
Με ανοιχτά χαρτιά

Έπαιζε τον ρόλο του διαβόλου με υπερβολικά 
μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν ήταν ο διάβολος. Κατά βάθος 
ήταν απλώς ένας ανόητος άνθρωπος. Κι έτσι… πέθανε.

Όταν ο ιδιόρρυθμος κύριος Σαϊτάνα οργάνωνε αυτή τη συγκέντρωση για να 
επιδείξει τη μοναδική συλλογή του σχετικά με την τέχνη του εγκλήματος, δε 
φανταζόταν την εξέλιξη… Δολοφονείται παρουσία των καλεσμένων του εν 
μέσω μιας παρτίδας μπριτζ. Αν και δημοφιλής οικοδεσπότης, όλοι μάλλον 
φοβούνταν τον νεκρό. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του να αποδεχθεί την 
πρόσκληση, ο Πουαρό είναι μεταξύ των παρευρισκομένων και καλείται να 
ζητήσει απ’ όλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους σ’ αυτό το θανάσιμο παιχνίδι.

Μ
ε ανοιχτά χαρτιά

K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 2
36

15

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

42

2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

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.

«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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Προλογικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση

Ένα πτώμα, τέσσερις ύποπτοι, τέσσερις ντετέκτιβ. Η Άγκαθα Κρίστι 
συνθέτει ένα πανέξυπνο μυστήριο γύρω από ένα παιχνίδι μπριτζ, 
όπου και οι τέσσερις παίκτες θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι ο δο-
λοφόνος. Όπως αναφέρει και η ίδια η συγγραφέας στον πρόλογο 
του βιβλίου, αυτή είναι μία ιστορία που εξίταρε για τα καλά τα μικρά 
φαιά κύτταρα του Ηρακλή Πουαρό.

Σε αυτό το βιβλίο κάνει την πρώτη εμφάνισή της και η Αριάδνη 
Όλιβερ, μία δημοφιλής συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, 
το άλτερ έγκο της Κρίστι, χαρακτήρας που χρησιμοποιεί συχνά στα 
έργα προκειμένου να θυμίζει την παρουσία της και να μεταφέρει πιο 
ξεκάθαρα τις απόψεις της. Μάλιστα, ένας ήρωας του βιβλίου ανα-
γνωρίζει την Αριάδνη Όλιβερ ως συγγραφέα του βιβλίου Το πτώμα 
στη βιβλιοθήκη, τίτλο που χρησιμοποίησε η Άγκαθα Κρίστι σε βι-
βλίο της με τη μις Μαρπλ το 1942.

Το 1981 το βιβλίο διασκευάστηκε για το θέατρο, χωρίς όμως τον 
Ηρακλή Πουαρό. Το 2005 ο ηθοποιός Ντέιβιντ Σουσέ πρωταγωνί-
στησε, υποδυόμενος τον Πουαρό, στην τηλεοπτική σειρά Agatha 
Christie’s Poirot. Την Αριάδνη Όλιβερ έπαιξε η Ζόι Γουαναμέικερ, 
η οποία ταυτίστηκε μετέπειτα με τον συγκεκριμένο ρόλο. Το 2010 το 
βιβλίο κυκλοφόρησε με τη μορφή graphic novel.
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Τα κυριότερα πρόσωπα του έργου

Ηρακλής Πουαρό
Βετεράνος Βέλγος ντετέκτιβ, που δέχεται μια πρόσκληση σε δεί-
πνο και, όταν γίνεται ο πρώτος φόνος, αναλαμβάνει να διαλευκά-
νει την υπόθεση με τη βοήθεια άλλων τριών «λαγωνικών».

Κύριος Σαϊτάνα 
Ο μυστηριώδης οικοδεσπότης που παραθέτει το δείπνο. Λατρεύει τις 
ίντριγκες και περιβάλλεται μονίμως από μια μεφιστοφελική αύρα.

