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I

Într-uncolțalunuivagondefumători,laclasaI,
judecătorulWargrave,acumpensionar,fumadintr-un
trabucșiciteacuinteresștirilepoliticedinziarulThe
Times. Launmomentdat,pusejosziarulșiprivipe
geam.TreceauprinSomerset.Seuitălaceas:mai
aveadouăorepânăladestinație.
Trecuînrevistătotceapăruseînpresăreferitorla
Insula Negrului. Fusese inițial cumpărată de un
milionarcareeraînnebunitdupăiahting–șiurmao
prezentare în detaliu a unei luxoase case pe care o
construisepemicainsulădelângăcoastaDevon.Din
păcate,ceade-atreiasoțieamilionaruluiamericannu
eraobunănavigatoare,ceeacel-adeterminatsăvândă
casașiinsula.Înziareapăruserănumeroaseanunțuride
vânzare.Apoianunțurileaufostînsoțitedemențiunea,
scrisăculitereîngroșate,căinsulaafostcumpăratăde
un oarecare domn Owen. Imediat după aceea au
începutsăcirculezvonurilecăadevăratulcumpărător
era, de fapt, domnișoara Gabrielle Turl, steaua de
cinemahollywoodiană!Doreasăpetreacăacolocâteva
lunidepartedeochiipresei.Busy Bee făcuseoaluzie
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discretăcăurmasădevinălocuințafamilieiregale?!
Cineva îi șoptise revistei Mr. Merryweather că fusese
cumpăratăpentruolunădemiere–tânărullordL.
fuseseînsfârșitatinsdesăgeataluiCupidon!Jonas știa
dinsursesigurecăfusesecumpăratădemarinăpentru
nișteexperimenteultrasecrete!
Nuîncăpeaniciourmădeîndoială,InsulaNegrului
reușeasăsemenținăpeprimapaginăaziarelor!
Judecătorul Wargrave scoase din buzunar o
scrisoare.Scrisulerailizibilînsă,pealocuri,anumite
cuvinteieșeauînevidențăneașteptatdeclar.
DragăLawrence...deatâțiaanin-ammaiprimit
niciun semn de la tine... trebuie să vii pe Insula
Negrului...unlocatâtdeminunat...avematâteade
vorbit...dinvremurilededemult...comuniuneacu
natura...băidesoare...12.40dinPaddington...te
așteptlaOakbridge...

Iarscrisoareaseîncheiacuosemnăturăpompoasă:
„Atapentrutotdeauna,ConstanceCulmington“.
JudecătorulWargravesegândimulttimppânăîși
aminticândovăzuseultimaoarăpeLadyConstance
Culmington.Trecuserășapte,dacănuchiaroptani
deatunci.SeduceaînItaliasăsebronzezeșisăfieîn
comuniunecunaturașicucontadini1.Maiapoi,după
cumauzise,seduseseînSiria,undeavuseseocaziasă
sebronzezesubunsoareșimaiputernicșisăintreîn
comuniunecunaturașicuunbedouin2.
1

Fermieri(înlb.italiană,înorig.)(n.red.)
italiană, înorig.)(n.red.)

2Beduin(înlb.
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ConstanceCulmington,reflectăel,eraexactgenul
defemeiecarearcumpăraoinsulășis-arînconjurade
mister!Aprobândcuomișcareacapuluiproprialogică,
judecătorulWargraveîșilăsăcapulînpiept...
Adormi...
II

