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Capitolul I

– Se poate in tra?
Şi ca pul lui Pinuche se stre coară prin uşa în tre des‑

chisă.
– Se poate! fac eu în cân tat s‑o re văd pe scumpa

Fo silă.
Deci in tră, ur mat de un domn mă run ţel, atât de 

şters ca as pect în cât sunt sur prins să aflu că are un 
nume şi chiar un pre nume: Gérald Fouassa.

Pinaud e cel mai fru mos Pinaud pus vreo dată în 
cir cu la ţie pe stră zile Pa ri su lui.

– Ia zi, Sher lock, s‑ar pă rea că afa ce rile îţi merg
strună! ex clam eu.

Cască ochii la mine cu sub în ţe les, exer ci ţiu care‑i 
este des tul de di fi cil, date fi ind pleoa pele lui grele. 
De duc că per so na jul şters care‑l în so ţeşte pro ba bil că‑i 
unul din tre cli en ţii lui. Şi, mo ral, îmi muşc bu zele.

Pinuche al meu poartă un cos tum nou‑nouţ din 
cap până‑n pi cioare şi de la stânga la dreapta. O stofă 
su perbă, an tra cit cu dungi late, albe. Ai zice că bă trâ‑
nul im be cil e în chis după gra tii. Că maşa albă e cu rată, 
cra vata nea gră nouă, iar pan to fii scâr ţâie ca nişte bis‑
cu iţi în gura unui moş neag de peste o sută de ani. Un 
top‑mo del, nu alta. Îşi ţine ci vi li zat pă lă ria în mână, 
ase me nea ce lei a dom nu lui Mar cel Achard (de la Aca‑
de mia Fran ceză, prin con tu ma cie); ceea ce în seamnă  ©
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că clo pul ipo chi me nu lui sea mănă mai cu rând cu o 
ba legă de vacă de cât cu o pă lă rie.

– Ce vânt te aduce? ex clam eu, pen tru a ri sipi stân‑
 je neala.

Pinuche îşi răs faţă cli en tul. Îi oferă cel mai bun 
scaun din bi roul meu, regăsindu‑şi obiş nu in ţele de 
odi ni oară.

– Ve nim pen tru o con sul ta ţie de or din strict con‑
fi den ţial şi par ti cu lar, mi se adre sează el, luându‑şi 
ex pre sia de jude al ani lor do uă zeci.

Şi, ară tând spre in di vid:
– Dom nul Fouassa e unul din tre nu me ro şii cli enţi

ai agen ţiei mele. Mi s‑a adre sat mie, fi indcă nu în drăz‑
nea să‑şi pre zinte ca zul de o se bit... po li ţiei.

Pinuche îşi cla tină ca pul de bra hi ce fal mon tat pe 
un re sort elas tic.

– Ime diat am des chis o an chetă, dar tre buie să măr‑
tu ri sesc că, în ciuda vas tei mele ex pe ri enţe, a de o se bi‑
tei con şti inţe pro fe sionale şi a ta len te lor pe care mi le 
ştii, aceasta n‑a dat re zul tate.

Uf! A văr sat ce‑a fost mai greu. Îl simt pe Pinaud 
zdro  bit de eşec.

– Po ves teşte‑mi! îl în demn, lu ând o poză au gustă.
Dar Pinaud, pe care Dom nul l‑a bla go slo vit cu atâ tea 

da ruri in con tes ta bile (me rita şi el o po mană!), nu‑l are şi 
pe cel al con ci zi u nii. Când îţi re zumă o afa cere, ai zice că 
unge tar tine pen tru un in ter nat în treg.

– În faţa im po si bi li tă ţii în care mă aflu de a scoate
la lu mină acest im bro glio, în le gă tură cu care...

– Lasă‑ţi ghe mele aici, gă sesc eu o clacă să le dau
la îm ple tit, i‑o re tez scurt.

Îmi aruncă o pri vire atât de la men ta bilă, încât o fe‑
tiş cană de şap te zeci de ani ar iz bucni în la crimi.
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Apoi îşi scoate din bu zu nar un muc de ţi gară pe 
care‑l aprinde, tră gând din el ca un vi ţel lih nit de foame 
din ţâţa ma ternă.

– Dacă do riţi, pro pune dom nul Fouassa, aş pu tea
să vă po ves tesc eu această aven tură.

