de 
altfel, s'ar înfricoşa prea mult luând cunoştinţă că 
se poate dărâma casa în flăcări peste ei, dintr'un 
moment în altul. j ,'' 

— Crezi tu că se poate întâmpla asta? 
— Sunt sigur. Eu îmi închipui că incendiul a 

început de două ceasuri; după căldura care e acolo 
sus, trebuie să fie teribilă. Atunci e probabil căi 
ceva se va dărâma încă peste noi, poate că acope
rişul, poate că zidurile; în acest caz ar fi cu "drept 
cuvânt sfârşitul pentru noi toţi. Asigură lumea în 
timp ce eu voi lipsi. Trebuie ca nimeni să nu se 
teamă de incendiu. 

— In timp ce tu vei lipsi? Dar unde te duci? 
— Să caut un ajutor, desigur! 
— Eşti nebun, Mick, nu poţi să ieşi de aici! 
— Nu, eu nu sunt nebun, eu trebuie să caut ajutor. 
— E imposibil, pentrucă, casa arde, e în foc. 
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— Vreau să încerc. Voi putea poate să trec prin 
foc. N'am de unde alege. înţelegi; dacă rămân aici, 
vom muri cu toţii de o moarte atroce; dacă nu reu
şesc să trec, voi muri mai repede eu. Asta-i tot: 
E inutil să discutăm, tată; cineva trebuie să se ducă 
să caute ajutor şi mi se pare că eu sunt cel desemnat 
pentru aceasta. Dă-mi batista ta cea mare de mătase. 

— Ti-ai pierdut minţile, băiatul meu! Aşteaptă 
să se liniştească focul cât de puţin, incendiul nu 
poate dura ore. 

— Tu nu înţelegi, tată; nu e focul de care mi-e 
frică. Dacă ar trebui numai să aştept să înceteze, 
aşi face-o cu plăcere. Dar eu nu vreau să aştept ca 
acoperişul sau zidurile să se prăvălească pe noi şi 
este ceea ce se va întâmpla cu siguranţă. Hai dă-mi 
batista. 

Tovarăşii lor se apropiară de ei şi văzură pe 
bătrânul Cardby, întinzând batista fiului său cu o 
expresiune gravă. Jeanne atinse b'ralul lui Mick! 

— Ce ai, pentru batista asta? 
— E acolo sus un fum' teribil, acru, cauzat de 

explozie, mi-e frică să nu mă sufoc. Cred că ai un 
pic de ceai undeva. Vrei să-mi dai? 

Fără a mai întreba, tânăra fată aduse ceaiul. Mick 
înmuie în el batista pe care o îndoi apoi în formă 
de triunghiu şi o puse pe fată pentru a-şi feri 
gura şi narinele. Reurcă apoi pe scaun, făcu un 
gest de adio şi dispăru. Ieşind din gaura pe care 
o făcuse, se ridică în picioare şi privi în jurul lui. 
Nu mai rămăsese decât putină pardoseală şi camera 
era plină de fum si flăcările atingeau uşa. Mick zări 
o fereastră la stânga şi se îndreptă căire ea încer
când să respire în această atmosferă sufocantă. El 
puse ţnâns p e mânerele ferestrei şj o deschise în* 
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jurând, metalul care ardea. Se simţea atât de rău, că 
era gata să leşine. începuseră chiar puncte lumi
noase să danseze în faţa ochilor lui. Sparse un 
pătrat din geam, puţin aer proaspăt intră prin des
chizătură, reînviind noi flăcări în cameră. Mick scoase 
batista, îşi înveli mâna şi scoţând măciuca din bu
zunar trase o lovitură violentă în cercevelele fe
restrei. Totul se învârtea în jurul lui şi el trebui să 
se sprijine de zidul cald, înainte de a putea să lo
vească din nou. 

— Când putu, în fine. să treacă prin deschiză
tură, el tuşi cu violenţă, dar abea se mai putea ţine 
pe picioare. Se târî către fata casei şi la vederea 
celor ce se petreceau, se opri, scurt. 

Două pompe de incendiu erau aşezate în bateiie 
şi pompierii se sforţau să combată focul. Coloane 
de ană aruncate, puternic, isbeau pere'ii. Trei ofi
ţeri de poliţie şedeau pufin mai la oparte şi supra
vegheau lucrul. De odată ei văzură pe Mick şi se 
repeziră la el. 

— Cine sunteţi Dvs. şi de unde veniţi? — în
trebă un inspector. 

— Sunt mai multe persoane închise înăuntru, — 
răspunse Mick. Vă voi arăta unde se găsesc şi veţi 
putea să le scoateţi. Vă voi povesti restul mai târ
ziu. Aveţi nevoie de un otgon luiigf şi de un cablu 
metalic, dacă vă e posibil. 

Fără a pierde vremea în vorbe de clacă, poliţiştii 
alergară către brigadierul şef al pompierilor şi ex
plicară ceea ce auziseră dela Mick. Brigadierul se 
prevăzu cu o coardă metalică şi chemă doi din oa
menii săi. • '. 

— Noi n'am văzut pe nimeni în casă, — zise el 
lui Mick. Locul părea pustiu când am sosit noi. 
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— Asta nu mă miră, — replică Mick, luptând 
contra leşinului. Lumea este închisă într'o pivniţă 
subterană. Le-am deschis o ieşire prin care vor 
putea trece. Vom putea să-i ridicăm, dar este în
grozitor, de neplăcut să lucrezi în camera de deasupra 
lor; a fost gata să leşin numai trecând-o. Dvs. aveţi 
fără îndoială un material special pe care-1 puteţi 
întrebuinţa. Veniţi cu mine şi vă voi arăta ce tre-< 
buie făcut. ! 

Oamenii îl urmară. Deja Mick se simţea mai 
bine. Aerul răcoros îl reînsufleţise. Se opri la fe
reastra spartă. 

— Eu voiu trece primul, — zise el, — punând: 
din nou batista în jurul feţii. Pompierii săriră după 
el. Mick alergă către grămada de dărâmături îngră
mădită în colţul încăperii. 

— Tată, poţi să mă asculţi! — strigă el. 
O voce surdă răspunse: 
— Da, Mick! 
— Uite, îţi trimit un rulou de sârmă, — strigă 

Mick. Leagă-1 peste mijlocul lui miss Lasser şi noi 
o vom ridica aici. După aceea, tu vei face acelaşi 
lucru tatălui ei şi pe urmă celor doi tovarăşi şi pe 
urmă te scoatem şi pe tine. Ceilalţi ar putea să se 
descurce ei singuri, dar, noi vom scoate toată lumea. 
Uite coarda! 

Mick introduse extremitatea sârmei în deschizătură 
şi o desfăşură până ce auzi pe tatăl lui strigând: 

— Bun, am prins-o. Las-o acum sa se mai des
făşoare puţin. 

Di când fereastra era deschisă, fumul era mai 
puţin dens în încăpere, dar căldura rămânea su
focantă. Mick întinse capătul celălalt al cablului, 
pompierilor şi poliţiştilor, 
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— Acuma, voi ştiţi ce trebuie făcut; veţi scoate 
toţi prizonierii unul după altul. 

El se apropie de fereastră. Era epuizat. 
Jeanne Lasser cu figura acoperită de praf, ves

mintele rupte, cu braţul sgâriat, apăru la suprafaţa 
deschizăturii. S'a desnodat sârma depe talia ei ca 
să poată ti expediată a doua oară în pivniţă. Jeanne 
se clătina. Mick veni la ea şi o conduse la fereastră. 
Genunchii tinerei fete tremurau, ea surâdea cu un 
surâs plictisit şi plin de emoţie. Mick o ajută să iasă 
şi reveni în cameră. Pompierii lucraseră la mărirea 
deschizăturii în timp ce poliţiştii trăgeau mereu ca
blul. Unul câte unul prizonierii fură urcaţi la supra
faţă şi cum Mick o prevăzuse,, tatăl său sosi cel din 
urmă. Mick se întoarse către inspectorul de poliţie: 

— Trebuie supraveghiaţi aceşti patru oameni şi 
femeia, — zise el indicând pe ocnaşii păzitori a! 
lui Lasser. Sunt grele presupuneri care apasă a-
supra lor. 

— Eu presupun că Dvs. sunteţi Cardby-ii, — în
trebă inspectorul. 

— Da, exact. 
— Am primit dela inspectorul Qribble un me

sagiu în ce vă priveşte; dar când am ajuns aici, casa 
era în flăcări, pompierii la lucru şi nu era nici urmă 
de vieaţă împrejur. Dvs. veţi veni poate cu mine 
până la Ringwood pentru a da depoziţia Dvs. Eu 
cred că veţi avea de dat explicaţiuni serioase. 

— Vă voi cere să aşteptaţi un moment, inăpec-
tore. Noi suntem obosiţi, înfometaţi, murdari, afu-
mţia şi răniţi, vreau să fac o baie, vreau să mă 
Schimb, dacă mi-o permiţi, înainte de a face vreo 
depoziţie, căci aceasta mi ar lua un timp oarecare. 

Eu cred că aceşti trei oameni şi miss Lasser vor 
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putea să vină cu mine la Crown Hotel. Veţi dacei 
pe ceilalţi la postul de poliţie şi eu vă voiu ajunge 
în curând. 

— S'a înţeles, — răspunse poliţistul. Apropo, 
noi am dat la marginea drumului peste o maşină. 
Dacă vă aparţine puteţi s'o luaţi înainte de a pleca. 
E în faţa intrării. 

— Mulţumesc, spune unuia din oamenii Dvs. să 
însoţească pe prizonieri. 

Un soare strălucitor lumina ruinele înegrite şi 
fumegânde dela Cresset Lodge. 



CAP. XI. 

Câteva explicaţii 
Mick îşi puse maşina în mers şi o porni la 

drum cu un seentiment de bucurie pe care nu-1 în
cercase dela începutul acestei lupte lungi. Păsările 
piuiau vesele pe arborii pădurii care mărgineau dru
mul de-ţi plăcea să trăeşti...- La câţiva metri în 
urma lor, mergea a doua maşină ocupată de Lasser-i, 
cei doi însoţitori ai lor şi un poliţist. Intrând în curtea 
hotelului, Mick privi pe tatăl său: amândoi surâdeau. 

In vestibul întâlniră pe negustori care zgâiau la 
ei nişte ochi, văzându-le hainele rupite, feţele mân
jite şi mâinile jupuite; el deschise gura pentru a-;i 
exprima surpriza, apoi răsgândindu-se, şi gândind 
că e mai corect să-i primească ca şi când nimic n'ar 
fi fost: j ; f"| 

— Bună ziua, Domnilor. Sunteţi mulţumiţi de 
noaptea petrecută afară? 

— Dacă suntem mulţumiţi? — replică Mick. Dar 
asta a fost o încântare, dela început până la sfârşit! 
Apropo, noi vă aducem încă patru clienţi. Ei sunt 
în urmă în maşină. Puteţi să-i cazaţi p>entru un 
timp! oarecare? 

— Da de sigur, Domnule. 
— Negustorul privi pe noii sosiţi, şi tresări când 
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coborîră din trăsură. Era un spectacol straniu! Cei 
doi oameni în vârstă, păreau mai mult morţi decât 
vii, tânăra fată se clătină pe picioare, toţi erau sgâ-
riaţi şi purtau vestminte într'o stare de plâns. 

— Cine sunt.D-lor? — întrebă negustorul. Sunt 
ei într'adevăr prieteni ai Dvs.? 

— Da şi cu toată aparenţa lor,, sunt foarte res
ponsabili! i 

— Ei bine Domnule. Trebuie să servesc deju
nul la toată lumea? 

— Desigur. Spune la bucătărie ceea ce trebuie, 
ca să fie gata în 20 de minute. Acei care vor vrea 
să facă repede o baie, vor avea tocmai timpul să 
o facă. Eu mă duc imediat. 

— Vă arăt drumul Domnule, — zise patronul. 
— De fapt eri mi-a ti cerut informaţii asupra loca
lităţii Marple. Ştiţi Dvs. că acolo a fost un incendiu 
teribil azi noapte? 

'Mick surâse răutăcios şi adevărul fu aflat din-
tr'odată de patron; acum înţelegea el de ce această 
lume avea o astfel de aparenţă. 

— Vă rog să veghiaţi ca să nu lipsească nimic, 
— îi zise Mick;; — şi dacă puteţi să-mi procuraţi 
puţină tinctură de iod şi vată pentru un pansament. 
Mi-.am adus mâinile într'o stare de milă cu acest 
incendiu. Dar repede. 

O jumătate de oră mai târziu, Mick coborî în 
sala de mâncare. El făcuse o baie, era tuns şi ras 
de curând şi un costum nou înlocuise zdrenţele, nu
mai mâinile lui bandajate aminteau exploataţiunile 
acestei nopţi. Restul micei companii, cu excepţia 
Jeannei Lasser era aşezată în jurul mesei copios 
servită. I-se păruse mai urfgent să se restaureze 
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decât să se cureţe. Bătrânul Cardby termină dejunul 
tocmai în momentul când intră Miele'. 

— Nu te grăbi, tată, — îi zise Mick. Odihneşle-tc 
până la întoarcerea mea dela postul de poliţie. 

— Da, cred că am nevoie, zise tatăl. El avea 
trăsăturile prelungite de oboseală şi ochii umflaţi. 
Făcu un semn de adio şi intră în odaie. 

— înţelegeţi, Domnilor, — spuse Mick însoţi
torilor săi, — că Dvs., nu trebuie să părăsiţi hoA 
telul sub nici un pretext. Vi s'a permis să veniţi 
aici, pentrucă ştiam că veţi avea nevoie să vă res
tauraţi, de a lua o baie şi a vă odihni. Dar trebuie 
să vă consideraţi prizonieri. Poliţia va avea cu si
guranţă nevoie de a vă interoga şi e numai din cauza 
curtuaziei că Dvs., n'aţi fost conduşi imediat la post. 

— Vom face tot ceea ce ne prescrieţi, — răs
punse Swale. 

— Da, apăsă Lasser, — şi eu vreau să adaog un 
lucru pe care n'am avut ocazia să-1 spun mai îna
inte; vă mulţumesc din toată inima pentru riscuri'e 
prin care aţi trecut liberându-ne, pe fiica mea şi pe 
mine. Dvs. sunteţi un om remarcabil, Domnule Card
by şi nu voi putea niciodată să vă exprim în deajuns 
gratitudinea mea. 

— Este sentimentul nostru, — al tuturor, aprobă 
Swale. : 

— Da, — zise chimistul, — puţini oameni în lume 
şi-ar fi riscat, astfel, vieaţa pentru lume complect 
străină. 

Mick dădu din cap şi continuând să înghită ouăle 
cu jambon, le făcu semn că era prea ocupat pentru 
a răspunde la vorbele lor de mulţumire. 

Când masa fu terminată, Mick se îndreptă către 
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curte şi auzi paşii Jeannei Lasser care-I urma: el 
se întoarse şi aşteptă: părea foarte emoţionată. 

— Mick, — zise ea, — ar fi rău din partea mea, 
dacă aşi fi singura care nu v'a mulţumit cum o me
ritaţi. Nu vă voi uita niciodată... 

Mick observă aerul intimidat, buzele ei întredes
chise, privirea emoţionată; întoarse repede .capul: 

— Jeanne, eu nu mi-am făcut decât datoria. Nu 
vreau să fiu acoperit de glorie pentru asta. Sunt 
fericit că am putut să fiu de oarecare utilitate, — 
iată totul. 

— De ce utilitate?... cum puteţi să vorbiţi ast
fel? este vieaţa pe care mi-ai redat-o. 

— Sunt foarte mândru că am făcut-o. Şi acum 
du-te să te odihneşti, cuminte; te voi vedea la în
toarcere. 

Tânăra fată continuă să-1 privească, în timp ce 
se urca în maşină şi se îndepărta. Apoi ea suspină 
intrând în hotel. Niciodată nu întâlnise un om jaes-
mănător. j j [ • j ;. 

Inspectorul de poliţie aştepta pe Mick cu ne
răbdare şi-1 rugă să intre în biroul său particular. 
Mick îşi făcu dcelaraţia neomiţând nici un amănunt 
dela începutul cercetărilor cu privire la biletele de 
bancă false piână la ieşirea din subterana Cresset 
Lodge. Inspectorul îl asculta în linişte şi un poli> 
tist aşezat la masă în apropiere, nota declaraţia. 

— Dvs.. trebuie să fiţi satisfăcut de a fi descoperit 
origina acestor false bilete, — zise, în sfârşit, in^ 
spectorul. \<\ ; • \ \ \ • \ | V ! | i 

— Da, dar eu tot nu ştiu unde sunt imprimate. 
— Eu nu cred că deacum înainte o să le mai re

vedem curând în circulaţie. 
— Dece nu? - - replică Mick. Falsificatorii de 
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monede sunt în posesiunea clişeelor, a cernelei, a 
hârtiei şi a procedeelor de imprimare. Nimic nu 
poate să-i împiedice de a-şi continua industria. 

— Uvs. mi-aţi spus că Inspectorul Gribble era 
însărcinat cu ancheta la Londra? 

— Da,, de luni de zile; pentru asta l-am rugat 
să vă telefoneze. 

— Eu cred, pe bună dreptate, că această afa
cere îi aparţine; îl voi preveni şi i-o voi trece lui; 
nu poliţia locală trebuie să se ocupe de ea. 

— Dvs. n'aţi auzit vorbindu-se niciodată de Cres
set Lodge înainte de aceste întâmplări? 

— Nu, nimic care să jasă din obişnuit. Noi ştiam 
că proprietarul era puţin excentric, dar atâta tot. 

— Dar construcţia acestor subterane a trebuit 
să ia ani. 

— Nu — eu cred c'aşi putea să vă dau oarecare 
informaţii în privinţa asta. Eu auzisem spunându-se 
că Marple fusese altă dată o mănăstire. Nu prea 
credeam eu şi după aceea nu mă interesa deloc. Dar 
acum, trebuie ca acesta să fie adevărul; da.ă Cres
set Lodge a fost construit deasupra terenului pri
mitiv al mănăstirii de călugări, e explicabilă exis
tenţa acestei serii de redute şi culuaie subterane. Fără 
îndoială, Milsom Crosby a ştiut-o înainte de a cum
păra proprietatea care-i aparţine de doi ani. Ea a 
avut, deci, în mod larg, timpul de a-şi lega casa de 
acele foste subterane. 

— E foarte probabil. In locul Dvs., inspectore, 
aşi examina locul de foarte aproape; poa'te că veţi 
putea să găsiţi închise într'o încăpere secretă maşi
nile de imprimerie; Gribble vă va ajuta. Spune^mi 
când a început incendiul. , 
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— Două ceasuri aproximativ, înainte de telefonul 
lui G r i b b l e . ; _ 11 ! •; . ! 

— Va să zică, Crosby a pus focul, el însuşi, 
casei. L-a zărit cineva pe el şi pe oamenii lui când 
a trebuit să treacă peste Ring Wood? 

— Nu, ei sunt fără lirici o îndoială plecaţi, de 
dimineaţă şi noaptea era neagră. Au puUit să meargă 
fără faruri, căci şoferii cunoşteau bine ţinutul. 

De odată, un gând care-1 făcu să pălească, trecu 
prin spiritul lui Mick, 

— Nu vă simţiţi bine? — întrebă inspectorul., 
— Ba da; uumai că am aflat că incendiul a în

ceput, în realitate, la ora pe care o indicaţi, eu 
treceam tocmai în momentul acela pe culuarul situat 
dedesubtul camerei îîn flăcări şi aveam la mine o 
cantitate suficientă pentru a face să sară în sus un 
munte. Dacă aşi fi ştiut de această împrejurare, 
poate că n'am mai fi în vieaţă., in sfârşit! e mai 
bine să nu ne mai gândim. Acuma vreau să vă rog 
să-mi faceţi un serviciu: veţi interoga pe foştii 
noştri temnicieri, aşi vrea Să vă rog să-mi per
miteţi a citi toate ^depoziţiile lor. Eu n'am terminat 
încă cu această poveste .şi poate căi unele decla
raţii ar putea să mă lumineze. 

— Vă autoriz, bine înţeles; D-vs. aţi făcut destul 
pentru mine în această afacere. Ah! apropo! eu aşi 
fi vrut să interoghez de asemenea pe ceilalţi pri
zonieri care i-aţi adus la hotel. 

— I-am prevenit, dar în locul Dvs. eu i-aşi lăsa 
să se odihnească puţin; sunt aşa de obosiţi că nu 
vor putea să vă spună nimic util înainte de a fi 
dormit. 

— Bine, voi trece pela hotel puţin mai târziu. 
Eu creJ că Dvs. veţi rămâne aici încă câtva timp? 
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— Da, aşi vrea să revăd Crasset Lodge înainte; 
de plecarea mea. Apoi eu voi telefona de aici lui, 
Cribble? Ara câteva cuvinte să-i spun. v 

— Dar desigur, îmi veţi trece receptorul când 
veţi termina. 

Mick obţinu repede comunicaţia cu Willie Hall 
1912, chemă pe Oribble la capătul firului; inspec
torul principal părea neliniştit şi turmentat, 

— Ei bine, Mick, ce este? Povesteşte-mi repede 
ce s'a întâmplat. 

— Vă voi povesti mai târziu, — răspunse Mick, 
Pentru moment am un lucru urgent de încredinţat. 
Prepară un ordin de percheziţie la domiciliul lui 
Milsom Crosby şi scotoceşte casa din pivniţă până 
în pod. Am dovada că este el fabricatorul de bilete 
de bancă, false. Trebuie să trimiţi toate posturile 
de poliţie pe drumul lui Crosby, trebuie neapărat 
să-1 prindem; arestaţi pe toţi cei ce îi veţi găsi în 
casa lui şi dacă puteţi puneţi mâna pe fiica lui, 
şi asta va fi destul câştig. Acum vă trec pe inspecT 
torul local care voia să vă spună un cuvânt. Dar 
nu uitaţi că trebuie să plecaţi la Ringwood înainte 
de a fi pus în mişcare urmărirea lui Milsom Crosby, 
trebuie să vă asiguraţi Dvs., înşivă, ca totul e pre
gătit. 

Mick trecu receptorul inspectorului local care-1 
rugă pe Gribble să ia afacerea în mâini. Mick se 
ridică: 

— Cred că e tot ceea ce putem să facem pentru 
moment, — zise el. Vreţi, Dvs., să daţi ordin oame
nilor Dvs., să meargă să exploreze Cresset-Lpdge, 
îndată ce incendiul va fi terminat? 

" — Oribble care urmează să se însărcineze, va 
face-o el la sosire. Dvs. îmi pare că aveţi nevoid 



ÎNCHISOAREA E DESCHISĂ i l l 

să dormiţi; voi veni să vă văd când vă veţi fi o-
dihnit. 

— Am înţeles, dar eu aşi vrea să asist la inte
rogatorul lui Swale şi al chimistului; depoziţia Iu? 
Lasser neavând nimic documentativ pentru mine, eu 
nu ştiu dacă ceilalţi ne vor lămuri mai mult, dar 
nu vreau să lipsesc, orice ar fi. 

— E un lucru pe care 1-ati uitat, probabil, — 
zise inspectorul, — că cea mai mare parte din oa
menii lui Crosby sunt condamnaţi eliberaţi. Dacă 
ei îl denunţă, noi putem să ne folosim de mărturia 
lor. Voi preveni toate posturile. > 

— Da, p'e măsura precauţiunei, — că n'am mare 
speranţă în rezultatul pe care l-ar putea da inte
rogatorul acestor oameni; ei ştiu bine soarta care-i 
aşteaptă dacă Crosby îi recapătă după ce au riscat 
să-1 denunţe. Principala mea grijă este că Crosby 
să nu se salveze plecând în străinătate; acest om 
are mulţi bani şi nimic nu va putea să-1 oprească 
dacă noi nu i-o luăm înainte. EI nu face nimic cU 
uşurinţă şi el şi-a luat cu siguranţă toate precau-
ţiunile pentru a-şi croi o fugă; dacă trece strâmtoarea 
putem să-i zicem adio pentru totdeauna. 

— Dacă putem să punem mâna pe Crosby, pre
supun că vor fi un număr de acuzaţii de formulat 
contra lui: toate crimele posibile, omorul încă, nu-i 
aşa ? 

— Nu, şi prin asta :s'a arătat el inteligent; nu se 
poate formula decât o acuzaţie de atentat şi după 
aceea, evident, incendiul premeditat, fabricarea de 
bilete de bancă false şi câteva altele. Ah, cât aşi dori 
să-1 văd pe drumul Dartmoor-ului. 

— Vă sfătuiesc să fiţi prudent, "Cardby. Crosb'y 
»'/) comis încă asasinate, dar sunt sigur că e gata 
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să Ic comită. Dorinţa lui de a te vedea mort este 
încă mai marc ca aceea pe care o aveţi Dvs. de a-I 
vedea la muncă silnică. 

— Ce vreţi? Nu putem, desigur, să fim învingă
tori amândoi! Şi acum vă mulţumesc de concurs; mă 
voi întoarce la hotel. 

îşi strânseră mâinile şi Mick ieşi. Cwici minute 
mai târziu el era întins pe patul său, fără a-şi fi 
dat osteneala să se desbrace; căzu deodată într'un 
somn adânc. Când se deşteptă vla 4 ceasuri după 
masă, el văzu pe tatăl său aşezat la picioarele 
patului; inspectorul de poliţie şedea în picioare lângă 
uşă. Mick se dădu jos din pat şi surâse, — constM 
tu (ia şi tinereţea lui suferiseră d'epe urma- oboselii 
şi acum se simţea foarte odihnit. 

— Ei bine, eşti. mai bine Mick? — întrebă tatăl. 
— Aşa de bine cât e posibil; şi tu, tată? 
— Niciodată nu m'am simţit mai bine. Pe "tim

pul cât dormeai am interogat pe Swale şi pe cTiimist. 
— Şi eu care vroiam să-i aud! Ce v'au spus? 
— N'ai pierdut mare lucru şi sunt mulţumit că 

nu te-am sculat. Chimistul mi-a 'povestit povestea 
lui fără înconjururi; a fost invitat de un om cu nu
mele de Cleawer să dea părerea asupra unor pro
cedee oarecare. Ducându-se la întâlnire, a fost reţinut 
două zile, şi apoi a fost transferat la Cresset Lodge. 
Povestea lui Swale este aproape identică: i se cerea 
să treacă într'o mică imprimerie, într'o parte oare
care din Ealing pentru a examina o nouă instalaţie 
ş'i astfel s'a văzut la Cresset Lodge. — Cum par
vine cineva să-i convingă a lucra pentru Crosby? 

— Printr'un mijloc foarte simniu şi eficace care 
a fost întrebuinţat cu ei toţi! Când îi informa de 
ceea ce se aşteptau dela ei, ei refuzau imediat de 3 
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participa la un astfel de lucru. Atunci îi lăsa 2 zile 
fără să bea şi fără să mănânce şi ei începeau a-şi 
schimba părerea. Oricât de straniu ar putea să pară 
aceasta, este Lasser care s'a abţinut mai mult timp. 
Dar, la sfârşitul regimului de post, când, el nu pri
mea nici o hrană, nici mâncare până a acceptat să 
fie gravorul plăcilor şi, — aşa s'au întâmplat lu
crurile cu el. 

— Va spus de numărul plăcilor pe care le-a gra
vat pentru ei? 

— Mi-a spus că făcuse 7 sau 8, dar Crosby nu a 
acceptat decât pe acele care erau perfecte şi a tre
buit să distrugă 5. La început, Lasser grava plă
cile în aşa fel, că se putea imediat descoperi contra
facerea, crezând astfel că le va face inofensive. Dar 
Crosby era prea şiret pentru a se înşela; el distruse 
plăcile şi preveni pe Lasser că dacă şi încercările 
lui viitoare nu vor fi mai bine reuşite, el şi fiica sa 
vor fi puşi din nou sub regimul postului. Cu toată 
această ameninţare, Lasser încercă, încă, să înşele 
pe Crosby, dar la sfârşit, fu obligat să se supună,. 
După ceea ce spuse el, numai două plăci au fost 
judecata perfecte, una pentru biletul englez de 10 
Schiiingi şi celălalt pentru 100 Franci Francezi. .N'am 
auzit, niciodată, formu!ându-se o p'lângere în pri
vinţa biletelor franceze; Oribble ar face bine să 
prevină Siguranţa din Paris. 

— Presupun că cei doi specialişti, ceilalţi, în
cercară de asemenea să-şi facă lucrul în felul ca" 
falsificarea să fie vizibilă. 

— Da, şi, încă, cu mai puţin succes. Acest sărman 
chimist cu lacrămile în pchi când se gândeşte la 
compoziţia perfectă de cerneală pe care o executa 
în favoarea acestui ticălos! Nu e deci de mirare 
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că aceste bilete au fost aşa de bine imitate şi niţ 
văd cum se va opri circulaţia aici şi în Franţa înainte 
de multe săptămâni. 

— Asta importă puţin, papa. Noi n'am găsit nici 
odată centrul principal al imprimeriei, atunci cum 
vrei tu ca să oprim valurile acestor bilete? 

