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Elso nap

Ez a július 7-e mesés nyári nap volt. Az ilyen csodás napok az  
Atlanti-óceán partján általában teljesen felvillanyozták Dupin fel-
ügyelőt. Mintha minden tiszta kék lett volna, a levegő – breton vi-
szonyokhoz mérten – már kora reggel igencsak meleg és ragyogóan 
tiszta volt; minden világosan kirajzolódott az éles fényben. Előző 
este még úgy tűnt, itt a világvége; súlyos, fenyegetően fekete felhő-
szörnyek száguldottak az alacsony égen, és heves széllökések köze-
pette özönvízszerű esőzéssel árasztották el a földet. 

Concarneau, a varázslatos „kék város”, amelyet még a múlt szá-
zadban neveztek el így a rakpartjain kiterített világító kék halász-
hálókról, és amely mostanáig megőrizte ezt a nevét, ragyogott a 
napfényben. Georges Dupin felügyelő az Amiralban ült, a bárpult 
legvégében, és szokásához híven kiterítette maga előtt az újságot. 
A  kerek óra a vásárcsarnok szép, régi épületén, ahol az ember 
minden hajnalban vásárolhatott a helyi halászok hálójába tévedt 
friss fogásból, hét óra harminc percet mutatott. A nagy múltú ét-
terem és kávézó, amely korábban szállodaként is működött, köz-
vetlenül a rakpart mellett állt, a híres óvárossal szemközt. A  ha-
talmas falakkal és tornyokkal védett ville close egy hosszúkás alakú, 
kis szigetre épült, amely festői látványt nyújtott a nagy kikötő- 
öbölben, ahová a lomha Moros torkollott. Amióta két évvel és hét 

˝
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hónappal ezelőtt „bizonyos összetűzések” következtében – ahogy 
az a belső iratokban állt – Párizsból ide, a világ végére „helyezték” 
át – pedig az egész addigi életét a csillogó fővárosban töltötte –, 
Dupin minden reggel az Amiralban fogyasztotta el a petit caféját; 
egyszerre szigorú és élvezetes rituálé keretében. 

Az Amiral helyiségeit jószándékkal sem lehetett bájosnak ne-
vezni, amióta néhány éve komoly összegekből felújították, vagyis 
„teljesen modernizálták”, ahogy azt Paul Girard, az étterem nyájas 
tulajdonosa büszkén megfogalmazta. Már nem sok minden emlé-
keztette a vendégeket a tizenkilencedik század végének dicső idő-
szakára, amikor világhírű művészek mellett aztán később Maigret 
is itt szállt meg. Gauguin közvetlenül az étterem előtt elég durván 
összeverekedett néhány faragatlan matrózzal, akik megsértették a 
festő jávai kamaszlány barátnőjét. Az Amiralba csak nagy ritkán 
tévedtek be turisták, azok inkább a főtér „romantikusabb” kávézóit 
látogatták. Így itt legalább senki sem zavarta az embert. 

– Még egy cafét. És egy croissant-t. 
Girard már a felügyelő pillantásából és alig észrevehető mozdu-

latából tudta, hogy mit szeretne a vendége, aki inkább eldörmögte, 
mintsem kimondta a kérését. Ez volt Dupin harmadik caféja. 

– Harminchétmillió… Látta, Monsieur le Commissaire? Har-
minchétmilliót lehet elvinni. – Girard már a régimódi presszó-
gépnél állt, amely hangos búgásával és sistergésével minden egyes 
alkalommal úgy ámulatba ejtette Dupint. 

Az Amiral tulajdonosa talán hatvan körül járhatott, lenyűgöző, 
hosszúkás feje volt, amit elsősorban a hatalmas bajusza uralt, amely 
már régóta ugyanolyan ragyogóan szürke volt, mint a fején meg-
maradt néhány hajszál. Mindig mindenen rajta tartotta a szemét, 
Girard mindig mindent látott. Dupin kifejezetten kedvelte, pedig 
nem sokat beszéltek egymással. Vagy talán éppen ezért kedvelte. 
Girard az első naptól kezdve elfogadta a felügyelőt – ami egyébként 
elég sokat jelentett errefelé, különösen, mivel a bretonok számára a 
párizsiak javíthatatlan külföldieknek számítottak.  
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– Az ördögbe!
Dupinnek eszébe jutott, hogy ő is mindenképpen venni akart 

néhány szelvényt. A gigantikus lottójackpotot, amely az egész or-
szágot lázban tartotta, a múlt héten sem vitték el. A  felügyelő az 
előző héten tizenkét mezővel játszott, és két számot sikerült is elta-
lálnia – igaz, két különböző mezőben. 

