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یاقوت در دود
ماجراهای سالی الکهارت



چارلــز ادوارد کاتن هفت ســاله در 12 جوالی ظاهــرًا بر اثر تب روده 
درمی گذرد، اما بعدًا کاشــف به عمل می آید که میزان غیرمعمولی ای 
آرسنیک در بدنش وجود دارد. سال بعد مادرخوانده اش مری آن کاتن 
به قتل وی محکوم و به دار آویخته می شود. او فقط به یک قتل محکوم 
شد، اما مظنون به قتِل دست کم سیزده نفر از جمله چند تن از شوهران 

و فرزندانش بود.

اولین مسابقه ی رسمی فوتبال در 30 نوامبر بین انگلستان و اسکاتلند 
در زمین کریکتی در گالســکو اسکاتلند برگزار شد. این مسابقه 4000 

نفر تماشاچی داشت و نتیجه 0-0 شد. 

قانون اصالحات 1872 برای رای گیری رّسی وضع شد. رأی دهندگان )هنوز فقط مردان( 

اکنون می توانستند به صورت مخفی رای بدهند و از تهدید کارفرمایان و صاحبخانه های 

بی وجدانشان در امان مبانند.

طبــق قانون پارک هــا و باغ ها، محلی در شمال شــرقی هاید به عنوان 
محفل ســخنرانان اختصــاص یافت، فضایی که ســخنرانی عمومی از 

سوی هر شخص و در هر موردی در آن قابل انجام است.

کشــتی بریتانیایی دی گراتسیا،  کشتی مری سلســت را که در دریای آتالنتیک سرگردان بود، 
می یابد. بریتانیایی ها با ورود به کشتی متوجه می شوند که همه ی مسافران ـ ناخدا، خانواده اش 
و 14 خدمه ـ ناپدید شــده اند. گرچه خود کشتی صحیح و سالم و بارش دست نخورده بوده است. 

مری سلست 5 نوامبر از بندر نیویورک به مقصد جنوا بادبان کشیده بود.

پاره ای از رویدادهای تاریخی 
سال 1872
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1. The seven Blessings  2. Lockhart and Selby

در بعدازظهــری ســرد و گرفته در 
اوايل اكتبر سال 1872، درشكه اي 
بيــرون دفتر شــركت كشــتيراني  
الكهارت و ِســلبي2، واقع در مركز 
تجاري لندن ايستاد. دختري بيرون 
آمــد و كرايه را پرداخــت. حدودًا 
شانزده ســاله بود؛ تنها، و با زيبايي 
غيرمعمول. باريك اندام و رنگ پريده 
بود، لباس عزا به تن داشــت و روي 
گلوله موي بلوند سركشــش كه باد 
آن را شــل كرده بود، كاله سياهي 

برکات هفت گانه1
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1. Sally Lockhart
Penny Dreadful .2:  نوعی نشــریه ی بریتانیایی درقرن نوزدهم، معمواًل شــامل داســتان های هیجان انگیز و عامه پسنِد 
دنباله دار که هفته ها ادامه می یافتند و هر یک به بهای یک پنی به فروش می رسیدند. باتوجه به کیفیت و بهای آن اصطالح 

مجله ی دوزاری برای آن انتخاب شد.م.   3. نژادی از اسب که قامتی کوتاه تر از اسب های عادی دارد.م
4. West India  5. Higgs

سر کرده بود. چشم هاي قهوه اي تيره اي داشت كه براي دختری به آن بوري 
غيرمعمول بود. نامش ســالي الكهارت1 بود، و تا پانزده دقيقه بعد، قرار بود 

مردي را به قتل برساند.
لحظه اي ايستاد و به ســاختمان نگاه كرد، سه پله باال رفت و وارد شد. 
راهرويي بي روح روبه روَيش بود و دفتر دربان ســمت راســت قرار داشــت. 
پيرمردي جلوي آتش نشسته بود و داشت يک مجله ی دوزاری2 مي خواند. 
سالي ضربه اي به شيشه زد، مرد دستپاچه بلند شد و مجله را كنار صندليش 

فرو کرد. »ببخشين خانوم، نديدمتون اومدين تو.«
سالي گفت: »براي ديدن آقاي ِسلبي اومده م، اما قراری نداشتيم.«

