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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r CRIME

Μια τριπλή ανθρωποκτονία που παρέμεινε άλυτο μυστήριο. Ένα 
σύννεφο ανείπωτης βίας που στοιχειώνει μια απομονωμένη κοι-
νότητα στα βουνά των Άλπεων. Ένας ξένος που δεν έχει ξεχάσει. 

Το 1985, ο Κουρτ Σάλτζμαν, ο Μάρκους Μπάουμγκαρτνερ και η αδερφή 
του Εύη σκοτώνονται στο Μπλέτερμπαχ, ένα γιγάντιο φαράγγι γεμά-
το απολιθώματα που αποτυπώνουν τη φοβερή ιστορία του κόσμου. 
Κάποιος στην κυριολεξία τους κατακρεούργησε κατά τη διάρκεια μιας 
καταιγίδας. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Τζερεμάια Σάλιντζερ, ένας 
Αμερικανός σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ που παντρεύτηκε μια Ιταλίδα από 
την περιοχή, μαθαίνει για το γεγονός αυτό και είναι αποφασισμένος 
να ανακαλύψει την αλήθεια. Oρισμένοι τον προειδοποιούν να μην 
ασχοληθεί. Ανάμεσά τους και ο πεθερός του, που ήταν στο παρελθόν 
επικεφαλής της ομάδας διάσωσης των Άλπεων, ένας από τους άντρες 
που βρήκαν τα τρία πτώματα, καθώς και η γυναίκα του Σάλιντζερ Ανε-
λίζ, που ανησυχεί για τον ίδιο και την κόρη τους Κάρλα. Φαίνεται ότι 
οι φόνοι μεταφέρουν μαζί τους μια κατάρα. Κάτι τρομακτικό και ξεχα-
σμένο ξύπνησε στο Μπλέτερμπαχ. Κάτι τόσο παλιό όσο και η ίδια η Γη. 

ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΝΤ’ ΑΝΤΡΕΑ

Πώς αισθάνεστε για  
τη λογοτεχνική επιτυχία σας;

Είναι μια περίεργη αίσθηση, σαν να είσαι 
υπό την επήρεια ψυχοφαρμάκων και  

να περπατάς στα σύννεφα. Χτυπάει  
το τηλέφωνο και μου λένε ότι και άλλη μια 

χώρα αγόρασε τα δικαιώματα, ύστερα  
η τηλεόραση και ο κινηματογράφος που 

τα ζητάνε. Για κάποιον σαν εμένα που 
δουλεύει με τις λέξεις είναι δύσκολο  

να το παραδεχτεί, αλλά πράγματι δεν  
ξέρω πώς να περιγράψω αυτό που ζω.

Τι σας ώθησε να γράψετε
αυτό το βιβλίο;

Προσωπικά δεν πιστεύω στα μεταφυσικά 
και τα συμπαρoμαρτούντα, αλλά 
μου συνέβη κάτι παράλογο. Μου 
παρουσιάστηκε ένα όραμα, ένας 

άντρας και ένα κοριτσάκι να κοιτάζουν 
ένα απολίθωμα, έναν αμμωνίτη σαν 

αυτούς που υπάρχουν στα μέρη μου. 
Και το κοριτσάκι είχε ένα βλέμμα που σε 

κεραυνοβολούσε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. 
Το βιβλίο ήταν μέσα μου, έπρεπε  

μόνο να βρω τη φωνή μου και,  
στο τέλος, τα κατάφερα.   

Η γραφή σας έχει κάτι παλαιικό, όχι 
συνηθισμένο στο ιταλικό νουάρ. 

Συμφωνείτε; 
Δεν ξέρω. Το να ζεις σε μια περιοχή μακριά 

από τα μητροπολιτικά κέντρα
ίσως βοηθάει. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο 

και το ότι ξέρω γερμανικά. Αλλά στην 
πραγματικότητα αυτό που επιδιώκω είναι  

η απλότητα και η ταχύτητα στην αφήγηση,
ώστε να μη χάσω την προσοχή  

του αναγνώστη.

Απόσπασμα από συνέντευξη του συγγραφέα 
στο www.repubblica.it

Ο ΛΟΥΚΑ ΝΤ’ ΑΝΤΡΕΑ γεννήθηκε  
το 1979 στο Μπολτσάνο, όπου 
και ζει. Είναι ο συγγραφέας της 
τηλεοπτικής σειράς Mountain 
Heroes, με θέμα τις πραγματικές 
διασώσεις στις Άλπεις. Η ΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, το πρώτο του θρίλερ, 
πούλησε στην Ιταλία περισσότερα 
από 100.000 αντίτυπα μέσα σε 
μερικούς μήνες από την κυκλοφορία 
του και τα δικαιώματά του έχουν 
πουληθεί σε 31 χώρες.  

Θα μπορούσε να συγκριθεί, χωρίς υπερβολή, με τον Στίβεν Κινγκ και τον Τζο Νέσμπο.
LA REPUBBLICA
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 31 ΧΩΡΕΣ
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Στην Αλεσάντρα,
πυξίδα μου στις ταραγμένες θάλασσες
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ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ είναι. Μέσα στον πάγο νιώθεις πρώτα τη φωνή 
του Θηρίου και μετά πεθαίνεις.

Βουνά και βάραθρα ίδια μ’ αυτό όπου βρισκόμουν ήταν γεμά-
τα αλπινιστές και ορειβάτες που είχαν χάσει τις δυνάμεις τους, τα 
λογικά, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή εξαιτίας αυτής της φωνής.

Ένα μέρος του μυαλού μου, το ζωικό μέρος, γνώριζε τον τρό-
μο, εφόσον είχε ζήσει μέσα στον τρόμο επί εκατομμύρια χρόνια, 
καταλάβαινε αυτό που μου έλεγε συρίζοντας το Θηρίο.

Τέσσερα γράμματα: «Φύγε».
Δεν ήμουν προετοιμασμένος για τη φωνή του Θηρίου.
Είχα ανάγκη από κάτι οικείο, κάτι ανθρώπινο, που να με 

αποσπάσει από τη σκληρή μοναξιά του πάγου. Σήκωσα τα μά-
τια πέρα από τα όρια της χαράδρας, εκεί πάνω, αναζητώντας 
την κόκκινη σιλουέτα του Εc135, του Σωστικού Συνεργείου Δο-
λομιτών. Όμως ο ουρανός ήταν άδειος. Μία αστραπή που έσκι-
ζε ένα εκτυφλωτικό γαλάζιο.

Αυτό με έκανε να καταρρεύσω.
Άρχισα να ταλαντεύομαι μπρος-πίσω, η αναπνοή μου όλο και 

πιο γρήγορη, το κορμί μου στραγγισμένο από κάθε ενεργητικό-
τητα. Όπως ο Ιωνάς στην κοιλιά του κήτους, βρισκόμουν μόνος 
απέναντι στον Θεό.

Και ο Θεός βρυχιόταν: «Φύγε».
Στις δεκατέσσερις και δεκαεννιά λεπτά εκείνης της κατα-

ραμένης 15ης Σεπτεμβρίου, από τον πάγο αναδύθηκε μια φωνή 
που δεν ήταν εκείνη του Θηρίου. Ήταν του Μάνι, της κόκκινης 
στολής που ξεχώριζε μέσα σ’ όλο εκείνο το λευκό. Επαναλάμ-
βανε το όνομά μου ξανά και ξανά, ενώ το βαρούλκο τον κατέ-
βαζε αργά προς το μέρος μου.
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Πέντε μέτρα.
Δύο.
Τα χέρια και τα μάτια του έψαχναν για πληγές που να εξη-

γούν τη συμπεριφορά μου. Οι ερωτήσεις του: εκατοντάδες τι και 
χιλιάδες γιατί που δεν μπορούσα να απαντήσω. Η φωνή του Θη-
ρίου ήταν υπερβολικά δυνατή. Με κατασπάραζε.

«Δεν το ακούς;» ψιθύρισα. «Το Θηρίο, το…»
Το Θηρίο, θα ήθελα να του εξηγήσω, αυτός ο πανάρχαιος πά-

γος, θεωρούσε ανυπόφορη την ιδέα μιας ζεστής καρδιάς θαμμένης 
στα βάθη του. Της δικής μου ζεστής καρδιάς. Και της δικής του.

Και να, δεκατέσσερις και είκοσι δύο λεπτά.
Η έκπληκτη έκφραση στο πρόσωπο του Μάνι που μετατρέπε-

ται σε καθαρό τρόμο. Το σκοινί του βαρούλκου που τον σηκώνει 
σαν κούκλα. Ο Μάνι που πετάγεται προς τα πάνω. Το βουητό από 
τις τουρμπίνες του ελικόπτερου που γίνεται μια πνιγμένη κραυγή.

Επιτέλους.
Η κραυγή του Θεού. Η χιονοστιβάδα που θα εκμηδενίσει 

τον ουρανό.
Φύγε!
Τότε το είδα. Όταν έμεινα μόνος, πέρα από τον χρόνο και 

τον χώρο, είδα.
Το σκοτάδι.
Το απόλυτο σκοτάδι. Δεν πέθανα όμως. Όχι. Το Θηρίο έπαι-

ξε μαζί μου. Με άφησε να ζήσω. Το Θηρίο που τώρα ψιθύριζε: 
«Θα μείνεις μαζί μου για πάντα, για πάντα…»

Δεν έλεγε ψέματα.
Ένα κομμάτι μου είναι ακόμα εκεί.
Όμως, όπως θα έλεγε χαμογελώντας η κόρη μου η Κλάρα, αυ-

τό δεν ήταν το ωμέγα στην άκρη του ουράνιου τόξου. Το αντίθετο.
Αυτό δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.
Τέσσερα γράμματα. «Αρχή». Πέντε γράμματα: «Θηρίο».
Όπως ακριβώς λέμε: «Φρίκη».
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(We are) the Road Crew*

1

ΣΤΗ ΖΩΗ, όπως και στην τέχνη, μόνο ένα πράγμα μετράει: τα γε-
γονότα. Για να καταλάβετε τα γεγονότα, αυτά που αφορούν την 
Εύη, τον Κουρτ και τον Μάρκους και τη νύχτα της 28ης Απριλίου 
του 1985, είναι απαραίτητο να μάθετε τα πάντα για μένα. Γιατί 
δεν είναι μόνο το 1985 και η σφαγή στο Μπλέτερμπαχ. Δεν εί-
ναι μόνο η Εύη, ο Κουρτ και ο Μάρκους, είναι και ο Σάλιντζερ, 
η Ανελίζ και η Κλάρα.

Όλα συνδέονται μεταξύ τους.

2

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ δεκατέσσερις και είκοσι δύο της 15ης Σεπτεμβρίου 
του 2013, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που το Θηρίο παραλίγο να με 
σκοτώσει, με είχαν χαρακτηρίσει το πενήντα τοις εκατό ενός 
ανερχόμενου αστεριού στο πεδίο των ντοκιμαντέρ, πεδίο που 
περισσότερο από αστέρια τείνει μάλλον να παράγει μικροσκο-
πικούς μετεωρίτες και καταστροφικούς μετεωρισμούς.

* Τραγούδι των Motorhead. (Σ.τ.Μ.)
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Στον Μάικ ΜακΜέλαν, το άλλο πενήντα τοις εκατό του πε-
ρί ου ο λόγος άστρου, άρεσε να λέει ότι αν ήμασταν διάττοντες 
αστέρες σε τροχιά σύγκρουσης με τον πλανήτη ονόματι Ολική 
Αποτυχία, θα είχαμε το πλεονέκτημα να χαθούμε μέσα στην ανα-
λαμπή που επιφυλάσσεται στους ήρωες. Μετά την τρίτη μπίρα 
δήλωνα ότι συμφωνούσα μαζί του. Αν μη τι άλλο, ήταν μια εξαι-
ρετική δικαιολογία για πρόποση.

Ο Μάικ δεν ήταν μόνο συνεταίρος μου, αλλά και ο καλύτε-
ρος φίλος που μπορεί να έχει κάποιος. Εκνευριστικός, επηρμέ-
νος, εγωκεντρικός σαν μαύρη τρύπα κι ακόμα περισσότερο, εμ-
μονικός σε αφόρητο βαθμό και προικισμένος με την ικανότητα 
να συγκεντρώνεται στο αποκλειστικό θέμα ενός καναρινιού υπό 
την επήρεια αμφεταμίνης. Ήταν όμως και ο μοναδικός πραγμα-
τικός καλλιτέχνης που γνώρισα ποτέ.

Την εποχή που δεν ήμασταν παρά το λιγότερο κουλ ντουέ-
το ημιταλέντων ολόκληρης της Ακαδημίας Κινηματογράφου της 
Νέας Υόρκης (Τμήμα Σκηνοθεσίας ο Μάικ, Σεναρίου ο υπο-
φαινόμενος), ο Μάικ κατάλαβε ότι αν ακολουθούσαμε τις χολι-
γουντιανές φιλοδοξίες μας, θα καταλήγαμε με τον κώλο μαύρο 
από τις κλοτσιές, ξινισμένοι και φλύαροι σαν τον καταραμένο 
καθηγητή «Λέγετέ με Τζέρι» Καλχούν, τον πρώην χίπη που πε-
ρισσότερο απ’ όλους το είχε απολαύσει υποβάλλοντας σε μαρ-
τύριο τις πρώτες μας δειλές δημιουργίες.

Ήταν πράγματι μια μαγική στιγμή. Μια έμπνευση που θα 
άλλαζε την πορεία της ζωής μας. Ίσως λιγότερο επικό από μια 
ταινία του Σαμ Πέκινπα («Πάμε να πεθάνουμε», λέει ο Γουί-
λιαμ Χόλντεν στην Άγρια συμμορία, κι ο Έρνεστ Μποργκνάιν 
του απαντάει: «Γιατί όχι;») μια και όταν συνέβη, βρισκόμασταν 
να τσιμπάμε τηγανητές πατάτες σ’ ένα Μακντόναλντ με το ηθι-
κό στο πάτωμα και την έκφραση του κοπαδιού που κατευθύνε-
ται προς τη δοξασμένη λεωφόρο του βασιλείου των χάμπουρ-
γκερ, εν πάση περιπτώσει όμως ανεπανάληπτη. Πιστέψτε με.

«Να πάει να γαμηθεί το Χόλιγουντ, Σάλιντζερ», είπε ο Μάικ. 
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«Ο κόσμος διψάει για πραγματικότητα, όχι για οπτικά εφέ. Ο 
μόνος τρόπος που έχουμε για να σερφάρουμε σ’ αυτό το γαμη-
μένο Zeitgeist* είναι να εγκαταλείψουμε τη μυθοπλασία και να 
αφοσιωθούμε στην αγαπημένη, παλιά, στέρεη πραγματικότητα. 
Εκατό τοις εκατό εγγύηση».

Σήκωσα το ένα φρύδι. «Ζeitgeist;»
«Εσύ είσαι ο Γερμαναράς, συνάδελφε».
Η μητέρα μου ήταν γερμανικής καταγωγής, αλλά δεν πείρα-

ζε, απείχα έτη φωτός από το να νιώσω ότι ο Μάικ με έβλεπε σαν 
ξένο. Στο κάτω κάτω, εγώ είχα γεννηθεί στο Μπρούκλιν κι εκεί-
νος στο γαμημένο Μίντγουεστ.

Αφήνοντας στην άκρη τη γενεαλογία μας, αυτό που ο Μάικ 
ήθελε να πει εκείνο τον υγρό Νοέμβρη τόσα χρόνια πριν ήταν 
ότι θα έπρεπε να πετάξω τα (άθλια) σενάριά μου και ν’ αρχίσω 
να γυρίζω μαζί του ντοκιμαντέρ. Να δουλέψω με διευρυμένες 
στιγμές που θα μετατρέπονταν σε μιαν αφήγηση η οποία θα κυ-
λούσε ομαλά από το σημείο άλφα μέχρι το σημείο ωμέγα, σύμ-
φωνα με το ευαγγέλιο του μακαρίτη Βλαντιμίρ Γιακόβλεβιτς 
Προπ (ενός τύπου που ήταν για τις ιστορίες ό,τι ο Τζιμ Μόρι-
σον για την παράνοια).

Σκέτο μπέρδεμα.
«Μάικ», ξεφύσηξα, «υπάρχει μόνο μια κατηγορία ανθρώπων 

που είναι χειρότεροι από αυτούς που θέλουν να κάνουν καριέ-
ρα στον κινηματογράφο: οι ντοκιμαντερίστες. Έχουν συλλο-
γές του National Geographic από το 1800. Πολλοί από αυτούς 
έχουν προγόνους που πέθαναν αναζητώντας τις πηγές του Νεί-
λου. Έχουν τατουάζ και στον λαιμό κασμιρένια εσάρπα. Δηλα-
δή: είναι μαλάκες, αλλά μαλάκες φιλελεύθεροι, και γι’ αυτό νιώ-
θουν ότι έχουν πάρει άφεση για κάθε αμαρτία. Τελευταίο, αλ-
λά όχι και λιγότερο σημαντικό: έχουν οικογένειες πάμπλουτες 

* Πνεύμα των καιρών. (Σ.τ.Μ.)
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που χρηματοδοτούν τα διάφορα σαφάρι τους ανά τον κόσμο».
«Σάλιντζερ, μερικές φορές είσαι πραγματικά, πραγματικά…» 

ο Μάικ κούνησε το κεφάλι του. «Ας το αφήσουμε όμως και άκου-
σέ με. Μας χρειάζεται ένα θέμα. Ένα θέμα δυνατό για ντοκι-
μαντέρ που θα τινάξει την μπάνκα στον αέρα. Κάτι που οι άν-
θρωποι να το ξέρουν ήδη, κάτι οικείο, αλλά που εμείς οι δύο θα 
το δείξουμε με έναν τρόπο αλλιώτικο, διαφορετικό από το πώς 
το έχουν δει μέχρι τώρα. Στύψε το μυαλό σου, σκέψου και…»

Είτε το πιστεύετε είτε όχι, εκείνη τη στιγμή ήταν που ένας πε-
ρίπου ασήμαντος και ένας ασήμαντος ανακάλυψαν ότι μπορού-
σαν να μετατρέψουν σε χρυσή άμαξα την πιο περίεργη κολοκύ-
θα. Γιατί είναι αλήθεια: το είχα.

Δεν ξέρω πώς και δεν ξέρω το γιατί, αλλά ενώ ο Μάικ με 
κοίταζε μ’ εκείνη τη φάτσα σαν σίριαλ κίλερ, κι ενώ στο μυαλό 
μου στριμώχνονταν ένα εκατομμύριο λόγοι για να αρνηθώ αυ-
τή την πρόταση, ένιωσα ένα τεράστιο κλικ να εκρήγνυται στον 
εγκέφαλό μου. Μια ιδέα παράλογη. Τρελή. Φαεινή. Μια ιδέα 
τόσο ανόητη, που κινδύνευε να λειτουργήσει καταραμένα καλά.

Τι υπήρχε πιο ισχυρό, πιο σέξι και πιο γεμάτο ηλεκτρισμό 
από το ροκ εντ ρολ;

Ήταν θρησκεία για εκατομμύρια ανθρώπους. Μια καμτσικιά 
ενέργειας που έκλεινε το χάσμα των γενεών. Δεν υπήρχε ψυ-
χή σ’ αυτό τον πλανήτη που να μην είχε ακούσει να μιλάνε για 
τον Elvis, τον Hendrix, τους Rolling Stones, τους Nirvana, τους 
Metallica, κι όλο αυτό το λαμπερό καραβάνι της μοναδικής πραγ-
ματικής επανάστασης του 20ού αιώνα.

Εύκολο, έτσι δεν είναι;
Όχι.
Γιατί το ροκ ήταν επίσης μεγαλόσωμοι μπόντι μπίλντερ ντυ-

μένοι στα μαύρα, όμοιοι με δίφυλλες ντουλάπες και με το βλέμ-
μα σαν πίτμπουλ, που πληρώνονταν για να κρατάνε μακριά τους 
εξυπνάκηδες σαν κι εμάς. Πράγμα που θα το έκαναν ευχαρί-
στως ακόμα και δωρεάν.
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Την πρώτη φορά που δοκιμάσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή 
την ιδέα μας (ο Bruce Springsteen σε μια προθέρμανση πριν από 
μια περιοδεία, σ’ ένα μαγαζί κάτω στο Βίλατζ), τη γλίτωσα με με-
ρικές σπρωξιές και κάμποσες μελανιές. Ο Μάικ τα πήγε χειρό-
τερα. Το μισό του πρόσωπο έμοιαζε με τη σημαία της Σκοτίας. 
Το κερασάκι στην τούρτα: παρά τρίχα γλιτώσαμε την καταγγε-
λία. Μετά τον Springsteen ακολούθησε η συναυλία των White 
Stripes, του Michael Stipe, των Red Hot Chili Peppers, του Neil 
Young και των Black Eyed Peas, που εκείνη την εποχή βρίσκο-
νταν στο απόγειο της δόξας τους.

Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αρκετές μελανιές κι ελά-
χιστο υλικό. Ο πειρασμός να τα παρατήσουμε ήταν μεγάλος.

Τότε ο θεός του ροκ κοίταξε προς το μέρος μας, είδε τις αξιο-
θρήνητες προσπάθειές μας να τον τιμήσουμε και με καλόβολο 
βλέμμα μάς έδειξε τον δρόμο της επιτυχίας.

3

ΣΤΑ ΜΕΣΑ του Απρίλη κατάφερα να κλείσω ένα διπλό συμβό-
λαιο για το στήσιμο ενός πάλκου στο Μπάτερι Παρκ. Όχι για 
ένα οποιοδήποτε συγκρότημα, αλλά για το πιο αντιφατικό, δια-
βολικό και συκοφαντημένο συγκρότημα όλων των εποχών. Κυ-
ρίες και κύριοι: οι Kiss!

Δουλέψαμε σαν ευσυνείδητα εργατικά μυρμήγκια και στη συ-
νέχεια, ενώ όλο το συνεργείο έφευγε, εμείς κρυφτήκαμε σ’ ένα 
σωρό με σκουπίδια. Σιωπηλοί σαν ελεύθεροι σκοπευτές. Όταν 
έφτασαν οι πρώτες μαύρες λιμουζίνες, ο Μάικ πάτησε το Rec. 
Βρισκόμασταν στον έβδομο ουρανό. Ήταν η μεγάλη μας ευκαι-
ρία. Και φυσικά όλα εξελίχτηκαν πολύ γρήγορα.

Ο Gene Simmons ξεμπούκαρε από μια λιμουζίνα που είχε 
μήκος υπερωκεάνιου, τεντώθηκε κι έδωσε διαταγή στους λα-
κέδες του να λύσουν το λουρί του λατρεμένου του τετράποδου. 
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Με το που ελευθερώθηκε, το λευκό και τρομερό κανισάκι με τη 
διαβολική έκφραση άρχισε να γαβγίζει προς το μέρος μας σαν 
τα κυνηγόσκυλα της κόλασης που έχει τραγουδήσει ο Robert 
Johnson («And the day keeps on reminding me, there’s a hellhound 
on my trail. Hellhound on my trail, hellhound on my trail»). Με 
δυο πηδήματα, το βρομόσκυλο βρέθηκε πάνω μου. Το καταρα-
μένο σημάδευε κατευθείαν τη σφαγίτιδα. Η τριχωτή μπάλα ήθε-
λε να με σκοτώσει.

Ούρλιαξα.
Και τότε, περίπου δώδεκα χιλιάδες μούτρα που θα ήταν ό,τι 

έπρεπε για το Hall of Fame των μαχαιροβγάλτηδων, μας άρπα-
ξαν, μας άρχισαν στις κλοτσιές, μας έδειραν και μας έσυραν προς 
την έξοδο, με την πρόθεση –γρύλιζαν– να μας ρίξουν για τροφή 
στους καρχαρίες. Δεν το έκαναν. Μας άφησαν δαρμένους, απο-
καρδιωμένους και εξαντλημένους σ’ ένα παγκάκι ανάμεσα σε 
σωρούς σκουπιδιών, να αναλογιζόμαστε την κατάστασή μας που 
ήταν αντίστοιχη με του Γουίλ Ε. Κογιότ. Μείναμε εκεί, ανήμπο-
ροι να δεχτούμε την ήττα, ακούγοντας τον αντίλαλο της συναυ-
λίας που σιγά σιγά έσβηνε. Αφού τελείωσαν τα μπιζ, ακολουθή-
σαμε με το βλέμμα το πλήθος να αραιώνει, κι ακριβώς ενώ ήμα-
σταν έτοιμοι να γυρίσουμε στην τρώγλη μας, όταν κάτι χοντροί 
τύποι με γένια σαν των Αγγέλων της Κόλασης και φάτσες κατα-
δίκων άρχισαν να φορτώνουν κιβώτια και ενισχυτές στα φορτη-
γά του συγκροτήματος, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ο θεός 
του ροκ έσκασε μύτη από τη Βαλχάλα και μου έδειξε τον δρόμο.

«Μάικ», ψιθύρισα, «τα κάναμε όλα λάθος. Αν θέλουμε να κά-
νουμε ένα ντοκιμαντέρ για το ροκ, το πραγματικό ροκ, πρέπει να 
γυρίσουμε την κάμερα προς την άλλη πλευρά του πάλκου. Στην 
άλλη πλευρά, συνέταιρε. Αυτοί οι τύποι είναι το πραγματικό ροκ. 
Και», πρόσθεσα κλείνοντας το μάτι, «δεν έχουν και κοπιράιτ».

