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CHƯƠNG 6:
NGÀY 27, THÁNG CHẠP

T

hở dài, Alfred tuyên bố:

- Phiên tòa đã diễn ra một cách dễ chịu hơn là tôi lo ngại.
Họ vừa trở lại nhà sau khi dự phiên tòa điều tra tư pháp.
Ông Charlton, vị chưởng khế già, đã dự phiên tòa lúc này theo họ trở về lâu
đài Gortston.
- Như tôi đã dự kiến - Ông nói - Phiên tòa này chỉ là một thủ tục đơn giản...
Phiên sơ thẩm sẽ còn phải đợi kết quả điều tra của cảnh sát.
Bực mình, George Lee kêu lên:
- Thật là phiền... người ta đặt chúng tôi vào một hoàn cảnh phức tạp! Về
phần mình, tôi tin chắc rằng tội ác do một thằng điên tiến hành, bằng cách nào
đó, hắn đã lọt được vào trong nhà. Sugden bướng bỉnh như một con bò. Lẽ ra
đại tá Johnson phải cầu cứu Scotland Yard. Cảnh sát địa phương không làm
được gì. Ví dụ thằng Horbury có một quá khứ tồi tệ mà cảnh sát để nó được tự
do
Ông Charlton lưu ý:
- Horbury có chứng cứ vô can trong thời điểm ông Simeon Lee bị sát hại.
Cảnh sát đã kiểm tra lại chứng cứ đó.
- Tại sao? - George nổi cáu lên nói - Nếu là cảnh sát tôi chỉ chấp nhận những
lời khai ấy trong những điều kiện ngặt nghèo nhất. Tất nhiên kẻ gian thì bao giờ
cũng sẵn sàng có chứng cứ ngoại phạm! Cảnh sát phải chỉ ra sự dối trá trong
đó... Ít nhất là khi họ biết cách làm việc.
- Trời! - Ông Charlton nói - Chúng ta không cần phải dạy họ cách làm việc.
Ddây là những người tài giỏi.
- Tôi không biết rõ quan điểm của ông - Ông Charlton cãi lại - Đối với tôi thì
Sugden là một ng*ời có nhiều khả năng. Ông ấy không bỏ dở công việc mà theo
đuổi đến cùng.
- Cảnh sát làm hết khả năng của họ - Lydia nói - Ông Charlton, ông có muốn
dùng một cốc rượu xê - ry không?
Người chưởng khế lễ phép từ chối rồi hắng giọng, ông bắt đầu đọc bản di
chúc trước mặt đông đủ mọi người.
Khi đọc xong ông nhắc kính mắt ra, lau kính và nhìn cử tọa với cặp mắt dò
hỏi.
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Harry lee nói:
- Tôi không hiểu những danh từ pháp luật ấy. Nhờ ông nói một cách đơn
giản ý muốn của cha chúng tôi là như thế nào?
- Nào! - Ông chưởng khế nói - Bản di chúc này là rõ ràng nhất.
- Vậy như thế nào mới là một bản di chúc không rõ ràng? - Harry cãi lại.
Ông Charlton nhìn anh với vẻ chê trách rồi nói:
- Những ý chính của bản di chúc rất là đơn giản. Một nửa số tài sản của ông
Simeon Lee thuộc về con trai ông là Alfred Lee. Phần còn lại chia đều cho
những người con khác.
Harry cười một tiếng khó chịu rồi kêu lên:
- Gặp vận may, Alfred! Một nửa tài sản của cha. Anh vớ bở đấy, Alfred!
Alfred đỏ mặt còn Lydia thì lạnh lùng nói:
- Alfred là một người con trai thật thà và dễ bảo. Anh ấy quản lý nhà máy
trong nhiều năm và đảm đương những trách nhiệm lớn.
- Đúng thế - Harry nói - Alfred bao giờ cũng là đứa con ngoan của gia đình.
Alfred nói bằng giọng khô khan:
- Harry, đáng lẽ chú phải vui mừng vì cha đã để lại cho chú cái gì đó.
- Anh thích ông cụ truất quyền thừa kế của tôi, phải không? Bao giờ anh
cũng ghét bỏ tôi!
Ông Charlton húng hắng ho. Ông đã chứng kiến nhiều cảnh đọc di chúc chia
gia tài và chỉ muốn đi khỏi nơi này trước khi nổ ra những vụ cãi cọ trong gia
đình.
Ông lẩm bẩm:
- Tôi cho rằng... rằng... đến đây là hết....
Harry hỏi tiếp:
- Còn Pilar thì sao?
Một lần nữa, ông chưởng khế lại ho... lần này ra vẻ xin lỗi:
- Cô... cô Estravados không có tên trong bản di chúc.
- Nó không có quyền hưởng phần của mẹ nó ư?
Ông Charlton giải thích:
- Bà Estravados, nếu còn sống, cũng s~ được hưởng một phần bằng những
người con còn lại, nhưng vì bà ấy đã qua đời, phần của bà ấy được chia đều cho
mọi người.
Với giọng phương Bắc, Pilar chậm chạp hỏi:
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- Như vậy tôi không được gì ư?
Lydia nói ngay:
- Cháu thân yêu, gia đình sẽ lo liệu cho cháu.
George nói với cô gái:
- Cháu sẽ ở lai đây với bác Alfred ư?... Cháu là cháu gái của tất cả chúng ta.
Chúng ta có bổn phận phải lo liệu cho cháu.
Hilda nói thêm:
- Pilar, chúng ta sẽ rất sung sướng khi thấy cháu ở bên chúng ta.
- Nhất định nó phải có phần - Harry khăng khăng nói... - Phần của mẹ nó.
Ông Charlton lẩm bẩm:
- Đúng là tôi phải... ra về. Xin tạm biệt ông Lee. Tôi sẵn sàng phục vụ ông...
Nếu cần ông cứ gọi tôi.
Ông vội vàng ra đi, biết rằng, theo kinh nghiệm, ông đã để lại sau lưng
những yếu tố của một cuộc cãi cọ trong gia đình.
o0o
*
Sau khi ông công tố đi khỏi, Lydia dịu dàng nói:
- Tôi chia sẻ ý kiến với chú Harry. Pilar có quyền hưởng phần của mẹ nó.
Bản di chúc này được lập nhiều năm trước khi cô Jennifer qua đời.
- Thật là kỳ cục - George tuyên bố - Chị Lydia, chị có những ý kiến ngốc
nghếch. Luật là luật. Mọi người chúng ta phải tuân theo.
- Thật không may, chúng ta lấy làm tiếc cho Pilar - Magdalene nói - Nhưng
George có lý. Như anh ấy nói, luật là luật.
Lydia đứng lên và nắm lấy tay cô gái:
- Cháu thân yêu - Chị nói với cô - Cái cảnh này làm cháu khổ tâm. Cháu có
muốn để chúng ta bàn bạc riêng không?
Chị đi theo Pilar ra cửa và nói:
- Đừng nghĩ ngợi gì, cháu thân yêu. Để mặc chúng ta.
Pilar chậm chạp đi ra. Lydia đóng cửa lại và trở về ngồi trên ghế.
Sau một lúc tạm lắng dịu, trong lúc ấy mỗi người đều nín thở, cuộc chiến
đấu đến hồi quyết liệt.
Harry kêu tướng lên:
- George, bao giờ mày cũng là thằng keo kiệt.
George cãi lại:
www.phuonghong.com
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- Nhưng tôi không phải là một thằng ăn cắp, thằng moi tiền.
- mày cũng là thằng moi tiền như tao thôi. Bao nhiêu năm nay mày đã chẳng
sống bằng tiền của cha là gì?
- Anh quên rằng tôi là người có địa vị và chịu những trách nhiệm lớn lao.
- Nói nữa đi! Mày chỉ là một cái thùng rỗng tuếch!
- Tại sao anh dám... - Magdalene cự người anh chồng.
Tiếng nói trong trẻo của Hilda cất lên:
- Chúng ta không thể bình tĩnh thảo luận được ư?
Bất chợt giận dữ, David nói to:
- Tại sao lại có cuộc cãi nhau đáng xấu hổ này vì tiền bạc nhỉ?
Magdalene nói với người anh chồng này bằng giọng ngọt sớt:
- Cái đó làm cho bác trở thành hào hiệp đấy! Bác sẽ từ bỏ phần được thừa kế
của mình ư? Bác cũng cần tiền như những người khác thôi. Xin đừng làm ra vẻ
nữa.
David lẩm bẩm:
- Thím bảo tôi từ chối phần của mình ư? Tôi đang tự hỏi...
