
Τα λαγωνικά κυνηγούν λαγούς. 
Ο Ηρακλής Πουαρό κυνηγά δολοφόνους. 

Μια ηλικιωμένη γεροντοκόρη βρίσκεται δηλητηριασμένη μέσα στο σπίτι της 
στην εξοχή. Όταν πριν από λίγο καιρό έπεσε από τη σκάλα, όλοι έλεγαν ότι 
έφταιγε η λαστιχένια μπάλα που άφησε στο κεφαλόσκαλο το σκυλάκι της. 
Όμως η ίδια η Έμιλι πίστευε πως κάποιος από τους συγγενείς της προσπά-
θησε να την ξεκάνει. Το έγραψε, μάλιστα, στον Ηρακλή Πουαρό στις 17 
Απριλίου. Όμως ο Πουαρό πήρε το γράμμα της πολύ αργά, στις 28 Ιουνίου… 
όταν η γηραιά κυρία ήταν ήδη νεκρή…

Τώρα μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα για την παρ’ ολίγον πελάτισσά του: 
να βρει την αλήθεια, έστω και μετά τον θάνατό της…
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«Το έγκλημα είναι τρομερά 

αποκαλυπτικό. Διάλεξε όσο 

διαφορετικές μεθόδους θέλεις. 

Τα γούστα, οι συνήθειες, 

ο τρό πος σκέψης και 

η ψυχή σου αποκαλύπτονται 

από τις πράξεις σου».
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Η Άγκαθα Κρίστι γεννήθηκε στην Αγγλία, 
στο Τορκί, το 1890. Είναι γνωστή κυρίως 
για τα αστυνομικά έργα της –εξήντα έξι 
μυ θι στορήματα και δεκατέσσερις συλλογές 
διηγημάτων–, πολλά από τα οποία έχουν 
κεντρικό χαρακτήρα τον θρυλικό ντετέκτιβ 
Πουα ρό ή την απαράμιλλη μις Μαρπλ. 
Έγραψε επίσης δύο αυτοβιογραφικά έργα, 
αισθηματικά μυθιστορήματα αλλά και θεα
τρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο 
έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, 
την Ποντικοπαγίδα. 

Η Άγκαθα Κρίστι, που έχει τιμηθεί από 
τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου με 
τον τίτλο της Dame για τη συνεισφορά της 
στη λογοτεχνία, ανήκει στους δημιουργούς 
που διαμόρφωσαν καταλυτικά την εξέλιξη 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Παράλ-
ληλα, είναι η δημοφιλέστερη συγγραφέας 
όλων των εποχών, καθώς οι πωλήσεις των 
έργων της έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκα-
τομμύριο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα 
και άλλο ένα δισεκατομμύριο σε μεταφρά-
σεις. Πέθανε το 1976.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ θα κυκλο-
φορήσουν σε νέα μετάφραση όλα τα 
αστυνομικά έργα της συγγραφέως.



ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Σιωπηλός μάρτυρας
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: Dumb Witness
Από τις Εκδόσεις HarperCollinsPublishers, Λονδίνο 2015
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Agatha Christie
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χρήστος Μπαρουξής
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Γιώργος Γιαννούσης
ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τζίνα Γεωργίου 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα

© Agatha Christie Limited, 1937. All rights reserved.
AGATHA CHRISTIE, POIROT, the Agatha Christie Signature and the  
AC Monogram Logo are registered trade marks of Agatha Christie Limited in the UK 
and elsewhere. All rights reserved.
© Eξωφύλλου: HarperCollinsPublishers Ltd.
© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020

Πρώτη έκδοση: Εκδόσεις Λυχνάρι, με τον τίτλο «Σιωπηλός μάρτυς»
Δεύτερη έκδοση: Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Ιούνιος 2020

Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-3513-8
Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-3514-5

Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλ-
λιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του 
εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, 
μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει 
εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
Από το 1979 Publishers since 1979

Έδρα: Head Office: 
Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση 121, Tatoiou Str., 144 52 Metamorfossi, Greece

 Βιβλιοπωλείο: Bookstore:
Εμμ. Μπενάκη 13-15, 106 78 Αθήνα 13-15, Emm. Benaki Str., 106 78 Athens, Greece
Τηλ.: 2102804800 • fax: 2102819550 Tel.: 2102804800 • fax: 2102819550

e-mail: info@psichogios.gr
www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr



Σιωπηλός μάρτυρας

Μετάφραση: Χρήστος Μπαρουξής



ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς 
Πέντε μικρά γουρουνάκια

Φόνοι με αλφαβητική σειρά
Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές

Ο Πουαρό ερευνά
Φόνος στο πρεσβυτέριο

Το πτώμα στη βιβλιοθήκη
Και δεν έμεινε κανένας
Δέκα ύποπτοι για φόνο

Μια αυτοβιογραφία
Έγκλημα στο γκολφ

Η δολοφονία του Ρότζερ Άκροϊντ
Οι Μεγάλοι Τέσσερις
Θανάσιμος κίνδυνος

Οι πρώτες υποθέσεις του Πουαρό
Η φαρμακερή πένα
Πρόσκληση σε φόνο
Ο μυστικός αντίπαλος

Η δοκιμασία της αθωότητας 
Το μυστικό του Τσίμνεϊς
Φόνος στη Μεσοποταμία

Το μυστήριο του Μπλε Τρένου
Tα Χριστούγεννα του Ηρακλή Πουαρό

Τραγωδία σε τρεις πράξεις
Οι άθλοι του Ηρακλή
Σίκαλη στην τσέπη

Ο καθρέφτης ράγισε
Ν ή Μ;

Γιατί δε φώναξαν την Έβανς;
Το μυστήριο των εφτά ρολογιών

Το μυστήριο του Λίστερντεϊλ
Σιωπηλός μάρτυρας
Έγκλημα στον Νείλο

Έγκλημα κάτω από τον ήλιο
Μυστήριο στην Καραϊβική
Η ξεχασμένη δολοφονία
Ο φόνος είναι εύκολος

Η εξαφάνιση της γηραιάς κυρίας
Ο Ωχρός Ίππος

Το μυστήριο του Σίταφορντ
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Στον
αγαπημένο μου Πίτερ,

τον πιστότερο φίλο μου
και πιο αγαπητό σύντροφο,

έναν σπάνιο σκύλο

© Agatha Christie Limited, 1937/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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Προλογικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση

Το μυθιστόρημα Σιωπηλός μάρτυρας εκδόθηκε πρώτη φορά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το 1937. Στις ΗΠΑ κυκλοφόρησε αργότερα τον 
ίδιο χρόνο με τον τίτλο Poirot Loses A Client. 