Αυτοί οι τύποι.
Οι roadies, αυτοί που κάνουν τη βρόμικη δουλειά. Αυτοί που 

φορτώνουν τις νταλίκες, που τις οδηγούν από τη μια άκρη της 
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χώρας στην άλλη, τις ξεφορτώνουν, στήνουν το πάλκο, ετοιμά-
ζουν τον εξοπλισμό, περιμένουν το τέλος της παράστασης με τα 
μπράτσα σταυρωμένα και πάλι, όπως λέει και το ποίημα: «Κι έχω 
να κάνω δρόμο ωσότου κοιμηθώ».*

Ω, ναι.
Αφήστε με να το πω, ο Μάικ ήταν απίστευτος. Οι κολακείες 

του και τα οράματα γεμάτα λεφτά και δωρεάν διαφήμιση έπει-
σαν έναν εξαιρετικά βαριεστημένο ταξιδιωτικό πράκτορα να 
μας δώσει την άδεια να κάνουμε μερικές λήψεις. Οι roadies, κα-
θόλου συνηθισμένοι σε όλο αυτό το ενδιαφέρον, μας πήραν υπό 
την προστασία τους. Και όχι μόνο: αυτοί οι γενειοφόροι έπεισαν 
μάνατζερ και δικηγόρους να μας επιτρέψουν να τους ακολου-
θήσουμε (εκείνους, όχι το συγκρότημα – κι αυτό ήταν το δέλεαρ 
που τους έπεισε πραγματικά) σε όλη τη διάρκεια της τουρνέ.

Έτσι γεννήθηκε το Γεννημένοι για ιδρώτα: Road Crew, η σκο-
τεινή πλευρά του ροκ εντ ρολ.

Μας βγήκε ο κώλος, πιστέψτε με. Έξι εβδομάδες γεμάτες 
τρέλα, ημικρανίες, μεθύσια με κούραση και ιδρώτα, στο τέλος 
των οποίων είχαμε καταστρέψει δυο τηλεκάμερες, είχαμε αρπά-
ξει κάμποσες τροφικές δηλητηριάσεις, μια θλάση στον αστρά-
γαλο (είχα σκαρφαλώσει στη στέγη ενός τροχόσπιτου που απο-
δείχθηκε λεπτεπίλεπτο σαν μπισκότο για το τσάι – ήμουν νηφά-
λιος, το ορκίζομαι) κι είχα μάθει δώδεκα διαφορετικούς τρό-
πους για να προφέρω το fuck you.

Το μοντάζ κράτησε ένα ολόκληρο καλοκαίρι με σαράντα βαθ-
μούς χωρίς κλιματιστικό, που το περάσαμε μαρτυρικά μπροστά 
σε μια οθόνη που έλιωνε και στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2003 
(χρονιά μαγική, αν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο), όχι μόνο είχαμε 
τελειώσει το ντοκιμαντέρ μας, αλλά ήμασταν και ικανοποιημέ-

* Ρόμπερτ Φροστ: «Σταματώντας στο δάσος ένα χιονισμένο βράδυ», 
μτφρ. Μελισσάνθη. (Σ.τ.Μ.)
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νοι. Το δείξαμε σε έναν παραγωγό ονόματι Σμιθ που μας είχε 
παραχωρήσει με βαριά καρδιά πέντε λεπτά, πέντε! Το πιστεύε-
τε; Τρία ήταν αρκετά.

«Ένα factual», αποφάνθηκε ο μίστερ Σμιθ, αυτοκράτορας του 
Δικτύου. «Δώδεκα επεισόδια. Είκοσι πέντε λεπτά το καθένα. 
Το θέλω για τις αρχές Νοέμβρη. Μπορείτε να τα καταφέρετε;»

Χαμόγελα και χειραψίες. Στο τέλος, ένα βρομερό λεωφορείο 
μάς γύρισε σπίτι. Έκθαμβοι και κάπως σαστισμένοι κοιτάξαμε 
στη Wikipedia τι διάβολο είναι το factual. Η απάντηση ήταν: κάτι 
ανάμεσα σε σίριαλ και ντοκιμαντέρ. Με άλλα λόγια, είχαμε λι-
γότερο από δυο μήνες καιρό για να τα μοντάρουμε όλα από την 
αρχή και να φτιάξουμε το factual μας. Αδύνατον;

Δεν παίζουμε.
Την πρώτη Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς το Road Crew 

βγήκε στον αέρα. Και ήταν ένας θρίαμβος από κοινοποιήσεις.
Ξαφνικά, βρεθήκαμε στο στόμα όλων. Ο καθηγητής Καλχούν 

μας έβγαλε φωτογραφία τη στιγμή που μας παρέδιδε κάτι που 
έμοιαζε με εξάμβλωμα βγαλμένο απ’ τα χέρια του Νταλί, που όμως 
ήταν ένα βραβείο με το οποίο τιμούσαν τους εξαιρετικούς σπου-
δαστές. Υπογραμμίζω: εξαιρετικούς. Τα μπλογκ μιλούσαν για το 
Road Crew, οι εφημερίδες μιλούσαν για το Road Crew. Το MTV 
έκανε μια ειδική παρουσίαση από τον Ozzy Osbourne, ο οποίος, 
προς μεγάλη δυσφορία του Μάικ, δεν έφαγε ούτε μια νυχτερίδα.

Πάντως, δεν ήταν όλα ρόδινα.
Η Μάντι Γκρέιντι του New Yorker μας έκανε κομματάκια 

μ’ ένα τσεκούρι ελάχιστα ακονισμένο. Ένα άρθρο πέντε χιλιά-
δων λέξεων πάνω στο οποίο συλλογιζόμουν για μήνες. Σύμφωνα 
με το GQ, ήμασταν μισογύνηδες. Σύμφωνα με το Life, ήμασταν 
δυο μισάνθρωποι. Σύμφωνα με το Vogue, ενσαρκώναμε την εκδί-
κηση της γενιάς χ. Κι αυτό μας πλήγωσε πραγματικά θανάσιμα.

Μερικοί φύτουλες του Δικτύου άρχισαν να μας επιτίθενται 
με πάθος για τη δουλειά μας, με τέτοια φλυαρία και σχολαστι-
κότητα, που έκαναν σκόνη ακόμα και την Britannica.
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Πάντα στο ίντερνετ, λίκνο της εικονικής δημοκρατίας του κώ-
λου, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες μεταξύ γελοίου και ανη-
συχητικού. Σύμφωνα με τους καλά πληροφορημένους, ο Μάικ 
κι εγώ κάναμε χρήση ηρωίνης, σπίντμπολ, κοκαΐνης, αμφεταμι-
νών. Οι roadies μας απέδιδαν όλα τα αμαρτήματα που χαρακτή-
ριζαν τα Σόδομα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο ένας από 
μας ήταν νεκρός («Μάικ, εδώ λέει ότι πέθανες». «Εδώ λέει ότι 
ο ένας απ’ τους δυο μας είναι νεκρός, γιατί λοιπόν να είμαι εγώ 
αυτός;» «Συνέταιρε, έχεις ρίξει καμιά ματιά στη φάτσα σου;»)

Το αγαπημένο μου όμως ήταν αυτό: είχαμε αφήσει έγκυο μια 
γκρούπι ονόματι Παμ (Το έχετε προσέξει; Τις γκρούπι τις λένε 
πάντα Παμ) και την είχαμε αναγκάσει να το ρίξει στη διάρκεια 
μιας σατανιστικής τελετής που μας την είχε διδάξει ο Τζίμι Πέιτζ.

Τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς, το 2004, ο μίστερ Σμιθ μας 
έδωσε να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο για μια δεύτερη σεζόν 
του Road Crew. Είχαμε τον κόσμο στα χέρια μας. Στη συνέχεια, 
λίγο πριν ξεκινήσουμε για τα γυρίσματα, συνέβη κάτι που προ-
κάλεσε έκπληξη σε όλους, πρώτο και καλύτερο εμένα.

Ερωτεύτηκα.

4

ΟΣΟ ΚΙ αν φαίνεται περίεργο, όλα οφείλονταν στον «Λέγετέ 
με Τζέρι» Καλχούν. Οργάνωσε μια ειδική προβολή του πρώτου 
επεισοδίου του Road Crew, που την ακολούθησε το αναπόφευ-
κτο ντιμπέιτ για χάρη των σπουδαστών του. Η λέξη «ντιμπέιτ» 
βρομούσε παγίδα, όμως ο Μάικ (ίσως έλπιζε να πάρει εκδίκη-
ση από τον παλιό μας καθηγητή κι από τον κόσμο ολόκληρο) εί-
χε επιμείνει να δεχτούμε, κι εγώ περιορίστηκα να τον ακολου-
θήσω, όπως έκανα πάντα, όταν στο μυαλό του Μάικ καρφώνο-
νταν κάποια πράγματα.

Το πλάσμα που σημάδεψε και βρήκε ακριβώς την καρδιά μου, 
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βρισκόταν στην τρίτη σειρά, μισοκρυμμένη πίσω από έναν τύ-
πο γύρω στα εκατόν πενήντα κιλά και με το βλέμμα αλά Μαρκ 
Τσάπμαν (ένας θαυμαστής της μπλογκόσφαιρας, φαντάστηκα 
αμέσως) στην τρομακτική Αίθουσα 13 του Καλχούν, αυτή που 
μερικοί σπουδαστές της Ακαδημίας Κινηματογράφου της Νέας 
Υόρκης αποκαλούσαν «Fight Club».

Στο τέλος της προβολής, ο χοντρός ήταν ο πρώτος που θέλη-
σε να πει τη γνώμη του. Αυτό που είπε στα τριάντα πέντε λεπτά 
διάλεξης, μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Σκατά εδώ, σκατά 
εκεί, σκατά παντού!» Στη συνέχεια, ικανοποιημένος, σκούπισε 
τα σάλια του, κάθισε και σταύρωσε τα μπράτσα του με μια προ-
κλητική έκφραση στο όμοιο με πίτσα πρόσωπό του.

Ετοιμαζόμουν να του πετάξω στα μούτρα μια μεγάλη (τερά-
στια) σειρά από ελάχιστα πολιτικά ορθές απόψεις σχετικά με 
τους χοντρούς φαντασμένους, όταν συνέβη το αδιανόητο.

Η ξανθιά κοπέλα ζήτησε τον λόγο και ο Καλχούν, ανακου-
φισμένος, της τον έδωσε. Εκείνη σηκώθηκε (ήταν πραγματικά 
χαριτωμένη) και είπε με έντονη γερμανική προφορά: «Θα ήθε-
λα να σας ρωτήσω. Ποια είναι η ακριβής λέξη για “Neid”*;»

Ξέσπασα σε γέλια κι ευχαρίστησα μέσα μου την αγαπημέ-
νη μου Mutti** που επέμενε να μου μάθει τη μητρική της γλώσ-
σα. Ξαφνικά, εκείνες τις ώρες που είχα περάσει μαστιγώνοντας 
τη γλώσσα μου πάνω στα δόντια μου, ρουφώντας φωνήεντα και 
στριφογυρίζοντας τα ρο σαν να είχα στο στόμα έναν κολλημένο 
ανεμιστήρα, τις έβλεπα πια κάτω από άλλο πρίσμα.

«Mein liebes Fräulein»***, άρχισα, απολαμβάνοντας τον όμοιο 
με άνοιγμα σαμπάνιας ήχο που μου προκάλεσαν τα κατάπλη-
κτα μάτια εκείνων των ξαναμμένων σπουδαστών (συμπεριλαμ-
βανομένου του χοντρού).

* Ζήλια, φθόνος. (Σ.τ.Μ.)
** Μαμά. (Σ.τ.Μ.)

*** Αγαπητή μου δεσποινίς. (Σ.τ.Μ.)
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«Sie sollten nicht fragen, wie wir “Neid” sagen, sondem wie 
wir “Idiot” sagen».

Αγαπητή μου δεσποινίς, δε χρειάζεται να ρωτάτε πώς λέμε 
τη λέξη «φθόνος», αλλά πώς λέμε τη λέξη «ηλίθιος».

Την έλεγαν Ανελίζ.
Ήταν δεκαεννιά χρονών και βρισκόταν εδώ κι ένα μήνα στις 

ΗΠΑ για ένα σταζ. Η Ανελίζ δεν ήταν ούτε Γερμανίδα ούτε Αυ-
στριακή, ούτε καν Ελβετίδα. Καταγόταν από μια μικροσκοπική 
επαρχία της βόρειας Ιταλίας όπου το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού μιλάει γερμανικά: Άλτο Άντιτζε/Νότιο Τιρόλο, το όνο-
μα αυτού του περίεργου μέρους.

Το βράδυ πριν από την αναχώρηση για την τουρνέ κάναμε 
έρωτα, ενώ στο βάθος ο Springsteen έπαιζε το Nebraska, κι αυτό 
με συμφιλίωσε κάπως με το Αφεντικό. Το επόμενο πρωινό ήταν 
δύσκολο. Σκεφτόμουν πως δε θα την ξανάβλεπα. Δεν έγινε όμως 
έτσι. Η γλυκιά μου Ανελίζ, γεννημένη στις Άλπεις, σε απόστα-
ση οκτώ χιλιάδων χιλιομέτρων από το Μεγάλο Μήλο, μετέτρε-
ψε το σταζ σε φοιτητική άδεια. Το ξέρω ότι φαίνεται τρελό, αλ-
λά πρέπει να με πιστέψετε. Με αγαπούσε και την αγαπούσα κι 
εγώ. Το 2007, ενώ ο Μάικ κι εγώ ετοιμαζόμασταν να γυρίσου-
με τον τρίτο (και τελευταίο, όπως είχαμε υποσχεθεί) κύκλο του 
Road Crew, σ’ ένα μικρό εστιατόριο του Hell’s Kitchen*, ζήτη-
σα από την Ανελίζ να με παντρευτεί. Δέχτηκε με τέτοιο ενθου-
σιασμό, που με ελάχιστη αρρενωπότητα ξέσπασα σε δάκρυα.

Τι περισσότερο θα μπορούσα να επιθυμήσω;
Το 2008.
Το 2008, ενώ ο Μάικ κι εγώ, εξαντλημένοι, κάναμε ένα διά-

λειμμα, αφού βγήκε στον αέρα η τρίτη σεζόν του fuck-tual μας, 
μια γλυκιά μαγιάτικη μέρα, σε μια κλινική του Νιου Τζέρσεϊ βυ-
θισμένη στο πράσινο, γεννήθηκε η Κλάρα, η κόρη μου. Κι έτσι 

* Συνοικία της Νέας Υόρκης. (Σ.τ.Ε.)
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λοιπόν: μυρωδάτα βουνά από πάνες βρακάκια, αλεσμένες τρο-
φές να διακοσμούν ρούχα και τοίχους, αλλά κυρίως ώρες ατέ-
λειωτες παρατηρώντας την Κλάρα που μάθαινε τον κόσμο. Και 
πώς να ξεχάσω τις επισκέψεις του Μάικ με την εκάστοτε αρρα-
βωνιαστικιά του (διαρκούσαν από δύο έως τέσσερις εβδομάδες, 
με ανώτατο όριο τον ενάμιση μήνα, αλλά σ’ αυτή την περίπτω-
ση επρόκειτο για τη Μις Ιούλιος), επισκέψεις στις οποίες προ-
σπαθούσε με κάθε τρόπο να μάθει στην κόρη μου το όνομά του, 
προτού ακόμα η Κλάρα μάθει να προφέρει τη λέξη «μπαμπά»;

Το καλοκαίρι του 2009 γνώρισα τους γονείς της Ανελίζ, τον 
Βέρνερ και τη Χέρτα Μάιερ. Δεν ξέραμε ότι η «κούραση» με 
την οποία η Χέρτα δικαιολογούσε τις ζαλάδες και τη χλομάδα 
της ήταν μια πολύ προχωρημένη μετάσταση. Πέθανε ύστερα από 
λίγους μήνες, στο τέλος της χρονιάς. Η Ανελίζ δε θέλησε να τη 
συνοδέψω στην κηδεία.

Το 2010 και το 2011 ήταν χρονιές υπέροχες και απογοητευ-
τικές. Υπέροχες: η Κλάρα που σκαρφαλώνει παντού, η Κλάρα 
που ρωτάει «τι είναι αυτό;» σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (την 
τρίτη, τα ιταλικά, η Ανελίζ τη μάθαινε και σ’ εμένα και τα πήγαι-
να καλά, ήμουν ένας μαθητής που είχε για κίνητρο μια πολύ σέ-
ξι δασκάλα). Η Κλάρα που απλώς μεγάλωνε. Απογοητευτικές; 
Φυσικά. Γιατί αφού υποβάλαμε στον μίστερ Σμιθ περίπου εκατό 
χιλιάδες διαφορετικές προτάσεις (τις αρνήθηκε όλες) στο τέλος 
του 2011, αρχίσαμε τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου του Road 
Crew. Αυτού που είχαμε ορκιστεί πως δε θα γυρίζαμε με τίποτα.

Πήγαν όλα στραβά, η μαγεία είχε χαθεί και το ξέραμε. Η τέ-
ταρτη σεζόν της σειράς είναι ένας μακρύς, όλος θλίψη θρήνος 
σχετικά με το τέλος μιας εποχής. Όμως το κοινό, όπως γενιές επί 
γενεών σεναριογράφων γνωρίζουν, λατρεύει να νιώθει θλίψη. 
Τα share ήταν καλύτερα από τους τρεις προηγούμενους κύκλους. 
Ακόμα και ο Νew Yorker μας ύμνησε, μιλώντας για την «αφή-
γηση με ανοιχτά μάτια ενός ονείρου που γίνεται συντρίμμια».

Έτσι, ο Μάικ κι εγώ βρεθήκαμε ξεθεωμένοι, απαθείς. Σε κα-
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τάθλιψη. Η δουλειά που θεωρούσαμε τη χειρότερη της καριέ-
ρας μας δεχόταν ύμνους ακόμα κι από κείνους που πριν από λί-
γο καιρό μάς φέρονταν σαν να ήμασταν χολεριασμένοι. Οπότε, 
τον Δεκέμβρη του 2012 δέχτηκα την πρόταση της Ανελίζ. Να πε-
ράσουμε μερικούς μήνες στο χωριό της, ένα σημαδάκι στον χάρ-
τη που λέγεται Ζίμπενχουχ. Άλτο Άντζιτζε, Νότιο Τιρόλο, Ιτα-
λία. Μακριά απ’ όλα και από όλους.

Μια καλή ιδέα.
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Οι ήρωες του βουνού

1

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ που μου είχε δείξει η Ανελίζ από το Ζίμπεν-
χουχ δεν απέδιδαν την ομορφιά αυτού του μικρού χωριού, σκαρ-
φαλωμένου σ’ ένα υψόμετρο χιλίων τετρακοσίων μέτρων. Είναι 
αλήθεια, τα παράθυρα με τα γεράνια ήταν τα ίδια, τα στενά δρο-
μάκια για να κρατάνε τη ζέστη κι αυτά ίδια. Τα χιονισμένα βου-
νά και το γύρω δάσος; Σαν καρτ ποστάλ. Στην πραγματικότητα 
όμως όλα ήταν… διαφορετικά.

Ένα μέρος μαγικό.
Μου άρεσε η εκκλησούλα με γύρω της το νεκροταφείο, που 

δε σου έφερνε στο μυαλό τον θάνατο αλλά την αιώνια ανάπαυ-
ση των προσευχών. Μου άρεσαν οι μυτερές στέγες των σπιτιών, 
τα καλοφροντισμένα παρτέρια, οι δρόμοι χωρίς σκασίματα, μου 
άρεσε η πότε πότε ακατανόητη διάλεκτος που παραμόρφωνε τη 
γλώσσα της μητέρας μου (και σε τελευταία ανάλυση της παιδι-
κής μου ηλικίας) σε μια dialokt κακόηχη και χυδαία.

Μου άρεσε μέχρι και το Despar* που λαγοκοιμόταν σ’ ένα 
πλάτωμα που το είχε καταλάβει με τη βία η βλάστηση, το μπλέ-
ξιμο των επαρχιακών και εθνικών δρόμων, έτσι όπως μου άρε-

* Αλυσίδα σούπερ μάρκετ. (Σ.τ.Μ.)
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σαν τα μονοπάτια για τα μουλάρια μισοθαμμένα μέσα στα δά-
ση με τις οξιές, τις φτέρες και τα κόκκινα έλατα.

Μου άρεσε η έκφραση της γυναίκας μου κάθε φορά που μου 
έδειχνε κάτι καινούργιο. Ένα χαμόγελο το οποίο την έκανε να 
μοιάζει με το κοριτσάκι που, φανταζόμουν, έτρεχε σ’ εκείνα τα 
δάση, έπαιζε χιονοπόλεμο, περπατούσε σ’ εκείνους τους δρό-
μους και που αργότερα, έχοντας πια μεγαλώσει, είχε περάσει 
τον ωκεανό για να φτάσει στην αγκαλιά μου.

Τι άλλο;
Μου άρεσε το σπεκ*, ιδιαίτερα το μεστωμένο, που ο πεθερός 

μου έφερνε στο σπίτι χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει την προέλευ-
ση αυτής της λιχουδιάς –σίγουρα όχι από κείνα που αποκαλού-
σε «μαγαζιά για τουρίστες»– και τα κνέντελ** μαγειρεμένα με 
τουλάχιστον καμιά σαρανταριά διαφορετικούς τρόπους. Κατα-
βρόχθιζα τάρτες, στρούντελ κι ένα σωρό άλλα πράγματα. Πήρα 
τέσσερα ξεδιάντροπα κιλά και δεν αισθάνθηκα καθόλου τύψεις.

Το σπίτι όπου μέναμε ήταν ιδιοκτησία του Βέρνερ, του πα-
τέρα της Ανελίζ. Βρισκόταν στα δυτικά σύνορα του Ζίμπενχουχ 
(αν δεχτούμε ότι ένα χωριό με επτακόσιους κατοίκους μπορεί να 
έχει σύνορα), στο σημείο όπου το βουνό ανηφορίζει για να αγ-
γίξει τον ουρανό. Στον επάνω όροφο υπήρχαν δυο κρεβατοκά-
μαρες, ένα μικρό γραφείο κι ένα μπάνιο. Στο ισόγειο η κουζίνα, 
η αποθήκη κι αυτό που η Ανελίζ αποκαλούσε σαλόνι, μολονό-
τι η λέξη μείωνε εκείνο το δωμάτιο. Ήταν τεράστιο, μ’ ένα τρα-
πέζι στο κέντρο και έπιπλα από ξύλο οξιάς και ελβετικό πεύκο 
που ο Βέρνερ τα είχε φτιάξει με τα χέρια του. Το φως έμπαινε 
από δυο μεγάλα παράθυρα που έβλεπαν σ’ ένα λιβάδι και ήδη 
από την πρώτη μέρα έβαλα μπροστά τους μια πολυθρόνα για να 

* Προσούτο αυτής της περιοχής ελαφρώς καπνιστό και δίχως κόκα-
λο. (Σ.τ.Ε.)

** Ή κανέντερλι: μπαλίτσες ψωμιού γεμιστές με σπεκ ή τυρί και βρα-
σμένες σε ζωμό κρέατος. (Σ.τ.Ε.)
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απολαμβάνω το τοπίο –τα βουνά και το πράσινο (όταν φτάσα-
με ήταν καλυμμένα μ’ ένα συμπαγές στρώμα χιονιού)– που το 
ένιωθα να τρυπώνει μέσα μου.

Καθόμουν σ’ εκείνη την πολυθρόνα, όταν στις 25 Φεβρουα-
ρίου είδα το ελικόπτερο να σκίζει τον ουρανό πάνω από το Ζί-
μπενχουχ. Ήταν βαμμένο κόκκινο της φωτιάς. Το σκεφτόμουν 
όλη τη νύχτα. Στις 26 Φεβρουαρίου το ελικόπτερο είχε μεταμορ-
φωθεί μέσα μου σε ιδέα.

Μια έμμονη ιδέα.
Στις 27 κατάλαβα ότι έπρεπε να μιλήσω γι’ αυτό σε κάποιον.
Κάποιον που να ήξερε. Κάποιον που θα καταλάβαινε.
Στις 28 το έκανα.

2

Ο ΒΕΡΝΕΡ ΜΑΙΕΡ έμενε λίγα χιλιόμετρα μακριά από μας, σε 
ένα μέρος με ελάχιστες ανέσεις, που οι ντόπιοι το ονόμαζαν 
Βελσμπόντεν.

Ήταν ένας άνδρας σοβαρός που χαμογελούσε ελάχιστα (ένα 
μαγικό που το πετύχαινε εύκολα μόνο η Κλάρα), μαλλιά κάτα-
σπρα, αραιά στους κροτάφους, μάτια διαπεραστικά μ’ ένα χρώ-
μα γαλάζιο που έκλινε προς το γκρίζο, σουβλερή μύτη και ρυτί-
δες βαθιές σαν ουλές.

Πλησίαζε τα ογδόντα με μια λαμπρή φυσική κατάσταση και 
τον βρήκα να κόβει ξύλα φορώντας πουκάμισο, μολονότι η θερ-
μοκρασία ήταν λίγο κάτω από το μηδέν.

Μόλις με είδε να πλησιάζω, ακούμπησε το τσεκούρι σε ένα 
στήριγμα και με χαιρέτησε. Έσβησα τη μηχανή και κατέβηκα. 
Ο αέρας ήταν παγωμένος, καθαρός. Πήρα βαθιά ανάσα.

«Κι άλλα ξύλα, Βέρνερ;»
Μου άπλωσε το χέρι. «Ποτέ δεν είναι αρκετά. Και το κρύο 

σε κρατάει νέο. Θέλεις έναν καφέ;»
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Μπήκαμε.
Έβγαλα το μπουφάν και τον σκούφο μου και κάθισα δίπλα 

στο τζάκι. Κάτω από τη μυρωδιά του καπνού ένιωθες ένα ευχά-
ριστο άρωμα ρητίνης.