Într-uncompartimentlaclasaaIII-a,alăturide
alțicincicălători,VeraClaythorneselăsăpespătarul
bancheteișiînchiseochii.Cegreuerasăcălătorești
într-oziatâtdecălduroasă!Vafibinelamalulmării!
Avusese într-adevăr mare noroc că primise slujba
aceasta. Când doreai un post pe timpul vacanței,
aproapeîntotdeaunatealegeaicuodroaiedecopiipe
cap–posturiledesecretareeraumultmaigreude
obținut.Nicimăcaragențianuîidădusesperanțeprea
mari.
Apoiprimisescrisoarea.
Mi-ațifostrecomandatădeAgențiaFemeiCalificate.Amînțelescădumnealorvăcunoscpersonal.
Suntdispusăsăvăofersalariulpecareîlcerețiși
dorescsăvăprezentațiladatorieîncepândcudata
de 8 august. Luați trenul de 12.40 din gara
Paddingdon, iar eu vă voi întâmpina în Gara
Oakbridge.Vătrimitcincihârtiideolirăpentrua
acopericheltuieliledetransport.
Curespect,
UnaNancyOwen
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Iarînsusulpaginiieratrecutăadresadeexpediție:
InsulaNegrului,Sticklehaven,Devon...
Insula Negrului! Doamne, numai despre asta se
vorbiseînziareînultimavreme!Totfeluldealuziișide
bârfe! Deși probabil că cele mai multe erau
neadevărate.Însăcasafusesecusiguranțăconstruităde
unmilionarșieraunsimbolalopulenței.
VeraClaythorne,sătulădeuntrimestruobositorla
școală,îșizise:„Săfiiînvățătoarelaclasaatreianue
marelucru...Cebinearfidacăașputeaobțineunpost
laoșcoalărespectabilă!“
Apoi, cu inima strânsă, se gândi: „Dar sunt
norocoasă că am până și asta. La urma urmei,
oamenilornuleplacedecinevacareafostanchetatde
procuror,chiardacăprocurorulm-aabsolvitdeorice
vină“.
Îșiamintică,dimpotrivă,olăudasepentruprezența
despiritșipentrucuraj.Avândînvederecăfusesevorba
despreoanchetă,nicinuseputeasămeargămaibine.
IardoamnaHamiltonfusesebunătateaîntruchipată–
doarHugo...darnudoreasă-șiaminteascădeHugo!
Peneașteptate,înciudacălduriidincompartiment,
începusătremureșiîșidorisănusefiîndreptatspre
mare. Îi reveni în minte, cât se poate de clar, o
imagine. Capul lui Cyril, ieșind la suprafață și
scufundându-selalocîntimpcepluteaspremal...în
susșiînjos...însusșiînjos...Întimpceeaînsășiînota
cupriceperedupăel,croindu-șidrumprinapă,însă
știindpreabinecănuvaajungelatimp...
Marea, cu albastrul ei întunecat și blând, cu
diminețilepetrecutelamalulmării...cuHugo...Hugo
careîispusesecăoiubește...
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NutrebuiasăsegândeascălaHugo...
Deschiseochiișiseuităîncruntatălabărbatuldin
fațaei.Unbărbatînalt,cutenulmăsliniu,cuochiide
culoaredeschisă,camapropiați,șicuogurăarogantă,ce
inspiracruzime.
„Pun pariu că a călătorit prin niște locuri
extraordinareșiavăzuttotfeluldelucruri“,îșizise
Vera.
III