- Chắc chắn là không - Hilda bảo chồng - Chúng ta xử sự như những đứa trẻ.
Alfred, bác là chủ gia đình.
Như vừa ra khỏi một giấc mộng, Alfred nói:
- Xin lỗi... Nhưng mọi người cùng kêu lên một lúc. Tôi... tôi nhức cả đầu.
- Như thím Hilda đã nhận xét, đúng là chúng ta đã xử sự như những đứa trẻ Lydia nói - Nói phải có thiện ý và bình tĩnh... người này đến người kia. Alfred
phát biểu trước với tư cách là con trưởng. Alfred, chúng ta phảI làm gì cho
Pilar?
Alfred chậm chạp nói:
- Cháu nó sẽ ở đây và chúng ta sẽ cho nó một khoản trợ cấp. Tôi không nghĩ
rằng nó sẽ khiếu nại để được hưởng phần của mẹ nó. Nên nhớ, nó không mang
họ Lee. Nó mang họ Tây Ban Nha.
- Về mặt pháp luật thì nó không có quyền gì cả - Lydia nói - Nhưng về mặt
đạo đức thì có. Dù rằng cô Jennifer đã lấy một người chồng ngoại quốc, chống
lại ý muốn của cha mình, nhưng cha cũng cho cô ấy một phần gia tài như những
người con khác. Harry, Daivd, George và Jennifer đều được những phần bằng
nhau. Jennifer mới qua đời năm trước đây thôi, và tôi tin chắc rằng khi cha gọi
ông Charlton thì cha đã có ý did.nh cho Pilar một phần lớn trong bản di chúc
mới. Ít nhất là bằng phần của mẹ nó. Cũng có thể là lớn hơn. Nó là đứa cháu
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duy nhất của cha. Theo tôi, cái ít nhất mà chúng ta có thể làm được là sửa lại cái
không công bằng mà cha đã định sửa.
Alfred hồ hởi tán thành:
- Nói đúng, Lydia. Tôi đã nhầm. Tôi tán thành ý kiến của em. Pilar phải
được hưởng phần của mẹ nó mà cha đã phân phối.
Lydia nói:
- Đến lượt chú, Harry.
- Bác biết là tôi đồng ý rồi mà. Bác Lydia sắp xếp công việc đâu vào đấy và
tôi xin gửi bác những lời khen ngợi.
- Còn chú, George? - Lydia nói.
Mặt đỏ như gấc, George ấp úng:
- Ô! Không. Chắc chắn là không! Tôi không tán thành ý kiến của mọi người.
Cho nó chỗ ở và đủ ăn đủ mặc là đươc. rồi.
- Thế là chú từ chối hợp tác với chúng tôi ư? - Alfred hỏi.
- Phải, tôi từ chối.
- Anh ấy có lý - Magdalene nói - Thật là xấu hổ khi đòi hỏi một sự hy sinh
như vậy! George là người duy nhất trong gia đình đã làm một cái gì đó có ích
cho xã hội, tôi xấu hổ vì cha đã cho anh ấy ít như vậy.
Lydia nói:
- Còn chú, David?
David mơ màng trả lời:
- Tôi, tôi tán thành, bác Lydia và tôi chán ngấy việc cãi vã đê tiê.nnày.
- Lydia, chị có lý - Hilda nói thêm - Chỉ cần công bằng là ổn.
Harry lần lượt nhìn từng người rồi tuyên bố:
- Như vậy là xong. Anh Alfred, tôi và chú David đồng ý với đề nghị của chị
Lydia. Riêng chú George thì không đồng ý. Lý do thì mọi người đã nghe rõ.
George cãi lai bằng giọng cáu kỉnh:
- Không phải. Tôi giữ cái quyền của mình hưởng phần mà cha đã chia cho
tôi. Tôi không chịu thiếu một xu.
- Chắc chắn là không! - Magdalene nói.
- Hai người có quyền tự do giữ ý kiến của mình - Lydia nói ngay - Mỗi
người chúng tôi sẽ bỏ ra một ít cho đủ số tiền.
Chị đưa mắt dò hỏi những người khác và mọi người gật đầu đồng ý.
Harry nói sau một lúc suy nghĩ:
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- Anh Alfred sẽ đươc. hưởng phần lớn như sư tử. Anh ấy phải bỏ ra nhiều
hơn chúng tôi.
- Tôi biết sự không vụ lợi của mình không giữ được lâu. - Alfred nói.
Bằng một giọng nghiêm khắc, Hilda lập lại trật tự:
- Không bàn đi, bàn lại nữa! Chị Lydia chịu trách nhiệm đi báo tin cho Pilar
về quyết định này của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ bàn thêm những chi tiết.
Chị nói thêm để chuyển hướng câu chuyện.
- Ông Poirot và cậu Farr đâu nhỉ?
Alfred trả lời:
- Chúng ta đã để ông Poirot ở trong làng khi chúng ta ra tòa án. Ông ấy nói
là mình sẽ đi tìm mua một thứ hàng quan trọng.
Harry hỏi:
- Ông ấy không có mặt ở tòa án ư? Đáng lẽ ông ấy phải tới đấy chư"?
Hilda trả lời:
- Hẳn là ông Poirot biết phiên tòa không mang lai cho ông ấy điều gì mới. Ai
đang ở trong vườn kia? Cảnh sát trưởng Sugden hay anh chàng Farr?
Câu chuyện của hai người đàn bà đã kết thúc cuộc họp gia đình.(261)
*
Khi chỉ còn hai người ngồi với nhau, Lydia bảo Hilda:
- Cảm ơn Hilda. Trong việc này thím cư xử rất nhũn nhặn. Thím làm cho chị
có thêm sức mạnh để giải quyết vấn đề.
Ngẫm nghĩ một lát, Hilda nói:
- Tiền làm thay đổi con người một cách ghê gớm.
- Phải - Lydia nói - Chính chú Harry lại là người đầu tiên có gợi ý đó! Và
anh Alfred khốn khổ của chị... Là người Anh, anh ấy không muốn nhìn thấy tiền
của nhà họ Lee chuyển vào tay một người Tây Ban Nha.
Hilda cười:
- Hãy nghĩ đến phụ nữ chúng ta, chúng ta có phải là những người ít bị ràng
buộc vào của cải của người ta không?
Lydia nhún vai:
- Ồ! Thím biết, tùy từng lúc vì đây có phải là tiền của chúng ta... của cải của
cá nhân chúng ta đâu. Nó mang một sắc thái khác.
Hilda suy nghĩ rồi lẩm bẩm:
- Con bé thật kỳ cục... em muốn nói Pilar. Nó sẽ ra sao đây?
www.phuonghong.com

124

www.taixiu.com

Tác Giả: Agatha Christie

CHẾT TRONG ĐÊM NOEL

Lydia thở dài:
- Cũng may là nó có thể sống độc lập nhờ vào tài sản của mẹ nó. Nó không
thể chấp nhận đề nghị của anh Alfred được. Nó rất kiêu hãnh và có ít tính chất
người Anh để sống theo kiểu chỉ được chu cấp ăn mặc.
Chị mơ màng nói thêm:
- Ddã nhiều năm chị giữ một sợi giây chuyền Ai Cập. Ở đấy, trên là nắng
mặt trời, dưới là cát bỏng, nhưng nó vẫn lấp lánh một cách kỳ diệụ Ở đây nó bị
xỉn đi và không lấp lánh nữa.
- Vâng, em hiểu...
Lydia nói với người em dâu bằng giọng dễ mến:
- Chị rất sung sướng được gặp thím, thím và chú David. Cả hai cùng trở về
là rất tốt.
Hilda thở dài:
- Về phần mình, em lấy làm tiếc là đã trở về đây.
- Phải, chị biết. Nhưng hãy yên tâm, Hilda. Chuyện vừa xảy ra không làm
xáo động chú David như người ta tưởng. Chú ấy rất nhạy cảm, một cú sốc đủ
làm chú ấy quỵ. Ngược lại, chị thấy David vẫn bình tĩnh...
Hilda bối rối:
- Cả chị nữa, Lydia, chị cũng đã chú ý đến anh ấy ư? Tuy nhiên đó là sự
thật...
Hilda yên lặng một lúc lâu và nhớ lại những lời chồng mình nói tối hôm qua.