Ο Βέρνερ ετοίμασε την καφετιέρα (έκανε τον καφέ όπως οι 
Ιταλοί με την παραλλαγή του ορεσίβιου: ένα ζουμί μαύρο σαν 
κατράμι, που σε κρατούσε ξύπνιο για βδομάδες) και κάθισε. 
Από ένα ντουλάπι έβγαλε ένα τασάκι και μου έκλεισε το μάτι.

Ο Βέρνερ έλεγε πως είχε κόψει το κάπνισμα τη μέρα που η 
Χέρτα γέννησε την Ανελίζ. Παρ’ όλα αυτά, μετά τον θάνατο της 
γυναίκας του, ίσως από βαριεστιμάρα ή ίσως (όπως υποψιαζό-
μουν) από νοσταλγία, το είχε ξαναρχίσει. Στα κρυφά, γιατί αν η 
Ανελίζ τον έβλεπε με τσιγάρο στο στόμα, θα τον έγδερνε. Αν κι 
ένιωθα ενοχές που τον ενθάρρυνα με την παρέα μου (και τη συ-
νενοχή μου), εκείνη τη στιγμή, ενώ ο Βέρνερ άναβε ένα σπίρτο 
με το νύχι, η εξάρτηση του πεθερού μου από το τσιγάρο με βό-
λευε. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από λίγο καπνό σε 
μια κουβέντα μεταξύ ανδρών.

Ξεκίνησα χαλαρά. Ανταλλάξαμε μερικές κοινοτοπίες. Ο και-
ρός, η Κλάρα, η Ανελίζ, η Νέα Υόρκη. Καπνίσαμε. Ήπιαμε τον 
καφέ κι ένα ποτήρι νερό του Βελσμπόντεν, για να κόψει κάπως 
την πικρίλα.

Τελικά, μπήκα στο ψητό.
«Είδα ένα ελικόπτερο», άρχισα. «Κόκκινο».
Το βλέμμα του Βέρνερ με διαπέρασε απ’ άκρη σ’ άκρη. «Κι 

αναρωτιέσαι πώς θα φαινόταν στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι;»
Σωστά.
Εκείνο το ελικόπτερο δε θα τρυπούσε την οθόνη. Θα την έκα-

νε κομμάτια.
Ο Βέρνερ έριξε τη στάχτη του στο πάτωμα. «Είχες ποτέ κα-

μιά απ’ αυτές τις ιδέες που σου αλλάζουν τη ζωή;»
Σκέφτηκα τον Μάικ.
Σκέφτηκα την Ανελίζ. Και την Κλάρα.
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«Αν δεν είχα, δε θα ήμουν τώρα εδώ», ήταν η απάντησή μου.
«Εγώ ήμουν πιο νέος όταν είχα τη δική μου. Δε γεννήθη-

κε τυχαία, αλλά από ένα πένθος. Δεν είναι ποτέ καλό όταν οι 
ιδέες γεννιούνται από ένα πένθος, Τζερεμάια. Συμβαίνει όμως 
και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οι ιδέες έρχονται, τελεία και 
παύλα. Άλλοτε φεύγουν και άλλοτε ριζώνουν. Σαν τα φυτά. Και 
σαν τα φυτά συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Έχουν τη δική τους 
ζωή», ο Βέρνερ σταμάτησε και κοίταξε την καύτρα του τσιγά-
ρου του, πριν το πετάξει στο τζάκι. «Πόσο χρόνο έχεις στη διά-
θεσή σου, Τζερεμάια;»

«Όσο μας χρειάζεται», απάντησα.
«Nix. Λάθος. Έχεις όσο χρόνο σού έχουν παραχωρήσει η γυ-

ναίκα και η κόρη σου. Για έναν άνδρα η οικογένεια πρέπει να 
είναι η πρώτη του έγνοια. Πάντα».

«Μάλιστα…» απάντησα και νομίζω πως κοκκίνισα λίγο.
«Εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις ν’ ακούσεις αυτή την ιστο-

ρία, δε θα πάρει πολύ χρόνο. Τη βλέπεις εκείνη τη φωτογραφία;»
Έδειξε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία, κρεμασμένη κάτω 

απ’ τον σταυρό. Ο Βέρνερ πλησίασε και τη χάιδεψε με τις άκρες 
των δαχτύλων του. Όπως σε πολλούς ορεσίβιους, έτσι κι εκεί-
νου του έλειπαν μερικές φάλαγγες, στην περίπτωσή του η πρώ-
τη του μικρού και του παράμεσου του δεξιού χεριού.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία απεικόνιζε πέντε νέους. Εκεί-
νος στ’ αριστερά, με την ατίθαση τούφα στο μέτωπο και το σα-
κίδιο στην πλάτη, ήταν ο Βέρνερ.

«Τη βγάλαμε το 1950. Δε θυμάμαι καλά τον μήνα. Αυτούς 
όμως τους θυμάμαι. Θυμάμαι και τα γέλια μας. Είναι από τα 
πράγματα που ξεθωριάζουν λιγότερο καθώς γερνάς. Ξεχνάς 
επετείους, γενέθλια. Ξεχνάς πρόσωπα. Ευτυχώς, ξεχνάς και τις 
πίκρες, τα βάσανα. Όμως τα γέλια εκείνης της εποχής, τότε που 
δεν ήσουν ακόμα άνδρας αλλά ούτε και παιδί πια… αυτά μένουν 
για πάντα μέσα σου».

Μολονότι ήμουν πολύ νεότερος, καταλάβαινα τι προσπαθού-
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σε να μου πει ο Βέρνερ. Αμφέβαλλα όμως ότι η μνήμη του μπο-
ρεί να είχε διαλείψεις. Ο Βέρνερ ανήκε σε μία ατσάλινη ράτσα 
βουνίσιων. Παρά τα άσπρα του μαλλιά και τις ρυτίδες στο πρό-
σωπο, μου ήταν αδύνατον να τον θεωρήσω γέρο.

«Η ζωή ήταν δύσκολη εδώ κάτω, στο Ζίμπενχουχ. Το πρωί 
σχολείο, κάτω στην κοιλάδα, το απόγευμα μέχρι τη νύχτα σκλη-
ρή δουλειά στα χωράφια, στα βοσκοτόπια, στο δάσος ή στους 
στάβλους. Εγώ ήμουν τυχερός γιατί ο πατέρας μου, ο παππούς 
της Ανελίζ, είχε γλιτώσει από την κατάρρευση του ορυχείου, ενώ 
πολλοί από τους φίλους μου ήταν ορφανοί και το να μεγαλώνεις 
χωρίς πατέρα στο Νότιο Τιρόλο εκείνα τα χρόνια ήταν οτιδήπο-
τε άλλο εκτός από περίπατος».

«Μπορώ να το φανταστώ».
«Να το φανταστείς ίσως», απάντησε ο Βέρνερ χωρίς να πά-

ρει το βλέμμα από τη φωτογραφία, «αμφιβάλλω όμως αν μπορείς 
πραγματικά να το καταλάβεις. Έχεις υποφέρει ποτέ από πείνα;»

Μια φορά με είχε ληστέψει ένας τοξικομανής, σημαδεύο-
ντάς με με μια σύριγγα στον λαιμό, κι είχαν μαχαιρώσει έναν 
αγαπημένο μου φίλο καθώς γύριζε από ένα κοντσέρτο στο Μά-
ντισον Σκουέρ Γκάρντεν, όμως όχι, πείνα δεν είχα νιώσει ποτέ.

Έτσι, δεν απάντησα.
«Ήμασταν νέοι, επιπόλαιοι κι επομένως ευτυχισμένοι, αν κα-

ταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό που μας άρεσε περισσότερο ήταν να 
σκαρφαλώνουμε στα βουνά», μια έκφραση μελαγχολική και ει-
ρωνική συνάμα που χάθηκε στη στιγμή. «Εκείνο τον καιρό, εδώ 
σ’ εμάς, η ορειβασία ήταν για τους περίεργους και τους ονειρο-
πόλους. Όχι ένα αξιοσέβαστο σπορ όπως είναι σήμερα. Από κά-
ποια άποψη ήμασταν πρωτοπόροι, ξέρεις. Με τον καιρό η ορει-
βασία μετατράπηκε σε τουριστική ατραξιόν και σήμερα ο του-
ρισμός είναι η βασική πηγή κέρδους για όλο το Άλτο Άντιτζε».

Ήταν αλήθεια. Παντού υπήρχαν ξενοδοχεία, εστιατόρια και 
τελεφερίκ για την ανάβαση στις κορυφές των βουνών. Τον χειμώ-
να οι τουρίστες συγκεντρώνονταν στα χιονοδρομικά κέντρα και 
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το καλοκαίρι έκαναν εκδρομές στα δάση. Δεν μπορούσα να τους 
αδικήσω: μόλις άλλαζε ο καιρός κι έλιωναν τα χιόνια, σκόπευα να 
αγοράσω χοντρά παπούτσια και να δω, με τη δικαιολογία ότι θα 
πήγαινα την Κλάρα να πάρει λίγο καθαρό αέρα, αν αυτός ο τύ-
πος από το Μπρούκλιν μπορούσε να συναγωνιστεί τους ντόπιους.

«Χωρίς τον τουρισμό», συνέχισε ο Βέρνερ, «το Άλτο Άντι-
τζε θα ήταν μια φτωχή επαρχία, με κατοίκους χωρικούς όλο και 
πιο γέρους, και το Ζίμπενχουχ θα έπαυε να υπάρχει, να ’σαι σί-
γουρος».

«Θα ήταν κρίμα».
«Πολύ κρίμα. Μόνο που δε συνέβη έτσι…» ανοιγόκλεισε τα 

βλέφαρά του. «Εν πάση περιπτώσει… Για τους ανθρώπους του 
τότε, κυρίως για τους ανθρώπους στα μέρη μας, το να πηγαίνεις 
στο βουνό σήμαινε να πας να δουλέψεις στο βουνό. Να πας τις 
αγελάδες να βοσκήσουν, να κόψεις ξύλα για τη φωτιά. Να καλ-
λιεργήσεις. Αυτό ήταν το βουνό. Για μας όμως ήταν διασκέδα-
ση. Μόνο που ήμασταν επιπόλαιοι. Πάρα πολύ. Κάναμε αγώνα 
ποιος θα κατάφερνε να σκαρφαλώσει στην πιο απότομη πλα-
γιά, κρατούσαμε χρόνο, αψηφούσαμε την κακοκαιρία. Κι όσο 
για εξοπλισμό…»

Ο Βέρνερ χτύπησε το μπούτι του. «Σκοινιά από κάνναβη. 
Ξέρεις τι σημαίνει να πέσεις όταν είσαι δεμένος με σκοινί από 
κάνναβη;»

«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα».
«Η κάνναβη δεν είναι ελαστική. Αν πέσεις με τα σύγχρονα 

σκοινιά, αυτά από νάιλον και ποιος ξέρει τι άλλο, έχει σχεδόν 
πλάκα. Επιμηκύνονται και απορροφούν το βάρος σου. Η κάν-
ναβη όμως είναι άλλο πράγμα. Κινδυνεύεις να μείνεις ισόβια 
ανάπηρος. Ή και χειρότερα. Κι έπειτα… Τα καρφιά ορειβα-
σίας, τα σφυριά και όλα τα υπόλοιπα ήταν φτιαγμένα στο χέρι, 
από τον σιδερά του χωριού. Το σίδερο είναι εύθραυστο, πολύ 
εύθραυστο, και κόστιζε. Όμως εμείς δεν είχαμε σινεμά, δεν εί-
χαμε αυτοκίνητα. Ήμασταν μαθημένοι να κάνουμε οικονομία 
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και την τελευταία δεκάρα. Και ήμασταν ευτυχισμένοι που χρη-
σιμοποιούσαμε τα λεφτά για τις αναρριχήσεις μας», ο Βέρνερ 
καθάρισε τον λαιμό του. «Νιώθαμε αθάνατοι».

«Όμως δεν ήσασταν, σωστά;»
«Κανένας δεν είναι. Λίγους μήνες αφότου βγάλαμε αυτή τη 

φωτογραφία, είχαμε ένα ατύχημα. Είχαμε ανεβεί τέσσερις. Στην 
Κρόντα ντέι Τόνι έχεις πάει; Στη διάλεκτο του Μπελούνο σημαί-
νει “Κορόνα των κεραυνών”, γιατί όταν βρέχει και πέφτουν κε-
ραυνοί, το θέαμα είναι ανατριχιαστικό. Είναι ωραίο μέρος. Αυ-
τό όμως δεν κάνει τον θάνατο λιγότερο πικρό. Ο θάνατος είναι 
θάνατος και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία».

Το διάβασα στο πρόσωπό του. Σκεφτόταν τη Χέρτα, νεκρή 
από ένα τέρας που της καταβρόχθιζε τον εγκέφαλο. Σεβάστη-
κα τη σιωπή του, μέχρι που ένιωσε πάλι έτοιμος να συνεχίσει 
την αφήγησή του.

«Τρεις από μας δεν τα κατάφεραν. Εγώ σώθηκα μόνο και 
μόνο επειδή στάθηκα τυχερός. Ο Γιόζεφ πέθανε στην αγκαλιά 
μου, ενώ ούρλιαζα και ζητούσα βοήθεια. Αλλά ακόμα κι αν κά-
ποιος με είχε ακούσει, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα ήταν η απόσταση 
από το σημείο όπου κόπηκε το σκοινί μέχρι το κοντινότερο νο-
σοκομείο; Είκοσι. Αδύνατον να σωθεί. Αδύνατον. Περίμενα να 
τον πάρει ο θάνατος, είπα μια προσευχή και γύρισα πίσω. Και 
είχα την ιδέα. Μάλλον η ιδέα ήρθε σ’ εμένα. Μετά τις κηδείες 
ξαναβρεθήκαμε με μερικούς άλλους, να πιούμε στη μνήμη των 
νεκρών. Εδώ σ’ εμάς, θα το έχεις προσέξει, το ποτό είναι κάτι 
το συνηθισμένο. Κι εμείς εκείνο το βράδυ ήπιαμε σαν σφουγ-
γάρια. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, κλάψαμε, βρίσαμε. Κατόπιν, 
ενώ ξημέρωνε, τους είπα την ιδέα μου. Μολονότι δεν το έλεγε 
κανείς, ορισμένα πράγματα όμως δε χρειάζεται να τ’ ακούσεις 
με τα ίδια σου τ’ αυτιά, για τον υπόλοιπο κόσμο δεν ήμασταν πα-
ρά μια παρέα τρελών που πήγαινε γυρεύοντας. Οπότε, κανένας 
δε θα μπορούσε ή δε θα ήθελε να μας δώσει ένα χεράκι, αν βρι-
σκόμασταν σε κίνδυνο εκεί πάνω».
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«Για να σωθείτε, έπρεπε να στηριχτείτε μόνο στις δυνάμεις 
σας».

«Ακριβώς, Τζερεμάια. Έτσι ιδρύσαμε το Σωστικό Συνεργείο 
Δολομιτών. Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε πολιτικά ερείσμα-
τα και έπρεπε να πληρώσουμε από την τσέπη μας όλο τον εξο-
πλισμό, όμως το πράγμα δούλεψε», ο Βέρνερ μου παραχώρησε 
ένα από εκείνα τα χαμόγελα που μόνο η Κλάρα κατάφερνε να 
του αποσπάσει. «Ένας από μας, ο Στέφαν, αγόρασε ένα εγχει-
ρίδιο πρώτων βοηθειών. Το μελέτησε και μας δίδαξε τις βασι-
κές τεχνικές ανάνηψης. Τεχνητή αναπνοή, μαλάξεις στην καρ-
διά. Μάθαμε πώς να δένουμε ένα κάταγμα, πώς να αναγνωρί-
ζουμε ένα κρανιακό τραύμα. Τέτοια πράγματα. Όμως και πά-
λι δεν ήταν αρκετό. Άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι εκδρομείς, 
έτσι τους λέγαμε τότε, και μαζί τους –άνθρωποι χωρίς εμπειρία 
και κατάλληλο εξοπλισμό– άρχισαν ν’ αυξάνονται οι επεμβά-
σεις. Πάντα πεζοί, το πρώτο φορτηγάκι το αγοράσαμε το 1965, 
ένα σαράβαλο που έτρεμε ολόκληρο και που μπορούσε να μας 
πάει μόνο μέχρι κάποιο σημείο. Και μετά έπρεπε να συνεχίσου-
με όπως τον παλιό καιρό. Μεταφέροντας τους τραυματίες στην 
πλάτη. Συχνά και χωρίς να βαρυγκομάμε, μεταφέροντας τους 
νεκρούς στην πλάτη».

Προσπάθησα να φανταστώ τη σκηνή. Ανατρίχιασα. Με πο-
νάει να το παραδεχτώ, όμως δεν ήταν απλώς ανατριχίλα φρί-
κης, γιατί κι εγώ, όπως ο Βέρνερ, είχα μια ιδέα στο μυαλό μου.

«Φτάναμε, βρίσκαμε το πτώμα, λέγαμε μια προσευχή, κατό-
πιν ο μεγαλύτερος της ομάδας έφερνε ένα γύρο ένα μπουκαλάκι 
κονιάκ ή γκράπα, μια γουλιά ο καθένας, και στον νεότερο έπε-
φτε το καθήκον να κουβαλήσει τον νεκρό. Γυρίζαμε στη βάση 
μας, που δεν ήταν άλλη από το μπαρ του Ζίμπενχουχ, το μονα-
δικό μέρος που είχε τηλέφωνο».

«Γαμώτο», μουρμούρισα.
«Για να μην τα πολυλογώ. Εδώ στο Ζίμπενχουχ ο πραγματι-

κός τουρισμός έφτασε στις αρχές της δεκαετίας του Ενενήντα, 
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όταν ο Μάνφρεντ Κάγκολ είχε την ιδέα του Κέντρου Επισκε-
πτών, όμως ήδη από τη δεκαετία του Ογδόντα άλλες κοιλάδες εί-
χαν μερικές υποδομές για τους τουρίστες. Οι τουρίστες φέρνουν 
λεφτά. Όταν τα λεφτά αρχίσουν να κυκλοφορούν, το ξέρεις κι 
εσύ, έρχονται οι πολιτικοί, κι αν έχεις λίγο μυαλό, τους πολιτι-
κούς μπορείς να τους κουμαντάρεις όπως σ’ αρέσει κι αγαπάς».

Δε θα ήθελα ποτέ να βρεθώ στη θέση του εκάστοτε πολιτικού 
που θα προσπαθούσε να ξεγελάσει τον Βέρνερ Μάιερ.

«Έτσι έφτασαν και τα λεφτά. Κλείσαμε συμφωνίες με την 
Πολιτική Προστασία και τον Ερυθρό Σταυρό. Στο τέλος της δε-
καετίας του Εβδομήντα, χάρη σ’ ένα ειδικό πρόγραμμα στηρι-
χτήκαμε στα ελικόπτερα του στρατού. Τα αποτελέσματα ήταν 
εκπληκτικά. Αν πρώτα σε ένα ατύχημα επιβίωναν τρεις τραυ-
ματίες στους επτά, με το ελικόπτερο φτάσαμε τους έξι στους δέ-
κα. Όχι κι άσχημα, έτσι δεν είναι;»

«Θα έλεγα πως ναι».
«Όμως εμείς θέλαμε περισσότερα. Πρώτον», άρχισε να με-

τράει ο Βέρνερ δείχνοντάς μου τον αντίχειρά του, «θέλαμε ένα 
ελικόπτερο που να είναι μονίμως στη διάθεσή μας, χωρίς να 
χρειάζεται κάθε φορά να αντιμετωπίσουμε τα καπρίτσια κά-
ποιου συνταγματάρχη». Στον αντίχειρα προστέθηκε τώρα ο δεί-
κτης. «Θέλαμε να βελτιώσουμε κι άλλο εκείνη τη στατιστική. Δε 
θέλαμε πια νεκρούς. Έτσι…»

«Θέλατε ένα γιατρό στο πλήρωμα».
«Ακριβώς. Το ελικόπτερο μειώνει τους χρόνους, ο γιατρός 

σταθεροποιεί τον ασθενή. Καταφέραμε να αποκτήσουμε το πρώ-
το ελικόπτερο το 1983. Ένα Αλουέτ που στην πραγματικότητα 
δεν ήταν παρά δυο σωλήνες κολλημένοι μεταξύ τους με κινητήρα 
χορτοκοπτικού. Μεταφέραμε τη βάση από εδώ στο Ποντίβ, κο-
ντά στο Ορτιζέι, γιατί εκεί είχαμε τη δυνατότητα να κατασκευά-
σουμε ένα χάνγκαρ κι ένα ελικοδρόμιο. Ο γιατρός ήρθε αργό-
τερα, αφού η Χέρτα κι εγώ είχαμε φύγει από το Ζίμπενχουχ».

«Πώς κι έτσι;»
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Ένας μορφασμός στο πρόσωπο του Βέρνερ. «Το χωριό πέ-
θαινε. Δεν υπήρχε ακόμη αρκετός τουρισμός. Το Κέντρο Επι-
σκεπτών δεν ήταν παρά μια ιδέα στο κεφάλι του Μάνφρεντ… 
Βλέπεις που ξαναγυρίζουμε πάλι να μιλάμε για ιδέες; Κι εγώ 
είχα μια κόρη που έπρεπε να θρέψω».

«Θα μπορούσες να μείνεις και να συνεχίσεις με το Σωστι-
κό Συνεργείο».

«Θυμάσαι τι σου είπα πριν αρχίσω να σου διηγούμαι όλα 
αυτά;»

«Εγώ… δεν…» ψέλλισα αμήχανα.
«Ο άνδρας πρέπει να έχει μόνο μια προτεραιότητα: την οι-

κογένειά του. Όταν γεννήθηκε η Ανελίζ, εγώ ήμουν… όχι γέρος 
αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι πια τόσο νέος. Είναι αλήθεια, η 
Χέρτα ήταν είκοσι χρόνια μικρότερή μου και είχε συνηθίσει να 
περνάει τα βράδια με τη σκέψη ότι σκαρφάλωνα σε κάποια κορ-
φή για να βοηθήσω έναν ορειβάτη που κινδύνευε, όμως η άφιξη 
της μικρής τα άλλαξε όλα. Είχα γίνει πατέρας, καταλαβαίνεις;»

Ναι, το καταλάβαινα.
«Ένας φίλος μου είχε βρει μια δουλειά σ’ ένα τυπογραφείο 

στο Κλες, κοντά στο Τρέντο, και μετακομίσαμε εκεί, όταν η Ανε-
λίζ ήταν μόνο λίγων μηνών. Μόνο αφού τελείωσε το γυμνάσιο, 
αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω. Και μάλιστα ήταν η Ανελίζ 
που επέμενε. Το αγαπούσε αυτό το μέρος. Για την Ανελίζ ήταν 
απλώς ο τόπος των διακοπών, όμως κατά κάποιο τρόπο είχε δε-
θεί μαζί του. Τα υπόλοιπα, όπως λένε σ’ αυτές τις περιπτώσεις…»

«Είναι απλώς ιστορία».
Ο Βέρνερ δε σε κοίταζε. Ο Βέρνερ σε επεξεργαζόταν. Έχε-

τε δει ποτέ αρπακτικό; Αυτό το βλέμμα είχε ο Βέρνερ. Το απο-
καλούν χάρισμα.

«Αν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να κάνεις αυτό που έβαλες στο 
μυαλό σου να κάνεις, μπορώ να κάνω μερικά τηλέφωνα. Με-
τά θα είναι δική σου δουλειά να κερδίσεις τον σεβασμό τους».

Η ιδέα.
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Τα είχα ήδη όλα στο μυαλό μου. Μοντάζ. Voice over. Όλα. 
Ένα factual σαν το Road Crew, αλλά που θα εξελισσόταν εκεί, 
σ’ εκείνα τα βουνά, με τους ανθρώπους του Σωστικού Συνερ-
γείου των Δολομιτών. Ήξερα ότι ο Μάικ θα ενθουσιαζόταν. 
Είχα βρει και τον τίτλο. Θα το έλεγαν Mountain Angels και θα 
γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Το ήξερα.

Το ένιωθα.
«Πρέπει όμως να σε προειδοποιήσω, Τζερεμάια. Δε θα εί-

ναι όπως το φαντάζεσαι».
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Η φωνή του Θηρίου

1

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ μερικές μέρες μίλησα με την Ανελίζ. Κατόπιν τη-
λεφώνησα στον Μάικ. Όχι, δεν ήταν αστείο. Και ναι, ήμουν μια 
γαμημένη ιδιοφυΐα. Το γνώριζα ανέκαθεν, κι εν πάση περιπτώ-
σει ευχαριστώ.

Στις 4 Απριλίου ο Μάικ έκανε την εμφάνισή του στο Ζίμπεν-
χουχ. Φορούσε έναν κοζάκικο σκούφο στην κεφάλα του και εί-
χε ριγμένη γύρω από τον λαιμό του μια εσάρπα Χάρι Πότερ. Η 
Κλάρα έλεγε ρυθμικά: «Θείε Μάικ! Θείε Μάικ!» χτυπώντας τα 
χέρια, όπως έκανε από τότε που ήταν μια σταλιά, γεγονός για 
το οποίο ο συνέταιρός μου ήταν πολύ περήφανος.

Στις 6 Απριλίου, γκαζωμένοι σαν επιθετικοί στο Σούπερ 
Μπόουλ, αρχίσαμε τα γυρίσματα του Mountain Angels, στο Πο-
ντίβ, στη Βαλ Γκαρντένα, κέντρο επιχειρήσεων του Σωστικού 
Συνεργείου των Δολομιτών.

