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Глава прва

БРОЈ 514. СЕРИЈА, 23.

8. децембра прошле године г. Жербоа, професор ма-
тематике Версајске гимназије, пронађе међу осталим 
старудијама у једној телалници један мали писаћи сто 
од махагона који му се свиде због својих многобројних 
фијока.

— Ово ми баш треба за Сузанин рођендан, — поми-
сли он.

И како је већ мислио да, у границама својих скромних 
прихода, купи какав поклон својој ћерци, поче да се цен-
ка и најзад исплати суму од шесет и пет франака.

У тренутку кад је давао своју адресу, један млад човек 
отмене спољашности, уђе у радњу спази сто и запита:

— Пошто?
— Продат је, — одговори трговац.
— Ах!. . . господину, свакако?
Г. Жербоа поздрави и изађе сав срећан што има ову 

ствар, која се и другима допадала. Али није начинио ни 
десет корака на улици, а млади човек га стиже и са ше-
широм у руци рече му најучтивијим тоном:

— Ја вас најлепше молим да ме извините. . .  хоћу да 
вам поставим једно индискретно питање. . .  Да ли сте 
тражили нарочито овај писаћи сто?
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— Не. Тражио сам какве половне теразије за неке фи-
зичке експерименте.

— Према томе, вама није много стало до њега?
— Богами, стало ми је.
— Ваљда зато што је старински?
— Зато што је згодан.
— У том случају ви би пристали да замените за један 

сличан сто, који је исто тако згодан, али у бољем стању, 
зар не?

— Овај је у добром стању и замена изгледа бескорисна.
— Али. . . 
Г. Жербоа је човек нервозне и неповерљиве природе. 

Он одговори осорљиво:
— Молим вас, господине, не наваљујте.
Непознати стаде пред њим.
— Није ми позната цена коју сте платили, господине. . .  

Ја вам нудим двоструко.
— Не.
— Троструко?
— Ох! доста, — узвикну професор изведен из стрпље-

ња, — оно што припада мени није за продају.
Млади човек погледа га оштро, погледом који је г. 

Жербоа је имао да запамти, а затим без и једне речи 
више окрете се на петама и удаљи се.

Један сат доцније донеше сто кући професоровој, која 
се налазила на Вирофлејском путу. Он дозва ћерку.

— Ево, ово је за тебе, Сузана, ако ти се само свиђа.
Сузана је била лепо створење, отворене природе и 

срећна. Она загрли свога оца и пољуби га тако радосно 
као да јој је понудио какав царски поклон.

Исте вечери сместивши га у своју собу, при чему јој је 
помагала Хортанса, њихова служавка, она очисти фијоке 
и поређа брижљиво своје хартије, кутије с писмима, ко-
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респонденцију, збирку поштанских карата и неколико 
успомена које је она кријући чувала за спомен на свога 
рођака Филипа.

Сутрадан, око пола осам, г. Жербоа оде у гимназију. 
У десет часова Сузана га је чекала на изласку, по свакод-
невнам обичају, и он с великим задовољством угледа на 
тротоару преко пута капије њену љупку силуету и њен 
детињасти осмех.

Враћали су се кући заједно.
— А твој писаћи сто?
— Дивота! Хортанса и ја закуцале смо месингане бра-

ве. Рекао би човек да је злато.
— Ти си дакле задовољна?
— Да ли сам задовољна!? Чудим се како сам и досад 

могла да будем без њега.
Прођоше кроз врт пред њиховом кућом. Г. Жербоа 

предложи:
— Како би било да одемо да га видимо пре ручка?
— О! да, дивна мисао.
Она се попе прва и стигавши на врата од собе она уз-

викну пренеражена.
— Шта је било? — промуца г Жербоа.
Уђе и он за њом у собу. Писаћи сто беше нестао.

***

. . . Што је највише чудило истражног судију, био је не-
обично прост начин на који је крађа извршена. За време 
одсутности Сузанине и док је служавка била на пијаци, 
један носач, снабдевен прописном значком — суседи су је 
лепо видели — беше зауставио своја колица пред вртом 
и зазвонио двапут? Суседи, не знајући да је служавка у 
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вароши, не посумњаше ништа, тако да је онај извршио 
свој посао сасвим спокојно.

Треба забележити ово: ниједан орман није био обијен, 
ниједан часовник померен. Шта више, буђелар Сузанин, 
који она беше оставила на писаћем столу, нађоше на 
једном суседном столу заједно са златницима који су 
били у њему. Побуда крађе била је дакле јасно одређена, 
а то је и чинило да је крађа била необјашњива, јер напо-
слетку зашто ризиковати толико, за један тако незнатан 
плен?

