
«Μερικές φορές ο φόνος μπορεί να φαντάζει δικαιολογημένος, 
αλλά παραμένει φόνος».

Μια νεαρή γυναίκα σ’ ένα κλειδωμένο δωμάτιο βρίσκεται νεκρή από πυροβο-
λισμό. Η αστυνομία εικάζει ότι πρόκειται για αυτοκτονία. 

Πώς, όμως, ενώ κρατά το πιστόλι στο δεξί της χέρι, κατάφερε να αυτοπυρo-
βοληθεί στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού; Ποια η σχέση ανάμεσα στην 
εμφάνιση ενός φαντάσματος και στην εξαφάνιση απόρρητων στρατιωτικών 
σχεδίων; Πώς η σφαίρα που σκότωσε τον σερ Τζερβέις έκανε κομμάτια έναν 
καθρέφτη στην άλλη άκρη του δωματίου; Έπρεπε η όμορφη Βάλενταϊν Τσάντρι 
να δραπετεύσει από τη Ρόδο για να σωθεί; 

Ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να διαλευκάνει τέσσερις μυστηριώδεις υπο-
θέσεις…
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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. Φόνος στον αριθμό 14 

και άλλες ιστορίες
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Στην παλιά μου φίλη
Σίμπιλ Χίλι
με αγάπη
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Προλογικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση

Η συλλογή μικρών ιστοριών της Άγκαθα Κρίστι Φόνος στον αριθμό 
14 και άλλες ιστορίες εκδόθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1937. Η 
πρώτη ιστορία του βιβλίου, με τον ομώνυμο τίτλο, πρωτοδημοσιεύτη-
κε στο περιοδικό Woman’s Journal τον Δεκέμβριο του 1936 και είχε 
μεγάλη απήχηση στον αναγνωστικό κοινό, με αποτέλεσμα να αποτε-
λέσει αργότερα μέρος της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής συλλογής. 

Μάλιστα, διασκευάστηκε για την τηλεόραση το 1989, για τη σειρά 
Agatha Christie’s Poirot, με τον Ντέιβιντ Σουσέ στον ρόλο του δαιμό-
νιου ντετέκτιβ. Στη διασκευή, εκτός από τον Πουαρό και τον Τζαπ, χρη-
σιμοποιήθηκαν και οι χαρακτήρες του Χέιστινγκς και της δεσποινίδος 
Λέμον, γνωστοί στο αναγνωστικό κοινό από άλλα έργα της Κρίστι με 
πρωταγωνιστή τον Ηρακλή Πουαρό.

Και στις τέσσερις ιστορίες του βιβλίου πρωταγωνιστής είναι ο Ηρα-
κλής Πουαρό. Με την αλάνθαστη μέθοδό του και θέτοντας τα μικρά, 
φαιά κύτταρα του εγκεφάλου του σε εγρήγορση, καταφέρνει πάντα να 
δίνει τη λύση στο μυστήριο, ακόμη και αν αυτό φαίνεται αδύνατο να 
λυθεί. 
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1

Μ ια δεκάρα για τον φτωχό, κύριε;»
Ένα μικρό αγόρι με βρόμικο πρόσωπο χαμογέλασε με δου-

λοπρέπεια.
«Σε καμία περίπτωση!» απάντησε ο Τζαπ. «Και κοίτα να δεις, 

παιδί μου…»
Ακολούθησε ένα σύντομο κήρυγμα. 
To απογοητευμένο αλητάκι το έβαλε στα πόδια, σχολιάζοντας 

στα γρήγορα στους νεαρούς φίλους του:
«Που να πάρει, μου έτυχε καλοντυμένος αστυνομικός!»
Η συμμορία έγινε καπνός, ενώ τραγουδούσε: 

Remember, remember
The fifth of November
Gunpowder treason and plot.
We see no reason
Why gunpowder treason
Should ever be forgot.*

 * Δημοφιλείς στίχοι που τραγουδιούνται τη Νύχτα του Γκάι Φοκς στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (5 Νοεμβρίου), σε ανάμνηση της Συνωμοσίας της Πυ-
ρίτιδας (η οποία οργανώθηκε το 1605 από ομάδα καθολικών με σκοπό τη 
δολοφονία του βασιλιά Ιάκωβου Ά  της Αγγλίας, με διασημότερο συνωμό-
τη τον Άγγλο στρατιώτη Γκάι Φοκς). (Σ.τ.Μ.)
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Με τον επικεφαλής επιθεωρητή ήταν και ένας μικρόσωμος ηλι-
κιωμένος άντρας με ωοειδές κεφάλι και μεγάλο, στρατιωτικού τύ-
που μουστάκι, ο οποίος κρυφογελούσε.

«Très bien, Τζαπ», παρατήρησε. «Εύγε για το κήρυγμά σου! Σε 
συγχαίρω!»

«Βρήκαμε τώρα ευκαιρία για ζητιανιά… γιατί αυτό συμβαίνει τη 
Νύχτα του Γκάι Φοκς!» σχολίασε ο Τζαπ.

«Ενδιαφέρουσα υστεροφημία», είπε συλλογισμένος ο Ηρακλής 
Πουαρό. «Τα πυροτεχνήματα ανεβαίνουν στον ουρανό, σκάνε, ενώ 
ο άντρας που μνημονεύουν και η πράξη του έχουν ήδη περάσει 
στη λήθη».

Ο αστυνομικός της Σκότλαντ Γιαρντ συμφώνησε.
«Μη νομίζεις, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ιδέα δεν έχουν 

ποιος είναι ο Γκάι Φοκς».
«Και σε λίγο καιρό, αναμφίβολα, θα βρεθούν σε σύγχυση: Απο-

τελεί τιμή ή περιφρόνηση η εκτόξευση πυροτεχνημάτων την 5η 
Νοεμβρίου; Η ανατίναξη του αγγλικού Κοινοβουλίου ήταν αμαρ-
τία ή ευγενής πράξη;»

Ο Τζαπ χαχάνισε.
«Ορισμένοι σίγουρα θα υποστήριζαν το δεύτερο».
Οι δύο άντρες άφησαν πίσω τους την κεντρική οδό και έστρι-

ψαν σε μια σχετικά ήσυχη γειτονιά με αρχοντικά. Είχαν δειπνήσει 
παρέα και τώρα έκοβαν δρόμο με προορισμό το διαμέρισμα του 
Ηρακλή Πουαρό. Όπως περπατούσαν, μπορούσαν ακόμη να ακού-
σουν τον ήχο των βεγγαλικών, ενώ πότε πότε μια χρυσή βροχή 
καταύγαζε τον ουρανό.