Αριάδνη Όλιβερ 
Διάσημη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, η οποία 
συμμετείχε στο δείπνο και στη συνέχεια βοηθάει τον Πουαρό και 
τους υπολοίπους στη διαλεύκανση του φόνου. 

Επιθεωρητής Μπατλ 
Επιθεωρητής της Σκότλαντ Γιαρντ, επίσης καλεσμένος του Σαϊτάνα 
στο δείπνο. Συνεργάζεται με τον Πουαρό για να βρουν τον ένοχο.

Συνταγματάρχης Ρέις 
Υψηλά ιστάμενο πρόσωπο στον στρατό, για το οποίο όλοι λένε με 
νόημα ότι ανήκει στις Μυστικές Υπηρεσίες. Βρίσκεται κι αυτός στο 
δείπνο και στη συνέχεια συμμετέχει στη διαλεύκανση του εγκλή-
ματος.
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12 ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δρ Ρόμπερτς 
Δημοφιλής γιατρός με πλούσια πελατεία και ευχάριστους τρόπους. 
Ένας από τους τέσσερις υπόπτους για τη δολοφονία.

Κυρία Λόριμερ 
Μια αριστοκρατική εξηντάρα, με μεγάλη αδυναμία στο μπριτζ. Γί-
νεται ιδιαίτερα συμπαθής στον Πουαρό λόγω της οξύνοιας και της 
καλλιέργειάς της. Ανήκει κι αυτή στον κύκλο των υπόπτων.

Ταγματάρχης Ντέσπαρντ 
Ένας γοητευτικός, κοσμογυρισμένος και περιπετειώδης άνδρας, ο 
οποίος βρίσκεται προσωρινά στο Λονδίνο, ανάμεσα στις αποστο-
λές του σε διάφορα εξωτικά και απομακρυσμένα μέρη του πλα-
νήτη. Είναι επίσης ένας από τους τέσσερις υπόπτους.

Αν Μέρεντιθ 
Νεαρή, ντροπαλή και καθωσπρέπει κοπέλα, η οποία γνώρισε τον 
Σαϊτάνα σε κάποιο ταξίδι και είναι επίσης προσκεκλημένη στο δεί-
πνο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, είναι κι αυτή μία από τους 
υπόπτους.

Ρόντα Ντοζ 
Η καλύτερη φίλη και συγκάτοικος της Αν Μέρεντιθ. Παρορμητι-
κή και περιπετειώδης, καθώς και μεγάλη θαυμάστρια της Αριάδ-
νης Όλιβερ, συμμετέχει κι αυτή με τον τρόπο της στη διαλεύκαν-
ση της υπόθεσης.
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Πρόλογος

Υπάρχει η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι τα αστυνομικά μυθι-
στορήματα μοιάζουν με αγώνα στον ιππόδρομο – πολλοί συμ-

μετέχοντες, άλογα και αναβάτες, όλοι τους υποψήφιοι για τη νίκη. 
«Διαλέγετε και παίρνετε!» Ο πιθανότερος δολοφόνος έχει ακριβώς 
τα αντίθετα χαρακτηριστικά από το φαβορί μιας ιπποδρομίας. Με 
άλλα λόγια, συνήθως είναι το απόλυτο αουτσάιντερ! Αν καταφέ-
ρετε να εντοπίσετε τον λιγότερο ύποπτο, εννέα στις δέκα φορές θα 
έχετε βρει τον ένοχο. 

