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Глава прва

ПУЦАЊ

Рајмонда ослушну. Поново, и то у два маха, зачу се 
доста јасан шум, који се јасно разликоваше од обичних 
шумова, што тако рећи редовно пропраћају ноћну ти-
шину, па ипак, тај шум био је тако слаб, да се не би мо-
гло тачно рећи, да ли је био близу или далеко, да ли се 
производио између зидова пространог замка или спо-
ља, између мрачне тишине у парку.

Устаде сасвим лагано из своје постеље. Прозор јој је 
био само притворен, те сад уклони дрвене капке. Јасна 
месечина миловаше миран предео рудина и шипражја, 
на којима се разбацане руине старе опатије оцртаваху у 
трагичним силуетама, осакаћеним стубовима, непотпу-
ним дугуљастим облацима, поткресаним галеријама и 
парчадима од стубова подупирача. Лак поветарац чар-
лијаше поврх тих нејасних слика, клизећи кроз оголело 
грање и непомично дрвеће и тихо покрећући лишће, 
које тек што је почело да избија из дрвећа.

И опет исти шум, или боље иста граја. . . То је дола-
зило с њене леве стране и испод спрата на коме је она 
становала, дакле из салона који су заузимали западно 
замачко крило.
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Мада је била храбра и јака, млада девојка осети како јој 
се јежи тело од страха. Брзо навуче своје ноћно одело и 
узе палидрвца.

— Рајмонда. . . Рајмонда. . .
Слаб глас, као какав шапат, долазио је из суседне собе, 

на којој врата нису била затворена. Она дође до њих пи-
пајући, кад се Сузана, њена рођака, појави на тим врати-
ма и скоро се обнезнани у њеном наручју.

— Рајмонда. . . јеси ли ти?. . . ти си чула?. . .
— Да. . . а зар ти не спаваш?
— Ја мислим да је то псето, што ме је пробудило. . . дав-

но већ. . . Али, оно више не лаје. Колико ли може бити 
сати?

— Одтрилике четири
— Слушај. . . Несумњиво, неко хода по салону!. . . 
— Тамо нема никакве опасности, јер је тамо твој отац, 

Сузана.
— Али може бити по њега опасно. Он спава поред ма-

лог салона.
— Тамо је и г. Давал. . . 
— На другом крају замка. . . како би могао он чути?
Устезаху се, не знајући на шта да се одлуче.
Да зову? Да вичу у помоћ? Нису смеле, јер им чак и 

звук њиховог гласа изгледао опасан. Али, Сузана, која 
дотле беше пришла прозору, узвикну пригушено:

— Погледај. . . један човек близу басена. . . 
И заиста један се човек брзо удаљаваше. Он је носио 

испод пазуха неки повећи предмет, чији се облик није 
могао распознавати и који га удараше по ногама, спре-
чавајући му ход. Видеше га да прође поред старе капеле 
и да се упути према једним малим вратима, издубљеним 
у зиду. Мора да су та вратанца била отворена, јер човека 
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изненада нестаде, а оне не чуше уобичајени шкрипут 
тих вратанца.

— Он је ишао из салона, — прошапута Сузана.
— Не, степенице и вестибил, морали би га одвести 

више лево. . . Сем ако. . . 
Спопаде их једна иста мисао. Нагоше се. Једне мерде-

вине биле су прислоњене уз фасаду и ослањале су се на 
први спрат. Млаз светлости обасја камени балкон. И сад 
други један човек, који је такође нешто носио, опкорачи 
тај балкон, спусти се низ мердевине и изгуби се истим 
путем.

Престрављена од неописаног страха и без и мало снаге, 
Сузана клече на колена, муцајући при том непрестано;

— Звонимо. . . вичимо у помоћ. . . 
— Ко би онда, дошао? твој отац. . . А ако је тамо још 

какав човек. . . и ако неко скочи на њега?. . . 
— Онда. . . онда. . . могла би се известити послуга. . . 