Είναι η προτελευταία ιστορία που αφηγείται ο Χέιστινγκς. Η Κρί-
στι θα τον χρησιμοποιήσει ως αφηγητή μόνο μία φορά ακόμα, έπει-
τα από χρόνια, για το τελευταίο «αντίο» στον Πουαρό, το The Last 
Curtain.

Ο μελετητής της Άγκαθα Κρίστι, Τζον Κάραν, ανακάλυψε το 2004 
μια προγενέστερη εκδοχή της ιστορίας, με τον τίτλο The Incident of 
the Dog’s Ball, που συμπεριελήφθη στη μελέτη του Murder in the 
Making.

Το έργο μεταφέρθηκε στην τηλεόραση το 1996, στη σειρά Agatha 
Christie’s Poirot, με τον Ντέιβιντ Σουσέ στον ρόλο του Πουαρό, δια-
σκευάστηκε για το ραδιόφωνο το 2007, με τον Τζον Μόφατ στον ρό-
λο του διάσημου ντετέκτιβ, και εκδόθηκε επίσης ως graphic novel 
το 2009. 

© Agatha Christie Limited, 1937/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020



Τα κυριότερα πρόσωπα του έργου

Ηρακλής Πουαρό
Βέλγος ντετέκτιβ, που αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση 
της μυστηριώδους επιστολής της Έμιλι Αρουντέλ.

Άρθουρ Χέιστινγκς
Φίλος του Πουαρό, που τον βοηθά να ρίξει φως στην υπόθεση.

Έμιλι Αρουντέλ
Η πλούσια γεροντοκόρη θεία που στέλνει επιστολή στον Πουαρό 
όταν καταλαβαίνει ότι η συνήθεια του σκύλου της του Μπομπ να 
αφήνει τη λαστιχένια μπάλα του στο πλατύσκαλο έδωσε την ιδέα 
σε έναν από τους συγγενείς της που φιλοξενούσε για το Πάσχα να 
δέσει έναν σπάγκο από μια πρόκα, ώστε η ίδια να σκοντάψει και 
να πέσει στη σκάλα και να φανεί σαν ατύχημα. Έχοντας καταλάβει 
ότι κάποιος αποπειράθηκε να τη σκοτώσει, αλλάζει τη διαθήκη της 
και αφήνει όλη την περιουσία της στη συνοδό της, τη Μίνι Λόσον.

Τερίσα Αρουντέλ 
Ανιψιά της Έμιλι, η οποία στην πρώτη διαθήκη θα κληρονομούσε 
μέρος της περιουσίας της.

Δρ Ρεξ Ντόναλντσον 
Αρραβωνιαστικός της Τερίσα.

© Agatha Christie Limited, 1937/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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Τσαρλς Αρουντέλ 
Γοητευτικός μικροαπατεώνας ανιψιός της Έμιλι Αρουντέλ και 
αδελφός της Τερίσα. Όλων το μυαλό πηγαίνει σε αυτόν για το σκη-
νοθετημένο ατύχημα.

Μπέλα Τάνιος 
Ανιψιά της Έμιλι Αρουντέλ, εξαδέλφη του Τσαρλς και της Τερί-
σα. Δεν αντέχει άλλο τον Έλληνα άνδρα της, τον δρα Τάνιος, και 
θεωρεί ότι τα χρήματα της κληρονομιάς θα τη βοηθήσουν να ζή-
σει ελεύθερη.

Δρ Τζέικομπ Τάνιος 
Έλληνας σύζυγος της Μπέλα, γιατρός.

Έλεν 
Η υπηρέτρια της Έμιλι Αρουντέλ.

Μίνι Λόσον 
Η συνοδός της Έμιλι Αρουντέλ τον τελευταίο χρόνο και, σύμφω-
να με την τελική διαθήκη, μοναδική κληρονόμος της.

Δρ Γκρέιντζερ 
Γιατρός της Έμιλι Αρουντέλ, που τη φρόντιζε κατά τη διάρκεια της 
ασθένειάς της.

© Agatha Christie Limited, 1937/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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Η κυρία του Λίτλγκριν Χάουζ

Η δεσποινίς Αρουντέλ πέθανε την 1η Μαΐου. Παρότι η ασθένειά 
της υπήρξε σύντομη, ο θάνατός της δεν προκάλεσε μεγάλη 

έκπληξη στη μικρή κωμόπολη Μάρκετ Μπέισιν όπου ζούσε από 
τα δεκαέξι της. Κι αυτό γιατί η Έμιλι Αρουντέλ ήταν πάνω από 
εβδομήντα, η τελευταία από πέντε αδέλφια και ήταν γνωστό ότι η 
υγεία της ήταν κλονισμένη εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα, πριν 
από περίπου δεκαοκτώ μήνες κόντεψε να πεθάνει από ένα παρό-
μοιο επεισόδιο με αυτό που της κόστισε τελικά τη ζωή.

ωστόσο, παρότι ο θάνατος της δεσποινίδος Αρουντέλ δεν ξάφ-
νιασε κανέναν, υπήρχε κάτι που προκάλεσε έκπληξη. Οι όροι της 
διαθήκης της ξεσήκωσαν θύελλα συναισθημάτων: έκπληξη, εν-
θουσιασμό, έντονη αποδοκιμασία, οργή, απόγνωση, θυμό και μια 
γενικότερη τάση φημολογίας. Για εβδομάδες –μπορεί και μή-
νες– όλο το Μάρκετ Μπέισιν μιλούσε μόνο για αυτό! Όλοι είχαν να 
πουν κάτι πάνω στο θέμα, από τον κύριο Τζόουνς τον μπακάλη, 
που πίστευε ότι «το αίμα νερό δε γίνεται», μέχρι την κυρία Λάμφρι 
στο ταχυδρομείο, που έλεγε συνεχώς «κάτι ύποπτο συμβαίνει! Να 
μου το θυμηθείς».