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ οι πιστοί μου αναγνώστες να πετά-
ξουν αηδιασμένοι το βιβλίο, προτιμώ να τους προειδοποιήσω από 
τώρα ότι το βιβλίο που κρατούν στα χέρια τους δεν είναι τέτοιου εί-
δους. Υπάρχουν μόλις τέσσερις ύποπτοι και –υπό τις κατάλληλες 
συνθήκες– οποιοσδήποτε από αυτούς θα μπορούσε να έχει δια-
πράξει το έγκλημα. Αυτό μειώνει δραστικά το στοιχείο της έκπλη-
ξης. Παρ’ όλα αυτά, φρονώ πως και οι τέσσερις αυτοί ήρωες αξί-
ζουν εξίσου το ενδιαφέρον του αναγνώστη, καθώς όλοι τους έχουν 
σκοτώσει στο παρελθόν και είναι ικανοί να το ξανακάνουν στο μέλ-
λον. Πρόκειται για τέσσερις εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, 
καθένας από τους οποίους έχει το δικό του, ιδιαίτερο κίνητρο για 
να κάνει φόνο και θα χρησιμοποιούσε διαφορετική μέθοδο για να 
τον διαπράξει. Επομένως, η λύση του μυστηρίου πρέπει να γίνει 
με καθαρά ψυχολογικούς όρους, όμως αυτό δεν την κάνει λιγό-
τερο συναρπαστική, αφού, στο κάτω κάτω της γραφής, το… μυα-
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14 AGATHA CHRISTIE

λό του δολοφόνου παρουσιάζει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
Ένα πρόσθετο επιχείρημα υπέρ της συγκεκριμένης ιστορίας 

είναι ότι πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες υποθέσεις του 
Ηρακλή Πουαρό. Βέβαια, όταν ο Πουαρό την περιέγραψε στον φί-
λο του, τον λοχαγό Χέιστινγκς, εκείνος τη βρήκε εξαιρετικά ανια-
ρή! Αναρωτιέμαι με ποιον από τους δύο θα συμφωνήσουν οι ανα-
γνώστες.

ΑΓΚΑΘΑ ΚΡΙΣΤΙ
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Ο κύριος Σαϊτάνα

Αγαπητέ μου κύριε Πουαρό!»
Ήταν μια απαλή, γουργουριστή φωνή, που δεν είχε τίπο-

τε το αυθόρμητο ή τυχαίο· ήταν προφανές ότι ο ιδιοκτήτης της τη 
χρησιμοποιούσε σαν καλολαδωμένο εργαλείο.

Ο Ηρακλής Πουαρό έκανε μεταβολή, υποκλίθηκε και έτεινε το 
χέρι του με κάθε επισημότητα.

Υπήρχε κάτι ασυνήθιστο στο βλέμμα του. Θα έλεγε κανείς πως 
αυτή η τυχαία συνάντηση ξύπνησε μέσα του ένα συναίσθημα που 
σπάνια είχε την ευκαιρία να νιώσει.

«Αγαπητέ μου κύριε Σαϊτάνα», είπε.
Σώπασαν και οι δύο. Θύμιζαν μονομάχους που βρίσκονταν σε 

εγρήγορση.
Ήταν περιτριγυρισμένοι από ένα καλοντυμένο, ράθυμο λον-

δρέζικο πλήθος. Στα αυτιά τους έφταναν αργόσυρτες ομιλίες και 
μουρμουρητά:

«Αχ, αγάπη μου, τι όμορφες που είναι όλες τους!»
«Μα, δεν είναι έκτακτες;» 
Βρίσκονταν σε μια έκθεση ταμπακέρας στο Ουέσεξ Χάους. Η 

είσοδος κόστιζε μία γκινέα και τα έσοδα θα πήγαιναν υπέρ των νο-
σοκομείων του Λονδίνου.

«Φίλτατε», είπε ο κύριος Σαϊτάνα, «πόσο χαίρομαι που σας βλέ-
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πω! Δε γίνονται και πολλές εκτελέσεις τώρα τελευταία, ε; Είναι πε-
ρίοδος διακοπών για τους εγκληματίες; Ή μήπως πρόκειται να γί-
νει κάποια ληστεία εδώ σήμερα; Ω, μα αυτό θα ήταν χάρμα!»

«Φευ, μεσιέ», απάντησε ο Πουαρό. «Βρίσκομαι εδώ ως ιδιώ-
της».