Îl son dez cu o pri vire de cu nos că tor. E un omu leţ de 
vreo cinci zeci de ani, de fri şat, dar care şi‑a li pit ul ti mele 
fire de păr cu pap, ca să fie si gur că nu le pierde. Are o 
faţă pre lungă, băr bia ca un ga loş, na sul sub formă de ci‑
reaşă, o pro teză care‑l zgâ rie pe umeri, mus taţa dintr‑o 
altă eră, urechi mari, ochi tul buri, ar cada pro e mi nentă 
ca aceea a unor pri mate şi o ci ca trice pe frunte, re pre‑
zen tând un apus de soare pe Ma rea Ro şie. So cial, îl si‑
tuez în ca te go ria ren ti e ri lor pre coce şi mo deşti. E do tat 
cu o in te li genţă care nu‑i va des chide nici o dată por ţile 
Aca de miei şi e în ţo lit ca un fi te cine.

– Foarte bine, îl aprob eu, po ves tiţi!
– To tul a în ce put în pri mele zile ale lu nii tre cute.

Într‑o di mi neaţă, poştaşul mi‑a adus un pa chet... Am 
fost in tri gat, fi indcă nu avea adresa ex pe di to ru lui pe 
el şi nu aş tep tam ni mic.

San‑An to nio, plin de ima gi na ţie, va ga bon dează pe 
me lea gu rile pre su pu ne ri lor. Oare ce con ţi nea fai mo‑
sul pa chet pen tru ca acest domn să re simtă o ase me‑
nea emo ţie? Ră mă şiţe umane? O bombă cu co balt? O 
co bră în co lă cită? O co bră des co lă cită? Sau por tre tul 
pe email al lui Mi chel Si mon?

Fouassa face o pa uză, iar Pinuche pro fită ca să ia el 
cu vân tul:

– Ia ghi ceşte, San‑A, ce‑ar fi pu tut să con ţină
co le tul!

Dar mai îna inte de a apuca eu să‑mi ex pun ipo te‑
zele, Fo sila mă pune în temă:

– Două mi li oane!
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– Două mi li oane de ce?
– De franci, behăie sim pa ti cul Fouassa. Şi pre ci‑

zează mo dest: Vechi! În banc note de zece mii!
Tă ce rea care ur mează îmi tra duce stu poa rea mai 

exact de cât ar fi fă cut‑o un in ter pret surdo‑mut.
– Staţi pu ţin, le spun. Dacă am în ţe les bine, aţi pri‑

mit două mi li oane de franci îm pa che taţi în hâr tie şi 
ex pe di aţi pe nu mele dum nea voas tră?

– Exact. Dar asta nu‑i tot!
– Cum adică?
– În fi e care săp tă mână pri mesc câte două mi li oane 

în ace laşi mod. Am ajuns la pai spre zece mi li oane.
O nouă tă cere.
Asta‑i ţea pănă! cum zi cea o in fir mi eră care avea 

în da to ri rea să facă to a leta la sec ţia de băr baţi. 
Pinuche gâl gâie cu un râs ve ge ta rian.
– Ai mai în tâl nit un caz atât de sur prin ză tor?
– Drept să zic, nu. Şi cum aţi re ac ţionat, dragă dom ‑

nule, la pri mi rea pri mu lui co let?
– M‑am în tre bat cine pu tea să‑mi ex pe di eze o 

ase me nea avere!
– Pa che tul nu era re co man dat?
– Nici de cum. Fu sese tim brat ca un co let obiş nuit 

sau un im pri mat.
Ceea ce nu era de cât o ju mă tate de min ciună, în tru‑

cât banc no tele sunt de fapt o hâr tie im pri mată.
– Ştam pila poş tei? îl în treb pe Pinuche.
– Aici pă trun dem în do me niul an che tei mele, face 

dră gă la şul po li ţist par ti cu lar. Să pre ci zăm îna inte de 
toate că după pri mi rea ce lui de‑al doi lea pa chet, dom‑
nul Fouassa a ve nit să mă con sulte. Pri mul co let a fost 
de pus la o poştă din Lyon, al doi lea în aron dis men tul 
18, al tre i lea la Vesinet şi aşa mai de parte. Când so sesc 
din pro vin cie, când din Pa ris sau sub ur bii.
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– Şi me reu ace eaşi per soană scrie adresa?
– Nu‑i scrisă de mână, ci im pri mată cu un soi de

ştam pilă‑ju că rie, me reu ace eaşi.
– Aţi păs trat am ba la jele?
– Fi reşte.
Pinuche scoate în fri gu rat dintr‑o ser vi etă din pi ele 

de vi ţel şapte bu căţi de hâr tie îm pă tu rite cu grijă în 
pa tru, toate având fai moasa ştam pilă. Din cele şapte, 
şase sunt din hâr tie de am ba laj. A şap tea e verde pe o 
parte şi albă pe cea laltă.

