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A Mónica Barrigón i Mónica Gil,
dues grans dames.

Nota de l’autora:
Desitjo donar les gràcies a Jorge Blass per assessorar-me
tan bé sobre Houdini i el món de la màgia. De la mateixa
manera, vull agrair la inestimable ajuda de Fernando
Puente, company expert en trens, que em va explicar tot el
que necessitava saber sobre el món del ferrocarril anglès.
Els cotxes, la locomotora i, fins i tot, el trajecte que es
reflecteix en aquesta novel·la són reals i apareixen aquí com
a fruit de les seves ensenyances. Gràcies als dos de tot cor.
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—Llavors, no ets un gran mag?
—Silenci, estimada —va dir ell—. No parlis tan
fort o tothom et sentirà, i llavors serà la meva ruïna.
Se suposa que sóc un Gran Mag.
—Que potser no ho ets? —va preguntar ella.
—De cap manera, estimada. Només sóc un
home corrent.
Lyman Frank Baum,
El meravellós màgic d’Oz
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Capítol 1

Festa a la casa Doyle

I

— no per ser increïble és menys possible! —va
anunciar Houdini després d’haver mostrat als convidats el final del truc.
Els presents estaven bocabadats. Tots miraven
cap a l’il·lusionista, incapaços d’entendre com aquell
home amb grans dots d’actor havia estat capaç d’escapar-se.
El mag va saludar la sala amb una reverència
pomposa. Acabava de concloure un dels seus trucs
més famosos: després d’assegurar que tenia els canells ben lligats per diferents jocs de manilles, s’havia
introduït en una caixa de bona mida. Tot seguit, un
assistent havia tancat la caixa amb clau i l’havia
amagat darrere d’una llarga tela desplegada des del
sostre. I al cap d’uns segons d’incertesa, el gran Harry
Houdini havia aparegut darrere de la cortina com si
no hagués passat res abans.
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Resultava tan difícil de creure que ningú no
deia ni una paraula, fins que, al final, el so d’uns
aplaudiments va trencar el silenci de l’ambient i la
sala va començar a rugir com un lleó.
Llavors l’Agatha va saber que la festa estava
sent un èxit. No ho havia dubtat ni un instant, però
tot espectacle, per més assajat que fos, sempre
comportava un petit risc. Va mirar amb complicitat
l’Alfred i la Morrets, i va notar que els seus amics
estaven igual d’impressionats que la resta dels convidats. El gran Houdini era tot un mestre de l’espectacle.
Aquell vespre la sala principal del 23 de George
Square era un formiguer de curiosos. Tota l’alta socie
tat escocesa havia estat convidada a la festa de co
miat que Sir Arthur Conan Doyle, el famós creador de
Sherlock Holmes, havia organitzat en honor del mag
Harry Houdini, el seu amic més fidel.
Sir Arthur, que normalment residia a Londres,
conservava una bonica casa a la ciutat d’Edimburg.
Era una finca adossada de tres plantes que donava a
un petit parc pròxim a la universitat. L’escriptor acostumava a visitar-la cada vegada que volia passar uns
dies a la seva terra natal. I aquella vegada, amb Hou-
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dini de visita per terres escoceses, no havia dubtat a
oferir la mansió al seu amic.
Houdini havia acceptat la invitació de bon grat.
Allotjar-se a la casa Doyle li permetria treballar en els
seus trucs lluny de les mirades dels tafaners. Mantindria els diaris allunyats del seu nou espectacle i
gaudiria d’una mica de tranquil·litat. Així que, després de tres setmanes de treball intens, Houdini havia enllestit finalment els detalls del seu nou espectacle. Ja estava a punt per iniciar la seva pròxima gira
i Sir Arthur havia viatjat fins a Edimburg per reunir-se amb ell i passar uns dies d’esbarjo abans de
tornar plegats a Londres.
En dissipar-se l’ovació dels convidats, Houdini
va representar una altra de les seves llargues reverències i va somriure esperant adreçar-se al públic.
No hi havia dubte que era l’ànima de la festa i que
aquells moments d’èxit eren molt agradables.
—Estimats amics, gràcies per la vostra calorosa benvinguda —Houdini va fer una petita pausa
mentre el públic acabava de calmar-se—. No tinc més
que paraules d’agraïment per als habitants d’Edimburg, que m’han acollit durant aquestes setmanes
com un escocès més. Sé que la majoria de vosaltres
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no coneixia la meva presència a la ciutat, però us asseguro que el meu anonimat s’ha degut a la necessitat de protegir el meu espectacle. Un espectacle que
confio que tingui un gran èxit.