Једини знак који је професор могао да достави био је 
јучерашњи инциденат.

Чим сам га одбио, онај младић се нагло наљутио и ја 
сам одмах добио јасан утисак да он одлази са претњом.

То је било доста неодређено. Упиташе трговца. Овај 
није познавао ни једног, ни другог господина. Што се 
тиче предмета, купио га је за четрдесет франака у Ше-
вреву на једној лицитацији и мислио је да га је продао по 
правој цени. Даља истрага не откри ништа више.

Али г. Жербоа остаде убеђен да је претрпео огромну 
штету. Мора да се крило читаво имање у тајној прегради 
које фијоке и то је био разлог због којег је онај младић, 
знајући за скровиште радио са таквом одлучношћу.

— Сироти оче, шта бисмо радили с тим имањем? — 
понављала је Сузан.

— Како! па са толиким миразом ти би могла да ре-
флектујеш на најбоље партије.

Сузана, чије се рефлектовање ограничавало на њеном 
рођаку Филипу, који је био жалосна партија, уздахну 
тешко. И у малој Версајској кући живот је и даље текао, 
мање весео, мање безбрижан, помрачен кајањем и разо-
чарењем.



11

Прођоше два месеца. А затим изненада, једно за дру-
гим, читав низ значајних догађаја, непредвиђених срећ-
них случајева и катастрофе!. . . 

Првог фебруара, око пет и по часова, г. Жербоа, вра-
тивши се кући са новинама у руци, седе, метну наочаре 
и поче да чита. Политика га није занимала и он преврну 
лист. Један чланак привуче одмах његову пажњу:

„Треће извлачење лозова Новинарског удружења.“
„Број 541, серија 23 добио је један милион.”
Новине му испадоше из руку. Соба се стаде обртати 

око њега, а срце му престаде куцати. Број 514 серија 23, 
то је био његов лоз! Купио га је сасвим случајно, да учини 
услугу једном свом пријатељу, јер није веровао нимало у 
срећне случајеве, а ето сад је добио!

Извади брзо бележник. Број 514 серија 23, био је запи-
сан на првој страни, да га подсети. А лоз?

Он полете у свој кабинет за рад да потражи кутију 
са писмима, међу која је оставио ову драгоцену харти-
ју и, посрнувши стаде на прагу као скамењен: кутије с 
писмима није било ту и он се са ужасом сети да се већ 
неколико недеља није ту налазила! Већ неколико недеља 
он је није виђао пред собом часовима кад је поправљао 
задатке својих ученика!

Зачуше се кораци по шљунку у врту. Он викну:
— Сузана! Сузана!
Она дотрча, попевши се брзо уз степенице. Пригуше-

ним гласом он промуца:
— Сузана. . . кутија. . .  кутија с писмима?. . . 
— Која?
— Она из Лувра. . . што сам је донео једног четвртка. . . 

што је стајала на крају овог стола.
— Па зар се не сећаш, оче?. . .  заједно смо је оставили. . . 
— Када?
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— Оно вече. . .  знаш. . .  у очи дана. . . 
— Ама где?. . .  одговарај. . .  не мучи ме.
— Где?. . па у писаћем столу.
— У писаћем столу што је украден?
— Да.
— У писаћем столу што је украден!
Он понављаше ове речи сасвим тихо, као да се нечег 

плашио. Затим је ухвати за руку и још тишим гласом 
рече:

— У њој је био један милион, кћери моја. . . 
— Ах! оче, зашто ми то ниси казао? — промрмља она 

наивно!
— Милион! — настави он, — то је био лоз Удружења 

што је добио.
Смрвљени под теретом тога пораза, они су дуго ћута-

ли не усуђујући се да проговоре.
Напослетку Сузана прошапта:
Али, оче, они ће ти ипак исплатити?
— Зашто? И на основу којих доказа? Требају дакле до-

кази?
— Наравно!
— А ти их немаш?
— Имам.
— Он је био у кутији.
— У кутији која је нестала?
— Да. И онај други ће да наплати.
— Али то би било гнусно. Па зар не можеш да га спре-

чиш?
— Ко зна! Ко зна! Овај човек изгледа опасан! Он рас-

полаже таквим средствима!. . .  Сети се само афере са 
писаћим столом.

Наједном он скочи и ударајући ногом о под продужи:
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— Али не, не, он неће добити овај милион, неће га 
добити! Зашто да га добије? Ма колико да је вешт, не 
може ништа. Ако се појави да наплати, спаковаће га! Ах! 
Видећемо, драги мој!