— Crezi tu că Crosby va avea îndrăzneala să con
tinue? 

— Omul care a încercat să asasineze unsprezece 
persoane, poate să îndrăznească orice, tată! 

Cineva bătu la uşă şi un servitor apăru: 
— Domnul Gribble este jos şi ar vrea să vă 

vadă, Domnule. 
— Spune-i să urce sus, te rog, — zise Cardby 

bătrânul (şi se întoarse către fiul său): Acuma vom 
avea noutăţi din oraş, Mick. 

— Mi-ar fi plăcut să-mi aducă pe Crosby cu el, 
— răspunse Mick. Când voiu întâlni pe acest om', 
lucrurile vor merge minunat. Iubeşte societatea cri
minalilor; la Dartmoor el va putea să-şi satisfacă 
gustul timp de mulţi ani. 

— Numai să nu ne scape, — observă tatăl său. 
— Sau să nu se întâmple să nu-1 prindem viu, 

— conchise, cu linişte, Mick. 



CAP. XII. 

Raportul lui Gribblc 
Inspectorul Qribble îşi arătă capul melancolic în 

întredeschizătura uşei şi oftă adânc. Apoi intră în 
ociae făcând un semn din cap Cardby-iilor şi strânse 
cu tristeţe mâna inspectorului poliţiei locale. Pri
virea lui se opri pe mâinile bandajate ale lui Micki 
şi ridică din umeri cu un aer descurajat. 

— Te-ai bătut din nou? — gemu el. Dragul 
meu prieten, n'o să trăieşti decât până la trei zeci 
de ani, dacă continui astfel. Nu eşti un om, eşti 
un explosiv. Ai noutăţi? Din parte-mi, eu nu cred. 

— Noutăţile le aşteptăm dela Dumneata, — zise 
Cardby senior. Ce se petrece la Londra? Ai putut 
să pui mâna pe Crosby? 

— O, nu! Nici nu m'am gân'djt. Norocul n'a fost 
niciodată cu mine. 

— Bine, bine; dar nu fii aşa de pesimist şi po-
vesteşte-ne ce ştii. 

— Eu mi-am primit ordinul de percheziţie şi cu 
câţiva oameni m'am îndreptat spre locuinţa lui Cros
by. Casa era goală dela pivniţă până la pod. Am 
întrebat vecinii: Ei auziseră sgomote în casă 'şi 
târziu, în noapte, plecarea maşinilor. Am petrecut un 
ceas scotocind prin toate colţurile, n'am găsit nimic, 
de altfel, eram sigur dinnainte. Nu este, în această 
casă, nimic care să poată dovedi că Crosby ar fi 



altceva decât un cetăţean bun; hârtiile sale, cel puţin 
acelea pe care le-a lăsat el, sunt cu totul nevino
vate. Dela pivniţă până la pod, nu e nimic care ar 
putea vorbi contra lui. 

— Ai vreo noutate dela fiica lui? — întrebă Mick. 
— Da, s'a văzut ieşind1, ieri seara, puţin mai de 

vreme de ora 9. Proprietarul hotelului îi purta valiza 
până la taxi; de atunci ,nu s'a mai văzut şi, eu n'am 
putut găsi urmeie taxiului care a dus-o. 

— Aţi putut afla dela proprietar dacă Crosby 
cumpărase imobilul, sau dacă nu, în ce condiţiuni 
îl locuia? 

— Da; Fa închinat de acum trei ani şi pe o du
rată de şapte ani plătind nouă sute de livre pe an. 
El se arată perfect ca locatar ca şi în alte lucruri.. 
N'am vrut să mă risc fără anumite indicii. Dar cu 
toate astea am alarmat toate posturile de poliţie 
dându-le semnalmentele lui Crosby. Dacă n'am probe 
suficiente de vinovăţia lui, când va fi prins, sunt 
eu acela care va fi idat îii judecată şi mă vor da 
afară din slujbă. Aceasta ar ii încă odată norocul 
meu obişnuit! 

— Dacă se găseşte că Dumneavoastră nu aveţi 
dovezi suficiente pentru a aresta pe Crosby, — re
marcă Mick, — va fi întotdeauna imprudent să a-
re3tăm pe cineva în această ţară. Ascultă-mă bine 
câteva minute, bunul meu prieten, şi eu îţi voiu po
vesti cum stau lucrurile. 

Gribble îl ascultă în tăcere îşi expresia feţei sale 
trecea dela obişnuita lui descurajare la o vagă în
cercare de surâs. 

— După cele ce mi-aţi povestit, — zise el, în-
sfârşit, — mi se pare că ai destule asupra lui 
Crosby pentru a-i distruge vieaţa. 
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— A-i distruge?... Repetă \Mick, — ce mai trebue 
atunci pentru a-i face unuia vieata imposibilă? Pre
supun că dacă Dumneata vezi un om cu funia la 
gât, gata de a fi spânzurat, vei spune că împreju
rările sunt plictisitoare pentru el. Aveţi în mână 
destule probe contra lui Crosby pentru a-1 face să 
intre în închisoare, dacă puteţi să-1 găsiţi bine în
ţeles. 

— A! Iată! Această afacere este numai în: „dacă" 
şi în „dar". Nu-mi fac iluzii pe această chestiune^ 
nu vom găsi niciodată pe Crosby. Lumea e mare, 
Mick, Crosby este, poate, deja, departe. 

— Mulţumesc dragul meu. Eu ştiam că prezenţa 
D-tale ne va fi o mare încurajare şi că toate spe
ranţele noastre ne vor fi permise. Dar, să vedem ce 
trebuie să mai facem ? Iată, iuni de zile de când 
căutaţi pe autorul biletelor de bancă false; noi v'am 
spus cine a gravat plăcile, cine a compus cerneala şi 
cine a dat indicaţiuni pentru imprimarea biîetelor şi 
toată reacţiunea Dvs. consistă în a ne privi cu ochi 
de câine bătut şi a ne prezice* cele mai rele catastrofe: 

— Nu e aşa de exasperant faptul dacă vom şti 
unde se găseşte Crosby, — zise Oribble. 

— Dvs. voiţi, cred eu, ca el să vă aştepte în 
biroul Dvs. din Scotland Yard îngrijorat că vede 
că nu vine nimeni să-1 aresteze, Gribble! Dar pen
tru moment, inspectorul local ar vrea să vii D-ta 
cu el până la Cresset Lodge, poate că veţi avea 
norocul să găsiţi într'un colţ maşina de imprimat. 
Dacă o descoperiţi, veţi putea zice băncilor că în
grijorările lor sunt terminate. Ai face bine dacă ai 
pleca înainte de a cădea noaptea. 

Eu am câţiva oameni jos care ne vor da o mânai 
de ajutor, — zise inspectorul local. 

file:///Mick
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— Am şi eu de asemenea pe sergentul Wild 
care mă aşteaptă în maşină. Dar mă întreb ce vom] 
putea găsi în această casă incendiată, — gejmlu 
Gribble. 

— Eşti absurd, Gribble! — ripostă Mick. Nu 
se distruge aşa de uşor orice urmă de maşină de 
imprimat şi dacă plăcile gravate sunt ascunse unde
va, eu nu cred că focul a putut să le facă absolut 
de nerecunoscut. 

— Nu se Ipoate şti, — zise Gribble. 
Carriby senior se întoarse către inspectorul local: 
— la-1, — zise el, — înainte ca buna lui dis

poziţie să nu devină contagioasă şi să nu ne strâm
băm cu toţii de râs. Trebuia să te faci artist Gribble. 

— Am dorit-o adesea, în loc vsă fac aceasta me
serie care este cea mai rea din toate. Dvs. mă în-, 
soţiţi împreună cu Mick? 

— Oh! Nu, ara văzut destul această casă. Voiu 
rămâne aici, încă, câteva ore înainte de a pleca la 
Londra. Cât despre Dvs. nu juitaţi că sunteţi aici 
pentru a veghea la executarea legii şi pentru a 
proceda la arestările necesare; pentru noi, ca firmă, 
noi nu suntem însărcinaţi să .arestăm, nici să oprim 
circulaţia biletelor false. Puţin ne priveşte dacă Cros
by va fi pus în (lanţuri sau nu. 

— Mick se îndreptă, brusc, în palul său: 
— Vorbeşte pentru tine singur, tată! Dacă Crosby 

se duce sau nu la închisoare, are o importanţă e-
normă pentru mine. 

— Tare mă îndoiesc că o ,să-l mai vezi vreodată, 
— pronunţă Gribble cu un ton morocănos, îndrep-
tându-se, repede, spre uşă; dar el nu ajunsese încă, 
când o pernă trimisă de Mick îl lovi în cap gi-i 
doborî pălăria care se învârti pe pământ. 
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— Pardon, inspectore, — zise Mick, — ce o să 
facem cu oamenii care sunt în hotel? Ei nu pot să 
rămână etern acolo şi, cum rudele lor trebuie să-i 
creadă pe toţi morţi, eu 'presupun că ar fi mulţumiţi 
să se ducă să-i dezamăgească ân credinţa lor. 

— Credeţi Dvs. că ar fi prudent să-i lăsăm să 
plece? — întrebă Gribble pe inspectorul loca!. A-
ceştia sunt singurii martori oculari şi cu acest Cros
by' în libertate, eu n'aşi fi prea liniştit de soarta 
lor. Dacă el îi regăseşte, ,eu cred că vom vedea eva-
porându-se o parte din mărturii. 

— Eu sunt absolut de părerea Dvs., — zise 
Gribble. 

— Dar Poliţia ar putea să-i ,ia sub protecţiile 
ei, — obiectă Mick. 

— Nu sunt destul de sigur că asta ar fi de-
ajuns, — repiijă inspectorul. Se vor putea supra
veghea bine atâta vreme cât vor fi aici, dar va de
veni mai greu să le asigurăm o protecţie adevărată, 
când ei vor fi risipiţi în toată ţara. Din punctul 
meu de vedere, ei ar face mai bine să rămân,ă aici,., 

— Permite-le cel puţin să comunice cu rudele 
lor, — insistă Mick'. 

— Cât despre asta, eu nu fac nici o obiecţiune, 
— răspunse Gribble, — dar eu cred, de asemenea, 
că ei ar fi în mai multă siguranţă rămânând aici 
pentru un timp oarecare, încă. 

— In acest caz va trebui să preveniţi proprietarul 
hotelului, — zise Mick. 

—- Mă voi ocupa, — promise inspectorul. Gândesc 
că vom fi înapoi în trei ore, aproximativ; puteţi să! 
vă odihniţi în timpul acela. 

— Tatăl meu va dormi, încă, dacă vrea; — cât 
despre mine, eu vreau să iau un pic de ceai; •**• 
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zise Mick sărind din pat. — In general, în afarăi 
de n^.inile mele care mă dor, mă simt foarte bine. 

Cei doi poliţişti ieşiră din odaie, 
— Vrei s?. mai adormi, tată? — întrebă Mick. 
— Nu imediat. Nu uita că avem un birou şi 

clienţi care aşteaptă raportul nostru. Şi apoi vom 
trebui să telefonăm miss-ei Raynes, pentru a şli 
dacă totul merge bine. 

— Eu £.m să mă ocup. Odihneşte-te puţin până 
ce telefonez. Dacă e ceva nou voiu veni să-ţi ipo-
vestesc. 

— Presupun ce pleci pentru a pălăvri cu miss Las-
ser pe timpul ceaiului, din moment ce eşti atât de 
grăbit să cobori. • 

— Tată, trebuie să te culci, nu vezi că începi să 
delirezi! 

Şi Mick ieşi din cameră, alergând. El găsi j e 
Jeanne gata să vorbească cu Swale în sala de mân
care. 

— Alio! -- zis.1 ea, — iai o mină mai bună, acuma. 
— Du, mă simt mai bine. Vrei să-mi dai un prfe 

de ceai? 
— Cu piăcet:. Tatăl meu este, încă, culcat. Cred 

că va trebui să nu se scoale astăzi. El are mereu un 
aer atât de obosit. 

— Şi ca o fată devotată ce eşti, ai închis uşa cu 
cheia? Mulţumesc pentru ceai. Te simţi mai bine 
Swale? i ! 

-- O! foarte bine, numai că aşi vrea mult să mă 
duc acasă. 

— Ali-e teamă că n'o să ţi se permită pentru 
moment. In general, câteva ore în plus n'o să facă o 
mare diferenţa după acele luni cale le-aţi pe'recut 
în pivniţă. Aicj nu este aşa de neconfortabil, aifcj, 
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seara veţi găsi un bar, dacă acest lucru vă spune ceva. 
— Ce gândeşti să faci, Mick? întnrebă Jeanne. 
— De preferinţă, nimic pentru moment. Voiu lua 

liniştit, un pic de odihnă şi când voi avea destulă 
energie, voiu visa la ipdecare. Apropo, în locul D-tale 
eu nu m-aşi mişca din hotel; trebuie s;ă stai înăuntru. 

— Pentru ce?, — întrebă ea, deschizând ochii 
mari. 

— Ai avut deja ,o gustare din aceea ce Milssom 
Crosby e capabil să dea? N-ar fi raţional să-1 tentezi, 
încă, căci data următoare o să ieşi mult mai puţin 
uşor; Ia-ţi cărţi, registre, şi instalează-te conforta
bil în camera D-tale. 
. — Dar nu poate, desigur, să fie pericol, acum, 

când poliţia îl caută, el n'ar îndrăzni să mai în
cerce ,ceva. 

— Nu crede nimic, Jeanne, nici D-ta nici Swale. 
E destul noroc că nu s'a întâmplat nimic, dar nu 
poate nimeni să fie sigur. Milssom Crosby aparţine 
acestei specii de oameni cărora nu le este frică să 
rises o lovitură grea, dacă aceasta le-ar fi utilă. Vă 
cer amândurora să asculţi pfatul meu. 

—.Mă voiu supune, — zise tânăra fată. 
— Şi eu de asemenea, — adaogă Swale. 
Rămaseră să flecărească câtva timp, apoi Mick 

îşi ceru scuze şi plecă în căutarea hotelierului pentru 
a intra în cabina telefonică. Telefona mai întâi re
prezentantului Băncii pentru care lucra firma lor. 

— Aici Cardby şi fiul, — zise el. Cine e la a-
parat? ; 

— Ison. Ştiţi la ce oră avem întâlnirea? 
— La ora 7 şi jumătate, în Marţea viitoare.. 
Mick aşteptă ca vorba de lozincă să fie acceptată 

şi continuă repede: 
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— Am descoperit pe autorii acestor bilete falşe, 
desenatorul lor şi de ce erau atât de perfecte. Dar. 
n'am găsit încă imprimeria şi cu toate că cunoaştem1 

pe omul care este în capul afacerii, l-am pierdut, din 
vedere pentru moment. Poliţia este pe urmele lui şi 
eu cred că vom isbuti în curând. 

— I: o noutate bună, Cardby. D-vs. spuneţi că 
cunoaşteţi pe omul care a organizat afacerea? 

— Da, dar a fugit. 
Ce trebuie să facem acum? Mi se pare că noi ne-am 

îndeplinit contractul. D-vs., ne-aţi angajat pentru a 
descoperi cine este în fruntea falsificatorilor de mo
nede şi cine face clişeele, noi am reuşit în ambele 
cazuri. Desenatorul este nevinovat, el a lucrat sub a-
meninţare; se află, în acest moment în acelaşi ho" 
tel cu mine. 

Eu nu pot să vă spun nimic, Cardby. Trebuie să-mi 
previn şefii şi să iau instrucţiunile lor. Daţi-mi nu
mărul D-vs. de telefon şi vă voi chema peste o onăV 

Mick dete numărul său şi, — agăţă receptorul. 
Apoi, ceru biroul său şi auzi vocea lui Miss Reynes. 

— Alio, — zise ea. Cine vorbeşte? 
— Mick Cardby, ce scrisoare ai primit de dimi

neaţă? 
— Nu era scrisoare, era o telegramă. 
— E bine! 
încă odată Mick se felicită de a fi stabilit codul 

pentru conversaţiunile sale de afaceri; foarte adesea 
străinii încercaseră să obţină unele informaţiuni uti
lizând numele lui, dar ignoranţa lor asupra codului 
i-a trădat în totdeauna. 

— E ceva nou, Domnişoară?, — întrebă Mick. 
— Nu mare lucru. Când vă înapoiaţi? — 
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— Poate puţin mai târziu, diseară. Spune-mi care 
sunt? 

— Au venit doi vizitatori, astăzi. Unul din ei voia 
să vă însărcinaţi cu o afacere 'de contrabandă în di
strictul Tidal Basin. Al doilea voia ca firma D-vs. să 
facă cercetări cu privire la locurile unde i se duce 
nevasta. I-am spus că Dvs., nu vă ocupaţi de aceste 
chestiuni. 

— Bine ai făcut. Şi ce ai spus primului? 
— Omul nu voia să-mi precizeze nimic; el pre

tindea că era foarte confidenţial <şi că ar vrea mai 
bine să revină. I-am fixat o întâlnire la orele 11 
dim. e bine aşa? 

— Sper, bine, că cine ştie ce poate surveni de 
aici în colo. 

— Vreţi să-mi daţi instrucţiuni? 
—- Numai aceasta: Doresc mult să intru în relaţii 

cu cineva care !ar fi văzut pe Milsom Crosby astăzi. 
Dacă auzi pe cineva vorbind, mă previi imediat. Poţi 
deasemenea să telefonezi mamei mele pentru a spune 
că suntem bine şi că ne va vedea, poate puţin mai 
târziu, diseară. Eu sunt la Ringwood. 

— S'a înţeles, Domnule Cardby, la revedere. 
Mick agăţă receptorul şi se reîntoarse în sufra

gerie. 
— Mai este încă o ceaşcă de cafea pentru mine?,— 

întrebă el pe Jeanne. Iii timp ce bea, Swale înăbuşi 
un căscat şi intră în camera lui. 

— D-ta n'ai somn Jeanne? — întrebă Mick. 
—• De loc, Am stat culcată mai multe ceasuri. A-

rată-mi mâinile. 
El i le întinse. Jeanne desfăcu bandajul şi exa

mina cu atenţie rănile. Ar trebui să mergi la un far
macist şi să te panseze curat, — zise ea. Te însoţesc 
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pentrucă aşi vrea să iau puţin aer şi presupun că 
cu D-vs. nu păţesc nimic. 

Mick nu protestă; traversară împreună strada pen
tru a merge la farmacist. Acesta examina mâinile lui 
Mick, aruncă o privire asupra feţei lui şi procedă la 
pansament fără a pune vreo întrebare indiscre'.ă. Ti
nerii se întoarseră la hotel, unde întâlniră pe patron 
care chemă pie Mick la telefon. Era din nou repre
zentantul Băncii; de această dată codul fu dublat 
înte ei, înainte de a începe conversaţia. 

— Mi-am făcut raportul directorilor, — zise a-
gentul Ison. Aceşti domni mă roagă să felicit foarte 
călduros firma D-vs., pentru succesul pe care l-aţi ob
ţinut. Ei speră că rezultatul va fi încă mai bun, dacă 
se va ajunge la arestări. In consecinţă ei ar fi dor
nici ca D-v., să vă continuaţi cercetările, singuri sau 
în colaborare cu Poliţia, aceasta la alegere D-vs. 

Onorariile D-vs., vor (i plătite cum s'a convenit 
pentru munca deja îndeplinită; misiunea suplimen
tară cu care vă însărcinează va fi considerată ca un 
nou contract şi, condiţiunile le veţi fixa Dvs. Eu pot 
să vă asigur că dacă veţi reuşi nu veţi fi decepţio
naţi de Banca noastră. Puteţi să ne da'i aproba
rea D-vsr 

— Da, accept această ofertă în numele firmei noa
stre. Nu vă vom cere nici o plată decât pentru chel
tuieli înainte ide a fi reuşit să capturăm pe criminalul 
principal. Dacă îl arestăm cu probe suficiente, vom 
veni noi la D-vs., pentru plată. înţelegeţi că nu este 
în puterea noastră să procedăm noi înşine la ares
tare, noi nu putem decât s'o pregătim. 

— înţeleg foarte bine; noroc bun Domnule Cardby. 
Mick era mulţumit; Nu avea poftă să lase din 

mină această afacere care îl pasiona, şi în acelaşi 
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timp el nu voia să lucreze pe gratia. D:ci, condiţiunile 
lui, conveneau foarte bine şi acum aveau o raţiune în 
plus pentru a nu părăsi urmărirea lui Crosby. El 
intră în sala de mâncare, dar negăsind pe Jeanne Las-
ser, urcă să anunţe noutatea, tatălui său. N'avusese 
timpul necesar să ajungă până la uşă, când patronul 
hotelului îl chemă, încă odată, la telefon. 

Mick, p'erplex, alergă în cabină. Era din nou miss 
Reynes, a cărei voce tremura, în timp ce pronunţa fra
zele din cod: 

— Am avut o convorbire telefonică cu Miss Mil-
som Crosby, acum câteva minute, — zise ea. Ea voia 
să vă vorbească în toată graba. 

— Nu e posibil! — exclamă Mick. 
— Da! şi părea a fi în toate minţile. Mi-a spus 

că tatăl său nu venise acasă. Că 1-a căutat peste tot 
fără rezultat. Acum se adreesază D-vs. ca la singura 
persoană capabilă de a o ajuta să-1 găsească. 

Mick avu un surâs fără voioşie. 
, — Ce istorie!, — exclamă el. 



CAP. XIII. 

O întrevedere unică 
— Mă aşteptam că o să fii surprins, — remarcă 

miss Reynes. 
— Surprins? Dar am sufletul tăiat! Credeţi că 

miss Milsom Crosby era sinceră? 
— Da, era prea turburată pentru a-mi povesti 

minciuni. 
— Ce i-ai răspuns? 
— I-am spus că Dvs., momentan, sunteţi absent 

dela birou şi că vă voiu transmite mesajul la în
toarcere. Ea îmi telefona din cinci în cinc« minute 
pentru a şti dacă v'aţi întors, poate că o şi face 
deja în momentul acesta. 

— Bun; spune aceasta: Eu sunt în drum de în
toarcere dela Southampton unde am făcut o ancheiă 
şi trebuie să mă opresc la Winchester. O voi aş
tepta în astă seară la ora 7 în hallul hotelului Uni-
corn. Dacă ea pleacă din vreme cu automobilul, 
poate foarte bine să ajungă la timp. Adaogă că eu 
voi fi, probabil, obligat să trec noaptea la Winchester, 
că nu pot să-i dau o altă întâlnire. M'ai înţeles bine? 

— Da, foarte bine; îi voiu transmite mesajul. 
— încă un cuvânt: Dacă vă întreabă prin ce mij

loc ar putea să comunice, ea însăşi, răspunsul ei, 
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spune-jţ că v'am dat instrucţiuni pentru a mi le trans
mite şi că eu nu vreau să vorbesc cu nimeni de această 
întâlnire, cu nimeni altul decât cu D-ta. In cazul când 
ea te-ar întreba cum pi putut să intri în relaţiuni 
cu mine, splune-i 'că am telefonat dela Southamp
ton pentru a cere noutăţi dela birou. In tot cazul ori
care ar fi răspunsul ei, telefonează-mi imediat. Lja 
revedere. 

Mick se repezi pe scară, sculă pe tatăl său, şi-i 
povesti tot ce se petrecuse. Bătrânul detectiv se sculă 
în patul său, când Mick îi explică aceea ce Miss 
Crosby aştepta dela el. 

— Toată afacerea asta este piezişe, Mick, — zise 
el. Chiar dacă "Miss Crosby nu ştie, într'adevăr, unde 
se găseşte tatăl ei; e puţin probaibl că ea se adre^ 
sează nouă, mai degrabă decât s'ar adresa unuia 
din banda sa p<entru a o ajuta să-1 caute. Ai uitat 
micul episod dela Queen's Hall? 

— Oh! Nu; ea nu avea aerul unuia care vrea să 
ni se adreseze nouă în caz de nevoie. Sunt în frn 
tregime de părerea ta în ce priveşte partea bizară a 
acestei afaceri; dar este, poate, singurul lucru bun, 
că, prin fiică, vom putea să dăm de tatăl său şi eu 
nu vreau să-mi scape această ocazie. Se poate judeca 
afacerea din două puncte de vedere: Dacă cu drept 
cuvânt Miss Crosby nu ştie unde e tatăl său, noi îi 
vom spune că vom încerca să-1 găsim şi este adevărul 
adevărat; pentrucă toate sforţările noastre nu tind 
decât la aceasta; dacă din contra povestea e inventată 
în orice afirmaţie şi dacă ea ştie prin urmare unde 
se ascunde Crosby, iacesta va' fi pentru noi un veri
tabil noroc de a ne găsi în prezenţa unei persoane 
posedând această preţioasă informaţie chiar dacă ea 
tace. Nu ne putem lipsi de această ocazie, tată! 
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— Da, se poate foarte bine, — replică Cardby 
senior cu seriozitate. Milsom Crosby ne-a trimis deja 
o primă dată pe fiică sa, cu acea poveste dela Bar
celona, pentru a se scăpa de prezenţa noastră. Se 
poate să n--o trimită astăzi, de data aceasta pentru 
o altă raţiune:. Eu cred că nu mai vrea acum să se 
scape de tine, dar, contrariu, te ia. Mă mir numai 
că ne-a crezut aşa de naivi pentru a cădea în plasă 
atât de grosolan ţesută. 

— Eu sunt cu totul de părerea ta, tată. Sunt sigur 
că ai dreptate, dar vreau să supraveghez de aproape 
pe această tânără fată; că ea ştie unde se găseşte 
tatăl ei sau nu, reprezintă pentru noi cel mai bun 
mijloc de a avea pe Crosby, căci mai curând sau mai 
târziu ea va avea, prin forţa lucrurilor, noutăţi. Dacă 
o ţinem lângă noi, putem să avem şi noi. 

— Atunci, tu vrei, cu drept cuvânt, să mergi la 
Winchester, dacă ea acceptă întâlnirea? 

— Desigur! 
— Eşti nebun! 
— Da, o ştiu. Dar poji tu să-mi spui cum putem 

să găsim urmele lui Crosby? 
— Nu ştiu nimic; Eu m'am răsgândit şi, renunţ. 
— E bine că renunţi. Dar eu nu pot să pierd oca

zia. Nu cred să risc ceva ducându-mă la Winchester. 
Crosby nu va îndrăzni să se arate şi de fiica sa nu 
mi-e frică. Şi, apoi, să fii liniştit, mă voiu duce 
înarmat. 

— Poţi să fii sigur că Milsom Crosby şi-a luat 
dispoziţiunile lui pentru a te primi. El a putut să pre
pare o combinaţie ca sa nu mai ajungi la Winches^ 
ter, — e foarte uşor să te oprească în drum. 

— Crosby, singur, nu e capabil să-şi ia dispozi
ţiile; eu pot aşa de bine să voiajez cu o excortă., 
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Tu vei fi într'o trăsură înainte, a mea şi a lui Gribble 
va închide drumul cu un sergent, D-ta ai să te opreşti 
de o parte a hotelului şi-1 vei supraveghea până) 
ce eu ies. Nu se poate face mare lucru în condiţiu-
nile acestea. 

— Bine, fă cum' vrei; e inutil să încerc să discut 
cu tine. Ia-ţi dispoziţiile şi te voiu urma. Numai, 
eu continui să cred că e o nebunie să mergi. 

In acest moment bătăi în uşă şi cineva chemă pe 
Mick la telefon. j 

— Vom avea răspunsul! — zise el, repezindu-se 
către cabină. i 

Era tot miss Rayne. 
— Miss Milsom Crosby a telefonat, — zise ea, — 

şi i-am transmis mesajul D-vs. Ea m'a întrebat în 
mai multe rânduri dacă n'ar fi posibil să vă vadă în p-
raş, dar eu i-am răspuns că nici să nu viseze. Atunci 
după câteva minute de ezitare, ea a acceptat să fie 
la întâlnire la ora 7 seara. Alt lucru încă: Ea voia 
să iştie absolut dacă D-vs. voiajaţi singur şi am1 spus! 
că nu ştiu nimic. Mai aveţi alte ordine să-mi daţi? \ 

— Nu cred; poţi să-mi spui de unde a telefonat? 
— Nu, dar voi încerca să ştiu. La revedere. Ot 

gândesc că va trebui isă telefonez mamei Dvs. pentru 
a o preveni că nu vă întoarceţi acasă asta seară. 

— Da, te rog! Eu cred1 că suntem1 condamnaţi săi 
rămânem o veşnicie în Hampshire. Puteţi să plecaţi 
acuma, că vă voi vedea mâine, ; j 

Mick trimise un mesaj la Marple, rugând! pe Grib
ble să vină la hotel cu sergentul Wilde atât de reH 
pede cât va putea. El relată conversaţia sa tatălui său 
Şi începu a revizui armele căci miss Crosby poate că 
nu era singura persoană pe care avea s'o întâi-
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nească. Oribble sosi cu toiul gâfâind, ascultă nou
tatea şi îşi exprimă imediat părerea. 

— E o cursă, Mick, Eu nu văd nimic bun, nu; 
vei putea si găseşti niciodată pe Crosby; într'ade-
văr n'ai noroc. 