«Ωραία νύχτα για φόνο», σχολίασε ο Τζαπ με επαγγελματικό εν-
διαφέρον. «Ούτε που θα ακουγόταν, ας πούμε, ένας πυροβολισμός 
μια νύχτα σαν την αποψινή».

«Πάντα έβρισκα περίεργο που οι εγκληματίες δεν εκμεταλ-
λεύονταν μια τέτοια ευκαιρία», είπε ο Ηρακλής Πουαρό.

«Ξέρεις, Πουαρό, είναι φορές που σχεδόν εύχομαι να διέπρατ-
τες εσύ φόνο».
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«Mon cher!»
«Ναι, θα ήθελα να δω πώς θα τον έστηνες».
«Αγαπητέ μου Τζαπ, αν εγώ διέπραττα φόνο, δε θα υπήρχε πε-

ρίπτωση να δεις… πώς θα τον έστηνα! Το πιθανότερο είναι ότι δε 
θα καταλάβαινες καν πως είχε γίνει φόνος».

Ο Τζαπ γέλασε καλοπροαίρετα και φιλικά.
«Τι ξιπασμένος διαβολάκος που είσαι, όμως…» είπε με επιείκεια.

Στις εντεκάμισι το επόμενο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο του Ηρα-
κλή Πουαρό.

«Παρακαλώ; Παρακαλώ;»
«Πουαρό, εσύ είσαι;»
«Oui, c’est moi».*
«Τζαπ εδώ. Θυμάσαι που επιστρέφαμε χθες βράδυ από την 

Μπάρντσλι Γκάρντενς Μιουζ;»
«Ναι».
«Και συζητούσαμε για το πόσο εύκολο θα ήταν να πυροβολή-

σει κάποιος με όλη αυτή τη φασαρία με τα πυροτεχνήματα και τα 
βεγγαλικά;»

«Βεβαίως».
«Ε, λοιπόν, είχαμε αυτοκτονία σε σπίτι εκεί, στον αριθμό 14. Μια 

νεαρή χήρα… η κυρία Άλεν. Τώρα εκεί πηγαίνω. Θες να έρθεις;»
«Συγγνώμη που ρωτώ, αγαπητέ μου φίλε, αλλά πώς γίνεται 

κάποιος με το δικό σου υψηλό αξίωμα να ασχολείται με μια υπό-
θεση αυτοκτονίας;»

«Είσαι πολύ έξυπνος. Όχι, δεν ασχολούμαι. Απλώς ο ιατροδι-
καστής μας θεωρεί πως κάτι παράξενο έχει συμβεί. Θα έρθεις; 
Έχω την αίσθηση πως η παρουσία σου είναι απαραίτητη». 

«Εννοείται πως θα έρθω. Στον αριθμό 14, είπες;»
«Ακριβώς».

 *  Ναι, εγώ είμαι. (Σ.τ.Μ.)
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Ο Πουαρό έφτασε στον αριθμό 14 της Μπάρντσλι Γκάρντενς Μιουζ 
σχεδόν ταυτόχρονα με ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο Τζαπ 
και άλλοι τρεις άντρες.

Ο αριθμός 14 ξεχώριζε γιατί είχε γίνει, προφανώς, το κέντρο του 
ενδιαφέροντος. Ένα μεγάλο πλήθος, αποτελούμενο από σοφέρ, τις 
συζύγους τους, αγόρια για θελήματα, αργόσχολους, καλοντυμέ-
νους περαστικούς και αναρίθμητα παιδιά, είχε συγκεντρωθεί 
μπροστά από τον αριθμό 14 και κοιτούσε συνεπαρμένο, με στόμα-
τα ανοιχτά.

Ένας ένστολος αστυφύλακας στεκόταν στο κατώφλι και έκανε 
ό,τι μπορούσε για να απομακρύνει τους περίεργους. Νεαροί με 
φωτογραφικές μηχανές βρίσκονταν σε ετοιμότητα και όρμησαν πά-
νω στον Τζαπ, μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητο.

«Δεν έχω τίποτα για την ώρα», τους είπε ο Τζαπ και τους παρα-
μέρισε. Ένευσε στον Πουαρό. «Ήρθες, λοιπόν. Πάμε μέσα!»

Μπήκαν στο σπίτι με βήμα γοργό, η πόρτα έκλεισε πίσω τους 
και βρέθηκαν στριμωγμένοι στη βάση μιας σκάλας που έμοιαζε 
όπως οι φορητές. 

Ένας άντρας πρόβαλε στο κεφαλόσκαλο, αναγνώρισε τον Τζαπ 
και φώναξε:

«Εδώ πάνω, κύριε!»
Ο Τζαπ και ο Πουαρό ανέβηκαν τις σκάλες.
Όταν έφτασαν, ο άντρας άνοιξε μια πόρτα στα αριστερά και βρέ-

θηκαν σε μια μικρή κρεβατοκάμαρα.
«Σκέφτηκα ότι θα θέλατε να σας συνοψίσω τα βασικά σημεία 

της υπόθεσης, κύριε».
«Και πολύ σωστά σκέφτηκες, Τζέιμσον», είπε ο Τζαπ. «Τι συνέ-

βη, λοιπόν;»
Ο βοηθός επιθεωρητής Τζέιμσον άρχισε να εξηγεί.
«Η εκλιπούσα είναι η κυρία Άλεν, κύριε. Ζούσε εδώ με μια φί-

