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netālu no mis Mārplas dzīves
vietas, sarīko labdarības »aili, 
kuras laikā tiek noindēta viena 
no viešņām. Iespēja pastrādāt 
šo noziegumu bijusi dlucmem, 
bet trūkst motīva. Policija at
met vienu versiju pēc otras un ļ 
šķiet nonākusi strupceļa. Dolļi- 
ja Bentrija rjeilgi pirms slepka
vības ie v ē lu s i kaut ko  iadu, 
kas paslīdējis garām pārēja uz
manībai, un dodas pie savas 
draudzenes ^mis Marplas. jo labi 
zina -  tieši vma spej atminēt 
vissarežģītākās miklas A .
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'Drīkst pavediens, aizslīd šķidrauts zaigais;
Lūst plaisot ēnu spogulis; 

"Lāsts piepildās!" jauš baismās 
Šēlotas daiļava. 

Alfrēds Tenisons



PIRMĀ NODAĻA

Mis Džeina Mārpla sēdēja pie loga. 
Skatienam pavērās dārzs, ar kuru viņa 
lik ļoti lepojas. Vecā dāma nepatikā sa
viebās. Senāk bija lepojusies. Jau ilgāku 
laiku darbošanās dārzā viņai bija liegta. 
Nekādas locīšanās, nekādas rakšanas vai 
rādīšanas -  ja nu vienīgi reizēm apcirpt 
kadu zariņu dzīvzogā. Vecais Leikoks gan 
nāca trīs reizes nedēļā un centās pēc la
bākās sirdsapziņas. Taču viņa sirdsapzi- 
11a, kā izrādījās, atbilda viņa prātam, ne
vis tam, ko bija iedomājusies viņa darba 
devēja. Mis Mārpla vienmer precīzi zināja, 
kas un kad bija darāms dārzā, un deva 
l^eikokam striktus norādījumus. Vecais 
dārznieks tad spilgti izrādīja savu dabas 
doto talantu, kas izpaudās sajūsmas pil
nā piekrišanā un lai sekojošā neizdarībā.

-  Pilnīgi pareizi, kundze! Šīs Austrum- 
magones mēs stādīsim šeit un zvaniņus
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tur, gar sienu, un, kā jūs sakāt, tas jāiz
dara jaunnedēļ un pirmām kārtām.

Leikoka aizbildinājumi vienmēr bija 
pamatoti un stipri vien atgādināja Kap
teiņa Džordža* izvairīšanos iziet jūrā. 
Kapteiņa gadījuma vējš allaž bija nepa
reizais: vai nu pūta no krasta, vai uz 
krastu, vai nāca no nepastāvīgajiem rie
tumiem, vai no vēl nedrošākajiem aus
trumiem. Leikokam tie bija laika apstākļi. 
Pārāk sauss -  pārāk slapjš -  zeme piesū
kusies ar mitrumu -  gaisā jūtama salna. 
Vai kas cits -  daudz svarīgāks -  darāms 
vispirms (parasti tie bija kāposti vai Bri
seles kāposti, kurus tam patika audzēt 
neiedomājamā vairuma). Leikoka dārzko
pības principi bija savdabīgi, un neviens, 
vienalga, cik zinošs, nespēja atradināt vi 
ņu nu tiem.

Viņa galvenie principi bija: stipras un 
saldas tējas dzeršana -  daudz un no lie
lām krūzēm, lai uzmundrinātu sevi dar
bam, kritušo lapu novākšana rudenī un 
nepieciešamība noteiktā daudzumā ie
stādīt dažādās dobēs savus iecienītos au
gus -  lielākoties asteres un salvijas, “lai

*Personā/-s Dzerama K. Dūruma romana "Trīs vīri laivā".
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būtu smuki vasarā”, kā viņš teica. Viņš 
bija pārliecināts laputu nīdējs, taču, kad 
pienāca laiks apsmidzināt rozes pret kai
tēkļiem, vilcinājās; uz aizrādījumu, ka 
puķzirnišiem paredzēto augsni būtu vē
lams uzirdināt dziļāk, Leikoks atbildēja, 
lai kāds paskatās uz puķzirnīšiem viņa 
paša dārzā -  un nekādu īpašu priekšdar
bu, ja nu vienīgi nedaudz apstradāta ze
me iepriekšēja rudenī!

Patiesības labad jāsaka, ka visa visu
mā viņš juta dziļu cieņu pret saviem dar
ba devējiem un izdabāja visiem viņu un
tumiem attiecībā uz dārzkopību (gan ti
kai līdz brīdim, kad bija jāķeras pie grū
tāka darba), taču dārzeņi, viņaprāt, bija 
pamatu pamats visam. Puķes -  tas ir ti
kai sieviešu kaprīze, nodarbība dāmām, 
kurām nav nekā labāka, ar ko aizpildīt 
laiku. Pieradīdams savu cieņu pret saim
nieci, viņš, kā dāvanu pasniedzot, tomēr 
ieaudzēja asteres, salvijas, lobēlijas un 
vasaras krizantēmas.

-  Man bija darbiņš tur, pie jaunajām 
mājām. Grib, lai dārzi ap tām izskatītos 
smuki. Bija vairak stādu, nekā vajadzēja, 
tā es paņēmu dažus līdzi. Iestādīju tās
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šeit, pie tām vecajām rozēm, tām vairs 
nav nekāda paskata.

Mis Mārpla novērsa acis no dārza un, 
pārdomās kavēdamās, atsāka adīt.

Lietas jāuztver tādas, kādas tas ir: 
Sentmerimīdas ciemats vairs nebija tāds 
ka agrāk. Protams, zināma mērā dzīvē 
viss nemitīgi mainās. Var jau vainot karu 
(abus karus) vai jauno paaudzi, vai sie
vietēs, kas meklē sev nodarbošanos ār 
pus mājas, vai atombumbu, vai vispār 
valdību, taču īstenībā visa vaina slēpjas 
tajā vienkāršajā patiesībā, ka kļūsti veca. 
Mis Mārpla, loti apzinīga sieviete, izprata 
to gaužām labi. Dīvainā kārtā viņa jo 
asāk izjuta to, redzot pārmaiņas Sentme 
rimīdā. Varbūt tādēļ, ka bija nodzīvojusi 
šeit tik ilgus gadus.

Pašā pamatā viss it kā bija pa vecam: 
turpat, kur agrāk, atradās “Zilais meža- 
kuilis” un baznīca, un mācītāj māja, un 
karalienes Annas Stūrītis, un karaļa 
Džordža laikā celtās mājas -  vienā no tā
dām dzīvoja viņa pati. Vēl arvien turpat, 
gan pēdējiem spēkiem pretodamās sabru
kumam, stāvēja mis Hātnelas maja. Nu 
jau mirušās mis Vetebijas mājā tagad
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dzīvoja bankas pārvaldnieka ģimene, un 
ļaunais īpašnieks, gribēdams uzlabot ma
ļas izskatu, bija nokrāsojis 1ās duras un 
logu rāmjus košā, tumšzilā krāsā. Vecās 
ēkas lielākoties bija mainījušas īpašnie
kus, taču to ārējais veidols neko daudz 
neizmainījās, jo cilvēki, kas (ās iegādājās, 
nemaz nevēlējās kaut ko pārveidot -  vi
ņiem patika tas, ko pārdošanas aģents 
dēvēja par “vecās pasaules šarmu”. Jau
nie iemītnieki ierīkoja tikai vēl vienu van- 
nasistabu un, iztērējuši krietnu summu 
naudas, iebūvēja jaunu cauruļsistemu, 
ka arī apgādājās ar elektriskajām plītīm 
un trauku mazgājamam mašīnām.

Ja dzīvojamo ēku izskats neko daudz 
neizmainījās, teikt to pašu par ciemata 
galveno ielu nevarēja. Tikko kadu veikalu 
110 viena īpašnieka parņēma cits, ar pla
šu verienu sākās tūlītēja modernizācija. 
Zivju veikalu ne pazīt nevarēja ar jauna
jiem, milzīgajiem logiem, aiz Kuriem spj 
dēja saldēto zivju ķermeņi. Miesnieks 
gan nebija atteicies no vecajam tradīci
jām -  laba gaļa ir laba gaļa, ja tik ir nau
da, ar ko maksat; ja nav -  varat izvēlēties 
lētākos atgriezumus vai sīkstu gurna ga
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balu un -  ēdiet uz veselību! Barnss, ba- 
kalejas precu tirgotājs, joprojām pats va
dīja veikalu, par ko mis Hātnela, mis 
Mārpla un pārējās pastavīgās pircējas 
pateicās debesīm. Tik pakalpīgs, tik ērti 
sedekļi, kur piesēst pie letes, un umulīga 
domu apmaiņa par šķiņķa šķēlēm un 
sieru dažādību. Diemžēl ielas gala, tur, 
kur kādreiz atradās mistera Toma grozu 
tirgotava, tagad slējās grezns un mir
dzošs lielveikals -  Sentmerimīdas vecīgo 
dāmu lāsts.

-  Milzīgs klāsts dažādu jau salasetu 
produktu! Par daudziem no tiem nekas 
nav pat dzirdēts! -  mis Hātnela sašutuma 
šķendējās. -  Tā vietā, lai bērniem rītos 
dotu pienācīgas brokastis ar olu un šķiņ 
ķi, -  visas šis milzīgās brokastu pārslu 
pakas! Bez tam -  jums liek ņemt grozu 
un pašai «taigat apkārt un meklēt pirku 
mu. Reizēm paiet stundas ceturksnis, lai 
atrastu vajadzīgo, un parasti tas izrādās 
iesaiņots aplama daudzuma -  vai nu par 
daudz, vai par maz. l)n vēl jāstāv garā 
rinda, lai samaksātu. Šausmīgi nogurdi
noši! Protams, ļaudīm no-Jaunbūves...

Tālāk viņa neturpināja.
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Aiz šī vārda teikums nekad netika tur
pināts. “Jaunbūve”, “Progress” -  tā viņi 
to nosauca. Zīmīgi un ar lielo burtu.

II

Mis Mārpla sapīkusi noelsās. Atkal no
risis valdziņš! Ne šobrid -  jau krietni ag- 
rak. bet pamanīja viņa to tikai tagad, skai 
lot acis, jo. sākot izadīt apkakli, vajadzēja 
• amazināt valdziņu skaitu. Viņa paņēma 
lieko adatu un, pieliekusies tuvāk logam, 
raižpilnu skatienu aplūkoja adījumu. 
Šķiet, no jaunajam brillēm nebija nekāda 
lielā labuma. Un tas, viņa nodomāja, tā
pēc, ka acīmredzami pienācis laiks, kad 
acu ārsti -  neraugoties uz eleganti iekārto
tajām uzgaidāmajām telpām, modernajiem 
aparātiem un spilgto gaismu, ko viņi iespī- 
dina tev acīs, uz ārkārtīgi augsio maksu, 
ko paņem, -  vairs nespēja viņai palīdzēt. 
Mis Mārpla ar nostalģisku smeldzi atcerē- 
jas, cik laba redze viņai bija vēl tikai pirm» 
dažiem (nu nedaudz vmrāk) gadiem. Patei
coties apstāklim, ka dārzs un māja atra
dās tik izdevīgā vietā, viņa spēja pārredzēt
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vai visu ciematu. Gaužām maz paslīdēja 
garām viņas vērīgajam skatienam! Bet, ņe
mot palīgā tālskati -  ar to mis Marpla 
novēroja putnus (interese par purniem bija 
tik noderīga!) -  varēja redzēt... Un mis 
Mārplas domas aizmaldījās pagātnē... An 
na Protero, ģērbusies vieglā vasaras kleiti
ņā, dodas uz mācitājmājas dārza pusi. 
Pulkvedis Protero -  nabaga vīrs -  apnicīgs 
un nepatīkams cilvēks, viņš patiesi tads 
bija, tomēr tikt noslepkavotam tādā vei
da... Mis Mārpla paštipoja galvu, atcerēda
mās Grizeldu, mācītājā jaunino sievu. Mīļā 
Grizelda... tik uzticīga draudzībai... ik Zie
massvētkos apsveikuma kartīte. Un viņas 
burvīgais bērniņš -  tagad jau spēcīgs 
jauns vīrietis ar labu profesiju. Šķiet ma
šīnbūve? Viņam allaž patika izjaukt sa
stāvdaļās savus spēļu vilcienus... Aiz mā- 
cītājinājas, viņpus dārzam, pari žogam ve
da daži pakāpieni un tālāk taka pāri lau
kam, kura ganījās fermera Džailza govis, 
kur tagad... tagad bija...

Jaunbūve.
“Kāpēc gan nē?” mis Mārpla sev no 

prasīja. Tā tam bija jānotiek. Šīs mājas 
bija vajadzīgas, un uzceltas tās ir labi
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vism az tā viņai tika stāstīts. “Plānveida 
celtniecība” vai kā viņi to sauca. Tikai 
vienu -  kāpēc ielas tur tiek sau k tas par 
close -  viņa nesaprata. O brīsānklouza un 
Ix)rigvudklouza, un Grandisenklouza, un 
ta tālāk. Patiesībā tam nebija ne m azā
kās līdzības ar close*. Mis Mārpla gan a t
cerējās, kāds izskatījās īsts close. Savā 
laikā, m aza meitene būdam a, viņa bieži 
viesojas pie krusttēva, Č ičisteras kated 
rāles kanoniķa, jā, un tur viņš dzīvoja.

Tāpat Čerija Beikere. Allaž viņa mis 
Mārplas vecmodīgi pieblīvēto viesistabu 
devēja par “atpūtas telpu”. Mis Mārpla 
tad lēnīgi izlaboja: ‘T o  sauc par v iesista
bu, Čerij!” Un Čerija, aiz labas gribas un 
pieklājības pret vecākiem  cilvēkiem, cen
tās ielāgot, lai gan bija skaidri redzam s, 
ka “viesistaba” viņai šķiet pārlieku ērmots 
nosaukum s un “atpūtas telpa” sprūk pār 
lūpām tīri neviļus. Beigu beigās viņa rada 
kompromisu, lietojot vārdus “dzīvojamā 
istaba”. Mis Marplai patika ja u n ā  sievie
te. Čerija bija precejusies un dzīvoja 
Jaunbūve. Viņa bija viena no tām jauna-

•Close (angļu vai.) -  norobežota katenrales teritorija ar 
lai piederošajām ēkām.
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jām precētajām sievietēm, kuras iepirkās 
lielveikalā, bet pastaigāties, stumjot bēr
nu ratiņus, nāca pa mierīgajām Sentme- 
rimidas ciemata ieliņām. Viņas visas likās 
elegantas un labi koptas. Viņu mati vijās 
lielās sprogās vai sīkās cirtiņās. Viņas sa
runājas, skaļi smējās un jautri sasaucās 
savā starpā, atgādinot čivinošu putnu ba
ru. Lai gan viņu vīri labi nopelnīja, tomēr, 
pateicoties pavedinošajiem kārdināju
miem iegādāties mantas uz nomaksu, vi
ņām allaž trūka skaidras naudas, tādēļ 
jaunās sievas naca uz ciematu piepelnī
ties -  strādāt par virējām vai palīdzēt ci
tos mājsaimniecības darbos. Čerija bija 
izveicīga, prata labi gatavot, saprātīgi at
bildēja uz telefona zvaniem un prasmīgi 
parbaudīja tirgotāju piesūtītos rēķinus. 
Ja nu Čerijai kas nepatika, tā bija matra
ču vēdināšana, un, kas attiecās uz trau
ku mazgāšanu- tad ik reizes, kad mis 
Mārpla gāja garam trauku kambarim, 
viņa pagrieza galvu sāņus, lai neredzētu 
Čerijas metodi sakraut visus traukus vie
na kaudzē izlietnē, pārberot tiem pāri 
m a z g ā ja m ā  pulvera puteni. Mis Mārpla 
pamazam izņēma no ikdienas lietošanas
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cc laicīgo Vousteras tējas servīzi un no- 
i'hoāja bufetes tālākajā stūrī, lai vienīgi 
īpasos gadījumos tā paradītos dienasgais- 
11 p i. Tās vieta mis Mārpla iegādājas mo
dernu servīzi ar bāli pelēcīgu rakstu uz 
balta pamata, un nekādu bēdu, ja kaut 
kas no tās aizskalosies izlietne.

Agrāk viss bija savādāk... Kaut vai uz
ticama Florensa -  ne istabene, bet gata-
v iis grenadieris... Tad vēl F.mija, Klāra, 
Mise -  “jaukas mazās kalponītes”, ku
rās naca no Seintfeitas bāreņu patver
smes, lai “mācītos” un pēc tam dotos ta 
lak, labāk apmaksāta darba meklējumos. 
Parastas, vienkāršas meitenes, kuras 
bieži slimoja ar adenoidiem, un Finijai 
lur klāt bija izteikta garīga atpalicība. Vi
ņas draudzējās ar citam kalponēm cie
matā, pļāpāja un tenkoja, skrēja uz ran 
(līņiem ar pārdevēju no zivju tirgotavas 
vai ar dārznieka palīgu no Holas, vai kā
du no mistera Bārnsa bakalejas daudza
jiem pārdevējiem. Mis Mārpla ar sirsnību 
atcerējas daudzos mazos vilnas mētelī
šus, kurus viņa tika noadījusi šo randi- 
iiu dabas diktētajām sekām. Meitenes lā
gā neprata apieties ar telefonu un neko
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nezināja par aritmētiku. Taču viņas zinā
ja, ka jāmazgā trauki, un prata pareizi 
saklāt gultu. Viņam trūka izglītības, bet 
bija prasmīgas rokas. Likās tik neparas
ti, ka šodien strādāt dažādus mājas 
darbus pieteicās meitenes ar labu iz
glītību. Studentes no citām valstīm, 
meitenes au pair, augstskolu studentes 
no mācībām brīvajā laikā, jaunas precē
tas sievietes, kas līdzīgi Čerijai Beikerei 
dzīvoja neīstos close modernajā jauncel
tņu rajonā.

Protams, vēl joprojām atradās arī tādi 
cilvēki kā mis Naita. Mis Mārplas domas 
pēkšņi pievērsās sievietei, kuras soļi 
augšstāvā tajā brīdī lika brīdinoši iešķin- 
dēties uz kamīna dzegas stāvošās lam
pas zvārgulīšiem. Acīmredzot mis Naita, 
izbaudījusi pēcpusdienas atpūiu, gatavo
jās doties ierastajā pastaigā. Pēc mirkļa 
viņa ienāks pajautat, ko atnest no veika 
la. Kā vienmēr, kad domas pievērsās mis 
Naitai, mis Mārpla apcerēja izveidojušos 
situāciju. Nav vardam vietas, bija jau ļoti 
mīļi no dārgā Reimonda (viņas krustdēla) 
puses, un neviens nevarētu pārspēt mis 
Naitu laipnībā, un, protams, tas nejau-
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k ns bronhīts bija padarījis viņu vārgu, 
un doktors'Heidoks bija strikti noteicis, 
k i viņa nedrīkst dzīvot viena pati mājā, 
kurā tikai pa dienu kāds ierodas viņu 
.iprupēt, ja vien... Mis Mārpla piespieda 
«i /i nedomāt par to, jo nebija jēgas tur
pināt: “ja vien aprūpētāja nebūtu tieši 
Mis Naita”. Bet ko lai dara, šodien vecā
k un dāmām netiek dota iespēja izvēlē-
l i< s. Un uzticīgas kalpones bija izgājušas 
no modes. Ja saslimšana patiesi smaga, 
v.ir pieprasīt īstu medmāsu -  dārgu un 
■ i grūtībām sarunātu -  vai ārsteties 
slimnīca, tomēr, kad kritiskais brīdis būs 
»ļ.irām, jūs atkal nonāktu mis Naitas ap
i upē.

Taisnības labad mis Marplai nācās at- 
il , ka nebija iespējams pārmest mis Nai- 

i li un viņai līdzīgām personām neko ci
lu, izņemot faktu, ka viņas ir neiedomā- 
ļ.uni kaitinošas. Pārspīlēti sirsnīgas, 
vienmēr jūsmīgi atsaucīgas pret saviem 
pienākumiem, izdabājošas un mūžam 
1.1111 ras un uzmundrinošas attieksmē 
foret saviem aprūpējamiem, īsos vārd6s 

ikot -  apgājās ar tiem ka ar garīgi atpa
likušiem mazuļiem
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-  Bet es, - mis Mārpla teica pati sev, -  lai 
ari veca, tomēr neesmu garīgi slima.

Šajā bridi, kā parasti skali elsdama, 
istabā iedrāzās mis Naita -  liela auguma, 
gadus piecdesmit sešus veca sieviete, 
kupla miesas, dzeltenīgi iesirmiem, ār
kārtīgi komplicēta frizūrā sakārtotiem 
matiem, ar brillēm uz garā, plānā degu
na, zem kura vīdēja labsirdīga mute un 
gļēvs zods.

-  Te nu mēs esam! -  viņa starojoši iesau
cās, per sava prāta cenzdamās uzmundri
nāt un atdzīvināt veca cilvēka skumjo un 
krēslaino mūža novakari. -  Ceru, ka mūsu 
pēcpusdienas snauda bija jauka?

-  Es adīju, -  mis Mārpla nedaudz uz
svēra vietniekvārdu, -  un, -  viņa turpinā
ja ar nepatiku, kaunēdamas sava nespē 
ka, -  esmu izlaidusi valdziņu.

-  ,\k, dārgā, ak, dārgā, -  līdzjūtīgi bil
da mis Naita. -  Tas nekas, mēs to žigli 
uzņemsim, vai ne?

-  Jūs  uzņemsiet, -  sacīja mis Mar- 
pla. -  Man diemžēl tas nav pa spēkam.

Sarūgtinājums viņas balsī izskanēja, 
neviena nepamanīts. Mis Naita, ka vien 
niēr, bija gatava izpalīdzēt.
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-  Lūk, -  viņa pēc brīža teica, -  te tas 
Ir. Tagad, dārgā, viss kārtība.

Lai gan mis Mārpla vispār neiebilda, ja 
viņu uzrunāja ar “dārgā” (vai pat “dārgu
miņ”) tirgotāja sakņu veikalā vai jauniņā 
l.-ikrakstu pārdēvēja, šī uzruna no mis Nai- 
las mutes burtiski tracināja. Diemžēl vecā
kam dāmām pienācās paciest daudz ko. 
Viņa laipni pateicās par uzņemto valdziņu.

-  Un tagad es čāpošu nelielā pastai
ga, -  mis Naita jokoja, -  pavisam neilgā.

-  Ludzu, nesteidzieties ar atgrieša
nos,- mis Mārpla sirsnīgi velēja.

-  Ko jūs, dārgā! Es negribu pārāk ilgi 
atstat. jūs vienu -  ja nu jums uznāk grut- 
■irdiba!

-  Galvoju jums, ka jūtos ļoti labi. Man 
šķiet, es mazliet pasnaudīšu, -  viņa pie- 
vera acis.

-  Tas būtu ļoti pareizi, dārgā. Vai veļa
ties, lai es ko atnesu?

Mis Marpla atvēra acis un brīd> pado
māja.

-  Jūs varētu iegriezties pie Longdona 
un uzzināt, vai aizkari nav gatavi. Un vēl 
vajadzētu vienu zilas vilnas šķeteri no 
misis Vislejas. Tad aptiekā nopērciet kār-
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binu upeņu klepus tablešu. Un apmai
niet grāmatu bibliotēkā, tikai neļaujiet, 
lai viņi iedod tadu, kas nav manis sastā
dītājā sarakstā. Ta pēdējā bija vienkārši 
briesmīga, es nespēju to lasīt! -  viņa 
sniedza mis Naitai “Pavasara atmodu”.

-  Ak, dārgā, ak, dārgā, jums nepatika? 
Un es cerēju, ka patiks! Tāds smuks 
stāsts!

-  Un. ja tas nav pārāk tālu, varbūt jus 
neiebilstu aiziet līdz Helletam un apska
tīties, vai viņiem nav olu putojamais - no 
tiem “augšup-lejup”, nevis ar rokturi 
griežamais.

(Viņa ļoti labi zināja, ka pie Helleta ne
kā tamlīdzīga nav, taču tas bija visattālā
kais veikals.)

-  Ja tas viss jūs parūk neapgrūtina, -  mis 
Mārpla vēl piemetinaja.

Mis Naita bija pati sirsnība:
-  Nepavisam! Ar vislielāko prieku!
Mis Naitai patika iepirkties. Staigāšana 

pa veikaliem iedvesa viņā svaigu dzīves el
pu. Tā bija iespēja atrast jaunus paziņas, 
izdevība patērzēt ar tiem vai patenkot ar 
pārdevējām un aplūkot dažadas preces da- 
žados veikalos. Turklāt to visu varēja darīt
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nesteidzoties, paildzinot patīkamo izklaidi 
un neizjūtot vainas apziņu, ka būtu izvai
rījusies no tiešā pienākuma pildīšanas.

Un ta mis Naita, posdamas projām, 
uzmeta vēl pēdējo skatienu trauslajai, 
vecajai lēdijai, kas mierīgi atpūtas krēslā 
pie loga.

Nogaidījusi dažas minūtes -  gadījumā, 
ja mis Naita sadomātu atgriezties pēc ie
pirkumu somas vai naudasmaka, vai ka
batlakatiņa (viņa bija liela aizmārša), kā arī 
lai atvilktu elpu pēc nelielās garīgās piepu 
Ies, ko bija izraisījusi censanās izdomāt 
daudzos nevajadzīgos uzdevumus laipna
jai izpalīdzei, -  mis Mārpla veicīgi piecēlās 
kājās, nometa uz galda adīkli un stingrā 
:>oh devās pāri istabai uz priekšnamu. No
ņēmusi no pakaramā vieglu vasaras mēte 
li, izcēlusi no statņa spieķi un apmainījusi 
rītakurpes pret izturīgiem ielas apaviem, 
viņa pa sētas durvīm atstāja māju.

"Tas viņai prasīs vismaz pusotru stun
du,” mis Mārpla apsvēra. “Tieši tā -  ie
pērkoties burzmā kopā ar visiem šiem 
ļaudīm no Jaunbūves.”

Viņa iztēlojās mis Naitu Longdona 
darbnīcā neveiksmīgi taujājam pēc aiz
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kariem. Mis Mārplas aprēķins izrādījās 
apbrīnojami precīzs. Tieši tobrīd mis Nai- 
ta sacīja:

-  Protams, es biju pilnīgi pārliecinātā, 
ka aizkari vēl nevar būt gatavi, bet, pro
tams, kad vecā kundze ieminejās par 
tiem, es apsolīju, ka iegriezīšos un apjau
tāšos. Nabaga mīļās vecenītes, viņām atli
cis tik maz, par ko interesēties! Izdabāt vi
ņam ir mūsu pienākums. Viņa ir tik mīļa, 
veca kundzīte! Nedaudz savargnsi, bet ko 
tur var gaidīt -  viņas spēki iet zudumā. 
Cik jauks audums! Vai ir ari citā krasā?

Nākamās divdesmit minūtes aizritēja 
ļoti patīkami. Kad mis Naita beidzot aiz
gāja, vecākā pārdevējā novīpsnāja, sacī
dama:

-  Spēki iet zudumā? Tā nu es noticē 
šu. Vecā mis Mārpla vienmēr bijusi aša 
ka adata un, esmu pārliecināta, vēl jo 
projām ir tāda! -  Un viņa pievērsās jau
nai sievietei cieši apspīlētās biksēs un 
buru audekla vējjaka, kas vēlējās iegādā
ties sintētisku audumu ar krabju zīmē
jumu vannasistabas aizkariem.

Emīliju Votersu, lūk, ko viņa man 
atgādina! -  mis Mārpla apmierināti no
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Icica pie sevis. Viņa allaž izjuta priecīgu 
gandarījumu, atrodot kādā cilvēkā lī
dzību ar agrak sastaptu personu. -  Tā
das pašas putna smadzenes. Pag, kas 
notika ar to Emīliju?

“Nekas īpašs,” mis Mārpla atcerējās. 
Ēteiz \iņa gandrīz saderinājās ar mācītāja 
palīgu, taču pēc vairākiem gadiem 
draudzība izčākstēja kā nebijusi. Vecā 
d ima izmeta no galvas atmiņas par ne
veiksmīgo slimnieku kopēju un pievērsās 
īpkārtnei. Viņa jau bija izsteigusies cauri 

dārzam, atļaudamās tikai ar acs kaktiņu 
Ievērot, ka Leikoks apšķērējis vecās ro
zes, lai brīvāk augtu hibrīdās tējrozes. 
lāču viņa nevēlējās nedz apbēdināt sevi, 
nedz ari aptumšot tīksmi par veiksmīgo 
izraušanos no mājām, kas lāva vienai 
pašai doties neliela ekskursijā. Viņu bija 
pārņēmis patīkams satraukums par gai
dāmo piedzīvojumu. Nogriezusies pa labi, 
viņa iegaja pa mācītājmājas vārtiem un 
pa iestaigāto taku devas cauri dārzam, 
līdz nonāca pie mura žoga, kura kādreiz 
bija izveidoti pakapieni. Tagad to vietā 
atradās metālā kalti, abpus verami vārti
ņi, aiz kuriem sākās noasfaltēts celiņš,
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kas veda līdz nelielam, glītam tiltiņam par 
strautu. Un tur -  otrā pusē, kur kādreiz 
pļavā ganījās govis, -  atradās .Jaunbūve.

OTRĀ NODAĻA

Juzdamās gandrīz vai kā Kolumbs, 
kas dodas atklāt jaunu zemi, mis Mārpla 
pārgāja pār tiltu, tad vēl mazliet tālāk pa 
celiņu un pēc četrām minūtēm iznaca 
tieši uz Obrijkiouzas.

I’rotams, viņa bija nolūkojusies uz Jaun
būvi no Makitbeisingroudas, tas ir, bija no 
tālienes aplūkojusi glīto māju rindas ar te
levīzijas antenam uz jumtiem un zila un ro 
zigā, un dzeltenā, un zaļā krāsā nokrāsota
jām durvīm un iugu rāmjiem. Bet līdz šim 
tas viss bija viņai atgādinājis uzzīmētu plā
nu. Līdz šim viņa nebija nedz tuvojusies 
jaunajām ēkām. nedz iegājusi to teritorijā. 
Bet nu viņa bija šeit, stāvēja un noraudzijas 
uz jauno, bravurīgo pasauli, kas tik ātri au
ga un pletās plašuma, un visādā ziņā atšķi 
rās no tās, ko viņa pazina līdz šim. Mājas 
atgādināja kārtīgi saliktus spēļu klucīšus. 
ŠI pasaule neizskatījās reāla.
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Ari tās iedzīvotāji, viņasprāt, neizskatī
jās pēc reālam būtnēm. Bikšainas jau
nas sievietes, draudīga izskata jauni vī
rieši un zēni, jau piecpadsmit gadu vecu
mā sievišķīgu plaukumu sasniegušas 
meitenes. Mis Mārpla nevarēja notureties 
pretī domai, ka tas viss kopā izskatas 
drausmīgi samaitāti. Neviens nepiegrieza 
īpašu vērību vecajai dāmai, kad tā lenā 
soli devās tālāk. Nogriezusies no Obrij- 
klouzas, viņa peksņi atradās Darlington- 
Klouzā. Nesteidzīgā gaitā turpinādama 
ceļu, mis Mārpla kari ieklausījas vārdos, 
ko tai izdevās uztvert no garāmgajeju sa
runām: mātes, stumdamas bērnu rati
ņus, skaļi parsprieda jaunumus, jaunas 
meitenes runājās ar jauniem vīriešiem, 
šaubīga izskata dendiji (viņa bija pārlie
cināta, ka tie bija dendiji) apmainījās ar 
citiem nesaprotamām frāzēm. Iznākušas 
uz lieveņa, mātes apsauca bērnus, kuri, 
ka jau no laika gala bijis, nodarbojās ar 
kaut ko. kas tiem bija liegts. “Bērns pa
liek bērns -  visos laikos,” viņa ar pateicī
bu nodomāja. Pēkšņi smaids atplaiksni- 
jās viņas sejā, kad atmiņā kārtējo reizi 
atausa vimne salīdzinājumu.
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Tā sieviete -  nu tieši kā Kerija Edvar
dsa... un tā tumšmate atradināja Hūpe- 
ru meitu -  no viņas laulībām iznāca vie
nas nepatikšanas: atkārtojās tas pats, 
kas ar Mēriju Hūperi. Tie zēni... tumš
matis līdzīgs Edvardam Līkam -  tas vien
mēr brūķēja lielu muti, bet bez ļaunuma 
un patiesībā bija jauks zēns... gaišmatai
nais -  nu, pilnīgi kā misis Bedvelas 
Džošs. Jauki puiši, abi. Bet tas tur. kas 
izskatas līdzīgs Gregorijam Binam -  tam, 
baidos, labi neklāsies. Domājams, ka vi
ņa mate ir tada pati ka...

Viņa iegriezās Volsingemklouzā, un 
vecās dāmas garastāvoklis uzlabojās ar 
katru bridi.

Jaunā pasaule tomēr bija ta pati veca. 
Mājas izskatījās savādākas, ielas nosau
ca parifklouziem”, ģērbās ļaudis dīvai
nāk, svešādi skanēja viņu balsis, taču 
cilvēka būtība nebija mainījusies. Lai arī 
viņi lietoja savādāku frazeoloģiju, sarunu 
temati bija tie paši.

Savā izlūkgājienā, nogriezdamas ap 
neskaitāmiem stūriem, mis Mārpla bija 
pazaudējusi virzienu un piepeši atģida, 
ka nonākusi ārpus apdzīvotās teritorijas
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un atrodas uz Kerisbrūkklouzas, kuras 
viens gals vēl bija “celtniecības stadijā”.
I ie kādas gandrīz pabeigtas mājas otrā 
slava loga stāvēja jauns pāris. Vinu bal 
šis apspriežot mājas ērtības, bija sadzir
damas uz ielas.

Tomēr tev jāpiekrīt, Harij, ka maja 
,i(rodas Jaukā vietā.

-T ā  iepriekšējā atradās tikpat jaukā.
-  Šeit ir par divām istabām vairāk.
-  Un par tām būs jāmaksā.
-  Bet ši man palik labak!
-  Ka tad -  tev patīk!
-  A.k, neesi tāds īgņa! Atceries, mam

ma teica...
-  Tavai mammai vienmer atradīsies 

l<o teikt.
-  Neuzdrošinies izteikties slikti par 

manu māti! Ko mēs iesāktu bez viņas pa
līdzības? Turklāt varēja būt daudz ļau
nāk -  viņa varēja iesūdzēt tevi tiesā!

-Ak , beidz tacu reiz, Lilij!
-  No šejienes paveras jauks skats uz 

pakalniem. Var redzēt pat... -  viņa izlie- 
( ās tālu pa logu, ar visu ķermeni pa
griezdamās pa kreisi, -  var redzēt pat 
udenskratuvi...
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Meitene paliecās vēl tālāk, nepamani 
dama, ka atbalstās pret nenostiprinā
tiem dēļiem, kas bija pārlikti par palodzi, 
Tie, neizturējuši viņas ķermeņa spiedie
nu, sāka slīdēt uz ārpusi, nesdami viņu 
līdzi. Meitene, cenzdamās atgūt hdzsva 
ru, skaļi iekliedzās:

-  Harij!
Jauneklis nepakustējās, stāvēja pēdu 

vai divas aiz viņas, tad spēra soli atpakaļ..
Izmisumā ar nagiem ieķerdamās sie 

nā, jaunā sieviete atguva līdzsvaru.
-  O! -  viņa izdvesa baiļpilnu noputu. -  Til 

tikko nenogāzos lejā. Kāpēc tu nesatvēri 
mani?

-  Viss nolika tik pēkšņi. Galu galā tev 
nekas nav noticis.

-  Tas ir viss, ko tu vari pateikt? Es 
gandnz nositus, vai nesaproti? Un paska
ties uz manu džemperi -  kāds tas izskatās!

Mis Mārpla pagājās uz priekšu, bet 
tad impulsīvi devās atpakaļ.

Lilija stāvēja ārpusē pie ceļa, gaidīda
ma, kamēr jaunais cilvēks aizslēdz mājas 
durvis.

Mis Mārpla piegāja pie viņas un klusā 
balsī ātri norunāja:
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-  Jūsu vietā, dārgā, es neprecētos ar 
so jaunekli. Jums vajadzīgs cilvēks, uz 
kuru varat paļauties, kad nonākat bries
mas. Atvainojiet, ka jums to saku. bet es 
Jaušu, ka kādam ir jābrīdina jus.

Mis Mārpla pagriezās un devās pro 
[min, Lilija, acis iepletusi, noskatijas sve
šās sievietes aiziešanā.

-  Bet...
Pienaca jaunais vīrietis.
-  Ko viņa teica, Lilij?
Meitene pavēra muti. tad aprāvās.
-  Zīlēja nākotni, -  Lilija pēdīgi noteica 

un domīgi paskatījās viņā.
Mis Mārpla, paatrinajusi soli, nogrie

zās ap stūri un, klupdama pār akmeni, 
pakrita.

No tuvējās mājas izsteidzās sieviete.
-  O, kundze, cik nelaimīgi! Ceru, ka 

nesasitaties?
Ar nedaudz pārspīlētu centību viņa 

apskāva mis Marplu un palīdzēja tai pie
celties.

-  Nu jau esam uz kājām. Lauzts taču 
nekas nebūs? Nobijāties gan laikam!

Svešās balss biļa skala, bet vārdi iejū
tīgi. Tukla, plecīga sieviete ap gadiem
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četrdesmit, brūniem, nedaudz iesirmiem 
matiem, zilam acīm un lielu, pilnīgu mu 
ti, kas mis Mārplas apjukušajam skatie 
nam likās pārlieku pilna ar baltiem, mii 
dzošiein zobiem.

-  Būs labāk, ja ienāksiet pie manis un 
mazliet atpūtīsieties. Uzvārīšu tasi tējas.

Mis Mārpla pateicās un ļāvās, lai viņu 
ieved pa zili krāsotajam durvīm priekš
nama un tālāk nelielā istaba, kur bija iz
vietoti neskaitāmi ar gaišu audumu ap 
vilkti krēsli un dīvāni.

-  Lūk, ta, -  sacīja viņas glābēja, palī
dzēdama apsēsties atzveltnes krēslā un 
gādīgi novietodama aizmugurē spilve 
nus. -  Sediet mierīgi, es iešu uzliet teju.

Sieviete izgaja, un istaba pēkšņi kļuva 
nomierinoši klusa. Mis Mārpla dziļi atvil- j 
ka elpu. Viņa nebija sasitusies, taču klu- 
piens mulsināja. Viņas vecumā kritieni 
nebija vēlami. “Par laimi, mis Naita ne-'l 
kad neuzzinās par šo atgadījumu,” vina 
vainīgi nodomāja un piesardzīgi pakusti-lj 
nāja rokas un kājas. Lauzts nekas riebi-; 
ja. Kaut nu tikai nokļūtu mājās bez tāla 
kie-m starpgadījumiem. Cerams, ka pec 
tases tējas...
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Tikko viņa iedomājās par tēju. ta uzra
dās -  uz paplātes un ar četriem saldiem 
cepumiem uz maza šķīvīša.

-  Ludzu! -  Paplāte tika novietota uz 
neliela galdiņa viņai priekšā. -  Vai ieliet? 
Pašreiz jums loti noderēs salda tēja.

-  Bez cukura, lUdzu!
-  Jums noteikti jādzer ar cukuru. Sa

protiet -  šoks. Kara laikā es strādāju 
hospitālī, ārzemēs. Cukurs brīnišķīgi no
mierina. -  Viņa iemeta tasē četrus cu- 
kurgraudiņus un sparīgi izmaisīja. - Ta
gad izdzeriet šo te un jutīsities kā no jau
na piedzimusi.

Mis Marpla paklausīja.
“Laipna sieviete,” viņa nodomāja, “at

gādina man... jā, ko gan īsti viņa man at
gādina?”

-  Jūs esat ļoti laipna pret mani, -  mis 
Mārpla pasmaidīja.

-  Ak, nieki! Esmu tikai tāds sīks, izpa
līdzīgs gariņš. Man patīk izpalīdzēt cilvē
kiem. -  Noskanēja dārza vārtiņi, un sie
viete palūkojās pa logu. -  Vīrs pārnācis. 
Artur mums ciemiņš!

Sieviete izsteidzās priekštelpā un at
griezās kopā ar Arturu -  kalsnu, bālu vī
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rieti, kurš nezin kādēļ izskatījās apmul
sis. Runājot vardi lēnām vēlās pār viņa 
lūpām.

-  Šī kundze pakrita tieši preu mūsu 
vārtiņiem. Es, protams, ievedu viņu at
pūsties.

-Jūsu sieva bija ļoti laipna, mister...
-  Bedkoks, kundze.
-  Mister Bedkok, esmu apgrūtinājusi 

misis Bedkoku...
-  Ak, Heteri nav iespējams apgrūtinat! 

Heterei patīk palīdzēt, -  viņš uzmeta mis 
Mārplai ziņkāru skatienu. -  Vai devāties 
uz kādu noteiktu mērķi?

-  Nē, tāpat vien pastaigājos. Es dzīvo
ju Senimerimīda nedaudz aiz mācītāj mā
jās. Mans vārds ir mis Mārpla.

-  Vai, patiesi! -  iesaucās Hetere, -  jus  
esat mis Mārpla! Esmu daudz dzirdējusi! 
pārjums -  jūs esat tā, kas nodarbojas ar 
slepkavībam!

-  Bet Hetere! Ko tu
-  Jūs taču saprotat, ko es domāju -  ne 

jau slepkavojat, bet atklājat tās. Vai ne ta?
Mis Mārpla kautrīgi nomurmināja, ka I 

pāris reizes tiešām bijusi iesaistīta nozie
gumu izmeklēšanā.



-  Stāsta, ka ari ciemata esot notikušas 
slepkavības. Kādu vakaru par tām runā
ja Bingokluba. Viena esot notikusi Go- 
singtonholā. Es nekad nespētu dzīvot 
mājā, kura kāds ticis noslepkavots. Tur 
noteikti spokojas.

-  Slepkavība nenotika tajā mājā. Upu
ri nogalinaja citā vietā, pēc tam līķi nogā
dāji Gosingtonholā.

-  Un atstāja bibliotēka kamīna priekšā 
uz paklāja, tā stāsta.

Mis Mārpla apstiprinoši pamāja ar 
galvu.

-  Vai esat dzirdējusi, ka par to grib uz 
ņemt filmu? Droši vien tāpēc Merīna 
Grega nopirkusi Gosingtonholu.

-  Merīna Grega?
-  .Jā. Viņa un viņas vīrs. Neatceros vār

du -  viņš ir filmu producents vai varbūt 
režisors -  Džeisons, šķiet, vai tamlīdzīgi. 
Bet Merīna Grega - viņa ir dieviga, vai ne? 
Pēdējā laikā gan reti filmejusies, ilgu laiku 
esot slimojusi. Tomēr esmu pārliecināta, 
ka viņa joprojām ir nepārspējama. Vai esat 
redzējusi viņu filmā “Camirnella"? Un “Mī
lestības cena”? Un “Marija, Skotijas kara
liene”? Viņa nav vairs jaunn. taču vēl aiz
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vien ievērojamākā kinoaktrise. No laika 
gala esmu dedzīga viņas pielūdzēja. Pus-i 
audzes gados es par viņu vien sapņoju. 
Bet lielākais notikums manā dzīvē bija, 
kad Bermudās reiz tika organizēts labdan 
bas pasakums palīdzības sniegsana Seint- 
džonsa lauku lazaretei un tur vajadzēja ie
rasties Merinai Gregai. Es vai prātā sajuku 
aiz uztraukuma, un tad -  tieši tajā diena -  es 
nogūlos ar augstu temperatūru un ārsts 
noteica, ka nekādā ziņā nedrīkstu iet uz 
pasākumu. Taču es netaisījos samierinā
ties. Īstenībā nemaz tik slikti nejutos. Tā 
es piecēlos no gultas, nosmiņķēju seju 
un -  uz priekšu! Tiku iepazīstināta ar vi
ņu, un viņa sarunājas ar mani veselas trīs 
minūtes un iedeva man autografu! Tas bi
ja burvīgi! Nekad neaizmirsīšu to dienu!

Mis Mārpla cieši raudzījās sievietē.
-  Ceru, ka pēc tam jūsu veselība nepa 

sliktinājās? -  viņa norūpējusies pajautāja.
Hetere Bedkoka iesmējās.
-  Itin nemaz! Nekad nebiju jutusies la

bāk! Ko es gribu teikt -  ja ko ļoti velies, 
nevajag baidīties riskēt. Es nekad nebai
dos. -  Viņa izplūda laimīgos, skanīgos 
smieklos.
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Arturs Bedkoks ar apbrīnu sacīja:
-  Heteri nekas nespēj aizkavēt. Viņa ar 

visu tiek galā.
-  Elisona Vailda... -  nomurminaja mis 

Mārpla, apmierināti pamājot ar galvu.
-  Kā, h ■dzu'/’ -  pāijautaja misters Bedkoks.
-  Ak, nekas. Atcerējos kādu paziņu.
Hetere izbrīnīti skatījās viņā.
-  Jūs atgādināt viņu, tas viss.
-  Patiesi? Ceru. ka viņa ir jauka?
-  Jauka, jā, -  atmiņas kavēdamās, 

rimti teica mis Marpla. -  Sirsnīga, veselī
ga, dzīvespriecīga.

-  Bet viņai bija arī kļūdas, vai ne? -  smē 
jās Hetere. -  Man ir.

-  Elisona vienmer bija tik pārliecinātā 
par sava viedokļa pareizību ka nespēja 
saskatīt, kā to uztver pārējie vai kā tas 
iespaido otru cilvēku.

-  Tas man liek atcerēties ģimeni, kuru 
evakuēja no brūkošās mājas un kuru tu 
uzņēmi, un kura aizgāja ar visām mūsu 
sudraba tējkarotēm, -  Arturs atcerējās.

-  Bet, Artur! Es taču nevareju atstat 
viņus nelaimē! Tas būtu nelaipni!

-  Tās bija dzimtas mantojums, -  skum
ji noteica viņas vīrs, -  vēl no karaļa Džor-
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dža laikiem. Tējkarotes piedereja manas 
mātes vecaimatei.

-  Ak, aizmirsti tās vecās karotes, Ar
tur, un beidz reiz gausties!

-  Baidos, ka man ir pārāk laba atmiņa.
Mis Mārpla domigi nolūkojās Arturā.
-  Kā klājas jusu paziņai šobrīd? -  pie

klājīgi painteresējās Hetere.
Mis Mārpla brīdi vilcinājās, tad atbil

dēja:
-  Elisonai Vaildai? Ak... viņa nomira.

Tl*EŠA NODAĻA

-  Priecājos, ka beidzot esmu atgriezu 
sies, -  teica misis Bentrija, -  lai gan jāsa
ka, ka es jauki pavadīju laiku.

Mis Mārpla saprotoši pamāja ar gahn un 
saņt ma draudzenes pasniegto tējas tasi.

Kad pirms dažiem gadiem pulkvedis 
Benfrijs, misis Bentrijas vīrs, nomira, at 
raitne pārdeva Gosingtonholu un ievēro 
jamu zemes gabalu pie tās, atstajot sev 
vienīgi nelielo namiņu plašā dārza aus
trumu galā -  burvīgu mājiņu ar portiku, 
taču bez kādām labierīcībām, savā laikā
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pat. dārznieks bija atteicies tur apmes
ties. Misis Bentrija ierīkoja nepiecieša
mās ērtības atbilstoši mūsdienu prasī- 
bam -  modernu virtuves iekārtu, ar ma 
ģistralo vadu saistītu ūdensapgādi, ievil
ka elektrību, iebūvēja vannasistabu. Tas 
viss prasīja prāvu naudas summu, taču 
ne tuvu tik lielu, kāda tā būtu, ja viņa 
turpinātu dzīvoi Gosingtonholā. Lai sa
glabātu privātās dzīves noslēgtību, viņa 
paturēja sev arī trīs ceturtdaļas akra 
dārza, ko 110 pārējās teritorijas noro
bežoja kuplu koku rinda. “Lai ko viņi da 
rītu Gosingtonholā, ne es ko redzešu, ne 
mani kas traucēs," viņa paskaidroja.

Pēdējos gadus misis Bentrija pavadīja 
ceļojumos, apciemodama bērnus un 
mazbērnus dažādās zemeslodes malās 
un tikai laiku pa laikam atgriezdamās 
pašas mājā, lai izbaudītu vientulību. Ga
diem aizritot, Gosingtonholā vairākas 
reizes mainīja īpašniekus. Vispirms tur 
tika ierīkota viesnīca, bet saimnieks 
bankrotēja; pēc tam māju nopirka četri 
īpašnieki un sadalīja četros atsevisķos 
dzīvokļos, taču drīz vien sastrīdējās savā 
starpā, un galu galā īpašumu iegādājās
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Veselības ministrija kādam neskaidram] 
mērķim, kam tā acīmredzot tomēr nede
rēja, jo tagad Gosingtonholu kārtējo reizi ļ 
pārdeva, un šo faktu tad an abas drau
dzenes pašreiz apsprieda.

-  Protams, esmu dzirdējusi klīstam 
valodas, -  sacīja mis Mārpla.

-  Jā, -  piekrita misis Bentrija, -  runāja 
pat, ka šeit nākšot dzīvot pats Čārlijs Cap 
lins ar visiem saviem bērniem. Tas būtu 
brīnišķīgi, diemžēl tur nav ne vārda patie
sības. Nē, tā noteikti bus Menna Grega.

-  Cik viņa bija jauka, -  nopūtās mis 
Marpla. -  Es atceros viņas agrīnas fil
mas. “Bird o f Passage” ar simpātisko 
Džoelu Robertsu. Un filma par Skotijas 
karalieni Mariju... Un, lai gan ta bija bez
gala sentimentāla, es ar sajūsmu skatī
jos “Comin’ thru Ihe Rye". Ak, dārgā, tas 
bija tik sen!

- Jā, -  domīgi novilka misis Bentrija, -  vi
ņai vajadzētu but... kā jūs domājat? 
Četrdesmit pieci? Piecdesmit?

Mis Marpla domāja, ka tuvu piecdes
mitiem.

Vai pt-dējā laikā viņa filmējas? Es ta
gad i'c’ti apmeklēju kinoteātrus.
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-  Nelielās lomiņās -  jā. Jau labu laiku 
viņu neredz galvenajās lomās. Esot pār
cietusi smagu nervu sabrukumu. Pēc 
kārtējas šķirsanās.

-  Viņām visām tik daudz to viru... Tie
šām, tam jābut ārkārtīgi nogurdinoši.

-  Man tas nekādi nav saprotams! -  at 
ziņas misis Bentrija. -  Iemīlēties vienā, 
apprecēties, pierast, iekārtot laulības 
dzīvi un tad -  ņemt un to visu pamest, 
un sākt atkal no gala ar citu! Man tas 
šķiet gatavais ārprāts.

-  Es nevaru spriest par to, -  mis 
Mārpla, vermeita būdama, kautrīgi iekle
pojās, -  nekad neesmu bijusi precēju 
sies. Bet viņu dzīve, ziniet, izklausās no
žēlojama.

-  Manuprāt, viņi nevar no tā izvairī
ties. -  misis Bentrija prātoja, -  pie viņu 
dzīvesveida. Viss notiek tik publiski, sa
protiet. Es tikos ar viņu, ar Mennu Gre- 
gu, kad biju Kalifornija, -  viņa piebilda.

-  Kāda viņa ir^ -  mis Mārpla ieintere
sēti vaicāja.

-  Apburoša, -  viņas draudzene jUsmo- 
ja, -  tik dabiska un vienkāršā! -  Un do
mīgi piebilda: -  Tas atgādina uniformu.
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-  Kas?
-  Vienmēr izskatīties dabiskai un vien 

kāršai. Tu iemācies, kā lo darīt, un tad 
tev tā jāturpina. Ja tā padomā, kas ta h 
par elli -  nekad nedrīksti pārtraukt u-- 
pateikt: “Dieva dēļ, lieciet man reiz mie 
ru!” Es uzdrošinos piekrist, ka -  kaut vaj

, pašaizsargāšanās dēļ -  viņiem nākas pie-' 
dalīties visādās tur dzeršanās vai citās 
izlaidīgās būšanās.

-  Viņa ir bijusi precējusies piecas rei
zes, vai ne? -  mis Mārpla rēķināja.

-  Vismaz. Pats pirmais, ar ko viņa ap 
precējās, bija ne ar ko neievērojams pui 
sis, tas neskaitās. Tad ārzemju princi 
vai grāfs un tad kinozvaigzne Roberts 
Traskets, šķiet, tā viņu sauca? Ar viņu 
viss sākās ka aizraujošs mīlas romāns, 
taču laulība ilga tikai četrus gadus. Un 
tad bija Isidors Raits, dramaturgs. Tā bi
ja mierīga un nopietna laulība, bija ari 
bērns. Acīmredzot viņa vienmēr ilgoju 
sies pēc bērna -  bija pat it kā adoptējusi 
pāris bezpajumtnieku mazuļus. Šā vai 
tā -  pašas bērns ir kaut kas reālāks. Ļoti 
daudzsološs jaunas dzīves sākums. Ide
ālā mate. Bet tad atklājās, ka bērns pie-*
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l/iinis plānprātis vai idiots, vai kaut kas 
i.milīdzīgs, un pēc šī atklājuma viņai bija 
m ivu sabrukums, viņa ilgi ārstējās, pa
ni i la  filmēšanos.

Izskatās, ka jūs ļoti daudz zināt par 
mi 111, -  pabrīnijās mis Mārpla.

Dabiski, ja Merīna Grega pērk Go
li īgtonholu. esmu ieinteresēta uzzināt 

i'.n viņu ko vairak. Ar savu lagadējo vīru 
m i>  apprecējās pirms diviem gadiem, un 
m 11a, ka ar Merīnu viss atkal kārtībā. 
Vīns ir producents vai varbūt režisors -  es
II iž jaucu. Viņš esot iemīlējies Merīnā 

i ni tad Kad abi vēl bijuši pavisam jauni,
! i< u tolaik viņš vēl neko dzīvē nebija sa- 
nledzis. Tagad viņš kļuvis diezgan sla- 

V< -is. Kā viņu sauca? Džeisons... Džei- 
■iiiiis Kautkāds... Džeisons Hads... nē, 
K.ids ir viņa uzvārds. Viņi nopirka Go- 
.ingtonholu, jo tā neatrodas tālu no... -  vi- 
n.i ^aminstinajās, -  no Elstrijas.

Mis Mārpla noliedzoši pakratīja galvu.
Nedomāju vis, -  viņa teica, -  Elstrija 

il rodas Ix>ndonas ziemeļdaļā.
Nē, es runāju par kinostudiju. Tā ir 

IMVisam jauna. Hellingforta -  pareizi, ta 
lu f riuc, izklausās somiski. Apmēram se
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šas jūdzes no Mākitbeisingas. Tur gala 
vojas uzņemt filmu, ja nemaldos, p 
Austrijas Elizabeti.

-  Jūs esat labi informēta par kinozvaiļ 
žņu dzivi, -  pabrīnījās mis Mārpla. -  V iļ 
to visu jūs uzzinājāt, būdama Kalifornijā?

-  Ne gluži visu. Patiesībā lielāko daļu 
es izlasīju kinožurnālos, kurus pāršķir 
stu, kad apmekleju frizētavu. Daudzien 
aktieriem es nezinu pat vārdus. Bet. k 
jau teicu, tā kā Merina Grega ar vīru -r 
nopirkuši Gosingtonholu, biju ieinteresē 
ta uzzināt ko vairāk. Par ko tik neraka 
šajos žurnālos! Šaubos, vai maz puse n] 
tā ir patiesība. Droši vien pat ne ceturti 
daļa. Es neticu, ka Merina Grega ir nin: 
fomāne, es neticu, ka viņa aizraujas ar 
alkoholu! Droši vien, viņa nelieto arī me-j 
dikamentus. Visticamāk -  viņa pameta 
visu vienkārši tādēļ, ka gribēja kārtīgi at
pūsties, un nekāda nervu sabrukuma 
vispār nebija. Bet patiesība ir tā, ka viņ; 
pārvācas uz dzīvi Gosingtonholā.

-  Kā dzirdēju, jaunnedēļ, - mis Mārpla 
/inaia teikt.

Jau tik drīz? Ja, runa, ka viņa esot 
atļavusi divdesmit trešajā datuma oiga1-
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fll/.čt Gosingtonholā sarīkojumu Seint
il/Diisa Medicīnas korpusa atbalstitā- 
|icm. Droši vien. mājā daudz kas ir mai
nījies.
| -  Pareizāk būtu teikt -  gandrīz viss. 
pauda vienkāršāk - un arī lētāk -  būtu 
iHļis, ja māja tiktu nojaukta un uzcelta 
no jauna.

- Vannasistabas, vai ne?
-  Sešas jaunas, ta stāsta. Un ziemas 

larzs. Baseins. Un vēl tie, ko viņi dēvē, 
kiet, par “ainavu logiem". Bet no jūsu

vira kabineta un bibliotēkas istabas iz
veidota viena liela telpa -  mūzikas zāle.

-  Arturs kapa apgrieztos otrādi, ja zi 
nātu. Vai atceraties, cik ļoti viņš necieta 
muziķu? Nabadziņam trūka muzikālās 
dzirdes. Ka viņš izmainījas sejā, ja kāds 
draugs uzaicināja mūs uz operu! Esmu 
pārliecinātā, ka viņš atgriezīsies Gosing- 
lonholā, lai spokotos. -  Viņa pieklusa, 
lad nopietni ievaicājās: -  Vai nevienam 
nav ienākusi prāta doma, ka mājā varētu 
ipokoties?

Mis Mārpla pakratīja galvu.
-  Gosingtonholā nav spoku, -  viņa 

tingri noteica.
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-  Tas nespetu cilvēkus atturēt apgal 
vot pretējo, -  misis Bentrija iebilda.

-  Neviens nekad ko tamlīdzīgu nav lei 
cis. -  Brītiņu klusējusi, mis Mārpla tur 
pināja: -  īstenībā cilvēki nav tik dumji 
Vismaz ne jau nu ciemata ļaudis.

Sarunbiedrene uzmeta viņai žiglu ska 
tienu.

-  Jus, Džeina, vienmēr esat to apgal 
vojusi, un es neteikšu, ka jums nav tais 
nība.

Pēkšņi smaids atplaiksnījās tās seja.
-  Merīna Grega jautāja, ļoti mīļi un 

delikāti, vai man nebūšot sāpīgi redzē 
svešiniekus dzīvojam agrāk man piedero 
šajā mājā. Es apgalvoju, ka tas mani ne 
kūdi neskar, taču nezin vai viņa noticēja 
Bet Gosingtonhola, kā jūs, Džeina, zināt 
nav manas dzimtās mājas. Ja es va 
mans vīrs būtu tur uzauguši, tad tai bū 
tu cita nozīme. Maju mes nopirkām, ka( 
Arturs aizgaja pensijā -  jauka vieta, kur 
apmesties. Bez tam šeit bija iespējas pa 
medīt, pamakšķerēt. Atceros, kā, to pēr* 
kot, priecājāmies par skaisto apkārtni un 
ērto māju, ko būs viegli apsaimniekot. 
Viegli! Nesaprotu, kā mēs spējam ko u i
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du iedomāties! Visas šis kāpņu kāpnes 
un garie koridori! Un tikai četri apkalpotā 
ji. Tikai! Kas tā bija par dzīvi, ha, ha! -  Vi
ņa aprava smieklus un noraizējusies ap
vaicājās: -  Kas tur bija ar to kritienu? Tā 
sieviete -  Naita -  viņa nedrīkstēja ļaut 
jums vienai doties pastaigā.

-  Nabadzīte nav vainīga. Todien aizsū
tīju viņu iepirkties un tad...

-  Saprotu -  veikli tikāt 110 viņas vaļā. 
Jums nevajadzēja ta darīt, Džeina. Jūsu 
gados.

-  Ka iūs par to uzzinājāt?
Misis Benirija plati pasmaidīja.
-  Sentmerimidā paturēt kaut ko slepe

nībā ir neiespējami. Jūs pati bieži vien 
esat to teikusi. Misis Mīvija pastāstīja.

-  Misis Mīvija?
-  Mana apkopēja. Viņa dzīvo Jaunbu

vē.
-  Ak, Jaunbuve... -  Sekoja jau tradi

cionālā pauze.
-  Ko jūs darijat Jaunbuve? -  ziņkārīgi 

pavaicāja misis Bentrija.
-  Vienkārši gribēju to apskatīt. Redzēt, 

kādi cilvēki tur dzīvo.
-  Nu, un -  kādi viņi ir?
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-  Tādi pasi kā cituviet. Es tikai nesapro 
tu, vai biju vīlusies, vai gluži otrādi -  taļ 
mani nomierinaja.

-  Bijāt vīlusies?
-  Ne. Si atziņa mani nomierināja. Tā 

pamudināja mani... kā lai pasaka... at 
pazīt noteiktus cilvēku tipus, lai gadiju 
mā, ja kaut kas notiek, varētu labāk iz
prast, kāpēc un kur meklējams cēlonis, ļ

-  Ja notiek slepkavība, gribat teikt?
Mis Mārpla izskatījās pārsteigta.
-  Nesaprotu, kāpēc jūs uzskatāt ka es 

nepārtraukti domāju par slepkavībām.
-  Ak, Džeina, nerunājiet niekus! Kāpēc 

gan jums reizi par visām reizēm nebūt 
afklatai un neatzīt sevi par speciālisti 
kriminoloģijā?

-  Tapec, ka es ne tuvu tā neesmu. -  Mis 
Mārpla labpatikā staroja. -  Viss ir daudz 
vienkāršāk -  esmu labi iepazinusi cilvēka 
dabu, un tas ir pilnīgi dabiski, ja visu mū 
žu esi nodzīvojusi vienā m izā ciemata.

-  Lai arī daudzi tam nepiekristu, -  mi
sis Bentrija prātoja, -  jums dzīve šeit lie
kas interesanta. Jūsu māsasdēls Rei- 
monds gan allaž mēdz uzsvērt, ka dzīve 
ciematā atgādina stāvošu ūdeni.
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-  Ak, Reimonds, -  mis Marpla noteica 
un sirsnīgi piemetināja: -  Viņš ir tik iejū
tīgs... Jūs zināt, viņš apmaksā mis Nai- 
iļs pakalpojumus.

Doma par mis Naitu pavērsa vecās dāmas 
pnļtu citā virzienā, un viņa steidzīgi piecēlās.

- Man laiks doties atpakaļceļā.
-  Jūs taču nenācāt kājām visu ceļu 

hjrtz šejienei?
-  Protams, nē. Es atbraucu inčā.
Mīklainais paziņojums tika uzņemts kā

pašsaprotams. Pirms daudziem gadiem 
misters Inčs bija divu vieglo ormaņu ratu 
īpašnieks. Viņa kebi sagaidīja vilcienu 
pasažierus vietējā stacijā, tos īrēja ciema- 
i i dāmas, dodoties uz “tējas dzeršanu” 
vai laiku pa laikam pavadot meitas uz ta 
diem vieglprātīgiem pasākumiem kā de
jas. Pienāca diena, kad vecais Inčs -  dzī
vespriecīgs, sārtsejains virs pāri septiņ 
desmitiem -  atdeva vietu dēlam, sauktam 
par “jauno Inču" (kaut gan tobrīd tas bija 
sasniedzis jau četrdesmit piecu gadu ve
cumu), tomēr Inčs tuipinaja izbrauki ari 
pats -  tajās reizes, kad to pieprasīja ga
dos vecākās lēdijas, kuras viņa dēlu uz 
katīja par pārāk jaunu un bezatbildīgu.
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Lai turētos līdzi laikam, jaunais Inčs at
teicās no zirgu transporta un tā vietā ie 
gādājās automašīnas. Taču viņš gandrīz 
neko nesaprata no motoriem, un laika 
gaitā uzņēmumu pārņēma kāds misters 
Bardvels. Vārds “Inčs” tomēr saglabājas. 
Drīz vien Bardvels pārdeva savas tiesības 
misteram Robertsam. bet telefona grāma 
tā joprojām kā uzņēmuma oficiālais no
saukums figurēja “Inch's Taxi Service”!  
un joprojām ciemata vecākās dāmas, ru
nājot par saviem izbraukumiem, bija pie
radušas teikt “braucu inčā”, it kā viņas 
būtu Jona un Inčs -  lielā zivs.*

II

-  Zvanīja doktors Heidoks, -  pārmeto 
ši sacīja mis Naita. -  Es teicu, ka esat 
aizgājusi pie misis Bentrijas uz tēju. Viņš' 
piezvanīšot rītdien.

Viņa palīdzēja mis Mārplai atbrīvoties 
no virsdrēbēm.

‘ Bībele. Jo nas grāmata. Jona bija pravietis, kurš attei
cās izpildu Dieva uzdevumu. Par sodu Dievs sūtīja lie
lu zivi. kas vētras laikā jū rā  Jo n u  aprija. Zivs vēderā 
Jonam  nācās pavadīt trīs dienas.
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-  Un tagad mēs jūtamies pagalam nogu
lušas, -  viņa konstatēja apsūdzošā baisi.

-- Jūs varbūt, -  atbildēja mis Mārpla, -  es 
ne.

-  Nāciet nu un apsēdieties šeit, tā 
omulīgi pie kamīna, -  mis Naita kā paras
ti nepievērsa ne mazāko uzmanību aprū
pējamās vārdiem. (“Nav vērts ielāgot, ko 
mīļas vecenites saka, galvenais -  nestrīdē
ties preti, lai ko viņas nesarunātu.”) -  Ko 
mēs teiktu par vienu jauku tasi "Ovalti 
ne"? Vai, pārmaiņas pēc, "Ilorlicks”?

Mis Mārpla pateicās un izpauda vēlē- 
,anos pēc nelielas glāzes sausā heresa. 
Mis Naitas reakcija bija izteikti nosodoša.

-  Jadomā, ko gan teiktu dakteris par 
so te, -  viņa purpinaja, pasniedzot prasīto.

-  Rit no rīta mēs viņam to pajautā
sim, -  draiski apsolīja vecā dama.

Nakamajā rīta mis Naita sagaidīja 
duktoru Heidoku priekštelpa un satrauk
ti sačukstējās ar to.

Pavecais kungs ienāca istabā, rokas 
berzēdams, jo rīts bija padevies drēgns.

-  Mūsu dakteris auiācis mūs aprau
dzīt, -  jautri pavēstīja mis Naita. -  Vai 
drīkstu paņemt jūsu cimdus, ārsta kungs?
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- Lai paliek tepat, -  Heidoks bezrupīg 
nometa cimdus uz galda malas. -  Pama 
tigs aukstums šorīt.

-  Varbūt vēlaties malku heresa? -  pii 
dāvaja mis Mārpla.

- Neatteiksos, lai jums nebūtu jadzei 
vienatnē. Jau dzirdēju, ka vakar es«' 
baudījusi ko stiprāku.

Mis Naita, novietojusi karafi un glāzes 
112 mazā galdiņa līdzās mis Mārplai, iz^ 
ja no istabas.

Doktors Heidoks bija mis Mārplas sen ļ 
draugs. Kaut gan jau pensijā, viņš tumi* 
nāja apmeklēt savus veros pacientus.

-  Jūs esot kritusi, -  izdzēris sav u  glā 
zi, viņš uzsāka. -  Tas nu galigi nav ietei
cams jūsu gados. No sirds iesaku but 
uzmanīgākai. Man teica, jūs atsakoties 
aicinat Sendfordu.

Doktors Sendfords bija Heidoka kolē
ģis.

Par laimi, tā jūsu mis Naita tomerļ 
aizsūtīja pēc, viņa un pareizi darīja.

Nebija jau nekas nopietns, daži no-ļ 
braznmi 1111 neliels satraukums. Doktors! 
Seiidlords domāja tāpat. Tiri labi būtuļ 
varējusi gaidit līdz jūsu pārbraukšanai.
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-  Paklausieties, mana dārga, es ne- 
braktizēšu mūžīgi. Un Seudfordam, at- 
|;iujiet aizrādīt, ir augstāka kvalifikācija 
nekā man. Viņš ir augstas klases ārsts.

-  Visi jaunie ārsti ir vienādi -  viņi iz
mēra jums asinsspiedienu un, lai kas ari 
būtu atgadījies, izraksta lielu daudzumu 
ļaunu, nepazīstamu tablešu. Gan rozā 
H;m dzeltenas, gan brūnas. Šodienas me
dicīna atgādina lielveikalu -  viss iesai- 
nois dažnedažādās paciņās.

- Jums patiktu labāk, ja es parakstītu 
īleles, mikstūru pret caureju un ierīvētu 
ļums krūtis ar kamparellu.
I - Es tās allaž ierīvēju, kad klepoju, -  mis 
Marpla omulīgi nosmēja, -  tas loti pa''dz.

- Mums nepatīk novecot, tur ta vaina, -  Hei- 
doks maigi teica. - Arī man tas netīk.

-  Salīdzinot ar mani, jūs esat vēl gluži 
ļauns cilvēks. Bet es nemaz nebaidos no 
vecot, ne jau vecuma kā tāda es baidos. 
Nepatīkama ir pašapziņas mazināšanās.

- Manuprāt, es saprotu, ko jūs domājat.
-  Nekad tu neesi viena! Grūti vienai iz

iet no mājas, kaut uz neilgu bridi. Tā pa
li adīšana, kas allaž sagadajusi man lielu 
mierinājumu -  es patiešam esmu pras-



miga adītāja, -  tagad nemitīgi pazaudēju 
valdziņus, bieži pat nepamanot to.

Heidoks līdzjūtīgi noraudzījās viņā.
Bet tad viņa acis iezibējās.
-  It visam var atrast pretmetu.
-  Ko jūs ar to domājat?
-  Ja nevarat adīt, kā būtu ar atšķetini i- 

sanu, pārmaiņas pt*c? Penelope ta darīja I
-  Man grūti iedomāties sevi viņas vietu.
-  Taču tā jūs varētu paust savu nost i 

ju, vai ne?
Doktors Heidoks piecēlās.
-  Man tagad jāiet. Ziniet, ko es jums pa- 

raksūtu? Vienu jauku, pikantu slepkavībul
-  Tā nu reiz ir viena briesmīga lieta -  t ļ  

runāt!
-  Vai tad? Lai nu kā, bet jūs taču 

vienmēr spējat izlobīt ko tadu, caur k< 
viss nāk gaismā. Allaž nobrīnos par to 
Ka vecais, labais Holmss. Ar savā laits.« 
populārajām metodēm, kas tomēr ne 
beidz intriģēt laužu prātus.

Tiklīdz ārsts bija aizgājis, istabā iestei
dzās mis Naita.

-  Redzat nu, -  viņa priecīgi iesaucās, -  n> ■ 
izskatāmies daudz spirgtākas. Vai dakt-' 
ris ieteica kādas tonizējošas zāles?



Viņš ieteica man pievērsties slepka 
ThAni.

Kādu saistošu kriminālromānu?
I Nē, reālā dzīvē.

Lai Dievs mūs pasargā! -  iekliedzās mis 
N.tiia. -  Neizskatās jau arī, ka šajā mierīgajā 
i iemātā varētu notikt kaut kas tamlīdzīgs.

- Slepkavība, -  sacīja mis Mārpla, -  ir 
i. .pējaina jebkurā vietā. Un notiek ari.

- Varbūt Jaunbūvē, -  minēja mis Nai- 
1,1. -  Daudzi no tiem dendijiem līdzīga 
ļlim puišiem nēsā nažus.

Slepkavība notika, bet ne Jaunbūvē.

CETURTĀ NODAĻA

Nedaudz atkapusies no spoguja, misis 
llentrija palaboia cepuri (viņa tās reti nē- 
pāja), uzvilka elegantus cimdus un izgāja 
no majas, rūpīgi aizslēgdama durvis. Vi- 
1111 pārņēma patīkamas priekšnojautas 
par gaidāmo tikšanos. Kopš sarunas ar 
mis Mārplu bija aizritējušas trīs nedēļas. 
Merīna Grega un viņas vīrs jau bija ap
metušies Gosingtonholā un vairāk vai 
mazāk iekārtojušies uz dzīvi.



Šo pēcpusdienu Gosingtonhola notik- 
saviesīgais Seintdžonsa Medicīnas korpu 
sa atbalstam paredzētais pasākums. Gaļ 
venajiem šī pasākuma organizētajiem Mt 
rina Grega rīkoja pieņemšanu Misis Ben 
trija nepiedaliļas rīcības komitejā, bet vira 
bija saņēmusi vēstulīti no Merīnas Grega» 
ar ielugumu atnākt uz tēju, vēl pirms ieia 
dīsies lūgtie viesi un pārējie svētku ap 
Miekletaji. Vēstulē aktrise pieminēja viņi 
tiksanos Kalitornijā un bija parakstījusi 
“Ar patiesu cieņu Merina Grega.” Tā bijf 
rakstīta ar roku, nevis nodrukāta uz ral 
starnmašīnas. Nevarēja noliegt, misis Ben 
trija jutās patīkami pārsteigta un glaimo 
ta. Galu galā slavena kinoaktrise ir slavē 
na kinoaktrise, un vecākās dāmas, neska 
toiies uz to, ka vietejā sabiedrība tas ie 
ņem redzamu vietu, tomēr apjauta sav 
nenozīmīgumu slavenību pasaule. Visa t;t 
rezultātā misis Bentrija izjuta saviļņojošu 
sairaukumu, līdzīgu tam, kādu izjūt bērna 
priecīga pārsteigumā gaidās.

Ejot pa piebraucamo ceļu uz dzīvoja 
mās mājas pusi, misis Bentrijas vērīgais! 
skatiens atzīmēja redzēto. Pēc vairāku 
līdzšinējo, jasaka -  visai nolaidīgo, ipaš
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nieku maiņas apkārtne bija rūpīgi sa
kopta. “Līdzekļi nav žēloti,” viņa pie sevis 
noteica un apmierināti pamāja ar galvu. 
Viņa izjuta pateicību, ka no piebraucama 
reļa nav redzams puķu dārzs. Tajās tāla 
as dienās, kad misis Bentrija dzīvoja 
(iosingtonholā, viņa bija īpaši lepojusies 
r puķu dārzu un vēl jo vairāk ar ziedo

tajam apmalēm gar celiņiem. Un viņa la 
vas nožēlas pilnām, nostalģiskām atmi
nām par reiz pašas audzētajiem īrisiem. 
Vislabakais īrisu dārzs visa valstī,” viņa 
<r gandarījumu atcerējās.

Piegājusi pie atjaunotajam ieejas dur
vīm, kas, svaigi nokrāsotas, spoži laistī- 
|as misis Bentrija nospieda zvana pogu. 
ourvis nekavejoties atvēra pakalpīgs virs 
sulainis, kas neapšaubāmi bija itālis, un 
taisna ceļā aizvadīja viņu uz telpu, kura 
reiz atradās pulkveža Bentrija bibliotēka 
ļm kura, kā viņa jau zināja, tagad bija 
«pvienota ar bijušo kabinetu. Iznākums 
rādījās iespaidīgs. Sienas apšūtas ar pa
neļiem, gnda noklāta ar parketu. Telpas 
vienā galā stāvēja flīģelis, nedaudz atsta- 
lns no sienas -  lielisks atskaņotājs; otrā 
galā bija izveidota tāda kā maza sala -  uz

£
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persiešu paklāja atradas tējas galdiņš u 
daži krēsli. Pie galdiņa sēdēja Merīn 
Grega, atslējies pret karnmu, stāvēja r 
rietis, kuru misis Bentrija no pirmā ac 
uzmetiena novērtēja kā visneglītāko vīrie 
ti, kādu viņai nācies sastapt.