Houdini es va apartar cap a un costat i va mostrar darrere d’ell un bagul vermell lligat amb unes
quantes cadenes.
—Aquí dins hi ha el fruit del meu treball —va
dir assenyalant el bagul amb orgull—. Una cosa que
pot revolucionar el terreny de l’il·lusionisme i que la
ciutat de Londres podrà gaudir a partir de la setmana
que ve.
Els fotògrafs es van atansar i van començar a
disparar les seves càmeres. El públic murmurava
mentre contemplava el bagul. Era força aplatat, ja
que amb prou feines s’elevava dos pams de terra,
però prou ampli per mantenir la incertesa al voltant
de Houdini i el seu nou espectacle.
—És el famós bagul que fa servir en els seus
viatges, oi? —va preguntar un periodista—. Sempre el
duu a sobre?
—Evidentment —va confirmar Houdini—. Un
mag mai no s’ha de separar dels seus estris. És una
informació tan valuosa que ningú no l’ha de conèixer.
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L’Alfred va pensar en l’aguda intel·ligència del
mag. Fer saber a la gent els seus nous trucs sense
revelar-los i, a més, mantenir-los amagats en un bagul era una bona manera de crear expectació. Faria
que més gent volgués pagar per veure la seva posada
en escena.
—Quan se n’anirà d’Escòcia, senyor Houdini?
—va preguntar un altre reporter.
—Demà —va confirmar l’il·lusionista—. El meu
amic Sir Arthur Conan Doyle m’acompanyarà en el
tren que em dugui de tornada a Londres. I, per cert,
vull aprofitar per donar-li les gràcies públicament per
la seva generosa hospitalitat en deixar-me casa seva.
Per descomptat, tampoc no puc oblidar els seus joves
acompanyants: Alfred Hitchcock, Agatha Miller i la
petita Morrets Jones, que han alegrat els meus últims dies a Escòcia explicant-me les seves impressionants aventures.
Els cors dels nens i de la gosseta van fer un
bot. Que el senyor Houdini els hagués esmentat
d’aquella manera en el seu discurs els feia sentir molt
afortunats.
Com era habitual en els últims temps, Sir Arthur no havia dubtat a comptar amb la companyia de
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l’Alfred, l’Agatha i la Morrets, ni tan sols anant-se’n
de viatge. L’escriptor sentia un afecte veritable pels
nens i sabia que uns dies de visita a la capital d’Escòcia els farien una il·lusió molt especial. Sir Arthur
era un vell amic de la família de l’Agatha, a més de ser
el seu veí a Londres, i es podia dir que ell i els joves
investigadors compartien els mateixos interessos.
L’Alfred i l’Agatha no sols eren dos nens agradables,
sinó que, juntament amb la Morrets, també formaven
la prestigiosa agència de detectius Miller & Jones,
que amb el temps havia adquirit molt prestigi en el
seu entorn. Sir Arthur Conan Doyle sentia que, malgrat ser tan joves, els nens i la gosseta entenien gran
part de les seves obsessions, ja que aprofitaven el que
fos si se’ls presentava l’ocasió de resoldre un cas.
El públic va mirar cap al fons de la sala i es va
fixar en Sir Arthur i els joves detectius, que, una mica
torbats, van somriure amb timidesa a l’audiència.
Especialment l’Alfred, que no estava gens acostumat
a aquest tipus de festes de les quals es gaudia en l’alta societat.
Després d’uns nous aplaudiments que els van
obligar a inclinar-se amb una reverència, les safates
de canapès van assaltar els convidats i Houdini va
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baixar de l’estrada per anar a reunir-se amb els seus
amics.
—Sembla que no està gens acostumat a les
ovacions, senyor Alfred —va riure Houdini així que va
arribar al seu costat—. Fins i tot des de l’altra punta
de la sala he pogut veure que es posava vermell com
un tomàquet.
—No li agrada gaire ser el centre d’atenció —va
intervenir Sir Arthur en defensa del noi—. Tot el contrari que tu, estimat amic.
Houdini va assentir satisfet. La festa estava
sortint d’allò més bé. Tothom havia gaudit amb l’actuació.
—Senyor Houdini, disculpi que els interrompi,
però... ha estat fantàstic.
Tothom es va girar per observar el nouvingut.