λη… κάποια δεσποινίδα Πλέντερλιθ. Η δεσποινίς Πλέντερλιθ έλει-
πε στην επαρχία και επέστρεψε σήμερα το πρωί. Μπήκε με το κλει-
δί της, αλλά απόρησε που δεν ήταν κανείς στο σπίτι. Συνήθως στις 

© Agatha Christie Limited, 1937 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



ΦΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 19

εννέα έρχεται μια γυναίκα και συγυρίζει. Πρώτα ανέβηκε στο δω-
μάτιό της… αυτό το δωμάτιο, δηλαδή… και ύστερα διέσχισε το 
πλατύσκαλο για να πάει στο δωμάτιο της φίλης της. Η πόρτα ήταν 
κλειδωμένη από μέσα. Ταρακούνησε το πόμολο, χτύπησε και φώ-
ναξε, όμως απάντηση δεν πήρε. Τελικά, ανησύχησε και τηλεφώ-
νησε στην αστυνομία. Αυτό έγινε στις δέκα πάρα τέταρτο. Ήρθαμε 
αμέσως και παραβιάσαμε την πόρτα. Η κυρία Άλεν ήταν σωρια-
σμένη στο δάπεδο με μια σφαίρα στο κεφάλι. Στο χέρι της κρατού-
σε ένα αυτόματο όπλο, ένα εικοσιπεντάρι Γουέμπλι, και έμοιαζε με 
ξεκάθαρη περίπτωση αυτοκτονίας».

«Και πού είναι τώρα η δεσποινίς Πλέντερλιθ;»
«Κάτω στο σαλόνι, κύριε. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια πο-

λύ ήσυχη και ικανή νεαρή κυρία. Συνετός χαρακτήρας».
«Θα της μιλήσω πάραυτα. Καλύτερα να δω τον Μπρετ τώρα».
Συνοδευόμενος από τον Πουαρό, διέσχισε το πλατύσκαλο και 

μπήκε στο απέναντι δωμάτιο. Ένας ψηλός ηλικιωμένος άντρας σή-
κωσε τα μάτια και ένευσε.

«Γεια σου, Τζαπ, χαίρομαι που ήρθες. Περίεργη υπόθεση τούτη 
δω».

Ο Τζαπ τον πλησίασε. Ο Ηρακλής Πουαρό σάρωσε στα γρήγο-
ρα το δωμάτιο.

Ήταν πολύ πιο μεγάλο από εκείνο που μόλις είχαν αφήσει. Εί-
χε ένα τρίφατσο παράθυρο και, ενώ το προηγούμενο δωμάτιο ήταν 
αμιγώς κρεβατοκάμαρα, αυτό ήταν σίγουρα υπνοδωμάτιο καμου-
φλαρισμένο σε καθιστικό. 

Οι τοίχοι ήταν ασημένιοι και το ταβάνι βαθυπράσινο. Οι κουρτί-
νες είχαν μοντέρνο σχέδιο με ασημοπράσινες αποχρώσεις. Υπήρ-
χε ένας καναπές με γυαλιστερό σμαραγδί κάλυμμα και αναρίθμη-
τα χρυσά και ασημένια μαξιλαράκια. Υπήρχαν ακόμη ένα παλιό 
γραφείο αντίκα, από καρυδιά, μια συρταριέρα, επίσης από καρυ-
διά, και αρκετές μοντέρνες καρέκλες από αστραφτερό χρώμιο. Σε 
ένα χαμηλό γυάλινο τραπεζάκι δέσποζε ένα μεγάλο σταχτοδοχείο 
γεμάτο αποτσίγαρα.
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Ο Ηρακλής Πουαρό οσμίστηκε τον αέρα διακριτικά. Ύστερα 
πήγε στον Τζαπ που στεκόταν πάνω από το πτώμα και το περιερ-
γαζόταν.

Στο δάπεδο, έχοντας προφανώς γλιστρήσει από μια από τις κα-
ρέκλες χρωμίου, κειτόταν το πτώμα μιας νεαρής γυναίκας περί-
που είκοσι επτά ετών Είχε ξανθά μαλλιά και λεπτά χαρακτηριστι-
κά. Το πρόσωπό της ήταν ελάχιστα μακιγιαρισμένο. Ένα πρόσωπο 
όμορφο, μελαγχολικό, ίσως και ανεπαίσθητα ηλίθιο. Στην αριστε-
ρή πλευρά του κεφαλιού πρόβαλλε μια μάζα από πηγμένο αίμα. 
Τα δάχτυλα του δεξιού χεριού ήταν τυλιγμένα γύρω από ένα μικρό 
πιστόλι. Η γυναίκα φορούσε ένα απλό βαθυπράσινο φόρεμα με 
ψηλό λαιμό.

«Λοιπόν, Μπρετ, τι συμβαίνει;»
Ο Τζαπ κοιτούσε την κουλουριασμένη φιγούρα.
«Η στάση είναι σωστή», είπε ο γιατρός. «Αν είχε αυτοπυροβο-

ληθεί, θα είχε γλιστρήσει από την καρέκλα και θα είχε μείνει σε αυ-
τήν ακριβώς τη θέση. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη και το παράθυρο 
κλεισμένο από μέσα».

«Είπες ότι είναι σωστή η στάση. Τότε, τι πρόβλημα υπάρχει;»
«Ρίξε μια ματιά στο πιστόλι. Δεν το έχω αγγίξει… περιμένω να 

έρθουν να πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα. Παρ’ όλα αυτά, μπο-
ρείς να δεις πολύ καλά τι εννοώ».

Ο Πουαρό και ο Τζαπ γονάτισαν ταυτόχρονα και εξέτασαν το πι-
στόλι με προσοχή.

«Κατάλαβα τι λες», είπε ο Τζαπ και σηκώθηκε. «Είναι η καμπύ-
λη του χεριού της. Μοιάζει να το κρατάει, αλλά η αλήθεια είναι πως 
δεν το κρατάει. Κάτι άλλο;»

«Πολλά. Το πιστόλι είναι στο δεξί της χέρι. Τώρα κοιτάξτε το 
τραύμα. Το πιστόλι είχε τοποθετηθεί κοντά στο κεφάλι, ακριβώς 
πάνω από το αριστερό αυτί… το αριστερό αυτί».