Tieši tobrīd, kad misis Bentrija bij 
pastiepusi roku, lai piezvanītu, Merīn 
Grega liegā, sajūsmas pilnā balsī teic 
vīram:

-  Šī vieta, Džink. ir kā radīta man, tie 
man. Ta ir tāda, kādu vienmēr esmu veli 
jusies. Alturigums. Angļu attungums u 
Anglijas lauku ainava. Es redzu sevi ru 
dzīvojam šeit visu atlikušo mūžu. Mēs p^ 
ņemsim angļu dzīvesveidu. Pecpusdieno. 
mēs dzersim pēcpusdienas tēju -  Kinas ti 
ju no manas iemīļotās karaļa Džord J 
laikmeta tējas servīzes. Un pa šo logu ra: 
dzīsimies tur, uz to angļu mauriņu un i 
ziediem gar dārza celiņiem. Beidzot esm 
mājās, es to jūtu. Jūtu, ka šeit es varu ap 
mesties uz dzīvi, ka šeit beidzot atradīs 
ilgoto mieru un laimi. Šī vieta ir man> 
mājas. Jā, tieši to es izjūtu. Mājas.

Džeisons Rads (Džinks, kā vinu sauc 
laulātā draudzene) uzsmaidīja sievai. Ta



I>i|.il piekāpīgs, iecietīgs smaids, daļēji re- 
i ivets smaids, jo, taisnību sakot, šādus 

v.irdus viņš bija dzirdējis arī agrāk. Ie
lejams, ka šoreiz ta notiks. Iespējams,

I .1 Gosingtonhola tiešām ir tā pareizā 
viela, kur Merīna Grega spēs iejusties. 
',n .1 viņš labi atcerējās iepriekšējās dzī
vi vietas, par kurām viņa tāpat bija jūs
mojusi. Iesākumā viņa allaž bija pārlieci 
nļlta, ka beidzot atradusi tieši to, ko vē
L ļiisies. Džeisona dobjā balss izskanēja 
m.ilgi un nomierinoši:

Lieliski, mīļā, patiešām lieliski. Es
mu priecīgs, ka tev šeit patīk.

Patīk? Es dievinu šo māju! Vai tad 
li! nē?

Frotams, -  apgalvoja Džeisons Rads.
'Pārāk slikta jau nav,” viņš klusībā at- 

iiilēja. “Kārtīga, pamatīgi celta, diezgan 
m-glīta Viktorijas laika māja. Jāatzīst, ka 
Irt rada uzticamības un drošības sajūtu.” 
I.igad, kad briesmīgākās no mājas fantas
ti tajām neērtībām bija novērstas, tā va
ļi i ļ kļūl gluži pieņemami komfortabla, lai
l.i).i varētu dzīvot. “Nav slikta vieta, kur 
I ilku pa laikam atgriezties. Ja paveiksies,” 
Iņš rēķināja, “Merīna varētu izturēt di
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vus, varbūt divarpus gadus, kamēr tā sālļ 
viņai apniki. Atkarībā no apstākļiem.”

Merīna, viegli nopūzdamās, sacīja:
-  Tas ir tik brīnišķīgi -  atkal justies la 

bi. Būt stiprai, spējīgai ar visu tikt galā.
Un viņš atbalsoja:
-  Protams, mana mīļā, protams.

' Tajā bridi atvērās durvis un itālis vir  ̂
sulainis pieteica viešņu.

Merina bija pati laipnība. Viņa panācif 
pretim un, rokas izstiepusi, sacīja, cik 
burvīgi ir atkal redzēt misis Bentriju! Un 
kāda sagadīšanās, ka viņām bija jāsatie 
kas toreiz Sanfrancisko, ka divus gadu* 
vēlāk viņa un Džinks nopirkuši tieši šo 
māju, kas reiz piederejusi misis Bentri ■ 
jai. Un viņa cer. viņa patiesi cer, ka misi* 
Bentrija neņems ļaunā tās daudzās pār 
vērtības, ko viņi veikuši māja, un viņ* 
cer, ka kundze neuzskatīs viņus par uz* 
mānīgiem iebrucējiem, kas nekaunīgi ie 
lauzušies.

-  Jū su  lēmums apmesties šeit uz dzīvi 
ir viens no visaizraujošakajiem notiku 
miem, ko musu ciemats pieredzējis ilgā 
kā laikā, -  misis Bentrija sirsnīgi apliec) 
nāja un paskatījas kamīna virzienā.



-  Vai esat pazīstami ar manu vīru?
I »žeisons -  misis Bentrija.

Misis Bentrija uzlukoja Džeisonu ar 
lit lu interesi. I’īrmais iespaids par šo cil
vēku kā par loti neglītu maziņajās. “Vī-
i letim ir tik neparastas acis,” viņa brīnī- 
jfļs, “tik dziļi iegrimušas,” viņa nekad ne 
vienam tādas nebija redzējusi. “Kā mierī
gi. dzildzili dīķi ” viņa atrada salīdzināju
mu un sajūtas kā romantisku romānu 
lakstniece. Pati seja izteikti skarba, gan
drīz smieklīgi neproporcionāla. Deguns 
1/,virzījies uz augšu, nedaudz sarkanas 
krasas to viegli pārvērstu par klauna de
gunu . Bez tam viņam bija ari klauna lie-
11, skumīgā mute. Vai šobrīd vīrietis bija 
diktā omā, vai arī viņš parasti tā izskati 
l«(S, to viņa nezināja. Džeisons ierunājās, 
un viņa balss izrādījās negaidīti patīka
ma. Zema un nomierinoša.

-  Vīru, -  viņs teica, -  allaž atceras pē
dējo. Bet atļaujiet pievienoties sacītajam 
un apliecināt, ka esam ļoti priecīgi redzēt 
lus šeit. Ceru, jū s nedomājat, ka varētu 
būt savādāk.

-  Izmetiet no galvas aplamo domu, ka 
esmu bijusi spiesta aiziet no šejienes! Sī
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nekad nav bijusi mana “mīļā, vecā mž 
ja ”. Nespēju vien nopriecāties, ka esmu 
to pārdevusi. Es nejaudāju uzturēt inaji' 
kartībā. Man patika dārzs, bet maja ai1 
vien vairāk un vairāk kļuva par apgrūti
nājumu. Kopš esmu to pārdevusi, es lie 
liski pavadu laiku, ceļodama pa .u - 
mēm un apciemodama savas precetā 
meitas un mazbērnus, un draugus \is 
pasaules malās.

- Meitas... -  teica Merīna Grega. -  Ju i 
ir meitas un dēli?

Divi dēli un divas meitas. Un vis 
zemeslodes pusēs -  viens dēls Kenija un 
otrs Dienvidāfrikā, viena meita netālu m 
Teksasas, bet otra, paldies Dievam, tep; 
Londonā.

-  Četri -  domīgi sacīja Merīna Gre 
ga, -  četri bērni... un cik mazbērnu?

-  Uz šo brīdi deviņi, -  atbildēja misi 
Bentrija un sajūsmināti turpmaja. -  Bu 
vecmāmiņai ir tik aizraujoši! Nav jāuzļ 
traucas par tādām lietām ka vecāku at
bildība par bērna pareizu audzināšanu! 
Varu lutināt viņus visneiedomajamāka-j 
jos veidos...

Džeīsons Reids strupi partrauca:



-  Baidos, ka saule spīd tieši jum s acīs.
Viņš piegāja pie loga un noregulēja za

ļi izijas. -  Pastāstiet mums kaut ko tuvāk 
ļiar šo brīnišķīgo ciematu, - viņš atgrie
zies ierosināja.

Un, pasniegdams tējas tasi, piedāvāja:
-  Vai vēlaties siliu plāceni vai sviest

maizi, vai varbūt šo cepumu? Mušu 
Vaininiece ir itāliete un prot gatavot lie- 
iKcas smalkmaizītes un cepumus. Kā re
dzat, mēs radināmies pie tradicionālas 
iiiglu pēcpusdienas tējas.

-  I/iti garda, -  atzinīgi bilda misis Ben- 
l rija, malkodama aromātisko dzērienu

Meiīna Grega smaidīja un izskatījās 
Elalmota. Viņas pirkstu pēkšņās nervo
zas kustības, ko pirms brīža bija pama
nies Džeisona vērīgais skatiens, norima. 
Misis Benirija turpināja ar apbrīnas pil 
ini skatu lūkoties majasmātē. Populari- 
1 iti Merīna Grega sasniedza, pirms parā- 
ili|ās šodien tik vitāli nozīmīgie statistis- 
l u rādītāji; viņai netika piemērots tituls 
Seksīgākā” vai “Krūtis”, vai ‘Torss”. Me- 

nna bija gara, slaida un lunkana; viņas 
j'. dvas veidojums un sejas vaibsti atgādi
nāja Garbo. Filmās viņas personības vili-
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najums izpaudās daudz būtiskāk noki 
vienīgi seksuālā pievilcība. Negaidīts gal 
vas pavērsiens, skaisto acu dziļais ska 
liens, daiļo lūpu vieglns trīsas -  tas vis 
kopumā pārsteidza skatitaju nesagatavo 
tu, pašam neapzinoties, pakļāva to aktrt 
ses elpu aizraujošajam valdzinājumam 
Tur nebija neka no ierindas aktrišu pa 
rastas, profesionāli aprēķinātās vaibsti, 
spēles. Šo dabiskumu viņa joprojām bijaļ 
saglabājusi, gan daļēji apzināti. Līdzis! 
daudzām kino un teātra aktrisēm, ar lai 
ku arī Merīna bija apguvusi prasmi vaja 
dzīgā brīdī “atslēgties” no apkārt notiekol 
šā; viņa varēja ierauties sevī, ārēji pālie 
kot vēsa un atturīga, tā sagādājot vilša 
nos kadam sava talanta pielūdzējam. Un 
tad -  piepešs galvas pagrieziens, rakstu 
rīga rokas kustība un burvība atgriezās. 1 

Viena no Mei inas Gregas slavenākajam 
lomām bija Marija, Skotijas karaliene, un 
vērojot aktrisi šobrīd, misis Bentiija nez 
kādēļ atminējās viņas tēlojumu tajā filmā 
Neviļus viņa uzmeta skatu aktrises vīram.* 
Džeisons cieši raudzījās sieva. Uz mirkli 
vīrietis bija zaudējis piesardzību, un viņa 
seja skaidri pauda apslēptas jūtas. “Aug«
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l.iis Dievs,” misis Bentrija nodomāja, “šis
i llveks pielūdz savu sievu!” Viņa nesapra- 
l. kāpēc šī atziņa tik ļoti pārsteidza. Dro- 
il vien tāpēc, ka par kinozvaigznēm, viņu 
l.uilibam un mīlas sakariem tik daudz ti 
It.i rakstīts presē, ka atklāt viņu starpā pa
liesam īstu mīlestību -  un vel skatīt pašas 
|| un -  tikās neiespējami. Prkšņa impulsa
> .ulīta, viņa sacīja:

-  Ceru, ka jums māja ir iepatikusies 
un kādu laiku šeit padzīvosiet. Vai esat 
nodomājuši apmesties uz ilgāku laiku?

Merīna pārsteigta pievērsās viņai un 
plati iepleta acis.

-  Es palikšu šeit uz visiem laikiem. O, 
Us nenozīmē, ka uz kādu brīdi neaiz- 
l»i,lukšu. Protams, aizbraukšu. Ir iespēja 
nākamgad uzņemt filmu Āfrikas ziemeļos, 
vrl gan noteikti nav izlemts. Jā , manas 
mājas būs šeit. Es atgriezīšos. Es vienmēr 
*eit atgriezīšos, -  viņa nopūtas. -  Tas jau ir 
1 is brīnišķīgākais. Atrast mājas. Beidzot.

-  Saprotu, -  teica misis Bentrija. tajā 
pašā laikā nodomājo* “Vienalga ne uz 
brīdi nenoticēšu, ka tā būs. Šaubos, vai 
45af tie cilvēki, kas spējīgi nogruntēties
ii pastāvīgu dzīvi vienā vietā.” Viņa zag-
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sus uzmeta ātru skatienu Džeisonam 
Drūmā sejas izteiksme bija pagaisusi 
Tagad viņš smaidīja -  negaidīti jauku uļ 
sirsnīgu, bet skumju smaidu. Ari viņš t* 
saprot,” misis Bentrija atskārta.

Atvērās durvis, un istaba ienāca jauna 
sieviete.

-  Zvana Batleti. Viņi vēlas runāt ar 
jums, Džeison, -  sieviete ziņoja.

-  Sakiet, lai piezvana vēlāk!
-T a s  esot steidzami.
Dzeisons nopūtās un, piecēlies kajas 

teica misis Bentrijai:
-  Atļaujiet iepazīstināt -  Ella Zilinski 

ja, mana sekretāre.
-  Vai vēlaties tēju, Ella? -  piedāvāja 

Merīna, kad sekretāre bija atbildējusi ml-ļļ 
sis Bentrijai ar smaidu un frāzi: “Palīka 
mi iepazīties.”

-  Apēdīšu sviestmaizi, -  piekrita jauna 
sieviete, -  bet pret Ķīnas tēju nekādu lie
lo patiku neizjutu.

Ellai Zilinskijai varēja būt ap gadiem
trīsdesmit pieciem. Viņa valkāja labi pie
grieztu kostīmu, blūzi ar volāniem, no vi- _ Hļ
ņas dvesa pašpārliecinātībā. Viņai bija īsi
apgriezti, melnī mali un plata piere.



-  Es dzirdēju, ka agrāk šajā mājā dzī
vojāt jūs, -  viņa vērsās pie misis Bentrijas.

-  Pirms daudziem gadiem. -  paskaid- 
ioja uzrunātā. -  Pēc vīra nāves es šo īpa
šumu pārdevu, un kopš tā laika maja 
vairākkārt mainījusi īpašniekus.

-  Misis Bentrija apgalvo, ka no tiesas
■ it-nosoda visas tās izmaiņas, ko esam te 
veikuši, -  sacīja Merīna.

-  Es justos briesmīgi vīlusies, ja  jū s to 
nebutu izdarījuši, -  viešņa centās viņu 
pārliecināt. -  Nācu šurp, vai degdama aiz 
ziņkāres. Ciematā klīst visintriģējošākās 
valodas.

-  Nekad nebūtu iedomājusies, cik šajā 
zemē ir sarežģīti atrast santehniķus! -  lie
tišķi kozdama sviestmaize, sūdzējās mis 
/-ilinskija. -  Tas gan nebija mans tiešais 
pienākums.

-  Jū su  pienākumos ietilpst viss, un jūs 
to labi zināt, -  atgādināja Merīna, -  gan 
mājas personāls, gan santehniķi, gan stn
1 li ar celtniekiem.

-  Liekas, ka šeit ne dzirdējuši nav par 
ainavu logiem. -  Ella skatījās uz logu pu- 
-ii. -  Jāatzīstas, ka skats, kas pa tiem pa
veras, ir jauks.
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-  Burvīgi vecmodīga, angliska lau] 
ainava, -  piekrita Merina. -  Šai mājai ir 
gaisotne.

-  Ainava nebūtu tik laucinieciska, jā 
nebūtu šo lielo koku, -  iebilda sekreta ■ 
re. -  Dzīvojamais rajons tur lejā plešaft 
plašumā, acīm redzot.

-  To uzsāka celt, kad es jau  te vairs 
nedzīvoju, -  paskaidroja misis Benlrija. I

-  Jū s  gribat teikt, ka tad šeit bija tikžf 
ciemats?

Misis Bentiiļa apstiprinoši pamaja ar 
galvu.

-  Iepirkšanās droši vien sagādāja m il 
žīgas grūtības?

-  Itin nemaz, ciemata veikalos varēj? 
nopirkt visu, ko vajadzēja.

-  Es vēl saprotu, ja  ir puku dārzs, -  sa 
cīja Ella Zilinskija, -  bet jūs, ciematnieki. 
šķiet, audzējat arī visādus dārzeņus. Vai 
tad daudz ērtāk nav nopirkt tos lielveika 
la?

-  Izskatās, ka uz to pusi jau velk, -  bē
dīgi teica misis Bentrija, -  taču tiem vair»j 
nebūs tās garšas.

-  Ella, nesabojājiet patīkamo gaisot 
ni! -  iesaucās Merīna.



Durvis paveras, un istabā ieskatījas
I »zeisons.

Dārgumiņ, -  viņš vērsās pie Merī- 
nas, -  negribētos jū s  traucēt, bet vai 
Irikstu tevi lūgt? Viņi uzstāj, ka vēlas 

dzirdēt tavu personisko viedokli.
Menna viegli nopūtās, piecēlās un 

irhiikoii gāja uz durvīm.
H  -  Vienmēr kaut kas, -  viņa murminā

ji. -  es loti atvainojos, misis Bentrija. E s
mu pārliecināta, ka tas aizņems ne vai-
i.ļk par paris minūtēm.

- Gaisotne, -  ierunājās Ella Zilinskija, 
(ckd Merīna bija izgājusi un aizvērusi 
< h ir vis. -  Vai jūs ticat, ka šajā mājā ir kā- 
i! i īpaša gaisotne?

-  Nezinu teikt, nekad neesmu par to 
domājusi, -  atteica misis Bentrija. - Man 
i i vienmer ir bijusi vienkārši maja. Diez-
.in neērta, no vienas puses, taču loti 

|mka un omulīga citādākā ziņā.
-  Tā varētu domāt. -  Ella uzmeta vi 

nfei ātru un ciešu skatienu. -  Runājot 
l> ir gaisotni -  kad šeit notika slepkavi 
ha?

Šeit nekad neviena slepkavība nav 
notikusi! -  atcirta misis Bentrija.



I

-  Nestāstiet nu! Esmu šo to d^irdējus 
Par tādām lietām vienmēr daudz run; 
misis Bentrija. Uz paklāja tieši šeit, vļ 
ne tā? -  Viņa pamāja uz kamīna pusi.

-  Jā ,  ši ir ta vieta.
-  Tātad slepkavība bija.
Misis Bentrija pakratīja galvu.
- Noziegums nenotika šeit. Noslepkiļ 

votās meitenes līķi atveda un nolika saj 
istabā. Mums ar to nebija nekāda sak^i 
ra, mēs meiteni pat nepazinām.

Mis Zilinskijas ziņkāre nebija apmien 
nāma:

-  Bet pārliecināt cilvēkus, likt viņiem 
noticēt tam droši vien bija grūti?

-  Ju m s taisnība.
-  Kad jū s atklājāt notikušo?
-  No rīta, kad istabene nāca ar rita te 

ju, -  misis Bentrija paskaidroja. -  Zina1 
tajos laikos bija istabenes.

-  Zinu. Raibās katūna kleitās, kas 
tam ejot, čaukstēja.

-  Par čaukstošām katūna kleitām ne 
esmu pārliecināta, visticamāk, ka tolaik 
istabenes valkāja darba uzsvārčus. Šā 
vai ta, bet viņa iedrāzās pie mums guļam 
istaba un paziņoja, ka bibliotēkā ir likiss



I atbildēju: “Kādas muļķības!” Pamodi- 
Ifiju viru, un mēs devāmies lejā uz bib
liotēkas istabu.
I Un te tas gulēja, -  Ella Zilinskija ap
mierināti konstatēja. -  Jā , gadās an tā. -  Vi-
ii.i paskatījās uz durvīm, pēc tam uz mi
ls Bentriju. -  J a  varēiu lūgt, nestāstiet

l'.u to mis Gregai -  tādas lietas nāks vi- 
n.ii tikai par sliktu.

Protams, es neminēšu ne vārda, -  pie-
■ i ita misis Bentrija. -  īstenībā es nekad
iii i unāju par to. Tas notika tik sen. Bet 
v.11 tad viņa, es domāju -  mis Grega, vai 
viņa neko nav dzirdējusi par šo gadīju
mu?

Viņa ma/ saskaras ar reālo dzīvi, -  E1
I I skaidroja. -  Saprotiet, kinodīvas dzīvo 

iva pasaulē, norobežojoties no visa pā-
ie|a. Visbiežāk kāds cits uzņemas rūpes 
|m i  viņu ikdienu. Ikdienišķas lietas no 
pjAc. Tās sarūgtina viņu. Saprotiet, pedē- 
|i> pāris gadus viņa nopietni slimoja un 
tikai pirms kāda gada atsāka aktīvu dzī-
e'iveidu.

Izskatās, ka māja viņai patīk -  ietei-
i .1 misis Bentrija, -  viņa jūtoties šeit lai
mīga.
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-  Domāju, tas varētu ilgt gadu vai divt
-  Ne ilgāk?
-  Šaubos. Merīna ir no tiem cilvekien® 

kuriem nemitīgi liekas, ka nu beidzot vl 
ņi ir atraduši tieši to, ko no sirds velejj- 
šies. Taču dzīvē reti piepildās iecerētais, 
vai tā nav?

-  Reti gan, -  misis Bentrija bija spiest 
piekrist.

-  Viņam tas nozīmētu loti daudz. I  
Merīna šeit justos laimīga. -  Sekretāre 
notiesāja vēl divas sviestmaizes, gandri* 
vai jāsaka -  aprija, kā cilvēks, kas, baidī
damies nokavēt pēdējo vilcienu, steigšus 
sastūķē sevī ēdienu. -  Viņš, saprotiet, ir 
ģēnijs. Vai esat redzējusi filmas, kuram 
viņš ir režisors?

Misis Bentrija jutās nedaudz apmul 
susi. Viņa bija no tām skatītajam, kas 
gāja uz kino galvenokārt filmas satura 
dēļ. Garie titri ar tēlotāju, režisoru, opi 
ratoru, producentu un pārējā autorko 
lektīva vārdiem paslīdēja secen, viņas 
acu neuztverti. Bieži viņa neievēroja pat 
galveno lomu tēlotāju uzvārdus. Tornēr 
pievērst Ellas Zilinskijas uzmanību šim 
savam trūkumam viņa nevēlējās.

74



-  Tā uzreiz nevaru pateikt, -  viņa ap
likumā nomurmināja.

-  Protams. Džeisonam ir daudz dots, lai 
■reta justies apmierināts ar dzīvi. -  Ella

Inrpināja, -  bez visa pārējā viņam ir Merī-
ii i, bet piesaistīt sev Merīnu nav viegli. 
I.igādā, lai viņa justos laimīga, saprotiet, 
un tas it nemaz nav viegli, es domāju -  gā- 
l.u, lai cilvēki būtu laimīgi. J a  viņi... ne... 
he .. nav... -  viņa saminstinājas. 

ill -  J a  viņi nav atsaucīgi, -  misis Bentri- 
■i pateica priekšā. -  Daži cilvēki, -  viņa 
domīgi piebilda, -  izjūt apmierinājumu, 
c ot nelaimīgi.

-  O, nē, Menna nav tāda, -  sekretāre 
pakratīja galvu. -  Drīzāk te vainojama vj  

fias garastāvokļa nestabilitāte. Zināt, vie 
nu brīdi ārkārtīgi laimīga, ārkārtīgi ap
mierinātā ar visu un ar to, cik pati jūtas 
laimīga, bet pietiek kādam sīkumam at
badīties ne tā, kā iecerēts, un viņa krīt 
pretējā galējībā.

-  Manuprat- vainīgs temperaments, -  ne
noteikti bilda misis Bcntrīja.

-  Ju m s taisnība. Temperaments. Vai- 
lāk vai mazāk katram piemīt tempera
ments, taču Merīnai Gregai tā ir pārpā
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rēm vai nu mēs to nezinām! Ko tik 
nevarētu pastāstīt! -  Viņa piebeidza pe 
dējo sviestmaizi. -  Paldies Dievam, es es 
nm tikai sekretāre!

PIEKTĀ NODAļ A

Gosingtonliolas plašā dārza atvēleša 
na Seintdžonsa Medicīnas korpusa at 
balstītāju pasākumam bija izraisījusi ne 
dzirdēti lielu vietējās sabiedrības atsau 
cibu. Ieejas maksa bija viens šiliņš, 
ienākumi augtin auga. Laiks bija sau 
lains, diena -  skaidra, taču galvenais pie 
vilkšanas spēks neapšaubāmi bija apkā' 
tējo iedzīvotāju milzīgā ziņkāre, vēlme pāi 
liecināties savām acīm ko gan tie “kino 
ļaudis” ir izdarījuši ar Gosingtonholu. Kā
dus tik pārsteigumus viņi cerēja te ieran 
dzīt! Vislielāko apmierinājumu sagadāja 
peldbaseins. Ļaužu vaiiākumam Holivu 
das zvaigžņu ikdiena asociējās ar sauļoša 
nos pie eksotiska baseina un ekstrava 
gantā sabiedrībā. Ka peldbaseina lietderī
gai izmantošanai piemērotāks būtu Holi
vudas, nevis Sentmt rimīdas klimats, pai
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in neviens neprātoja. Galu galā -  Anglijā 
>i< nmēr var atrast vienu nedēļu, kad laiks 
pieturas ļoti karsts, un noteikti ir viena 
n'i/.e, kad svētdienas avīzēs parādās rak 
-īli “Kā saglabāt vēsumu”, “Kā pagatavot 
ukstas vakariņas” un “Kā atvēsināt dzē

lienus”. Baseins izrādījās tieši tāds, kā
lim, pēc ļaužu domām, vajadzēja būt īs- 
Iļm baseinam -  liels, pildīts ar dzidri zilu 
ūdeni. Pie ta bija savdabīgas pārģērbša
nas kabīnes, un visapkārt -  skaists, gau
mīgi apcirpts dzīvžogs. Pūļa reakcija bija 
iieši tāda, kadu varēja sagaidīt, vienlīdz 
pārliecinoši atskanēja gan jūsmīgi, gan 
kritiski izsaucieni.

-  O-o, vai nav burvīgs!
-  Es nežēlotu pat pāris šiliņu par vie

nu plunkšķi tajā!
-  Nu. taisni kā baseins tajā kūrortā, 

kur es reiz atpūtos!
-  Izvirtīga greznība -  ta es uzskatu, 

lādas lietas vajadzētu aizliegt!
-  Paskaties uz šo fantastisko marmo

ru -  droši vien tas maksā milzu naudu!
-  Nesaprotu, kāpēc šie cilvēki iedomā

jas, ka var uzrasties šeit un šķiest nau
du, kā iegribas!
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-  Iespējams, Ka kādreiz to rādīs telev 
zijā. Tie tik būs joki!

Pat visvecākais Sentmerimīdas iedzî  
votajs misters Sempsons (viņš dižojās, ki 
sasniedzis jau deviņdesmit sešu gadu ve
cumu, kaut gan tuvinieki apgalvoja, ka 
gadu skaits ir tikai astoņdesmit seši), no 
reimatisma sāpošo kaju dēļ balstīdam i- 
uz. spieķa, steberēja ļaužu drūzmā, cieal 
apņēmies pats savām acīm skatīt lielo 
brīnumus. Viņš izteica savu autoritatīvi, 
spriedumu -  Ak šeit valdīs netikum» 
par to es nešaubos! Kaili vīrieši un pliki 
sievišķi nodosies dzeršanai un smēķēša
nai -  hašišs un marihuāna, kā raksti1 
avīzēs. Šeit tas viss būs, ticiet man! Ak. 
jā, -  slēptā labsajūtā atkārtoja mistera 
Sempsons, -  šeit valdīs netikums!

Protams, galīgais vērtējums par svēt
ku norisi bus atkarīgs no sarīkojuma 
beigu cēliena panākumiem. Par papildus 
šiliņu apmeklētājiem tika dota izdevība 
apskatu mājas iekšpusi - jauno mūzikas 
zāli, viesistabu, līdz pilnīgai nepazīšanai 
pārvērsto ēdamistabu, kas bija apdarina- 
ta ar melnozolu un safjānu, un citas di 
vainības.
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I -  Savām acīm neticu, ka tā ir tā pati 
.osingtonhola! Vai jū s spējat tam visam 

noticēt? -  brīnījās mistera Semptona ve- 
ickla.

Misis Bentrija ieradās Krietnu brīdi 
icc sarīkojuma sākuma un apmierināti 
■ioverteja pasākumu kā fenomenāli izde- 
ušos -  gan ienākumu, gan apmeklētī

bas ziņa.
Plaša telts, kura tika piedāvāta tēja, 

bija ļaužu pārpilnā* Misis Bentrija cerēja. 
Ka sviestmaižu pietiks visiem, dāmas, 
kas bija uzņēmušās veikt saimnieču pie
nākumus, izskatījās diezgan lietpratīgas. 
Pēc tam viņa taisnā ceļā devās pie puku 
kb matos un nopētīja to ar greizsirdīgu 
aci. “Nauda nav žēlota,” viņa atzinīgi no 
sprieda, tā bija tieši tāda, kādai tai pie
nācās būt - ziedi bija dārgi, pareizi izvē- 
ļfiti un pareizi iestādīti. Uzreiz varēja ma
nīt, ka tas nebija vietējo dārznieku 
darbs; bez šaubarn, pasūtījums ticis kā
dai populārai puķkopības firmai, un, pa 
teicoties carte blanche* un labvēlīgiem 
I lika apstākļiem, paveiktā darba rezul- 
lius bija uzslavas cienīgs.

’ ('iirte blanchc (franču vai.) -  absoluta rīcības brīvība.
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Visapkārt valdošais ļaužu noskaņt 
jum s atradināja, gan vāji, dārza svēfku- 
Bekingemas pili. Ļaudis nepārtrauk" 
kustējās šurpu turpu un snaikstīja k; 
lus, cenšoties pagūt ieraudzīt pēc 
spējas vairāk. Laiku pa laikam dažus i 
redzētos uzaicināja sekot dziļāk majā 
kādu ne katram lemtu pieņemšanu. Drj. 
vien pie viņas pienāca jauns, graciozs vi 
rietis ar gariem matiem.

-  Misis Bentrija? Vai jū s  esat misis 
Bentrija?

- J ā ,  esmu misis Bentrija.
-  Heilijs Prestons. -  Vīrietis sarokojā“ 

ar viņu. -  Esmu mistera Rada pailgs. \al 
drīkstu pavadīt jū s  uz otro stāvu? 
ters un misis Radi ielūdz dažus tuvāko» 
draugus pakavēties pie viņiem.

Juzdam ās pagodināta, misis Benlrij 
sekoja jaunajam vīrietim. Viņi iegāja ma 
jā  pa durvīm, kas senāk tika dēvētas par 
dārza durvīm. Uzeja kāpnēs bija norobe
žota ar sarkanu trosi. Heilijs Prestons' 
ataķēja tās vienu galu un palaida viešņu | 
uz kāpnēm. Viņai pa priekšu augšup vir
zījās padomnieks ar misis Olkoku, kas, 
būdama miesās pilnīga, smagi elpoja.
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I - Brīnumlielas viņi ir paveikuši, vai ne, 
misis Bentrija? -  elsa misis Olkoka. -  Gri
bētos iemest acis jaunajās vannasista- 
■ s ,  bet diez vai radīsies iespēja, -  balsī 
•ikanēja cerība.
L Kāpņu augšgalā rūpīgi izvēlēto sabied- 
nlias eliti sagaidīja Merīna Grega un 
b/.JisorS Rads. Telpa, kas reiz bija kal
pojusi kā viesu guļamistaba, tagad, sa 
vienota ar kāpņu laukumu, veidoja tadu
I i plašu atpūtas stūri. Virssulainis Džu- 
ftpe iznēsaja dzērienus.

Livrejā tērpts tukls vīrs pieteica vie
' is.

ļ  -  Padomnieka kungs un misis Olko- 
Ka! -  viņš nodimdināja.

Merīna Grega izskatījās tieši tāda, kā 
<!ii viņu bija aprakstījusi misis Bentrija, 
liekoties ar nns Mārplu -  apburoši vien
kārša un dabiska. Vēlāk misis Olkoka 
liistis: “...un zināt, nekādas augstprātī

bas, neskatoties uz to, ka viņa ir tik sla 
vena!”

Cik bezgala jauki, ka misis Olkoka atnā
kusi un “Padomnieka kungs!” un viņa no 
irds cer, ka tie patīkami pavadīs šo pēc

pusdienu, un “Džeison, lūdzu, parūpējies



par misis Olkoku!” un abi viesi tika мел i 
ti talak, pie Džeisona un dzērieniem.

-  O, misis Bentrija! Cik jauki, ka 
atnākusi!

-  Nespēju pretoties kārdinājumam 
su apskatīt, -  sirsnīgi apgalvoja rr- 
Benirija un bez lieka norādījuma de 
vajadzīgajā virziena.

Heilijs Prestons laipni apkalpoja viņ 
pasniedzot martini, un, uzmetis ašu У 
lienu sarakstam, ko turēja rokā, aizst« 
dzās -  bez šaubam, lai uzmeklētu 
kamās “pieņemšanai izredzētās per 
nas”. “Viss noorganizēts nevainoja™ 
misis Bentrija novērtēja un, tured;- 
marani glāzi rokā, pagriezās, lai parai 
dzītos uz viesiem, kas turpinaja ierasti 
Vikārs -  kalsns, askētisks vīrietis -  Щ 
tījās nedaudz apmulsis un bikls. Ai n 
pietnu seju viņš uzrunāja Merīnu Gregu

-  Loti laipni no jūsu puses, ka uzafd 
nājāt mani. Baidos, ka es... saprotie 
man pašam nav televizora, bet, protarruļj 
es... es... es... protams, mani jaunies 
notur mani līmenī.

Neviens nesaprata, ko viņš ar to do 
mā. Mis Zilinskija, kas arī piedalījas vie
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prupēšana, mīli smaidot, sniedza vi- 
(Tirii giazi ar limonādi. Nākamie ieradās 

l|H»i « un misters Bedkoki. F -etere Bedko-
h.i pietvīkusi un triumfējoša, panācās 

-i priekšā vīram.
Misters un misis Bedkoki! - nodim- 

|||m . i |<i pieteicējs.
Bedkoka kundze, -  saņēmis savu li- 

fcnfcles glāzi, vikārs pagriezās pret ak- 
i .1 ir asociācijas nenogurdināmā sek 
l|re. Viena 110 mūsu visuzcītīgākajām 

Mivistem. Taisnību sakol, es nespēju 
lomaties, ko mēs bez viņas iesāktu.

Nešaubos, ka jū s brīnišķīgi tiekat ar 
u galā, -  Menna laipni sacīja Heterei.

Vai jus atceraties mani? -  izliekusies 
K ■ .u ka, jautāja Hetere. -  Kaut gan - kā 
i i 10 spētu, ņemot verā tos laužu sim- 
||u<. ar kuriem jums nākas tikties. Tas bi-
11 pirms vairākiem gadiem Bermudās, 
l'.is.iules otra malā. Es tad strādāju vienā 
nu mūsu lazaretēm. Ak. tas bija tik sen!

Patiešām, -  pieklājīgi bilda Merīna
i .iega, apburoša un starojoši smaidīdama.

Man viss vēl spilgtā atmiņā, -  turpi- 
nļļj i misis Bedkoka. -  Biju tik saviļņota, 
v iprotiet, pagalam uztraukusies. Toreiz



tāds skuķis vien biju. Iedomājieties -  n 
dzēt dzīvu Merinu Gregu! Ak! Es vienrrrti 
esmu bijusi dedzinājušu pielūdzēja.

-  Ļoti laipni, tik tiešām, ļoti laipni li
jušu puses, - Merina atkartoja melodiski« 
balsī, acīm pārslīdot pāri Heteres plecam 
pretim nākamajiem viesiem.

- Es negribu jūs aizkavēt, -  Hetere ne 
atkāpās, -  taču man japaslāsta...

“Nabaga Merina," līdzjūtīgi nodomātai 
misis Bentrija, “droši vien viņai daudz' 
kārt nācies atrasties lidzīga situācijā. Ķi
da milzīga pacietība!”

Hetere apņēmīgi turpināja runāt.
Aiz misis Bentrijas pleca smagi nop? 

tās misis Olkoka:
- Ka viņi pārmainījuši māju! Neticēti' 

ja  pati neredzetu. Ko tas viss ir izmaksa 
jis...

-  ...es... jo nemaz nejutos tik slima, 
ka... un es izlēmu, man noteikti jā...

-  Vodka... -  misis Olkoka aizdomīgi n<|) 
pētīja savu glāzi. -  Misters Rads jauiāja, vai 
es nevēlētos nogčiršot. Izklausas ļoti krims 
ki. Nedomāju, ka man tas īpaši garšo...

-  ...un tad es sev teicu -  neatkāpšos 
neparko! Pamatīgi nosmiņkejos...

84



■

- Šķiet, būs nepieklājīgi, ja  es to kaut 
luīr nolikšu, -  misis Olkoka izklausījās 

ļiiri izmisusi.
Misis Bentrija līdzjīītīgi iedrošināja: 

Nepavisam. Vodku ieteicams “ie
mest” tieši Mīlē. -  Misis Olkoka iepleta 
Initas acis. -  Taču tam nepieciešams tre
niņš. Nolieciet to uz galda un paņemiet 
niiirUni no paplātes, ko vissulainis iznē- 
H starp viesiem.

Viņa pagriezās īstajā brīdī, lai dzirdētu 
lleteres Bedkokas jūsmīgās runas trium- 
Klo nobeigumu:

Visu mūžu atcerēšos, cik jū s bijāt 
pburoša tai dienā! Tikties ar jum s -  tas 

lija ta vērts!
Merīnas uzvedība piepeši pārsteidzoši 

i/mainījās. Viņas skatiens, kas nupat vēl 
ka apmaldījies bija šaudījies pāri Heteres 
•lecam, pēkšņi sastinga. Viņas skats ie- 

iiibās kādā punktā uz sienas, liekas, 
kaut kur ap kāpņu vidusposmu, un sejā 
parādījās tik šausmīgi izmocīta iz
teiksme, ka misis Bentrija neviļus alkā- 
pas. Vai ši sieviete grasījās paģībt? Ko 

in viņa bija ieraudzījusi, ka blenza ar 
llk stingu skatienu? Taču pirms viņa pa



guva spert kaut soli uz priekšu, Meiiru 
jau bija pilnīgi atguvusies. Viņas sk 
tiens, vēl blāvs un nekoncentrēts, atkJ. 
pievērsās Heterei, bet sejas vaibstos itf- 
gūla agrākā brīnumjaukā laipniba.

-  Kāds jau ks stāsts! Bet tagad -  vl 
nevēlaties kādu dzērienu? Džeison! 
būt kokteili?

-  Pateicos, man tikai limonādi vai 
sīnu sulu.

-  .Jums jānobauda kas stiprāks, -  i1 
rosinaja Merīna, -  mums taču šodien 
svētki.

-  Uzdrošinos ieteikt amerikāņu daikn| 
ri, -  piedāvāja Džeisons, pienesdams v. 
ņam divas glāzes, -  tas ir Merīnas iecieni 
tais dzēriens. -  Viņš sniedza glāzi sievai

-  Man gan nevajadzētu, -  sacīja Merl 
na, -  es trīs jau  izdzēru. -  Glāzi viņa to 
mēr paņēma.

Ari Hetere neatteicās no Dzeisona pi< > 
dāvātā kokteiļa. Merīna pievērsās nāki ■ 
majiem viesiem.

-  Iesim apskatīt vannasistabas, -  m 
sis Benfrija uzaicināja misis Olkoku.

-  O, jū s domājāt, ka drīkstam? Vai ta* 
nebūs netaktiski?

VaiN.



Noteikti nē, -  attrauca misis Bentrija 
m11 uzrunāja Džeisonu: -  Mēs gribētu ap
li,itit jūsu jaunas. burvīgās vannasista- 

i-is mister Rad. Vai drīkstam apmieri- 
rk.t savu sievišķīgo ziņkāri?

Bet, protams! -  iesaucās Džeisons, 
.■i-iti uzsmaidīdams. -  Ejiet vien meite- 
ii<-s, izklaidējieties! J a  vēlaties, izmēģiniet 
jinās vannas!

Abas dāmas devās protn pa garo gaite
ni.

Tas bija ļoti laipni no jusu puses, 
misis Bentrija. Jāatzistas, es pati nekādi 
i k  butu uzdrošinājusies pajautat.

- Jāuzdrikstas. ja  gribi ko panākt! -  at 
li mca misis Bentrija.

Viņas gāja pa gaiteni, pavērdamas te 
icnas, te otras durvis. Drīz misis Olkoka

• 111 divas pārējas dāmas, kas bija viņām 
pievienojušās, aprauti izdvestos “Ak!” un 
(> o!” nomainīja pret garākām sajūsmas

h.i/.ēm.
Man patīk šis rozā, - iesaucās rnisis 

olkoka. -  O, kā man patīk ši rozā van-
ii īsistaba!

Man labāk patīk tā ar delfīniem uz 
ftlKčin! -  jūsmoja viena no sievietēm.
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Misis Bentrija izrādīja telpas ar 1s i< 
namamātes lepnumu. Uz brīdi vecā d 
ma tiešām bija piemirsusi, ka māja vaii 
nepieder viņai.

-  Un dušas! -  godbijīgi apbrīnoja mis - 
Olkoka. -  Nav tā, ka man patiešām p i 
tikiu dušas. Nespēju saprast, kā tas i 
spējams -  saglabāt matus sausus?

-  Būtu interesanti ieskatīties guļami» 
tabas, -  sapņaini teica viena no sievi' 
tein, -  tomēr tā laikam butu pārāk lie- 
ziņkāre, kā jūs domājat?

-  Ak nedomāju, ka drīkstam to da 
rit, -  iebilda misis Olkoka, tomēr abas a  
cerību skatījās uz misis Bentriju. I

-  Nē, nē, manuprāt, mums nevajadzē
tu -  tā piekrita, bet tad iežēlojās: -  To 
mēr nez vai kads uzzinās, ja  mēs ma» 
drusciņ paskatīsimies. -  Un viņas no
spieda rokturi. f l

Taču kāds bija parūpējies -  gulamista^ 
bas durvis izrādījās aizslēgtas. Dāmas 
iutas vīlušas.

-  Ne jau viss ir rādāms svešām acīm, -  len 
prātīgi konstatēja misis Bentrija.

Damas devās atpakaļceļā. Paskatīju 
sies ārā pa kādu logu, misis Bentrija leja
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pamanīja misis Mīviju (no Jaunbūves), 
kura izskatījās satriecoši smalki savā 
muslīna kleitā ar volāniem. Viņai ndzās 
tavēja mis Mārplas Čerija (ātrumā viņa 

neatcerējās tās uzvārdu). Jau n ās sievie
tes šķita lieliski izklaidējamies, abas sa- 
i unājās un aizrautīgi smējās.

Piepeši misis Bentiija sajuta, cik šī 
māja ir veca, nolietojusies un samākslo
ji Par spīti spilgtajam, svaigajam krāso- 
jmaig, par spīli pārbūvēm -  īstenībā tā 

bija tikai veca Viktorijas laikmeta sav 
rupmaja. “Es gudri darīju, ka izvācos no 
ias,” viņa prātoja. “Ar mājam notiek tā
pat ka ar visu citu. Arī tām reiz pienāk 
vecums. Šai majai tas ir pienācis. Jā ,  tai 
«iarīta plastiskā operācija, bet nedomā 

|u ka tā spējusi izmainīt realitati.”
Pēkšņi viņas saklausīja pastiprinātu 

balsu dūkoņu. Abas svešās dāmas plati 
Iepleta acis.

-  Vai kaut kas būtu noticis? -  iesau
ks viena. -  Izklausās, ka kaut kas atga

dījies.
Sievietes pasteidzināja soli. Pretī ātri 

n.ica Ella Zilinskija un aizsteidzās dā
ni un garām. Viņa paraustīja kādas guļam-
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istabas durvis un saniknoti izgrūda: -  Stļļ 
sodīts, protams, viņi noslēguši visu guļam 
istabu durvis! J

-  Vai kas atgadījies? -  jautāja m isi 
Bentrija.

-  Kādai dāmai kļuva slikti, -  īsi aļ 
trauca sekretāre.

-  Ai, cik žēl! Vai varu ka palīdzēt?
-  Jū s  nezināt, vai starp apmeklētajie n 

nav kāds ārsts? H
-  Nemanīju nevienu no vietējiem ar 

stiem, bet esmu pārliecinātā, ka kā f  
mediķis šeit noteikti atradīsies.

-  Džeisons zvana pa telefonu, taču sir 
viete izskatas pavisam slikti.

-  Kas viņa ir? -  noprasīja misis Bentn
ja.

-  Šķiet, viņu sauc Bedkoka.
-  Hetere Bedkoka? Bet tikko viņa v/ 

skatījās gluži vesela!
Ella Zilinskija nepacietīgi paskaidroja»
-  Viņai uznāca lēkme vai kaut ka! 

tamlīdzīgs. Jū s  nezināt, vai viņa nav su 
dzējusies par sirdssāpēm vai ko citu?

-  Es viņu gandrīz nepazīstu -  sacīja 
misis Bentrija. -  Viņa nav no ciemata ie 
dzīvotājam, viņa dzīvo Jaunbūvē.

I
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I - Jaunbuve? Ak, jū s domājāt jauno 
l/ivojamo rajonu. Es pat nezinu, kur 
K'klēt viņas viru un kā viņš izskatās.

Pusmūža gados, gaišmatis, kaut 
ul-s , -  raksturoja misis Bentrija. -  Viņš 
■i īdas kopā ar sievu, tā ka kaut Kui šeit 

mīl viņam jābūt.
[ Sekretāre iesteidzās vannasistabā. -  Pa- 
ļbšam nezinu, kas te varētu noderēt, -  vi 

. teica. -  Varbūt ožamais spirts, kā jūs 
'nrnājai?

- Vai viņa ir paģībusi?
- Šķiet, tas ir kas nopietnāks par ģīboni. 

Apskatīšos, vai nevaru ko palīdzēt, -  mi-
ļls Bentrija pagriezās un steigšus devās 
ļtpakaļ uz kāpņu augšgalu. Nogriežoties 
•i|» gaiteņa stūri, viņa saskrējās ar Dzei- 

tnu Radu.
Vai nemanījāt Ellu? -  viņs uzsau- 

Pt .i -  Ellu Zilinskiju?
Viņa iegāja vienā no vannasistabām 

mieklet kādas zāles, ožamo spirtu vai 
ko tamlīdzīgu.

Nav nekādas vajadzības.
Kaut kas viņa balsī darīja misis Ben- 

ni)ii uzmanīgu.
Vai ir tik slikti? Pavisam slikti?
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-  Tā varētu teikt, -  sacīja Džeisons. -  N 
baga sieviete ir mirusi.

-  Mirusi! -  misis Bentrija satriekta 
saucās un atkartoja nedaudz iepriekš tei 
to: - Bet tikko viņa izskatījās gluži vesela!

-  Jā ,  zinu. Zinu, sacīja DžeisonH 
Viņš stāvēja, drūmi sabozies. -  Tāda n 
laime.

SESTĀ NODAĻA

-  Ludzu, -  teica mis Naita, novieto' 
ma paplāti ar brokastīm uz naktsgald 
blakus gultai. -  Nu, kā mēs šorīt ju 
mies? Redzu, esam paspējušas alvil 
aizkar us, -  viņa piebilda nosodošā balsļ

-  Es agri mostos, -  atteica mis Mājj 
pla. -  Ju s  arī modīsieties agri, kad būs 
manā vecumā, -  viņa piebilda.

Zvanīja misis Bentrija, -  ziņoja n 
Naita. -  Apmēram pirms pusstundas. VI 
ņal gribēja runāt ar jum s, taču es teicu 
lai piezvana vēlāk, pēc tam, kad būsiet 
ieturējusi brokastis. Es netaisījos trauc« 
jūs, pirms neesat paguvusi ne izdzert t̂  
si tējas, ne kaut ko ieēst.

ir
irs

(lll
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P vēlēios, -  stingri sacīja mis Mar- 
|il>i lai tad, kad zvana mani draugi, jūs 

11111ii paziņotu man.
I’iolams, protams. Piedodiet, -  tais- 

fc;'i mis Naita, -  bet man tas likās ne
. ......... pret jum s -- zvanīt tik agri un

m rt jūs. Kad esat padzērusi tēju un 
■ļn dusi vārītu olu ar grauzdiņu un 
vii tu, tad...

Pļrms pusstundas... -  rēķināja mis
■ n|)la, -  tas varētu būt... jadoinā... a s 

īm IIIS.
I )nudz par agru, -  atkārtoja mis Naita.
Diez vai misis Bentrija zvanītu tik

► .1 bez nopietna iemesla, -  prātoja mis 
l n|)la. -  Parasti viņa nezvana tadā ag

i iiki.i.
Ak, dārgā, neapgrūtiniet savu prā- 

in mierināja mis Naita, -  gan jau driz 
jtii 'V.mis. Vai varbūt veļaties, lai es pie

nu i viņai?
Ne, pateicos. Paēdīšu brokastis, ka- 

iin i siltas.
* Šķiet, ka neesmu neko piemirsusi? 
Piemirsts nebija nekas. Tcja uzlieta, 

i i pienākas, ar verdošu ūdeni, ola vārīta 
ļin ■ i/ļ tns un trīsceturtdaļminūtes.
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grauzdiņš vienmērīgi apbriininats, picii 
sviesta, mazā trauciņā medus. Daudzē) 
dā ziņā mis Naita bija īsts atradums. V 
cā dāma ar baudu izgaršoja brokastl 
Drīz apakšstāvā iedūcās putekļsūcēj 
Bija ieradusies Čerija.

Putekļsūcēja dūkoņas pavadījum 
skanīga, melodiska balss dziedaja kao 
pēdējā laikā populāru dziesmiņu. M 
Naita, ienākusi pēc paplātes, kratīja g< 
vu:

-  Es gan nepieļautu, ka tā jauna sj 
viete staigā, piedziedādama pilnu māju 
Tas nav -  es teiktu tā -  goddevīgi.

Mis Marpla pasmaidīja.
-  Čerijai nekad neienāktu prāta «onļ 

ka viņai būtu jābut goddevīgai. Kad 
gan viņai tas butu vajadzīgs?

Mis Naita novīpsnāja, sacīdama:
-  Agrāk tā vis neuzvedās.
-  Dabiski laiki mainās. Ar to jāsam i« 

rinās, -  noteica mis Mārpla un piemetj 
nāja: -  Varbūt piezvaniet tagad mist1 
Bentrijai un uzziniet, ko viņa vēlas.

Mis Naita aizsteidzās. Pēc neilga brīz# 
pie durvīm pieklauvēja un istaba ienāci 
Čerija. Dzīvespriecīga, nedaudz satrau-
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i ļfes. loti glīta būtne tumši zila kleita 
I »iviligu plastikāta priekšautu, uz kura 

tzīmēti matrozi ar karodziņiem.
lusu mati izskatās skaisti, -  ievēroja

Marpla.
Vakar ieliku ilgviļņus, -  palielījās 

i'in.i sieviete. -  Tādi pastīvi vēl, bet ra
i- ka būs labi. Uznācu pajautāt, vai 
niimmusjau dzirdējāt?

Kādus jaunumus?
I’ar to, kas vakar notika Gosington- 

llfl To, ka tur tika rīkots liels pasā-
...... par labu Seintdžonsa Medicīnas
■ii pusam, to tacu jū s zināt?

Mis Marpla piekrītoši palocīja galvu.
Jā. Un kas tad tur notika?
Gandrīz pašā svētku vidū nomira 

irv'iete. Misis BedkoKa. Viņi dzīvo tūlīt 
1/ manas mājas, ap stūri. Nedomāju, ka 

ļi’i■ vinu pazināt.
Misis Bedkoka? -  mis Mārpla satraukti 

uļriutāja. -  Bet es zinu gan! Manuprāt... 
m. la viņu sauca., to sievieti... Viņa iznāca
i ii > mājas un palīdzēja man piecelties to
■ Ik i i . kad es pakritu. Î >ti laipna sieviete.

O, Hetere Bedkoka bija ļoti izpalīdzī- 
im, vienmer. Daži saka -  pārlaipna un
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uzskata, ka tas jau ir traucējoši. Bet 
nu vairs -  beigta un pagalam. Cik vien 
kārši!

-  Nomirusi! Kā tas notika?
-  To es nezinu! Misis Bedkoku ieaiel 

naja māja, manuprāt, tāpēc, ka viņa biji 
organizācijas sekretāre... viņu, mēru i 
vēl daudzus citus. Runā, ka viņai palicl 
slikti tūlīt pec tam, kad viņa kaut ko i> 
dzērusi. Pēc piecām minūtēm viņa n o i»] 
rusiļ pirms kāds sapratis, kas īsti notiel

-  Kāds drausmīgs notikums! Vai viņi 
bija slima sirds?

-  Bijusi vesels kā rutks, tā runā. Prļ 
tams, nekad jau nevar zināt, vai ne? Tai 
Ir, var taču būt tā. ka sirds ir slima, bet 
neviens par to nezina. Lai nu ka -  tas ir 
viss, kas man zināms. Mājās viņi i- 
nesūtīja.

Mis Mārpla nesaprata.
-  Kā to saprast -  nesūtīja mājās?
-  Līķi. -  Čerijas balss nezaudēja mol 

zumu. -  Dakteris teicis, ka nepieciešama 
sekcija. Pēcnāves autopsija -  ta, laikam^ 
saka. Viņš teicis, ka neesot viņu ārstej" 
un neko nezinot par nāves cēloni. Man 
tas liekas savādi.



Kas -  savādi?
Nu... savadi... -  Čerija apsvēra atbil- 

■‘l -  It kā tur kaut kas slēptos.
^iņas vīrs bija briesmīgi satriekts? 
Bija balts kā palags. Jāsaka , nekad

iii esmu redzējusi tik šausmīgi satriektu 
llveku.

ļ  Mis Mārpla, radusi pievērst uzmanību 
h l vissīkākajām niansēm, saausījās. Lī- 
'/.īgi ziņkārīgām putnam, viņa piešķieba

i ilvu uz sāniem.
I - Viņš bija ļoti pieķēries sievai?

Viņš darīja visu, ko viņa lika, un lāva 
I ii pilnu vaļu, -  Čerija zināja teikt, -  tacu 
Bis ne vienmēr nozīmē pieķeršanos, vai 
ne tā? Tas var nozīmēt ari, ka trūkst 
ilrosmes parādīt savu nostāju.
I -  Jum s viņa nepatika?

Patiesībā es viņu tik tikko pazīstu, 
t gribēju teikt -  pazinu, -  Čerija izlabo

' ' -  Nav tā, ka man viņa nepatiktu... ne
ielika, nē. Viņa vienkārši nebija mana 

mmē -  par daudz aDnicīga.
Jū s  gribat teikt -  pārāk uzbāzīgi ziņ 

lūriga? -  mis Mārpla tincinaja.
Nē, to es negribēju teikt. To nē. Vis- 

11|t viņa bija ļoti laipna, vienmēr tik izpa



līdzīga. Un vienmēr pārliecināta, kā I  
labāk. Ko domā cilvēks pats -  tam neN 
ja  nekādas nozīmes. Man bija tante, № 
dzīga viņai. Tantei loti garšoja kim** 
maizītes. Viņa cepa tās un nesa citieu 
un nekad nepapūlējās pirmām k ārtai 
apjautāties, vai viņiem tās garšo, vai ni 
Bet vīniem tas viss bija līdz kaklam, j 
ķimeņmaizītes nevienam negaršoj 
Lūk, Hetere Bedkoka bija līdzīga man 
tantei.

-  Jā . . .  -  mis Mārpla aizdomājās, - jt 
var būt, ka viņa tāda bija. Es arī es№  
pazinusi līdzīgus cilvēkus. Tādiem cilvēl 
kiem, -  viņa piebilda, -  dzīve var k ļv  
bīstama, lai gan viņi paši to pat nen

Čerija iepleta acis.
-  Jū s  tik dīvaini pateicāt. Es īsti np 

saprotu, ko jū s ar to domājāt?
Istabā iesteidzās mis Naita un pavēsti

ja:
-  Misis Bentrija esot izgājusi, nepasi 

kot, uz kurieni.
-  Varu iedomāties, uz kurieni, -  sacījj 

mis Marpla, -  vina nāk šurp. -  Un pie 
metināja: -  Tagad es celšos.

jauš.
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II

Mis Marpla bija tikko ka ērti iekārto- 
|n mcs iemīļotajā krēslā pie loga, kad, ne 
iliiiul/ aizelsusies, ieradās misis Bentrija.

Džeina, man ir tik daudz, ko jum s 
il.■* Iit!

Vai par vakardienas svētkiem? -  ie
. ticas mis Naita. -  Jū s  arī tur bijāt, vai
■ ir? Es iegriezos tikai uz isu bridi agrā 
ļtccpusdienā. Tējas paviljons stāvgrūdām 
Ēāfis. Neiedomājami daudz cilvēku bija
■ mākuši. Diemžēl man nepaveicas, mis

i.ļregu tā ari neredzēju...
Viņa notrausa putekli no galda virsmas

i.ii, jautrā balsī noteikusi: -  Ju s  abas dro 
l vien gribēsiet patērzēt divata, -  izgāja 

no istabas.
- Radās, ka viņa vel neko nezina. -  sa-

i i);i misis Bentrija un cieši uzlūkoja savu 
draudzeni. -  Džeina, manuprat, jūs zināt.

-  Par vakardienas nāves gadījumu?
- Jū s  allaž visu uzzināt, -  nobrīnījās 

viešņa. -  Nesaprotu, kā jums tas izdodas.
-  Loti vienkārši, mana dārga, -  pieticī

gi atbildēja mis Mārpla, -  kā jau parasti 
Kacls ko uzzina. Man jaunumus paziņoja
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Čerija, meitene, kas ik dienu ierodas 
līdzēt saimniecībā. Droši varu apgalvfl 
ka mis Naita arī drīz uzzinās -  viņai p| 
stāstīs miesnieks.

-  Ko jūs par to domājat? -  painten 
jās misis Bentrija.

-  Ko es domāju par ko?
-  Neizliecieties, Džeina, jū s ļoti la- 

saprotat, par ko es runāju. Šī sieviete -  
viņu tur sauca...

-  Hetere Bedkoka, -  palīdzēja nu- 
Mārpla.

-  Viņa atnāk dzīvespriecīga, labā gar^ 
lāvoklī -  es biju klāt, kad viņa ieradās, -  u( 
apmēram stundas ceturksni vēlāk apse> 
krēslā, pasaka, ka nejūtas labi, ievelk elpi 
un nomirst. Ko jūs par to teiksiet?

-  Nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus spB 
dumus. Protams, jāsāk ar -  ko teica ārsts?

-  Būšot jāizdara sekcija. Tas noradi.' 
uz kādām ai^domam, vai ne tā?

-  Ne vienmēr. Jebkurā pēkšņas nāve' 
gadījuma viņiem tā jā  izdara, lai noteikt): 
nāves īsto cēloni.

-  Te ir kas vairāk, -  misis Bentrija pa 
kratīja galvu.

-  Kāpēc jū s tā domājat?
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/Ugriezies mājās, doktors Sendfords 
ķvimļja policijai.

Kas jum s to teica? -  mis Mārpla iein- 
n K’seti jautāja.

Vecais Brigs, -  atbildēja misis Bent- 
ii|.» -  Protams, ne jau tieši man. Ju s  zi-
ii. H vakaros pēc darba viņš iet pastrādāt 
jloklora Sendforda dārzā. Darbodamies 
I>.ivisam tuvu kabineta logam, viņš dzir- 
li ļis, kā doktors zvana uz policijas ie-

i līkni Mačbenemā. Brigs pastastīja savai 
nu itai, ta -  pastniecei, bet pastniece sa 
Likārt man.

Mis Mārpla plati pasmaidīja.
- Redzu, -  viņa apmierināti teica, -  ka 

-rntmerimīdā nekas nemainās.
Baumu telegrāfs darbojas, ka vien- 

nu r, nevainojami, -  piekrita misis Bent- 
nii. -  Nu. bet tagad, Džeina, sakiet at- 
(tiAļti -  ko jū s par to domājat?

-  Pirmkārt -  viņas vīrs. Vai viņš arī tur 
pļja?
} -  Jā .  Jū s  taču nedomājat, ka tā bija 
imšnāvība?

-  Nē, pašnāvība tā nebija noteikti- -  mis 
Marpla pārliecināti atteica. -  Viņa nebija 
i.ida tipa sieviete.
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-  Jū s  esat tikusies ar vinu?
- J ā ,  nejauši. Todien, kad, staigājot pa 

Jaunbūvi, pakritu, tas atgadījās pie vi
ņas mājas. Viņa bija pati laipnība. Ļol 
laipna sieviete.

-  Vai redzējāt arī viņas vīru? Vai viņš i; 
skatās pēc tada, kas varētu noindēt sic 
Jū s  saproiat, ko es ar to domāju. -  Pa] 
nijusi, ka mis Mārpla, kā protestēdama, s< 
kustas viņa steidzīgi turpināja: -  Vai vi] 
jums atgādināja majoru Smitu vai Bertiju 
Džonsu, vjii kādu citu, kuru esat pazinusi 
pirms daudziem gadiem un kas noindējuj 
savas sievas vai mēģinājuši to izdarīt?

-  Nē, -  piekrita mis Mārpla, -  m isterļ 
Bedkoks man neatgadina nevienu m 
tiem, -  un piemetināja: -  Bet viņa gan.

-  Kas? Misis Bedkoka?
-  Jā ,  viņa atgādina man kadu Elisonu 

Vaildu.
-  Un kāda šī Elisona Vailda bija?
-  Viņa vispār nesaprata neko no tā, kal 

notiek visapkārt pasaulē, -  atmiņās kavē 
damas, paskaidroja mis Mārpla. -  Viņa ne
izprata cilvēkus. Viņa nekad neiedziļinājās 
cilvēku dabā. Un tāpēc, saprotiet, viņa ne
spēja pasargāt se\i no tā, kas notika.
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-  Nedomāju, ka jūsu  teiktajā saprotu 
i‘ uit vardu.

Paskaidrot to tiešos vārdos ir ļoti 
uiti, -  ka atvainodamās, atzina mis 

Marpla. -  Manuprāt, tada nostāja izvei
dojas, ja  esi dziļi egocentrisks, un šeit es 
nedomāju cilvēka egoismu ka tādu. Vari 
Rit laipns un nesavtīgs, un par citiem 
norūpējies, jā. Taču Elisonai Vaildai lī- 
il/.iģie cilvēki nekad nav īsti atbildīgi par 

ivu ncibu. Un tāpēc neapjauš sekas.
I - Vai jū s neizteiktos nedaudz saprota

iii,ik? -  misis Bentrija pavaicāja.
Labi, mēģināšu izskaidrot, minot 

Inemēru. Tas nebūs īstenībā notikušā at 
;īsts, bet manu pārdomu rezultātā iz 

veidojies priekšstats par tāda tipa cilvē
ku.

Lūdzu, turpiniet, -  sacīja misis Ben-
ii ija.

- Iedomājieties, ka esat iegājusi veika-
i i un labi zināt, ka veikala īpašnieces 
l e l s  ir blēdīgs, ar noziedzīgām tieksmem 
iļ»veltīts pusaudzis. Viņš ir turpat bla- 
K-t>s un, protams, klausās, kā jū s stāstāt
i inu mātei par naudu, kas jum s ir mā- 
I i . vai sudrabu, vai dārglietām. Tas ir
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kaut kas tāds, par ko jūs esat prieciņ 
uzbudināta, par ko jūs loti vēlaties гЛ 
nāt. Varbūt jū s minat kādu noteiktu v 
karu, kad nebūsiet mājās, varbūt pas. 
kāt pat, ka mājas durvis nekad neaizsl 
dzat. Jū s  nenojaušat, cik daudz esat iz* 
paudusi, jo jum s prātā tikai viens - runāt 
par jūs interesējošo tematu. Un tad -  tie
ši tajā vakarā, kurš tika pieminēts sar 
nā, -  kāda iemesla dēļ jū s atgriežatiei 
mājās agrāk, nekā bija domāts, un tul 
nu viņš stāv, šis nelietīgais zeņķis, pie« 
ķerts, kā saka, nozieguma vietā. Viņš p 
griežas un gāž jums.

-  Mūsdienās kas līdzīgs var atgadītia 
jebkuram no mums, -  iebilda misis Вел 
trija.

-  Jebkuram  nē, -  mis Mārpla turpina 
ja  izteikl savas domas. -  Cilvēku vair 
kūmam piemīt pašaizsardzības instinkti» 
Viņi saprot, kurā brīdī par ko runāt nav 
ieteicams vai kad to nedrīkst darīt, spri 
žot pēc tā, ar ko sarunājas vai kas i< 
klausās sarunā. Taču Elisona Vailda, kii 
jau  teicu, nekad nedomāja ne par vienu 
citu kā tikai par sevi. Viņa bija no tiem 
cilvēkiem, kas runā vienīgi par sevi -  ko
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ilMtjuši, ko redzējuši, ko jutuši un ko
• I ■ iidejuši. Viņi nekad neieminas par ci
liem -  ko tie teikuši vai darījuši. Viņiem 
il ive ir ka vienvirziena ceļš -  nozīmīga ir

ii nigi viņu pašu kustība pa to. Citi cil- 
tlci viņiem liekas kā... ne vairāk kā tā

feles uz istabas sienām. -  Viņa brīdi 
li h isēja, tad noteica: -  Manuprāt, misis 
lirdkoka bija tāds cilvēks.
I  Jū s  domājat, ka viņa varētu būt iz
tīrījusi kaut ko, nemaz neapzinoties, ko
i ili dara?

Un nenojaušot, cik tas bīstami, -  mis 
M irpla piekrītoši palocīja galvu. -  Tas ir vie
nīgais iespējamais iemesls, ko es varu iedo 
m.lLies, kāpēc viņu nogalinaja. Protams, -vi- 
b  piezīmēja, -  ja mūsu pieņēmums, ka tā
ii slepkavība, izrādīsies īstenība.
I - Vai jums neliekas, ka viņa būtu va
n ļ'isi kadu šantažēt?

O, ne! -  mis Mārpla pārliecināti ie- 
mcās. -  Viņa bija labsirdīgas dabas

■ idprātīga sieviete. Viņa nu nekādi ne- 
iif'u izdarīt kaut ko tādu. -  Bet tad viņa, 

pi ksņas iedomas pārņemtā, sacīja: -  Vis- 
Hr viss šķiet pārāk mīklaini. Nevaretu 
I lēli būt, ka...
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-  Jā ?  -  misis Bentrija mudināja.
-  Man iešāvās prātā... -  mis Marplu 

vilcinājās, -  ja  nu nogalināja ne 10 pers- 
nu. kuru bija domāts nogalināt?

Atvērās durvis, un, kā vēja nests, ist" 
bā iedrāzās doktors Heidoks. Aiz viņa p 
rādījās mis Naita un, kaut ko noteikui 
pazuda.

-  Aha, redzu, redzu -  kamols jau šķetl 
nās, -  sacīja Heidoks, uzlūkodams abas 1 
dijas. -  Ieskrēju apjautāties, kā jums ar v 
selību, -  viņš vērsās pie mis Mārplas, -  bcil 
šķiet, ka jautāt nav vajadzīgs. Redzu, k 
esat ķērusies pie manis parakstītajām z< 
lēm.

-  Parakstītajam zālēm?
Doktors Heidoks norādīja ar pirkstu u 

adīkli, kas gulēja uz galda viņai blakus. 1
-  Šķetināšana, -  viņš iesmējās. -  Vot 

varbūt es kļūdos?
Mis Mārpla piesardzīgā, jauki vecmo* 

dīgā stilā piemiedza aci.
-  Ju s , dakter, kā vienmēr, jokojat!
-  Nepūtiet man miglu acīs, mana dāi 

gā lēdija! Es pazīstu jus ilgus gadus 
Pēkšņa nāve Gosingtonholā, un Sentmf 
rimīdā jau  visi meles trin. Tā ir, vai ne?i
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Jtek konstatēts, ka notikusi slepkavība, 
plnns zināms izmeklēšanas rezultāts.
I -  Kad rezultāts būs zināms? -  pavai-
■ (ja mis Mārpla.
I -  Pant, -  atbildēja doktors Heidoks, -  ta
u līdz tam laikam jūs, kundzes, būsiet 

paspējušas izanalizēt notikušo, pasludināt 
■ivu lēmumu, ka arī atrisināt vēl daudzus 

clius jautājumus, esmu par to pārlieci
nāts. Bet tagad, -  viņš turpināja, -  ilgāk

i neuzkavēšos. Nav vērts lieki tērēt laiku pa
i lentām, kuram mana palīdzība nav vaja 
Iziga. Jū su  vaigos parādījies sārtums, 
■rīs -  spožums, esat atguvusi dzīvesprieku 
un interesi par to. kas notiek apkārtnē. Es 
dodos tālāk, -  un viņš izgāja 110 istabas.

- Kad radīsies vajadzība, es labāk grie
zīšos pie viņa, nekā pie Sendforda, -  izlē
mīgi paziņoja misis Bentrija.

-  Gluži manas domas, -  piekrita mis 
Marpla. -  Viņš ir arī labs draugs. -  Tad 
viņa domīgi piebilda: -  Manuprāt, viņš ie- 
ildās, lai dotu man mājienu, ka varu
akt darboties.

Tādā gadījumā -  tā bija slepkavī- 
Im, -  secināja misis Bentrija. Viņas sa 
skatījās. -  Katrā ziņā doktors tā domā.
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Mis Naita ienesa kafiju. Abas dam v 
jutās iztraucētas un, aiz nepacietības \ 
degdamas, pirmoreiz aizmirsa pat pateifc 
ties. Tiklīdz palīdze izgāja, mis MārpU 
bez liekas kavēšanās uzsāka:

-Tatad, Dollij, jū s bijāt tur...
-  Es redzēju, var teikt, visu, kas tur 

notika, -  ar kautru lepnumu pavesti|- 
misis Bentrija.

-  Tas taču ir lieliski! -  nopriecājas rr» 
Mārpla un apmulsa. -  Ak, jū s  saprotat 
ko es domāju, to teikdama. Tātad jū s v 
rat visos sīkumos izstāstīt, kas notikt 
kopš tā brīža, kad ieradās misis BedkJ 
ka.

-  Mani ieveda māja, -  iesāka misi' 
Bentrija, -  izraudzītās statusā, ja  ta v ®  
teikt.

-  Kas jū s ieveda?
-  O, kads izveicīgs jau n s cilvēk, 

šķiet -  Merīnas Gregas sekretārs vai 
kaut kas tamlīdzīgs. Viņš ieveda martf 
mājā, pēc tam uzgaja augšup pa kāp
nēm. Kāpņu augšgalā tika rīkota tāda k* 
komitejas locekļu sapulcēšanas.

-  Kāpņu augšgalā? -  izbrīnīti pārjau 
taja mis Mārpla.
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O, viņi tur visu pārveidojuši. Ģērbtu 
H  apvienojuši ar guļamistabu, izveidojot 

Mipnu augšgalā tādu kā alkovu vai, pa- 
I -i'lzak sakot, plašu, vaļēju telpu. Izska- 
1 liis ārkārtīgi iespaidīgi, 

f H- Skaidrs. Turpiniet...
Viesus saņēma Merīna Grega. Kā 

vlrnmer apburoša un smaidoša, viņa iz- 
(katijas brīnumjauka pelecīgi zaļā, brīvi 
krītoša kleitā. Viņas vīrs, protams, un vēl 
l'lla Zilinskija, aktrises sekretāre -  par 
Inu es jum s jau stāstīju. Tad vēl kadi 
■stuni desmit cilvēki, no kuriem daži bija 
pazīstami, daži nē. Manuprāt, viņi -  tie, 
kurus es nepazinu -  bija no kinostudi 

Irts. Vēl vikārs un ārsta Sendforda kun 
ilze, pats doktors ieradās vēlāk. Pulkve- 
ļjs, misis Kliteringa, šerifs... Liekas, arī 
kads no preses, un jauna sieviete ar lielu 
loioaparātu.

Mis Marpla uzmanīgi klausījās, laiku 
pa laikam pamādama ar galvu.

-- Turpiniet...
-  Hetere Bedkoka ar vīru ieradās drīz 

pec manis. Jā , Menna Grega pārmija pā
lis laipnu vardu ar mani, tad vēl ar kā
du, ak, jā  -  ar vikāru, un tad nāca misis
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Bedkoka un viņas vīrs. J ū s  zināt, viņa ■■ 
Korpusa sekretāre. Kāds teica kaut ko 
to. cik viņa ir uzcītīga, cik labi tiek galā 
saviem pienākum iem . Merīna Grega ie
teica dažas laipnas frāzes. Tad misis 1 
koka -  man jāsaka, Džeina, ka biju pāl 
steigta par šīs sievietes takta trūkumu, -  u* 
sāka m uļķīgu, apnicīgi garu stāstu par tu. 
kā pirms daudziem gadiem viņa tikusies l 
Mennu Gregu kādā pasaules nostqnl 
Šausm īgi netaktiski, uzstājīgi precu? i 
kad, kura gadā tas notika un līdzīgus sīkfll 
mus. Ir taču saprotams, ka nevienam -I» 
vairāk, ja  esi aktrise, -  nepatīk, ja atgādl 
na par gadiem. Bet m isis Eiedkuka, ii 
skatījās, par to pat neiedomājās.

-  Jā , -  mis M arpla piebalsoja, -  virw 
nebija sieviete, kam  tas varētu ienākl 
prātā. Nu, un tālāk?

- T ā lā k  nekas, izņemot faktu, ka M erl 
na Grega viņai neatbildēja ar ierasto laip 
nību.

-  J ū s  gribat teikt -  aktrise izskatīja1 
aizkaitinata?

-  Nē, ne, gluži ta es neteiktu. Patiesī

bu sakot, es nepavisam  neesm u pārlieci' 
nāta, ka viņa dzirdēja kaut vārdu. Sapro



īiil, viņa stīvi skatījās pāri inisis Bedko- 
iti plecam, un, kad tā beidzot pārstāja 

ļvclzl savas muļķības -  par to, kā, pame
tusi slimības gultu, izlavījusies no majas. 
.1 dotos uz tikšanos ar aktrisi un dabu
ii tās autogrāfu, -  tad iestājās dīvains

I
lnsums. Un es ieraudzīju viņas seju.

I -  Kā seju? Misis Bedkokas?

Nē, Merīnas Gregas. Izskatījās, il kā 
nia nebūtu dzirdējusi ne varda no tā. ko
ii sieviete runāja. Ar stingu skatienu vi

li.i vērās pāri tās plecam uz pretējo sie
■ iii, Blenza ar ... nespēju aprakstīt, kā...

Tomēr pameginiet, Dollij, -  mudināja 
mis Mārpla, -  jo var izrādīties, ka tas ir 
i<>li svarīgi.

Viņai bija tads... dīvains, sastindzis 
katiens... -  misis Bentrija ar pūlēm 

meklēja vārdus, -  tads... ii kā būtu ierau- 
■l/ijusi, ka... Ak, mana dārgā, cik grūti 10 
11īrnkstīt! Vai atceraties “Šēlotas daiļa- 

vīil? “Lust plaisot ēnu spogulis; "Liktcn's 
ļih-pildās!’ jau š baismās Šēlotas daiļava"? 
I lesi tā, jā, tieši ta izskatījās Mei ina Gre- 

.! Ļaudis šodien ironizē par Tenisona 
l/eju. taču mani Šēlotas daiļavas tēls 

v ildzināja jaunībā un saviļņo joprojām.



-  Sastindzis skatiens... -  domīgi atl 
toja mis Mārpla, -  un skatījās pāri mi 
Bedkokas plecam. Kas tur bija, uz 
sienas?

-  Ak, tur bija kāda glezna, cik at< 
ros, -  teica misis Bentrija, -  itāļu aui 
ra -  manuprāt, Bellini -  gleznas “Madi 
na” kopija, bet neesmu pārliecināta, 
kurā Jau n ava Marija tur smejošu bēn 
paceltās rokās.

Mis Mārpla nesapratne sarauca piei
-  Nesaskatu jēgu, kāpēc glezna bū' 

varējusi izraisīt viņas sejā tādu izteiksi
-  Jo  vairāk tāpēc, ka viņa redz to ki 

ru dienu, -  piekrita misis Bentrija.
-  Apmeklētāji turpināja virzīties au| 

šup pa kāpnēm. Vai ne tā?
-  O, jā, ieradās arvien jauni viesi.
-  Vai neatceraties, kas tie bija?
-  Ju s  domājat, ka viņa varbūt skatīji 

uz kādu, kurš stāvēja uz kāpnēm?
-  Tas taču ir iespējams, vai ne?
-  Ja ,  protams... pag, es padomāšui 

Tur bija mērs, ietērpies visā godībā -  ar 
ķēdi un pārējām sava amata regālijām 
viņa sieva un kāds vīrietis ar gariem ma 
tiem un jocīgu bārdu -  tagad tadas mo-



ilr vēl pavisam jauns cilvēks un tad tā 
miltene ar fotoaparātu -  viņa bija nostā- 
ļusie.s kāpnēs tā, lai varētu nobildēt gan 
lir kas nāca augšā, gan tos, kas saroko- 

ifis ar Merīnu, un... ļaujiet padomāt... vēl 
un bija divas personas, ko es nepazinu, 
m.muprāt, tie bija no kinostudijas, un 
HCl Graisi no Lejasfermas. Iespējams, ka 
nlja vēl kāds, vairāk es neatceros.

