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 חצות, תחנת הרכבת בפורטלנד שוממת.

 איש מגיח מהצללים.

 הוא לבוש שחור מכף רגל ועד ראש והמקטרת שבפיו מעלה עשן סמיך.

 לרגע נראה שלא היה אלא צל.

 צפירה נשמעת ואור מציף את התחנה.

 הרכבת נעצרת.

 גם הוא לבוש שחור ומידותיו גדולות משל הבחור הראשון.איש נוסף יוצא מן הרכבת, 

 כשיצא מן הרכבת התמלאה התחנה ריח חזק של בושם לגבר.

 האיש מתקדם לעבר הבחור השני, ורק צעדיו הם מה שמפרים את הדממה.

אמר הבחור מהרכבת, קולו היה עמוק וחד, ונימתו הייתה  "אנחנו חייבים לטפל בזה כבר"

 מאיימת.

 -, אני עדיין מחכה להוראואבל ניק"

ניק קפץ את   "עברת את כל הצ'אנסים..." קטע אותו ניק. "הזהרתי אותך כבר בנוגע לזה..."

 כף ידו לאגרוף, ולרגע נראה ניצוץ בעינו.

 הוא הזיז את כנף מעילו ושלף את אקדח הגלוק שלו במיומנות, כיוון, ולחץ על ההדק.

 נשמע קליק.

 .עם כדור בין עיניו ל הארץהבחור הראשון שכב דומם ע

 ניק לקח את מקטרתו של הבחור המת, שאף ואמר:

 "פעם אחרונה שאתה מתעסק עם הטופר השחור..."



 

 נשמעה צרחה.

 כשהאישה הראשונה ראתה את הגופה. 5:53השעון בתחנת הרכבת הראה 

 צאו את מבוקשם.מכשהשוטרים הגיעו למקום, הם חיפשו עדים, אך לא 

 .הגופה לבדיקה, גילו על גבה קעקוע של חרב ששייך את הבחור לכנופיהכשלקחו את 

 השאלה של המשטרה הייתה: מהי סיבת הרצח?

 .חדשה, להתנקש במלך הודובמקום אחר, ניק בדרכו למשימה 

לילה, בתחנת הרכבת ה"שוממת" היה עובר אורח שראה את המה שניק לא ידע, שבאותו 

 הכול לפרטי פרטים...

לילה שבו הוא ראה הכול ב היה חסר אונים. הומלס בשם רנארד, רחובות פורטלנדב, בינתיים

ה עשה בתחנת נרצח האיש, אבל הוא לא יכול ללכת להעיד במשטרה, כי איך הוא יסביר מ

!  זה קנס של אלפי שקלים הרי אסור לישון בתחנת הרכבת! הרכבת באמצע הלילה?

 הומלסים צריכים לדאוג רק לעצמם, הוא חשב.

המשטרה לא מצאה את הפושע, אז למה שאני אשב   אבל מיד אחרי זה צץ במוחו רעיון...

ככה גם אני לא אפגע, וגם המשטרה תמצא את  פה בחוסר מעש? גם אני יכול לחקור!

   הפושע!

 ]באותו יום הוא שתה בקבוק וחצי של וודקה, אז אל תשפטו אותו...[

 

 

 .שלו עם מלך הודוהפגישה ובמקום אחר, ניק מתכונן לקראת 

 עם רובה צלפים, בגדי הסוואה, וכמובן אקדח גלוק.

 מצא גם כן עם כדור בין עיניו ודם זולג ממצחו... ייומלך הודו שעות,  24עוד 

 לוויה של הבחור ולרחרח אחר קצת רמזים.רנארד החליט ללכת ל

 שוטר. , ובאופן מפתיע:נרצחבהלוויה נכחו אנשים בחליפות מכובדות, משפחתו של ה

 ] אל תשכחו שהוא שתוי![ לרוץ ללא סיבה ניכרת לעין ברגע שהבחין בשוטר, רנארד התחיל

 השוטר, שראה הומלס שברגע שהבחין בו התחיל לרוץ, חשב שהוא הרוצח.

 ]גם הוא שתה קצת הרבה...[



 והכניס אתו לניידת. השוטר תפס את רנארד

 בליבו הל בני המשפחה וגמלראה את פרצופיהם הבוכים ש רגע לפני שהוכנס לניידת, רנארד

 ברגע שהוא נכנס לחדר החקירות, הוא הולך לספר את הסיפור המלא.. החלטה

והעיד שראה את הרצח, נדרשה רק בדיקה קלה כדי להבין  המשטרהלאחר שהגיע לתחנת 

 .כדי להתנקש במלך הודוטופר השחור, בדרכו לראש ארגון שהרוצח, הידוע גם כ

משטרת פורטלנד הודיעה למשטרת הודו על ההתנקשות, וברגע שניק יצא מהמטוס, הוא 

 נתפס והועמד לדין. 

 ילה ליד הים.ן את הקנס שרנארד קיבל וקנה לו ומלך הודו מימ

 

 


