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RODICA OJOG-BRA{OVEANU (28 august 1939–2 septembrie 2002),
celebr\ autoare de romane poli]iste din România. A urmat primele clase la {coala „Maison de Français“, continuându-[i
educa]ia la Liceul „Domni]a Ileana“. A `nceput apoi cursurile Facult\]ii de Drept din Bucure[ti, dar, dup\ doi ani, `n 1956,
a fost exmatriculat\ pe motive politice. Dup\ un an de munc\
necalificat\ la fabrica de medicamente Galenica, a reluat studiile de drept, de data aceasta la Ia[i. Dup\ absolvire a `nceput s\ profeseze avocatura. ~n 1969 a debutat cu un scenariu
de televiziune, iar primul roman poli]ist, Moartea semneaz\
indes ci frabil, l-a scris la insisten]a so]ului ei, actorul Cosma
Bra[oveanu, [i l-a publicat `n 1971. Dup\ [apte ani de practic\ a renun]at la avocatur\ [i s-a dedicat `n `ntregime scrisului. Pân\ `n 1999, a publicat treizeci [i cinci de romane, `n
majoritate poli]iste, dar [i câteva istorice [i unul [tiin]ifico-fantastic. Este considerat\, `n mod unanim, marea doamn\ a
literaturii poli]iste române[ti. Dintre volumele sale amintim:
A `nflorit liliacul (Editura Nemira, 2004), Cianur\ pentru un
surâs (Editura Nemira, 2004), ~ntâlnire la Élysée (Editura Nemira,
2004), Co[mar (Editura Nemira, 2004), R\zbunarea slu]ilor
(Editura Nemira, 2006), Necunoscuta din congelator (Editura
Nemira, 2006), B\rba]ii sunt ni[te porci (Editura Nemira, 2006),
Gras\ [i proast\ (Editura Nemira, 2006), Logof\tul de tain\
(Editura Nemira, 2008), Agentul secret al lui Altîn-Bey (Editura
Nemira, 2008), Ochii jupâni]ei (Editura Nemira, 2008), Vulturul
dincolo de Cornul Lunii (Editura Nemira, 2008), Dispari]ia statuii din parc (Editura Nemira, 2008), 320 de pisici negre (Editura Nemira, 2008), Al cincilea as (Editura Nemira, 2008), Poveste
imoral\ (Editura Nemira, 2008), Telefonul din bikini (Editura
Nemira, 2008), S\ nu ne uit\m la ceas (Editura Nemira, 2008).
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Cartea `ntâi

IADUL ALB

Capitolul I
GHEENA ANATOLIEI
Om\tul iscat `nc\ din zori g\tise `n borangic târgul Stambulului. St\ruiau doar prin ]es\tura deas\ cioturile de lun\ [tirb\ coco]ate `n vârful moscheelor
[i minaretelor tuciurii de la Suleymanie [i Aïa-Sofia.
Ceasurile `nser\rii [i urgia vremii `n care drept-credincio[ii deslu[eau cu spaim\ mânia lui Alah – când
se mai pomenise oare pe malurile Bosforului asemenea pr\p\stenie `n mo]ul lui c\rindar1? – de[ertaser\
uli]ele [i doar urm\ de câine f\r\ st\pân `ntina ici-colo
catifeliul z\pezii.
~n ghimirlii n\tânge ori seraiuri cuprinse, musulmanii `n\l]aser\ de aproape un ceas cea din urm\
rug\ciune a zilei, eclul-sahur, c\tre Alah [i destoinicul s\u `nv\]\cel Mahomed, [i-acum ocroteau somn
harnic sub l\icere din blan\ de capr\ ori mioar\.
1

Veche denumire a lunii ianuarie.