2

Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ποντίβ δεν ήταν παρά ένα διώροφο κτίριο βυθι-
σμένο στο πράσινο. Μοντέρνο, γεμάτο ανέσεις, πεντακάθαρο 
και πολύ τακτικό.
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Αυτός που μας έκανε τον πρώτο αναγνωριστικό γύρο ήταν 
ο Μόζες Πλόνερ, ο άνδρας που είχε πάρει τη θέση του Βέρνερ 
ως επικεφαλής του Σωστικού Συνεργείου. Μας παρουσίασε και 
την υπόλοιπη ομάδα. Άτομα που είχαν σώσει εκατοντάδες ζωές.

Δεν το κρύβω: ήμασταν τρομαγμένοι.
Καθόμασταν σε αναμμένα κάρβουνα μέχρι τις δέκα το πρωί, 

όταν ο ενοχλητικός ήχος στον ασύρματο μετατράπηκε σε μια μο-
νόχορδη φωνή.

«Μπαμπάς Τσάρλι προς Σωστικό Συνεργείο Δολομιτών».
Ο Μπαμπάς Τσάρλι ήταν ο «Σταθμός Διοίκησης».
«Εδώ Σωστικό Συνεργείο, σ’ ακούμε, Μπαμπά Τσάρλι», απά-

ντησε ο Μόζες σκύβοντας πάνω από το μικρόφωνο.
«Έχουμε έναν τουρίστα στην ανατολική πλαγιά του Σετσέ-

ντα. Κοντά στο καταφύγιο Μάργκερι. Όβερ».
«Εντάξει, Μπαμπά Τσάρλι, κλείνω».
Ενώ πλησίαζε η ημερομηνία των γυρισμάτων, είχα φτιάξει 

στο μυαλό μου μια ταινία που περιλάμβανε άνδρες με θελημα-
τικά πιγούνια, όμοιους με Αμερικανούς πεζοναύτες που έτρε-
χαν από τη μία άκρη στην άλλη σαν μπαλάκια του φλίπερ, συ-
ναγερμούς στη διαπασών, κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν και 
ατάκες του τύπου: «Εμπρός, κορίτσια, κουνήστε τον κώλο σας!»

Αντιθέτως, καμία έξαψη.
Θα καταλάβαινα σύντομα το γιατί. Το βουνό είναι το τελευ-

ταίο μέρος όπου ισχύει ακόμα η διαφορά ανάμεσα στο κύρος 
και στην εξουσία.

Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την 6η Απριλίου δεν πρόλαβα 
να απογοητευτώ. Ο Μόζες Πλόνερ (με μια βραδύτητα που μου 
φάνηκε εξοργιστική) στράφηκε προς τον Μάικ.

«Θέλεις να έρθεις;»
Ο Μάικ σηκώθηκε αργά από την καρέκλα του. Πέρασε αρ-

γά στον ώμο του τη Σόνι. Μου έριξε ένα τρομοκρατημένο βλέμ-
μα κι ανέβηκε στο Ec135, που ο θόρυβος από τις τουρμπίνες του 
είχε δυναμώσει κατά μια οκτάβα. Πλησιάζοντας στις πόρτες του 
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χάνγκαρ, το ρεύμα αέρα που σήκωσαν οι έλικες του ελικοπτέ-
ρου καθώς απογειωνόταν με έσπρωξε δυνατά προς τα πίσω και 
πριν προλάβω να το καλοκαταλάβω, η κόκκινη μορφή του Ec135 
είχε εξαφανιστεί.

Γύρισαν πίσω ύστερα από καμιά τριανταριά λεπτά. Αποστολή 
ρουτίνας για το Σωστικό Συνεργείο. Το ελικόπτερο είχε φτάσει 
στο σημείο του ατυχήματος, ο γιατρός είχε εξετάσει το τραύμα 
(ένα διάστρεμμα), ο άτυχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του 
Μπολτσάνο και στη συνέχεια το ελικόπτερο απογειώθηκε πά-
λι, ενώ στον δρόμο της επιστροφής ο Μάικ έπαιρνε το βάπτι-
σμα του αέρα.

«Παίξαμε τη Λουφτβάφε και ο Μάικ…» κάγχασε ο Κριστόφ, 
ο γιατρός του πληρώματος, δείχνοντας ένα σακουλάκι με εμε-
τό, ενώ ο συνεταίρος μου, άσπρος σαν πτώμα, έτρεχε προς το 
μπάνιο.

Καλώς ορίσατε στο Σωστικό Συνεργείο Δολομιτών.

3

ΟΙ ΔΥΟ επόμενοι μήνες κυλάνε στη μνήμη μου σαν μια ταινία 
στο fast forward. Τα πρόσωπα των τραυματιών, κυρίως, μπερ-
δεύονται το ένα με το άλλο.

Το ελικόπτερο που απογειώνεται με ορατότητα σχεδόν μη-
δενική και η ανταλλαγή φράσεων ανάμεσα στον Μάικ και στον 
Ισμαέλε, τον πιλότο του Ec135 (Ο Ισμαέλε ήταν αδελφός του 
Μόζες, οι γονείς Πλόνερ πρέπει να ήταν φαν της Βίβλου): «Δεν 
είχες πει ότι για να πετάξεις χρειάζονται διακόσια μέτρα ορα-
τότητα;» «Μα είναι διακόσια μέτρα ορατότητας. Νομίζω ότι αν 
κλείσω τα μάτια, μπορεί να είναι και τριακόσια».

Ο τρόμος στο βλέμμα του νεαρού που έχει καταληφθεί από 
κρίση πανικού. Ο πόνος του βοσκού με το σπασμένο από μια 
κατολίσθηση πόδι. Ο ξεπαγιασμένος τουρίστας. Το ζευγάρι 
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που χάθηκε στην ομίχλη. Άπειρα σπασμένα κόκαλα, εξαρθρω-
μένα ισχία, κατεστραμμένες αρθρώσεις, αίμα, ιδρώτας. Πολ-
λά δάκρυα, ελάχιστα ευχαριστώ. Ο Μάικ που κοιμάται τέσσε-
ρις ώρες τη νύχτα, διαλυμένος απ’ την αδρεναλίνη. Τα μηνύμα-
τα στον ασύρματο που σου σφίγγουν το στομάχι. Ο Μάικ που 
τον τσιμπάνε δεκατρία διαφορετικά είδη κουνουπιών. Η δική 
μου μύηση: να με κλείνουν μουμιοποιημένο σε ένα σάκο με κε-
νό αέρα για να αισθανθώ την ευφορία της κλειστοφοβίας. Ο 
Μάικ που κουνάει το κεφάλι για να μου πει πως όχι, καλύτε-
ρα να μην πάρουμε συνεντεύξεις, δεν είναι κατάλληλο το κλί-
μα. Το αίτημα για «επείγουσα πνευματική βοήθεια» που σε τυ-
ραννάει μέρα και νύχτα.

Και φυσικά οι Κανόνες.
Οι άνδρες του Σωστικού Συνεργείου είχαν μόνο έναν προφή-

τη (τον Μόζες Πλόνερ), ένα πύρινο άρμα για την πρόσβασή τους 
στο Βασίλειο των Ουρανών (το Ec135) και τουλάχιστον διακό-
σιες χιλιάδες κανόνες που μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα. 
Ήταν δύσκολο να τους ακολουθήσεις. Οι κανόνες ξεφύτρωναν 
σαν τα μανιτάρια.

Ο Κανόνας του Γεύματος είναι ίσως ο πιο τρελός (και από 
μερικές απόψεις ο πιο ανησυχητικός). Δεν έχει σημασία αν εί-
ναι επτά το πρωί ή τέσσερις το απόγευμα, τη στιγμή ακριβώς που 
θα κάτσεις στο τραπέζι, θα χτυπήσει ο συναγερμός και η ομάδα 
πρέπει να φύγει για μια διάσωση. Την πρώτη φορά είχα σκεφτεί 
πως πρέπει να ήταν σύμπτωση. Τη δεύτερη σκέφτηκα πως ήταν 
κάποιο παιχνίδι της μοίρας. Από τη δέκατη και μετά, άρχισα να 
ανακατεύω τον Θεό και την παγκόσμια εντροπία. Έπειτα από 
δυο μήνες γυρισμάτων, δεν έδινα καν σημασία.

Έτσι ήταν τα πράγματα, τελεία και παύλα, γιατί να βασανί-
ζεται κανείς;

Ο Κανόνας του Φαγητού, για μένα, που ως σεναριογράφος δε 
συμμετείχα άμεσα στη δράση (κατά τα αθάνατα λόγια του Μάικ 
ΜακΜέλαν: «Εσύ πρέπει απλώς να σκεφτείς πώς στον διάολο θα 
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αφηγηθείς αυτά τα πράγματα, για όλα τα άλλα φροντίζει η Σό-
νι»), είχε παρ’ όλα αυτά και μερικά αναπάντεχα θετικά παρεπό-
μενα. Το βουητό του συναγερμού ξεκινούσε, η ομάδα κατέβαι-
νε στο χάνγκαρ, το ελικόπτερο απογειωνόταν, κι εγώ τελείωνα 
το παγωτό ή το γλυκό των υπολοίπων καθισμένος στην καρέκλα 
του ασυρμάτου. Η πένα παχαίνει περισσότερο από την κάμερα.

Αυτό μέχρι το γεύμα της δεκάτης πέμπτης Σεπτεμβρίου.

4

Ο ΜΑΙΚ ΕΔΩ και λίγες μέρες έδειχνε σημάδια εξάντλησης. Ήταν 
χλομός, τσιτωμένος.

Η πρώτη επιχείρηση της ημέρας είχε πάει μια χαρά. Ο και-
ρός ήταν καλός και ο τουρίστας από το Μιλάνο δεν είχε τίποτα 
περισσότερο από λίγο φόβο και την ιδέα ότι το ελικόπτερο του 
Σωστικού Συνεργείου ήταν ένα είδος ταξί που θα τον κατέβαζε 
στην κοιλάδα. Η δεύτερη επιχείρηση ήταν αντίγραφο της πρώ-
της, μόνο που αντί για το Κόρνο Μπιάνκο, έπρεπε να πετάξουν 
μέχρι το Σάσο Λούνγκο.

Όταν ο Μάικ γύρισε από τη δεύτερη επιχείρηση, πρόσεξα 
ότι έσερνε τα πόδια του. Άλλαξε μπαταρία στην κάμερα (ο δικός 
μας Πρώτος Κανόνας) και έπεσε βαρύς σε μια καρέκλα. Μέσα 
σε λίγα λεπτά είχε αποκοιμηθεί αγκαλιά με τη Σόνι.

Κατά τη μία, ο Μόζες, με συνηγόρους τα στομάχια που γουρ-
γούριζαν, αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να αψηφήσουμε τον 
Κανόνα του Γεύματος. Κοκκινιστό. Πατάτες. Στρούντελ. Το 
στρούντελ δεν το φάγαμε ποτέ. Κρίμα, φαινόταν πραγματικά 
νόστιμο.

Ο συναγερμός χτύπησε μόλις αρχίσαμε να γεμίζουμε τα πιά-
τα. Ο Μάικ σηκώθηκε, άρπαξε την κάμερα και ξανάπεσε στην 
καρέκλα ασθμαίνοντας.

Αρκούσε για να εκφέρει ο Κριστόφ τη διάγνωσή του.
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«Παρακεταμόλη, ζεστές κουβέρτες, σουπίτσα γιαγιάς και 
καληνύχτα».

Ο Μάικ κούνησε το κεφάλι και σηκώθηκε όρθιος: «Είμαι μια 
χαρά, no problem».

Δεν πρόλαβε να πιάσει την κάμερα και ο Μόζες τον έπια-
σε από το χέρι και τον σταμάτησε: «Δε θα έρθεις. Στείλε εκεί-
νον, αν θέλεις. Στην κατάσταση που είσαι, δεν ανεβαίνεις στο 
ελικόπτερο».

Εκείνος ήμουν εγώ.
Μ’ αυτά τα λόγια, έκανε στροφή και κατέβηκε τις σκάλες.
Ο Μάικ κι εγώ κοιταχτήκαμε για μια στιγμή.
Προσπάθησα να δείξω αυτοπεποίθηση. «Δώσε μου τη Σόνι, 

συνέταιρε, θα σε κάνω να κερδίσεις ένα Όσκαρ».
«Τα Όσκαρ είναι για τις ταινίες», γκρίνιαξε ο Μάικ, «εμείς 

κάνουμε τηλεόραση, Σάλιντζερ».
Μου έδωσε απρόθυμα την κάμερα. Ήταν βαριά.
«Κράτα πατημένο το Rec».
«Αμήν».
Η φωνή του Κριστόφ από τη σκάλα: «Θα έρθεις;»
Πήγα.
Δεν είχα ανεβεί ποτέ στο ελικόπτερο. Η θέση που κρατού-

σαν για τον Μάικ ήταν μικροσκοπική. Το Ec δεν είναι από εκεί-
νους τους κολοσσούς που βλέπει κανείς στις ταινίες, αλλά ένα 
ελικόπτερο μικρό, ευέλικτο και ισχυρό. Το καλύτερο δυνατό μέ-
σο διάσωσης για τις κορφές των Δολομιτών, αλλά φρικτά άβο-
λο αν θέλετε να κάνετε λήψεις.

Όταν ο Ισμαέλε έβαλε μπροστά, το στομάχι μού ανέβηκε στο 
στόμα. Όχι μόνο λόγω της επιτάχυνσης. Πείτε το πανικό, αν θέ-
λετε. Το να κοιτάζω έξω από το φινιστρίνι δε με βοήθησε. Είδα 
τη βάση του Ποντίβ να χάνεται και ξεροκατάπια μερικές φορές 
για να μην αρχίσω να ξερνάω. Ο Μάνι, ο διασώστης δίπλα μου, 
μου έσφιξε το χέρι. Μια χειρονομία ορεσίβιου που σήμαινε: χα-
λάρωσε. Πιστέψτε με, δούλεψε.
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Τέρμα ο φόβος, μόνον ο ουρανός. Πεντακάθαρος.
Θεέ μου, πόσο ωραία ήταν.
Ο Κριστόφ μου έκλεισε το μάτι, κάνοντάς μου νόημα να φο-

ρέσω τα ακουστικά.
«Πώς είσαι, Σάλιντζερ;»
«Τέλεια!»
Ετοιμαζόμουνα να προσθέσω κάτι ακόμα, όμως με διέκοψε 

η φωνή του Μόζες.
«Σωστικό Συνεργείο Δολομιτών προς Μπαμπά Τσάρλι», η 

φωνή του έξυσε το μικρόφωνο, «έχετε να μας δώσετε πληρο-
φορίες;»

Άρχισα να τραβάω στα σοβαρά, ελπίζοντας η λιγοστή εμπει-
ρία μου να μην έκανε τον Μάικ να βγάλει σπυριά, όταν θα έβλε-
πε τις εικόνες στην επιστροφή.

Όταν ήθελε, μπορούσε να γίνει μεγάλος σπασαρχίδης.
«Εδώ Μπαμπά Τσάρλι. Πρόκειται για μια Γερμανίδα τουρί-

στρια στο Όρτλες», απάντησε η παραμορφωμένη φωνή του Κέ-
ντρου 118* από τον ασύρματο, «βρέθηκε σε μια χαράδρα στα 
τρεις χιλιάδες διακόσια μέτρα. Στο Σούκρινε».

«Ελήφθη, Μπαμπά Τσάρλι. Θα είμαστε εκεί σε…»
«…επτά λεπτά», είπε ο Ισμαέλε.
«…επτά λεπτά. Κλείνω».
Ο Μόζες έκλεισε τον ασύρματο και στράφηκε προς το μέ-

ρος μου. Σήκωσα την κάμερα και του τράβηξα ένα γκρο πλαν.
«Έχεις δει ποτέ το Όρτλες;» με ρώτησε ξαφνικά.
«Μόνο σε φωτογραφία».
Ο Μόζες έγνεψε. «Θα είναι ωραία επιχείρηση, θα δεις».
Μετά γύρισε πάλι το κεφάλι, διαγράφοντάς με από τον κό-

σμο του.
«Τι είναι το Σούκρινε;» ρώτησα τον Κριστόφ.

* Κέντρο αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. (Σ.τ.Ε.)
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«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για να φτάσει κανείς στην κορυ-
φή του Όρτλες», απάντησε ο γιατρός σκυθρωπός. «Ο πιο απλός 
είναι ο Κανονικός Βόρειος, πρέπει να είσαι εκπαιδευμένος και 
δεν είναι αστείο, όμως έτσι κι αλλιώς δεν πας σε έναν παγετώ-
να αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έτσι δεν είναι;»

«Κάποτε σ’ εκείνη την περιοχή βγάλαμε έναν τύπο με σαγιο-
νάρες», παρενέβη χαρωπά ο Ισμαέλε.

«Με σαγιονάρες;»
«Στα τρεις χιλιάδες μέτρα», έκανε εκείνος χαχανίζοντας. «Ο 

κόσμος είναι περίεργος, σωστά;»
Δεν μπορούσα παρά να συμφωνήσω.
Ο Κριστόφ συνέχισε τις εξηγήσεις του. «Το Σούκρινε είναι ο 

χειρότερος δρόμος. Ο βράχος είναι εύθρυπτος, υπάρχουν πλα-
γιές με πενήντα πέντε μοίρες κλίση και ο πάγος… δεν ξέρεις πο-
τέ πότε θα κάνει τα καπρίτσια του. Είναι ένα σκατομέρος ακό-
μα και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες. Ο Μπαμπάς Τσάρλι 
είπε ότι η τουρίστρια έπεσε σε χαράδρα, άσχημα τα πράγματα».

«Γιατί;»
«Γιατί μπορεί να έχει σπάσει το πόδι της. Ή και τα δύο. Μπο-

ρεί και τη λεκάνη. Μπορεί να έχει χτυπήσει το κεφάλι της. Κι 
έπειτα, ο πυθμένας μιας χαράδρας ενός παγετώνα είναι άσχη-
μος, έχει νερό. Είναι σαν», ο Κριστόφ προσπάθησε να βρει τη 
σωστή περιγραφή, «να είσαι μέσα σ’ ένα ποτήρι με γρανίτα».

«Εν πάση περιπτώσει, θα έχει πλάκα», είπε ο Ισμαέλε, χαρί-
ζοντας στην κάμερα ένα από κείνα τα μοναδικά χαμόγελά του, 
κάτι ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένο κουταβάκι και πεισμωμέ-
νο παιδί.

Άλλος κανόνας του Συνεργείου. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. 
Ποτέ. Γιατί, όπως έλεγε ο Μόζες Πλόνερ: «Δύσκολο είναι μό-
νο αυτό που δεν ξέρεις να κάνεις». Με άλλα λόγια: αν σου εί-
ναι δύσκολο, κάτσε σπίτι σου.

Σκέφτηκα ότι η Γερμανίδα τουρίστρια καλά θα είχε κάνει 
να ακολουθήσει τον κανόνα του Μόζες. Δε σκέφτηκα ότι κι εγώ 



46 ΛΟΥΚΑ ΝΤ’ΑΝΤΡΕΑ

© Luca D’Andrea, 2016/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει αυτό τον καταραμένο κανόνα.
Έπειτα από επτά λεπτά το Εc135 έστριβε στη λευκή πλαγιά 

του Όρτλες. Δεν είχα ξαναδεί παγετώνα και μου φάνηκε μα-
γευτικός.

Πολύ σύντομα θα άλλαζα γνώμη.
Ο Μόζες άνοιξε την πόρτα κι ένα παγωμένο ρεύμα με τύλιξε.
«Να την».
Προσπάθησα να τραβήξω το σημείο που έδειχνε ο αρχηγός 

του Συνεργείου.
«Βλέπεις εκείνο το ρήγμα; Εκεί είναι η τουρίστρια».
Δεν καταλάβαινα πώς ο Μόζες μπορούσε να είναι τόσο σί-

γουρος ότι ήταν το σωστό ρήγμα. Σ’ εκείνη την κατεύθυνση υπήρ-
χαν τουλάχιστον άλλα τρία ή τέσσερα.

Το Εc135 ταλαντευόταν σαν σβούρα. Κατέβηκε μερικές εκα-
τοντάδες μέτρα, ώσπου η Σόνι έπιασε την ένδειξη που τα μάτια 
του Μόζες είχαν πιάσει πριν από μένα. Μια σειρά από αποτυ-
πώματα στο χιόνι που σταματούσαν ξαφνικά.

Το Ec135 σταμάτησε.
«Δεν προσγειωνόμαστε, παιδιά, αδύνατον», έκανε ο Ισμαέλε.
Έμεινα με το στόμα ανοιχτό.
Ο Ισμαέλε δεν ήταν πιλότος αλλά ο προστάτης άγιος όλων των 

πιλότων ελικοπτέρων. Στα γυρίσματα του Μάικ τον είχα δει να 
προσγειώνεται (να «παρκάρει» ήταν ο όρος που χρησιμοποιού-
σε ο ίδιος) σε κορυφές λίγο μεγαλύτερες από ένα μήλο, να σερ-
φάρει σε ρεύματα αέρα που θα γκρέμιζαν τον ίδιο τον Κόκκι-
νο Βαρόνο και να φέρνει το ελικόπτερο τόσο κοντά σε μια πλα-
γιά, που νόμιζες ότι οι έλικες θα γίνονταν κομμάτια από τη μια 
στιγμή στην άλλη. Χωρίς ποτέ να χάνει το ύφος του Λουτσινιό-
λο*. Ορίστε. Αυτός ο Ισμαέλε είχε τώρα αμφιβολίες.

Ωχ-ωχ.

* Σύντροφος του Πινόκιο. (Σ.τ.Μ.)
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«Μάνι, κατέβα με το βαρούλκο. Την παίρνεις και την ανεβά-
ζεις αμέσως επάνω. Δεν κατεβάζω κανέναν. Υπάρχει υπερβο-
λική αηδιαστική ζέστη, κι αυτός ο αέρας…»

Δεν κατάλαβα. Ήμασταν σε παγετώνα, σωστά; Ο πάγος εί-
ναι κρύος ή κάνω λάθος; Τι διάβολο σήμαινε «υπερβολική αη-
διαστική ζέστη»; Και τι σχέση είχε ο αέρας;

Δεν ήταν ώρα για ερωτήσεις. Ο Μάνι δενόταν ήδη στο βα-
ρούλκο.

Τον κοίταξα και ξαφνικά η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει 
δυνατά. Έτσι, ενώ το Ec135 βρυχιόταν ανάμεσα σε δυο βράχια 
κάτω από τη ρωγμή του πάγου, από το στόμα μου βγήκαν οι λέ-
ξεις που θα άλλαζαν όλη μου τη ζωή.

«Μπορώ να κατεβώ μαζί σου;»
Ο Μάνι, ήδη όρθιος στο πέδιλο του ελικόπτερου, έκανε νόη-

μα στον Μόζες, σφίγγοντας το βαρούλκο στο δεξί του χέρι με 
το δερμάτινο γάντι.

«Τι;»
«Μπορώ να κατεβώ με τον Μάνι; Θα τα τραβήξω όλα».
«Δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τρεις. Έχει πολύ αέρα», εί-

πε ο Ισμαέλε. «Εξάλλου η θερμοκρασία είναι…»
Να πάει να γαμηθεί η θερμοκρασία.
Να πάνε να γαμηθούνε όλα, ήθελα να κατεβώ.
«Μπορώ να μείνω κάτω. Ο Μάνι θα ανεβάσει την τουρίστρια 

και μετά εμένα».
Εύκολο, έτσι δεν είναι;
Ο Μόζες αμφιταλαντεύτηκε. Ο Μάνι χαμογέλασε. «Νομί-

ζω πως γίνεται».
Ο Μόζες με ζύγιασε με το βλέμμα.
«Εντάξει», συμφώνησε με βαριά καρδιά. «Κάντε όμως γρή-

γορα».
Σηκώθηκα από τη θέση μου (δεν ήταν πια η θέση του Μάικ, 

αλλά η δική μου θέση), ο Κριστόφ μου έδωσε μια ζώνη, τη φό-
ρεσα και δέθηκα στον Μάνι. Βγήκαμε από την πόρτα, τα πόδια 
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στο πέδιλο του Ec135. Ο Κριστόφ μου έκανε ένα νεύμα ότι όλα 
ήταν εντάξει, ο Μάνι μου έδωσε ένα χτυπηματάκι στο κράνος.

Τρία, δύο, ένα.
Το κενό μάς κατάπιε.
Φοβόμουνα. Δε φοβόμουνα. Ήμουν τρομοκρατημένος. Δεν 

ήμουν.
Το σίγουρο είναι πως ποτέ μου δεν είχα νιώσει τόσο ζωντανός.
«Δέκα μέτρα…» άκουσα τον Μάνι να τονίζει.
Κοίταξα κάτω.
Ήταν πολύ σκοτεινά στο ρήγμα για να δω οτιδήποτε. Σημά-

δεψα με την κάμερα και συνέχισα να τραβάω.
«Ένα μέτρο».
Ο Μάνι πάτησε στο χείλος του ρήγματος.
«Στοπ».
Το βαρούλκο σταμάτησε να μας κατεβάζει.
Ο Μάνι άναψε τον φακό στο κράνος του. Η φωτεινή δέσμη 

έσκισε τα σκοτάδια. Την είδαμε αμέσως. Η γυναίκα φορούσε 
ένα πορτοκαλί φωσφορίζον μπουφάν. Ήταν ακουμπισμένη στον 
τοίχο από πάγο. Σήκωσε το χέρι.

«Είναι τριάντα μέτρα, Μόζες», έκανε ο Μάνι. «Σιγά, κατε-
βαίνουμε».