— E treaba mea; acum vreau să vă spun ceeace 
aştept dela D-vs. 

Mick explică planul şi-şi aruncă o privire la cea
sornic. 

— Trebuie să plec în 10 minute, — conchise el. 
Intră în curte, umplu cu esenţă, cu apă şi cu ulei 

maşina, se aproviziona cu Sandwishes şi aşteptă 
restul bandei. Tatăl său sosi primul şi în vreme ce 
flecăreau, Jeanne Lasser intră în hali. 

— D-vs., ieşiţi?, — întrebă ea, remarcând pălă
ria şi pardesiul de piele al lui Mick. 

Acesta n'avu timp să răspundă: 
— Da, e o întâlnire cu o doamnă la Winchester, — 

zise tatăl său. 
Tânăra fată se roşi şi o sbughi în cameră. 
Câteva minute mai târziu, lanţul de maşini, porni 

pe drum cu Cardby senior în frunte, într'un auto
mobil închiriat. 

Mick îl urma la 30 de metri şi Gribble închidea 
micul lanţ al maşinilor cu Wild1. Călătoria se făcea 
fără încurcătură şi la orele şapte fără cinci, trăsu
rile se întoarseră în High Street; prima depăşi, uşor, 
hotelul şi se gară la 12 m., în dosul lui. Mick se opri 
în faţa porţii şi ultima trăsură se gară la 12 m. înapoi. 
Mick intră în hali şi privi în jurul lui: trei sau patru 
oameni şedeau în jurul unei mese; dar nu era nicjî 
o urmă de miss Crosby. Tânărul comandă o băutură, 
se aşeză şi luă un jurnal; Acele orologiului depă
şiseră cu 10 minute ora fixată pentru întâlnire şi, miss 
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Crosby, nu era 'acolo. Deodată, o idee îi trecu prin 
gânduri lui Mick; el se ridică dintr'o săritură şi se 
repezi în cabina telefonică, acolo ceru numărul ho
telului dela Ringwood şi-1 rugă pe hangiu să cheme 
pe miss Lasser la aparat. 

— Aseultă-mă Jeanne, — zise Mick, când ea so
sise. Când ai terminat cu masa urcă-te imediat în 
cameră, încuind uşa cu cheia şi, nu mişca, până 
la întoarcerea mea. Dacă cineva vrea să te vadă, sau 
îţi transmite un mesagiu dela mine sau dela tatăl 
meu, nu ţine nici o socoteală. Spune acelaşi lucru 
la cei trei însoţitori. 

— Dar ce se petrece, Mick? 
— Vă voi spune mai târziu. Pentru moment sunt 

puţin nervos. Fii amabilă şi fă ceea ce-ţi cer. 
— Prietena D-vs., e bine? — întrebă Jeanne. 
— Nu face. rău, mersi! Pe curând! Mick între

rupse comunicaţia şi ceru postul de poliţie din R)ingf 
wood. Inspectorul intrase tocmai în Marple. 

— Sunt îngrijorat de aceşti oameni care sunt la 
hotel, — îi zise Mick. V'aşi fi foarte recunoscător 
dacă aţi putea să lăsaţi paza acolo, până la întoar
cerea noastră. Tatăl meu, Gribble şi Wild, sunt cu 
mine la Winchester unde cred că suntem pe o pistă. 

— Mă duc imediat la hotel. 
— Mulţumesc, voiu fi mai liniştit astfel. 
Cardby se întoarse în hali şi-şi reluă jurnalul; 

acum când era asigurat de soarta însoţitorilor săi, 
aştepta cu mai puţină nelinişte. Miss Crosby avea 
deja 20 de minute de întârziere. 

Deodată, Mick auzi uşa deschizându-se şi văzu, 
apărând, pe tânăra fată. 

D-ra Crosby se schimbase de când o văzuse ultima 
fîată; Puţin, din siguranţa ej, făcând loc unei îngrj.T 
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jorări care se ghicea din toată atitudinea ei. Ea îna? 
intă cu un pas şovăitor, către Mick, care se înclină 
uşor. Se aşeză într'un fotoliu în faţa lui şi tremură, 
cu tot mantoul greu de blană cu care era îmbrăcată. 

— Nu doriţi să luaţi ceva pentru a vă încălzi?, — 
reluă Mick. Aşa că, mă iglândeam, deja, să plec îna
poi. Cred că nu vi s'a întâmplat nimic supărător în 
drum! ! ' f ji | 

— Şoferul meu s'a înşelat de drumul ce urma, e 
absurd! sunt mulţumită că n'aţi plecat şi-mi cer 
scuze de a vă fi făcut să aşteptaţi. D-vs. sunteţi 
foarte amabil de a fi acceptat această întâlnire, cu 
toate cele ce v'am spus rândul trecut când1 ne-am 
întâlnit. ! f ! 

— îmi aduc 'aminte foarte bine şi trebuie să vă 
mărturisesc surpriza mea că D-vs. v'aţi adresat mie 
pentru a vă ajuta. Aşi fi dorit să-mi daţi unele ex-
plicaţiuni în chestiunea aceasta, Miss Crosby. 

— N'am mare lucru să vă spun. Tatăl meu a 
părăsit, ieri, apartamentul spunându-mi că va fi îna
poi a doua zi. dimineaţă. M'am aranjat ca să petrec 
noaptea la prieteni şi am plecat în grabă în cursul 
serii. Am încercat să telefonez acasă, azi de dimineaţă, 
pentru a preveni că mă voi întoarce, dar n'am putut 
să obţin răspunsul. Am1 telefonat de mai multe ori 
şi, în sfârşit, am trimis un comisionar cu un cuvânt,; 
dar el a revenit în curând' spunându-mi că întreaga 
casă era jgoală. Am alergat foarte alarmată. 

Se opri un moment şi puse paharul la buze. 
Mick ascultă fără a o întrerupe: până'n prezent 
povestea ei Corespundea fcu pceea ce îi spusese 
Gribble.' , J 

Atunci, am telefonat în toate locurile unde credeam 
să-1 pot găsi, — continuă tânăra fată, — dar ni* 
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meni n'a putut să-mi dea o informaţie. In după a-
miaza de astăzi, am început să desperez, când, de 
odată, mi-am zis că, deoarece tata avusese destulă 
încredere în firma D-vs. pentru a fi vrut să vă între
buinţeze, cel mai bun lucru pe care aveam să-1 fac, era 
să mă adresez D-vs., pentru a vă cere concursul. 

Din nou, tânăra fată, se opri şi ridică ochii; pă
rea că aşteaptă pe Mick să vorbească, "dar tânărul 
continuă să tacă; povestea începea să-i deştepte ne
încrederea: totul îi părea prea inofensiv, prea na
tural şi dădea impresia unei lecţii învăţate pe dinai 
fără. j 

— Sunt sigură că D-vs., puteţi să mă ajutaţi, dacă 
vreţi, — insistă Miss Crosby. Pot să vă cer să-mi re
găsiţi pe tata? 

— Mă purprinzi, D-ta, miss Crosby, — replică 
Mick. Tatăl D-vs., nu este un copil în stare de a se 
pierde ieşind din casă. Şi eu cred că el poate foarte 
bine să se apere singur. Adaogă la aceasta, că el lip
seşte numai de câteva ceasuri şi vei înţelege dece 
sunt eu surprins. Chiar în împrejurări mai turbură
toare, rudele nu încep să se adreseze poliţiei sau de
tectivilor particulari decât după mai mult timp decât 
aşa. Nu, nu-mi explic deloc cererea D-vs. 

— Eu văd că D-vs., n'aveţi încredere în mine,, 
Domnule Cardby şi, o regret. M'am supărat pe 
D-vs., când am auzit ceea ce aţi zis în faţa Queen'isf 
Hall-ului, dar, acum, vă cer cu toată sinceritatea să-mi 
veniţi în ajutor. j 

— Tatăl D-vs., poate că este, cu vreunul din prie
tenii pe care nu-i cunoaşteţi D-vs.; el a putut, astfel, 
să fie chemat pentru afaceri şi, eu mă scuz de a vă 
spune, e posibil ca să fie undeva în împrejurări pe 
care preferă să nu le cunoaşteţi, Dece să nu aşteptaţi 
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ca temerile D-vs., să fie justificate şi să vă adresaţi, 
atuncea, mie? Insărcinându-mă de cercetări, de a-
cum, veţi putea jena pe tatăl D-vs. 

— Dar D-vs., înţelegeţi, deci, — reluă, ea, cu amă
răciune, — că tatăl meu nu a lipsit niciodată în felul 
ăsta. Sunt sigură că i s'a întâmplat ceva supărător. 

— Cardby se aşeză cu coatele pe masă şi fixă pe 
pe tânăra fată cu privirea lui pătrunzătoare. 

— Am un mijloc de a vă ajuta, — zise el. 
— Vă voi fi recunoscătoare pentru tot concursul pe 

care mi-1 puteţi da. 
— Voi intra în relaţiuni cu prietenii mei dela Scot

land Yard, — continuă Mick, încet, fără a o părăsi 
din ochi; le voi povesti faptele şi le voi cere să alar
meze poliţia pentru ca ea să lanseze un apel de 
S. O. S„ în toată ţara pentru căutarea tatălui D-vs. 

Tânăra fată tresări şi strânse convulsiv paharul pe 
care-1 ţinea în mână; ea îşi plecă genele, ascunzând 
privirea, lui Mick, care continuă s'o observe cu a-
tenţie. Când îl privi din nou, ochii lui, nu exprimau 
decât o mare descurajare. 

— Vă mulţumesc mult, — zise ca; dar nu credeţi 
D-vs., că aceasta ar fi cam prematur? Vreau să spun 
că împrejurările trebuie să fie grave în mod parti
cular pentru a se trimite acest mesaj de S.O.S., die 
către Scotland Yard; nu-i aşa? 

— Da, e exact. Dar după cele ce mi-aîi spus am 
crezut să înţeleg că era vorba, direct, de un caz 
foarte turburător. înţelegeţi că atunci când a;roape 
7 milioane de locuitori vor fi auzit acest apel de 
S.O.S., vor fi multe şanse ca tatăl D-vs., să es gă
sească. 

Mick se opri, apoi adaogă ca după reflexie: 
Pesigur, acei care vor Şti ce a devenit tatii) 
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D-vs., vor proceda, ca deobiceiu, adică vor comunica 
informaţiile lor la Scotland Yard. 

Miss Crosby îşi bea vinul ei, cu mici înghiţituri; 
mâna ei tremura. Mick se răsturnă în fotoliu şi aş-
tep'tă răspunsul ei. 

— Eu văd că nu aveţi în realitate intenţia de a mă 
ajuta, — pronunţă, în sfârşit, tânăra fată» Voi fi 
obligată să mă adresez altuia. 

— D-ta, eşti sigură că îmi spui adevărul, miss 
Crosby? 

— Desigur!, — replică tânăra fată cu indignare. 
Credeţi D-vs., că am făcut tot drumul acesta pentru 
a vă povesti minciuni şi că am să vin aici), dacă, cu 
adevărat, nu aveam nevoie de concurs? 

— Vieaţa este atât de stranie şi eu n'am1 în
cercat, niciodată, să înţeleg ceea ce se petrece în 
capul unei femei. Dece vă turbură până la un punct 
aşa de înalt, absenţa tatălui D-vs.? Ce vă face să 
presupuneţi că i s'ar fi întâmplat o nenorocire? De ce 
pericol este ameninţat? 

— Nu pot să-mi explic de altfel nici lipsa lui, nici 
de ce era. , 

— Are el alte rude, decât pe D-ta? 
— Nimeni, atâta p€ câte ştiu. 
— Mama D-vs., e moartă? 
— Da, a murit la naşterea mea şi natural n'am 

nici o amintire dela ea. 
— Ai fost vreodată la proprietatea pe care o po

sedă tatăl D-vs., în New-Forest? 
— New-Forest? Tatăl meu n'are proprietate pe 

acolo. I 
— Adevărat? Mă înşel, eu, atunci. Credeţi D-vs.j 

că tatăl D-vs„ ar fi în acest moment în compania Vh 
nuia din condamnaţii 'pe care îi adună? 
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— Eu nu cred, căci ei trebuia să fie astă seară 
în oraş pentru a vorbi la o reuniune la Qeen's Hali.. 
Nu este în obiceiurile lui de a lipsi dela aceste re
uniuni şi ştiu cât se interesează de aceste chestiuni.: 

— E posibil ca el să fie, deja, la acest meeting! 
— Sunt sigură că nu. 
— Cum puteţi să fiţi sigură când nu ştiţi măcar 

unde se găseşte? 
Tânăra fată plărea a se turbura din nou, apoi se a-

plecă spre Mick: 
— Vă voi povesti mai multe lucruri pe care D-vs., 

nu le ştiţi, — murmură ea. 



CAP. IV. v > 

Ce povesteşte Miss Crosby 
— V'am ascuns nişte lucruri şi văd acuma că am 

făcut o greşală, — zise miss Crosby; regret şi voi 
avea să înţeleg că nu puteam să vă păcălesc. 

Cardby nu răspunse, — el aştepta urmarea, cu 
neîncredere. i 

— Am multe motive de a fi îngrijorată în ce pri
veşte pe tatăl meu. Vă voi explica. îmi vorbeşte 
adesea de afacerile sale, cred că sunt singura eoni 
fidentă a lui. El se ocupă de o grămadă de între
prinderi directe. Ieri, mi-a spus că avea două afaceri 
foarte importante pe care trebuia, neapărat, să le a-
ranjezi săptămâna aceasta. Luase întâlnire, pentru 
dimineaţa asta la orele 11, cu un oarecare domn 
Clews pentru una din aceste afaceri. Am' telefonat 
D-lui Clews şi mi-a răspuns că tatăl meu nu venise 
la întâlnire, ceea ce nu i se întâmplase niciodată, 
Dacă nu v'am mai spus-o mai de grabă este pentru 
aceea că eu nu vream să vorbesc nimănui de aface" 
rile tatălui meu. Văd, acuma, că am făcut o greşală. 

— Cine este acest domn Clews şi de ce afacere e 
vorba? 

— N'am nici o idee. Tot ceea ce pot să vă spun, 
referitor la d-1 Clews, este aceea că are un birou în 
Aldersgate Street No. 37, în ţinut. 
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— Va spus, el, de ce tatăl D-vs., voia să-I vadă? 
— Nu, desigur. Presupun că s'a gândit că nu mă 

priveşte asta. 
— Este destul de adevărat. Ce mi-aţi mai ascuns, 

încă? 
— Un fapt aproape asemănător; în afară că întâl

nirea n'a eşuat, pientrucă trebuie să aibă loc 'mâine 
dimineaţă la orele 11 şi, ea face obiectul celei de a 
doua afaceri. Dacă tatăl meu nu vine la această în
tâlnire, nu mă voiu mai putea îndoi că i s'a în-i 
tâmpiat ceva, foarte serios. 

— Dacă trebuie să vă ajut, faceţi mai bine de a 
povesti tot ce ştiţi în privinţa celei de a doua în
tâlnire. 

— Nu pot să vă spun decât câteva fapte. Tatii 1 
meu trebuie să fee întâlnească cu căpitanul unui vas 
Milsom-Maici, deasupra lui Hanover Stairs, la Roter-
hithe şi ştiu că această întrevedere este foarte im
portantă. 

— Milsom Maid... asta trebuie să fie o corabie 
care interesează mult pe tatăl Dvs. Este a lui? 

-_Nu sunt sigură, dar e posibil. 
— Ai vreo idee de motivul acestei întâlniri? 
— Nu, — ştiu numai că tatăl meu voia necon

diţionat să fie acolo. 
— înţeleg, Acum puteţi să-mi spuneţi, cu exac

titate, ce aşteptaţi dela mine? 
— Dacă într'adevăr vreţi să mă ajutaţi. 
— Sunt aproape sigur că tatăl meu n'are să se 

opună ca firma noastră să se ocupe de a căuta pe 
tatăl Dvs., dar mai întâi trebuie să vorbesc cu el. 

— Şi atunci vă veţi însărcina? 
— Da, dar aşi vrea să-mi spuneţi cum trebuie 

să procedez. 
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— Aceasta vă priveşte, desigur, mai mult decât 
pe mine, Domnule Cardby. N'am nici o experienţă 
de acest fel de afaceri; — cum vreţi Dvs. ca să dau 
sfaturi unui expert? Eu vă voiu procura, evident, 
tot ajutorul meu, dacă Dvs., întreprindeţi acest lucru. 

— E bine. Ce vreţi să faceţi plecând! de aici? 
— De ce mă întrebi? 
—• Pentrucă dacă primesc misiunea ce-mi încre

dinţezi, aşi vrea să pot comunica cu Dv. în orice mo
ment. — Pot fi probleme pe care Dvs,, singură, pu
teţi să le rezolvaţi. 

— Da, eu înţeleg aceasta. Nu îndrăznesc, însă, 
să intru în casă. Aşi fi prea nenorocită, singură. 
Atunci, am luat câteva lucruri personale şi m'am 
instalat la Warwick Hotel la Picadilly, unde voiu 
sta până ce tatăl meu va fi găsit. Asta vă convine? 

— Foarte bine, miss Crosby. Puteţi să-mi in
dicaţi printre cele mai apropiate relaţiuni ale ta
tălui Dvs., pe acelea care mi-ar permite să intru în 
contact cu el? j \ 

— Eu m'am informat, deja, dela ele; dar, fără 
rezultat. 

— Aşi vrea neapărat să am numele lor. 
— Bun; voi face o listă pe care vă voiu tri

mite-o la birou. Mi se pare că Dvs. voiajaţi mult, 
Domnule Cardby. 

— Da, destul de des. 
— In seara asta vă întoarceţi la Londra? 
— E posibil. N'am s'o ştiu, însă, decât peste o 

oră. 
— Dvs. sunteţi un om misterioşi 
— Nu atâta cât multe alte persoane. Cunoaşteţi 

Dvs. districtul New-Forest, Miss Crosby? 



140 DAVID HUME 

— Ara fost în câteva rânduri cu automobilul când 
eram la Bournemouth. ! 

— Eote o foarte frumoasă regiune, sunt colţuri 
încântătoare. Ara descoperit, ieri, un orăşelj cu de
săvârşire delicios, care se cheamă Marple, îl cu
noaşteţi? 

Tânăra fată tresări, apoi îşi reveni şi p r i i par
doseala, i | | | 

— Mi se pare că am auzit acest nume, dar nu 
pot să-1 situez, — zise ea. 

— E păcat. Va trebui să vă duceţi şî să vizi
taţi cu tatăl Dvs. acest loc de farmec. El ar putea 
face un mare centru de convalescenţă pentru prie
tenii lui dela Dartmoor. 

Ii is Crosby se înroşi şi, îşi tnuşcă buzele: 
— Pentru ce detestaţi Dvs;, atâta pe tatăl meu? 

— întrebă ea. 
— Vrei să m'ai iei ceva, încă,, miss Crosby? 
— E o manieră destul de stângace de a eluda 

chestiunea. ! 

— Am făcut-o expres, aceasta previne lumea să 
nu-şi mai repete întrebarea. ; 

— Bine, am înţeles. Apropo, ce mod de plată, 
vreţi pentru a întreprinde (această muncă? 
. — Vom vorbi altă dată. Sunteţi sigură că nu 
puteţi să-mi daţi o indicaţie utilă? Nu cunoaşteţi 
pe nimeni prin care .aşi putea să intru în contact cu 
tatăl Dvs.? , , 

— Mă tem că !nu. Eu credeam că firma Dvs. er,a 
destul de în curent cu aceste afaceri pentru a nu 
avea nevoie de ajutorul clienţilor în investigaţilu-
nile acestea. Eu sunt sigură că Dvs. n'aţi avut ne
voie de ajutor când aţi regăsit pe! fata lordului 
Morne? 
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— Eu nu mi-am scris, încă, memoriile din punctul 
acesta de vedere, — zise Mick. In tot cazul acela 
nu semăna întru Inimic cu dispariţia tatălui Dvs. Aveţi 
Dvs. intenţia de a nu face nimic şi să mă lăsaţii 
liber în cercetările mele, sau mai bine, veţi încerca 
şi Dvs. să-l# regăs;iţi? i 

— Dar, eu vreau, desigur, să fac tpt ce voi 
putea. De ce-mi puneţi această întrebare? < 

— Pentrucă miă întrebam cum veţi proceda Dvs. 
la cercetări? | . | ] 

— N'am cea mai mică idee. Avem! aerul că nq 
măsurăm tot timpul. , I i ' i 

— E un bun exerciţiu, miss Crosby. 
— Pentru aceia care au spiritul fertil; d|ar nu-i 

cazul meu. 
— Atunci imitaţia e (perfectă. | { ;' j i ! ' 
— Trebuie să mă înclin? ! î ."! I 
— O perosană aşa de seducătoare, cum eşti D-ta, 

mult prea obişnuită cu complimentele, să faqă, re
verenţe când le primeşte?! 

— Vă bateţi joc de mine, Domnule Crosby 1 l 
— Doamne fereşte! Mai e ceva ca să-1 putem 

discuta împreună? i 
— Dvs. sunteţi 'grăbit să vă scăpaţi die mine. 

Din nenorocire voiu fi obligată să rămân aici pen
tru a cina. . 

— Regret că nu pot să rămiân cu Dvs., am o în
tâlnire. 

— De ce v'aţi scuza? E mai bine, să nu primeşti 
o masă cu discuţii!, — ceea ce s'ar fi întâmplat 
sigur. j I | I ; ] j | 

— încep să cred că vă sunt antipatic. 
— Mi se pare că e, reciproc. Ce ai făcut cu 

mâinile? 
\ 
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Mick aruncă o privire pe mâinile bandajate. 
— Vânătoarea de viezuri; — zise el; e un spori 

foarte periculos. , 
— Asta cred că v'a convenit, Domnule Cardby, 

eu cred că Dvs. vă place pericolul. 
— Da, când sunt plătit pentru as,ta. Pericolul 

n'are altă semnificaţie în ochii meii decât pâinea şi 
untul, un pat şi o plimbare din timp în timp. 

— Toate acestea sunt foarte puţin romaneşti. Vă 
părăsesc, acum, şi vă rog, faceţi tot ce puteţi pen
tru mina. 

Ea se ridică întinzând mâna; Mick se înclină. 
Amândoi surâdeau, dar fără nici o gingăşie. Mick 

cunoştea femeile periculoase; el ştia că ele erau 
mai greu de făcut umile, decât bărbaţii. Iris, ş.tia 
că Mick era tot aşa de periculos, dar cu farmecul 
frumuseţii ei, bărbaţii nu-i făceau niciodată frică. 

— Ce aleasă conversaţie am avut noi!, — zise 
Mick. 

— Da, cu totul încântătoare! 
— Da, cu adevărat încântătoare! Sper că-mi veţi 

aduce noutăţi la prima noastră întâlnire. 
— Sper şi eu. 
Mick îşi luă pălăria :şi ieşit Afară, el făcu semn. 

sergentului detectiv, aşezat la volanul maşinei sale. 
Celălalt se ridică 'şi-1 urmă în dosul colţului casei. 

— Ai remarcat pe această tânără femeie care 
a sosit la hotel într'o limuzină superbă? Ei, bine, 
ea spune că va rămâne aici pentru a cina': aşi vrea 
s'o urmăreşti când va ipileca. Eu voiu lua, pe in
spectorul Gribble 'şi ceilalţi, în maşina mea, şii-i 
voiu duce acasă; dar, mai ales, n'o pierde din ve
dere. Ea pretinde că locuieşte la Warwik Hotel, Pi-
cadilly dar poate foarte bine să se oprească în drum1, 
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Tele!fbnează-mi, când îti va fi posibil, pentru «a-mi 
spune ce este. Gribble, va confirma instrucţiunile 
dacă le crezi de folos; spune-i cu aceeaşi ocazie 
să vină în maşina mea. Ai înţeles bine, nu-i aşa? 

— Da, am înţeles. Nu voiu pierde din ochi li
muzina. 

— Nu uita însă că această mare limuzină este 
foarte puternică, e foarte greu de ajuns. 

— Fiţi fără grijă, Domnule Cardby. Squâdul meu 
nu se va lăsa mai prejos. 

Cinci minute mai târziu, Mick mergea spre Ring-
wood cu tatăl său .şi cu Qribble. Acesta din urmă 
strângea dinţii cramponându-se pe scaun. Viteza lui 
Mick, care făcea toate virajele fără să înfrâneze 
vreodată, îl îngrijora şi la toate plângerile lui, Mick 
răspundea printr'un refren la modă. In sfârşit Mick 
încetă de a cânta şi, povesti întrevederea cu Iris Cros
by. Tatăl său şi Gribble rămaseră perplexi. 

— Toate acestea nu-mi arată nimic vitejesc, —• 
zise bătrânul detectiv. Această tânără fală nu este 
o inocentă şi ea lucrează pentru tatăl său a cărui, 
cea mai mare dorinţă este să te vadă mort. Cum 
puteau ei să-şi imagineze că tu eşti atât de dobi
toc ca să cazi în cursa dela Rotherhite. 

— Trebuie că te-au luat drept un mic naiv, Mick, 
— exagera Qribble. 

— Are şi ea dreptate poate, — răspunse tâ
nărul făcând un ocol cu toată viteza. In tot cazul 
nu pierde din vedere întâlnirea dela Rotherhite. 

— Eşti complect ţicnit? întrebă tatăl său. 
~ E posibil. Dar eu vreau să am pe Milsom 

Crosby şi cel mai bun leac pentru a-1 prinde e 
tocmai acolo unde el mi-a întins cursa, II voiu găsi. 

-- Nu fii aşa de nebun, — pronunţă tatăl cu o 
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voce gravă, — e un cosciug care te aşteaptă acolo. 
Ai trecut, deja, prin atâtea riscuri, dar asta nu te 
face să speri că ai să fii întotdeauna^ învingător; 
într'o bună zi, norocul se va întoarce şi va fi sfâr
şitul pentru tine, ; 

— Sunt încă viu, tată şi e lucru principal. Iris 
Crosby mă cunoaşte destul pentru a şti că nu voiu 
uita data fixată. Tatăl său, o ştie de asemenea. Va 
fi, poate, o serie de împuşcături la Rotherhithe, dar 
Crosby nu va fi singurul care va uza de revolverul 
său; şi dacă unul jtrebuie să piară în luptă, asta 
nu înseamnă, forţamente, că 'trebuie să fiu eu. 

— Poţi să fii isigur [că el şi-a luat toate dlspozi-
ţiunile ipentru ca să ifii, tu, cel care moare., 

i— Planurile lui nu sunt întotdeauna fără gre-
şală, Ne-a sfidat ş;i nu vreau să se poată spune că 
firma Cardby şi fiul, n'a ridicat această sfidare., Am 
ajuns în capul oamenilor mai periculoşi decât el şi 
ceea ce am1 făcut, deja, vom face, încă. 

— Atenţie! — 'strigă Qribble, alunecând! pe scaun 
într'un viraj. Dacă nu faci ocolurile într'un fel mai 
raţional, vei muri fără intervenţia luii Milsom Crosby. 

— Nu te necăji, amicul cmeu, belelele crestează 
obrajii, fac să pălească figura şi să albească părul. 
Totul va sfârşi foarte bine, vei vedea. Dar al dra
cului drum!, lung mai e (plană la Ringwood! Cred că 
vei fi mulţumit să bei câte ceva? 

— Ceilalţi doi se priviră ridicând din umeri. 
— Eşti descurajant, —> zise tatăl. 
— Absolut, — adaogă Gribble. Apoi conversaţia 

încetă. ' i '; ' j I 
Mick" se gândi la Jeanne Lasser. De obiceiu fe

meile ,îl agasau, mai ales acelea care se arătau 
cochete, dar era ceva straniu de atrăgător în şim'-
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plicitatea Jeannei şi mişcător în încrederea ce şî-o 
pusese în el. 

— Eu cred că tu-ţi prepari un sfârşit atroce la 
Milsom Crosby, — ironiza tatăl său. O văd Idin 
expresia feroce a figurii fale. 

Mick se înroşi şi zise, apăsând pe accelerator: 
— Tu ai toată dreptatea, tată. 
— Ani 'ghicit-o imediat, — jrepliq'ă bătrânul de

tectiv. 
Mick îi aruncă o privire piezişe şi, îşi urmară 

drumul în linişte. Ajungând ia 'Ringwood, cei trei 
se îndreptară către bar. 

— Aveţi noutăţi pentru mine? — întrebă Mick 
pe patron. 