8

RODICA OJOG-BRAŞOVEANU

Flac\r\ de lumânare r\sufla la pu]ine geamuri. Aici,
slujitorii Profetului `[i alungau amor]eala n\du[ind
s\ deslu[easc\ `nv\]\turile Coranului ori, dimpotriv\, muieri r\puse de trând\via haremului `[i ispiteau somnul cu alunele de opiu, `nc\lzindu-[i picioarele
sub tandur1.
Lini[tea [i bezna – dormea p\mântul – le r\punea
o singur\ mahala a târgului, [i anume Pera, unde
s\l\[luiau conacele evropenilor `ng\dui]i `ntre hotarele `mp\r\]iei.
Dup\ cum vesteau ferestrele luminate miez de zi,
petrecere cumplit\ n\scocise Kir Ioan Kamaterou,
armatorul grec, c\ci cuvenit era a da `n a [aptea zi a
lui ghenar slava Sfântului Ioan. Zaiafet zdruncina [i
c\m\rile contelui rus Orlov, [i f\r\ a face cotul uli]ei,
chiar `n coasta palatului marchizului Férriol – trimisul Bombonului la Poart\ – conac cenu[iu cu dou\
caturi [i felinare ar\be[ti aprinse zvoneau iar\[i sindrofie. Doar c\ aceasta se deslu[ea a fi de alt soi.
~n\l]imea sa Sir Ralph Tracy, duce de Windsor,
`[i deznoda baierele pungii de dou\ ori pe an. De ziua
reginei Ann, cea din stirpea Stuar]ilor, al c\rei v\r
[i dreg\tor se afla pe lâng\ sultanul Musta]\ [i-n ajun
de Sân Petru, când dumnealui, ducele de Windsor,
se g\tea de c\l\torie spre Englitera, unde i se `ng\duia
`n fiece var\ râspas [i tihn\ pân\ la sleirea frunzei
verzi. Altfel, se mul]umea cu soaréle cump\tate [i f\r\
1

Sob\ turceasc\ folosit\ `n special de femei.
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zurg\l\i. Aceasta era [i pricina pentru care la por]ile
Domniei sale se `nf\]i[au mai cu seam\ b\rbi c\runte
ori bine argintuite, mânate de ]eluri anume, pungi grele
cu taleri sau [o[oteal\ politiceasc\, [i nu taifet sterp.
Dac\ ar fi fost s\ judeci dup\ macatul de om\t
poposit pe coviltirele cale[tilor rânduite de-o parte
[i de alta a por]ilor, oaspe]ii nu apucaser\ s\ `nchine
de dou\ ori `n cinstea lui Sir Ralph. De altfel, merindea m\runt\ nu prea `ndemna la de[ertatul cupelor,
iar vinul toscan sub]irel [i f\r\ arom\ de soi f\cea nod
`n gâtlejele deprinse cu v\paia masticii de Chios [i a
vutcilor din Pireu.
De Windsor nu lua seama `ns\ la asemenea nimicuri [i tot asemenea Lady Abigail, muierea Domniei
sale. R\s\rit\, sl\bie [i ]eap\n\ plop, cerceta oaspe]ii
cu privire cl\tit\ de gânduri, pip\indu-[i la r\stimpuri
colanul greu de adamante. P\rea sor\ geam\n\ ducelui, croi]i parc\ `ntr-o sâmb\t\. ~n privirea lui Sir Ralph
deslu[eai doar pâcla z\rilor `ndep\rtate ale Domniei
sale, se ]inea drept suli]\, iar pe ve[mântul [oriciu singuri bumbii scumpi de perle zvoneau despre nem\suratele avu]ii ale neamului Windsor.
~ntâmpinându-l aiurea, pe drumurile `mp\r\]iilor
de pild\, l-ai fi socotit zaraf cu cheag ori dasc\l nu
prea deprins cu lumea, la una sau la alta din [coli]ele
Evropei de mijloc.
Despre mintea bogat\ [i ochiul p\trunz\re] al ducelui, pu]ini aveau [tiin]\: Bourbonul, bine`n]eles, care-[i
copil\rise verile `n castelul Windsorilor din Highland,