Η προσοχή του κυρίου Σαϊτάνα αποσπάστηκε στιγμιαία από μια 
αιθέρια νεαρά ύπαρξη με περίτεχνη κόμμωση.

«Αγαπητή μου», είπε, «μα γιατί δεν ήρθατε στο πάρτι μου; Ήταν 
πολύ ωραία!»

Ενόσω η αιθέρια ύπαρξη του απαντούσε, ο Πουαρό βρήκε την 
ευκαιρία να μελετήσει προσεκτικά το μουστάκι που στόλιζε το πά-
νω χείλος του κυρίου Σαϊτάνα.

Ένα φίνο μουστάκι, ένα εξαιρετικό μουστάκι, ίσως το μοναδικό 
μουστάκι στο Λονδίνο που θα μπορούσε να συναγωνιστεί το μου-
στάκι του Ηρακλή Πουαρό.

«Όμως δεν είναι το ίδιο λαμπερό», μουρμούρισε μέσα από τα 
δόντια του. «Όχι, όχι, σίγουρα είναι κατώτερο από κάθε άποψη. 
Tout de même, είναι εντυπωσιακό».

Όλη η εμφάνιση του κυρίου Σαϊτάνα ήταν εντυπωσιακή – αυ-
τή ήταν, άλλωστε, η επιδίωξή του. Επεδίωκε να αποπνέει μια με-
φιστοφελική αύρα. Ήταν ψηλόλιγνος, με μακρόστενο, μελαγχολι-
κό πρόσωπο, έντονα, κατάμαυρα φρύδια, μουστάκι με κερωμέ-
νες άκρες και ένα μικροσκοπικό μαύρο γενάκι. Τα ρούχα του ήταν 
έργα τέχνης· εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και κάπως εκκεντρικά.

Κάθε υγιής Άγγλος που τον αντίκριζε ήθελε να τον αρχίσει στις 
κλοτσιές! Όλοι απαρεγκλίτως αναφωνούσαν: Να κι αυτός ο μαυ-
ριδερός ο Σαϊτάνα!

Όμως οι γυναίκες, οι κόρες, οι αδελφές, οι θείες, οι μανάδες, 
μέχρι και οι γιαγιάδες τους απαντούσαν, ανάλογα με την ηλικία 
τους, περίπου ως εξής: Ναι, καλέ μου. Πράγματι, είναι απίστευ-
τα φριχτός. Αλλά και τόσο πλούσιος! Και κάνει εξαίσια πάρτι! Και 
πάντα έχει κάτι διασκεδαστικό και πιπεράτο να σου πει για τους 
άλλους.
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Κανείς δεν ήξερε αν ο κύριος Σαϊτάνα ήταν Αργεντινός, Πορτο-
γάλος, Έλληνας ή κάποιας άλλης, ακόμα πιο εξωτικής εθνικότητας. 

Τρία πράγματα, όμως, ήταν αδιαμφισβήτητα:
Ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, σε ένα υπέροχο διαμέρισμα στην 

Παρκ Λέιν.
Οργάνωνε εξαίσια πάρτι – σε ευρύ ή στενό κύκλο, μακάβρια ή 

καθωσπρέπει, μα πάντα… αλλόκοτα.
Σχεδόν όλοι ένιωθαν κάποιον φόβο απέναντί του.
Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει με σαφήνεια για ποιο λόγο 

συνέβαινε αυτό. Ίσως επικρατούσε γενικώς η αίσθηση πως ο Σαϊ-
τάνα είχε ράμματα για τη γούνα τού καθενός. Επικρατούσε, επίσης, 
η γενική πεποίθηση ότι το χιούμορ του ήταν κάπως ιδιόρρυθμο.

Όλοι ένιωθαν ότι καλό θα ήταν να αποφεύγουν τις προσβολές 
προς το πρόσωπο του κυρίου Σαϊτάνα, ο οποίος εκείνο το απόγευ-
μα είχε όρεξη να διασκεδάσει πειράζοντας αυτό το αστείο ανθρω-
πάκι, τον Ηρακλή Πουαρό.