«Χμμ», έκανε ο Τζαπ. «Δε φαίνεται σωστό. Δε γίνεται να κρα-
τούσε το πιστόλι και να πάτησε τη σκανδάλη από αυτή τη θέση με 
το δεξί της χέρι;»
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«Φύσει αδύνατον, θα έλεγα. Θα μπορούσες να φέρεις το χέρι σου 
ένα γύρο, αλλά αμφιβάλλω αν θα μπορούσες να πυροβολήσεις».

«Άρα είναι ξεκάθαρο. Κάποιος την πυροβόλησε και προσπάθη-
σε να το κάνει να φανεί σαν αυτοκτονία. Από την άλλη, πώς εξη-
γούνται η κλειδωμένη πόρτα και το παράθυρο;»

Την απάντηση έδωσε ο επιθεωρητής Τζέιμσον αυτή τη φορά.
«Το παράθυρο ήταν κλειδαμπαρωμένο, κύριε, αλλά, μολονό-

τι η πόρτα ήταν κι αυτή κλειδωμένη, το κλειδί δεν υπάρχει που-
θενά».

Ο Τζαπ ένευσε.
«Ναι, ατυχία. Όποιος το έκανε κλείδωσε την πόρτα φεύγοντας 

και ευχήθηκε να μην επισημάνει κανείς την απουσία του κλειδιού».
«C’est bête, ça!»* ψέλλισε ο Πουαρό.
«Ω, έλα τώρα, Πουαρό, δεν μπορείς να κρίνεις τους πάντες με 

βάση το δικό σου λαμπρό μυαλό! Μάλιστα, αυτού του είδους οι 
ασήμαντες λεπτομέρειες είναι που συνήθως παραβλέπονται. Κλει-
δωμένη πόρτα. Άνθρωποι μπαίνουν μέσα με τη βία. Γυναίκα εντο-
πίζεται νεκρή με πιστόλι στο χέρι, καθαρή περίπτωση αυτοκτονίας, 
κλειδώθηκε για να το κάνει με την ησυχία της. Δεν ψάχνει κανείς 
για κλειδιά. Η αλήθεια είναι πως κατά τύχη η δεσποινίς Πλέντερ-
λιθ ειδοποίησε την αστυνομία. Θα μπορούσε να είχε φωνάξει έναν 
δυο σοφέρ να έρθουν και να σπάσουν την πόρτα, οπότε δε θα τί-
θετο καν θέμα κλειδιού».

«Ναι, υποθέτω πως έχεις δίκιο», είπε ο Ηρακλής Πουαρό. «Αυ-
τή θα ήταν η φυσική αντίδραση πολλών ανθρώπων. Η αστυνομία 
είναι η έσχατη λύση, έτσι δεν είναι;»

Τα μάτια του παρέμεναν καρφωμένα στο πτώμα.
«Υπάρχει κάτι που σου κάνει εντύπωση;» τον ρώτησε ο Τζαπ.
Το ερώτημα ήταν αυθόρμητο, αλλά το βλέμμα του ήταν κοφτε-

ρό και διαπεραστικό.
Ο Ηρακλής Πουαρό κούνησε αργά το κεφάλι.

 * Πόσο ανόητο! (Σ.τ.Μ.)
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«Κοιτούσα το ρολόι χειρός της κοπέλας».
Έσκυψε από πάνω και το ψηλάφισε με το ακροδάχτυλό του. 

Ήταν ένα λεπτεπίλεπτο κόσμημα με μαύρο μουαρέ λουράκι γύρω 
από τον καρπό του χεριού που κρατούσε το πιστόλι.

«Εξαιρετικό κομμάτι», παρατήρησε ο Τζαπ. «Πρέπει να ήταν πα-
νάκριβο!» Έγειρε το κεφάλι στο πλάι και κοίταξε απορημένος τον 
Πουαρό. «Σου λέει κάτι αυτό, ίσως;»

«Ναι, δεν αποκλείεται».
Ο Πουαρό πλησίασε το σεκρετέρ. Ήταν από αυτά με το συρό-

μενο κάλυμμα. Ήταν κομψό και ταίριαζε με το υπόλοιπο ντεκόρ.
Ένα κάπως ογκώδες μελανοδοχείο δέσποζε στο κέντρο και 

μπροστά του μια θήκη με στυπόχαρτα από πράσινο βερνίκι. Στα 
αριστερά του στυπόχαρτου υπήρχε ένα σμαραγδένιο γυάλινο κον-
δυλοδοχείο που περιείχε μια ασημένια θήκη πένας – μια ράβδο 
από πράσινο βουλοκέρι, ένα μολύβι και δύο σφραγίδες. Στα δεξιά 
του στυπόχαρτου ήταν τοποθετημένο ένα φορητό ημερολόγιο που 
έδειχνε τη μέρα της εβδομάδας, την ημερομηνία και τον μήνα. 
Υπήρχε και ένα μικρό γυάλινο ποτήρι μέσα στο οποίο στεκόταν μια 
φανταχτερή πράσινη πένα από φτερό. Η πένα αυτή τράβηξε την 
προσοχή του Πουαρό. Την έβγαλε και την περιεργάστηκε, όμως 
ήταν στεγνή. Προφανώς ήταν διακοσμητική, τίποτα περισσότερο. 
Η ασημένια θήκη της πένας με το μελάνι στη μύτη ήταν αυτή που 
είχε χρησιμοποιηθεί. Τα μάτια του στάθηκαν στο ημερολόγιο.