Αυτό που έκανε τις φήμες να οργιάσουν ήταν ότι η διαθήκη συ-
ντάχθηκε μόλις την 21η Απριλίου. Και δεδομένου ότι οι στενοί συγ-
γενείς της Έμιλι Αρουντέλ έμειναν μαζί της λίγες μέρες πριν, κατά 

© Agatha Christie Limited, 1937/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2020
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την τραπεζική αργία του Πάσχα, γίνεται αντιληπτό πως διαδόθη-
καν οι πλέον σκανδαλώδεις θεωρίες, προσφέροντας μια ευχάρι-
στη ανακούφιση από τη μονοτονία της καθημερινής ζωής στο 
Μάρκετ Μπέισιν.

Υπήρχε ένα πρόσωπο που ορθώς οι περισσότεροι υποψιάζο-
νταν ότι γνώριζε περισσότερα απ’ ό,τι υποστήριζε. Αυτή δεν ήταν 
άλλη από τη δεσποινίδα Βιλχελμίνα Λόσον, τη συνοδό της δεσποι-
νίδος Αρουντέλ, η οποία ωστόσο ισχυρίστηκε ότι, όπως όλοι, δεν 
είχε την παραμικρή ιδέα. Κι εκείνη, όπως είπε, σάστισε, όταν δια-
βάστηκε η διαθήκη.

Φυσικά, πολλοί δεν την πίστεψαν. Και ανεξαρτήτως αν η δε-
σποινίς Λόσον είχε πλήρη άγνοια, όπως ισχυριζόταν, ή όχι, το μό-
νο άτομο που γνώριζε τι πραγματικά συνέβη ήταν η ίδια η νεκρή. 
Η Έμιλι Αρουντέλ δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, όπως συνήθιζε, 
άλλωστε. Ούτε καν στον δικηγόρο της αποκάλυψε τα κίνητρα της 
πράξης της. Απλώς του έκανε γνωστές τις επιθυμίες της.

Αυτή η μυστικοπάθεια ήταν ίσως το βασικό γνώρισμα του χα-
ρακτήρα της. Βλέπετε, η Έμιλι Αρουντέλ αποτελούσε, από κάθε 
άποψη, χαρακτηριστικό είδος της γενιάς της. Διέθετε τόσο τις αρε-
τές όσο και τα ελαττώματά της. Ήταν αυταρχική και συχνά κατα-
πιεστική, αλλά επίσης εξαιρετικά συμπονετική. Είχε κοφτερή 
γλώσσα, όμως οι πράξεις της ήταν πάντα αγαθές. Εξωτερικά έδει-
χνε συναισθηματική, αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ οξυ-
δερκής. Όλα αυτά τα χρόνια είχε μια σειρά από γυναίκες συνοδούς 
τις οποίες τυραννούσε ανελέητα, αλλά ταυτόχρονα τους έδειχνε 
μεγάλη γενναιοδωρία. Και είχε επίσης έντονο το αίσθημα του οι-
κογενειακού καθήκοντος.

Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και η Έμιλι Αρουντέλ στεκόταν στο χολ 
του Λίτλγκριν Χάουζ δίνοντας διάφορες οδηγίες στη δεσποινίδα 
Λόσον.

Στα νιάτα της υπήρξε όμορφη κοπέλα και τώρα ήταν μια καλο-
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στεκούμενη ηλικιωμένη με ευθυτενές κορμί και ζωηρό τρόπο. Η 
ελαφριά κιτρινάδα στην επιδερμίδα της έδειχνε ότι πλέον δεν μπο-
ρούσε να φάει άφοβα βαριά φαγητά.

«Για πες μου, Μίνι, πού θα τους βολέψεις τελικά;» έλεγε η δε-
σποινίς Αρουντέλ.

«Να, σκέφτηκα… ελπίζω να έκανα καλά… τον δόκτορα και την 
κυρία Τάνιος στο Ξύλινο δωμάτιο, την Τερίσα στο Μπλε δωμάτιο 
και τον κύριο Τσαρλς στο παλιό παιδικό δωμάτιο…»

«Η Τερίσα μπορεί να πάρει το παιδικό δωμάτιο και ο Τσαρλς το 
Μπλε», τη διέκοψε η δεσποινίς Αρουντέλ.

«Α, ναι… με συγχωρείτε… σκέφτηκα ότι το παιδικό δωμάτιο 
είναι πιο άβολο…»

«Μια χαρά θα της πέσει της Τερίσα».
Στην εποχή της δεσποινίδος Αρουντέλ οι γυναίκες έρχονταν πά-

ντοτε δεύτερες. Οι άνδρες ήταν τα σημαντικά μέλη της κοινωνίας.
«Πολύ λυπάμαι που δε θα έρθουν τα παιδάκια», ψέλλισε η δε-

σποινίς Λόσον στενοχωρημένα.
Λάτρευε τα παιδιά, όμως αδυνατούσε εντελώς να τους επι-

βληθεί.
«Τέσσερις φιλοξενούμενοι είναι αρκετοί», είπε η δεσποινίς 

Αρουντέλ. «Και, σε κάθε περίπτωση, η Μπέλα κακομαθαίνει τα παι-
διά της φρικτά. Ούτε διανοούνται ποτέ να κάνουν ό,τι τους λένε».

«Η κυρία Τάνιος είναι πολύ αφοσιωμένη μητέρα», μουρμού-
ρισε η Μίνι Λόσον. 

«Η Μπέλα είναι καλή γυναίκα», είπε σοβαρά και επιδοκιμαστι-
κά η δεσποινίς Αρουντέλ. 

«Θα πρέπει να της είναι πολύ δύσκολο να ζει σε ένα τόσο ξένο 
μέρος όπως η Σμύρνη», σχολίασε αναστενάζοντας η δεσποινίς 
Λόσον.

