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Siedząc w swojej letniej rezydencji, Herkules Poirot czytał listy od krewnych,
przyjaciół i, co najważniejsze, klientów. Ze wszystkich dostarczonych jeden
zaciekawił go szczególnie. Otrzymał go od jednego z ostatnich przedstawicieli
japońskich Shinobi, znanych lepiej jako „ninja”. Pisał on o zabójstwie jednego
z przywódców tajnego stowarzyszenia „Senpou”, Isshina Hiraty. Był to człowiek
stary, ale mądry, mający za sobą lata doświadczenia. Po śmierci Isshina jego
stanowisko miało przypaść jego wnukowi, Genichiro. Był on dokładnym
przeciwieństwem dziadka. Genichiro był ambitny, porywczy, a przede wszystkim
brak mu było mądrości dziadka. Herkules miał rozwiązać zagadkę śmierci Isshina
i znaleźć sprawcę. Przyjął zlecenie.
Herkules Poirot wsiadł w samolot lecący do Japonii i spotkał się u podnóża
góry Kongo ze swoim klientem.
-Dziękuję w imieniu całego stowarzyszenia, że tak szybko przybył pan na
miejsce - rzekł zleceniodawca.
-Ależ nie ma problemu-odrzekł Poirot – jestem punktualny. Za pozwoleniem,
czy mógłbym poznać imię szanownego pana?
-Oczywiście, nazywam się Tengu Oniwa, jestem strażnikiem archiw książęcych
założonych 400 lat temu przez panicza Kuro, założyciela naszego zakonu.
Zaprowadzę cię do miejsca, gdzie znaleziono ciało Isshina. Proszę za mną.
Ruszyli w stronę świątyni. Sama sceneria góry Kongo robiła piorunujące wrażenie.
Nadchodziła końcówka października i drzewa mieniły się kolorami brązu, czerwieni,
bieli i różu. Świątynia była wykonana z drewna i złota, i idealnie wpasowywała się
w krajobraz. W środku zobaczyli mnichów modlących się do boskich smoków
z japońskiego folkloru. Właśnie tu, przy głównym ołtarzu znaleziono ciało Isshina
Hiraty.
- Czym zabito Isshina?- zapytał Poirot.
- Tradycyjną japońską kataną. Kiedy go znaleźli, wyglądał, jakby popełnił
samobójstwo - odparł Tengu.
- Skąd pomysł, że tego nie zrobił?

- Isshin był człowiekiem sanującym stare tradycje, które wyraźnie mówią,
że dowolna czynność wykonana kataną, musi być wykonana kataną właściciela.
Ta należy do zbioru katan nieznanego pochodzenia, otrzymują ją nowicjusze, zanim
wykują własną.
- Czyli ktoś chce, żebyśmy myśleli, że to jeden z nowicjuszy.
- Dokładnie. Najwięcej podejrzeń pada na Genichiro. Jest żądnym władzy,
ambitnym ignorantem. Następna jest Emma Jamachuchi, od dawna chce zmienić
zakon w coś przypominającego Jakuzę. Śmierć Isshina jest dla niej bardzo korzystna.
I jest jeszcze przywódca dokarmiaczy wielkiego karpia. O ile Isshin o większości
tradycji pamiętał, o tyle gardził kultem wielkiego karpia.
Te rozmyślania przerwała nadchodząca starsza kobieta.
- Witaj, przybyszu – powiedziała – nazywam się Pani Motyl. Czy zamierzasz
zostać tu na dłużej?
- Nie sądzę – odrzekł Poirot-mam tylko znaleźć zabójcę Isshina Hiraty.
- Cóż, mogę w tym pomóc. Posłuchaj…- i zaczęła objaśniać plan.
Wieczorem wszyscy zebrali się w głównej sali, by spożyć wieczorny posiłek.
Nagle światła zgasły i wkroczył Herkules Poirot.
- Witajcie – powiedział – morderca Isshina Hiraty siedzi tu razem z nami
i za chwilę go ujawnimy. A teraz otworzę tym Ostrzem Śmiertelności przejście
do Źródlanego pałacu, gdzie dusza Isshina wyczekuje końca świata. Powie nam,
kto go zabił. Po tych słowach uniósł miecz i wbił go w ogień płonący pośrodku Sali.
Nastąpił oślepiający rozbłysk. I nagle Genichiro wstał, po czym pobiegł do drzwi,
które jednak były zablokowane.
W ten sposób sprawa została zakończona.