Hất mớ tóc vàng ra đằng sau, anh nói bằng giọng sôi nổi:
- Em có nhơ" không, Hilda, khi Tosca thắp nếu trước Scarpia, đó là lúc
Scarpia vừa nói: "Bây giờ ta tha thứ cho hắn...". Nhân chuyện này anh nghĩ đến
cha. Đã nhiều năm anh muốn tha thứ cho cha, nhưng không thể được. BâY
giờ... anh không thể làm như vậy được nữa. Sự thù hận của anh đã tiêu tan. Anh
thấy mình thanh thản như người vừa cất được gánh nặng trên vai.
- Vì ông cụ vừa qua đời, đúng không? - Chị hỏi với vẻ sợ hãi.
Anh cãi lại, giọng nói hơi lắp bắp:
- Không. Em không hiểu anh rồi... Không phải vì cha anh đã chết... mà là vì
sự thù hận ngu ngốc trong con người anh đã chết...
Hilda nhớ lại cuộc nói chuyện ấy với David.
Chị muốn kể lại cho Lydia nghe, nhưng lại thấy khôn ngoan hơn cả là giấu
biệt nó đi.
*
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Hilda đi theo Lydia ra khỏi phòng khách. Tới phòng xép họ thấy Magdalene
đang đứng ngắm một gói hàng đặt trên bàn. Chị ta giật mình khi thấy hai người
chị dâu bước tới.
- Ồ! Chắc chắn đây là món hàng quan trọng của ông Poirot. - Chị nói - Em
vừa đặt nó lên bàn và đang tự hỏI đây là cái gì.
Lydia cau mày rồi nói:
- Tôi phải đi chuẩn bị bữa ăn đây.
Bằng giọng của một đứa trẻ được chiều chuộng nhhưng vẫn còn đôi chút lo
ngại, Magdalene tuyên bố:
- Em phải nhìn qua mới được!
Chị mở gói giấy rồi kêu lên một tiếng khi nhìn thấy vật được gói ở trong gói
hàng.
Lydia và Hilda cùng quay lại và mở to mắt.
Magdalene lắp bắp nói:
- Một bộ ria giả. Tại sao?
Hilda trả lời:
- Để cải trang; nhưng...
Lydia nói tiếp:
- Nhưng ông Poirot đã có một bộ ria đẹp rồi kia mà... bộ ria thật!
Magdalene gói món hàng lại rồi nói:
- Em chẳng hiểu gì hết. Thật là... điên rồ. Ông Poirot mua bộ ria giả để làm
gì nhỉ?
o0o
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Pilar rời khỏi phòng khách khi mọi người đang tranh luận về bản di chúc của
ông ngoại. Cô đi tới phòng xép trong khi Stephen Farr từ ngoài vườn trở vào.
- Này - Anh hỏi cô - Cuộc họp gia đình đã xong rồi ư? Người ta đã đọc bản
di chúc chứ?
Như muốn khóc, cô gái nói:
- Tôi không có gì... không có gì cả! Bản di chúc ấy đã lập từ lâu. Ông ngoại
đã chia phần cho mẹ tôi, nhưng vì con gái ông đã qua đời nên phần của mẹ tôi
được chia đều cho những người khác.
- Thật là khổ tâm - Stephen nói.
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- Nếu còn sống, hẳn là ông ngoại đã viết một bản di chúc khá c. Ông sẽ dành
phần cho tôi... cho tôi. Tôi sẽ có rất nhiều tiền. Có thể sau này ông sẽ cho tôi
toàn bộ tài sản của mình nữa ấy chứ!
Stephen mỉm cười cãi lại:
- Nhưng như vậy thật không công bằng với mọi người trong gia đình.
- Không. Ông ngoại yêu quí tôi hơn những người khác.
- Thật là tham lam, Pilar thân mến!
Cô gái bình tĩnh nói:
- Cuộc sống thật là cay độc với phụ nữ! Họ phải tự lo liệu khi còn trẻ. Khi họ
trở về già và xấu xí thì người ta đuổi họ đi.
- Chuyện cô nói thì không hẳn thế đâu, nhưng không nên buồn phiền. Gia
đình sẽ chăm sóc cho cô, Pilar.
- Tôi không muốn sống trong cảnh đó - Pilar nói với giọng buồn khôn nguôi.
- Tôi biết cô không muốn ở đây. Pilar, cô có thích sống ỏ Nam Phi không?
- Thích chứ.
- Ở đấy có mặt trời, có không gian rộng rãi - Stephen nói - Nhưng người ta
phải làm việc căng thẳng. Cô có chịu được không?
Cô gái ngập ngừng trả lời:
- Tôi không biết.
- Cô thích ngồi trên bao lơn, miệng nhai kẹo hết ngày, đúng không? Người
cô sẽ béo phì ra.
Pilar bật cười.
- Tốt rồi! - Stephen nói - Cuối cùng thì tôi đã thành công trong việc làm cho
cô cười rồi.
- Tôi đã hy vọng được cười thỏa tích trong dịp lễ Noel. Trong sách vở, người
ta nói lễ Noel ở nước Anh rất vui. Người ta nói đến những chiếc bánh ngọt có
nho, có cây thông Noel...
- Với điều kiện là không có vụ giết người nào xảy ra! Đi theo tôi, Pilar. Bà
Lydida đã cho tôi xem những chuẩn bị cho ngày lễ của bà. Đây là những thức
ăn đồ uống.
Anh dẫn cô gái vào một căn phòng nhỏ.
- Nhìn đây: những hộp bánh kẹo, mứt, những thùng cam và hạt dẻ... đây là
phá ọ Còn dây là...
- Ô! - Cô gái vỗ tay reo lên - Đây là những khuyên tai bằng vàng và bạc!
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- Người ta treo chúng lên cây thông để tặng cho những người giúp việc. Đây
là ông già Noel và những thằng lùn để trang trí cho phòng ăn. Đây là những quả
bóng bay muôn màu! Chỉ cần thổi phồng chúng lên thôi.
- Ô! - Cô gái kêu lên - Chúng ta có thể thổi một quả được không? Bác Lydia
chắc không phật ý. Tôi rất thích những quả bóng bay.
- Nào, em bé, hãy chọn một quả đi!
- Tôi lấy quả màu đỏ! - Pilar nói.
Cả hai người lấy một quả bóng và cùng thổi. Pilar ngừng lại để cười khi thấy
quả bóng đã căng phồng.
- Trông anh có vẻ kỳ cục - Cô nói với người bạn - Má anh cũng phồng lên.
Thôi cười, cô buộc đầu quả bóng lại và tung nó lên. Họ chuyền quả bóng
sang tay nhau để đi ra phòng xép. Poirot đang đứng ở đây và nhìn họ với vẻ khó
tin.
- Hai người chơi đùa như những đứa trẻ - Anh bảo họ - Những quả bóng bay
rất đẹp.
Pilar nói:
- Quả bóng của tôi màu đỏ. Nó lớn hơn quả của anh. Nếu tung nó ra ngoài,
nó sẽ bay lên tận trời.
- Nào, chúng ta ra ngoài vườn, nói một điều ước rồi tung bóng lên.
Cô gái chạy ra vười có Stephen theo sau. Poirot thích thú đi theo họ.
- Tôi, tôi ước có thật nhiều tiền - Pilar tuyên bố.
Cô giữ một đầu dây và tung quả bóng lên. Bóng bay trong không trung.
- Không cần nói to điều ước như vậy - Stephen cười noí.
- Tại sao?
- Vì nó không bao giờ thành sự thật. Đến lượt tôi đọc điều ước và tung bóng.
Bóng của Stephen bay vào một bụi cây và nổ tung.
Pilar chạy lại rồi nói bằng giọng buồn rầu:
- Thế là xong!...
Dưới chân cô là một mẩu ống cao su trên đầu quả bóng. Cô gái nhặt vật đó
lên rồi nói:
- Đây giống cái mà tôi nhặt được trong phòng ông ngoại. Nó cũng ở quả
bóng ra nhưng nó màu hồng chứ không phải màu đỏ.
Poirot bỗng kêu lên một tiếng. Pilar quay lại, lạ lùng nhìn anh.
- Không có gì. - Anh bảo cô g'ai - Tôi vừa bước một bước hụt.
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Nói xong anh trở vào trong nhà.
- Những ô cửa sổ! - Anh lẩm bẩm - Thưa cô, môt. ngôi nhà có mắt... có tai.
Tôi không hiểu tại sao người Anh lại thích để ngỏ cửa sổ như vậy.
Lydia ra vườn và kêu lên:
- Bữa ăn đã chuẩn bị xong. Pilar thân yêu, bác Alfred sẽ cho cháu biết quyết
định của cuộc họp sau bữa ăn này. Cháu có muốn vào không?