«Όπως έστρωσε ας κοιμηθεί», απάντησε η Έμιλι Αρουντέλ. 
Έπειτα από αυτή την ψυχρή βικτοριανή ρήση, συνέχισε: «Τώρα θα 
πάω στο χωριό να μιλήσω για τις προμήθειες που θα χρειαστού-
με το Σαββατοκύριακο».
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«Α, δεσποινίς Αρουντέλ, αφήστε με να πάω εγώ. Να…»
«Ανοησίες. Προτιμώ να πάω εγώ. Πρέπει να τα ψάλω στον Ρό-

τζερς. Το πρόβλημά σου, Μίνι, είναι ότι δεν είσαι αρκετά… εμφα-
τική. Μπομπ! Μπομπ! Πού είναι ο σκύλος;»

Ένα σκληρότριχο τεριέ κατέβηκε τρέχοντας τη σκάλα. Έκανε 
κύκλους γύρω από την κυρία του, βγάζοντας στακάτα γαβγίσμα-
τα χαράς και προσμονής.

Μαζί, αφεντικό και σκύλος, βγήκαν από την εξώπορτα και δια-
σχίζοντας το μικρό μονοπάτι έφτασαν στην αυλόπορτα.

Η δεσποινίς Λόσον στεκόταν στο κατώφλι και τους κοιτούσε να 
ξεμακραίνουν χαμογελώντας ανόητα με μισάνοιχτο το στόμα. Πί-
σω της μια φωνή είπε ξινά:

«Οι μαξιλαροθήκες που μου δώσατε, δεσποινίς Λόσον, δεν εί-
ναι ασορτί».

«Αλήθεια; Μα τι ανόητη που είμαι…»
Η Μίνι Λόσον επέστρεψε πάλι στις δουλειές του σπιτιού.
Υπό τη συνοδεία του Μπομπ η Έμιλι Αρουντέλ προχωρούσε με 

βασιλικό αέρα στον κεντρικό δρόμο του Μάρκετ Μπέισιν.
Έμοιαζε πράγματι με βασιλική περιοδεία, γιατί σε κάθε κατά-

στημα στο οποίο έμπαινε ο ιδιοκτήτης έσπευδε πάντοτε να την εξυ-
πηρετήσει.

Ήταν, άλλωστε, η δεσποινίς Αρουντέλ του Λίτλγκριν Χάουζ· «μία 
από τις παλαιότερες πελάτισσες»· κυρία «της παλαιάς σχολής»· δεν 
υπήρχαν «πολλές σαν αυτή στις μέρες μας».

«Καλημέρα, δεσποινίς. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω; Δεν 
ήταν τρυφερό; Λυπάμαι πολύ που το ακούω. Νόμιζα ότι ήταν εξαι-
ρετικό κομμάτι… σπάλα. Ναι, φυσικά, δεσποινίς Αρουντέλ. Αφού 
το λέτε εσείς, έτσι θα είναι… Όχι, φυσικά και δε θα διανοούμουν 
να στείλω σε εσάς κρέας εισαγωγής… Ναι, θα το φροντίσω προ-
σωπικά, δεσποινίς Αρουντέλ».

Ο Μπομπ και ο Σποτ, ο σκύλος του χασάπη, κύκλωναν αργά κι 
αγριεμένα ο ένας τον άλλον, γρυλίζοντας σιγανά. Ο Σποτ ήταν ένας 
μεγάλος σκύλος απροσδιόριστης ράτσας. Ήξερε ότι δεν έπρεπε να 
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καβγαδίζει με τους σκύλους των πελατών, όμως φρόντιζε να τους 
δείξει με τον τρόπο του ότι, αν τον άφηναν, θα τους έκανε κιμά.

Ο Μπομπ, που ήταν σκύλος με νεύρο, απάντησε αντίστοιχα.
Η Έμιλι Αρουντέλ φώναξε «Μπομπ!» και συνέχισε.
Τότε το μπακάλικο έγινε σημείο συνάντησης λαμπρών προσω-

πικοτήτων. Μια άλλη ηλικιωμένη κυρία, με πληθωρική σιλουέτα, 
αλλά εξίσου αριστοκρατικό αέρα, έκανε την εμφάνισή της.

«Καλημέρα, Έμιλι», είπε.
«Καλημέρα, Κάρολαϊν».
«Περιμένεις κάποιον από τους δικούς σου;» ρώτησε η Κάρο-

λαϊν Πίμποντι.
«Ναι, όλους. Την Τερίσα, τον Τσαρλς και την Μπέλα».
«Η Μπέλα επέστρεψε, λοιπόν, στην Αγγλία; Μετά του συζύγου;»
«Ναι».
Παρότι μονολεκτική, η απάντηση υπονοούσε πολλά και για τις 

δύο κυρίες.
Και αυτό γιατί η Μπέλα Μπιγκς, η ανιψιά της Έμιλι Αρουντέλ, 

είχε παντρευτεί Έλληνα. Και στην οικογένεια της Έμιλι Αρουντέλ, 
που ήταν αυτό που λέμε «άνθρωποι του στρατού», πολύ απλά δεν 
παντρεύονταν Έλληνες. 

Θέλοντας να την παρηγορήσει εμμέσως (γιατί, φυσικά, δε θα 
μπορούσε ποτέ να θίξει ευθέως ένα τέτοιο θέμα), η δεσποινίς Πί-
μποντι είπε:

«Ο σύζυγος της Μπέλα έχει μυαλό. Και καλούς τρόπους!»
«Οι τρόποι του είναι πράγματι εξαιρετικοί», συμφώνησε η δε-

σποινίς Αρουντέλ.
Βγήκαν μαζί στον δρόμο.
«Τι είναι αυτό που άκουσα, ότι η Τερίσα αρραβωνιάστηκε τον 

νεαρό Ντόναλντσον;» ρώτησε η δεσποινίς Πίμποντι.
Η δεσποινίς Αρουντέλ ανασήκωσε τους ώμους.
«Οι νέοι είναι πολύ επιπόλαιοι στις μέρες μας. Φοβάμαι ότι, 

αναγκαστικά, θα είναι ένας μακροχρόνιος αρραβώνας… αν, φυ-
σικά, καταλήξει πουθενά. Είναι φτωχός».
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«Μα, η Τερίσα έχει δικά της χρήματα», σχολίασε η δεσποινίς 
Πίμποντι.