Το βαρούλκο ξανάρχισε να βουίζει.
Είδα την ιριδίζουσα επιφάνεια του Όρτλες να χάνεται κι 

ένιωσα τυφλός, ενώ ο Μάνι κοντρολάριζε την κατάβαση. Ανοι-
γόκλεισα κάμποσες φορές τα μάτια μου για να συνηθίσω στο 
σκοτάδι.

«Πέντε μέτρα».
Έκανε ο Μάνι.
«Τρία».
Υπήρχε μια περίεργη λάμψη εκεί κάτω. Το φως του ήλιου 

διαθλάστηκε σε χιλιάδες λάμψεις που μπέρδευαν την όραση, 
δημιουργώντας ουράνια τόξα και σπίθες.

Ο πυθμένας της ρωγμής, με πλάτος δυόμισι μέτρα, ήταν σκε-
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πασμένος με νερό. Στο νερό, όπως είχε πει ο Κριστόφ, επέπλεαν 
κομμάτια πάγου διαφόρων διαστάσεων. Ήταν πράγματι σαν να 
είχαμε βρεθεί μέσα σε μια γρανίτα.

«Στοπ».
Ο Μάνι έλυσε τη ζώνη του και μετά τη δική μου.
Ήμουν βυθισμένος μέχρι τα γόνατα στο παγωμένο νερό.
«Είστε μόνη, κυρία;»
Η γυναίκα φάνηκε να μην καταλαβαίνει την ερώτηση.
«Πόδι».
Ψέλλισε.
«Είναι σε κατάσταση σοκ», εξήγησε ο Μάνι. «Κάνε στην άκρη 

όσο περισσότερο μπορείς. Ας κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».
Κόλλησα με την πλάτη στο τοίχωμα του πάγου. Η ανάσα μου 

συμπυκνωνόταν σε παγωμένα συννεφάκια. Έλπιζα να μην κα-
ταλήξουν στον φακό.

Η τουρίστρια κοίταξε πρώτα τον Μάνι και μετά το πόδι της. 
«Πονάει».

«Το βλέπετε το ελικόπτερο; Υπάρχει γιατρός που θα σας δώ-
σει ένα ωραίο παυσίπονο».

Η γυναίκα κουνούσε το κεφάλι βογκώντας.
Ο Μάνι δέθηκε στο σκοινί του βαρούλκου και στη συνέχεια, 

τραβώντας το, το στερέωσε στη ζώνη της γυναίκας.
«Βαρούλκο, Μόζες».
Το βαρούλκο τούς σήκωσε και τους δύο.
Η γυναίκα ούρλιαξε με όλη της τη δύναμη. Έπνιξα το ένστι-

κτο να φέρω τα χέρια στ’ αυτιά μου. Αν το έκανα, η κάμερα θα 
κατέληγε στο νερό και τότε ο Μάικ θα με σκότωνε στα σίγουρα.

Αργά και με φρικτά βασανιστήρια.
Η ανύψωση ήταν βγαλμένη από εγχειρίδιο. Το σκοινί φαινό-

ταν σαν ίσια γραμμή σχεδιασμένη με μελάνι.
Είδα τον Μάνι και τη γυναίκα να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν 

και τέλος να βγαίνουν από τη ρωγμή.
Ήμουν μόνος μου.
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5

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ στο σημείο αυτό οι λήψεις;
Τα τοιχώματα της ρωγμής. Αντανακλάσεις που σβήνουν στο 

απόλυτο σκοτάδι. Η φωτεινή δέσμη της κάμερας που στρέφεται 
δεξιά κι αριστερά, πότε στο ρελαντί και πότε σαν υστερική. Ιρι-
δίζοντες κύβοι που επιπλέουν στο νερό γύρω από τα πόδια μου. 
Η αντανάκλαση του προσώπου μου στον πάγο. Στην αρχή χαμο-
γελαστό, στη συνέχεια προσεκτικό, με την έκφραση εκείνου που 
προσπαθεί να κρυφακούσει μια ιδιωτική συζήτηση. Στο τέλος, 
τρομαγμένο, με τα μάτια παγιδευμένου ζώου, τα χείλη μελανια-
σμένα από το κρύο τραβηγμένα πάνω στα δόντια σε έναν μορ-
φασμό που δεν ήταν δικός μου. Μια μεσαιωνική μάσκα θανάτου.

Και πάνω απ’ όλα: η φωνή του Όρτλες. Το κροτάλισμα του πά-
γου. Το σφύριγμα της παγωμένης μάζας που συνέχιζε να κινείται 
όπως έκανε εδώ και διακόσιες χιλιάδες χρόνια σ’ αυτά τα μέρη.

Η φωνή του Θηρίου.
Ο Μάνι που κατεβαίνει, ανήσυχος. Το όνομά μου που το επα-

ναλαμβάνει ξανά και ξανά.
Το ουρλιαχτό του Θεού που κατάπινε τον Μάνι.
Το κύλισμα των δευτερολέπτων που παύει να έχει νόημα. Η 

φρικτή συνειδητοποίηση ότι ο χρόνος του πάγου δεν είναι χρό-
νος ανθρώπινος. Είναι ένας χρόνος ξένος, εχθρικός.

Και το σκοτάδι.
Βυθίστηκα στο σκοτάδι που καταβροχθίζει τους κόσμους. Ξα-

ναβρέθηκα χαμένος στο βαθύ άπειρο. Μια μοναδική, πελώρια, 
ατέλειωτη νύχτα με μια αιώνια φασματική λευκότητα.

Επτά γράμματα: «σκοτάδι». Πέντε γράμματα: «πάγος».
Τέλος, η σωτηρία.
Πολλή ζέστη, είχε πει ο Μόζες. Πολλή ζέστη σήμαινε χιονο-

στιβάδα. Το ουρλιαχτό του Θεού. Και η χιονοστιβάδα είχε πά-
ρει τον Μάνι. Και μαζί με τον Μάνι, με το σκοινί του βαρούλ-
κου, το Θηρίο είχε αρπάξει το Ec135, σέρνοντάς το στο έδαφος, 
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λιώνοντάς το όπως λιώνει κανείς ένα ενοχλητικό έντομο. Γιατί 
ο Μόζες δεν είχε κόψει το σκοινί; Αν το είχε κάνει, ο Μάνι θα 
παρασυρόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά η χιονοστιβάδα δε θα κατά-
φερνε να παρασύρει και το ελικόπτερο. Αναρωτήθηκαν οι κα-
ραμπινιέροι, αναρωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι. Όχι όμως 
και οι διασώστες που με έσωσαν. Αυτοί ήξεραν. Είναι όλα γραμ-
μένα στους Κανόνες.

Το σκοινί του βαρούλκου δεν κόβεται, γιατί στο βουνό δεν 
αφήνουμε κανέναν πίσω. Για κανένα λόγο. Έτσι είναι κι έτσι 
πρέπει να είναι.

Τίποτα δεν απέμεινε από τον Μόζες, τον Ισμαέλε, τον Μά-
νι, τον Κριστόφ και την τουρίστρια. Η ορμή της χιονοστιβάδας, 
που είχε ξεκολλήσει εξαιτίας της ζέστης και του ανέμου, τους 
είχε σαρώσει, κάνοντας τα σώματά τους αγνώριστα. Το Εc135 
δεν ήταν πια παρά ένα κόκκινο κουφάρι πιο κάτω στην πλαγιά.

Παρ’ όλα αυτά, το δυστύχημα στο Όρτλες δε σήμανε το τέ-
λος του Σωστικού Συνεργείου των Δολομιτών, όπως δε σήμανε 
και το τέλος της ιστορίας μου.

Όπως σας έχω ήδη πει, τέσσερα γράμματα.
«Αρχή».
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Διακόσια ογδόντα εκατομμύρια χρόνια πριν

1

ΤΟ ΣΩΜΑ μου αντέδρασε καλά στις θεραπείες. Έμεινα στο νο-
σοκομείο λιγότερο από μια εβδομάδα. Μερικά ράμματα, μερι-
κοί κύκλοι από τις ενδοφλέβιες για την υποθερμία και τίποτα 
περισσότερο. Τις χειρότερες πληγές τις κουβαλούσα μέσα μου. 
Στην κλινική μου καρτέλα έγραφε: «ΜΑΔ». Μετατραυματική 
αγχώδης διαταραχή.

Πριν με αποχαιρετήσει με μια χειραψία κι ένα «πρόσεχε τον 
εαυτό σου», ο γιατρός του Σαν Μαουρίτσιο του Μπολτσάνο μου 
έγραψε μερικά ψυχοφάρμακα και υπνωτικά, συμβουλεύοντάς με 
να τα παίρνω τακτικά. Ήταν πιθανόν, είχε προσθέσει κοιτάζο-
ντάς με στα μάτια, στο άμεσο μέλλον να υπέφερα από εφιάλτες 
και ελαφρές κρίσεις πανικού, συνοδευόμενες από φλασμπάκ, 
ακριβώς όπως συνέβαινε στους βετεράνους του πολέμου στις 
ταινίες.

Ελαφρές κρίσεις πανικού;
Υπήρχαν στιγμές που η φωνή του Θηρίου (τα φλασμπάκ μου 

ήταν ακουστικού τύπου, δεν υπέφερα ποτέ από παραισθήσεις, 
δόξα τω Θεώ) πλημμύριζε το κεφάλι μου με τέτοια ένταση, που 
με ανάγκαζε να πέφτω στο πάτωμα κλαίγοντας με λυγμούς σαν 
παιδί. Παρ’ όλα αυτά, είχα ορκιστεί να μην πάρω τα ψυχοφάρ-
μακα και να καταφύγω στα υπνωτικά μόνο σαν έσχατο μέσον. 
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Οποιοσδήποτε ψυχολόγος της σειράς θα μπορούσε να καταλάβει 
τι έκανα στην πραγματικότητα. Ήθελα να υποφέρω. Και ήθελα 
να υποφέρω γιατί έπρεπε να το κάνω. Έπρεπε; Φυσικά, με είχε 
σημαδέψει το μεγαλύτερο από τα αμαρτήματα.

Είχα επιζήσει.
Μου άξιζε να τιμωρηθώ.
Μόνο στη συνέχεια κατάλαβα ότι δεν τιμωρούσα μόνο τον 

εαυτό μου. Έκανα κακό και στην Ανελίζ, που είχε γεράσει μέ-
σα σε λίγες μέρες, που έκλαιγε βλέποντάς με να τριγυρίζω σαν 
αποβλακωμένος στο σπίτι. Ακόμα χειρότερα, έκανα κακό στην 
Κλάρα. Δε μιλούσε, περνούσε τις ώρες στο δωματιάκι της, βυ-
θισμένη στα εικονογραφημένα βιβλία της και ποιος ξέρει σε τι 
σκέψεις. Έτρωγε λίγο και είχε μαύρους κύκλους κάτω από τα 
μάτια, που κανένα παιδί δεν πρέπει να έχει.

Η Ανελίζ και ο Βέρνερ προσπαθούσαν να με βοηθήσουν με 
κάθε δυνατό τρόπο. Ο Βέρνερ με πήγαινε για τσιγάρο στο πί-
σω μέρος του σπιτιού ή με το τζιπ για να πάρω καθαρό αέρα. 
Η Ανελίζ προσπαθούσε να με παρακινήσει με τις καλύτερες 
νοστιμιές της, με τα κουτσομπολιά του χωριού, με τα αγαπη-
μένα μου Dvd, μέχρι με τα πιο προκλητικά εσώρουχα που κυ-
κλοφορούσαν στην αγορά. Οι προσπάθειές της να με ζωντανέ-
ψει χρησιμοποιώντας το σεξ αποδείχτηκαν ταπεινωτικές και 
για τους δυο μας.

Απαθής, καθισμένος στην αγαπημένη μου πολυθρόνα, κοίτα-
ζα τα δέντρα να γίνονται κόκκινα και τον ουρανό να παίρνει τα 
κλασικά χρώματα του φθινοπώρου της περιοχής, μια εκτυφλω-
τική παλέτα από μπλε και βιολετί. Το σούρουπο σηκωνόμουν 
και πήγαινα να ξαπλώσω. Δεν έτρωγα, δεν έπινα και προσπα-
θούσα να μη σκέφτομαι. Αναπηδούσα στην παραμικρή κίνηση. 
Συνέχιζα να ακούω εκείνο τον θόρυβο. Εκείνο το καταραμένο 
σφύριγμα. Τη φωνή του Θηρίου.

Αν οι μέρες ήταν φρικτές, οι νύχτες ήταν ακόμα χειρότερες. 
Ξυπνούσα ουρλιάζοντας με όλη μου τη δύναμη, βέβαιος ότι όσα 
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συνέβησαν μετά τη 15η Σεπτεμβρίου ήταν καρπός ενός λάθους. 
Λες και ο κόσμος είχε σκιστεί στα δύο. Ένα μέρος, το λάθος, 
αυτό που αποκαλούσα ο Κόσμος Άλφα, συνέχιζε σαν να μην εί-
χε συμβεί τίποτα, ενώ το σωστό μέρος, ο Κόσμος Βήτα, είχε στα-
ματήσει στις δεκαπέντε Σεπτεμβρίου, στις δεκατέσσερις και εί-
κοσι δύο, με τη νεκρολογία του Τζερεμάια Σάλιντζερ.

Θυμάμαι τη μέρα που ήρθε να με δει ο Μάικ. Χλομός, με κόκ-
κινα μάτια. Μου εξήγησε τι είχε στο μυαλό του και μιλήσαμε. Το 
Δίκτυο είχε ακυρώσει το Mountain Angels, όμως θα μπορούσαμε 
να χρησιμοποιήσουμε το υλικό που είχαμε γυρίσει για ένα ντο-
κιμαντέρ με θέμα το Σωστικό Συνεργείο των Δολομιτών κι αυτό 
που είχε συμβεί στη ρωγμή του Όρτλες. Ο συνεταίρος μου είχε 
σκεφτεί ακόμα και τον τίτλο: Στα σπλάχνα του Θηρίου. Αμφι-
βόλου γούστου, αλλά κατάλληλο. Του έδωσα την ευχή μου και 
συνοδεύοντάς τον στην πόρτα, τον αποχαιρέτησα με ένα αντίο.

Ο Μάικ το πήρε γι’ αστείο, όμως εγώ ήμουν ειλικρινής. Αυ-
τή ήταν η τελευταία φορά που ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν συνερ-
γάζονταν. Είχα παγιδευτεί σ’ έναν κολασμένο κύκλο και, έτσι 
όπως τα έβλεπα εγώ, δεν υπήρχαν παρά μόνο δύο τρόποι για 
να βγω: να εκραγώ ή να πέσω σε μια χαράδρα. Να εκραγώ σή-
μαινε να κάνω κακό στην Ανελίζ ή στην Κλάρα. Ούτε κατά διά-
νοια. Σαν καλός ηλίθιος, κλεισμένος στον πληγωμένο εγωισμό 
μου, η δεύτερη λύση μού φαινόταν λιγότερο οδυνηρή. Έφτασα 
μάλιστα να σκεφτώ και το πού, το πώς και το πότε.

Επομένως, αντίο, συνέταιρε. Αντίο όλοι.
Και μετά, στα μέσα Οκτώβρη ήρθε η Κλάρα.

2

ΗΜΟΥΝ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΣ στην πολυθρόνα μου, κοιτάζοντας το 
άπειρο, μ’ ένα ποτήρι χλιαρό πια νερό στο δεξί μου χέρι, το αρι-
στερό να σφίγγει το άδειο πακέτο από τσιγάρα, όταν η Κλάρα 
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ήρθε και κάθισε στα γόνατά μου, όπως όταν ήθελε να της δια-
βάσω μια ιστορία.

Εστίασα με κάποια δυσκολία στο προσωπάκι της.
«Γεια σου, μικρή μου».
«Γεια σου, επτά γράμματα».
Ήταν το αγαπημένο παιχνίδι της Κλάρας, το παιχνίδι Γράμ-

ματα και Αριθμοί.
Προσπάθησα να χαμογελάσω.
«Το προτελευταίο γράμμα έχει τόνο;» ρώτησα.
«Έχει».
«Μπαμπάς», είπα απορώντας για το πόσο παράξενο μου φαι-

νόταν ακόμα να ακούω να με φωνάζουν έτσι. «Τι είναι αυτό;»
«Έξι γράμματα».
«Βιβλίο;»
Η Κλάρα κούνησε το κεφάλι της και τα μαλλιά της μεταμορ-

φώθηκαν σ’ ένα ξανθό σύννεφο. Η μυρωδιά από το σαμπουάν 
της τρύπωσε στα ρουθούνια μου κι ένιωσα κάτι να κινείται στο 
στήθος μου.

Μια υποψία ζεστασιάς.
Σαν μια μακρινή φωτιά στη διάρκεια μιας χιονοθύελλας.
«Λάθος», απάντησε εκείνη αποφασιστικά.
«Είσαι σίγουρη ότι δεν είναι βιβλίο;»
«Είναι ένας “οδηγός”».
Μέτρησα στα δάχτυλά μου. Έξι γράμματα. Δεν είχε κλέψει.
Μου βγήκε σχεδόν φυσικό να χαμογελάσω.
Η Κλάρα έφερε το δάχτυλο στα χείλη, μια κίνηση που είχε 

κληρονομήσει από τη μητέρα της. «Το θερμόμετρο λέει δεκαε-
πτά βαθμοί. Δεκαεπτά βαθμοί αυτή την ώρα δεν είναι κρύο, σω-
στά; Πέντε γράμματα με τόνο στη λήγουσα».

«Δεν είναι κρύο, όχι».
«Η μαμά λέει ότι έπαθες ζημιά το κεφάλι σου. Μέσα στο κε-

φάλι σου», διόρθωσε τον εαυτό της. «Γι’ αυτό είσαι πάντα λυπη-
μένος. Όμως τα πόδια σου δουλεύουν ακόμα, έτσι δεν είναι;»
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Ορίστε, αυτό ήταν όλο. Ο μπαμπάς είχε πάθει ζημιά μέσα στο 
κεφάλι και γι’ αυτό είχε γίνει λυπημένος.

Την έπαιξα στα γόνατά μου. Σύντομα αυτό το παιχνίδι θα 
την έκανε να βαρεθεί, σε λίγα χρόνια μάλιστα θα της προκα-
λούσε αμηχανία. Ο χρόνος έτρεχε, η κόρη μου μεγάλωνε κι 
εγώ ξόδευα τις μέρες μου κοιτάζοντας τα φύλλα που έπεφταν 
από τα δέντρα.

«Θα έλεγα πως ναι, τέσσερα γράμματα».
Η Κλάρα σούφρωσε το μέτωπο κι άρχισε να μετράει στα δά-

χτυλα προσηλωμένη.
«Το “μικρή” έχει πέντε».
«Η “κόρη” έχει τέσσερα. Πόντος για μένα, κόρη μου».
Η Κλάρα με κοίταξε λοξά (σιχαινόταν να χάνει) κι άνοιξε 

τον οδηγό που κρατούσε στα χέρια της. Παρατήρησα ότι είχε 
βάλει μερικούς χαριτωμένους σελιδοδείκτες.

«Θα πούμε στη μαμά να μας φτιάξει μερικά σάντουιτς, θα 
πάρουμε νερό, όχι όμως πολύ, γιατί δε μ’ αρέσει να κάνω πι-
πί στο δάσος», μου εξήγησε ψιθυριστά, «φοβάμαι τις αράχνες».

«Αράχνες», είπα, νιώθοντας την τρυφερότητα σχεδόν να με 
πνίγει, «μπλιαξ!»

«Ναι, μπλιαξ! Θα ξεκινήσουμε από δω», έβαλε το δάχτυλό 
της στον χάρτη, «και θα γυρίσουμε εδώ, βλέπεις; Εδώ που είναι 
η λιμνούλα. Ίσως να έχει παγώσει ήδη».

«Ίσως…»
«Και θα δούμε και τα ψάρια παγωμένα;»
«Ίσως μερικά».
«Και μετά θα γυρίσουμε σπίτι. Έτσι εσύ θα μπορείς να συ-

νεχίσεις να κοιτάζεις το λιβάδι. Είναι τόσο ενδιαφέρον το λι-
βάδι, μπαμπά;»

Την αγκάλιασα. Την αγκάλιασα δυνατά.
Πέντε γράμματα: «φωτιά».
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3

ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΝ οι περίπατοί μας. Κάθε βράδυ η Κλάρα καθό-
ταν στα γόνατά μου, με τον οδηγό στο χέρι, και σχεδιάζαμε κά-
ποια εκδρομή.

Το φθινόπωρο ήταν ένα χλιαρό χάδι όπως κι εκείνοι οι πε-
ρίπατοι, αλλά κυρίως η συντροφιά της Κλάρας και οι χιλιάδες 
ερωτήσεις με τις οποίες με πλημμύριζε, δούλεψαν καλύτερα από 
οποιοδήποτε ψυχοφάρμακο θα μπορούσα να είχα πάρει.

Υπήρχαν ακόμα εφιάλτες και μερικές φορές το σφύριγμα με 
παρέλυε, ήταν όμως επεισόδια όλο και πιο αραιά. Κατάφερνα μά-
λιστα, μέσω μέιλ, να απαντάω στις ερωτήσεις του Μάικ, που στο 
μεταξύ είχε γυρίσει στη Νέα Υόρκη για το μοντάζ του Στα σπλά-
χνα του Θηρίου. Παρόλο που αρνιόμουν να δω έστω κι ένα κομ-
μάτι, το να του λέω μερικές ιδέες μού έκανε καλό. Ένιωθα πά-
λι ζωντανός. Ήθελα να γιατρευτώ. Ο Κόσμος Βήτα, αυτός όπου 
ήμουν ένα πτώμα, δε με τραβούσε πια. Γιατί εκείνος ο κόσμος 
δεν ήταν πραγματικός. Είτε μου άρεσε είτε όχι, είχα επιβιώσει.

Δεν είχε χρειαστεί παρά ένα ξανθό κοριτσάκι πέντε ετών για 
να μου δώσει να το καταλάβω.

4

ΗΤΑΝ ΣΧΕΔΟΝ τέλη Οκτώβρη, όταν μια μέρα η Κλάρα, αντί να 
μου δείξει τον οδηγό, όπως συνήθως, κάθισε στα γόνατά μου και 
με κοίταξε με μάτια τεράστια και πολύ σοβαρά.

«Θέλω να πάω να βρω ένα πρόσωπο».
Παίρνοντας θεατρικό ύφος, στράφηκα στην Ανελίζ, που ήταν 

κουλουριασμένη στον καναπέ, βυθισμένη στο διάβασμα ενός βι-
βλίου, με τις μακριές της γάμπες διπλωμένες κάτω από το σώ-
μα της και τη ρώτησα: «Υπάρχει κάτι που ο υπογεγραμμένος θα 
έπρεπε να ξέρει;»
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«Τι είδους;»
«Του είδους που κάθε πατέρας ο οποίος σέβεται τον εαυτό 

του θα έπρεπε να ξέρει».
Άκουσα την Κλάρα να σκάει στα γέλια από την αστεία προ-

φορά που είχα χρησιμοποιήσει. Ήταν αυτή που αποκαλούσα: 
«Τσάρλι, ο Εγγλέζος αρχιθαλαμηπόλος». Αυτή την εξυπνάδα η 
κόρη μου την είχε πάρει από τη μητέρα της.

«Εξηγούμαι καλύτερα. Η πρωτότοκή μας, η εδώ παρούσα 
Κλάρα Σάλιντζερ, ετών πέντε, και υπογραμμίζω το πέντε, μόλις 
εξέφρασε την επιθυμία να πάει να βρει ένα πρόσωπο γνωστό 
της. Λες να αναφέρεται στον γιο του Μάρτιν, τον Ρομπέρτο;»

«Είναι άρρωστος με οστρακιά».
«Άρα, ίσως με τη λέξη “πρόσωπο” που είναι όρος γενικός και 

επομένως ουδέτερος, η κόρη μας αναφέρεται στην Ελίζαμπεθ. 
Αυτό το γλυκό και συμπαθητικό κοριτσάκι που μια φορά φρό-
ντισε να κάνει εμετό πάνω στο παντελόνι του υπογεγραμμένου».

Η Ανελίζ είχε κλείσει το βιβλίο και δεν μπορούσε πια να κρα-
τήσει τα γέλια της. «Φοβάμαι πως η Κλάρα και η Ελίζαμπεθ εί-
χαν ένα μικρό καβγά».

«Σταματήστε πια!» πετάχτηκε η Κλάρα. «Δε μου αρέσει να 
κάνετε πλάκα μαζί μου».

Μπροστά στο σουφρωμένο μουτράκι της, δεν μπορέσαμε πια 
να κρατηθούμε και σκάσαμε σε τρανταχτά γέλια.

«Συγγνώμη, θησαυρέ μου. Να, απλώς… άκουσα καλά; Θέ-
λεις να πας να συναντήσεις κάποιο πρόσωπο; Και ποιο είναι 
αυτό το πρόσωπο;»

«Ένας φίλος».
«Ένας φίλος;»
«Τον λένε Γιόντι».
«Τι σόι όνομα είναι ετούτο;» ρώτησα σαστισμένος.
«Ο Γιόντι είναι πολύ ευγενικός. Είναι πολύ γέρος», ψιθύρι-

σε, «αλλά μην το πεις δυνατά. Ο Γιόντι είναι σαν τον παππού, 
δεν του αρέσει αυτή η λέξη».
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«Πέντε γράμματα πολύ εύθικτα: “γέρος”».
«Τι σημαίνει “εύθικτα”;»
Απάντησε η Ανελίζ: «Υπαινικτικά σημαίνει ότι προσβάλλε-

ται εύκολα. Στα γερμανικά Empfindlich», φροντίζαμε η Κλάρα 
να μάθει και τις τρεις γλώσσες των γονιών της, «στα αγγλικά…»

«Susceptible», συμπλήρωσα εγώ για λογαριασμό της.
Έπειτα από μια μακριά παύση, η Κλάρα είπε: «Έντεκα. 