PhilipLombard,aruncândoprivirecercetătoare
asuprafeteidinfațalui,segândi:„Drăguță,chiardacă
aratăoarecumaînvățătoare“.
O damă greu de cucerit, era convins de asta,
căreiaîiplăceasădeținăcontrolul,înurăsauiubire.
Luii-arfiplăcutsă...
Seîncruntă.Nu,nusepuneaproblemadeașaceva.
Aici era vorba doar de afaceri. Trebuia să se
concentrezeasupraslujbei.
Oaredespreceeravorba?Evreulălaafurisitfusese
alnaibiidemisterios.
– Ori acceptați, ori nu, una din două, domnule
căpitanLombard.
– Deci îmi dați o sută de guinee? întrebase el
gânditor.
Întrebaseastapeuntonneutru,cașicumosutăde
guineearfifostonimicatoatăpentruel.O sută de guinee,
cândelnumaiaveapracticbanidecâtdeomasăîndestulată!Îșiimaginasetotușicăafurisituldeevreunu
selăsaseînșelat–astaeparteaproastăcuevreii,nu-i
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poți  înșela niciodată în privința banilor – te citesc
imediat!
ApoiLombardîntrebasepeuntonlafeldeneutru:
–Șinu-miputețidanicioaltăinformație?
Domnul Isaac Morris scuturase cu hotărâre din
capulmicșichel.
–Nu,căpitaneLombard,vețiaflamaimultelafața
locului. Clientul meu știe că aveți reputația omului
potrivitlamomentulpotrivit.Suntîmputernicitsăvă
înmânezosutădeguineepentrucadumneavoastrăsă
plecațilaSticklehaven,înDevon.Ceamaiapropiată
stațiedetrenesteOakbridge,vețifiașteptatacoloșiveți
facerestulcălătorieipânălaStiklehavencumașina,iar
deacoloobarcăcumotorvăvatransportapânăla
InsulaNegrului.Acolovețifiladispozițiaclientului
meu.
Lombardîntrebaseimediat:
–Pentrucâttimp?
–Numaimultdeosăptămână.
CăpitanulLombardspusesemângâindu-șimustața:
– Sper că înțelegeți că nu pot comite nicio
ilegalitate.
În timp ce vorbea, îi aruncase o privire
pătrunzătoare interlocutorului său. Domnul Morris
răspunsesegrav,cuourmădezâmbetpebuzelegroase
desemit:
–Dacăvisevapropunesăfacețicevailegal,cu
siguranțăcăvețifilibersăvăretrageți.
Brutaaiamicășinenorocităzâmbise!Cașicumar
fiștiutfoartebinecăîntrecutulluiLombardlegalitatea
nufuseseocondițiesine qua non...
BuzeleluiLombardsedespărțirăîntr-unrânjet.
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Zău, de vreo două ori fusese luat de val. Dar
scăpa-se de fiecare dată. De fapt, nu se dădea în
lăturidelapreamulte...
Nu, nu se dădea în lături de la prea multe. Își
imaginacăvafiamuzantpeInsulaNegrului.
IV

Într-uncompartimentdenefumători,domnișoara
Emily Brent stătea cu spatele drept, așa cum îi era
obiceiul.Aveașaizecișicincideani,însănuerade
acordcuținutaneglijentă.Tatălei,coloneldeșcoală
veche,erafoartestrictînprivințacomportamentului.
Nouagenerațieeraindecentderelaxată–întimpul
călătorieicutrenulși în orice altceva...
Învăluităînaurasadecorectitudineșideprincipii
de nezdruncinat, domnișoara Emily Brent stătea în
aglomeratuleivagondeclasaatreiașitriumfaasupra
lipseideconfortșiasupracăldurii.Toatălumeafăcea
atâtacazînlegăturăcuorice!Doreauinjecțiiînaintede
extracțiidentare,luaumedicamentedacănuputeau
dormi, doreau scaune comode și perne, iar fetele
stăteauînpozițiineglijenteșiseprăjeauaproapegoale
lasoareîntimpulverii.
DomnișoaraBrentîșițineabuzelestrânse.Doreasă
fie un exemplu de comportament pentru anumiți
oameni.
Îșiamintidevacanțadeanultrecut.Totuși,anul
acestavaficutotulaltceva.InsulaNegrului...
Recitiînmintescrisoareapecareocitisedeatâtea
ori,încâtoștiapederost.
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DragădomnișoarăBrent,
Spercăvămaiamintițidemine.Acumcâțivaani
amfostîmpreunălaCasadeOaspețiBelhavenîn
lunaaugustșimis-apărutcăavemmultelucruriîn
comun.
Înmomentuldefațăsuntproprietarapropriei
CasedeOaspeți,aflatăpeoinsulădelângăDenver.
Credcăesteunlocîncarebunul-gustseîmpleteștecu
mâncareasănătoasă.Aicinu-șiauloculgoliciuneași
muzicalagramofonînmiezdenoapte.Așfifoarte
bucuroasădacăațifideacordsă-mifițioaspeteșisă
venițisăvăpetrecețivacanțadevară,absolutgratis.
V-arconveniînceputulluniiaugust?Înjuruldateide
8august.
Adumneavoastră,
U.N.O.

