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خالصه قسمت قبل:
׳׳النك مالون׳׳ جوان بلندقامت آمريكايي كه در بخش خارجي تلويزيون كار ميكرد ،براي گذراندن
مرخصي رهس��پار جنوب فرانس��ه شد .در آنجا از يك دختر لهس��تاني تبار به نام ׳׳وندا׳׳ يك اتومبيل ׳׳دريم
برد׳׳ كرايه كرد.
ام��ا هنگام��ي كه قصد داش��ت با اين اتومبيل ي��ك كنتس ايتاليايي به نام ׳׳فرانچس��كا׳׳ را ـ كه نقاش با
ش��هرت بينالمللي بود ـ به زادگاهش برس��اند ،پليس مرزي ،در صندوق عقب اتومبيل ،جنازه يك دختر
جوان را كشف كرد .اين دختر با آمپول در زير آب به قتل رسيده بود .كارآگاهي به نام ׳׳الواندين׳׳ مسئول
رس��يدگيبهاينپروندهش��د.پليس׳׳فرانچس��كا׳׳راآزادكرد،امااوحاضرنش��د ׳׳النك׳׳راتنهابگذارد.او
روزه��ا براي نقاش��ي به دامنه آلپ ميرفت و كارآگاه و ׳׳النك׳׳ هم به جس��تجوي خ��ود براي يافتن ׳׳وندا׳׳
ادامه ميدادند.
ي��ك روز ،׳׳النك׳׳ و ׳׳فرانچس��كا׳׳ تصميم گرفتن��د كارآگاه را قال بگذارند و دوتايي از روي كارتي كه
׳׳ون��دا׳׳ قبل��ًا به ׳׳النك׳׳ داده بود ،براي يافتن اين دخت��ر به باالي كوه بروند .آنها از جادههاي صعب العبور و
پلهاي چوبي نامطمئن عبور كردند و س��رانجام موفق ش��دند ׳׳وندا׳׳ را در كلبه باالي كوه پيدا كنند .׳׳النك׳׳
از كيف او اس��لحه كوچكي به دس��ت آورد و حدس زد كه او يك مامور مخفي اس��ت با تهديد اس��لحه ،از او
خواست كه حقيقت ماجرا را برايش تعريف كند .׳׳وندا׳׳ اعتراف كرد كه مردي به نام ׳׳بارون ون بالن׳׳ كه
از همكاران مخفي او بود .مرتكب خيانت شده درصدد كشتن او در زير آب برآمده است اما او توانست به
موقع از مهلكه بگريزد و اينك دنباله داستان...

׳׳الن��ك׳׳ درحاليكه هنوز اس��لحه را در دس��ت
ميفشرد گفت:
ـ خيلي مايلم از موضوع س��ر در بياورم .تو گفتي
كليد صندوق عقب گم شده است ،ولي نگفتي چرا گم
شده است؟ مگر نبايد در كنار ديگر كليدها باشد؟
׳׳وندا׳׳ كه به اسلحه خيره شده بودپاسخ داد:
ـ چرا .حق با توس��ت ،ام��ا وقتي من اين اتومبيل
را برداش��تم و فرار كردم ،كليد صندوق عقب همراه
كليدها نبود .هنگامي كه چند شاخه گل خريده بودم
و ميخواس��تم دور از آفت��اب ،درون صندوق عقب
بگ��ذارم به اين موضوع پي بردم .چرا اين س��وال را
ميكني؟
׳׳الن��ك׳׳ در حاليكه واقعي��ت را كتمان ميكرد
پاس��خ داد:مهم نيس��ت .فقط ميخواس��تم خودم
مطمئن ش��وم .آيا اين دختري كه ناپديد ش��ده با تو
كار ميكرد؟
لرزش��ي س��راپاي ب��دن ׳׳وندا׳׳ را ف��را گرفت و
درحاليكه نگراني در چشمانش موج ميزد گفت:
ـ بل��ه ،او از همكاران من و ׳׳ايگور׳׳ بود.اوه ،خيلي
نگرانش هستم .من...