»اسمتون لطفًا، خانوم؟«
»اسمم الكهارته. آقاي الكهارت... پدرم بود.«

رفتار مرد بالفاصله دوستانه تر شد.
»سالي خانوم، نه؟ قباًل هم اين جا اومده بودين، خانوم!«

»اومده بودم؟ متأسفم، يادم نمي آد...«
»حداقل ده سال پيش بود. كنار آتيِش اتاق من نشستين، يه بيسكويت 
زنجبيلي خوردين و كلي راجع به پونی3تون برام حرف زدين. يادتون رفته؟ 
حيف... از خبر فوت پدرتون خيلي ناراحت شدم، خانوم. وحشتناك بود که 

يه كشتي اون طوري غرق بشه. يه آقاي به تمام معنا بود، خانوم.«
»بله... ممنونم. تا حدي به خاطر پدرم اومده م. آقاي ِسلبي تشريف دارن؟ 

مي تونم ببينمشون؟«
خب، ِفك كنم نيستن، خانوم. واسه كاري رفته ن اسكله ی وست اينديا4. 
اما آقاي هيگز5، منشي شــركت، هستش، خانوم. خوشحال مي شه باهاتون 

صحبت كنه.«
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Cheapside .1 خیابانی در شهر لندن و مرکز تجاری قدیمی آن.م
2. Jim

»ممنونم. پس ايشون رو مي بينم.«
دربان زنگي را به صدا درآورد و پسرك كوچكي، مانند تجسمی ناگهاني 
از تماِم آلودگی هواي چيپ ســايد1 ظاهر شــد. ژاكتش از سه جا پاره بود، 
يقه اش روی پيراهن آويزان و موهايش طوري بود كه انگار براي آزمايشي با 

نيروي الكتريسيته مورد استفاده قرار گرفته باشد.
اين شمايل كه اسمش جيم2 بود گفت: »چي مي خواي؟« 

دربــان گفت: »مراقب رفتارت باش. اين خانوم جوون رو ببر پيش آقاي 
هيگز، بچه زرنگ. خانوم الكهارته.«

چشــم هاي تيز پسرك لحظه اي او را ورانداز كرد، و بعد دوباره با حالتی 
مشكوك به سمت دربان چرخيد.

» پرچم انگليِس من پيش توئه، موقعي كه هيگزي پير اومد تو ديدمت 
قايمش كردي.«

دربان بدون پذيرفتن اتهام گفت: »نخير، برو كاري رو كه گفتم بكن.«
»مــي رم، َصب كن. ديگه چيزميزاي من رو كــش نرو.« بعد رو کرد به 

سالي و گفت: »بيا بريم.« و عقب گرد كرد.
دربــان گفت: »ببخشــينش، خانــوم الكهارت، اين يكــي رو از بچگي 

نگرفته ن رام كنن.«
ســالي گفت: »اشكالي نداره. متشكرم. قبل از رفتن بهتون سر مي زنم و 

خداحافظي مي كنم.«
پسرك سر پله ها منتظرش ايستاده بود. از پله ها كه باال مي رفتند پرسيد: 
»رييْس بابات بود؟« سالي گفت: »بله.« و سعي كرد چيز ديگری هم بگويد، 

اما كلمات به ذهنش نيامد.
جيم گفت: »آدم خوبي بود.«
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سالي فكر كرد اين حرف از سِر همدردي است، و احساِس سپاسگزاري 
كرد.

پرســيد: »كسي به اســم مارچ بنكس1 مي شناســي؟ آقايي به اين اسم 
اين جا كار می كنه؟«

»نه. اصاًل اسمش رو نشنيده م.«
»يا... تا حاال در مورد اين اسم چيزی شنيدي؟«

حاال تقريبًا باالي پله ها رســيده بودند، و سالی ايستاد تا سؤالش را تمام 
كند.