Oare cum o chema? Semnătura era aproape
imposibildedescifrat.EmilyBrentsegândineliniștită:
„Atâtdemulțioameniausemnăturileilizibile!“
Seîntoarsecugândulîntimp,laoameniipecareîi
cunoscuselaBelhaven.Fuseseacolodouăverilarând.
Eraacoloodoamnăîntredouăvârste,foartedrăguță,
doamna...doamna...oarecumochema?Tatăleifusese
preot.ȘimaierașiodoamnăOlton...Ormen...Nu,cu
siguranțăochemaOliver!Da,Oliver.
InsulaNegrului!SescriseseînziaredespreInsula
Negrului–cevalegatdeoactrițădefilm...saudeun
milionaramerican?
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Bineînțelescădeseori,asemenealocuriajungsăse
vândăfoarteieftin,pentrucăinsulelenusuntpotrivite
pentrutoatălumea.Laînceputîșiimagineazăcăeceva
romantic,însăcândajungsătrăiascăefectivacoloîși
dauseamacaresuntdezavantajeleșiabiaașteaptăsă
vândă.
EmilyBrentîșizise:„Oricum,măcarosăamparte
deovacanțăgratis“.
Din cauza venitului micșorat și a dividendelor
neplătite,aceastăocaziechiarnueradelepădat.Ce
binearfidacăși-aramintimaimultedespreaceastă
doamnă–saudomnișoară–Oliver!
V

GeneralulMacarthurseuitapefereastravagonului.
TrenultocmaiintraînExeter,undetrebuiasăcoboare
șisăiaalttren.Lanaibacuacestepersonale!Acestloc,
InsulaNegrului,nuerachiaratâtdedeparteîncâtsă
justificeoasemeneaduratăacălătoriei.
NupreaînțelesesecineeraacestOwen.Unprieten
alluiSpoofLeggardșialluiJohnnieDyer.
...vorvenivreodoiamicide-aidumneavoastră–
dacă veți dori să discutați despre vremurile de
altădată.

Eibine,osă-ifacăplăceresădiscutedesprevremuriledealtădată.Înultimultimp,avuseseimpresia
că vechii tovarăși îl cam evitau. Și toate acestea
numai din cauza zvonurilor! Pentru numele lui
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Dumnezeu,eradestuldegreu–trecuserăaproape
treizecideanideatunci!BănuiacăArmitageeracel
carevorbise.Nenorocitulălatânăr!Ceștiael despre
asta?Eibine,nuaveaniciunrostsăsegândeascăla
asta!Câteodatățisenăzartotfeluldelucruri,cade
exemplucănuștiucineseuităciudatlatine.
Aceastăinsulă,InsulaNegrului,eraunloccemerita
vizitat.Circulautotfeluldezvonuridespreea.Conform
zvonurilor,Amiralitatea,DepartamentuldeRăzboisau
ForțeleAerienepuseserămânapeea...
De fapt, tânărul Elmer Robson, milionarul
american,construiseacelloc.Cheltuisemiidedolari,
după cum se spunea. Unul dintre cele mai luxoase
locuri...
Exeter!Maiaveaoorădeașteptat!Iarelnuvoiasă
aștepte.Voiasătreacălaacțiune...
VI

