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MANUFACTURATS PER LA CASA 
RAMBOUILLET DE PARÍS PER 

A LA POLICIA LOCAL

UN SUCCÉS TERRIBLE TRASBALSA LA TRANQUIL·LA CIUTAT DE SAINT-MALO.

UNA NENA VEU EL SEU PARE 
I RECUPERA LA MEMÒRIA

En Sherlock Holmes, l’Arseni Lupin i la Irene 
Adler es coneixen l’estiu del 1870 a Saint-Malo. 
Tots tres haurien d’estar de vacances, però el 
destí els capgira els plans.
Els tres nois es troben immersos en un remolí de 
delictes: un collaret de diamants que desapareix 
en el no-res, un mort que troben a la platja i una 
silueta fosca que apareix i desapareix per les 
teulades de la ciutat. La policia avança a cegues. 
Algú altre haurà de resoldre el cas…

Collaret de diamants 
desaparegut a Saint-Malo

L’amnèsica de Deauville 

IRENE ADLER

Molts anys abans de convertir-se 
en un personatge de Les aventures 
de Sherlock Holmes, Irene Adler era 
una nena de dotze anys curiosa, 
intel·ligent i rebel. Li agradava 
molt la literatura, tant, que va 
decidir narrar en una sèrie de 
llibres els increïbles misteris que 
va resoldre en companyia dels 
seus amics Sherlock i Lupin.

Ens vam aturar a poques passes d’ell, 
darrere de les roques. Era un home. 
Els cabells, llargs, se li havien 
enganxat a la cara. Tenia el rostre 
girat cap a la sorra i jeia en una 
positura distesa, com si dormís 
profundament. La roba molla i bruta 
de sorra que duia era estranyament 
feixuga. Una jaqueta, una camisa amb 
botons de puny, pantalons de vellut i 
una sola sabata.
—Quedeu-vos aquí… —ens va ordenar 
en Sherlock, que va saltar per damunt 
de la roca amb una gambada.
—Vés amb compt… —li volia dir, però 
en Lupin em va fer callar.
En Sherlock, amb molta cautela, va 
fer un parell de passes en la sorra, que 
s’enfonsava lleugerament sota els seus 
peus, deixant una fila de petjades. 
Es va acostar al nàufrag, el va 
estudiar, va fer mitja volta a l’entorn 
de l’home i, al final, va concloure:
—És mort.
Vaig sentir que em pujava una 
foguerada a les galtes. 
—És mort? —vaig demanar, incrèdula.
—Mort —va repetir en Sherlock.

Fa set anys van trobar al Passeig 
Marítim de Deauville una nena 
que no parlava ni recordava res. 
Després de diverses vicissituds, 
van dur la nena a Brest, a l’Or-
fenat del Professor Hauche-
corne, on fa un parell de dies 
va acudir el matrimoni Joseph i 
Agnèse Dumontier, que feia 
temps que buscaven una filleta 
perduda. Doncs bé, així que va 
entrar al despatx, la nena amnèsica 
va exclamar: “Papa!”, i es va llan-
çar als braços del Sr. Dumontier.El comissari Flebourg assegura 

que els nous xiulets, tres vega-
des més potents que el model 
antic, constituiran un formidable 
instrument de dissuasió que farà 
fugir els bergants i els pinxos que 
infesten els carrerons del barri 
del port.  

Tres nois extraordinaris, amics inseparables. 

Tres cervells que deixaran empremta en la història del crim. 

Una sèrie d’aventures, misteri i suspens. 

1 dama negraEL TRIO de la dama negraEL TRIO de la
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C a p í t o l 1

T R E S A M I C S

stic convençuda que no em contradirà ningú si

escric que vaig ser la primera i l’única amiga

d’en Sherlock Holmes, el famós investigador.

Ara que, quan ens vam conèixer, encara no era

investigador ni tampoc famós. Jo tenia dotze anys i ell

no semblava gaire més gran que jo.

Era un estiu.

El mes de juliol, per ser exactes. El dia 6.
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E L T R I O d e l a DA M A N E G R A

Recordo perfectament la primera vegada que el

vaig veure. Estava assegut en un racó, entre les parets

de roca dels bastions, al capdamunt de les muralles,

amb l’esquena repenjada a l’heura. Darrere seu, no-

més hi havia el mar: una estesa de blavor fosca i vi-

brant. Unes gavines voleiaven pel cel tot fent unes

espirals lentes. El meu amic tenia els genolls plegats

sota la barbeta i estava absort, gairebé fet un nus, da-

munt del llibre que llegia, com si d’aquella lectura en

depengués alguna cosa importantíssima per al món

sencer.

Em penso que no s’hauria adonat de la meva presèn-

cia i no ens hauríem arribat a conèixer, si no m’hagués

picat la curiositat aquella concentració furiosa, excessi-

va, i no l’hagués anat a destorbar.

Com que tot just acabava d’arribar a Saint-Malo, li

vaig preguntar si vivia allà.