– Ce‑ai fă cut până în mo men tul de faţă? îl în treb
pe Pinuche.

Ra mo li tul e un po li ţist ex ce lent şi sunt con vins că 
s‑a stră duit se rios să descurce iţele.

– L‑am în tre bat pe dom nul Fouassa de re la ţi ile lui.
M‑am in te re sat dacă nu cumva ci neva, la un mo ment 
dat, i‑a adus vreun pre ju di ciu, şi acum în cearcă să‑l 
re pare...

– Nici o dată! afirmă cu tă rie Fouassa.
– N‑a fost con tac tat de ni meni după pri mi rea co le‑

te lor: nici un te le fon, nici o ame nin ţare, ni mic! Am 
pro ce dat la an che ta rea fi e că rui bi rou de poştă din care 
au fost ex pe di ate pa che tele, dar fără re zul tat. Func‑
ţiona rele nu‑şi mai amin tesc de cli en ţii care au fă cut 
ex pe di ţia. De alt fel, acel ci neva des pre care îţi vor besc 
pu tea foarte bine să tim breze co le tul fără să‑l cân tă‑
rească şi să‑i dea dru mul într‑o cu tie. În ce mă pri‑
veşte, cred că‑i mâna unui ne bun.

– Un ne bun te ri bil de bo gat, of tez eu. (Şi, schim‑
bând su biec tul:) Văru‑meu, Hec tor, mai lu crează la 
agen ţia ta?

– Bi ne în ţe les! Să ştii că e într‑ade văr în zes trat! În 
mo men tul de faţă e într‑o an chetă la Lille. A ple cat 
ieri seară cu Lan cia lui.
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– Hec tor are o Lancie!? mă su foc eu.
– Şi de ce nu? Afa ce rile noas tre sunt pros pere!
Dar, cum nu‑i ca zul să scro bim len je ria cu rată din 

fa mi lie în faţa unor terţi, re vin la pre o cu pă rile ma jore 
ale mo men tu lui.

– Pe scurt, con chid eu, dom nul Fouassa a pri mit
14 mi li oane de franci vechi de la un ne cu nos cut care 
do reşte să ră mână ca atare şi n‑are nici cea mai vagă 
idee cum şi de ce această dăr ni cie!

– Exact aşa‑i, ad mite Gérald Fouassa.
– Foarte bine, mă voi ocupa de ca zul dum nea‑

voas tră, îi pro mit. Lă saţi aici am ba la jele.
Mus taţa mâh nită a lui Pinuche atârnă ca la ţele unui 

cio bă nesc după tra ver sa rea unei mlaş tini. Ce‑ar fi vrut 
Strămoşu? Să in tru ime diat în ar mura de luptă şi să las 
baltă tre bu rile po li ţiei ca să mă ocup de ra mo li tul lui?

– Dacă aţi pu tea să ac ţionaţi re pede, mă im ploră
ren ti e rul, mi‑e tare frică, vă rog să mă cre deţi, fi indcă 
sunt si gur că aici se as cunde ceva.

– În cep chiar de azi, îl asi gur. Adresa dum nea voas‑
tră, dom nule Fouassa?

– Aleea Chevreuils 18, în Vaucresson.
– Pro fe sia?
– Am astm, în cepe el.
Sunt gata să‑mi zic că‑i o me se rie des tul de sur‑

prin ză toare, când in ter lo cu to rul meu ada ugă:
– Fac nişte crize te ri bile. Am fost ne voit să mă pen‑

si o nez. Anul tre cut am vân dut ho te lul pe care‑l con du‑
ceam, în apro pi e rea Gă rii de Est, şi tră iesc din rente.