«Τρίτη 5 Νοεμβρίου», είπε ο Τζαπ. «Χθες. Όπως είναι το σωστό».
Απευθύνθηκε στον Μπρετ.
«Ποια είναι η ώρα θανάτου της;»
«Πέθανε στις έντεκα και τριάντα τρία χθες το βράδυ», είπε αμέ-

σως ο Μπρετ.
Ύστερα χαμογέλασε πλατιά, όταν αντίκρισε το έκπληκτο βλέμ-

μα του Τζαπ.
«Συγγνώμη, παλιόφιλε», είπε. «Από καιρό ήθελα να μιλήσω 

όπως εκείνοι οι υπεργιατροί της μυθοπλασίας! Η αλήθεια είναι πως 
μόνο για το έντεκα είμαι σίγουρος, συν πλην μία ώρα, βεβαίως».
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«Α, νόμιζα πως το ρολόι χειρός ίσως είχε σταματήσει… ή κάτι 
τέτοιο».

«Βεβαίως και έχει σταματήσει, αλλά στις τέσσερις και τέταρτο».
«Να υποθέσω πως δε θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί στις τέσ-

σερις και τέταρτο…»
«Αυτό μπορείς να το βγάλεις από το μυαλό σου».
Ο Πουαρό σήκωσε το κάλυμμα του στυπόχαρτου. 
«Καλή ιδέα», σχολίασε ο Τζαπ. «Αλλά ατυχής».
Το στυπόχαρτο ήταν ένα αθώο λευκό απορροφητικό χαρτί. Ο 

Πουαρό γύρισε τα φύλλα του, αλλά ήταν όλα πανομοιότυπα.
Έστρεψε την προσοχή του στον κάλαθο των αχρήστων.
Περιείχε δυο τρεις σκισμένες επιστολές και διαφημιστικά. Ήταν 

σκισμένα μόνο μία φορά και τα κομμάτια τους μπορούσαν εύκολα 
να ενωθούν ξανά. Μια έκκληση για οικονομική συνεισφορά από 
κάποιον σύλλογο πρόνοιας βετεράνων, μια πρόσκληση σε κοκτέιλ 
πάρτι στις 3 Νοεμβρίου, ένα ραντεβού με μοδίστρα. Τα διαφημιστι-
κά ήταν ενημέρωση για τις εκπτώσεις σε κατάστημα γουναρικών 
και ένας κατάλογος πολυκαταστήματος.

«Δεν υπάρχει τίποτα εδώ», είπε ο Τζαπ.
«Κι όμως είναι παράξενο…» σχολίασε ο Πουαρό. 
«Εννοείς ότι συνήθως αφήνουν σημείωμα σε περίπτωση αυ-

τοκτονίας;»
«Ακριβώς».
«Άλλη μια απόδειξη ότι δεν πρόκειται για αυτοκτονία».
Απομακρύνθηκε.
«Θα βάλω τους άντρες μου να πιάσουν δουλειά. Καλύτερα να 

κατέβουμε και να ανακρίνουμε τη δεσποινίδα Πλέντερλιθ. Έρχε-
σαι, Πουαρό;»

Το σεκρετέρ και τα ραντεβού φαίνεται πως είχαν συναρπάσει 
τον Πουαρό.

Βγήκε από το δωμάτιο, όμως στην πόρτα κοντοστάθηκε και τα 
μάτια του γύρισαν και κοίταξαν ξανά τη φανταχτερή σμαραγδένια 
πένα από φτερό. 

© Agatha Christie Limited, 1937 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



2

Σ τη βάση της στενής σκάλας μια πόρτα άνοιγε σε ένα ευρύχω-
ρο σαλόνι – στην πραγματικότητα, στον χώρο αυτό υπήρχαν 

κάποτε στάβλοι των οποίων η χρήση είχε αλλάξει. Οι τοίχοι του 
ήταν περασμένοι με τραχύ επίχρισμα και διακοσμημένοι με γκρα-
βούρες και ξυλόγλυπτα, και στο κέντρο υπήρχαν δύο άτομα.

Μια μελαχρινή, σοβαρή νεαρή γυναίκα, είκοσι επτά ή είκοσι 
οκτώ ετών, καθόταν σε μια πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, με το χέρι 
της απλωμένο προς τη φωτιά. Αντίκρυ της, μια ηλικιωμένη ευτρα-
φής κυρία, που κρατούσε μια τσάντα με κορδόνια, μιλούσε ξέπνοη, 
όταν οι δύο άντρες μπήκαν στο δωμάτιο.

«…κι όπως έλεγα, δεσποινίς, σοκαρίστηκα τόσο πολύ, που πα-
ραλίγο να σωριαστώ επιτόπου. Και να σκεφτεί κανείς πως από όλα 
τα πρωινά, σήμερα βρήκε να…»

Η νεαρή γυναίκα τη διέκοψε απότομα.
«Αρκετά, κυρία Πιρς. Αυτοί οι κύριοι είναι αστυνομικοί, νομίζω».
«Η δεσποινίς Πλέντερλιθ;» ρώτησε ο Τζαπ πηγαίνοντας προς το 

μέρος της.
Η κοπέλα ένευσε.
«Αυτοπροσώπως. Από δω η κυρία Πιρς, που εργάζεται σε εμάς 

κάθε μέρα».
Η ασυγκράτητη κυρία Πιρς έπιασε πάλι τη λογοδιάρροια.
«Όπως έλεγα και στη δεσποινίδα Πλέντερλιθ, και να σκεφτεί 

κανείς πως από όλα τα πρωινά, σήμερα βρήκε να γίνει, που η 
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αδελφή μου, η Λουίζα Μοντ, είχε πρόβλημα κι εγώ ήμουν η μόνη 
εύκαιρη και, όπως λένε, το αίμα νερό δε γίνεται, και δε φαντάστη-
κα ότι θα πείραζε την κυρία Άλεν, αν και ποτέ δεν απογοητεύω τις 
κυρίες μου…»

Ο Τζαπ τη διέκοψε με τρόπο.
«Όπως τα λέτε, κυρία Πιρς. Τώρα ίσως θα ήταν καλύτερο να 

πηγαίνατε στην κουζίνα με τον επιθεωρητή Τζέιμσον και να του δί-
νατε μια σύντομη κατάθεση».

Αφού ξεφορτώθηκε τη λαλίστατη κυρία Πιρς, η οποία αποχώ-
ρησε με τον Τζέιμσον ενώ η γλώσσα της πήγαινε ροδάνι, ο Τζαπ 
επικέντρωσε όλη του την προσοχή πάλι στην κοπέλα.