Έντεκα γράμματα, μπαμπά!»
«Εντυπωσιακό. Αλλά μου έλεγες για τον Γιόντι».
«Αν θέλεις, μπορώ να σ’ τον δείξω».
«Έχεις φωτογραφία του;»
Η Κλάρα δεν απάντησε, έτρεξε στο δωμάτιό της και γύρισε 

αμέσως, δίνοντας μόλις τον χρόνο σ’ εμένα και στην Ανελίζ να 
ανταλλάξουμε ένα βλέμμα όλο απορία.

«Να ο Γιόντι. Δεν είναι χαριτωμένος;» ρώτησε η Κλάρα τεί-
νοντάς μου ένα βιβλίο.

Ο Γιόντι ήταν ένα απολίθωμα. Ένας αμμωνίτης για την ακρί-
βεια.

«Θα πάμε να τον βρούμε, μπαμπά;»
«Ευχαρίστως, ποιος ξέρει πόσα πράγματα έχει δει στα», διά-

βασα τη λεζάντα, «διακόσια ογδόντα εκατομμύρια χρόνια της 
ζωής του. Μα πού ακριβώς θα τον βρούμε αυτό τον καινούργιο 
φίλο μας;»

Η Ανελίζ απάντησε διασκεδάζοντας: «Ξέρω εγώ. Στο Μπλέ-
τερμπαχ».

«Και τι διάβολο είναι αυτό το Μπλέτερμπαχ, παρακαλώ;»
Τόσο η Ανελίζ όσο και η Κλάρα με κοίταξαν σαν να είχα κά-

νει την πιο ανόητη ερώτηση του κόσμου. Δεν είχαν άδικο. Το θέ-
μα είναι ότι τα πράγματα, ειδικά αυτά που περνάνε κάτω από τη 
μύτη μου, τείνουν να μου διαφεύγουν. Έτσι είμαι φτιαγμένος.

Το Μπλέτερμπαχ ήταν παντού γύρω μας, ο τουριστικός πό-
λος που έκανε να ρέουν χρήματα στις φλέβες των τοπικών κοι-
νοτήτων. Όχι μόνο στο Ζίμπενχουχ, που ήταν ο κύριος αποδέ-
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κτης αυτών των χρημάτων, μια και βρισκόταν δυο βήματα από το 
Κέντρο Επισκεπτών, αλλά και στα χωριά του Αλντίνο (στα γερ-
μανικά Αldein), του Σαλόρνο, (στα γερμανικά Salurn), της Τσέ-
μπρα και του Καβαλέζε (που καθώς βρίσκονται στη μεριά του 
Τρέντο, γλιτώνουν τον κανόνα του διπλού ονόματος), της Όρα 
(που αντίθετα είναι στην επαρχία του Μπολτσάνο κι επομένως 
ονομάζεται και Auer), της Νόβα Πονέντε (Deutschnofen) και 
της Νόβα Λεβάντε (Welschnofen) και σε πάμπολλους άλλους μι-
κροσκοπικούς οικισμούς με σπίτια και μικρές εκκλησίες (στην 
τοπική dialokt, Hittlen und Kirchln).

Η περιοχή γύρω από το Ζίμπενχουχ, περίπου έξι χιλιάδες 
εκτάρια γης καλυμμένης από δάση και βράχια, αποτελεί τμήμα 
του φυσικού πάρκου του Μόντε Κόρνο. Στο κέντρο του Πάρ-
κου, κάτω από το Μόντε Κόρνο, δηλαδή στο Κόρνο Μπιάνκο 
(Weisshorn στα γερμανικά), μια κορυφή ύψους πάνω από δυο 
χιλιάδες μέτρα, βρίσκεται μια ρωγμή μήκους οκτώ χιλιομέτρων 
και βάθους πάνω από τετρακόσια μέτρα.

Εκεί κυλάει ο χείμαρρος που της δίνει και το όνομά του: ο 
Μπλέτερμπαχ.

Ο βράχος από τον οποίο αποτελείται η περιοχή και όλοι οι 
Δολομίτες είναι ένα περίεργο μείγμα από ανθρακικό ασβέστιο 
και μαγνήσιο, ένα μείγμα εύθρυπτο, μέσα από το οποίο τα νε-
ρά του χειμάρρου έχουν σκάψει ένα φαράγγι, φέρνοντας στο 
φως τόνους από απολιθώματα. Δεν είναι μία απλή χαράδρα το 
Μπλέτερμπαχ. Είναι μια ταινία, ένα υπαίθριο ντοκιμαντέρ που 
έχει την αρχή του διακόσια ογδόντα εκατομμύρια χρόνια πριν, 
την περίοδο που ονομάζεται Πέρμια και φτάνει μέχρι την Τρια-
σική, εκατό εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Από την εποχή των 
μεγάλων εξαφανίσεων μέχρι την εποχή των δεινοσαύρων.

Στο Μπλέτερμπαχ υπάρχουν τα πάντα: κοχύλια, αμμωνίτες 
(σαν τον Γιόντι), υπολείμματα χλωρίδας και πανίδας που σε κά-
νουν να ανατριχιάζεις και να ανοίγεις διάπλατα το στόμα από 
έκπληξη. Ένας προϊστορικός ζωολογικός κήπος συγκεντρωμέ-
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νος σ’ εκείνη τη χαμένη χαράδρα, προς την οποία κατευθύνθη-
κα με την Κλάρα, με τα μαλλιά της πιασμένα σε δυο χαριτωμέ-
νες κοτσιδούλες και τα παστέλ παπουτσάκια της, εκείνο το οκτω-
βριάτικο απόγευμα, όταν τα πράγματα, σκεφτόμουν, είχαν αρ-
χίσει να φτιάχνουν.

5

ΜΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ μια νεαρή γυναίκα την οποία είχα συνα-
ντήσει κάμποσες φορές στο Ζίμπενχουχ, αλλά της οποίας, όσο 
κι αν προσπαθούσα, δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομα. Με 
ρώτησε αν είχα συνέλθει από το δυστύχημα. Δεν πρόσθεσε τί-
ποτ’ άλλο και της ήμουν ευγνώμων.

Για να επισκεφθεί κανείς το Μπλέτερμπαχ υπάρχουν δυο δυ-
νατότητες. Η Ίλσε, το όνομά της ήταν γραμμένο στο καρτελάκι 
στον γιακά της, μας έδειξε στον χάρτη ένα δρόμο που απεικονι-
ζόταν με μια διακεκομμένη κόκκινη γραμμή. Ήταν το δρομολό-
γιο που προτεινόταν για τις οικογένειες. Ένας γύρος με διάρ-
κεια τρεις με τρεισήμισι ώρες, που θα μας οδηγούσε όχι πολύ 
«σε βάθος» (δεν παρέλειψα να προσέξω την παράλογη χρήση 
αυτών των λέξεων), αλλά που θα μας αποκάλυπτε κάμποσα κο-
χύλια, ίχνη δεινοσαύρων (Έντεκα γράμματα, μπαμπά!) και φτέ-
ρες κρυσταλλοποιημένες στον χρόνο και στον βράχο. Η δεύτε-
ρη διαδρομή διαρκούσε γύρω στις πέντε ώρες και θα μας οδη-
γούσε πιο βαθιά, προς τον καταρράκτη του Μπλέτερμπαχ, εκεί 
όπου το φαράγγι στένευε. Και στις δυο περιπτώσεις, πρόσθε-
σε η Ίλσε κατσουφιάζοντας, ήταν υποχρεωτικό να παραμείνου-
με στη χαραγμένη πορεία, να φοράμε κράνος και να θυμόμα-
στε ότι η διοίκηση του Πάρκου δεν έφερε καμία ευθύνη σε πε-
ρίπτωση ατυχήματος.

«Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη», ήταν γραμμένο σε τρεις 
γλώσσες σε μια πινακίδα.
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Η Ίλσε εξήγησε: «Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, μερικές φο-
ρές πέφτουν πέτρες. Θα μπορούσε κανείς να χτυπήσει. Γι’ αυτό 
είναι υποχρεωτικά τα προστατευτικά κράνη. Αν δεν έχετε μα-
ζί σας, μπορούμε να σας δώσουμε εμείς δύο», χαμογέλασε στην 
Κλάρα. «Το ένα είναι ροζ και πρέπει να είναι στο μέγεθός σας, 
δεσποινίς μου».

«Με λένε Κλάρα», είπε η κόρη μου, «και θέλω να δω τον αμ-
μωνίτη γίγαντα».

Έκπληκτη, η γυναίκα στράφηκε σ’ εμένα: «Η κόρη σας είναι 
πολύ προχωρημένη για την ηλικία της».

«Είμαι πέντε χρονών», αποφάνθηκε η Κλάρα. «Ξέρω να δια-
βάζω και να μετράω μέχρι το χίλια. Μου αρέσουν οι δεινόσαυροι 
με τον μακρύ λαιμό, οι βροντοδεινόσαυροι, το παγωτό φράουλα 
και το σπεκ του παππού Βέρνερ. Και δεν το θέλω ροζ το κρά-
νος, το θέλω κόκκινο. Είναι το αγαπημένο μου χρώμα μαζί με 
το μπλε, το γαλάζιο και το πράσινο», κατέληξε, προκαλώντας το 
κατάπληκτο γέλιο της Ίλσε. «Μπαμπά», πρόσθεσε αμέσως με-
τά, «ρώτησέ την πού μπορούμε να βρούμε τον Γιόντι».

«Ποιος είναι ο Γιόντι;» ρώτησε η Ίλσε, αποπροσανατολισμέ-
νη από εκείνο τον καταιγισμό λέξεων.

«Γιόντι», απάντησα, «είναι το όνομα του αμμωνίτη, εκείνου 
του γιγάντιου. Πού μπορούμε να τον βρούμε;»

Η Ίλσε ξαναπήρε τον επαγγελματικό της τόνο. «Θα τον βρεί-
τε στο γεωλογικό μουσείο. Ποιον γύρο προτιμάτε; Τον σύντο-
μο ή τον μακρύ;»

«Τον σύντομο θα έλεγα. Δε μ’ αρέσουν… τα στενά τοιχώματα».
Η Ίλσε έκοψε δυο εισιτήρια. «Υποφέρετε από κλειστοφοβία;»
«Είναι κάτι καινούργιο».
Η Ίλσε μας έδωσε να δοκιμάσουμε διάφορα κράνη. Η Κλάρα 

ήθελε να βγάλει τουλάχιστον τρεις φωτογραφίες, μια με το ροζ, 
μια με το κίτρινο και μια με το κόκκινο, το οποίο διάλεξε τελικά. 
Στη συνέχεια, με τα σακίδια στην πλάτη, αρχίσαμε τον περίπατο.

Ήταν μια ωραία βόλτα, μολονότι κάμποσες φορές, εξαιτίας 
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της αύρας που έκανε τις κορυφές των δέντρων να θροΐζουν, μου 
φάνηκε πως άκουσα το καταραμένο σφύριγμα κι ένιωσα την επι-
τακτική ανάγκη να αρχίσω να ουρλιάζω. Δεν το έκανα. Γιατί αυ-
τή που μου έδειχνε τα κοχύλια των στρωμάτων του Βέρφεν, τα 
φύκια του Κόντριν και τα αποτυπώματα κάποιων παρειοσαύρων 
που είχαν περπατήσει πάνω στον ψαμμίτη ήταν η κόρη μου και 
για την Κλάρα έπρεπε να είμαι κάτι σαν ήρωας.

Με άλλα λόγια: ήμουν γερός, είχα γιατρευτεί. Ήμουν Σού-
περμαν. Δε μου αξίζει ένα χειροκρότημα;

Έφτασα στο τέλος της διαδρομής ιδρωμένος και με τα νεύ-
ρα τεντωμένα, με την Κλάρα δίπλα μου να βρίσκεται στον έβδο-
μο ουρανό. Το να τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη ήταν ένα ακόμα 
βήμα προς το τέλος του μαρτυρίου. Έπειτα από ένα σάντουιτς 
με σπεκ και αγγουράκια τουρσί που το αξίζαμε, κατευθυνθήκα-
με προς το μουσείο που περιλαμβανόταν στο κτίριο από γυαλί, 
αλουμίνιο και ξύλο του Κέντρου Επισκεπτών, για να συναντή-
σουμε επιτέλους τον Γιόντι, τον γίγαντα αμμωνίτη.

Η Κλάρα τρελαινόταν για απολιθώματα. Όσο πιο παράξενα 
ήταν, τόσο περισσότερο διασκέδαζε. Πάσχιζε ακόμα και να προ-
φέρει όλα εκείνα τα λατινικά ονόματα και αλίμονό μου αν τολ-
μούσα να προσπαθήσω να τη βοηθήσω. «Μπαμπά! Είμαι μεγά-
λη!» Και δε χρειάζεται να διευκρινίσω ότι το «μεγάλη» μετρού-
σε έξι γράμματα χαραγμένα με τεράστιους χαρακτήρες.

Εμένα τα απολιθώματα δε με τρέλαιναν, υπήρχε κάτι το ανη-
συχητικό σ’ εκείνα τα κομμάτια βράχου που είχαν διατηρήσει 
τα χαρακτηριστικά ζωντανών οργανισμών που είχαν εξαφανι-
στεί εδώ κι εκατομμύρια χρόνια.

Ήταν ανησυχητική ακόμα και η έννοια των εκατομμυρίων 
ετών.

Το τελευταίο μέρος του μουσείου μού άρεσε περισσότερο. 
Ήταν αφιερωμένο στο παλιό μεταλλείο χαλκού του Μπλέτερ-
μπαχ, που είχε κλείσει λόγω της κατάρρευσης του 1923. Μου 
άρεσαν οι φωτογραφίες εκείνων των μικρόσωμων ανδρών, γε-
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μάτων χώματα, που κρατούσαν στα χέρια τους απαρχαιωμένα 
εργαλεία. Εκείνα τα γυριστά μουστάκια, εκείνες οι γενειάδες 
του μπαμπούλα και τα ρούχα που έμοιαζαν να έχουν βγει από 
την Ποντικούπολη ήταν ακαταμάχητα.

Φυσικά, δεν ήταν όλα Γουόλτ Ντίσνεϊ, ο κατάλογος με τους 
μεταλλωρύχους που τους είχε καταπιεί η γη ήταν τρομακτικός, 
όμως ήμουν εκεί με την Κλάρα και δε σκόπευα να σκεφτώ τον 
θάνατο και την καταστροφή, είχα ήδη πάρει τη δόση μου, ευχα-
ριστώ: καλύτερα να συγκεντρωθώ στις παντελόνες και στα πε-
ρήφανα βλέμματα εκείνων των ανδρών, που το DNA τους έτρε-
χε στις φλέβες της κόρης μου. «Να γιατί», σκέφτηκα γελώντας 
μέσα μου, «της αρέσουν τόσο τα απολιθώματα. Είναι το κάλε-
σμα της πέτρας».

Έτσι, για να σκάσει ο Τζακ Λόντον.
Επιτέλους, ο Γιόντι. Ο αμμωνίτης ηλικίας διακοσίων ογδό-

ντα εκατομμυρίων χρονών. Όταν φτάσαμε μπροστά στον σταρ 
του μουσείου, η Κλάρα άρχισε να μου διηγείται την ιστορία του. 
Βλέπετε, για την Κλάρα ο κόσμος ήταν ένα μεγάλο άλφα από 
το οποίο ξεκινούσαν ατέλειωτες ιστορίες που πήγαιναν στο βή-
τα και μετά στο γάμα, αλλά που ποτέ δεν έφταναν στο ωμέγα, 
γιατί η Κλάρα δεν υποχρέωνε τις ιστορίες της σε ένα φινάλε, 
θα ήταν σαν να τους έκοβε τα φτερά. Θα μπορούσα να περά-
σω ώρες ακούγοντάς την, χωρίς να κουράζομαι, γιατί αυτό εί-
ναι η αγάπη: ν’ ακούς ιστορίες χωρίς να κουράζεσαι ποτέ. Κι 
εγώ αγαπούσα την Κλάρα περισσότερο κι από τον εαυτό μου.

Όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Ζίμπενχουχ, έβγα-
λα τη φωτογραφική μηχανή και τράβηξα την κόρη μου με τον 
αμμωνίτη. Η Κλάρα μου χάρισε ένα χαμόγελο που με έκανε να 
ξεχειλίσω από τρυφερότητα, κατόπιν στράφηκε, χαιρέτησε τον 
Γιόντι μ’ ένα πηδηματάκι που ήταν συγχρόνως και μια υπόκλι-
ση και γύρισε προς το μέρος μου, χωρίς να σταματήσει να μι-
λάει, να μιλάει, να μιλάει. Στο τέλος, ενώ έσκυβα για να βάλω 
τη φωτογραφική μηχανή στο σακίδιό μου, έπιασα ένα κομμά-
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τι της συζήτησης ανάμεσα στην Ίλσε και σε δυο ηλικιωμένους 
τουρίστες, με γάμπες γυμνές, τα απαραίτητα Μπίρκενστοκ πά-
νω από άσπρα σοσόνια και φλεβίτιδα. Λίγες φράσεις, μερικές 
φορές όμως αρκεί ένα τίποτα.

Και η μοίρα σού έχει περάσει ήδη τη θηλιά στον λαιμό.
«Ήταν το 1985, κυρία».
«Είστε σίγουρη;»
«Εκείνη τη χρονιά γεννήθηκα. Τη χρονιά της σφαγής του 

Μπλέτερμπαχ. Η μητέρα μου μου το επαναλάμβανε συνεχώς: 
“Γεννήθηκες τη χρονιά εκείνης της τραγικής ιστορίας, να για-
τί φέρεσαι πάντα έτσι”. Της είχε μείνει τραύμα από εκείνη την 
ιστορία, οι Σάλτσμαν ήταν μακρινοί συγγενείς της, ξέρετε».

«Βρήκαν τον υπεύθυνο της σφαγής;»
Μια παύση.
Ένας αναστεναγμός.
«Όχι».
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Υποσχέσεις και ψέματα

1

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να ξέρετε ένα πράγμα: στις 15 Σεπτεμβρίου 
η Ανελίζ κι εγώ κάναμε μια συμφωνία.

2

ΟΤΑΝ ΓΙΑΤΡΟΙ και νοσοκόμοι είχαν πια φύγει, αφού ο Βέρνερ 
είχε πιάσει απαλά το χέρι της Κλάρας και την είχε οδηγήσει στο 
μπαρ του νοσοκομείου, η Ανελίζ κι εγώ μείναμε επιτέλους μό-
νοι. Έπειτα από μια σιωπή που τα παυσίπονα είχαν επιμηκύνει 
αφύσικα, η Ανελίζ μου έδωσε ένα χαστούκι που παραλίγο να 
κοπούν τα ράμματα στο φρύδι μου.

Στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.
«Πρέπει να μου το υποσχεθείς», μου είπε, «πρέπει να μου 

υποσχεθείς ότι ποτέ. Ποτέ. Ποτέ ξανά δε θα κάνεις…»
Σταμάτησε. Προσπάθησα να της χαϊδέψω το χέρι. Η Ανε-

λίζ το τράβηξε.
Αυτό με τρόμαξε. Με τρόμαξε πάρα πολύ.
«Μπορούσες να πεθάνεις, Σάλιντζερ», μου επιτέθηκε. «Η κό-

ρη μας θα έμενε ορφανή. Το συνειδητοποιείς;»
Έγνεψα καταφατικά.
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Όμως δεν ήταν αλήθεια. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτ’ άλ-
λο πέρα από το σφύριγμα. Το καταραμένο σφύριγμα.

Το σφύριγμα του Θηρίου.
«Πρέπει να σταματήσεις αυτή τη δουλειά. Και πρέπει να μου 

το υποσχεθείς».
«Είναι η…»
«Εμείς είμαστε η ζωή σου».
Όλα γύριζαν μες στο κεφάλι μου. Η επίδραση των ηρεμιστι-

κών και των παυσίπονων άρχιζε να εξασθενεί και πίσω από την 
Ανελίζ έβλεπα το Θηρίο να μορφάζει.

«Ο Μάικ. Εγώ», ψέλλισα.
«Ο Μάικ;» σχεδόν ούρλιαξε η Ανελίζ, εξαγριωμένη. «Ο 

Μάικ;»
«Ανελίζ…»
«Ήσουν πεθαμένος, Σάλιντζερ. Πεθαμένος!»
«Ανε…»
«Όταν άνοιξα την πόρτα και είδα τον πατέρα μου μ’ εκείνο 

το ύφος, κατάλαβα… Κατάλαβα πως ήσουν πεθαμένος. Και τό-
τε αναλογίστηκα την Κλάρα και σκέφτηκα –Θεέ μου, συγχώρε-
σέ με–, σκέφτηκα πως σου άξιζε. Πως πήγαινες γυρεύοντας, πως 
έτσι ήθελες να τελειώσει και… και μίσησα τον εαυτό μου γι’ αυτό».

«Σε παρακαλώ…»
Η Ανελίζ με αγκάλιασε.
Ένιωσα το σώμα της να τραντάζεται απ’ τους λυγμούς. «Το 

ξέρω», ψιθύρισε, «το ξέρω πόσο σημαντική είναι για σένα αυ-
τή η ζωή. Όμως η Κλάρα έχει δικαίωμα να έχει πατέρα. Κι εγώ 
δε θέλω να μείνω μόνη, δε μου αξίζει, Σάλιντζερ. Δεν μπορώ να 
ζήσω χωρίς εσένα, ηλίθιε βλάκα».

Τραβήχτηκε, σκούπισε τη μύτη της και προσπάθησε να το γυ-
ρίσει στο αστείο. «Δε μου πάνε τα μαύρα».

Η προσπάθειά μου να χαμογελάσω μου προκάλεσε έναν έντο-
νο πόνο. Έκανα να ανακαθίσω. Μια ζάλη με παρέσυρε με τη 
λεπτότητα μιας νταλίκας.
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«Θα ήσουν η πιο σέξι χήρα του Ζίμπενχουχ», απάντησα.
Η Ανελίζ μου ανακάτεψε τα μαλλιά. «Κι εσύ το ωραιότερο 

πτώμα στο νεκροταφείο. Μου φτάνει ένας χρόνος, Σάλιντζερ».
«Ένας χρόνος;»
Παρ’ όλη τη φωνή του Θηρίου, ένιωθα ότι αυτή η στιγμή ήταν 

σημαντική. Ό,τι κι αν έλεγα ή δεν έλεγα, θα έκρινε τον γάμο μου.
Το μέλλον μου.
«Δεν μπορώ να σου ζητήσω να σταματήσεις. Δε θα ήταν σω-

στό. Πρέπει όμως να μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις ένα χρόνο… 
ένα χρόνο διάλειμμα. Για να αποφασίσεις τι θα κάνεις στη ζωή 
σου. Μετά, αν θέλεις να γυρίσεις στο παιχνίδι, θα είμαι στο πλευ-
ρό σου. Όπως πάντα».

«Όπως πάντα».
«Μου το υπόσχεσαι;»
Ετοιμαζόμουνα να απαντήσω, όταν η πόρτα άνοιξε διάπλα-

τα και όρμησε μέσα η Κλάρα με όλο τον ενθουσιασμό των πέντε 
χρόνων της, ακολουθούμενη από τον Βέρνερ που προσπαθούσε 
να ζητήσει συγγνώμη με το βλέμμα. Του έκανα νόημα πως δεν 
πείραζε. Όλα ήταν μια χαρά.

Έπιασα το χέρι της Κλάρας.
«Πόσα γράμματα έχει η λέξη “υπόσχεση”;»
Η Κλάρα μέτρησε.
«Οκτώ», απάντησε λάμποντας.
Κοίταξα την Ανελίζ στα μάτια. «Οκτώ γράμματα».

3

ΣΤΙΣ 25 Οκτωβρίου, ενώ κατευθυνόμουνα προς το Βελσμπόντεν, 
συνέχιζα να επαναλαμβάνω μέσα μου πως δεν το έκανα πραγμα-
τικά. Δεν παραβίαζα τη συμφωνία που είχα κάνει με τη γυναίκα 
που αγαπούσα, μια συμφωνία που είχαμε επισημοποιήσει μέσα 
από τα λόγια της κόρης μας. Έλεγα στον εαυτό μου ότι επρόκει-
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το για απλή περιέργεια. Τίποτα περισσότερο. Είχα υποσχεθεί 
στην Ανελίζ ένα χρόνο διάλειμμα και θα τηρούσα την υπόσχεσή 
μου. Πήγαινα απλώς να κάνω μια κουβεντούλα με τον πεθερό 
μου, γιατί είχα όρεξη να βγω λίγο από το σπίτι. Αυτό ήταν όλο.

Δε δούλευα πάνω σε μια ιδέα.
Ιδέες; Ποιος;
Εγώ;
Πλάκα μου κάνετε;
Μόνο λίγη κουβεντούλα δίπλα στη φωτιά. Ένα τσιγάρο. 

Ένας καφές με γκράπα. Ίσως μια-δυο αθώες ερωτήσεις γι’ αυ-
τό που η Ίλσε είχε αποκαλέσει «η σφαγή του Μπλέτερμπαχ». 
Αυτό δεν ήταν δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, συνέχισα τον 
φανταστικό διάλογο με τον εαυτό μου, ενώ έκοβα ταχύτητα κα-
θώς πλησίαζα στο σπίτι του Βέρνερ, ακόμα και το να επιβλέπω 
το ντοκιμαντέρ που μοντάριζε ο Μάικ ήταν ένα είδος δουλειάς, 
σωστά; Και όμως η Ανελίζ είχε συμφωνήσει.