-  Šķiet, te mēs neko neatradīsim, -  no- 
ļirieda mis Mārpla. -  Un kas notika tālāk?

-  Vai nu Džeisons Rads piebikstīja vi- 
n.ii, vai kā citādi, bet pēkšņi viņa atguvās 
Un. laipni uzsmaidījusi misis Bedkokai, 
norunāja dažas pieklājības frazts, nu, ko 
ļ.m  parasti saka, un bija atkal mīļa un 
il.ibiska, un apburoša.

-  Un tad, kas notika pēc tam?
- Tad Džeisons Rads pasniedza abam 

il/.menus.
-  Kas tie bija par dzērieniem?
-  Daikiri, šķiet, tā sauc kokteili. Viņš 

v l pieminēja, ka tas ir Merīnas iemiļo-
l.us dzēriens. Vienu glāzi viņš sniedza 
M< rīnai, otru misis Bedkokai.

-  Interesanti, -  atzīmēja mis Mārpla, -  ļoti 
interesanti, patiešam. Kas notika pēc tam?

113



-  Nezinu, jo  es aizvedu dažas dami- 
apskaut vannasistabas. Par notikušo uj 
zināju, kad mums garām paskrēja sekta 
tāre un pavēstīja, ka vienai no viešņām 
kluvis slikti.

SEPTĪTĀ NODAĻA

Iepriekšējās izmeklēšanas slēdzien 
izrādījās gaužām lakonisks uri neapm1' 
rinošs. Vienīgās noziegumu apstiprina 
šās liecības bija: no vīra puses -  lii; 
identifikācija, no mediķu -  autopsiji 
slēdziens. Heteres Bedkokas nāves cēlc 
nis bijis četri grami hidro-etil-deksil-bai 
bo-kvind-loriteits. vismaz tā tas izklausi 
jās. Palika nenoskaidrots: kādā veidā šl* 
medikaments bija nonācis misis Bedko
kā. H

Izmeklēšana bija ilgusi divas nedēļas.
Pēc slēdziena nolasīšanas detektiviļ 

spektors Frenks Kornišs piegaja pie Aj 
tura Bedkoka.

-  Vai driksiu ar jum s aprunāties, mis-' 
ter Bedkok?

- Bet, protams, protams.



iLai gan Arturs Bedkoks allaž atstāja 
Knotaļ apmulsuša cilvēka iespaidu, 
ļlļrīd tas izpaudās vēl uzkrītošāk.

I  Es nespeju aptvert, -  viņš murminā
ji, -  es vienkārši nespēju to aptvert.
I Esmu ar mašīnu. Mēs varētu aiz
braukt pie jums uz mājam un aprunā
t s ,  -  piedāvāja Kornišs. -  Saruna nori- 

lu netrauceti un nebūtu tik oficiāla.
I Pateicos, ser. Jā , jā, tiešām, tā būtu
i.ibak.

Mašīna apslajās Arlingtonklouzā pie 
n.iiiia ar trešo numuru. Iegājuši pa glīti 
nokrāsotajiem, zilajiem vārtiņiem, viņi
• Ievās uz māju -  misters Bedkoks rādīja
ii-lu, inspektors sekoja. Arturs Bedkoks 
U\ilka atslēgu no kabatas, taču, pirms 
;i,Kļuva ielikt to slēdzenē, durvis atvērās.
i,i|as stāvēja sieviete Apmulsusi viņa 
iicra soli atpakaj. Arturs Bedkoks izska

nas pārsteigts.
Mērija, i- vins nomurmināja.
Tikko kā uzvārīju teju, Artur. Iedo

tu,iļos, kad atgriezīsies, tev tā noderēs.
Ļoti laipni, patiešam, -  pateicās Bed- 

fcoks. -  E... -  viņš sastomījās, -  inspek- 
(ois Kornišs -  misis Beina, kaimiņiene.
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-  Sveicināti, -  inspektors pamāja 
galvu.

-  Sadabūšu vēl vienu tasīti, -  noteii 
misis Beina un pazuda majas iekšien 
Joprojām  tāds kā samulsis, Arturs Bc( 
koks vedināja inspektoru pa labi, saula 
najā viesistabā.

-  Loti laipna sieviete, -  viņš, kā pa 
skaidrodams, teica. -  Ļoti laipna.

-  Sena paziņa?
-  O, nē. Iepazināmies, kopš esam kali 

miņi.
-  Jū s  dzīvojat šeit gadus divus vai vaļ 

būt trīs?
-  Gandnz trīs, bet misis Beina koni 

pusgada. Pēc vīra nāves viņa atnāca d f l  
vot pie dēla, kurš šeit strādā un dzīvo.

No virtuves ar paplāti rokās atgriez 
misis Beina -  pēc izskata gadus četll 
desmit veca, tumšmataina, tempera
mentīga sieviete. Viņa atgadināja čig. 
nieti, varbūt melno matu un dcdzīja 
acu dēĻ bet bija vēl kaut kas -  viņas s< 
jā  jautās savāds, tikko manāms satrau 
kums, skatiens bija moži piesardzīgai 
Viņa nolika paplati uz galda, inspektor 
Kornišs laipni pateicās un piebilda \ ‘

■
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■Žūs nenozīmīgus vārdus. Bet profe
sionāļa instinkts lika saausīties. Sievie- 
№  modro acu skatiens, ar kadu tā ap-

■ llija viņu iepazīstoties, un tikko jau ša 
mi satrūkšanās nepalika inspektoram 

iH ļ>amamti. Viņš bija labi iepazinis to 
tu ivozitāti kas vēsta par dabisku sa-
ii uikumu, un neuzticību, ko cilvēks ne-
i|us izjūt, pēkšņi sastopoties ar likuma

ii iistavi, taču šoreiz tā nebija. Šoreiz, 
•mi s  to sajuta, tā nebija parastā reakci- 
■L Inspektora modās pārliecība, ka mi
lli Beinas attieksme pret notiekošo ir 
■ai savdabīga, ka kādreiz viņai jau  bi- 

|n i darīšana ar policiju un las liek tai 
tol piesardzīgai. Inspektors izlerna, ka 

iļ.tdzes uzzināt kaut ko vairāk par mi
ni Beinu. Novietojusi paplāti uz galda

ii atteikusies piedalīties tējas dzerša- 
n aizbildinoties, ka jābūt mājās, misis 
i'lliia aizgāja.

Šķiet, patīkama sieviete, -  sacīja in-
■ H-ktors Kornišs.

- Jā , tā ir. Ļoti laipna. Laba kaimiņie- 
fif. loti simpātiska sieviete, -  Arturs Bed- 
I' iks apliecinaja.

Viņa bija jūsu sievas draudzene?
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-  Nē. Tā es neteiktu, nē. Labas ktfi 
ņu attie. 'bas, nekas vairāk.

-  Saproiu. Mister Bedkok, mēs v. 
tos, lai jū s  sniegtu iespējami plašāku 
formāciju par visu, kam vien varētu 
kāds sakars ar nolikušo. Ju m s auto 
jas sledziens bija īsts šoks, vai ne?

-  O, jā , inspektor tas bija īsts šo 
Protams, es sapratu, ka jum s radu 
aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, 
arī es pats tā domāju, jo Heterei bija 1 
laba veselība. Patiesībā viņa nekad 
slimojusi. Es teicu sev: “Kaut kas 
kārtībā,” bet tas šķita tik neticami, 
jū s  saprotat, ko es domāju, inspekti 
Patiešām, absolūti neticami. Sis m 
kaments... Bietilheks... -  viņs sasto 
jās.

- Tam ir arī vieglāk izrunājams nosa 
kums, Lo pārdod kā Cahno. Vai jums 
nācies sastapties ar to?

Arturs Bedkoks apiucis pakratīja g, 
vu.

-  Amerikā šo medikamentu lieto vairal 
nekā šeit, -  paskaidroja inspektors, -  cll 
zinu, tur tas ir brīvi nopērkams.

-  Pret ko ir šīs zāles?

J
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Kā es saprotu, tās palīdz saglabāt 
mierīgu un labu garastavokli, -  Kornišs 
ik lidroja. -  Tās paraksta cilvēkiem, kuri 

(tics no ilgstošas emocionālas spriedzes, 
■«ii depresijas, melanholijas, nervozitātes, 
iii'/miega un daudz kā cita. Pareizi pa- 
'kstita un attiecīgi lietota, šo zāļu deva 

linv bīstama veselībai, bet pārdozēšana 
linv ieteicama. Izrādās, ka jūsu sieva ie
vērusi seškārtīgu devu.

Redkoks iepleta acis:
Hetere nekad mūžā nelietoja neko

* ■tnlīdzīgu! -  viņš iesaucās. -  Esmu par 
to pilnīgi pārliecināts! Viņa nebija no tam 
iirvietem, kas lieto zāles bez kādas jē- 

fcris. un nekad viņa nejutās nomākta vai 
noraizējusies. Viņa bija vispriecīgākais 
ilvtks, kādu vien var iedomāties!

Inspektors palocīja galvu, 
ļ  Saprotu. Un nekad neviens ārsts ne

parakstījis viņai kaut līdzīgas zāles? 
Nē, noteikti nē. Par to es esmu pilni 

i(l pārliecināts.
Kas bija viņas ārsts?
Viņa bija doktora Sendforda sarak- 

■i,i bet nedomāju, ka kaut reizi tika ap
meklējusi to.
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Inspektors domīgi secināja:
-  Tātad viņa nebija no tām sieviet 

kas jūt nepieciešamību pēc tāda ve 
zālēm, vai kas būtu tās lietojusi.

-  Jā ,  inspektor, par to esmu pil 
drošs. Viņa būs iedzērusi tas kādas kf 
das dēj.

-  Grūti iedomāties, kas tā varētu b 
par kļūdu. Ko viņa ēda vai dzēra 
pēcpusdienā?

-  Tūlīt. Pamēginašu atcerēties... B f 
kastīs...

-  Nav vajadzības atcerēties tik tāl 
Tik lielā devā iedzertas, zāles iedarbo' 
ātri. Tēja. Sāciet ar teju.

-  Tātad mēs iegājām teltī, kas bija 
celta dārza. Tur bija ļaužu drūzma, 
beigu beigas mums paveicās dabūt 
smalkmaizītei un tasei tējas. Cik ātri 
spējām, padzērām tēju un steidzāmi 
ārā, jo teķī bija neciešams karstums.

-  Vai tas bija viss -  tikai tēja d 
smalkmaizīte?

-  Tieši ta, ser.
-  Pēc tam jū s iegājāt mājā. Vai ta?
-  Jā . Pie mums pienāca jaunā sieviet 

un teica, ka mis Grega būtu ļoti priecīga.
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h manai sievai labpatiktos apmeklēt vi- 
mii mājā. Protams, Heterei labpatikās. 

Imi dienam ilgi viņa par Merinu Gregu 
pp runāja. Visi runāja. Nu, jā, jūs taču
iii.it, inspektor, kāda interese bija pār-

iii (ripsi mūsu sabiedrību.
Ja , zinu, -  atzina Kornišs. -  Mana 

h'V » arī bija sajūsmā. Ak Dievs, neviens 
ipk irtnes iedzīvotājs nežēloja šiliņu, lai 
tk iekļuiu Gosingtonholā un redzētu vi- 

I "iis tos jauniekārtojumus, un paskatītos
ii pašu Merīnu Gregu!

Jauna sieviete ieveda mūs mājā, -  tur 
■.n'iļja stāstīt Ariurs Bedkoks, -  un aug 
ļp  pa kapnem. Viss notikās tur, augšā, 
īpuu laukumā. Bet, kā es saprotu, tur

i k.itijās savādāk nekā agrāk. Tas nebi- 
i [M l< Ipņu laukums, bet drīzāk plaša telpa

iu krēsliem un galdiem, un dzerieniem
ii tiem. Tur bija cilvēki desmit vai div
i *'lsmit, ja  es pareizi atceros.

Inspektors Kornišs piekrītoši pamāja 
i -it i»;ilvu.

ļ - Un tur jūs sagaidīja -  kas?
Pati Merīna Grega. Arī viņas virs, 

|iii inirsu vārdu...
Džeisons Rads, -  palīdzēja Kornišs.
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i
-  Ak, jā, pirmajā acumirklī es viņu 

pamanīju. Nu, tas ta. Katrā ziņā 
Grega ārkārtīgi laipni sasveicinājās 
Heten un, likās, bija priecīga redzēt vi 
Hetere sarunājās ar aktrisi, atgadiniJu. 
kā reiz, pirms daudziem gadiem, bija 
kusies ar to Rietumindijā, un viss liki 
vislabākajā kārtībā.

-  Vislabākajā kārtībā... -  atbalsoja i; 
spektors. -  Un tad?

-  Tad mis Grega pajautāja, ko mes 
lētos iedzert. Mis Gregas vīrs, miste: 
Rads, piedāvāja Heterei kaut kādu kol 
teili -  dikeri vai tamlīdzīgi.

-  Daikiri.
-  Jā ,  pareizi. Viņš pienesa divas gj 

zes -  vienu Heterei, otru mis Gregai.
-  Un jū s?  Ko jū s dzērāt?
-  Es dzēru šeriju.
-  Skaidrs. Jū s  trijatā stāvējāt tur 

kopā iedzērāt.
-  Nu, ne gluži tā. Saprotiet, aiz mu 

nāca augšā vēl citi. Mērs, aiz viņa vēl d 
ži -  kāds amerikāņu džentlmenis un kā 
da amerikāniete, vismaz man likās, ka 
viņi bija no Amerikas -  tā ka es un misi 
Bedkoka pagājām mazliet nostāk.
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I
Vai tad jū su  sieva izdzēra kokteili? 
Nē, ne tad, tad vēl ne.

Kurā brīdī viņa to izdzēra?
‘ ..iraucis pieri, Arturs Bedkoks pūlējās 

ir ieties.
► Liekas, viņa nolika glāzi uz viena no 
l<liniem. Hetere bija pam anījusi dažas 
ribas. Šķiet, tur bija ari viens no 
mtdžonsa korpusa, kurš bija ieradies 
Macbenemas vai no citurienes. Šā  vai 
vina ar to sarunājās.
Bet kad viņa izdzēra to kokteili?

Aiturs Bedkoks atkal sarauca pieri. 
Nedaudz vēlāk -  viņš atcerējās. -  Bi- 

,4 ļaradies vēl vairāk ļaužu, drūzmā 
fiClfļ piegrūdās Heteres elkonim, un dzē- 
irp l izšļakstījās no glāzes.
I -  Ko? -  inspektois Kornišs asi paskati

1 1-. Bedkokā. -  J ū s  sakāt - dzeriens, kas 
ili.idas viņai pasniegtajā glazē, izlija?

Jā , to es atceros... Viņa pacēla savu 
ļ Jlfr/.i un, šķiet, iedzērusi malku, savie- 
| | ms Saprotiet, Heterei negaršoja kokteiļi, 

imiier atteikties, pat nepagaršojusi, viņa 
nrfribēja. Katra ziņā viņa tur stāvēja, 
imj kāds piegrūdās un dzēriens izšļaksti 

Tas uzlija uz viņas kleitas un apsla
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cīja ari mis Gregas tērpu. Mis Grega L 
rējās ārkārtīgi laipni. Viņa apgalvoja, 
atgadījum s nav vērā ņemams, ka iral 
uz kleitas nepaliks, un iedeva savu ka1 
tas lakatiņu, lai Hetere varētu nosusi 
kleitu. Tad Merīna Grega sniedza Heti 
savu glāzi, ko bija turējusi rokā, un tei 
“Ņemiet šo, es tai netiku pieskārusies!

-  Viņa atdeva jū su  kundzei savu gi 
zi? -  pārjautaja inspektors. -  Vai e 
pārliecināts par to?

Arturs Bedkoks brīdi paklusēja, t 
noteiktā balsī apstiprināja:

- J ā ,  esmu pilnīgi pārliecināts.
-  Un jū su  sieva -- viņa dzēra no šīs 

zes?
-  Sākum ā Hetere atteicās, ser. VI 

teica: “O, nē, es nevaru to pieņem*!” Bi 
mis Grega jautri iesm ējās un teica: 
protams, ka varat! Es jau  ta esmu īedi 
rusi vairāk, nekā vajadzēja!”

-  Tātad jū su  sieva paņēma piedāvā 
glāzi un -  ko viņa darīja tālāk?

-  Mazliet aizgriezusi galvu, viņa 10 izi 
dzēra, diezgan aši, ka es atceros. 
tam mēs pagajām ies nedaudz tālāk pa 
gaiteni aplūkodami gleznas un aizkarus,
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Illiļ bija no apbrīnojami skaista audum a, 
ļokad agrāk netikām redzējuši ko līdzī- 
ii Tad es satiku savu paziņu, padom- 

lipku Olkoku, un, tikko mēs sākām  ap
līt iest dienas jaunum us, kad, pametis 

.11 is apkārt, es ieraudzīju Heteri atlaidu-
■ is krēslā un izskatamies kaut kā nepa-

i īsti, dīvaini. Es piesteidzos pie viņas un 
iiitāju: “Vai kas noticis?” Viņa atbildēja, 

ka jūtoties nelabi
Tieši ko viņa sajuta?
Nezinu, ser. To es vairs nepaguvu 

|i,i|autat. Viņas balss izskanēja ļoti klusi 
un neskaidri, galva nosvērās uz sāniem.
I īd viņa pēkšņi ievilka elpu -  dziļi, bet 
līkai līdz pusei, un galva noslīga lejup. 
Viņa bija mirusi... Mirusi, ser.

ASTOTĀ NODAĻA

Sentmerimida, jūs sakat? -  vecākais 
inspektors Kredoks strauji pacēla galvu.

Komisāra palīgu sam ulsināja viņa 
ļ.i ilss tonis.

Jā ,  -  viņš atkartoja, -  Sentmerimīdā. 
Kļpēc tas jū s  tā pārsteidz? Vai...
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-  Nē, nē, nekas, -  Dermots Kredoks Ir 
vairīgi noteica.

-  Tas ir pavisam neliels ciemats, ka r«,» 
Izrotu -  turpināja komisārā palīgs, -  kaul 
gan tagad tur uzsākta plaša celtniecīb- 
Apbūvēts tiks praktiski viss rajons u 
Sentm erim īdas līdz Mačbenemai, cik M 
nu. Hellingfortas kinostudija, -  viņš pie 
bilda, -  atrodas Sentmeriinīdai otra p- 
se, M akitbeisingas virzienā. -  Viņa baliil 
joprojām jau tās izbrīns, un Dermots K)' 
doks saprata, ka nepieciešam s paskaidl 
rot savu pirmītējo pārsteigumu.

-  Es pazīstu kadu, kas tur dzīvo, -  viņi 
sacīja, -  kādu vecāku dāmu. Tagad viņil 
jabūt jau  ļoti cienījamā vecumā. Var but, 
ka viņa jau  mirusi, es nezinu. Bet ja  ne, .

Kom isāra palīgs likās sapratis savj- 
padotā ciomu gājienu, vismaz viņš ta d(|i 
māja.

-  J ā ,  -  viņš piekrita, -  tas dod zinām v 
priekšrocības ieklut “iekša" -  vietējās 
baum as dažkārt ir gaužām noderīgas. VI 
sā visum ā šī lieta izskatās dicgan nep i
rasta.

-  Vai grāfiste nolēmusi m ūs iesaistīt 
izmeklēšanā?
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J ā .  Esmu saņēm is policijas prefek a 
iikojumu. Rādās, ka viņi šo gadījumu 
ii uzskata par nenozīmīgu vietēja mero-
i not'kumu. Gosingtonhola, vislielākais 

i|i.isums apvidū, nesen lika pārdots 
Maiņai Gregai -  kinozvaigznei -  un viņas
ii im. Viņi uzņem filmu savā jaunajā ki

nostudija I Iellinglortā, un galvenajā lomā 
i mis Grega. Gosingtonhola tika organi-

■Ms labdai bas pasākum s par labu
i mtdžonas Medicīnas korpusam. Miru-

ii sieviete -  viņas vārds ir m isis Hetere 
Urtikoka -  bijusi asociācijas sekretāre un

uidz darījusi, lai šis pasākum s notiktu, 
l ēkātās, ka viņa bijusi ļoti apzinīga un 
ķunpelenta persona un tikusi labi iere-
i 'i la vietējā sabiedrībā.
| Viena no tām nenogurdināmajām 
nkiivistem, -  Kredoks atzīmēja.

Ļoti iespējams. Līdz šim savā praksē es 
Mli esmu sastapies ar šāda tipa sieviešu 
iMšnāvībām. Nesaprotu, kapec, bet ta tas
ii Runājot par attiecīgo gadījumu, viss iz- 
Vitās diezgan miklaini. Pasākuma piedali

11% daudz ļaužu, laiks, šķiet, bijis jauks, un 
VifcS noritējis, ka iecerēts. Merīna Grega ar 
nu sarīkojuši vēl tādu kā nelielu privātu
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pieņemšanu kādā telpā mājas iekšiene, 
piedaliļušies ap trīsdesmit četrdesmit lū 
viesu -  vietējā mēroga slavenības, cilvē 
kas saistīti ar šī labdarības pasākuma or 
nizēšanu, daži Merinas Gregas draugi, da 
cilvēki no kinostudijas. Viss noritējis ļ 
mierīgi, jaukā noskaņojumā. Bet -  la jB  
neticami un neiespējami tas liktos -  tur ti 
noindēta Iletere Bedkoka.

-  Savādi, ka noziegumam izraudzī 
tāda situācija, -  domīgi noteica Dermcļ 
Kredoks.

-  Tāds ir arī policijas prefekta viedoj' 
līs. J a  bija nolemts noindēt Heteri Be< 
koku, kāpēc izvēlējās tieši to pēcpusdi 
nu un tieši šādus apstākļus? Pastav la« 
simtiem vienkāršāku veidu, kā un kur ' 
izdarīt. Ir parak riskanti iejaukt kokte> 
nāvējošu indes devu, kad apkārt grozi 
divdesmit līdz trīsdesm it cilvēku. Kāļ 
taču var pamanīt.

-  Vai inde noteikti bija dzeriena?
-  J ā ,  tas ir noskaidrots precīzi. V ļe iļ 

no tiem medikamentiem ar neizprotam.i 
jiem nosaukumiem, par kuriem ārsti a 
jū sm in ās. Amerikā šīs  zāles ir parastai 
un tiek plaši parakstītas.
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Skaidrs, Amerikā.
(), arī pie mums. Taču ne tik izplatī- 

i r. krt otrā pusē Atlantijai. Mazās devās 
Hijot, zālēm ir labvēlīgs efekts.

Vai tās var dabūt tikai pret recepti
ii Viir nopirkt brīvi?
-  Nt, receptei ir jābūt.

.Ja, mīklaina lieta. Vai Iletere Bedko- 
i k >ut kādā veidā bija saistīta ar kino- 

Imlijii?
Nekādi.

■ Vai kads no viņas ģimenes arī tur bi-
I" '
I  ► Virs.

Virs, -  lēni novilka Dermots.
.Jā, tas ir pirmais, kas vienmēr ienāk 

i'i.ii i -  piekrita vecākais virsnieks, -  ta
■ m vietējais inspektors Kornišs nedomā, 
i i virs varētu izrādīties vainīgais, lai gan 
*inn|uma viņš atzīmē, ka Bedkoks izturē 
ii’ |oti neveikli un nervozi, taču turpat
iii piebilst, ka visnotaļ cienījami cilvēki 
i "  H uzvedas līdzīgi, kad tos nopratina 
! 'Ili ija. Valda uzskats, ka Bedkoki bijuši 

bi< i^s laulāts pāris.
(Ttiem vārdiem -  vietejas policijas 

'■ loklis ir, ka notikušais noziegums
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pārsniedz viņu pilnvaras. Lieta šķiet lu 
teresanta, es to ņemu. Došos uz turcni 
bez liekas kavēšanās.

-  J ā ,  būs labak, ja  nokjūsiel tur iespfl 
jam i ātrāk, Dermot. Kuru ņemsit p ili 
gos?

Dermots kādu bridi pārdomāja.
-  Tidleru. -  viņš izšķiras. -  Spējīgs dfl 

tektivs, un -  kas šobrīd liekas vēl svalB 
gak -  viņš ir arī filmējies, tas var i/.rāf^ļ 
ties noderīgi.

Komisārā palīgs piekrītoši palocīja gaļ 
vu.

■ Labu veiksmi! -  viņš novēlēja.

II

-  Ak! -  aiz pārsteiguma un prieka pi 
sarkusi, iesaucās mis Marpla. -  Tas n u B  
pārsteigums! Kā jum s klajas, manu mī|o 
zēn? Tagad gan neērti saukt jū s  par z» 
nu. Kas esat -  vecakais inspektors v-j 
Commander -  tā laikam sauc to jaunie* 
vesto pakāpi?

Dermots paskaidroja savu pašreiz īe 
ņemamo amatu.
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v Manuprat, nav vajadzības jautāt , kā- 
l|n'i esat ieradies šaipusē, -  sacīja mis 
iMiiipla. -  Mūsu vietējā slepkavība nona

. | Skotlendjarda uzmanības lokā.
Viņi nodeva šo lietu mums, -  teica 

i iinots, -  un tā, tiklīdz atbraucu, tais
........|a devos uz štābu.

.Jūs gribat teikt... -  mis Mārpla maz 
i •; (mulsa.

.Ja, tieši tā, krustmāmiņ, -  maigi sa 
f i ijti Dcrmots, -  es domāju jiīs.

Baidos, -  vecās dām as balsī jau tās 
ļlļiilltsa  nožēla, -  ka neko nespēšu pali 

i ■ Vairs nav kā agrāk -  tagad reti kur 
I r|ll.

Tomēr pietiek ju m s spert soli ārpus 
ļyij»s, lai pakristu un lai ju m s piecelties 
..■līdzētu tieši tā sieviete, kuru pēc des
iņu dienam nogalina, -  paiionizēja Der- 
innls.

Mis Mārpla izdvesa kaut ko līdzīgu
• ill nu".

- Nesaprotu, no kurienes jum s tādas 
■mis, -  viņa nomurmināja.

■ Jums nu gan vajadzētu saprast. Pati 
ml man teikusi, ka ciematā jebkurš zi-

• • i ļcbko, -  viņš nosm ējās un turpināja
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ķircināt veco dāmu: -  Atzīstieties (ne 
ciāli -  starp mums runājot), vai jum s 
liekas, ka sievieti nolēma nogalināt 
tam, kad jū s  viņu bijāt ievērojusi?

-  Protaims, ka nē! Protams, ka ne! - 1 
saucās mis Mārpla. -  Kas tā pai runās

-  Vai nepam anījāt viņas vīra acis sl 
lienu, kas ju m s atgādinatu par Ilar 
Sim psonu vai Deividu Džonsu, vai kil 
citu, kuru esat agrāk pazinusi un ki 
būtu nogalinājis savu sievu, nogrūžot 
no augstas kraujas?

-  Nē, neku tādu nemanīju! -  not< i 
atbildēja mis Mārpla. -  Esmu pārlieci! 
ta, ka m isters Bedkoks nekad nespel 
izdarīt neģēlību. Vismaz, -  viņa piet 
dzīgi palaboja, -  gandrīz pārliecināta.

-  Tomēr cilvēka iekšējā pasaule n av1 
dibināma, -  diūmi nomurmināja Kredi ■

-  Tur nu jum s taisnība, -  piekrita iļ 
Marpla un piebilda: -  Es uzdrīkstos 
dzēt, ka pēc pirmajām tīri dabiskajām 
dām viņs ne pārāk ilgi seros pēr aizgāju?

-  Kāpēc? Vai viņa to tiranizēja?
-  O, nē, ne tas, -  lēnīgi prātoja mll 

Mārpla, -  es nedomāju, ka viņa bija . 
dziet, viņa nebija no smalkjūtīgajām,
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h -nga -  jā , bet viņai trūka takta izjū- 
broši vien viņa mīlēja vīru un rūpe- 

|i;ii to. kad viņš slimoja, gatavoja viņa 
•>ii| ikos edienus, varēja but laba sieva 

<1 centīga mājsaimniece, taču es nedo 
ļliļn ka viņa varētu kādreiz... nu, ka vi

j huiu kaut reizi ienācis prātā painte- 
i lies, ko viņš domā vai jūt. Tas pada- 

i \ n lesa dzīvi diezgan vientulīgu.
A... -  novilka Dermots, -  bet vai nā- 

‘‘•ilnc viņa dzīve bus mazāk vientulīga? 
Domāju, ka viņš ātri vien atkal ap- 
f'iies, -  pareģoja vecā daina, -  un lie

lai ka tas var notiki pat ļoti drīz. Iespē- 
ni . ka viņš izraudzīsies diemžēl Hete-
1 līdzīgu sievieti. Ar lo es domāju -  spē- 

ikn personību, neka ir pats.
Vai jūs mērķējat uz kādu konkrētu

1 : il) IU J ?

ļsif, to es nezinu, -  atbildēja mis Marpla 
[î i .11 nožēlu piebilda: -  Es tik maz zinu...

Nu, labi, bet ko jū s  dumājat? -  neat- 
i i| 's Dermots. -  Dom ašanā jū s  nekad 

il bijusi kūtra.
Es domāju, -  negaidīti apņēmīgi sa- 

>l mis Marpla, -  ka jum s vajadzētu ap
li. U I misis Bentriju.
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-  Misis Bentriju? Kas viņa ir? No k< 4 

ļaudīm?
-  Nē, viņa dzīvo īstlodžā -  tas ir * 

miņš, kas atrodas Gosingtonas pa >... 
austrum u galā. Tajā pēcpusdienā v 4 
bija tur, notikuma vietā. Gosingtonb» 
reiz piederēja viņai. Viņai un viņas v in *  
pulkvedim Bentrijam.

-  Viņa tur bija? Vai viņa ko manījun' 1
-  Man liekas, ka būs labāk, ja  viņa H  

stāstīs pati. Varbūt ju m s liksies, ka t- 
nav nekāda sakara ar slepkavību, bet 4 
domāju, tam varētu būt... vienkārši, tH 
varētu būt... ierosinoši. Sakiet, ka es *■ 
tu jū s  pie viņas... ak, ja , varbūt atgai| 
niet viņai par “Šēlotas daiļavu”.

Pieliecis galvu uz sāniem, Dernu-^ 
Kredoks nopētīja veco dāmu.

-  “Šēlotas daiļava”, -  viņš lēni atkar! 
ja . -  Vai tā ir parole?

-  Varētu jau  šos viirdus arī neminēt, tai 
tā viņa lab^k sapratis, ko tieši es domāju. I

Dermots piecēlās.
-  Es vel iegriezīšos pie jum s, -  viņš ai

solīja.
-  Tas būtu jauki, -  mis Mārpla nopnl 

cajās. -  J a  atliks laiks, atnaciet uz te|i
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iln vfcli. -  viņa lēnprātīgi piebilda, -  ju s  
ļ.iujani cienāt šo tradīciju. Zinu, ka 
.lii i) daudzi jaun i cilvēki labprātāk iet 
ilil«‘ lribā, lai iedzertu ko stiprāku un

■ Klid/.ffi. Pēcpusdienas tēju viņi uzska 
i j.i.ir visnotaļ vecmodīgu padarīšanu.

I Ik jauns es neniiiz vairs neesmu, -  no- 
l» li .1 Kredoks. -  J ā ,  es kādu dienu at- 
liiil. u, un mēs jauk i padzersim tēju 
l.ilkosim 10 un tērzēsim, un pārcilāsim
■ uiiita tenkas. J ā ,  starp citu -  vai ju s  

Hii. istat kādu no aktieriem vai studijas 
I īrniekiem?

Nevienu, -  atbildēja mis M āipla un 
n frit tināja: -  Zinu vienīgi to, ko saklau-

Mi,
Nu, saklausal jū s  parasti ļoti daudz, 

t/inlgi novērtēja Kredoks. -  Uz redzē
....  1 Bija jauki jū s atkal redzēt!

III

o. labdien! - Misis Bentrija izskatījās 
l.mdz pārsteigta, kad Dermots Kre

ll 'l . bija nosaucis savu vardu un pa-
i iidrojis, kas viņš ir. -  Cik satraucoši
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ar ju m s iepazīties! Vai tad nav tā, Ka JM 
vienmēr pavada seržants?

-  J ā ,  esmu atbraucis kopā ar serž-iu 
tu, -  paskaidroja Kredoks, -  taču šobinļ 
viņš ir aizņemts ciematā.

-  O, veic izm eklēšanu? -  ieinteresēt 
apvaicājās misis Bentrija.

-  Kaut ko tamlīdzīgu, -  sadrūm is a fl 
stiprināja Dermots.

-  Un Džeina Mārpla atsūtīja  jū s  ļiM 
manis, -  m isis Bentrija turpināja sar j 
nu, vedinādama viņu no dārza mājā, n fl  
lielā viesistabā. -  Aprušināju puķes, - ļ B  
ņa paskaidroja. -  Šī ir viena no tām dit« 
nām, kad tās uzvedas, kā pašām tīk, vgļ 
nu izstiepjas uz to pusi, kur nav ļa,, ,> 
vai spītīgi liecas uz leju. Esm u bezgallt 
priecīga, ka varu tās pamest, un vēl l l( 
satraucoša iemesla deļ. Tātad tā patic 
šām bija slepkavība?

-T ā d a s  ir jū su  domas?
-  Kā lai saka... Tas varēja būt nega< . 

ju m s, protams, -  m isis Bentrija domiļļ 
teica. -  Nekas noteikts jau  nav zinan> 
tas ir, oficiāli nav paziņots. J o  diemzH 
nav taču nekāda pierādījum a tam, kārt 
veidā inde tika iedota un kas to izdarīji
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■ I n t . uns, šeit visi ir pārliecināti, ka tā ir 
tdi'pk vība.

Un ko runā, kas to būtu varējis izda
li! '

Tas ir visdīvainākais, ka par 10 ne
tīru-; neizsakās. Atklāti sakot, es nevaru 
■flpifriaties nevienu, kas to varētu būt iz-
■ I li I ļ lS .

* Jū s  domājat, ka iedot viņai indi 
U iiiiIt ix; vai nebija iespējams?

- Ne, to es neteicu. Manuprāt, izdarīt 
bi|a sarežģīti, bet ne neiespējami. Nē,

i ) tfisbu teikt, ka nevaru iedomāties, ku
rni bija vajadzība to izdarīt.

rēc jū su  domam, nav neviena, kas 
nlii gribējis nonāvēt Heteri Bedkoku?

J ā ; atklāti runājot, nespēju iztēloties 
iiIii. kas būtu vēlējies nogalināt Heteri 

lii ilkoku. Esmu tikusies ar misis Bedko- 
n vairākas reizes, veicot dažādus sa- 

tm-driskos pienākum us. Vietējā Gaidu 
iļivlenība un Seintdžonsa Medicīnas kor
ei iv ,, un citi. Uzskatīju viņu par diezgan 
iļmicīgu personu. Ārkārtīgi sajūsm ināta 

p visu, vienmēr neizsīkstošas enerģijas
ii pilna, bet viss kaut kā nedabiski 

i'iii spīlēti. Taču tādēļ neviens neies cilvē
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ku nogalināt1 Viņa bija... nu, kā lai 
pasaka... Vecos laikos, redzot tāda Uļ 
sifvrieti tuvojam ies m ājas durvīm 
steidzāties piekodināt kalponei -  jaatj 
me ka tajos laikos bija tads visnotaļ iļ 
derīgs apkalpojošais personāls, -  lai [> 
saka, ka saim nieki “nav m ājās” vai 
“apm eklētājus nepieņem”, ja  atnac« 
kļuva pārlieku uzstājīgā.

-  J u s  gribat teikt, ka nevienam viļ 
varēja rasties vēlēšanās izvairīties no 
sis Bedkokas klātbūtnes, taču ne jau  
ļoti. lai pacenstos atbrīvoties no viņas 
laiku laikiem?

-  J u s  to ļoti jauki noformulējat, -  afc1 
nīgi pamāja ar galvu misis Bentrija.

-  Viņa nebija bagata, tā ka no viņai 
nāves neviens neko neiegūst, ja  runajaļ 
par naudu, -  prātoja Dermots, -  un 
viens viņu neienīda tik ļoti lai velētu til 
nāvi. Vai varētu būt, ka viņa kādu šaļiļļ

-  Kaut kas tads viņai pat prāta nebūu 
ienācis, par to nu es esmu pilnīgi pārliel 
cinata, -  noteikti sacīja misis Bentrija. -  rit 
tere bija ļoti godprātīgā, augstu vērteļH 
godīgumu.
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Viņas vīrs? Vai viņam nevarēja but 
totkns ar kādu citu sievieti?

hiez vai, -  m isis Bentrija a p šau b ī
tu Redzējusi viņu gan esmu tik vien kā 

*| i pēcpusdienā, taču man viņš likās 
lil pagļēvs. Izskatīgs, bet vājas gribas 

j il i k s .
Nav nekā, kam pieķerties, -  domīgi 

n i|a Dermots Kredoks. -  Gribot negri- 
)i |usāk domāt, ka viņa varbūt kaut ko 

'ln,i|a.
lināja?
Kadu noslēpumu, kaut ko tādu. kas 

H h n i varēja kaitēt.
Misis Bentrija papurināja galvu.

Par to es šaubos, stipri šaubos. He-
ii Hedkoka atstāja tada cilvēka iespai

di kas, kam ko uzzinājis nespētu notu 
m H c s . neizbazūnējot to visai pasaulei.

Tad ari tas atkrīt, -  teica Dermots. -  J a  
il| msiet, esam nonākuši pie tā, tieši kā- 

}>• r es ierados piejum s. Mis Mārpla, pret 
i Iru  es izjūtu dziļu cieņu un apbrīnu, 
i- i< i lai es ju m s atgadinu par “Šēlotas 
1 tlļļavu".

Ak, tas! -  misis Bentrija sam ulsa.
I J ā ,  tas, lai ko tas arī nozīmētu.
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ļirļot saprast, ko īsti es gribu teikt. Lai 
nu ka, var bul, ka par Merīnu Gregu es
io visu iztēlojos, tomēr, ieraugot kādu tā 

katamies, nav iespējam s neatcerēties 
ioēmu.

Lūdzu, pastāt liet ko vairāk!
Labi. Tas notika viesībās. Es saku 

K sibas”, jo  kā lai citādāk to nosauc? 
ilļ.i tāda kā viesu sagaidīšana un sveik- 
iiui kāpņu augšgalā, kur viņi izbūvējuši 
ut ko līdzīgu plašam alkovam. Viesus 

u.iēfia mis Grega ar vīru. Aicināti tika 
lii ^an  daudzi. Mani viņi, domājams, ie- 
liiilza tādēļ, ka kādreiz tā māja piederēja 
mi.iii, bet Heteri Bedkoku ar vīru tādēļ, 

i viņa bija veikusi visus priekšdarbus, 
lnl tas pasākum s notiktu. Sagadījās, ka 
hļ s devāmies augšā pa kāpnēm gandrīz 
nnlaikus, nu, un tā es stāvēju tur aug-

■  un tad ieraudzīju.
Skaidrs. Tad ko jū s  ieraudzījāt?
Redziet, misis Bedkoka gari un plaši 

Int ko pļāpāja -  dažkārt cilvēki, tieko-
iii s ar slavenībām, ta mēdz darīt. Sapro- 
Mi ■. apmēram tā: cik tas ir brīnišķīgi un 
i mIs saviļņojums, un ka viņi cer, ka arī 

npmāk tiksies ar aktrisi. Pēc tam uzsā-
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I
ka garu stāstu par to, ka reiz, sen at[»ii 
kal, esot jau tikusies ar Merinu GrejļB 
un cik loti bijusi sajūsm ināta. Es vēl tm 
domāju pie sevis, cik gan apnicīgi jajūliii 
slavenibam , lai uz to visu atbildētu, hd 
pienākas, ar laipnību. Bet tad pēkšņi r* 
pam anīju, ka Merīna Grega klusē. V ik 
tikai stīvi skatījas.

-  Uz misis Bedkoku?
-  Nē... nē, drīzāk izskatījās, ka ;,JtW 

m isis Bedkoku viņa ir pilnīgi a iz n ļ i ļ  i 
si. M anuprāt, viņa pat nedzirdēja, 
Hetere tai stāstīja , tikai skatījās ar -  H  
es to apzīm ēju -  Šēloias daiļavas sk*i 
tienu... tā, it ka būtu ieraudzījusi ■  
šau sm in ošu , kaut ko biedējošu, h <itj 
nespēj noticēt un kas sagadā tai bezfl 
līgas mokas.

"Lāsts piepildās!" jauš baismās Šofo 
tas daiļava, -  citēja Dermots.

-  Izskatījās tieši tā. Tāpēc es to nos^.i 
cu par Šēlotas daiļavas skatienu.

-  Bet 11/. ko viņa skatījās?
-  Es vēlētos, kaut to zinātu, -  atzini ■ 

misis Bentrija.
-  J ū s  teicāt, viņa staveja kāpņu aû < 

galā?
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Un skatījās pari misis Bedkokas gal-
• i nē, šķiet, precīzāk būlu teikt -  pāri 
lius plecam.

■ Skatiens bija vērsts tieši uz kāpņu 
nliisposmu?

Varbūt nedaudz iesāņus.
Uz kāpnēm atradās cilvēki?
O, ja, pieci vai seši.
Viņa skatījās uz kādu noteiktu cilvē

ki iV
To es nevaru pateikt, tieši uz kuru 

nu viņiem, -  skaidroja misis Bentrija. -  Sa
i.mtiet, es neskatījos turp visu laiku, 
i n i brīdī es, uzgriezusi m uguru kāp
h. m, skatījos uz viņu. Man likās, ka 
lin n a raugās uz kādu no gleznām pie 
iriias.

- Bet šīs gleznas taču viņa redzējusi 
ne . k a i t a m a s  reizes, viņa taču tajā m a j ā

• l/ivo!
Jā , jā , protams, ka tā -  viņa noteikti 

i■(i‘ s k a t ī j u s i e s  uz kādu no viesiem. Inte- 
'• tanti tikai, uz kuru?

Pamēģināsim noskaidrot, -  vedināja 
pt rmots Kredoks. -  Vai varat atcerēties, 
it.is tieši tajā brīdī nāca augša pa kāp-
Mi-iii?
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-  Mēģināšu. Noteikti -  mērs ar ku n l 
Tad kads sarkanm atains žurnālists, u 
daudz vēlāk liku iepazīstināta ar viiM 
taču vārdu es neatceros. Nemūžam «I 
spēju pareizi saklausīt uzvārdus. Cļl 1 
breits -  varētu but. Vēl tur nāra liela 
gum a melns vīrs. E s nedomāju neg< 
vienkārši -  spēcīgs vīrietis ar ā rlā ifl 
tumšu sejas krāsu. Un viņam līdz 
kada aktrise, maza, izbalināta kaķeni» 
Vēl tur bija ģenerālis Bānsteps no M» 
benemas. Nabadziņš aiz vecuma jau  
tu izkūkojis. Šaubos, vai viņš varētu 
rādīties kadam liktenīgs. O! un vel Gr. * 
no Lejaslermas.

-  Vai tie ir visi, kurus jū s  varat atceri 
lies?

-  V ar ja u  būt, ka bija vēl kāds. S; 
protiet, es nebiju... gribu teikt -  es n 
pievērsu īpašu  uzm anību. Noteikti a 
ceros, ka tieši ap to laiku ierādās me 
un ģenerālis B ān step s, arī abi ame.! 
kāņi. J ā ,  kāpn ēs stāvēja  arī fotogrāfi 
viens, šķiet, v ietēja is un tā meitene i - 
Londonas -  bohēm iska izskata  meic- 
ar gariem  matiem un milzīgu fotoap 
rātu.
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P(ļb jū su  domām, Merina Grega pār
.. .inras sejā, ieraugot kādu no šiem cil

I' t'Jnp?
Patiesībā tobrīd es nedomāju neko, -  vai 

Mnlii'.i sacīja m isis Bentrija, -  es tikai 
(min mījos, kas gan tas varētu būt, kas 

’ viņai i/skalities tā, un tūlīt par to 
i miršu. Taču vēlāk daudz kas ataust 

Mlmliia. Tomēr, -  misis Bentrija paškri 
i lu piemetināja, -  var būt, ka to visu 
rau iztēlojusies. Galu galā varbūt viņai 

. i ņi iesmeldzās zobs vai iedūrās 
ilmsihas adata, vai piepeši sagrāba giai

tādā reize, kad cenšaties neko neiz
laid mrpināt izturēties kā parasti, taču

I i ļus nodod.
■ »ērmots Kredoks sirsnīgi nosmējās:

Patīkami sarunāties ar reāli domājo-
iii i llveku, -  viņs teica. -  Iespējams, ka 
mrvls tiesām bija -  kā jū s  sacījāt -  kaut 

i i j lamlīdzīgs. Taču tikpat iespējams, ka 
ļfl šķietami nenozīmīgs takts var izrā- 

īfi.it i ārkārtīgi svarīgs.
Atvadījies no misis Bentrijas, Dermots 

!■ ps uz Mačbenemu uzrādīt savas piln- 
iiiis, lai sāktu oficiālu lietas izmeklēša- 

fli i
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DEVĪTĀ k o d a ļ a

-  Taiad vietēja izm eklēšana net 
veiksmīga, -  secināja Kredoks, piedav, 
dains Frenkain Kornišam cigareti no 
vērtās etvijas.

-  Pilnīgi neveiksmīga, -  piekrita Ki 
nišs, -  neviena ienaidnieka, nekādu 
du, ar vīru vislabākās attiecības.

-  Vai nav iejaukta kāda cita sievii 
vai vīrietis?

Detektīvinspektors noliedzoši pakr; 
ja  galvu.

-  Nekā tamlīdzīga. Ne m azākās no 
des uz kadu skaridalu. Viņa nebija 
tām, kas piesaista vīrieša uzmanība 
sievišķīgo pievilcību. Viņa bija parpāi 
aizņemta ar pienākum u pildīšanu vi 
dās biedrībās un komitejās. Šai sa 
protams, iespējam a sīka, vietēja mēro] 
konkurence, taču nekā nopietna.

-  Varbūt sāncense no tiem laikiet» 
kad viņi precējās? Varbūt viņam ir rd 
m āns ar kādu kolēģi?

-  Bedkoks strādā “Biddle & Russt '1 

kompānija, kas nodarbojas ar nekusta
mā īpašum a novērtēšanu un pārdošar
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i ia kolēģēs ir Florija Vesta, adenoidu 
■imocita būlne, un mis Grandle, vismaz 

ļiircdesmil gadus veca un tik izteiksmīga 
Li siena guba. Neviena no viņam nespē- 

M itvilt sievai vīru. Tomēr, neskatoties 
11/ to, es nebūtu pārsteigts, ja  drīzumā 

ns tiešām apprecētos atkal.
Kredoks jautājoši paskatījās viņā.

Kaimiņiene, - paskaidroja Komišs, -  at 
itne. Kad pēc autopsijas rezultāta nola- 

tnas es aizbiaucu Bedkokam līdzi uz 
.iiam, viņa bija tur, sagaidīja ar tikko 

fcvarītu  tēju un vispār likās rūpejam ies 
ji vinu. Viņš savukārt izskatījās pār- 

lulrigts, bet pateicīgs. J a  jū s  man pajau 
(ii ko es domāju, es teiktu ka viņa ir

i.ilcrnusi to apprecēt, bet nabaga zēnam
ii.rain par to vēl nav ne jausm as.

Kāda viņa ir, šī kaimiņiene?
Izskatīga sieviete, ne pārāk jauna,

‘m i interesanta, mazliet līdzīga čigānietei, 
■ 1 3  uzkrītoša, melnām acīm...

Kā viņu sauc?
Beina. Misis Merija Beina. Mērija 

tirina, atraitne.
Kas bija viņas virs, ar ko nodarbo-

i*i|?
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-  Nezinu. Pee tā nāves viņa pārnu 
dzīvot pie sava dēla, kurš tepat ne ; 
strādā. Liekas klusa, cienījam a sievi« 
tomēr man ir tāda sajūta, it kā es 
būtu ar viņu ticies. -  Koinišs uzr 
acis rokaspulkstenim  -  Bez desmit ■  
padsmit. Es pieteicu ju su  vizīti Gosii 
tonholā pulksten divpadsmitos. Lail 
doties uz turieni.

II

Derinota Kredoka vērīgais skatiei 
kas šķietami bezmērķīgi m aldījās tel 
patiesībā uztvēra visus sīkum us. Insp< 
tors Kornišs, pavadījis viņu līdz Gosi 
tonholai un nodevis talak jaunam  cll 
vēkam, vārdā Heilijs Prestons, bija tai 
tiski atvadījies un aizgajis. Kopš ta bri 
Derrnots Kredoks, piekrītoši mādams 
galvu, pacietīgi k lausījās. Viņš secināji 
ka Heilijs Prestons ir Džeisona Rada per* 
sonigais palīgs vai kaut kas līdzīgs sa
biedrisko a f ‘.iecibu kārtotājam , vai 
privātsekretārs, vai, visticamāk, visu trl-j 
ju  apvienojum s. Heilijs Prestons runāja,
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•lmu|a gari, diezgan vienmuļā balsi, bez 
Ijiii plēšanās virknēdam s vārdus, brīnu- 
tiMin » kārtā izvairīdamies atkārtot vie
nu un tos pašus teicienus. Izskatīgais

.........  bija ļoti noraizējies un, veikli
i ii-111 tojot bagātīgo leksiku, centīgi 

iititnlioja savu viedokli, ka viss ir visla- 
ik.iļā kārtība, stipri atgādinādams opli 

.n.ilsko “viszini” Panglosu.* Sekretārs, 
ļfclī't nešaubījās, ka katrs, kas viņā 
Miiushs, ir pilnīgi vienās domās ar viņu. 
ļļr vairakkārt, veikli mainot vārdus, 

i< i vitroja, cik šis notikums ir šausm īgi
iii |i-iliKams, cik loti tas satraucis viņus 
bu2 ka Merīna jū tas absolūti satriekta, 
1« i misters Rads ir daudz vairāk sarūgti- 
iml , kā to iespējam s aprakstīt, ka noti- 
i'ii .ais pārspējis itin visu, ko vien var ie- 
RiiniāUes -  “ju s  piekrītat, vai ne?” Iespē
■ mis taču, ka vainīga sava veida alerģija 
(pin kaut ko, pret kādu noteiktu vielu?

ins to saka tapat vien -  alerģija taču ir 
tik neizdibināma lieta. Vecākais inspek 
ļjrs Kredoks var rēķināties ar visu iespē- 
ļpio sadarbību kā no Hellingforias ki- 

imsludijas darbinieku, tā arī visu pārējo

I Mipjoss -  franču filozofa, rakstnieka, dzejnieka Voltēra 
1778) personāžs stāstā “Kiinditls jel) Optimisms”.
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puses; viņš var uzdot jebkuru s jau1 
mus, kam vien vēlas, apskatīt jebk 
vietu; ja  viņi spēj kaut kadā veidā 
dzet, viņi to labprāt darīs. Viņi visi 
cienīja m isis Bedkoku un augstu vērt 
viņas sabiedriskās aktivitātes un to n 
mīgo darbu, ko viņa darīja Seintdzo 
Medicīnas korpusa asociācijas laba.

Tad viņš sāka visu 110 gala -  neda 
citiem vārdiem, bet jēga palika lā pati. 
ja  grūti iedomāties vēl kādu, kas tik 
dzigi vēlētos palīdzēt izmeklēšanai, 
pašā Uiikā viņš pūlējās paskaidrot cik 
lu no lā visa atrodas kinostudijas cel 
na pasaule un misters Rads, un mis 
rina Grcga vai jebkurš cits šajā namā, 
jebkurš 110 viņiem, protams, ir gatavs 
ru visu iespējamo, lai, kā vien iespejai 
atbalstīt 11 izmeklēšanu. Pec tam viņš v 
rakas reizes lēni pamāja ar galvu. D 
mols Kredoks pasteidzās izmantot pair

-  Pateicos jums.
Kredoks pateica to mierīgi, taču tad 

toni, kas nekavējoši pielika punktu Heili 
ja  Prestona runas izvirdumam. Viņš r 
dvesa tikai:

-T ā ta d ... -  un nogaidoši apklusa.
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- !us teicāt, ka drīkstu uzdot jau tā ju 
mu»?

l’rotams, protams. Droši.
V.*i šī ir tā vieta, kur viņa nomira?
Vai misis Bedkoka?
Misis Bedkoka. Vai šeit viņa nomira?
.lā, protams, lieši šeit. Ari (o krēslu 

pmi paradīt.
I Viņi stāvēja kāpņu augšgalā. Sekre- 
pci pagajās dažus soļus pa gaiteni un 
....-'»lija uz apšaubam a ozolkoka atzvel
tni krēslu.

Viņa apsēdās šajā krēslā, -  stāstīja 
I'h tons, -  un teica, ka nejūtoties labi. 
it u ls aizskrēja meklēt zāles, tacu viņa 
t! :ndriz tūlīt pat nomira -  šeit, šaja krēslā.

Skaidrs.
Man nav zināms, ka misis Bedkoka 

Mtu griezusies pie ārsta, bet. ja  viņa ir bi- 
|nII brīdināta, ka sirds nav īsti kārtībā...

Ar sirdi viņai viss bija kārtībā, -  Kre-
• InK pārtrauca Prestonu pusvārdā. -  He 
>• ir Bedkoka bija veselīga sieviete. Viņa 
inmira no seškārtīgas devas medika- 

■ih Mta, kura oficiālo nosaukum u es ne- 
n ilcsos atkartot, bet kurš plaši pzīstams
ii nosaukumu Cahno.
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-  Zinu šīs zāles, zinu, — iesaucas F'rt̂  
tons, -  es pats tās reizēm lietoju.

-  Patiešām ? Tas ir ļoti interesanti. \ j 
jūsuprāt, to iedarbība ir efektīva?

-  Apbrīnojami, apbrīnojami. Tas i l  
mundrina un tās nomierina, ja  saprot* 
ko es domāju. Dabiski, -  viņš piebilda, - I ļ  
dzer norādītā deva.

Vai arī pašlaik  tās atrodam as š e j 
šajā m ajā?

\ ‘bš zināja atbildi, tomēr pārjaui * 
izlikdamies nezinām. Heilija P re s to n a ā  
bilde bija atbruņojoši atklāta.

-  E s teiklu, milzums, gandrīz kal 
vannasistabā pa pudelītei.

-  Kas m usu uzdevumu nebūt nepac- 
ra vieglāku.

-  Ka tad, -  piebalsoja Heilijs Pre* 
tons, -  m isis Bedkoka varēja atrast zāl.™ 
un iedzert, nezinoi, ka viņai -  ka iau <4 
minēju -  pret tam ir alerģija.

Kredoks šaubīdam ies paskatījās vin*i. 
Heilijs nopūtās un jautaja:

-  Vai ir precīzi zināms, cik viņa izd?-' 
rusi?

-  O, jā , tas ir noskaidrots. Deva bi 
nāvējošā, un vēl - misis Bedkoka šīs zaj
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1| mēdza lietot. Kā esam noskaidroju- 
viimgais, ko viņa reizēm lietojusi, bija 
i.iina soda un aspirīns.

■Iriliļs Prestons sadrūm is kratīja gal
mi

I is visu sarežģī, patiešām sarežģī.
Kur misters Rads un mis Grega stā

vi« I-, sagaidot viesus?
■ Seit, -  sekretārs izgaja laukum ā 

.)iiu i augšgalā.
Vecākais inspektors Kredoks, nostā- 

■ļp* viņarn blakus, skatījās uz pretējo sie
nu I as centra atradas glezna -  Madonna 
i bērnu. “Slavenās gleznas teicama ko- 
u i " viņš secināja. Zilā kleita tērpta Ma- 

...nma turēja paceltās rokās Jēz u s bērni- 
nii un abi, matē un bērns, sm ējās: ne- 
il>iiid/ zemāk stāvoša ļaužu grupa skatī- 
M . ļrugširp uz bērnu. “Viena no vismai- 

ik.ijam Madonnām,” nodomāja Kre- 
jir-Ks. Abas pusēs gleznai a lrad ās pa 

nirām logam. Kopējais iespaids bija
> un* un patīkam s -  tur neatradās ne- 
i . , pilnīgi nekas, kas varētu likt sievie
ti i izskatīties kā ar lāstu apzīmogotajai 
'.i lotas jaunavai.

Viesi, protams, nāca nepārtraukti?
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-  J ā ,  viņi ierādās pa grupām, saprol 
ne pārak daudzi vienā reizē. Es pavadi 
vienus, Ella Zilinskija. mistera Rada s 
retare, atveda citus. Mēs centāmies, 
viss noritētu patīkami un nepiespiesti.

-  Vai brīdī, kad ieradās m isis Bell' 
ka, jūs bijāt šeit?

-  Kauns atzīties, bet es nealcerr; 
Man bija daļējs viesu saraksts, es d v 
āra viņus satikt, pēc tam pavadīju uz 
jieni, sapazīstinaju savā starpā, pasr 
dzu dzērienus, gāju atkal ā iā  un at£ 
zos ar nākamo partiju. Tad es vēl nezmd 
jii pat to kā m isis Bedkoka izskatās, 
ņa nebija manā sarakstā.

- Bet misis Bentrija?
-  Ak, jā , jū s  domājat m ajas bijuļ 

īpašnieci, vai ne? Man liekas, ka vīt 
m isis Bedkoka un viņas vīrs ieiac 
gandrīz vienlaicīgi, -  viņš pulējās atcerr 
lies. -  Arī mērs atnāca ap to pašu laiki 
Atceros, viņam uz krūtīm bija sm aga ķē 
de, mēra kundze -  blondiem matiem 
tum sā, koši zilā kleitā ar volāniem. Es 
atceros viņus. Dzērienus es viņiem nepa» 
sniedzu, jo man bija jākāp j lejā pēc nd 
kam ās grupas.
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* ifas viņiem pasniedza dzērienus? 
Kurš tieši, to pateikt es nevaru. Mēs 

1 ļum trīs vai četri, kam šie pienākumi 
i-'iu uzticēti, bet es atceros, ka tad, kad
• k |)ii leja, mērs devas augšup.

i Vai nevarat atcerēties, kas vēl stāvē- 
h 1/ kāpnēm, kad gājāt lejā?

Dzims Gelbreits, žurnālists, kuram 
Mjilrlzēja rakstīt par šo pasakumu, un vel 
IrlN vai četras personas, kuras es nepazi
ni |a, vēl tur bija divi fotogrāfi, vietē- 
» 1«. neatceros viņa vardu -  un ckstra-

■ mta meiča no Londonas, viņas darbi
■ nmer ir augsti mākslinieciski. Vina bi 
ii/stādījusi kameru tur, tajā stūri, lai 

Iris iegūtu neparastaku rakursu. Un
■ I, ļaujiet padomāt... atceros, ka tad ie- 
irlļiS arī Ardviks Fens.
I Kas ir Ardviks Fens?

Ilcilijs Prestons bija pārsteigts par tik 
■ r f i  jautājum u.

Viņš ir ievērojam s virs, inspektor,
i 'ill populārs televīzija un kino p a sa u 
li Mēs nezinājām , ka viņš ieradies

■ i ^ l i j ā .

Tad jau  viņa paradīšanās bija liels 
[ī (i steigums?
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-  E s teiktu, ka jā , -  sekretārs apsli 
nāja, -  tas bija ja u k s, pilnīgi nega 
pārsteigums.

-  Vai viņš ir mis Gregas un mist 
Rada sens draugs?

-  Mennas. Viņi iepazinušies pinni, 
rākiem gadiem, viņas otras laulības lai] 
Cik ilgi viņu pazist Džeisons, es nezinu

- Katrā ziņā viņa ierašanas bija pj 
cigs nolikum s?

-  Tieši tā. Mēs visi bijām sajūsm ā
Kredoks pamaja ar galvu un pievēl

citam tematam. Viņš sīki iztaujāja par 
dien pasniegtajiem dzērieniem, koktel 
sastāvdaļām, kā tie tikuši pasniegti 
siem, kas tos iznēsājis, kuri no mājka] 
lajiem un kadi nolīgtie oficianti apkalpoj 
viesus. Ievāktās ziņas neatšķīrās no det< 
tīvinspektora ziņojumā minētajām un ļā 
izdarīt secinājumu, ka jebkurš no Insdi 
mit klātesošajiem it viegli varēja nuim 
Heteri Btdkoku, tacu tikpat iespējams î), 
ka kāds no pārējiem to pamanīja. Lūk 
to tad an jāsāk, nolēma Kredoks.

-  Pateicos ju m s, -  nobeidzot sarunu 
teica Kredoks, -  bet tagad es vēlēios n, 
nāt ar mis Merīnu Gregu, ja  drīkst.
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II llijs Preslon^ noliedzoši papurināja 
h 11

M.-n žēl, patiesi žēl, taču tas nekādi 
litv k spējams.

I >1-1 mols sarauca uzacis.
Nekādi?
Vina ir satriekta, viņa ir pilnīgi sa- 

llIrM i un alrodas sava personīgā ārsta 
upe. Man ir viņa rakstisks apstiprina 

linus šeit. J u s  varat to izlasīt.
Kiedoks izlasīja.

Skaidrs, -  viņš novilka. Tad vaicā- 
Vai Merīna Grega atrodas pastavīgā 

fto.l.i aprūpē?
ļ» Aktieri un aktrises strādā ar lielu ga 

iiiļu ildevi. Tas ir milzīgs stress -  šāds 
i iv," veids. Ir pieņemts un loti veļams, 

i ii llrlām aktrisēm būtu savs ārsts, kas 
lihi pārzina viņu organismu un nervu 

.Irmu. Morisam Gilkristarn ir laba re
ni - r i j a ,  viņš ja u  ilgus gadus rūpējas
ii mis Gregu. J ū s  jau  droši vien būsiet 

i i i|is presē, ka pēdējos četrus gadus vi-
■ i daudz slimoja, ilgi gulēja slimnīcā. 

I’HH ijis tikai kāds gads, kopš viņa atgu
■ .1 spēkus un veselību.

Skaidrs.
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Iztaujāšanai beidzoties, Heilijs 
Lons acīmredzami atviegloti uzelpoja.

-  Vai nevēlaties sau k t m isteru 
du? -  viņš piedāvāja. -  Viņš bus... -  
retārs paskatījās rokas pulksteni. -  .. 
atgriezīsies no studijas tuvāko desmit 
nilšu laikā, ja  tas jū s  apmierina.

-  Tas būtu lieliski, -  apliecināja 
doks, -  bet pa to laiku -  vai patla 
doktors Gilkrists ir šeit?

-  J ā .
-  Tad es velētos aprunāties ar viņu.
-  Bet, lūdzu, nu, protams. Tūlīt vļ 

atvedīšu.
Ja u n a is  cilvēks aizsteidzās. Dermj 

palika ciomigi stāvam  kāpņu augšgj 
Protams, tas stingais skatiens, ko ml 
Bentrija bija tik izteiksmīgi aprakstīji^ 
varēja būt ari viņas fantāzija. Viņa izš 
tijās pēc sievietes, kura spēj izdarīt 
steidzošus sledzienus, Kredoks domāļ 
Viņš saprata arī, ka, neskatoties uz pi 
spīlēto izteiksmes veidu, viņa tomēr 
pastāstījusi tikai to, ko bija ieveroju 
par to šaubu nebija. Pat ja  neņem ver 
tēlaino salīdzinājumu ar Ščlotas daija\■■ 
bija skaidrs, ka Merīna bija ieraudzīji



■il ko tādu, kas to satrauc a vai aizkar- 
"ļUtl'1 Kaut ko, kā dēļ viņa aizm irsās,
. lika tai nevērīgi izturēties pret vieš-
■ ii kuru tobrīd sarunajās. Kāds nāca 

n> i pa kāpnēm iespējam s, kāds, par 
<im varētu teikt -  negaidīts viesis vai, 

nevēlams viesis?
I cjzii’dējis solus, inspektors pagriezās. 

.1 mja Prestona pavadībā tuvojās dok- 
l'ii Moriss Gilkrists. Ārsts izrādījās pa 
h n h  savādāks, nekā Kredoks bija iztē 

hf s. Ne jausm as no ārstiem piemītošās 
feil/i It'tīgi iejūtīgās runas manieres, arī

■ i * JfI s  izskats gluži kā parastam  cilvē
ciņi Atklāts, sirsnīgs un ļoti lietišķs cil
i i s, ģērbies tvīda uzvalkā -  mazliet par 
>1 >ii ui angļa gaumei -  tumši brūniem, 
1 iii /lem matiem un vērīgi asu melno acu 
■l> llli nu.

Doktors Gilkrists? Esmu vecākais 
■ļf.pekiors Dermots Kredoks. Vai varu 

H riīTt ar ju m s dažus vārdus divatā? 
Ārsts pamuja, nogriezās pa gaiteni,

■ iļa līdz pašam  ta galam un, atvēris 
iniil.is durvis, lūdza Kredoku ienākt.

Seit mūs neviens netraucēs, -  viņš 
H ija.
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Acīmredzot tā bija ārsia  guļamisti 
ļoti komfortabli iekārtota guļamīst 
Doktors norādīja Kredokam uz krēslu 
apsēdās pats.

-  Kā es saprotu. -  iesāka Kredoks, 
nāt ar mis Gregu, saskaņā ar ju su  n 
dījumiem, nav iespējam s. Kas viņai k 
doktor?

Gilkrists viegli paraustīja plecus.
-  Nervi, -  viņš īsi noteica. -  J a  jūs vil 

šobrīd izprašņātu, desm it m inūšu la 
mis Grega nonāktu tādā stāvoklī, kas 
bežojas ar histēriju. To pieļaut es 
drīkstu. J a  vēlaties, atsūtiet pie maļ 
policijas ārstu , es labprāt paskaidro 
viņam savu viedokli. Nenosvērta garu 
stāvokļa dēļ viņa arī nevarēja būt k 
autopsijas rezultāta nolasīšanas brīdī.

-  Cik ilgi tāds stāvoklis var turpini 
ties? -  Kredoks painteresējās.

Doktors G ilkrists paskatījās uz v īn i 

un pasmaidīja. Sim pātisks smaids.
-  J a  vēlaties dzirdēt manu viedokli, -  vin 

sacīja, -  cilvēcisku viedokli, tas ir, es g ļ  
bēju teikt -  ne mediķa, tad turpmākH 
četrdesmit astoņu stundu laikā viņa n 
tikai neatteiksies, jebkurā brīdī viņa vai
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(,ii. lai jū s  viņu nopratināt! Viņa lūg
tai jū s  uzdodat jautājum us. Viņa

■  atbildēt uz jū su  jautajumiem! Aktri- 
i Ai j ū s u  atļauju, -  viņš pieliecās tu- 

tilt Kredokam, -  es mēģināšu nedaudz 
il< idrot, kas šiem cilvēkiem liek uz- 
i ii* > ta. ka viņi to dara. Kino pasaulē

■  ī v i ) rit paslavigā spriedzē un, jo  aktrise 
' ■•nāka, jo spriedze lielāka. Nemitīgi,

>Mi 11 dienu jus esat sabiedrības uzmanī- 
I ii centra. Atrodoties uzņem šanas lau

mu a, savā darba vietā, jū s  aizvadat ga
la .tundas monotonā, smagā darbā. Jū s  
lini īdaties tur agri no rīta, sēžat un gai
du Tad jū s filmējaties, un viena un tā 
i ni aina var tikt atkārtota neskaitām as 
i> b1' s, dubls pēc dubļa. Teātri mēģināju 
m l  notiek savādāk -  mēģina pa cēlienam

ii pa ainai, tur tiek ieverota darbības se- 
tjifl, tāpēc tas ir vairāk vai mazak hum ā

ni un ne tik loti traumē aktiera psihi.
I in pretī, uzņemot filmu, darbības secība
■ it liek ievērota. Tas ir nogurdinošs, 
■nags darbs. Tāds darbs izsūc jū su  spē

ļu is. Protams, jū s  dzīvojat greznībā, pa 
■k ai jum s ir nomierinošas zāles, jūs va-
i.ti atslābināties, gujot vannā, jū s  lietojat
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krēm us un pūderus, par ju m s ruptf 
ārsts, jū s  izklaidējaties viesībās un diji 
gu sabiedrībā, bet -  jū s  vienmēr esat 
paliekat publikas uzmanības cent1 
■Jums ir liegta iespēja baudīt dzīvi nosit 
tība. Faktiski -  jū s  nekad neatslabinaih

-  E s saprotu , -  iestarp in āja  I)< 
m ois, -  jā , es varu to saprast

-  Un vēl kas, -  Gīlkrists turpināja, 
esat uzsācis šo karjeru un, it sevišķi,ļ 
gūstat panākum us, jū s  kļūstat par īpa 
personu. J ū s  kļūstat -  es runāju no d 
vas pieredzes -  par cilvēku ar atkārt 
plānu ādu, par cilvēku, kuru nomāc pa» 
paļāvības trūkum s un nedrošība. Šauil 
mīgā neatbilstības sajūta, nemitīgās b l  
žas, ka nespēsit izpildīt to, ko no jtiii— 
prasa. Runā, ka aktieri un aktrises ir l 
domīgi. Nav taisnība. Viņi nav icdomi / n; 
sevi -  viņi ir apsēsti ar sevi! J a ,  b<j 
viņiem ir vitāli nepieciešama nemitīga (H 
vis apliecināšana. Viņiem jābūt vienmflf 
pārliecinātiem par savu aicinajum u. P<ļ 
jautājiet Džeisonam Radam, viņš teiks 
pašu. Un tā -  ju m s jādara viss, lai aktioļ 
ris justu , ka var tikt galā ar to. ko no vii.m 
sagaida, jāpārliecina, ka viņš tiešām vai
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■pi ļļļija atkal un atkal, visu laiku iedro-
№..... līdz panākat gribēto elektu, tieši to.
ļb 1111.11 iecerējis. Taču viņi -  akiieri -  ne- 

■ l  il.ij šaubīties par sevi arī pec tam. Un 
l«|.r t v>ai vienmer ir -  vienkārši, neprofe- 
t iii 111 izsakoties -  nervozi. Sasodītie ner

it' i ,li nervu kamoli. Tomēr -  jo vairak 
ti' ivn. jo labāk viņi tiek galā ar lomu.

I.is ir interesanti, -  sacīja Kredoks, -  lo 
interesanti, -  un, mirkli paklusējis, pie 
i - I îi gan īsti nesaprotu, kāpēc jū s...

ICs gribu, lai jūs saprastu , kāda ir 
Mija Grega, -  Moriss G ilkrisis vīnu 

|Mii' luca. -  ļJtis, bez šaubām , esat re
! ]Js viņu uz ekrana.

Viņa ir brīnišķīga aktrise, -  Kredoks 
.■■■( liecināti apgalvoja, -  brīnišķīga. Viņai 
|«i “iinI gan spilgti izteikta individualitaie, 
i i i i  skaistums, gan šarms.

la, -  piebalsoja Gilkrists, -  tā ir viņa. 
1‘u vel -  lai sasniegtu šo pilnību, viņa ir 
i‘ >dajusi melnās miesās, līdz ar to sa- 

i ld/ot savus nervus, bet īstenība viņa 
m n nziski tik spēcīga. Ne tik spēcīga, kā 
i lielu vēlēties. Viņas garīgo pārdzīvoju
• i i i  līmenis svārstās starp izmisumu un 
(ļtisininātību, viņa tur neko nespēj lī
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dzēt, ta nu reiz viņa ir veidota. Dzīvi 
Gregai ir sagādājusi daudz ciešanu. I 
daļu viņas p ašas vainas dēļ, bet ne 
visas. Neviena no viņas laulībain nel 
lairniga, izņemot, es teiktu, šo ped 
Tagad viņa ir precējusies ar vīrieti, 
sirsnīgi mīl viņu, kurš ir gadiem ilgi 
klusībā mīlējis. Ša jā  mīlestībā viņa 
patvērum u, viņa ir laimīga. Vismaz 
bnd jū tas laimīga. Neviens nevar pat 
cik ilgi tas vilksies. G rūtības var i 
Merīna pati, skatoties, kas gūs pārsvi
-  vai nu viņa pārliecinās sevi, ka beid 
nokļuvusi pareizajā vietā un savas dzlj 
īstajā brīdī, kad v iss līdzinās pas 
kas pārtapusi par īstenību, ka nekl 
ļauns vairs nevar notikt, ka viņa nek 
dzīvē vairs nejutīsies nelaimīga., 
pēkšņi sajutisies “izmesta aiz borta’ 
sieviete, kuras dzīve ir izpostīta, sievielļ 
kas nekad nav baudījusi mīlestību ■ 
laimi un nekad to nebaudīs. -  Uz mir 
apklusis, G ilkrists sau si nobeidza: -I J m 
viņa spētu apstāties kaut kur pus 
starp šīm galējībām , viņai tas būtu brl 
nišķīgi bet pasaule zaudētu izcilu aktrl 
si.
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.< Is apklusa. Klusēja ari Dermots
■ ■ luk». Viņš centās izprast, kāpēc Mo

i .ilkrists viņam to visu stāsta, kāpēc
• li lalizēti analizē Merīnu Gregu? Dok- 

nogaidoši lūkojās inspektorā, it kā 
fcllijātli viņu uzdot kādu noteiktu jau-
■ 11iii Dermots sasprindzināja prātu,

r
iM ainieļ atrast vajadzīgos vārdus. 
|il.-ot, nojauzdams, ka ir uz pareizā ce
l i i i : nesteidzīgi jautāja:

Viņa ļoti pārdzīvo traģisko atgadīju
mi kas šeit notika?

l.i -  G ilkrists teica, -  viņa loti pār-
ll' h'ii

Neparasti smagi?
i ;is atkarīgs...
No kā?

L No iemesla, kāpēc viņa pārdzīvo.
Manuprāt, -  uzmanīgi, kā uztaustot 

■ i i i  sacīja Dermots, -  tas varēja b ū t  

Blf>' pēkšņa nāve viesībās. -  Pretirnsē 
fUMfiļfi sejā nepakustējās ne vaibsts. -  Vai

• ilmt bija vēl kaut kas?
IVotams, nav iespējams paredzēt cil- 

|i:i reakciju, -  nesteidzīgi uzsāka dok- 
f*<i lai cik ilgi ari viņu pazīstat. Jeb -

1 ■ iii.1 bridi var sagaidīt pārsteigumu. Me-
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rina varēja uzņemt notikušo pav 
mierīgi. Viņa ir līdzjūtīga būtne, vilļ 
rētu teikt: "O, nabaga, nabaga sievi 
kāda traģēdija! Ka gan varēja ta no 
Viņa varētu izjusi līdzjūtību, necil 
nepārdzīvojot Ne viens vien nāves ļ  
ju m s ir pieredzets ari kinostudijas bi 
tes... Vai ari viņa varētu, ja nekas citi 
liktos interesants, izvēlēties -  ievē:'» 
izvēlēties neapzināti -  situāciju drar; 
zēt, izvirzot priekšplānā sevi. Nospēlēt 
mu. Vai iemesls varētu būt pavisam ci

Dermots nolēma ķerties vērsirn pie 
giem.

-  E s vēlētos, -  viņš stingri teica, - 
jūs beidzot skaidri un gaiši pateiktu 
īsti domājat!