»تا حاال از بركات هفت گانه چيزي به گوِشت خورده؟«
»هان؟؟«

»خواهش مي كنم. مهمه.«
»نه، نخورده. ِمث اسم يه کافه يا از اين جور چيزا مي مونه. چي َهس؟«

»فقط يه چيزيه كه شنيده م. هيچي، فراموشش كن، خواهش مي كنم.« 
ســالي اين را گفت و از پله ها باال رفت. »كجــا مي تونم آقاي هيگز رو پيدا 

كنم؟«
پســرك گفت: »اين جا.« و با شــدت روي دري قاب سازي شده كوبيد. 
بدون انتظار براي پاســخ، در را باز كرد و گفت: »خانومي به اســم الكهارت 

اومده آقاي هيگز رو ببينه.«
سالي رفت تو، و در پشت سرش بسته شد. اتاق آکنده از بوي ناِي سيگار 
برگ و چرم واكس خورده بود، و ماهاگوني، جوهردان هاي نقره اي، کشوهايي 
با دستگيره هاي برنجي و كاغذ نگهدارهاي شيشه  اي در آن ديده می شد. در 
ســمت ديگر اتاق مرد تنومندی سعي داشت نقشه ی ديواري بزرگي را لوله 
كند و از اين تالش برافروخته شــده بود. كله  اش مي درخشيد، چكمه هايش 

1. Marchbanks
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برق مي زد، مهر ماســوني1 روي زنجير طالي ســنگيِن روي شكمش برق 
مي زد و چهره اش، که از ســال ها خوردن و نوشــيدن سرخ و گلگون بود، از 

گرما مي درخشيد.
لوله كردن نقشه را تمام كرد و به سالي نگاهي انداخت. چهره اش حالتی 

عبوس و زاهدمابانه به خود گرفت.
»خانم الكهارت؟ دختر َمتيو2 الكهارت؟«

سالي گفت: »بله.«
مرد دستش را دراز كرد. »خانم الكهارت عزيزم، فقط مي تونم بگم چقدر 
متأسف شدم، چقدر، همه ي ما از صميم قلب از شنيدن فقدان اندوهبارتون 
متأسف شديم. يك مرِد وارسته، كارفرمايي سخاوتمند، يك مسيحي واقعي، 
سربازی شجاع، يك ...ام م م، يك فقدان بزرگ، فقدانی اندوهبار و تراژيك.«

سالي سرش را انداخت پايين.
»خيلي لطف داريد. اما مي خواستم بدونم مي تونم چيزي ازتون بخوام؟« 
مرد گشاده رو و خوش اخالق شد: »اوه عزيزم!« يك صندلي برايش كشيد، و 
درحالي كه پشت عريضش را به آتش كرده بود همچون عمويي َبشاش گفت: 

»هر چيزي كه در توانم باشه انجام مي دم، قول مي دم!«
»خب، منظورم اين نيســت كه بخوام كاري انجام بدينـ  ساده تر از اين 
حرف هاســت ـ فقط... خب، آيا پدرم هيچ وقت از آقاي مارچ بنكس صحبت 

نكرده بود؟ آيا كسي رو به اين نام مي شناسين؟« 
هيگــز ظاهرًا به دقت فكــر كرد. »مارچ بنكس... مارچ بنكس.... اســم يه 
مسئول تداركات كشــتي در روترهايت3 ... ظاهرًا مار ـ جو ـ ری ـ بنکس4 
نوشته مي شد. ممكنه اين باشه؟ با اين وجود به خاطر نمي آرم پدر مرحومتون 

هيچ وقت با اون سروكار داشته باشه.«

1. نوعی انجمن برادری.م
2. Matthew  3. Rotherhithe  4. Mar-jo-ri-banks
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سالي گفت: »ممكنه خودش باشه. نشوني ش رو مي دونين؟«
»فكر كنم اسکله ی تاسمانيا1.«

»متشكرم. و يه چيز ديگه، ممكنه مضحك به نظر برسه... در واقع نبايد 
مزاحمتون بشم، اما...«

»خانم الكهارت عزيز! هر كاري كه بشــه انجام داد، انجام مي شه. فقط 
بهم بگين چه كمكي از دستم برمي آد.«

»خب... تا حاال عبارت بركات هفت گانه به گوِشتون خورده؟« و درست 
در همان لحظه اتفاق عجيبی رخ داد.