– Ma már péntek van, Monsieur le Commissaire. 
– Tudom, tudom.  
Mindjárt átmegy a szomszédban lévő újságoshoz. 
– A  múlt héten péntek reggelre mindenhol elfogytak a szel-

vények. 
Dupin – ahogy egész héten – aznap éjjel is borzalmasan aludt, 

és most igyekezett az újságra összpontosítani. Finistère tartomány 
északi részében egy átlagos júniusban a napsütéses órák száma eléri 
a száznegyvenötöt – ez év júniusában azonban ennek csak a hat-
vankét százalékát sikerült elérni, ami elég szánalmas eredmény. Fi-
nistère déli felében hetven százalék volt ez az érték, a szomszédos 
Morbihanban ugyanakkor, amely alig néhány kilométerre volt csak 
onnan, nyolcvankét százalékra is felment. Erről szólt a Ouest-France 
vezércikke. Az elképesztő meteorológiai statisztikák az újság specia- 
litásai közé tartoztak – bár ez tulajdonképpen minden breton új-
ságra és igazából minden breton emberre igaz volt. „Évtizedek óta 
nem volt olyan június – hangzott az újságcikk drámai összegzése –,  
amely ilyen letaglózóan kevés napsütést és meleget hozott volna 
számunkra.” Már megint. És a cikk úgy végződött, ahogy végződnie 
kellett. „Ez van: Bretagne-ban csodás az idő – ötször egy nap”; ez 
itt egyfajta hazafias mantra volt. A  breton időjárást ugyanakkor 
csak a bretonok szidhatták, és csak ők nevethettek rajta; ha ezt 
mások tették, az hatalmas udvariatlanságnak számított. És ahogy 
azt Dupin az itt töltött majdnem három év alatt már megtanulta, 
minden „breton sajátossággal” ez volt a helyzet.

A felügyelőt a mobiltelefonja bántó csörgése riasztotta fel. Gyű-
lölte ezt a hangot, bármikor szólalt is meg. Kadeg száma jelent meg 
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a kijelzőn. Dupinnek két vizsgálótisztje volt, Kadeg az egyik. A fel-
ügyelő rögtön elkomorodott. Hagyta kicsöngeni a telefont. Fél óra 
múlva úgyis találkoznak a kapitányságon. Dupin kicsinyesnek, el-
viselhetetlenül buzgónak és alázatoskodónak találta a beosztottját, 
akit ugyanakkor éktelen becsvágy fűtött. Kadeg a harmincas évei 
közepén járt, köpcös volt, kerek babaarcához kissé elálló fülek tar-
toztak, emellett erősen kopaszodott, ami nem állt különösebben 
jól neki – és közben ellenállhatatlannak képzelte magát. Rögtön az 
első napokban beosztották Dupin mellé, aki elég sok mindent meg-
próbált, hogy megszabaduljon tőle. Meglehetősen messzire elment 
e téren, de nem járt sikerrel.

A mobil másodszor is csörögni kezdett. Kadeg egyfolytában fon-
toskodott. Harmadszor is csörögni kezdett. Dupinen idegesség lett 
úrrá.

– Tessék?
– Monsieur le Commissaire? Maga az?
– Mégis kire számított, ha az én telefonomat hívta? – förmedt rá 

Dupin a vizsgálótisztre. 
– Locmariaquer prefektus telefonált, most az előbb. Magának 

kell beugrania helyette. Ma este, a kanadai Staten Stoudból érkezett 
testvérvárosi küldöttség fogadásán. 

Kadeg émelyítő affektálásától felfordult a felügyelő gyomra.
– Amint azt ön is tudja, Locmariaquer prefektus a mi bizott-

ságunk tiszteletbeli elnöke. A  hivatalos delegáció, amely egy 
hétig Franciaországban tartózkodik, ma este a Trégunc Plage-i 
Bretonnade tiszteletbeli vendége lesz. A  prefektusnak váratlanul 
Brestbe kellett utaznia, és magát kérte meg, hogy köszöntse a ne-
vében a delegációt és annak elnökét, dr. De la Croix-t. Trégunc kör-
nyéke mégiscsak hozzánk tartozik.   