Es tractava d’un homenet força retret que somreia
amb admiració. Duia un vestit gris que li quedava
una mica gros, i per l’olor de naftalina que desprenia,
la Morrets va deduir que no devia airejar-se gaire en la
seva vida quotidiana.
—Marvin! —va exclamar Sir Arthur obrint la
rotllana per incloure l’home—. Nois, permeteu-me
que us presenti un dels meus convidats. Es tracta del
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senyor John Marvin, un antic col·lega de la meva època d’estudiant. Ens vam graduar junts a la universitat. Treballa a la Torre de Londres i demà també
torna a casa. Viatjarà amb nosaltres al tren.
L’Agatha va allargar la mà a l’home i el va saludar amb amabilitat. El senyor Marvin no semblava
estar gaire avesat a la conversa, tot el contrari que
Houdini, que en aquells moments continuava contestant les preguntes dels periodistes que se li acostaven.
—Així que treballa a la Torre de Londres —va
comentar l’Agatha mirant de trencar el gel—, i què hi
fa exactament, senyor Marvin?
L’home va pestanyejar un parell de vegades
abans d’atrevir-se a contestar.
—El meu ofici... La veritat... és que m’encarrego de la conservació de les joies de la Casa Reial, senyoreta —va explicar amb un fil de veu.
—De debò? —va preguntar l’Alfred força impressionat—. No sabia que les joies dels reis estiguessin a la Torre de Londres. Què hi ha? Una mena de
museu?
—Doncs... sí, és així, justament —va confirmar
aquell home tan retret—. Sóc el conservador del mu-
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seu i la meva tasca és vetllar pel patrimoni de Sa Majestat. Les joies de la Corona són un tresor molt va
luós. Tinc cura que tota la col·lecció estigui en perfectes condicions. I que no pateixi cap dany...
—Dany? Per què havia de patir cap dany? —va
preguntar l’Agatha, sorpresa.
Sir Arthur es va treure la pipa de la boca i va
assentir amb comprensió.
—Tal com els he dit, el senyor Marvin torna
demà a Londres. I ho fa perquè hi torna una joia molt
especial. Està una mica temorós que pugui haver-hi
problemes durant el viatge, així que nosaltres anirem
en el mateix tren perquè se senti més tranquil.
L’homenet es va escurar la gola mentre es tapava la boca amb la seva mà esprimatxada.
—T’ho agraeixo moltíssim, Arthur. Ets el millor
detectiu de Londres. Tothom a Scotland Yard ho sap,
encara que malauradament no et paguin per això.
Les paraules d’en Marvin reflectien a la perfecció la meticulositat de Sir Arthur. Era ben sabut que
l’escriptor tenia tan bon olfacte que sempre podia trobar solució a qualsevol cas. Per aquesta raó, la policia de Londres no dubtava a consultar-lo si una investigació els quedava encallada. Sir Arthur estava
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força orgullós que allò passés, ja que li donava material per continuar imaginant les seves històries de detectius.
Després de sentir aquella explicació, l’Alfred,
l’Agatha i la Morrets s’havien quedat bastant intrigats. Aquell viatge estava resultant una aventura plena de sorpreses. Ara no sols tornarien amb Houdini i
el seu famós bagul vermell, sinó que a més anirien
acompanyats d’una joia que pertanyia a la reialesa.
—La joia que ha de transportar el senyor Marvin és molt important —va aclarir Sir Arthur en veure
que l’Agatha es delia per preguntar—. Es tracta de la
pedra Koh-i-noor, el diamant més gran que s’ha trobat mai. Ha estat uns mesos exposat al Museu Reial
d’Edimburg i torna a casa per ser encastat a la nova
corona de la reina.
—Així que viatjarem amb aquesta pedrota al
tren? —va exclamar l’Alfred mentre mastegava un canapè de mantega—. Que emocionant!
En Marvin, en canvi, no havia tastat ni un sol
aperitiu i en aquells moments mirava amb cara d’angoixa Sir Arthur.
—Apa, Marvin, no t’hi amoïnis —l’escriptor va
fer un afectuós cop a l’esquena del seu amic—. A
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aquest diamant no li passarà res mentre jo sigui a la
vora. I, a més, ara tinc reforços.
La Morrets va estirar les seves dues cues, molt
orgullosa que la tinguessin en compte, i els nois van
somriure. Estaven convençuts que el senyor Doyle ho
havia dit de debò.