«Ώστε ακόμα και οι ντετέκτιβ χρειάζονται αναψυχή, ε;» συνέ-
χισε. «Αποφασίσατε να μελετήσετε τις τέχνες τώρα στα γεράμα-
τα, κύριε Πουαρό;» 

Ο Πουαρό χαμογέλασε καλοπροαίρετα.
«Απ’ ό,τι βλέπω», είπε, «έχετε δανείσει και τρεις δικές σας τα-

μπακέρες στην έκθεση».
Ο κύριος Σαϊτάνα έκανε μια χειρονομία σαν να ήθελε να υπο-

βαθμίσει το θέμα.
«Ε, ξέρετε τώρα, μικροπράγματα που μάζεψα εδώ κι εκεί. Πρέ-

πει οπωσδήποτε να έρθετε κάποια στιγμή στο διαμέρισμά μου. 
Έχω μερικά ενδιαφέροντα κομμάτια στην κατοχή μου. Και δεν πε-
ριορίζομαι σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο ή κατηγορία αντικει-
μένων».

«Τα γούστα σας είναι οικουμενικά», είπε ο Πουαρό χαμογε-
λώντας.

«Ακριβώς όπως το είπατε».
Ξάφνου τα μάτια του κυρίου Σαϊτάνα έλαμψαν, οι άκρες των 
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χειλιών του υψώθηκαν σε ένα πονηρό χαμόγελο και τα φρύδια 
του σχημάτισαν ένα εντυπωσιακό τόξο.

«Θα μπορούσα να σας δείξω μέχρι και αντικείμενα από τον δι-
κό σας τομέα, κύριε Πουαρό!»

«Ώστε έχετε το δικό σας, ιδιωτικό… Μαύρο Μουσείο;»
«Όχι δα!» Ο κύριος Σαϊτάνα χτύπησε απαξιωτικά τα δάχτυλά του. 

«Η κούπα που χρησιμοποιούσε ο δολοφόνος του Μπράιτον, ο λο-
στός ενός διάσημου διαρρήκτη… παιδιάστικες σαχλαμάρες! Ποτέ 
δε θα καταδεχόμουν να ασχοληθώ με τέτοιες ανοησίες. Συλλέγω 
μονάχα τα καλύτερα αντικείμενα από κάθε κατηγορία».

«Και ποια θεωρείτε πως είναι τα καλύτερα, από καλλιτεχνικής 
απόψεως, αντικείμενα στον τομέα του εγκλήματος;»

Ο κύριος Σαϊτάνα έγειρε μπροστά και ακούμπησε δυο δάχτυ-
λα στον ώμο του Πουαρό. 

«Τα ανθρώπινα όντα που διαπράττουν τα εγκλήματα, κύριε 
Πουαρό», είπε με φιδίσια φωνή.

Τα φρύδια του Πουαρό ανασηκώθηκαν ελαφρά.
«Αχά! Σας ξάφνιασα», είπε ο κύριος Σαϊτάνα. «Αγαπητέ μου, 

καλέ μου φίλε, εσείς κι εγώ βλέπουμε αυτά τα θέματα από δια-
μετρικά αντίθετη οπτική γωνία! Για εσάς το έγκλημα είναι υπόθε-
ση ρουτίνας: μια δολοφονία, μια έρευνα, κάποιο στοιχείο και τελι-
κά… καθώς, αναμφίβολα, είστε εξαιρετικά ικανός… η καταδίκη. 
Εμένα, όμως, δε με ενδιαφέρουν τέτοιες κοινοτοπίες! Δεν ενδια-
φέρομαι για δείγματα κατώτερης ποιότητας. Και ένας δολοφόνος 
που συλλαμβάνεται είναι ασφαλώς αποτυχημένος. Μια μετριότη-
τα. Όχι, εγώ εξετάζω το θέμα από καλλιτεχνική σκοπιά. Συλλέγω 
μονάχα τα καλύτερα δείγματα!»