DoctorulArmstrongtraversacâmpiaSalisburyla
volanulMorrisuluisău.Erafoarteobosit...Succesulîși
aveaprețulsău.Fuseseovremecândstăteaînsalade
consultațiidinHarleyStreet,regulamentarîmbrăcat,
înconjuratdecelemaimoderneaparateșidecelemai
luxoasemobile,șiaștepta–așteptazileînșircaafacerea
sasăeșuezesausăsedovedeascăafideunrealsucces.
Eibine,avusesesucces.Fusesenorocos!Norocosși
priceput, desigur. Se pricepea la asta – însă nu era
suficientpentruareuși.Trebuiasămaiaișinoroc.Iar
el avusese. O diagnosticare exactă, câteva paciente
recunoscătoare–femeicubanișicuoanumităpoziție
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socială–șițiseducerepedevestea.„Artrebuisămergi
laArmstrong–unbărbattânăr,însăfoarteinteligent.
Pamafostanidezilelatotfeluldeoameni,iarelși-a
datseamaimediatceeînneregulăcuea!“Șiuiteașa,
bulgăreledezăpadăîncepusesăserostogolească.
IaracumdoctorulArmstrongajunseseacolounde
îșidorise.Aveazilelepline.Șipuțintimpliber.Așacă,
înaceastădimineațădeaugust,erabucuroscăpleacă
dinLondrașicăvapetrececâtevazilepeoinsulăde
lângă Devon. De fapt, nu era chiar o vacanță.
Scrisoarea pe care o primise era destul de vagă în
legăturăcutipuldeactivitate,însăerafoarteprecisăîn
privințaceculuicareoacompania.Unonorariugras.
Familia asta Owen era probabil putred de bogată.
Exista totuși o mică problemă, se pare: soțul era
îngrijorat în privința sănătății soției lui și dorea o
consultațiefărăcaeasăîșideaseama.Aceastanudorea
înruptulcapuluisăaudădedoctori.Aveaproblemecu
nervii...
Nervii!Doctorulridicădinsprâncene.Femeileși
nervii lor! Ei bine, la urma urmei, era profitabil
pentru afacere. Jumătate din femeile pe care le
consultanuaveaunimicînafarădefaptulcăerau
plictisite,însănuți-arfimulțumitdacăle-aifispus
asta verde-n față! În plus, se găsea întotdeauna o
micăafecțiunedecaresătelegi.
–Oușoarăproblemăcu(urmauncuvântlung),
nimicserios,însătrebuietratată.Untratamentsimplu.
Ei bine, în astfel de probleme era mai mult o
chestiunedevindecareprincredință.Iarelsepricepea
laasta:puteainspiradeopotrivăsperanțășicredință.
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Noroccăreușisesă-șirevinălatimpdupănecazul
pecareîlavuseseînurmăcuzece,nu,cincisprezece
ani.Fusesecâtpe-aci!Eraunomterminat.Șoculîl
debusolasecomplet.Renunțasecompletlabăutură.Pe
legealui,fusesecâtpe-aci!
Cuunclaxoncareîțispărgeaurechile,unenorm
Dalmainsporttrecupelângăelcafulgerul,cu150km
peoră.DoctorulArmstrongaproapecăintrăîngardul
viu.Eraunuldintreaceiproșticarestrăbatțaraînlung
și-nlat.Îiura.Aproapecăîllovise.Tânărtembel!
VII

TonyMarston,năvălindcuzgomotînMere,își
zise:„Numărulmașinilorcaresetârăscpeșoseae
înfiorător de mare. Întotdeauna e ceva care îți
blochează drumul. Și mai conduc și pe mijlocul
drumului! Oricum, e imposibil să conduci în
Anglia...NuecaînFranțaundepoțituramotorul...“
Oaresăseopreascăaicisăbeacevasausăîideabătaie?Maiaveatimpberechet!Încă185dekilometriși
gata. O să bea un gin și o bere de ghimbir. Ce zi
fierbinte!
Vafidistractivpeaceastăinsulă,cucondițiasăfie
vremebună.SeîntrebacineputeafifamiliaOwen.
Probabil că erau bogați și influenți. Bursucul se
pricepeasăadulmeceastfeldeoameni.Bineînțeles,la
câteradesărac,nicin-aveaîncotro...
Săsperămcăsepricepeaulabăuturi.Nuseștie
niciodatăcuaceștioamenicareși-aufăcutsinguriaverea
șinus-aunăscutcuea.CepăcatcăzvonulcăGabrielle
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TurlacumpăratInsulaNegruluinueraadevărat!I-ar
fiplăcutsăseîncurcecuvreosteadecinema.Eibine,
măcarcâtevafetevorfipeacolo...
Ieșinddinhotel,seîntinse,căscă,seuitălacerul
albastrușiseurcăînDalmainulsău.
Câtevatinereseuitarălaeladmirativ:înaltde
1,80 și cu un corp bine proporționat, cu părul
ondulat,tenulbronzatșiochiideunalbastruintens,
eraoprezențăatrăgătoare.
Apăsă pe accelerație și țâșni pe strada îngustă.
Bătrâniișibăiețiideprăvăliesărirăînlăturicasăse
fereascădincalealui.Ceidinurmăprivirăcuadmirație
cumseîndepărtează,iarAnthonyMarstonîșicontinuă
triumfătordrumul.
VIII