Tanmateix, malgrat l’aplom que mostrava Sir
Arthur, en Marvin no les tenia totes, encara que es va
conformar amb fer un glop a la seva copa de xampany
mentre esperava que Houdini tornés al grup.
—Aquestes rodes de premsa són esgotadores
—es va queixar el mag quan va tornar—. Tot són
preguntes i més preguntes. Vaja, veig que està ben
acompanyat, Marvin. L’aviso que aquests dos nens i
la gosseta que hi ha al seu costat no tenen res a envejar al mateix Sherlock Holmes. Jo de vostè estaria
ben tranquil.
—Per desgràcia no em podria calmar ni amb
tot un regiment, senyor Houdini —la corbata de llacet
d’en Marvin li tremolava al voltant del coll—. Sóc incapaç de dormir des de fa dies. Transportar el valuós
diamant Koh-i-noor és una gran responsabilitat i
amb el Tigre Blanc sotjant arreu no es pot abaixar la
guàrdia.
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L’Agatha va mirar el senyor Doyle preocupada
per aquell últim comentari. Aquell renom no li resultava del tot desconegut. Últimament havia estat present en diverses de les converses de Sir Arthur, tot i
que no havia arribat a entendre a què es referia. L’Alfred també s’hi va mostrar força interessat, i en veure
les cares dels dos nens, el senyor Doyle es va tornar
a treure la pipa de la boca.
—Veig que aquest nom no els ha passat des
apercebut...
L’Agatha només va necessitar l’agudesa de la
seva mirada per respondre a Sir Arthur. Tantes investigacions a la seva esquena havien aconseguit
que la nena es mantingués alerta davant de qualsevol cosa, i aquell nom estrany no havia estat una
excepció. L’escriptor ho va saber de seguida i, després d’haver fet que sí amb el cap, va decidir explicar
el veritable motiu de les pors d’en Marvin.
—El Tigre Blanc és un lladre molt misteriós —va
dir en veu baixa acostant-se als nens—. Ningú n’ha
vist mai la cara ni en coneix l’aspecte, però ha aconseguit sortir-se amb la seva en els robatoris més imaginatius que mai he presenciat en la meva llarga carrera com a investigador.
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L’angoixa d’en Marvin certament estava justificada. L’Agatha va suposar que era normal que no
aconseguís aclucar l’ull.
—Dedueixo que a la policia li està sent difícil
enxampar-lo... —va apuntar la nena.
—Així és, senyoreta —va confirmar Sir Arthur—. Per això, tant el senyor Houdini com jo hem
cregut convenient acompanyar en Marvin i el seu dia
mant en aquest viatge. Aquest Tigre Blanc estaria
ben guillat si volgués fer de les seves sabent que anem
en el tren, tot i que si això passa, he de confessar que
m’encantaria encarar-m’hi.
Houdini va somriure donant suport a les paraules de Sir Arthur. Després va picar l’ullet a l’Alfred, es va treure una cosa de la butxaca i la va
col·locar sobre els seus dits. Es tractava d’una moneda brillant que va començar a fer voltar sobre els artells fins que la va ficar un altre cop a la jaqueta. El
noi es va quedar impressionat, tot i que la seva sorpresa va ser majúscula quan l’il·lusionista va acostar
la seva altra mà a la cara de l’Alfred i li va presentar la moneda perduda, traient-la inesperadament de
darrere de la seva orella.
La Morrets va bordar sorpresa pel truc. I l’Aga-
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tha va riure en veure l’Alfred tan desconcertat amb
l’exhibició.
No semblava que res pogués pertorbar l’ambient
agradable de la festa, fins que un nou convidat es va
atansar al grup i va desfer amb la seva veu desafinada la màgia del moment.
—Veig que el senyor Houdini no descansa ni en
les estones lliures —va exclamar el nouvingut—. Cal
molta pràctica per fer creure a tothom coses que només són a la seva imaginació.
L’Agatha va girar el cap: aquell comentari era
d’allò més descarat. El qui acabava d’arribar duia un
vestit impol·lut que contrastava amb la seva cara grisa d’angles sinistres. Acabava d’irrompre en el grup
acompanyat d’una parella molt elegant, tot i que tant
l’home com la dona s’estaven en silenci davant d’aquella presentació tan grollera.
—Caram, inspector Le Guide —Houdini va
agafar la moneda i la va desar al palmell de la mà—.
Al final ha decidit honorar-nos amb la seva presència.