«Τα οποία είναι;» ρώτησε ο Πουαρό.
«Μα, αγαπητέ μου φίλε, αυτοί που τη γλίτωσαν! Οι επιτυχημέ-

νοι! Οι εγκληματίες που έζησαν μια ευχάριστη ζωή, την οποία ου-
δέποτε σκίασε η παραμικρή υποψία. Οφείλετε να ομολογήσετε ότι 
πρόκειται για εξαιρετικά διασκεδαστικό χόμπι».

«Εγώ κάπως αλλιώς θα το χαρακτήριζα… όχι διασκεδαστικό».
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«Μόλις μου ήρθε μια ιδέα!» αναφώνησε ο Σαϊτάνα, αγνοώντας 
το σχόλιο του Πουαρό. «Θα παραθέσω ένα μικρό δείπνο! Ένα δεί-
πνο για να δείτε τα εκθέματά μου! Μα, είναι εξαιρετικά διασκεδα-
στική ιδέα. Απορώ πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσον καιρό. Ναι, ναι, 
το φαντάζομαι σαν να το βλέπω, με κάθε λεπτομέρεια… Θα χρεια-
στεί να μου δώσετε λίγο χρόνο… Όχι την επόμενη εβδομάδα… ας 
πούμε, καλύτερα, τη μεθεπόμενη. Είστε ελεύθερος; Ποια μέρα να 
το κανονίσουμε;»

«Οποιαδήποτε ημέρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα με βολεύει μια 
χαρά», είπε ο Πουαρό με μια μικρή υπόκλιση.

«Ωραία. Ας πούμε, λοιπόν, την Παρασκευή. Παρασκευή στις 18 
του μηνός. Έκλεισε. Θα το σημειώσω αμέσως στην ατζέντα μου. 
Πιστέψτε με, νιώθω συνεπαρμένος με την προοπτική».

«Δεν είμαι βέβαιος ότι νιώθω εξίσου συνεπαρμένος», είπε δι-
στακτικά ο Πουαρό. «Δεν εννοώ ότι μου είναι αδιάφορη η ευγε-
νής πρόσκλησή σας… προς Θεού, δεν είναι αυτό…»

Ο Σαϊτάνα τον διέκοψε.
«Τότε τι είναι; Θίχτηκαν οι συντηρητικές ευαισθησίες σας; Αγα-

πητέ μου φίλε, πρέπει οπωσδήποτε να απελευθερωθείτε από τους 
περιορισμούς της αστυνομικής νοοτροπίας».

«Η αλήθεια είναι πως έχω εξαιρετικά συντηρητική στάση απέ-
ναντι στο έγκλημα», είπε σκεπτικός ο Πουαρό.

«Μα, γιατί, φίλτατε; Ναι, είναι μια ανόητη, τσαπατσούλικη, αι-
ματοβαμμένη ενασχόληση, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά το έγκλημα 
μπορεί να είναι και τέχνη! Ένας δολοφόνος μπορεί να είναι καλ-
λιτέχνης».

«Α, ναι, το παραδέχομαι».
«Τότε;» ρώτησε ο κύριος Σαϊτάνα.
«Δεν παύει να είναι δολοφόνος!»
«Μα, αγαπητέ μου κύριε Πουαρό, η αριστεία σε έναν τομέα θα 

έπρεπε να αποτελεί από μόνη της επαρκή λόγο άρσης του αδίκου! 
Εσείς, επιδεικνύοντας τεράστια έλλειψη φαντασίας, θα επιθυμού-
σατε να πιάσετε κάθε δολοφόνο, να του περάσετε χειροπέδες, να 
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τον ρίξετε σε κάποιο μπουντρούμι και τελικά, μιαν αυγή, να τον 
απαγχονίσετε. Κατά τη γνώμη μου, ένας πραγματικά επιτυχημέ-
νος δολοφόνος θα έπρεπε να συνταξιοδοτείται από το κράτος και 
να αποτελεί περιζήτητο συνδαιτυμόνα!»