DomnulBloreeraîntrenulpersonalîncareurcase
în Plymouth. În compartiment mai era doar un
marinarînvârstăcualbeațălaunochi.Înacelmoment
dormea.
Blorescriacugrijăîncarnețelulsău.
„Aceștiasuntcutoții,murmurăel.EmilyBrent,
Vera Claythorne, doctorul Armstrong, Anthony
Marston, bătrânul judecător Wargrave, Philip
Lombard,generalulMacarthur,decoratcuOrdinul
ServiciuDeosebit.Servitorulșisoția:domnulșidoamna
Rogers.“
Închisecarnețelulșiîlpuselalocînbuzunar.Se
uitălabărbatulcaredormeapebanchetadincolțul
compartimentului.
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„Arepesteoptzecideani“,îldiagnosticăcuprecizie
Blore.
Trecuînrevistă,mental,fiecaredetaliu.
„Artrebuisămeargăușor,segândiel.Nuvădunde
așputeafacegreșeli.Spercăarătcumsecuvine.“
Se ridică în picioare și se uită critic în oglindă.
Alăturideel,fațareflectatăînoglindăpurtaamprenta
viețiicazone.Nueradelocexpresivă.Aveaochiide
culoarecenușieșipuțincamapropiați.
„Arputeafimaior,zisedomnulBlore.Nu,amuitat,
celălaltesteofițeruldecarieră.M-ardepistaimediat.
Auzi, Africa de Sud, exclamă Blore. Aceasta este
specialitateamea!Niciunuldintreaceștioameninuare
nimicîncomuncuAfricadeSud,iareutocmaiam
terminatdecititghiduldecălătoriedespreAfricade
Sud,așacăpotvorbipeîndeletedespreacestsubiect.“
Dinfericire,erautotfeluldecoloniști.Caomcu
posibilitățimaterialedinAfricadeSud,Bloresimțeacă
seputeaîncadracusuccesînoricecategoriesocială.
Insula Negrului. ÎșiaminteadeInsulaNegruluidin
copilărie... O stâncă rău mirositoare acoperită de
pescăruși, care ieșea din mare la o distanță de un
kilometrușijumătatedețărm.
Ceideeciudatăsăteapucisă-țiconstruieștiocasă
pe ea! Era îngrozitoare pe timp de furtună. Însă
milionariiaveautotfeluldecapricii!
Bătrânuldincolțulvagonuluisetrezișizise:
–Nuseștieniciodatăcumevremeacândeștipe
mare–niciodată!
– Așa este, zise Blore împăciuitor. Nu poți ști
niciodată.
Bătrânulsughiță,apoirosticuconvingere:
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–Seapropiefurtuna.
–Nusepoate,domnule,eovremeîncântătoare,îl
contraziseBlore.
–Seapropiefurtuna,repetăbătrânulenervat.O
adulmec înaer.
–Cineștie,s-arputeasăavețidreptate,ziseBlore
împăciuitor.
Trenul se opri în gară, iar bătrânul se ridică
nesigur.
–Credcăaicitrebuiesăcobor,spuseelluptându-se
sădeschidăgeamul.
Blore îi sări în ajutor. Bătrânul rămase în prag.
Ridicăsolemnomânășiclipidinochiisăiapoși.
–Aigrijă,făcuel.Aimaregrijă.ZiuaJudecățiise
apropie.
Apoicoborîpeperon.SeuităpiezișlaBloreșirosti
cuovoceplinădedemnitate:
–Cutinevorbesc,tinere.ZiuaJudecățiiestefoarte
aproape.
Reașezându-sepescaun,Bloreîșizise:„Eștimai
aproapedecâtminedeZiuaJudecății!“
Dar se pare că se pripise când făcuse această
constatare.