-  E s nezinu, -  doktors G ilk n sis  vi 
nājas, -  neesmu pārliecināts... -  Pak 
sējis viņš piebilda: -  Ārsta ētika, sap 
tiet, ārsta un pacienta savstarpējas att 
cibas. _

-  Vai mis Grega jum s kaut ko izstāsiiļ
-  Nedomāju, ka drīkstu iet tik t a lu .J
-  Vai mis Grega pazina to sievieti, Mā

teri Bedkoku? B ija tikusies ar vīnu 
agrāk?
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iMitbos, vai viņas bija labi pazīsta 
I Ne, tam nav nekāda sakara ar ne- 
I
i is zāles -  Calmo. vai Merina Grega 

l iii tās lieto? 
loti bieži, viņa nevar dzīvot bez 

vaļsirdīgi atbildēja doktors. -  Šajā 
tu i nandrīz visi tās lieto -  arī Ella Zi- 
K11.i. Heilijs Prestons -  tās tagad ir 

mīl Patiesībā visi tamlid/igi medika- 
ļt! ir vienādi. Vienkārši cilvēkiem ap

> u u ias zāles, viņi ķeras pie jaunākām  
M  Clomā, ka tas nu būs brīnumzāles, 
‘•I m slēpjas visa starpība.

V ii tiešām visa?
- Nu labi, -  Gilkrists piekāpās, -  kaut
i >ii atšķirību var atrast - tas attaisno ce- 

iii- i'. Nomierina vai uzmundrina jū s, pa- 
■iii nostiprināties pārliecībai, ka spesiet 
t< iv < ikt to, ko citkārt iegalvojāt sev, ka ne- 
i|" ■ Es tās neparakstu vairak, kā vien 
UN, cik uzskatu par nepieciešamu. Pareizi 
Mi'i is. šīs zāles veselībai nekaitē. Tās pa- 

I I It m, kuri citādi sev palīdzēt nemāk.
ICs vēlētos, kaut varētu saprast, -  bil-

11 Kredoks, -  ko īsti jū s  cenšaties man 
Hlstāt?
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- Es pūlos i/lemt, -  doktors prātoja, 
ir m ans pienākums. Vispār tie ir c’ 
ārsta pienākums pret pacientu -  visf 
pacienīs uztic ārstam, ir konfidenciāls 
tādam tam jāpaliek. Taču nākas sas 
ties ari ar neparastām  situācijām - 
ārsts noprot, ka pacientam draud b 
mas, tad viņa pienākums ir rīkoties tā; 
pacientu no šīm briesmām pasargatu.

Viņs apklusa. Kredoks nogaidīja 
novērsdams no viņa skatienu.

-  Jā ,  -  Gilkrists svinīgi sacīja, -  dq 
ju , ka zinu, kas man jādara. Man jal 
jū s, vecāko inspektor Kredok. neizpa 
to, ko ju m s uzticēšu. Protams, es neļ 
nāju par jū su  kolēģiem, es domāju pļ 
nas, kas ir ap šo notikumu, it sevišķi 
vekus, kas mīt šajā  namā. Vai apsolāt?

-  Es nedrīkstu uzņemties tādas sa« 
bas, -  stingrā balsi teica Kredoks. -  
nezinu, ko jū s  man teiksiet. Vispār] 
nozīmē -  jā, es apsolu. Tas ir, ja  es I 
pareizi sapratu, tad jebkuru informaji. 
ko jū s  uzticēsiet man, es drīkstu atk 
ja  vajadzēs, vienīgi saviem Kolēģiem.

-  Tagad klausieties, -  izlēmīgi uzsāki 
G ilkrists. -  Var izrādīties, ka tas nrki



| ini mir -  sievietes sarunā daudz ko, ja  
ft»H n tik ļoti nervozas, kā pašreiz Merī- 

B rv ļa 1. Es tikai atkārtošu to, ko viņa 
ļliMii iciea. Varbūt tur vispār nekā nav.

Ko viņa jum s teica? -  strupi noprasi 
 ̂ i Bfi doks.

» f fc  ta traģiskā atgadījuma viņa bur-
■  i ibruka. Izsauca mani, es iedevu 
ļv iil  nomierinošas zāles, paliku pie vi

i“ turēju viņas roku un mierināju, 
līdams, ka viss būs labi. Un tad, jau  
Itmās miegā, viņa pēkšņi saka: 

t Mrr. tas bija domāts m an.”
I H-doks pārsteigum ā iztaisnoja ple-

VI ņa tā teica? Tieši tā? Un vēlāk -  nā- 
Hii iļa diena?

Viņa to vairs neatkārtoja. Reiz es at 
Hlmaju, bet viņa izvairījās, teikdama: 

•> Jūs būsiet pārpratis, dakter. Esm u 
n liec ināta, ka neko tādu neesmu teiku-

i hioši vien tobrīd biju pa pusei apdul 
In- 1 "

lāču jū s  esat pārliecināts, ka toreiz 
tīi.i pateica tieši to, ko domāja?

I oreiz viņa pateica tieši to, ko domā- 
noteikti atkārtoja G ilkrists. -  To-
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mēr, -  viņš pam ācoši piebilda, -  tas M  
nozīmē, ka tā ir īstenība. Vai bija plāfifl 
noindēt viņu, vai Heteri Bedkoku, to A 
nezinu. Ju m s  ir p lašākas iespējas s p t fl  
par to. Viss, ko es varu pateikt -  tajā !■  
dī Merīna Grega noteikti ticēja, ka palļl 
sībā nāvējošā zāļu deva paredzēta viņgffl

Kredoks bridi pārdomāja dzirdēto, f l  
sacīja:

-  Pateicos ju m s, doktor Gilkrist. I  
augstu vērtēju jū su  atklātību, kā ari fl 
protu jū su  nostāju. J a  Merīnai G regafl 
kāds pamatots iemesls tā domāt, tad M  
varētu tiklab nozīmēt, kā arī n enozīn fl 
ka draudi viņas dzīvībai joprojām pastAv

-  Tur ja u  ir tas āķis! -  noelsās ( f l  
krists. -  Tur jau  ir tas āķis...

-  Vai. pēc jūsu domam, ir kaut kas 
kas norādītu uz šo aizdomu pamatotību/

-  Nē, es neko nezinu.
-  Ne jau sm as, kas mis Gregai liek - 

domāt?
-  Ne jausm as.
-  Pateicos. -  Kredoks piecēlās. -  V 

viens jautājum s, doktor. Jū s  nezināt, vlp» 
vīram ir stāstījusi par savām aizdomām?

Gilkrists lēni šūpoja galvu.
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i* Ne, -  viņš teica, -  es esmu pilnīgi
ii Mi< olnāts, ka vīram viņa par to nav bil- 
Mh i iii* vārda.

Imž.us m irkļus viņi cieši raudzījās 
i> otrā, tad doktors īsi pamāja ar gal 

n nii apvaicājās:
► V.iirāk neesmu ju m s vajadzīgs? La- 

lii i.id atgriezīšos pie savas pacientes.
varēsiet runāt ar viņu, tiklīdz tas 

№»• iespējams.
\isls izgāja no istabas. Kredoks, 

žMui'.ii savilcis lūpas, ar klusu svilpienu 
iļioja.

DESMITĀ NODAĻA

Džeisons atgriezies, -  pavēstīja Hei-
• >i l’restons. -  Lūdzu, sekojiet man, in- 
fc'klor, pavadīšu jū s  uz viņa istabu.

I dpa, kuru Džeisons Rads izmantoja
iii ka dzīvojamo, gan kā viesistabu, kad 

pn/*ma apmeklētājus, atradās otrajā 
Krtva. Ne grezni, bet ar komfortu mēbelē
ji diezgan bezpersoniska telpa, kurā 
fii.i/ kas norādīja uz tās īpašnieka indivi- 
i" llo gaumi vai interesēm. Džeisons
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Rads piecēlās no rakstām galda, aiz k 
bija sēdējis, un panācās Dermotam f.
Ar šo bridi, paspēja nodomāt Derrii 
apkārtējā telpa zaudē jebkādu nozini 
par dominanti tajā kļuva saimnieka s 
glā personība. Heilijs Prestons bija pr-i 
mīgs un vērtīgs balamute doktors 
krists atstāja spēcīga un pievilcīga cilv 
iespaidu, bet šeit nu stāvēja vīrs, ku 
Kredoks pie sevis atzīmēja tik viegli i 
sturot nebija iespējam s. Savas profesi 
dēļ būdam s spiests salikt un iepazīt d: 
dzus un dažādus cilvēkus, Dermots spi; 
diezgan nekļūdīgi un lietpratīgi nover ■ 
tos un it bieži nolasīt viņu domas. Bet i 
reiz, jau  no pirmā brīža, viņš noprata, - 
satiktā cilvēka domas atklāsies tikai t1-» 
cik tas pats uzskatīs par vajadzīgu.

Iegrimušās acis raudzījās ar grūti w 
protamu, dziļdomīgu skatienu, neglīta 
masīvā galva lika domāt par izcilu inteklfl 
tu, klauniskā seja gan pievilka, gan algni 
da. “Šeit,” nosprieda Dermots, “man tikv 
jāsēž, jāklausās un jābūt ļoti uzmanīgai»,1

-  Atvainojiet , inspektor, ka liku ju iļ 
gaidīt. Mani aizkavēja darbs studijā. V n 
drīkstu piedāvāt ko iedzert?
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Pateicos, šobrīd nē, mister Rad. 
Klauna seja sakrunkojās negaidītā iro- 

m i uzjautrinājumā. 
k> Ši nav ta maja, kurā var droši dzert,
ii la ju s domājat?

Patiesībā nē, ne par to es domāju.
Ne, m anuprat, an  nē. Labi, inspek- 

Jļftr. ko vēlaties uzzināt? Ko lai ju m s pa
ilg tu ?

Misters Prestons bija ļoti atsaucīgs.
V'ai viņa atbildes jum s palīdzēja? 

k Ne tik loti [ cik es vēlētos.
I >zeisons Rads vaicājoši paskatījās vi

lni
Tikos arī ar doktoru Gilkristu. Viņš 

ļin kaidroja, ka jū su  sieva vēl nav pietie- 
r ļth'ii spēcīga, lai varētu viņu iztaujat.

Merīna ir ļoti jūtīga, -  piekrita Džei- 
ns -  Atklāti runājot, viņas nervu siste 

iim Ir ārkārtīgi vāja. Bet slepkavība tik
iii i tuvumā, jū s  piekritīsit, var iedragat 
|> likura nervus.

Tas nav no patīkamākajiem  pārdzī- 
■uņiiem, -■ sausi atzina Kredoks.

Jeb ku rā  gadījum a es šaubos, vai 
fcmta sieva varētu pateikt ko tādu, ko 
|u i nevarētu uzzināt no manis. Kad tas
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viss notika, es atrados viņai blakus 
galvoju, ka esmu daudz labāks no 
tājs nekā Merīna.

-  Pats pirmais, ko es vēlētos noskļ 
rot, -  iesāka Dermots, -  ir jautājum s, 
jum s jau ticis uzdots un uz kuru Ida 
esat atbildējis, taču es vēlētos dzirdēt 
bildi personīgi -  vai jūs vai jū su  sieva 
priekš bijāt pazīstami ar Heteri Bedki

Džeisons Rads noliedzoši pakri 
galvu.

-  Nē. Es noteikti nekad savā dzīve 
esmu ar vinu sastapies. Esm u saņ 
divas vēstules no viņas Seintdžonsa 
dicīnas korpusa asociācijas vārdā, t 
personīgi ticies ar šo sievieti nebiju 
rāk, kā vienīgi piecas minūtes pirms 
ņas nāves.

-  Bet viņa pieminējusi tikšanos ar 
su sievu.

Džeisons piekrītoši palocīja galvu.
-  J ā ,  šķiet, pirms gadiem divpadsrlļiUļ 

vai trīspadsmit. Berm udās. Kā es sapin 
tu, kādā labdarības pasākum ā, kura " 
klašana piedalījās Merīna. Šoreiz, tiKliiU 
iepazīstināta, m isis Bedkoka izplūda $1+ 
rā, apnīkstošā monologā par to seno noļ
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iiiii kā viņa saslim usi ar gripu, kā
........ 110 gultas, kā aizgājusi, kā lūgu
......I tbujusi Merinas Gregas autogrā-
» AI kal viņa seju sakrunkoja ironisks 

Parasta paradība, es teiktu,
ii,'ii bars sastā jas rindā pēc slavenas 

ts autogrāfa, un tas ir bi ldis, ko vi- 
• I ilgi atceras ka vienu no nozīmī- 
Blcin notikumiem savā dzivē. Un tik- 

l .. 11 »rotāmi, ka mana sieva nevar atce
ļi katru no autogrāfu tīkotāju tūk- 

riln i vai apmēram tik daudziem. Ja sa k a
■ .nligi, viņa neatcerējās, ka jebkad ag 

|nl< Initu tikusies ar misis Bedkoku.
lo visu es ļoti labi saprotu, -  sarija  

, nīks, -  bet man viena no tobrīd klāt 
»»tn' .ijam personām stāstīja, ka jū su  sie
♦ in dažu m inušu laikā, kam ēr Hetere
■ ■ .Ikoka runāja ar viņu, izskatījusies,

floļlrti, ļoti izklaidīga. Vai jū s  piekrītat, 
ļm l.i bija?

Iespējams, ka bija -  Merīna nav die- 
fin • ik spēcīga. Protams, viņa ir pieradu
• i ka es tos nosauktu -  pie saviem pie- 

iluimiem pret publiku un spēj veikt tos 
mdrīz autom ātiski, taču uz garas, no
lid inošas dienas beigām vīna laiku pa
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laikam, izjūt pārgurum u. Tas varēj 
tāds brīdis. Es pats gan neko nepanļ 
ju. Nē, pagaidiet, ne tā. Es atceros, 
ņa nedaudz vilcinājās ar atbildi i 
Bedkokai. Patiesībā, šķiet, es viņ^f 
viegli piebikstīju pie sāna.

-  Droši vien kaut kas bija novērsi; 
ņas uzmanību? -  Dermots neallaidas.

-  Iespējams, taču tas varēja bījt a 
kai tāds acumirklīga vājum a brīdis.

Uz pāris minūtēm iestājas klusul 
Dermots paskatījās pa logu -  arā ztiļ 
kupli saaugušie koki, kas no visām pi: 
ieskāva māju; ainava šķita savādi drūļ 
Viņš paskatījās uz gleznām pie sien, 
beidzot skats atgriezās pie Džeisona. 
tera Rada sejā bija lasāma vienīgi Iaiļ: 
uzmanība pret sarunu biedru, nekā: 
rāk. Nekas nenorādīja uz šī vīra iekšej 
izjutām. Viņš izturējās nepiespiesti, pie 
jīgi vēsi, bet kas norisinājās viņa prātā? 
Dermots nezināja. Šim cilvēkam pien 
liels garīgais spēks. Dermots saprata, 
nevienam neizdosies piedabūt Džeisonu It 
teikt to, ko viņš nevēlēsies, ja nu vien 
otrs neatklās savas kārtis pirmais. Del* 
n:ots pieņēma lēmumu -  tieši tā jārīkojasļ
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Mister Rad, vai jum s neienāca prātā 
tiii. ka Heteres Bedkokas noindešana 

būt nejaušība? Ka nolūkotais 
Eta īstenībā bija jū su  sieva?

i.ajās klusum s. Džeisona seja neiz- 
nķjSs ne par mata tiesu. Dermots no- 
"I i Beidzot Džeisons Rads ievilka el
itu atviegloti, klusā balsī teica:
,l.i jum s taisnība, inspektor, es visu 

luī lā domāju.
Inspektoram Kornišam jū s  neminē 

I 1 ii- vārda par savām aizdomām.
N» neteicu.
Kāpēc, mister Rad?
10s varētu atbildēt jum s atbilstoši s i

lt! i. l|ai, ka, no manas puses, tas bija se
ju, iļums, kam pilnīgi trūkst pierādījumu.

■ ikļi, kas uzvedināja mani uz tādam
...... .. bija tikpat pieejami arī varas pār-

iviiem, kuri noteikti ir labāk kvalificēti 
irflt patiesību nekā es. E s nepazinu

ii Is  Bedkoku. Viņai varēja bUt ienaid 
uļt ki. un kāds varēja but nolēmis izrēķi

ni s ar viņu tieši tadā veidā -  iedot nā- 
in^o zāļu devu sarīkojuma laikā, kaut 
tu tāds nodoms šķiet visai dīvains un

■ n=i ijadzīgi samākslots. Bet varbūt brīdis
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bija izvēlēts tādēļ, ka tādā ļaužu dru 
notikušu slepkavību izmeklēt ir daudz 
režgītāk, atšifrēt noziedznieku -  grūti 
viss izklausās pēc īstenības, taCu būšu 
atklatāks pret jum s, inspektor, tas m 
paliesais iemesls, kāpēc es noklusēju 
savarn aizdomām. E s pateikšu īsto ie 
lu. Es neveļos, ka mana sieva kau* 
mirkli nodomātu, ka viņa tik tikko 
glābusies no nāves.

-  Pateicos par atklatību, -  sacīja 
doks, -  lai gan es īsti neizprotu jūsu 
sēšanas motīvus.

-  Nē? Redziet, paskaidrot to saproj 
māk nav viegli. Lai pilnīgi saprastu, ju 
būtu tuvāk japazīsi Merīna. Viņa ir 
vēks, kam izjust laimi un drošību ir vilj 
svarīgi. Materialā ziņā viņas dzīve biji 
ļoli veiksmīga, viņa kļuvusi par slavelffi 
mākslinieci, taru personiskajā dzīvē V.. 
rina vienmēr bi|usi dziļi nelaimīga. V a ir i 
kas reizes viņa noticējusi, ka beidzot i(|| 
kas pēc laimes piepildījušās, taču liki 
nis to pievīlis atkal un atkal. Viņa ne* n 
pieņem! racionālu, apdomīgu dzīvesvei
du, mister Kredok. Katru savu iepriek 
šējo laulību viņa uzsāka ar ticību, ka i
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|i.r akā vainagosies ar “ ...un viņi dzī 
l|n i īirnē un mīlestība līdz mūža ga
n Skum jš sm aids pārslīdēja klau- 
i' ijai sejai, un dziļš maigums pēkšņi 

, a-nja tas neglītos vaibstus. -  Taču 
liba nav pasaka, -  Džeisons turpina- 

.akotnējais jūtu pacēlums neturpi 
'iezgaligi. Mēs kļūstam patiesi lainu 

gi |.i savā dzīvē spējam līdzsvarot sav
■ •III H-ju pieķeršanos, apmierinājumu, 

i iiini un sapratīgu laimes izjūtu... Vai 
mister Kredok, esat precējies?

Dainots noliedzoši pakratīja galvu. 
Līdz šim nav laimējies vai varbūt...

- 1.mnējies, -  viņš nomurminaja.
laulības kinoļaužu pasaulē atgādina 

i (spēli. Kinozvaigznes precas biezi, 
i" i?.ihn laulības ir laimīgas, reizēm nelai
mīgas, taču ārkārtīgi reti tās ir ilgstošas.

iiļ.i sakarībā es negribu teikt, ka ie- 
■ rs ls , kāpēc izjuka Merīnas iepriekšējās 
tmlibas, būtu bijis neparasts vai īpašs, 
i:ii u uz sievieti ar viņas temperamentu

ii I veida notikumi atstāj dziļu emocio- 
n ilu iespaidu. Viņa iegalvoja sev, ka ir 
fi|vriksminiece, ka būt laimīgai viņai nav
i.nīts. Visu mūžu viņa jutusi izmisīgas al
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kas pēc m īlestības, laimes, pieķeršar 
drošības. Viņa bezgalīgi ilgojas pec 
niem. Pēc dažu mediķu domām, til 
cīga, kaismīga vēlme spēj nonāvēt ie< I 
piepildīšanos. Kāds ļoti ievērojams ā 
ieteica Merīnai bērnu adoptēt. Viņš ml 
ja gadījum us, kad pēc bērna adoptē 
nas, pierimstot sievietes intensīvajām 
kām dzemdēt savu bērnu un aizritoi 
dam noteiktam laikam, bērns piedzi 
Merīna adoptēja trīs bērnus un kadu I 
ku baudīja ilgoto laimi un apmierina 
mu, tomēr tas nebija tas. Vai spējat i> 
loties viņas neaprakstām o līksmi apn 
ram pirms vienpadsmit gadiem, kad vl 
atklāja, ka ir stāvoklī. Viņas labsajūta 
prieks bija neizsakāms. Viņas veselība 
ja  teicama, un ārsti apgalvoja, ka na' 
m azākā iem esla domāt, ka varētu ra 
lies kādi sarežģījumi. Kā jū s zināt, v 
varbūt nezināt, iznākum s bija traģH  
Bērns -  zēns -  piedzima garīgi nepilnvn 
līgs, plānprātīgs. Merīnai bija n erv i 
brukum s, vairakus gadus viņa ārsti-ja* 
slēgtā sanatorijā. Slimība noritēja smajļl, 
tomēr viņa izveseļojās. Drīz pēc tam vln 
apprecējās, pamazām atguva interesi »■



i liti no jauna loloja cerības kļūt lai- 
IHii i Sākum ā bija grūtības noslēgt kaut 
i II virtu kontraktu ar kādu no kino 

"ii|>anijām -  viņi šaubījās, vai Merīna 
*im i/turēt lilm esanās spriedzi. E s cīnī- 
... par viņu, -  Džeisona mute savilkās 
“ rfoit līnijā, -  un mes uzvarējām. Mēs 

iiii filmēšanu. Nopirkām šo māju un
.... .. to pārveidot pēc sava prata. Ti

■iii pirms paris nedēļām Merīna atzinās 
i iM cik viņa ir laimīga un beidzot sajūt, 

Im ijā mājā spēs uzsākt mierīgu dzīvi, 
’i ■ īsas bēdas nu pārdzīvotas. Es savu- 

■tfiii biju nedaudz nobažījies, jo, kā jau 
ļ.fci iv.li, viņas domas par nākotni izklausī- 

parlieku optimistiskas, taču par to, ka 
" i pītas bezgala laimīga, šaubu nebija. 
u \ ‘)/itāte bija izgaisusi, ap viņu vēdīja 

ittii rs, kādu nekad agrāk nebijām baudi 
i" i V'iss bija labi, līdz... -  viņš apklusa.

brītiņa atsākot runāt, viņa balss bija 
Hļiiļina pilna. -  Līdz notika tas! Tai sie

n i vajadzēja nomirt tieši šeit! Fakts 
i "i p īts par sevi ir šokējošs. Es nevarēju 

M  .. nolēmu neriskēt... Merīna ne- 
ksteja nojaust, ka apdraudēta, ie- 

i ļfuns, bija viņas dzīvība.Tas nozīmētu
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atkārtotu krīzi, šoreiz varbūt ar nela» 
mām sekām, saprāta zaudēšanu i j  
siem laikiem. -  Viņš ieskatījās Derm 
tieši acīs. -  Vai tagad saprotat?

-  Es saprotu jūsu nostāju, -  nopietni 
ja  Liennots, -  bet, piedodiet, vai esat p1 
sis uzmanību tam, ka ir radies pamat 
nāin bažām? Jū s  izteicāt savas aizdur 
noziegums, iespējams, varēja būt versti j 
jūsu sievu. Vai nav tā, ka šis drauds u 
jam pastāv? J a  indētājs nav savu pa 
vai mēģinājums nevar tikt atkartots?

-  Protams, esmu domājis arī par to, 
stiprinoši pamaja ar galvu Džeisons, 
ču esmu pārliecināts, ka, būdams, ta 
kot, jau  iepriekš brīdināts, spēšu cļļ 
visu iespējamo, lai aizsargātu Merīnu 
nenolaidīšu acis no viņas un panu' 
lai arī pārējie mums tuvie cilvēki b 
nomodā par vinu, bet šobrīd vissvar«| 
kais ir, lai viņa nekāda ziņā pat nem 
jaustu  par draudošajām  briesmām.

-  Vai, jū su p rāt, -  Kredoks piesardzlpi 
vaicaja -  viņa neko nezina?

-  Protams, ka viņai nav ne jausm as! ļ
-  Vai esat cieši pārliecināts?
-  Pilnīgi. Viņai tas pat prātā neienāktu
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imns tomēr ienaca, -  Dennots aizradīja.
I.i.i nebūt nav viens un las pats, -  ap

> .r,., Džeisons Rads. -  Šāds secinā- 
K>.., visai loģisks, vai ne? -  radās ma 

( IMidomu rezultāta. Bet manai sievai 
)ļni fl loģiskas dom āšanas, viņa -  sāk- 
ih i .11 to -  nespētu pat iedomāties, ka
► < ' varētu gribēt viņas navi. Kaut kas 

wl> viņai vienkārši neienāktu prātā.
Iespējams, ka jum s taisnība, -  gausi 

Ihiulka Dermots, -  taru līdz ar to neno- 
■l iidiotu jautājum u mazāk neklust. Un 

n/dosu jum s tiešu jautajum u -  kuru 
iiirat aizdomās?
Nevaru pateikt.
Atvainojiet, mister Rad. kā man to 

IjU ist -  vai jū s  nevarai, vai nevēlaties? 
l »/.eisons nevilcinājās ar atbildi:

Nevaru Nekādi nevaru. Gluži lapat
i...Merinai, ari man liekas neiespējami, 

kn viņa varētu kādā izraisi! tik lielu ne 
iilku... ka kāds viņu tā ienīstu, lai do

....111 par slepkavibu. No otras puses,
ļMiidzkārt pārcilājot prātā nolikušo un 
■ifft'ršot uzmanību dažiem apstākļiem , 

■nācu pie secinājum a, ka plānotais 
Imiris tik tiešām bija Merīna.
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-  Vai jū s  nepaskaidrotu tuvāk, tļj 
tieši tie bija par apstakļiem ?

-  J a  vēlaties. Situācija bija sekcJ -i 
Es pats ielēju daikiri kokteiļus divas ^  
zēs no trauka, kurā tas jau  bija iepii U 
sajaukts, aiznesu un pasniedzu vl | 
glāzi Merīnai. otru -  m isis Bedkokai. I 
misis Bedkoka darīja tālāk es neievēra 
Šķiet, viņa sāka runāties ar kādu pazll I 
Menna savu glāzi paturēja rokā. Pieņi* 
mērs ar kundzi, un Merlna, dzēriend 
nepieskārusies, nolika to uz tuvāka gdM 
ņa, un sarokojās ar mēru. Tad s- l' 
sasveicināšanās ar pārējiem jaunpienAfl 
jiem -  kādu senu draugu, kuru nebl 
satikuši vairakus gadus, tad pienaca Li 
110 vietējiem iedzīvotājiem divi ļlaziņa » 
kinostudijas. Visu so laiku Merinas glai 
ar kokteili stāvēja uz galda, kas tagaļ 
kad bijām paspēruši dažus soļus uz h i 
ņu pusi, atradās mums aiz muguras K

teja reportiera hīguma vairākas reizes 
tograleja; mēs uzskatījām , ka šie k. 
varētu sagādaL patiku vietējās av>
lasītajiem. Kamēr viņi totografējas, es «il

Merīna sarunajas ar meru, viņus pec vlfi

nesu dažas glazes ar dzērieniem jaunplc
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i*n i ļictn. Pa šo laiku dzēriens m anas sie 
glāzē tika saindēts. Nejautajiet man,

■ i is tika izdarīts, viegli to izdarīt nevā
kt No otras puses, mani pārsteidz no- 

ļ '/ lg ā s  personas aukstasinība, uzdroši
nies saindēi dzērienu, jāsaka, visu acu 
ļik š ā , un neviens neko nepamanīja! 
■«•. ļautājat, vai man pret kadu ir aizdo- 

iiiis, varu pateikt tikai to, ka ikvienam no 
n lūram divdesmit cilvēkiem bija iespēja 

•i l/darīt. Saprotiet, viesi veidoja m azas 
maiņas, sarunājās, laiku pa laikam pa-
ii is tālāk, lai apskatītu  mājā izdarītās 

««ii maiņas. Visi atradās kustībā, nemiti- 
kustībā. Esmu dom ājis un pārdoma- 

ffc nomocījis sm adzenes līdz paguru- 
ni.mm. bet nav nekā, absolūti nekā, kas 

ititu m anas aizdom as pret kadu kon
tu personu.

Dzeisons, satraukti nopūties, apklusa. 

Es klausos jūs, -  sacīja Dermots, -  lū- 
ļ|u turpiniet!

- To, kas notika tālāk, jū s  zināt.
Es gribētu dzirdēt vēlreiz, šoreiz no

■ MI l l S .

Labi. Kad atgriezos pie Merīnas, re- 
■tļu, kā viņa pagriežas pret galdu un pa
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ceļ savu glāzi. Tajā brīdī viegli iek lird n  
m isis Bedkoka. Kācls acīm redzot bija vl 
ņai piegrūdies, glāze izslīdēja tai no rc.rtgfe 
un nokrita uz grīdas, dzeriens izlija, iu 
šļakstot abu dām u -  m isis BedKokas i|ļ 
Merinas -  tērpus. Merma izturējās )■ 
taktiski, kā jau  nam am ātei pienakas VI 
ņa mierināja m isis Bedkoku, ka niii*» 

briesm īgs ja u  nav noticis, un izm a n tfl 
savu kabattlrāniņu, lai noraustu izl n 

dzērienu no viešņas svārkiem  un laiflH 
uzstāja, ka tai tagad jaizdzer viņas ne ili 
skartais kokteilis. Ja  es pareizi atce*^ 
Merīna vēl piebilda: “Es jau  esm u pi<* 
koši iedzērusi!’’ Lūk, tā tas notika. Un ji|( 
nīgi droši varu apgalvot, ka liktenīgā /d i 
deva netika pievienota dzerienain ļu-t 
tam, jo  m isis Bedkoka nekavejosi p ie lH  
glāzi pie m utes un izdzēra. Ka jū s  ziu ii 
četras vai piecas m inūtes vēlāk viņa 
mirusi. Es gribētu zināt... es patiesām i;ii 
bētu uzzināt... ka ju tās indētājs, ieraud» 
jis, ka viņa plāns nav nostrādājis parei/i

-  J ū s  tā nodomājāt tajā brīdī?
-  Protam s, ka nē! Tobrīd es, dabi*ļH 

nospriedu, ka tai sievietei uznākusi k-> 
lēkm e. V arbūt sirds vai koronārā troni
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i' i vai kaut kas tam līdzīgs. Man ne 
ļti.ii i nevarēja ienākt, ka viņa ir noin- 

l 1 Vai jum s las  varētu ienākt prata?
iii k īdam citam ?

Saprotama lieta, ka ne. Nu labi, jiī 
>ii viedoklis man ir skaidrs, 1111 jūs iz- 
■' ■ iaties pārliecināts par to. Bet -  ju s

- ■(, ka jum s nav aizdomu ne pret vie

h tiniet, es tam īsti negiibetu ticēt.
Ua ir taisnība, es galvoju.
Pieiesim šai lietai no citas puses. 

Ir* varētu vēlēt ļaunu jū su  sievai? Var- 
"l izklausās nedaudz m elodram atiski 

1111 tomēr -  kas ir viņas ienaidnieki?
I >/.eisons Rads saprotoši pamāja.

Ienaidnieki? Ienaidnieki... Skatoties, 
hi mes saprotam  ar vārdu “ienaidnieki”.

It kurā apgrozām ies m ēs ar sievu. 
■1 iHlopama gan skaudība, gan greizsirdī 
l 1 Allaž atradīsies cilvēki, kas saru n ās 

imiprātības, u zsāks apm elošanas kam- 
{•iinu kuri aiz nenovīdības nodarīs otram 
1 pinu, ja  vien radīsies iespēja. Bet tas 
urnozīmē, ka kāds no šiem cilvēkiem no 

iks līdz slepkavībai. Vai piekrītat?
Jā, piekrītu. Tatad -  tur vajag būt 

iiit kam vairak kā nepatikai vai skaudī-
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bai. Vai nav kāds, kuram  jūsu sieva k«s 
kādā veidā būtu sm agi nodarījusi | f l  
kaut kad agrāk, sen atpakaļ?

D žeisons Rads nenoraidīja tadu vi 

butību, kategoriski iebilzdam s. Saraut* 
uzacis, viņš pārdom āja atbildi.

-  Godīgi sakot, es tam neticu, -  vlfli 
beidzot teica. -  Atzīstos, arī es vienu tlfl 
di iedom ājos par tādu iespējam ību, t ■ 
tas neliekas ticami.

-  Flirts? Kāds vīrietis?

-  Protams, viņai ir bijuši llirti un tam
līdzīgas d ēkas. Var būt, ka M eiīna i/.llll 
rējusies pret kadu vīrieti ne sevišķi lalil. 
taču tur noteikti nav bijis nekas tad# 
kas izraisītu ilgstošu naidu pret viņu, t k 
mu pārliecināts.

-  Sievietes? Sieviete, kas slēpj sevi 
naidu pret mis Gregu?

-  Nu, -  Džeisons novilka, -  par sievlr 
tēm nekad nevar galvot, taču nespēju u 
dom āties nevienu konkrētu personu.

-  Kas gūtu m ateriālu labum u no ju:.n 
sievas nāves?

-  V iņas testam entā piem inēti dazadl 
cilvēki, bet novēlējum i nav lieli. Es teik 
tu, ka viens no cilvēkiem, kas. kā ju s  n.i
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'i gūtu m ateriālu labum u, varētu būt 
L \ li.ias virs, bet, paraugoties no cita vie-

i par lādu kļūtu  aktrise, kura aiz- 
fļt iļriliļ Merinu topošajā Almā. Lai gan -  va-
■ "ln gadīties, ka filmu vispār neturpina 

li/iiimt. Tadas lietas ir grūti paredzēt.
1.abi, iedziļināties šajā jau tā ju m ā 

•olu īd nav aktuāli.
Vai varu būt pārliecināts, ka jū s  Me- 

īm.tl neizpaudīsiet ne vārda par m ūsu 
mi- lomām?

Es neesmu pārliecināts, ka tas būtu 
p īreizākais, -  sacīja Dermois. -  Manu- 

■imI. ļūs pamaugi riskējat, noklusējot par 
ļii'jamajām briesmām. Bet atliksim šo 

lē j u m u  uz dažām  dienām, kamēr par 
mi. Gregu rūpējas ārsts. Tomēr ir viena 
|ii'i;i. ko es vēlētos, lai jū s  izdarītu. Gribu, 
‘•il vļte uzrakstītu un iesniegtu man iespē- 
■ItOl precīzāku to cilvēku sarakstu, kurus 
■ipkavības laikā redzējāt telpā kāpņu 

augšgalā vai nākam augšā pa kāpnēm. 
Centīšos, taču jū s  darītu labāk, ja  

|m nnātos ar m anu sekretāri Ellu Zilin- 
«Iflļu. Viņai ir teicam a atm iņa, arī lūgto 
viesu sarak sts ir pie viņas. Ja  vēlaties 
"Mies ar viņu...
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-  Es veļos un, ja  iespejains, nieki! 
lies, -  atbildēja Dermots.

VIENPADSMITĀ NODAĻA

Vēsi. absolūti bez kādam  emocija)" 
la Zilinskija nopētīja vecāko inspekltM I 
cau r savām  lielajam  acenēm  raga ic t .S  
ros. Derm otam  sekretāre likās p=r 
perfekta, lai būtu patiesa. Lietišķi vika 
izņēma no atvilktnes m ašīnraksta nodi* 
kātu papīra lapu un pāri galdam  [ H  
sniedza to viņam.

-  Dom āju, varu droši apgalvot, ka m 
viens nav izlaists -  viņa sacīja, -  taču 
spējam s ka pāris no tur uzrādīta)*»™ 
personām  I  vietējiem iedzīvotājiem -  ī.slfl 
nībā uz pieņem šanu neieradās, tas ir, I H  
ņi varēja but pam etuši d ai/u , pirms «»»l 
paspēju tos sam eklet un uzaicinat |H* 
m is Gregas, vai arī es nebiju viņus a" 
dusi kāda cita iem esla dēļ. Ciladi, t- 
nešaubos, saraksts ir precīzs.

-  Loti ak u rāts  darbs, atļaujiet at/l 
mēt, -  paslavēja Dermots.

-  Pateicos.
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Manuprāt -  es gan esm u liels nejēga 
i| * ļ.m tājum ā -  lai veiktu savu darbu, 

■niri jabūt loti labai praksei.
.J,i, m ašīnrakstam  jābūl bez kļūdām .
Kas vēl ietilpst jū su  pienākum os?

ļiisu pārziņā ir ari, ta sakot, sakaru  
im ešana starp studiju un Gosington- 

ļinlii?
Nr ai kinostudiju man nav nekādu 

1 i. ianu lai gan. dabiski, es pieņemu no
■ rii nes ziņojum us pa telefonu un savu- 
-mI nododu 1os viņiem. Mans pienā- 
Litis ir rūpēties par mis Gregas sabied-
■ Jto dzīvi, kārtot tikšanās ar publiku un 

, it personām, zinām ā m ērā ari pār- 
i.il/it m ājsaimniecību.

ļu m s  patīk jū su  darbs?
l as tiek loti labī apm aksāts, un es to 

u katu par sam ērā interesantu. Ai slep 
i' ļrību organizēšanu es nentKlarbojos, -  vi-
• tii h.iusi nobeidza.

Neticams un satriecošs atgadījum s, 

il ne?
Tad man jājau tā jum s -  vai esat pār

im māts, ka ta bija slepkavība?
Seškārtīga zāļu deva -  grūti nosaukt 

> par kaut ko citu kā tīšu slepkavību.



-  T as varēja but savdabīgs nelaiit 
gadījum s.

-  Un kā, jūsuprāt, tas bija iespejanm 
Vieglāk, nekā jū s  varat iedomāt li

J ū s  nepārzināt ap stākļu s. Si maja 
burtiski piebāzta ar tādiem un līdziet 
m edikam entiem . Kad es saku  “mediķi 
m entiem ”, es nerunāju  par n e a t ļ a u j  
dopingiem , es runāju par zālēm  kļi l 
paraksta  ārsts, un, vienalga, kā tas 
sau k tu , ārstējošu  devu viegli var p>. 
vērst nāvējošā.

Dermots neiebilda.
-  Ar teātri vai kino saistīto cilvēku l l f l  

m āšanai raksturīgi dīvaini paversieiifl I 
Dažkārt man liekas -  jo  lielāks talants, jo 
m azāk veselā saprāta visā, kas skar ik> 
dienas dzīvi.

-  Tā varētu būt.
-  V isas šīs pudelītes, kapsulas un kār

biņas, ko viņi pastāvīgi vaza sev līdzi: v| 
visādi trankvilizatori kas sastū ķēti šllt, 
un toniki tur, un psihostim ulatori v(il 
kaut kur, kā jū s  dom ājat -  vai viņiem p J  
šiem viegli orientēties visā šaja jū k lī?

-  N esaprotu, kāds tam sakars ar šrt 
notikum u.
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- Domāju, ka vistiešākais. Kāds no 
iru .lem varēja, piem ēram , sa ju st vaja- 

iliu pēc nom ierinošā vai uzm undrino- 
lid/ekļa un, sam eklējis savu mazo re

n iii. ko viņš vai viņa vienm ēr nēsā li
< un varbūt piem irsis norādīto devu 

ļli ■i|K‘jams, tāpēc ka kādu laiku nebija 
p  lietojis), piejaukt zāles dzērienam , 

■lipti pārsniedzot normu. Tad šis perso- 
ini uzm anību p iesaista k au t kas cits, 

ftin paiet sāņus, un tad notiek kas? Ši 
■uils Kāviņutursauc iet garam  un, iedo-
..... ka tā ir viņas glāze, pacel to
mii izdzer. Vai tāds izskaidrojum s ir ie- 
j|n J f i b i s ?

Patiesībā taču jū s nedom ājat, ka v i
M sk.) nejaušību sakritība ir iespējam a?

Nē, protam s, nē. Tobrīd tur bija 
hiudz ļaužu, un uz galdiem  stavēja pie- 

‘u i ļs glāzes. Ziniet, bieži gadas, ka kads 

i' |fccm cita glāzi.
Tātad jū s  nedomājat, ka Hetere Bed- 

Uiilt i tika noindēta ar iepriekšēju nodo
du i? J ū s  uzskatāt, ka viņa dzērusi no 

■ļfcft'as glāzes, nevis no savējās?
Ticam āku izskaidrojum u es nespēju 

I r)< tīņāties.
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-  Tādā gadījum ā, -  sarija  Dermols, | 
pīgi izvēlēdam ies vārdus, - ta varuja 
an  mis G regas glāze, jū s  saprotat m. 
Merīna pasniedza viņai savu glāzi.

-  Vai arī -  viņa domāja, ka savu, 
Zilinskija palaboja. -  J ū s  vēl neesal 
nājis ar m is Gregu, vai ne? Viņa vel 
īsti atguvusies. Starp citu, ne reizi 
esm u novērojusi līdzīgu situāciju -  Md 
na paņem svešu glāzi un izdzer, budt 
pārliecināta, ka tā ir viņas.

-  Vai mis Grega liet o Calm o?

-  O, jā, m ēs visi to lietojam.
- Ari jū s , mis Zilinskija?

-  Laiku pa laikam . Šādas lietas 
pielīp, ja  jū s  saprotat, ko es dumāju.

-  Būšu priecīgs aprunāties ar mis On 
gu, -  teica Dermots, -  kad tas būs iespr 
jam s. Viņa... ē... savārgusi uz ilgu laik"

-  Atbilstoši savam temperamentam, 
bildēja sekretāre. -  Saprotiet, viņa vlmi 
pārāk dram atizē. Viņai grūti pieņemt fnl§ 
tikušo par slepkavību.

-  Ne tik vieģli, ka 10 spējat jū s , mis /J 
linskija?

-  Kad apkārt visi tik ļoti uzbudināti, -  
retāre vēsi paskaidroja, -  tad, gribot Int
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■»iIm.i rodas vēlēšan ās nonākt pretējā

ļ'Lk'lihā.
lus lepojaties ar savu m āku sagla-

ii aukstasinību, sastopoties ar tik tra- 
i i i hKi i  notikumu?

ļu m s atbildēt, Ella Zilinskija mirkli 
ili'in ija.

Iespējams, ka šī rakstura  īpašība 
fciLs neliekas visai sim pātiska, taču, 
Miiimprāt, ja  es neattīstītu  sevī šādu 

iiiju, jau  sen būtu sajukusi.
Vai strādāt pie mis Gregas ir smagi? 

t.mtājums bija par daudz personisks, 
IļkM viņš gribēja pārbaudīt. J a  Ella Zilin- 

Hj)i sarauks uzacis un mierīgi noprasīs, 
i- n!s sakars lam ar m isis Bedkokas slep 

i ihas lietu, viņš b ūs sp iests atzīt, ka 
k k ld s . Bet viņš cerēja, ka sekretārei va

ļu glaimot interese par viņas domām 
'liecībā uz Merlnu Gregu.

Viņa ir liela aktrise. Uz ekrāna viņas 
fli vilclba ir nepārspējam a, vienalga, kā- 

№  iispektā jū s  to vērtētu. Tāpēc uzskata, 
Hn st rādāt pie Merīnas Gregas ir liela pri- 
^Iģija. Ja  runājam  par viņu kā par cil- 

luī -  protams, viņa ir īsta vellata!
A, -  Dermots novilka.
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-  Viņai trūkst savaldības, saprot 
Viņa ir vai nu pacilātā garastavoklfl, 
ieslīgusi depresijā, bez tam tas viss 
šausm īgi pārspīlēts, viņas pašsajūln 
mitigi m ainās, un ir milzum daudz lli 
par kurām  neviens nedrīkst iemin, 
vai kā citādi likt manīt, jo  tas, redzu!, 
ņu sarūgtina.

-  Piemēram, kas?
-  Nekāda zinā nedrīkst pieminet ik 

sabrukum u vai sanatorijas psihiski 
mājieni. Protams, ir ja u  zinām s, k;iu 
šai ziņā viņa ir tik jūtīga. Arī par bernJci-

-  Bērniem ? Kāpēc par tiem?

-  Nu, viņu sarūgtina stāsti par cllvf 
kiem. kas ir lainugi ar saviem ūJaļzuļlfl 
viņai nepatīk skatīties uz maziem i* 
niem. Viņu pārņem dziļa apātija, ja  vir.« 
stasta  par kādu sievieti, kas gaida bcniu 
vai kurai ja u  ir bērns. Merīnai p;i ...i 
vairs nevar būl bērnu, bet vienīgais, kfl 
viņa dzem dēja, bija idiots. Nezinu, viii 
ju m s tas ir zinām s.

-  Esm u par to dzirdējis, jā . Tas viss il 
ārkārtīgi skum ji un nelaimīgi, bet pec I 
daudziem  gadiem, jādom ā, viņa ir samlr 
rinājusies ar to.
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Viņa nav sam ierinājusies. Tā ir kā 
n ii i apsēstība. Viņa nokaujas ar do- 
<4Min par savu piemeklētību.

Un misters Rads, kā viņš to uztver?
0 . tas jau nebija viņa bērns. Bērna
bija M erīnas iepriekšējais vīrs Isi- 

tim’s Raits.
Ak tā. Kur tagad ir viņas iepriek- 

t&ls virs?
I Isidors Raits ir precējies un dzīvo

l lmida, -  ātri rtohēra Ella.
Ka jū s  domājat, vai mis Grega ir sa 

ļļu-l ijusi sev daudz ienaidnieku?
Ne ja u  pārāk daudz. Ne vairāk  kā 

il.ikā daļa cilvēku, ja  tā var teikt, 
v'i. umer jau  gadās visādi trači ar citām  
<ii Vlftēm vai vīriešiem , par kontraktiem  
■ii nenovīdības dēļ -  par visādām  lie

līt m.
Jū s nezināt, vai viņai nav no kāda 

i ilMīdās?
Merinai? No kāda jābuiclās? Nedo 

pirītu vis. Kāpēc jū s  tā jau tājat? Vai viņai 

Imlii jābaidās?
Es nezinu, -  izvairīgi atbildēja Der- 

tīkils un paņēma sarakstu  ar viesu vār-
• Ik m. -  Liels paldies par sarunu, mis Zi-
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linskija. J a  radīsies kadi jautājum i, I 
jus patraucēšu atkal. Vai drīkstu?

-  Protams. Es ļoti vēlos... mēs visi 
vēlam ies pahdzet, darīsim  visu, kas ij| 
su spēkos.

II

- Nu, Tom, ko labu uzzināji?
D etektīvseržants Tidlers nosmīr

Viņa vārds nebija Toms, bet gan Vilja; 
taču kolēģiem  labāk patika šo abu 
du -  Tom s un Tidlers -  kom binācija

-  Cik daudz no tā zelta vērts, cik 
raba? -  interesējas Dermots Kredoks.

Abi bija apm etušies “Zilajā mezakut 
un Tidlers tikko kā bija atgriezies no 
nostudijas, kur bija pavadījis visu dieni

-  Zelta ir maz, -  u zsāka Tidlers, -  
das tādas tenkas, n ekas īpašs, daži ir 
jieni par pašnāvību.

-  Kāpēc pašnāvība?
-  II kā Hetere Bedkoka esot sastrīd jr 

sies ar vīru un gribējusi likt viņain jusljrtl 
vainīgam . Tadā virzienā. Ka patiesībā vl 
ņa nebija iecerējusi tik bēdīgu iznakumi^l
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Jā, izmeklesanai tas neko nepalīdz, - pie- 
,.i Dermots.

Nē, protams, ne. Redziet, viņus tas ne 
l.iiidz neinterese. Viņi ir aizņemti tikai ar 

mi darbu. Tur viss m  pilnā sparā un 
p l  i tehniska līmeni, tur valda visu notei 

iis “izrāde turpinās”. Manuprat, labāk 
n li- tu teiki “filma jāturpina” vai “jāturpi- 
i izņemšana”, nezinu, kurš teiciens parei- 

ks. Viss, kas viņiem patiesi rūp, ir -  kad 
i tina Grega atgriezīsies studijā. Viņa ari
■ Ik paris reižu esot norāvusi filmēšanu, 

i mējot nervu sabrukumu.
Met vai visā visum ā Merina Grega vi

lini i patīk?
'Cs teiktu, ka vini uzskata mis Gregu 

Ļ-ii velnišķīgi apnicīgu personu, taču, 
<ii .kātoties uz to, nespēj pretories viņas 

iM/inājumam tad, kad aktrisei ir gara 
lnvoklis viņus valdzināt. Viņas virs viņu 

illi vina, to visi uzsvēra.
Ko viņi saka par Džeisonu Radu? 
Tikai to, ka viņs esot vislabākais re 

m uis vai producents, vai kas nu viņš 
H' iii ir.
I -  Nekādu mājienu, ka viņarn varētu būt 

kiirs ar kadu aktrisi vai citu sievieti?
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Toms Tidlers iepleta acis:

-  Nē, nē, ne vārda par kaut ko taj 
dzlgu! Vai tad ir aizdom as?

- Mani m ulsina, -  Dermots domīgi 
ja , -  kāpēc Merīna Grega ir pārliecind 
ka saindētais dzēriens bijis dom āts v.

-  Mis Grega tā dom a? Vai viņai l)if 
taisnība?

-  Jāatzīst, ka tāda varbūtība pastāv, -  I 
mots Kredoks apstiprinaja. -  Bet ne 
tas ir dīvaini. Interesantākais ir tas. 
viņa par to nav teikusi ne varda vn 
tikai savam  ārstam .

-  Vai gribat teikt, ka viņa būtu tei1 

vīram, ja...
-  Es tikai apsveru, -  Derm ots  ̂

praioja. -  vai varētu  but, ka viņas zt! 
apziņā slēptos aizdom as, ka vain īgais' 
rētu izrādīties p ašas vīrs? Dīvaina lih 
ari viņas ārsta  izturēšanās. Var ja u  b| 
ka es to iztēlojos, bet šaubos.

-  S tu d ijā  gan neviens, pat ne a p l 

kus, neiem inejās par kaut ko lamhdzi|ļ(v| 
J a  viņai būtu  kad as n esaskaņ as ar vi 
tas uzreiz taptu zinām s visiem.

-  Vai viņa pati netiek piem ineta sak 
ra ar kādu citu vīrieti?
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Nft, cik var spriest, viņa ir absolūti 

.. iļ»a Radam.
Nekā interesanta attiecībā uz pagat-

Nckā vairāk par to. ko var uzzināt no

111 »žurnāliem.
ICs dažos ieskatījos, lai. ka saka, bū- 

|n lielas kursā.
Ko tik tur neraksta, kādus m ājienus 

lod! -  Tidlers nosmējās.
Interesanti, vai mis M arpla lasa ki- 

|r/m nalus? -  Dermots domīgi teica.
la  vecā dām a, kas dzīvo m ājā b la

tu*« baznīcai? 
la ,  ta pati.
Runa, ka viņa esot sieviete ar ļoti 

i pratu, -  dzīvi turpināja Tidlers, -  ka 
Mnnatā nenotiekot nekas, par ko mis 
Mmpla neuzzinātu. Par kinoļaudīm  viņa 
■rluļ daudz nevarētu zināt, bet par Bed- 

l'nklem gan.
Tas vairs nav tik vienkārši ka ag- 

ilt Krcdoks iebilda. -  Ciem ata izvēršas 
nma plašāka sabiedriskā dzīve, attīstās 
uniecība, top jau n s dzīvojamais rajons, 

i Ikoki ieradās šeit nesen un apm etās 
blfivi viena no jaunajam  mājām.
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-  Protam s, es neko daudz nezinu 
vietējiem  iedzīvotājiem , -  atzinās 
lers, -  es koncentrēju uzm anību u 
noaklieru savstarpējām  attiecībām  
viņu m īlas sakariem  un tamlīdzīgi.

-  D audz neesat uzzinājis. -  kui 
Kredoks. -  Kā ar m is G regas pag.i 
varbūt tur atrodami kādi pavedieni?

-  V airākas reizes precējusies, taču 
jau  biezāk, kā viņu vidē pierasts. Pir: 
vīrs bijis parasts puisis, visai slinks 
naudas pelnīšanu. Māju realizators 
teica, bet ko tas nozīmē?

-  Droši vien dom āts nekustam o īpai 
mu pirksanas un pārdošanas aģents

-  Lai tā b ū tu . Drīz vien M arina ('• 
ga, sap ratu si, ka p u isis  neattaisn os 
ņas cerīb as, veikli atb rīvojās .no ta 
ap p recēja  svešzem ju  grāfu  vai prin 
Ari ši lau līb a  neieilga, un pie šķiršania 
nekādi šķēpi netika lau zti, viņa vieni 
kārši atlaida to uz visām  četrām  debcifl 
pusēm  un nom ērķēja uz nākam o, miJ 
m ur trīs. S ā k a s  k a is līgs  m īlas rom lr 
ar kin oaktieri R obertu T rasketu . Vii№ 
sieva neesot gribējusi dot sķiršan o s, t<J 
ču beidzot sam ierin āju sies un piekāpuļ



Sekoja M erīnas un Roberta lauli- 
»'i Un lieli alim enti b iju ša ja i sievai, 
-mii nācis pie slēdziena, ka viņiem vi 
ni ir lielas n au d as g rū tīb as tieši šo 

fcirn tu  dēj, ko viņi m aksā savam  bi- 
■■■ijājTi sievām .

Laulības izjuka?
Izjuka. M erīnas sirds bija salauzta, 

t ml pēc gada vai diviem nāca nākam ā 
i i mīlestība kāda Isidora, dram aturga, 

i'isonā.
Lūk, ek so tik a , - D erm ots rezu m ē

ju Labi, šodien ar to ari beigsim . Rīt 
| Hinīns priekšā sm ags darbiņš.

Kads?
Parbaudit cilvēkus, kas m inēti sajā 

i.iksta. Ar izslegsan as metodi sis vai- 
k nekā divdesm it cilvēku gara is sa  

f c s t s  jā sa īs in a  un starp  paliku šajiem  
i iinekle X.

Vai jum s ir kāda ideja, kurš varētu 

liiil sis X?
Ne m azākā priekšstata, tas ir, ja  X 

■Izrādīsies Džeisons Rads, -  ironiski sa- 
[ja Dermots un, greizi pasm aidījis, pie- 

i (Ida: -  Būs tomēr jāapciem o mis Mārpla 
iiii ļāuzzina vietejie jaunum i.
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DIVPADSMITĀ NODALA

Mis Mārpla ķērās pie nozieguma izm a 
Iešanas, liekot lietā pati savas metodes. ■

-  Loti laipni m isis Džeimsone. tas (fl 

šām  būtu ļoti laipni no jūsu puses. Nl- 
spēju izteikt, cik esm u ju m s pateicīga!

-  O, i nepiem iniet, mis Mārpla! F ta  
priecīga ju m s izpalīdzēt. J ū s  vēlaties n  
dejos, vai ne?

Nē, ne, ne p ašus jau n āko s, -  iebilfl 
mis Mārpla, -  drīzāk kād us no v e c ā k u ļ 
numuriem.

-  Nu, lūk, te tie ir, -  teica m iM  
Džeimsone, - ja u k a  kaudzīte sanāca
protam s, paturiet tos pie sevis, cit
vien veļaties. Pagaidiet, tie ir tik snji
Dženij, cik tālu tu esi ar tiem ilgviļņiem 

V iss kārtībā, m isis Džeimsone. Tic I 
izskaloti un tagad žāvējas.

-  Tādā gadījum ā, dārgā, dodies lio 
mis Mārplai un palīdzi aiznest šos žu rn lf 
lus! Nē, m is M ātpla, tas tiešām  nav iu 
kāds apgrūtinājum s. Vienm ēr būsu pil«' 
cīga izlīdzēt jum s.

“Cik cilvēki ir laipni,” pateicīgi nodom 
ja  mis Mārpla, “it īpaši tie, ar kurieni <
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i .1 m is  praktiski visu m ū žu .” Misis 
li'uiiisone, jau  ilgus gadus v4ftē jā s  frizē- 

pi«>is īpašniece, nesen bija pārkrāsojusi 
ilun.t izkārtni, la pierādīdama, ka nevē

lie ,i!palikt 110 vietējā progresa, un tagad 
i l.uneja sevi kā "Diūnti. Frizūru mode- 

■f ” Citādā ziņā frizētavā viss palika 
11m vecam, klientiem  sniegto pakalpoju- 
liiii veidi nem ainījās. Šeit varēja tiki pie 

'klem, stingriem  un sīksprogainiem  
liniem, jau n ak ā  paaudze nāca ap- 

iiitzl m atus un ieveidot frizūru, un ja  
ļ) i  ģalaiznākum s ne katrreiz atbilda 
l!ii|ifLas iecerei, abas puses izlika bez 

i larpējiem aizvainojum iem . Lielākā 
i:ii ;l'. Džeim sones klientūras daļa tomēr
■ ■ i kupls p u lks so līdu, padzīvojušu ledi- 

,m kjis  s īk s t i tu rē jās pie sensenis akcep-
■ un frizūrām un uzskatīja, ka kaut kur

i litu sakārtot m atus atbilstosi viņu g a u 
mi i ir pilnīgi neiespējami.

Ak, debestiņ! -  nākam ajā rītā iesau- 
■* Čerija, sagatavojusies stūrēt jaudīgo 
iiniekļsūcēju pa “atpūtas telpu”, ka savā 
fi.ila joprojām to dēvēja. -  Kas tas?

Iepazīstos ar zvaigžņu pasauli. -  lab- 
ļpi.ii paskaidroja mis Marpla. Viņa nolika
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sāņus “Movie News” un ķērās pie 4 irt(. 

the Stars". -  No tiesas interesanti 
raksti. V ar uzzināt d aud z ja u n a  pa. 
aizm irstām  lietām.

-  Pasakaina dzīve biīnišķā pasaulē! 
nioja Čerija.

-  īpaša dzīve, -  nopūtās mis Mārpla. - 
ti īpaša. Atceros, ko man reiz stāstīja 
da draudzene. Viņa strādaja par med 
su slim nīca. Tie paši vienkāršotie pa 
Ies uzskati, tādas pašas tenkas un 
lodās, izskatīgi ārsti, ap kuriem  mūždl 
virmo kādas kaislības.

-  Šī jūsu jauna aizraušanās ir diezgan ._ 
gaidīia, vai ne? -  šķelmīgi ievaicājās Čerija

-  Šobrīd man grūti ar adīšanu, -  lē 
paskaidroja mis Mārpla. -  Protams, d 
ka ir tāda pasīka, bet es jau  varu izi 
tot palielinām o stiklu.

Čerija ar apbrinu nolūkojās vecaja d.
-  J ū s  allaž protat otru pārsteigt -  v| 

teica. - Par ko tik jū s  neinteresējaties!
-  Mani interesē viss, -  veca dam a 

liecināja.
-  Es dom āju jū su  vecum a cilvēkos r« ' 1 

sastopam o īpašību -  vienmēr veleties U" 

zināt ko jau n u .
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Mis Marpla lēni pašūpoja galvu.
■ N^ka jauna te nav. Mani interese cilvē- 

l.iba, bet cilvēki jau  savā būtībā neko 
ml/ neatšķiras viens no otra, vai tā ir ki- 
■''Migzne, vai medicīnas māsa, vai Sent 
ilmīdas iedzīvotājs... vai, -  viņa domīgi 
Ulda. -  cilvēks, kurš dzīvo Jaunbūve.

Nedomāju vis, ka mani varētu pielī- 
miti kinozvaigznei, -  jau tri iesm ejās 
nļa. -  diemžēl. M anuprāt, jū su  intere- 

.līstās ar Mermas Gregas un viņas vī-
ii .iemešanos Gosingtonholā.
I - Jā, -  mis M ārpla piekrita, -  un vēl 

liiiim interesē tas bēdīgais notikums.
* Jus domājāt -  ar misis Bedkoku? 

msrniga nelaime.
Ko par to runā... -  mis Mārpla vilci

• ijas izrunāt vārdu “Jaun b ūve”, -  ko par 
Kliķi išcj domājat jūs un jūsu  draugi? -  vi 
n.i Izlaboja jautājum u.

Tas viss ir ļoti dīvaini, -  Čerija izteica
iv is dom as. -  Izskatās, ka noukusi 

lifckaviba, taču policija izvairas dot no-
i iklas atbildes. Un tomēr - tā taču bija 

dī ļtkavība, vai ne?
Nespēju iedom āties, kas cits tas va- 

p iiļ but, -  mis Mārpla pievienojās.
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-  Pašnāvība tā noteikti nebija, -  C 
pārliecinoši sprieda, -  Hetere Bed 
nekad to neizdarītu.

-  J ū s  viņu labi pazināt?

-  Ne visai. Patiesībā -  gandrīz nen 
Ziniet, viņa bija cilvēks, kas visur bāž 
vu degunu. Allažiņ u/plijās, aicināja 
saistīties tur, pievienoties tam, pieci 
ties tādos un šitādos pasākum os. Pa 
enerģiska. M anuprāt, šīs  rosīšanās 
viņas vīram  daudz ko nācās pārciešu.

-  N eliekas, ka viņai butu bijuši kj 
vērā ņemami ienaidnieki.

-  Protams, brīžiem jau  viņa bija visi 
lidz kaklam, tomēr nespēju iedomāties i 
vienu, kas varētu būt viņu nogalinajis, 
nu vienīgi vīrs, taču viņš ir neiedomāj i 
lēnprātīgs. Tomēr, kā saka, ari pacietība* 
robeža. Kā stāsta, Kripens visiem esot lid 
ļoti patīkam s cilvēks, un tas virs Hei# *, 
kurš savus upurus mērcēja skābēs... ivr 
kurš vīrietis esot atstajis tik burvīgu iespai 
du. Tā ka -  nekad nevar zināt, vai ne?

-  Lēnprātīgais m isters Bedkoks... -  f»J 
m urm inaja mis Marpla.

•Kripens un lic ie s  -  Čerija runā par v irk n i slrpkavilm  
no 1910. -  1 D4t>. gadam Anglijā, ku rn  u p u ri bija vali.l 
kas sievietes.
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Bez tam daudzi esot ievērojuši, ka 
|km bijis tāds kā sadrūm is un ļoti ner
itu. lajā pēcpusdienā bridi, pirms Hete 

indējās, bet pēcāk jau  ļaudis daudz 
hi i.iruna. Ja  jū s  jau tātu  man, es teiktu, 
hii lagpd viņš izskatās daudz m undrāks 
■it/i jebkad agrāk daudz labākā garas- 

1 i'iv’nkli.
Tiešām? -  pārjautāja mis Mārpla. 
Patiesībā neviens nedomā, ka to iz

< ni|is viņš, -  turpinaja stāstīt Cerija. - Ti 
il ja ne viņš, tad ku rš? Es tomēr ne- 

4ļļH 11j nodomāt, ka k au t kādā veida, bet
11 tomēr būs bijis nelaim es gadījum s.

i.iimes gadījum i notiek tik bieži. Tu 
<l> ma, ka labi pazīsti sēnes, un ej uz rne- 
hi sēņot, bet starp labajām  grozā viena
■ ■ tdās suņusēne, un te nu tu esi -  val- 

agonijā, un tev ir palaimējies, ja  pē- 
ili |.i brīdī dakteris pagūst tevi izglābt.

Nav gan dzirdēts, ka kokteiļu un še 
>l|ii glāzes pašas no sevis izraisītu nāvīgu 

iindēšanos, -  teica mis Mārpla.
О es nezinu, -  attrauca Gerija, -  var- 

imiI kļūdas dēļ starp dzerienu pudelēm  

!■ kļuvusi kāda ar pilnīgi atšķirīgu satu- 
Fii V7iens man pazīstam s cilvēks tā reiz
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iedzēra DDT koncentrātu. Ak Dievu 
draņķīgi viņš jutās!

-  Nelaim es gadījum s, -  domīgi 
mis M ārpla. -  Jā, šķiet, tas ir pare 
apzīm ējum s. Jāsak a, es neticu, ka a 
čībā uz Heteri Bedkoku tā bija iepr 
izplānota slepkavība. Es nesaku, ka 
ir neiespējam i, nē. V iss ir iespējams, 
ču šeit k a m  kas ir citādāk. Ja, < 
pārliecināta-jka ceļš uz patiesību mr 
jam s šeit!

N ocaukstinādam a žurnālus, viņa 
lējās vienu no tiem.

-  Vai esat nodom ājusi atrast kadu 
teiktu rakstu  par kādu noteiktu per 
nu?

-  Nē, es m eklēju kād as neparasta 
piezīm es par dažiem  cilvēkiem , par vi 
dzīvesveidu un kau t ko par... kaut 
nejauši izteiktu, kādu nieku, kas van 
palīdzēt.

Un viņa atsaka r-ipīgi citu pēc cita pa
skatīt žurnālus, bet Čerija aizstiepa pin1 

teklsūcēju uz augšstāvu. Iegrimusi lasīs.» 
na, uzbudinājum ā piesārtusi, mis Marpi i 
kuras dzirde, pieaugot gadu skaitam , p i 
sliktinājās, nedzirdēja soļus kas pa dar/ji
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ii liivojās atvērtajam logam. Tikai, kad 
i t-na uzgūla žurnāla lappusei, viņa 
I ■ galvu. Aiz loga slavēja Dermots 

'iiks un smaidīdams noraudzījās viņā. 
bradājat pie m ajas uzdevuma, -  viņš 

r l.iteja.
Inspektor Kredok, cik patīkam i jū s  

№1! Cik laipni no jū su  puses, ka atra- 
l l.uku mani apciemot! Vai iedzersiet ar 
|nj tasi kafijas, vai varbūt glāzi šerija?

(ilaze šerija, tas bulu lieliski, -  atsaucās 
iniols un pasteidzas piebilst: -  Lūdzu 
irlieties, garāmejot palūgšu, lai ienes.
■ »ērmots atgaja no loga un ja u  pēc 

nkļa piebiedrojās mis Mārplai.
Vai šajā m akulatūrā izdodas atrast 

min ideju? -  viņš pam āja uz žurnālu 

IJdzi.
- Pat loti daudz. J ū s  zināt, ka mani 

1.1/ kas spēj pārsteigt, taču te es sajutos 
landz šokēta.

~ Uzzinot par kinozvaigžņu privāto dzī- 

tn7

O, nē, -  mis Mārpla papurināja ga l
-  ne ja u  tas. Ir pilnīgi dabiski, ja

i iksta par to, kas notiek, par naudu, kas 
i|)ļ.>rozās, par radniecīgajām  saitēm  un
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I (īregas līdz Heteres Bedkokas nāves 
iiliin. Daļu mēs izsvītrojām, varbūt ne- 
ttiz pārsteidzīgi, bet domāju, ka pama- 
i Izsvītrojām mēru un viņa kundzi, vie- 

i municipalitātes ierēdni un viņa sievu.
. vel daudzus no vietējiem iedzīvotājiem, 
M paturējām nelaiķes vīru. Ja pareizi ai 
(rns. tieši viri jum s vienmēr liekas aizdo- 

i pirmām kārtam.
- Nereti viņi acīmredzami bīdi liekas. -  ka 

taisnodamas, sacīja mis Mārpla, -  bet 
imredzamais bieži vien izrādās patiesība. 

Nevaru nepiekrist, -  pam āja ar galvu 
)ii mots.

Un par kuru vīru, m anu dārgo zēn, 
r. i unājat?

■ Un ka jū s  dom ājat? -  noprasīja Der- 
inls un cieši paskatījās vecajā dāmā.

Mis Mārpla rāmi raudzījās pretī. 
Džeisons Rads? -  viņa teica jautājo-

i lopi.
A! -  Kredoks iesaucas. -  M ūsu prāti

ii bojas vienā virzienā! M isteru Bedko- 
lm rs neuzskatu par vainīgo, jo, redziet,
' neuzskatu, ka plānotais upuris bija 
! lltļfcre Bedkoka. Es uzskatu^ļka slepka-

īstais mērķis bija Merīna Grega.

213



-  Gandrīz izskāra« , 1 ka patiesībā ta 
būs, vai ne? -  piekrita mis Mārpla.

-  Un tā, -  turpinaja Kredoks, -  
jautājum ā m ūsu dom as sakrīt, tačiļ 
lielinās darba apjoms. Pilnīgi pārlieci» 
par to. ku rš tajā pēcpusdienā tur pal 
šām  bija, ko katrs no viņiem redzēja 
apgalvo, ka redzējis, un kur tajā h 
k a trs  a tra d ā s  vai sa k a , ka esot a. 
dies, -  punīgi pārliecināts par to vari 
tikai tad, ja  pats esi tur bijis. Ta ka 
na, kā jū s  teicat, priekšniecība nevar 
bilst pret m ūsu pārrunām , jo  neka tā 
kas citiem nebūtu zinām s, te nav.

-  J u s  to loti labi pateicat, -  mis M! 
pla atzinīgi pam āja ar galvu.

-  īsum ā p astāstīšu , kas man ir 
nāms, un tad ķersim ies pie saraksta.

Pabeidzis atstastīt visu, ko līdz šim 
taujājot cilvēkus, bija uzzinājis. Der: 
pasniedza viņai viesu sarakstu  un saei|i

-  Vainīgajam  jā b ū t vienam  no viņiem 
M ans krusttēvs, sers Henrijs Klitcrinjļil, 
reiz stāstīja, ka savu laik  jūs noorgam; 
jā t šeit tādu kā klubu. Otrdienas Vak;> 
Klubs -  tā jū s  to nosaucāt. Katru nedēļu 
sapulcējāties pie kāda no kluba dalību.
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* iii uz vakariņām, un visiem pēc kārtas
ii.i jaizstāsta kāds patiess notikum s, 
U ietver sevī noslēpum u. Pašam stāsti

I  un protam s, noslēpum a atm inējum s 

ļļļi' zināms, lln  katru reizi, ta man stās-
krusttēvs, jū s  uzm inējāt pareizi. Luk 

■Ml nolēmu -  nākšu  p ie ju m s, jo ceru, 
»i 1/darīsit to arī m anā labā.

Pašreiz jū s nmājat loti vieglprātīgi, -  mis 
H'ipla nosodoši teica, -  tomēr man ir viens 

il.iļums, ko es vēlētos jum s uzdot 

\- Jā?
Kas ir zinām s par bērniem ?
Berniem ? Mcrīnai Gregai ir tikai 

viens bērns -  viņš ir garīgi slim s un atro- 
■* sanatorijā Am erikā. Vai ju s  jau tā jat 
Bfii viņu?

Nē, -  atbildēja mis Mārpla, -  ne pai 
vnn i Loti bēdīgi, protams. Viena no tām 
li.ii»edijām, kas notiek, bet vainīgā nav. 
Ni es dom āju tos Dērnus, kuri tiek pie
minēti dažos rakstos šeit, -  un viņa uzsi
I I ir pirkstu kauliņiem  pa žurnālu kau

1 sev priekšā, -  bērni, ku ru s Merina 
Mega adoptējusi. Divi zēni, kā es nopro
tu un meitene. Vienā gadījum ā m āte, 
l'inai bijis par daudz bērnu un par maz
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naudas, lai tos uzaudzinātu, a ia ra ļ 
si mis Gregai, vai tā nevarētu vieni 

viņiem pieņemt au dzin āšan ā. Te pa- 
daudz rakstīts sam akslotā, muļķīgi 
tim entalā garā -  par m ātes uzupun 
nos, par brinišķigo māju, kurā bern: 
vos, un lielisko izglītību, ko iegūs, un 
daudzsološo nākotni, kas 10 sagaida, 
ko daud z neatradu par abiem  parej 
bērniem . C ik var spriest, viens bijis 
bēgļu ģim enes, otrs tepat no Ameri 
Bērnu adopcija nav notikusi viena lai 
Gribētos zināt, kas ar šiem bērniem n 
ka tālāk.

Derm ots Kredoks pārsteigts raudzļ 
vecajā dāmā.

-  Savādi, -  viņš ierunājās, -  ka jn| 
ienāca prātā painteresēties par šiem b 
niern. Es pats arī iedom ājos par vim 
bet bez kād as noteiktas intereses, 
tas, jūsuprāt, saistītos ar šeit notikušo'

-  Vēl nezinu, -  vaļsirdīgi atzinās nt 
Mārpla. -  Šķiet, kaut kad pa ausu  galrtfc 
esm u dzirdējusi, ka bērni vairs sen ni 
dzīvo kopā ar viņu, tā ir, vai ne?

Dom āju, ka bērni ir labi nadrošpnl 
ti, -  Derm ots prātoja. -  C ik es zilu
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■ lupt ijas likum s to garantē. Droši vien
■ viņu vārdiem ir noguldīta nauda.

latad, kad viņai tie ir... apnikuši, -  sa- 
i i mis Marpla, ieturēdam a vieglu pauzi 

[liriiM vārda “apnikuši”, -  viņi tiek atlais- 
lec tam, kad pieradināti dzīvot grezni

■  un baudīt priekšrocības. Vai tā?
- Iespējam s, -  K redoks nom urm inā 

l>< Ls neko nezinu par viņiem. -  Viņš 
K v  ii eja beigt brīnīties par mis Mārplu.

bērni ir ārkārtīgi jutīgi, -  mis Mārpla 
ļļiiiplnāja. -  Viņi daudz jūtīgāk uztver no

"> luiso, neka apkārtējie spēj iedomāties. 
I Ai v linojums, noraidījum s, sajūta, ka 

uTsi piederīgs... Tās ir jū tas, kurām  ir
■ i.11 tikt pāri, neskatoties uz visārn 

I |uirksrocībām. Tās nepagaist līdz ar iz- 
īļili'ibas iegūšanu vai ērtu dzīvesveidu,

ti nodrošinātiem ienākum iem , vai pro- 
i' Iļas apgūšanu. Tas ir jū ta s , kas ne
U hI/, gremzt.

Jā... bet tomēr, vai tas nav pārāk tā- 
■ii mērķēts -  uzskatīt, ka... jā , bet ko tie- 

li ļtis esat izsecinājusi?
Tik tālu vēl neesm u, -  vecā daina 

U(Jļomīgi sacīja. -  Es tikai dom āju, kur 
ih lierni ir tagad un cik veci tie varētu

L
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būt. Spriežot pēc šeit lasīta, varētu ļ 
māt, ka viņi jau ir pieauguši cilvēki

-  Es varētu 10 uzzināt, -  Dermots 
doks piedāvāja.

-  O, nekādā ziņā nevēlos jū s apgr 
nāt! N euzdrošinos pat teikt ka m 
m azā ideja ir vispār ko vērta!

-  Par ļaunu nenāks -  Dermots domi 
ca, -  ja tomēr paturēsim to prata. -  Viņš 
mēja savā piezīmju grāmatiņa. -  Vai 
nevēlaties ieskatīties saīsinātajā saraksta'

-  Es tiešām  šaubos, vai spēsu  p i 
ko lietderīgu. Droši vien es šos cil. 
nem az nepazīstu.

-  N11, es varu sniegt īsas ziņas par 
ru no viņiem, -  Kredoks neatlaidās. -  

šeit. Džeisons Rads. vīrs (vīri vienmēr 
turēti aizdomās). Visi saka. ka Džeisr 
Reids dievina sievu. Tas jau  pats par 
ir aizdomīgi, vai jum s tā neliekas?

-  Nav obligāti, -  iebilda mis Mārpla.
- Džeisons ļoti aktīvi cenšas noslēpt 1 

tu, ka noziedznieka ieceretais upuris va: 
būt viņa sieva. Policijai ne vārda neiemīl 
jā s  par savām aizdomām. Nesaprotu. kāpi 
viņs domā, ka mēs esam ēzeļi, kuriem | 
šiem nevar ienākt prātā tāda ideja. Jau -
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sakuma mēs rēķinājāmies ar tādu ie- 

ļjiiiiļlbu. Šā vai tā, viņš aizbildinājās, ka 
h nļies, jo, uzzinot par draudiem savai 
Vibai, Menna varētu krist panikā.

Vai viņa ir no tām sievietēm, kas krīt 

nllkā?
».Jā, viņa ir neirastēniķe ar svārstīgu 

i.islāvokli, cieš no nervu sabruku- 
■m. krīt galējībās.

Tas vel nenozīmē, ka viņai trūktu 

ļlnsiiies, -  mis Mārpla iebilda.
No otras puses, -  Kredoks apsvēra, -  uz 

'n.iļusi, ka uzbrukum a īstais m ērķis bi-
■ il viņa, mis Grega. iespejam s, varētu 
i.icht, kurš saindējis dzērienu.