—No em perdria aquesta festa per res del món
—va contestar l’al·ludit—. I encara més tenint aquí
aquest tauró de les investigacions, l’indiscutible Sir
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Arthur Conan Doyle, que tanta fantasia i tants contes
de fades aporta al terreny de la investigació.
L’Agatha va mirar de reüll l’inspector Le Guide.
No li semblava gaire cortès que un convidat s’adrecés
al seu amfitrió d’una manera tan ofensiva. I es va col·
locar al costat de Sir Arthur tan estirada com va poder
per demostrar-li tot el seu suport. Després es va fixar
en la parella que acompanyava aquell mal educat. Tant
l’home com la dona esperaven ser presentats. L’Agatha
va pensar que no els havia de jutjar fins que no sabés
a quin bàndol es posicionarien, sobretot quan l’inspector Le Guide va continuar amb la seva xerrameca:
—Veig que estaven explicant al senyor Marvin
tot el que cal saber sobre trucs de màgia. Jo, en canvi, vinc a tranquil·litzar el representant de Sa Majestat perquè sàpiga que el diamant Koh-i-noor estarà
en bones mans —l’inspector va assenyalar la parella
que havia arribat amb ell—. Els vull presentar el senyor Ferdinand Bridge i la Monique, la seva esposa.
El senyor Bridge és el propietari de la Midland
Railway, és a dir, l’amo del tren que ens durà demà
de tornada. I els puc assegurar que no hi haurà ocasió perquè el tal Tigre Blanc torni a actuar. S’han pres
totes les precaucions.
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El senyor Bridge va encaixar amb en Marvin i
la resta dels assistents amb tota cortesia. La senyora
Bridge també va saludar els presents. L’Agatha, en
canvi, va mirar Sir Arthur amoïnada pel comentari
sobre el Tigre Blanc. Semblava que era un criminal
prou conegut arreu del país. I la seva amenaça no era
cap secret.
—Gràcies pel seu interès, inspector Le Guide
—va respondre en Marvin amb molta diplomàcia—.
No dubto que la policia d’Escòcia estarà pendent
d’aquest assumpte igual que jo. Però Sir Arthur és un
amic personal i insisteixo que m’acompanyi demà al
tren.
—Per descomptat —va interrompre el senyor
Bridge, l’amo del transport—. Ja ho he disposat tot
perquè demà se sentin com a casa seva. He programat un tren especial que els durà còmodament fins a
Londres. Serà un honor per a la Midland Railway que
passatgers tan il·lustres com Sir Arthur Conan Doyle
i el senyor Houdini viatgin en el nostre tren. I si no
els fa res, la meva esposa i jo els acompanyarem també.
La senyora Bridge va somriure amb afecte als
nens. Semblava clar que estava per damunt dels co-
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mentaris de l’inspector. Le Guide, en canvi, va continuar amb la seva mala bava.
—Quina bona ocasió publicitària, oi Bridge?
—va afegir abans de deixar anar una riallada—. Vell
astut, aquest assumpte t’ha vingut com l’anell al dit
per promocionar la línia. Tots sabem que no dóna els
beneficis que t’agradaria...
Després d’aquella intervenció, un silenci incòmode es va emparar de la conversa. L’Alfred va sentir
que havia de fer alguna cosa i va decidir preguntar al
senyor Houdini sobre el secret de la seva actuació.
Era increïble que després d’haver-se lligat les mans
amb aquelles manilles hagués aconseguit sortir de la
caixa en tan poc temps.
—Ai..., estimat Alfred —Houdini va somriure
entenent perfectament el gest del nen—. Els mags de
debò mai no revelen els seus trucs. Seria la seva perdició total i absoluta.
—Alguns asseguren saber el secret que s’alliberi tan ràpid de les manilles —va afegir Le Guide—.
Es parla d’una mena de clau mestra que obre tots els
panys que se li posin al davant.
—I vostè acusa els altres de coses imaginatives? —va exclamar Houdini mentre esclafia a riure—.
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Inspector Le Guide, això no és altra cosa que fatxenderies. Digui’m, si no, com faria servir jo una clau
com aquesta i on la podria guardar durant l’espectacle. No, amic meu, els secrets de la màgia són molt
més elaborats i van més enllà de les solucions fàcils i
de claus mestres imaginàries.