— Da, vreţi să telefonaţi la birou, Ia Dvs.? 
— Ce? la ora asta? 
— Trebuie să se petreacă lucruri anormale, Mick, 

— remarcă tatăl. 
— Desigur. Am să chem pe Miss Reyne. 
Mick ceru comunicaţia şi auzi îngrijorat: 
— Aici Mick Cardby, — zise el, — acolo miss 

Reyne? 
— Da, ea însăşi. 
— Ce scrisoare ai primit în dimineaţa aceasia? 
— Ce vreţi să spuneţi? 
Mick se înăspri: 
— Vă întreb ce scrisoare aţi primit azi de di

mineaţă, i 
— Nu ştiu de ce scrisoare vreţi să vorbiţi. 
Interlocutoarea nu era imis's Rayne/ Acum înţe

legea dece vocea îi apăruse istranie; răspunsul la 
cod nu mai lăsa nici o îndoială. Reflectă repede: 

— Bun, asta n'are importantă. Voi vedea asta 
Ia întoarcerea mea. Ce vreţi să-mi spuneţj? 
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— Cineva a venit aici acum o jumătate de oră 
cu un mesaj d'ela un oarecare Milsom Crosby. Omul 
m'a rugat să vă comunic că dacă Dvs. nu părăsiţi 
afacerea Crosby veţi face o călătorie acolo de unde 
nimeni nu mai vine vreodată. 

— E tot? 
— Nu chiar tot, mi-a Spus că aveţi vreme pană 

la mijlocul nopţii să reflectaţi. 
— E tot? 
— Nu încă. EI. a adăogat că dacă nu vă decideţi 

să părăsiţi această afacere, vă va da o lovitură din 
care nu veţi reveni niciodată. Nu avea aerul că glu
meşte. 

— Cum aşi plutea să-i dau răspunsul la miezul 
nopţii? 

Vă va telefona la Ring'wood. , 
Mick îşi încruntă sprîncenele, această conversaţie 

începea să-1 îngrijoreze. 
— I-ai dat numărul de telefon Idela hotel? — 

întrebă el. 
— Nu, el îl cunoştea deja. 
— A mai adăogat altceva? 
— A spus că veţi Tace bine dacă nu veţi ţine nici 

o socoteală de ceea ce miss Crosby v'a s'pius în seara 
asta la Winkester. 

— E foarte interesant, rniss Reyne. Te duci acum 
acasă?. ' 

— Da, dacă nu mai aveţi nevoie de mine. La 
revedere. ' 

— La revedere şi mulţumesc pentru comunicare. 
Mick agăţă receptorul îşi, intrând în bar, chemă 

pe tatăl său: 
— Cineva s'a introdus în birou, — murmură el. 

]Jna din prietenele Un Crosby mi-a vorbit, 



CAP. XV. 

Crosby arată un atout 
Cardby-senior, se scărpina în cap cu un aer per

plex : | ; 
— Ce dracu vrea ăsta? Tu crezi că cineva a vrut 

să treacă drept Miss Reyne? 
— Da; şi chiar în biroul nostru. Da, a trebuit 

să se introducă după plecarea lui miss Rayne. E 
cam o oră. Trebuie că j-a pândit plecarea. 

Mick povesti tatălui său, detaliile conversaţiei; 
bătrânul detectiv era îngrijorat. 

— Unde vrea să ajungă Crosby? Mick. Eu nu 
înţeleg deloc gestul lui. Nici el nu poate să creadă 
că o să mergem !să ne încrucişăm braţele şi să 
stăm aşa... 

— Dacă ei încearcă să ne forţeze mâna, va tre
bui să scoată câteva atout-uri şi, asta nu prinde aşa 
de juşor cu noi. Crosby îşi imaginează, poate, că 
noi suntem la sfârşitul ;nervilor noştri. 

— Pentru ce să nu telefonez eu la Bow Street, 
pentru a cere să trimită un poliţist să facă un rond? 

• El va putea să aresteze persoana care se găseşte, 
încă. 

— Eu nu sunt de părerea asta, tată. Lăsăm lu
crurile liniştite pentru moment; mai de vre.ne sau 
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mai târziu, vor fi obligaţi, să-şi dea pe fată jocul. 
Acest telefon dela mijlocul nopţii mă intrigă, să 
vorbim tu Oribble. Se va putea, încă, preveni cen
trala telefonică, ca să iie arate origina: şi, în timp 
ce vom fi în convorbire, se va trimite poliţia să 
plină mâna pe cel care vorbeşte. 

Tatăl idadu din cap cu un aer de îndoială: 
— E aproape imposibil, Mick. Dacă, aşa cum 

presupun, ne telefonează dela Londra, n'avem deloc 
timpul să facem să se mişte poliţia, înainte de sfâr
şitul convorbirii. Crosby a trebuit să prevadă totul, 
— mu e omul care întreprinde ceva fără a fi sigur 
de rezultat, 

— Cum poate, el, să 'fie sigur? El poate să a-
demenească cu vorbe mari, dar nu va reuşi. Eu 
sper că va veni, personal, la telefon; voiu avea 
multe lucruri de spus când mi-o vorbi despre soarta 
mea tristă. Dar eu sunt mirat de Iris Crosby: Pen-* 
tru ce vrea tatăl ei să 'nu ţin nici o socoteală del 
vorbele ei? 

— Cred că te pot explica, Mick. El ţi-a trans
mis acest mesagiu, pentrucă, crede că tu vei veni, 
încă, smai sigur, la Rotherihthe în cazul că îţi îu-i 
chipui, că prezenţa ta poate să-1 jeneze pentru un 
motiv oarecare. înţelegi ceea ce vreau să spun? 

— Da perfect. E o idee demnă de el. In tot cazul, 
aceasta nu va deranja cu nimic planurile mele. Aşi 
vrea numai să cunosc posibilităţile sale; de când 
colecţionează el criminali, trebuie să aibă o mică 
armată. Pierderea pe care a suferit-o la Marple 
nu-1 poate jena. N'avem nimic de făcut până la 
mijlocul nopţii. Hai să intrăm în casă. Voiu pleca 
către ora 7 de dimineaţă şi voiu avea, astfel, un 
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timp suficient pen'tru a ajunge, la vreme, la Ro-i 
therithe. 

— Sper jcă nu vei fi trezit la timp. Pentru ce să 
te duci să te vâri în această vizidne de animale! 
sălbatice. i . ; ; j | ; j 

— Pur şi simplu, pentrucă cred în metempsihoză 
şi ceva îmi spune că eu am fost Daniel în vieaţa mea 
anterioară. 

— Am gândit, întotdeauna, că leii lui Daniel 
erau îmblânziţi. Crosby nu este. 

— O să fie şi el îmblânzit după câţiva ani la 
Dartmoor.. Şi acolo, are să ajungă! Acolo o să 
poată să profite de însoţitorii lui, de prietenii lui 
tară nici o cheltuială. j 

— O! optimism al tinereţii! 
— Spune-o lui Oribble! Haide, (acum, la masă^ — 

stomacul meu, strigă de foame! 
— Mai ales capul tău mă îngrijorează, — oftă 

tatăl intrând în sala de mâncare, 
Jeanne JLasser prezida masa înconjurată de în

soţitorii ei din Marple. Tânăra, avea aerul mai o-
uilinit şi culorile îi reveniseră în obraji. 

— Bună iseara, la toată lumea, — zise Mick, 
ridicând mâna; pot să iau loc la festivitatea asta? 

Jeanne se dădu puţin înapoi, spre a-i face un loc 
lângă ea: I 

— Ce fac mâinile D-tale? 
— Nu se poate mai bine. Toată lumea are aerul 

perfect fericit; fără îndoială bucuria de a fi părăsit 
Marple? Nimeni nu mai are frică de lupul rău?,. 

Era aproape de ora 10 când se ridicară dela masă. 
Cardby senior se îndreptă către bar, Mick se 

opri lângă uşă. j 
— Aşi 'putea să fac câţiva paşi afară? — întrebă 
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Jeanne. Am fost închisă toată ziua şi am poftă 
să jrespir puţin aer proaspăt după şederea mea în 
pivniţă. -Nu voiu lipsi mult. 

— In acest caz eu insist să vă însoţesc, — răs
punse jMick. Nu îndrăznesc gă vă las să înfruntaţi 
singură 'mişcarea nocturnă a acestui oraş. Imbracă-ţi 
mantoul şi ieşim. 

Ei se plimbară încet, pe întreg lungul drumului 
strâmt care traversează cele trei poduri ale Avon-
ului. La întoarcere, ei se opriră pe podul central şi 
se rezemară cu coatele pe parapet. Apele sumbre 
ale Avon-ului reflectau stelele pi aerul era plin de 
miros primăvăratec. > ( 

— Inlr'o noapte asemănătoare!... — începu să 
declame Mick, făcând un gest circular cu mâna. 

— Nu Mick — întrerupse Jeanne. Este: pe o 
noapte ca aceea. Nu jupui capo-d'opera lui Shakes
peare. 

— D-ta ai memorie mai bună decât Imine, eu, a-
proape, am uitat. 

— Nu e de mirare, acest dialog dintre Jessica şi 
Lorenzzo e atât de puţin în raport cu meseria Dvs. 

Deveniră din nou tăcuţi. Cardby bătea cu, de
getele pe parapet; această atmosferă romantică îl 
făcea puţin nervos. Aruncă o privire la Jeanne şi îi 
întâlni ochii fixaţi asupra lui. 

— Ai o mină mai bună, — zise el. in două sau 
trei zile veţi fi Uitat pe Milsom Crosby şi vă veţi 
începe vieaţa Dvs. de acolo de unde s'a oprit. 

— Cine ştie? — răspunse, visătoare, tânăra fată. 
Mick nu insistă, terenul era periculos. 
— Ai frică de o moarte violentă, — Mick? 
— Nu, eu ştiu ce am făcut alegând această pro

fesiune. Tatăl meu, numai, mă îngrijorează; e o 
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meserie aspră pentru un om de mai mult de 50 
de ani. 

— Da, de ce nu se retrage? 
— N'ar plutea. Cercetările Politiei .sunt pentru 

el ca mirosul bătăii pentru un cal bătrân de război. 
Sunt oameni care se retrag din Scotland Yard' pentru 
a cultiva trandafiri. Tatăl im'eu n'ar iputea s'o facă, 
— ar fi nenorocit ;ca o piatră. 

— Această cultură nu v'ar conveni., Nu, Mick? 
— Nu Jeanne, prefer vieata aventuroasă... ,Dar 

noaptea devine rece, hai să ne întoarcem acasă. Vrei? 
Jeanne oftă ,şi se îndreptă să pornească la drum. 

Mick privea înaintea ilui, când, fu deodată, orbit de 
farurile unei maşini care trecea podul. 

— Aceşti oameni trebuie să fie grăbiţi să intre 
în oraş, ^— zise 'Mick, arătând maşina. Ei... 

Nu putu să termine şi scoase un ţipăt: Maşina 
făcu o deviere violentă, repezindu-se drept în el. 
Fără a Ipierde o clipă, Mick prinse pe Jeanne de 
umeri şi o trecu în partea cealaltă a parapetului. 
In momentul când sărise şi el, maşina trecu brusc 
trotuarul; — toatele părură ,a se .sparge de zid. 
Mick, căzu în apa înjurând şi se ridică pentru a /se 
arunca asupra adversarului. Dar deja, conductorul, 
îndreptase maşina, dădu o lovi'.ură violentă iacce-
leratorului şi dispăru în noapte. Mick palid ş' cu 
buzele strânse se întoarse către Jeanne care ieşia 
din apa la rândul ei. O luă de braţ şi o ajută să 
urce pe pod. Ea tremura, p'iânsul o hineca şi, se 
strângea în el. 

— Ei bine. ,Nu e măreţ? — întrebă Mick. 
— Dar ce 's'a întâmplat? — zise ea, sughiţând 

dq plâns, 
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— Maşina a derapat, — răspunse Mick', forţân-
du-se să pară calm. 

Când se găsiră din nou pe pod, se scuturară ca 
nişte căţei, Jeanne clănţănea din dinţi, un tremur 
o scutura violent. 

— Sărmana micuţă! — zise Mick. Să ne întoar
cem repede la Hotel. Am haine de schimb pentru 
mine şi cred că o teă găsim şi pentru D-ta. Să ne 
grăbim. ' i f ; ! 

Pe timpul drumului dela întoarcere, Mick se gân
dea la pericolul din care scăpase. El avea siguranţa 
că misteriosul conducător nu a fost victima unui 
derapaj, mişcările sale fiind prea precise pentru 
a fi involuntare. Dar, cum ştia acest ora, că ei erau 
la Ringwood? Cum puteau ;ei să ştie că el, Mick, 
se plimba 'pe pod? poate că ivoia să se debaraseze 
de Jeanne Lasser? dar asta nu părea probabil, căci 
tânăra fată) nu prezenta ;nici un pericol în ochii lui 
Milsom Crosby, i 

— Sunt complet speriată, Mick, i— murmură 
Jeanne. [ 

— Revino-ţi în fire, Jeanne! Ar fi putut fi şi mai 
rău. După toate astea, noi suntem achitaţi pentru 
o baie neaşteptată şi ne vom reface repede din 
emoţie. 

— Dar pentru ce, acest om, nu s'a oprit, când a 
văzut ce face? 

— Poate că i'a fost frică! Unii conducători devin 
laşi, mizerabili, când nu nimeresc să strilvească două 
persoane. 

— N'ai nervi deloc, Mick? 
— Mă gândesc să nu ,se fi ascuns undeva. Îndată 

ce vom fi Ia hotel, te vei duce în camera D-{ale. 
Iţi voiu trimite o băutură caldă.. Ai face biine să 



ÎNCHISOAREA E DESCHISĂ 153 

faci o baie cu muştar jşi ţi se vor adduce vesminte 
uscate. 

— Te gândeşti la toate, ,— zise Jeanne tandru. 
Mick se întoarse către ea şi observând strălu

cirea din ochii ei, începu să meargă mai repede. 
— Eu nu cred în derapajul acestui automobil, 

— afirmă deodată Jeanne. ; 
— Nu te mai gândi, răspunse Mick. Conducă

torul poate că băuse prea mult... Aceasta este Iară 
îndoială cea mai bună iexplicaţie. i 

— D-ta ştii că n'o crezi', Mick. O spui ca să 
mâ calmezi pe mine. Niciodată tin omJ beat, n'ar fi 
putut executa o manevră atât de complicată fără să 
cadă în apă. Poate nu sunt eu prea inteligentă, 
dar nu pot să cred aceasta. Eu cred că acest omi 
a încercat să ne omoare, sunt chiar sigură. 

— Cum' vrei, draga mea: Această baie făcută 
în Avon a dat fără îndoială im şoc şi acuma ai 
idei nostime. 

îndată ce ajunseră la hotel, Mick chemă pe tatăl 
său, în timp ce Jeanne urca scara. Cum vechiul 
detectiv se apropia de fiul său, Jeanne se întoarse 
înapoi şi întinse mâna lui Mick. 

— Scuză-mă, — zise ea; i— am fost atât de în
spăimântată că nu m'am mai gândit la nimic. Am 
uitat să vă mulţumesc că mi-aţi salvat vieaţa. 

Cardby senior deschise ochii mari şil observă fi
gura încă palidă a tinerilor, ca şi vesmintele ude, 

— E bine Jeanne, — zise Mick. Du-te repede şi 
schimbă-te. i i 

Ea se îndepărtă cu un pas încet şi obosit; tatăl 
se întoarse către Mick. : ' 

— Ei bine, ce s'a întâ'm'plat, băiatule? 
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— Vino cu mine. Iţi voi povesti, aceasta, schim-
hându-mă. Am făcut să mi se aducă hainele. 

in cameri sa, Mick povesti, tatălui său strania 
poveste cu automobilistul ucigaş. 

— ln;ep a regreta că m'am angajat în această 
afacere, — zise bătrânul detectiv. Noi am deşteptat 
un adevărat viespar. Cum se putea şti că voi vă 
plimbaţi pe drum? De unde venea acest automobil? 

— Mi-ar plăcea să pot răspunde la întrebările 
tale, tată. Dacă ar fi ajuns pe pod un minut mai 
degrabă, ne-ar fi omorît pe amândoi. Şedeam cu 
coatele pe parapet şi ne-ar fi stâlcit între zid şi 
maşină, dar am avut noroc. Vrei să te dai jos şi să 
ceri o băutură caldă, şi îmbrăcăminte pentru Miss 
Lasser? Viu şi eu in câteva minute. 

Era ora 11 şi jumătate, când Mick coborî în hali. 
Toţi tovarăşii dela Cresset Lodge se retraseseră 
pentru noapte; numai patronul si Cardby-ii rămă
seseră, încă, în încăpere. 

— Veţi rămâne încă, câtva tim'p, aici? — întrebă 
patronul. 

— Tatăl meu poate că va rămâne o zi sau două, 
— răspunse Mick; eu trebuie să plec mâine jd'e 
dimineaţă, în zori. E posibil să revin după aceea, 
pentru a pescui cu undiţa, i 

— N'aşi fi crezut că acesta este unul din gusturile 
Dvs., Domnule Cardby. 

— E un bun calmant pentru nervi. j 
Ei păstrară multă vreme tăcerea, 'cufundaţi în 

meditaţiile lor. Deodată soneria telefonului îl făcu 
să tresară. Mick sări în picioare: , 

— Nu vă deranjaţii e pentru mine. 
Tatăl Cardby ridică îngrijorat receptorul; se în-
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treba ce o să se întâmple şi trebui să facă sfor« 
ţări pentru a-şi stăpâni vocea care-i tremura puţin: 

— Alio, cine e la aparat? 
— Aşi fi vrut să vorbesc cu d-1 Michel Cardiby, 

— răspunse o voce pe care Mick o recunoscu. 
— Cu el vorbeşti, Domnule Milsom Crosby, — 

răspunse el. 
O uşoară rânjeală, răsună în aparat: i 
— Mă gândeam eu ică puteţi să-mi recunoaşteţi 

vocea. Bună seara. In seara (asta v'am sfătuit iprin-
tr'unul din amploiaţii mei să încetaţi de a vă in
teresa de afacerile 'mele. Sfatul priveşte, în mod 
egal şi pe tatăl D-ta!e. V'am lăsat un timp sufi
cient pentru a reflecla la acest avertisment, şi acum 
aştept răspunsul Dvs. ; 

— Nu o să aveţi 'mult [timp de aşteptat, Milsom 
Crosby. Eu sunt sunt gata să abandonez .această 
afacere în momentul voit. Acest moment va sosi 
atunci când veţi pleca la Dartmoor, si când grila
jele închisorii se vor î«chide peste Dvs. Sper că o 
să mă înţelegeţi, nu-i aşa? 

— Nu eşti decât un tânăr imbecil, Cardby, dacă 
crezi că poţi să mă ai aşa! 

— Alte personagii ca D-ta mi-au ispus-o la fel, 
dar cât de straniu ar putea să pară, spusele aceste 
nu dau nici un folos. Te voiu avea în mână, Milsom' 
Crosby. 

— Foarte amuzant ! Eu 'prevăzusem deja, acum 
orice s'ar întâmpla va fi propria Dvs. gre-a'ă. Cine 
se pune în calea mea, e suprimat, s'o ştiţi Cardby! 
Este ceea ce are să vi se întâmple, pur şi simplu, 
în împrejurări obişnuite. Dar, acuma, vă prepar ceva 
mai bun. Ora D-tale va suna, dar înainte, vreau să 
mă joc cu yieaţa Q-tale si cu tot ce vă este scumip; 
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deci, 'de tot ce înseamnă pentru Dvs. raţiunea de a 
fi. Apoi, când vei deveni sdreanţă mizerabilă, te 
voiu suprima, dar înainte nu. ' 

— Sper să nu te împiedic în programul D-tale. 
Unde eşti în acest moment. 

— încă în Englitera. Vă acord încă un ultim ter
men, D-tale şi tatălui D-tale; (dacă refuzaţi, încă, 
atunci... ' 

— Nu te obosi, — întrerupse Mick, Ai răspuns-
sul Im'eu la fel cu al tatălui meu: Nu ne vei scăpa, 
niciodată, Crosby. 

— Mă îndoiesc, Cardby. Am toate atout-urile în 
mână şi, îţi spun să mă lăsaţi liniştit; dacă primiţi, 
sunt dispus să mă arăt generos şi să fac pace cu voi. 

— Eu nu numesc acest lucru generozitate: >D-ta 
ai totul de câştigat şi nimic de dat. Vrei! să mă a-
demeneşti ,cu vorba. • 

— Crezi D-ta? Ascultă-mă bine, Cardby, jşi în
ţelege că Milsom Crosby nu ademeneşte niciodată. 
Ant chibzuit că, dacă Dvs>. stăruiţi în hotărîre, voiu 
întrebuinţa ipentru Dvs. o armă care vă va pune .în 
genunchi în faţa mea. Vă previu că totul este gata. 

— Eu mu sunt în genunchi şi, nu voiu cădea 
niciodată. 

— Adevărat? Chiar şi atunci când vă voiu s'pune 
că dacă nu vă schimbaţi părerea, o persoană, care 
vă e foarte scuntpă, va suferi? 

— Ce persoană? Nu văd unde vrei sa ajungi. 
— Pentru a fi cu desăvârşire clar, iată ce vă 

spun: 
— Am hotărît ca ţmama D-tale să vină la mine, 

ca invitată, şi este, deja, aici. 
Mjck ge sprijini de zid, pălind, 



CAP. XVI. 

In căutarea unei căi 
Cardby senior se aplecă îngriojrat către fiul său, 

vru să vorbească, dar Mick dădu din cap: j 
— Vrei să spui 'că ai furat pe mama mea? — 

întrebă el cu o voce uscată. 
Tatăl său scoase un gemăt, privind pe Mick cu 

ochii plini de groază. 
— Da, aşa este, — răspunse 'Crosby cu o voce 

liniştită. Dacă îmi promiteţii să nu vă mai ames
tecaţi în treburile mele, niciodată, vo'u fii dispus să 
vă redau pe mama Dvs. sănătoasă şi teafără; dacă 
nu, nu vă pot garanta ;că o s'o mai vedeţi vreodată. 
Ce gândeşti de asta? ' < 

— Eu, igândlesţc, Mils&m Crosby: Dacă atinge 
numai, pe mama, într'un fel oarecare nu vei ajunge 
nici la Dartmoor; căci în ziua când vei atinge-o, 
îţi vei semna sentinţa de moarte. i 

— Asta tare aerul unei ameninţări, dar mie jiu 
mi-e frică. D-ta nu eşti 'în măsură să pui condi-( 
ţiuni şi ştii lucrul ăsta. Vreau să fiu mărinimos şi, 
vă 'dau încă 12 ore de gândire. Mâine la dejun vă 
voi telefona. Până în momentul acela mama Dvs. 
va fi în toată siguranţa; iar de aci, totul va depinde 
de răspunsul Dvs, In locul Dvs, eu aşi cântări 
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bine lucrurile înainte de a taă hotărî să-mi asasinea 
mama, icum ai face D-ta, refuzându-mi oferta. E 
tot ce aveam Bă vă 'spun, 

— Eu am un cuvânt să adaog: Ştiam că eşti 
un mizerabil, dar nu te-am crezut capabil de o 
astfel de laşitate ''Şi, ţi-o repet, încă, Milsom Cros
by, că dacă te atingi cu ceva .de mama mea, vieaţa 
ta ;nu valorează 'o centimă.. N'am omorît pe nimeni 
înainte, vei fi primul şi o vei face fără nici un 
regret, Dar, înainte de a ajunge acolo, îţi voiu pro
cura o, vieaţa de infern. 

— Nu-mi faci nici b frică Cardby. Am toate a-
tout-urile în mână şi o ştii, ţi-o repet. Poate că ai 
impresionat alţi oameni; dar nu vei reuşi s'o faci 
cu Milsom Crosby. Mai mulţi au încercaţ-o înaintea 
Dvs., dar întotdeauna reu am fost acel care râde cel 
din urmă. 

— Se va vedea, — răspunse Mick sălbatic. Nu 
uita că am1 'pus totul pe o carte. Este însăşi vieaţa 
care este în cauză şi dacă mergi prea departe, mă 
voiu însărcina să ţe conduc la mormânt. 

Milsom Crosby isbucni într'un râs sardonic jşi 
Micl< auzi receptorul care tăia comunicaţia. Se în
toarse către tatăl său şi îl bălti prieteneşte pe 
umăr: 

-- Nu te îngrijora, tată. Am Văzut noi şi pe 
alţii! 

— Da; dar nu pe ăsta, Mick. 
— Ştiu... dar de azi până mâine la prânz se pot 

produce anumtie fapte. JVlai întâiu, vreau să încerc 
să găsesc de unde venea această comunicare .tele
fonică. Gribble, este el, la postul de poliţie? 

— Trebuie să fie. 
Mjek ceru comunicaţia tu postul şj ceru pe Gr.ibbje, 
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— S'a puiuţ găsi provenienţa chemării telefbS 
nice, — declară inspectorul; ea venea dela South-
warth 64893,; o 'să vi se dea adresa dintr'un minut 
în altul. Ce mai e nou? 

— Crosby a răpit pe mama mea, D-na Cardb'y, 
ca zălog; ne (ameninţă de a o face să sufere dacă 
nu părăsim urmărirea Jui, 

— Doamne! Şi ce vrei să faci Mick? ! 
— Încă nu ştiu nimic. Spui că dela Southvvarth 

venea comunicarea, e ,curios! Southwarth este; o ma
hala vecină cu Rotherhithe unde Crosby are cu 
siguranţă o întâlnire 'mâine dimineaţă,. Eu mă voiu 
duce, sigur, la Hanover Stairs. : 

— Eu vă igăsesc ,1a hotel, îndată ce am adresa. 
Spune tatălui tău !să nu-şi piardă cumpătul. 

— Mulţumesc prietene! 
Mick agafa receptorul şi adresându-se tatălui lui 

îi zise: 
— Vreau să-mi fac valiza, tată„ In timpul acesta 

telefonează, deci, acasă, pentru a vedea dacă Cros
by nu ne-a spus poveşti. 

Câteva minute mai târziu, Mick cobora, alergând, 
scara. Ducea cu el valiza .pe care p puse în maşină 
şi se întoarse către tatăl său; acesta îl aştepta încă 
mai îngrijorat decât înainte. ! 

— Grosby nu minţea de loc, Mick, Am întrebat 
bona: Mama ta s'a dus Ia cinematograf la orele 
8 şi nu s'a mai întors. Bona voia să ne găsească 
ca să ştie ce js'a întâmplat. Dacă pun odată mâna 
p|e Crosby îl voiu jupui de viu. 

— Asta numai dacă nu pun eu mâna pe el înain
tea ta. . 

După matură chibzuială, eu cred că lucrul cel 
mai bun este teă lucrăm prin încercuire. 



160 DAVID HUME 

— Ce vrei să spui? '• 
— Eu nu ipbt să găsesc pe Crosby direct, dar 

îl voi găsi prin intermediul lui Buch Davies sau 
a unui altul din criminali, voiu cădea în calea lui. 
Cunoaştem mai mulţi care ne datorează şi care nu 
vor cere altceva decât să lucreze pentru noi, mai 
ales dacă ştiu ]că noi îi acoperim. Vreau să fac apel 
la toţi acei pe care-i cunoşteam, le voi povesti ce 
aştept dela ei şi dacă pot să intru în contact cu unul 
din oamenii lui Crosby, acela îmi va furniza toate 
informaţiunile pie care le caut, îndată ce voiu fi la 
Londra, voiu intra în vorbă cu aceşti oameni. Cum 
Milsom Crosby lucrează cu p, mică armată de Cri
minali, noi îl vom combate cu propriile sale arme. 
Ce zici de asia? 

— E o idee bună, Mick, Dar crezi tu că aceşti 
băieţi, primesc riscul? ,Nu ;ştiu ei bine ce-i aşteaptă 
dacă urmăresc Ipe Crosby? ( 

— Fii fără (grijă, tată: iei Vor con&ilmţil să ne 
ajute. Dar dacă refuză, — aici, Mick clipi diinţr'un 
ochi, şi gestul lui se arătă ameninţător, — n'ami 
decât să deschid gura şi ei vor relua drumul spire 
Dartmoor. N'am .să 'mă jenez de flăcăii aceştia. Este 
o luptă de tot pentru tot, pe care o angajăm.. 
Vreau să găsesc pie Crosby şi nu lttă îngrijesc (de 
ceea ce se va întâmpla în timpul cercetărilor, ori 
dacă vreunul se lasă prins în timpul treburilor. 
Numai el să nu iplună (mâna pe mine ca pe primul, 
prins, şi atunci Milsom' Crosby va .vedea că res
pectabila firmă Cardb'y şi fiul ştie tot aşa de mult 
ca şi el, metodele criminale îşi că îndată -ce noi lup
tăm pentru aproapele nostru, nimic nu ne poate 
opri. , I 

— înţeleg foarte bine {sentimentele tale, Mick, 
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şi n'aşi vrea Bă fiu în locul aceluia care ar încerca 
să-ti oprească drumul. Noroc bun şi cu Dumnezeu 
înainte! 

— Poţi să-mi indici numele câtorva oamenii ho-
tărîţi? Eu posed deja p listă, dar tu ai putea să 
adăogi, încă. 

Bătrânul detectiv reflectă o clipă: 
-*• înscrie pe aceştia, — zise el în fine: Snow 

Curry 34 A. Surey Lane, .Batterseă; Harry Tame 
7655 V Verney Road, South Bernmondsey, Smasher 
Gates, Frith Hotel, Wendsmister Bridge Road, etc. 