Jūs gribai teikt, ka viņa zina vainīgo, 

i neveļas to alklat?
Es tikai izsaku tadu varbūtību, un. 

|ii I i tad jābrīnas, kāpēc viņa uzvedas 
ik dīvaini? Gandrīz izskatās, ka visa pa- 

da ir kaut kas tāds, ka viņa nevēlas,
■ il par to uzzinātu vīrs.

Interesanti. Ļoti interesanta doma, -  pie-

• imēja mis Mārpla.
Šeit ir vēl daži vārdi. Sekretāre Ella 

ihnskija. Viszinīga un ārkārtīgi efektīga
l Hinava.
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- Ju m s ir aizdom as, ka viņa iemīli 
sies aktrises virā?

-  Sarun ājoties ar viņu, tads pa 
siens man ienāca prātā, bet kāpēc ja  
dom ājat?

-  Nu, tas notiek itin bieži, ka viņa» 
m īlas, -  nenoteikti atb ildēja  m is M, 
pla. -  Kā es noprotu, viņas spriedu 
par cienījam o aktrisi nebija diez cik 
m ojošs?

-  Te varētu  slēpties iespējam ais s| 
kavības motīvs, -  Kredoks domāja.

-  D audzas sekretāres vai citas da 
nieces iem īlas savu  darbadevēju vīri 
taču pavisam  nedaudzas noindē viņu • 
vas, -  iebilda mis Mārpla.

-  Mums jārēķinās arī ar izņēmuma 
dijumu. Tālāk šeit atzīmēti divi vietejie 
dzīvotāji, fotogrāfe no ipndonas un vēl 
preses pārstāvji, un neliekas, ka №t|l 
no viņiem butu kaut m azakais sakars 
notikušo slepkavību, taču pagaidām m 
viņus atstājam. Viesu vidū bijusi ari Mn 
nas Grcgas otrā vai trešā vīra pirmā sieva 
Ne jau ar prieku viņa atteicās no sava laill 
leņa par labu Merinai. Tomēr -  tas notin  
pirms vienpadsm it divpadsmit gadiem
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(I)i»s, vai tagad viņa būtu ieradusies pie 
r (iregas, lai beidzot, atriebjoties par
■ .nodarījumu, noindētu bijušo sāncensi. 
I ik -  kāds virs, vārdā Ardviks Fens,

ft-M'. reiz bijis loti tuvs Meiinas draugs. Vi- 

ļfi nebija tikušies veselu mūžību, neviens 
■i >t()t zinājis par viņa ierašanos Anglijā 
Iļr /i-meslodes otras puses, un viņa para

i. mas sagādājusi lielu pārsteigumu.
Merīna Grega droši vien bija ļoti pār- 

■rl||ta, viņu ieraugot?

.Jādoma, ka jā. 
r  Pārsteigtā... varbūt izbijusies?

Lāsts piepildās..."? -  atcerējās Kre
tuli -  Ta ir ideja. Vēl te palicis jau n ais  

Ui llijs Prestons, ku rš todien, pildīdam s
■ <.iin uzticēto pienākum u, šaud ījas 
-i|) viesiem. Runā daudz, bet neko no

" ildu nav ne redzējis, ne dzirdējis, ne zi
nis. Un ļoti gribošs, lai es viņam noticē- 

in Nu, ko teiksiet par to visu?
Jaapdomā, -  mis M ārpla nenoteikti 

■iirica, -- vesela rinda iespējam u risin ā
jumu. Tom ēr es joprojām  veļos uzzināt 
!■<! vairak par bērniem.

Dermots izbrīnījies paraudzījās vecaja 

<1 ļiBā.
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-  Viņi neliek ju m s mieru, vai ne?ļiābi 
es pieprasīšu, lai ievāc ziņas.

TRĪSPADSMITĀ NODAĻA

-  Šķiet neiespējam i, ka vainīgais \ a?e 
tu būt m ērs, -  cerīgā balsi teica in|pek 
tors Kornišs.

Viņš domīgi bungoja ar zīm uli pa 

rakstu. Derm ots nosmīnēja.
-  Bet ļoti gribētos, vai ne? -  viņš 

prasīja.
-  Ne ja u  nu tieši tā... -  Kornišs 

novilka, tad turpināja: -  Uzpūtīgs, 
stošs, vecs liekulis! Visiem  viņš jau  

kaklam . Staigā apkārt nobarojies, saf 
cis pretīgi svētulīgu ģīmi un gadiem 
nodarbojas ar kukuļņem šanu.

-  Vai tad nevar ierosināt lietu pret 
ņu?

-  Nē, -  Kornišs sadrūm a, -  pārāk 
veicīgs, vienm ēr viņam izdodas n o stā ļ 
likum a pareizajā pusē.

- J ā ,  es piekritu, izk lau sās ja u  kArd 
noši, bet šķiet, ka ju m s, Frenk, b ūs j;iut 
met šīs rožainās cerības.
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Zinu jau, zinu, -  norūca Komišs, -  no- 
■Kl/.igs tips, taču šoreiz tīrs. Kas m um s
11 □ vel ir?
I Abi detektīvi noliecās pār sarakstu , 
kui.i bija atlikuši astoņi uzvārdi.

• Vai esam droši, ka pieminēti visi? -  Kre 
iUs noprasīja. Viņa balsī ja u tā s  vaja ce 
ls i

Kornišs pārlasīja sarakstu.
- Pilnīgi fIroši, izlaists nav neviens. Pec 

itll ils Bentrijas nāca vikārs, pēc viņa 
№ ilkoki. Tobrīd kāpnes atradas astoņas 
p  rsonas: mērs ar sievu, Džošua G raiss 
‘■ii l,ejasfermas ar sievu, Donalds Mak 
ļlt'lls no "Herald &  Argus", Arclviks Fens, 
■V, mis Lola Brevstere, ASV, “Moving  

f’/i tūre Star”, Lūk, tas arī viss, ja  neskai
tām m ākslas fotogrāfi no Londonas, kura 
ht|.i uzstādījusi kam eru kāpņu stūrī. Tā 

j ja  aplūkojam  situāciju, ņemot vērā 
mitis Bentrijas sacīto par “stingo skatie- 
|rii kā jū s  stāstījāt, tad tā cēlonis varēja 
t<ul vienīgi kāds no tiem, kas tobrīd atra- 
ilii'. uz kāpnēm. No jau  minētajiem. Mērs 
ļjii'inžēl atkrīt. Graisi ari -  viņi nekad nav 
'•iļnsi tālāk par Sentmerimīdu. Paliek čet-

■ i vietējais žurnālists -  diez vai, fotogrāfe

223



---------------------------------------------------------------------------------------------- 1
jau  pusstundu atradas tur, tāpēc maz II
cams, ka viņa izrādītos Merīnas reakci™ 
objekts. Un tā kas m um s palicis?

-  Ļaundarīgie svešzem nieki no Aini 
kas, -  Kredoks sāji pasm aidīja.

-  J ū s  arī tā dom ājat?
-  Šobrīd viņi ir visaizdom īgākie, es pa 

krītu, -  sacīja  Derm ots. -  Viņi uzrod№ 
negaidīti -  Ardviks Fens, gadiem  ilgi m* 
redzēts M erīnas pielūdzējs, un l/ ^ ļ n 
Brevstere, kuras vīrs šķīries no viņas, M 

apprecētu Merīnu. Turklāt šķ irša n ā s.^ ļ 
man izdevās noskaidrot, nebija no dr 
dzīgajam.

-  Es uzskati! u viņu par aizdom as 
ramo num ur viens, -  ierosināja KorniS*

-  J u s  tā dom ājat, Frenk? -  šaub'ia 
Dermots. -  Kopš tā brīža pagājusi vairiņl 
nekā piecpadsm it gadi, vai pec tik ilw  
laika un pati paspējusi vēl divreiz appr# 
cēties, vai tagad pēkšņi viņa būtu sāt
inājusi noindēt savu kādreizējo sāncen

Kornišs atbildēja, ka par sievietēm Iļfl 
kad neko nevar zināt. Derm ots piekr>i 
ka tā ir vispārzinām a patiesība, bet plrU 
bilda, k a  viņam  ši versija, saudzīgi izsit I 
knties, šķiet apšaubām a.
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laēu jū s  piekrītat, ka aizm irsušas 
to nav.

la, bet, vienalga, man šī versija ne
līt [k Kas mums zinām s par oficiantiem, 

tin l)ija nolīgti apkalpot viesus?
Atmetot versiju “stingais skatiens”, par 

mii inums stāsta? Labi. par apkalpojošo 
tonālu. Mēs noskaidrojām, ka oficianti
■ atsūtīti no Mākitbeisingas firmas tikai 

u šo pasākum u un nodoti virssulaiņa 
iķlpes pārziņā. Palīgos bija vēl divas 

ļrii is no kinostudijas ēdnīcas. Viņas ir 
irjas iedzīvotājas, es pazīstu abas -  tās 

I » icnkaršas, pilnīgi nekaitīgas būtnes.
Aha, atlikušos piespēlējat m an? La- 

>i vispirms tikšos ar avīzes reportieri, 
irtofit viņš ievērojis kaut ko, kas varētu
i ■<Iītīes m um s noderīgs. Pēc tam uz 

■-111(101111 -  Ardviks Fens, Lola Brevstere
vēl... ta ja u n a  sieviete, fotogrāfe, vi-
vārds... jā , M argota Bena, arī viņa 

ni‘ja ko ievērot.
Kornišs piekrītoši māja ar galvu.

Man visaizdom īgākā liekas Lola 
Iļi vstere, -  viņs atkārtoja un vaicājoši 
I- sk a tījā s  vecākajā inspektorā. -  Šķiet, 
ļiis ta nedomājat?
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-  Es dom āju par grūtībām , -  Def 
lēni sacīja.

-  Par grūtībām ?
-  Cik viņai būtu grūti saindēt dzēri 

mis G regas glāzē, nevienam  neko nļ 
manot.

-  Tikpat grūti kā jebkuram  citam 
galā. T raks gājiens, šitā uzdrošināti*'

-  Pilnīgi piekritu, traks gājiens. Jo 
kaks tādai personai kā Lola Brevstert

-  Kāpēc? -  nesaprata Kornišs.
-  Tāpēc, ka viņa bija ievērojam 

viešņa, slavenība, kas visu laiku atm 
pārējo uzm anības centra.

-  Tā varētu būt, -  Kornišam nacas 
zīt.

-  Vietējie droši vien sabikstījās, 
ču k stējās un blenza ieplestām  acīm, 
pēc tam, kad Merina Grega un Džeis< 
Rads bija apsveicinājušies ar ievēroja 
viešņu, viņu savā uzraudzībā pārņ 
sekretāre. Pievienot indi dzērienam  n 
ja  viegli, Frenk. Lai cik  izveicīgs esi, tU 
nevari b ū t pārliecināts, ka kāds tevi i 
ieraudzīs. Š is m om ents ir visgrutakii" 
vissarežģītākais.

-  Kā jau  teicu, vienādi grūti jebkurar



Ne, -  Kredoks attrauca, -  o, nē! Pavi- 
■i ik tā. Ņemsim, piemēram, virssulaini 

ftr/jt pi. Viņš darbojas ar dzērieniem, pielej 
H /rs. pasniedz tās viesiem. Viņš ļoti viegli 
, < 11 iemest šķipsnu Calmn pulvera vai 
h iIi Ies glazē, un neviens to nepamanītu.

B  Džuzepe? -  Kornišs domīgi atkārto* 
.  .Jūs uzskatat, ka to izdarījis viņš?

■ I la u zskatīt nav nekada iem esla, ta 
n  irmeslu varētu pam eklēi. Kādu nelie 

ļ.mku nozieguma motīvu, ta sacīt. Jā, 
Blli’i varēja to izdarīt. Vai ari kads cits no 

ļitt.ilpojošā personāla, bet diemžēl trūkst
■ deguma motīva. Tomēr kāds varēja 

-iil iefiltrējies tajā M akitbeisingas firmā

l ar nolūku iekļūt namā.
Jus gribat teikt, ka noziegum a plāns 

■K-ja būt izstrādāts jau  iepriekš?
Pigaidam mēs neko nevaram teikt, -  Kre 

īgni norūca. -  Mēs absolūti nezi
nu, ar ko sākt. Kamēr Merina Grega vai 

ļftnps vīrs neatklās to, kas m um s būtu 
JPi/lna. Viņi noteikti zina vai vism az no- 

iiis kurs varētu būt vainigais, bet m ēs 
iit dnām pat to, kāpēc viņi klusē! Mus 

iida sm ags darbs.
Viņš bridi paklusēja, tad atsāka:



-  G alu  galā, pat neņem ot vērā “st 
skatienu", kas varb ū t bija tīrā sakr 
un uz lietu nem az neattiecas, murr" 
rēķ in ās ar to, ka  tur a tra d ā s vaii 
p erson as, k a s  it viegli varēja  dzēri 
saindēt. Piem ēram  sekretāre Ella ZlJ 
skija , arī vina p ied āvāja  un pasni< 
g lāzes viesiem , un viņai n oteiktJ 
v ien s n ep ievērsa  īpašu  uzm anību, 
pats a ttiecas  arī u z to lokano tipu, 
m iršu viņa vārdu. H eilijs... Heilijs P 
to n s? J ā , pareizi. Abiem  bija iespejt 
izdarīt. F aktiski, ja  kād s no viņiern 
bēja  izrēķ in āties  ar M erīnu G regu, 
d rošāk  to izd arīt varēja tieši tada 1)1 

zmā.
-  Kā ar pārejiem ?
-  Kā parast) -  ir upura laulātais dran
-  Atgriežam ies pie vīriem, -  Koru 

nosm īnēja. -  No sāku m a domājam, H  
vainīgs nabaga velns Bedkoks, ta-'* 
protam, ka īstajam  upurim  vajadzēja tī 
M ennai, un m ūsu aizdom as vēršas pfl 
Džeisonu Radu, kurš, kā visiem zin air 
viņu dievina.

-  Jā , ta visi saka, -  piebalsoja Kr 
doks, -  taču nekad neko nevar zināt.
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.Ja viņš gribētu atbrīvoties no Merī- 
mei. vai tad šķiršanās nebūtu tā vienkār

ši' i izeja?
Daudz vienkāršāka, -  Derrnots pie- 

-iii.i, -  taču var gadīties, ka šķiršan ās 
Bjjilgm ā pastāv kādi “par” un “pret”, 
(i ii kuriem mums nav ne jausm as.

Iezvanījās telefons, Kornišs pacēla 

kliiusuli.
Kas? J ā? Savienojiet... jā , viņš ir 

|l Inspektors īsu bridi klausījās, tad, 
l i e d z i s  ar roku klausuli, sacīja Dermo- 
h i i : -  Mis Merīna Grega jū toties daudz
■ >|k un neiebilstot pret sarunu.

Būs labāk, ja  pasteigšos, -  Dermots 
iMisījās, -  pirms viņa nav pārdom ājusi.

II

(iosingtonholā Dermotu Kredoku, ie - 
ei .ii moža un efektīga, sagaidīja Ella Zi- 

Uir kija.
M ister Kredok, jū s  gaida m is Gre- 

| i  - viņa nobēra.
Dermots uzlukoja sekretāri ar neslēp

ti Interesi. No paša sākum a viņš šo ja u 
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no sievieti uzskatīja  par intriģējoši' 
som bu. Jau  tad viņš bija atzinis: 
slēgtākā sejas izteiksm e, kādu man 
kad nācies sk a tīt.” Ar vislielāko atsaiļ 
bu viņa bija atbildējusi uz visiem insp 
tora jautājum iem , nebija devusi ne 
zākā iegansta secināt, ka mēģina kam  I 
noslēpt, bet, ko Ella Zilinskija patie> 
dom aja vai ju ta , vai pat zinaja par n 
kušo, Dermots tā ar! nesaprata. Pasi 
sies aiz labi koptas ārienes kā aiz lļ| 
m m , ku rās neatrast ne plaisas. Ies 
jam s, ka viņa zināja vairak, neka [ a  
zinām ; iespējam s, viņa zināja pat 
daudz, taču par vienu viņš bija parlir 
nāts -  gan ar m azu piebildi, ka šai piļ 
liecībai tom ēr trūk st pierādījum u, 
bija pārliecināts, ka sekretāre ir iemīl  ̂
sies Džeisonā Radā. Arodslim ība, ar 
ru, ka ja u  teikts, sasirgst visas sekre 
res. Var ja u  būt, ka tam nebija nozīmf 
taču tāds lakts  vism az vedināja uz d| 
raām par iespējam o noziegum a motīvi 
turklāt viņš bija pārliecināts -  pilu. 
pārliecināts, k a  dziļi sevī viņa kaut 
slēpj. Tā varēja būt m īlestība, tas y lr f l  
būt naids, t ’n pavisam  vienkārši -  tā 1 1
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|P|.i but vainas apzina. Viņa varēja iz- 
ļltiiiilot svinību pēcpusdienā pēkšņi ra- 

Hii tos izdevību, bet varēja būt, ka viss ti 
|*i l/.planots jau  iepriekš. Derm ots ilin 
m i-ll iztēlojās jaun o sievieti darbā: veikli, 

i Icimer nesteidzīgi, viņa staigā šurp un 
In p starp viesiem un iztapīgi pasniedz 
'Irnlenus te vienam , te otram , salasa 
inK as glāzes, pam ana, ku r Merina no- 

■k savējo. Un tad, varbūt tieši tajā brī- 
ļl kad aktrise, pārsteigum ā priecigi ie 

likdam ās, sasveicinās ar viesiem  no 
•ik rikas, kad visu acis pievērstas v i
linu. sekretāre mierīgi un neuzkrītoši ie- 

liktenīgo zaļu devu M erīnas glāzē.
■ 'i iba, kas prasa stiprus nervus, drosmi 
ļ̂ii veiklību. Jā, viņa to spēiu  izdarīt ar

iii pratu un nevainigu izskatu. Tas bu- 
in spīdoši un vienkārši nostrādāts nozie- 

mis ar garantētu rezuitatu. Bet -  no-
iii k neparedzēta sagadīšanās: viesu 
niii/,riiā kāds nejauši piegrūžas Heteres 

ilii-dkokas elkonim, viņas dzēriens izlīst, 
.1 Merina ar viņai raksturīgo im pulsīvo 
ir.nibu laipni piedāvā viešņai savu kok

' in kuru pati vēl nav paguvusi aiztikt. 
ļ|ii nogalināta tiek ne tā sieviete.
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“M azliet par daudz tīrās teorijas 

brīvas iztēles,” Derm ots Kredoks klu 
secinaja, vienlaikus laipni vērsdami* 
sekretāres:

- Mis Zilinskija, man ju m s uzdodi 
vel viens jautājum s. Vai es pareizi sap 
tu, ka par viesu apkalpošanu rūpējās 
vēki no M ākitbeisingas?

-  Jā.
- Kāpēc izvēlējaties tieši 10 firmuV
-  Patiešam  nezinu, -  atbildēja sckreļ 

re, -  tas neietilpa m anos pitnakunīd 
M anuprāt, m isters Rads uzskatīja, k a 1 

mantot vietējās firmas pakalpojum us 
tu daudz taktiskāk, nekā nodot pasūti) 
mu kādai no līdzīgām  firmām Londm 

Patiesība m um s nelikās, ka tam biji 
īpaši liela nozīme.

-  Patiešām . -  Derm ots noraudzījās 
jau n ās sievietes saraukto pieri un nol;i 
tajām  acīm . A u gsta  piere, apņemu 
zods: labi veidota figūra, kas, ja  tīšuprd 
netiktu iegrožota, atk lātos sievišķīgi |H  
tekliska; izlēm īga cilvēka mute. A< 
Pārsteigts Derm ots aplūkoja sasārtuson | 

plakstiņus. Vai viņa būtu raudājusi? Tli 
izskatījās. Bet -  Derm ots bija gatavs vitl
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» .v c rē t  -  viņa nu nekādi nebija no ra u 
ta jā m !  Sekretāre pacēla acis un, it 

i  ■ nolasījusi viņa domas, izvilka kabatla- 
ļiņu un sirsnīgi izšņauca degunu.

.Jums ir iesnas, -  Dermots konstatē-

1«
U Tās nav iesnas, siena drudzis. Iste-

iiili.i alerģija. Sajā gadalaikā es allaž no- 
iimkos ar to.

Atskanēja k lu ss zvans. Telpā atradās 
'“ i telefona aparāti; viens stāvēja uz gal-

Ī
il i otrs istabas stūrī uz cita galdiņa.

■ mija otrais. Ella Zilinskija piegāja un 

ļ| ļhicela klausuli.
Ja, -  viņa teica, -  viņš ir šeit, tūlīt uz

vilšu . -  Sekretāre nolika klausuli. -  Me- 
I nu ir gatava jū s  pieņemt, -  viņa bilda.

III

Merīna Grega pieņēm a Kredoku otrā 
I ».lava telpā, kas acīmredzot bija aktrises 
I ļnlvāta dzīvojam ā istaba, no ku ras veda 

lurvis uz guļam istabu. Pēc visa, ko bija 
il/irdējis par viņas sasirgšan u  un nervu 

1 isprindzinājum a sekām , Kredoks saga-
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tavojas ieraudzīt nespēkā trīcošu s| 
nieci. Lai gan M crīna sagaidīja viņu 
laidusies p u sgu ļu s dīvānā, viņas Ik 
bija enerģijas pilna un acis mirdzoša 
sejas, kas it nem az neliecināja par № 
nas patieso gailu skaitu , pavisam 
daudz kosm ētikas. Aktrises spilg 
skaistu m s su ģestē ja  Kredoku. Vaigu 
zoda sm alkais apveids, brīvi krītošo i 
tu cirtas, kas ieskāva daiļo seju, iegi 
nas, jū ra sza ļā s  acis, sm alki veidotas 

acis -  dabas dotas un tikai mazliet pi 
bolās, -  viss izstaroja izsm alcinātu I 
vību. J au k ā  būtne bilda:

-  V ecākais inspektors Kredoks? E; 
uzvedusies nepiedodami, es lūdzu pi< 
sanu! Bet pēc tā drausm īgā notikuma 
vienkārši sabru ku . Man k au n s par S'
-  Mutes kaktiņi parāvās uz augšu lūp; 

atp lauka skum īgā un piem īlīgā smaid i 
Viņa pastiepa roku, Kredoks saņēm a to

-  Pilnīgi saprotam i, -  viņš teica, -  

pēc visa notikušā jū taties satriekta.
-  Jā , m ēs visi bijām  vienlīdz dziļi i 

triekti, -  apgalvoja Merīna. -  Es to p;: 
dzīvoju tikpat lielā mērā kā pārējie.

-  Ne vairāk?
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fC īdu minūti viņa klusējot skatījās
■ lokā, tad viegli pamāja ar galvu.

Jus esat ļoti vērīgs, -  Merīna teica. -  Jā,
Ml tas satrieca vairāk. -  Viņa nolaida 
K-tliņus un ar slaido rādītājpirkstu liegi
■ istīja dīvāna atzveltni -  šo žestu viņš 

ļfnejas redzējis kādā no viņas filmām. It
i k  jaušs, tomēr Joti izteiksm īgs žests, 

nl(»mātas lēnprātības gara.
I<;smu nobijusies, -  joprojām  acis ne- 

id u si, viņa atzinās, -  kāds gribēja no 
fillnat mani, bet es negribu mirt.

Kāpēc Jūs dom ājat, ka kāds grib jū s  

linj-ilinat?
Viņa iepleta acis:

Bet ta glāze taču bija m anējā -  m ans 

■■ nens tika saindēts! Tikai k lud as deļ 
■i l/dzera ta nabaga m uļķa sieviete! Tā- 

i" iļ tas ir vēl drausm īgāk, vēl traģiskāk. 
wi‘/ tam O  
f Jā, mis Grega?

Likās, ka viņa šaubās, vai turpināt.
Vai ir kāds iemesls, kas liek ju m s ti- 

Bei ka iecerētais upuris tik tiešām  bijāt
|H S ?

Vina palocīja galvu.
IJn kāds ir šis iemesls, mis Grega?
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Viņa ietureja nelielu pauzi, pirnu

-  D žeisons teica, ka m an jum s | 4  

stāsta.

-  J ū s  uzticējāt viņam savas aizdomu« 
- J ā . . .  sākum ā es negribēju . bet

tors G ilkrists paskaidroja, ka man !| 
noteikti jad ara. Un tad atklajās, ka N 
D zeisons bija par to dom ājis. Viņš l>| 
dom ājis par to visu  laiku, bet... tie.,.li 
tas ir tik jocīgi, -  Merīna atkal skumji ]> 
sm aidīja, -  viņš esot baidījies mani * 
traukt, tāpēc klusējis. Patiešām! -  V i 
pēkšņi izslējās sēdus. -  Ak, cļarļļl 
Džinks! Vai viņš doma, ka esrnu gdli 
m uļķe?

-  J ū s vēl neesat pateikusi, mis Cirta 
kāpēc dom ājat, ka kāds grib jū s  nogali 
nāt?

Viņa bridi klusēja, tad ar strauju, i",f 
mīgu kustību pasniedzās pēc rokassomi 
ņas, a ita isija  to un, izņēm usi papīra S 
pu, iegrūda to viņam rokā. Dermots i"  
sīja vienā rindā m ašīn raksta  drukfiln 
tekstu:

“Neceri, ka nākam reiz izspruksi Jvm

bildēja:

kā!"
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nivfoks asi noprasīja: 
l\.id jū s  to saņem at? 
i .i gulēja uz m ana tualetes galdiņa, 
ii<v vannas atgriezos guļam istabā.
No mājiniekiem...
Nav obligāti. Kāds varēja uzkāpt uz 

Iļ.unistabas balkona un iemest to. Man 
n is tas domāts, lai mani vēl vairāk ie- 
ilrlu, taču neizdevās -  biju tik neganti
■ nknota, ka m omentā liku piezvanīt 

lins.

■ >(‘im ots Kredoks pasmaidīja.
Vēstules autoram  neparedzēts iznā

ļums, lai kas viņš būtu. Vai tas ir pir- 
ilsl šada veida ziņojums, ko esat saņē-

Merina atkal kavējās ar atbildi.
Nē, -  viņa beidzot atzinās, -  ne pir- 

n.ils.
Vai pastāstīsiet?

I - Pirmo es saņēm u pirm s nedēļām  
iilm. Vēstulē bija adresēta uz kinostudi
ju ne uz šejieni. Tā man likās pagalam  
‘iinieklīga. Vēstule sastāvēja no vienas 
irmgas ar lielajiem burtiem  uzrakstītas 

iiii/.es: "Gatavojies mirti' -  Merina sm e- 
|i i Viņas uzjautrinājum s izklausījās pa-



tiess, varbūt ar pavisam  niecīgu In 
jas pieskaņu. -  Tas likās tik muļķīgi, 
ņa atsāka. -  Bieži gadās, ka kads nļ 
tieriem saņem  līdzīgas siu lb as zum 
visādiem  draudiem . Saprotiet, d;i 
cilvēkiem tā ir kā tāda m anija -  nepi 
teiksim , aktrise kādā filmā, un v iss .H ļ 
to zīmīii vienkārši saplēsu un izmetu 
pīrgrozā.

-  Vai jus kādam  par to izstasujat?
Merina pakratīja galvu.
-  Nē, neteicu nevienam  ne vārda, 

tiesibā tobrīd m ēs visi bijām  norupO 
šies par vienu epizodi, kura bija at.kcir 
jāfilm ē. N ekas cits man nebija prft1 

turklāt, kā jau teicu, es nospriedu 
tas ir vai nu dum jš joks, vai arī to rak | 
jis  kāds no tiem reliģiskajiem fanatiķia 
kas neatzīst aktierspHi vai cīnās pret 
nom ākslu vispār.

• -  Vai bez tā bija vēl kāds sūtījum s?
-  Bija. Sarīkojum a dienā. Šķiet, tas bļ| 

ja viens no dārzniekiem , kas man to il 
nesa un teica, ka kāds vīrietis viņam In 
iedevis, lai nogādā man. D ārznieks vfl 

noprasīja, vai būs atbilde. Es nodomāju 
ka vēstule ir sakarā  ar sarīkojum a orģ;i
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nu, taču, atplēsusi aploksni, izlasi 
ncliena ir tava pēdēja diena uz ze- 

><' Saburzīju zīmīti saujā un pateicu: 
lliildes n ebūs.” Bet tad pasaucu viņu 

[Icilļ un noprasīju, kāds tas vīrs izska- 
I . Dārznieks atbildēja, ka ar brillēm 

11/ divriteņa. Nu. ko jū s  teiksiet? Es 
lomāju, ka tas ir kārtējais stulbum s, 
līt mirkli... pat ne uz mirkli neiedomā- 
ka tie varētu izrādīties reāli draudi! 
Kur ir tā vēstulē mis Grega?

1 Nav ne jau sm as. Man m ugurā bija 
ii‘ no tiem krāsainajiem  italu zīda mē- 

fclīrm, un, cik varu atcerēties, es vēstuli 
Siurziju un iebāzu kabatā, taču tagad 
-i las vairs nav. Varbūt izkritusi.

Un ju m s nav ne m azāko aizdom u,
i . |ums sū ta  šīs vēstu les? Kam varētu 

h'n.ikt prata kaut kas tāds? Līdz šim brī- 
■nl pat nenojaušat?

Viņas acis atkal iepletās. Derm ots ie- 
prūja naivi izbrīnīto skatienu, taču ne- 
■i|cējaj ka tas ir patiess.

Kā lai es to zinu? Kā gan es varētu 
i /.inātļ?

Manuprāt, mis Grega, jū s  varētu pa- 

fliļrnāt.
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-  Nē, es nevaru iedom āties. Es ļ 
galvoju -  es nezinu.

- J ū s  esat ievērojama aktrise, 
mots neatkāpās, -  gūstat lielus pai* 
m us. Panakum us savā profesijā un 
privātajā dzīvē. Kāds vīrietis mil jūs. 
precet, un ju s  ari apprecaties. Kada 
viete ir greizsirdīga un apskauž jus. \ 

vīrietis iemīlas, bet jū s  viņu atraidāt, 
kritu, milzum daudz iespēju, bet es t 
ka ju m s jābu t vism az kāchii idejai pail 
kurš varētu būt šo vēstuļu autors?

-  Tas varētu  izrādīties jebkurš.
-  Nē, m is Grega, je b k u rš  ne. Ja, 

varētu bui viens no diezgan daudzie 
Varbūt ta ir pavisam necila persona -  
bēja, elektriķis, apkalpotāja vai arī k i 
no jū su  draugiem , vai tā saucam ajn 
draugiem , vai draudzenēm . Bet jums |i 
būt kādai nojausm ai. Kāds vārds, pieiS 
ram, vai vairaki vārdi.

Atvērās durvis, un istaba ienāca D?.w 
sons Rads. Merina pagriezās pret vīru u j 
aicinoši izstiepa roku.

-  Džink, dārgum iņ, m isters Kreriokfc 
uzstāj, ka man noteikti jāzina, kas pi< tih 
tijis šīs nejaukās vēstules. Bet es nezinu
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I

Ē
ļjiču zini, ka man nav ne jausm as, 
n lēns no m um s to nezina. Mums nav 
k riļfizākf prieksstata.

Loti uzsvērti,” Kredoks pie sevis no
ilgu ija. “uzkrītoši neatlaidīgi. Vai viņai 
jinii ka virs varētu ko izpaust?”

D'.eisons Rads tuvojās. Vīrieša acis bi
ju • itum sušas nogurum ā un sejas iz- 

ļksnie likās drūm āka neka parasti, 
lii'i saņēma sievas roku savējā.

Es saprotu, ka jum s, inspektor tas iz- 
i'Misās neticami, -  Džeisons sacīja, -  bet, pa 
i 1111 godīgi, nedz Merina, nedz es - mēs 

m ko nezinām.
L - Tad jū s  esat tie laimīgie, kam  nav 

■irviena pasa ienaidnieka, -  Dermota bal
i skanēja nepārprotama ironija.

I )žeisons Rads nedaudz piesarka.
I Ienaidnieks? Tas skan par daudz bi 
(•»•lišķi. Š ajā  nozīm ē es ju m s varu  gal- 

>l -  m um s nav ienaidnieku. Cilvēks, 
Btirš ienīst otru, vēl tam ļaunu, grib ne 
■•i<ģi sariebt, jā . Taču no vēlm es līdz 

l*i;iktiskai darbībai -  teiksim, iebērt dzē- 
ii< nā indi -  ir pārāk liels solis.

Nupat sarun ā ar jū su  sievu es jau- 
l.iļu kas varētu būt rakstījis vai mudinā-
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jis  rakstīt šis vēstu les. Mis Grega iļ 
vo, ka nezina, tomēr, izanalizējot not 
ma apstākļu s, jāsecin a, ka aizdomāt» 
ramo loks sašaurin ās. Kāds taču si. 

ja  dzt'rienu tajā glāzē! Un to izdarīt | 
ja  vienīgi kāds no klātesošajiem .

-  Es neko neredzēju.
-  Es nu noteikti neko nepamanīju 

galvoja Menna. -  Es gribu teikt -  ja  bulli 
dzējusi kādu iemetam kau( ko manā ļl 
es taču nekad no tās nedzertu, vai ne t,<‘

- Un tomēr es nespēju nedomāt, -  I 
mots klusi sacīja, -  ka jum s ir zin 
daudz vairāk nekā stāstāt.

-  Nav tiesa! -  iesaucās Merīna. -  D: 
son, saki viņam, ka tas nav tiesa!

-  Ticiet man, -  Džeisons Rads vēil 
pie Kredoka, -  es absolūti neko nesaprnN 
un nezinu. Visa šī lieta ir pilnīgs ab$ļiraj 
Es varētu noticēt, ka tas bijis domāts «i 
joks... joks, kas kādu nezināmu apstāll 
dēļ beidzās ar noziegum u, kaut gan cll 
vēks, kas to izdarīja, ne domāt nedomai. 
ka viss beigsies ar navi... -  Viņa balsi \i 

skanēja jautājoša nots, bet tad viņs spn . 
gi pakratīja galvu. -  Nē, nē, es redzu, kil 
jum s šī ideja ir pilnīgi nepieņemama.
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Mums jā p ā m m ā  vēl viens jau tā- 
1 biis. -  Kredoks sacīja. -  Atcerieties brī 
pil Kad ieradās m isters un m isis Bedko- 
JH Vīni naca tūlīt aiz vikāra. Kā saprotu.
i nis Grega, sasveicinājāties ar viņiem 
ktinl laipni ka ar visiem pārējiem vie-
ii ni. Bet tad, kā  m an  stāstīja k ā d s  acu 

11« i inieks, gan drīz toDašbrīd jūs esot pa-
1 ilijusies pāri m isis B edkokas plecam 

un ieraudzījusi kaut ko, kas jū s  acīmre-
I.hI stipri satraucis. Vai tā bija, un, ja  

1111' i. tad -  kas tas bija?
Mrrina atbildēja, ne mirkli nedomājot- 

I Protams, ka nekā tam līdzīga nebija! 
 ̂ iili satraukt? Kas gan lai mani satrau k

tu '
Tieši to es gribu uzzināt, -  pacietīgi 

tidroja Dermots. -  Šī persona cieši pa- 
iii.iv uz to, ka tā esot bijis.

Kas ir šī persona? Ko tad viņš vai vi- 

ti.'i teicas redzējis?
ļ J ū s  stāvējāt kāpņu galā un norau- 
iBjāties, ka viesi nāk augšup. Tur nāca 
■trnalists, nāca m isters G raiss ar kun 

IIM -  vieni no vecākajiem  šīs apkaim es 
i'tlflvotājiem, vēl iur bija m isters /\rdviks
■ cils, tikko kā ieradies no Statiem , un

243



bija mis Lola Brevstere. Vai satraukt 
izraisīja kāda no nule m inētajām  p 

nām ?
-  Es jau teicu, ka nebiju satraukta! - 

lina Grega gandrīz vai izkliedza.
- Un tomēr kaut kas novērsa jusu 

m anibu brīdī, kad sasveicinājāties ar 
sis Bedkoku. Viņa ar jum s runāja, 
jūs pat neatbildējāt, tikai skatījāties viļ 
garām  uz kaut ko.

Merina saņēm a sevi rokās, tagad v\m 

runāja ātri, tomēr balss bija savaldīga nu 
apņēm ības pilna:

-  Es varu paskaidrot, es tiešām  to vm 

ru. Ja  jū su  zin āšan as par aktiera dan ■ 
specifiku būtu  p lašākas, jū s  visu vkv- 
sap rastu . G ad ās, ka tēlojot pienāk l>fV 
dis -  pat tad. ja  tu lomu zini ļoti labi (p|* 
tiesībā parasti ta notiek, kad aktieris |m  
tiešām perfekti parvalda savu lomu), -  k 
tu turpini tēlot autom ātiski. Smaidi, itf 
dari vajadzīgas ku stīb as, žestu s, runr 
vajadzīgo tekstu, attiecīgi modulējot hiiM 
si, laCu īstenībā tavs prāts varbūt kavfl 
ja s  pavisam  kaut kur citur. Un tad plļ 
peši iestājas tāds drausm īgs tu k šu m . 
bridis, kad tu pēkšņi nezini, kurā spel<
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■nimta atrodies, kāds ir turpm ākais 
i lr is, kas tev jārunā! Mēs to saucam  
nu “atslēgšanos”. Luk, kas nolika ar 
m ii. Ka m ans virs b ūs jum s jau  teicis, 

neesmu diezin cik spēcīga. Esm u 
iim ietusi sm agu savas dzīves periodu 
. fiļļma, kuru pašreiz uzņem am , prasa 

Lnlinu spriedzi... Es ļoti vēlējos, lai tas 
tulkojums izdotos, gribēju būt jauka un 
uļina, un atsaucīga pret katru, bet kad

* nemitīgi jāatk ārto  vienas un tās pa 
ļl|s frāzes, jāatbild cilvēkiem , kas runā 

1 nu un to pašu, tu jau  sāc darboties 
imlianiski, neko daudz nepiedomajot. 

mi visi saka, cik priecīgi ir tevi satikt. 
iMSta, kā reiz redzējuši tevi pie teātra 
nilrancisko vai lidojuši ar levi vienā lid 

mašīnā. Tīrās m uļķības, bet tev jā b ū t 
l< 'l ielīgai un sm aidot jāatbild, cik tas 

Irvša m  bijis jau k i. Kā ja u  teicu, tu rīko 
lies pilnīgi aulom ātiski, jo  tas viss ir jau  
il/irdēts un uz visu ir atbildēts ne reizi 
īrn. Domāju, ka loreiz mani pārņēm a 

ļīckšņs pagurum s un m anas sm adzenes 
ļlsjēdzās. Pēc m irkļa apjēdzu, ka m isis 
lirdkoka turpinājusi gari un plaši kaut 
ko stāstīt, taču es ne vārda neesmu dzir-
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dējusi un tagad viņa skatās mani pi 
acīm , nesaprotot, kāpēc es klusēju, 
vienkārši bija noguium s.

-  Vienkārši nogurum s. -  Derrnots 
atkartoja. -  J ū s  to noteikti apgalvi 
mis Grega?

-  Jā, noteikti. Nesaprotu, kāper 
neticat man?

-  M ister Rad, -  D erm ots vērsās 
D žeisona, -  dom āju, ka jū s  labak 
savu sievu saprotat, ko es gribu pan 
Esm u norūpējies, loti norupejies 
m is G regas drošību. Ir tikusi apdt 
dēta viņas dzīvība, ir b iju ša s  drai 
vēstu les. T as nozīm ē, ka kāds  tajā 
nību dienā bija m ajā un, iespējam s, 
projām ir šeit, kāds, kam ir saskare ar 
nam u vai ar kadu no tā iem ītnieki 
jū s  saprotat? Š is cilvēks, lai kas viņš 
būtu, var b ū t psihiski slim s. Turklāt 
reiz m ēs nerun ājam  par tukšiem  dr 
diem. Kā sak a, no draudiem  vien n 
viens vēl nem irst. Taču šis cilvēks ni ■ I 
m ierinās tikai ar vārdiem  -  viņš vienr ■■ 
ja u  ir m ēģinājis noindēt m is Gregu. \ 
tiešām  jūs, zinot to visu nesaprotat, I 
m ēģinājum s var tikt a tk arto ts?  Ir til ■
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ns ceļš, kā nodrošināties -  ju m s jāiz- 
i il.i man viss, kas ju m s zinām s. Es 

iku, ka jū s  noteikti zināt, kurš ir šis 
oks, bet dom āju, ka, būdam i atklāti
i mani jū s  spēsit ja  ne sniegt atbil- 
l;id vism az dot kādu m ājienu kas 

Itu palīdzēt atklāt vainīgo. Vai iz 
■iiisiet visu, kas ju m s zinām s? Vai, ja  

!S neko nenojaušat - kas ari ir pilnīgi 
ļi«‘jam s, -  n epārliecināsiet sievu, ka

ii.i nedrīkst noklusēt neko. Es lūdzu
iii il tikai to, kas n āks par labu viņas 

i*.i s  drošībai.
i)žeisons lēni pagrieza galvu un uzlU 

ij i sievu.
Merin, tu dzirdēji, ko saka inspektors 

doks? -  viņš nopietni jautāja. -  Iespe 
fcis, ka tu. kā viņš teica, zini kaut ko 

lu ko es nezinu. Ja  tas tā ir. Dieva 
ļ|, nejoko ar to! Ja  tev ir kaut m azākās 
'/domas pret kādu, pasaki mums!

Bet man nav aizdom u ne pret vie
i i i . -  viņas balss kļuva žēlabaina. -  Tev 

i.iu jātic!
- No ka jū s  todien nobijāties? -  nopra- 

iļfi Kredoks.
Ne no viena es nenobijos!
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-  Paklausieties, mis Grega, starp < ||M 
kiem, kas tobrīd nāca pa kāpnēm i 
stāvēja tur, bija divi sen neredzēti <lr»i 
gi ku ru s jū s  nekādi nebijāt sagatavoju 
sies tik negaidīti sastapt -  m isters «  
dviks Fens un m is Lola Brevstere. V|l 
pēkšņi ieraugot viņus tuvojam ies, M  
pārņēm a kādas īpašas izjūtas? J ū s Nrti 
nezinājāt, ka viņi ieradīsies, vai ne tiV?ļ

-  Nē, m um s nebija ne jau sm as, k a lf l  
ir Anglijā, - bilda Džeisons Rads.

-  Es ju tos iepriecināta. -  iesaucas Mi 
rma. -  Ārkārtīgi iepriecināta!

-  Bijāt priecīga redzēt mis Brevsteri'?«
-  Jā. -  Viņa uzm eta tam ašu, aizrioinl 

gu skatienu.
-  Cik zinu, -  Kredoks turpināja izpntl- 

ņāt, -  Lola Brevstere bija precējusies M 
Robertu Trasketu. jūsu trešo vīru?

-  Jā, bija.
-  Viņš šķīrās no tās, lai apprecētos ml 

jum s?

-  O, tas nevienam nav noslēpums, -  Mi 
rīna nepacietīgi attrauca. -  Jum s nav |Š 
domā, ka esat atklājis ko īpašu. Vienu l>ri 
di toreiz sanāca tāda neliela jezga, taču ' 
Iu galā viss beidzās bez jebkādā ienaid«
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I ļ- Vai viņa jum s draudēja?
Nu... savā ziņā jā. Bet, ak vai, es vē- 

I |h n  kaut m ācētu izskaidrot! T ādus 
ļfltniidus neviens nopietni neņem. Tas 

<iiilka vienās viesībās, Lola bija krietni 
■l/i rusi. Ja  viņai būtu roka pistole, viņa 
i- и11 uz mani šāvusi. Par laimi, ieroča 
ļ»ip|il|a. Tas viss notika pirm s daudziem  

I В р сш /Tādām  vētrainām  emocijām nav 
Hļh-. mūžs! Tās tiešām  neilgst m ūžīgi, tik 
V un nē! Džeison, tā taru ir. vai ne?

Es teiktu, ka -  jā, (ā tas ir, -  Džeisons 
I ■■ n h nosvērti sacīja, -  un varu apliecināt 
IhHr.ter Kredok. ka tajā pēcpusdienā Lolai 
Iniivsterei nebija ne m azākās izdevības 

ilndet m anas sievas dzerienu -  es visu 

ilui uzturējos viņas tuvumā. Ka Lola pēc
I idiem ilgām draudzīgām  attiecībām  v a 

ļu pēkšņi sadomāt atbraukt uz Angliju, 
liil ierastos m ūsu mājā ar iepriekšēju no- 
ilnmu noindēt manu sievu -  tāda doma 
мм pašos pamatos ir galējs absurds!

Es izprotu jū su  attieksm i, -  ieteicās 
i-, и doks.

Tā nav tikai attieksm e, vēl ir arī pats
i.iM s  kā tāds -  viņai nebija iespējas pie- 
hivoties Mermas glāzei.
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-  Otrs talais viesis -  Ardviks FensVl 
Derm ots pie sevis atzīm ēja, ka f U

sons pirm s atbildes gandrīz nemau( 
vilcinājās.

-  Viņš ir ļoti sen s draugs. Ncbijar 
ku šies d au d zu s gadus, lai gan laik. 
laikam  apm ainām ies vēstulēm . Vii 
nozīmīga persona Am erikas lelevizijii

-  Fens ir arī jū su  sens draugs? - fl 
mots griezās pie Merīnas.

Atbildot viņas elpa kļuva st rau jaka:
-  J ā , o, jā! V iņš... viņš man v ie n i- 

bijis ļoti tuvs, k au t arī pēdējos gaffl 
m ēs reti tikām ies. -  Tad, rūpīgi virkn 
dam a vārd u s, vina turpināja: -  Ja  |1 
dom ājāt, ka es, pēkšņi ieraudzījusi Ķ 
dviku, nobijos, tad tas ir pilnīgi apl; 
A b solūtās blēņas! Kāpēc gan m an bil 
jāb a id ā s  no viņa? Kāds tam būtu I 
m esls? Mes esam  lieli draugi. Fs vir
kārši biju ļoti pārsteigta, ieraugot vliju 
savā priekšā. Tas bija patīkam s pārstcļi 
gum s.

Augsti paceltu galvu viņa modri un l;r 
aicinoši uzlūkoja Dermotu.

-  Pateicos par sarunu, mis Grega, -  Km 
doks mierīga balsī sacīja. -  J a  kāda bridll
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piiij iiet vēlmi uzticēties man nedaudz
■ k, sirsnīgi iesaku griezties pie manis 

rltavejoties.

ČETRPADSMI'I Ā NODAĻA

Misis Bentrija tupēja uz ceļiem. Laba
■ ifi kaplēšanai. Mīksta, irdena augsne, 
pi ue jau  ar visu kaplis var tiki galā.
. Iksņi un pienenes no vienas vietas, 

i-iis Bentrija varonīgi ņēm ās apkarot šo 
ļip u .
Aizkususi, bet triumfējoša, viņa beidzot 

HpfiLsās kājās un, neviļus pametusi skatu
ii zogam uz ceļa pusi, pārsteigta ierau 
iļ.i ka no telefona automāta būdiņas, 

B *  atradās ielas pretējā puse pie autobu 
i pieturas, iznāk melnmatainā sekretāre, 
li'.is vārdu viņa nekādi nespēja iegaumēt. 

“ i i>an viņu sauca? Vārds sākās ar B, vai 
nhūt tas bija R? Nē, Zilinskija, jā, tads bi-

11 uzvārds, viņa atcerējas īstajā bndī -  Ella, 
hi'rsojusi ielu, jau  iegriezās ceļā, kas veda 
ļi misis Bentrijas naminu.

P Labrīt, mis Zilinskija! -  vina tai
■ mdzīgi uzsauca.
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Misis Bentrijai par lielu izbrīnu, 
Zilinskija tramīgi salecās, atgadin;i<|| 
pēkšņi iztrūkušos zirgu.

-  Labrīt, -  Ella atņēm a sveicienu 
steigšu s piem etināja: -  Iznācu piezv, 
kaut kas atgadījies ar telefonu māja.

Atbilde pārsteidza m isis Bentriju. 
pēc gan sekretāre u zskata  par vaja< 
paskaidrot savu rīcību, viņa nobrin 
un laipni aicināja:

-  Cik nepatīkam i un neērti! Nāciet 
m anis un zvaniet katra laikā, kad 
rodas vajadzība.

-  0 ...jā ... pateicos... -  Ella izst >■ 
un nošķaudījas.

-  Ju m s ir siena drudzis, -  m isis E 
trija nekļūdīgi noteica diagnozi. -  Pt 
ģiniet vāju dzeram ās sodas ūdeni!

-  Ak. b ūs ja u  labi. Man ir ļoti efekt 
pretlīdzeklis pulverizatorā. Bet, vicniilļļfrl 
paldies jum s!

Velreiz n ošķaud ījusies, viņa raitā tfd 
aizm etās pa iebraucam o ceļu.

īsu bntiņu domīgi noraudzījusies tai it» 
pakalus, misis Bentrija pārlaida acis darinu 
un savilka neapmierinātu grimasi -  dieni/ 
nekur vairs neredzēja nevienu nezāli.
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ļfllllo  laiki tā kā būtu pagājuši, -  vi-
■ neskaidri nom urm ināja. -J ā a tz īs ta s , 

№•111 j'an es viena ziņkārīga veca sievie-
■ m.111 tomēr gribas noskaidrot, vai... 
Ik .iilu  brīdi pasvārstījusies, m isis
i  11 ija. padevās kārdinājum am  Jā, pie 
B » . lai viņu uzskata par ziņkārīgu vece-
li lnļt viņa noskaidros! Noteiktā gaitā v i

ra. iesoļoja m ājā, piegāja pie telefona 
■t, i ita, pacēla klausuli, uzgrieza numu- 

№ Mozā, skanīgā balss šķita  atbalsoja- 
B r  s no tālām kosm osa dzīlēm: 

(losingtonhola...
L Šeit misis Bentrija no namiņa parka 

Ih ’ilmmgalā.
(), labrīt, m isis Bentrija. Šeit Heilijs 

tu stons. Mēs tikām ies sarīkojum a die- 
liii Ar ko varu palīdzēt?

t  Domāju, ka palīdzēt varētu es jum s. 
i'i ka jū su  telefons sabojajies...

Ārkārtīgi pārsteigts, Prestons viņu 
Irti trauca:

Musu telefons sabojājies? Bet tas ir 
ļlļnigā kārtībā! Kāpēc jū s  domājat, ka ar
lo kaut kas noticis?

Ak. laikam  būšu  kļūdījusies! -  ie- 
ļuļrās m isis Bentrija un bez liekas
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kau trēšan ās piemeloja: -  Brīžiem tfi 
ka saklausu  ko galīgi aplam u.

Nolikusi klausuli vina brīdi nog 
tad uzgrieza citu num uru.

-  Džeina? Šeit Dollija.
- J ā ?  Dollij, vai kas noticis?
-  Nūjā, kau t kas diezgan dīvām 

jaunā sieviete, sekretāre, runaja pa 
fonu no ielas autom āta. Viņa gluži ni 
jadzigi ņēm ās m an skaidrot, ka dai
lo tādēļ, ka telefona līnija Gosington 
esot bojāta. Taču es piezvanīju uz ■■ 
ni, un izrādījās, ka nekādu bojāji 
nav bijis... -  un m isis Bentrija dziļdo 
apklu sa, nogaidīdam a, lai vēsts ieļļ 
draudzenes apziņā.

-  Patiešām, -  mis Mārpla domīgi m 
ka, -  interesanti...

-  Kapec viņa tā danja, kā jus dom āji
-  Skaidrs, ka negribēja, lai kāds u 

klausās...
-  Noteikti.
-  Tam par iem eslu var b ūt daiļā

k a s ...
-  Ja ...

Interesanti... -  mis Mārpla vēlrei?
kārtoja.
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tinlU iedom āties cilvēku, kurš būtu 
i .urāk noskaņots uz runāšanu  nekā 
in.ilds M akneils. R udm atains, patika

i' ikata, viņš laipni sagaidīja Dermotu 
doku, nemaz nem ēģinādam s slēpt sa- 

mkāri.
Kā sokas ar izm eklēšanu? -  reportie- 

|.mtāja jau trā  balsi. -  Vai priekš ma- 
iieatradisies kāds pikants jau n u m s? 
Šobrīd nekā, varbūt vēlāk.
Kā allaž izvairāties. Nekas nav mai- 

fiļics. la ip n s , bet noslēgts kā austere.
I neesat nonācis līdz brīdim, kad jā- 

H kle no m alas kāds, kas "sniegtu a t
e istu  izm eklēšanā”?

Esmu nonācis līdz jum s. -  Kredoks 

iinsimnēja.
I Vai šī piezīme jāsaprot kā dzēlīga 

illvdomība un patiesībā jūs turat aizdo 
iii.is mani, ka es esm u nogalinājis Heteri 
Itedkoku? Vai dom ājāt, ka es p ārskatī
ts , jo biju iecerējis nogalināt M ennu 
tlieģu, vai varbūt biju dom ājis Heteri 
lirdkoku, bet pārskatījos attiecībā uz 
It iinu Gregu, vai arī uzskatat, ka jau



no paša sāku m a tiku domājis vienīgi 
Heteres Bedkokas nognlinašanu?

-  Es neko neesm u teicis, -  Deri 
pasteidzās iestarpināt.

-  Nē, nē, jū s  to neteiktu, vai ne9 
esat korekts cilvēks. Labi. PaskatiJ  
kas m um s ir. Es biju tur. Iespējas ne 
ka, bet vai man bija motīvs? Ak pro j 
tas ir viss, ko jū s  vēlaties uzzināt -  k 
man bija motīvs?

-  Nekādi nespēju iedomāties, -  nosi 
jā s  Dermots.

-  Prieks dzirdēt! Uzreiz sajūtos dn 
bā.

- Es atn ācu , lai painteresētos, ko 
redzējāt tajā pēcpusdienā?

-  Jum s ja u  ir m ana liecība, es visu 
stāstīju  vietējai policijai tūlīt pēc notiki 
ma. T as ir pazem ojoši -  es biju klat 
ziegum a bridi, praktiski es redzēju, kd 
nogalina cilvēku, ka tiek izdarīta slepl< 
vība, un tomēr -  man nav ne jau sm ā 
kas to izdarīja! Man kauns atzīties, ka 
visu apjautu tikai tajā brīdī, kad redzeJu, 
kā nabaga ja u k ā  sieviete sēž krēsla 
nās pēc elpas un tad izlaiž garu. Pi
lam s, es biju aculiecinieks. Lielisks, stfrt
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. .i lonāls m ateriāls -  man! Bet jum s es 
hI īs o s , cik ļoti ju tos pazem ots, ka neko 
■i;ik tā ari nezinu. Man vajadzēja pa

nu ko vairak! Un nepūlieties apmānīt 
lli.nii, ka inde bija dom āta Heterei Bed 
>niK ii. Viņa bija patīkam a sieviete, kas 
■niclz pļāpā, bet tāpēc jau  nevienu ne- 
h ļikavo, ja  nu vienīgi tad. ja  tiek izpļā- 

ļtni , kāds briesm īgs noslēpum s, taču 
ļlliili iedom āties cilvēku, kas iedrošina
i uzticēt Heterei Bedkokai kādu noslē
gumi. Viņai tas arī nebūtu interesējis. 
i->iis viedoklis par viņu ir ka par sievieti. 

L īs pastāvīgi runāja vienīgi un tikai par

Ivi.

To visi uzsver, -  apstiprināja Kre

ili )ks.
I -  Un tā -  esam  nonākuši pie M erīnas 
legas. Esm u pārliecināts, ka atrastos 

Irum s ja u k u  motīviņu, lai kads vēlētos 
viiiu nozāļot -  skaudība un greizsirdība, 
Mi m īlas trīsstūris -  viss, kas vien var 

vrīdot drām as pam atu. Kas izdarīja no
lējum u? Kāds, kuram  izkritusi skrūvī- 

ļi\ tā es dom āju. Lūk, nu ju m s ir m ans 
vk dais viedoklis. Vai to jū s  gribējāt dzir- 

Ufll?
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-  Ne tikai to. J u s  ierādāties un " —ņ 
au gšā  pa kāpnēm  gandrīz vienā la lk fi 
vikāru un nieru, vai tā?

-  Precīzi. Tacu tā nebija m ana p i n  
uznākšana. Es jau  biju paguvis ieprlm 
būt tur, augša.

-  To es nezināju.
-  Jā. M ans am ats prasa, lai es iilr fl 

tos nem itīgā kustībā, saprotiet, g a r ļ ļ  
gan tur. Kopa ar fotogrāfu m ēs b ļ|f l 
augšā, tad nokāpām  lejā, lai iem ūžin i- 
mēra parādīšanos vietējās publikas
nu, apm ēram  tā -  sa jū sm as pilni iz; 
cieni no vienas p uses un diži gudras ■ 
bildes no otras. Tad kāpu atkal augi* 
ne tik daudz, lai strādātu, cik iemest ItA 
du glāzīti. Dzērieni bija patiešām  augs®  
klases.

-  Skaidrs. Vai atceraties, kas atradis 
uz kāpnēm, kad devāties augšup?

- T u r  stāvēja M argota I3ena no Lnītflnļ 
nas ar savu kameru.

-  Vai jū s  viņu labi pazīstat?
- O, mēs bieži saskrienam ies. Gldrt« 

meiča, ieguvusi zinām u popularitāti shviI 
profilā. Bilde visos daudzm az ievērojamo* 
n oliku m os -  pirm izrādēs, galā k o n c ■
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L  pecializējusies fotografēšanā no ne- 
r.iiem rakursiem. Māksla! Viņa stāvē- 

IJdceļā kāpņu laukum a stūri -  ļoti iz- 
i- i'ii.'a pozīcija, lai knipsetu gan tos, kas 
» |H augša, gan tos, kas sasveicinājās ar 
1 nnu Gregu Tieši pirms manis virzījās 
. |l;i Brevstere, pirmajā brīdi es pat nepa
• i >n viņu -  līdz šim rieredzēta frizūrā, m a
li nīsas krāsā. Fiji Islnnder stilā, pēdējais 
iiik Ies kliedziens. Kad es viņu redzēju ie- 

■ckšējo reizi, tie bija tumši kastaņbrūni
■ i liegos viļņos apņēma seju un kaklu. 

bil:ii līdzās stāvēja liela augum a melnīg 
pi ļs amerikānis. Nezinu, kas viņs ir, bet 

katijās varen iespaidīgs. 
k Vai, dodoties augšup, jū s  paskatījā- 

Bi's ari uz Merinu Gregu?
I  - Jā, protams.

Vai neizskatījās, it kā viņa būtu par 
i'il ko nobažījusies vai šokēta, vai izbi- 

111: ies?
Savādi, ka jū s  par to jautājat. Vienu

i m īdi es tiešām iedomājos, ka viņa grasas 

l';,Mibt.
Skaidrs, -  Kredoks novilka. -  Patei- 

ros par sarunu. Vai nav vēl kas piebil

stams?
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M akneils uzlūkoja viņu ar plati ir 
tām, nevainīgām  acīm.

-  Ko gan es varētu piebilst?
-  J ū s  neizskatāties diezin cik parli 

noss, -  Kredoks viņu pakaitināja.
-  Toties jū s  izsk atāties pārliecin. 

ka slep k ava neesm u es. Žēl. I e d e l i ļ  
ties -  pēkšņi atk lājas, ka es esm u M» 
nas pirm ais vīrs. Neviens taču neko ik  

na par nabaga zelli, izņemot vieii">i 
ka puisis bijis tada niecība, ka pat vļ 
vārds ir aizmirsts!

Dermots nosm ējās.
-  B ū siet apprecējies, apmekleda» 

pirm skolu? -  viņš painteresejas, -J 
varbūt tad kad vēl klunkurojāt, rlpufl 
ietērpis? Nu, man jasteid zas. Jāpasp^ 
uz vilcienu.

III

Skotlendjardā uz Kredoka r a k s t ā m a i  
da gulēja kārtīgi sakrau ta  dokumentu 
kaudzīte. Ātri pārskatījis dažnedažādi 
ziņojum us, viņš pār plecu pajautāja:

-  Kur Lola Brevstcre apm etusies?
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■ >avojā”, ser, lu ksu sa num urā 1800. 
n.i ļus gaida.

Ardviks Fens?
* "Dorčesterā”, otrais stāvs, 190. 

Skaidrs.
Viņš pacēla pāris kablogram inas un,

■ mis  iebāz! kabata, vēlreiz pārlasīja. La
" lēdējo  no tam, viņš pasm aidīja. “Ne- 
.i.iia, ka nepildu savu pienākum u.
nstmāte Džeina.” Dermots lasīja.
Kredoks pameta Skotlendjardu un de- 

iiii viesnīcas “Savoja” virzienā.
Iola  Brevstere savā luksusnum ura ša 

udīja viņu pārspīlēti jūsm īgi. Dermots 
: i lejoši nopētīja slaveno aklrisi, klusībā 
ilidzinadams savu s vērojum us ar ziņo 

■Mīnā izlasīto. Tīri labi saglabājusies pār-
ii ilējusi skaistule, viņš konstatēja, kaut 
n bagātīgi krāšļojusies un pārspīlēti 

|n,mierīga, viņa joprojām patika publikai, 
mtams, pilnīgi pretējs tips Merīnai Gre- 

imI Sasveicinašanās jūsm ai apsīkstot.
1.ola atmeta “Fidži salas draiskides” stilā 
Irveidotos m atus, koķeti savilka ar lūpu 
limnadi bagātīgi krāsoto muti un, nopli- 
'Ilādama zili ēnotos plakstiņus pār liela- 

|.un, brūnajām  acīm. teica:
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-  Vai esat am ācis, lai atkal iji 
m ani ar tiem šausm inošajiem  iaul 
miem? Kā to jau darīja vietējai.
cists?

Nedomāju ka mani jautajurni j 
liksies pārak šausm īgi.

-  O, esm u pārliecināta, ka tie bus I 
tādi! Esm u pārliecināta, ka visas sis 
tas pam ata jā b ū t kādai šausm īgai 
dai.

-  J ū s  tā dom ājat?
-  Jā . Jo  tas viss ir tik muļķīgi! VftJ 

tiešam  jūs ticat, ka kāds m ēģināja m 
dēt M erinu? Kam gan kaut kas tāds 
rētu ienākt prātā? Zināt, viņa ir tik 
ka, absolūts mīļumiņš! Visi viņu m l.

-  Arī jūs?

-  Bet, protams! Visu m ūzu esm u vli 
apbrīnojusi!

-  Nu nu, mis Brevstere, vai tad pin 
gadiem vienpadsm it divpadsm it ju m s iļi 
i/nāca tadas nelielas nepatikšanas viņtļ ■ 
dēļ?

-  Ak, jū s  par to! -  Lola nevērīgi atmet 
ar roku. -  Es biju briesmīgi sanervoz« )■* 
sies un zau dējusi galvu. Es un Robeil* 
m ēs drausm īgi strīdējām ies, ne viņš, ur



iu viens no mums neuzvedas normāli,
■ Merlna kaislīgi iem īlējās un aizrāva 

viņu, nabaga mīļumiņu.
[irt jū s  strikti protestējāt.
Nūja. droši vien, inspektor. Protams. 

Mm ..(I es saprotu, ka iznākum ā tas tomēr
■ i vislabākais, kas ar mani varēja notikt, 
-ni toreiz es no sirds pārdzīvoju -  bērnu 
I ja saprotat Šitā izjaukt ģimeni! Un 

■nn‘r - ja u  tad es apjautu, ka Roberts
ii es, mēs bijām pārāk atšķirīgi cilvēki, 

ml zināt, tiklīdz izšķīros, es apprecejos
iii ICdiju Grovu. Vispār, šķiet, es jau labu 
ļriiru pirms tam biju viņā iem īlējusies, 
■<•! bērnu dēļ, protams, negribēju izjaukt 

i.iiļlibu. Tas ir ļoti svarīgi, lai bērniem  

liiiln ģimene, vai ne?
I Tomēr runā, ka jū s  esot bijusi ārkar- 
lilļi satriekta.

- O, ļaudis vienmēr daudz runā, -  Lola 

i ̂ vairīgi izmeta.
- Toreiz jū s  sarunajāt ne m azum s tra 

lv11 lietu, vai ne, ni’ s Brevstere? J ū s, vi
i< m dzirdot, draudējāt nošaut mis Gre- 

i'ii vism az tā es sapratu.
-  Es jau  teicu -  runā daudz. Tādos ga- 

Eljļijnos draudi tiek pat gaidīti, tiem
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jāizskan. Protam s, patiesībā es in'vh 
netaisījos nošaut.

-  N eskatoties uz to, ka dažus g, 
velak ju s  mēģinājāt nošaut Ediju?

-  O. tas notika tādēļ, ka m es saķlL 
jām ies, -  bezrūpīgi attrauca Lola, -  un 
zaudēju savaldīšanos.

-  Mis Brevstere, no drošiem  avoiii 
man ir zinām s, ka ju s  reiz esot teiku 
lūk, kā man apgalvoja, precīzi jusu  vi 
di, -  Derm ots nolasīja no piezīmju 
m atinas: -  “Tā kuce lai necer, ka v ' 
tiks cauri. J a  n enošaušu  viņu tagad, 
nogaidīšu un atriebšos citād āka v f l  
Man vienalga, cik  ilgi b ūs jāgaid a, kal 
gactiem, ja  b ū s vajadzīgs, bet galu gala 
norēķināšos ar viņu.”

-  O, esm u pārliecināta, ka nekad inlll 
žā neesm u neko tadu teikusi, -  Ix>la hlļ
ļi sm ējās.

-  Esm u pārliecināts, ka esai.
-  Laudim  paHk pārspīlēt. -  Burvi' 

sm aids atp lau ka viņas sejā. -  Tobrīd r» 
biju ka prātu zaudējusi, saprotiet, -  vji 
pieklusināja balsi. -  Ko tik dusm ās nesM 
runā! Patiesība jū s  taču neticat, ka ci. 
nogaidījusi četrpadsm it gadus, brauk

264



b Angliju, lai uzm eklētu Merinu un ie-
■ 111 nāvējošu indi viņas kokteili! Pie 

tin man tas jāu zspēj to trīs m inūšu 
Bp, kamēr mēs sirsnīgi sasveicinām ies!

■ icrmots patiešām  tā nedom āja. Tas 
lien nelikās ticami. Skaidrības labad

M sacīja:
10s tikai vēlos pievērst ju su  uzm ani 

ti Um apstāklim , ka kaut kad draudi 
nu r uka izteikti un ka todien Merīna 

Ikf'a pavisam noteikti bija pārsteigta un 
luļusies, ieraugot kādu, kurš nāca au g
li pa kāpnēm . Dabiski, ka pirm ais, kas 
n.'ica prātā, bijāt jūs.

Bet m īļum iņš Merīna bija tik priecī- 
Iju mani atkal redzēt' Viņa noskūpstīja  

H ' Liļi un sauca, cik burvīgi ir atkal satik- 
■ļlih O, inspektor, es patiešām  dom āju, 

n  ļnsu idejas ir pagalam aplamas!
Un īstenībā jū s  visi esat kā viena lie- 

I !■> laimīga ģimene?
Nu, tas ir daudz tuvāk patiesībai ne- 

h i visas jū su  aizdomas.
Un ju m s nenāk prātā nekas tāds,

; varētu noderēt izm eklēšanai? Ne ie
zināties nespējat kas gribētu nogalinat 

nTinu?
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-  Es jau teicu -  neviens viņu negrlftJ' 
galināt. Galu galā viņa ir pavisam p inm 
izlutināta sieviete. Allaž sace| kņadu I  
visu ko, uztraucas par savu veselību, «  
mainīgā garastāvokli, grib to un šo, uif̂ ļ 
kaut ko, bet, dabūjusi vēlamo, nav ,m m 
rināta. Nesaprotu, kāpēc par viņu I, tu 
jūsm inās? Džeisons no laika g;iia ka ļ f l  
tiecies pēc viņat>. Kas gan tam vīrarii l 
jāpārcieš! Bet tā nu tas ir -  visi sami» i >im. 
ar Merinas kaprīzēm, visi viņai izdabfl. f l 
viņa tik uzsm aida tiem ta skum ji un Itlf 
un izdveš pateicības vārdus, un acu, 
dzot liek visiem sajust, ka viņu rūp>-.-« . < 
bagātīgi atalgotas. No Uesas nesaprotu, |i 
viņai tas izdodas! Izmetiet no galvas doh ■ 
ka kāds viņu gribējis nogalināt!

-  Es labprāt to daruu, bet diemžēl n 
varu, jo tas tomēr notika.

-  Ko jūs ar to dom ājat -  tas notiku 
Merīnu taču neviens nav nogalinajis!

-  Ne. Bija m ēģinājum s.
-  Ne mirkli neticu! Es prātoju, kam 1)1 

ja  izdevīgi nogalināt to sievieti, to. km 
lika nogalināta? Dom āju, kadam , liiin 
pēc viņas nāves tiek pie bagaiības.

-  Viņa nebija bagāta, mis Brevsten-
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Nu. tad bija kāds cits iemesls. Lai nu 
jļsu  vietā es par Merīnu neuztrauk- 
\i Merīnu vienmēr viss ir kārtiba. 
yai tā ir? Man viņa neliekas pārāk 

l i l ija .

<) tas tāpēc, ka viņa no it visa iztai- 
illezin ko. Nelaim īgas m īlestības. Ne- 

r|.i dzemdēt bērnus.
Viņai ir adoptēti bērni, vai ne? -  Der- 

ls noprasīja; ausis viņam dzivi skanē- 
mls Mārplas neatlaidīgā balss.

Ja, bija, kaut kad. M anuprāt, tas 
lljljn prata darbs. Bet viņai ja u  tas 
iksturlgi -  vispirm s kaut ko im pulsīvi 

ķ llT t, bet pēc tam gausties, kaut nebū- 
ln darījusi.

Kas nolika ar adoptētajiem bērniem ? 
Nav ne jau sm as. Pec kāda laika tie 

■h MKārši izgaisa. Man šķiet, tie viņai drīz 
apnika kā parasti viss pārējais.
Ak ta, -  Dermots noteica.

IV

Nakamais m ērķis -  D orčesteras vies 
I tina, luksusnum urs 190.



-  V ecākais inspektors... -  Ai 
Fens ieskatījās vizītkartē, ko turēja

-  ...Kredoks.
-  Ar ko varu pakalpot?
-  Ceru. ka neiebildīsiet, ja i 

ju m s dažus jau tājum us.
-  Nepavisam . J ū s  dom ājat to not 

mu M ačbenem ā, nē -  Sentm erļm īdJ 
šķiet, to vietu sauc?

-  Jā. Sentm erim īdā, Gosingtonholflļ
-  Ne prātā nebūtu ienācis, ka Džr 

nu Radu piesaista līdzīgas vietas. Alu 
taču ir neierobežotas iespējas tikt pir 
bas Džordža vai karalienes A nnas Li| 
stila m ajas; G osingtonhola ir iztēli 
V iktorijas laikm eta savrupm āja. Brm 
kas gan tajā tik pievilcīgs?

-  O. kaut kas tomēr ir; dažus pieša 
tieši šajā laikā celto cku stabilitate.

-  Stabilitāte? Var ja u  būt. ka ļjļiļ 
taisnība. M anuprāt, M rrīna ilgojas |> 
stabilitātes dzīvē. Tieši tas nabaga mellt 
nam  vienm ēr pietrūcis, un pēc tas v-- 
allaž alkusi. Iespējams, ka uz neilgu lu. 
di šī vieta viņu apm ierinās.

- J ū s  Merīnu Gregu labi pazīstat. mU 
ter Fen?
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ļ  Aidviks Fens paraustīja plecus.
Vai labi? Nezinu, ko lai saku. Esam  

ļiM islami it kā gadiem ilgi, varbūt parei- 
i ili b.itu teikt -  pazīstam ies laiku pa lai

ni
Ku'doks vērtējoši nopētīja am erikāni: 

|in inigsnējs, spēcīga augum a vīrs, caur- 
mliļošs acu skatiens aiz biezajiem briļļu 

liikliem, masīvi žokli, sm agnējs zods. 
k lv ik s  Fens turpināja runāt:

Kā noprotu no avīzēs rakstīta, pro- 
•l< nia slēpjas apstāklī, ka tā m isis Kāvi- 
iii-.auc tikusi noindēta aiz pārskatīša- 

lins, ka patiesībā inde bijusi domāta Me- 

[ļtifei Gregai. Vai pareizi?
Jā, tā izskatās. Saindētais kokteilis 

i<ii<i paredzēts mis M ennai. Bet gadījās, 
1 misis Bedkoka izlēja savu glāzi un 
4i nna piedāvāja viņai savējo.
I Hm, izklau sās pārliecinoši. Un to- 
ncr, es no tiesas nespēju iedom āties, 

k.'s gan būtu gribējis noindēt Merīnu. It 
,iasi, ja tur nebija Linetes Braunas.

- Linete Brauna? -  Kredoks apm ulsa.
I Fens pasmaidīja.

Ja  Merīna lauž kontraktu, lomu d a
Ini Linete, bet viņai tas nozīm ētu ļoti
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daudz. Taču, neskatoties uz to, es n 
ju noticēt, ka viņa būtu ie šū ta is !  i 
slepkavnieku ar uzdevum u noindcl 
jasm āti. Izk lausās par daudz nn-i 
matiski.

-  Pārak nereāli, -  D crm ots sau: i 
balsoja.

- Ak, ticiet man, tas ir pārsteidzu .l 
visu sieviete nedabū gatavu godk 
dēļ, -  Ardviks I'ens nosm ējās un ttirļ 
ja: -  Ņemiet vērā, ka nāve varbūt n 
netika plānota. G alvenais m ērķis va 
bija M trinu tikai iebiedēt... lai izsistu 
ņu no, tā teikt, ierindas, nevis lai nol 
tu...

Kredoks noliedzoši pakratīja galvu.
-  Doza daudzkārt pārsniedza p i e f l  

1110 devu.
-  Gadās, ka pai lietprateji kļūdās.
- Tāda ir jū su  teorija par notikušo?
-  O, nē, ne jau  teorija. Es vienīgi i/.m 

ku savas dom as, kada tur var būt tro 
ja. Esmu tikai nevainīgs aculiecinieks. I

-  Vai M cnna Grega bija loti pārsteigta, 
ieraugot jū s?

-  Jā, viņa bija painatigi pārsteigta, - alļ 
cerēdam ies tikšanās brīdi, viņš uzjautil-
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mi11 iesm ējās. -  Nespēja noticēt savām  
iim. kad redzēja mani kāpjam augšā pa 
fcilPfn. Jāatzīst, ka sagaidīja viņa mani 
Ifil'tīgi. sirsnīgi.
► Sen ka nebijāt tikušies?

Gadus četrus vai piecus varētu būt. 
Bet pirm s tam jū s  bijāt loti tuvi 

liiiugi, vai ne?
Vai jūsu teiktajā slēpjas kads no 

’i lkls mājiens, inspektor Kredok?
Ainerikāņa balss bija izm ainījusies, ta

pini tā skanēja auksti un draudoši. Iedo- 
inriļoties, cik šis vīrs spētu būt nežēlīgs 

pretinieks, Dermotu pārņēm a nelāga 
iļiita.

M anuprāt, daudz labāk būtu, -  asi 

|mi izaicinoši norūca Fens, -  ja  jū s  atklāti 
■fclpiktu, ko gribat uzzināt.
I  - Tieši to es gatavojos darīt, m ister
i < n. Man jānopratina ikviens, kas fodien 
līp bija. Jānoskaidro, kād as katram  ir 
n iecības ar mis Gregu šodien, kād as

i r. b ijušas agrāk, kunājot par pagātni, 
nevienam nav noslēpum s, ka reiz jū s  b i
ti neprātīgi iemīlējies Merīna Gregā.

Ardviks Fens nepacietīgi paraustīja  

plecus.
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-  Ja, bija tāda aizraušanās Par lai 
viss atri beidzās.

-  Runā, ka viņa esot ju s  savaldzini 
si. bet tad atraidījusi, un ju s  to esot it#|| 
mis ļaunā.

-  Runā... runā! Man gan šķiet, ka LL 
sijāt par to “Conlidenlial".