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׳׳النك׳׳ حرف او را قطع كرد و پرسيد:
ـ ׳׳ايگور׳׳ ديگر كيست؟
ـ همي��ن ׳׳ب��ارون ون بالن׳׳ خيانتكار اس��ت .نام
كوچك او ׳׳ايگور׳׳ است.
׳׳النك׳׳ اسلحه به دست ،چند بار در اتاق قدم زد.
س��رانجام ايستاد و گفت:׳׳وندا׳׳ اگر چمداني خريده
اي ،وس��ايلت را داخل آن بگذار .بايد هرچه زودتر
حركت كنيم .دوربين مرا هم فراموش نكن!
׳׳وندا׳׳ از شرم سرخ شد و زير لب گفت:
ـ بل��ه ،با دالرهايي ك��ه از تو گرفتم ،يك چمدان
خري��دم .ميداني ،اگر ه��م تو را نديده بودم ،در نظر
داشتم اين پول را برايت پس بفرستم.
ـ بس��يار خوب ،وقت را تلف نكن .حاال وسايلت
را جمع كن بايد هر چه زودتر راه بيفتيم.
ام��ا ׳׳وندا׳׳ بيآنك��ه از جايش تكان بخورد ،به او
خيره شد!
׳׳النك׳׳ گفت:
ـ چرا به من نگاه ميكني؟ زود باش عجله كن!
׳׳وندا׳׳ گفت:
ـ ت��ا من آماده ش��وم ،بهتر اس��ت نزد دوس��ت

هنرمندت بروي .من هم به شما ملحق خواهم شد.
׳׳النك׳׳ سري به عالمت نفي تكان داد:
ـ نه ،همين جا ميمانم!
׳׳ون��دا׳׳ معترضانه گفت :׳׳الن��ك׳׳ چرا متوچه
نيستي؟ من ميخواهم لباسم را عوض كنم .خواهش
ميكنم مرا تنها بگذار!
ـ ن��ه ،اي��ن فك��ر را از كلهات دور ك��ن .من به تو
اطمينان ندارم .بعيد نيس��ت كه يك اس��لحه ديگر
داشته باشي!
׳׳وندا׳׳ نيز با لحني خاص گفت :راس��تش من هم
به تو اطمينان ندارم .تو خيلي چيزها سرت ميشود.
بعيد نيست كه يك مامور مخفي باشي!
و سپس با لبخندي افزود:
ـ يا آنكه فقط آدم خيلي با هوشي هستي!
׳׳وندا׳׳ ناگزير در پش��ت پيش��خوان ،لباس��ش
را ع��وض كرد .وس��ايل مختصري ك��ه خريده بود
برداش��ت .׳׳النك׳׳ چمدان او را به دس��ت گرفت و
هر دو به سوي ׳׳فرانچسكا׳׳ راه افتادند .׳׳فرانچسكا׳׳
چنان غرق نقاشي بود كه صداي گامهاي آن دو راكه
به او نزديك ميشدند نشنيد .׳׳النك׳׳ صدا زد:
ـ فرانچسكا!
اي��ن دختر هنرمند از عال��م خود بيرون آمد و از
باالي سه پايهاش به آنها نگريست....׳׳النك׳׳ گفت:
دوس��ت قديمي خود ׳׳وندا׳׳ را به تو معرفي ميكنم.
من بر حسب تصادف او را اين باال ديدم!
׳׳فرانچسكا׳׳ به آن دختر كه لباس صورتي رنگي
به تن داش��ت خيره ش��د .اگرچه قبلًا حدس زده بود
كه او يك جنايتكار است ،اما حاال با ديدن او ،اثري از
اينموضوعدرچهرهاشديدهنميشد.׳׳وندا׳׳نگاهي