Ο Πουαρό ανασήκωσε τους ώμους.
«Δε μου είναι τόσο αδιάφορη η πτυχή της τέχνης στο έγκλημα 

όσο νομίζετε. Κι εγώ μπορεί να θαυμάζω τον τέλειο δολοφόνο… 
όπως θαυμάζω και την τίγρη, αυτό το υπέροχο κτήνος. Αλλά θα 
τη θαυμάσω στο κλουβί της, χωρίς να μπω εκεί μέσα. Εκτός, φυ-
σικά, κι αν με καλεί το καθήκον να το κάνω. Διότι, βλέπετε, κύριε 
Σαϊτάνα, η τίγρη μπορεί να ορμήσει…»

Ο κύριος Σαϊτάνα γέλασε.
«Μάλιστα. Και ο δολοφόνος;»
«Μπορεί να δολοφονήσει», είπε βαρύθυμα ο Πουαρό.
«Καλέ μου φίλε, είστε απίστευτα κινδυνολόγος! Δηλαδή, δε θα 

έρθετε να δείτε τη συλλογή μου από… τίγρεις;»
«Τουναντίον. Το περιμένω πώς και πώς».
«Εξαιρετικά γενναίο εκ μέρους σας!»
«Με παρεξηγήσατε, κύριε Σαϊτάνα. Τα λόγια μου είχαν τη μορ-

φή προειδοποίησης. Μου ζητήσατε πριν από λίγο να παραδεχθώ 
πως η ιδέα σας περί συλλογής δολοφόνων είναι διασκεδαστική. 
Κι εγώ σας είπα ότι θα επέλεγα κάποια άλλη λέξη για να τη χαρα-
κτηρίσω. Αυτή η λέξη είναι επικίνδυνη. Πιστεύω, κύριε Σαϊτάνα, 
ότι το χόμπι σας μπορεί να αποδειχθεί αρκετά επικίνδυνο!»

Ο κύριος Σαϊτάνα έβγαλε ένα άκρως μεφιστοφελικό γελάκι.
«Άρα να σας περιμένω στις 18 του μηνός;»
Ο Πουαρό έκανε μια μικρή υπόκλιση.
«Ναι, να με περιμένετε. Mille remerciements».
«Θα είναι ένα μικρό δείπνο, με λίγα άτομα. Μην το ξεχάσετε. Στις 

οκτώ το βράδυ», είπε ο Σαϊτάνα προτού κάνει μεταβολή και φύγει.
Ο Πουαρό απέμεινε κάνα δυο λεπτά να τον παρακολουθεί σκε-

πτικός, κουνώντας αργά το κεφάλι.
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Με ανοιχτά χαρτιά

Έπαιζε τον ρόλο του διαβόλου με υπερβολικά 
μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν ήταν ο διάβολος. Κατά βάθος 
ήταν απλώς ένας ανόητος άνθρωπος. Κι έτσι… πέθανε.

Όταν ο ιδιόρρυθμος κύριος Σαϊτάνα οργάνωνε αυτή τη συγκέντρωση για να 
επιδείξει τη μοναδική συλλογή του σχετικά με την τέχνη του εγκλήματος, δε 
φανταζόταν την εξέλιξη… Δολοφονείται παρουσία των καλεσμένων του εν 
μέσω μιας παρτίδας μπριτζ. Αν και δημοφιλής οικοδεσπότης, όλοι μάλλον 
φοβούνταν τον νεκρό. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του να αποδεχθεί την 
πρόσκληση, ο Πουαρό είναι μεταξύ των παρευρισκομένων και καλείται να 
ζητήσει απ’ όλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους σ’ αυτό το θανάσιμο παιχνίδι.
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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.

«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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