Houdini va donar per acabada la conversa. Va
obrir el palmell de la mà i va llançar la moneda del
truc cap a l’Alfred. Aquesta va començar a pujar per
l’aire formant una àmplia paràbola. I l’Alfred, en veure que seria difícil agafar-la, va fer uns passos enrere
per intentar caçar-la al vol. Per desgràcia per a ell,
i per al cambrer que en aquell moment passava amb
la seva safata de canapès, el moviment no va ser tan
àgil com havia esperat, i el pobre Alfred va acabar a
terra cobert de caviar i mantega i amb els ulls de tots
els convidats clavats en ell.
***
—Em sap greu haver fet malbé la seva festa,
Sir Arthur —es va disculpar el noi així que va sortir
del bany—. No ha estat intenció meva provocar aquell
embolic.
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Feia una bona estona que els convidats se
n’havien anat i tots descansaven davant de la llar de
foc abans d’anar-se’n al llit.
Sir Arthur havia decidit que ja era tard perquè
el servei recollís les restes de la festa i els havia demanat que se n’anessin a descansar. Ja tindrien temps
de netejar l’endemà. S’estimava més quedar-se
tranquil·lament a la sala i comentar els detalls de la
reunió amb Houdini i els nois.
—Crec que la seva caiguda ha estat el més divertit de tota la vetllada —va respondre l’escriptor en
veure la cara d’angúnia de l’Alfred—. L’ambient estava massa tens i potser ha anat bé per relaxar-lo.
L’Agatha hi estava d’acord. En aquells moments aprofitava per descansar i prendre algunes notes, amb la Morrets ajaguda sobre la seva falda. La
festa havia estat farcida de tants detalls interessants
que ara procurava ordenar-los sobre el paper.
La nena havia decidit seguir l’exemple del senyor Doyle i començar a redactar un quadern amb
notes. Serien petites idees que li podrien servir per
elaborar les seves pròpies històries. Des de l’últim cas
que havien resolt, a la ciutat de Nova York, l’Agatha
sentia una il·lusió especial cada vegada que s’asseia
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a escriure alguna cosa. I estava decidida a aprofitar
l’oportunitat i aprendre tot el possible al costat de Sir
Arthur, ja que era una sort poder observar un escriptor de la seva categoria tan de prop.
De sobte, la nena va recordar aquell convidat
tan desagradable que havien conegut a la festa i va
pensar que havia d’investigar més sobre ell. Sir Arthur li havia dit que era fonamental analitzar les persones per elaborar bons personatges, així que es va
incorporar una mica sobre la butaca decidida a preguntar.
—Qui era aquell tal inspector Le Guide, Sir
Arthur? No sembla que li caigui gaire simpàtic.
El senyor Doyle va fer una rialleta. Era evident
que a l’Agatha no se li escapava res.
—Michael Le Guide és un inspector inepte —va
explicar l’escriptor—. Compensa el seu pèssim olfacte
amb un caràcter despòtic que no fa un flac favor a les
seves investigacions. Mai no entendré com algú com
ell ha pogut arribar al càrrec d’inspector. És un desastre absolut.
—El meu pare diu que si algú és estúpid, però
estúpid de debò, té tots els números per arribar a ser
un cap —va apuntar l’Alfred.
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El senyor Doyle i Houdini es van fer un fart de
riure en sentir aquella ocurrència.
—És possible que es doni en alguns supòsits
—va afirmar Sir Arthur—. Però n’hi ha d’altres, com
en el cas del nostre estimat Churchill, en què l’ascens
està més que justificat.
L’Alfred va assentir en escoltar aquell comentari i va pensar que no hi podia estar més d’acord.
L’inspector Churchill, que feia poc havia estat ascendit des del seu càrrec de comissari, era tot un cavaller
i possiblement el millor investigador de Londres. El
noi sentia un gran afecte per l’inspector, ja que sempre havia valorat els esforços de Miller & Jones i de
cada un dels membres del seu equip, fins al punt
de premiar-los amb una medalla feia pocs mesos.
—Estic convençut que en Churchill enxamparia aquest Tigre Blanc en menys d’una setmana —va
afirmar l’Alfred amb contundència—. Només cal que
s’ho proposi.
—No es pot dir que no ho hagi intentat —va
afegir Sir Arthur—. En Churchill és un altre dels interessats que aquest assumpte s’aclareixi com més
aviat millor, tot i que amb l’ajuda d’inspectors estúpids com Le Guide poc s’hi pot fer. A Escòcia Le
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Guide és el rei del seu feu i en Churchill no s’hi pot
ficar.