«Ένας άνδρας δεν μπορεί να ζει από τα χρήματα της συζύγου 
του», είπε στρυφνά η δεσποινίς Αρουντέλ.

Η δεσποινίς Πίμποντι έβγαλε ένα βαθύ, βραχνό γέλιο.
«Στις μέρες μας δε φαίνεται να τους πειράζει ιδιαίτερα. Είμα-

στε εκτός εποχής, Έμιλι. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι του βρίσκει η μι-
κρή. Είναι τόσο μαλθακοί όλοι αυτοί οι νεαροί!»

«Είναι ευφυής γιατρός, υποτίθεται».
«Εκείνα τα πενς-νε* και ο ψυχρός τρόπος ομιλίας! Στις μέρες 

μου θα τον φωνάζαμε κούτσουρο!»
Στη σύντομη παύση που μεσολάβησε η μνήμη της δεσποινίδος 

Πίμποντι επέστρεψε στο παρελθόν, ανακαλώντας εικόνες κομψών 
νεαρών με εντυπωσιακά μουστάκια…

«Στείλε εκείνον τον κατεργάρη τον Τσαρλς να με δει… αν θέ-
λει», είπε αναστενάζοντας.

«Ναι, φυσικά. Θα του το πω».
Οι δύο γυναίκες αποχωρίστηκαν.
Γνωρίζονταν πολύ παραπάνω από πενήντα χρόνια και η δε-

σποινίς Πίμποντι ήξερε κάποια ατυχή ολισθήματα στα οποία είχε 
υποπέσει ο στρατηγός Αρουντέλ, ο πατέρας της Έμιλι. Γνώριζε πο-
λύ καλά τι σοκ υπήρξε ο γάμος του Τόμας Αρουντέλ για τις αδελ-
φές του, καθώς και τους μπελάδες που αντιμετώπιζε η νεότερη 
γενιά των Αρουντέλ.

ωστόσο, οι δύο γυναίκες δεν είχαν ανταλλάξει ποτέ λέξη για αυ-
τά τα θέματα. Η οικογενειακή αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη και η 
απόλυτη μυστικότητα στα οικογενειακά ζητήματα ήταν και για τις 
δύο ιερές.

Η δεσποινίς Αρουντέλ γύρισε σπίτι περπατώντας, με τον Μπομπ 
να σιγοτρέχει πίσω της. Μέσα της παραδεχόταν κάτι που θα αρ-
νούνταν να παραδεχτεί σε οποιονδήποτε άλλο: Ήταν πολύ απο-

 * Γυαλιά οράσεως χωρίς βραχίονες, στηρίζονται μόνο στη μύτη. (Σ.τ.Ε.)
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γοητευμένη με τη νέα γενιά της αριστοκρατικής οικογένειάς της.
Με την Τερίσα, για παράδειγμα, στην οποία δεν είχε καμία επιρ-

ροή, αφού είχε βρεθεί με δικά της χρήματα από την ηλικία των εί-
κοσι ενός ετών. Έκτοτε η νεαρή κοπέλα είχε αποκτήσει κακό όνο-
μα. Η φωτογραφία της κοσμούσε συχνά τις σελίδες των εφημερί-
δων. Ανήκε σε έναν κύκλο νεαρών, έξυπνων και προοδευτικών 
Λονδρέζων, που οργάνωναν περιβόητα πάρτι και ορισμένες φο-
ρές κατέληγαν ακόμη και στο αυτόφωρο. Δεν ήταν το είδος της φή-
μης που η Έμιλι Αρουντέλ θα ενέκρινε για ένα μέλος της οικογέ-
νειάς της. Αντίθετα, καταδίκαζε έντονα τον τρόπο ζωής της Τερί-
σα. Σχετικά με τον αρραβώνα της, όμως, ήταν κάπως διχασμένη. 
Από τη μία, δε θεωρούσε τον ανερχόμενο δρα Ντόναλντσον άξιο 
να πάρει μια Αρουντέλ. Από την άλλη, γνώριζε –και ανησυχού-
σε– ότι η Τερίσα ήταν εντελώς ακατάλληλη σύζυγος για έναν συ-
νεσταλμένο γιατρό της επαρχίας.

Με έναν αναστεναγμό η σκέψη της πέρασε στην Μπέλα. Στην 
Μπέλα δεν μπορούσε να προσάψει τίποτα. Ήταν καλή γυναίκα 
–αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα, υπόδειγμα συμπεριφοράς– και 
εξαιρετικά χαζή! Αλλά ούτε σε αυτή μπορούσε να δώσει την πλή-
ρη έγκρισή της. Γιατί είχε παντρευτεί έναν ξένο –και όχι απλά ξέ-
νο–, έναν Έλληνα. Για το προκατειλημμένο μυαλό της δεσποινίδος 
Αρουντέλ οι Έλληνες ήταν σχεδόν το ίδιο απαίσιοι με τους Αργε-
ντινούς ή τους Τούρκους. Το γεγονός ότι ο δρ Τάνιος είχε γοητευ-
τικούς τρόπους και τη φήμη ότι ήταν εξαιρετικά ικανός στο επάγ-
γελμά του την έκανε να τον βλέπει με ακόμη μεγαλύτερη προκα-
τάληψη. Δεν εμπιστευόταν τη γοητεία και τις κολακείες. Και γι’ αυ-
τό της ήταν δύσκολο να συμπαθήσει και τα δυο παιδιά του. Στην 
όψη είχαν πάρει και τα δύο από τον πατέρα τους – δεν είχαν τίπο-
τα το αγγλικό πάνω τους.