– Sunt im por tante? Vă rog să mă ier taţi că vă pun
această în tre bare, dar în ca zul de faţă nu tre buie ne‑
gli jat nici un de ta liu.

– Me dii, răs punde Fouassa, fără să se pi ardă cu fi‑
rea. Tră iesc bine, fără să mă dea ba nii afară din casă...
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Ti pul poate fi deci li niş tit, nu‑l ame ninţă ni mic cu 
eva cu a rea. Să tre cem peste.

– Aveţi cumva la dum nea voas tră vreo banc notă
din cele pe care le‑aţi pri mit?

Fouassa îl arată pe Pinaud cu o miş care a ca pu lui. 
Ru ina ex tirpă din ser vi eta lui stră lu ci toare şapte hâr‑
tii de câte zece mii de franci.

– Am scos la în tâm plare din toate cele şapte co‑
lete, mă lă mu reşte Fouassa.

– Am ui tat să‑ţi spun, îl în tre rupe Pinuche, că
m‑am stră duit să aflu dacă erau sau nu banc note false. 
Din pă cate, nu. Sunt au ten tice, cum nu se poate mai 
au ten tice.

– Lasă‑mi‑le to tuşi şi pe as tea. Ul ti mul pa chet
când v‑a fost ex pe diat, sti mate domn?

– Acum pa tru zile.
– Prin ur mare, al op tu lea nu va în târ zia să so‑

sească, dacă va mai fi şi un al op tu lea! Ex pe di ţi ile se 
fac într‑o zi fixă?

– Nu, dar, în ge ne ral, sunt puse la poştă la în ce‑
put de săp tă mână: lu nea sau mar ţea, de clară dear 
Pinuche.

După mine, co la bo ra to rul meu, aici de faţă, a fă‑
cut tot ceea ce un bun co poi tre buia să facă într‑un 
ase me nea caz. O să fie greu să prind un fir. Ăsta‑i ge‑
nul de an chetă pă că toasă, pe care scrie de la bun în ce‑
put con fu zie.

Mă ri dic pen tru a le da de în ţe les vi zi ta to ri lor mei 
că în tre ve de rea a luat sfâr şit. Pro ce deu in fa i li bil, 
prac ti cat pe toate me ri di a nele şi de că tre toţi oa me nii 
de afa ceri, în ca zul în care n‑au pi cioa rele am pu tate.

Escortându‑i până la uşă (cum zice Ma ri ano), su‑
sur în con duc tul au di tiv al Fo si lei, având grijă să nu 
fie ure chea lui cea bleagă:  ©
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– După ce‑i dai pa pu cii, te le fo nează‑mi.
Ră mas sin gur, mă în torc la bi roul meu şi mă aşez. 

Am di na inte şapte hâr tii de am ba laj, şapte banc note 
de zece mii de franci şi sem nul de în tre bare cel mai 
mare din ca ri era mea.

Tipi care se ţin de şan taje sau de es tor cări am mai 
vă zut eu, va goane în tregi de clasa în tâi sau a doua. Dar 
oa meni dis puşi să de pună plân gere că un ne cu nos cut 
le ex pe di ază câte două mi li oane săp tă mâ nal – ca să‑şi 
cum pere ţi gări cu fil tru, nuga de Montélimar sau muş‑
tar de Di jon –, aşa ceva, pe cu vân tul meu, e pri mul 
spe ci men cu care am de a face.

So si rea bă tă io su lui Bérurier îmi în tre rupe pro vi zo‑
riu gân du rile, pe care nu mai o echipă de spe o logi în‑
cer caţi le‑ar mai pu tea sonda, atât sunt de pro funde. 
Arată rău Grasul. Te nul de cu loa rea hâr tiei (igi e nice) 
fo lo site, lam pi oa nele ca nişte ochi uri (cu un strop de 
oţet), mu coa sele ră vă şite, pleoa pele ca doi saci cu len‑
je rie mur dară, obra jii ne raşi, nă pă diţi de barbă, bu zele 
sco ro jite, pro teza pusă de‑a‑ndoaselea, ge nele smulse, 
sprân ce nele zbur lite, burta că zută, se is mo gra ful în co‑
chi lie de melc, căl că tura grea şi ges tul fil mat cu doar 
24 de ima gini pe se cundă.

– Parcă n‑ai fi în apele tale, re marc eu, gra ţie as cu‑
ţi tu lui meu spi rit de ob ser va ţie.

