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Cele doud barci legate de micutul ponton ce ie§ea din grading se leganau in umbra lui. Ico-
colo, prin ceata groasa,  ferestre luminate se zareau pe marginile lacului. Cazinoul Enghien de pe 
partea  cealalta  a  lacului  stralucea  de  lumina  de§i  sezonul  era  pe  terminate,  fiind  sfâr§itul  lui 
septembrie. Câteva stele aparusera printre nori. O briza u§oara incretea suprafata apei.

Arsčne  Lupin  parasi  casa  de  vara  unde  fuma un trabuc  §i,  aplecându-se  inainte  la  capatul 
pontonului, a intreba:

Mormaila? Pisalogule?... Sunteti acolo?
Câte un barbat a aparut in fiecare barca §i unul dintre ei a raspunse:

Da, §efu’.
Pregatiti-va. Aud apropiindu-se ma§ina cu Gilbert §i Vaucheray.

Traversa gradina, ocoli o casa in constructie, ale carei schele se distingeau vag prin intuneric, 
apoi deschise cu grija u§a dinspre Bulevardul de Centura. Nu se in§elase: o lumina stralucitoare 
matura curba §i o ma§ina mare, decapotata, trase pe dreapta, din ea sarind doi barbati imbracati 
cu paltoane groase, cu gulerele ridicate §i palarii pe cap.

Erau Gilbert  §i Vaucheray: Gilbert, un tân& de douazeci, douazeci  §i doi de ani, cu trasaturi 
placute §i cu o silueta supla §i puternica; Vaucheray, mai in vârsta, mai scund, cu parul grizonat 
§i cu un chip palid, bolnavicios.

Ei, intreba Lupin, l-ati vazut pe deputat?
Da,  §efu’, a spus Gilbert, l-am vazut luând trenul de §apte §i patruzeci spre Paris, a§a cum 

§tiam ca trebuie sa o faca.
Deci putem actiona nestânjeniti?
Absolut. Vila Marie-Thérčse este a noastra sa facem tot ce vrem cu ea. 

Soferul ram5sese pe locul lui. Lupin ii dadu instructiunile:
Nu a§tepta aici. Ai putea atrage atentia cuiva. Întoarce-te exact la ora noua §i jumatate, la 

timp sa incarci ma§ina daca nu cumva se strica treaba.
De ce s-ar strica? observa Gilbert.

Ma§ina se indeparta, iar Lupin, pornind spre lac impreuna cu cei doi tovara§i, raspunse:
De ce? Pentru ca nu eu am pregatit planul. Si, când nu fac un lucru eu insumi, am incredere 

doar pe jumatate.
Baliverne,  §efu’! Lucrez cu dumneavoastra de trei ani...  Am inceput sa §tiu cum merge 

treaba!
Da, băiete,  ai  inceput,  a spus Lupin,  §i  tocmai de aceea ma tem de gre§eli...  Aici,  urca 

lânga mine... Iar tu, Vaucheray, ia barca cealalta... A§a... Acum impinged, baieti... §i faceti cât 
de putin zgomot se poate.
Mormaila §i Pisalogul, cei doi vâsla§i, se indreptara direct spre celalalt mal, un pic mai la 

stânga de cazinou.
Întâlnira o barca in care se afla un cuplu de indragostiti imbrati§ati §i care plutea in voie §i 

o alta in care câtiva oameni cântau cât ii Linea gura. Asta a fost tot.
Lupin se trase mai aproape de insolitorul lui §i ii spuse in §oapta:

Spune-mi, Gilbert, tu te-ai gândit la treaba asta, sau a fost ideea lui Vaucheray?
Pe cuvântul meu, nu a§ putea spune. Am vorbit amândoi despre ea in ultimele saptamâni.
Ideea este ca nu am incredere in Vaucheray. Când ajungi sa il cuno§ti, observi ca este un 



ticalos... nu inteleg de ce nu scap de el... Ah, şefu’!
D a ,  d a ,  e x a c t  a ş a .  E s t e  u n  o m  p e r i c u l o s ,  s ă  n u  m a i  z i c  d e  f a p t u l  

c ă  a r e  n i ş t e  p ă c a t e  s e r i o a s e  p e  c o n ş t i i n ţ ă .  R ăm a s e  t ă c u t  p e n t r u  o  
c l i p ă ,  a p o i  a  c o n t i n u ă :

Deci eşti sigur că l-ai văzut pe Daubrecq, deputatul?
L-am văzut cu ochii mei, şefu’.
Şi ştii că are o intâlnire la Paris?
Merge la teatru.
Foarte bine, dar servitorii săi au rămas la Vila Enghien...

Bucătarului i-a fost dat liber. În ceea ce il priveşte pe valet, care este omul de incredere al lui 
Daubrecq, el işi aşteaptă stăpânul la Paris. Nu se pot intoarce din oraş mai devreme de ora nouă 
dimineaţă. Dar...
Dar ce?

Trebuie să luăm in calcul un posibil capriciu de-al lui Daubrecq, o schimbare de planuri, o 
intoarcere neaşteptată, şi astfel să facem tot posibilul să terminăm intr-o oră.
Şi când ai aflat aceste detalii?