-  To teica visnotaļ nopietni un par |fll 
su attiecībām  labi informēti cilvēki.

Fens nikni aim eta galvu, atklad*. 
inspektora skatienam  savu masīvo kakl

-  Ja, vienu laiku biju iededzies ka, ■■ 
bā pret Merīnu, -  viņš sacīja. -  Viņa lil 
skaista  un ļoti kārdinoša sieviete, viļ 
vēl tagad tāda ir. Taču teikt, ka es i ■ 
draudējis viņai, tas nu ir pārspīlēti. J d  
man nepatīk, ja  kād s izjauc m anus plfll 
nus, inspektor. Daudzi, kas uzdrošina)* 
šies, pēc tam rūgti nožēlojuši. Taču HO 
principu es attiecinu galvenokārt uz tin  
vām darba darisanam .

-  Es sapratu , ka jū s  izm antojāt shv.. 
ietekm i, lai M erīnai tiktu atņem ta Iniu i 
filmā, kuru tobrīd uzņēm a?

Fens paraustīja plecus.
-  Merīna nederēja šai lomai. Viņas i i 

režisora starpā izcēlās konflikts. Es hfl
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i ildījis naudu tajā filmā, un man nebi
ju ne m azākās patikas riskēt. Taču tas 

nu cās, es jum s galvoju, tikai un vienīgi 
11/ biznesu.

lā č u  Marina Grega uztvēra to savā-
I ik.

O. dabīgi. Viņa allaž ir pārliecināta,
■ viss ir saistīts vienīgi un likai ar viņas 
|H īsonu.

Vina esot stāstījusi dažiem  saviem  
n mgiem, ka baidoties n ojum s.

Tiešām viņa ta stāstījusi? Cik bēr
ni iķīgi! Man šķiet, viņai patīk radīt sen- 
.M ijas ap sevi.

I Jū s uzskatāt, ka viņai nebija iemesla
h.'idities no jum s?

Protams, ka nē. Lai cik lielas būtu 
n mas vilšanās attiecībās ar sievietēm , 

ln  (ās ātri vien aizm irstu. Vienmēr vados 
ļior principa, ka nav ļaunum a bez labu 
iii.i... ja runājam  par sievietēm.

Ļoti ērts princips, vai ne?
Jā, tāds ir mans uzskats.
Jūsu  darbalauks ir kinoindustrija?
Varētu teikt, ka mani ar to saista fi- 

iiiinsiālas intereses.
Jum s ir plašas zināšanas kinojom ā?.
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-  Droši vien.
-  J ū s  esat cilvēks, kura spriei 

būtu vēris noklausīties. Vai varat tin 
uz personu, kura spētu ju st tik <l| 
naidu pret Merlnu Gregu, ka vēlēli..
nāvi?

-  Dioši kads ducis sanāktu  -  Aid* 
nekavējās ar atbildi, -  tas ir, ja  nav 
slepkavo ar paša  rokām . Ja tas praj* 
tik vien, kā nospiest pogu, ticu, ka ali 
tos ne m azum s gribošu pirkstu

-  Todien jū s  bijāt tur. J ū s  satik. 
ar M erīnu, sarun ājāties ar viņu. Vai 
skatāt, ka starp cilvēkiem , kas bija 
ju m s tajā laika posm ā -  no brīža, kad 
radāties, līdz brīdim, kad nomira HH 
Bedkoka, -  vai uzskatat, ka kads I# 
šiem  cilvēkiem  varētu  (ievērojiet -  varJ 
tu -  es jau ta ju , balstoties uz jū su  mii> 
jumu) tālad , vai kāds varētu  noiru- 
Merīnu?

-  Es nevēlos izteikties.

-  Vai tas nozīmē, ka ju m s tomēr ir 
da ideja?

-  T as nozīme, ka attiecība uz šo lk i» 
man nav ko teikt. Un ar to jum s, inspelC  
tor Kredok, nāksies sam ierināties.
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PIECPADSMITĀ NODAĻA

I »ērmots Kredoks domīgi skatījās uz
■ )o savā blociņā atzīm ēlo vardu, ad 

.» i un telefona num uru. Divas reizes 
hmv bija m ēģinājis sazvanīt kadu pa šo 

n ionu, abas reizes neviens neatbildēja. 
Vīns izlēma pam ēģināt vēlreiz. Atbildes 
..■bija. Dermots paraustīja plecus un, 
p i l  es kajas, nolēma nākamo liecinieku 
“iniH'klēt bez iepriekšējas pieteikšanās. 

Margotas Benas studija atradās sānce-
110 Totenhem kortas šosejas. Uz plāk- 

mtes pie ārdurvīm bija m inēts vienīgi vi-
11.1S vārds, profesija nebija uzradita. 

ļl'ir krēslā aiztaustījies līdz otrajam  stā- 
1111. Kredoks peksņi atradas liela -  ar 

inrlniem burtiem  uz balta fona -  u zrak 
ti, i priekša. “M argota Bena. M ākslas fo- 
in^rafe. Ludzu, ienāciet!”

Kredoks paklau sīja  un iegāja neliela 
uz,gaidām ā telpa, kura neviens viņu gan 
nesagaidīja. Bridi vilcinājies, viņš skali 
un dem onstratīvi noklepojās. Neviens 
nerādījās. Tad viņš sk a ļā  balsī noprasl- 

,l*i:
I -  Vai te kāds ir?

275



Aiz liela sam ta aizkara atskanēja vi 
rītakurpju klaudzieni, a izkars tika pm 
rauts sāņ us, un sp rau ga paradījās jau j 
neklis ar baltsārtu seju un milzīgu malu 
ērkuli.

-  Šausm īgi atvainojos, dārgais, -  jailJ 
nais cilvēks sacīja, -  es nedzirdēju jū s  It 
nākam . Man prātā bija iešāvusies abso-l 
Inti jauna ideja, un tieši šobrīd es s 
daļu pie tās.

Jau n ek lis  atvilka aizkaru vēl plašrtll 
un uzaicināja Kredoku sekot vinarn. TrlJ 
pa, kas atk lājās skatienam , izrādījās n 
gaidīti plaša. Tās iekārtojum s skaidri noJ 
rādīja uz darba specifiku. Fotoaparāti , 
statīviem , dažadas gaism as, jupiteri, ai 
dum u kaudzes, pārbīdām ie ekrāni uz r ļ  

tentiņiem.
-  Tāda nekārtība, -  nopūtās jaunai* 

cilvēks, ku ra  lokanais stāvs Dermotairi 
a tsau ca  atm iņā Heiliju Prestonu, -  taM 
šķiet, ka pa īstam  darbs sokas tikai tadJ 
kad viss ir ju k u  ju k ām . Kāda vajadzība 
atvedusi jus pie m um s?

-  F,s gribētu runāt ar mis Benu.
-  Ak, ar Margotu! Cik žēl! J a  jū s bu" 1 

ieradies pusstundu agrāk, ju m s būtu lai
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nu ļies. Viņa aizbrauca fotografēt “Fas- 
le p  Dreain" m odeļus. Jum s vajadzēja 

Inieks piezvanīt un vienoties par ap- 
ni'klējumu. Šajās dienās viņa ir loti a iz

.. juta.
Es zvanīju, neviens neatbildēja.

I  Ak. jā, protam s, -  iesau cās ja u n e k 
ļu. -  tagad atceros, mēs nocēlām  klau- 
Bili. Telefons traucē strādāt. -  Viņš no-
■ mda savu ceriņkrāsas uzsvārci. -  Var- 
il es varu jum s palīdzēt? Vai nozīm ēt 

iksanos ar M argotu? Es bieži kārtoju 
lins jautājum us. Vai vēlaties sarun āt fo- 
lii|>rafesanos? Ģim enes vai varbūt orga- 

.i/acijas pasūtījum s?
Nekas no tā, -  Kredoks atbildēja un 

|m niedza vizītkarti.
I Kolosāli! -  iesaucās jau n eklis. -  No 

mmnalās izm eklēšanas nodaļas! Ziniet, 
.(•■»Inu noteikti redzējis ļūs uz ekrāna. Vai 

it viens no Lieliskā Četrnieka vai Lie
liskā Piecnieka, vai tagad tas ja u  ir Lie

liskais Sešnieks? V isapkārt tik daudz 
(■«)/,iegumu, ka Lielisko skaits nepar
ii nīkti jāpalielina, vai ne? O, dārgais, 

ubūt es uzvedos fam iliāri? Baidos, ka 
i»i laikam ir. Ticiet man, es nepavisam

277



negribu būt nekorekts! T alad -  k 
ju m s vajadzīga M argota? Taču ne ln 
lai arestetu?

-  Gribēju uzdot viņai d ažus jaul 
nm s.

- Vina nenodarbojas ar piedauzīgu n! 
tu lotografēšanu vai ko tamlīdzīgu, -  ļ) 
nais cilvēks bija nobažījies. -  Ceru 
neviens nav sastastījis  ju m s kaut ko ■ 
du. jo  tā nav patiesība. Margota ir p a n  
tam a m āksliniece. Viņa daudz s trM  
teātriem un kinostudijām . Visi viņas (lifti 
bi ir gaužām  pieklājīgi, es teiktu, pat nf< 
daudz klīrīgi.

-  Dažos vārdos varu paskaidrot kii 
vēlos runāt ar mis Margotu Benu, -  I) 
mots pacentās nomierināt jaunekli. -  NfJ 
sen viņa bija aculieciniece noziegum a" 
kas tika izdarīts netālu no Mačbenen- - 
ciem atā, ko sau c par Sentm erim īdu.

-  O, dārgais, nu, protams! Es zinu! AI1 
griezusies M argota man visu izstāsti!»  

V eln aru tks kokteilī, vai ne? Kaut k.j 
tamlīdzīgs. Tik drūms gadījums! Un sai, 
tīts ar Seintdžonsa M edicīnas korpu.su 
labdarības pasākum u, kas nu nekādi i» 
skan drūmi, vai ne? Bet vai tad jū s  Mari

s
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nu jau nenopratiriajāt, vai varbūt tas 

jū s?
Vienmer rodas jau n i jautājum i, k a 

.... l lieta nav pabeigta.
[ļūs gribat teikt, ka tā visu laiku at 

K' iiis. Jā, to es varu saprast. Lieta par 
Bukavilļu attīstās. Līdzīgi, ka tas notiek 

m lotolilmu, vai ne?
Patiešam, līdzīgi. Loti labs salīdzinā-

I ļ lDS .

I Ak, jauki dzirdēt jūsu atzinību, pa-
ii us. Par Margotu -  vai veļaties satikt 

piu lulīt pat?
B - Ja iespejams, lūdzu.

l'ā . Pašlaik... -  jau n eklis  paskatījās 
nikas pulkstenī, -  viņa uzņem ārsk atu s 
ļiic Kītsa* m ājas Hem pstedhītā. Mana 
mašīna ir tepat pie mājas. Vai lai aizvedu

mister . . .

-  Džetrovs. Džonijs Dzetrovs.
Ejot lejā pa kāpnēm , Derrnots painte- 

M'sējās:

Kāpēc pie Kītsa m ajas?

■Mlss (Keats) Džons (1795 -  1821) -  anj/ļu dzejnieks, 
ii vrrojams XIX j>s. romamiķis.

IMS?

- Tas būtu loii laipni no jū su  puses,
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-  Saprotiet, m ēs modelēm vairs nrltl 
kam  pozēt stu d ijā . M ums palik, ja  !■■■- 
grāfijas izsk atās dabiskas, saprotllj 
vējš, koki, daba. Un pēc iespējas iri Ir. 
san taks fons. Iedomājieties -  Ascot klcM 
ņa uz Vondzvērta cietum a fona vai 0«i 
sīgs tērps liela dzejnieka m ajas priekājļ

M isters Džetrovs ātri un prasmīgi .,™ 
vadīja m ašīnu pa Totenhem korta so.srļi 
šķērsoja K em dentaunu un beidzot iv.ļļm 
zās Hem pstedhitā. Uz trotuāra Kītsa iij-' 
ja s  priekšā n orisinājās ja u k a  ainldd 
Slaida m eitene caurspīdīgā m uslīna Im 
pā stāvēja, p ieturēdam a ar roku meli— 
cepuri ar milzīgi platām  malām. Nometu 
sies ceļos m azliet atstatu  no viņas, otu 
m eitene turēja atpakaļ savilktu s pirniM 
m eitenes svārk u s ta, lai svārku audumi 
cieši kļautos ap modeles kājām. Meitēn- 
kura darbojas ar fotokam eru a izsm ak iļ 
šā balsī kom andēja:

-  Dieva dēļ, Džein, nolaid dibenu 7M  
māk, tas redzam s aiz viņas laba ceļgal.i 
Nostiep zem āk m alu! Tā, jā . Nē, vaiiah 
pa kreisi. Tā ir labi. Tagad tevi aizsēd/ 

krūm s. Tā b ū s labi. Paliec, ku r esi! U/t 
ņemsim vēl vienu kadru. Šoreiz abas m
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|)i uz cepures. Galvu augšā! Labi, tagad 
■griezies, Elsij! Noliecies! Zem āk. Lie- 
ļjrs! Noliecies -  tev japaceļ tā cigarešu 
ļlrbiņa. Tā ir labi. Dievīgi! Paliec ta! T a 
pti sper soli pa kreisi! Paliec tajā pašā 
n a ,  tikai pagriez galvu mazliet atpakaļ!
ļ VlNS

Nesaprotu, kāpēc man jānoliecas tik 
Hniu, ka izslējās visa pēcpuse, -  saīgusi 
■rija meitene, kuru sauca Elsija.
I  - Tev ir ja u k s  dibentiņš, dārgā. Tas iz- 
■katās satriecoši, -  atbildēja meitene. 

Ik.1 ■, fotografēja. -  Un, kad tu pagriez gal 
Ivu. zods izvirza» uz priekšu un atgādina 
Ijuli kalniem  uzlēcošu augošu m ēnesi, 
ļllcilomāju. ka b ūs nepieciešam s pārlo 

p arafēt.
I  Hei, Margot! -  uzsauca misters Džet-
I ll'VS.
H  Vina pagrieza galvu.
I  - Ā, tas esi tu. Ko tu te dari?
m  Atvedu kadu, kas vēlas tevi satikt.
ļ Vecākais inspektors Kredoks, krimināliz- 

mcklēšanas nodaļa.
Meitene uzm eta zibenīgu skatu  Der- 

motam. Tram īgs un piesardzīgs skatiens, 
i.k u tas, kā viņš labi zināja, neko neno-

L
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zīmēja. Parasta reakcija, paradoties |*>ll 
cijai. Margota bija ļoti tieva -  vieni HImuh 

un ceļgali, bet. neskatoties uz žēnļ 
stūrain ību, ķerm enis izskatījās p n •;;>;» 
cionāli veidots. Ka sm ags aizkars al:>|ļB 
sejai slīga biezi, melni mati. Pēc Deiļrnj— 
ieskata, viņa bija par daudz bāla, iztnr- 
jā s  nedaudz piedauzīgi un īpaši pieviļu^ 
n. izskatījās, bet viņš atzina, ka te lil| 
meitene ar raksturu . M argota sarāva j l  
augšu  uzacis, kas ja u  ta bija māksllp 
piepaceltas, un skarba basi noprasīja:

-  Kā es ju m s varu palīdzēt, insprktM' 
Krcdok?

-  Labdien mis Bena. Gribu lūgt, 
jū s  nebūtu tik laipna un neatbildētu ir 
dažiem jautajum iem  par to nelaimīgo no 

tikum u Gosingtonholā, netālu no Mat ln 
nem ās. C ik zinu, jūs tur ierādāties, lij( 
fotografētu.

Me itene piekrītoši palocīja galvu.
-  Lūdzu. Es visu  labi atceros. -  Vili, 

uzm eta tam žiglu, pētošu skatienu, -  .i* 
es tur nem anīju. T ur noteikti bija katla 
cits. Inspektors... inspektors...

-  Inspektors K ornišs? -  Dermots p.t - 
teica priekšā.

282



I Jā, pareizi.
Mēs tikām piesaistīti vēlāk.
Vai jūs esat nu Skotlendjarda?

I  - Ja.
iejaucāties un pārņēmāt lietu no vie- 

izmeklētājiem?
Tas nav jau tā ju m s par iejaukšanos

ii neiejaukšanos. Tas ir grāfistes polici- 
j in prefekta kom petencē -  paturēt lietas 

meklēšanu grāfiste vai nodot to mums. 
Kas liek viņiem izlemt vienādi vai ot-

M ( l i ?

Ļoti bieži tas ir atkarīgs no tā, vai 
■(iziedums ir vietēja rakstura vai ari tam 
li plasaka nozīme. Reizēm noziegums var 
liki kvalificēts kā starptautisks.

- Un prefekts izlēma, ka šoreiz tam ir 
'.larptautiska nozīme.

Transatlantiska, tā bus precīzāk.
Ari avīzēs m inēta tada versija. Rak- 

|t;i ka slepkava, lai kas viņš arī būtu, it 
K.i esot m ērķējis uz Merīnu Gregu, bet 
i Ifidījifts un viņas vietā nogalinājis neie
vērojamu vietējo iedzīvotāju. Vai tā ir 
'.lisniba, vai arī tas viss tiek tā pavērsts

i nolūku sacelt lielāku troksni ap p aš
i i k  uzņemto filmu?
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-  Baidos, m is Bcna, ka tā tonn'i i 
taisnība.

-  Ko jī is  gribat no m anis? Vai man || L 
ierodas Skotlendjardā?

Dermots pakratīja galvu.
-  Nē, ja  vien pati to nevēlaties Ja u| 

iebilstat, varam  atgriezties jū su  s tu d ifl
-  Labi, tad tā arī darīsim. Mana ni.i« 

na stav tepat b lakus ielā.
Ātrā gaitā viņa devās prom pa kāju 

ņu. Derm ots centās neatpalikt. Džetr n  
viņiem uzsuca:

-  Tiksim ies vēlāk, mīļā, es jū s  nepavn-ļ 
dīšu. Esm u pārliecināts, ka ju m s ab 
pārrunajam i baigie noslēpum i. -  Džonl*- 
plegāja pie modelēm, kas nogaidīdami 
stāvēja ietves m alā, un u zsāka ar ab.im 
spraigu sarunu.

M argota iekapa m ašīna un attaisļļ« 
durvis pasažiera puse. Dermots ierausi!» 
viņai b lakus. Klusēdam i viņi nobraucīt 
ceļu līdz Totenhem korta šosejai; dil/ 
M argota iegrieza m ašīnu strupceļa ini. 
aizbraukusi līdz galam, apstājās pie pUsi 
atvērtās ieejas.

-  Šeit es turu s a v u  personīgo vāģi, -  v< 
ņa pasKaidroja. -  Patiesība šeit izvietojii-
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iii'. mēbeļu noliktava, bet viņi izīrē man
ILelli) placiti m ašīnai. Meklēt stāvvietu 

in īdonā nozīme iemantot pam atīgas gai
l i s -  āpes. Droši vien pats to ļoii labi zi- 
ftl. kaut gan satiksm es problēm as, ma- 

«uprāt, neietilpst jū su  pienākum os.
Nē, neietilpst.

I Slepkavību izm eklēšana noteikti ir 
mudž interesantāka, -  Margota sprieda.

Ieejot fotostudijā, viņa ar rokas m ājie
nu noradīja Dermotam uz atzveltnes 
nteļut piedāvāja cigareti, pēc tam pati 

[ilslīga uz liela grīdas spilvena iepretī 
-II slam un, caur melno matu aizkaru 
M/metusi viņam drūmu skatienu, izmeta: 
I - Klāj vaļā, svešiniek!

Mis Eiena, nozieguma dienā jū s  foto-

■ i.ilējāt Gosingtonholā?
I  -  Jā.

-  Tas bija oficiāls pasūtījum s?
Jā. Viņi vēlējās, lai tiktu uzņemti la

tus kvalitātes kadri. Iznāca diezgan 
Jauda pastradāt. Dažkārt es izpildu pa- 
k'itJjumus kinostudijai, taču šoreiz bija 
norunāts fotografēt svētku norisi kā tā 
!u plus viesu ierašanos pie M erīnas
i liegas un Džeisona Rada, sasveic ināša-



nos ar vietejam  prom inencēm , parc|4m 
slavenībām . Tādā veidā.

- J ā ,  saprotu. Fotokam era bija u/.hi 
dīta kāpņu stūri “i

-  Daļu laika jā . Ļoti izdevīgs leņķifJ 
Varēja uzņemt ka viesus, kas nāca n<- 
ja s  augšā, tā, mazliet pagriežot'- 
fotografēt Merīnu, kura sasveicinājās № 
atnācejiem . Dažādi rakursi, neizkustiJ 
tics no vietas.

-  Zinu, ka ju m s ja u  ir ja u tā ts  un |Q| 
esat atbildējusi, vai nepam anījāt k 
ko, kas noderētu izm eklēšanai. Tie liid  
vispārēji jautājum i.

-  N edaudz tiešāki. Vai no tās viela*- 
kur stāvējāt Merīna ju m s bija labi rec

Meitene noteikti pamāja.
-  Ļoti labi.
-  Un Džeisons Rads?
-  Brīžiem. Viņš vairāk atradās kustihA. 

Dzērienu piedāvāšana viesiem un tamll 
dzīgi, san ak u šo  savstarpēja iepazīstin 
šana. Vietējos iedzīvotājus ar slavenībani, 
nu, līdzīgas izdarības, kā es to iedomain.v 
Es neredzēju to misis Bedeliju...

- J u m s  tie b ūs kadi īpaši?

m a? II
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-  Vai fotografējāt arī viņu?
-  Ja, kā viņš n aca kopā ar I j o I u  ln 

steri.
-  Viņi nāca aiz m ēra?
Viņa brīdi padom āja un piekrita:
-  Jā, tā varēja būt.
-  Vai neievērojāt, ka apm ēram  ap n 

brīdi M erīna pēkšņi izskatījās kaut MM 
nelāgi? Vai nepam anījāt viņas seja L 
īpašu izteiksm i?

Margota Bena paliecās uz priekšu, Ml 
taisīja cigarešu paciņu, izņēma cigarnU 
Aizsm ēķēja. Lai arī viņa nebija atbildt'ļll 
si uz jautājum u, Derm ots nesteidzin;1j|  
Viņš mierīgi nogaidīja, pie sevis pi.it»- 
dam s, ko gan m eitene šobrīd tik 
pārdomā. Beidzot viņa strupi noprasīļii:

-  Kāpēc jū s  man to jau tājat?
- T ā p ē c , ka tas ir jau tājum s, uz kurn

es vēlos saņem t atbildi -  pārliecinošu 
bildi.

-  Un jū s  dom ājat, ka m ana atb- 
bus pārliecinoša?

-  Dom āju, ka tā b ū s lietišķa. Jum: It 
profesionālas iem aņas ciešāk ieskatīt"1 
cilvēka seja gaidot uz k-Adu noteiktu mfr 
mentu, noteiktu sejas izteiksmi
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Vīna piekrītoši nolieca galvu.
Vai ievērojāt kaut ko neparastu?
Vai ir kāds, kas kaut ko pam anījis? 
.Jā un ne viens vien, (acu vērojum i 

li .itšķirīgi.
Ko viņi teica?
Nu, viena persona teica, ka Merīna 

ijusies paģībt.
Margota Bena lēni pašūpoja galvu. 

Kāds cits apgalvoja, ka viņa izskatī- 
I 'īles pārsteigtā, loti pārsteigta. -  Dermots 
..iii kli paklusēja, tad piemetināja: -  Un vēl 
■iils viņas sejas izteiksm i nosau ca par 

Ņinģu.
Stinga... -  atkārtoja Margota.
Vai jū s  piekrītat šim  pēdējam  apzī- 

■ um ani?
Nezinu. Iespējams.
Tas gan tika aprakstīts ļoti tēlaini, 

m inot palīgā dzejnieka Tenisona poēm as 
indas: “Lūst plaisot ēnu spogulis; “Lāsts 

iiirpildās!” ja u š  baism ās Šelotas daiļava.” 
Tur nebija neviena spoguļa, -  sacīja 

tirgota, -  bet, ja  būtu bijis, tas patiešām 
-iiit ii saplaisājis. -  Viņa strauji pielēca kā- 
Iiih - Uzgaidiet, -  viņa teica, -  es darīšu ko 
ļbaku, nekā tikai aprakstīt. Es parādīšu.
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Viņa pieskrēja pie aizkara telpa i 
galā un uz bridi nozuda aiz tā. Den 
ieklausījās, kā viņa tur rosījās, nļepļ 
gi m urm inādam a.

-  Kas, ellē, tā par lietu, -  meiten 
noburkšķēja, atgriezdamās aizkara pm 
pusē, -  nekad nevari atrast to, kas 
dzīgs! Par laimi, šoreiz tomēr izdcvā:

Viņa pienāca pie Derm ota un 
tam rokā glan cē'u  fotogrāfiju. Viņš to l 
manīgi aplūkoja. M eistara cienīgs d 
Fotogrāfijā bija redzam a M erinas Gr 
seja. M erīnas roku bija saņēm usi sl 
te, kas stāvēja tās priekšā ar mut:> 
pret fotokam eru. Taču Merīna nesk 
uz šo sievieti, viņas acis raudzījās ne 

ži kam era, drīzāk nedaudz sānis pa 
si. Dermotu Kredoku pārsteidza fakts, 
aktrises sejai vispār trūka jebkad«, !>■ 
teiksm es. Tajā nebija ne baiļu, ne sa i |ii 

Si sieviete blenza uz kaut ko, ko viņ;i 
dzēja, un redzētais tai sagad āja  mokw» 
kas bija pārāk visaptverošas, lai sļUjļi 
atspoguļoties sejā vai kā citādi fiziski ' 
pausties. Reiz Dermotam bija gadījies |f 
raudzīt līdzīgu seju, kāda vira seju. kuff 
sekundi vēlāk mira, lodes raururbts.
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» Vai esat apm ierināts? -  iejautājās
■ i»ota.
Kredoks dziļi atvilka elpu.

Jā... saprotiet, ir grūti spriest, ja  lie
ku)« ki izsakās, vadoties pec savām  emo- 

l.un, iztēlojoties, ka kaut ko ir ieveroju- 
*1 Taču šis nav tas gadījum s. Tur tiešām 
pt/.i kaut kas, ko redzēt, un viņa to re
ii rja. -  Derm ots pajautaja: -  Vai varu 
t iiīrēt šo attēlu?

O ja, varat to paturēt, man ir nega-
n’Vs.

J u s to nenodevāt kādai izdevniecī-
ImI?

Margota noliedzoši pakratīja galvu.
1 Brīnos, kāpēc ne? Galu galā tas ir ne
pin asti izteiksmīgs uzņēmums, kāda avīze 
«Minaksātu par to krietnu summiņu.

Es negribu, -  klusinātā balsī atteica 
meitene. -  Ja  ieskaties kāda dvēselē cie

mu bndi, tevi m ulsina doma par naudu.
- Vai agrāk pazināt Merīnu?

I -  Nē.
-  Jusu  dzimtene ir Amerika, vai ne?

Es piedzimu Anglijā, bet uzaugu 
Amerikā. Apm ēram  pirms tnm  gadiem  
!(griezos šeit.
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Derm ols Kredoks piekrītoši p lm fljj 
galvu, atbildi viņš jau  bija zinājis -  litra m 
pārējiem  ziņojum iem  šī in fo riļa c iji Ii|i 
atrad usies uz viņa rakstām galda. MrlMļ 
ne šķ ita  godīga un atklāta. Viņš u .. 
nākam o jautājum u:

-  Kur jū s  apguvāt fotografēšanu?
-  Reingardena stud ijā  un kādu jIl 

pie Endrū Kvilpa. No viņa es daudz ko IM 
mācījos.

Reingardena studija un Endrū Kvllp|, 
Dermots pēkšņi saju ta  trauksm es sit!- ■ 
lu -  šie vārdi par kaut ko atgādināja. 1

-  J ū s  dzīvojāt Sevenspringsā, vai n<
Viņa m ulsi paskatījās Dermota.
-  Izskatās, ka jū s  daudz zināt par inK 

ni. Vai esat ievācis inform āciju?

J ū s  esat pazīstam a totogrāte, ml 
Bena. Avīzēs pār ju m s bijis publicē1 i n 
viens vien raksts. Kāpēc atgriezar 
Anglijā?

Viņa paraustīja plecus.
-  Man patīk pārm aiņas. Bez tam, 9  

arī kā bērns tiku aizvesta uz Amerilui 
m ana dzim tene ir Anglija.

-  J ū s  aizveda agrā bērnībā?
-  Piecu gadu vecumā, ja  jū s  tas inten ,
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Interesē. Domāju, ka jūs, mis Bena, 
metu pastāstīt man ko vairak, nekā to 

ļpirāt.
Meitenes seja pārvērtās. Viņa uzm eta 

un ciešu skatienu.
Ko jū s  ar to dom ājāt?

Mirkli Dermots k lusuciesot uzlūkoja 
fi.Hi tad izlēm a riskēt. Var ja u  būt, ka 
■K'kā tur nav. Reingardena studija, En- 
tnj Kvilps un pilsētas nosaukum s. Der- 

ļji<|s vai tīri fiziski sajuta, kā veca mis 
M.upla uzm undrinādam a nostājas tam 
l.ikus.

- Es domāju, ka Merīnu Gregu ju s  pa 
fclslat daudz tuvāk, nekā stāstāt.

Margota nievīgi iesmējās:
- Pierādiet! J u s  iztēlojaties to, kā nav.
-  Iztēlojos? Nedomāju vis. J ū s  labi s a 

protat. ka mazliet laika un piepūles, un 
m var pierādīt. Izbeidziet, mis Bena. Vai
■ ibak neatzīt patiesību? Ka m is Grega 
i u s  adoptēja un ka jū s  nodzīvojāt pie vi
n. is četrus gadus?

Margota ar spēju šņākoņu ievilka 
pinušās gaisu.

-  Jus, ziņkārīgais izdzim um s! -  viņa 
mkni iekliedzas.
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Meitenes reakcija pārsteidza Deļrmufl
tik ļoti tā atšķ īrās no viņas lidzsin< i- 
uzvedības. M argota pielēca kājās un ril 
spēcīgu kustību  atm eta m elnos m î i*
no sejas.

-  Jā, jā , tā ir patiesība, -  viņa k lii  [/„ 
pārvērstā balsi. -  Jā, Merīna Grcga ai? < 
da mani sev līdzi uz Ameriku! Manai mM 
tei bija astoņi m azgadīgi bērni, m ēs ii/1 
vojām kaut kur grau stu  rajona. Mai(j| 
māte bija, m anuprāt, viena no tiem slfflj 
tiem sieviešu, kas raksta  visām  |M 
nodktrisēm, par kurām  vien gadījies c it 
dēt vai ieraudzīt uz ekrāna, raksta, h ti> 
joties par sūri grūto likteni, lūdzot addH 
tēt viņu bērnus, jo  p asas nespēj tos iifl 
audzināt. O, tas viss ir tik pretīgi!

-  Jus bijāt tris, -  ieteicās Dermots. -TKJ 
bērni no dažādām  vietām, adoptēti da/ 
dos laikos.

-  Jā. Es un Rods, un Engus. En 
bija par mani vecāks, Rods vel tikai i 
dainis. M um s bija burviga dzīve. O, nļi 
burvīga! V isas iespejas! -  Viņas b;il8  
skanēja klajas ņirgas. -  Drēbes un mai" i 
nas. un b u n ig a  māja, kurā dzīvojām iii- 
apkalpotāji, laba audzināšana un izghi'
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iina, un gardi ēdieni. V iss kaudžu k a u 
dzēm! Un vina, m ūsu “mām iņa”! Māmiņa 
Hfliņās lieliski tēloja savu m īlošās mātes 
■mu, mīlīgi dudinot, noliekusies pār 
mums, gatava fotografēties jebkurā brīdī! 
Ak. kada ja u k a  sentim entāla bilde!

-  Viņa patiešām  gribēja bērnus, -  ie
bilda Kredoks, -  ta taču arī bija patiesī
gi. vai ju s  ta nedom ājat? Tas nebija vie
ni# publiKai izspēlēts triks.

- O, varbūt. Jā, m anuprāt, arī tā bija 
ļi.iliesiba. Viņa gribēja bērnus. Taču viņa 
iegribēja mūs! Negribēja īstenībā. Tika 

nospēlēta vienīgi spīdoša loma “Mana ģi 
ai ne”. “Cik jauki, ja  ir sava ģimene!" Un 

■ļjs to pieļāva. Viņam gan vajadzēja sa- 
ļn.ist...

Izijs ir Izidors Raits?
Ja, viņas trešais vai ceturtais vīrs,

■ l/mirsu. kurš. F’atiesībā jau ks cilvēks. 
M m uprat, viņš labi saprata M ennu un 
<I.izkārt bija noraizējies arī par m um s, 
lierniem, viņš izturējās laipni, bet nepre-
ii ndčja uz tēva lomu. Nejutās ka tēvs. Tā 

'i viņam rūpēja vienīgi pasa rakstīšana, 
l .mu lasījusi dažus Raita darbus. Tie ir 
lirzgan am orali un nežēlīgi, bet tie ir
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spēcīgi. Man liekas, pienāks laiks, 1 
viņu sa u k s par lielu rakstnieku.

-  Un tā tas turpinājās, līdz...
Margotas muti sašķobīja nicīgs smi"
-  Līdz viņai apnika spēlēt šo lomu. Ņ|, 

tā īsti nebija... Viņa atklāja, ka g;ilcw 
bērnu, pašas bērnu.

Margota iesm ējās negaidīti rūgti.
-  Un tad tas notika -  mēs vairs ncliļļ 

jām vajadzīgi. Bijām  noderējuši loti liilll 

kā pagaidu aizstājēji, īstenībā mes v... j 

ne velna nenozīm ējām . O, viņa atlaidi 
m ūs loti mīļi. J a u n a s  m ājas ar auri£i|> 
māti un nodrošināta izglītība, jau ka, m 
za sum m iņa patstāvīgas dzīves uzsāl 
nai. Neviens nevar pārm est viņai, k a 'ti 
būtu izrīkojusies nekorekti vai nav biju 
dāsna! Taču M erina nekad nebija grib 
ju si mūs! Vienīgais, ko viņa vienmēr 
gribējusi, bija pašas dzem dēts bērns.

-  Par to jū s  nevarat viņu vainot -  Di ■> 
m ols uzm anīgi iebilda.

-  Es nevainoju Mennu par to ka viiui 
vēlējās pašas bērnu, nē. Bet ka viņa izrll 
kojās ar m um s? Viņa aizveda m ūs prom 
no vecākiem , no vietas, kurai mēs pied 
rējām. Mana mate pārdeva mani par lē<
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ii urnu, jā, bet viņa neatteicās no manis, 
I ii jū tu  labum u sev. Viņa pārdeva mani, 
ļln bija nožēlojama mulka sieviete, kas do-
iii,ija, ka tādā veidā nodrošina savam bēr- 
ļiļm “iespējas un izglītību”, ka man bus
h.isakaina dzīve, domāja, ka dara to manā 
liiliā Manā labā? Ja tikai viņa zinātu...

- Jūs joprojām visu rūgti pārdzīvojat?
Nē, vairs ne. Esm u tikusi tam pari.

mtos sarūgtināta tad, kad to visu atce
ļo- , kad atkal atgriežos tajas talajās die- 
iiis. Mēs visi to smagi pārdzīvojām.
I  -  Jū s visi?

- Nu, ne Rods Viņš nekad ne par ko 
№v pārdzīvojis, turklāt toreiz viņš bija 
vil pārāk mazs. Bet Engus izjuta to pa-

i ko es, tikai es dom āju, ka viņa jutās 
Ina daudz atriebīgākas. Viņš solījās, ka 
l īd, kad būs pieaudzis, aiziešot un noga
lināšot to bērnu, ko viņa gaida.
I -  Jū s jau  toreiz zinājāt par bērnu?

Protams, ka zinājām. Visi zināja un 
inlzēja, kas notiek. Viņa bija vai traka aiz 
.ijūsmas par gaidāmo bērnu, bet, kad tas 

piedzima, izrādījās, ka viņš ir idiots! Pilnī- 
[I piemērots viņai! Idiots vai nē, bet viņa 
in-jribēja ņemt mūs atkal pie sevis.
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-  J ū s  viņu ļoti ienīstat?
-  Kā lai es viņa neienīstu? Viņa izdiij I 

ja vissliktāko, ko vien cilvēks var olim 
nodarīt -  ļāva noticēt, ka esm u mīlē* i 
vajadzīga, bet pēc tam klaji paradīja, h 
tas viss bijis tikai izlikšanās.

-  Kas notika ai abiem jū su  -  es sauhE 
šu viņus par brāļiem, ērtības labad?

-  O, ar laiku m es atsvešinājām  
viens no otra. Rods nodarbojas ar lau- 
saim niecību kaut ku r Vidējos R ie ta i]»  
Viņš ir mierīga rakstura cilvēks, vlenJ 
tāds ir bijis. E ngus? Nezinu. Pama;- ■ 
esm u pazaudējusi viņa pēdas.

-  Diez vai viņš vel arvien lolo atrieM 
gas dom as?

-  Nedomāju, -  Margota šaubījās. -  Tās i * 
jūtas, kas ilgst bezgalīgi. Pēdējo reizi, kad Vil 
ņu satiku, Engus ieminējās, ka nolēmis k|llļ 
par aktieri. Nezinu, vai viņam tas izdevies.

-  Tom ēr jū s  atceraties visu, -  sacīji 
Dermots.

- J ā ,  atceros, -  atbildēja Margota Ben
-  Vai Merīna Grega bija pārsteigta, n 

gaidīti ieraugot jū s  tajā dienā, vai ari v- 
ņa zināja par jū su  ierašanos iepriekš, |a 
izdarot pasūtījum u?
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Viņa? -  Meitene nicinoši sašķobīja  
lupas. -  Viņa neko nezināja. Manī bija 
ļum odusies ziņkāre paskatīties uz viņu.
1 ideļ, nedaudz izm antodam a savu ietek
mi. pacentos, lai pasūtījum s tiktu man.
1 ;i jau teicu, man ir pazīšanas k in ostu 
dijās. Gribēju redzēt, kada viņa izskatās
i.ijad. -  Margota izklaidīgi notrausa ar 
ntku galda virsm u. -  Viņa pat nepazina 
mani. Ko jūs teiksit? Nodzīvoju pie viņas
■ rtrus gadus, līdz man palika deviņi g a
di, bet viņa pat nepazina mani.

- Augot bērni ļoti izm aiņas, -  Dermots 
unierinoši iebilda, -  dažkārt tik loti ka

(ļruti pazīt. Man ir m āsasm eita, pirm s 
dažam dienām  satiku viņu uz ielas un, 
rs galvoju jum s, it viegli būtu varējis pa
irt jarām , viņu nepazinis.
| -- Vai ju s  to sakāt, lai es ju sto s labāk? 
I'ntiesībā es par to ne sevišķi u ztiau cos. 
I'ie velna, būsim  godīgi! Mani tas uz 
liauc. Jā, uztrauca. Saprotiet, viņai pie
mīt dīvaina pievilcība. Menna! Apbrīnoja
ma, Dostoša pievilcība, kas iedarbojas uz 
tevi līdzīgi apmātībai. Vari ienīst so cilvē
ku un tomēr apbrīnot viņu.

-  J ū s  nepateicāt viņai, kas esat?
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Margota spēji papurināja galvu.
-  Nē, nelikos pazīstama. Tas būtu p<‘(lw 

jais. ko es bulu varējusi iedomāties daili
-  Mis Bena, vai jū s  m ēģinājāt vlim 

noindēt?

Meitenes izturēšanās krasi izmaini).i- 
Viņa pieleca kājās un saka  skali smliļ 
lies.

-  Kas par sm ieklīgu jautājum u! HrtJ, 
šķiet, tas ietilpst jū su  pienākum os. Tflfll 
darbs. Nē. Galvoju jum s, es viņu nenoj' 
lināju.

-  Ta nav atbilde uz m anu jau tā ju ii" 
mis Bena.

Pieri saraukusi, viņa neizpratnē skat 
jā s  Dermotā.

-  Merīna Grega, -  viņš lēni sacīja, -  jo 
projām ir dzīva.

-  Cik ilgi?
-  Ko jū s  ar to dom ājat?
-  Vai tad jū s , inspektor, nesaprotat, 

ka, pēc visa spriežot, noziedznieks miģj 
nājum u var atkārtot un tad... tad varbul 
paveiksies viņam ?

-  Tiks veikti drošības pasākum i.
-  O, noteikti tiks. Viņu dievinošais 

lau lātais d raugs parūpēsies par to, \ .ii
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p-, un nodrošinās, lai Lai nenotiktu ne- 
|f)is ļauns.
I Dermots uzm anīgi ieklausījās meite-
i s izsmējīgajā balsī.

Ko jū s  domājāt, sacīdam s, ka es ne- 
Rbildēju uz jū su  jau taju m u ? -  aprāvusi 
niieklus, viņa pēkšņi noprasīja.

B -  Es jautāju, vai jū s  m ēģinājāt nogali-
ii Merinu? J ū s  man atbildējāt, ka ne- 

ļļinjalinājāt viņu. Tā ir, taču kāds nomi-

i. kāds tika nogalinats.
I  - Vai jū s  gribat teikt, ka es m ēģināju 
fcngaļļnāt Merīnu, bet viņas vietā nogali
n u  misis Kāviņusauca? Ja  veļaties, va- 
ni atkārtot precīzākiem vārdiem -  es ne- 

mfiģirļāju noindēt Merīnu Gregu un n e
min īdēju misis Bedkoku.
I-- Bet varbūt jū s  zināt, kurš to izdarīja? 
ļ -  Es neko nezinu, inspektor, dodu 

|iļms savu godavārdu.
Varbūt jum s ir kādas aizdom as?
O, ikvienam  var būt kādas aizdo 

mas, -  viņa veltīja  tam ironisku sm a i
lu -  Tur grozījās tik daudz cilvēku, kas

• ,īrēja būt un varēja arī nebūt vainīgi, ta 
melnmatainā, robotveidīgā sekretāre vai 

cgantais Heilijs Prestons. vai apkalpo-
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tājs, istabene, m asieris, frizieris, kāe 
kinostudijas... tik daudz ļaužu... 
kāds no viņiem varēja nebūt tas, h it 
viņš vai viņa uzdodas.

Dermotam neapzinati sperot soli uz Vļ 
ņas pusi. Margota ātri un spēcīgi sapu' ■ 
nāja galvu.

-  A tslābinieties, inspektor, -  viņa 
mā balsi teica, -  es jū s  ūkai paķircin ■ 
Kāds tīko pēc M ennas asinīm, taču, 
viņš ir, m an nav ne jau sm as. Ta ir tais#  
ba. Ne jausm as.

SEŠPADSMITĀ NODAĻA

O brijklouzas sešpadsm itā num ura nt 
miņā m isis Beikere saru n ājās ar vir" 
Džims Beikers, sim pātisks, blonds īnll 
zis, cītīgi m ontēja “Konstruktora” mod

-  Kaimiņi! -  sacīja Čerija un, atmetlB  
tum šm ataino, cirtaino galviņu, indīgi al 
kārtoja: -  Kaimiņi!

Viņa uzmanīgi nocēla cepešpannu imiI 
plīts un akurāti uzmeta tās saturu uz (■■ 
\iem šķīvjiem, uz viena vairāk, uz otra ki ir 
ni mazāk. Pilnāko nolika priekšā vīram.



Jauktais sacepum s, -  viņa paziņoja. 
Dzims pacēla galvu un atzinīgi paoš- 

|ini|a gaisu.
Kaut kas izcils, -  viņs atzinīgi nover 

ļ ■ |ii -  Kas tad šodien ir? M ana dzim ša- 

| n.'s diena? 
ļ -  Tev nepieciešams barojošs ēdiens, -  Če- 
Iri ļoti nopietni sacīja.

Vina izskatijas jauki piemīlīga ķiršu 
nkanā un balti svītrotā priekšautā ar 
«kām rišām  ap malām. Džim s Beikers 

l/hrivēja vietu šķīvim , pabīdīdam s sānis 
|l.ilnera detaļas, nosmīnēja un pavaicāja:

- Kas to saka?
- Piemēram, m ana mis Mārpla, -  a t

š ļū c a  Čerija. -  J a  ja u  esam  sāku ši ru-
ii.ii par to, -  viņa piebilda, apsēzdam ās

irtī Dzimām un pievilkdama tuvāk savu 
kivi, -  es teiktu, ka viņai gan pašai vaja- 

īl/Hu ēst ko barojošāku. Tā veca kaķe 
I Niiiia nekā cita viņai nedod, ka tikai vie

nus ogļhidrātus. Tie vien tai prātā! 
Mauks olu krēm s”, “ja u k s  m aizes p ū 
liņš”, “jau ki m akaroni ar sieru!” Staigni 

[Uldim ar rozā mērci un tu k šas runas, 
Minas, runas cauru dienu! Neaizveras ne 
uz bridi!
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-  I Im, -  ar pilnu muti norūca Dzims, <|li> 
ši vien tā ir slim nieka dieta.

-  Slim nieka diēta! -  nosprausloja.s ('» 
riļa. -  Mis Mārpla nav slima, viņa ir vi 
kārsi veca. Allaž jau cas, kur nevajag

-  Kas, mis Mārpla?
- T a d  ne jau . Tā Naita. Māca mani, 

kas jādara! C en šas aizrādīt, pat ka jiî v 
tavo! Par ēdienu gatavošanu es /.lim 
daudz vairāk nekā viņa.

-  Nu, tur tu esi īsta meistare, Čerij, - AI 
lielīja Džims.

-  Jāgatavo ta, lai zobiem būiu. km 
kosties.

Džims iesm ējās.
-  Kas ir, tas ir, man nav, ko žēlol1 

Kāpēc mis M ārpla saka, ka man v a ļu  
uzbaroties? Vai es viņai liekos tāds p," 
cis? Vai <o viņa teica todien, kad biju a(l I 
gājis salabot plauktu vannasistabā?

Čerija sāka sm ieties.
-  Es tev pateikšu, ko viņa teica. Viņi Ir u 

“Jum s ir simpātisks laulātais draugs, mai- 
dārgā. U>ti simpātisks laulātais draugs.” I#l 
klausās taisni ka no vecmodīga romāna.

-  Ceru, ka tu viņai piekriti, -  Džim 
nosmīnēja.
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-  Es atbildēju, ka ar tevi viss ir kārti
ki.

-  V iss kartībā, tiešām! Jau k a, rem de
na valodiņa.

-  Tad viņa teica: “Jum s jārū p ējas par 
uvu vīru, m ana dārgā. Raugiet, lai jū s  
viņu pienācīgi barotu. Vīrietim nepiecie-

ims ēst daudz gaļas ēdienu, un tiem 
Mbht gardi pagatavotiem .”
I -  Redzi, redzi!

-  Un vēl viņa man pieteica, lai es gata
voju arī zivju ēdienus, un vēl, lai nepēr 
luī jau gatavus pīrāgus un citu ko atliek 
līkai iešaut cepeškrāsnī un uzsildīt. It kā 
rs ta bieži darītu, -  Cerija nobeidza m az
liet aizvainotā balsī.

-  Jo retāk, jo labāk, -  Dzims noteica, -  tā 
illem ne tuvu nav vajadzīgās garšas.

-  Ja  vien tu pamani, ko īsti apēd, -  Če- 
i Ija pārmeta vīram, -  tajās reizēs, kad 
neesi aizravies ar saviem laineriem vai ko
iii tur allaž meistaro. Un nesaki man, ka 
lo kom plektu nopirki Ziem svētku d āva
nai savam  m āsasdēlam  M aiklam, tu no
pirki, lai pats ar to spēlētos!

-  Puika vēl par mazu tādai dāvanai, -  
Džirns sajutās vainīgs.
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-  Vai tādēļ tu noņemies ar to visu v. i>— 
ru? Varbūt paklausīsimies mūziku? V.ii 11- 
bfiji to jauno ierakstu, par kuru runājami

- J ā ,  Čaikovskis, 1812. gads.
-  Tā ir tā, ar k a u ja s  trokšņiem , Vfļ 

ne? -  nopriecājās Čerija un novail) 
jā s . -  M ūsu darga m isis Hartvela nei> ■ 
rēs ne pusi no tās. Kaimiņi! Man viņi * 
kaklam , nudien! Pastāvīgi vai nu sapikin 
ši, vai meklē kašķi. Nesaprotu, kuri sllfc 
tāki -  Hartveli vai Bānebiji. Hārtveli dlfl 
kārt sāk  klaudzināt pie sienas jau 
divdesm it vienpadsm itos. Tas ir par th 
ku! G alu galā pat televīzija un E*BC ■ ] 
vēl nav beiguši savu s raidījum us. Ka|)lfl 
mēs nevarētu klausīties m ūziku? Bet ii#, 
viņiem tā esot par skaļu.

-  Mūziku nevar klausīties klusam, -  nu- 
toritatīvi piebalsoja Džims. -  Ja  ne^k 
pietiekoši skaļi, zūd emocionālais pardzlJ 
vojums, tas jebkuram  ir skaidrs. Mū/iķil 
aprindās tā ir atzīta patiesība. Un tas \- 
ņu runcis, tas vienm ēr lien m ušu dāi/l 
un izkašā dobes, tūlīt pec tam, kad i 
tas esm u tikko ka sakopis.

-  Es tev teikšu, Džim, m an šī vieta it 
līdz kaklam .
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-Tev nebija nekas iebilstam s pret mū- 
<11 kaimiņiem Hadersfildā, -  atcerējās 
Lttims.

-  Tur bija savādāk nekā šeit, -  piekrita 
i ierija. -  Es gribu teikt -  tur m ēs dzīvo- 
jilm neatkarīgi no citiem. Ja  radās kādas
■ utības, kaimiņš tev palīdzēja un tu s a 
ukart sniedzi palīdzīgu roku viņam, bet 

neviens nejaucas otra dzīvē. Sājos jauna- 
|its rajonos viss ir savādak. Nesaprotu, 
k;is ir tas, kas liek cilvekiem  šeit sk atī
ties šķībi uz savu kaim iņu. M anuprāt, 
l Ipēcļ ka šeit mēs visi esam  jaunatnācē- 
]i. Aprunāšanas un tenkošanas bez sava 
li.ila, apsūdzošu vēstuļu  rakstīšana m u
nicipalitātei un vēl tas, un šitas -  mani 
ie nomāc it viss. Lielajās pilsētās ļaudis 
n pārāk aizņemti, lai ar ko Lādu noņem- 
los.

-  Tu varētu pameklēt sev kādu nodar
bošanos, manu meitēn, kas tevi izklaide-
lu.

-  Nu, atzīsties. Džini, vai tev patīk šeit 

i Izīvot?
-  Darbs ir labs, un galu  galā šī ir la 

ba. jau n a  maja. Es gan vēlētos, kaut dzī
voklī būtu vēl viena istaba, lai es varētu
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nedaudz izvērsties, būtu  jauki, ja m 
butu sava darbistaba.

-  Sākum ā man likās, ka šeit bus IhIjA 
d zīvošan a, -  Č erija  tu rp in āja  šķend#i 
ties, -  bet nu vairs neesm u tik pārliec» 
nāta. Jā , m āja ir laba, un man patīk '«,l 
krāsotā van n asistab a, bet m an nepaiii 
šejienes cilvēki un sadzīviskā gaisotnē, 
Jā, vai es tev stāstīju, ka Lilija Praisu I 
šķīrusies ar to savu Hariju? Todien, k  
vini gāja noskatīt sev m āju, tur il 
gadījies kaut kas savāds. Zini, viņa hei, 
maz vai izkritusi pa logu, bet Harijs, vl>| 
ņa stāstīja, nav pat pakustējies, lai pallļ 
dzētu Vienkārši stāvējis ka dubļos iesUļ 
gusi cūka.

-  Man prieks dzirdēt, ka starp viņ>rr- 
viss izbeidzies. Viņš ir reti slikts cilvēk 
ne bieži tādu gadas sastapt.

-  Nav labi apprecēties ar puisi tAffl 1 
vien, ka gaidi viņa bērnu, -  Čerija panu 
cošā balsī sacīja , -  zini, viņš nem az m 
gribēja to precēt. Viņš nav labs cplvēM  
Mis M ārpla arī to saka, -  viņa domu 
piebilda. -  Tā arī pateikusi Lilijai. Melti 
ne vēl nodom ājusi, ka vecā dam a ir |ii 

kusi.
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Mis M ārpla? Nezināju, ka viņas ir ti 

knfcās.
O, jā , m>s Mārpla pastaigājoties ne

ļimsi gadījusies tur tuvum ā. Todien, kad 
ļipa pakrita un kad m isis Bedkoka palī- 
il/,eja viņai piecelties un ieveda pie sevis 
'(pūsties. Kā tu domā, vai Arturs un mi

tis Beina saies kopā?
Dzims, saraucis grum bās pieri, grozīja 

mka lainera detaļu, pētīdams shēm u.
I  -  Es vēlētos, kaut tu ieklausītos, kad

runāju, -  Čerija teica.
I -  Par ko tu runāji?
I  -  Par Arturu Bedkoku un Mēriju Bei- 

n i i .
-  Dieva dēļ, Čerij, viņa sieva tik tikko 

k.i mirusi! Ak, jū s, sievietes! Et> dzirdēju, 
ka viņa nervi joprojām ir šausm īgi sa- 
pringti -  tas virs salecoties kā dzelts, ja

linu kads uzrunā.
Interesanti, kāpēc... Es nebiju do

mājusi, ka viņš tik briesm īgi pārdzīvos, 

Ln tu?
-  Vai tu neatbrīvotu galda galu? -  Dzi

mām, šķiet, kaimiņa liktenis ne visai in- 
Irresēja. -  Tikai nedaudz, lūdzu, lai varu 

l/.likl detaļas.
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Čerija izdvesa aizkaitinātu noputu.
-  Lai pievērstu tavu uzm anību, jalmļ 

turbopropellerim  vai vism az grāvi'ļpl 
mai. -  Un sarūgtināti nomurmināja: !n 
un tavi “konstruktori".

Viņa salika  trau k u s uz paplātes ig  
aiznesa uz izlietni. Nolēmusi tos pa^tfJ 
dam nem azgāt -  šo apnicīgo ikdienas n fl 
darbošanos viņa allaž atlika, cik Ugi vir* 
iespējam s, -  Čerija pavirši sakrava trah 
kus izlietnē un, uzvilkusi velveta žab 
devās uz izeju, pa ceļam  palēniiipdanH 
soli un uzsaukdam a pār plecu:

-  A izskriešu līdz G ledisai pifcsopiļ * 
gribu aizņem ties piegrieztni no “Vogut'",

-  Labi. labi, m anu vecenīt -  Dž 1 

noliecās pār lainera modeli.

G arām ejot nikni pašķielējusi uz kali 
m iņm ājas durvīm , Čerija nogriezās ib 
stUri un apstājās pie Bleikenklouzas se lļ 
padsm itā num ura m ajas. Pieklauvēju»! 
pie atvērtajam  durvīm , viņa gaja iek**> 
skaļi uzsaukdam a:

-  Vai Gledisa m ājās?
-  Vai tā esi tu, Čerij? -  m isis biķaopļ 

pabāza galvu no virtuves. -  Viņa aūgļfi. 
savā istabā, noņem as ar šūšanu.
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ļ- Labi, iesu pie viņas.
Čerija uzkāpa augšstāvā un iegāja 

mazā guļam istabā, kur Gledisa, apaļīga 
iieiča ar vienkāršu seju, pietvīkušiem  

vaigiem, sakniebusi starp lupām  kniep
adatas, bija nom elusies ceļos uz grīdas 
un darbojās ap papīra piegrieztni.

-  Hei, Čerij! Paskaties, kādu brīnišķī- 
•ii audum a gabalu es dabūju izpārdoša
nā pie Harpeia Mačbenemā! Nolēmu pie
bliezt to šķērslīniju modeli ar rišām , tā
du pašu. atceries, es reiz uzšuvu Terile 
iu‘i.
ļ  -  Tas izskatīsies skaisti -  novērtēja 
i frija.

Nedaudz aizelsusies, G ledisa pietrau- 
sās kājās.

-  Spiež kuņģi, -  viņa atvilka elpu.
I -  Tev nevajadzētu noņem ties ar š ū ša 
nu tūlīt pēc vakariņam , -  līdzjūtīgi teica 
' erija. -  Tāda locīšanās ar pilnu vēderu 
n par smagu.

-  Vajadzētu ieturēt dietu, -  nom urm i
nāja Gledisa, atkrizdam a uz gu ltas m a
I is.

-  Kas ja u n s  kinostudijā? -  pavaicāja 
i erija, kā allaž kāra uz kino jaunum iem .

311



-  Nekā īpaša. Joprojām  pārspriež ln 
notikum u. V akar Merīna Grega atsaH 
lilmelies un sacēla šausm īgu brēku.

-  Par ko tad?

-  Viņai, redziet, nepatika, kā garšo hHļ 
fija. Zini, rīta celiena vidū viņiem ir kaifi 
ja s  pauze. Viņa iedzēra m alku un pazmi> 
ja , ka ar kāliju kaut kas nav kart 
kas, protam s, bija pēdīgās m uļķības. jM
10 nekas nevarēja būt noticis -  kafiju al4 
nesa tiešā ceļa no ēdnīcas. Man ta, pro 
tams, bija jāielej īpašā, speciāli viņai do 
m ātā porcelānā tasē -  daudz greznāko 
nekā pārējiem taču kafija ir visiem vi-it* 
un tā pati, tā ka nekas slikts ar viņas luī 
fiju nevarēja būt noticis.

-  Nervi, -  sprieda Čerija. -  Kas nol 
tālāk?

-  O, nekas sevišķs. Misters Rads visu* 
nom ierinaja, viņam  tas brīnišķīgi iz<l« 
vās -  vienkārši paņēm a to tasi un izirsi 
kāliju izlietnē.

-  T as nebija diez cik gudri, -  doirlļļ 
sacīja Čerija.

-  K c ip ē c  tu tā domā?

-  Nu. ja  kafijai bija kaut kas pievienot 
tad tagad neviens to vairs neuzzinās.
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-  Tu domā, ka kafijā tiešām  kaut kas 
varēja būt? -  Gledisa uztraukum ā iepleta 

pliitas acis.
ļ -  Nu... -  Čerija paraustīja plecus, -  to 

firi/, taču viņas kokteili saindēja, vai ne? 
Kāpēc tas pats nevarētu notikt ar kafiju? 
.I.i pirmoreiz neizdevās, kāds m ēģinās at- 
,il un atkal.

Gledisa nodrebinājās.
. -  Man tas viss nepatīk, -  viņa sacīja. -  Kā- 

īlij.n tik tiešām  izdevās ar to kokteili, 

lurklat viņa, zini, saņem  draudu vē stu 
les un nesen vēl tas atgadījum s ar bisti...

- Ar bisti?
-■ Ar marmora krūšutēlu. Uzņem šanas

1 mkumā. Domāta istaba kādā pilī, liekas 
Austrijā. Jocīgs nosaukum s tai vietai, iz- 
imiā līdzīgi ka “Šotbrauna”. Nu, lūk, tajā 
hitabā ir gleznas un porcelāns, un mar 
mora bistes -  viena no lām  uzstādīta 
lūri uz postam enta aiz atzveltnes krēs- 

l.i Pēc tam runāja, ka tas bijis piebīdīts 
bar tuvu krēslam . Lai nu kā, bet pa ielu 
l' irām b rauca sm agi piekrauta m ašīna, 
un tas nogāzās -  tieši virsū krēslam , ku-
i.ļ būtu jāsēž Merinai un jā sa ru n aja s  ar 
Hiafu Kādu tur. Krēsls sašķīd a druskās.
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Par laimi, todien nelilmēja. Misters H.iill 
visiem  pieteica, lai neviens nesaka Mnil 
nai ne vārda, un nolika citu krēslu. Va
kar, kad viņa ieradās un jau ta ja , kn pfl 

krēsls sam ainīts, m isters Rads atb ild ei 
ka tas nav atbildis vajadzīgajam  laiki 
tam un ka šis ir izdevīgākā lepķī. Bej l 
ņam tas v iss nem az nepatika, to es t f f  
varu apgalvot.

Abas m eitenes zīmīgi saskatījās.
-  Zināmā mērā, -  lēni bilda Čerija, - n— 

ir satraucoši, un tom ēr... tas nav...
-  Esm u nolēm usi pam est darbu - 

nostudijas ēdnīcā, -  paziņoja Gledisa.
-  Bet kāpēc? Neviens taču n eta isu  

noindēt tevi vai m est tev uz galvas irt 
mora krūšutēlus!

-  Nē. bet ne vienm ēr cieš ieplānot»« 
upuris, par tadu var kļūt arī kāds cltij 
kā Hetere Bedkoka todien.

-  Izklausās diezgan ticami, -  Čerll 
nācās piekrist.

-  Zini, -  ieteicās G ledisa, -  es dain 
par to dom āju. Tajā dienā arī es biju I 
lā, lai palīdzētu pie viesu apkalposan 
Es stāvēju tieši blakus.

-  Heterei? Kad viņa nomira?
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I -  Nē, tad, kad viņa izšļakstīja kokteili 
■ 1/ kleitas. Tā bija skaista spilgti zila taf 
la kleita. Viņa to bija iegādājusies tieši
II n sarīkojum am . Un tas bija uk ērmoti.
I  - Kas bija ērmoti?
I  -  Tajā brīdī man tas neienāca prātā, 
bet vēlāk, pārdom ājot visu notikušo, li
kās, ka tas bija ērmoti.

Gerija nogaidoši raudzījās draudzenē. 
Viņa saprata pareizi, ko G ledisa ar so 
\ irdu domāja: tas nenozīm ēja “sm ieklī

gi "■
-  Dieva dēļ, paskaidro, kas bija ērmo

II?
I -  Es gandrīz noteikti esm u pārliecinā
ta, ka viņa izdarīja to tīšām.
I -  Tīšuprāt izlēja kokteili?
I - Jā. Un esm u pilnīgi pārliecinātā, ka 
Lts ir ērmoti, ka tev liekas?
| -  Uzlēja kokteili uz pilnīgi jau n as klei

las? Neticami.
-  Es iedomājos, -  Gledisa pēkšņi kļuva 

loti praktiska, -  ko Arturs Bedkoks darīs 
.11 Heteres drēbēm ? To kleitu varētu tīri 
laki iztīrīt. Vai arī izgriezt to vietu visā 
garumā, svārki ir gana plati. Ka tu do 
mā, vai Arturs Bedkoks uzskatītu  mani
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par briesmīgi nekaunīgu, ja es viņam | 
teiktu, ka labprāt atpirktu to kleitu? Ni 
kāda lielā pārtaisīšana nebūtu vajacl/iļj«, 
un m ateriāls ir burvīgs.

-  Vai tevi tas... -  Č erija  sam instin ■ 
jās, -  netraucētu?

-  Kas?
-  Nu... valkāt kleitu, kas bijusi mn^iif 

rā sievietei, kas m irusi... nom irusi ladA 
veidā...

G ledisas acis iepletās.

-  Par to es nebiju iedom ājusies -  \ ne
atzinās. Kādu brīdi meitene cītīgi pantu« 
māja, bet tad viņas seja noskaidrojas liti 
viņa m undri ierunājās:

-  Nedomāju, ka tam ir b ū tisk a  iļd/ļ 
me. Galu galā m ēs it bieži nopērkam  llr* 
totas drēbes, un parasti tās piederēji - 
nom irušajiem  vai ne?

V Jā, tomer tas nav gluži tas pats, ka* 
šoreiz.

-  M an u p rāt, tev ir p ārāk  d zīva īzlt'- 
le, -  bezrūpīgi attrauca Gledisa. -  Kleitai 
ir brīnum jauks, spilgti zils tonis, un pal*, 
audum s patiesi dārgs. Runājot par to ci 
moto gadīju m u, -  viņa dom īgi turpina- 
ja , -  man šķiet, ka vajadzētu to pārrunai
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ii m isteru Džuzepi. Rit no rīta, ejot uz 
Jarbul itgriezīšos pie viņa Holā.
[ -  Tai ir tas itāliešu virssulainis?

-  Jā. Šausm īgi izskatīgs vīrietis. Lies- 
.nojosas acis. Baigi tem peram entīgais. 
|ad  m ēs, m eitenes, ieradām ies tur, lai 
ipkalpotu viesus, viņš m ūs briesmīgi iz- 
iienkaja. -  G ledisa ieķiķinājās. -  Patie-

| libā m ēs nem az neņēm ām  ļaunā. B rī
žiem viņš izturējās baigi labi... Es vare
ni izstāstīt viņam  par savām  aizdom ām  
un pajautāt, kā viņš dom ā, ko man d a 
rīt.

-  Es gan nedom āju, ka tas ir kas b ū 

tisks, -  iebilda Čerija.
-  Bet tas bija ērmoti, -  Gledisa uzsvē

ra, spītīgi palikdam a uzticīga iemīļotajam 
»zīm ējum am .

-  Manuprāt, -  Čerija nepiekāpās, -  tu 
vienkārši meklē iemeslu, lai satiktu mis- 
• enj Džuzepi, un tādēļ, manu meitēn, la- 
'jak uzm anies! Vai m azum s dzirdēts par 
iiem itāliešu donžuāniem , vai m azum s 

viņu bērnu, kas tēvu nepazīst, izm ētāti 
pa visu pasauli? Šie vīrieši ir pārāk karst- 
isinīgi un kaislīgi.

Gledisa sajūsm ināti noelsās.
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Čerija paskatījās uz draudzenes tukU 
pūtītēm  klāto sejiņu un saprata, k;i u 
traukum am  nav pamata. “Gan jau  nniii 
ram Džuzepem  pieejami citi ūdeņi, ķ ii l  
peld apetitJīgākas zivtiņas,” viņa nodomaļ j

II •

-  Ahā! -- iesaucas doktors Heidoks. -  Ej- i- 
ķērušies pie atšķetināšanas?

Viņš pam eta ar acīm  uz pūkaino t»i 1 

tas dzijas kaudzīti vecās dām as klēpī.
-  Pats ieteicāt -  ja  nevaru adīt, lai m» 

ginu atšķetināt, -  atradināja mis M arp lu ļ
-  Izskatās, ka esat cītīgi strādājusi.
-  Biju k ļūd īju sies rakstā  ja u  no paAl 

sākum a, nu iznāk, ka b ūs jā sā k  no jiiiH 
na. Ārkārtīgi sarežģīts raksts.

-  Ko nozīm ē -  sarežģīts? Priekš jum» 
tas tāds sīkum s vien ir.

-  Es patiesi sāku  dom āt, ka ar manu 
slikto redzi b ūs vien jāpāriet uz vieni- u 
šākiem  adījumiem.

-  Ju m s tie ātri apniks. Jū tos pago'll 

nats, ka esat ņēm usi vērā m anu pado
mu.
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-  Vai tad ir gadījies, ka neesmu to da 
iiļusi?

-  Ja, ju s  u zklau sāt m anus padom us, 
inču vienīgi tad, kad jum s tas ir ērti, -- pa
smīnēja Heidoks.
[ -  Doktor, atzīstieties, vai lū š u  padoms 
bija domāts burtiski?

Pamanījis, kā iezibsnījas vecās dām as 
■kats, doktors piemiedza viņai ar aci.
I -  Ka veicas ar slepkavības atšķetinā- 
«inu? ~ viņš ievaicajas.
I -  Baidos, ka m anas spējas vairs nav 
l īdas kā agrak, -  m is M arpla nopūzda
mās pašūpoja galvu.

-  Nieki, -  iebilda doktors HeidoKS, -  man 
ļus neiestāstīsiet, ka jum s nav jau gatavs 
kads noteikts slēdziens.

-  Protams, esm u nonākusi pie dažiem 
-ledzieniem. Pat ļoti noteiktiem.

-  Un tie būtu? -  jau taja  Heidoks.
-  J a  jau  reiz kāds tajā kokteiļa glāzē 

iebēra indi -  kaut gan man vēl nav 
ikaidrs, kā viņš to izdarīja...

-  Inde varēja b ūt ja u  iepriekš sagata
vota pipetē, -  doktors ieteicās.

-  Lietpratīgs ierosinājum s, -  atzinīgi 
pamāja ar galvu mis Mārpla, -  bet ari tā
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dā gad ījum ā n eparasts šķiet apsUlM 
ka neviens to nepam anīja.

-  Ja  notiek slepkavība, jā b ū t ari Un 
dam. kas to redz. Vai to jū s  gribat tcikl'i* I

-  Jūs pateicāt tieši to, ko es domāju n 
Mārpla apstiprināja.

-  Un tā bija varbūtība, ar kuru slepk 
vam  vajadzēja rēķināties, -  doktors I l<r|J 
doks uztvēra.

-  Pilnīgi pareizi. Bet šobrīd es ncim  
nāju par slep k avu . Ievācot šād as tādu* 
ziņas un savelk ot g a lu s  kopa, esnn- 
kon statēju si, ka noziegum a vietā tobrīd 
atra d ā s astoņ p ad sm it vai divdesnjiļj 
personas. M anuprāt, vienam no divričus 
mit cilvēkiem  vajad zēja  pam anīt, k . 
notiek.

Heidoks piekrītoši m aja ar galvu.
-  Tā varētu domāt, neapšaubām i. T il 

ču acīm redzot neviens neko nepamaniļii.ļ
-  Savādi, -  mis Mārpla domīgi hoviJkj
-  Kas tieši?
-  Saprotiet, ir trīs iespējam ības. K* 

uzskatu, ka vism az vienai personai vv»/-- 
dzeja kaut ko pamanīt. Vienai no divde 
mit. M anuprāt, tads pieņēm um s ir l>>
gisks.
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I -  Bet, m anuprāt, tā ir tīrā m inēšana. 
I.iu paredzu, ka ju m s prātā viens no 
llem briesm īgajiem  varbūtības uzdevu
miem, kurā tiek doti seši viri baltās un 
<i ši m elnās cepurēs, un tev ar loģisku 

I upriedumu palīdzību jān osaka, cik viņu 
I Izradīsies m elnās, cik baltas pēc tam, 
' kad tie tiks attiecīgi sajaukti. Tur jau  

Iraks var palikt, ja  atrisinājum u m ēģina 
meklēt tādā ceļā. To es ju m s garantēju!

-  Nekas tamlīdzīgs man nav prātā, -  mis 
Marpla pasm aidīja. -  Es tikai iedomājos,

Ika diezgan loģiski...
i -  Jā , -  H eidoks atzinīgi n om urm in ā
ja, -  loģika ir jū su  stiprā puse. Vienm ēr 
bijusi.

-  Saprotiet, tas ir loģiski, -  mis Mārpla 
«pitigi turpināja, -  ka starp divdesmit cil- 
vekiem jāatrodas vism az vienam, kas no

vēro.
-  Es padodos! -  Heidoks beidzot iesau- 

ras. Bet pagaidām jū s  esat minējusi ti- 
k.ii vienu no trīs iespejamībām.

-  Baidos, ka par abam  pārējām  varu 
Izteikties ļoti virspusēji, -  mis Marpla lē
nā garā turpināja. -  Vēl neesm u paguvu-
ii tas visā pilnībā pārdom āt. Inspektors



Kredoks un, iespējam s, ari Frenks Ku 
nišs vēl pirms vina. droši vien ir noprati' 
nājuši visus, kas tur bija. Ja  kads 1* 
ko būtu redzējis, tad, gluži dabisKi, n 
kavējoties pateiktu.

-  Vai tā ir otra no ju s u  m inētajām  tu* 
spējam lbām ?

-  Nē, protam s, ka ne, -  mis Mārpla 
lēnprātīgi atbildēja, -  jo  tas nenotika. .> 
piegriež vērība kam  citam  -  ja  kūda p 
sona redzēja kaut ko, tad kāpēc viņa 
neatklaja?

-  Es uzm anīgi klausos.

-  Iespējam ība num ur viens. -  Aiz nx- 
budinājum a m is M ārplas vaigos iesilAl 
sārtum s. -  Persona, kas kaut ko redzfij 
nesaprata, ko  viņa redz. Tas varētu no> 
met, ka šī persona ir diezgan aprobežot“ 
Teiksim , kāds, kam  acis gan ir īstajā vir« 
tā, bet ne smadzenes. Persona, kura, ja tul 
pajautāsiet' “Vai jus redzējāt kadu ifcb* 
ram kaut ko Mennas Gregas glāzē?” -  at
bildēs: “O, ne, neredzēju!” Bet, ja  jū s  Ial 
jau tāsiet: “Vai jū s  redzējāt kadu piesk 
ram ies M erīnas G regas glāzei?” -  atbil 
dēs: “O, jā , protams, ka redzēju!”

Heidoks skali iesm ejās.
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-  Tik tiešām , -  viņš piekrita, -  m ēs 
bieži izvairām ies atzīt, ka starp m um s ir 
in totāli m uļķi. Labi, labi, apsveicu jūs
ii iespējamību num ur viens -  m uļķis re-

| dzeja, taču redzētā nozīme m uļķim  ne- 
I»ieleca. Otra iespējam ība? 
ļ -  Tada dīvaina iedoma, bet, m anuprāt, 
iri tā ir iespējam a. Var būt, ka bija per- 

|§ona, kuras rīcību -  iemest kaut ko g lā
ze -  pārējie uzskatīja par pilnīgi dabisku 
lietu.

-  Pag, pag, izsakieties, lūdzu, saprota
māk!

-  Redziet, m ūsdienās ļaudis bez liekas 
kautrēšanās mēdz piem est kaut ko sa 
vam ēdienam vai dzērienam. Manā ja u n ī
ba uzskatīja par ļoii sliktam manierēm, ja  
cilvēks, ēdot vai dzerot, ieņēma zāles citu 
klātbūtnē, tas likās tikpat nepieklājīgi, kā 
izšņaukt degunu pie pusdienu galda. 
Vienkārši to nedarīja. Ja  jum s noteikti bi- 
|a jāiedzer kādi pilieni vai tabletes, vai 
ēdamkarote m ikstūras, jū s  devāties uz ci
lu telpu. Tagad tā vairs nenotiek. Kad 
viesojos pie sava m āsasdēla, novēroju, ka 
daži viesi nēsā sev līdzi, šķiet, krietnu 
krājumu visvisādu medikamentu gan pu-
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délités, gan kārbiņās. Viņi dzēra z;il< 
gan ēdienreizēs, gan pirms, gan pēc. K 1 
batās vai rokassom iņās, allaž viņiem pa 
rokai bija vai nu aspirīns, vai kas < tl 
kas tika iem est pa tabletei tējas glāze \ 
pēcpusdienas kafijas tasē. Vai tagad Jim 
saprotat, ko es domāju?

-  O, jā , -  doktors Heidoks apstiprini 
ja, -  tagad es saprotu, un man tas šķiet |i 
interesanti. J ū s  domājat, ka kāds... -  vli.ul 
saminstinajas. -  Labak pasakiet to pati!

-  Es domāju, -  sacīja mis Marpla, - k> 
pilnīgi iespējam s -  nekaunīga pārdrošību, 
tomēr iespējam a -  kāds pacēla likteņu- 
glāzi, kuru pārējie, tiklīdz tā atradās vii.h 
vai viņas rokā, uzskatīja par šai person i 
piederošu, un pilnīgi atklāti iebera t;i| 
indi. Cilvēki nepievērš lielu uzmanibir 
tam, ko u zskata  par norm ālu parādību 
un kas notiek atklāti, visiem redzot.

-  Absolūti pārliecināts par to viņs -  Vj|| 
viņa - tomēr nevar but, -  Heidoks aps;ui' 

bija.
-  Nevar, -  piekrita mis Mārpla, -  tas nP 

ārkārtīgs risks, bet tā varēja notikt. Un 
tad, -  viņa turpināja, -  paliek vēl tr* i 
iespcjam ība.
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L -  lespejam ība num ur viens -  m uļķis, 
iespējamība num ur divi -  risks, kas būs 
lic-šais num urs?
I -  Kāds visu redzēja, bel tīšuprāt klu-

r
Heidoks sarauca pieri.