L’Agatha va lamentar que la burocràcia s’interposés en un assumpte tan seriós com agafar aquell
lladre.
—El Tigre Blanc és sibil·lí —va fer notar Sir
Arthur—. Sempre s’ho fa venir bé per sortir-se’n
abans que la policia tingui temps ni de pestanyejar. I
aquesta mena d’objectes, com el diamant Koh-i-noor,
són els seus preferits. Ha robat bancs, mansions i
fins i tot museus d’arreu del país. És un dels criminals més curiosos i originals que he vist mai. Ningú
no sap com enxampar-lo, ni tampoc no coneixem
quin aspecte té. Així que imagineu-vos quina seguretat pot oferir al senyor Marvin un pallús com aquest
Le Guide.
—Estarem amb els ulls ben oberts —va afirmar
l’Agatha mirant la Morrets amb complicitat—. No podem assegurar que aquest lladre gosi actuar, però si
fa un moviment en fals no dubti que ho endevinarem.
—Estic convençut que serà així —va interrompre Houdini en aquell moment—. Sir Arthur no hauria portat de Londres tot un equip de detectius com
vostès si no li servissin de res.
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L’Alfred va somriure en sentir aquell comentari. Esperava que les seves aptituds d’investigador salvessin la seva reputació de cara a la festa, ja que,
després de la seva desastrosa presentació, tota la societat d’Edimburg devia pensar que era un pocatraça.
Malgrat haver-se fregat bé amb sabó els cabells, encara feia una certa pudor d’arengada, i la Morrets va
arrufar el musell quan va anar a seure al seu costat.
—La meva mare em renyarà moltíssim quan
ensumi el vestit de la festa. Dirà que sóc un desastre
i que sempre n’he de fer una de les meves.
—No s’hi amoïni, senyor Alfred —el va tranquil·
litzar Sir Arthur mentre s’aixecava de la seva butaca—. Si vol puc parlar amb la senyora Watson perquè
faci netejar el seu vestit. Potser li podrem estalviar
una esbroncada.
—Oh, no, senyor Doyle, no cal —va respondre
el noi—. No molesti la senyora Watson per culpa de
la meva matusseria. Ja tindrà prou feina arreglant la
casa per a quan torni.
El record de la senyora Watson va fer somriure
Sir Arthur, que va començar a rebuscar a les butxaques del seu batí granat davant dels ulls dels nens.
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—No sé on dec haver posat la meva pipa. L’he
estat fumant durant tota la festa. En aquesta casa es
perd fins i tot el cap. Tot està mal col·locat!
L’Agatha va pensar que potser la pèrdua de la
pipa era més culpa del mateix Sir Arthur que no pas
de la seva preciosa mansió escocesa. Es notava que la
senyora Watson no estava a prop. La nena va recordar l’encantadora majordona i com l’havien trobat a
faltar durant aquells dies. Tots sabien que no era sols
una simple empleada, sinó que mantenia una amistat de moltíssims anys amb el senyor Doyle. Es podria dir que era la seva mà dreta dins i fora de la
casa. Tot i que, malgrat els precs dels nens, la dona
s’havia estimat més quedar-se a Londres amb l’excusa que la humitat del nord, sobretot a l’hivern, li anava malament per als ossos.
El senyor Doyle continuava rebuscant per tota
la sala força intrigat. Mentrestant, l’Alfred va agafar
un tovalló i va intentar netejar les restes de peix de la
seva jaqueta.
—Crec que no tinc remei —es va lamentar amb
un mig somriure—. Sóc ben matusser.
—Jo era una mica pocatraça amb les mans
quan era petit —va intervenir Houdini—, però li asse-
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guro que amb una mica de ganes s’adquireix agilitat.
Només és qüestió de pràctica.
—De debò? —va preguntar l’Alfred, sorprès.
Mai no hauria pensat que algú com Houdini, un mag
tan famós que havia recorregut mig món, fos un desastre de jove.
—Jo no crec que fos capaç de fer un truc de
màgia —va afirmar el noi.
—De debò que ho pensa? —el mag se’l va mirar
molt sorprès—. És curiós. Demostra tenir molt poca
confiança en vostè mateix.
Sir Arthur va esbufegar des del fons de la sala
i l’Alfred va arronsar les espatlles. No sabia què contestar. Tot i que sí que era cert que ho havia pensat
moltes vegades. Li feia molta por ficar els peus a la
galleda. L’aterria fer el ridícul. I, potser, el millor remei era quedar-se quiet sense atrevir-se a destacar.