همان طــور كه اشــاره كرديم آقــاي هيگز مرد فربــه و تنومندی بود، 
بنابراين شايد نه كلمات سالي، بلکه سال ها مصرف نوشيدنی های سنگين و 
سيگاربرگ هاي كوبايي و شام هاي مفصل بود که بيش از شنيدِن آن كلمات 

باعث شد قلبش تير بکشد و به نفس نفس بيفتد.
قدمي به جلو برداشت و سپس سياهی بر چهره اش نشست، دست هايش 
بــه جليقه  چنگ انداخــت و با صداي بلند روي قالي ُترك ولو شــد. يكي 
از پاهايــش پنــج بار لگد زد و به طرز مهيبی تكان خورد. چشــم بازش به 
 پايه ی كنده كاري شــده ی صندلي اي كه ســالي روَيش نشســته بود خيره

ماند.
ســالي حركت نكرد. جيغ نزد، غش هم نكــرد؛ تنها کارش اين بود كه 
لبه ی لباســش را از جايي كه به گنبد براق جمجمه ی مرد مي ســاييد پس 
كشــيد و نفس عميقی كشــيد، چندين بار، و با چشــم هاي بسته. پدرش 
اين کار را به عنوان درماني براي رفِع وحشت يادش داده بود. خوب ياد داده 

بود، جواب داد.
وقتي دوباره آرام شد، با دقت ايستاد و از جسد فاصله گرفت. در ذهنش 

1. Tasmania
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غوغا بود، اما متوجه شــد كه دست هايش كاماًل آرام است. با خود فكر كرد: 
خوبه، وقتي وحشــت زده م، مي تونم روي دست هام حساب كنم. اين كشف، 

به طرزی غيرعقالنی شادش كرد و سپس صداي بلندي را از راهرو شنيد.
»ســاموئل1 ِسلبي، نماينده ی شركت كشــتيراني، گرفتي چی گفتم؟« 

صداي ديگري، با حالتی َكمرو تر گفت: »بدون آقاي الكهارت؟« 
»آقاي الكهارتي در كار نيست. آقاي الكهارت زير خروارها آب تو درياي 
چين جنوبي خوابيده، لعنت بهش. منظورم اينه که، خدا رحمتش كنه. روي 
اسمش رو رنگ كن، مي شنوي چي مي گم؟ روش رو رنگ كن! از سبز هم خوشم 
نمي آد. يه زرِد خوب شاد براي من، با خط منحني. شيك، گرفتي چي گفتم؟«

جواب آمد: »بله، آقاي ِسلبي.«
در باز شــد و صاحب صداي اول وارد شد. مردي كوتاه قد و قوي بنيه با 
كاكلي از موهاي كاهي رنگ و ريش وسبيلی زنجبيلي كه تضاد ناخوشايندي 
با رنِگ زياد گونه هايش داشــت. به اطراف نگاه كرد، و نتوانست جسد آقاي 

هيگز را  كه پشت ميز ماهاگوني عريض از ديدش پنهان شده بود، ببيند.
درعوض، چشم هاي كوچك تندخوَيش روي سالي ثابت ماند.

پرسيد: »تو كي هستي؟ كي راهت داده تو؟«
»دربان.«

»اسمت چيه؟ چي مي خواي؟«
»من سالي الكهارت هستم... اما...«
»الكهارت؟« سوت خفيفي كشيد.

»آقاي ِسلبي، من...«
»هيگز كجاست؟ اون مي تونه به كاِرت برسه. هيگز! بيا اين جا!«

»آقاي ِسلبي، اون مرده...«

1. Samuel
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مرد ساكت شد و به جايي كه او اشاره مي كرد نگاه کرد. ميز را دور زد. 
»اين جا چه خبره؟ ِكي اين طور شد؟«

»يک دقيقه پيش. داشــتيم صحبت مي كرديم، بعد يکهو... افتاد. شايد 
قلبش بود... آقاي ِسلبي، مي تونم بشينم؟«

»اوه، ادامــه بده. احمِق لعنتي... تو نه، اون. چرا لطف نكرد توي خونه ی 
خودش بميره؟ ُمرده ديگه، نه؟ نگاه كردي؟«

»فكر نمي كنم ديگه زنده باشه.«
آقاي ِســلبي جسد را به كناري هل داد و به چشم هاي مرده كه به طرز 

ناخوشايندي به باال خيره شده بود زل زد. سالي چيزي نگفت.
ِســلبي گفت: »عيِن يه تيکه گوشت. فكر كنم حاال بايد پليس رو خبر 
كنيم. لعنتی. حاال اين جا چی كار داشــتي؟ همه ی وسايل پدرت رو بستن و 

فرستادن براي وكيلش. ديگه اين جا چيزي نمونده.«
ســالي فهميد كه بايد حواسش را جمع كند. دستمالي بيرون آورد و به 

چشم هايش كشيد. »من... من فقط مي خواستم دفتر پدرم رو ببينم.«
آقاي ِســلبي با حالتی ظنين خرخري كــرد، در را باز كرد و توي راهرو 
خطاب به دربان داد كشــيد كه پليس خبر كند. كارمندي با يك بغل دفتر 
ُكل از كنار دِر باز رد شــد و با گــردن دراز كردن به داخل نگاهي انداخت. 