I  -  K āpēc? -  viņš p irm ajā brīdī n e sa 
prata. -  Vai jū s  dom ājat ša n tā ž u ?  Ka

p .  .
-  Ja tā, -  mis Mārpla viņu pārtrauca, -  tad 

lieta kļūst ļoti bīstama.
I -  Jā ... tik tiešām . -  Heidoks uzm eta 
iešu skatienu vecajai dām ai, kas mier

mīlīgi sēdēja ar balto, pūkaino dzijas 
mudžekli klēpī. -  Vai uzskatat, ka trešā 
iespējamība ir visticam ākā?

-  Nu. tik tālu neesm u tikusi, -  vecā 
lama atbildēja. -  Šobrīd man vēl nav pa

mata tā domāt. .Ja vien, -  viņa domīgi 
piemetināja, -  drīzum ā netiks nogalināts

[vel kāds.
-  Vai, jū su p rāt, sagaidām a vēl viena 

[nlepkavība?
| -  Ceru, ka nē, -  sacīja mis Marpla, -  es 
ceru un lūdzu, lai tā nenotiktu. Diemžēl 
l;> notiek it biezi, doktor Heidok. Tas ir 
Indīgi un baisi, bet tā notiek.
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SEPTIŅPADSMITĀ NODAĻA

Ella pakāra klausuli, pasmaidī];i tin 
iznāca no telefona autom āta būdiņas. Vil 
ņa ju tās  ārkārtīgi apm ierināta ar sevi.

-  V isuvarenais Dievs vecākais insprhl 
tors Kredoks! -  viņa klusībā ņirdza. I' 
šo darbu pieprotu divreiz labāk nckA 
viņš! V ariācija  par tēmu: “V iens divi 
lieta atrisinata!”

Lielā lab sajū tā  viņa m ēģināja iztftlm 
ties, ko pārdzīvoja persona telefona lir 
ja s  otrajā galā, izdzirdot viņas draudi) 
pilnos čukstu s: “Es tevi redzēju..."

Lūpu kaktiņiem  savelkoties uz auĵ riu 
ļaunā, cietsirdīgā lokā, jau n ā  sieviete 
si iesm ējās. Psiholoģijas studentam  vli.iiī 
būtu interesants izpētes objekts. Lidu 
tam brīdim pirms dažām  dienām viņa n< 
kad m ūžā nebija izjutusi visspēcīgo vartiļ 
apziņu. Diez vai viņa pati maz izprata pa■ 
tiesību -  cik dziļi tā viņu skurbinaja... ļ

-  Pie velna to sasodīto veceni! -  Ellu 
nosodījās, juzdam a m isis Benlrijas sw| 
tienu urbjam ies m ugurā, kam ēr viņa <j< 
vās prom pa piebraucam o ceļu, kas ve‘d i 
uz māju. Neviļus prata iesāvās paruna.
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bieži ejot ar krūzi uz avotu...*
Muļķības! Nevienam nevar rasties aiz

domas, ka tā varētu būt viņa, kas ēuk- 
Uieja šos draudīgos vārdus...

Viņa nošķaudījās.
I -  Pie velna šo sasodīto siena drudzi! -  E1

i l.i Zilinskija sodijās.
Atgriezusies savā darbistabā, viņa p a

' manīja pie loga stāvam  Džeisonu Radu. 
Viņš asi pagriežas pret sekretāri.
I -  Nevarēju iedomāties, kur jū s  meklēt.

-  Man vajadzēja parunāt ar dārznieku. 
Bija... -  viņa aprāvās, ieraudzījusi Džei- 
'-ona sejas izteiksm i, un strupi noprasī- 
|a: -  Kas noticis?

D žeisona acis likās iegrim ušas vēl 
dziļāk nekā parasti. Sejā ne m iņas no 

' klauna sm ieklīgum a, bija skaidri re 
bzarfls, ka vīrieša n frv i saspringti līdz 
pēdējam. Ari agrāk viņai bija gadījies re
dzēt D žeisonu satrau k tu , taču nekad 
viņš nebija izskatījies tāds ka šobud. Vi 
ua atkartoja:

-  Kas noticis?

*The p ttc āe i ifors so o lten  to the well th ,it it is broken  
;W (apdili vai.) -  Bieži ejot ar kru-'i uz avotu, ta i>a- 
lu galā saplīst. -  A tb ilst latviešu parunai: S lik tu  darbu 
kabatā nenoslepsi.
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Džeisons pastiepa roku, kura tui*#|ļ 
papīra lapu:

-  Kafijas analīzes rezultāti. Kafi|;i» 
kuru Merīna atteicās dzert.

J ū s  nodevāt kafiju analīzei? -  Ellu 
bija bezgala pārsteigta. -  Bet jūs taču l/H 
lējāt to izlietnē! Es pati redzēju.

Viņa platā mute savilkās ironiska sim 
nā.

-  Man ir veiklas rokas, Ella, -  viņš L i 
cīja, -  jū s  to nezinājāt, vai ne? Jā, es no 
leju lielāko daļu. taču atstāju  pietiek un! 
daudz, lai varētu nosūtīt pārbaudei.

Sekretāre paņēm a lapu un ieskātijftN 
tajā.

-  Arsēns, -  viņa neticīgi lasīja.
-  Jā. arsēns.

-  Tātad Mcrīnai bija taisnība, kad ļ ii 
teica, ka kafijai ir rūgta piegarša?

-  Tur viiiai taisnības nebija -  arsēnam 
nav nekādas garšas. T aisnība izradiļii* 
viņas intuīcijai.

-  Un m ēs nospriedām , ka viņa uzv 
das vienkārši histēriski.

-  Viņa ir histēriska! K urš nebūtu? T.i 
sieviete nokrita beigta, jā sa k a , gandri/, 
pie viņas kājām ! Viņai p iesūta draudu
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vēstulēs -  vienu pēc otras... Vai šodien 

nevienas nebija?
Sekretāre noraidoši pakratīja galvu.
-  Kurš ir tas, kas plāno šīs velnišķīgas 

Izdarības? Nu, jā, mājā visi logi vaļā, te 
ļebkurš var ielavīties.

-  J ū s  gribat lai māju turētu noslēgtu 
un logus aizbultētus? Bet laiks ir tik 
karsts... Bez tam ārā dežurē policists.

-  Jā, bet tā bus jādara. Es nevēlos, ka 
Merīnu nobiedē vēl vairāk, nekā tas jau  
noticis. Tos rakstiskos d raud us varēja 
neņemt vērā, bet arsēns, Ella, arsēn s ir 
pavisam kas cits...

-  Neviens nevar saindēt ēdienu šeit 

maja.
-  Vai tad nevar, Ella? Neviens?
-  Nē, nevar. Nevar izdarīt to tā, lai 

kāds cits nepam anītu. Mājā nav neviena 

sveša cilvēka...
Džeisons viņu partrauca:
-  Naudas dēļ, Ella, cilvēks ir spējīgs 

uz daudz ko.
-  Ne jau slepkavot!
-  Arī to. Turklāt cilvēks varēja pat ne

zināt, ka palīdz izdarīt slepkavību Kal

potāji...
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-  Par m ūsu kalpotājiem es galvoju! 1

-  Džuzepe. Šaubos, vai es uzticēto* 
Džuzepem , ja  noteicošais faktors tun* 
nauda... Protam s, viņš pie m um s su 
jau labu laiku, bet...

-  Vai jum s sevi tā jānom oka, Džeisoi
Rads atkrita  krēsā, augum s salieim-

uz priekšu, garās rokas nokarājas sl;ir[i 
ceļiem.

-  Ko darīt? - viņš lēni un klusi teica. - Ali 
Dievs, kn man darīt?

Ella klusēdam a sēdēja un vēroja vint
-  Viņa šeit ju tā s  tik laimīga, -  ierunrt> 

jā s  Džeisons, runādam s vairāk sev, nekl 
vērsdam ies pie Ellas. Viņš atsvešināti 
skatījās sev priekšā pie kājām . Ja  vil 
būtu pacēlis galvu un paskatījies uz ja' 
no sievieti, droši vien tas sejas izteiksim 
būtu viņu loti pārsteigusi

-  Viņa ju tā s  šeit laim īga. -  Džeison* 
atkārtoja. -  Viņa cerēja, ka b ūs laimu.1-- 
un bija laim īga. Tieši ta viņa sacīja taj 
dienā, kad m isis... kā viņu sauca?

-  Bentrija?
-  Ja, tajā diena, kad m isis Bentrija bl 

ja  atnākusi uz tēju. Viņa teica, ka te vai 
da “tāds m iers”. Viņa teica, ka beidzot li
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I radusi vietu, kur apm esties uz dzīvi un 
Mīt laimīgai, un ju sties  drošība. M ans 
Dievs! Drošībā!
[ -  Laimīga uz m ūžu m ūžiem ? -  Ellas 

[ ibIsī ja u tā s  viegla ironija. -  Jā, tas iz
klausās pasakaini.
I  ■ Katrā ziņā viņa ticēja tam, ko runāja.

- Bet ne jūs, -  jaunā sieviete iebilda. -■ Vai 
iri jū s  noticējāt, ka tas varētu tā turpi
nāties?

Džeisons Rads pasmaidīja.
I  -  Ne es nedom āju, ka tas varētu ilgt 
bezgalīgi, bet es cerēju, ka gads, divi gadi 
būs klusum a un m ierinājum a laiks. Pa 

I >iem gadiem viņa varētu pilnīgi pārvēr 
lies, ka no ja u n a  atdzim t. Sis laiks v a 

in u  palīdzēt viņai atgūt ticību sev, s a 
viem spēkiem . Viņa būtu laim īga... Zi
niet, kad Merīna jū tas laimīga, viņa ir ka 
bērns. Bet tagad tā visa vietā ar viņu ir 

nodeis tas.
Ella nemierīgi sakustējās.
-  Ar katru  no m um s k au t kas n o 

liek, -  viņa skarbi scīja. -  Tāda ir dzīve. 
Ikvienam tā jāpieņem  tada, kāda tā vi- 
nam dota. Kads no m um s sam ierinās, 
kads ne. Merīna nespēj sam ierināties.



Ella nošķaudījās.
-  Kā) tējais siena drudzis?
-  Jā. Starp citu, Džuzepe aizbrau« i pr 

Londonu.
Džeisons likās pārsteigts.
-  Uz Londonu? Kāpēc?
-  Ģim enes lietas. Viņa radinieki о*- 

jot Soho, un viens no tiem esot iiļing) 
slim s. V iņš runāja ar Merīnu, viņa al|ll> 
va, un es iedevu viņam  brīvdienu. V I i 
vakarā  atgriezīšoties. J ū s  taču neichll 
stat?

-  Nē, neiebilstu... -  Džeisons izklaidīgi 
atbildēja. Viņš piecēlās un sāka  nervoil 
staigāt šurpu turpu pa istabu.

-  Ja  vien es viņu varētu aizvest pro... 
no šejienes... tagad... tūlīt...

-  Un pārtraukt film ēšanu? Bet padl 
mājiet...

-  Es nespēju domāt ne par ko citu, -  I )Mr 
sons pacēla balsi, -  kā vienīgi par M ol 
nu. Vai jū s  n esaprotat? Viņai drai.-- 
briesm as -  tas ir viss, par ko es spēju 
domāt.

Ella im pulsīvi gribēja ko iebilst, taOu 
noklusēja. A pslāpējusi šķavas, viņa pjf 
cēlās.
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-  Jāsam eklē m ans pulverizators, -  vi- 
n.i nomurminaja.

Pametusi Džeisonu, viņa devās uz sa-
ii guļam istabu. Galvā dunēja:

I "Merīna... Merīna... Merina... Vienmēr 
Merīna...’’

Negants niknum s draudēja nosm acēt. 
Viņa savaldījās, iegāja van n asislab ā  un, 
paņēmusi aerosola pudelīti, iebaza tās 
Jmiīpiti nāsī un piespieda.

At jausm a nokavēja par sekundi... Vi 
la s  sm adzenes atpazina m andeļu rūgto 
uom ātu... taču par vēlu, lai apturētu 
liktenīgo pirksta kustību.

ASTOŅPADSMITĀ NODAĻA

Frenks Kornišs nolika klausuli, 
ļ -  Mis Brevstere aizbraukusi no Londo
nas un būs projām visu dienu, -  viņš zi
ņoja.

-  Tātad izbraukusi. -  Kredoks domīgi 
novilka.

-  Vai domājat, ka viņa...
-  Es nezinu. Nevajadzētu tā domāt, 

Ifet es nezinu... Ardviks Fens?
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-  Izgājis. A tstāju ziņu, lai viņš pie/.v» 
na, kad atgriezīsies. M argotai Bi|n ■ 
m ākslas fotogrāfei, ir pasūtījum s ki 
kur ārpus pilsētas. Viņas hom ītis ap^il 
voja, ka nezina, tieši kur -  vai ari zin - 
bet neteica. V irssu lain is devies uz U jl 
donu.

-  Gribētos zināt, -  Kredoks domiģl ■ 
cīja, -  cik  patiess ir viņa brauciena h • 
m esls. M irstoši radinieki m anī vien-' 
izraisa šaub as. Kāpēc tieši šodien viņam 
bija jād od as uz Londonu?

-  Pirms došanās ceļā viņš viegli varftļi| 
saindēt aerosolu.

- T o  varēja izdarīt jebkurš.
-  M anuprāt, viss norāda uz viņu. Nei 

vai kads no m alas.
-  Var būt arī no m alas. Mēģiniet iecļcJ 

m āties sevi noziedznieka vietā: atst ■■ 
m ašīnu kāda sānceļā, jū s  nogaidat li 
visi sagājusi, teiksim , ēdam istaba, iellr- 
nat pa logu un uzskrienat augšstav. 
Turklāt tieši pie m ājas au g biezi krum . 

ji-
-  Sasodīti riskanti.
-  Kā jū s  zināt, m usu slepkava no ris 

ka nebaidas, nav ja u  pirmā reize.
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-  M ajas ārpusē pastāvīgi dežurē poli- 
iists.

-  Zinu. Izrādās, ka ar vienu ir par 
Imaz. Ar to pietika, kam ēr m ūsu galvenā 
problēma bija notvert vēstuļu rakstītaju. 
I’dti Merīna tiek labi apsargāta. Taču 
man ne prātā neienāca, ka briesm as var

fdraudēt vēl kādam. Es...
Iezvanījās telefons. Kornišs pacēla 

klausuli.
-  Zvana no Dorčestera viesnīcas. Mis- 

lers Ardviks pie telefona.
Korniss pasniedza klausuli Kredokam.
-  Misters A idviks? Šeit Kredoks.
-  Ak. jā, man teica, ka esat zvanījis. 

Tikko kā atgriezos viesnīcā.
-  Mister Fen, diemžēl man jāpaziņo, 

Ka šorīt m irusi m is Zilinskija -  no sa in 
dēšanās ar ciankāliju.

-  Patiešām? Esm u satriekts. Vai nelai- 
ines gadījum s?

-  Tas nebija nelaim es gadījum s. Zil- 
skābe atradās zāļu aerosolā, ko viņa lie
toja pret siena drudzi.

-  Saprotu. Jā, saprotu ... -  Sekoja īsa 
pauze. -  Bet kāpēc, ja  drīkstu jautat, jū s  
zvanāt man par šo bēdīgo atgadījum u?
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-  Mister Fen, ju s  pazinat mis ZiimskH

J»?
-  Protam s, pazinu. Pazinu daud/.un 

gadus, lai gan tā nebija tuva draudzība.
-  Mēs ceram  uz jū su  palīdzību.
-  Kā gan es varētu ju m s palīdzēt?
-  Mēs dom ājam , ka ju s  varētu s r J ■— 

kādas ziņas, kas palīdzētu noskaidro! 
noziegum a motivāciju. Ella Žilinskija I>111 
svešiniece šajā zemē. M cs zinām  gan I 
m az par viņas draugiem , sakariem , pīt 
gaini.

-  Es teiktu, ka tādā gadījum a jumu 
vajadzīga persona ir Džeisons Rads.

-  Protam s, m ēs ja u  runājām  ar vii.m, 
tomēr lolojam vaju cerību, ka ju m s var 
tu būt zinām s kas tāds, ko viņš nezina.

-  Baidos, ka kļūdāties. Es gandrīz nr* 
ko nezinu par Ellu Zilinskiju, ja  nu vi< 11 
gi to. ka viņa bija ļoti spējīga ja u n a  sīc 
viete un pirm klasīgi prata savu darbii 
Par viņas privāto dzīvi nezinu neko.

-T ā ta d  ju m s nav nekā, ko teikt?
Kredoks sagatavojās izdzirdēt noteiktu 

“nē”, taču, pašam  par lielu pārsteiguma 
klūdtjas. Atbildes vietā sekoja pauze. Vij.it 
saklausīja Ardvika Fena smago elpu.
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Vai jus vel klausāties, inspektor Kre- 
ļļjk?

- J ā ,  mister Fen, es jūs klausos.
-  Gribu tomēr pateikt kaul ko, kas va- 

k lu  ju m s noderēt. Kad uzzināsiet, kas 
Mīļš ir, sapratīsit, ka man bija svarīgi ie
mesli to noklusēt, tomēr nospriedu, ka 
diezin vāi tas būui sapratīgi darīts. Tad, 
'ik, ju m s fakti: pirms pāris dienām man 
piezvanīja pa telefonu. Zvanītājs čukstus 
Irica... teica -  es atkārtošu vārds vārdā: 
Fs tevi redzēju... es redzēju, kā tu iem r 

li glāzē tabletes... Tev ne prātā neienāca, 

kn kāds tevi novēro, vai n e ?  Pagaidām  

t.is ir viss -  tuvākā laikā paziņošu, kas 
i(‘v bus jādara."

Kredoks pārsteigumā apslāpēti iesau 

ras.
-  Neticami, vai ne, mister Kredok? 

Man jūs jābrīdina, ka es kategoriski no
laidu šo nepamatoto apsūdzību. Es neie

metu nekādas tabletes nevienā glāzē. No
liedzu jebk ād u s apgalvojumus, ka es 
kaut ko tādu būtu darījis. Šāda apsūdzī
ba ir galīgais absurds! Bet tas uzved uz 
domam, ka mis Zilinskija varēja būt uz-

ikusi šantazu.



-  J ū s  pazināt viņas balsi?
-  Pēc čukstiem  pazīt balsi nav i<‘s|>#i 

jam s. Taču tā noteikti bija Ella Zilinsh
-  Kāpēc jū s  esat tik pārliecināts?
-  Pirms čukstētājs paspēja nolikt klau 

sulī, viņš skali n ošķaudījās. Es zinu. Mn 
mis Zilinskija cieta no siena drudža.

-  Tātad jū s  domājat, ka...
-  Es dom āju, ka šajā reize mis Zllln 

skija netrāpīja uz pareizo personu, b*i 
iespējam s, ka pēc tam  viņai paveiļ 
Šantaža ir ļoti bīstam a spēle.

Kredoks atguvas.
-  Pateicos par jū s u  paziņojum u, ml»- 

ter Fen. A tbilstoši kārtībai man jāp • 
bauda, kur jū s  pavadījāt šodienu.

-  Protam s, protam s. M ans šof^rm 
sniegs precīzu informāciju.

Kredoks nolika k lau su li un atstāsti 
Kornišain, ko F rns bija teicis. KornlA» 
nosvilpās.

-  T as vai nu pilnīgi atbrīvo viņu iiii 
aizdomām, vai arī...

-  Vai a iī tas ir lielisks m aldinašau 
m ēģinājum s. Arī tā varētu būt. Viņš It 
vīrs, kam pietiktu nekaunības to visu 1/. 
domāt. J a  pastāv iespēja, ka Ella Zlļlliļ
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kiļa atstājusi kādu pierādījum u savām  
«Izdomām, tad šis gājiens -  ķerties vēr- 
mni tieši pie ragiem -  ir au gstas klases 
Itneli.

-  Bet kā ar viņa alibi?
-  Savā prakse ne reizi vien esam  s a 

stapušies ar viltus alibi, -  atgādināja 
•ērmots. -■ Tādam  vīram kā viņš nesagā

dātu lielas grūtības izlikt apaļu summi- 
nu lai nodrošinātu sev alibi.

II

Bija pāri pusnaktij, kad Džuzepe a t
griezās Gosingtonholā. Tā kā pēdējais vil

ciens, kas pa dzelzceļa atzarojum u kursē
ja lidz Sentm erim īdai, bija ja u  aizgājis, 
viņš Maēbenemā noīrēja taksometru.

Džuzepe bija lieliskā garastāvokli. Pie- 
biaucam ā ceļa galā atlaidis m asm u, viņš 
devās uz māju pa īsāko ceju cauri krū- 
■najam un atslēdza pagalm a puses d u r
vis ar savu atslēgu. Mājā valdīja dziļa 
tum sa un klusum s. Džuzepe aizvēra un 
aizbultēja durvis. Nogriezies uz kāpņu 
])usi, kas veda uz viņa labiekartotajiem
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apartam entiem  ar personīgo vannas!: 
bu, viņš sa ju ta  vieglu caurvēju. I). 
vien kaut kur bija palicis neaizvērts iu,(* 
Dzuzepe nolēma nelikties ne zinis. StttlH 
dīdāms viņš uzkāpa augšstava un iel 
atslēgu durvis -  savu istabu viņš viru 
mēr turēja aizslēgtu. Vērdam s vaļa dili 
vis, viņš sajuta, kā m ugurai piesp>< 
ciets, apaļš gredzens. B alss sacīja:

-  Pacel rokas un klusē!
Džuzepe m om entā paklausīja. Ko »

lai viņš būtu darījis? Patiesību sakot, il 
kas cits viņam neatlika.

Ierocis izšāva vienreiz... otrreiz...
Džuzepe saļim a..
Bjanka pacēla galvu no spilvena.

Vai tas bija šāviens?... Viņa bija ganili 
pārliecināta, ka dzirdējusi šāvienu... Kac11 
bridi ieklausījusies klusum ā, viņa nolēmu, 
ka būs maldījusies, un atkal apgūlās.

DEVIŅPADSMITĀ NODAĻA

-  Š au sm as, ak. šausm as! -  noel 
mis Naita. Nolikusi iepirkum u sainīšu.1, 
viņa tvēra pec elpas.
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Vai kas noticis? -  pavaicāja mis 
Maipla.
I -  Es patiešam negribētu par to stāstīt, 
ilargā, patiešam ne. Tas jūs varētu sat- 

i.tukt.
I -  Neizstāstīsiet jū s ,  izstāstīs kāds 
lits, -  mis Mārpla noteica.
I -  Ak, dārgā, tā tas tiešām ir, -  mis 
Naita kladzināja. -  Jā, šausmīgi, bet tā 
Im tas ir. Par to vien runa, par to vien, 
un es jum s teikšu -  tā nav tukša runāša 
ļa. Es nekad neatkārtoju tukšas tenkas, 
las nav manā dabā.

-  J ū s  teicāt, -  mis Mārpla viņu pār
trauca, -  ka noticis kaut kas šausmīgs.

-  Mani tas pagalam satrieca, -  mis 
Naita pamazām atguva elpu. -  Dārgā, vai 
esat pārliecināta, ka no loga nevelk?

-  Mazliet svaiga gaisa nekad nav par 
ļkidrv -  mis Mārpla nepacietīgi bilda.

-  Ak, darga, bet mes nedrīkstam sa 
aukstēties, vai ne? -  izpalīdze turpināja 
ludināt. -  Lūk, ko mēs darīsim -  tūlīt 
i zskriešu un pagatavošu jauku  olu kok- 
leili. Mums tas garšotu, vai ne?

-  Nezinu, vai j u m s  tas garšotu, -  vecā 
:lāma neiecietīgi sacīja, -  bet man  katrā



ziņā b ū s prieks, ja  jū s  to sev pagahiv
siet.

-  Nu, nu, -  m is Naita pakratīja iti 
pirkstu, -  m ēs atkal jokojam , vai ne?

- J ū s  taisījāties kaut-ko pastāstīt ?! 
gādināja mis Marpla.

-  Labi, labi, bet jū s  nedrīkstat 11 
traukties, nekāda ziņā nedrīkstat l;n<l 
lai tas satrau c jū su  nervus, jo  vairāk Irt 
pēc, ka esm u pārliecinātā -  mums gar t» 
nav nekādas dajas. Kaut gan ja  padoi 
par tiem am erikaņu gangsteriem  un kn 
tik viņi nedara, ne par ko vairs nav jabi II 
nās.

-  Ir nogalināts vēl kāds, -  mis Marplu 
konstatēja. -  Vai to jū s  gribējāt teikt?

-  O, dārgā, cik jū s  esat attapīga! Krt 
ju m s tas ienāca prātā?

-  Taisnību sakot, -  mis Mārpla domi^l 
teica -  es to ja u  gaidīju.

-  Vai dieniņ! -  iesaucās mis Naita.
-  V ienm ēr atrad īsies kads, kas k.m- 

ko ievero, tikai dažreiz jāp aiet laikam, 
kam ēr viņš saprot, ko īsti redzējis. Km t 
ir nogalināts?

-  Itāliešu virssulainis. Nošauts pagājs 
nakt.
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-  Ak tā! -  Mis M ārpla apsvēra dzirdē- 
lo. -  Jā, protams, tā varētu būt, lai gan, 
manuprāt, viņam jau  pašā sākurnā vaja
dzēja saprast, ko redzējis.

-  Nudien, -  iesa u cā s  izpalīdze, -  jū s  
runājāt ta, it k ā  visu  b ū tu  p a re d zē ju 
si jau  iep riek š! K āpēc v iņ š b ija  jā n o - 
ftauj?

-  Es domāju, viņš būs mēģinājis kādu 
Šantažēt.

-  Runā, ka vakar viņš esot braucis uz 

Londonu.
-  Uz Ix>ndonu? Tas ir interesanti un 

uzvedina uz pārdomām.
Mis Naita aizgāja uz virtuvi, cieši ap 

ņem usies pagatavot barojošo kokteili. 
Mis Mārpla palika sēžam  savā krēslā un 
iegrima dziļās pārdom ās, līdz vinu iz
traucēja p utekļsūcēja  spēcīgā dūkoņa, 
kuru centās pārspēt Čerijas skanīgi dzie
dātais populārais šlāgeris ‘Es teicu tev 
un tu teici man".

Virtuves durvju spraugā parādījās mis 

Naitas galva.
-  Lūdzu, Čerij, ne tik skaļi! J u s  trau 

cējat mis Mārplai. J ū s  nedrīkstat u zves
ties tik nevērīgi, vai saprotat?
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V iņa a izcirta  d urvis, bet Č erija  igril 
n o rū c a , va i nu sev , va i v is a i pas m- 
lei: -  Un k u rš  te icis, ka jū s  d r īk st«  
u zru n āt m ani p riek šv ārd ā , v ie n k u  il 
par Č eriļu , jū s , vecā  k a šķ e ?  -  P ftc k ļ 
su ce js  a ts ā k a  strād āt un Čerija  -  dzlol 
dāt, gan krietn i k lu sā k . Mis Marpl*- 
skaļi u zsau ca:

-  Čerij, ienāciet uz minūti!
Čerija izslēdza putekļsūcēju un atvč. 

viesistabas durvis.

-  Piedodiet, es neiedom ājos, ka man 
dziedāšana jū s  traucē.

-  Jū su  dziedāšana ir daudz patīkam 
ka par to briesm īgo dūkoņu, -  m is M?u- 
pla atm eta ar roku, -  bet es saprotu, kn 
jādzīvo līdzi laikam . Nav nozīmes uzstāt 
lai ju s , ja u n ā s  sievietes, apkopiot m īju, 
lietotu gandrīz ja u  aizm irsto slotu un 
saslau ku  liekšķeri.

-  Ko? Rāpot uz ceļgaliem  ar liekšķm  
un slotu rokā? -  Čerija likās no tiesas 
pārsteigta un satraukusies.

-  Nekad n eesat dzirdējusi par tādiem 
darbarīkiem , vai? -  m is M ārpla nosm ē
jā s . -  Nāciet iekšā un aizveriet durvis! 
Gribu ar ju m s aprunāties.
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Čerija paklausīja un, ziņkārīgi raudzī
damās vecajā dāmā, pienaca tuvāk.

L
- Mums nav daudz laika, -  mis Mārpla 
arosījās. -  Tā vecā... es gribēju teikt -  mis 
Naita var kuru katru brīdi ierasties ar

favu olu kokteili.
-  Kokteilis ja u  nav slikts, tas jū s  u z

mundrinās, -  Čerija gādīgi iebilda.
-  Čerij, vai esat dzirdējusi, ka pagāju- 

saja naktī Gosingtonholā nošauts virssu- 

lainis?
-  Kas? Vai tas itāliešu donžuāns? -  Č e

rija precizēja.
-  Jā. Vina vārds bija Dzuzepe, ja  ne

maldos.
-  Nē, par to es neko nezinu. Es dzirdē

ju, ka vakar m istera Rada sekretārei b i
jusi sirdslēkm ē, kāds pat teica, ka vina 
esot m irusi taču man ir aizdom as, ka 
tās ir tīrās tenkas. Kas jum s stāstīja par 
virssulaini?

-  Mis Naita, vina tikko atnāca no cie

mata.
-  Nūjā, šorīt, nākot uz šejieni, es n e

vienu nesatiku, ne ar vienu nerunāju. 
Droši vien ja u n ā  ziņa tikai tagad sā k  iz
platīties. Tātad viņš ir novākts.
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-  Šķiet, ka tā ir patiesība. Precīzi ji*M 
vēl nezinu, bet tā varētu but.

-  Jā, te ir, ko padomat. -  Čerija novil 
ka un domīgi piem etināja: -  Interesam» 
vai Gledisa viņu satika?

-  Gledisa?
-  Ak, m ana draudzene. Viņa dzivo d» 

žas m ājas tālāk, strādā kinostudijas <<| 
nīcā.

- J ū s  sarunājāties par Džuzepi?
-  Nūjā, kaut kas viņai liekoties savādi, 

Gledisa teica, un tādēļ viņa gribot apm 
nāties ar m isteru Džuzepi. Taēu, ja  jm 
pajautātu  m anas dom as, es teiktu, t 
Gledisa to visu sadom āja vienīgi, lai bntil 
iemesls satikt itālieti -  meitene ir maķenīt 
ieķerusies tajā vīrietī. Nav brīnum s -  vli 
ir diezgan izskatīgs un itālieši prot apl 
ties ar jaunam  meitenēm. Es viņai piekn 
dināju, lai uzm anās. J ū s  mani saprotat?

-  Ir zinām s, ka vakar viņš bijis Londo
nā un G osingtonholā atgriezies vēlu v;p 
karā.

-  Diez vai Gledisai izdevās sastapt vi
ņu. pirms viņš aizbrauca.

-  Čerij, kāpēc Gledisa gribēja viņu s . 
tikt?
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-  Viņai kaut kas esot licies ērmoti -  Če- 
rija stāstīja . M is Mārpla k la u sījā s ļoti u z
manīgi. Vecajai dāmai bija p iln īg i 
skaidrs, ko izteica vārds “ērmoti” -  vietē- 
|ie iedzīvotāji b ieži lietoja to šaja n o zī
mē. -  Gledisa bija viena no meitenēm, 
kuras tika  norīkotas pie viesu apkalpo
šanas tajā pēcpusdienā, nu, tad. kad m i
s is  Bedkoka tu r dabūja galu.

-  Jā? - M is Mārpla bija zaudējusi savu 
parasto savaldību, tagad viņa atgādināja 
pie žu rku  alas sēdošu foksterjeru.

-  T u r  esot notic is kaut kas tāds, kas 
viņai lic ies ērmoti.

-  Kāpēc viņa negāja u 7 polic iju un v i
su neizstāstīja?

-  Redziet, viņa nevarēja saprast, vai 
tas i r  svarīgi, vai nav, -  Čerija paskaidro
ja, -  tāpēc gribēja v isp irm s pajautāt m is 
teram Džuzepem.

-  Ko tad viņa tu r redz< ju s i?
-  A tk lā ti saknt, tas, ko viņa stā stīja , 

šķ ie t galīgas aplamības. E s  p iln īg i pie
ļauju  domu, ka tas tika  te ik ts, la i ap
m uļķotu mani, ka īs ta is  iem esls, kādēļ 
viņa gribēja sa tik t Džuzepi, bija pavisam 
r it s .
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-  Ko G ledisa stāstīja? -  pacietīgi, lu 
mēr uzstājīgi noprasīja mis Mārpla.

Aiz piepūles Čerija savilka pieri grn 
bās.

-  Vina runāja par m isis Bedkokn ij |  

kokteili un teica, ka tobrīd esot atradu
sies ļoti tuvu. Un vēl Gledisa teica, k i vl 
ņa pati to esot izdarījusi.

-  Ko izdarījusi? •
-  Uzlējusi kokteili uz kleitas un salīti 

jā ju si to.

-  J ū s  gribējāt teikl -  aiz savas nevelk 
libas?

Nē, neveiklība ta neesot bijusi, C.lrļ 
disa teica, ka viņa uzlējusi tīšuprāt 
noļuku. Nu, vai redzat? M anuprāt Gleu 
sas teiktajā trūkst jēgas. Kā ju m s šķiet"

Mis Mārpla apjukum ā kratīja galvu. I
-  Nē, -  viņa teica, -  noteikti... nē, 

tur nesaskatu  nekādu jēgu
-  Turklāt m isis B edkokas kleita bijusi 

pilnīgi ja u n a , - Čerija turpināja, - tāp<- 
jau  m um s tā saruna sākās. Gledisai bl|.i 
ienākusi prātā doma to kleitu atpinu. VI 
ņa teica, ka traipu varēšot viegli iztu < 
bet kautrējās griezties ar savu lūgumu 
pie m istera Bedkoka. Ziniet, Gledisa li



iiiii laba šuvēja, un viņai bija iepaticies 
kleitas audum s. Spilgu zils tafts. Gledisa 
visu bija izplānojusi, teica, ja  audum s ta-
11 vietā, kur uzlijis kokteilis, izrādīsies 
aoojāts pavisam, viņa ieņemšot svārkus 
aurākus, tie esot pietiekami kupli.

Brīdi mis M ārpla apsvēra šo G ledisas 
ideju, bet tad nolēm a, ka pašlaik tā nav 
viņas uzm anības vērta.
I -  Virt jum s nešķiet, ka jū su  draudzene 
Gledisa nepateica visu, ka viņa kaut ko 
noklusēja?

- Nu, ja  tas bija viss, ko viņa redzēju
mi -  ka Hetere Bedkoka tīšuprāt aplej se
vi ar kokteili no savas glāzes, -  es n esa
protu, kas gan viņai varētu būt pārrunā
jams ar m isteru Džuzepi? V arbūt jū s  

saprotat?
-  Nē, arī es nesaprotu, -  atzinās mis 

Mārpla un noputusies turpināja: -  Intere
santi, bet bieži ir tā -  ja  neizproti kādas 
lietas nozīmi, tad tas norāda vienīgi uz to, 
ka vai nu neesi piegājis problēmai no pa
reizās puses, vai arī ka trūkst pareizās

ļ informācijas. Acīmredzot šis ir tāds gadī
jums. -  Viņa atkal nopūtās. -  Tom ēr žēl, 
ka Gledisa negāja taisnā ceļa uz poHciju.

i 349



Atvērās durvis, un istabā iesteidzas .(i> 
Naita, rokā nesdam a augstu  glāzi ar liiili 
dzeltenu, apetītlīgi uzputotu dzērienu.

-  L ū d zu , d ā rg ā , ja u k i  g a rd s  p J lz ļ 
rien s! -  v iņ a  s a u c a  s a jū s m in ā ta  hnl> 
si. -  M um s ta s  g a ršo s!

Un, piebīdījusi savai darbadevējai iriļjļ 
zu galdiņu, uzlika uz tā glāzi.

-  Vestibilā, -  viņa salti sacija Čerijai, » 
pam ests p u tekļsū cējs. Loti nepiemērol*« 
vieta, es gandrīz paklupu. Kiids var kiinl 
un sasisties.

-Taisni ī ība, - Cerijajautri novilka. I 
šu turpināt iesākto. -  Un viņa izgāja.

-  Ak, šī m isis Beikere! -  mis Naita fitil 
šutum ā novaidējās. -  Mūždien man v j h  ■■ 
jāaizrāda. J a  ne tas, tad šitas. Pamest vl 
su otram  pa kājām  un nākt traucēt |i- 
kad ju m s nepieciešam s pilnīgs miers un 
klusum s!

-  Es p asau cu  Čeriju, gribēju aprun 
ties.

-  Ak tā. C eru, ka aizrādījāt viņai p *• 
nevīžīgo gu ltas saklāšan u . Es vienkārši 
biju šokēta, kad vakarvakarā iegāju l»ii■ 
ļam istabā, lai sagatavotu ju m s gultu 
Man vajadzēja kārtot visu no jauna.
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-  J ū s  esat ārkārtīgi laipna, -  mis Mār- 
pla samierinoši noteica.

-  O, es vienm ēr esm u gatava izpalī
dzēt, -  moži a tsau cās mis Naita. -  Tādēļ 
ļau esm u šeit, vai ne? Censties, lai 
mums zinaina persona ju sto s tik ērti un 
laimīgi, cik vien tas iespējam s. Ak, dār- 
tfa, -  viņa nespēja norimt, -  jū s  atkal 
esat izārdījusi uzadīto!

Mis Mārpla atlaidās pret krēsla at- 
weltni un aizvēra acis.

-  Gribu mazliet nosnausties. Nolieciet 
fļlazi šeit... pateicos. Un, lūdzu, nenāciet 
un netraucējiet m ani vism az trīscetui t- 

dal stundas!
-  Nu, protams, dārgā, -  mis Naita sir

snīgi piekrita. -  Piekodināšu misis Beike- 
rei, lai uzvedas klusi.

Un viņa merķtiecīgi izdrāzās no istabas.

II
Jaunais, izskaūgais amerikānis parlaida 

apkārtnei apjukušu skatienu. D zīv o ja m o  

māju rajons bija viņu pagalam nokausējis, 
orientēties tajā likās pilrngi neiespējami.
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Viņš laipni uzru n āja  pavecāku IčtļjM 
ar sirm iem  matiem un sārtiem  vaigiem 
kura šķita  esam  vieniga dzīvā būtne 111 
vakā apkārtnē:

-  Atvainojiet, kundze, vai ju s  nepīt' 
teiktu, kā nokļūt Blenheim klouza?

Bridi vecā dām a klusēdam a nopēl-i I 
jau n ekli. Viņš nodom āja, ka sieviete n 
pakurla, un gatavojās jau tā ju m u  atkari 
tot skaļākā  balsi, kad tā ierunājās.

-  Pagriezieties tur pa labi, pēc tam | 
kreisi, pēc tam otrajā ieliņā atkal pa lahl 
un tad taisni uz priekšu. Kuru num uru  
meklējat?

-  Sešpadsm ito... -  viņš ieskatījās paļu 
rītī, ko turēja rokā. -  Gledisa Diksona

-  Tad jau  b ūs pareizi, -  vecā lēdija no 
teica un piebilda: -  Viņa strada Hellinu' 
fortas kinostudijas ēdnīca, ju m s vajadzē
ja  apprasīties tur.

-  Šorīt viņa nav ieradusies darbā. -  p.t 
skaidroja jau n ais  cilvēks. -  Gribu samek 
lēt viņu, lai uzaicinātu pastrādāt Gosinu- 
tonholā. Mums šodien trūks darbaroku.

-  Ak, jā , protam s, -  vecā lēdija māja ai 
galvu. -  Pagājušajā naktī tika nošaul-. 
virssulainis, vai pareizi?
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Jauneklis izskatījās krietni pārsteigts.
-  Šķiet, ka jau n as ziņas šeit ātri izplā

tās, -  viņš secināja.
-  Tā ir, -  vecā dām a pjekrita -  Arī 

mistera Rada sekretāre vakardien nom i
ra pēc sirdslēkm es, kā es sapratu. -  Viņa 
pašūpoja galvu. -  Šausm īgi. Pavisam  
sausmīgi. Ar ko tas viss beigsies?

DIVDESMITA NODAĻA

Nedaudz vēlāk tajā pašā dienā Blen- 

heim klouzas sešpadsm itajā num urā ie
radās vēl viens apm eklētājs. Detektīvser- 
žants Viljams (Toms) Tidlers.

Viņš enerģiski pieklauvēja pie spilgti 
dzeltenajām  durvīm. Durvis atvēra m ei
tene ap gadiem piecpadsm it Sm alko se 
jiņu ietvēra brīvi krītoši, gaiši mati, ģēr
busies viņa bija apspīlētās, m elnās b ik 
sēs un oranžā svīterī.

-  Vai šeit dzīvo Gledisa Diksona?
-  G ledisa? Jum s nelaim ējās -  viņas 

nav mājās.
-  Kur viņa ir? Vai izgājusi uz ilgu lai

ku?
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-  Viņa aizbrauca. Uz dažām dienām, ļ
-  Uz kurieni?
-  Tā ja u  nu teikšu! -  atcirta meitēns, i
Tom s Tidlers veltīja viņai savu vispic

vilcigāko sm aidu.

-  Vai d rīkstu  ieiet? Vai mam m a m;i-
jā s?

-  M amma darbā. B ū s m ājās pēc pus  ̂
astoņiem . Bet ari viņa nezinās pateikl 
neko vairāk, kā tikai to, ka Gledisa ai; 
brauca atpūsties.

-  Ak tā, jā. Kad viņa aizbrauca?
-  Šorit, pēkšņi. Pateica tikai, ka radu

sies izdevība doties nelielā ceļojumā.
-  Tu vari iedot m an viņas adresi?
Meitene papurināja gaišm ataino galvi

ņu.
-  A dreses nav. G ledisa teica, ka pazi

ņošot, kad apm etīšoties, -  meitene ai 
trauca un piebilda: -  Diez vai paziņos 
Pagājušajā vasarā viņa aizbrauca 11/ 
Nūkveju un pat ne pastkarti peatsūtiļļ 
Gledisa ir slinka rakstītāja, bez lain viņ;i 
sak a  -  kādēļ gan m ātes par visu tā uz
traucas?

-  Vai k ā d s  a p m a k s ā ja  šo b rau ci 
n u ?
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-  Droši vien. Gledisai naudas nebija, 
jo pirms nedēļas viņa pam atīgi sapirkās 

Izpārdošanā.
-  Un tev nav ne jau sm as, kas viņai 

piedāvāja... ē... apm aksāja braucienu?
Blondā būtne sabozās.
-  Uzreiz jau  nav jāiedom ājas nez kas. 

Mūsu Gledisa nav no tādām. A ugustā vi
ņa un viņas draugs iecerējuši kopā do
ties atvaļinājum ā, bet tur nav nekā s lik 
ta, par sevi viņa m aksās pati. Tā ka neie
domājieties nez ko, mister.

Tidlers mulsi noburkšķēja, ka viņš ne
kā tāda nav iedomājies, un piebilda, ka 
labprāt vēlētos uzzināt G ledisas adresi 
gadījumā, ja  viņa atsūta pastkarti.

Tidlers atgriezās iecirknī un apkopoja 
ievākto inform āciju. Kinostudijā viņam 
bija teikuši, ka Gledisa D iksona no rita 
piezvanījusi, lai pateiktu, ka vism az ne
dēļu nevarēšot ierasties darbā. Tidlers 
bija uzzinājis vel so to.

-  Studijā valda gatavais haoss, -  viņš 
stāstīja Dermotam. -  Merīna Grega ik 
dienu krīt histērijā un ir pārliecinātā, ka 
viņai tikusi iedota saindēta kafija, tai 
esot bijusi savāda rūgtena garša. Sacēlu-



si lielu brēku. Džeisons Rads paķēris t.i 
si. izlējis kafiju izlietnē un pateicis, l.ii 
taču viņa nomierinās, ka tās ir tikai ietin
mas.

-  Hm, -  Kredoks norūca, gaidīdams 
turpinājum u.

-  Taču studijā zināja teikt, ka misu-i 
Rads nebija izlējis visu tasītes saturu un 
nodevis kafiju analīzei. Izrādījās, ka hl 
bijusi saindēta.

-  Izklausās k au t kā neticam i, -  Kih 
doks nosprieda. -  B ūs jāap ru n ajas ;il 
Džeisonu Radu, kas tur īsti nolika.

II

Džeisons Rads likās pagalam  san ervo  
zējies un viegli uzbudinām s.

-  Esm u pārliecināts, inspektor Krv» 
dok, -  viņs protestēja, -  ka to darīt 111; 
bija visas tiesības.

-  J u m s vajadzēja griezties pie muui 
tiklīdz radās aizdom as, ka kafija vardu 
būt saindēta.

-  Patiesībā es ne uz mirkli neiedom.i 
jos, ka ta varētu būt taisnība.
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-  Neskatoties uz to, ka jū su  sieva ru- 

naja par savādo piegaršu.
-  Savādo piegaršu! -  Džeisona sejā at- 

plaiksnījās skum jš sm aids. -  Kopš tās 
nelaim īgas pēcpusdienas itin viss, ko 
mana sieva ēd vai dzer, tai garšo savādi. 
Tas un vēl draudu vēstules...

-  Vai ir bijušas vēl kādas?
-  Vēl divas. Viena tika iemesta pa logu 

šeit, lejasstāvā, otra -  pastkastue. Lūk, 
te ir, ja  veļaties tās redzēt.

Tāpat kā pirmā, tās bija rakstītas ar 
rakstām m ašīnu. Kredoks lasīja:

"Tas notiks drīz. Gatavojies. ”
Uz otras bija nem ākulīgi uzzīm ēts gal 

vaskau ss ar sakrustotiem  kauliem  un 

apakšā uzrakstīts:
"Tā esi tu, Merīna."
Kredoks sarauca pieri.
-  Ļoti bērnišķīgi, -  viņš teica.
-  Vai tas nozīmē, ka jū s  tās n eu zsk a

tāt par bīstam ām ?
-  Ne. tā es nedomāju, -  Kredoks iebilda.

-  Bet tā ir parasta parādība, ka vairumam 
slepkavu raksturīgs primitīvs dom āšanas 
veids. Vai jum s tiešām nav ne mazāko aiz
domu, kas tās varētu būt rakstījis?



-  Ne mazāko, -  Džeisons atbildēja. -  Ma 
ni nemitīgi vajā doma, ka šīs draudu vi 
tiiles vairāk  līdzinās kādai ša u sa h ^ .. 
ākstībai, nekam  citam . Brīžiem man llr 
kas, ka... -  viņš apravās.

-  Turpiniet, m ister Rad!
-  Autors varētu būt kāds no vietējiem 

iedzīvotajiem , varbūt kāds, kas... kuru 
uz to pam udināja nelaim īgais atgadijui 
ar Heteri Bedkoku, kāds, ku rš neierod* 
aktiera profesiju. Vai m azum s dzirdfl 
par tādam  nom aļam  vietām , kur aktir 
spēli u zsk ata  par vienu no sātan a  iero
čiem.

-  Un draudi nebūtu vērsti pret Mermu 
personīgi? Bet kā tad ar saindēto kafiju?

-  Nespēju iedom āties, ka ju s  par lo 
uzzinājāt, - Rads sapīka.

Kredoks pašiipoja galvu.
-  Cilvēkiem  patīk runāt. Agrāk vai vo 

lāk viss k ļūst zinām s. Ju m s vajadzēja 
griezties pie m um s, taču jū s, pat uzzina 
jis  analīzes rezultātus, to neizdarīja!.

-  Nē, es ju m s nepaziņoju. Es biju aiz 
ņem ts ar pavisam  ko citu. Nabaga Eli i 
nāve... Nolikum s ar Džuzepi... Inspektoi 
Kredok, kad es beidzot drīkstēšu aizve .<
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io šejienes M erinu? Es baidos par viņas 
I saprātu.

-  Es jūs saprotu, taču izm eklēšana vēl 
nav pabeigta.

-  Vai jū s  nesaprotat, ka viņas dzīvība 
I joprojām ir apdraudēta?

-  Ceru. ka nav. Tiek veikti visi iespēja
mie drošības pasākum i, lai...

- D rošības pasākum i! Esm u pietieka
mi klausījies par tiem... Viņa jād abū  
prom no šejienes, Kredok, saprotiet taču, 

man tas jādara!

III

Acis pievērusi, Merīna gulēja, atlaidu
sies atpūtas krēslā savā guļam istabā. Aiz 
pārgurum a un spriedzes viņas seja bija 
bālgani pelēka. Bridi D žeisons k lu sē
dams noraudzījās sievā. Merīna atvēra 
acis.

-  Vai bija atnācis Kredoks?

-  Jā.
-  Vai Ellas dēļ?
-  Ellas un Džuzepes.
Merīna sarauca pien.

■

-
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-  D žuzepes? Vai policija uzzināju 
kas viņu nošāva?

-  Vēl nē.
-  Tas ir kā jauns m urgs... Vai viņs lel 

ca. ka mēs varam  braukt projām?
-  Viņš teica - pagaidām  nē.
-  Kapec? Mums jābrauc! Vai tu vii Itl 

neizskaidroji, ka es vairs nejaudāju jļalt 
dit, līdz kād s nāks un nogalinas munl 
Tas ir ārprāts!

-  T iks veikti visi iespējam ie drošībai) 
pasākum i.

-  Ari iepriekš viņi tā teica. Vai tas pil 
glaba no nāves Ellu? Vai Džuzepi? Vai lu 
nesaproti, ka galu galā viņi nogalinas .111 
mani? Todien studijā... m anā kafija... cjU 
mu pārliecināta, ka tajā kaut kas bija ļ<: 
bērts. Kāpēc tu to izlēji? J a  tu nebūtu lu 
izdarījis, m ēs varētu  nosūtīt kafiju 11/ 
analīzi, vai kā to sauc. Mēs butu pārlieci 
nājušies...

-  Vai uzzinot, ka kafija bijusi saind< 1 
tu ju sto s labāk?

Viņa cieši un nekustīgi raudzījās vu < 
acu zīlītes bija tum šas un paplašinātas

-  Nesaprotu, ko tu ar to gribi teikt. .I.• 
viņiem būtu skaidrs pierādījum s, ka šeil
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mani kāds mēģina noindēt, viņi neuzdro
šinātos riskēt un atļautu  m um s aiz- 
Inaukt.

-  To nevar zināt.
-  Bet es to ilgāk nespēju izturēt! Es 

nespēju... nespēju... Džeison, tev man 
ļāpalīdz! Tev jārīkojas! Es baidos. Es tik 
drausm īgi baidos... Viņš ir tepat b la
kus... Un es nezinu, kurš 1as ir... J e b 
Kurš... jebku rš var izrādīties ļaundaris. 
Kinostudijā... vai šeit mājās. Kāds, kurš 
mani ienīst, bet kāpēc? Kāpēc? Kāds vē
las m anu nāvi... Kurs tas ir? K urš? Es 
oiju iedom ājusies... biju gandrīz pārlieci
nātā, ka tā ir Ella. Bet tagad...

-  Tu turēji aizdom ās Ellu? -  Džeisons 
ieklausījās ārkārtīgi izbrīnījies. -  Kāpēc 
Ellu?

-  Tāpēc, ka vina ienīda m ani... O, jā, 
ienīda. Vai tiešām vīrieši nekad nepam a
na tamlīdzīgas lietas? Viņa bija neprātīgi 
iemīlējusies tevī. Neticu, ka tev nebija ne 
m azākās nojausm as. Taču Ella nevar būt 
slepkava, jo  Ellu pašu nogalināja. O, 
Džink... Džink, palīdzi m an... aizved m a
ni prom no šejienes... vienalga, uz kurie 
n i  bet drošībā... drošībā...
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Viņa pieleca kājas un, rokas žņaudzi 
dama, saka skraidīt pa istabu.

Neviļus Džeisonā pam odās režisors. Ar 
dziļu interesi un apbrīnu viņš vēroja slw 
vietes kaislās, ciešanu pilnās kustib  
“Man tas jā a tc e ra s ,” viņš nodomāja, “ t  

var noderēt -  varbūt Hedas G ableras i 
m ai?” -  bet tad atguvās, satriekts atceri 
jies, ka ta taču paša sieva, ko viņš vēro

-  Viss kārtībā Merina, nomierinies! l"i 
nosargašu tevi.

-  Mums jātiek projām no šīs apsēstas n 
jas, tūlīt pat. Es ienīstu šo vietu .. es ienīstu!

-  Esi prātīga, šobrīd m ēs nevaram  ali 
braukt.

-  Kāpēc nē? Kāpēc?
-  Tapec, -  pacietīgi skaidroja Džel 

sons, -  ka šie nāves gadījum i ir visu sa 
režģījuši... bez tam  -  ir vēl kas vērā r 
manis. Vai bēgšana palīdzēs?

-  Protams! Mēs tiksim vaļā no šī cilv 
ka, kas m ani tik ļoti ienīst.

-  Ja  kād s tevi tik ārprātīgi ienīst, viņi 
var neatstāties no tevis.

- T u  gribi teikt... tu gribi teikt... ka ci 
nekad  vairs netikšu vaļā? Nekad m m  i 
vairs nejutīšos drošībā?
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-  Mīļā... viss būs labi. Es rūpēšos par 

tevi. Es tevi nosargāšu.
Viņa tarn piekļāvās.
-  Tu to darīsi, Džink? Tu parūpēsies, 

lai ar mani nenotiek nekas ļauns?
Viņa norima, piekļāvusies vira krūtīm, 

un viņš to lēni un maigi atguldīja atpu 

tas krēslā.
-  Ak. es esm u gļēvule, -  viņa murmi 

naja, -  tāda gļēvule... ja  tik es zinātu, 
kurs... un kāpēc?... Padod m anas table 
ies -  dzeltenās, ne brūnās. Jāiedzer kaut 
kas nomierinošs.

-  Dieva dēļ, Menn, nedzer tās tik bieži!
-  Labi... labi... Reizem liekas, ka zāles 

neatstaj nekādu iespaidu...
Viņa pacēla galvu un ieskatījās virām  

sejā.
Viņa smaidīja -  skaudri un reizē liegi.
-  Tu rūpesies par mani, Džink? Zvēri, 

ka rūpēsies...
-  Vienm er m ana mīlā, -  sacīja  Džei- 

sons Rads. -  Es būšu  ar tevi līdz pēdē

jam brīdim.
Viņa iepleta acis.
-  Tu izskatījies tik... tik savāds, to 

teikdams.
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-  Vai tiešām ? Kāds tad es izskatījos?
-  Nezinu... nem āku paskaidrot. K;i T 

ka k launs, ku rš sm ejas par kaut ko loti 
ļoti skum ju, kas zinām s vienīgi viņam 
pašam .

DIVDESMIT PIRMĀ NODALA

N ākam ajā dienā inspektors KredokN 
apciem oja mis Mārplu.

Dermots izskatījās nom ākts un pargu 
ris.

-  Apsēdieties un jūtieties kā mājas, -  nu 
M ārpla n orūpējusies aicināja. -  Red/.n, 
ka pārdzīvojat grūtu laiku.

-  Man nepatīk neveiksm es, -  atzinn* 
Derm ots. -  D ivas slepkavīb as divdesm l1 
četru  stu n d u  laikā. N akas atzīt, ka es 
neprotu savu darbu tik labi, kā biju do 
m ājis. K rustm āte Džeina, uzcienājiet 
mani ar tasi lab as tējas un sviestmaizīti 
un m ieriniet m ani, stāstot savas atml 
ņas par agrāko laiku dzīvi Sentmerimi 
dā.

Vecā dam a līdzjūtīgi noklakšķinai.i 
mēli.
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-  No tādas run āšan as nav nekāda la
buma, manu zēn, un es neticu ka sviest
maize nitiz vispār ir tas, kas ju m s šobrid 
vajadzīgs. Džentlmenis, pārdzīvojot vilša
nos, izjūt nepieciešam ību pēc kaut ka 
stiprāka par tēju. -  Kā parasti, mis 
M āipla vārdu “džentlm enis” izteica ta, it 
ka runātu par kadas nepazīstam as su 
gas pārstāvi. -  Es ieteiktu krietnu porci
ju laba viskija ar sodu, -  viņa piedāvāja.

-  Patiešām, krustm āte Džeina? Lai iet, 
es neatteikšos.

-  Un pati arī pasniegšu. -  vecā dām a 
cēlās kājās.

-  O, nē, neapgrūtiniet sevi! Atļaujiet 
man, vai varbūt pateikt mis Kāviņusauca?

-  Mis Naitas rosīšanās m ūs tikai trau 
cēs, -  iebilda mis Marpla. -  Viņa uzradi 
sies ne ātrāk kā pēc minūtēm divdesmit, 
kad nesīs tēju, tā ka līdz tam šeit valdīs 
miers un klusum s. J ū s  labi darījāt, ka 
nezvanījāt pie ārdurvīm , bet vispirm s 
pienācāt pie loga. Mes iegūsim laiku, va 
rēsim netraucēti aprunaties divatā.

Viņa piegāja pie bufetes istabas stūrī 
un izņēma viskija pudeli, sifonu ar sodas 
ūdeni un glāzi.
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-  J u s  kā allaž protat sagādāt pārsk'i 
gum u, -  iesaucās Dermots Krcdoks. -  Ni; 
kad nebutu iedom ājies, ka jīisu  bufei' 
glabā ko tam līdzīgu! Krustm āte Džeina, 
vai varu būt pārliecināts, ka neesat vien 
tulā alkoholiķe?

-  Nu gan pateicāt! -  mis Marpla izlik i ■ 
sašutusi. -  Nekad neesm u bijusi absolu 
ta atturlbniece. Kādam  stiprākam  mal 
kam  allaž jā b u t pa rokai -  reizēm, kau 
gadās nervu šoks vai kādam  citam  n* 
paredzētam  gadījum am . Tādos brīžus U* 
ir nenovērtējam s. Vai tādā reizē, kad tevi 
negaidot apciemo džentlmenis, budžu! -  Aj' 
trium fējošu sm aidu sejā mis Mārpla 
sniedza viņam  tikko slavin ātā dzērien 
glāzi. -  Un necentieties izklaidēt mani ai 
vieglām sarunām  -  vienkārši pasēdiet ui'i 
atslābinieties!

-  Jū su  gadagājum a sievietes droši vien 
kļuva par apbrīnojam ām  sievām , -  nos 
talģiski bilda Dermots.

-  Varu droši apgalvot, m anu zēn, k.i 
m ana gadagajum a sieviete, kādu jūs vi 
ņu idealizējat savā iztēle, m ūsdienās i 
radītos pagalam  nepiem ērota dzivesbied 
re. Tajos laikos jaunām  lēdijām nebijāji
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teicam s but intelektuālām , un pavisam  
nedaudzām  paveicās m ācīties universitā
tē, vēl retāk iegūt kādu zinātnisko grā
du.

-  Ir lietas, kas vērtējam as augstuk par 
zinātniskiem  grādiem, -  Dermots nebija 
pārliecināms. -  Viena no tām -  ja  sieviete 
saprot, kad vīrietim nepieciešam a glāze 
viskija ar sodu, un prot viņam to p a 
sniegt īstajā brīdī.

Mis Mārpla sirsnīgi uzsmaidīja viņam.
-  Bet tagad stāstiet, -  viņa sk u b in ā 

ja, -  vism az tik, cik drīkstat.
-  Jum s droši vien zināms tikpat daudz, 

cik man. Bez tam ju m s noteikti ir kaut 
kas padoma. Ko jū s  dom ājat par neno
gurdinām o darbarūķi, neaizvietojam o 
mis Naitu? Vai viņa nevarētu izrādīties 
meklējamais ļaundaris?

-  Apžēliņ! -  iesaucas pārsteigtā m is 
Mārpla. -  Kāpēc lai mis Naita būtu  pa
strādājusi sos noziegum us?

-  Tāpēc, ka mis Naita ir persona, kuru 
nekādi nevar turēt aizdom ās, -  Derm ots 
omulīgi attrauca. - Tā ir viena no jū su  
metodēm, kā veiksm īgi a ik iat noziegu

mu.
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-  Nav tiesa, -  mis M ārpla enerģiski ie
bilda. -  Es gan esm u teikusi un atkal un 
atkal atkārtojusi, un ne tikai jum s, maļ 
nu dārgo zēn, ka vainīga persona gan 
drīz vienm ēr ir tā skaidri redzama. Fir
mām  kārtam  aizdom ās vienm ēr tiek tu 
rēts vīrs -  vai sieva, un loti bieži izrada« 
ka vainīgs tik tiešam  ir upura virs vai 
sieva.

-  Jiis runājat par Džeisonu Radu? -- Der
m ots purināja galvu. -  Tas cilvēks dievi
na Merīnu Gregu.

-  Es nerunāju par konkrētu personu, rni 
Mārpla atturīgi sacīja. -  Nogalināja Heterl 
B^dkoku. Uz kuru krita aizdomas vis
pirms? Protams, uz viņas viru. un versija 
tika pārbaudīta. Tad m ēs nācām  pie sic 
dziena, ka patiesībā noziegums bija versts 
pret Merīnu Gregu. un atkal vispirms 
meklējām slepkavu starp viņai tuvām per 
sonām, un atk.il sakām -  kā jau es teicu -  ar 
vīru. Jo ir neapšaubām i pierādīts, ka bieži 
vien tie ir tieši vīri ks grib atbrīvoties i k  

savām sievām, gan jāatzīst, ka parasti ta 
lāk par gribēšanu viņi neaiziet un nekādu 
praktisku rīcību neuzsāk. Bet es jum s pi< 
Krītu, manu zēn, ka Džeisons Rads patiesi
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no visas sirds ir uzticīgs Merīnai Gregai. 
Protams, varētu būt, ka no viņa puses tā ir 
ārkārtīgi rafinēta izlikšanās, kaut gan 
grUti noticēt. Turklāt nav iedomājams mo
tīvs, kāpēc viņam Merīna būtu janogalina. 
Ja Džeisonam būtu padomā precības ar 
kadu citu sievieti, tad taču nav nekā vien 
karšāka par laulības šķiršanu -  šī proce
dūra ir kinolauzu, ja  tā var teikt, otra da
ba. Arī nekādu materiālu labumu viņš ne
gulu. Rads nav nabags, viņam ir sava kar
jera un, kā es saprotu, pat loti veiksmīga. 
Tatad -  noziedznieks jām eklē plašākā lo
kā, un tas jau  ir sarežģītāk, jā, daudz sa 

režģītāk.
S a p ro tu , -  D erm ots ie jū tīg i s a c ī

ja . -  Jum s, kam sveša kinoļaužu dzīve, 
grūti orientēties viņu savdabīgajās attie
cības, savstarpējos skandālos un pārējās 
nebūšanās.

-  Zinu tomēr vairāk, nekā spējat iedo
māties, -  vecā darna viltīgi iebilda un 
turpināja: -  Esm u rUpīgi izstudējusi 
daudzus rakstus žurnālos “Conl'vlential”, 
“Film Lifev$ “Film Talk" un "Film Topics".

Dermots Kredoks nejaudāja noturē
ties, sirsnīgi neiespurdzies.



-  Piedodiet, bet man jāsm ejas, iztēloļo 
ties jū s  sēžam  pie žurnālu  kaudzes i.n 
cītīgi studējam  šo literatūru.

-  O, tu r atk lā jas daudz interesantu 
lietu, -  m is M ārpla iecietīgi teica. -  Pm 
tarns, rakstības stils nav nekāds izcilnis, 
ja  to vispār var saukt par stilu Jutos vi 
lusies ari tadā ziņā, ka nekas nav maini 
jies  kopš m anām  ja u n īb a s  dienām . To 
laik bija žurnāli Modern Society " un "771 
B its ”, un vēl citi līdzīgi D audz tenku 
D audz skandalozu  notikum u. Galveno 
kārt viņi raksta par to, kurš kurā iemilr> 
jies, ku rš no kura šķiras un tā tālāk. Jn 
runājam  atklāti, tieši tas pats jau  notiek 
ar visiem  cilvēkiem  un visur, ari šeit, 
Sentm erim idā, Jaun b ū vē... Cilvēka dabu 
savā būtībā ir visur vienāda... Bet atgne 
zīsim ies pie jau tājum a, kas varētu gribot 
nogalināt Merīnu Gregu, pie tam tik loll, 
lai pēc viena neveiksm īga mēģinājunu 
turpinātu sū tīt draudu vēstu les un ;il 
kārioii uzbruktu  viņas dzīvībai. Iesp; 
jam s, ka tas ir kads, kurš m aķenīt... — un 
viņa viegli piesita sev pie deniņiem.

-  Jā, -  Kredoks piekrītoši palocīja g;il 
vu, -  izskatās, ka tā. Diemžēl ne vienmn
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pec cilvēka ārējā izskata var noteikt, cik  
stabils ir viņa garīgais stāvoklis.

-  O, jā, -  mis Marpla dedzīgi piebalso
ja, -  to es zinu Vecās misis Paikas otrais 
dēls Alfrēds likās pilnīgi norm āls un s a 
prātīgs jau n eklis. Pat par daudz  nor
māls, ja  saprotat, ko es gribu teikt, bet 
atklājās, ka īstenībā viņš ir īsts psiho
pāts, ārkārtīgi bīstam s. Vinu ievietoja 
psihiatriskaja sanatorijā “Gaišais ceļš", 

kur tagad, kā m isis Paika stasta, viņš jū 
toties laimīgs un pilnīgi apm ierinats. Vi 
nu tur Sciprotot un uzskatot par vienu no 
visinteresantākajiem  gadījumiem psihiat 
rijas praksē. Viņš esot loti lepns uz sevi. 
■Ja, viss beidzās lieliski, taču pirm s tam 
pāris reižu misis Paika tik tikko izglābās, 
kad Alfrēdam bija uznācis trakum s.

Kredoks klusībā apsvēra iespējam o 
paralēli starp kadu no M erinas G regas 
svītas un misis Paikas otro delu.

-  Viens no nogalinātajiem  -  mis Mār
pla turpināja, -  ir itāliešu virssulainis. 
Ka zinām s, sava nāves dienā viņš pabija 
I<ondona. Vai ir zināms, ko viņš tur darī
ja? Tas ir, ja  jū s  to drīkstat stāstīt, -  viņa 
apzinīgi piemetināja.



-  Londonā viņš ieradās pusdivpadsm i
tos no rīta, bet, ko pilsētā darija, nav zi
nāms, izņemot to, ka bez ceturkšņa divos 
viņš apm eklēja ban ku un noguldīja uz 
sava rēķina piecsim t m ārciņas sk a id ri 
naudā. Paša teiktais, ka viņš brauc u, 
Londonu apciem ot slim u radinieku vai 
kādu citu tuvu cilvēku, kurš iekļuvis m 
patiksanās, neapstiprinājās -  neviens nu 
radiniekiem  nebija viņu redzējis.

Mis Marpla zimīgi palocīja galvu.
-  Pieci sim ti m ārciņu. Jā, interesaniii 

sum m a vai ne? Varētu domāt, ka ta bn„ 
pirmā iem aksa, kam  sekotu daudzas na 
kam ās. vai ju m s ta neliekas?

-  Jā, tā izskatās, -  Kredoks piekrita.
-  Droši vien tā bija visa skaidra nauda, 

kas personai, kurai viņš draudēja, taja bridi 
bijusi klāt. Varbūt viņš samierinājās ar «■ 
summu, bet varbūt pieņēma to likai ka i< 
maksu kopa ar solijumu, ka turpmāk . 
summas tuvākā nākotnē tiks paaugstināta1. 
Tādā gadījumā šeit neiederetos versija, k - 
potenciālais Merinas Gregas slepkava ir nu 
sacīti nabadzīgs vai cilvēks, kura rfēībal pa 
matā ir personiska atriebība. Ka ari izsloi 1/ 
varbūtību, ka noziedznieks ir kāds no kinn



studijas darbiniekiem vai kalpotājs, vai dārz
nieks. Ja vien, -  mis Mārpla uzsvēra, -  šāda 
persona nedarbojas kā izpildītājs, bet nozie
guma galvenais iniciators dzīvo kur citur. 
Tad kļūst saprotams virssulaiņa brauciens 
uz Londonu.

-  Patiešam , Londona apm etušies vai
rāki no tāvakara viesiem -  Ardviks Fens, 
lx>la Brevstere, ari Margotas Bcnas dzīves 
vieta ir galvaspilsētā. Visi trīs bija p asā
kumā, visi trīs varēja satikties ar Džuze- 
pi kadā iepriekš norunātā vietā Londonā 
'.aikā no pulksten vienpadsm itiem  līdz 
bez ceturkšņa diviem. Šajā laikā Ardviks 
Fens neatradās viesnīcā, Lola Brevstere 
bija devusies iepirkties, M argota Bena 
nebija savā fotodarbnīcā. Starp citu...

-  Ja?  -  mis Mārpla m udināja. -  J ū s  
gribējāt ko piebilst?

-  J ū s  interesējāties par berniem . Par 
bērniem, ku ru s Merīna Grega adoptēja, 
pirms atklaja, ka pašai būs bērns.

-  Jā, interesējos.
Kredoks pastastija, ko bija uzzinājis.
-  Margota Bena, -  mis M ārpla klu sā  

balsī atkartoja. -  Man bija nojausm a, ka 
jābūt kādam  sakaram  ar bērniem ...
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-  Nespēju noticēt ka pec visiem  š i( ... 
gadiem ...

-  Zinu, zinu, neviens nenoticetu. Bet \ n 
jūs, dārgo Dermot, daudz saprotat no 1)0(1 

niem? Mēģiniet atcerēties sevi bērnībā! V -i 
atceraties kādu epizodi, kādu pārinodcinju 
nm, kas jū su , rnazā cilvēciņa, sirdi rad» 
lielas bēdas vai izsauca dusm u lēkmi I j u  
tas, kas faktiski bija nesamērīgi dziļas | 
lidzinājumā ar notikušā reālo nozīmi? Boļ 
ju m s tas bija pirmo reizi m ūžā apzināti 
pārdzīvotas bēdas vai aizvainojums. R< i- 
kādā gr;īmata -  aizmirsu tās nošļukum u, 
bet autors bija lieliskais rakstnieks Rl 
čards Hjūzs, -  lasīju par bērniem, kuri 
pārdzīvojuši viesuļvētru. Jā, pareizi, vio 
suļvētru Jam aikā. Un kā jū s  domājāt, ka» 
uz viņiem bija atstājis visneaizmirstamāko 
iespaidu? Kaķis, kas kā traks šaudījies pa 
visu maju. Patiesībā tas bija vienīgais, ko 
viņi atcerējās, un visas pārdzīvotās šau 
mas, satraukum s un bailes saistījās ar ka* 
ķa nesaprātīgo uzvedību.

-  Savādi, ka jū s  sākāt par to runāt, -  do 
mīgi teica Kredoks.

-  Kāpēc savādi? Vai tas ju m s liek ko 
atcerēties?
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-  Jā, to dienu, kad gāja bojā m ana 
mate. Man toreiz bija gadi pieci. Pieci vai 
seši. Es bērnistabā ēdu vakariņas, ruleti 
ar džem u. Ta man ārkārtīgi garšoja. Ie- 
naca kalpone un sacīja guvernantei: “Vai 
nav šausm īgi? Notikusi avārija, un misis 
Kredoka gājusi bojā.” ...Vel šobaltdien, 
kad es iedom ājos par m ātes nāvi, zināt, 
ko es redzu?

-  Ko?
-  Šķīvi, ruleti un džem u, un to, kā es 

sēžu un blenžu uz to. Blenžu un redzu, 
šodien tikpat skaidri kā toreiz, kā no 
dienas puses lēni sū cas  džem s. Es ne 
raudāju un neteicu ne vārda. Atceros, 
sēžu kā sastindzis un blenžu uz ruleti ar 
džem u, lln  zināt, vēl tagad, ja  veikalā 
vai restorānā, vai pie kāda m ājās es ie
raugu ruleti ar džem u, visas toreiz p ār
dzīvotās šausm as, nelaim es sa jū ta  un 
izm isum s -  viss atkal veļas pār m ani. 
Dažreiz pīrm aja brīdī pat neapjēdzu šo 
izjūtu cēloni... Vai es ju m s neliekos 

mazliet ju cis?
-  Protams, nē Man tas liekas dabiski 

un saprotam i. V ispār ta ir interesanta 
parādība. Man radas ideja...
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Atvērās durvis, un parādījās mis Nait;i 
ar paplāti rokās.

-  D ārgā, -  viņa pārsteigu m ā iesau 
cās, -  mums, izrādās, ir ciemiņš! C ik bn 
nisķīgi! Kā klājas, inspektor Kredok? Tu 
daļ atnesīšu vēl vienu tasīti.

-  Neraizējieties, m is Naita. -  Dermots 
paguva ieteikties, kad mis Naita ja u  bija 
durvīs, -  man te ja u  ir viens labs dze 
riens!

Mis Naita pabāza galvu atpakaļ istabā
-  Es gribēju... m ister Kredok, vai jūs, 

lūdzu, neiznāktu uz vienu Jīlnūti?
Mis Naita sagaidīja viņu vestibilā. Ieai

cinājusi Derm otu ēdam istabā, viņa cieši 
aizvēra durvis.

-  Esiet, lūdzu, uzm anīgāks -  vina tt i 
ca.

-  U zm anīgāks? Ko jū s  ar to domājat 
mis Naita?

-  Attiecībā uz m ūsu veco, dārgo ku n 
dzi. J ū s  zināt, viņa gan interesējas pai 
visu, taču tas nenāk par labu viņas vest 
lībai -  visas tās ru n as par slepkavībām  
un līdzīgām nejēdzībām . Mēs taču neve
ļamies, lai viņa nokautos ar drūm am  do 
māni un redzētu slik tu s sapņus. Viņa ir
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tik veca un vārga, viņai jāvad a  dienas 
miera un bezrūpībā. Viņa pie tā ir piera
dusi. Es esm u pārliecināta, ka sarun as 
par slepkavībām  un gangsteriem , un 
tamlīdzīgām satraucošām  lietām aistāj 
ļoti sliktu iespaidu uz viņas nerviem.

Dermots uzjautrināti skatījās mis Nai-

tā.
-  Nedom āju, -  viņs laipnā balsi sa c ī

ja , -  ka kaut kas no tā, ko jū s  vai es z i
nātu pastastīt par slepkavībām , spētu 
pārmērīgi satraukt vai šokēt mis Mārplu. 
Es ju m s galvoju, cienījam ā mis Naita, ka 
mis Mārpla var ar vislielāko a u k sta sin ī
bu apcerēt jebku ru  slepkavību vai citus 
noziegumu veidus.

Un viņš devās atpakaļ uz viesistabu; 
rnis Naita, sašu tum ā n oklakšķinājusi 
mēli, sekoja Kredokam. Tējas dzeršanas 
laikā viņa uzstājīgi risināja sarunu par 
politiskās dzīves jaunum iem  un a ts tā s
tīja dažādus, viņasprāt, am izantus noti
kum us. Kad beidzot, savākusi tējas trau 
kus, izpalīdze aizvēra aiz sevis durvis, 
mis Mārpla atviegloti ievilka elpu.

-  Beidzot būs miers, -  viņa apm ierinā
ti sacīja. -  Es ļoti ceru, ka kādu dienu
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nem ēģināšu šo sievieti nogalināt! Tagad 
klausieties, Dermot! Ir dažas lietas, ko  es 
vēlētos uzzināt.

-  Un tās būtu?
-  Gribu uzmanīgi izpētīt visu, kas tajā 

svētku pusdienā notika Gosingtonhola. 
Sāksim  ar m isis Bentriju. Tūlīt pēc viņas 
ieradās vikārs. Tad n aca m isis un mis 
ters Bedkoki, uz kāpnēm  tobrīd stāvēja 
m ērs ar kundzi, tas am erikānis Ardviks 
Fēns, Uila Brevstere, reportieris no Mač 
benem as “Ilevalcl &  A rg u s” un lotogrālē 
Margota Bena. Kā ju s  teicāt, viņa ar savu 
kam eru atrad ās kāpņu stūrī un l'otngra 
lēja notiekošo. Vai redzējāt kādu no tām 
fotogrāfijām?