Họ đi vào trong nhà. Vẻ nghĩ ngợi, Poirot đi theo.
o0o
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Khi ra khỏi phòng ăn, Alred bảo Pilar:
- Cháu có muốn vào văn phòng của ta không? Ta muốn nói chuyện với cháu.
Cả hai đi qua phòng xép để vào văn phòng. Những người khác vào phòng
khách. Chỉ một mình Hercule Poirot ở lại phòng xép, mắt nhìn vào cánh cửa mà
Pilar đã đi vào cùng Alfred.
Bất chợt anh thấy người quản gia đang đến bên mình. Ông Tressilian đang tỏ
vẻ khó chịu.
- Có chuyện gì vậy, ông Tressilian?
Người giúp việc bối rối:
- Tôi muốn nói với cậu Lee. Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu ấy trong
lúc này.
- Có chuyện gì khác thường ư?
Ông Tressilian lẩm bẩm một cách chậm chạp:
- Thật là kỳ cục! Chẳng ra nghĩa lý gì cả!
- Cho tôi biết việc gì đã xảy ra?
Sau một lúc ngập ngừng, ông nói với Poirot:
- Thế này, thưa ông. Chắc hẳn ông đã chú ý mỗi bên cửa có một đầu đạn trái
phá. Nhưng một trong hai viên đã biến mất rồi.
Poirot cau mày.
- mất từ lúc nào?
- Sáng nay tôi còn thấy cả hai đầu đạn. Tôi xin thề là như vậy.
- Chúng ta ra đấy xem sao.
Hai người đi ra cổng. Poirot cúi xuống đẩy đầu đạn còn lại rồi đứng lên, mặt
nghiêm nghị.
Bằng một giọng run rẩy người giúp việc hỏi:
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- Ai có thể lấy cắp vật đó, thưa ông? Việc này chẳng có nghĩa lý gì cả.
- Tôi cũng không thích chuyện này... không thích chút nào! - Poirot nóio.
Ông Tressilian lo ngại nhìn anh rồi lắp bă"p:
- Ngôi nhà này sẽ ra sao đây? từ khi ông chủ tôi bị giết hại, có một cái gì đó
làm lâu đài Gorston thay đổi. Tôi tưởng như mình đang sống trong một cơn ác
mộng. Tôi lẫn lộn tất cả và nhiều khi tự hỏi hay là tại mắt của mình.
- Ông nhầm rồi - Poirot ngẩng đầu bảo ông già - Ông nên tự hào về cặp mắt
của mình.
- Nhưng tôi nhìn kém... tôi nhìn không rõ như trước kia nữa. Tôi bị nhầm
lẫn. Tôi nhìn người nọ lại tưởng là người kia. Ông thấy không, tôi già rồi, không
thể làm việc được nữa.
Hercule Poirot vỗ vai ông rồi nói:
- Can đảm lên!
- Cảm ơn ông. Ông rất tốt, nhƯng tuổi tác nói rằng tôi đã già rồi. Tôi chỉ
nhìn thấy những bộ mặt trong quá khứ. Cô Jennifer, cậu David, cậu Alfred.. tôi
chỉ nhìn thấy bộ mặt thời trai trẻ của họ... từ cái ngày mà cậu Harry trở về..
- Đúng như tôi đã nghĩ - Poirot nói - Vừa rồi ông nói: Từ khi ông chủ tôi bị
giết hại... nhưng cái đó đã xảy ra từ trước. Mà chỉ từ sau cái ngày mà ông Harry
trở về thì ông mới thấy ngôi nhà này có vẻ lạ lùng, đúng không?
- Vâng, đúng như thế, thưa ông. Cậu Harry luôn mang những chuyện rắc rối
bên mình, cũng như ngày xưa...
Ông Tressilian nhìn cái bệ xây nay thiếu đầu đạn trái phá.
- Ai có thể lấy nó, thưa ông? - Ông già lẩm bẩm - Và để làm gì? Người ta
tưởng đây là ngôi nhà của những người điên!
- Tôi không cho rằng người ta điên! - Poirot nói - Nhưng một người nào đó
sắp gặp nguy hiểu, ông Tressilian.
Poirot nhanh chóng trở vào phòng xép.
Cùng lúc ấy, Pilar từ trong văn phòng đi ra. Mặt đỏ bừng, mắt sáng lên, đầu
ngẩng cao mà đi ra.
Khi Poirot đến bên cô gái thì cô giậm chân xuống đất kêu to:
- Tôi không muốn như vậy!
Poirot nhìn cô.
- Cô không muốn cái gì, thưa cô?
Pilar giải thích:
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- Bác Alfred vừa cho tôi biết rằng tôi sẽ nhận phần gia tài ông ngoại chia cho
mẹ tôi.
- Rồi sao nữa.
- Bác ấy bảo luật pháp thì không cho phép nhưng vợ chồng bác ấy và các bác
khác cho rằng tôi hưởng số tiền ấy là hợp lẽ công bằng.
Poirot lại hỏi:
- Rồi sao nữa?
Cô gái lại giậm chân xuống đất:
- Ông không hiểu gì ư? Mọi người cho tôi số tiền ấy. Họ cho tôi số tiền ấy.
- Tôi không hiểu tại sao cô lại bực mình... vì mọi người cho rằng theo lẽ
công bằng thì số tiền ấy phải thuộc về cô.
- Ông không hiểu....
- Ngược lại - Poirot bảo cô - Tôi hiểu rất rõ.
- Ô!...
Cô gái bực mình bỏ đi.
Có tiếng chuông gọi cổng. Poirot ngoái cổ lại nhìn thấy cái bóng của cảnh
sát trưởng Sugden trước ô kính. Anh hỏi Pilar:
- Cô đi đâu?
Cô nhăn mặt trả lời:
- Đến gặp mọi người trong phòng khách.
- Tốt - Poirot nói - Nhưng cô hãy ở trong ấy! Đừng đi quanh nhà.. nhất là
những chỗ tối. Hãy coi chừng, thưa cô, có một mói nguy hiểm đang đe dọa cô...
một mối nguy hiểm ghê gớm.
Anh bỏ cô gái để đến với Sugden.
Người cảnh sát trưởng đợi ông già Tressilian vào hẳn trong bếp rồi anh mở
một bức điện tín giơ lên trước mặt Poirot.
- Bây giờ thì chúng ta nắm được hắn rồi - Anh tuyên bố - Đây, ông đọc đi.
Nó vừa được gửi từ Nam Phi tới.
Bức điện viết: "Người con trai độc nhất của ông Ebnezer Farr đã chết cách
đây hai năm".
- Chúng ta đã được báo tin - Sugden nói.
o0o
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Đầu ngẩng cao, Pilar bước vào phòng khách.
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Cô đến bên Lydia đang ngồi đan bên cửa sổ.
- Bác Lydia - Cô nói - Cháu đến báo cho bác là cháu không nhận số tiền ấy.
Cháu sẽ đi khỏi đây ngay lập tức.
Ngạc nhiên, Lydia đặt chiếc áo xuống rồi nói:
- Cháu thân yêu. Hẳn là bác Alfred đã giải thích kém. Đây không phải là việc
làm từ thiện, nếu điều đó làm cho cháu phật ý. Không phải là một cử chỉ hào
hiệp của chúng ta mà chỈ là một việc làm theo lẽ công bằng. Nếu bình thường
thì mẹ c háu là người được hưởng khoản tiền ấy và sau đó là cháu. Cháu được
hưởng do cái quyền, bởi cái quyền của người con.
Pilar giận dữ kêu lên:
- Bác chỉ nói như thế thôi... cháu không thể nhận được. Cháu rất hài lòng khi
tới đây... Đối với cháu thì đây là một cuộc phiêu lưu lớn, nhưng các bác đã làm
hỏng hết cả rồi. Cháu sẽ đi... đi ngay lập tức... và mọi người sẽ không nói gì về
cháu nữa.
Nghẹn lời, cô gái chạy ra khỏi phòn gkhách.
Lydia mở to mắt và thở dài:
- Mình không thể tưởng tượng nổi con bé lại xử sự như vậy.
- Nó đúng là một đứa hư hỏng - Hilda nhận xét.
George hắng giọng rồi trịnh trọng nói:
- Sáng nay tôi đã nói mà... cái nguyên tắc ấy là sai. Pilar khá thông minh và
nó từ chối sự ban ơn...
- Đây không phải là sự ban ơn. Nó có quyền được hưởng số tiền ấy! - Lydia
kêu lên.
- Nó có cách hiểu củ nó - George nhận xét.