— Ти имаш дакле неку идеју, оче?
— Хоћу да браним наша права до краја, ма шта се 

десило! И ми ћемо успети!. . .  Милион је мој, ја ћу га 
добити!

Неколико минута доцније он посла ову депешу:
„Директору Хипотекарне банке,
„Капуцинска улица. Париз.“
„Сопственик сам лоза бр. 514 серија 23 и стављам за-

брану законским путем на свако туђе тражење.
„Жербоа”

Готово у исто време стиже Хипотекарној Банци овај 
други телеграм:

„Лоз бр. 514 серија 23 у мојим је рукама.
„Арсен Лупен.“

***

Кад год почињем да причам једну од безбројних аван-
тура из којих се састоји живот Арсена Лупена, долазим 
у праву забуну, толико ми изгледа да је најбаналнија од 
ових авантура позната свима онима који ће је читати. У 
истини, нема ниједног подвига нашег „националног ло-
пова”, како су га згодно назвали, који није био објављен 
са највећом сензацијом, ниједног његовог дела које није 
било проучено са свију страна, ниједног акта који није 
био коментарисан са оном изобиљношћу детаља, која се 
обично намењује описивању јуначких дела.

Коме, на пример, није позната она чудна историја 
„Плаве Даме” са оним интересантним епизодама, ко-
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јима су репортери стављали наслове крупним словима: 
Број 514 серија 23!. . . Злочин у улици Анри-Мартен!.. Плави 
дијамант!. . . Какву је сензацију начинила интервенција 
славног детектива Шерлока Холмса! Каква узрујаност 
после сваког заплета који је обележавао борбу између 
ова два велика мајстора! И каква је била јагма за нови-
нама онога дана кад су продавци викали булеварима: 
„Хапшење Арсена Лупена!”

Моје је извињење што ја доносим кључ загонетке. Око 
ових авантура остаје увек помало таме: ја је разгоним. 
Прештампавам чланке који су свима познати, интервјуе: 
али све ја то сређујем, класирам и доносим праву истину. 
Мој сарадник је Арсен Лупен, чија је љубазност према 
мени неисцрпна. По неки пут је то и Вилсон, пријатељ и 
повереник Холмсов. . . 

Свима је позната она смејурија кад објавише у новина-
ма обе депеше. Само име Арсена Лупена важило је као 
јемство за нешто неочекивано, као обећање за забавља-
ње галерије. А галерија је била. . . цео свет.

Истрагом коју је одмах повела Хипотекарна банка утвр-
дило се да је број 514. серија 23 био издат преко Версајске 
филијале Лионске Банке артиљеријском мајору Бесију. 
Мајор је погинуо при паду с коња. Од његових другова, 
којима се поверио пред своју смрт, дознало се да је био 
принуђен да уступи лоз једном свом пријатељу.

— Тај пријатељ, то сам ја, — изјави г. Жербоа.
— Докажите то, — примети директор Хипотекарне 

Банке.
— Да докажем? Врло лако. Најмање двадесет лица 

могу да посведоче да сам био у непрекидним срдачним 
односима и да смо се састајали у кафани на Војничком 
Тргу. Ту сам једног дана, да бих му помогао у једној тре-
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нутној неприлици, узео његов лоз од њега за двадесет 
франака.

— Имате ли сведоке за ту куповину?
— Немам.
— Па на чему заснивате онда ваше тражење?
— На писму које ми је он писао у погледу тога.
— Какво писмо?
— Писмо које је било чиодом утврђено за лоз.
— Покажите то писмо.
— Али оно се налазило у украденом писаћем столу!
— Нађите га.
То писмо достави Арсен Лупен. Једна нотица у „Гла-

су Француске” који има ту част да буде његов службени 
орган и чији је он, како изгледа, главни акционар — јед-
на нотица јављала је да је он предао г. Детинану, своме 
адвокату, писмо које је Мајор Беси писао њему лично.

Настаде читава експлозија од весеља у публици: Арсен 
Лупен узима адвоката! Арсен Лупен поштујући утврђе-
ни правни поредак означава за свог заступника једног 
правника:

Сви новинари полетеше за г. Детинана, радикалског 
посланика од утицаја, човека како несумњивог поштења 
тако и финог духа, помало скептичног, често пута чуд-
новатог.

Г. Детинан није никада имао то задовољство да се 
сусретне са Арсеном Лупеном — а он је то јако жалио 
— али је збиља примио упутства од њега и, веома пола-
скан избором којим је био почаствован, спремао се да 
енергично брани права свога клијента. Без околишења 
објави одмах мајорово писмо. Оно је збиља доказивало 
уступање лоза, али није помињало име прибавиочево. 
„Драги мој пријатељу. . . ” стајало је кратко написано.