Ήμουν καλός στα ψέματα, ξέρετε.
Έκανα πως είχα ξεχάσει ότι η Ανελίζ είχε δώσει τη συγκα-

τάθεσή της σ’ αυτή τη δουλειά με τη συμφωνία ότι δε θα επη-
ρέαζε την ψυχική μου κατάσταση (δεν είχε πει «ψυχική», αλλά 
«συγκινησιακή», όμως και οι δύο ξέραμε τι εννοούσε) και ότι ο 
Μάικ θα δούλευε μακριά από μας, στη Νέα Υόρκη. Λες και οι 
ώρες των γυρισμάτων ήταν ραδιενεργές. Έκανα ότι είχα ξεχά-
σει πως η Ανελίζ είχε δεχτεί μόνο και μόνο επειδή ο Μάικ της 
είχε επισημάνει ότι εκείνα τα γυρίσματα αποτελούσαν μέρος 
του Mountain Angels. Πρακτικά, λοιπόν, δεν ήταν μια καινούρ-
για ιδέα. Ήταν μια παλιά ιδέα που χρειαζόταν να αναμορφωθεί 
κάπως «υπό το πρίσμα όσων είχαν συμβεί». Επιπλέον, «εκτός 
από μερικές ώρες συζήτησης για τη γραμμή της αφήγησης, ο Σά-
λιντζερ δε θα έχει να κάνει τίποτ’ άλλο από το να απαντάει κά-
θε τόσο σε μερικά μέιλ. Ούτε που θα το καταλάβει».

Αγαπημένε μου, μεφιστοφελικέ Μάικ.
«Έι, είναι κανείς στο σπίτι;»
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Φώναξα, κλείνοντας την πόρτα του αυτοκινήτου.
Πίσω από τις κουρτίνες στο παράθυρο ξεπρόβαλε το πρόσω-

πο του Βέρνερ. Με έβαλε να καθίσω. Μιλήσαμε περί ανέμων 
και υδάτων, βάλαμε καφέ, καπνίσαμε ένα τσιγάρο. Tου διηγή-
θηκα για τον Γιόντι και τον περίπατο στο Μπλέτερμπαχ, προ-
σπαθώντας να φαίνομαι όσο πιο φυσικός γινόταν, ενώ μέσα μου 
έβραζα από περιέργεια.

Τέλος, πέταξα το δόλωμα.
«Άκουσα μια τρελή ιστορία».
«Τι ιστορία;»
«Μια απλή νύξη, τίποτα περισσότερο. Μου φάνηκε περίερ-

γη υπόθεση».
«Το βουνό είναι γεμάτο περίεργες ιστορίες. Κι αυτή εδώ μου 

το αποδεικνύει», είπε ο Βέρνερ δείχνοντας την ουλή στον δεξιό 
μου κρόταφο. «Ή κάνω λάθος;»

Χάιδεψα την ουλή με την άκρη των δαχτύλων μου. Η Κλά-
ρα την αποκαλούσε «Το φιλί της κακιάς μάγισσας». Εμένα μου 
έφερνε στον νου τις φωτογραφίες του Μπλέτερμπαχ που είχα 
ψάξει στο Google, διαγράφοντας την ημερομηνία από φόβο μή-
πως η Ανελίζ μου κάνει ερωτήσεις στις οποίες δε θα ήμουν σε 
θέση να απαντήσω.

Δεν ήθελα να της πω ψέματα.
Όχι με άμεσο τρόπο, τουλάχιστον.
«Δεν κάνεις λάθος».
Κάτι στη φωνή μου έπεισε τον Βέρνερ να αλλάξει κουβέντα. 

Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ για όσα συνέβησαν στις δεκαπέντε Σε-
πτεμβρίου. Συνέβησαν, τελεία και παύλα. Αν έπρεπε να ανα-
φερθεί στο συμβάν, ο Βέρνερ έλεγε: «Εκείνη την άσχημη μέρα».

Η φυσική διακριτικότητα των βουνίσιων αποδείχτηκε προς 
όφελός μου, γιατί, σχεδόν αμήχανος, ο Βέρνερ σηκώθηκε, άνοι-
ξε το ψυγείο κι έβγαλε ένα μπουκάλι γκράπα με γεντιανή. Γέμι-
σε δυο ποτηράκια. Ήπιαμε αμίλητοι.

«Μου έλεγες…»
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«Άκουσα μια ιστορία. Ή μάλλον… ήταν δυο τουρίστες, αρκε-
τά ηλικιωμένοι, οι οποίοι μιλούσαν με τη γυναίκα που μας νοί-
κιασε τα κράνη στο Κέντρο Επισκεπτών. Την Ίλσε. Την ξέρεις;»

«Πρέπει να λες την Ίλσε Ουνταρκίρχερ. Εδώ στο Ζίμπεν-
χουχ γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, αν και τώρα πια, οι γέροι 
σαν κι εμένα είναι υπό εξαφάνιση και οι νέες γενιές…» κατέ-
βασε μια γουλιά γκράπα. «Όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα 
συνειδητοποιήσεις κάτι πολύ χαζό. Τα πρόσωπα μοιάζουν όλα 
μεταξύ τους. Κυρίως, τα πρόσωπα των νέων. Πάω όμως στοίχη-
μα ότι δεν ήθελες να μιλήσουμε γι’ αυτό».

«Η Ίλσε το αποκάλεσε “η σφαγή του Μπλέτερμπαχ”. Και μου 
φαίνεται πως πρόσθεσε κι ένα όνομα: Σάλτσμαν».

Εμένα μου λες «μου φαίνεται»;
Στην ημερομηνία του Google που είχα σβήσει, υπήρχαν του-

λάχιστον δώδεκα διαφορετικά κλειδιά αναζήτησης μ’ αυτό το 
όνομα. Τα θυμόμουν περίφημα. Μόνο που ούτε καν ο Μεγάλος 
Χρησμός του 21ου αιώνα δεν μπόρεσε να μου δώσει μιαν απά-
ντηση. Είχα ξεθάψει ένα Σάλτσμαν καθηγητή στο Γέιλ, μια ομά-
δα χόκεϊ, ένα φωτογράφο στο Αμβούργο, δυο διαφορετικούς πω-
λητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Βαυαρία και άπειρους 
«Σάλτσμαν-Σάλτσμαν» και πάει λέγοντας. Όμως για τη σφαγή 
του Μπλέτερμπαχ τίποτε απολύτως. Αυτό, αντί να με αποθαρ-
ρύνει, είχε φουντώσει κι άλλο το ενδιαφέρον μου. Η περιέργεια 
τρέφεται από τα κενά στα χαρτιά.

Ο Βέρνερ σέρβιρε έναν ακόμα γύρο γκράπα.
«Τι άκουσες να λένε;» ρώτησε ξερά.
«Ότι ποτέ δε συνέλαβαν κανέναν».
«Σωστά, κανέναν».
Άναψα τσιγάρο και του έτεινα το πακέτο. Ο Βέρνερ αρνήθη-

κε με μία αφηρημένη χειρονομία.
«28 Απριλίου 1985. Όπως λένε και στην τηλεόραση: ήμουν 

εκεί».
«Ήσουν εκεί;»
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Μου ήταν αδύνατον να κρύψω την υπερέντασή μου. Το φα-
νταζόμουν ότι ο Βέρνερ θα ήταν μια καλή πηγή πληροφοριών, 
όχι όμως ότι θα ήταν και πηγή από πρώτο χέρι.

Ο Βέρνερ συνάντησε το βλέμμα μου κι έμεινε ακίνητος για 
μερικά δευτερόλεπτα.

Ακούμπησε το ποτήρι στο τραπέζι. Η υπερένταση έσβησε σε 
μια στιγμή.

«Τζερεμάια, δεν ανακατεύτηκα ποτέ στις υποθέσεις της κό-
ρης μου. Η Χέρτα έλεγε πως τα παιδιά πρέπει να τα παροτρύ-
νεις να πετάνε μακριά από τη φωλιά, κι εγώ συμφωνούσα πά-
ντα μαζί της. Επομένως, δε μ’ αρέσει καθόλου αυτό που θα σου 
πω, αλλά το κάνω και για σένα…»

Μια παύση.
«…και για την Κλάρα».
Τον σταμάτησα μ’ ένα νεύμα. «Δε σκοπεύω να κάνω ένα ντο-

κιμαντέρ, Βέρνερ», είπα. «Έδωσα τον λόγο μου. Δε θέλω να 
διαλυθεί ο γάμος μου εξαιτίας μιας δικής μου… ας την πούμε 
“φιλοδοξίας”».

«Βλακεία, Τζερεμάια. Το να καταστρέψεις ένα γάμο, να δια-
λύσεις μια λειτουργική οικογένεια, μια οικογένεια σαν τη δική 
σου, είναι καθαρή βλακεία».

«Αμήν».
«Θα μου δώσεις ένα;»
Άναψε το τσιγάρο όπως έκανε πάντα: χρησιμοποιώντας το 

νύχι για ν’ ανάψει το σπίρτο.
«Θέλεις λοιπόν απλώς να ακούσεις μια παλιά ιστορία, σω-

στά;»
«Βέρνερ…»
Από τα χείλη μου βγήκε ένα είδος εξομολόγησης που ερχό-

ταν κατευθείαν μέσα απ’ την καρδιά μου. Ίσως γι’ αυτό, ακρι-
βώς επειδή ήμουν ειλικρινής, διαβολόστειλα τις ψυχές μας.

«Είναι μια ιστορία που θα μου άρεσε να ακούσω. Δε θέλω 
όμως να την κάνω ντοκιμαντέρ. Είμαι υπερβολικά… κουρασμέ-
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νος. Έχω όμως ανάγκη από κάτι για να παίζω. Είναι όπως το 
βουνό για σένα. Πόσο καιρό έχεις να κάνεις μια ανάβαση όπως 
πρέπει;»

«Τουλάχιστον είκοσι χρόνια, ίσως και περισσότερα».
«Όμως τις εξορμήσεις σου συνεχίζεις να τις κάνεις, έτσι δεν 

είναι;»
«Αν αυτές τις λες εξορμήσεις», απάντησε με πίκρα ο Βέρνερ, 

«ναι, φυσικά. Όμως δεν είναι παρά περίπατοι κατάλληλοι για 
τουρίστες με αρθρίτιδα».

«Θα ήθελα αυτή η ιστορία να είναι η νοητή βερσιόν των δι-
κών σου περιπάτων. Έχω ανάγκη από μια ιδέα για να περνάω 
την ώρα μου. Έχω ανάγκη να βγω… από αυτή την κατάσταση».

Μια ανήσυχη έκφραση στο πρόσωπο του Βέρνερ. «Θέλεις να 
πεις ότι νιώθεις πάλι άσχημα;»

«Όχι», τον καθησύχασα «τίποτε απ’ όλα αυτά. Η Ανελίζ και 
η Κλάρα είναι θαυματουργά φάρμακα. Δεν έχω πια εφιάλτες», 
μπροστά στην αμήχανη έκφρασή του, διόρθωσα κάπως τα πράγ-
ματα, «σχεδόν δεν έχω πια εφιάλτες, κι αυτοί που έχω είναι… 
διαχειρίσιμοι. Από φυσική κατάσταση ποτέ δεν ήμουν καλύτε-
ρα. Η Κλάρα μου επιβάλλει περιπάτους με το ζόρι και δε βλέ-
πω την ώρα ν’ αρχίσει να χιονίζει για να της μάθω να χρησιμο-
ποιεί το έλκηθρο. Πνευματικά όμως…»

«Δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα χέρια».
«Ακριβώς».
Ο Βέρνερ άφησε να πέσει λίγη στάχτη στο πάτωμα. «Η Ανε-

λίζ μου είπε ότι δουλεύεις μ’ εκείνο τον φίλο σου, τον Μάικ…»
«Στην πραγματικότητα, απλώς περιορίζομαι να δίνω κάθε τό-

σο οδηγίες. Τίποτα περισσότερο. Και δε σου κρύβω ότι με βο-
λεύει μια χαρά».

«Είναι επώδυνο να θυμάσαι;»
«Απίστευτα», απάντησα, προσπαθώντας να λύσω τον κόμπο 

στο βάθος του λαιμού μου. «Είναι σαν ένα άγριο ζώο που φω-
λιάζει μέσα μου, Βέρνερ. Και δαγκώνει. Πάντα. Ίσως μια μέρα 
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καταφέρω να του περάσω λουρί και φίμωτρο. Να το δαμάσω. 
Ν’ αρχίσω να έχω πάλι μόνο καλές μέρες. Όμως τώρα χρειάζο-
μαι ένα καινούργιο… παιχνίδι για να διατηρήσω σε καλή κατά-
σταση αυτό εδώ».

Είπα κι ακούμπησα το δάχτυλο στον κρόταφό μου.
Δεν πρόσθεσα τίποτε άλλο. Ήμουν στα χέρια του Βέρνερ. 

Όποια κι αν ήταν η απάντησή του, θα τη δεχόμουν. Ακόμα κι αν 
με πετούσε έξω από το σπίτι με τις κλοτσιές. Ένιωθα στραγγιγ-
μένος. Ήταν όμως μια αίσθηση ευχάριστη. Ίσως σαν αυτή που 
νιώθει ο πιστός αφού εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του στον 
πνευματικό του ποιμένα.

Ο Βέρνερ μου έδωσε άφεση.
Και άρχισε να διηγείται.
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Η σφαγή του Μπλέτερμπαχ

1

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ αρχίζει στην Τυρρηνική».
«Στη θάλασσα;»
Ο Βέρνερ έγνεψε καταφατικά. «Ξέρεις τι σημαίνει “πολυ-

κυτταρική διασπορά ανανεούμενη προσήνεμα”;»
«Κινέζικα μου ακούγονται».
«Είναι μετεωρολογικός όρος. Αυτό που κοινά αποκαλούμε 

“ανατροφοδοτουμενη καταιγίδα”. Φαντάσου ένα υγρό και ζε-
στό ρεύμα που έρχεται από τη θάλασσα. Στην περίπτωσή μας, 
από την Τυρρηνική. Πολύ υγρό και πολύ ζεστό. Ανεβαίνει την 
ακτή, αντί όμως να εκφορτιστεί στον κόλπο της Γένοβας, συνε-
χίζει ν’ ανεβαίνει βόρεια».

Προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου τον χάρτη της Ιτα-
λίας.

«Περνάει πάνω από την πεδιάδα του Πάδου;»
«Χωρίς να συναντήσει εμπόδια. Το αντίθετο μάλιστα. Συσ-

σωρεύει ακόμα μεγαλύτερη υγρασία και ακόμα μεγαλύτερη ζέ-
στη. Με παρακολουθείς;»

«Σε παρακολουθώ».
«Φαντάσου λοιπόν τι συμβαίνει όταν αυτό το ζεστό και υγρό 

σαν τους τροπικούς ρεύμα πάει και πέφτει πάνω στις Άλπεις».
«Μια καταιγίδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία».
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«Genau*. Τη στιγμή όμως που το ρεύμα πέφτει πάνω στις Άλ-
πεις, να που από τον βορρά κατεβαίνει ένα ρεύμα παγωμένο, κι 
αυτό γεμάτο με απίστευτο νερό. Όταν τα δυο ρεύματα συγκρούο-
νται, γίνεται κάτι τρομερό. Μια τέλεια ανατροφοδοτούμενη κα-
ταιγίδα. Και ξέρεις γιατί τη λένε ανατροφοδοτούμενη; Γιατί η 
σύγκρουση ανάμεσα στις δυο μάζες αέρα δε μειώνει την έντασή 
της, αντίθετα την κάνει όλο και πιο μεγάλη. Βία που γεννάει άλ-
λη βία. Μιλάμε για πάνω από τρεις χιλιάδες κεραυνούς την ώρα».

«Μια θύελλα που γεννιέται από τον εαυτό της», είπα μαγε-
μένος.

«Συμβαίνει μια-δυο φορές τον χρόνο. Μερικές χρονιές μπο-
ρεί και τρεις, μερικές καμία. Όμως η Φύση δίνει και η Φύση 
παίρνει. Οι θύελλες αυτού του τύπου είναι αποκαλύψεις σε μι-
κρογραφία, που διαρκούν λίγο. Όχι πάνω από μία ή δύο ώρες, 
το πολύ τρεις, και είναι πολύ περιορισμένες σε έκταση. Αυτό 
κατά κανόνα», πρόσθεσε ύστερα από έναν σύντομο δισταγμό.

«Και όταν δεν ισχύει ο κανόνας;» τον τσίγκλησα.
«Τότε φτάνουμε στις 28 Απριλίου του 1985. Η μητέρα όλων 

των ανατροφοδοτούμενων καταιγίδων. Το Ζίμπενχουχ και η γύ-
ρω περιοχή αποκόβονται από τον κόσμο σχεδόν για μια βδομά-
δα. Ούτε δρόμοι, ούτε τηλέφωνα, ούτε ραδιόφωνο. Η Πολιτική 
Προστασία αναγκάζεται να ανοίξει δρόμο με τις μπουλντόζες. 
Το σημείο όπου η καταιγίδα ξέσπασε με μεγαλύτερη ορμή, και 
σου μιλάω για μια ορμή όμοια με τυφώνα, ήταν το Μπλέτερ-
μπαχ». Έτριψε το πιγούνι του, καθάρισε τη φωνή του και πρό-
σθεσε: «Κράτησε πέντε μέρες. Από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 3 
Μαΐου. Πέντε μέρες κόλασης».

Προσπάθησα να φανταστώ εκείνη την καταιγίδα να πέφτει 
πάνω στον ορίζοντα που θαύμαζα και βρισκόταν σε απόσταση 
μόλις λίγων βημάτων από το παράθυρό μου. Δεν τα κατάφερα.

* Ακριβώς! (Σ.τ.Μ.)
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«Δεν πέθαναν όμως απ’ αυτό», ψιθύρισε ο Βέρνερ κουνώ-
ντας το κεφάλι. «Θα ήταν… δε λέω πιο δίκαιο, απλώς πιο φυ-
σιολογικό. Μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι; Ένας κεραυνός. 
Ένας βράχος. Στο βουνό τα άσχημα πράγματα… συμβαίνουν».

Ο λαιμός μου είχε ξεραθεί. Ναι, μπορούν να συμβούν. Το 
ήξερα πάρα πολύ καλά.

Για να διώξω το κάψιμο, σηκώθηκα και σερβιρίστηκα μό-
νος μου. Η γκράπα κατέβηκε στον λαιμό μου σαν πυρωμένο σί-
δερο. Έβαλα και τρίτο ποτήρι, λιγότερο γεμάτο και ξαναγύρι-
σα στη θέση μου.

«Εκείνα τα κακόμοιρα τα παιδιά δε σκοτώθηκαν, αυτό που 
τους συνέβη είναι…» Το πρόσωπο του Βέρνερ τσιτώθηκε σε ένα 
μορφασμό που δεν τον είχα ξαναδεί. «Κάποτε, πριν από πολλά 
χρόνια, είχα πάει για κυνήγι με τον πατέρα μου. Τότε που ακό-
μα δεν υπήρχε το Πάρκο και… θυμάσαι την κουβέντα μας για 
το πώς είναι να υποφέρεις από πείνα;»

Πώς δεν τη θυμόμουν; «Ναι».
«Πεινάω, πηγαίνω για κυνήγι, σκοτώνω. Προσπαθώ να μην 

προκαλέσω πόνο, το κάνω με τρόπο καθαρό, λογικό. Γιατί πει-
νάω. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα κρίνεις, δε συμφωνείς; 
Πάνε πέρα από τη συνηθισμένη έννοια του καλού και του κακού».

Αυτά τα λόγια, από το στόμα ενός άνδρα που είχε περάσει 
τη ζωή του σώζοντας τις ζωές άλλων, με συγκλόνισαν. Έκανα 
ένα νεύμα για να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει, όμως δε χρεια-
ζόταν, ο Βέρνερ θα συνέχιζε ακόμα και χωρίς την έγκρισή μου. 
Ήταν μια έννοια που τον είχε απασχολήσει πολύ και ήθελε να 
την εκφράσει όσο καλύτερα μπορούσε. Ήξερα να αναγνωρίζω 
μια έμμονη ιδέα όταν την έβρισκα απέναντί μου.

«Στον πόλεμο οι άνθρωποι σκότωναν άλλους ανθρώπους. 
Ήταν σωστό; Ήταν λάθος; Γελοίες ερωτήσεις, ανόητες. Όποιον 
αρνιόταν να πάει να σκοτώσει, τον τουφέκιζαν. Μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά ότι εκείνοι που αρνήθηκαν να χρησιμοποιή-
σουν όπλο ήταν άγιοι ή ήρωες; Φυσικά και μπορούμε να το κά-
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νουμε. Και μάλιστα σε καιρό ειρήνης έτσι πρέπει να τους βλέ-
πουμε. Όμως μπορούμε να αναγκάσουμε εκατομμύρια ανθρώ-
πους να φερθούν σαν άγιοι ή ήρωες; Να θυσιαστούν για το ιδα-
νικό της ειρήνης; Όχι, δεν μπορούμε».

Δεν καταλάβαινα πού ήθελε να καταλήξει. Τον άφησα όμως 
να συνεχίσει. Αν η δουλειά μου στο factual μου είχε μάθει κάτι, 
ήταν ότι όσο πιο ελεύθερα μιλάνε οι άνθρωποι, τόσο πιο ενδια-
φέροντα είναι αυτά που βγαίνουν από το στόμα τους.

«Στον πόλεμο σκοτώνεις. Είναι κακό να δώσεις τέτοια διατα-
γή. Είναι κακό να αναγκάσεις ολόκληρες γενιές να σφαχτούν στα 
πεδία των μαχών. Είναι ύβρις προς τον Θεό. Αν όμως δεν είσαι 
βασιλιάς ή στρατηγός, τι άλλο μπορείς να κάνεις; Να πυροβολή-
σεις ή να σε τουφεκίσουν. Και στην πρώτη περίπτωση υπάρχει η 
πιθανότητα να γλιτώσεις και να γυρίσεις σ’ αυτούς που αγαπάς».

Χτύπησε ρυθμικά τα δάχτυλά του στο τραπέζι. «Στον πόλε-
μο σκοτώνεις. Στο κυνήγι σκοτώνεις. Το να σκοτώνεις είναι αν-
θρώπινο, παρόλο που δε μας αρέσει να το παραδεχτούμε και εί-
ναι σωστό να προσπαθούμε να το αποφύγουμε όσο είναι δυνα-
τόν. Αυτό όμως που συνέβη σ’ εκείνα τα τρία κακόμοιρα παιδιά 
στο Μπλέτερμπαχ το 1985 δεν ήταν απλώς σκοτωμός. Ήταν μια 
σφαγή που δεν είχε τίποτα το ανθρώπινο».

«Ποιοι ήταν;» ρώτησα με φωνή που μόλις ακουγόταν.
«Εύη, Κουρτ, Μάρκους», ήταν η απάντηση, ξερή. «Σε πειρά-

ζει να βγούμε έξω; Αρχίζει να κάνει πολλή ζέστη εδώ μέσα. Πά-
με μια βόλτα καλύτερα».

Βγήκαμε και πήραμε ένα μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσος.
Το άρωμα του φθινοπώρου, εκείνη η γλυκερή μυρωδιά που 

σχεδόν ενοχλεί τα ρουθούνια, ήταν στο απόγειό της. Δεν αμφέ-
βαλλα ότι σύντομα ο χειμώνας θα παράσερνε τα πάντα στο διά-
βα του. Ακόμα και το πιο όμορφο φθινόπωρο ύστερα από λίγο 
ζητάει το δικαίωμα της αιώνιας ανάπαυσης.

Ανατρίχιασα. Δε μου άρεσε η τροπή που είχαν πάρει οι σκέ-
ψεις μου.
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«Ήταν καλά παιδιά, ξέρεις», είπε ο Βέρνερ, αφού προσπε-
ράσαμε ένα πεύκο κομμένο στα δύο από κεραυνό. «Και οι τρεις 
γεννημένοι εδώ. Η Εύη κι ο Μάρκους ήταν αδέλφια. Εκείνη ήταν 
η μεγαλύτερη. Ωραία κοπέλα. Πολύ άτυχη όμως».

«Δηλαδή;»
«Την αρρώστια του Νότιου Τιρόλου, Τζερεμάια, την ξέρεις;»
«Όχι…» ψέλλισα. «Δεν έχω ιδέα».
«Το αλκοόλ».
«Η Εύη ήταν αλκοολική;»
«Όχι η Εύη, η μητέρα της. Την είχε εγκαταλείψει ο άνδρας 

της, ένας πλανόδιος έμπορος από τη Βερόνα, τη δεκαετία του 
Εβδομήντα ή λίγο πιο πριν, αμέσως μετά τη γέννηση του Μάρ-
κους. Όμως η ζωή της ήταν άθλια και πριν, αυτό είναι σίγουρο».

«Γιατί;»
«Άλλες εποχές, Τζερεμάια. Φέρνεις στο μυαλό σου την ιδιο-

κτησία μου;»
«Στο Βελσμπόντεν;»
«Ξέρεις γιατί την αγόρασα για ψίχουλα;»
«Γιατί έχεις ένστικτο στα οικονομικά;»
«Κι αυτό. Μπορείς να μεταφράσεις το όνομα;»
«Βελσμπόντεν;»
«Genau».
Η τοπική διάλεκτος παραμόρφωνε τα Hochdeutsch* με τα 

οποία με είχε μεγαλώσει η μητέρα μου και συχνά την έβρισκα 
τελείως ακατανόητη. Κούνησα το κεφάλι απογοητευμένος.