Em va respondre sense apartar la mirada del llibre:

–No. Visc en una casa, a Rue Saint Saveur núme-

ro 49.

«Quin sentit de l’humor més estrany!», vaig pensar.

És clar que no vivia allà, en un bastió penjat sobre el

mar! «Touché», em vaig dir.
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T R E S A M I C S

I vaig comprendre que havia començat un repte en-

tre nosaltres.

Jo era una forastera.

Acabava d’arribar a Saint-Malo després d’un viatge

llarguíssim amb carruatge des de París. Estàvem de va-

cances i la idea de passar-les totes a Saint-Malo havia

estat de la mare.

Jo no solament estava contenta: estava entusiasma-

da. Fins llavors només havia vist el mar un parell de

vegades, en les rares ocasions que havia acompanyat el

pare a Calais, on s’havia embarcat cap a Anglaterra, i

una vegada a Sanremo, a Itàlia. Deien que era massa

petita per recordar-me’n, però me’n recordava prou bé,

d’aquell mar. De debò que me’n recordava.

La idea de passar tot l’estiu del 1870 en un poble

d’estiueig al mar m’havia semblat fantàstica. I amb molt

de gust hauria seguit el consell del pare, que sempre ens

deia: «Us hi podeu quedar més temps, si voleu. No te-

niu cap obligació de tornar a París!».

Però la veritat és que la mare s’estimava més viure a

la gran ciutat. I jo, al final d’aquell estiu, hauria d’ha-

ver tornat a l’escola… si no hagués estat per aquell
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E L T R I O d e l a DA M A N E G R A

estiu. L’estiu que va canviar tota, però tota tota, la

meva vida.

El viatge havia estat terrible. No era pas culpa del

carruatge, que el pare havia llogat sense estalviar despe-

ses, com sempre que es tractava de vetllar pel meu con-

fort o el de la mare. Era un carruatge regi: amb quatre

cavalls negres, un cotxer amb copalta i els seients co-

berts amb coixins de seda xinesa.

Però aquelles sis hores de viatge, sota les mirades en-

creuades de la mare i del senyor Nelson, m’havien sem-

blat eternes.

El senyor Nelson, l’Horaci, era el majordom negre

de la Casa Adler. Era molt alt, molt taciturn i estava

molt preocupat per qualsevol cosa que jo pogués fer.

Gran part del servei de la casa havia marxat la setmana

abans per preparar la que havia de ser la nostra llar du-

rant les vacances i el senyor Nelson era l’únic que s’ha-

via quedat amb nosaltres.

No em treia la vista del damunt.

I així que podia em deia: «Potser no convé, senyoreta

Irene…».

«Potser no convé…». Sempre em deia el mateix.
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T R E S A M I C S

Potser és per això que vaig aprofitar la primera opor-

tunitat per escapolir-me i em vaig enfilar pel sender

ventós que portava als bastions de Saint-Malo.

La nostra casa d’estiueig era una vil·leta de dos pi-

sos. Petita però molt acollidora, amb una claraboia

molt ampla a la teulada i aquella mena de finestres

que els anglesos anomenen bow-window –les tribu-

nes– i de les quals jo, de petita, en deia «finestres pan-

xudes».

Hi havia una pèrgola amb glicines i una heura cobria

tota la façana. La mare va exclamar: «Ai, Déu meu, tin-

drem la casa plena de bestioles!», i jo vaig trigar una

mica a entendre què volia dir.

Ho vaig entendre al cap d’uns quants dies: a la nit

havia deixat les finestres obertes i l’endemà al matí em

vaig trobar una colobra arrossegant-se per terra.

–Senyoreta, potser no convé deixar les finestres ober-

tes durant la nit –em va dir, tot sever, el senyor Nelson

quan va entrar a l’habitació.

Llavors va agafar l’atiador de la xemeneia i jo vaig

cridar:

–Ni pensar-hi, senyor Horaci Nelson!
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E L TR I O d e l a DAMA NEGRA

Ell va sospirar, va deixar l’atiador, va agafar la colo-

bra per la cua, i em va dir:

–Si més no, deixi’m tornar la seva convidada al jardí.

En Nelson era esquerp com ell sol, però sabia fer-me

riure, de tant en tant.

Així que va sortir de l’habitació amb la meva serpen-

tejant «convidada», la porta de l’armari es va obrir tot de

sobte i en va sorgir el rostre afilat d’un noi.

El segon gran amic d’aquell estiu tan llarg.

Es deia Arseni Lupin, com el famós lladre cavaller.

És clar que, en aquells temps tan llunyans, encara no

havia començat la seva fulgurant carrera de lladre inter-

nacional. Ni tampoc era un cavaller perquè només tenia

un parell d’anys més que jo i algun menys que en Sher-

lock Holmes.

Tal com us podeu imaginar, ara que ja sabeu el nom

dels meus amics, aquell estiu van passar un munt de

coses que es mereixen ser recordades.

Per tant, val més que torni a començar pel principi.
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