Κι έπειτα ήταν ο Τσαρλς…
Ναι, ο Τσαρλς…
Δεν είχε νόημα να εθελοτυφλεί. Όσο γοητευτικός κι αν ήταν, 

δεν μπορούσε να του έχει εμπιστοσύνη…
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Η Έμιλι Αρουντέλ αναστέναξε. Ξαφνικά ένιωσε την κόπωση, τα 
γηρατειά και τη θλίψη να την καταβάλλουν…

Σκέφτηκε ότι δε θα ζούσε για πολύ ακόμη…
Ο νους της πήγε στη διαθήκη που είχε συντάξει πριν από κά-

ποια χρόνια.
Κληροδοτήματα στις υπηρέτριες και σε φιλανθρωπίες, και το 

μεγαλύτερο μέρος της σημαντικότατης περιουσίας της θα το μοι-
ράζονταν εξίσου οι τρεις αυτοί εν ζωή συγγενείς της…

Παρ’ όλα αυτά θεώρησε ότι είχε κάνει το σωστό και το δίκαιο. 
Απλώς, ταυτόχρονα, της πέρασε από το μυαλό αν υπήρχε τρόπος 
να προστατέψει το μερίδιο της Μπέλα από τον άνδρα της… Θα 
έπρεπε να ρωτήσει τον κύριο Πέρβις.

Έστριψε και πέρασε την αυλόπορτα του Λίτλγκριν Χάουζ.

Ο Τσαρλς και η Τερίσα Αρουντέλ πήγαν με αυτοκίνητο, οι Τάνιος 
με το τρένο.

Πρώτα έφτασαν τα δύο αδέλφια. Ο Τσαρλς, ψηλός και όμορ-
φος, είπε με τον ελαφρά πειρακτικό τρόπο του «Γεια σου, θεία 
Έμιλι! Τι κάνει το κορίτσι μας; Μια χαρά σε βλέπω» και ύστερα τη 
φίλησε.

Η Τερίσα ακούμπησε αδιάφορα το νεανικό μάγουλό της στο γε-
ρασμένο της θείας της.

«Πώς είσαι, θεία;»
Η Τερίσα, σκέφτηκε η θεία της, δε φαινόταν καθόλου καλά. Κά-

τω από το μπόλικο μακιγιάζ το πρόσωπό της φαινόταν κάπως κομ-
μένο και γύρω από τα μάτια είχε ρυτίδες.

Πήραν τσάι στο καθιστικό. Η Μπέλα Τάνιος, με τις τούφες μαλ-
λιά που πετούσαν κάτω από το μοντέρνο καπέλο που φορούσε με 
λανθασμένο τρόπο, κοίταξε την ξαδέρφη της την Τερίσα με μια 
αξιολύπητη λαχτάρα για να δει τι φοράει και να το αποτυπώσει στη 
μνήμη της. Ήταν η μοίρα της καημένης της Μπέλα να έχει πάθος 
με τα ρούχα δίχως να έχει καμία απολύτως αίσθηση της μόδας. 
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Τα ρούχα της Τερίσα ήταν ακριβά, ελαφρώς αλλόκοτα, και η ίδια 
είχε υπέροχη σιλουέτα.

Όταν η Μπέλα έφτασε στην Αγγλία από τη Σμύρνη, κατέβαλε 
φιλότιμες προσπάθειες να αντιγράψει την κομψότητα της Τερίσα 
με φθηνά και κακοραμμένα ρούχα.

Ο δρ Τάνιος, που ήταν εύσωμος και χαρωπός, με γενειάδα, μι-
λούσε με τη δεσποινίδα Αρουντέλ. Η φωνή του ήταν ζεστή και γε-
μάτη – μια φωνή τόσο ελκυστική, που γοήτευε τον συνομιλητή του 
σχεδόν παρά τη θέλησή του. Παρά τη θέλησή της φαίνεται να γοή-
τευσε και τη δεσποινίδα Αρουντέλ.

Η δεσποινίς Λόσον ήταν αρκετά νευρική. Πηγαινοερχόταν, μοί-
ραζε πιάτα και γενικά ασχολούνταν, σε βαθμό υπερβολής, με το 
τραπεζάκι του τσαγιού. Ο Τσαρλς, που είχε εξαιρετικούς τρόπους, 
σηκώθηκε αρκετές φορές να τη βοηθήσει, όμως εκείνη δεν έδει-
ξε καμία ευγνωμοσύνη.

Όταν, μετά το τσάι, οι συγγενείς βγήκαν για περίπατο στον κή-
πο, ο Τσαρλς γύρισε χαμηλόφωνα προς την αδελφή του.

«Η Λόσον δε με συμπαθεί. Περίεργο, δε βρίσκεις;» είπε.
«Ναι, πολύ», απάντησε κοροϊδευτικά η Τερίσα. «Άρα υπάρχει, 

τελικά, κάποιος που μπορεί και αντιστέκεται στη θανάσιμη γοητεία 
σου…»

Ο Τσαρλς χαμογέλασε γοητευτικά.
«Ευτυχώς που είναι απλά η Λόσον…»
Στον κήπο η δεσποινίς Λόσον περπατούσε με την κυρία Τάνιος 

και τη ρωτούσε για τα παιδιά. Το μουντό πρόσωπό της φωτίστηκε. 
Αφαιρέθηκε και σταμάτησε να κοιτάζει συνεχώς την Τερίσα. Μι-
λούσε με πάθος και ενθουσιασμό. Αυτό που είχε πει η Μέρι στο 
καράβι ήταν τόσο… παράξενο.

Διαπίστωσε με έκπληξη ότι η Μίνι Λόσον ήταν πολύ συμπο-
νετική ακροάτρια.

Έπειτα από λίγο το προσωπικό συνόδευσε στον κήπο έναν ξαν-
θό νεαρό με σοβαρό ύφος και πενς-νε. Φαινόταν να ντρέπεται αρ-
κετά. Η δεσποινίς Αρουντέλ τον χαιρέτησε ευγενικά.
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«Ψιτ, Ρεξ!» φώναξε η Τερίσα και, πιάνοντάς τον αγκαζέ, απο-
μακρύνθηκαν από τους υπολοίπους.

Ο Τσαρλς μόρφασε και έφυγε κι αυτός για να πάει να μιλήσει 
με τον κηπουρό, τον οποίο γνώριζε καλά από όταν ήταν μικρός.

Όταν η δεσποινίς Αρουντέλ μπήκε ξανά στο σπίτι, ο Τσαρλς 
έπαιζε με τον Μπομπ. Ο σκύλος στεκόταν στην κορυφή της σκά-
λας με την μπάλα στο στόμα και κουνούσε αργά την ουρά.