«Είμαι ο επικεφαλής επιθεωρητής Τζαπ. Λοιπόν, δεσποινίς Πλέ-
ντερλιθ, θα ήθελα να μάθω όλα όσα μπορείτε να μου πείτε γι’ αυ-
τή την υπόθεση».

«Βεβαίως. Από πού να αρχίσω;»
Η αυτοκυριαρχία της ήταν αξιοθαύμαστη. Δεν εμφάνιζε κανέ-

να σημάδι θλίψης ή σοκ, μόνο μια σχεδόν αφύσικη ψυχραιμία.
«Τι ώρα φτάσατε το πρωί;»
«Πρέπει να ήταν λίγο πριν από τις δέκα και μισή. Η κυρία Πιρς, 

η παλιοψεύτρα, δεν ήταν εδώ, βρήκα…»
«Συμβαίνει συχνά αυτό;»
Η Τζέιν Πλέντερλιθ ανασήκωσε τους ώμους.
«Περίπου δύο φορές την εβδομάδα έρχεται στις δώδεκα… ή 

και καθόλου. Υποτίθεται πως πρέπει να είναι εδώ από τις εννιά. 
Στην πραγματικότητα, όμως, δύο φορές την εβδομάδα είτε την πιά-
νει η παραξενιά της, όπως λέω εγώ, είτε αρρωσταίνει κάποιο μέ-
λος της οικογένειάς της. Έτσι είναι, όμως, όλες αυτές οι καθαρί-
στριες… σε απογοητεύουν ξανά και ξανά. Δεν είναι από τις χειρό-
τερες, πάντως».

«Την έχετε καιρό;»
«Λίγο περισσότερο από έναν μήνα. Η τελευταία σούφρωνε διά-

φορα».
«Σας παρακαλώ, δεσποινίς Πλέντερλιθ, συνεχίστε».
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«Πλήρωσα το ταξί, πήρα τη βαλίτσα μου, μπήκα, κοίταξα τριγύ-
ρω για την κυρία Π., δεν την είδα και ανέβηκα στο δωμάτιό μου. 
Συγύρισα λίγο κι ύστερα θέλησα να πάω να δω την Μπάρμπαρα –
την κυρία Άλεν–, αλλά η πόρτα της ήταν κλειδωμένη. Ταρακούνη-
σα το πόμολο και χτύπησα, μα απάντηση δεν πήρα. Κατέβηκα και 
ειδοποίησα την αστυνομία».

«Pardon!» Ο Πουαρό μπήκε στη συζήτηση θέτοντας ένα γρή-
γορο, καίριο ερώτημα. «Και δε σας πέρασε από το μυαλό να επι-
χειρήσετε να γκρεμίσετε την πόρτα, με τη βοήθεια, ας πούμε, κά-
ποιου σοφέρ της γειτονιάς;»

«Όχι, δε νομίζω πως σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Αν κάτι δεν πήγαι-
νε καλά, θεώρησα ότι η πιο σωστή επιλογή ήταν η αστυνομία».

«Άρα σκεφτήκατε… με συγχωρείτε, μαντμαζέλ, πως κάτι δεν 
πήγαινε καλά;»

«Φυσικά».
«Επειδή δε σας άνοιγε την πόρτα; Μπορεί να κοιμόταν ή κάτι 

τέτοιο…»
«Δεν κοιμόταν τη μέρα».
Η απάντηση ήρθε κοφτή.
«Δε θα μπορούσε να είχε φύγει και να είχε κλειδώσει την πόρ-

τα της φεύγοντας;»
«Για ποιο λόγο να την κλειδώσει; Όπως και να ’χει, θα μου είχε 

αφήσει σημείωμα».
«Και δε σας άφησε; Σημείωμα, εννοώ. Είστε απολύτως βέβαιη;»
«Φυσικά και είμαι. Θα το είχα δει από την πρώτη στιγμή».
«Δε δοκιμάσατε να κοιτάξετε από την κλειδαρότρυπα, δεσποι-

νίς Πλέντερλιθ;» ρώτησε ο Τζαπ.
«Όχι», είπε η Τζέιν Πλέντερλιθ συλλογισμένη. «Ούτε που μου 

πέρασε από τον νου. Παρ’ όλα αυτά, πώς θα μπορούσα να είχα δει 
κάτι; Το κλειδί δεν ήταν στην κλειδαρότρυπα;»

Τα απορημένα, αθώα, ορθάνοιχτα μάτια της έσμιξαν με του 
Τζαπ. Ο Πουαρό ξαφνικά χαμογέλασε από μέσα του.

«Φυσικά και πράξατε σωστά, δεσποινίς Πλέντερλιθ», είπε ο 
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Τζαπ. «Υποθέτω δεν υπήρχε λόγος να πιστέψετε πως η φίλη σας 
θα αυτοκτονούσε…»

«Α, όχι».
«Δε σας είχε φανεί ταραγμένη… ή κάπως στενοχωρημένη;»
Ακολούθησε παύση. Μια παύση αισθητή προτού ξαναπάρει τον 

λόγο η νεαρή γυναίκα για να απαντήσει.
«Όχι».
«Γνωρίζατε πως είχε όπλο στην κατοχή της;»
Η Τζέιν Πλέντερλιθ ένευσε.
«Ναι, το είχε στην Ινδία. Πάντα το φύλαγε στο συρτάρι στο δω-

μάτιό της».
«Μάλιστα. Και είχε άδεια οπλοχρησίας;»
«Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω σίγουρα».
«Λοιπόν, δεσποινίς Πλέντερλιθ, πείτε όσα ξέρετε για την κυρία 

Άλεν, πόσο καιρό τη γνωρίζετε, πού βρίσκονται οι συγγενείς της… 
τα πάντα».