«Η λέξη Walscher ή Welsher και ποιος ξέρει και πόσες πα-
ραλλαγές της ακόμα είναι μια λέξη-κλειδί, αν θέλεις να κατα-
λάβεις τη βρόμα κάτω από το χαλί αυτής της γης, Τζερεμάια».

Υπαινισσόταν την εθνικιστική σύγκρουση που είχε αρχίσει 
μετά τον πόλεμο και για την οποία είχα ακούσει πολλά.

* «Τα εκλεπτυσμένα γερμανικά». (Σ.τ.Μ.)
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«Ιταλοί εναντίον Γερμανών και Γερμανοί εναντίον Ιταλών; 
“Μπέλφαστ με στρούντελ”;»

«Walscher σημαίνει ξένος, αυτός που έρχεται απ’ έξω. Όμως 
με κακή έννοια, υποτιμητικά. Να γιατί την αγόρασα για ψίχου-
λα. Γιατί ήταν γη των Walscher».

«Η σύγκρουση όμως;»
«Η σύγκρουση δεν υπάρχει πια, χάρη στους τουρίστες και 

χάρη στον Θεό. Όμως, από κάτω, βαθιά, υπάρχει πάντα εκεί-
νο το ίχνος…»

«Έχθρας;»
«Μου αρέσει, είναι ωραία λέξη. Ευγενική. Έτσι είναι. Μια 

εθνικιστική σύγκρουση πολύ εξευγενισμένη. Όμως τη δεκαετία 
του Εξήντα, όταν η μητέρα της Εύης και του Μάρκους παντρεύ-
τηκε εκείνο τον τύπο από τη Βερόνα, η εθνικιστική σύγκρουση 
γινόταν με βόμβες. Στο ληξιαρχείο το όνομα της Εύης ήταν Το-
νιόν, αν όμως ρωτήσεις τριγύρω, όλοι θα σου απαντήσουν ότι 
την Εύη και τον Μάρκους τους έλεγαν Μπαουμγκάρτνερ, όπως 
ήταν το επώνυμο της μητέρας τους. Καταλαβαίνεις; Το ιταλικό 
πενήντα τοις εκατό έχει διαγραφεί. Η μητέρα της Εύης είχε πα-
ντρευτεί έναν Ιταλό, μπορείς να φανταστείς τι σήμαινε ένας τέ-
τοιος μεικτός γάμος εκείνη την εποχή;»

«Μια όχι και τόσο ωραία ζωή».
«Ούτε κατά διάνοια. Στη συνέχεια εκείνος την άφησε και το 

αλκοόλ κατέστρεψε ακόμα και την ελάχιστη λογική που της εί-
χε απομείνει. Η Εύη μεγάλωσε τον Μάρκους».

«Είναι ακόμα ζωντανή;»
«Η μητέρα της Εύης πέθανε δυο χρόνια αφότου θάψαμε τα 

παιδιά της. Δεν ήρθε καν στην κηδεία. Τη βρήκαμε ανάσκελα 
στην κουζίνα του διαμερίσματός της. Ήταν τύφλα στο μεθύσι 
και μας ρώτησε αν θέλαμε… να… αν θέλαμε…»

Τον έβγαλα από τη δύσκολη θέση. «Εκπορνευόταν;»
«Μόνον όταν τις τελείωναν τα λεφτά που κατάφερνε να μα-

ζέψει κάνοντας καμιά δουλειά εδώ κι εκεί».
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Προχωρήσαμε λίγο ακόμα χωρίς να μιλάμε. Άκουσα τις φω-
νές από τα παγοβούτια και τα σπουργίτια.

Ένα περαστικό σύννεφο έκρυψε τον ήλιο και στη συνέχεια 
στράφηκε ανατολικά, γαλήνιο και αδιάφορο για την τραγωδία 
που μου αφηγούνταν ο Βέρνερ.

«Κι ο Κουρτ;» ρώτησα για να σπάσω τη σιωπή που είχε αρ-
χίσει να μου προκαλεί αμηχανία.

«Ο Κουρτ Σάλτσμαν. Ο Κουρτ ήταν ο μεγαλύτερος από τους 
τρεις. Κι αυτός ήταν καλό παιδί», σταμάτησε για να σπάσει ένα 
κλαδάκι από ένα πεύκο σκούρο και ροζιασμένο. «Ξέρω ότι έτσι 
λέμε πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, πίστεψέ με, ήταν 
πράγματι καλά παιδιά».

Ο Βέρνερ σώπασε κι εγώ, για να γεμίσω τη σιωπή, μουρμού-
ρισα: «Το ’85 ήθελα να παίξω στους Γιάνκις και ήμουνα ερωτευ-
μένος με τη θεία μου την Μπέτι. Έκανε κάτι απίστευτα μάφιν. 
Έχω ωραίες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο».

«Στα μέρη μας αυτή η περίοδος ήταν η χειρότερη μετά τον 
πόλεμο, πίστεψέ με. Οι νέοι έφευγαν και όσοι δεν το έκαναν, 
το έριχναν στο πιοτό. Όπως ακριβώς και οι περισσότεροι ενή-
λικοι. Δεν υπήρχε τουρισμός, δεν υπήρχαν επιδοτήσεις για τη 
γεωργία. Δεν υπήρχε δουλειά. Δεν υπήρχε μέλλον».

«Τότε, γιατί η Εύη και οι άλλοι έμειναν;»
«Και ποιος είπε ότι έμειναν;»
«Έφυγαν;»
«Η Εύη ήταν η πρώτη. Δεν ήταν μόνο ξύπνια αλλά και όμορ-

φη. Και ξέρεις τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στα μέρη μας στις 
έξυπνες και όμορφες κοπέλες;»

«Παντρεύονταν και το έριχναν στο ποτό;»
Ο Βέρνερ έγνεψε καταφατικά. «Ο πρώτος μαλάκας που περ-

νούσε, κι εδώ έχει ένα σωρό όπως και παντού, την έκανε να τον 
ερωτευτεί, την άφηνε έγκυο κι έπειτα άρχιζε να την πλακώνει 
στο ξύλο, αν δεν υπήρχαν αρκετές μπίρες στο ψυγείο. Και ύστε-
ρα από λίγο, πίστεψέ με, ποτέ δεν είναι αρκετό. Η Εύη είχε δει 
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τι συνέβαινε στις γυναίκες που έχαναν το μυαλό τους για κά-
ποιο μαλάκα».

Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τον Βέρνερ να χρησιμο-
ποιεί τέτοιο λεξιλόγιο.

«Η Εύη είχε ένα σχέδιο. Πήρε το απολυτήριό της με τον ψη-
λότερο βαθμό και κέρδισε μια υποτροφία για το πανεπιστήμιο. 
Τόσο αυτή όσο και ο Μάρκους ήταν δίγλωσσοι, όμως η μητέρα 
τους αρνιόταν να μιλήσει ιταλικά, έτσι κι εκείνη, όταν ήρθε η 
ώρα να διαλέξει πανεπιστήμιο και είχε μάθει να τη φωνάζουν 
Μπαουμγκάρτνερ, διάλεξε την Αυστρία».

«Τι σχολή;»
«Γεωλογία. Αγαπούσε αυτά τα βουνά. Το Μπλέτερμπαχ κυ-

ρίως. Το Μπλέτερμπαχ ήταν το μέρος όπου πήγαινε τον μικρό της 
αδελφό, όταν τα πράγματα στο σπίτι χειροτέρευαν, στο Μπλέ-
τερμπαχ επίσης, έτσι λένε, ανακάλυψε πως ήταν ερωτευμένη».

«Με τον Κουρτ;» ρώτησα, ξέροντας ήδη την απάντηση.
«Γνώριζαν ο ένας τον άλλο, γιατί σ’ ένα μικρό χωριό όπου 

γεννιούνται λίγα παιδιά, αυτά τα λίγα γνωρίζονται από πάντα, 
ζούσαν όμως διαφορετικές ζωές. Ο Κουρτ ήταν πέντε χρόνια με-
γαλύτερος από την Εύη, οδηγός ορειβάτης και άριστος διασώ-
στης. Προερχόταν από καλή οικογένεια. Ο πατέρας του, ο Χανς 
Σάλτσμαν, ήταν φίλος μου», σταμάτησε απότομα, για μια στιγ-
μή τα μάτια του γέμισαν θλίψη. «Καλός μου φίλος. Αυτός μετέ-
δωσε στον γιο του την αγάπη για το βουνό».

«Κι ο Χανς ήταν στο Σωστικό;»
«Μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αυτός μάζεψε τα χρή-

ματα για να αγοράσουμε το Αλουέτ. Θυμάμαι ότι ο Κουρτ μας 
ζητούσε πάντα να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε για να πη-
γαίνουμε βόλτα τους τουρίστες στους Δολομίτες σε καλή τιμή, 
όμως παρόλο που ως ιδέα ήταν μεγαλοφυής, εμείς δε θέλαμε να 
τ’ ακούσουμε καν. Το Αλουέτ χρησίμευε για να σώζει ανθρώ-
πους, όχι για να κάνει ευτυχισμένους μερικούς τουρίστες. Μη 
νομίσεις όμως ότι ήταν άπληστος. Ως οδηγός ο Κουρτ δεν κέρ-
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διζε και πολλά και ως διασώστης κέρδιζε ακόμα λιγότερα, μια 
και ήμασταν όλοι εθελοντές. Για τον Κουρτ όμως τα χρήματα 
δεν είχαν σημασία. Η ανταμοιβή του ήταν το βουνό».

«Ήταν ευτυχισμένος ο έρωτας της Εύης και του Κουρτ;»
Ο Βέρνερ χαμογέλασε. «Όπως συμβαίνει μόνο στα παραμύ-

θια. Η Εύη είχε ξεκάθαρες ιδέες για το μέλλον. Το πανεπιστή-
μιο, το πτυχίο με άριστα, ένα διδακτορικό και μετά το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Μπολτσάνο, για το οποίο εκείνη την επο-
χή γινόταν πολύς λόγος. Ήταν φιλόδοξη. Το όνειρό της ήταν να 
διαχειριστεί τη γεωλογική περιοχή. Και κατά τη γνώμη μου, θα 
τα κατάφερνε, ήταν πράγματι πολύ ικανή. Με το που έφτασε 
στο Ίνσμπρουκ, οι καθηγητές της την ξεχώρισαν αμέσως. Και 
να σκεφτείς ότι δεν είχε ζήσει εύκολη ζωή. Φαντάσου αυτή την 
κοπέλα, μια βουνίσια, που μιλάει τη διάλεκτό μας και αρχίζει 
να συζητάει μπροστά στους σοφούς του πανεπιστημίου, μερικοί 
από τους οποίους είχαν αρχίσει την καριέρα τους τη δεκαετία 
του τριάντα και του σαράντα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Κι 
εκτός αυτού, είχε εξαιρετικούς βαθμούς. Άρχισε να κάνει δημο-
σιεύσεις. Ήταν ένα ανερχόμενο άστρο».

Ανατρίχιασα. Κι εμένα με είχαν χαρακτηρίσει το πενήντα 
τοις εκατό ενός ανερχόμενου άστρου. Ένας χαρακτηρισμός που 
έφερνε γρουσουζιά. Καταραμένη γρουσουζιά.

«Πότε πήγε στο Ίνσμπρουκ;»
«Η Εύη έφυγε το ’81, αφήνοντας τον Μάρκους μόνο του. 

Ήταν ανήλικος και η μητέρα του, όπως λένε σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις, δεν είχε σώας τας φρένας, όμως ο Μάρκους ήξερε να 
τα βγάζει πέρα μόνος του. Η Εύη έφυγε και τον επόμενο χρό-
νο, το ’82, ο Κουρτ πήγε να ζήσει μαζί της, ήταν η χρονιά που η 
Ιταλία κέρδισε το Μουντιάλ», ο Βέρνερ γέλασε. «Να δεις κάτι 
κατεβασμένα μούτρα εδώ σ’ εμάς!»

«Πάντα για το εθνικιστικό θέμα;»
«Ήμασταν με τη Γερμανία».
«Όχι με την Αυστρία;» ρώτησα αθώα.
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Η αναπάντεχη απάντηση του Βέρνερ με έκανε να σκάσω στα 
γέλια. «Έχεις δει ποτέ την Εθνική Αυστρίας να παίζει ποδό-
σφαιρο; Καλύτερα να σηκώσεις λευκή σημαία».

«Θεέ μου, τι βλάκας που είμαι…»
«Δες το έτσι, Τζερεμάια: αν μιλάς για ποδόσφαιρο, δεν έχεις 

χρόνο για να φτιάχνεις βόμβες», μια σύντομη παύση. «Ο Κουρτ 
ήταν ερωτευμένος κι έφυγε. Όταν ο Χανς μου είπε ότι ο γιος 
του, ο μοναχογιός του, θα πήγαινε να ζήσει στο Ίνσμπρουκ με 
την Εύη, ήταν ένα μικρό σοκ ακόμα και για μένα, που με θεω-
ρούσαν άνδρα… με ευρείες αντιλήψεις».

«Υπό ποία έννοια;»
Ο Βέρνερ ξερόβηξε αμήχανα. «Σ’ αυτά τα μέρη είμαστε πά-

ντα κάπως… συντηρητικοί, καταλαβαίνεις;»
«Δεν ήταν παντρεμένοι».
«Και δε σκόπευαν να παντρευτούν. Έλεγαν ότι ο γάμος ήταν 

παράδοση άλλων εποχών. Προσπάθησα να πείσω τον Χανς πως 
δεν ήταν κακό πράγμα. Βλέπεις, εξαιτίας της συμβίωσης, ο Κουρτ 
και ο πατέρας του είχαν πάψει να μιλάνε, κι αυτό δε μου καλο-
καθόταν. Κι έπειτα η Εύη μου άρεσε, ήταν άξια κοπέλα. Όμως 
ο Χανς δεν μπόρεσε ποτέ να το καταπιεί. Όπως και πολλοί άλ-
λοι», πρόσθεσε ο Βέρνερ με πικρία, «στο Ζίμπενχουχ».

«Λόγω του επωνύμου της Εύης;»
«Όντας κατά το ήμισυ Ιταλίδα, η Εύη είχε να ξεπλύνει ένα 

αμάρτημα. Επιπλέον, συζούσε με τον αρραβωνιαστικό της, σε 
έναν κόσμο που δεν είχε καν ξανακούσει αυτή τη λέξη. “Συμ-
βίωση”. Το να συζείς ήταν μια χαρά για τις ντίβες του κινημα-
τογράφου, σίγουρα όμως όχι για τον θεοσεβούμενο κόσμο του 
Ζίμπενχουχ. Θέλεις όμως να σου πω όλη την αλήθεια;»

«Είμαι εδώ για ν’ ακούσω».
Ο Βέρνερ σταμάτησε.
Είχαμε φτάσει σ’ ένα σημείο όπου το μονοπάτι έστριβε από-

τομα πάνω από έναν γκρεμό γύρω στα σαράντα μέτρα. Ήμασταν 
εκτεθειμένοι στον αέρα που ερχόταν από τα δυτικά και που εί-
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χε αρχίσει κιόλας να δυναμώνει. Όμως ακόμα δεν έκανε κρύο.
«Ακόμα κι αν σε κάνει να δεις με διαφορετικό μάτι το Ζί-

μπενχουχ;»
«Φυσικά».
«Η Εύη είχε αρπάξει από το Ζίμπενχουχ ένα από τα καλύτε-

ρα παιδιά του. Καλό παιδί και καλός γαμπρός, όμως όπως συμ-
βαίνει πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, κανενός δεν πέρασε από 
το μυαλό ότι το να πάει στο Ίνσμπρουκ ήταν δική του ιδέα και 
όχι ένα είδος… εκδίκησης που είχε σχεδιάσει η Εύη για να τυ-
λίξει έναν από τους καλύτερους εργένηδες του χωριού».

«Τι μαλάκες».
«Μπορείς να το πεις δυνατά, αν και για χάρη της πατρίδας 

θα έπρεπε να σου δώσω μια μπουνιά στη μύτη. Τελείως μαλά-
κες. Μετά, ο καιρός πέρασε και όπως συμβαίνει στα μικρά μέ-
ρη σαν το δικό μας, η Εύη κι ο Κουρτ ξεχάστηκαν. Αν δεν ήταν ο 
Μάρκους, πιστεύω ότι κανείς πια δε θα ξαναμιλούσε γι’ αυτούς».

«Επειδή ο Μάρκους είχε μείνει εδώ».
«Πήγαινε στο σχολείο και περνούσε τις ημέρες του τριγυρί-

ζοντας στα βουνά. Όταν μπορούσε, δούλευε σαν βοηθός σ’ ένα 
ξυλουργείο στο Αλντίνο, για να μαζέψει μερικά λεφτά. Η Εύη 
κι ο Κουρτ έρχονταν στο Ζίμπενχουχ κυρίως γι’ αυτόν. Ο Κουρτ 
κι ο πατέρας του, παρ’ όλες τις προσπάθειές μου να τον κάνω να 
λογικευτεί, ήταν ακόμα στα μαχαίρια».

Έχοντας περάσει τη μισή μου ζωή κατηγορώντας τον πατέ-
ρα μου και την άλλη μισή συνειδητοποιώντας πόσο του έμοια-
ζα, το κατάλαβα αμέσως.

«Έρχονταν σπάνια. Δεν υπήρχε Ενωμένη Ευρώπη, δεν υπήρ-
χαν τιμές ευκαιρίας και κυρίως δεν υπήρχαν πιστωτικές κάρ-
τες για την Εύη και τον Κουρτ. Το να ταξιδέψεις κόστιζε μια 
περιουσία. Η Εύη είχε την υποτροφία της και ξέροντάς την, εί-
μαι σίγουρος πως πρέπει να είχε και κάποια παρτ τάιμ δουλειά 
εκεί πάνω. Αντίθετα, ο Κουρτ βρήκε την πιο κλασική δουλειά 
Ιταλού μετανάστη».
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«Πιτσαρία;»
«Γκαρσόνι. Ήταν ευτυχισμένοι και είχαν μέλλον. Δε σου το 

κρύβω», σταμάτησε πριν μου ζητήσει τσιγάρο, «αυτό είναι κυρίως 
που δεν μπορώ να χωνέψω στην ιστορία της σφαγής: ο Κουρτ κι η 
Εύη είχαν το μέλλον μπροστά τους. Ένα ωραίο μέλλον».

Καπνίσαμε σιωπηλοί, ακούγοντας τον άνεμο που έκανε τις 
κορυφές των δέντρων να λυγίζουν.

Ούτε δέκα χιλιόμετρα μακριά από μας, το Μπλέτερμπαχ πα-
ρακολουθούσε τη συζήτησή μας.

«Κάποιοι στο χωριό είπαν ότι ο Κύριος τους τιμώρησε για 
τις αμαρτίες τους».

Αυτά τα λόγια ήταν για μένα σαν καμτσικιά. Ένιωσα αηδία.
«Τι συνέβη στις 28 Απριλίου, Βέρνερ;»
Ο Βέρνερ στράφηκε προς το μέρος μου τόσο αργά, που νό-

μισα ότι δεν είχε καταλάβει την ερώτηση.
«Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Μπο-

ρώ μόνο να σου πω τι είδα και τι έκανα εγώ. Ή μάλλον… τι εί-
δα και τι έκανα μεταξύ της 28ης και της 30ής Απριλίου, εκείνο 
το καταραμένο 1985. Ας κάνουμε μια συμφωνία, Τζερεμάια».

Ήταν εξαιρετικά σοβαρός.
«Τι είδους συμφωνία;»
«Εγώ θα σου πω ό,τι ξέρω, χωρίς να παραλείψω τίποτα, κι 

εσύ, σε αντάλλαγμα, θα μου υποσχεθείς ότι δε θ’ αφήσεις αυτή 
την ιστορία να σε κατασπαράξει».

Είχε χρησιμοποιήσει το γερμανικό ρήμα Fressen που σημαί-
νει «τρώω», αλλά χρησιμοποιείται για τα ζώα. Για τους ανθρώ-
πους υπάρχει άλλο ρήμα, το Essen.

Τα θηρία κατασπαράζουν.
«Aυτό που συμβαίνει όταν αφήνει κάποιος να τον παρασύ-

ρει η ιστορία της σφαγής του Μπλέτερμπαχ».
Ανατρίχιασα.
Το αεράκι που είχε γίνει άνεμος μου φαινόταν σαν να σφύ-

ριζε.
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«Πες μου».
Εκείνη τη στιγμή το κινητό μου έβγαλε έναν ήχο που μας έκα-

νε και τους δύο να αναπηδήσουμε.
«Συγγνώμη», είπα ενοχλημένος για τη διακοπή.
Η γραμμή είχε ένα σωρό παράσιτα και χρειάστηκα κάμπο-

ση ώρα για να καταλάβω.
Ήταν η Ανελίζ. Και έκλαιγε.
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Μια τριπλή ανθρωποκτονία που παρέμεινε άλυτο μυστήριο. Ένα 
σύννεφο ανείπωτης βίας που στοιχειώνει μια απομονωμένη κοι-
νότητα στα βουνά των Άλπεων. Ένας ξένος που δεν έχει ξεχάσει. 

Το 1985, ο Κουρτ Σάλτζμαν, ο Μάρκους Μπάουμγκαρτνερ και η αδερφή 
του Εύη σκοτώνονται στο Μπλέτερμπαχ, ένα γιγάντιο φαράγγι γεμά-
το απολιθώματα που αποτυπώνουν τη φοβερή ιστορία του κόσμου. 
Κάποιος στην κυριολεξία τους κατακρεούργησε κατά τη διάρκεια μιας 
καταιγίδας. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Τζερεμάια Σάλιντζερ, ένας 
Αμερικανός σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ που παντρεύτηκε μια Ιταλίδα από 
την περιοχή, μαθαίνει για το γεγονός αυτό και είναι αποφασισμένος 
να ανακαλύψει την αλήθεια. Oρισμένοι τον προειδοποιούν να μην 
ασχοληθεί. Ανάμεσά τους και ο πεθερός του, που ήταν στο παρελθόν 
επικεφαλής της ομάδας διάσωσης των Άλπεων, ένας από τους άντρες 
που βρήκαν τα τρία πτώματα, καθώς και η γυναίκα του Σάλιντζερ Ανε-
λίζ, που ανησυχεί για τον ίδιο και την κόρη τους Κάρλα. Φαίνεται ότι 
οι φόνοι μεταφέρουν μαζί τους μια κατάρα. Κάτι τρομακτικό και ξεχα-
σμένο ξύπνησε στο Μπλέτερμπαχ. Κάτι τόσο παλιό όσο και η ίδια η Γη. 

ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΝΤ’ ΑΝΤΡΕΑ

Πώς αισθάνεστε για  
τη λογοτεχνική επιτυχία σας;

Είναι μια περίεργη αίσθηση, σαν να είσαι 
υπό την επήρεια ψυχοφαρμάκων και  

να περπατάς στα σύννεφα. Χτυπάει  
το τηλέφωνο και μου λένε ότι και άλλη μια 

χώρα αγόρασε τα δικαιώματα, ύστερα  
η τηλεόραση και ο κινηματογράφος που 

τα ζητάνε. Για κάποιον σαν εμένα που 
δουλεύει με τις λέξεις είναι δύσκολο  

να το παραδεχτεί, αλλά πράγματι δεν  
ξέρω πώς να περιγράψω αυτό που ζω.

Τι σας ώθησε να γράψετε
αυτό το βιβλίο;

Προσωπικά δεν πιστεύω στα μεταφυσικά 
και τα συμπαρoμαρτούντα, αλλά 
μου συνέβη κάτι παράλογο. Μου 
παρουσιάστηκε ένα όραμα, ένας 

άντρας και ένα κοριτσάκι να κοιτάζουν 
ένα απολίθωμα, έναν αμμωνίτη σαν 

αυτούς που υπάρχουν στα μέρη μου. 
Και το κοριτσάκι είχε ένα βλέμμα που σε 

κεραυνοβολούσε. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. 
Το βιβλίο ήταν μέσα μου, έπρεπε  

μόνο να βρω τη φωνή μου και,  
στο τέλος, τα κατάφερα.   

Η γραφή σας έχει κάτι παλαιικό, όχι 
συνηθισμένο στο ιταλικό νουάρ. 

Συμφωνείτε; 
Δεν ξέρω. Το να ζεις σε μια περιοχή μακριά 

από τα μητροπολιτικά κέντρα
ίσως βοηθάει. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο 

και το ότι ξέρω γερμανικά. Αλλά στην 
πραγματικότητα αυτό που επιδιώκω είναι  

η απλότητα και η ταχύτητα στην αφήγηση,
ώστε να μη χάσω την προσοχή  

του αναγνώστη.

Απόσπασμα από συνέντευξη του συγγραφέα 
στο www.repubblica.it

Ο ΛΟΥΚΑ ΝΤ’ ΑΝΤΡΕΑ γεννήθηκε  
το 1979 στο Μπολτσάνο, όπου 
και ζει. Είναι ο συγγραφέας της 
τηλεοπτικής σειράς Mountain 
Heroes, με θέμα τις πραγματικές 
διασώσεις στις Άλπεις. Η ΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ, το πρώτο του θρίλερ, 
πούλησε στην Ιταλία περισσότερα 
από 100.000 αντίτυπα μέσα σε 
μερικούς μήνες από την κυκλοφορία 
του και τα δικαιώματά του έχουν 
πουληθεί σε 31 χώρες.  

Θα μπορούσε να συγκριθεί, χωρίς υπερβολή, με τον Στίβεν Κινγκ και τον Τζο Νέσμπο.
LA REPUBBLICA
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