«Έλα, γερο-Μπομπ!» είπε ο Τσαρλς.
Ο Μπομπ κάθισε στα πίσω πόδια και με τη μουσούδα του πλη-

σίαζε αργά την μπάλα στην άκρη της σκάλας. Όταν τελικά έπεσε από 
το κεφαλόσκαλο, πετάχτηκε όρθιος με μεγάλο ενθουσιασμό. Η μπά-
λα άρχισε να αναπηδάει, πέφτοντας αργά από σκαλί σε σκαλί. Ο 
Τσαρλς την έπιασε και του την πέταξε ξανά· ο Μπομπ την έπιασε 
επιδέξια με το στόμα. Επανέλαβαν το παιχνίδι τους αρκετές φορές.

«Είναι από τα συνηθισμένα παιχνίδια του αυτό», είπε ο Τσαρλς.
Η Έμιλι Αρουντέλ χαμογέλασε.
«Μπορεί να το κάνει για ώρες», του είπε και ύστερα έστριψε 

και μπήκε στο καθιστικό. Ο Τσαρλς την ακολούθησε και ο Μπομπ 
γάβγισε απογοητευμένα.

«Κοίτα την Τερίσα και τον νεαρό φίλο της», είπε ο Τσαρλς κοι-
τάζοντας από το παράθυρο. «Είναι όντως παράξενο ζευγάρι!»

«Πιστεύεις ότι τον βλέπει σοβαρά;»
«Α, ναι, είναι τρελή γι’ αυτόν!» απάντησε με σιγουριά ο Τσαρλς. 

«Παράξενα γούστα, αλλά τι να κάνεις… Πιστεύω είναι ο τρόπος 
που την κοιτάζει, σαν επιστημονικό δείγμα και όχι ως κανονική γυ-
ναίκα. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για την Τερίσα. Κρίμα που είναι 
τόσο φτωχός. Η Τερίσα έχει ακριβά γούστα».

«Είμαι βέβαιη ότι μπορεί να αλλάξει τρόπο ζωής, αν το θελή-
σει, βέβαια!» σχολίασε κοφτά η δεσποινίς Αρουντέλ. «Άλλωστε, 
έχει δικό της εισόδημα».

«Τι; Α, ναι, ναι, φυσικά».
Ο Τσαρλς τής έριξε ένα σχεδόν ένοχο βλέμμα.
Εκείνο το βράδυ, ενώ οι υπόλοιποι είχαν συγκεντρωθεί στο κα-
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θιστικό περιμένοντας να περάσουν στην τραπεζαρία για το δείπνο, 
ακούστηκαν ποδοβολητά και μια σειρά βρισιές από τη σκάλα. Ο 
Τσαρλς μπήκε μέσα κατακοκκινισμένος.

«Συγγνώμη, θεία Έμιλι, άργησα πολύ; Ο σκύλος σου παραλίγο 
να με κάνει να πέσω από τη σκάλα. Είχε αφήσει την μπάλα του 
στην άκρη του κεφαλόσκαλου».

«Απρόσεκτο σκυλάκι», φώναξε η δεσποινίς Λόσον, σκύβοντας 
στον Μπομπ.

Ο Μπομπ την κοίταξε περιφρονητικά και έστριψε το κεφάλι από 
την άλλη.

«Το ξέρω», είπε η δεσποινίς Αρουντέλ. «Είναι πολύ επικίνδυ-
νο. Μίνι, πήγαινε πάρε την μπάλα και κρύψ’ τη».

Η δεσποινίς Λόσον έφυγε βιαστικά από το καθιστικό.
Στο βραδινό τραπέζι ο δρ Τάνιος μονοπώλησε τη συζήτηση με 

διασκεδαστικές ιστορίες από τη ζωή στη Σμύρνη.
Η παρέα διαλύθηκε και πήγε για ύπνο νωρίς. Κουβαλώντας τα 

μαλλιά πλεξίματος, ένα ζευγάρι γυαλιά, μια μεγάλη βελούδινη τσά-
ντα και ένα βιβλίο, η δεσποινίς Λόσον συνόδευσε την κυρία της 
στο υπνοδωμάτιό της φλυαρώντας εύθυμα.

«Πράγματι, πολύ διασκεδαστικός ο δρ Τάνιος. Είναι τόσο ευχά-
ριστη παρέα! Όχι ότι θα μου άρεσε ποτέ αυτό το είδος ζωής… Κα-
νείς θα έπρεπε, φαντάζομαι, να βράζει το νερό… Και ίσως να πί-
νει κατσικίσιο γάλα… τι αηδιαστικό…»

«Μην είσαι ανόητη, Μίνι!» είπε απότομα η δεσποινίς Αρουντέλ. 
«Είπες στην Έλεν να μου μιλήσει στις έξι και μισή;»

«Μάλιστα, δεσποινίς Αρουντέλ. Είπα ότι δε θα πάρετε τσάι, αλ-
λά δε νομίζετε ότι θα ήταν πιο συνετό… Ξέρετε, ο εφημέριος του 
Σάουθμπριτζ, που είναι εξαιρετικά ευσυνείδητος, μου είπε ρητά 
ότι δεν είστε υποχρεωμένη να νηστέψετε…»

Η δεσποινίς Αρουντέλ τη διέκοψε πάλι.
«Δεν έχω φάει ποτέ τίποτα πριν από την πρωινή λειτουργία και 

δε σκοπεύω να το κάνω τώρα. Εσύ κάνε όπως καταλαβαίνεις».
«Μα, όχι… δεν εννοούσα αυτό…»
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Η δεσποινίς Λόσον είχε σαστίσει και συγχυστεί.
«Βγάλε το κολάρο του Μπομπ», είπε η δεσποινίς Αρουντέλ.
Η δουλοπρεπής υπηρέτρια υπάκουσε αμέσως.
Προσπαθώντας να την ευχαριστήσει ακόμη συνέχισε να μιλάει. 
«Τι ευχάριστη βραδιά! Όλοι φαίνονταν τόσο χαρούμενοι που 

βρίσκονταν εδώ!»
«Χα», έκανε η Έμιλι Αρουντέλ. «Ήρθαν να αρπάξουν ό,τι μπο-

ρεί καθένας».
«Αχ, αγαπημένη μου δεσποινίς Αρουντέλ…»
«Καλή μου Μίνι, μπορεί να είμαι πολλά πράγματα, αλλά ηλίθια 

δεν είμαι! Απλώς αναρωτιέμαι ποιος απ’ όλους θα ανοίξει πρώ-
τος το θέμα».