Η Τζέιν Πλέντερλιθ ένευσε.
«Γνωρίζω την Μπάρμπαρα τα τελευταία πέντε χρόνια. Τη συ-

νάντησα πρώτη φορά σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό… στην Αίγυ-
πτο, για να είμαι ακριβής. Επέστρεφε από την Ινδία. Βρισκόμουν 
στη Βρετανική Σχολή στην Αθήνα για ένα διάστημα και πήγα για 
μερικές εβδομάδες στην Αίγυπτο προτού γυρίσω σπίτι. Ήμασταν 
και οι δύο σε μια κρουαζιέρα στον Νείλο. Γίναμε φίλες, αποφασί-
σαμε πως συμπαθούσαμε η μία την άλλη. Την περίοδο εκείνη 
έψαχνα συγκάτοικο για ένα διαμέρισμα ή ένα μικρό σπίτι. Η 
Μπάρμπαρα δεν είχε κανέναν στον κόσμο. Σκεφτήκαμε ότι θα τα 
πηγαίναμε καλά».

«Και όντως τα πήγατε καλά;» ρώτησε ο Πουαρό.
«Εξαιρετικά καλά. Είχαμε και οι δύο τους φίλους μας… η Μπάρ-

μπαρα ήταν πιο κοινωνική, είχε περισσότερες παρέες, οι δικοί μου 
φίλοι ήταν του καλλιτεχνικού κυκλώματος περισσότερο. Ίσως αυ-
τό συνέβαλλε στην εύκολη συγκατοίκησή μας».

Ο Πουαρό ένευσε. Ο Τζαπ συνέχισε.
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«Τι ξέρετε για την οικογένεια της κυρίας Άλεν και τη ζωή της 
πριν από τη γνωριμία σας;»

Η Τζέιν Πλέντερλιθ ανασήκωσε τους ώμους.
«Όχι πολλά, για να πω την αλήθεια. Το πατρικό της ήταν Άρμι-

τατζ, αν δεν κάνω λάθος».
«Ο σύζυγός της;»
«Δε θεωρώ ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω πως έπινε. Και πρέ-

πει να απεβίωσε ένα με δύο χρόνια μετά τον γάμο τους. Υπήρχε κι 
ένα παιδί, ένα κοριτσάκι, που πέθανε τριών ετών. Η Μπάρμπαρα 
δεν πολυμιλούσε για τον σύζυγό της. Νομίζω πως παντρεύτηκαν 
στην Ινδία, όταν η Μπάρμπαρα ήταν δεκαεπτά ετών. Ύστερα μετα-
κόμισαν στο Βόρνεο ή σε κάποιο άλλο μέρος στην άκρη του κό-
σμου, εκεί όπου στέλνουν τους ανεπρόκοπους… αλλά επειδή προ-
φανώς ήταν ένα θέμα που την πονούσε πολύ, δεν της το ανέφερα».

«Γνωρίζετε αν η κυρία Άλεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυ-
σκολίες;»

«Όχι, είμαι σίγουρη γι’ αυτό».
«Δε χρωστούσε ή κάτι τέτοιο;»
«Α, όχι! Δεν είχε τέτοια προβλήματα, είμαι σίγουρη».
«Τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο ερώτημα που είμαι υποχρεω-

μένος να θέσω, και ελπίζω να μη σας αναστατώσω, δεσποινίς Πλέ-
ντερλιθ. Η κυρία Άλεν είχε κάποιον ξεχωριστό φίλο ή φίλους;»

Η Τζέιν Πλέντερλιθ απάντησε ψυχρά:
«Κοιτάξτε, ήταν αρραβωνιασμένη, ετοιμαζόταν να παντρευτεί, 

αν αυτό απαντά στο ερώτημά σας».
«Πώς λέγεται ο αρραβωνιαστικός της;»
«Τσαρλς Λάβερτον-Γουέστ. Είναι βουλευτής του Χάμσαϊρ».
«Τον γνώριζε καιρό;»
«Πάνω από έναν χρόνο».
«Και πόσο καιρό ήταν αρραβωνιασμένοι;»
«Δύο… όχι… κοντά τρεις μήνες».
«Και, απ’ όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπήρξε κάποιος κα-

βγάς ανάμεσά τους;»
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Η δεσποινίς Πλέντερλιθ κούνησε το κεφάλι.
«Όχι. Και θα μου έκανε εντύπωση, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο. 

Η Μπάρμπαρα δεν ήταν από τα άτομα που τσακώνονται».
«Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε την κυρία Άλεν;»
«Την περασμένη Παρασκευή, λίγο προτού φύγω για το Σαββα-

τοκύριακο».
«Η κυρία Άλεν θα έμενε στην πόλη;»
«Ναι. Θα έβγαινε με τον αρραβωνιαστικό της την Κυριακή, νο-

μίζω».
«Κι εσείς πού περάσατε το Σαββατοκύριακο;»
«Στο Λέιντελς Χολ, στο Λέιντελς του Έσεξ».
«Και το όνομα των ατόμων στο σπίτι των οποίων καταλύσατε;»
«Κύριος και κυρία Μπέντινκ».
«Και φύγατε από εκεί μόλις σήμερα το πρωί;»
«Μάλιστα».
«Πρέπει να αναχωρήσατε πολύ νωρίς…»
«Με έφερε ως το κέντρο ο κύριος Μπέντινκ με το αυτοκίνητό 

του. Ξεκινά νωρίς γιατί πρέπει να βρίσκεται στην πόλη ως τις δέκα».
«Κατάλαβα».
Ο Τζαπ ένευσε με κατανόηση. Οι απαντήσεις της δεσποινίδος 

Πλέντερλιθ ήταν όλες ξεκάθαρες και πειστικές. 
Ήταν η σειρά του Πουαρό να θέσει ερωτήματα.
«Ποια είναι η άποψή σας για τον κύριο Λάβερτον-Γουέστ;»
Η κοπέλα ανασήκωσε τους ώμους.
«Έχει καμιά σημασία;»
«Όχι, δεν έχει, εντούτοις θα ήθελα τη γνώμη σας».
«Δεν ξέρω αν έχω σχηματίσει άποψη για τον κύριο αυτόν. Εί-

ναι νέος… τριάντα ενός τριάντα δύο ετών, όχι παραπάνω… φιλό-
δοξος… δεινός ρήτορας… θέλει να γίνει κάποιος σημαντικός».