– Micsoda?
Dupinnek fogalma sem volt, miről beszél Kadeg.
– Staten Stoud Concarneau testvérvárosa, Montreal közelében, a 

prefektusnak távoli rokonai élnek arrafelé, akik…
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– Háromnegyed nyolc van, Kadeg. Reggelizek…
– A  prefektus számára nagyon fontos a dolog, csak ezért tele-

fonált ide. És megkért, hogy haladéktalanul tájékoztassam. 
– Hogy tájékoztasson?
Dupin kinyomta a hívást. Semmi kedve sem volt akár csak 

egyetlen pillanattal is tovább foglalkozni ezzel a dologgal. Hála az 
égnek, túl fáradt volt ahhoz, hogy ténylegesen felidegesítse magát. 
Dupin ki nem állhatta Locmariaquer-t. Még most sem igazán tudta, 
hogyan kell kiejteni a főnöke nevét, ami egyébként számos breton 
név esetében így volt, és tekintettel arra, hogy a munkája során elég 
sok dolga akadt különféle emberekkel, nemritkán kínos helyzetbe is 
került emiatt. 

Dupin ismét az újságnak szentelte magát. Az Ouest-France és a 
Télégramme volt a két legfontosabb helyi lap, amely olykor külö-
nösen kedvesen és büszkén tárgyalták a bretagne-i történéseket; 
egyetlen oldalban tömören összefoglalta a nemzetközi és a francia 
híreket, gyorsan letudva a világban zajló eseményeket, amit aztán 
harminc oldalnyi regionális és helyi, többnyire nagyon helyi hír kö-
vetett. Dupin felügyelő mindkét lapot imádta. Az „áthelyezése” után 
először némileg berzenkedve, majd egyre növekvő érdeklődéssel 
látott neki a breton néplélek tanulmányozásának. A személyes ta-
lálkozások mellett éppen ezekből az aprócska, látszólag jelenték-
telen történetekből tudott meg a legtöbbet a helyiekről. Történetek 
a „világ végéről”, a finis terráról, ahogy a rómaiak a tomboló Atlanti- 
óceánba mélyen belenyúló, összevissza szabdalt félsziget legkülső 
részét nevezték, és ahogy a tartományt mind a mai napig hívják.

A telefon ismét csörögni kezdett. Megint Kadeg volt az. Dupint 
elöntötte a düh, bármilyen fáradt is volt.

– Ma este nem tudok elmenni, dolgom van, szolgálati kötelezett-
ségek, ezt közölje Loccarm… ezt közölje a prefektussal. 

– Gyilkosság. Gyilkosság történt – jelentette be Kadeg színtelen 
hangon.   

– Micsoda? 
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– Pont-Avenben, Monsieur le Commissaire. Pierre-Louis Pen-
necet, a Central szálloda tulajdonosát néhány perce holtan találták 
a szállodájában. Telefonon értesítették a pont-aveni őrsöt. 

– Ez valami vicc, Kadeg? 
– A két pont-aveni kolléga már minden bizonnyal ott van. 
– Pont-Avenben? Pierre-Louis Pennec?
– Ezt meg hogy érti, Monsieur le Commissaire?
– Mit tudnak még? 
– Csak annyit, amit az előbb elmondtam önnek.
– És biztosan gyilkosságról van szó?
– Nagyon úgy néz ki.
– Miért?
Dupin szinte már azelőtt bosszankodott a saját kérdésén, hogy az 

elhagyta volna a száját.
– Én csak azt tudom elmondani önnek, amit a szálloda szakácsa 

az ügyeletes rendőrnek mondott, és amit az aztán tovább…
– Jól van. De mi közünk van nekünk ehhez az ügyhöz? Pont-Aven 

Quimperlé területéhez tartozik, szóval ez Dercap ügye.
– Dercap felügyelő hétfő óta szabadságon van. Az ilyen komoly, 

rendkívüli események most a mi hatáskörünkbe tartoznak. Ezért 
aztán a pont-aveni őrs…

– Igen, igen… Máris indulok. Maga is induljon! És hívja fel Riwalt, 
üzenem, hogy ő is haladéktalanul jöjjön oda!