Δε θα χρειαζόταν να περιμένει πολύ για να της λυθεί η απορία. 
Εκείνη και η δεσποινίς Λόσον επέστρεψαν από την πρωινή λει-
τουργία λίγο μετά τις εννιά. Ο δρ και η κυρία Τάνιος ήταν στην τρα-
πεζαρία, όμως οι δύο Αρουντέλ ήταν άφαντοι. Μετά το πρωινό, 
όταν οι άλλοι έφυγαν, η δεσποινίς Αρουντέλ κάθισε και καταχώ-
ρισε μερικούς λογαριασμούς του σπιτιού σε ένα μικρό τετράδιο.

Ο Τσαρλς μπήκε στο δωμάτιο γύρω στις δέκα.
«Με συγχωρείς που άργησα, θεία Έμιλι, όμως η Τερίσα είναι 

χειρότερη. Ούτε που έχει ξυπνήσει ακόμη».
«Στις δέκα και μισή θα το μαζέψουν το πρωινό», σχολίασε η δε-

σποινίς Αρουντέλ. «Ξέρω ότι πλέον είναι μόδα να μη σκέφτεται κα-
νείς το προσωπικό, αλλά αυτό δεν ισχύει στο δικό μου σπίτι».

«ωραία. Αυτό είναι το γνήσιο πατροπαράδοτο πνεύμα!»
Ο Τσαρλς έβαλε μερικά κομματάκια νεφρό στο πιάτο του και 

κάθισε δίπλα της.
Όπως πάντα, το χαμόγελό του ήταν γοητευτικό. Σύντομα η Έμι-

λι Αρουντέλ βρέθηκε να του χαμογελά καταδεκτικά. Ενθαρρυμέ-
νος από αυτή την ένδειξη εύνοιας, ο Τσαρλς το αποτόλμησε.

«Κοίταξε, θεία Έμιλι, δε μ’ αρέσει να σε ενοχλώ με τέτοια, όμως 
βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Μήπως μπορείς να με βοηθή-
σεις; Ένα κατοστάρικο φτάνει».
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Το ύφος της θείας του δεν ήταν διόλου ενθαρρυντικό. Αμυδρή 
βλοσυρότητα δαγράφηκε στο πρόσωπό της.

Η Έμιλι Αρουντέλ δε φοβόταν ποτέ να πει αυτό που σκεφτόταν. 
Και το έκανε.

Η δεσποινίς Λόσον, που ερχόταν με φούρια από το χολ, σχεδόν 
συγκρούστηκε με τον Τσαρλς, ο οποίος έβγαινε συγχυσμένος από 
την τραπεζαρία. Τον κοίταξε απορημένη. Μπαίνοντας στην τραπε-
ζαρία, βρήκε τη δεσποινίδα Αρουντέλ με ορθωμένο ανάστημα και 
αναψοκοκκινισμένο πρόσωπο.
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Τα λαγωνικά κυνηγούν λαγούς. 
Ο Ηρακλής Πουαρό κυνηγά δολοφόνους. 

Μια ηλικιωμένη γεροντοκόρη βρίσκεται δηλητηριασμένη μέσα στο σπίτι της 
στην εξοχή. Όταν πριν από λίγο καιρό έπεσε από τη σκάλα, όλοι έλεγαν ότι 
έφταιγε η λαστιχένια μπάλα που άφησε στο κεφαλόσκαλο το σκυλάκι της. 
Όμως η ίδια η Έμιλι πίστευε πως κάποιος από τους συγγενείς της προσπά-
θησε να την ξεκάνει. Το έγραψε, μάλιστα, στον Ηρακλή Πουαρό στις 17 
Απριλίου. Όμως ο Πουαρό πήρε το γράμμα της πολύ αργά, στις 28 Ιουνίου… 
όταν η γηραιά κυρία ήταν ήδη νεκρή…

Τώρα μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα για την παρ’ ολίγον πελάτισσά του: 
να βρει την αλήθεια, έστω και μετά τον θάνατό της…
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«Το έγκλημα είναι τρομερά 

αποκαλυπτικό. Διάλεξε όσο 

διαφορετικές μεθόδους θέλεις. 

Τα γούστα, οι συνήθειες, 

ο τρό πος σκέψης και 

η ψυχή σου αποκαλύπτονται 

από τις πράξεις σου».
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Η Άγκαθα Κρίστι γεννήθηκε στην Αγγλία, 
στο Τορκί, το 1890. Είναι γνωστή κυρίως 
για τα αστυνομικά έργα της –εξήντα έξι 
μυ θι στορήματα και δεκατέσσερις συλλογές 
διηγημάτων–, πολλά από τα οποία έχουν 
κεντρικό χαρακτήρα τον θρυλικό ντετέκτιβ 
Πουα ρό ή την απαράμιλλη μις Μαρπλ. 
Έγραψε επίσης δύο αυτοβιογραφικά έργα, 
αισθηματικά μυθιστορήματα αλλά και θεα
τρικά, μεταξύ των οποίων το μακροβιότερο 
έργο στην ιστορία του σύγχρονου θεάτρου, 
την Ποντικοπαγίδα. 

Η Άγκαθα Κρίστι, που έχει τιμηθεί από 
τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου με 
τον τίτλο της Dame για τη συνεισφορά της 
στη λογοτεχνία, ανήκει στους δημιουργούς 
που διαμόρφωσαν καταλυτικά την εξέλιξη 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Παράλ-
ληλα, είναι η δημοφιλέστερη συγγραφέας 
όλων των εποχών, καθώς οι πωλήσεις των 
έργων της έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκα-
τομμύριο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα 
και άλλο ένα δισεκατομμύριο σε μεταφρά-
σεις. Πέθανε το 1976.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ θα κυκλο-
φορήσουν σε νέα μετάφραση όλα τα 
αστυνομικά έργα της συγγραφέως.