— E de-ajuns; îi cunosc pe to;i trei şi o jumătate 
de duzină de alţii, încă. Ii voiu lansa pe nouii piste 
şi voiu arunca un laţ peste toată Londra; cu .aju
torul locurilor joase ale .ţinutului vom ajunge cu 
bine la scopul nostru. 

— Ce trebuie să fac cu dacă rămân aici? 
—- In locul tău ;eu nu m'aşi miişca; Crosby ar 

putea să revină ,în .aceste paragini şi mi-ar plăcea 
să te ştiu aci... isună telefonul» Acesta poate să fie 
Oribble. 

Mick ghicise exact. Oribble îl informa că Crosby 
telefonase dintr'un antrepozit din Drummond Road 
Southwark, după ce adormise pe gardianul de 
noapte. 

— Ce drac de om! — murmură 'Mick între dinţi; 
el vede Întotdeauna ffoarte departe, nu face mano
pere false. Vrei să vii să întâlneşti pe tatăl meu la 
hotel, Gribble?. 

Mick se asigură că revolverul lui se găsea în 
buzunar şi se îndrepită către uşă. întâlni pe hote
lier şi-i spuse că tatăl său se va ocupa de chesc 
tiunea plăţii; apoi se urcă în maşină. Hoteiilerul re
marcă cu uimire că Mick era mai palid şi că părea 

6 
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necăjii; el .cunoştea 'deja destul de bine pe tânăr 
pentru a înţelege că se petrecuse ceva grav. Cardby 
senior însoţi ipe (fiul său până la maşină ş;i îl urmări 
multă vreme din ;Ochi. ; 

Mick nu ipăstră 'decât p amintire foarte confuză 
de expediţia lui la Londra. îşi aduse .aminte, nu
mai în [mod vag de virajiiile făcute de maşină, tre
cută în toată viteza, de smucituri de frâne brusce 
şi mai ales Ide (acceleraţii. Trecu mai înlâhi pe acasă 
pentru a constata dacă bona nu mai ştia nimic asu
pra dispariţiei mamei (sale, apoil se duse la Snow 
Curry, la Battersea. , 

Aşteptă destulă vreme în faţa uşii până ce o 
femeie bătrână cu aspect respingător se hotărî să»i 
deschidă. 

— Vreau să ivorbesc cu Snow Curry, — zise 
Mick intrând dn vestibul fără să aştepte a fi in
vitat. Arătaţi-mi camera lui. 

— Nu cunosc pe nimeni cu numele ăsta, — răs
punse femeia. 

— Ascultă-mă, eu inu isunt un poliţist, n'aveţi, 
deci, de ce vă ;teme: arătaţi-mi drumul. 

Bătrâna, nu (mai 'protestă îşi îi arătă camera în 
fundul culuarului. Miqk apăsă pe clanţa uşii şi îşi 
aprinse lampa lui de 'buzunar. Un om întins pe 
pat se sculă mormăind» ;E1 avea părul! sur, tăiat 
scurt şi (figura Hui slabă era brutală. 

— Ce dracii... începu el, 
— E bine Snow, — întrerupse tânărul. Eu sunt 

Mick Cardby îşi vreau să-ţi vorbesc. 
— Nu puteaţi să veniţi :mai târziu? Mă culcasem. 
— Această oră ,îmi convine mai bine ş !, în ge

neral şi D-ta preferi munca de noapte. 
Nu erai bine adormit când te-ai introdus în bi'-' 
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roul lui Conwây ,1a ora 4 de dimineaţă, omorînd 
gardianul de noapte ca să nu te jeneze. Eu am me-« 

' morie bună vezi ;şi am' nevoie să-ţi vorbesc. 
Mereu mormăind, omul luă un chibrit şi aprinse 

gazul. Mick îi explică ce aştepta dela el şi 'icum! 
Crosby trebuia să fie prins. 

— Asta înseamnă să !te joci cu focul, Domnule 
Cardby. 

— E posibil, dar dacă refuzi să-mi ajuţi o să 
te joci cu dinamita. Ai de ales: Ori mă ajuţi, sau. 
dacă nu, eu te bag la închisoare. 

— Dar, dacă eu nu cunosc pe Butch Dawies şi 
pe nimeni altul din bandă? 

— Asta ar fi cu atât mai rău pentru tine, Snow. 
Eu ţi-am făcut -servicii, e datoria ta să dovedeşti 
acuma că-ţi aduci aminte. 

— Ei, bine. Mă voiu duce să fac un ocol pela 
foştii tovarăşi, chiar de dimineaţă. 

— De loc! Te vei scula imediat; sunt prea (gră
bit; vreau să «am noutăţi către orele 10 de dimineaţă. 
Grăbeşte-te! 

— Ce-mi oferiţi Dvs., daca1 fac. ceea ce-mi cereţi? 
— Promisiunea de a tăcea şi 100 Livre da că-l 

găseşti pe Milsom Crosby. Dar dacă văd că n'ai făcut 
ceea ce trebuia să faci, te voiu găsi eu pe undeva 
şi te voiu da pe mâinile poliţiei pentru afacerea 
cu Conway. 

— Voiu face tot ce va fi posibil. ,' 
— Mulţumesc. 
Mick se repezi afară, îşi luă maşina, se îndreptă 

către postul de poliţie din Cannon Row. Aco'o. el 
găsi un sergent de noapte, îi povesti repede fap
tele şi-i ceru permisiunea de a telefona lui Mjss 
Reyne, 
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— Miss Reyne, aşi vrea să te duci Ia birou cât 
mai repede unde te voiu găsi la orele 8. Ia-ti pro
vizii pentru două persoane. Nu e nimic serins pen
tru moment, dar e posibil să primeşti mesagii foarte 
importante. Grăbeşte-te. 

Mick se întoarse .către poMţist: E posibil să a-
larmăm toate posturile 'de poliţie, peniru a căuta pe 
Milsom Crosby? 

— D-ta poţi să ceri confirmarea cererii mele in
spectorului Oribble la Ringwood1. Dacă poli să a-
ranjezi treaba, aşi vrea să se ia notă de acei care 
lucrează cu el. Mulţumesc, sergent, — trebuie să 
plec acum. 

Câteva minute mai târziu, (el s|e opri în faţa ho
telului rith şi sună: >E1 voia să vadă pe Smasher 
Gates. Avu din nou dificultăţi cu proprietarul ho
telului; la s'fârşit, fu introdus Smasher. Mick a-
prinse lumina; surprins, un om mic, sări jos din 
pat; dar scoase un loftat de uşurare recunoscând pe 
Mick. 

— M'ai speriat Domnuel Cardbv, eu credeam că 
a venit cineva să mă ducă la dubă. Ce doriţi? 

Mick închise uşa şi-i spuse ce aştepta dela el. 
— Nu ştiu, dacă voiu putea să fac ceva pentru 

Dvs., Domnule Cardby. 
— Adevărat?... fii atent Gates, ştii că eu n'am 

decât să deschid gura şi să povestesc câteva fap'e 
care te privesc, pentruca Smediiat să spui adio li
bertăţii. 

— N'o să faceţi asta, Domnule Cardby; asta ar 
fi spânzurătoarea, pentru mine. 

— Ei bine, nu-ţi rămiâine decât să primeşti ceea 
ce propun şi să începi cercetările de acum'. Aşitept 
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noutăţi dela D-ta foarte repede. O să-mi telefonezi 
la birou către ora 10. Eşti gata? 

— MS duc, — zise Gates cu un aer resemnat, în
cepând să se îmbrace. 

— Eşti un om cuminte, Gates. La revedere şi 
grăbeşte-te. 

Când ceasornicul suna 7, Mick făcuse deja 11 
vizite şi mica lui armată începu să lucreze. Era 
vorba să găsească pe !Milsom Crosby, cuvântul de 
ordine fusese dat în tot centru înconjurat. 



CAP. XVII. 

Mick îşi schimbă părerea 
Mick îşi opri maşina la Piccadilly şi intră în ma

rele hali al Ho'.e'.ului Warvidk. El î,i aranja, ma
şinal, cravala şi aruncă o privire dezaprobatcare 
asupra vestonului său jerpelit şi asupra pardesiului 
său vechi; -ţinuta lui nu convenea pentru un liotei 
luxos din West End. Portarul de noapte efra îără 
îndoială de aceeaşi părere, că îl privea cu neîn
credere; dar el trecu drept prin faţa lui şi se adresă 
direct biroului. 

— Bună ziua Domnişoară, —- zise el surâzând. 
Acest surâs schimbă aerul amploiatei a că:ei fi

gură se destinse. 
O oarecare Miss Iris Crosby a tras la hotelul 

Dvs.? Aşi vrea să-i vorbesc cu toată ,graba. Sun
teţi bună s'o preveniţi că, D-l Michael Cardby, do
reşte s'o vadă? 

— La ora aceasta matinală? — întrebă tânăra 
fală, 'ridicându-şi sprîncenele smulse. 

— Da, de sigur, 'dacă n'am ales altă oră. 
— Mă tem că miss Crosby ,ar fi nemulţumită. 
— Regret, dar afacerea care mă aduce nu suferă 

amânare. Telefonati-i în camera ei şi sunt .sigur 
că nu veţi avea njci o dificultate, 
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— Tânăra amploiată nit era decât pe jumătate 
convinsă, dar ea legă comunicaţia, transmise me
sajul şi trecu receptorul lui Mick. 

— Aici Michel Card.by, — zise el. Puteţi isă vă 
îmbrăcaţi şi să veniţi să mă întâlniţi? Am noutăţi 
pentru Dvs.; nu pot să vi le comunic prin telefon 
şi am nevoie de prezenţa Dvs. în birou. 

— E vorba de tatăl meu? 
— Desigur, am venit îndată ce am cunoscut nou* 

tatea. 
— Aveţi cu adevărat nevoie de mine, imediat? 

M'am culcat foarte târziu, poate că aţi putea să 
aşteptaţi puţin; ne vom întâlni în cursul dimineţii. 

— Mă tem, atunci, ca să nu fie prea târziu. 
Evident, dacă nu mai doriţi ;ajutorul meu, nu aveţi 
decât să mi-o spuneţi şi mă duc. Regret că te-am 
deranjat. ; , 

— Este cu adevărat aşa de urgent? 
— Natural. 
— Am înţeles, Domnule Cardby. 
Midk auzi un căscat. 
— Cobor în 20 de minute. , 
— Mulţumesc! 
Mick se aşeză într'un fotoliu şi luă un jurnal. 

O jumătate de oră mai târziu, miss Crosby apărea 
învelită într'un mantou d'e blană. Cu toată tua-
leta ei grăbită ea era, ancă, mai frumoasă ca rie-
obicei şi aerul ei de siguranţă n'o părăsea deloc. 
Aruncă o privire dispreţuitoare pe vesmintele lui 
Mick şi înclină luşor capul. Tânărul se ridică, se în
clină la rândul lui şi o conduse până la maşină; 
plecară fără să ispună nimic. După câteva minute, 
miss Crosby rupse tăcerea. 

—• Ce este, oare, acest mister? 
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— O surpriză vă aşteaptă la biroul meu! 
— Ce surpriză? 
— O veţi şti în două minute. 
— Cu adevărat, nu eşti prea flecar. 
— N'aşi putea să fiu, cu profesiunea mea. 
Tânăra fată nu mai insistă, se răsturnă pe spate, 

aprinse o ţigară. Mick M opri ţmaşiia în fa [a 
biroului ,şi ajută pe Iris Crosby să -coboare. 

— Bună ziua, miss Reynel — zise el secretarei, 
preveninci-o cu un clipit din ochi, pe când ea se 
diidea laoparte pentru a lă^a să treabă, pe miss 
Crosby. Sunt al D-tale în câteva miuu.e. Pe aici 
Miss Crosby. , ( 

Iris Jl urmă icu mersul ei indolent şi privi', curios, 
în jur. Odaia n'avea decât o singură fereastră mică 
situată foarte sus în perete; ;un covor gros acoperea 
pardoseala, două fotolii |şi un divan confortabile 
erau aproape de cămin, câteva jurnale ilust.a.e a-
târnau pe masă. 

— Ave ii un birou straniu, — remarcă tânăra fată. 
— Intr'adevăr. Instalaţi-vă comod. , ; 
— Nu voiu rămâne multă vreme aici. Vreau ,să 

mă întorc să mă culc. Spune-mi pentru ,ce, tot, acest 
mister? Aţi găsit pe tatăl meu? 

— Nu! 
Mick închise uşa şi se întoarse către miss Crosby. 

Ea ridică capul îşi tresări. Niciodată ea nu-1 văzuse 
cu o expresie atât de sălbatecă, nici cu o privire 
aşa de aspră. 

— Ce este? — întrebă ea. Dece mă priveşti aşa? 
— Am să ţi-o kpun. Milsom Crosby este un cri

minal şi Dvs„ o ştiţi, fără nici o îndoială. Până 
acum treburile sale nu mă interesau decât pentru 
meseria mea care este aceea de a aresta pe crj-i 
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minali. Dar, de acum înainte, el a depăşit orice 
margine. Noaptea trecută, .tatăl Dvs., a răpit ipe 
mama mea. ' i 

Tânăra fată scoase b exclamaţie înăbuşilă, ochii 
ei exprimau stupoarea. 'Mick o privea fix, voia să 
ştie dacă uimirea ei nu era prefăcută; dar miss 
Iris Crosby era (tot aşa de greu de ghicit ca şi un 
sfinx. 

— Tatăl D-tale m'a ameninţat că o să ise răsbune 
pe mama, dacă nu părăsesc afacerea lui îşi dacă 
nu-i voiu promite ;să nu mă mai ocup de el în vii
tor. Dar el uită că arma lui este cu două tăişuri. 

— Ce vreţi să spuneai? — întrebă tânăra fată. 
— Numai asta: Tatăl 'D-tale 'deţine pe mama (mea. 

Eu te ţiu pe D-ta. Tot ce se poate întâmpla mamei 
mele ţi se va întâmpla D-tale. <Dacă ea moare, vei 
muri şi D-ta. 

Iris reţinu un istrigăt şi privii pe Mick cu ochii 
măriţi peste măsură: ' ' 

— Vrei să spui ;că m7ai răpit? 
— Desigur, draga mea, — răspunse Mick, cu 

o voce sardonică. Această usă este de fier şl pe
reţii sunt construiţi în felul de a nu lăsa să treacă 
nici un sunet; noi am amenajat această cameră ca 
celulă. Dvs. sunteţi invitata noastră şi veţi rămâne 
aici până ce tatăl Dvs., ne va da pe mama. Dacă 
nu vine ea. SiH D-ta nu te mai duci. 

— Păi doară nu ,mă ve<î asasina? 
— Inţelege-mă bine: Da^ă se întâmplă ceva su

părător mamei mele, ,eu vă voi omorî pe Dvs. îşi 
după Dvs., pe tatăl Dvs. Nu pot să vă spun nimic 
mai mult. Ştiu că D-ta cunoşfi ascunză'oarea .ta
tălui D-tale, sunt atât de si<rur, că nu vă voi )da 
nimic să be fi nici să mâncaţi, ipână ce nu vă d|f-
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cideţi să vorbiţi. Ai făcut bine că ţi-:ai adus ţiga
rete, aceasta te va ajuta să-fi 'treacă timpul. Aveţi 
ceva să-mi spuneţi înainte de a vă părăsi? 

Ea întoarse către iMick faţa ei contractată ide 
mânie şi îl -privi cu ochii' fetrălucitori de ură: 

— Da, am ceva .să-ţi .spun, pocitanie ce eşti! 
Ea îşi pierduse tot controlul asupra ei înşişi, 

tot lustrul bunei educaţii dispăruse şi se vedea, 
acum, ce era, ea, în realitate. 

— Sper că 'te 'duci să întâlneşti pe Milsom Cros
by şi asta .va fi ultima întâlnire pe care vei mai 
da-o vreodată, căci aiu eşti demn nici să-i văcsueşti 
ghetele. Nn vei ;putea niciodată să-1 învingi, căci 
el este un ioni! 

— Vrei să spui un bandit! ' 
~ Nu încerca să faci spirite! Şi, acum, lasă-mă 

în pace. 
— O să aveţi să-mi spuneţi cuvinte multe şi rele 

până ce, în Isfârşit, voiu termina cu Dvs. 
— Când Milsom Crosby 'o sfârşi .cu D-ta, sn'o 

să mai poţi spune nimic, icăci morţii nu vorbes'c. 
— Mă voiu întoarce ,să vă Vădi !la ora 10; eu 

cred că o să vă decideţi să flecăriţi în momentul 
când voiu veni. 

— Lasă-mă în pace. • 
— E, chiar, intenţia mea. La revedere. Dormi 

bine şi nu Ite enerva 'de loc: este foarte rău pen-i 
tru sănătate şi vătămător pentru io persoană dis
tinsă. 

Iris Crosby îşi muşcă buzele, apoi se aruncă în 
fotoliu. ! 

Mick surâse închizând uşa cu icheia în urma 
lui. Miss Crosby era fără îndoială una din acele itper-
soane dela care se pot obţine 'informaţiuiii utilţ: 
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după ce ,le-ai [mâniat; el se hotărî să lucreze [astfel 
la viitoarea .lor întrevedere. 

— Auzi pentru ce să mă facă să vin aici la 
mijlocul nopţii? — întrebă miss Rayne. i 

— In ce stare (aţi găsit biroul când aţi sosit? 
— Ca deobicei; de ce? 
— Cineva s'a introdus în această noapte aici. 

Aveţi un mesagiu pentru mine? v 

— Da, doi oameni au telefonat. Unul se cheamă 
Snow, avea aerul distrus; a telefonat de o oră a-
proximaiiv. Celălalt cu Siumele Gates voia să vor
bească personal cu ,Dvs.; luând cunoştinţă că nu 
sunteţi aci, a promis că .are jsă vă recheme. De 
atunci nu mai am nici o 'noutate dela nici unul 
din ei. 

Mick avu aerul .satisfăcut. 
— Am impresia că uicepe a mişca ceva, — zise 

el. Ascultă-mă copilul meu, miss Crosby va ră
mâne aici până o yoiu lăsa eu liberă. Am închis-o 
în camera din fund şi D-ta nu trebuie să intri la ea 
sub nici un pretext; în mod general, nu-i da nici 
o atenţie. M'ai 'înţeles? 

— Vreţi să spuneţi ică o sechestraţi? — strigă 
tânăra fată cu stupoare. 

— Da, chiar aşa. p-ta n'ai Idecât să uiţi că ea 
este aici. i. 

— Mai aveji alte instrucţiuni să-mi da|i? 
— Da; telefonaţi tatălui (meu la Ringwood şi 

cereţi-i să vină ;aici imediat; el va putea să lase 
pe tovarăşii noştri ,sub supravegherea lui Or'bble 
dela poliţia locală. 'Revin în icurând. 

Mick intră într'un magazin la Strand şi alese 
mănuşi destul de mari pentru a intra mâinile lui 
bandajate. Apoi se Îndreptă spre Scotland Yard 
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şi ceru unui detectiv din prietenii săi să-i dea o, 
recomandaţie ia pouţia din Romerhithe. Ueteci^ul 
telefona la Rotherhithe îşi iăoi ţo deacripua atât 
de elogioasă 'despre Mick că tânăiui se 'înrobi. 
Erau gata să înceapă să tflecărească, când un alt 
detectiv intră în încăpere şi apropimdu-se de co
legul său îi murmură câteva cuvin.e la ureche. 

— Trebuie să plec. Zise acesta lui Mick. S'a 
găsit corpul unui om sub podul dela Blak.riars; e 
un asasinat dar mu-i o mare pierdere. 

— Victima era un criminal? — întrebă M!ck. 
— Da, poate că aţi auzit vorbinou-se d<; el; 

este Smasmer Gates. 
Mick îşi muşcă ibuzele (şi strânse pumnii în bu

zunar. Sărmanul om fusese prins în propria lui 
cursă. • ! i ,. | i 

— Aveţi amănunte? — întrebă el. 
— Nu multe; medicul legist a făcut mărturia: 

omul a fost isbit, strangulat, apoi aruncat în Ta-
misa; crima s'a 'făcut ,1a ora 4. 

— Dacă pui mâna pe Buch Dawies să-1 ţineţi 
pe culpabil, — pronunţă cu încetineală Mick. A-
ceastă afacere poartă semnătura acestui individ. 

— O credeţi, cu drept cuvânt? — întrebă de
tectivul. 

— Da, — Smasher .lucra în secret pentru mine 
încercând să prindă pe Buck Dawies şi Milsom 
Crosby în plasa întinsă. El a telefonat la biroul 
meu. Credea a Hi pe o pistă. Probabil că a procedat 
imprudent sau a fost denunţat de cineva lui Dawies 
care 1-a suprimat; Acest Buck Dawies e specia
lizat în meseria 'de a strangula. Sărmanul Smasher 1 
Dacă puteţi obţine numele părinţilor săi, trimiteţi-
mi-le la birou; aşi vrea să-i ajut. Cum Dvs. vă 
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duceţi să procedaţi lla această anchelă, alarmaţi deci 
toate posturile pe chestiunea lui Buck Dawias, dar 
previn-o pe toată lumea ,să rfie prudentă, căci B. 
Dawies ,e teribil, <de ;o forţă atleti.ă şi nimic nu 1 
opreşte. i 

— Eu tred [că treaba asta va fi greoaie. 
— Da, dacă cădeţi pe B. Dawies. In tot cazul 

nu ezitaţi ide a întrebuinţa revolverul. E mai pru
dent. Dacă .găsiţi ceva în buzunarele lui Smasher, 
preveniţi-mă. 

— Desigur; tot 'aveţi a scotoci Dvs. pe Buck, 
Mick ? 

— Da, dar mai ales pe stăpânul său vreau eu 
să-1 găsesc. ' ; | 

— Mi se pare că nu prea eşti prieten cu Crosby. 
— Da, de sigur că nu. E o uşoară lipsă de 

acord între noi. ;Pe curând! 
Detectivul urmă ţdin (ochi pe Cardby care cobora, 

alergând, pe ;scară. (Ei se întrebară ce s'ar fi pe
trecut Idâcă .tânărul isău prieten ar fi întâlnit pe 
Buck Dawies. Gândea că ar fi o întâlnire cu ade
vărat interesantă de 'văzut. 

Mick trecu repede pela biroul său înainte de a 
se duce la .East End. 

— Ce e nou, miss Reyne? — întrebă el. 
— Va lăsat ,un cuvânt. Eu voiam să-1 întreb dacă 

n'avea alt lucru !de ispus dar n'am putut să obţin 
nimic mai mult. Părea îngrozit şi i-au trebuit cinci 
minute înainte 'de ,a se hotărî să lase acest cuvânt 
pentru Dvs. 

— El ar fi fost încă şi mai îngrozit dacă ştia 
ce ştiu eu acum, — murmură Mick care se gândea la 
Smasher Gates. 

— Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi, — remarcă 
tânăra fată. I 
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r— Nici eu, asia ,u'are importanţă; să vedem mai 
de grabă ce conţine acest mesagiu. 

Ei deschise plicul grosolan şi citi cele ce „ur
mează; 

„Draga Domnule Cardbyx \ 

„Banda lui Crosby trebuie să jie împrăştiată 
„sau din .contra, stăpânul /or ţ-a adunat şi i-a 
„mobilizat intru'n loc oarecare, Am încercat să 
„intru în contact CU mai mulţi; dar ei păiăsiseru 
„cu to(ii locuinţele din \ajun. Unde sunt acum 
„nu ştiu nimic. Nu ajungi să-i găsesc. E tot 

. „ceea ce pot s« fac pentru D-ta. 
(ssj SNOWE". 

Mick puse hârtia Jri buzunar oftând. Acest bilet 
nu-i aducea nici io soluţie; el nu mai avea nici p 
speranţă. Crosby, el .singur, (era, deja; destul de 
periculos, tiar dacă-şi imobiliza Jtoată armata, riscul 
devenea încă mai mare. Prin urmare în 'mijlocul 
acestor bandiţi se jgăsea |mama lui!... 

Mick nu avea frică pentru el; el văzuse moar
tea foarte aproape şi aceasta nu-i cauzase nici o 
emoţie, iar acum împrejurările ierau foarte diferite; 
o înspăimântătoare nelinişte îi strângea inima. 

— Invitata noastră a dat semn de vieaţă, miss 
Rayne? 

— N'am auzit nimic; cred c'a adormit; are aerul 
de a avea mult sânge rece, 

— Da, câte odată. Ai luat contact cu lata? , 
— Da, trebuie să fie ;în drum spre Londra, mi-a 

spus că va veni ,direct la birou. 
— E perfect. Mă duc să vorbesc cu încântătoa

rea noastră invitată. 

i 

file:///ajun
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Mick scoase cheia 'din buzunar şi deschise uşa. 
Iris Crosby era •aşezată '.într'un fotoliu ţinând ,un 
jurnal în mână; !ea ,nu întoarse capul la sgomtotul 
pe care-1 făcu uşa, deschizându-se. 

Mick luă iun fotoliu işi se aşeză în fala ei. 
— întotdeauna sunteţi aşa ide mută? Sau vă ho-

tărîţi să vorbiţi? t— întrebă el. 
Iris îşi continuă lectura (şi părea că ignorează 

prezenţa tânărului. ; 
— Gândeam să merg la Hanover Stairs, miss 

Crosby, — iurmă (tânărul. 
Un surâs dispreţuitor apăru pe buzele tinerei 

fete şi dispăru 'pe loc. Mick o privi cu un aer per-i 
plex, ceva în .expresia sa îl îngrijora şi tot conti
nuând să vorbească, el începea să aibă' convingerea 
că această întâlnire del a fora 11 ţesea un mare 
pericol. ' 

— Dar minam schimbat părerea, — continuă el, 
cu un /aer indiferent. In loc să mă 'duc la Rother-
dhithe mă voiu duce să găsesc pe tatăl Dvs. Eu 
nu sunt născut de ieri, o ştii. Să nu crezi, însă, că-
ai să mă duci mult cu poveştile D-tale. 

Ea se întoarse uşor către el lăsând în jos jurnalul 
şi-1 fixă cu ochii ei verzi. 

— D-ta nu poţi să fi întotdeauna viclean, — 
zise ea. 

— D-ta crezi că eu cred în poveştile D tale? 
— Şi D-ta îţi închipui că eşti atât de inteligent 

pentru a găsi pe Milsom Crosby? 
— N'am nevoie să fiu inteligent, l'am găsit; 

acuma îl voiu prinde. 
— Va fi departe înainte de a te mişca D-ta, — 

proferă ea printre dinţi. 
— Va trebui, atunci, să se grăbească, căci plec 

imediat, — răspunse Mick'. f ' 
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Jn sfârşit, o indicaţie % ' 
Miele reînchise uşa ;cu cheia şi se duse în birou. 

l£ra preocupat; în prezent era aproape sigur că 
întâlnirea aceasta dela Hanover Stairs era trucată, 
că i se (indicase expres pentru a-1 reţine un mo
ment la Rotherithe. Deci, trebuie că jena pe Crosby, 
...dar unde :era (acesta din urmă cu periculoasa lui 
echipă de pehlivani. !Ce voia el să facă la ora 11 
ca să dorească, lastfel, absenţa lui? El mergea din 
lung în larg, meditând aceste chestiuni pe care nu 
ajungea să le rezolve, când miss Rayne apăru Ja 
uşă. 

— Cineva vă 'cheamă (la capătul firului, — zise 
ea. Vreţi să !vă trec comunicaţia? 

— Desigur. 
Mick luă receptorul şi aşteptă; o voce care nu 

era aproape Idecât |un şoşotit nervos1 îi parveni la 
ureche. • | 

— Aici, Pith Mobley. Sunt cinci ore de când 
alerg pentru Dvs.; (cred că sunt în sfârşit pe pistă, 
dar vreau să-ţi jcotnunic ce s'a întâmplat sărmanului 
Smasher Gates şi fe destul. 

— Cum ai aflat asta? — întrebă Mick. 
— Cum cunoaşteţi Dvs., lucrurile, Domnule. "Bă

taia £s<ţe începută, dată totul5 
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— E bine Pitch. ;Nu te mai (gândi. Spune-mi 
ce ai nou? 

— Am aflat ca" Phil Carey era cu Buch Dawies 
şi am putut să-i urmăresc în toate manoperele. 
L-am văzut tocmind încă doi ţipi cunoscuţi pr'n 
îndrăzneala lor şi de trecutul cărora se spune mult. 
Au luat o trăsură şi s'au îndreptat călre Ormond 
Street aproape de Russel Square. I-am urmărit şi 
acum sunt într'o cabină telefonică în faJa ca^ei unde 
au intrat; aşi fi vrut mult să veniţi imediat aici 
pentru a lua afacerea în mână. Aceşti doi ţipi 
sunt asasini şi nu am poftă să-i întâlnesc. 

— Eşti un tip chic, Pith, — z;se Mick. Aşteaptă-
mă, voiu veni în cinci minute. Dacă ei se salvează 
înainte de isosirea mea, urmăreşte-i şi telefonea
ză-mi din nou. Nu mă părăsi, fiindcă vei vedea că 
n'am să uit niciodată anitorul D-tale. Ascunde-te 
şi aşleaptă-mă, viu, îndată! 