سالي بلند شد.
»حاال مي تونم برم؟«

»ِفك نكنم. شــاهدي، آره. بايد اسم و نشوني ت رو بدي و براي بازپرسي 
حاضر شي. حاال اصاًل برا چي مي خواستي دفتر رو ببيني؟«

ســالي با صداي بلند فين فين كرد و به شــکلی افراطي چشم هايش را 
ماليد. مانده بود كه آيا بايد بزند زير گريه، يا نه.
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مي خواست دور شود و فكر كند، و داشت از كنجكاوِي اين مرد كوچولوي 
تندخو و بي رحم مي ترسيد. اگر اشاره به بركات هفت گانه واقعًا آقاي هيگز را 

كشته بود، ميلي به خطِر احتمالي واكنش آقاي ِسلبي نداشت. 
اما گريه كــردن فکر خوبي بود. آقاي ِســلبي آن قــدر زيرك نبود كه 
مشكوك شود. از راه دور براي سالی دست تكان داد و با بي حوصلگی گفت: 
»اوه، برو توي اتاق دربان بشين، پاسبان مي آد باهات حرف بزنه، پس دليلي 

نداره زاري كنان اين طرفا پرسه بزني. برو، برو پايين.«
او هم رفت. دو سه كارمند که توي پاگرد جمع شده بودند با كنجكاوي 

فراوان به او خيره شدند.
در اتاق دربان پســرك پادو را ديد كه داشــت ســعی می کرد مجله ی 

دوزاری اش را از صندوق پست بيرون بکشد. 
گفت: »خيالت راحت، نمي ذارم بگيرنت. شنيده م هيگزي پير رو ُكشتي، 

اما من نمي خوام بهشون بگم.«
»نه، من اين كار رو نكردم!«

»البته كه كردي. خودم از الي در شنيدم.«
»گوش واستاده بودی! اين كار وحشتناكيه.«

»قصدش رو نداشــتم. يهويي خسته شدم، به در تكيه دادم، يه جورايي 
حرفا رو شنيدم.« با پوزخندي گفت: » هيگزي پير از ترس مرد، از وحشت 
ســكته كرد. اين بركات هفت گانه هر چي كه باشه، خوب ازش خبر داشت. 

بايد حواست باشه از كي درباره ش مي پرسي.«
سالي روي صندلي دربان نشست.

»اصاًل نمي دونم بايد چی كار كنم.«
»برا چی؟«
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سالي به چشــم هاي درخشان او و صورت مصممش نگاه كرد و تصميم 
گرفت به او اعتماد كند.

»مسئله اينه. اين امروز صبح رسيد.« كيفش را باز كرد و نامه ي مچاله اي 
را بيرون آورد. »از ســنگاپور پست شده. آخرين جايي كه پدرم قبل از غرق 

شدِن كشتي بود... اما دست خط اون نيست. نمي دونم از طرف كيه.«
جيم بازش كرد. متن نامه اين بود:

صالی مراقب برکات هفت گانه باش
مارچ بنكس کمك می کنه

چتام1 
مراغب باش عزيزم

جيم گفت:  » ِدکی، چه امالی ضعيفی داره!«
»منظورت اسم منه؟«

»اسمت چيه؟«
»سالي.«

»نه. اين رو می گم.« و به كلمه ي چتام اشاره كرد.
»اين چي مي تونه باشه؟ مي دوني؟«

»حتمًا منظورش چ ـ ت ـ ه ـ ا ـ م بوده.«
َچتهام2 توي ِكنت3.« 

»فكر كنم مي تونه همين باشه.«
»و بات شرط مي بندم اين مارچ بنكس اون جا زندگي مي كنه، برا همينم 
اين جا نوشَتِتش.« با ديدن ســالي كه به باال نگاه مي كرد گفت: »نمي خواد 

1. CHATTUM  2. Chatham  3. Kent
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نگران هيگزي پير باشي، اگَرم بهش نگفته بودي باالخره يكي ديگه مي گفت. 
شرط می بندم يه جوري گناهكار بوده. ِسلبي پيرم همين طور. به اون چيزي 