Houdini, en canvi, va agafar de la taula la moneda que l’Alfred havia recuperat i va començar a jugar-hi hàbilment.
—Quan era nen vaig assistir a un espectacle
que un mag feia al meu poble. Es tractava d’un joc de
cartes. El mag sempre treia algú del públic i encertava la carta que l’espectador havia triat. Era tan refi-
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nat que va deixar una gran impressió en mi. Em vaig
colar en totes les representacions que vaig poder i,
fins que no vaig aconseguir esbrinar com ho feia, no
vaig desistir.
—Devia ser un simple truc —va fer Sir Arthur,
que continuava sense trobar la seva pipa—. La màgia
de veritat, com la que fa Houdini, no té cap explicació.
—Benvolgut amic —va respondre l’il·lusionista—, em temo que això no és del tot cert. Tot espectacle de màgia té una explicació. Sempre n’hi ha.
Sir Arthur, que no estava gaire convençut, va
continuar rebuscant entre els plats de la festa. L’Agatha va tancar la seva llibreta i es va disposar a ajudar-lo, mentre que Houdini s’acostava a l’Alfred i la
Morrets i els murmurava confident:
—De vegades no sols és pràctica, també és
qüestió de posar-hi una mica d’imaginació...
El mag va fer lliscar la moneda entre els dits i
la va col·locar davant dels ulls de l’Alfred. El noi la va
agafar il·lusionat i va començar a jugar-hi de manera
força maldestra.
—La hi deixo en dipòsit —va dir el mag—. Torni-me-la quan hagi esbrinat el truc.
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L’Alfred va assentir, acceptant el repte, i va mirar la Morrets amb complicitat. Potser aconseguir-ho
era impossible, però si més no tindria l’oportunitat
d’aprendre alguna cosa del Gran Houdini. El mag es
va incorporar i va fixar els ulls sobre la llar de foc.
—Arthur —va exclamar—, hauries de deixar de
buscar la pipa entre tots aquests plats!
—I per què ho hauria de fer? —va cridar una
veu contrariada des del fons de la sala.
—Perquè és a sobre de la llar de foc.
L’Alfred es va girar i va mirar sobre la lleixa.
Realment la vista de Houdini era tan aguda com la
d’un ocell.
El senyor Doyle es va acostar des del fons de la
sala, es va aturar davant de la llar de foc i va agafar
la pipa una mica enfadat. Després la va sacsejar com
si es tractés d’una andròmina insòlita que hagués
aparegut de cop i volta.
—Jo mai no la poso en aquest lloc —va protestar molt contrariat—. Com deu haver arribat fins aquí?
L’Agatha es va atansar a Sir Arthur estranyada
per aquella observació. Va mirar sobre la lleixa i es va
fixar en un objecte que s’havia quedat sota la pipa
fins que el senyor Doyle l’havia recuperada.
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—Què és aquesta carta? —va assenyalar la
nena.
Sir Arthur no hi parava atenció. Estava ocupat
emplenant la pipa de tabac i no havia vist el sobre
blanc sense obrir que estava damunt la lleixa de la
llar de foc.
L’Agatha es va acostar al sobre i el va agafar
amb precaució. L’Alfred, Houdini i la Morrets continuaven jugant amb la moneda i ni tan sols es van fixar que la nena l’obria i en llegia el contingut.
El senyor Doyle va fer un parell de pipades per
assegurar-se que la pipa s’encenia correctament.
Després va aixecar la mirada i es va topar amb la figura de l’Agatha, que l’esperava molt seriosa amb un
paper a la mà.
—Sir Arthur, crec que hauria de veure això.
Houdini, l’Alfred i la Morrets van aturar el joc,
i el senyor Doyle es va treure la pipa de la boca mentre s’atansava a la nena.
—Què passa, senyoreta? Per què tanta alarma?
—Crec que aquesta nit ens hem de preocupar
per dormir bé. Ens farà falta.
Sir Arthur va aixecar una cella, incapaç d’anar
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més enllà. Houdini va mirar intrigat l’Alfred, i la Morrets va bellugar el cap convençuda que passava alguna cosa estranya.
—Demà hem d’estar ben alerta, Sir Arthur —va
anunciar l’Agatha—. Una cosa molt seriosa és a punt
de passar en aquell tren: tindrem amb nosaltres el
Tigre Blanc.
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