Mick traversă, alergând, iprin birou. 
— Spune tatălui meu că-i vo:u telefona, — strigă 

la miss Râvne îşi orevin-o no'iţ :a dfei Rotherthithe 
să supravegheze Hanover S'airs la orele 11; vor 
putea să vadă pe Milsom Crosby sau pe unul din 
banda lui. 

El porni cu toată viteza, cu maşina că're Qings-
way; după cinci minufe el era în Ormond Street în 
căutarea cabinei telefonice. In sfârşit el znri pe 
Pith palid şi a?itat care-1 aştepta cu ne-ăbdare în 
cabină. Mick făcu un semn cu ochiul fără a opri 
maşina şi făcu câţiva metri, încă, înainte de a frâna. 
Mobley îl ajunse imediat. 

— N'au ieşit, încă, — zise omul fără să pri
vească pe Mick. Ei sunt în a treia casă după colţ. 
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Fii prudent; aceşti toam'eni au mai multe crflme.pe 
conştiinţă. ' i 

— N'am frică. Sunt hotărît, astăzi. Mulţumesc 
Pith, ai fost brav. Vino să mă vezi mâine. 

— Dacă veţi fi viu, încă, mâine. 
Pith Mobley se (îndepărtă cu mâinile în buzunare 

într'un mod nesilit. Midk ştia că groaza lui nu era 
decât prefăcută pentrucă de mulle ori arătase ci 
că nu era îndrăzneţ. 

Mick aprinse o ţigaretă, se ascunse în dosul 
jurnalului său şi începu a supraveghea casa arătată 
de Pith; el aruncă o privire la ceas. Era 10 şi un 
sfert. "•' ! TI | 

Timp de 10 minute, Mick nu văzu pe nimeni, 
începu a se tone că, un poliţist să nu-i spună să 
circule. El n'avea ;teamă de oamenii rde care îi vor-; 
bise Pith, căci (din fericire nu-i (întâlnise niciodată 
şi în consecinţă nu putea să fie recunoscut. 

In sfârşit, către ora 10 şi jumătate, Mick lăsă 
jurnalul, se pregăti |să plece, tocmai când poarta 
imobilului se deschise cu precauţiune şi o siluelă 
apăru la intrare. 

Era un orn mărunt, corect îmbrăcat, purtând o 
umbrelă- sub braţ. Midk nu-1 văzuse niciodată. Un 
alt om urma, ;tot aşa de bine pus, d'ar mult imai 
mare îşi puternic; atitudinea lui părea plilnă de si
guranţă îşi privirea lui nu exprima nici o ezitare. 
Un al treilea personagiu ieşi din casă. Mick făcu 
o strâmbătură, îl (cunoştea că era Butch Dawies. 

Butcii purta o 'pălărie de fetru cu borduri largi, 
care-i ascundeau ochii şi un paredsiu mare îi în
velea corpul puternic. .Maxilarul igreu, gura bru
tală, mâinile late nu lăsau nici o îndoială. Acest 
trio inspecta strada timp 'de câteva secunde? apoi 
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unul din ei ifăcu semn unui taxi, unde luară loc 
toţi trei. 

Mick aşteptă fără să se mişte cu piciorul pe 
accelerator; regretă că-şi Juase maşina lui în loc 
de un taxi icare ar fi trecut neobservat. Dar, nu mai 
era timp să schimbe: taxi-ul se puse în mişcare 
şi Mick îl ,urmă de aproape. O luară la drum pe 
străzile mărunte şi Mick, jenat că maşinile îi îm
piedicau mersul, se iţemea la fiecare clipă să n'o 
piardă sau să fie observat de ei, hi sfârşit, la în-i 
crucişarea străzilor Florida 'Street şi Robert Street, 
taxi-ul se opri; Mick merse până la coltul apropiat, 
sari din maşină şi venind înapoi, văzu pe cei trei 
oameni opriţi pe trotuar, Butch plătea şoferul, 

Ascunzându-se după trecători, iCardby, urmă pe 
cei trei oameni care se îndreptară spre Pollard Road. 
In colţul străzii stăteau - doi oameni 'sprijiniţi de 
zid, fumând ţigarete. Aveau aerul de vagabonzi fără 
importanţă. Dar Mick îşi schimbă părerea când văzu 
unul din ei jluând ţigara şi aruncând-o cu violenţă 
în faţa celor itrei oameni. In ciuda acestui gest, 
trio care mergea ,nu se mişcă 'deloc. 

Mick traversă strada, căci uu dorea să treacă 
înaintea acestor pândari; simţi ochii lor fixaţi asu
pra lui, dar jnu întoarse capul. Deodată cei trei 
începură să traverseze .strada; Miqk îşi pipăi re
volverul aşteptându-se la un atac. Cei trei oameni, 
trecură la câţiva metri de el şi-şi continuară drumul 
către Saint-Peter Street. sMiqk începu să se întrebe 
dacă această plimbare prin oraş se va sfârşi odată. 
Pe partea opusă ,a trotuarului, uri om părea cu
fundat în lectura jurnalului său, pe :care-l lăsă să 
cadă jos, apoi îl ridică şi-şi reluă lectura! In mo-
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meniul când jurnalul jcăzu Butch Davvies «coase 
o ba «.istă şi o trecu pe frunte. 

Cei trei oameni, traverba.ă, brusc, trotuarul şi 
dispărură. MioK iţi urmă drumul, o luă obiic, către 
margine în ţelul de a-şi menaja mai mult spa au 
penau a lucra, în momentul când ©amend ia pahdă, 
intr'o strănut, ar fi vrut să-1 a.ace. 

Tânăiul stianse în imână revo.ve.ul; ajungahd la 
colţul sirăzii aiuncă ,o privire repeue la stânga şi 
zări pe ceie Xrti persoane -mergând la câţiva metrj 
înaintea lui printr'o trecere suâmtă. M x i nu în
drăzni să-i urmeze. Aceasiă fuaaă.ură stiâ.ntă părea 
o piedică prea periculoasă; tot înjUiând îţi cont.nuă 
drumul până la Hackney Koad. In acest loc el tra
versă strada şi © luă înapoi. Scoase aiunci un plic 
din buzunar şi începu să inspecteze casa, oprini 
duse din când în când pentru a-şi îndrepta, alter
nativ, privirea la numele de firme pe caie le scria 
pe plicul ce /ţinea în mână. Când ajunse la fundă
tură, examina cu atenţie casele care o mărgineau. 
Intr'o parte era p firmă „Samuel and Co." Import; 
şi pe cealaltă casă o firmă care purta „Forest et 
Fils", imprimerie. t > 

Mick remarcă" trei paznici care păreau a o su
praveghea şi, trebuia isă ia o decizie rapidă înainte 
de a ie părea suspect. (E1 îşi repeta numele de 
„Forest şi Fiul" tipografi şi :se întreba dacă nu 
era aceasta, soluţiunea ţprobiemei pe care o cău^a. 
O mare iirmă de imprimerie putea să acopere cu 
numele ei mici lafaceri murdare §i chiar o afacere 
de falsă monedă; iera posibil ca aceasta să fi fost 
imprimeria lui Milsom Crosby. Dar principala ches
tiune nu se irezolva niciodată: Unde era Cardby §{ 
unde era Milsom Crosby, el însuşi? 
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— Trebuia să se înişte; dacă Mick rămânea încă 
să se plimbe aşa fără scop aparent, paznici lui 
Crosby l-ar ti remarcat cu siguranţă şi ar ti pre
venit pe complicii ,lor. Tânărul ar ii dat muit peiitru 
a găsi un restaurant sau o cafenea prin împreju
rimi ca să ipoaiă să supravegheze, fără pericol, caia 
care-1 interesa. Dar (în acest cartier nu era nimic 
din acestea. L r . : i : i l I • L i . -i 1 

Deodată, Mick, zări un camion care sosea în 
strauă şi se topri în faţa imprimeriei; el notă nu-
măiul şi întorcând capul observă în acelaşi timp pe 
imobilul în faţa căruia Jse găsea o pancartă: De 
închiriat. Deodată intră jn casă §i se apropie de 
gardian. , . . \ I i i ! L I 

Văd că aveţi |un birou de închiriat, — zise el; 
dacă localul dă ia stradă, aşi vrea să-1 vizitez. 

Trei încăperi dau efectiv la stradă; vă arăt dru
mul, — răspunse gardianul precedând pe Mick, 
Ei luară ascensorul >şi sosiră la dajul al U-.ea. 
Tânărul intră grăbit .în (birou §i se apropie de 
fereastră. Tocmai în acest moment patru oameni 
ieşiau din imprimeria idin ţfa^ă, purtând o cassă 
mare pe care o coborîră în camion, după care re-
intrară în casă. < 

— Chiria acestor trei piese 'face 500 Livre pe 
an, — zise gardianul. Pentru ce vă trebuie Dvs„? 

— înţeleg întrebarea Dvs., j — răspunse Mick con
tinuând să privească !pe fereastră. Mă întrebam, toc
mai, dacă acest birou ar putea isă-mi convină. Nu 
observasem că e o imprimerie în fată şi mi-e teamă 
ca această vecinătate să nu fie jenantă pentru mine. 

— Adevărat? 
— Da, eu sunt reprezentantul unei mari firme 
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de imprimerie din Birmingham. Vedeţi Dvs.? Ce 
ştiţi Dvs. de această imprimerie din faţă? 

In acel moment, ,o a doua cassă mare fu scoasă 
din imobil şi aşezată la rândul iei în camion. 

— Nu ştiu mare lucru, nu ştiu cine este în ca
pul afacerii. Mi ise pare de altfel că nu merge bine. 

Mick vru să (răspunriă, dar ceea <ce văzu în stradă 
îi opri respiraţia: 

Oamenii ieşiati cu noui pachete pe care le în-
cărcau în camion şi pe treptele scării supraveghind 
încărcarea, era un personaj pe care Mick îl credea 
să fie la ''hotelul din Ringwood: era Persis Swale, 
imprimerul... 

Mick scoase batista |şi îşi şterse fruntea: Acum 
putea să-şi explice bine lucrurile. 



CAP. XIX. 

O altă pistă 
Gardianul continua să vorbească, dar Mick nu-l 

asculta. Persis Swale idădea ordine cărăuşilor Işi 
Mick iputea să idistingă mişcarea buzelor lui; Tâ
nărul înţelegea acuma cât 'de bine era informat 
Milsom Crosby de toate câte se petreceau la Ring-
wood. Dar dacă Swale lucra cu Crosby, Ide ce tă
cuse când: chiar acest Crosby încercase să-i asa
sineze pe "toţi? De ce iui vorbise când înţelesese 
că stăpânul lui 'nu ezita să-1 sacrifice împreună cu 
celelalte victime? 

Cărăuşii aduseră o altă cassă ;şi intrară înăuntru 
cu Swale. Mick hotărî că era vremea să iasă penA 
tru a nu pierde plecarea camionului pe care voia 
să-1 urmărească. 

— Trebuie să mai văd încă ;şi iun alt apartament, 
— zise el gardianului; vă voiu da în curând răs
punsul. 

Ii strecură ceva bani în mână şi coborî repede, 
scara. Când făcuse câţiva paşi în stradă, el chemă 
un taxi şi se urcă în ,el, nu fără a remarca cu sa
tisfacţie că un tub acustic îi permitea să comunice 
direct cu şoferul. 

•— Vei urmărj încet drumul si când acest camion 
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pe care-I vezi, se va urni din -loc, îl vei urmări peste 
tot unde va merge. Eu mă voiu aşeza pe jos în 
maşină şi mă voiu ascunde. Se va crede astfel că 
d-ta mergi gol. Nu te îngrijora dară contuaml 
lucrează, — că !te voiu plăti larg dacă nu pierzi 
camionul din ochi. 

După oarecare ezitări, (şoferul primi oferta lui 
Mick şi merse ,să se iposteze ila o mică distantă de 
camion în care se continua încărcarea. Mick se 
ghemui jos şi 'îşi luă tubul acustic. 

— Unda sunt? — murmură el. 
— încărcatul e terminat, 'Domnule, -— răspunse 

şoferul. Trei oameni 's'au urcat în camion şi l-au 
închis. Pleacă acum. i 

Mick sim^i maşina !mişcându-se şif, în curând, 
pierdu orice noţiune a direcţiei în care era dus1. 

— Suntem în Caledonian Road şi ne îndreptăm 
către Nord', — şopti conductorul. Camionul e Ia 
30 de metri în faţa noastră ,şi până acum cred că 
nimeni nu ne-a (remarcat. 

— Bine, nu-1 pierde, mai ales, Idin och'. 
Mick luă un creion şi începu să sgârie câteva 

note. Primul lui mesaj era pentru ta făl său; îi spu
nea să ceară la Scotland Yani isă facă o perchezi
ţie la imprimerie 'şi îl preveni1 că Perşii Swale era 
din bandă şi .trebuia isâ* 'fie 'tratat ca atare. Al doilea 
mesaj conţinea aceleaşi .informaţiuni pentru Scot
land iYard. Mick lipi plicurile cu note şi aşteptă 
o orazie favorabilă ipentru a le trece conductorului 
maşinei. 

— Am traversat Hollovay şi suntem în Archway 
Road, — murmură şoferul; cred că ne îndreMăm 
către Bighgate... nu! 'ei încetinează mersul >ŢÎ re 
întorc la stânga. 
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Mick auzi scrâşnitul frânelor şi taxiul se opri». 
— Staţi liniştit, — sşopti şoferul. Camionul s'a 

oprit în fata unei duble porţi deschise la stânga 
şi unul din oameni bale la ipoarlă... poarta se des
chide... omul face semn ca,nionu.ui care intiă în 
curte, porţile se reînciud... nu mai e nimeni acumi, 

— Bine, înaintează încă îşi opreşte-te după col
ţul cel mai apropiat, am să-ţi spun câteva cuvinte. 

Şoferul conduse taxi-ul îutr'o strădu.ă şi Mick 
după ce se asigurase că nu era urmărit, ieşi dur 
maşină. j 

— Aţi auzit vreodată vorbindu-se ;de firma Card" 
by şi fiul? — întrebă tânărul. , 

— Vorbiţi de detectivii Cardby? , 
— Da, sunt aceiaşi. Ei, bine, eu sunt Mick Card

by, cel mai «tânăr din firmă. Am. aici două mesagiii 
importante: unul pentru talăl meu, celălalt pentru 
Scotland Yard. Vă cer să le duceţi la adresă. Văl 
veţi duce mai întâi acasă la tatăl meu. Vă dau două 
lire sterline pentru această cursă, dar >vă rog să 
reveniţi cel mai (repede posibil. 

— Dar aşi putea să vă şi telefonez? 
— Nu, nu vei |fi crezut; trebuiesc duse m'esa-

giile mele. Noroc bun ;şi mulţumesc pentru con
cursul D-tale. '.i 

Şoferul luă cele două mesage şi plecă spre cen
trul oraşului. , , 

Mick traversă strada [pentru a se Îndepărta de 
imobilul care-1 interesa, ,când zări o cabină tele
fonică tocmai în faţa lui. Aruncând o rapidă privire 
în jurul lui pentru a se (asigura că nimeni nu-1 

'urmărea, el intră in cabină; era un excelent post 
de observaţie. Telefona la Whithehall 1912 şi ,ceru 
un inspector pe care-1 cunoştea personal. 
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— Aici Mick Cardby. En lucrez în aceeaşi afa
cere cu Oribble. Poţi să-mi trimiţi, degrabă, o ma
şină foarte rapidă la Nr. 437 Archway Road? Am 
urmărit până aici banda lui Crosby ,şi eu nu mai 
am maşina niea. Nu-mi trimite mai mult decât lin 
om, dar alege /unul din cei foarte buni. Dacă a-
ceastă bandă se imişcă înainte de sosirea agentului 
D-tale, voiu fi obligat să iau unul din cele dou;ă 
automobile care sunt aici aproape de mine: unul 
poartă Nr. 7846 "celălalt Nr. 8252. ,Dacă am plecat 
când maşina Dvs. Squand va sosi, învaţă pe a-
gent că va trebui să mă ,caute în împrejurimi şi că 
eu voiu fi într'o maşină purtând unul din aceste 
două numere. E ifoarte grabnic. Ai înţeles nu-i aşa? 
Mulţumesc. 

Inspectorul nu mai jpuse întrebări inutile. El cu
noştea îndeajuns pe Mick pentru a işti că tânărul 
nu cerea niciodată ajutor fără să aibă realmente 
nevoie. 

Mick telefona de asemenea la birou unde află 
că tatăl său se întorsese dela Ringwood; îi rezumă 
conţinutul mesajului pe 'care i-1 trimisese şi-1 rugă 
să telefoneze deasemenea la Yard. 

— Ai noutăţi dela mama ta? — întrebă bătrânul 
detectiv. 

— Nu, încă, tată; ,dar, am speranţă. Crosby ţi-a 
telefonat? 

— Nu, dar am ivorbit cu fiică-sa. Ai avut o idee 
fericită, Mick. Este adevărat, ochi penfru ochi şi 
dinte pentru dinte. Când vrei să viu cu tine? 

— Intr'adevăr, nu ştiu. Tu ai putea să treci pe 
aici după percheziţia 'dela imprimerie, dar e şi mai 
probabil că eu in'o să fiu acolo; în tot cazul poţi 



ÎNCHISOAREA E DESCHISĂ 187 

. să încerci. Sunt .aproape sigur că ceea ce căutăm 
se găseşte în camionul pe care-1 .urmăreşti. 

Ce vrei să 'faci cu Iris Crosby? 
— Nimic, dacă tatăl jsău telefonează, spune-i (că 

eu lipsesc şi nu ,ştii unde isunt; spune-i de asemenea 
. că fiica lui este la noi şi că ea va suferi exact 
acelaşi tratament ca cel pe care îl aplică imTamei 
mele. 

— S'a. înţeles, dar fii atent, dragul inieu. Pe 
curând! 

Mick agăţă receptorul şi aşteptă. Era de peste 
20 de minute la postul lui de observaţie, când un 
Squad apăru în stradă şi se opri în faţa casei cu 
Nr, 437 Archway JRoad. Mick lăsă să treacă câteva 
minute, apoi ieşi uşor şi se îndreptă către maşi'hă. 
Conducătorul îl. privea cum vine fără să se mişte 
şi pândea un isemn de recunoaştere. Cardby aruncă o 
privire în jurul Iui şi se apropie şi1 mai mult de 
automobil. 

— Viu acuma, — {murmură el fără a întoarce 
capul. 

Făcu câţiva paşi, se asigură că inimeni nu-1 su-
pravegbia şi revenind înapoi, sări pe scaun lângă 
şofer. 

— Alio, alio, Sandy, — zise el; trăgându-şi pă
lăria pe ochi. Tu n'ai pierdut timpul! 

— Mi se pare că mi s'a spus să ne grăbim', — 
răspunes tânărul detectiv cu calm. Unde ai ajuns, 
Mick? 

— Am să-ţi povestesc în timpul .cât îţi vei.fuma 
ţigareta. Timpul va părea mai lung. 

Mick îl puse în curent, apoi aşteptară în li
nişte. Un sfert ide oră trecu; timp în care poarta 
dublă rămânea mereu închisă. 
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— Dacă nu se ideschide lnfr'un ceas, mă voiu 
duce să văd ce se petrece în interior. Ceva îmi 
spune că această încărcătură nu a ajuns la desti
naţia ei definitivă. 

Mie nu-mi plac prea imult aceste aşteptări, Mick. 
— Nici mie, mai mult. 
La câţiva metri de aici, a!mi .văzut placa unui 

doctor; apropie acolo maşina Sandy; un autoironii 
în fata porţii lunui medic nu e susnect. A'm1 să iau 
pardesiul care este în spatele D-ta'e, căci costu-uul 
meu de sport ar putea să atragă aten+ia bandei. 

Sandy conduse maşina în faţa porţii indicate si 
îşi reluară aşteptarea. 

— Ai aerul obosit, Mick; ar trebui să tragi un 
pui de somn; dacă se întâmplă ceva, atunci te 
trezesc. 

— Nu Sandy, eu .nu voiu închide ochii până ce 
nu voiu fi regăsit pe mama mea şi nu voiu fi bă
gat pe Crosby |la puşcărie. După aceea, am să dorm1 

o lună în !şir... atenţie! se deschid porţile, fii gata! 
Un om fmlărunt, cu figura uscată anăru în în-

tredeschizătura uşii, inspecta cele două părţi ale 
străzii, aruncă o privire raoidă a-unra maşinii de
tectivilor şi dispăru în dosul porţii1. Sandv arjă~ă 
pe pornitor şi Mick ni ridică 'gulerul parde^iului. 
Omul mărunt se arătă din nou, ieşi în stradă şi 
făcu un semn cu mâna: spatele .unui furgon ieşia 
pe poartă. 

— Drace! nu este acela pe care îl aşteptam, — 
murmură Mick între dinţi. Furcoiul coborî în stra Jă 
şi Mick citi inscrroţia pe părţile lui: „Compania 
Electrică de Nord". Furgonul făcu o manevră şj 
drumul spre Highgate. 

Ce facem noi? — întrebă Sandv, 
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— Aşteaptă puţin şi apoi vel trece prin faţa a-
cestei porţi. f 

Ea era, deja, aproape închisa" caid trecură pe 
lângă ea, dar Mick avusese timpul să vadă destul. 

— Accelerează Sandy şi urmă'eşte furgoml. 
— Ce este, Mick? pentru ce această urmărire? 
— Am zărit camionul în curte şi era de~că-r*at. 

Am gândit că nu era ultima destinaţie a încărcării 
sale, a fost transportat în acest furgon. De data 
aceasta, Sandy, n'au putut să ne înşele. 

Furgonul trecu Highgate şi luă drumul de'a New 
Cabridge. El nu înceta de^oc vifeza, dar puternicul 
Squad nu se lăsa mai prejos. Nu era depar'e de 
Alcombury Hill, când conducătorul furgonului în
tinse braţul pentru a face semn că el va înceta vi
teza; Sandy lăsă acceleratorul şi aştepfâ". Intorcân-
;du-se la stânga, furgonul dispăru în dosul unui 
grilaj masiv. ' I .' ' ! f 
\ — Opreşte-te puţin mai departe de imiarginea dru
mului. — zise MicV-

Un zid înalt preceda grilajul şi coama Iui era 
acoperită din sârmă ghimpa'ă. Un om închidea por
ţile după trecerea furgonului, alţii doi erau pos'aţî 
de fiecare parte a zidului puţin mai departe. Loqul 
era păzit ca o fortăreaţă. ! 

— Vezi, dară, — zise Mick', — împingând ai 
cotul pe însoţitorul său. Ii ară!ă pe griTaj, reperată 
de mai multe ori ri pe zid această inscripţie: „Co
lonia de vacanţă dela A'co^ibury. Strict particulară. 
Contravenienţii sunt urmăriţi". 

— Ce gândeşti de asta? — murmură el. 
— E mai imult decât de bănuit, — răspunse 

Sandy. 



CAP. XX. 

O colonie stranie 
— Zăresc o bifurcaţie puţin mai !departe, — zise 

Mick. Hai până acolo şi vom putea să facem o mică 
inspecţie. 

— „Colonie de vacanţă!" — isbucui în râs Sandy. 
Ciudată colonie: Am recunoscut pe portarul Smich 

' Flowers; l-am trimis altă dată să facă o cură de 
cinci ani la Dartmoor pentru o afacere. 

Ciudată colonie, într'adevăr. Ei întrebuinţează a-
cest furgon pentru a înşela lumea şi a o face să 
creadă că livrează aparate de raze ultra-violete sau 
altele în acest stabiliment. într'adevăr acest Crosby 
e departe de a fi prost. 

Sandy întoarse maşina şi se opri pe marginea 
şoselei. Cei doi oameni coborîră şi Mick arătă un 
câmp situat pe partea stângă! 

— Am să trec pe acolo şi >să văd dacă nu se 
poate sări peste ziduri, — zise el. Nici gând nu 
este să se poată intra pe poarta principală. D-ta 
rămâi aici, cu maşina. 

— Ah! nu. De exemplu! Mă iei 'drept un şofer. 
— Ştii bine că nu vreau să spun asta, Sandy. 

Numai această colonie de vacanţă mi se pare prea 
periculoasă şi mă tem Cri acel care intră nu mai 
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poate ieşi niciodată şi cum această afacere mă pli
veşte personal, nu vreau ca să rişti şi D-ta, 

— Ascultă-mă, Mick, — răspunse tânărul detec
tiv; mă cunoşti deja de trei sau patru ani, de când 
mă iei pe mine, drept un fricos? 

— Nu te iau drept un 'fricos, Sandy* Şi eu ştiu 
că, atunci când ai de tăcut ceva, reuşeşti foarte 
bine, dar în mod precis această afacere nu te pri
veşte. Rămâi aici cu maşina. 

— Niciodată! Am intrat în horă, trebuie să joc 
până la sfârşit. E adevărat, la urma urmei am tot 
atâta drept ca D-ta asupra acestei colonii de va
canţă, 

— Eşti descurajant, Sandy. Ai cel puţin o armă? 
— Da, pumnii mei. D-ta? 
— Am un revolver şi am şi măciucă mea, Dar cu 

drept cuvânt, aşi prefera să nu vii. Ai face mult mai 
bine să te duci până la Stamford să găseşti pe şeful 
poliţiei locale pentru a-i cere să ne trimită întărituri. 
In timpul acesta, eu voi explora locurile. Cunosc a-
cest fel de oameni şi ştiu că nu se va putea rea
liza treaba numai cu mine. Fă cum îţi spun, te a-
sigur. l | > : : ! ; LJ 

Tânărul detectiv ezită încă şi zise în sfârşit: 
— Văd că ai 'dreptate. Mi-e penibil să te pără

sesc. Dar mă voi întoarce cât mai repede posibil. 
De ce nu aştepţi sosirea întăriturilor? 

— Se pot întâmpla multe lucruri în timpul acesta. 
Şi cum am convingerea că mama mea este închisă 
în această casă, eu nu pot să aştept, înţelege-mă. 
Dar repede, Sandy I . ' 

Detectivul se urcă în maşină, şi plecă cu toată 
viteza în direcţia Stamford. Mick se îndreptă către 
câmp, spre colonia de vacanţă. îşi ţinea mâinile în 
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buzunar, gata să sedată măciuca sau revolverul, după 
împrejurări. 

După 10 minute, el ajunse la piciorul zidu'uî pro
prietăţi. Întorcând capul, zări un om care venea în 
întâmpinarea sa. i 

Aspectul lui nu era prea asigurător, dar Mick 
se simţea liniştit la gândul că nu-1 văzuse niciodată 
înainte. Omul ţinea un retevei gros în mână şi ex
presia feţei sale era brutală. 

— Pleacă de aici!, — ordonă el. Intrarea e p-
prită. 

— Eu nu intru, — replică Mick, — şi câmpul nu 
vă aparţine. 

— E posibil, dar acei care se apropie prea mult 
de proprietate se căiesc în totdeauna. 

Omul se apropie de Mick ridicând re'eveiul. Ochii 
săi mici erau injectaţi de sânge: 

— M'ai înţeles! — grohăi el; pleacă sau îţi sparg 
capul! 

Mick înălţă din umeri şi se dădu înapoi ca şi cum! 
ar fi vrut să plece; omul lăsă în jos reteveiul, rân
jind. Sigur că raza de lumină, bracul lui Miele se 
ridică şi măciuca isbi în tâmpla omului care se 
prăvăli, scoţând un gemăt surd. Miele îl privi cu 
răceală, nu mai avea nici o milă pentru oameni de 
specia aceasta. După un minut de reflexie, îşi scoase 
pălăria ca şi pardesiul lui Sandy şi le înlocui prin 
şapca şi mantaua uzată a victimei, apoi exam'mă 
din nou zidul; era prea înalt şi în afară de asta 
deasupra avea sârmă ghimpată. Escaladarea eraim-
posibilă. i ! ! i • " ' ! • |~1 

— Mick se îndreptă, prudent, în lungul zidului 
şi întâlni în curând o poartă. După ce încercase să 
o deschidă, înţelese cŞ acolo sforţările lui erau za« 
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darnice; uşa era de stejar solid şi era pe dinăuntru 
barată cu fier. 

Merse continuându-şi drumul când de odată au2i 
un sgomot de paşi grei apropiindu-se de el; se lipi 
de perete şi aşteptă. Paşii erau ţcu totul aproape şi 
de odată un om apăru în faţa lui Mick. Se văzură 
amândoi în acelaş timp; ridicând reteveiul, omul se 
aruncă asupra lui Mick înjurând idar Mick era aşa 
de prompt ca şi el. El evită lovitura şi lansând braţul 
său, lovi cu măciuca pe adversar care căzu în nesim
ţire. Tânărul surâse, progresiunea era înceată, dar 
batalionul lui Milsom Crosby începea ;să se reducă. 

Puţin mai departe, el văzu un crânguleţ şi făcu 
o 'strâmbătură: ; 

Era acolo o ascunzătoare favorabilă pentru cineva 
dar ar fi vrut să supravegheze drumul fără a fi 
văzut. Mick îşi puse măciuca în buzunar şi scoase 
revolverul care, pentru moment, părea p armă mai 
sigură. 