– Riwal már úton van. 
– Rendben. Ez nem lehet igaz! A pokolba!
– Monsieur le Commissaire?
Dupin letette.
– Mennem kell! – kiáltotta oda Girard-nak, aki kíváncsian nézett 

rá. Dupin letett némi aprót a pultra, és távozott az Amiralból. Az 
autója a rakpart nagy parkolójában állt, alig néhány lépésre az ét-
teremtől.
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Abszurd, gondolta Dupin felügyelő már a kocsiban ülve, ez teljesen 
abszurd!

Gyilkosság Pont-Avenben. Nyár közepén, nem sokkal a szezon 
kezdete előtt, amikor Pont-Avenből szabadtéri múzeum lesz, ahogy 
ezen Concarneau-ban gúnyolódni szoktak. Pont-Aven még az idil-
linél is idillibb hely volt. A festői – Dupin ízlésének túlságosan is 
festői – faluban, amely a tizenkilencedik század végén a művész-
telepe és elsősorban természetesen annak leghíresebb tagja, Paul 
Gauguin révén világhírnévre tett szert, és azóta minden francia-
országi útikalauzban és modern művészettörténeti műben helyet 
kapott, örök idők óta nem követtek el gyilkosságot. Ráadásul éppen 
az agg Pierre-Louis Pennec az áldozat, a legendás szállodatulaj-
donos, egy helyi intézmény, akinek már az apja és mindenekelőtt 
persze a nagyanyja, Marie-Jeanne Pennec, a Central híres alapítója 
is ugyanilyen legendás volt!    

Dupin a nevetségesen apró gombokat birizgálta az autó tele-
fonján. Gyűlölte ezt a telefont.

– Hol van, Nolwenn?
– Úton a kapitányságra. Éppen most hívott Kadeg. Képben 

vagyok. Gondolom, dr. Lafond-nal szeretne beszélni.
– Amilyen gyorsan csak lehet. 
Egy éve már egy másik törvényszéki orvos is dolgozott Quim-

perben, akit Dupin ki nem állhatott, Ewen Savoir, egy fiatal balos 
nyikhaj. Lenyűgöző eszközökkel és kütyükkel rendelkezett, de 
szörnyen ostoba volt. És borzalmasan körülményes. Igaz, Dupin 
az öreg, zsémbes dr. Lafond-t sem igazán kedvelte; néha komolyan 
hajba kaptak egymással, ha a felügyelő szerint nem haladtak elég 
gyorsan a dolgok, és olyankor Lafond úgy káromkodott, mint egy 
kocsis, ugyanakkor az öreg orvos mindig remek munkát végzett.   

– Savoirtól a falnak megyek. 
– Máris intézkedem. 
Dupin mindig örömmel hallotta ezt a mondatot Nolwenn szá-

jából. Nolwenn már a felügyelő elődjének és az elődje elődjének is 



14

a titkárnője volt. Nagyszerűen végezte a munkáját. Profi volt. Vég-
telenül profi.

– Jól van. Az utolsó concarneau-i körforgalomnál vagyok. Tíz 
perc múlva odaérek. 

– Monsieur le Commissaire, ez elég rémes ügynek tűnik. Elké-
pesztő! Én ismertem az öreg Pennecet. A  férjem néha megcsinált 
neki ezt-azt. Sok évvel ezelőtt.

Dupinnek már ott volt a nyelvén, hogy megkérdezze, mi volt az az 
„ez-az”, de aztán meggondolta magát. Fontosabb dolga is akad. Mind 
a mai napig nem sikerült pontosan megértenie, mi a foglalkozása 
Nolwenn férjének. Mintha valami meghatározatlanul univerzális 
ember lett volna. Mindig mindenkinek megcsinált „ezt-azt”. 

– Igen. Óriási felhajtás lesz. Finistère egyik ikonja. Meg Bre-
tagne-é. Meg Franciaországé. Mon Dieu…* Később majd jelent-
kezem.

– Tegye azt! Én már itt vagyok a kapitányságon. 
– Viszlát!
Dupin gyorsan hajtott; a szűk utcákhoz képest túlságosan is 

gyorsan. Ez nem lehet igaz, az öreg Dercap tíz év után most először 
szabadságra megy! Tíz napig lesz távol. A lánya férjhez ment; még-
hozzá Réunion szigetén – amit egyébként Dercap is végtelen os-
tobaságnak tartott, mivel a vőlegény is ugyanabból az álmos 
koszfészekből származott, mint a lány, három kilométerre Pont-
Aventől.  