твоје је звонце у вези са њиховим спратом.
— Да. . . да. . . можда. . . можда би то нешто вредело. . . 

Само ако дођу на време!
Рајмонда потражи поред њене постеље електрично 

звонце и притисну у њега. До њих допре одоздо слаб 
звук и оне осетише, да су доле морали чути његово јасно 
звоњење.

Очекнуше. Завлада језовита тишина, коју сад не нару-
шаваше ни шуштање лишћа на дрвету.

— Страх ме је. . . страх ме је. . . — понављала је Сузана.
И наједаред, кроз дубоку ноћ, допираше испод њих хука 

од некакве борбе, ломњава пообараног намештаја, испре-
кидане речи, узвици, затим, ужасно, паклено самртничко 
кркљање, ропац неког створења кога угушише. . . 

Рајмонда скочи до врата. Сузана се очајно обеси о њену 
руку.
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— Не. . . не. . . не остављај ме. . . ја се бојим. . . 
Рајмонда је одгурну, изађе у ходник и пође даље, пра-

ћена Сузаном, која одмах за њом излете, посрћући изме-
ђу дувара и узвикујући преплашено. Рајмонда стиже до 
степеница, и прескакајући по неколико басамака пожу-
ри вратима великог салона и наједаред, као прикована 
на прагу, застаде, за које време и Сузана стиже поред ње. 
На три корака од њих, спазише према себи човека, који 
је држао фењерчић у руци. Једним покретом он управи 
сву светлост у њихову децу, дуго се загледа у њихова бле-
да и страхом извајана лица, па сасвим спокојно дохвати 
свој качкет, узе некакав пакет хартије, изглади трагове на 
тепиху, приђе балкону, окрете се према младим девојка-
ма, дубоко им се поклони, па га онда нестаде.

Сузана прва потрча малом будоару, који је раздвајао 
велики салон од собе њенога оца. Али чим је ушла, указа 
јој се страховит призор. При врло слабој месечини, опа-
зи на патосу два непомична тела како леже једно поред 
другога. Наже се над обадва.

— Оче!. . . Оче!. . . јеси ли ти то?. . . шта ти је?. . — јаукну 
јадна девојка, луда од страха.

После једног тренутка, гроф де Жесвре промуца. Ис-
прекиданим гласом, одговори јој:

— Ништа се не бој. . . ја нисам рањен. . . А Давал? Да ли 
је он жив? нож?. . . нож?. . .

У том пренутку дотрчаше два служитеља са запаље-
ним свећама. Рајмонда се наже над друго тело и у њему 
познаде Жана Давала, грофовог секретара и повереника. 
Преко његовог се лица већ беше просуло мртвачко бле-
дило.

Тада се она подиже, врати се у салон, узе са пушкарни-
це прислоњене уз дувар једну пушку, напуни је и изађе 
на балкон. Једва да је прошло педесет до шездет секунди, 
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од како је непознати човек крочио ногом на прву пречагу 
од мердевина. Према томе, мора да није далеко измакао, 
у толико пре, што је се морао постарати да уклони мер-
девине, да се други не би могао њима послужити. И заи-
ста, она га опази где иде дуж развалина старог звоника. 
Она сасвим мирно принесе пушку на нишан, пажљиво 
нанишани и окиде. Човек паде.

— Тамо је! Тамо је! — примети један од служитеља; 
Тога већ имамо, ја одох тамо.

— Не, Викторе, он се подиже. . . скините се степеница-
ма па трчите право малим вратима.

Виктор пожури, али још и не стиже до парка, а човек 
опет паде. Рајмонда зовну другог служитеља.

— Алберте, да ли га видите још доле? Поред велике 
аркаде?. . . 