– Ce să mai vor bim, of tează Umflatul, depunân‑
du‑şi pe un scaun al po li ţiei cele două sute şi ceva de 
li vre de carne nu toc mai proas pătă.

Şi ada ugă, ca o do vadă a ce lor avan sate:
– Vin de la doc tor.
– Şi ce ţi‑a zis ve te ri na rul tău?
Béru ri dică din umeri.
– După câte am pri ce put, ar fi vorba de fiere, care‑i

ca ută pri cină doidenului şi, pe dea su pra, pan cre a sul  ©
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nu mai pancrează, iar sto ma cul ar avea ne voie să‑şi re‑
ducă vo lu mul. Cinci spre zece ore de ori zon tală, cru di‑
tăţi, carne la gră tar şi nici un strop de bă u tu rică; re gim 
de sta ruri, ce mai tura‑vura! Dacă‑l ur mez, îmi fac un 
mij lo cel de ma ne chin şi te nul de lapte, să mă in vi di eze 
toate fe ti ţele.

Mă uit la na sul lui plin de co şuri şi la po me ţii care 
bat în vi o let. N‑aş vrea să‑l descura jez pe can di dat, dar 
te nul lui de lapte mai are de aş tep tat! O să mai curgă 
încă multă apă pe Sena până atunci. Grupa lui san gu‑
ină e vi ni şor fără apă.

– Şi eu, care aveam de gând să te co op tez într‑o
an chetă cap ti vantă, îi spun.

– Pune‑o la rece, mi‑o ser veşti mai târ ziu, glu meşte
Ma jes ta tea Sa Cremă de Glandă.

Îmi flu tură re ţeta doc to ru lui.
– Cu do cu men tul ăsta mă an ga jez la Jocurile

Olim pice de şez lon guri la toate ca te go ri ile. Apropo, 
face el, ştii pe cine am ză rit lu ând o ma şină?

– Pe Pinaud, ghi cesc eu fără a‑mi asuma prea
multe me rite.

– Ezact. Era cu un bo şo rog ju mu lit, pre su pun vreun
cli ent de‑al lui.

– Pre su pui co rect. Aces tui ono ra bil domn i s‑a în‑
tâm plat ceva cu to tul ie şit din co mun.

Îi fac un re zu mat ex pres al ce lor pre ce dente. Grasul 
mă as cultă cum ar as culta un me lo man eva dat din în‑
chi soare o Fugă de Bach şi se uită la mine cum s‑ar uita 
un băşinos la des căr ca rea unui car gou de fa sole boabe.

– Într‑ade văr, ad mite Ro tun ji mea Sa, nu‑i de loc
ba nal.

Şi emite o de duc ţie in e dită, care ri dică un colţ al 
voa lu lui. O de duc ţie atât de sim plă, pe care n‑a fă‑
cut‑o până acum ni meni.  ©
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– Pre cis e vorba de vreo gre şeală. O fi pe un deva
un alt tip cu ace laşi nume, de unde şi con tu zia.

Mă cu fund din nou în re flec ţii la eta jele su pe ri oare.
– La ce te gân deşti, la moar tea lui Lu do vic al

XVI‑lea? se ţine de bancuri Umflatul.
– Să ştii că a fost un Bérurier pe vre mea mo nar hiei

fran ceze, ad mit eu. Dă‑mi car tea de te le fon, Grasule.
Dar el scu tură enor mi ta tea care îi ser veşte de bos tan.
– Cotu’! De acum îna inte sunt în con ce diu. Dacă‑i

un or din, poţi să ţi‑l bagi în lă ca şul ter mo me tru lui; 
dar, dacă îmi ceri un ser vi ciu, se schimbă so co teala.

Îi arăt cu un de get iras ci bil uşa.
– Marş în cuşcă! strig eu. Dis pari din ochii mei, pe

care i‑ai mur dă rit des tul. Şi în cheie‑ţi pro ha bul, oa me‑
nii de pe stradă n‑au de unde să ştie că vii de la doc tor!

Béru iese ri di când din umeri, puf nind şi bo do gă‑
nind că o să‑şi eli be reze ve zica sur me nată pe mine, 
după care‑şi în cheie pan ta lo nii şi trân teşte uşa.

* 
*
 *

1. Viţel cu salată de lăptuci (n. tr.).
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