În dimineaţa aceasta. Eu  şi  Vaucheray ne-am spus că este un moment favorabil.  Am ales 
grădina casei neterminate, din care tocmai am plecat, ca fiind cel mai bun loc de pornire, pentru că 
aceasta nu este păzită noaptea. Am chemat doi băieţi să vâslească şi v-am dat telefon. Asta este 
toată povestea.
Ai cheile?
Cheile de la uşa din faţă.
Este vila care se vede de aici, inconjurată de parc?

Da, Vila Marie-Thérèse. Şi cum celelalte două, ale căror grădini se află de fiecare parte a ei, 
au rămas neocupate de acum o săptămână, vom putea lua tot ce ne place fără a ne grăbi. Şi vă 
jur, şefu’, că merită.
Treaba este prea simplă, mormăi Lupin. Nu are niciun farmec.
Coborâră din bărci intr-un mic pârâu din care ieşeau nişte trepte de piatră, la adăpostul unui 

acoperiş dărăpănat. Lupin se gândea că transportul mobilei cu barca va fi o treabă uşoară. Dar 
dintr-odată spuse:

Este cineva in vilă. Uitaţi-vă... o lumină.
Este o lampă pe gaz, şefu’. Lumina nu se mişcă.
Mormăilă rămase lângă bărci, cu instrucţiunea de a sta de pază, in timp ce Pisălogul, celălalt 

vâslaş, merse la poarta dinspre Bulevardul de Centură, iar Lupin şi cei doi insoţitori se furişară prin 
intuneric până la baza scărilor.

Gilbert a urcat primul. Bâjbâind prin intuneric, a introdus mai intâi cheia mare şi apoi pe cea de la 
zăvor.  Amândouă  s-au  răsucit  uşor  in  incuietori,  uşa  s-a  deschis  şi  cei  trei  bărbaţi  au  păşit 
inăuntru.

O lampă cu gaz lumina in hol.
Vedeţi, şefu’... a spus Gilbert.

Da, da, a spus Lupin in şoaptă, dar mi se pare că lumina pe care am văzut-o nu venea de aici.
Dar de unde venea?
Nu pot spune... Aceasta este camera de oaspeţi?

Nu, răspunse Gilbert, care nu se temea să vorbească destul de tare, nu. Din precauţie, el ţine 
totul la primul etaj, in dormitorul lui şi in cele două camere alăturate.
Şi unde este casa scării?
În dreapta, după draperie.
Lupin se indreptase spre draperie şi o trăgea intr-o parte când, dintr-odată, la patru paşi in stânga 

sa, o uşă se deschise şi un cap apăru, un cap palid de bărbat, cu ochi ingroziţi.
Ajutor! Mă omoară! strigă bărbatul. Apoi 
dispăru inapoi in cameră.



— Este Leonard, valetul! strigă Gilbert.
— Dacă face pe nebunul, Il omor, a mârâit Vaucheray.
— Nu vei face aşa ceva, mă auzi, Vaucheray? spuse Lupin, poruncitor.
Şi ţâşni In urmărirea servitorului. A trecut mai Intâi printr-o sufragerie, unde a văzut o lampă

Incă aprinsă, cu farfurii şi o sticlă Imprejurul ei, şi l-a găsit pe Leonard In celălalt capăt al unei
cămări, făcând eforturi disperate să deschidă fereastra.

— Nu mişca, amice! Nu glumesc! Ah, ticălosul!
Se aruncă la podea când Il observat pe Leonard ridicând mâna spre el. Trei Impuşcături au

răsunat In Intunericul cămării. Apoi valetul căzu la pământ, fu tras de picioare de către Lupin,
care Ii lua arma şi Il prinse de gât.

— Ieşi afară, mizerabilule! mârâi el. Era aproape să mă nimerească... Ţine, Vaucheray, leagă-
l pe domnul!

Îndreptă lumina lanternei de buzunar spre chipul servitorului chicotind:
— Nici nu este un domn prea drăguţ... Nu poţi avea o conştiinţă prea curată, Leonard. Mai

ales, dacă eşti valetul deputatului Daubrecq...! Ai terminat, Vaucheray? Nu vreau să stau prea
mult pe aici!

— Nu este niciun pericol, şefu’, spuse Gilbert.
— Ah, chiar aşa?... Crezi că Impuşcăturile nu au fost auzite?...
— Absolut imposibil.
— Nu contează, trebuie să ne mişcăm repede. Vaucheray, ia lampa şi hai să mergem sus.
L-a luat pe Gilbert de braţ şi, pe când Il trăgea spre primul etaj, Ii spuse:
— Dobitocule, aşa de bine obţii tu informaţiile? Nu am avut dreptate să mă Indoiesc?
— Uitaţi, şefu’, nu puteam şti că o să se răzgândească şi o să se Intoarcă la cină.
— Trebuie să ştii totul când ai onoarea de a sparge casele oamenilor. Zevzecule! Vă ţin eu

minte, pe tine şi pe Vaucheray... nişte băieţi de ispravă!...