— Да, вуче се по трави. . . рањен је. . . 
— Мотрите на њега одавде.
— Нема могућности да побегне. Десно од развалина је 

отворена рудина. . . 
— А лева врата чува Виктор, рече она, и опет узе своју 

пушку.
— Али, ви ваљда нећете тамо госпођице?
— Да, да, рече она одлучно, скоро љутито, пустите ме да 

и ја радим. . . имам још један метак. . . Ако само мрдне. . . 
Она изађе. Тренутак доцније Алберт је спази, где се 

упути развалинама. Он јој викну с прозора:
— Одвукао се иза аркаде, ја га више не видим. . . па-

жљиво, госпођице. . . 
Рајмонда обиђе око старог звоника, да би непознатом 

пресекла свако одступање, те је Алберт убрзо изгуби из 
вида. Како је и после неколико минута никако не виде, 
он се узнемири, па, непрестако мотрећи на развалине, у 
место да сиђе степеницама, он се успе да сиђе олуком.
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Кад у томе успе, и кад већ стаде на земљу, он се упути 
право аркади, где му је се човек последњи пут показао. 
Тридесет корака даље, наиђе на Рајмонду, која је трагала 
заједно са Виктором.

— Дакле? — упита је он?
— Није могућно да је изашао, одговори Виктор.
— Вратанца?
Баш отуда долазим. . . ево кључа.
— Па ипак. . . мора да је. . . 
— О, он нам је сигуран. . . Најдаље за десет минута, 

лупеж ће бити у нашим рукама.
Надзорник мајура и његов син, пробуђени пуцњем, 

дојурише са мајура, чије се грађевине уздижу доста да-
леко и удесно, али опет у границама бедемске ограде. 
Рекоше, да нису никога срели.

— Дођавола, не! — узвикну Алберт, — лупеж није мо-
гао оставити развалине. . . Открићемо га на дну какве 
рупе.

Организоваше тактичку извидницу, загледаше у сваки 
жбунић, раздвојише густу маховину и бршљан, што окру-
жаваху старе зидове. Уверише се да је капела закључана и 
да ниједно окно није сломљено на њеним прозорима. Оби-
ђоше неколико пута око старог звоника, прегледаше све 
углове и закутке. Сва истраживања остадоше бесциљна.

Само једно једино откриће: на самом месту, на коме се 
човек стропоштао, рањен хицем из Рајмондине пушке, 
нађоше шоферски качкет, од врло мекане жуте коже. 
Сем тога ништа друго.

У шест часова изјутра стиже и жандармерија из 
Њил-ла-Ревијере, која је о свему била одмах извештена, 
и која је пре доласка „на лице места“, послала хитан 
извештај Диепском суду, јављајући му укратко о поје-
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диностима злочина, о рани главног кривца „о открићу 
његове капе и оруђа, којим је извршио злочин“.

Око десет часова сиђоше благом низбрдицом, која 
се свршава баш до самог замка, двоја путничка кола. У 
једним од њих, првом фијакеру, били су прокураторов 
заменик и истражни судија и његов писар. У другим 
пак, мало скромнијим каруцама, седела су два млада 
новинарска репортера, представници Руанског Журнала 
и једног великог париског листа.

Указа им се стари замак. Он је некада био парохијско 
станиште Амбримезијских калуђера, кога је уништила 
Револуција, али га је обновио гроф де Жесвре, коме при-
пада од пре двадесет година. Замак се састојао из главног 
стана, над којим се уздизаше торањ са часовником и из 
два крила, свако окружено каменим бедемима. Изнад 
зидова, који су окружавали цео огромни парк и изнад 
платоа, на коме штрчаху високе и стрмене нормандске 
обале, указивала се плава површина мора између села 
Сент-Маргерит и Варан-жевиља.