-  Vienu es atnesu, lai ju m s parādītu.
Kredoks izvilka no kabatas fotoģrafiju

Mis M ārpla ieurbās tajā ar ciešu skatļa 
nu. Merīna Grega, nedaudz aiz viņas 
Džeisons Rads, Arturs Bedkoks, ar roku 
m azliet aizsedzis seju, izskatījās tāds ka 
apm ulsis un bija nostājies aiz m isis Bed 
kokas, kam ēr tā, saņēm usi Merīnas Grc 
gas roku savējā un galvu izslējusi vēn*s 
aktrisē un runāja. M erīna n eskaujas u 
m isis Bedkoku, viņa raudzījās pāri t;'n
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galvai, likās, tieši kam erā vai varbūt pa
visam nedaudz pa kreisi.

-  Ļoti interesanti, -  m is M ārpla sa c ī
ja. -  J ū s  zināt, man aprakstīja šo viņas 
sejas izteiksmi. Stings skatiens. Jā, tieši 
tāds. Likteņa neizbegaim ba. Ne... ne tā. 
Vairak izskatās pēc pilnīga emociju z u 
dum a, nekā pec bažām  par nākotni... 
Vai ju m s tā neliekas? Es neteiktu, ka tās 
ir tieši bailes, kaut gan, protam s, bailes 
spēj novest cilvēku tādā stāvoklī. Bailes 
paralizē. Taču es nedom āju, ka tas bija 
bailes... Es teiktu, ka tas drīzāk bija 
šoks! Dermot, m anu dārgo zēn, es vēlē
tos, lai jū s , ja  ju m s ir līdzi piezīmes, p a
teiktu man, ko Hctere Bedkoka teica Me- 
rīnai Gregai taja brīdī. Protams, es ap tu 
veni zinu, par ko viņas sarun ājās, taču 
man nepieciešam s precizēt, tieši kādi 
vārdi tika izteikti. Dermot, ju m s ir d ažā
du cilvēku sniegtās liecības, vai ne?

Kredoks piekrītoši pamaja ar galvu.
-  Jā, tūlīt sam eklēšu. Man ir jū su  

draudzenes m isis Bentrijas, Džeisona 

Rada un vēl Artura Bedkoka liecības. 
jau  jū s  teicāt, lai arī nedaudz atšķirīgas, 
būtībā visas ir par vienu un to pašu.
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-  Jā, bet tieši šīs  atšķ irības ir svarī
gas. M anuprāt, tieši tās m um s palīdzes.

-  Nesaprotu, kādā veidā, -  atzinān 
Dermots, -  bet jū s  droši vien zināt, ko 
veļaties. J ū su  draudzene, m isis Bentrijii. 
šajā  ziņā, šķiet, bija visprecīzākā. Atc 
ros... nē, pagaidiet, man te ir vesela kau 
dze piezīm ju, lai allaž būtu pa rokai, j;i 
kas vajadzīgs.

Viņš izvilka no kab atas m azu blociņu 
un ieskatijas tajā, lai atsvaidzinātu atmi
ņu.

-  Nav tieši vārds vārdā, -  Kredoks p< 
skaidroja, -  bet šo to esm u piem et" 
Acīmredzot m isis Bedkoka bijusi prieciņ 
satrau k ta . nedaudz sasp rin gta  un ar 
kārtīgi apm ierinata ar sevi. Viņa teikusi 
apm ēram  šād u s vārdus: “Nespēju iJ 
teikt, cik es esm u sajū sm ināta, satieko 
ties ar jum s! V arbū t jū s  neatceraties 
bet pirms daudziem  gadiem  Berm udās 
būdam a slim a ar vējbakām , es tom i 
piecēlos no gultas, lai tik jū s  redzētu, un 
)ūs iedevāt m an savu  autogrāfu , un la 
bija viena no v issk aistāk ajām  dienam 
m anā dzīvē, diena, ko es nekad rļfižft 
neaizm irsīšu.”
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-  Kā redzam s, viņa m inēja vielu, bet 
neprecizēja laiku.

-  Tieši ta.
I -  Un ko teica Rads?

-  Džeisons Rads? Viņš atcerējās, ka 
misis Bedkuka teikusi Merīnai, ka toreiz 
esot piecēlusies no slim ības gultas, ka vi
ņai bijusi gripa, bet viņa gājusi uz tik ša
nos ar Mermu un joprojām  glabājot tās 
autogrālu. Džeisona liecība ir īsāka par 
m isis Bentrijas stāstīio, taču sa iu rs  
viens un tas pats.

-  Viņš nepieminēja ne laiku, ne vietu?
Nē, liekas, ka ne. Viņš izteicās ļoti

aptuveni, teica -  pirm s gadiem  desm it 
vai divpadsmit.

-  Skaidrs. Un ko stastija m isters Bed- 
knks?

-  M isters Bedkoks atcerējās, ka Hete- 
re bijusi ārkārtīgi uzbudināta aiz s a jū s
mas, ka tiksies ar Merīnu G regu. teica, 
ka viņa sieva bijusi m is G regas p ie lū 
dzēja, ka Hetere viņam  stāstīju si, kā 
reiz jaun ībā, slim a būdam a tomēr skrē
jusi uz tikšanos ar aktrisi, kā tikusi pie 

M erīnas G regas autogrāfa. V iņš teica, 
ka nav iedziļinājies sievas stāstījum ā, jo
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tas noticis ilgi pirm s tam, kad viņi ap 
precējās. Man rad ās iespaid s, ka viļņi» 
vienkārši n eu zsk ata  to notikum u par iiv 
vērības cienīgu.

-  Saprotu, -  m is Mārpla noteica, - ļfl, 
saprotu...

-  Un ko jū s  saprotat? -  vaicaja Krc 
doks.

-  Ne tik daudz, cik būtu gribējusi, -  ml: 
Mārpla godīgi atzinās, -  taču ir tāda s«H 
jūta, ka, ja  tik es uzzinātu, kāpēc l/niii 
sabojāja savu kleitu...

-  Kas? Misis Bedkoka?

- J ā .  Man tas šķiet tik savadi... tik ne 
izskaidrojam i... ja  tikai ne... bet, pro 
tams! Ak, m anu zen, nebiju dom ājusi, kii 
esm u tāda muļķe!

Ienāca mis Naita un iededza gaismu.
-  M anuprāt, m um s trūkst mazliet 

gaism as, -  vina moži konstatēja.
-  Jā , -  m is M arpla piekrita, -  jum s 

taisnība. Tas ir tieši tas, kā m um s trūk;i. 
Mazliet gaism as. Un šķiet, ka beidzot 
mēs esam  to ieraudzījuši.

Izskatījās, ka tete-ā-tēte*  ir galā. Krc 
doks piecēlās.

‘ Tc te - ii- tc le  (franču vai.) -  sa ru n a  divatā.
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-  Atlicis noskaidrot tikai vienu, -  viņš 
sacīja. -  Kura no jū su  pagātnes vīzijām 
parādījās šoreiz?

-  Visi mani ķircina par m anām  līdzī
bām, tomēr atzīšos -  patiešām, īstaja brī
dī atcerējos gadījum u ar Louristenu is 
tabmeitu.

-  Louristenu istabm eitu? -  Krcdoks iz
skatījās pagalam apm ulsis.

-  Meitenei, protams, nācās atbildēt arī 

uz telefona zvaniem, -  mis Mārpla iesāka 
stāstu , -  taču tas viņai īsti labi nepade- 
vas. Nododamās ziņas kopējo jēg u  viņa 
uztvēra labi, ja  jū s  saprotat, ko es ar to 
dom āju, bet tas, kā viņa to pierakstīja, 
dažkārt izraisīja m uļķīgus pārpratum us. 
Manuprāt, meitene vienkārši slikti zināja 
angļu valodas gram atiku. Rezultātā atga
dījās visai nepatīkam i incidenti. Vienu 
viņas pierakstu es atceros, tas izskatījās 
apm ēram  tā: “Zvanīja m isters Barouzs 
(šķiet, tāds bija zvanītāja vārds) un teica

ļ viņš apm eklejis m isteru Elvestonu no
skaidrot par sabrukuso žogu un viņš tei- 

I ca, ka žoga labošana nav viņa daļa. Tas 
ir īpašum a otra pusē un viņš teica gri
bot zināt vai tas tā ir, lai rīkotos tālāk
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tā ka tas b us atkarīgs no tā, vai viņš ii 
atbildīgs vai nē un viņam  svarīgi zin.il 
tiešo zem es gabala  izvietojum u, pirm 
dot norādījum us pilnvarotajam .” Ka r<‘ 
dzat, tur neko daudz nevar saprast. Vai 
rāk neskaidrības, nekā informācijas.

-  Ja  jū s  runājat par istabmeitām, -  mis 
Naita iespurdzās, -  tad tas noticis bries 
mīgi sen. Jau  d au d zu s gad u s neesmu 
dzirdējusi nekā par “istabm eitām ”.

-  Jā, tās ir senas atm iņas, -  mis Mar 
pla miermīlīgi piekrita, -  taču cilvēka da 
ba nemainās. Kā tad, tā tagad cilvēki k ļ ļ  
dās, un iemesli ir gandrīz vieni un tie pa 
ši. Ak, man tāds prieks, -  viņa pēkšņi iesau 
cās, -  ka tā meitene ir drošībā Bornmetā!

-  M eitene? Kāda m eitene? -  Dermols 
nesaprata.

-  Meitene, k as šuj kleitas un kas to
dien gribēja satikt Džuzepi. Kā viņu san 
ca?... Šķiet, Gledisa.

-  Gledisa Diksona?
-  Jā, ta viņu sauca.
-  J ū s  sakāt, Gledisa ir Bornm etā? Pie 

joda, kā gan jū s  to varat zināt?
-  Zinu, -  laipni paskaidroja vecā da 

ma, -  jo  es viņu uz turieni aizsūtīju.
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-  Ko? -  Dermots raudzījās viņā platām 
acim. -  J ū s  aizsūtījāt? Kā jū s  to varējāt 

izdarīt?
-  Nu. aizgāju, satiku, -  lēnīgi teica mis 

Mārpla, -  iedevu naudu un ieteicu p a
ņemt dažas brīvdienas, vēl pieteicu, lai 
uz mājām neraksta.

-  Kāpēc jūs, to darījāt?
-  Protam s, tāpēc, ka n egrib ēju , lai 

vinu n ogalin a, -  nevainīgi s a m irk š ķ i
nādam a acis, m is M ārpla rami a tb ild ē 

ja.

DIVDESMIT OTRA NODALA

-  Saņēm u loti mīļu vēstuli no lēdijas 
Konvejas! -  Divas dienas vēlāk, ienesda
ma paplāti ar brokastīm, priecīgi paziņo 
ja mis Naita. - Atcerieties, es ju m s stāstī
ju par viņu? Brīžiem viņa uzvedas diez
gan dīvaini, vai saprotat? -  izpalīdze pa- 
bungāja ar pirkstu sev pa deniniem. -  Arī 
ar atmiņu viņai švaki -  nepazīst radinie
kus, sūta tos projām.

-  Varbūt tā nav slikta atmiņa, bet gan 
apzināta viltība?
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-  Nu, nu, -  mis Naita tā kā saīga. -  vai 
m ēs neesam  pārāk iedom īgas, ta runa» 
jot? Ziem as lēdija Konveja parasti pava
da Velsā, Belgreiva viesnīcā, Lendadnn 
Tik ja u k a  viesnīca! Un kāda sabiedrība! 
S kaista  apkartne un burvīga aizstikiola 
terase! Viņa raksta, kri vēlētos, kaut <•* 
varētu viņai piebiedroties, -  mis Nailii 
nopūtās.

Mis Mārpla piecēlās gultā sēdus.
-  Bet lūdzu, -  viņa sacīja, -  ja jū s  ni 

cina... ja  jū s  esat tur nepieciešam a un ■ > 
vēlaties braukt...

-  Nē, nē, ne dzirdēt negribu! -  izpali 
dze viņu pārtrau ca. -  O, nē, nebiju ne 
tuvu ta dom ājusi! Ko gan m isters Rel- 
m onds V ests par to teiktu? M ums ir no 
runa, ka, ja b ū s vajadzība, es pārvākšos 
p ie ju m s  pavisam , uz pastavigu dzīvi. (), 
nē, nē, es nekad, pat ne dom ās nepic* 
ļauju iespēju, ka varētu atteikiies no s;i 
va pienākum a. Par vēstuli iem inējos tik 
tāpat, garām ejot, tāpēc, lūdzu neuz
traucieties, dārga, -  un viņa viegli pakla
pēja pa mis M ārplas plecu, - m es netik
sim pam estas, nē, nē, patiešām  nē. Mēs 
tiksim  ap rū p ētas un lu tin ātās, un tiks
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darīts viss, lai m ēs vienmēr justos laimi 
ģas un apm ierinatas.

Un viņa izsteidzās no istabas. Brīdi 
mis Mārpla nekustīgi sēdf ja, raudzīda- 
nās uz brokastu paplāti un nejuzdam a 

ne m azāko apetīti. Bet tad vecās dam as 
skatienā pam odās cieša apņem šanas un 
viņa, pacēlusi telefona klausuli, enerģiski 
uzgrieza num uru.

-  Dakter Heidok?
-  Klausos.
-  Šeit Džeina Mārpla.
-  Vai kas noticis? Vai beidzot vajadzī

ga m ana profesionālā palīdzība?
-  Nē, -  mis Mārpla teica ļoti izlēm īgā 

balsi, -  bet es vēlos redzēt jū s , cik drīz 
vien iespējams!

Kad doktors Heidoks ieradās, mis 
Mārpla viņu sagaidīja, vēl nepiecēlusies 

no gultas.
-  J ū s  izskatāties kā pats veselības ie

miesojums, -  viņš neapmierināti noburk-

-  Tas tad arī ir patiesais iegansts, kā
dēļ vēlējos, lai jū s  ierastos, -  atcirla  mis 
Marpla, -  pateikt jums, ka jū tos absolūti 

vesela.
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-  O riģināls iegansts, lai izsauktu  nī
stu, es teiktu.

-  Jā, esm u pilnīgi vesela, pietiekami 
spēcīga, un ir absu rd s turēt m ājas sve.n 
cilvēku. Lai visu piekoptu un veiktu vaja 
dzīgos ikdienas darbus, katru rītu iero 
das Čerija, un ar to pilnīgi pietiek, nere
dzu nekādu vajadzību, lai kāds te vel 11/. 
turētos pastāvīgi!

-  U zdrošinos aizrādīt, ka es gan re* 
dzu, -  ārsts iebilda.

-  Es ari redzu -  redzu, ka, jo vecāka 
jus k ļū stat jo kasķīgaks! -  atcirta mis 
Mārpla.

-  Palugšu neapsaukāties! Jā, savos 
gados jum s tiešām ir pietiekami laba ve
selība. Jā, jūs bijāt saķēru si bronhītu, 
kas nu nepavisam  nav ieteicam s jusu vc 
cum ā. Turklāt dzīvot vienai, ņemot vēra 
jū su  gadus, ir liels risks. Iedomājieties, 
kādu vakaru jū s  paklūpat un novelati- 
pa kāpnēm  vai izkrītat no gultas, \ n 
ju m s paslīd kāja vannā, kas notiks? Tm 
nu jū s  gulēsiet, un neviens pat nezinās!

-  Iztēloties jau var daudz ko, -  inis 
Marpla viņu izsmēja. -  Var taču gadīties 
ka m is Naita noveļas pa kāpnēm  un c
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izsteigusies paskatīties, kas tas par 
troksni, uzkrītu tai virsū.

-  Nevajag zoboties par mani, -  Heidoks 
izskatījās nedaudz aizvainots. -  Laiks 
sakt pierast, ka esat vecāka dāma, kurai 
nepieciešam a pienācīga aprūpe. Ja  jū s  
kaitina šī sieviete, nolīgstiet citu!

-  Viegli pateikt -  mis Mārpla saīga.
-  Sam eklējiet kādu no sievietem kas 

kalpoja pie jum s agrāk, kādu, kuras klāt 
būtne jū s  apm ierinaiu. Es labi saprotu, 
ka šī vecā vista JQs tracina, arī mani viņa 
spētu izvest no pacietības. Sazinieties ar 
kādu, kas jau  strādājusi un dzīvojusi pie 
jums. J ū su  m asasdēls ir viens no šodien 
vislabāk apm aksātajiem  autoriem, mate 
riālo pusi viņš nokārtos, ju m s atliek vie
nīgi sam eklē! vajadzīgo personu.

-  Protams, Reimonds m anā labā darīs 
visu iespējamo, viņš ir pati celsiidība, ta
ču pareizo cilvēku būs grūti atrast. J a u 
najiem ir pašiem sava dzīve, bel no m a
niem bijušajiem  kalpotājiem, -  viņa 
skum ji piebilda, -  daudzi diemžēl jau  at
rodas viņsaulē.

-  Bet jū s  -  šajā un, ja  vien parūpēsie
ties par sevi, nodzīvosiet vēl ilgus gadus.
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Heidoks cēlās kājās.
-  Pietiks velti n osist laiku. J ū s  izsk.i 

tāties vesela ka rutks. Nav jē g a s  mēri 
asinsspiedienu vai taustīt pulsu un izvai 
cāt, kā jū taties. Bet jū su  prāts ir nodar 
bināts ar vietejo noziegum u atšķetinasa 
nu. kaut ari vairs nevarat skiaidīt apkuri 
un okšķeret, kā to vēlētos. Uz redzēša 
nos, man jāsteidzas ārstēt īstus slimnie 
kus, ciem atā vairākas saslim šanas: kādi 
astoņi vai desm it saķēruši m asaliņas, 
pusducis gul ar garo klepu, vienā gadīju
mā ir ai/dom as uz skarlatīnu, un kur v»M 
vizītes pie pastāvīgajiem  pacientiem!

Doktors Heidoks pusteciņus izmetās 
no istabas, bet mis Marpla, saraukusi 

pieri, iegrima pārdom ās... Doktors patei 
ca kaut ko, kas... ko gan viņš tādu patei 
ca? Jāapm eklē pacienti... saslim šanas 
ciem aia... saslim šan as... Ar strauju  ro 
kas vezienu m is Mārpla atgrūda paplāti 
ar brokastīm  un paķēra telefona klausuli

-  Dollij? Šeit Džeina. Gribu ju m s ko 
pajautāt, k lausieties uzm anīgi: vai tai.1- 
nība, ka jūs inspektoram  Kredokam  ter 
cat, krt Hetere Bedkoka gari un apnicini 
stāstījusi Mcrinai Gregai par to, kā viņi
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neskatoties uz saslim šanu ar vējbakām , 
gājusi, lai tiktos ar aktrisi un iegūtu tas 
autogrāfu?

-  Jā.
-  Vējbakas?

-  Nūjā... kaut kas tam līdzīgs. Sapro
tiet, tieši tobrīd mēs ar misis Olkoku ap
spriedām  vodkas īpašības, tādēļ es ne
pievērsu īpašu uzm anību Heteres runai.

-  Vai esat pārliecināta. -  mis Mārpla 
dziļi ievilka elpu, -  ka viņa nerunāja par 
garo klepu?

-  Garo klepu? -  m isis Bentrija bija 
pārsteigta. -  Protams, ka nē! G ara klepa 
deļ taču viņai nebutu radusies vajadzība 
pūderēties un krāšļoties!

-  Saprotu, jū s  ieverojat... Dollij, vai v i
ņa noteikti runāja par kosm ētikas lieto
šanu?

-  Viņa to īpaši uzsvēra, jo redziet -  v is
pār Hetere nemīlēja krāsoties. Taču ju m s 
taisnība, tās nebija vējbakas... V arbūt 
nātre ne?

-  J ū s  to sakāt tikai tāpēc, ka reiz pati 
saslim at ar nātreni un tādēļ netikāt uz 
kāzāin. Dollij, jū s  esat bezcerīgs gadī
jum s, pavisam bezcerīgs!
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Pārtraukdam a pārsteigtās m isis Ben 
trijās protestu: -  Bet Džeina... -  veca da 
ma ar skaļu blaukšķi nom eta klausuli uz 
aparāta un dusm īgi nošņācās, skaņa al 
gādināja kaķ a šķau d īšan u. Pamazām 
prāts pievērsās personīgas labklājības 
problēm ai. Florensa? Vai uzticam ā Flo 
rensa -  grenadieris, ne istabm eita -  bus 

pierunājam a pam est savu  ērto, mazo 
mājiņu, lai atkal rūpētos par kādreizejo 
saim nieci? Uzticam ā Florensa bija viņai 
ļoti p ieķērusies... taču tagad uzticamu 
Florensa bija labi iekārtojusies savā ērta 
jā  nam iņā... Mis M ārpla nīgri pakratīja 
galvu.

Aiz durvīm  atsk an ēja  rotaļīgs rat-tat- 
tat-tat.

-  Ienāciet, -  teica mis Mārpla, un dur 
vīs parādījās Cerija.

-  Nāku pēc paplātes. -  viņa paskaidro 
ja. -  Vai kas noticis? J ū s  izskatāties no 
mākta.

-  Jū tos tik bezpalīdzīga, -  mis Mārpla 
pažēlojās, -  veca un bezpalīdzīga.

-  Nepārdzīvojiet tā, -  m ierinošā bal.si 
sacīja  Čerija, paņem dam a paplāti. -  Ju: 
ne tuvu neesat bezpalīdzīga. Jfis nezin, il
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visu, ko par jum s runa ciem ata, arī 
Jaunbūvē praktiski katrs zina jū su  vār 
du. Ko tik nestāsta par jū su  aso prātu 
un noziegumiem, ko esat atklājusi! Viņi 

neuzskata jū s  par vecu un bezpalīdzīgu. 
Ta ir viņa. kas censas jum s to ieborēt.

-  Viņa?
Čerija sparīgi pameta ar galvu uz dur 

vīm aiz sevis.
-  Kaķene kas kaķene, tā jū su  mis Nai 

ta. Neļaujiet viņai uzkundzēties!
-  Viņa ir ļoti laipna, -  mis Mārpla, vil

cinādam ās un kā gribēdam a sevi pārlie
cināt, piemetināja: -  No tiesas, ļoti laipna.

-  Saka, ka aiz rūpēm noveco, -  Čerija 
pam acoši bilda. - Uzbāzīga laipnība rū 
pes vien sagādā, vai ne?

-  Ak. -  vecā dāma smagi nopūtas, -  mums 

katram sava rūpe.
-  Tā ir, -  Čerija piebalsoja. -  Negribas 

gausties, taču dažbrīd jūtu. ka, vēl kādu 
laiku padzīvojot kaim iņos m isis Hārtve- 
lai, m ēs beigu beigas nonāksim  līdz pa
matīgam skandālam . Vecajai kaķei m už 
dien saskabis ģīmis, to vien zina, ka kla- 
čoties un sūdzēties. Arī Džimam tas viss 
jau  līdz kaklam . V akar vakarā viņš un
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kaim iņiene gandrīz sap lūcās -  mes, re 
dziet, esot par skaļu  atskaņojuši "Mesu"! 
Kā var iebilst pret “M esu”? Tā taču ir re 
liģiska mūzika!

-  Vai viņa iebilda pret to?
-  Sarīkoja īstu traci -  dauzīja pa sienu 

un izkliedza visādus apvainojum us.
-  Varbūt nevajadzētu spēlēt tik skaļi? |
-  Dzimām patīk, ja  ir skaļi. Viņš saka 

ja  nav pietiekam ā skaļum ā, m ūzika m 
sniedz vajadzīgo baudījum u.

-  Tomēr, -  m is M ārpla iebilda, -  tas 
varētu būt nedaudz  traucējoši otram, 
kurš nav tik m uzikāls.

-  Vainigas sasodītās dviņum ājas, kam 
viena siena kopēja, -  tā jau nav siena, 
bet visīstākais papīrs! J a  tā padoma, lir 
la jēga  no šim jaunajām  mājām nav. Tas 
izsk atās m odernas un gaum īgas, bet 
liedz cilvēkam  paust savu individualitāti, 
lai tūdaļ kāds negāztos tev virsū ka ķie 
ģeļmūris!

Mis Mārpla sm aidīdam a klausījās jau 
najā sieviete.

-  J ū s  esat izteikta individualiste. Čerij
-  J ū s  dom ājat? -  Čerija jautri atsmēja, 

bet tad nopietni iesāka: -  Es gribētu... -- un
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apklusa. Pēkšņi viņa izskatījās ārkārtīgi 
apm ulsusi. Viņa nolika paplāti uz galda 
un pienāca tuvāk gultai. -  Es gribētu zi
nāt, vai jū s  uzskatītu  par lielu n ekaun ī
bu no m anas puses, ja  es uzdrosinatos 
ju m s kau t ko pajautāt? J u s  ja u  varētu 
atbildēt tikai: “Par to nevar b ūt ne ru 
nas!” un ar to tad viss būtu pateikts.

-  Vai vēlaties, lai es ko izdaru?
-  Ne gluži. Runa ir par tām istabām  

virs virtuves. Neviens tas neizmanto, vai 
ne?

-  Nē.
-  Kādreiz tur esot dzīvojis dārznieks ar 

sievu, bet loti sen. Ko es gribēju p ajau 
tāt... ko mēs ar Džimu gribam pajautat... 
Vai mēs tas nevarētu dabūt? Es domāju, 
vai mes nevarētu nākt dzīvot p ie ju m s?

Mis Mārpla pārsteigta raudzījās Čeri-

jā 
-  Bet jū su  skaistā, ja u n ā  māja Jaun - 

buvē?
-  Mums abiem tā ir līdz kaklam . Jā, 

m um s patīk visas tās m odernās labierīcī
bas, taču ari citur var tādas iekārtot, un 
telpas šeit ir lielākai, un ja  Džims vēl va
rētu dabūt to istabu virs stalla ... Džims
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to izrem ontetu, tā izskatītos kā jauna, 
un tur viņš varētu  brīvi darboties ar sa 
viem modeļiem, nevajadzētu mūždien 
m eklēt vietu, ku r tos nolikt. Turklāt, j;i 
m ēs turētu m ūzikas centru tur, jū s  to 
diez vai vispār dzirdētu.

-  Čerij, vai jū s  par to runājat nopietni?
-  Jā, pavisam  nopietni. Dzim s un es, 

m ēs daudzreiz esam  to pārrunājuši. Jeb 
kura laikā Dzim s šeit varētu salabot vi 
su, kas vajadzīgs -  ziniet, santehniskic 
vai kādi koka darbi, bet es rūpētos par 
jum s ne slik tāk  par mis Naitu. Zinu, k;i 

jū s  u zskatat mani par nedaudz paviršu, 
bet es centīšos laboties -  rūpīgāk vēdinā 
šu m atračus, uzm anīgāk m azgāšu trau 
kus, bez tam es esm u laba virēja. Vakar 
dien gatavoju befstrogonovu -  nudien, 
garšoja lieliski.

Mis Mārpla vērtējoši noskatījās jauna 
ja  sievietē.

Čerija atgādināja kārīgu kaķēnu -  vi 
talitāte un dzīvotprieks tā vien staroja no 
viņas. Mis Mārpla iedom ājās par Floren 
su. Protam s, uzticam ajai Florensai ar 
m ājsaim niecības vadīšanu veiktos daud 
labāk. (Mis Mārpla ne sevišķi paļavas u/
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Čerijas daudzsološo solijum u laboties.) 
Taču Florensai bija vism az sešdesm it 
pieci, varbūt pat vairak. Un vai viņa gri 
bēs mainīt dzīvesvietu? Uzticamā Floren
sa varbūt piekristu tikai aiz cieņas pret 
mis Mārplu. Bet vai mis Mārpla vēlējās, 
lai uzticam ā Florensa upu rējas? Vai ne
pietika jau ar to, ko viņai nācās pārciest 
mis Naitas pārmērīgi dedzīgās ziedoša
nas dēļ? Čerija, lai arī izturējās pret d ar
bu ar bērnišķīgu vieglprātību, tomēr pati 
gribēja nākt dzīvot pie viņas. Turklāt Če- 
rijai piemita tās rakstura īpašības, kas 
Šobrīd vecajai dām ai šķita visnoderīgā
kās -  sirsnīgum s, dzīvīgums un dziļa in 
terese par visu apkārt notiekošo.

-  Protams, es negribētu, -  Čerija pār
trauca klusum u, -  lai iznāk tā, it kā es 
ļaunprātīgi kārotu pēc rnis Naitas vietas.

-  Par mis Naitu nav jauztraucas, -  mis 

Mārpla beidzot bija izlēmusi. -  viņa ar lie 
lāko prieku brauks uz Lendadip>, kur 
viesnīcā apm etusies kāda tur lēdija Kon- 
veja, un ļoti labi pavadīs laiku. Čerij. 
nnims būs viss sīki jāapspriež, un es vēlē 
tos aprunāties ari ar jū su  vīru, un... ja  no 
liesas domājat, ka te jum s būs labāk...
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-  O , jā , m um s te bus ļoti labi! -  Ceriļa 
līksm i iesau cās. -  V arat uz mani paļau 
ties, savu s p ienākum us es pildīšu, ka 
pienākas. Ja  vēlaties, es lietošu arī slotu 
un saslau ku  liekšķeri.

Mis Mārpla nosm ējās par augstsirdīgo 
uzupurēšanos.

Čerija paņēm a paplāti.
-  J āķ eras pie darba. Šorīt nokavējos, 

k lausīd am ās ja u n u m u s par nabaga Ai 
turu Bedkoku.

-  Arturu B edkoku? Kas ar viņu noti 
cis?

-  Vai neesat dzirdējusi? Viņš atroda: 
policijas iecirknī. Viņi to izsaukuši, lai 
viņš “palīdzētu izm eklēšanai”, un jūs 
saprotat, ko tas parasti nozīmē.

-  Kad tas notika? -  mis Mārpla stingri 
noprasīja.

-  Šorīt, -  atteica Čerija. -  M anuprat, 
tam ir sakars ar to, ka viņš reiz bijis pre 
cejies ar Merīnu Gregu.

-  Ko-o? -  m is M ārpla spēji iztaisnoja 
m uguru. -  Arturs Bedkoks bijis precejie; 
ar Merīnu Gregu?

-  Izradās. Neviens n e k o  nezināja. Tas 
bija m isters Apšovs, kas izstāstīja. Kārto
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dam s firmas darījum us, viņš paris reizes 
bijis Štatos, tur tad arī dzirdējis visādās 
ru n as. T as esot noticis ļoti sen, īsteni 
bā - pirms viņa uzsāka savu aktrises kar
jeru. Abi bijuši kopā kādus pāris gadus, 
bet tad viņa sākusi gut panākum us, un 
viņš, protams, vairs nav bijis tai pietieka
mi labs. Tā nu viņi ātri izšķīrušies -  Ame
rikā tas neesot sarežģīti -  un Arturs vien
kārši pagaisis, ja ta var teiki. T as izska
tās pēc viņa -  aiziet mierīgi, bez lieka tra
ča. Apm ainījis vārdu un uzvārdu, viņš 
atgriežas Anglija. Tas noticis pirm s d au 
dziem gadiem. Kas varēja iedomāties, ka 
kaut kas tāds iespējam s m usu laikos, vai 
ne? Tomēr iespējam s. Tagad policijai ra
dušās pam atotas aizdomas.

-  O, nē! -  iesaucās mis Mārpla. -  O, ne! 

Tam nevajadzēja notikt! Ja  vien es zinātu, 
ko man darīt... Jā, tieši tā jādara. -  Viņa 
enerģiski pamaja ar roku. -  Aiznesiet pa
plāti, Čerij, un uzsūtiet augša mis Naitu! 
Es ceļos.

Čerija paklausīgi aizsteidzās. Ģ ērbjo
ties mis M arplas pirksti aiz u zb ud in āju 
ma viegli trīcēja. Tas viņu saērcināja -  kā 
vienmēr, atklājot, ka kaut kas spēj viņu
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satraukt. Kad pēdējais āķis bija aizķerts, 
istabā iedrāzās mis Naita.

-  Vai saucāt m ani? Čerija teica, ka...
Mis Mārpla viņu partrauca:
-  Izsauciet inču!

-  Piedodiet... -  izpalīdze pārsteigum a 
iepleta muti.

-  Inču, -  atkārtoja mis Mārpla, -  pie 
zvaniet Inčam! Sakiet, lai brauc tulit!

-  O, es sapratu. J ū s  domājat taksistu. 
Bet vai tad viņa vārds nav Roberts?

-  Man, -  mis Marpla uzsvēra, -  viņš ir 
Inčs un tāds ari paliks! Bet pasteidzie 
ties, sakiet, lai brauc nekavējoties!

-  Vai vēlaties doties nelielā izbraucie 
nā?

-  Jum s viņam tikai jāpiezvana, -  mi: 
Mārpla aizrādīja, -  un dariet to atri, ludzu!

Mis Naua šaubīdam ās pakratīja galvu, 
tomēr darīja, kā pavēlēts.

-  Vai m ēs jū tam ies labi, dārgā? -  mis 
Naita bažīgi ievaicājās.

-  Mēs abas jū tam ies ļoti labi, -  vļļcā 
dām a atcirta -  bet es ju to s  īpaši labi. 
K ūtrum s man nepiestāv un nekad nav 
bijis raksturīgs. Aktīva darbošanas ir las, 
pēc kā es jau , kur tas laiks, ilgojos.
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-  Vai misis Beikere jū s  sarūgtinaja?
-  Neviens mani nesarūgtināja. Jū tos 

pavisam  labi. Mani vienīgi kaitina atk lā
ju m s par savu m uļķību. Tik tiešām , ja 
doktors Heidoks šorīt nebūtu uzvedinā
jis  mani uz pareizām  dom ām ... Tagad 
mani interesē viens -  vai es pareizi atce
ros... Kur ir m ana m edicīnas rokasgrā
m ata? -  Pam etusi ar roku, lai mis Naita 
pakāpjas sānus, vecā dam a stingra sol> 
izgaja no istabas. A tradusi vajadzīgo 
grām atu plauktā lejasstava viesistabā, 
viņa, nepacietīgi m urm inādam a, pārlasī
ja satu ra rādītāju, tad. noteikusi: -  Divi 
simti desmitā, -  uzšķīra vajadzīgo lappu
si uņ, brītiņu lasījusi, apm ierināti palo
cīja galvu.

-  Ārkārtīgi zīmīgi, -  viņa sacīja, -  un 
ārkārtīgi neparasti. Nedomāju, ka kaut 
kas tāds varētu ienākt kādam  prātā. Es 
pati nekad neiedomātos, ja, tā sakot, vie
na nejaušība nebutu izraisījusi otru.

V ecā dām a aizdom ājās. Starp uzacīm  
iegula dzija rieva. Ja  būtu vēl kāds...

Viņa parcilāja prātā visus, kuri bija 
aprakstījuši savu klātbūtni tās dienas 
notikumos Gosingtonholā...
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t ; i i u i T n n n u u m i

V iņas acis iepletās -  jā , tur bija vel 
kād s... bet m is M ārpla apsvēra, vai no 
viņa būs kāds labum s? Par vikāru nekad 
nevarēja b ut drošs. Pilnīgi neprognozr 
jam s cilvēks.

N eskatoties uz savām  šaubām , vinn 
piesteidzās pie telefona aparāta un uz 
grieza num uru.

-  Labrīt, vikār! Šeit mis Mārpla.
-  Ak, jā , mis Mārpla. Vai varu jum s k i 

palīdzēt?

-  Ceru, ka varesiet. S akarā ar sarīko
ju m a dienu, kad nom ira nabaga m isis 
Bedkoka. Kā es sapratu, jū s  stāvējāt pa 
visam  tuvu M ennai Gregai, kad ieradān 
m isters un m isis Bedkoki.

-  .Jā, jā , es tikko biju sasveicinājies ar 
cienījam o aktrisi, tieši pirm s viņiem. 
Kads traģisks notikums!

-  Jā, diem žel. Vai atceraties, misis 
Bedkoka sarunā ar mis Gregu atgadināja 
tai par viņu iepriekšējo tikšanos Bermu 
dās, uz kuru viņa ieradusies, lai gan bi 
ju si slim a?

-  Ja, jā , atceros.

-  J ū s  neatceraties, vai m isis Bedkoka 
pateica, kas tā bija par slim ību?
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-  M anuprāt... pagaidiet, m ēģināšu a t
cerēties... jā , tās bija m asalas... ne isti 
m asalas... jā , daudz vieglāka slim ības 
forma -  jā , protam s, tās bija m asaliņas. 
Daudzi tās pārslim o itin viegli. Atceros, 
mana m āsīca Karolīna...

Mis M irpla partrauca viņa atm iņas ar 
žiglu: -  Liels paldies, vikar! -  un nolika 
klausuli.

Vecās dam as sejas izteiksm e pauda 
bezm az dziļu godbijibu. Viena no neiz
protam ākajām  parādībām  Sentm erim īdā 
bija vikāra visiem  pazīstam ā, brīnum ai
nā īpašība: neievērojot un aizm irstot 
daudz ko, viņš spēja pilnīgi negaidot pār
steigt, m istiskā kārta pēkšņi bilstot par 
kaau sīkum u, ko citi nebija pat pamani 
juši.

-  Dārgā, taksis ir klāt, -  mis Naita 
sparīgi iesoļoja viesistabā. -  Jāsak a  gan, 
ka ta ir ārkārtīgi veca un ne pārāk hra 
m ašīna. Man tiešam  nepatīk, ka jū s  tajā 
brauksiet. J ū s  varat saķert visādus mik 
robus vai baciļus.

-  M uļķības! -  attrauca mis Mārpla, 
likdam a galva cepuri un pogādam a ciel 
vieglo vasaras mēteli.
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Piegājusi pie autom ašīnas, viņa sveici
nāja:

-  lab rīt, Robert!
-  Labrīt, mis Mārpla. J ū s  šoiīt agri. Uz 

kurieni vēlaties braukt?
-  Uz Gosingtonholu, lūdzu!
-  Dārgā, -  steigšus ierunājās mis Nai 

ta, -  vai nebūs labāk, ja  braukšu ju m s li 
dzi? T as aizņem s likai minūti -  aizskric 
šu apm ainīt kurpes.

-  Nē, pateicos ju m s, -  mis Mārpla 
stingri iebilda. -  Es b rau kšu  viena. Uz 
priekšu, lnč, es gribēju teikt -  Robert!

Braucot m isters Roberts domīgi teica:
-  Jā, G osinglonhola... Kā tur viss iz 

m ainījies... Tur un visā apkaim e. Jau 
nais dzīvojam ais rajons... Nekad nebūtu 
domājis, ka Sentm erim īda ta izpletīsies...

Mis Mārpla piespieda zvana pogu. 
Durvis atvēra Džuzepes pēctecis, diezgan 
apšau b ām a izskata pavecāks tēvainis. 
Uzklausījis vecās dām as vēlēšanos satikt 
m isteru Džeisonu Radu. viņš vilcinada 
mies sacīja:

-  M isters Rads, kundze, nevienu iitl 
pieņem bez iepriekšējas pieteikšanas. II 
ipaši šodien...
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Es neesmu iepriekš pieteikusies, -  vi
ņa to partrauca, -  bet es pagaidīšu, k a 
mēr viņs atbrīvosies.

Un mis M ārpla m undri aizsoļoja vi
ņam garam  un apsēdās vestibilā uz krēs

la.
-  Baidos, ka šorīt tas nebūs iespē

jams, kundze.
-  Nekas, tādā gadījum ā pagaidīšu līdz 

pēcpusdienai, -  atcirta mis Mārpla.
Virssulainis, pagalam  apjucis, aizgāja.
Pie mis Mārplas pienaca jau n s vīrietis. 

Viņam bija patīkam as m anieres un 
mundra, viegli am erikanizēta valoda.

-  Esmu ar jum s tikusies, -  mis Mārpla 
secināja. -  Jaunbūvē. J ū s  taujājat, kā 
nokļūt Blenheimklouzā.

Heilijs Prestons labsirdīgi pasmaidija.
-  Nešaubos, ka vēlējaties palīdzēt, ta 

ču aizsūtījāt mani pilnīgi pretējā virzie

na.
-  Ak vai tiešām es tā izdarīju? -  mis 

Mārpla izskaujas ārkārtīgi pārsteigta. -  Tik 
daudz šo klouzu, vai ne, liesām var viegli 
apjukt. Vai varu satikt misteru Radu?

-  Baidos, ka tas nav iespējam s, -  Hei
lijs Prestons atbildēja. -  M isters Rads ir
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aizņem ts cilvēks, un šorīt viņš... e... vi 
ņam ir loti daudz darba, un viņu ne
drīkst traucēt.

-  Es saprotu, ka viņš ir ļoti aizņemts cil 
vēks, -  mis Mārpla mierīgi noteica, -  tāper 
jau  iepriekš sagatavojos, ka būs jāgaida.

-  Man ir labāks priekšlikum s. Izsakiet 
savu vajadzību man! Redziet, pieņemt 
apm eklētājus ir m ans tiešais pienākuma 
Pirms satikt m isteru Radu, ju m s vienai 
ga jagriežas pie manis.

-  Diemžēl man jā sa tiek  pats misters 
Rads. Esm u nolēm usi palikt, šeit līdz 
man tas izdosies.

Un viņa ērtāk iekārtojas m asīvajā ozc 
la krēslā. Heilijs Prestons gribēja ko 
teikt, bet tad pagriezās un devas augšā 
pa kāpnēm.

Kad jaunais cilvēks atgriezās, viņu pa 
vadīja liela augum a vīrietis tvīda uzvalka

-  Doktors G ilkrists, -  sekretārs iepa 
zīstināja, -  mis Mārpla.

-  Ak, tad jū s esat mis Mārpla! -  iesau
cās doktors Gilkrists, ar nesleptu intere 
si uzlukodam s veco dam u.

Heilijs Prestons nem anām i aizslīdēja 
projām.
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-  Esmu par jums daudz dzirdējis, -  Gil- 
krists sacija, -  no doktora Heidoka.

-  Doktors Heidoks ir m ans sens 
draugs.

-  Jā, viņš arī to apgalvoja. Tātad jū s  
vēlaties satikt misteru Radu. Vai drīkstu 
zināt, kāpēc?

-  Tas ir loti svarīgi. Man viņš jāsatiek.
Doktors uzm eta viņai pētošu skatienu.
-  Un ju s , protam s, n ekustesiet ne no 

vietas, kam ēr nepanāksit savu ? -  viņš 
noprasīja.

-  Tieši ta.
-  J ū s  to varētu , -  d oktors n e ša u b ī

jā s . -  Tadā gadījum ā būšu  sp iests pa
teikt jum s patieso iemeslu, kādēļ nevarat 
satikt m isteru Radu -  pagājušaja naktī 
nomira viņa sieva.

-  Nomira! -  iesaucās mis Mārpla. -  Kā tā?
-  Miega zāļu pardozēšana. Mēs nevē

lam ies, lai tuvāko stundu laikā fakts 
kļūtu zinām s presei. Tāpēc lūdzu jū s  šo 
ziņu paturēt pie sevis!

-  Protams. Vai tas bija nelaim es gadī
jum s?

-  Tāds noteikti ir m ans viedoklis, -  Gil- 

krists apstiprināja-
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-  Tā varēja būt pašnāvība.
-  Tā ir supri apšaubām a varbūtība.
-  Kāds varēja ar viltu vai ar varu pie 

dabūt viņu iedzert šīs zāles.
G ilkrists paraustīja plecus.

Vel m azāk ticam a varbūtība. Be- 
tam. -  viņš stingrā balsī piebilda, -  to 
pielādīi būtu absolūti neiespējami.

-  Skaidrs, -  noteica mis M ārpla un. 
dziļi ievilkusi elpu, turpināja: -  Piedodiet, 
bet ņemot vērā notikušo, man vēl jo vai 
rāk nepieciešam s satikt misteru Radu.

G ilkrists cieši paskatījās viņā.
-  Uzgaidiet šeit, -  viņš noteica.

DIVDESMIT TREŠĀ NODAĻA

Gilkristam  ienākot, Džeisons Rads pa 
cēla galvu.

-  Tur leja gaida kāda veca dāma, -  dok 
tors sacīja. -  Izskatas, ka tai ir vismaz 
sim ts gadu. Viņa uzstāj, ka grib jū s  sa 
tikt. A tsakās iet projām, apgalvo, ka gai 
dīs vienalga, cik ilgi. M anuprāt, viņa pa 
tiešām  ir gatava gaidīt līdz pēcpusdienai 
vai līdz vakaram  un, šķiet, ir spējīga pa
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vadīt šeit vai visu nakti. Liekas, viņai s a 
kāms kaut kas svarīgs. Jū su  vietā es vi
ņu pieņemtu.

Džeisons turpinaja nekustīgi sēdēt pie 
rakstam galda. Viņa seja bija bāla un 
saspringta. Beidzot viņš pacēla acis.

-  Vai viņa ir jukusi?
-  Nē. Nepavisam.
-  Nesaprotu, kāpēc m an... nu, labi... 

uzsūtiet viņu augšā! Kāda tam nozīme.
G ilkrists pam aja ar galvu un, izgājis 

no istabas, pasauca Heiliju Prestonu.
-  Mis Mārpla, -  sekretārs pēkšņi izau 

ga viņas priekšā, -  m isters Rads var vel
tīt jum s dažas minūtes.

-  Pateicos, loti laipni no viņa puses, - ■ mis 
Mārpla piecēlās kājas. -  Vai sen, kā strā
dājāt pie mistera Rada?

-  Jau  kād us divarpus gadus. Mans 
tiešais pienākum s ir sabiedrisko attiecī

bu kārtošana.
-  Saprotu. -  Mis Mārpla vērīgi p arau 

dzījās jau n ajā  vīrieti. -  J ū s  man atgād i
nāt, -  viņa sacīja, -  kādu man pazīstam u 
cilvēku. Džeraldu Frenču.

-  Tiešām ? Un ar ko nodarbojās šis 
Džeralds Frenčs?

409



-  Tā, ne ar ko ievērojam u, bet runai 
viņš prata. -  Mis M ārpla nopūtās. -  Vi 
ņam bija nelaimīga pagatne.

-  Ak tā, -  sekretāru pārņēma neomul: 
ga sajūta. -  Kādā nozīmē?

-  Lai paliek, -  mis Marpla izvairījās, - vi 
ņam nepalika to atcerēties.

D žeisons Rads, celdam ies kājās, par 
steigti noraudzījas trau slaja  vecajā  dā 
mā, kas viņam tuvojās.

-  J ū s  vēlejāties mani satikt? -  viņš 
jautāja. -  Ko varu darīt jū su  labā?

-  Izsaku līdzjūtību sakarā ar jū su  sie 
vas navi, -  sacīja mis Marpla. - Tā ir liela 
nelaime, un, ticiet man, es jū s  netraucē
tu jū su  bēdas, ja  nebūtu galējas nepie 
ciešam ības. Diemžēl ir lietas, kas j a n n -  

skaidro nekavējoties, vai ari cietīs pilnīgi 
nevainīgs cilvēks.

-  Kas par cilvēku? Es jū s  nesaprotu.
-  Arturs B edkoks, -  m is M ārpla pa 

skaidroja. -  Šobrīd viņš tiek nopratināts 
policijā.

-  Nopratināts sakarā  ar m anas sievas 
nāvi? Bet tas tacu ir absurds! Viņš te nav 

bijis ne tuvum ā. Viņš pat nepazina Merī 
nu!
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-  Domāju, ka tomēr pazina, -  mis 
Mārpla lēni iebilda, -  reiz viņi bija virs un 

sieva.
-  Arturs Bedkoks?  Bet viņš taču... viņš 

bija Heteres Bedkokas vīrs! Vai jū s  gadī
jumā, -  Džeisons laipni pajauiaja, -  m az
liet nekļūdāties?

-  Bedkoks bija precejies ar viņam 
abām, -  mis Mārpla mierīgi turpināja. -  Ar 
jū su  sievu viņš apprecējas agrā jaunība, 
vēl pirms viņa kļuva par kinoaktrisi.

Džeisons Rads noliedzoši pakratīja 
galvu.

-  M anas sievas pirm ais vīrs bija Al
frēds Bīdīs, nekustam o īpašum u aģents. 
Izrādījās, ka viņiem ir m az kas kopējs, 
un viņi ļoti drīz izsķīrās.

-  Un tad A lfrēds B īdīs pieņēm a v ā r
du A rtu rs un uzvārd u  B ed koks un vel 
šob altd ien  strād ā  par a g rn iu . T aisn i 
apbrīnojam i, cik  d audzi cilvēki n e la b 
prāt m aina profesiju un ir gatavi vai v i
su m ūžu d arīt vienu un to p ašu . M a
n uprāt, tas bija viņu šķ irsa n ā s  g a lv e 
n ais iem esls. V iņš n esp ēja  tu rēt viņai 

līdzi.
-  J ū s  stāstāt neticam as lietas.
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-  Es apgalvoju, ka neko nepārspīlēju 
un nesafantazeju. Es runāju tikai patiesi 
bu. Ziniet, -  vecā dām a vēl piebilda, -  jau 
nas ziņas ciem ata izplatās ātri, bet, lļi  
pārvarētu Gosingtonholas savrupību, pa 
iet, protams, nedaudz ilgāks laiks.

-  Jā-ā, -  Džeisons novilka, īsti neizpro 
tot, kā viņam  izturēties. Tad nolēma no 
skaidrot vecās dām as vizītes mērķi. -  Un 
ko jū s  vēlaties 110 m anis?

-  Es vēlos, ja  drīkstu, nostāties trepju 
galā tajā vietā, kur sarīkojum a dienā, sa 
gaidot viesus, stāvējāt jū s  ar mis Gregu.

Džeisons Rads uzm eta viņai ašu, ša u 
bīgu skatienu. Vai galu galā izrādīsies, 
ka apm eklētāja ir viena no parastajām  
sensāciju  m eklētājām ? Tom ēr vecās d ā
m ās seja iedvesa uzticību un likās dziļi 
nopietna.

-  Protams, ja  ju m s tas ir svarīgi, -  viņš 
beidzot teica. -  Ludzu, sekojiet!

Viņi aizgāja līdz kāpņu galam  un ap 
stājās paplašinātajā kāpņu laukum ā.

-  Kopš māja vairs nepieder Bentrijiem 
šeit n otiku šas lielas izm aiņas, -  mis 
Mārpla konstatēja. -  Man patīk, kā jū s  to 
esat pārveidojuši. Tā, paskatīsim ies...
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Galdi stāvēja, liekas... apm ēram  tur, un 
jums un ju su  sievai vajadzēja atrasties...

-  Mana sieva stāvēja šeit, -  Džeisons 
norādīja. -  Viesi naca augšā pa kāpnēm, 
viņa sasveicinājās ar tiem un nodeva tā

lāk man.
Viņa stāvēja šeit... -  atkartoja mis 

Mārpla.
Viņa pagāja dažus so ļus un ieņema 

vietu, kur bija stāvējusi Merīna Grega. 
Kādu brīdi vecā dam a tur mierīgi p astā
vēja. Džeisons klusēdam s vēroja viņu. 
Viņš ju tā s  apm ulsis, un tomēr notieko
šais bija to ieinteresējis. II ka sasveicino
ties ar kādu, vecā dām a pastiepa roku 
un paskatījās lejup, kā lūkodam ās uz 
cilvēkiem, kuri kāpj augšā pie viņas. Tad 
pavērsa skatienu taisni uz priekšu. Kāp 
ņu vidusposm ā pie sienas karājās liela 
glezna, itāliešu vecm eistara darba kopija. 
Abās puses gleznai atradās pa šauram , 
iegarenam logam - viens izgaja uz dārzu, 
otrs -  uz staļļiem ar vējrādi uz jum ta. Bet 
ne ja u  logi ieinteresēja mis M ārp'u -  v i
ņas skats cieši vērās gleznā.

-  Savādi, bet bieži vistuvāk patiesībai 
izrādās apraksts, kas dzirdēts pats pir
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m ais, -  viņa beidzot ierunājās. -  Misis 
Bentrija man stastija, ka jū su  sieva sta 
vējusi šeit un ar sungu. kā viņa teica, se 
ju raudzījusies gleznā. -  Mis Mārpla, al 
kal pieversusi skatienu gleznai, nopētīja 
sulīgi zilos un sarkanos toņos gleznoto 
tērpu, pašu M adonnu, kas, galvu atme 

tusi un sm iedam ās, turēja izstieptajās ro 
kas Svēto bērnu -  Bellini “Sm ejoša Ma
donna”, -  viņa sacīja. -  Reliģiska satura 
glezna, kurā tik reāli attēlota laimīgā mā 
te un viņas bērns. Vai ta ir, mister Rad?

-  Jā, protams.
-  Tagad es saprotu, -  mis Mārpla lēni 

sacīja. -  Saprotu pilnīgi visu. V iss tacu ir 
pavisam  vienkārši, vai ne? -  viņa cieši 
paskatījās Džeisonā.

-  Vienkārši?
-  M anuprāt, jū s  zināt, cik  viss izrādī

jās vienkārši.

A pakšstāva vestibilā ieskanējās zvans.
-  Nedomāju, ka es saprotu pareizi, -  at 

bildēja Džeisons un paskatījās lejup vcs 
tibilā. No turienes atskanēja balsis.

-  Es pazīstu šo balsi, - mis Mārpla tei
ca. -  Tā ir inspektora Kredoka balss, vai 
ne?
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-  Jā, šķiet, ka tas ir inspektors Kre- 
duks.

-  Ari viņs atnācis jū s  satikt. Vai jū s  ie
bilstu, ja  viņš mums piebiedrotos?

-  Nepavisam, ja  jū s  j a u t ā j a t  man. Vai 
viņš būs ar mieru...

-  Domāju, ka būs. Tas neaizņems ilgu 
laiku, lai savilktu kopā visus galus. 
Esam nonākuši pie pavērsiena, kad bei
dzot gūsim  skaidrību, kas īsti notika.

-  Šķiet, ju s  sacījāt, ka viss ir pavisam  
vienkārši, -  viņš algādinaja.

-  T as ir tik v ien kārši un acīm red za
mi, -  mis M arpla atbildēja, -  ka neviens 
neko nesaskatīja.

Šajā brīdī kāpnes parādījas pavecais 

virssulainis.
-  Ser, atnācis inspektors Kredoks, -  viņš 

ziņoja.
-  Palūdziet viņu uz šejieni!
Virssulainis pazuda, un pēc brītiņa

Dermots Kredoks nāca augšā pa kāpnēm.
-  J ū s?  -  ieraudzījis mis MārpJu, viņš 

iesaucās. -  Ka jū s  šeit nokļuvāt?
-  Atbraucu inčā, -  nevērīgi atm eta ve

cā dama, kā parasti ar šo frāzi izraisot 
apjukum u klātesošajos.

415



Soli aiz viņas stāvošais D žeisons pie 
klauvēja sev pie deniņiem  un jau tā ji >i 
uzlūkoja Derm otu. Inspektors pakratīja 
galvu .

-  Es tikko kā teicu m isteram  Ra 
dam ... -  m is M ārpla iesāka, bet tad 
pēkšņi aprāvās un noprasīja: -  Vai virs
sulainis aizgājis?

Derm ols Kredoks paskatījās lejā.
-  Jā, -  inspektors atbildēja, -  viņš ne 

noklausīsies. Par to parūpēsies seržants 
Tidlers.

-  Ļoti labi. Mēs ja u  varētu ieiet kādā 
istabā, lai turpinātu sarunu, bet es labāk 
gribētu palikt šeit, tieši tajā vieta, kur 
viss sākās. Tas palīdzēs izprast notikušo.

-  J ū s  runājat par to dienu, -  Džeisons 
Rads precizēja, -  kad šeit tika noindēta 
Hetere Bedkoka?

-  Jā, un gribu teikt, ka viss k ļūst gluži 
cau rskatām s, ja  vien paraugām ies uz to 
no pareizās puses. Saprotiet, v iss sakās 
tāpēc, ka Hetere Bedkoka bija tieši tāda. 
kāda viņa bija. Patiesībā nelaim e nebija 
novēršam a, jo, vienalga, kādu dienu ar 
Heteri Bedkoku vajadzēja atgadīties kaut 
kam  tamlīdzīgam.
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-  Es nesaprotu, par ko jūs runājat, -  tei
ca Džeisons Rads. -  Es vispār neko ne
saprotu.

-  Protams, te jāpaskaidro mazliet tu
vāk. Redziet, m ana draudzene, m isis 
Bentrija, kas toreiz arī te bija, lai precīzāk 
aprakstītu situāciju, citēja poēmu kas 
bija ļou populāra m anā jaunībā -  lieliskā 
dzejnieka lorda Tenisona ķoēm u “Šelotas 
daiļava". -  Un, mazliet paaugstinājusi 
balsi, mis Mārpla noskaitīja: -  "Lūst plai 

sot enu spogulis; “Lāsts piepildās!” jauš  

baismās Šēlotas daiļava.” Ta m isis Ben- 
irija aprakstīja to, ko bija redzējusi -  vai 
iedom ājās redzējusi, lai gan šeit man jā 
piebilst, ka viņa citēja kļīlidaini, sakot 
“lāsts’’ vieta “likten’s ”, kas šajā šituācijā 
šķiet gandrīz piem ērotāks. Viņa redzēja, 
ka jū su  sieva sarunājās ar Heteri Bedko
ku un kā pēkšņi ju su  sievas sejā parādī- 
ja s  atskārsm e par likteņa nolemtību.

-  Vai par to nebūs ja u  pietiekam i 
daudz spriedelēts? -  īgni iebilda Džei

sons Rads.
-  Jā, tomēr nepieciešam s piem inet to 

vēlreiz, jo  ši izteiksme tik tiešām  b ijā ju  
su sievas sejā, taču viņa n eskatijas uz
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Heteri Bedkoku, bet gan uz gleznu. Glez 
nu, ku rā  attēlota sm ejoša un laimīga 
māte ar veselīgu bērnu rokās. Bet mes 
kļūdījām ies, luk kur: pareizi uztvēruši, 
ka M erīnas G regas sejā tik tiešām  bija 

redzam a šī likteņa nolemtība, neuzm inē
jam . ka ta nebija viņa. par kuru jān ak  
Dieva sodam . Jāsod a bija Hetere! Sprie
dum s tika pieņem ts tieši tajā pašā brīdī, 
kad sieviete sāka plaši izversties, runājot 
par to notikum u pirm s daudziem  ga
diem.

-  Vai jū s  tomēr nevarētu izteikties 
mazliet skaidrāk? -  ievaicājās Kredoks.

Mis Mārpla pagriežas pret vinu.
-  Protam s, ka es to d arīšu , j o  man 

jā p a sk a id ro  tas, ko ju s , inspektor, n e
kādi nevarējāt zināt. J ū s  nevarējāt z i
nāt, jo  neviens no lieciniekiem  nepa 
stāstīja, ko tieši Hetere Bedkoka pateica 
aktrisei.

-  Bet viņi to pastāstīja, -  Dermots pro
testēja, -  viņi to atkārtoja atkal un atkal. 
Vairāki aculiecinieki.

-  Jā, -  mis Marpla palocīja galvu, -  bet 
jū s  neuztvērāt slēpto jēgu, jo Hetere Bed 
oka nerunāja ar jum s.
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-  Diez vai viņa būtu varējusi runāt ar 
mani, jo, kad es šeit ierados, viņa jau b i
ja  mirusi, -  Dermots mazliet indīgi ietei

cās.
-  Ja  gan. -  mis Mārpla miermīlīgi pie

krita un turpinaja: -  J ū s  zināt tikai to, 
ka Hetere stāstījusi, kā viņa, būdam a ap
slim usi, devusies uz tikšanos ar aktrisi, 
kas tikusi organizēta, atzīmējot kādu svi
nīgu gadījum u, kā viņa satikusi tur Mēri
ņu Gregu un runājusies ar to, kā tikusi 
pie kārotā autogrāfa.

-  Pareizi, - nepacietīgi iesau cās Kre- 
doks, -  to visu esm u dzirdējis.

-  Bet ne no viena jū s  nedzirdējāt v is
nozīm īgāko vārdu, jo  neviens neiedom ā
ja s  to esam  svarīgu -  Hetere Bedkoka sli
moja ar masaliņām.

-  M asaliņām? Pie joda, kas tur tik no
zīmīgs?

-  Viegli pārslim ojam a kaite, tik tie
šam. J ū s gandrīz vai nepam anāt, ka esat 
saslim is. Parādās izsitum i, ku ru s viegli 
var nom askēt ar pūdera palīdzību, un 
jum s ir neliels drudzis, bet nekas liels -  jū s  
jū taties  gana vesels, lai, ja  ir vēlēšanās, 
izietu un tiktos ar cilvēkiem. Tieši tāpēc.
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es atkārtoju, m asaliņām  raksturīgas 
vieglās izslim ošanas dēj liecinieki, piemi 
nēdam i slim ību, cen tās atcerēties kaut 
ko nopietnāku. Piemēram, m isis Bentrija 
teica, ka Hetere bija nogūlusies ar vējba 
kām vai nātreni. Misters Rads minēja, ka 
tā bijusi gripa, protam s, viņš to nedarīja 
ar noļuku. Es pati esm u pārliecināta, ka 
Hetere Bedkoka pastāstīja  Merīnai, kā, 
būdam a slim a ar m asaliņām , ieradusies 
uz tikšanos ar vinu, un šeit tad arī meklē 
jam a atbilde visam, jo, redziet, m asaliņas 
ir ārkārtīgi lipīgas, cilvēki viegli inficējas. 
Un ir viens moments, loti nozīmīgs mo 
ments. J a  sieviete nonāk saskarsm ē ar 
masaliņu slim nieku... ē... -  nākamo vārdu 
mis Mārpla izrunāja ar Viktorijas laikmeta 
lēdijām piemītošu kautrību, -  ...grūtniecī
bas pirmajos mēnešos, iespējam as ļoti bē
dīgas sekas -  bērns var piedzimt akls vai 
garigi nepilnvērtīgs.

Mis M ārpla pagriezās pret Džeisonu 
Radu.

-  M anuprāt, m ister Rad es nekļūdos, 
sacīdam a, ka jū su  sievai piedzima garīgi 
slim s bērns un viņa tā īsti nekad neatla 
ba no pārdzīvotā šoka. Viņa vienmer bija
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ilgojusies pēc bērna, un nu, kad tas bija 
klāt, laime pārvērtās traģēdijā, ko viņa 
nekad neaizm irsa un kas ieēdās viņā kā 
dziļa sāpe, kā apsēstība.

-  Jā, tā ir patiesība, -  ierunājās Džei 
sons. -  G rūtniecības sakum a Merlna 
saslim a ar m asaliņām , un pēc dzem dī
bām ārsts viņai pateica, ka tas ari bijis 
iemesls, kāpēc bērns piedzima tāds, ka 
tas nav pārm antotas plānprātības gadī
ju m s vai kas cits. Viņš m ēģināja kaut 
mazliet remdēt viņas ciešanas, taču tas 
maz ko palīdzēja. Viņa nespēja iedom ā
ties, kā, kad un no kā inficējusies ar šo 

slimību.
-  .Ja, -  mis Mārpla pārtvēra saru n as 

pavedienu, -  vina bija pilnīga neziņā, līdz 
kādu pēcpusdienu gluži sveša sieviete 
uzkāpa pa šim kāpnēm un atklāja patie
sību, turklāt ne tikai pateica pašu faktu, 
bet runāja par to ar lielu sajūsm u! Ar 
lepnum u' Viņa uzskatīja, ka bijusi ārkār
tīgi atjautīga un varonīga, ka parādījusi 
lielu drosmi, pam etot slim ības gultu un 
ar nosmiņketu seju dodoties uz tikšanos 
ar dievināto aktrisi, un vel saņemot no tās 
rokām autogrāfu! Visu mūžu viņa dižojās
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ar savu varoņdarbu. Hetere Bedkoka ne 
dom āja nekā ļauna. Apzināti viņa nekad 
nevienam  netika nodarījusi nekā ļauna, 
taču. neapšaubām i, Heterei Bedkokai 
(arī m anai senajai paziņai Elisonai Vail 
dai) līdzīgi cilvēki spēj nodarīt daudz ļau 
na tāpēc, ka viņiem trūkst -  nē, ne sir
snības, vini ir pat pārlieku sirsnīgi, -  vi
ņiem trūkst je lk ad as nojegas par to, ka 
das reālas sek as varētu būt viņu rīcībai 
attiecībā uz pārējiem. Hetere vienmēr do
māja par to, ko viņas rīcība nozīmē viņai 

pašai, nekad neiedom ājoties, ko tā nozī
mē otram.

Mis M ārpla viegli nosūpoja galvu un 
turpināja:

-  Tāpēc vina nom ira -  viena kādreiz 
neapdom īgi sperta soļa dēļ. Varat iedo 
m āties, ko tajā brīdī pārdzīvoja M enna 
Grega. M anuprat, m isters Kads to saprot 
ļoti labi. Dom āju, ka v isu s šos ilgos ga 
dus viņa nēsāja sevī dziļu naidu pret ne 
zinām o personu, kas bijusi viņas traģē 
dijas cēlonis. Un pēkšņi viņa sastopas ar 
šo personu vaigu vaigā. Turklāt persona 
ir jau tra  un priecīga, un ļoti pašapm ieri
nāta. Tas bija par daudz. J a  Merīnai bū
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tu dots laiks laiks nom ierināties, apdo
m āties vai atslābināties, pirm s kaut ko 
u zsākt... diemžēl šo laiku viņa sev lie
dza. Viņas> priekšā stāvēja sieviete, kas 
bija izpostījusi viņas dzīves laimi, saben 
dējusi viņas psihi un laupījusi veselību 
viņas bērnam. Viņa gribēja to sodīt. Viņa 
gribēja to nogalināt, tin  nelaim īgā kārtā 
arī slepkavības ierocis bija turpat pa ro
kai. Šīs populārās zāles viņai vienmēr b i
ja  klat. Calnio. No vienas puses loti b īs
tam as zāles, jo  jāp iesargājas tās pārdo
zēt. V iss bija loti viegli izdarām s. N em a
not viņa iebēra medikamentu savā glāzē. 
Ja  ari kāds to nejauši pamanīja, tad diez 
vai pieversa īpašu uzm anību -  visi bija 
pieraduši pie tā, ka viņa it bieži iemet pa 
rokai esošā šķidrum ā kaut kn, lai sevi 
nom ierinātu vai uzm undrinātu. Iespē
jam s, ka kāds kaut ko ievēroja, kaut gan 
šaubos. Mis Zilinskija, m anuprāt, neko 
noteiktu nepam anīja, bet centās no
ziedznieku “izskaitļot”. Merīna Grega no
lika savu glāzi uz galda un veikli pagrū
da Heteres B edkokas elkoni tā, lai dze 
riens no Heteres turētās kokteilglāzes 
aplietu tās jau n o  kleitu. Tālāk m an jā-

423



pievērš ju su  uzm anība nelielai atkapei 
par to, kā rodas pārpratum i, pateicoties 
cilvēka neprasm ei lietot vietniekvārdus. 
Vai atceraties, es ju m s stāstīju  par Lou- 
ristonu istabm eitu? -  m is Mārpla jautā 
ja  Derm otam . -  Redziet, es zināju  tikai 
to, ko atstāstīja  Čerija -  ka Gledisa Dik- 
sone teikusi viņai, cik  loti viņa vēloties 
nopirkt to sabojāto kleitu, kas bija mu 
gurā Heterei. T ālāk  G ledisa esot piebil
dusi, ka viņai liekoties ērm oti tas, ka 
“viņa esot izdarījusi to tīšuprāt". Taču 
G ledisa ar “viņ a” dom āja nevis Heteri 
Bedkoku, bet gan M erīnu Gregu! Un, kā 
G ledisa pareizi teica, viņa to izdarīja ar 
noteiktu nolūku. Nevis nejauši pagrūda 
Heteres roku, bet gan tāpēc, ka bija n o 

lēm u si to darīt. Mes zinām , ka M eiina 
stāvēja loti tuvu Heterei Bedkokai, jo  vi 
ņa m om entā m ēģināja n osu sin āt ar ka 
b atlakatiņ u  gan  H eteres tērpu, gan sa- 
vfļo . pēc tam veikli uzspieda Heterei sa 
vu kokteili. Tā patiešam  bija perfekta 
slepkavība, -  mis Mārpla domīgi teica, -  je l 
redziet, tā tika paveikta nekavejoties, ie
priekš neizplānojot un neko nepārdom ā
jot. Viņa gribēja, lai Hetere mirst, un pec
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dažam minūtēm Hetere Bedkoka jau bija 

mirusi. Sākum ā Merīna Grega, droši 
vien pat neaptvēra paveiktā nopietnību 
un, vēl jo  vairāk, bīstam ību, bet pēcāk 
gan. Jā, pēcāk viņa aptvēra, ko ir izdarī
jusi, un nobijās, šausm īgi nobijās. Nobi 
jās, ka varbūt kāds redzējis viņu ieberam 
glāzē Calm o vai ievērojis, ka viņa tīšu 
prāt pagrūž Heteres elkoni; nobijās, ka 
viņu var apvainot Heteres noindēšanā. 
Viņa redzeja tikai vienu izeju: jāparlieci- 
na visi, ka slepkava mērķējis uz viņu. ka 
viņa bijusi plānotais upuris. Vispirm s šo 
ideju Merīna izm ēģināja pie sava ārsta 
piekodinādam a viņam neteikt ne vārda 
Džeisonam, jo  -  es tā domāju -  zināja, ka 
vīru viņai būs grūtāk maldinat. Tad viņa 
paveica veselu rindu gluži neticam u lie 
tu: rakstīja pati sev draudu vēstules, iz
dom āja visfantastiskākos veidus un lai
kus, kā tās it kā tikušas piegādātās; 
saindēja kafiju ko viņai pasniedza kino
studijā. Vispār -  nebutu bijusi vajadzīga 
nekāda lielā meistarība, lai to visu atk lā
tu. ja  kādam  būtu ienācis prātā m eklēt 
šajā virzienā. Un tomēr viens cilvēks bija 
visu sapratis.
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Mis Mā rpla p askatījās uz Dzeisonu 
Radu.

-  Tā ir vienīgi jū su  teorija, -  viņš sacī

ja.
-  J a  vēlaties, u zskatiet to par tadu! 

Taču jū s , m ister Rad, loti labi zināt, ka 
es runāju taisnību -  zināt, jo  jau  no pasa 
sāku m a visu sapratāt. No tā brīža, kad 
dzirdējāt piem m am  m asaliņas. Sapratāt 
un izmisīgi vēlējaties pasargāt savu sie
vu. C ensoties noklusēt noziegum u, jū s  
mierinājāt sevi ar domu, ka sievieti sodī 
jis  pats liktenis, jū s  nezinājāt, ka šī nāve 
nebūs vienīgā. Sekoja nākam ās slepkavi 
bas -  Džuzepe, tiesa, viņš bija šantāžists, 
bet tomēr cilvēciska būtne, Ella Zilinski- 
ja , kura ju m s sim patizēja. J ū s  pārņēm a 
izm isum s -  vajadzēja pasargāt Merīnu, 
un bija jāp ārtrau c viņas noziedzīgā nci 
ba. Viss, ko jū s  vēlējāties, bija dabūt vi
ņu projām, vienalga, kur. bet tikai drošī
bā. Bet tikm ēr jū s  nenolaidāt acis no vi
ņas, uzm anījāt, lai nekas tāds vairs ne
notiktu.

Viņa brīdi paklusēja, tad piegāja pie 
Džeisona Rada un uzm anīgi pieskaras vi 
ņa elkonim.



-  Man ļoti žēl, -  viņa līdzjūtīgi bilda, -  
ļoti žēl. Es saprotu visas tās m okas, kas 
jum s bija jā izcieš. J ū s  viņu loti mīlējāt, 
vai ne?

Džeisons Rads mazliet aizgriezās.
-  Tas nevienam nav noslēpum s, -  viņš 

klusi noteica.
-  Viņa bija brīnišķīga būtne, -  mis 

Mārpla maigi sacīja. -  Viņa bija ļoti ta
lantīga. Viņa spēja kaisli m īlēt un dziļi 
ienīst, taču viņai trūka stabilitātes, notu
rīgas attieksm es pret dzīvi. Tādi cilvēki ir 
ārkārtīgi nelaimīgi un pelna nožēlu. Me 
rina neļāva pagātnei palikt pagātne un 
uz nākotni neraudzījās reāli, bet iztēlojās 
to. Viņa bija liela aktrise un skaista, bet 
ļoti nelaim īga sieviete. Ak, cik  burvīga 
Marija, Skotijas karaliene, viņa bija. es 
nekad viņu neaizmirsīšu!

Kāpnēs parādījās seržants Tidlers.
-  Ser, -  viņš vērsās pie inspektora Kre- 

doka,- vai drīkstu jūs traucēt?
Dermots paskatijas uz viņu. tad, p a

griezies pret Džeisonu un noteicis: -  Tūlīt 
atgriezīšos, -  devas uz kāpņu pusi.

-  Neaizmirstiet, -  mis Marpla sauca vi
ņam nopakaļ, -  ka Arturs Bedkoks ne par
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ko nav atbildīgs! Viņš bija aizgājis uz sa 
rīkojum u tikai tāpēc, ka gribēja paskati 
ties uz meiteni, ar kuru  kādreiz, pirms 
daudziem  gadiem , bija precējies. Es do
m āju, ka M erina viņu pat nepazina. Vai 
varbūt pazina?

Džeisons Rads noliedzoši pakratīja galvu.
-  Nedomāju vis. Katrā ziņā m an viņa 

neko neteica. Diez vai Merīna varēja viņu 
pazīt, - viņš atkārtoja.

-  Droši vien nepazina, -  m is Mārpla 
piekrita. -  Šā vai tā, -  viņa piebilda, -  vi
ņam ne prāta nenāca noindēt Merīnu vai 
nodarīt viņai ko citu. Atcerieties to! -  vi
ņa u zsauca Derrnotain, kurš jau  bija sā 
cis kāpt lejup pa kāpnēm .

-  Esiet droša, nekas viņam nedraud, -  at 
bildēja Kredoks. -  Protam s, kad atkla- 
jām , ka viņš ir M erīnas G regas pirm ais 
virs, m um s, dabiski, vajadzēja viņu no
pratināt atkārtoti. Neraizējieties par viņu, 
Džeinas krustm āt. -  Dermots vēl nom ur
mināja, ja u  skrienot lejā.

Mis M ārpla pagriezās pret Džeisonu, 
ku rš n ekustīgi stāvēja, nogrim is dziļas 
pārdom ās, ar atsvešinātu  skafu  raudzī
dam ies kaut kur tālum ā.
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-  Vai jū s  man neaiļautu paskatīties uz 
viņu? -  mis Mārpla klusi pavaicāja.

Džeisona acis pievērsās vecajai da 
mai, un kādu bridi viņš to k lusu ciešot 
uzlūkoja, lad, viegli pam ādam s ar galvu, 
sacija:

-  Jā, lūdzu. Liekas ka... jū s  viņu sa- 
pratat.

Viņš pagriezās; mis Mārpla viņam se 
koja. Viņš ieveda to lielā guļam istabā un 
nedaudz atvilka aizkaru.

Gultā kā lielā gliem ežvākā gulēja Mēri
ņa Grega -  acis aizvērtas, rokas sa k ru s
totas uz krūtīm.

'T ā ”, mis M ārpla dom āja, “varēja iz
skatīties Šēlotas daiļava, kad viņa gulēja 
laivā, kuru straum e nesa lejup pa Kame 
lotu." Un šis vīrs ar skarbo un neglno se
ju , kurš, dziļi sevī iegrimis, stāvēja te, vi
ņai līdzās, varēja būt novecojis Lanselots.

Mis Mārpla klusi ierunājās:
-  Mis Gregai tās ir laimīgas beigas, ka 

viņa... pārdozēja zāles. Nāve patiešām  bi
ja vienīgais ceļš, kas viņai bija atlicis. 
Jā... cik liktenīgi, ka viņa nejauši iedzēra 
par daudz lielu devu... vai... viņai to ie

deva?
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Vecā dām a pacēla acis, un dažas 
kundes viņu skatieni krustojās.

Džeisons Rads saraustīti teica:
-  Viņa... bija tik ja u k a ... un viņa tik 

ļoti cieta...
Mis M ārpla pievērsa skatienu sastin 

gušajam  augum am . Klusa balsī viņa no 
runāja poēm as pēdējās rindas:

-  ““Cik daiļš tās vaigs", viņš klusi bilda.

“Dievs apžēlojies; nu mierā dus

Šēlotas daiļava.
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