El se întreba ce avea ]de făcut, când deodată un 
lătrat furios porni din crânguleţ. Uitând orice pru
denţă tânărul se repezi în crâng pentru a face pe 
câine să tacă. Un dog colosal îi ieşi înainte; el lătra 
cu furie, părul său era sbârlit, balele curgeau din 
gură, şi lanţul la care era legat era întins la extrem. 
Mick avu o secundă de ezitare; ,nu-i plăcea să o-
moare animalele, apoi suspinând apăsă pe trăgaciul 
revolverului. O detunătură surdă, şi animalul muri. 
Mick se îndreptă şi ascultă; nici un sgomot nu venea 
să turbure liniştea crângului. El dete laoparte ramu
rile şi privi în jurul Jui; crângul ascundea întreg 
piciorul zidului în acest loc. Nu remarcase din prima 
dată marele crâng din jurul zidului care dădea un 
acces uşor şi ale cărui ramuri se încrucişau cu ace
lea ale unui ulm situat în interiorul proprietăţii. 
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Fără să mai ezite, Mick repuse revolverul în buzu
nar, alergă către stejar şi începu să se caţere cu 
agilitate. Ajuns destul de sus, el părăsi trunchiul 
principal şi înainta pe o ramură puternică care se 
întindea pe deasupra zidului. Operaţia nu ,era uşoară 
şi Mick se felicită încă odată de a fi putut să treacă 
atâtea ore, exercitându-se pe barele paralele. Aşa 
că atinse o ramură a ulmului; o înşfacă şi prinse 
trupul pomului. Acolo se opri pentru a respira, aboi 
lăsându-se să alunece până la pământ se găsi în 
interior; voiajul aerian era terminat. Se găsea acum 
într'o pădurice Ide ulmi peste care vedea în de
părtare o pajişte şi clădiri de cărămidă roşie. 

Mick făcu câţiva paşi şi se opri. Cinci sau şase 
oameni, mergând la 10 metri lunii de alţii, se plimbau 
prin faţa pajiştei. Milsom Crosby îşi mobilizase mica 
lui armată cu serioase intenţii; colonia de vacanţă era 
păzită ca şi când ea deţinea jgiuvaeriile coroanei. 

Mick se sprijini de un arbore ;şi reflectă. Nu 
vedea decât un noroc şi un mijloc de a încerca: la, 
zidul mare al peluzei, unul din oameni împrejmuia 
un zid la fiecare din ocolişurile lui; dacă Mick putea 
să-1 atace în momentul când n'ar fi văzut de cama
razi, asta ji-ar permite să se apropie de casă. 

Ascunzându-se pe după arbori, Mick înainta din 
ce în ce către om; el se aşeză pe vine un moment^ 
când acesta era la marginea peluzei întorcându-i 
spatele; tânărul aruncă o privire în jurul lui pentru 
a se asigura că nimeni nu-1 vedea şi în "două sări
turi trecu în dosul zidului. Acolo se opri» ascultă să 
audă scoţându-se strigăte de alarmă, dar totul ră
mase liniştit. Mick îşi luă repede hotărîrea: 

Dacă putea să capete un adăpost înainte de în
toarcerea gardianului, el prefera să nu-1 omoare pe 
acesta pentru a nu risca să atragă atenţia. Porni, deci, 
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spre casă şi se introduse într'un hangar, tocmai în 
momentul când omul urma să vină înapoi. Mick avu
sese grija de a socoti paşii pe care gardianul îi avea 
de făcut înainte de a dispare din nou. El ştia, deci, 
în ce moment îi va fi posibil să iasă din ascunzătoare 
fără a fi văzut. Numărând! până la 30, el scoase 
capul, zări spatele omului care înconjura zidul şi 
făcu o nouă săritură care îl '.conduse într'un hangar 
de cărbuni. In sfârşit o a treia săritură îl duse în 
faţa unei portiţe practicată la coltul casei. Uşa cedă 
sub presiune şi Mick se strecură ţin vestibulul întu
necos. Orice ar ifi putut să se întâmple acuma, el 
era în fortăreaţa lui Crosby! 

Timp de câteva clipe, rămase fără mişcare, cu 
degetul pe trăgaciul revolverului, dar totul 'era li
niştit şi el se îndreptă către o uşă mare acoperită 
de postav verde pe care o văzu în faţa lui. Nu fre?i 
buia să mai temporizeze, poliţiştii vor sosi, fără 
îndoială, în curând şi el voia să fie în locul lui dad1', 
încerca greutăţi pentru a intra. 

Deschizând uşa, Mick descoperi un coridor ,1a sfâr
şitul căruia o altă uşă dădea în hali. Mick se aplecă 
şi privi prin gaura cheii. Butcii Dawies era aşezat 
pe un scaun cu spatele întors spre perete privind 
fix intrarea. Mâna sa dreaptă căzuse pe genunchi 
şi văzu că în ea ţinea un revolver. Tânărul oftă; 
Butch Dawies se 'plimbase deci prin mahala. Nu mai 
trebuia să piardă un moment; Dacă Mick rămânea 
în contemplarea lui Dawies putea să-1 atace, pela 
spate, altul şi dacă se întorcea ,pe culuar era Butsh, 
acela care ar fi sărit asupra lui. N'avu timp să re
flecteze. Auzind paşi în urma lui, iei se întoarse; 
ochii lui întâlniră privirea înspăimântată a unei fe
mei: par,e înainta pe culuar cu un pahar şi o sticlă 
: • bere. Fără să înceteze de a o fixa, Mick î{ făcţi 
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semn să tacă şi să se apropie. Ea înainta câţiva paşi 
tremurând, sub privirea aspră a lui Mick şi sub a-
menin tarea revolverului. 

— Este, aici, o femeie pe care au adus-o ieri sau 
în dimiaeaţa asta, — murmură el; .spune-mi unde 
este dacă nu, te omor! 

— Este la primul etaj în camera [din fund, — 
bâigui ea. 

Mick o privi neştiind ce avea [de făcut. Ar fi vrut 
să facă economie cu această femeie, dar trebuia cu 
orice preţ să obţină tăcerea dela ;ea şi el nu avea 
alegerea mijloacelor. 

— Pune această sticlă şi acest pahar jos, — or
donă el în timp ce scotocea buzunarul pardesiului. 

Ea se supuse şi în timp t e era încă aplecată, îi 
administra pe ceafă o lovitură de măciucă; o reţinu 
în braţe în momentul când trebuia să cadă în nesim
ţire şi o depuse într'un colţ pe culuar. 

Acum, Mick trebuia să lucreze foarte repede. La 
fiecare clipă cineva putea să descopere pe femeia 
leşinată şi planul lui ar fi !dat greş. El respiră adânc; 
se apropie de uşă, o deschise brusc şi dintr'o sări
tură se găsi în hali. Butsch Oawies se întoarse cu 
vioiciune. 

— Stai liniştit, Butsch, — zise cu blândeţe Mfck. 
Eu am venit aici să mă exercitez la tragere. Dacă 
mişti încep a i tine. Ridică-te! 

Banditul avu un surâs şi schiţă un gest din 
mâna dreaptă. 

— Dacă e moartea pe care o doreşti Butsch, vei 
fi servit imediat. 

— Ştiam că ne vom reîntâlni, Cardby, — ţipă 
Butsch. Dacă d-ta... 

— Ridică-te şi lasă arma în pace. 
1 Vocea tânărului detectiv era imperioasă şi ame

ninţătoare, Nu era timp de shi^a. 



CAP. XXI. 

Ultimul rond 
-<- Nu| mă voi întoarce la Moor, Cardby; mai 

bine să fiu pmorît. 
— Dorinţa ta va ifi (împlinită dacă nu te scoli 

într'o clipă! 
Butch privi ţeava revolverului ţintit asupra lui de 

o mână fermă, apoi întâlni ochii lui Mick; nu citi 
în ei nici milă iniei teamă; învins, el se ridică încet, 
lăsând să-i cadă arma. 

— împinge, acum, cu piciorul acest revolver în
spre mine, — ordonă ,Mick; dar dacă faci o mişcare 
ca să te apleci ,să o iei, eu te împuşc. 

Fără a-1 părăsi din ochi pe adversarul lui şi fără 
a coborî arma, Mick luă revolverul şi-1 puse în bu
zunar. Butch era roşu de o furie care-i injecta sân
gele în ochi. 

— Butch, — pronunţă Mick cu o voce aspră; 
ştiu că mama mea ieste la primul etaj, în camera din 
fund, arată-mi drumul îşi dacă vei încerca să mă în
şeli îţi vei găsi moartea în acel moment. 

Banditul strânse dinţii; picăturii de sudoare îi per-
lară fruntea, el ridică mâna pentru a se şterge. 

_ — Nu face asta! — strigă Mick. Nu-ţi permit să 
mişti braţul căci n'am nici o încredere, Te previn că 
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nervii mei au ajuns la culme şi te sfătuiesc să fii 
atent cu vieaţa ta! Urcă scara asta! 

Dawies porni cu un pas târî tor; Mick se uită. 
— Grăbeşte-te Dawies; n'am iintenţia să-mi trec 

toată ziua aşteptându-te. 
Adu-ţi aminte şi g:ândeşte-te vcă nu mai e "Mii-» 

som Crosby care 'comandă, ci unul care nu ezită să, 
vă suprime. 

In timpul acela, •banditul continuă să meargă foarte 
încet contrar de ceeace voia Mick. Ajunseră în sfâr
şit la palierul primului etaj, totul părea liniştit şi 
pustiu. Fără îndoială era destulă încredere în garda 
exterioară şi se judeca inutil să se ia în interior 
alte precauţiuni. Ajuns în fundul culuarulni, Butch 
se întoarse: 

— Veţi găsi pe mama Dvs., aici, — zise el in
dicând o uşă. 

— Deschide D-ta, şi întră, — ordonă Mick. 
— Eu nu. pot. ! 
— De ce? ! 
— Uşa este închisă şi eu n'am cheia. 
Mick îl privi fix; Butch îi văzu expresia ochilor, 

paloarea feţei şi mişcarea degetelor sale pe tră
gaciul revolverului. El tremura, îşi trecu limba peste 
buzele uscate. Mick tăcea mereu; Butch declară: 

— E posibil ca ,să pot s'o deschid. 
— E posibil ca să te fac să nu mai trăieşti, 

da:ă nu o deschizi, — răspunse cu răceală Mick. 
Butch ştia că Mick nu glumea; fără a mai pro

testa, el scoaes o cheie din buzunar şi deschise uşa. 
— Intră, primul, Dawies!, — şi aşcază-ie lângă 

zid. Ştii ce te aşteaptă dacă încerci să faci vreo 
mişcare, 
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—- Copilul meul, — murmură din fundul camerei, 
vocea slabă a D-nei Cardby. 

Mick surâse la început fără a răspunde, căci pen
tru o clipă era în mod singular ocupat să urmărească 
pe Dawies. , ( 

— Mamă, — zise el, în sfârşit, — mai e cineva 
în camera D-tale aici? 

— Nu, — răspunse D-na Cardby înaintând şi 
luându-1 de braţ. 

— Nu te apropia, mamă dragă, — zise repede 
Mick. Vino repede, ia cheia care a rămas pe dina
fară şi să ne închidem aici. 

Butsch rânjea. 
— Şi D-ta începi, chiar, să ai frică Cardby? Acum 

când a-ţi regăsit pe mama, nu mai aveţi curajul s'o 
faceţi să iasă de aici? 

De altfel eu nu sunt mirat căci mă aşteptam. 
— Te înşeli Butch. Mai stau încă un moment 

aicea, pentrucă dacă plecăm trebuie sa vii de ase
menea cu noi. 

— Asta e mai uşor de spus decât de făcut., 
— Nu, nu este greu de făcut, când eşti înarmat 

cu un revolver bun şi când eşti decis ca să te ser
veşti de el. înţelegi că mi-e cu desăvârşire egal, 
clacă ieşi de aici pe picioare sau într'o maşină de 
ambulanţă. Cum ai tratat tu, pe sărmana mea mamă? 

— Nu mi-a dat nimic, nici să mănânc nici să beau, 
de ieri, şi, mă simt foarte slăbită. 

— Cineva de aici va suferi acelaşi tratament, — 
zise Mick cu un aer sălbatec. Cine te-ă adus aici? 

— El, — răspunse D-na Cardby, arătând pe Butch. 
El m'a arestat în momentul când ieşiam din cine
matograf şi m'a împins cu forţa într'o maşină. Ce 
face tatăl tău şi unde este? 
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— E foarte bine. O să fii acum, în curând la el. 
Eu văd că îţi mai datoresc ceva, Butsch; credeam că 
am să vă trimit pur şi simplu la Dartmoor pentru 
vreo 10 ani, dar acuma voi căuta ceva mai bun. 

— Şi eu, de asemenea, voiu putea să vă găsesc 
ceva mai bun, Cardby. D-ta îmi vorbeşti cu atâta 
siguranţă pentru că eşti înarmat dar dacă vreodată 
vă găsesc fără armă, vă voiu arăta eu atunci în ce 
apă mă scald. 

: . — Adică? 
— Eu vă voiu da cea mai frumoasă chelfăneală 

pe care a putut s'o primească vreodată un om. 
— Sper să-ţi furnizez ocazia, ştii bine că eu 

nu voi da înapoi în faţa unui bandit ca tine. Când 
voi fi găsit pe unul pentru a supraveghea pe com
plicii tăi, voi Vedea ce-mii va fi posibil să fac pentru 
tine ca să-ţi procur norocul de a mă bate. 

Butsch Dawies avu un surâs urât, ridicând umerii 
lui Herculiani; 

— Băieţii n'ar trebui să vorbească aşa oameni
lor mai mari, — rânji el. 

Doamna Cardby şedea tremurătoare şi palidă spri
jinită de pereţi. Până acum, ea rămăsese cu totul 
străină de vieaţa periculoasă a bărbatului şi a fiu
lui ei; acum privea figura bestială a lui' Butsch şi 
expresia întinsă a lui Mick1 şi se întreba dacă ea nu 
trăieşte un coşmar. 

Deodată, Butsch aplecă capul într'o parte. Mick 
remarcă mişcarea şi ascultă: un sgomot de voci venea 
de afară. 

— Cred că prietenii mei dela poliţie au sosit, — 
zise Mick, banditului. Presupun că complicii tăi n'au 
să fie satisfăcuţi de a relua drumul la Dartmoor. Şi 
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de rândul acesta Milsom Crosby nu va veni ca să 
vă aştepte la ieşire, fiindcă el va fi printre voi. 

— N'o să-1 aveţi niciodată pe Milsom Crosby, — 
răspunse Butsch a cărui faţă pălea pe măsură ce 
vocile se apropiau. 

Mick avu un surâs sarcastic. 
— Eşti în întârziere 'dragul meu, noi îl avem, 

deja, în mână. 
— Ntx vă cred, Cardby. 
Tânărul ridică din umeri: 
— Că o crezi sau că nu o crezi, asta nu schimbă 

cu nimic treaba; ceea ce importă, este că stăpânul 
vostru el însuşi o crede, cum o credeţi şi voi şi este 
obligat s'o creadă. Mari bătăi în uşă, scuturară uşa: 

— Deschide! — ordonă o voce. 
— Cine-i acolo? — întrebă Mick. 
— Eşti D-ta, Cardby, — strigă Sandy. Totul 

merge bine, deschide. 
— Deschide, mamă, — zise Mick fără a părăsi 

pe Butsch din ochi. 
Uşa se deschise şi Sandy intră urmat de un 

inspector, de un sergent şi de trei alţi poliţişti. 
— Pune-1 în lanţuri, — zise Mick arătând pe 

Butsch, — şi povesteşte-mi ce s'a întâmplat jos. 
— Noi am sosit <cu o adevărată mică armată, 

am înconjurat toată lumea pe care am întâlnit-o în 
jurul casei ca şi pe femeia leşinată în culuar. 

— Veţi mai găsi alţi doi, în câmp aproape de 
zid. A trebuit să mă scap de ei ca să ajung până 
aici. Unde aţi pus voi toată această bandă? 

— In hali; au toţi fiare şi nu par prea mul
ţumiţi. Cred că va trebui să coborîm la ei, 

— Un moment, aşi vrea ca cineva să conducă 
pe mama mea într'una din camerele de jos, în timp 
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ce eu Voi spune două vorbe lui Butsch Dawies. Ser
gent, trebuie să fie provizii undeva în casă. încearcă 
de 'găseşte ceva We mâncare pentru mama. 

Unul dintre poliţişti, luă pe D-na Cardb'y de braţ 
şi sprijinind-o, ieşii fdin cameră cu ea. 

— Şi acuma Butsch, între noi amândoi, — zise 
Mick. Cred că te întrebi cum am descoperit colonia 
voastră de vacanţă. 

— Eu nu mai mă mir de nimic. ' 
— E bizar!... în 'general când eu trimit pe unul 

din voi la Dartmoor, primul lucru pe care el trebuie 
să-I ştie. este cine 1-a vândut. Tu nu eşti ca cei
lalţi, Butsch. 

— Nimeni nu ne-a trădat, — răspunse banditul 
ridicând capul. Mick înălţă din umeri: Nu eş!i decât 
un sărman prost. Te crezi inteligent şi capabil gă 
faci lucruri mari şi când1 colo nu eşti decât un cap 
fără creeri. De altfel, pentru aceea te-a luat Milsotn 
Crosby; lui nu-i place să aibă ajutoare prea viclene, 

— Eu nu văd unde vreţi să ajungeţi, Cardby. 
— Desigur că n'o vezi. Şi aveam dreptate să spun 

că nu eşti inteligent. Crosby preferă să fii aşa, 
priveşte-ţi tovarăşii, ei sunt toţi idioţi-, pentru acest 
motiv îi vezi în totdeauna la Dartmoor. Crezi că Mil-
som Crosby ar accepta un om care vi*ââ să fie cu 
drept cuvânt plătit pentru munca lui, care ar gândi, 
în loc să se supună orbeşte, care ar şti să se a-
pere de poliţie şi mai ales de a se pune la adă
post în momentul când stăpânul lui îl va da afară? 

— Ce? Vreţi să spuneţi că patronul ne-a vândut? 
— Dar judecă şi tu. Desigur că este el. Aţi 

făcut tot ce aştepta dela voi şi acum se prepară 
să plece numai că trebuia, înainte, să împartă prada 
cu cei care l-au ajutat, Evident că aceasta nu-i prea 
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place şi uită că i-ar ifi fost imposibil să facă altfel. 
Cum este un tip viclean, foarte viclean, el cunoaşte 
un loc apropiat pentru voi şi pentru prietenii voştri. 
El ştie că îndată ce veţi fi închişi la Dartmoor pentru 
cel puţin 10 ani va putea să doarmă liniştit. Aşa că 
azi de dimineaţă Scotland Yard a primit o informaţie 
misterioasă; se prevedea că toată banda care inte
resează, se găseşte reunită în „Colonia Vacanţelor" 
şi restul îl ştii. Sărman idiot ce eşti. Acuma grilajul 
dela Dartmoor şe va închide peste voi; n'aţi fi căzut 
în această cursă Idacă aţi fi avut măcar un creer de 
vrabie în timp ce, în prezent, aveţi de plătit cu 10 
sau 12 ani de închisoare, ambiţia voastră de a ii 
egali cu Crosby! 

— Murdarul! îmi va plăti asta, — ţipă Butsch, 
Mick surâse cu icompătimire: 
— Atunci va trebui să aştepţi ca să vie cu tine 

la Dartmoor că 'de asta n'o să scapi şi n'o să ieşi aşa 
de vreme. • 

— Bine o să-1 aştept! — spuse Butsch cu o voce 
surdă. 

— Presupune că noi, n'avem destulă cădere şi 
motive contra lui ipentru a-1 aresta, — insinua Mick,— 
şi că el se iplimbă în libertate în timp ce voi toţi veţi 
fi la Dartmoor. Ce (gândeşti de asta, Butsch? 

Banditul irămase un moment ;să reflecteze, ridu
rile îi îndoiseră fruntea. Mick avea dreptate: în a-
fară de oarecare abilitate criminală, Butsch nu era 
inteligent. 

— O să mărturisesc contra lui, — zise, în sfârşit 
banditul. 

Mick făcu semn poliţiştilor să-1 lase singur cu 
Butsch şi Sandy. 

— Ascultă-mă Butsch, — pronunţă tânărul pu« 
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nânci revolverul în buzunar. Voi fi foarie sincer cu 
tine. Eu pot să te ajut mult, şi în schimb, poţi să 
ne faci servicii. Totodată eu am fost aspru cu tine 
fiindcă gândeam că eşti în curent cu trădarea lui 
Crosby. Am fost surprins să văd: că nici măcar nu-1 
bănuieşti; acuma îţi voi povesti exact ce s'a întâmplat. 

„Un om a telefonat, }n dimineaţa asta, la Scotland 
Yard, cerând pe inspectorul Gribble; Negăsindu-1 
acolo, el a făcut depoziţia sa unui alt inspector. A 
spus că dacă vrem să punem mâna pe banda lui 
Crosby n'avem decât să ne ducem la această „Colonie 
a Vacanţelor" cu o forţă de poliţie şi că vom putea, 
cu (uşurinţă, s;ă vă adunăm pe toţi cu excepţia lui 
Crosby. Această declaraţie, uimi pe inspector care 
cunoştea bine vocea lui Crosby şi era aproape sigur 
de a-1 recunoaşte la capătul firului. 

— Acum, pentru a dovedi că patronul D-tale este 
cel care ne-a pus pe această pistă, îţi mai povestesc 
şi asta: omul adăugă că putea să ne ajute în cercetă
rile noastre care îl priveau pe Crosby. Ne spuse că 
acesta din urmă vroia ;să se salveze plecând în străi
nătate şi ne-a indicat portul şi corabia pe care so
cotea să plece. Mă urmezi? 

— Da, — răspunse Butsch, ai cărui ochi străluceau 
feroce. 

— Bine, continui: îndată ce ,am aflat acest mesaj 
am spus la Scotland Yard Să nu ţină nici o soco
teală de informaţiile privind pe Crosby în persoană. 
Cunoşteam deja duplicitatea lui şi ştiam deaseme-
nea că el dădea -aceste falşe informaţii pentru a 
putea pleca liniştit într'un alt loc. Acest om e aşa 
de viclean ca diavolul şi încep a'i cunoaşte proce
deele. 

Aveam perfectă dreptate: el v'a denunţat pe voi; 
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cât despre corabie, înainte ide a pleca din Weest-Bay, 
n'avea un cuvânt adevărat, în ce spunea. Scotland 
Yard trimise oamenii pentru a verifica şi ei nu 
găsiră absolut nimic. Crosby (ştia bine ce făcea, 
denunţându-vă; Voi aţi vrut să vă jucaţi cu focul 
asociindu-vă cu acest om. Aţi făcut greşală de a 
vă pune încrederea în el, aţi fost nedrepţi. Acum cu 
toţii veţi plăti această naivitate. 

— Tot astfel, el a comis o eroare, acordându-mi 
încrederea, replică cu linişte Butsch, nu voi fi sin
gurul care plătesc. 

— Ce vrei să spui? — întrebă cu neglijenţă Mick. 
— Simplu: Milsom Crosby nu este singurul om 

care poate să denunţe. Eu cunosc un altul care poate 
tot aşa să procure indicaţii foarte necesare; numele 
său este Butsch Dawies. Acum ascultă-mă t ine 
Cardby... 



CAP, XXII. 

Povestea lui Butsch Dawies 
Mick şi Sandy se instalară pe pervazul ferestrei 

pentru a urmări din ochi pe Butsch care mergea 
din lungul în latul camerei. i 

Vechiul criminal era palid 'de mânie; el uitase pe 
Cardby şi nu gândea decât să se răsbune pe Crosby, 
In sfârşit vorbi: 

— Când eram încă la Dartmoor, am primit un cu
vânt dela Crosby, informându-mă că va veni să mă 
caute la ieşire. Putin importă cum îl ştiam* chiar la 
Princetown, ai urechi să auzi. Deci, ne-am întâlnit 
la ieşire şi Crosby mi-a propus să lucrez pentru el. 
Mi-a promis 1000 Lire Sterline dacă mă voi supune 
în totul. L-am întrebat de ce fel de lucru e vorba şi 
după câteva ezitări mi-a mărturisit că era o afacere 
de monede falşe. Mai întâiu nu voiam să ştiu nimic, 
căci acest lucru, e mult riscant, dar al a reuşit să 
mă convingă că imitaţia era perfectă şi ca băncile 
vor accepta-o fără să suspecteze ceva. El îmi po
vesti de asemenea că tavea un gravor, un chimist 
şi un imprimeur de primul ordin, aşa că vreo 30 
de gazde, se însărcinară să facă a circula biletele. 
Am terminat prin a primi. 

Dela început, firma Dvs., îl îngrijora şi a ordonat 
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mai multora dintre noi să ne pregătim a vă suprima 
din drumul său. Era furios în ziua când i-aţi spus 
să dea drumul unora 'din excondamnaţi şi a tele
fonat la Cresset Lodge să se ducă acasă; dar în 
acelaşi timp, el dete unuia din oamenii lui instrucţiunii 
ca acest băiat să m'ajungă până acasă. Am ştiut mai 
târziu că un automobil îl strivise dar n'am ştiut care 
dăduse lovitura, şi la drept vorbind aceasta nici nu 
mă interesa. i I ' I ' 

Crosby mi-a ordonat, după aceea, să plec la Cresset 
Lodge să văd dacă totul merge bine, căci el se te
mea că Dvs., nu [ştiaţi adresa victimei şi că n'o să 
hotărîţi a vizita locurile. 'Ştiţi restul. Când Crosby 
află că sunteţi în pivniţă, el isbucni în râs şi de
clară că va termina cu toţii. El închise toate ieşi
rile de jos şi ipuse foc casei. In momentul când vă
zurăm că focul era bine aprins, noi am plecat la 
Londra. Acolo, Crosby ne indică adresele unde tre-
buiam să ne ascundem până ce ne cheamă. El însuşi 
dispăru din circulaţie. Eri după masă vine şi mă 
găseşte. îmi spune că hotărîse să rămână liniş'it 
pentru moment, şi că el credea că Swale nu va sita 
pe gânduri faţă de acei care îl lăsaseră să moară 
în pivniţă. El găsi neapărat mijlocul de a-i vorbi, de
clarând că nu ştia de prezenţa sa în pivniţă în mo
mentul când incendiul se declarase. El îl preveni în 
acelaşi timp că se va transporta tot materialul de 
imprimerie într'un alt loc. Swale primi tot şi Crosby 
îmi dete instrucţiuni asupra modului de a proceda la 
mutat. 

Aşa că noi am ajuns aici. Crosby ne-a povestit 
că acest loc exista de luni de zile şi că el îl între
buinţa ca ascunzătoare; acolo, de altfel, se depu-« 
neau biletele falşe aşteptând posibilitatea de a 16 



Q08 DAVID HUME 

pune în circulaţie. Chiar Crosby reuşi în mod secret 
să facă nişte achiziţii de indivizi. El îi deţine aici, 
aşteptând preţul lor de răscumpărare. A trebuit să 
facă multe alte lucruri pe care le trec cu vederea. 

— Swale a crezut el, cu drept cuvânt, că Crosby 
n'avusese intenţiunea de a-1 asasina? — întrebă 
Mick. 

— A crezut-o sigur. Crosby e foarte viclean când 
vrea să convingă oamenii, ştiu eu ceva! 

— In afară de această convorbire cu Crosby, v'a 
spus el ce avea să facă şi unde conta să se îm
barce? 

Butsch Dawies privi pe Mick cu un aer şmecher 
şi rânji: 

— Mi-aţi spus că nu aveam creer, Cardby, că 
Crosby o ştia bine şi că era faptul pentru care 
mă întrebuinţa. V'aţi înşelat amândoi ;şi e rândul 
meu să râd. 

— Sunt fericit s'o aud[. Butsch, dar explică-mi. 
— Crosby nu mi-a spus nimic asupra proectelor. 

O, de sigur, nu! Dar s'ar putea ca Butsch Dawies să 
nu fie aşa de simplu/ aşa de naiv pe cât îl credeţi; 
el n'asteaptă poate, în fiecare zi, ca oamenii să-1 in
formeze de intenţiile lor; i se întâmplă adesea ori să 
se informeze el însuşi fără să spună nimic la nimeni. 

— încep să te admir, Butsch, — zise Mick pri-
v'indu-I ca şi când în adevăr ar fi fost lovit de ui
mire, la revelaţia unei atât de mari abilităţi. Cum 
dracu aţi putut avea un om ca Milsom Crosby? 

— Eu nu sunt aşa de prost cât am aerul, — urmă 
Dawies mulţumit de succesul său. Crosby mă lua 
drept un imbecil, nu-i aşa? Ei bine! Veţ? vedea dacă 
sunt atât de puternic pentru a mă juca cu un muri 
dar ipocrit ca el! Deci, el vine să mă vadă astăzi, 
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chiar la orele 2 dimineaţa. Cineva îl însoţea şi a-
mândoi se retraseră într'o odaie de alături în timp 
ce eu mă îmbrăcam. 