Dupin már megint az autó telefonját bogarászta.
– Riwal?
– Monsieur le Commissaire!
– Maga már ott van?
– Igen. Éppen most érkeztem meg.
– Hol van a halott?
– Lent az étteremben. 

* istenem (francia)
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– Maga már volt ott?
– Nem.
– Senkit se engedjenek be! Senki sem megy be oda, amíg én oda 

nem érek. Maga sem. Ki találta meg Pennecet?
– Francine Lajoux. Az egyik alkalmazott.
– Ő mit mondott?
– Még nem beszéltem vele. Tényleg csak most érkeztem meg.
– Jól van. Igen. Rögtön ott vagyok. 
  

Dupin felügyelő valahogy borzalmasan nagynak látta a vértócsát, 
amely formátlanul szétfolyt a kőpadlón, annak egyenetlenségeit 
követve. Pierre-Louis Pennec magas, vékony, szikár férfi volt. Ősz, 
rövid hajjal. Még kilencvenegy évesen is tiszteletet parancsoló je-
lenség. A holtteste furcsán kitekeredve feküdt a hátán, a bal keze a 
térdhajlatát markolta, a csípője erősen megcsavarodott, a jobb keze 
a szívén, az arca borzalmasan eltorzult. Nyitott szeme a plafont 
bámulta. Jól láthatóan több sérülés is volt rajta, a felsőtestén, a 
nyakán. 

– Valaki nagyon csúnyán elbánt Pierre-Louis Penneckel. Egy 
ilyen idős emberrel. Ki csinál ilyet? 

Riwal két méterrel Dupin mögött állt, csak ő ketten voltak a he-
lyiségben. A hangja döbbenetről árulkodott. A felügyelő hallgatott. 
Igaza volt Riwalnak. Dupin látott már néhány meggyilkolt embert. 
Ez itt tényleg kegyetlen gyilkosság volt. 

– A pokolba! – Dupin heves mozdulattal a hajába túrt. 
– Feltehetően késsel szúrták le. De a gyilkos fegyvernek semmi 

nyoma. 
– Nyugalom, Riwal, nyugalom!
– Két pont-aveni kolléga biztosítja a szállodát, Monsieur le Com-

missaire. Egyiküket ismerem, Albin Bonnec. Régi motoros. Nagyon 
jó rendőr. A  másikat Arzhvaelignek hívják. A  keresztnevét nem 
tudtam megjegyezni. Ő még nagyon fiatal. 
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Dupin akaratlanul is elmosolyodott. Riwal még maga is fiatal 
volt, a harmincas évei elején járt, még csak második éve dolgozott 
vizsgálótisztként. Pontos volt. Gyors. Okos. Habár egy kissé ko-
mótosnak hatott, és úgy is beszélt. Néha csibészes mosoly ült ki az 
arcára, ami tetszett Dupinnek. És sohasem fontoskodott. 

– Még senki sem járt a helyiségben?
A felügyelő már háromszor feltette ezt a kérdést, ami időközben 

egy kissé kezdte idegesíteni Riwalt. 
– Senki. De bizonyára mindjárt itt lesz a törvényszéki orvos meg 

a helyszínelő csapat.
Dupin megértette. Riwal tudta, hogy a felügyelő szeretett nyu-

godtan körülnézni, mielőtt az egész falka ráveti magát a tetemre.
Pennec a hátsó sarokban feküdt, közvetlenül a bárpult előtt. Az  

L alakú helyiség hosszabbik, elülső részében volt az étterem, a hátsó, 
elkanyarodó traktusban pedig a bár. Az étteremből egy kis folyosón 
keresztül lehetett a konyhába jutni, amely a ház mögött, egy külön 
melléképületben kapott helyet. Az ajtó be volt zárva. 