*
Đúng lúc ấy thì Poirot và Sugden bước vào phòng khách. Người cảnh sát
trưởng nhìn xung quanh rồi hỏi.
- Stephen Farr đâu? Tôi muốn gặp anh tạ
Trước khi mọi người kịp trả lời thì Poirot đã đặt ra một câu hỏi khác:
- Cô Estravados đi đâu rồi?
Với vẻ ranh mãnh, George báo tin:
- Nó sẽ rời khỏi nhà này, ít nhất như nó nói. Chắc chắn là nó đã mỏi mệt với
những bà con người Anh của nó.
- Nhanh lên!... Thưa ông! - Poirot bảo Sugden.
- Đi ngay!
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Khi hai người chạy vào phòng xép thì có tiếng người ngã và tiếng kêu thét.
- Nhanh lên!... Thưa ông! - Poirot giục.
Hai người trèo lên thang gác. Cửa phòng của Pilar để ngỏ và một người đang
đứng ngoài cửa. Đó là Stephen Farr.
- Cô ấy đã thoát nạn! - Anh báo tin.
Đứng dựa lưng vào tường, mắt mở to và sợ hãi nhìn vào đầu đạn đại bác
nằm lăn lóc trên sàn, Pilar giải thích:
- Đầu đạn được đặt trên cánh cửa phòng tôi. Tôi sẽ bị nó rơi trúng đầu nếu
chiếc áo đang mặc của tôi không vướng vào một mẩu đinh nhọn trên cửa khi tôi
bước vào.
Poirot quì xuống nhìn đầu đinh còn vương một sợi len đỏ. Nghiêm khắc nhìn
Pilar, anh nói:
- Thưa cô, mẩu đinh này đã cứu cô.
Người cảnh sát trưởng hoảng hốt kêu lên:
- Thế này là thế nào?
- Có một người nào đó muốn giết tôi! - Pilar nói ị
Sugden nhìn ra cửa:
- Một trò lừa ngốc nghếch... nhưng với ý định giết người. Lần này kẻ giết
người đã hỏng việc.
Với giọng ồm ồm, Stephen bảo Pilar:
- Ơn trời! Cô đã thoát chết.
Pilar giơ tay lên làm ra vẻ hùng biện.
- Ơn trời - Cô kêu lên - Tại sao người ta muốn giết tôi? Tôi đã làm gì?
- Cô nên tự hỏi: tôi biết gì?
- Tôi ư? - Pilar ngạc nhiên hỏi lại - Tôi không biết gì cả, thưa ông.
- Cô nhầm rồi. Cô Pilar, cô nó xem, khi xảy ra vụ giêt' người ấy thì cô đang
ở đâu?
- Tôi đã nói rồi.
Người cảnh sát trưởng bảo cô:
- Cô chưa nói đúng sự thật, thưa cô. Cô đã noí rằng mình nghe thấy tiếng kêu
của ông ngoại... Nếu đang ở trong phòng này thì cô không thể nghe thấy được...
Hôm qua ông Poirot và tôi đã làm một cuộc thí nghiệm.
- Ô!
Pilar tỏ ra luống cuống.
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Poirot bảo cô:
- Lúc ấy cô đang ở rất gần phòng của ông ngoại cô. Tôi tin rằng cô đang
đứng nấp vào phần hõm trên tường nơi có hai pho tượng.
Pilar giật mình:
- Ô! Sao ông biết?
Poirot cười:
- Anh Farr đã nhìn thấy cô.
- Không đúng! - Stephen Farr nói - Tôi không nói như vậy.
- Xin lỗi - Poirot bảo anh - Anh đã nhìn thấy cô ấy. Hãy nhớ lại cảm giác lúc
ấy của mình. Anh đã tưởng rằng mình nhìn thấy ba pho tượng, nhưng thật ra
chỉcó hai. Tối hôm ấy duy nhất có một người vận đồ trắng, đó là cô Estravados.
Chính cô ấy là pho tượng thứ ba. Đúng thế không, thưa cô?
- Vâng, đúng thế.
Poirot ôn tồn hỏi:
- Hãy nói thật đi. Lúc ấy cô đang làm gì ở đấy?
- Sau bữa ăn, để lại cái bà trong phòng khách, tôi lên phòng ông ngoại để nói
chuyện làm ông hài lòng. Nhưng khi đến hành lang, tôi thấy một người đang
đứng trước cửa phòng của ông. Sợ bị bắt gặp, vì ông đã ra lệnh cấm mọi cuộc
viếng thăm, tôi bèn nấp vào chỗ hõm trên tường. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng
động ghê rợn... Bàn, ghế, đồ sứ... đổ vỡ. Nỗi sợ hãi làm tôi đứng như chôn chân
xuống đất. Và rồi một tiếng kêu khủng khiếp (Pilar làm dấu thánh) làm tim tôi
như ngừng đập và tôi tự nhủ: "Ai đó sắp chết!".
- Rồi sao nữa?
- Sau đó mọi người chạy lên phòng ông ngoại. Tôi ra khỏi chỗ nấp và trà
trộn vào đám người.
Bằng một giọng nghiêm khắc, viên cảnh sát trưởng hỏi cô:
- Khi bị thẩm vấn tại sao cô không nói rõ như vậy?
Pilar ngẩng đầu và trả lời:
- Thật không khôn ngoan khi nói quá nhiều với cảnh sát. Nếu nói đúng như
thế thì các ông sẽ cho tôi là thủ phạm. Tốt nhất là tôi nói tôi đang ở trong phòng
của mình.
- Càng nói dối cô càng làm chúng tôi nghi ngờ cô hơn.
Stephen Farr bảo cô gái:
- Nói đi, Pilar...
- Gì vậy?
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- Ai đang đứng trước cửa phòng khi cô bước vào hành lang?
Ddến lượt mình, Sugden cũng căn vặn:
- Phải, ai là người đang đứng ỏ đấy?
Cô gái ngập ngừng. Cô mở to mắt và chậm chạp nói:
- Tôi không thể nói người ấy là ai được vì trời tối quá. Nhưng đó là một phụ
nữ....
o0o
5
Người ta đã mời mọi người vào phòng khách và cảnh sát trưởng Sugden
đang nhìn những bộ mặt lo âu. Với vẻ bực mình, anh nói với nhà thám tử:
- Đây là một thủ tục làm việc khác thường, ông Poirot.
- Đó là một ý kiến nhỏ của tôi - Poirot tuyên bố - Tôi muốn xác minh mọi tin
tức mình đã nắm được. Tiếp đó để mọi người đóng góp ý kiến tìm ra sự thật.
Sugden tự nhủ:
- Thật là mù quáng!
Và anh ngồi ngả lưng vào thành ghế.
- Trước hết - Poirot bảo anh - Hình như ông có một vấn đề đòi hỏi ông Farr
giải thích, đúng không?
Sugden mím môi:
- Tôi không muốn làm việc khi có quá nhiều người như thế này. Thôi được!
Anh đưa bức điện cho Stephen Farr.
- Ông Farr, vì ông có mặt ở đây dưới cái tên đó, ông có thể giải thích cho tôi
cái này được không?
Nhướn lông mày lên, Stephen Farr chậm chạp đọc bức điện. Sau đó anh trả
nó cho người cảnh sát trưởng rồi nói.
- Thật là bê bối, đúng không?
- Đó là điều ông muốn nói ư? - Sugden hỏi - Không bắt buộc ông phải trả lời
ngay....
Stephen Farr ngắt lời Sugden:
- Không cần nói về thủ tục nữa, ông cảnh sát trưởng. Tôi đã đoán ra ý muốn
của ông. Tôi sẽ giải thích cho ông về bức điện. Trước mặt ông tôi có vẻ là con
người kỳ cục, nhưng tôi hoàn toàn thật thà.
Nghỉ một thoáng, anh bắt đầu nói:
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- Tôi không phải là con trai của ông Ebnezer Farr; nhưng tôi có quen biết bố
con nhà ông Farr. Tôi là Stephen Grant. Xin ông đặt mình vào địa vị tôi. Tôi tới
một xứ sở tẻ nhạt và buồn bã. Trên xe lửa, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ, và, tôi
xin thú nhận ngay với ông, tôi đã chết mệt vì cô. Cô rất đẹp và hấp dẫn và tôi
tìm cách bắt chuyện với cô. Tôi quyết định không rời mắt khỏi cô. Khi ra k hỏi
toa xe của cô, tôi thấy một mảnh giấy dán trên va- li của cô. Tên cô ta thì ít quan
trọng, nhưng nơi cô sẽ đến làm tôi chú ý. Tôi thường nghe nói về lâu đài
Gorston và chủ nhân của nó qua người bạn cũ đồng thời là người cùng cộng tác
làm ăn với ông Simeon Lee là ông Ebnezer Farr.