Ei, credeau că uşa care ne separa, era bine în
chisă; dar îndată ce se instalară bine, eu am avut 
grija s'o întredeschid, profitând de perdeaua care 
o acoperea de partea unde se găseau. Acesta, nu 
era nici un noroc pentru acest inteligent drac de 
Crosby! Am aşteptat şi am ascultat ce spunea în
soţitorului său • că el trebuia să plece cel mu't în 
două ore din momentul prevăzut. Eram curios să ştiu 
mai mult şi aşteptam, încă. 

însoţitorul său răspunse că se va putea, cu u-
şurinţă, să ajungă la Wantage în două ore şi de aci 
nu vor mai fi decât trei miile de parcurs. Atunci: 
Crosby replică: „Nu vreau să merg cu nici un risc. 
Dacă nu eşti gata să pleci la ora 4 după amiază, cu 
atât mai rău pentru D-ta". „Nu vă îngrijoraţi, — 
asigură omul, — vom părăsi pământul la ora 4 pre
cis". Atunci Crosby: „Timp de câte ore vom sbura 
în timpul nopţii?". „Nu mai mult de o oră şi jumă
tate". Toate acestea mi se păreau stranii, dar cum nu 
credeam pe Crosby atât de ipocrit pentru a ne de
nunţa, nu mai m'am gândit. 

Ochii lui Mied Cardby străluceau de un interes pa
sionat şi Sandy nu mai putea să stea pe loc. 

— Mi se pare că Crosby va încerca să se pună 
la adăpost afară din Englitera, acum când Dvs., 
sunteţi toţi acolo unde voia să fiţi, — remarcă 
Mick. 

— Vă confirm urmarea, — zise Butsch cu un aer 
duşmănos. V'am făcut un mare serviciu şi n'aveţi 
decât un fel de a recunoaşte: Luaţi pe MilsomCrosby 
şi închide-ţi-1 la Dartmoor. Eu voi fi atunci deplin 
satisfăcut. 
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— D-ta îl aştepţi acolo? — întrebă Mick. 
— Eu, am să-1 aştept, — răspunse Butsch cu un 

surâs sinistru. 
Mick se uită la ceas, erau orele 2; el şi Sandy 

luară pe Butsch, fiecare de un braţ şi-1 coborîră 
la etajul inferior, unde erau şi ceilalţi poliţişti. 

— Inspectore, cunoşti prin împrejurimi un pilot 
care ar consimţi să facă un tur de 100 de km., pe 
calea aerului? — întrebă Mick, E foarte urgent. 

— Nu cunosc pe nimeni pe aici, dar veţi găsi a-
tâţia câţi vreţi în jurul Cambridge-ului. 

— Bun. Telefonează poliţiei te rog, preveniţi 
că sosim, inspectorul Sandy Collins dela Scotland 
Yard şi eu şi că noi vrem să avem un avion. Spune-i 
să aranjeze cu cel care e gata de a sbura şi să ne 
aştepte, recomandând bine de a alege un pilot nu 
prea nervos, care nu are frică de rise. In mod na
tural se înţelege că pilotul va fi plătit. Spune-i, 
numai, că e foarte urgent. 

Inspectorul se îndreptă către telefon şi 'Mick a-
junse la mama lui. 

— Unul din aceşti agenţi se va duce să caute o 
maşină pentru a te conduce la Londra. Vreau să te 
duci direct la birou şi să mă aştepţi cu tata. Spune-i 
că totul merge bine şi că în curând voi avea să-i 
dau noui veşti. Mai ales nu te îngrijora, scumpă 
mamă; acum nu mai e nimic de temlut. 

— Dar pentru ce ai tu nevoie de un avion? Mick. 
— Fiindcă mă sufoc aicea, am nevoie fde aer 

curat. Anunţă pe tata să nu facă nici o depoziţie 
la Poliţie în ce îl priveşte pe Butsch Dawies înainte 
de a se fi văzut cu mine şi apoi să nu dea libertatea 
acelei tinere, Iris Crosby. Voi avea câteva explica-
ţiuni de schimbat cu ea. Ei, bine! Inspectore ice-i 
nou? 
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— Inspectorul Mayley mi-a promis că vă pre
pară totul pentru Dvs.; el crede că, cu puţin noroc, 
la sosirea Dvs., va fi avionul gata. 

Mick şi Sandy se repeziră către ieşire. 
— Noroc bun!, — zise inspectorul. 
— Noroc bun!, — strigă Butsch cu un ton vesel. 
Călătoria la Cambridge fu un adevărat record «de 

viteză. 
Squardul mergea cu toată iuţeala şi Sandy cânta, 

vesel, la volan. Mick îl privea de alături şi gândea 
în sine, că, aceasta,, ar fi o excelentă achiziţie pentru 
firma Cardby şi Fiul. 

Ajunseră la Cambridge la ora două şi jumătate 
şi sa opriră în faţa postului de poliţie. 

Inspectorul local, care îi aştepta, veni întru în
tâmpinarea lor. 

— Am găsit omul care vă trebue, zise el; este Pat 
Corfe, un tânăr care este încântat să facă această 
expediţie cu Dvs., şi care vă aşteaptă în avionul gata 
de plecare. Vă însoţesc şi eu până la aerodrom. 

La cinci sute metri de oraş, ei intrară într'un 
câmp, în mijlocul căruia era un hangar; în faţa 
hangarului şi gata de plecare se găsea un avion 
mic de patru locuri. Un tânăr mărunt, îmbrăcat în 
întregime în piele, ridică mâna şi alergă în întâm
pinare. 

— Pat, — zise inspectorul, — iată pe faimosul 
Mick Cardby. 

Tânărul întinse mâna; ochii săi străluceau. 
— Asta-i ceva frumos! — strigă el; e multă vre

me de când doream să vă întâlnesc, D-le Cardby! 
— Numeşte-mă pur şi simplu: Mick, Şi iată şi pe 

Sandy dela Scotland-Yard1. 
— O cerule drept!, — esclamă Pat — iată-mă 
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printre marii acestei lumii Spuneţi-mi, acum, ce aş
teptaţi dela mine? 

— Ei bine, iată: cel mai îndemânatec dintre fal* 
şificatorii de monede din Englitera a hotărît să se 
salveze pe calea aerului. La ora patru după amiază— 
adică într'o oră şi un sfert — trebue să-şi ia dru
mul într'o direcţie oarecare, din apropiere de Wan
tage. Nu ştiu exact unde, şi de aceasta nu am vrut 
să mă duc cu maşina, dar mi se pare că sburând 
deasupra ţinutului vom putea descoperi locul pre
cis, nu-i aşa? 

— De sigur; sunteţi gata de plecare? 
— Aşteaptă puţin. Locul acesta trebue să se gă

sească după Wantage, şi, examinând harta mi s'a 
părut că trebue să descriem un triunghi. Uită-te şi 
D-ta; vei vedea foarte bine ceea ce vreau să-ţi 
spun. 

— Am înţeles. Doriţi un echipament de aviator? 
— Da, a-şi vrea şapcă şi lunete şi poate că vom 

putea lua deasemenea şi paraşute. Mergem la vână
toare după un caraghios de individ, cred că ştii... 

Cinci minute mai târziu, avionul decola în hăuitul 
motorului şi se ridică cu repeziciune deasupra pă
durilor învecinate. Mick îşi puse paraşuta; nu avea 
frică, dar el cunoştea destul pe Milsom Crosby pen
tru a nu neglija nici o precauţiune; îşi scoase re
volverul îl examina cu atenţie şi-i dădu lui Sandy 
pe cel a lui Butscn Dawies. Pat care urmărea gestu
rile ca omul ce veae pe ia spate dădu dîn cap cu 
un aer aprobator. 

Avionul sbura acum la circa două mii de metri de
asupra solului şi frigul era viu. Sandy întonă un 
cântec, căruia îi zicea ultimul rond, al cărui refren 
Mick şi Pat îl luară în cor. 
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La ora patru fără două zeci, Pat se întoarse către 
însoţitorii săi şi, arătând un punct dedesubtul lor: 

— Iată Wantage, — strigă el făcând să vireze 
avionul. 

Cei doi tineri aplecară capul pentru a privi, în 
timp ce avionul cobora uşor. 

Minutele treceau, în timp ce ei se învârteau pe 
deasupra ţinutului Wantage. Mick începea să se 
enerveze; era ora patru fără cinci şi el încă nu ză
rise avionul care-1 interesa. 

Deodată, prinse un strigăt lângă el şi văzu pe 
Sandy care întindea mâna, înfrigurat, spre dreapta; 
privi şi el, la rândul său. Un avion decola la doi ki
lometri lângă ei şi pornea cu viteză în direcţiunea 
răsăritului. Mick se aplecă spre pilot, dar Pat îi 
făcu esmn că înţelesese şi dând drumul gazelor la 
fund o porni în urmărirea avionului. 

Timp de câteva minute Mick avu impresia că nu 
înaintau de loc, apoi remarcă imediat că avionul ur
mărit nu mai părea atât de îndepărtat ca Înainte. 
Mick fixă cu îngrijorare planşa de bord regretând 
că nu învăţase să piloteze. Acum ei câştigau, vă
zând cu ochii, teren, avionul nu era decât la un ki
lometru de ei. 

— Se r.are că se îndreaptă către Olanda, — strigă 
Sandy. ; | __j 

— In cât timp crezi că putem să-1 ajungem?, — 
întrebă Mick. Pilotul ridică din umeri: 

— In două zeci de minute, poate; avionul nostru 
nu este mult mai rapid decât al lor. 

Sburară peste Swindon; avionul urmărit se în
dreptă către sud şi Pat îl urmă, Sandy se agita în 
scaun. 
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Suntem prea sus!, — strigă Mick, — coboară 
niţel. 

Pat coborî vertical şi îşi îndreptă avionul când fu 
la o mie de metri deasupra solului, abia o sută de 
metri mai separa aparatele. 

— Bristol!, — strigă Pat, arătând un oraş sub ei. 
Ei se apropiară de avionul celălalt ai cărui ocu

panţi observară atunci pe urmăritori. Un glonte flueră 
în aer; o sută de metri despărţeau pe adversari şi 
Milsom Crosby începea lupta. Ei sburară în această 
clipă peste canalul Severn la două sute metri dea
supra apei şi avionul lui'Pat nu era decât la patru 
zeci metri de celălalt. Mick îşi luă revolveru1, ochi 
şi trase; el nu putea vedea unde loveau gloanţele 
sale dar el trăgea fără încetare, când fu, încă, mai 
aproape, el descarcă o încărcătură în motorul duş
man, acum putea să distingă figura omului care-! 
ţintea cu arma, la rândul său. 

— Ah!, — urlă, deodată, Pat, — au luat foc. 
Intr'adevăr un fum gros ieşia din avion. Două 

siluete se ridicară în carlingă şi după o clipă de e-
zitare se aruncară cu capul în jos, în apa de dede
subtul lor. Mick îşi muşcă buzele, apoi ridicându-se 
pe bordul avionului desprinse paraşuta şi sări stri
gând: ; 

— Vreau să am pe acest om viu! Invârteşte-te 
mereu deasupra mea! 

Sandy păli urmărindu-1 cu ochi în, căderea lui, 
rapidă. 



CAP. XXIII. 

In drum spre Dartmoor 
Mick închise ochii o fracţiune de secundă; aerul 

îl sufoca. El trase de sfoara de comandă temându-se 
că paraşuta nu s'a deschise la timp, dar un froufrou 
de ştofă îl înştiinţa că aparatul funcţionase bine, el 
distingea, deja, micile talazuri ale canalului când 
imediat văzu pericolul de a se scufunda în apă cu 
această masă de ştofă pe care o reprezenta paraşuta 
şi care îl încurca în cutele ei. Cum ajunse la suprafaţă 
reuşi să se libereze; corpul său se afundă în apă. 

înotător extraordinar el se întoarse pe un şold 
dădu din picioare şi întinse braţele; afundarea în
cetă. Bâzâituri îi umpleau urechile, când', însfârşit, 
capul ieşi din apă şi putu să deschidă gura spre a 
respira. Tot menţinându-se la suprafaţă, reuşi să-şi 
scoată încălţămintea. Apoi îndreptându-se în poziţia 
de înnot, privi în jurul lui: La câţiva metri un cap 
brun mergea pe valuri dar recunoscu imediat că nu 
era Milsom Crosby, ci, pilotul său. Se întoarse pen
tru a scurta canalul. 

In acest moment, Mick zări Ia două zeci de me
tri, abia, pe Milsom Crosby, care se sbătea. Innotă 
către el; îşi dădea seama că duşmanul lui nu mai 
putea să se ţină multă vreme la suprafaţă, cacji părea 
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la sfârşitul suflării şi, mişcările sale erau desor-
donate. I 

In momentul când Mick era gata să-1 atingă, el 
văzu pe Crosby ridicând braţul deasupra apei şi lă-
sându-se să cadă drept la fund. Mick se coborî şi, 
după câteva eforturi, reuşi să apuce pe acela pe 
care voia să-1 prindă viu. Crosby era leşinat şi nu 
mai rezista. Continuând să-1 ţină, Mick privi în jurul 
lui şi fu fericit să vadă o barcă-aulomobil care se în
drepta către el cu toată viteza. Văzu, în acelaşi timp, 
avionul lui Pat, întorcându-se în rotocoale aproape 
de faţa talazurilor; Sandy îi făcu semn din mână 
trecând pe deasupra lui. 

Când tânărul fu ridicat pe bordul bărcii cu motor, 
leşină. 

— Readuceţi la vieaţă pe acest om, murmură el 
arătând' pe Crosby, — şi căutaţi pe celălalt în apă; Jiu 
poate fi departe, el, înnoată. 

Intră în cabină şi respiră, penibil, tot urmărind 
mişcările omului ocupat cu aducerea la vieaţă a lui 
Crosby. După câteva minute, pilotul lui Crosby fu, 
la rândul său, scos din canal. 

Mick se apropie de salvatori. 
— Aceşti doi oameni sunt criminali periculoşi, — 

zise el arătând pe Crosby şi pilotul său; ei pot să 
încerce să sară peste bord când sunt constrânşi; su-
praveghiaţi-i de aproape. 

Imbarcaţia porni şi Mick remarcă rămăşiţele a-
vionului lui Crosby, care pluteau la oarecare distanţă. 
Când se apropiară de ţărm, văzură pe Pat şi Sandy 
care îi aşteptau, cu patru poliţişti. Avionul lui Pat 
aterizase într'un câmp vecin. Curioşii alerga eră pen
tru a asista Ia sosirea vasului. 

Sandy prevenise poliţia şi îndată ce barca fu trasă 
)a ţărm, un sergent se apropie de Crosby pentru a-J 
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pune menotele. Milsom Crosby îşi recăpătase cuno
ştinţa dar părea lovit de stupoare; el privea pe Mick 
ca şi când îl vedea pentru prima dată. 

— Cum te simţi Mick?, — întrebă îngrijorat 
Sandy. 

— Exact ca o veche dărâmătură. Nici o importanţă 
dealtfel pentrucă am terminat ultimul nostru rond. 

— M-ai speriat teribil, sărind, — declară Pat; 
Mi-era frică să sbor prea jos pentru paraşută. 

— Mă temeam şi eu deasemenea, — zise Mick; 
dar nu puteam să dau voie lui Crosby să se înnece, 
pur şi simplu. 

O maşină de ambulanţă se opri pe ţărm şi po
liţiştii instalară pe Crosby şi pe pilotul său, Mick, 
îi urmă încet. 

— Dacă aceşti oameni trebue să locuiască câteva 
ceasuri la spital, trebue să fie neapărat supravegheaţi 
de patru poliţişti cel puţin, — zies el. Pat şi Sandy 
veţi face bine să vă aşezaţi de fiecare parte a patului 
lui Crosby. Nu vreau să risc să-1 pierd! după curgă 
pe care ne-a făcut s'o întreprindem. 

Sandy, Mick şi Pat, urcară la rândul lor în am
bulanţă. 

— Vreau să mă repauzez puţin, Sandy, —• zi&e 
Mick; va trebui să telefonaţi tatălui meu pentru 
a-i povesti ce s'a întâmplat. 

Apoi încercaţi de-mi găsiţi haine; n'are importanţă 
cine o va face. In timpul acesta, Pat se va însărcina 
cu supravegherea lui Crosby, el şi poliţiştii. Nu-i 
daţi să bea nimica decât în cazul de ordonanţă a me
dicului, acest om preferă acuma moartea, vieţii. 

Mick se trezi la ora şapte fără două zeci de mi-, 
nute şi rămase câteva clipe fără să se mişte. Apoi 
el îşi aduse aminte întâmplările şi se aşeză pe 



pat. Era în sala unui spital particular şi purta o pi
jama care nu era a lui, iar hainele noui îi erau puse 
pe un scaun. Mick apăsă un buton de sonerie: un 
infirmier intră în odae. 

— Ei bine, — întrebă el, — acest somn a făcut 
bine? 

— Desigur, mă doare, numai, puţin capul. !Dă-mi 
un calmant oarecare în timp ce mă îmbrac. i 

— Cu plăcere. Veţi fi, fără îndoială, mulţumit de 
a afla, că cei doi prizonieri a-i Dvs., şi-au revenit, 
cu toate că cel mai în vârstă este încă destul de 
prăpădit. ! i ! I i ! 

— El va fi încă şi mai mult în două luni de zile; 
- — zise Mick printre dinţi. 

La ora şapte, el intră în sala vecină şi spriji-
nindu-se pe bara patului, privi pe Milsom Crosby. 
Mai multe minute se scurseră înainte ca unul din 
ei să fi rupt tăcerea; ochii lui Crosby străluceau de 
ură, Mick surâdea cu răceală. 

— Eu sunt un om care-şi ţine promisiunile Jui, 
Milsom Crosby, — zies el înfine. 

— Lasă-mă în pace Cardby, — h'ârîi falsificatorul. 
— Te-ai fi gândit că voi sări după D-ta când ai 

sărit în apă, şi că, te voi prinde? 
— Preferam să mor decât să fiu arestat. De ce nu 

m'ai lăsat să mă înnec? 
— Trebuie s'o ştii: Nu puteam să privesc cum te 

înneci nici să asist la sinuciderea D-tale. A părăsi 
vieaţa în felul acesta, ar fi fost cu mult mai uşor 
pentru un om ca D-ta. Să te ascunzi în canalul Se
vern şi să eviţi astfel puşcăria, nu era acesta pro
gramul pe care ţi-l-am anunţat. 

Acum câfăva vreme îţi spuneam că ai să faci o 
călătorie la Dartmoor pentru a nu mai veni multă 
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vreme, mi-am ţinut promisiunea, Milsom Crosby. In 
două luni vei fi judecat, personal, nu poţi să fii con
damnat pentru omor, deci, nu vei fi spânzurat. Dar 
vei fi condamnat pentru toate celelalte crime exis
tente; asta îmi face mai mare plăcere decât de a 'te 
fi văzut murind. Prima dată când vei mai merge la 
Princetow vei avea paisprezece ani de reflectat la 
tot ce ai făcut; paisprezece ani în timpul cărora vei 
fi înconjurat de prietenii D-tale; paisprezece an«" 
pentru a regreta că nu te-ai înnecat astăzi, paispre
zece ani care te vor sfărâma, care nu vor lăsa din 
D-ta, decât urma omului arogant care a fost, care vor 
ruina, astfel, sănătatea D-tale, încât să ceri moartea. 

Chiar aceia care înconjurau patul, păliră auzind vor
bele răsbunătoare pe care le pronunţa Mick. Crosby 
se aruncă pe perna lui şi îşi ascunse ochii în mâini. 

Mick fără milă continuă: 
— Ştiam bine că voi vedea, într'o zi, tremurând pe 

fanfaronul care eşti. Milsom Crosby mania D-ta^, 
de a colecţiona criminalii ţf-a procurat multă satis
facţie şi profituri. Acum puşcăria te va colecţiona 
şi pe D-ta. Mă îndoesc că vei trăi atâta vreme ca 
să mai ieşi, dar dacă ieşi, nimeni n'o să vină cu au
tomobilul ca să te caute! 

Crosby lăsă mâinile în jos şi privi pe tânărul 
detectiv: 

— N'am făcut nici un rău, mamei D-tale, — 
zise el. 

— Nu. Dar D-ta n'ai făcut nimic pentru a împie
deca ca să i se facă rău. In tot cazul, prefer ca 
mama mea, să stea acasă la noi. Dacă te-aşi fî prins 
acum douăzeci de ore te-aşi fi omorît. Acum scoală-ie 
şi îmbracă-te, căci te vei întoarce cu mine la Londra. 

Mick luă pe Saijdy la o parte; 
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— Telefonează la Ringwood şi spune lui Gribble 
că am arestat toată banda; el poate acuma, să li
bereze oamenii dela hotel. Ce n'a spus tatăl meu? 

— Aproape nimic, în afară că vă aşteaptă la 
postul de politie din Canon Row, că el a trimes pe 
mama Dvs., la prieteni şi că Iris Crosby este mereu 
sub cheie în biroul Dvs. Am să cer la 'Ringwood. 

O jumătate de oră mai târziu Mick luă pe Pat de 
umeri şi, ieşi cu el în coridor. 

— Ai' fost foarte bine şi îţi mulţumesc pentru 
ceea ce ai făcut. Dacă ai, vre-odată nevoie de o 
mână ds. ajutor, previne-mă. Şi nu uita că îti aştept 
factura. 

— Să se ducă dracului această factură. Ar trebui 
să fiu nebun ca să nu mă mândresc de a fi lucrat 
cu D-ta, Mick. Nu uita că vechiul „zinc" şi pilotul 
lui sunt întotdeauna la dispoziţia D-tale. La revedere 
şi sper, pe curând! 

— La revedere P i t | 
Mick îi strânse mâna cu putere. Pat îşi scutură 

şapca în semn de adio şi alergă să-şi ia ,,zinc-ul" 
său pentru a se întoarce la Cambridge. 

Două maşini duseră toată lumea la Londra; pilotul 
lui Crosby luă loc între cei doi poliţiştii; Milsom 
Crosby, abătut şi plictisit, urcă în cealaltă, încadrat 
da Sandy şi de Mick. Cariera lui era terminată şi 
ştia acest lucru. Din timp în timp o frământare lungă 
îl parcurgea dela picioare până Ia cap1; el se gândea 
la localul ursuz şi întunecos care-1 aştepta cu porţile 
închisorii deschise, la Prfncefown. 

Mick se retrase şi scoase un oftat de uşurare 
când maşina colind in Whitehall trecu de Westmin
ster şi o porni pe strada strâmtă ducând la Scotland-
Yard şi la postul de poliţie din Canon Row, 
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— Doamne, Dumnezeule, — gemu Milsom Crosby, 
apoi tăcu. . 

îndată ce maşina se opri în faţa porţii Poliţiei, 
poarta se deschise şi o mulţime veni în întâmpinarea 
lor. Era inspectorul Gribble, Cardby-senior, un co
misar şi alţi doi inspectorii. Prizonierii fură acuzaţi 
ca falsificatori de monede — prima crmă care vine 
după spiritul lui Gribble — şi închişi în celulă. 

Mick era înconjurat, i se strângea mâna şi auzea 
ca printr'o negură cuvintele de felicitare care i-se 
urau. In sfârşit, tatăl său, îl luă de braţ., 

— Haide să mergem în birou pentru câ'eva mi
nute, Mick; şi apoi vom merge acasă. Gribble, D-ta 
ai face bine să vii cu noi; nu ştiu ce am să fac 
cu Iris Crosby. 

— Eu ştiu, — zise Gribble; o s'o arestez. Pot 
găsi atâtea sarcini în contra ei .Apropo, JVTck, tatăl 
tău mi-a spus ceva în ce-1 priveşte pe Butsch Da-i 
wies. Ce este? 

Trebue"să vă cer o favoare, prietenul meu. Când 
veţi fi chemat să mărturisiţi şi să povestii vieaţa 
lui Butsch Dawies faceţi tot ce puteţi ca să-i uşuraţi 
pedeapsa. El mi-a făcut un foarte mare serviciu. 

S'a înţeles Mick n'aş putea să vă refuz ceva. 
— Am o altă raţiune pentru care aşi vrea ca el 

să fie în bună stare sosind la Dartmoor; — continuă 
Mick, înăbuşindu-şi un râs. N'aş vrea să-i vie rău, 
întâlnind pe Milsom Crosby. 

Miss Rayne era încă în birou când sosiră ei, ea 
nu voia să lase pe Iris Crosby singură. La intrare 
ei avură surpriza de a întâlni pe Edwin Lasser cu 
fiica sa şi pe Gordon Talbot. Mick se înclină în faţa 
lor şi lăsându-se să cadă pe un scaun, chemă pe 
tatăl său. 
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Ce s'a întâmplat lui Percy Swale?, — întrebă "el. 
El a mărturisit totul. S'au descoperit în imprimerie 

multe bilete falşe şi o parte din maşinărie. Tu ai 
ghicit cu adevărat când era vorba de camion. El era 
plin cu material destinat pentru a se imprima bilete. 
Vei fi poate fericit de a şti că Swale a mărturisit de 
asemenea că este omul care a încercat să te omoare 
cu un automobil la Ringwood. Gribble l'a arestat pen
tru tentativă de omor.. ' 

— Mi se pare că am lămurit totul. Acum eu voi 
spune un cuvânt Jeannei şi apoi voi vedea pe Iris 
Crosby înainte de plecarea ei. 

Jeanne Lasser înainta să-1 întâlnească pe Mick. 
— Am aflat puţin din ceea ce ai făcut, Mick şi te 

găsesc absolut minunat. Mă întrebam, tot timpul, 
ce ti se va întâmpla, mi-ar plăcea să-mi povesteşti tot. 

— Vă voi spune mâine draga mea prietenă. Tele
fonează-mi la birou ca să mâncăm împreună. Am im̂ -
presia că nu ra'am culcat de un an. 

— înţeleg aceasta. Mă duc acum, dar aştept ne
răbdătoare, momentul de a te revedea, Mick. 

Şi eu de asemenea, — răspunse el cu o "privire 
tandră. Somn uşor, Jeanne. 

Lasser şi Talbot ne mulţumiră cu căldură. Mick 
îl auzi ca într'un vis şi se îndreptă către camera 
din fund. Iris Crosby era ghemuită într'un fotoliu, 
pe jumătate adormită. 

— Bună seara, — zise Mick. Trebue să vă spun . 
că Milsom Crosby s'a găsit. In după amiaza asta el a 
încercat să fugă cu un avion; a căzut în canalul Se
vern şi l-am pescuit. E acum la postul de politie 
din Cannon Row cu pilotul său. El va merge de aci 
la Dartmoor. Prevăd multe dezagramente pentru iDv. 
Qribble vrea să vorbească cu Dvs, Nu regreţi de 
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a-mi fi întins acea cursă cu rendez-vous-ul dela Ha
nover Stairs? 

— Tu vorbeşti, zise ea. Regret numai că nu 
te-ai dus. 

Mick o privi câteva secunde şi apoi părăsi odaia 
fără sa adaoge un cuvânt. 

— Ce s'a petrecut la Rotherhihe, tată, întrebă el? 
Au fost arestaţi doi ţipi care te aşteptau ca să 

te ducă în China. Pentru ce? i 
— Puţin importă. Vino cu mine Gribble. 
El se întoarse cu inspectorul în odaia unde se 

găsea Iris şi asistă la interogatorul ei. Totodată tâ
năra duse, cu neglijenţă, o mână la gură ca pentru 
a opri un căscat. Mick, sări, îi prinse degetul; o 
pastilă mică albă se rostogoli pe jos; Iris Crosby, 
nebună de turbare, scuipă în faţă pe tânăr. 

— Ce creatură distinsă, — zise Mick. 
— Dece nu mă lăsaţi să mor? — strigă ea. Luân-

du-mi soţul, îmi luaţi vieaţa. Mick o privi aiurit: 
— Iris, — pronunţă el după un moment, — dacă 

Milsom Crosby este bărbatul D-tale, eu ţi-am făcut 
cel mai mare serviciu pe care un om putea să-1 facă 
unei femei. Am scos o mare 'greutate din vieata 
D-tale. 

— El era totul pentru mine, — răspunse ea. 
— Nu eşti singura, — o tăie, brutal, Gribble. 

Ştiţi dece vă făcea să treceţi drept fiica lui? 
— Am primit-o pentru că mi-a cerut-o, — declară 

Iris cu mândrie. 
Aveam multe motive pentru aceasta, — zise cu 

răceală inspectorul. Am aflat în după amiaza asta, 
că era urmărit de patru ani pentru bigamie. 

Iris isbucni în sughiţuri convulsive de plâns şi 
leşină. Mick întinse o mână în direcţia ei, D-ta tre-
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bue să te încarci cu ea, Gribble. Eu las pe Milsom 
Crosby să reflecteze la apropiata sa călătorie la 
Dartmoor şi mă duc, din partea mea, să fac o că
lătorie în ţara visului. Eşti gata tală să mergi? 

— Sunt gata, te aştept de totdeauna. 
Atunci eşti tu, care plăteşti taxiul. Haidem, 
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