A  bárpult előtt szép rendben sorakoztak a bárszékek, csak 
egyetlenegy volt egy kissé hátratolva. Egyetlen pohár állt csak a 
pulton. És egy üveg lambig, a helyi almalikőr, amelyre a bretonok 
olyan büszkék voltak – a bretonok egyébként minden eredeti 
breton dologra mérhetetlenül büszkék voltak, pontosabban min-
denre, amit annak tartottak. Dupin is szívesen ivott lambig-ot. 
A  pohár majdnem üres volt. Küzdelemnek semmi nyoma, a he-
lyiségnek ebben a részében semmi feltűnőt nem vett észre, előző 
este a szálloda alkalmazottai nyilván szépen összepakoltak és fel-
takarítottak. Ahogy az egész étteremben. Az asztalok és a székek 
pedáns rendben sorakoztak, már meg volt terítve, színes, vidé-
kies-falusias asztalterítőkkel, a padlót fényesre suvickolták. Az 
éttermet és a bárt nem olyan régen korszerűsíthették, minden 
nagyon újnak nézett ki. És a helyiséget erősen leszigetelték, a kül-
világ zajából semmit, de tényleg semmit sem lehetett hallani. Az 
utcáról sem szűrődött be hang, pedig a helyiségnek három ablaka 
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is volt, és az előtérből sem, amely egyidejűleg a szálloda főbejá-
rataként is szolgált. Az ablakok be voltak zárva, Dupin alaposan 
megnézte őket.  

A lelkiismeretes rend és tisztaság – a helyiség rendezettsége hát-
borzongató ellentétben állt a holttest irtóztató látványával. A  fe-
hérre meszelt falakon lógó festménymásolatok – ahogy a település 
többi házában is – a tizenkilencedik század végi művésztelep fény-
korát idézték. Ezeket az ember még a helység legkisebb kávézójában 
és boltjában is megcsodálhatta. Mintha egész Pont-Aven ilyen ké-
pekkel lett volna kitapétázva.   

Dupin néhányszor lassan végigsétált a helyiségen, anélkül hogy 
valami konkrét dolgot keresett volna. És nem is talált semmit. 
Némileg esetlenül elővette a kis piros jegyzetfüzetét a nad-
rágzsebéből, és – inkább csak véletlenszerűen – belefirkantott 
néhány szót.  

Ekkor valaki rángatni kezdte az ajtót, amelyet Dupin előzőleg 
belülről bezárt, majd dübögni kezdett rajta. A  felügyelő a legszí-
vesebben nem is foglalkozott volna a kopogással, de végül nem 
tiltakozott, amikor Riwal kérdőn ránézett, majd elindult az ajtó 
felé. Az ajtó nagy robajjal kinyílott. Reglas egy ugrással a helyi-
ségben termett, Kadeg pedig buzgón jelentette, hogy „megérkezett  
dr. Lafond. Meg a helyszínelők, René Reglas és az emberei”.

Dupin sóhajtott egy nagyot. Mindig megfeledkezett Reglasről. 
A  „tetthelymunkáról”. René Reglas, a világ legnagyobb helyszí-
nelője. Három emberrel vonult ki, akik némán elhaladtak mel-
lette. Dr. Lafond utolsóként lépett be a helyiségbe, és egyenesen 
a holttest felé vette az irányt. Közben alig hallhatóan odadüny-
nyögött Dupinnek egy „Bonjour, m’sieur!”-t. Nem hangzott barát-
ságtalannak. 

Reglas határozottan odafordult Kadeghez és Riwalhoz. 
– Uraim, szeretném megkérni önöket, hogy hagyják el a helyi-

séget, amíg mi végzünk a munkánkkal. Addig csupán a felügyelő, 
dr. Lafond, illetve én és a csapatom léphet be az étterembe. Meg-
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tennék, hogy biztosítják a helyszínt? Bonjour, Monsieur le Commis-
saire! Bonjour, Monsieur le Docteur!* 

Dupinnek igencsak össze kellett szednie magát, hogy féken tudja 
tartani az indulatait. De egy szót sem szólt. Ők ketten sohasem ro-
konszenveztek igazán egymással.   

– Dr. Lafond, ha megkérhetném, roppant körültekintően járjon
el, és ne hagyjon újabb nyomokat maga után. Köszönöm. 

Reglas előkapta a méretes fényképezőgépét.  
– A munkatársaim rögtön neki is látnak a daktiloszkópiás mun-

káknak. Lagrange! Először a bárpultról, a pohárról és az üvegről 
vegyék le az összes lehetséges ujjlenyomatot, elsősorban a holttest 
közelében! Szisztematikusan. 

Lafond végtelen nyugalommal letette a táskáját az egyik asztalra 
a bárpult közelében, nem látszott rajta, hogy egyáltalán bármit is 
felfogott volna Reglas mondataiból.

Dupin az ajtóhoz ment. Nem bírta tovább odabent. Egyetlen szó 
nélkül elhagyta a helyiséget. 

 * Jó reggelt, felügyelő úr! Jó reggelt, doktor úr! (francia)