- Thế là tôi quyết định tới lâu đài Gorston dưới cái tên Stephen Farr. Như
ông đã thấy trên bức điện, con trai của ông Ebnezer Farr đã qua đời trước đây
hai năm, nhưng ông già Ebnezer đã nói chuyện nhiều lần với tôi rằng ông không
đươc. tin tức gì về người bạn Anh của mình và ông Simeon Lee cũng không biết
gì về cái chết của anh Stephen Farr. Và thế là tôi thực hiện trò đánh tráo này.
Sugden lưu ý anh:
- Ông đã nhỉ lại khách sạn Vũ khí của Đức vua hai ngày để chuẩn bị thực
hiện ý đồ của mình.
- Đúng thế. Tôi đã tự hỏi mình có quá táo tợn khi làm việc này không và tôi
quyết định thử vậy may. Mọi việc diễn ra hoàn hảo. Ông già Lee thân mật tiếp
đón tôi và mời tôi ở lại để dự lễ Noel. Tôi nhận lời. Ddó là câu giải thích, thưa
ông Sugden. Nếu có điều gì khác thường thì xin ông nhớ lại thời ông mê một cô
gái. Có việc điên rồ nào mà người ta không làm trong trường hợp ấy? Như đã
nói với ông, tên thật của tôi là Stephen Grant. Ông có thể đánh điện về Nam Phi
để kiểm tra lại, nhưng tôi xin báo trước: người ta sẽ trả lời ông rằng tôi là một
công dân gương mẫu, chứ không phải là một tên vô lại, một tên cướp của, giết
người.
- Tôi cũng không nghĩ như vậy - Poirot nói.
Sugden gãi má:
- Tôi cần kiểm tra lại việc này - Anh nói - Trong khi chờ đợi, tôi muốn biết
tại sao ông không nói thật ngay sau khi có vụ án mạng thay vì phải nói dối?
- Tôi đã xử sự như một thằng ngốc! Tôi hy vọng thoát ra khỏi cái đó. Ông sẽ
nghi ngờ tôi nếu tôi nói mình tới đây với một tên giả. Mặt khác, tôi không đến
nỗi ngu dại mà không biết ông sẽ đánh điện hỏi Johannesburg.
Sugden nói thêm:
- Ông Farr, tôi không nghi ngờ gì về lời khai của ông. Tuy nhiên, chúng tôi
cũng sẽ nhanh chóng kiểm tra lại xem ông có nói thật không.
Anh nhìn Poirot bằng cặp mắt dò hỏi.
[/b]*[/b]
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- Hình như cô Estravados cũng có điều gì muốn nói với chúng tôi - Poirot
nói.
Pilar tái mặt, lẩm bẩm:
- Vâng. Tôi sẽ gặp nguy khốn nếu không có câu chuyện chia gia tài và những
lời của bà Lydia. Tới đây, đóng kịch, giả làm một người khác, những cái đó làm
tôi vô cùng thích thú, nhưng khi bà Lydia tuyên bố rằng tôi có quyền hưởng số
tiền đó vì tôi là con gái bà Jennifer thì tôi biết rằng mình không thể đi xa hơn
nữa.
Vẻ bực mình, Alfred kêu lên:
- Ta không hiểu gì cả, cháu gái.
- Ông cho rằng tôi là Pilar Estravados, cháu gái của mình ư? Sai rồi! Chị
Pilar và tôi cùng đi trên một chuyến xe khách ở Tây Ban Nha. Một quả bom rơi
trúng xe; chị ấy bị chết, còn tôi thì hao hao giống chị. Không thân quen, nhưng
chị ấy đã kể về gia đình mình, ở nước Anh đang đợi chị về, với tôi. Ông ngoại
chị là một thân hào giàu có, gọi chị về sống bên ông. Không tiền bạc, không biết
phải đi đâu, không biết phải làm gì, tôi nghĩ: Tại sao mình không lấy tấm hộ
chiếu của Pilar để tới nước Anh và thay thế chị để trở nên giàu có?
Mặt cô gái nở một nụ cười rất tươi.
- Tôi lập kế hoạch và tự hỏi mình có thành công không. Trên ảnh bộ mặt của
Pilar cũng gần giống mặt tôi. Khi ông Poirot hỏi tôi về hộ chiếu, tôi mở cửa sổ
và ném nó ra ngoài, sau đó tôi chạy xuống nhặt lên và lấy đất bôi bẩn vào ảnh.
Trong khi đi đường, các nhân viên không nhìn kỹ, nhưng ở đây...
Tức giận Alfred nói:
- Thế là cô đã lừa dối cha tôi bằng cách nói mình là cháu ngoại của ông cụ và
cô muốn khai thác tình yêu thương của ông.
Pilar xác nhận và nói với vẻ hài lòng:
- Phải, tôi biết ngay là ông rất yêu quí tôi.
- Vớ vẩn! - George kêu lên - Nhưng đây là một tội ác! Giả danh người khác
để moi tiền!
- Dù sao thì chú cũng chẳng cho cô ấy cái gì. Pilar, tôi khâm phục sự can
đảm của cô. Cảm ơn trời! Tôi không phải là bác của cô!
Pilar bảo Poirot:
- Ông biết ư? Từ lúc nào vậy?
Nhà thám tử cười:
- Thưa cô, nếu cô đã nghiên cứu luật Mendel (Gregor Mendel (822 - 1884)
nhà thực vật học người Áo - ND) cô sẽ biết hai người có mắt màu xanh thì
không thể sinh con có mắt màu đen được. Bà Estravados là một người vợ đoant
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rang. Tôi dễ dàng nhận ra cô không phải là Pilar Estravados. Cái trò đánh rơi
tấm hộ chiếu xuống vườn làm tôi càng khẳng định được điều này. Cô rất khôn
ngoan nhưng không qua mắt được Hercule Poirot đâu.
Người cảnh sát trưởng nói bằng giọng cộc cằn:
- Tôi thấy ở đây chẳng có gì là thông minh cả.
Pilar hỏi.
- Tôi không hiểu...
Sugden nói:
- Hình như cô còn nhiều chuyện cần nói với chúng tôi.
- Để cho cô ấy yên! - Stephen quát to.
Không thèm nghe, Sugden nói tiếp:
- Cô nói sau bữa ăn cô đã lên phòng của ông ngoại đơn giản là làm cho ông
cụ vui lòng. Tôi không tin. Chính cô là người đã lấy cắp những viên kim cương
ấ ỵ Sau khi cho cô xem kim cương, ông cụ sai cô cất chúng vào két sắt mà
không canh chừng cô. Khi phát hiện ra mình bị mất cắp, ông cụ biết chỉ có hai
người có khả năng làm việc này: Horbury, kẻ biết mật mã của khóa két, và cô.
- Thế là ông Simeon Lee gọi điện thoại cho tôi, mời tôi tới ngay. Ông cụ
cũng gọi cô lên sau bữa ăn. Cô lên và ông cụ đã tố cáo cô. Cô chối. Tôi không
biết những gì xảy ra sau đó. Có thể ông cụ cũng phát hiện ra cô không phải là
cháu ngoại của ông mà là một tên kẻ cắp chuyên nghiệp. Dù sao cô cũng thấy
mình đã lộ mặt và có thể bị đưa ra trước tòa án. Đã có một cuộc vật lộn và ông
cụ đã kêu lên. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng của ông cụ, sau khi đã khóa cửa
từ bên ngoài. Không thể chạy trốn ngay được, cô đã nấp vào khoảng hõm trên
tường, bên cạnh những pho tượng.
Pilar kêu to:
- Không đúng! Không đúng! Tôi không ăn cắp kim cương! Tôi không giết
ông già! Tôi xin thề trước Đức Mẹ Đồng Trinh.
- Vậy thì ai là thủ phạm? - Sugden hỏi - Cô nói là mình đã nhìn thấy một
người đàn bà đứng trước cửa phòng của ông già Lee. Qua câu chuyện ấy thì đó
là một nguời khác chứ không phải là kẻ giết người! Mặt khác cô là người duy
nhất nhìn thấy người ấy. Chắc rằng cô đã bịa ra để trốn tội.
George Lee nói qua kẽ răng:
- Đúng thế, chính cô ta là thủ phạm! Vấn đề đã quá rõ. Tôi vẫn nói một
người ngoài đã giết cha chúng tôi! Có điên mới nói rằng một thành viên nào đó
trong gia đình đã phạm một tội ác như thế này! Thật là không tự nhiên!