«Αυτά είναι τα θετικά του. Τα αρνητικά του;»
«Κοιτάξτε». Η δεσποινίς Πλέντερλιθ το σκέφτηκε λίγο. «Κατά 

την άποψή μου, είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος… οι ιδέες του 
δεν έχουν τίποτα ιδιαίτερο, ενώ είναι και ελαφρώς ξιπασμένος».
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«Άρα, δε μιλάμε για πολύ σοβαρά ελαττώματα, δεσποινίς», εί-
πε ο Πουαρό χαμογελώντας. 

«Έτσι λέτε;»
Ο τόνος της ήταν ελαφρά ειρωνικός.
«Μπορεί για εσάς να είναι».
Την παρατηρούσε· είδε το κάπως ταραγμένο βλέμμα της· επέ-

μεινε.
«Αλλά για την κυρία Άλεν… όχι, εκείνη δε θα τα πρόσεχε».
«Έχετε απόλυτο δίκιο. Για την Μπάρμπαρα ήταν υπέροχος ακρι-

βώς όπως ήταν».
«Συμπαθούσατε τη φίλη σας;» ρώτησε ο Πουαρό προσεκτικά.
Πρόσεξε το χέρι που πίεσε το γόνατό της, το σφίξιμο του σα-

γονιού, αν και η απάντηση ήρθε ψυχρή, χωρίς καθόλου συναί-
σθημα.

«Έχετε δίκιο. Τη συμπαθούσα».
«Και κάτι ακόμη, δεσποινίς Πλέντερλιθ», είπε ο Τζαπ. «Μήπως 

είχε συμβεί κάποιος διαπληκτισμός ανάμεσα σε εσάς και σε εκεί-
νη; Μήπως είχε υπάρξει κάποια διαφωνία;»

«Τίποτα από αυτά».
«Ούτε καν για το θέμα του αρραβώνα;»
«Εννοείται πως όχι. Χαιρόμουν για τη χαρά της».
Ακολούθησε μια πολύ μικρή παύση. Ύστερα μίλησε ο Τζαπ.
«Απ’ ό,τι είστε σε θέση να γνωρίζετε, η κυρία Άλεν είχε καθό-

λου εχθρούς;»
Αυτή τη φορά μεσολάβησε ένα ξεκάθαρο κενό προτού απαντή-

σει η Τζέιν Πλέντερλιθ. Και όταν μίλησε, ο τόνος της ήταν ελαφρώς 
διαφορετικός.

«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε λέγοντας εχθρούς…»
«Κάποιον που, για παράδειγμα, θα ωφελούσε ο θάνατός της;»
«Α, όχι, κάτι τέτοιο θα ήταν αστείο. Το εισόδημά της, άλλωστε, 

ήταν πολύ μικρό».
«Και ποιος κληρονομεί αυτό το εισόδημα;»
Η φωνή της Τζέιν Πλέντερλιθ ακούστηκε κάπως σαστισμένη:
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«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω. Δε θα με εξέπληττε, αν γνώ-
ριζα. Αν έχει κάνει διαθήκη, εννοώ».

«Άλλου είδους εχθρούς;» Ο Τζαπ πέρασε ανεπαίσθητα σε μια 
άλλη άποψη του ίδιου θέματος. «Άτομα που της κρατούσαν κακία;»

«Δε νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που της κρατούσε κακία. Ήταν 
πολύ τρυφερό πλάσμα, ήθελε να τους ευχαριστεί όλους. Ήταν πο-
λύ γλυκός, αγαπητός χαρακτήρας».

Για πρώτη φορά η σκληρή, ψύχραιμη φωνή της έσπασε λίγο. Ο 
Πουαρό ένευσε απαλά.

«Οπότε συνοψίζω», είπε ο Τζαπ. «Η κυρία Άλεν ήταν ευδιάθε-
τη τον τελευταίο καιρό, δεν αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, 
είχε αρραβωνιαστεί και ένιωθε ευτυχισμένη. Για τίποτα στον κό-
σμο δε θα αυτοκτονούσε. Τα λέω καλά;»

Ακολούθησε μια μικρή παύση προτού απαντήσει η Τζέιν.
«Ναι».
Ο Τζαπ σηκώθηκε.
«Συγγνώμη, πρέπει να μιλήσω με τον επιθεωρητή Τζέιμσον», 

είπε και βγήκε από το δωμάτιο.
Ο Ηρακλής Πουαρό έμεινε τετ α τετ με την Τζέιν Πλέντερλιθ.
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«Μερικές φορές ο φόνος μπορεί να φαντάζει δικαιολογημένος, 
αλλά παραμένει φόνος».

Μια νεαρή γυναίκα σ’ ένα κλειδωμένο δωμάτιο βρίσκεται νεκρή από πυροβο-
λισμό. Η αστυνομία εικάζει ότι πρόκειται για αυτοκτονία. 

Πώς, όμως, ενώ κρατά το πιστόλι στο δεξί της χέρι, κατάφερε να αυτοπυρo-
βοληθεί στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού; Ποια η σχέση ανάμεσα στην 
εμφάνιση ενός φαντάσματος και στην εξαφάνιση απόρρητων στρατιωτικών 
σχεδίων; Πώς η σφαίρα που σκότωσε τον σερ Τζερβέις έκανε κομμάτια έναν 
καθρέφτη στην άλλη άκρη του δωματίου; Έπρεπε η όμορφη Βάλενταϊν Τσάντρι 
να δραπετεύσει από τη Ρόδο για να σωθεί; 

Ο Ηρακλής Πουαρό καλείται να διαλευκάνει τέσσερις μυστηριώδεις υπο-
θέσεις…
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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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www.agathachristie.com
www.psichogios.gr/agatha

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. Φόνος στον αριθμό 14 

και άλλες ιστορίες

Φ
όνος στον αριθμό 14 και άλλες ιστορίες