نگفتي؟«
سالي سرش را تكان داد. »فقط به تو. اما حتي اسمت رو هم نمي دونم.« 
»جيم تيلــور1. و اگه مي خواي پيدام كني بيا به ســاختمون شــماره 

13،کلرِکنِول2. بهت كمك مي كنم.«
»واقعًا كمكم مي كني؟«

»شك نكن.«
»خب، اگه... اگه چيزي شنيدي، از طريِق آقاي ِتمِپل3 در مهمونخونه ی 

لينكلن4 برام نامه بده.« در باز شد و دربان آمد تو. 
»حالتون خوبه خانوم؟ چه اتفاق وحشتناكي...« به جيم گفت: » آهای، 
تو، از زير كار در نرو. پاسبون مي گه براي گواهي فوت بفرستين دنبال دكتر، 

بدو برو يه دكتر پيدا كن.«
جيم به سالي چشــمكي زد و رفت. دربان مستقيم رفت سراغ صندوق 
پست، و وقتي در آن چيزي پيدا نكرد بدوبيراه گفت. زمزمه كرد: »جوونِک 
پســت فطرت. بايد حدس می زدم. يه فنجون چايي مي خواين، خانوم؟ ِفك 

نكنم آقاي ِسلبي به فكرش رسيده باشه، نه؟«
»نه ممنونم. بايد راه بيفتم، عمه م ديگه بايد نگران شــده باشه... پليس 

مي خواد من رو ببينه؟«
»ِفك كنــم يه ِدقه بعد بياد. وقتي بخواد مياد پايين. چی... اِه... چه طور 

بود كه آقاي هيگز...«
سالي گفت: »داشتيم درباره ی پدرم صحبت مي كرديم، و اون ناگهان...« 
دربان گفت: »قلبش ضعيف بوده. برادرم كريسمس گذشته همين بال سرش 

1. Jim Taylor  2. Clerkenwell  3. Temple  4. Lincoln’s Inn
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اومد. يه شام مفصل خورد، سيگاربرگ روشن كرد، بعد با صورت افتاد توي 
ظرف آجيل. اوه، عذر مي خوام خانوم، نمي خواستم شرح و بسطش بدم.«

ســالي سری تكان داد. همان موقع مأمور پليس آمد، اسم و نشاني اش را 
گرفت و رفت. ســالي يكي دو دقيقه ديگر پيش دربان ماند، اما هشدار جيم 
را به خاطــر آورد و در مورد نامه ي عجيب به او چيزی نگفت، كه حيف بود، 

چون ممكن بود بتواند اطالعاتی بدهد.
سالی با وجود اسلحه اي كه در كيفش داشت، به قصِد کشتن نيامده بود. 
دليل اصلی مرگ هيگز، نامه اي بود كه صبح همان روز رســيده و وكيلش 
آن را بــه خانه ي ميــدان ِپِوريل1 در ايزلينگتون2 كه ســالي در آن زندگي 
مي كرد فرســتاده بود. خانه متعلق به خويشاوند دور پدرش، بيوه اي عبوس 
به نام خانم ريس3 بود. ســالي از آگوســت آن جا زندگــي كرده بود؛ از اين 
مسئله خوشحال نبود اما چاره ی ديگري نداشت، خانم ريس تنها خويشاونِد 

زنده اش بود.
پدرش ســه ماه پيش در حادثه ی غرق شدن كشتي بادباني الوينيا4 در 
دريــاي چين جنوبي فوت كرده بود. رفته بود  تا برخي تفاوت هاي فاحش و 
عجيب گزارش های مأموران شركت در خاور دور را بررسي کند؛ چيزي كه 
بايد در محْل مورد بررسي قرار مي گرفت و از لندن قابل انجام نبود. پيش از 

رفتن به سالي هشدار داده بود كه ممكن است سفر خطرناكی باشد.
گفته بود: »مي خوام با آدممون توي سنگاپور صحبت كنم. يه هلنديه به 
اســم َون ايدن5. مي دونم كه قابل اعتماد نيست. اگه َزد و برنگشتم، مي تونه 

بهت بگه چرا.«
»نمي شه كس ديگه اي رو بفرستين؟«
»نه. اين شركت منه، خودم بايد برم.«

1. Peveril Square  2. Islington  3. Mrs Rees  4. Lavinia  5. Van Eeden