Poirot cựa quậy trên ghế và nói:
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- Tôi không đồng ý với ông. Theo tính cách của ông già Lee thì, ngược lại,
cái đó rất tự nhiên.
- Thế nào? - Quai hàm trễ xuống, George nhìn Poirot.
Nhà thám tử nói tiếp:
- Theo tôi, phải căn cứ vào những cái đã xảy ra. Ông Simeon Lee bị giết hại
bởi một trong những người của mình, người đó có đủ lý do để kết liễu đời ông.
George kêu lên:
- Một người trong chúng tôi ư? Tôi phản đối...
*
Poirot ngắt lời anh:
- Tất cả mọi người đang ngồi đây đều đáng bị nghi vấn cả. Trước hết là ông,
George Lee. Ông không yêu quí cha mình. Ông sống hòa thuận với cha là vì của
cải của ông cụ. Cha ông đã đe dọa giảm bớt trợ cấp của ông và ông biết rằng
mình chỉ có một khoản tiền lớn sau cái chết của ông cụ. Đó là một động cơ có
thể chấp nhận được. Sau bữa ăn, ông đã đi gọi điện thoại. Đúng, cuộc điện đàm
chỉ mất năm phút. Sau đó ông có thể lên phòng cha ông để giết ông cụ. Khi rời
khỏi phòng, ông đã đứng bên ngoài khóa cửa, hy vọng rằng sẽ có một vụ trộm
cắp tiếp sau vụ giết người. Trong khi hốt hoảng ông đã quên không mở cửa sổ
để tên kẻ cắp có thể chạy trốn. Thật là dại dột, xin lỗi, tôi cho rằng ông không
thông minh lắm.
Poirot nghỉ một lát, trong khi đó George không thể cãi lại được, vì người ngu
ngốc cũng có thể phạm tội.
Poirot quay sang Magdalene:
- Bà cũng có một động cơ. Bà mang công mắc nợ khá nhiều và những lơì nói
của người bố chồng làm bà tức giận. Bà không có chứng cứ ngoại phạm. Bà đến
phòng đặt máy điện thoại nhưng không gọi điện và bà không nói gì về việc
mình ở đâu khi xảy ra vụ án mạng ấy.
Bây giờ nói về ông David Lee. Nhiều lần chúng tôi được nghe nói về sự thù
hận và lòng thèm khát trả thù trong gia đình ông Simeon Lee. Ông David Lee
không bao giờ quên, nói cách khác là, không bao giờ tha thứ cho người cha đã
đối xử tàn nhẫn với mẹ ông. Câu nói về người vợ đã qua đời cuối cùng của ông
già như là những giọt nước làm tràn cốc nước. Ông David chơi dương cầm
trong thời gian có vụ giết người. Một sự trùng hợp lạ kỳ là ông đã chơi bản
Hành khúc tang tóc. Giả định là một người khác chơi bản Hành khúc tang tóc
thì có thể không có chuyện gì.
Bằng một giọng bình tĩnh, Hilda nói:
- Đây là một gợi ý đáng sợ!
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Poirot quay sang người vừa phát biểu ý kiến.
- Bây giờ tôi nói sang một người khác, thưa bà. Chính bà đã phạm tội. Bà đã
nhẹ nhàng lên phòng của người bố chồng và kết liễu cuộc sống của ông già, một
người mà bà cho rằng không xứng đáng được tha thứ. Thưa bà, khi tức giận thì
bà rất dữ tợn.
- Tôi không giết bố chồng tôi - Bà David Lee tuyên bố.
Cảnh sát trưởng Sugden bất chợt nói:
- Ông Poirot hoàn toàn có lý. Người ta có thể nghi ngờ tất cả trừ ông Alfred
Lee, ông Harry Lee và bà Alfred Lee.
- Tôi không đồng ý loại trừ ba người ấy.
- Vậy ông nói đi, ông Poirot.
- Ông nghi vấn tôi vì lý do gì? - Lydia hỏi.
Chị nhướn cặp lông mày và cười.
- Tôi không nói về động cơ, thưa bà, nó đã quá rõ ràng. Còn về chứng cứ vô
can của bà, tôi xin lưu ý bà, người quản gia, Ông Tressilian bị cận thị, chỉ nhìn
thấy mờ mờ những vật ở xa. Mặt khác, phòng khách rất rộng, có chụp đèn dày.
Một hoặc hai phút trước khi có tiếng động trên lầu, ông Tressilian vào phòng
khách thu dọn đĩa chén. Ông ấy tưởng mình đã nhìn thấy bà trong một tư thế
quen thuộc trước cửa sổ có màn gió dày che lấp.
Lydia cãi:
- Ông ấy thấy tôi đang đứng đấy, thưa ông.
Poirot nói tiếp:
- Bà mặc một chiếc áo dài đẹp có mũ trùm đầu... Có thể là ông Tressilian chỉ
nhìn thấy chiếc áo treo bên rèm che nên có cảm giác là bà đang đứng đấy.
- Nhưng đúng là... tôi đang đứng ở đấy... - Lydia nói.
- Tại sao ông dám.... - Alfred lên tiếng.
Harry ngắt lời anh trai.
- Cứ để ông ấy nói, Alfred. Sẽ đến lượt anh. Làm thế nào mà anh Alfred lại
có thể giết người cha yêu quí của mình trong khi anh ấy đang cùng với tôi ngồi
trong phòng ăn lúc ấy?
Poirot nhìn người vừa nói với vẻ chiến thắng:
- Rất đơn giản. Một chứng cứ ngoại phạm có thể do kẻ đối địch đưa ra. Cả
hai ông đều không ưa nhau. Mỗi người đều biết như thế. Về mặt công khai, ông
đưa ra những lời châm chọc với anh trai và ông ấy cũng có những lời nặng nề
với ông. Ông Alfred đã mệt mỏi với người cha có nhiều tật xấu nên gọi ông về.
Hai ông đã cùng nhau lập kế hoạch. Alfred phải tỏ ra ghen tị với em trai. Ông
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phải tỏ ra khinh thường người anh. Buổi tối xảy ra vụ án mạng, một trong hai
ông ngồi lại phòng ăn noí rất to làm như cả hai đang có mặt ở đấy. Người kia
lên lầu và gây án...
Alfred nhảy lên một bước.
- Đồ quỉ sứ! - Anh hét lên - Đồ quỉ sứ vô nhân đạo...
Anh không thể nói được gì hơn nữa.
Sugden mở to mắt nhìn Poirot.
- Ông cho là như vậy ư?
- Tôi chỉ muốn nói với mọi người những cái có thể xảy ra! Nhưng sự việc đã
diễn ra như thế nào? Để hiểu chúng, chúng ta phải đi từ bề ngoài tới thực tế...
Chúng ta phải bắt đầu từ tư cách của ông Simeon Lee.
o0o
6
Cảnh sát trưởng thở dài rồi tuyên bố:
- Hoặc là tôi đã loạn óc... hoặc là mọi người đã điên cả rồi. Bà Lee, bà vừa
kể một câu chuyện khá kỳ cục.
Hilda cãi lại:
- Tôi đã nói với ông rằng tôi nghe thấy tiếng vật lộn và tiếng kêu của ông già
khi người ta cắt cổ ông... và, sau đó không nhìn thấy ai ra khỏi phòng!
- Và bà đã không noí gì từ đấy đến nay? - Poirot hỏi.
Mặt hơi tái đi, Hilda nói với giọng quả quyết:
- Nếu nói thì các ông sẽ cho tôi là người giết bố chồng mình.
Poirot lắc đầu:
- Không. Không phải bà... mà là con trai của ông cụ.
Stephen Farr phản đối:
- Tôi xin thề trước Thượng Đế rằng tôi không đụng vào người ông già.
- Cũng không phải ông. Ông cụ có nhiều con trai.
Harry can thiệp:
- Quỉ thần ơi!
George nhìn thẳng phía trước, David đưa tay lên che mặt còn Alfred thì hấp
háy mắt.
Poirot nói:
- Buổi tối khi tôi tới đây... buổi tối xảy ra án mạng... tôi đã nhìn thấy một
bóng ma... Bóng ma của cái chết! Khi nhìn thấy ông Harry Lee tôi rất ngạc
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nhiên. Tôi có cảm giác là đã gặp ông ta ở đâu rồi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt và
thấy Harry rất giống cha. Do đó tôi có cảm giác là đã nhìn thấy ông ta.