Ту је живео гроф де Жесвре са својом ћерком Суза-
ном, лепим и нешто мало слабуњавим створењем са 
дивно плавом косом, и са својом нећаком Рајмондом 
од Сент-Верана, коју је узео к себи прве две године, кад 
изненадном и напрасном смрћу њенога оца и мајке, по-
стаде сирота. У замку је текао миран и правилан живот. 
С времена на време долазило је неколико суседа. Лети 
пак, гроф је скоро свакога дана изводио младе девојке 
до Диепа. Гроф је био висока раста и веома развијен, 
лице му је било лепо и озбиљно, а коса проседа. И ако 
врло богат, он је сам управљао својим великим имањем 
и надгледао своје огромне земље, уз припомоћ свога се-
кретара Жана Давала.
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Чим је ушао, истражни судија доби прва обавештења 
од Кевијона, жандармеријског наредника. Истина, још 
није било откривено склониште зликоваца, који је још 
непрестано био ту, али су били поседнути сви излази из 
замка. Свако бекство, било је искључено.

После тога, мала групица прође кроз главну салу и 
собу за исповедање, које су се налазиле у приземном 
спрату, па онда дођоше на први спрат. Одмах им паде у 
очи необичан ред, који је владао у салону. Ниједна ствар-
чица од намештаја, ниједна сличица са дувара, нису 
били помакнути са свога уобичајенога места, и никаква 
празнина између намештаја и слика. Десно и лево по 
дуварима, висили су величанствени фламански теписи 
са личностима. У дну собе, на ногарима, четири велике 
лепе слике са својим античким оквирима, које су пред-
стављале митолошке сцене. То су биле славне Рубенове 
слике, које је гроф де Жесвре, као и фламанске ћилиме 
наследио од свога ујака, маркиза од Бобадиле, шпањол-
ског гранда.

Г. Филел примети :
— Ако је крађа била повод злочану, онда овај салон на 

сваки начин није био њој изложен.
— Ко зна! — примети прокураторов заменик, који је 

мало говорио, али увек противно судијином мишљењу.
— Да, мој господине, прва брига сваког лопова била 

би да уклони ове тепихе и слике, чија је вредност нада-
леко чувена.

— Можда није имао времена да пробере.
— То ћемо тек видети.
У том тренутку уђе и гроф де Жесвре, у пратњи лекара. 

Гроф, који као баш да није много претрпео од убичиних 
напада, поздрави добродошлицом обе судије. Затим 
отвори врата будоара.
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У соби, у коју, сем доктора, нико није улазио откако 
је злочин извршен, владао је крајњи неред. Две столице 
беху оборене, један астал упола разбијен, и многи други 
предмети пообарани на земљу, а међу њима и један пут-
нички сат и кутија за писма. Бели листићи разбацане 
хартије, били су местимице попрскани крвљу.

Лекар уклони чоју која је покривала лешину. Жан Да-
вал, обучен у своје свакидање одело и са ципелама на но-
гама, био је прострт полеђушке по патосу и држао једну 
руку испод себе. Скидоше му јаку са кошуље, затим му 
раскопчаше кошуљу и онда спазише широку рану, која 
је дубоко продирала у груди.

— Смрт је морала наступити у тренутку, — изјави ле-
кар— . . . био је довољан само један ударац ножем.

— То је без сумње онај нож, — рече истражни судија, 
који сам приметио на салонском камину, поред самог 
кожног качкета?

— Да, — потврди гроф де Жесвре, — тај је нож одавде 
подигнут. Међутим, он је узет са пушкарнице у салону, 
одакле је и моја нећака, госпођица од Сен-Верана, узела 
пушку. Што се тиче шоферовог качкета, он је несумњиво 
убичин.

Г. Филел проучи још неке појединости у соби, постави 
доктору неколико питања, па онда замоли господина де 
Жесвре да му исприча све што зна и што је видео. Ево 
укратко, шта је гроф казао:

— Пробудио ме је Жан Давал. Уосталом, ја сам рђа-
во спавао, јер ми је досађивала месечина, и непрестано 
ми се чинило, као да чујем нечије кораке, кад наједаред, 
отворивши очи, спазим њега код самих мојих ногу, по-
ред мог кревета. Држао је свећу у рукама и био је потпу-
но обучен. . . како је и сад, јер је врло често радио доцкан 
у ноћ. Био је сав усплахирен и рече ми скоро кроз ша-