Hôm qua một người ngồi trước mặt tôi đầu ngả về đằng sau mà cười... tôi
tưởng đây là Harry Lee. Tôi thấy một người khác cũng có những nét của người
qua đời.
Không có gì đáng ngạc nhiên nếu ông Tressilian nói mình đã mở cổng cho
không phải là hai mà là ba người giốn gnhau. Sự nhầm lẫn người nọ với người
kia trong trường hợp này là không có gì đáng ngạc nhiên. Cùng tầm thước, cùng
cử chỉ (nhất là cách đưa tay lên gãi má), cùng cách ngửa đầu ra phía sau mà
cười, mũi cũng khoằm. Tuy nhiên nhận ra sự giống nhau đó không dễ dàng gì...
vì một trong ba người có bộ ria.
Hơi nghiêng đầu trước cử toạ của mình anh nói tiếp:
- Người ta thường quên những người cảnh sát. Họ đều là những người đàn
ông như những người khác và họ có vợ, con, mẹ và... cha. Nếu các vị còn nhớ
thì ông Simeon Lee là người có nhiều tai tiếng. Chạy theo phụ nữ, ông cụ làm
vợ rất đau khổ. Một đứa con ngoài giá thú có thể được người cha di truyền cho
những đăc. tính về thể chất và tinh thần của mình; anh ta được thừa kế tính kiêu
ngạo, lòng ham trả thù và cả những cử chỉ của người cha nữa.
Quay sang người cảnh sát trưởng anh cao giọng:
- Cả cuộc đời anh, Sugden, anh đã nuôi một mối hận đối với cha anh. Đã từ
lâu anh nghĩ đến việc giết ông già để trả thù những tội lỗi mà ông đã gây ra.
Ông sống ở quận bên. Nhờ vào tiền của ông Simeon Lee, mẹ anh đã có thể kiếm
được người chồng chịu nuôi con riêng của vợ. Anh vào ngành cảnh sát ở
Midleshire một cách thuận lợi: một cảnh sát trưởng có thể giết người và thoát ra
một cách dễ dàng.
Mặt của Sugden trắng bệch như tờ giấy.
- Ông điên rồi! - Anh ta kêu lên - Tôi ở ngoài lâu đài Gorston khi ông già
Lee bị giết hại.
Poirot ngẩng đầu:
- Không. Anh đã giết ông già trước khi rời khỏi lâu đài trong cuộc viếng
thăm đầu tiên của anh. Không một ai nhìn thấy anh ra về. Anh không gặp khó
khăn gì trong việc này. Ông Simeon Lee đợi anh, đúng, nhưng không phải ông
già gọi anh. Chính anh là người gọi điện thoại cho ông già nói mơ hồ là có một
ý định ăn trộm. Anh hẹn mình sẽ tới al^u đài Gorston vào lúc tám giờ với lý do
quyên tiền cho công tác từ thiện! Anh không gây ngạc nhiên nào cho ông già,
ông cụ hoàn toàn không biết anh là con trai ông. Anh vào trong phòng và kể
một chuyện ăn cắp kim cương do anh bịa ra. Ông già mở két sắt để chỉ cho anh
ông vẫn còn giữ những viên kim cương ấy. Anh xin lỗi và cùng ông già trở về
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ngồi bên lò sưởi rồi bất thần anh bịt miệng ông già để ông không kêu được và
cắt họng ông. Một trò trẻ con đối với một người lực lưỡng như anh.
Sau khi lấy những viên kim cương, anh dàn cảnh. Anh chồng bàn, ghế, lọ sứ,
đèn, cốc chén lên nhau và quàng một sợi giây mang theo vào đó. Anh cũng
mang theo một cái chai đựng máu súc vật có pha thêm xi - trát xô - đi - um. Anh
vấy máu khắp nơi và cả trên cổ nạn nhân. Anh cho lửa trong lò sưởi cháy to để
giữ hơi ấm cho xác chết. Sau đó anh cho hai đầu sợi giây ra ngoài khe cửa sổ,
cho nó chạy dọc tường xuống đất. Anh rời khỏi phòng và từ bên ngoài anh khóa
cửa lại. Điểm này rất quan trọng, vì không ai vào phòng ông Simeon Lee được
nữa.
Anh giấu những viên kim cương vào chiếc bể cạn thể hiện Biển Chết. Việc
làm này nhằm dồn mọi nghi ngờ vào những người con chính thức của ông già
Lee. Trước chín giờ anh tới chân tường, phía dưới cửa sổ và anh kéo hai đầu
dây. Đồ đạc trong phòng đổ vỡ. Anh thu sợi dây và giấu vào trong người.
Nhưng một mánh khóe khác của anh không thành công.
Poirot nhìn mọi người trong phòng:
- Các vị mô tả tiếng kêu của ông Simeon Lee trước khi chết mỗi người một
khác. Ông Alfred đã ví đây như tiếng kêu của một người bị tử thương. Vợ ông
và ông David đều nói đây là tiếng kêu của người bị hành hình. Ngược lại bà
David Lee lại cho đây là tiếng kêu vô hồn... một cái gì đó không phải là của con
người, một tiếng kêu của con thú. Ông Harry đi sát sự thật hơn khi nói đây là
tiếng kêu của một con lợn bị chọc tiết.
Các vị có biết những quả bóng bằng cao su màu hồng để người ta vẽ những
hình ngộ nghĩnh trên đó không? Người ta bán chúng trong các chợ phiên dưới
cái tên là "lợn bị chọc tiết". Khi không khí được thổi đầy vào quả bóng thoát ra
thì nó gây nên một tiếng rên rỉ kéo dài. Sugden, đây là mánh khóe cuối cùng của
anh. Anh đã đặt vào trong phòng ông già Lee một quả bóng như vậy, nút nó
bằng một mẩu gỗ, buộc vào sợi dây nối vào dây ròng ra ngoài cửa sổ. Khi anh
kéo sợi dây, quả bóng xì hơi từ từ. Cùng với tiếng đổ vỡ có tiếng lợn bị cắt tiết.
Các vị hãy đoán xem cô Pilar nhặt được cái gì trên sàn nhà?
Người cảnh sát trưởng muốn làm biến mất mẩu cao su trước khi mọi người
nhìn thấy nó. DÙ sao anh ta cũng lấy một cách khéo léo vật đó từ tay cô gái. Cái
đó cũng đáng khả nghi. Tôi biết chuyện này qua miệng của bà Magdalene Lee.
Dự phòng trước, Sugden đã cắt một mẩu cao su từ chiếc khăn kỳ cọ của ông
Simeon Lee, và đưa nó cho tôi xem cùng với mẩu gỗ. Thoạt tiên tôi thấy những
vật ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Khi cô
Estravados nhặt mẩu bóng bay bị vỡ nói mình đã nhặt được một mẩu cao su
màu hồng ở phòng ông ngoại thì sự thật hiện ra trước mắt tôi.
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Đến đây thì mọi việc đã phù hợp với nhau. Cuộc vật lộn, giờ xảy ra cái chết,
cửa bị khóa trái. Bây giờ thì tất cả đều hợp lý.
Nhưng từ sau lúc nói về mẩu cao su, Pilar Estravados trở thành kẻ thù của kẻ
giết người. Hơn nữa, chính cô gái đã làm cho hắn hoảng hốt. Chẳng phải cô ấy
đã nói về ông ngoại mình: "Chắc thời trẻ ông là người đẹp trai" rồi quay sang
người cảnh sát cô nói thêm: "như ông đấy" đó sao? Từ đó hắn hướng mọi nghi
ngờ về phía Pilar. Nhưng rất khó vu cho cô gái giết ông ngoại mình. Lúc đứng
ngoài phòng nhỏ, nghe thấy cô gái nói về mẩu cao su, hắn thấy thất vọng. Trong
khi mọi người đang dùng bữa, hắn đặt đầu đạn đại bác lên phía trên cánh cửa
phòng của cô Pilar. May thay, cô gái đã thoát chết....
Một bầu không khí nặng nề đèn nặng lên đám cử tọa của Poirot.
Rồi bằng một giọng rất bình tĩnh, Sugden hỏi Poirot:
- Ông biết tôi là kẻ gây án từ lúc nào?
- Những hoài nghi của tôi tan biến khi tôi mua bộ ria giả về nhà gắn vào bức
chân dung của ông Simeon Lee. Thế là tôi thấy ở đây bộ mặt của anh, giống
từng nét một với mặt của ông già.
- Cầu cho linh hồn của ông ta xuống địa ngục! - Sugden kêu lên - Tôi không
hối hận gì về những hành động của mình!
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