
Στην A.J. Lake, με όλη μου την αγάπη



Το ονοματεπώνυμο Άνταμ Μπλέικ είναι ψευδώνυμο. Το χρη-
σιμοποιεί γνωστός συγγραφέας μυθιστορημάτων και διε-
θνών μπεστ σέλερ που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Τα νερά του Δούναβη κυλούν κατακόκκινα,  
σαν αίμα…
Οι πύργοι του Λονδίνου γέρνουν στο έδαφος…

Άγγελος με πύρινο ξίφος εμφανίζεται πάνω  
από την Ιερουσαλήμ…

Και πολύ σύντομα, μια πόλη θα αφανιστεί.

Έρχεται η συντέλεια του κόσμου





Πρόλογος

ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΕΤΟΙΜΑ.

Τα υποψήφια θύματα είχαν δεθεί χειροπόδαρα, είχαν στοι-
χηθεί με την αρμόζουσα σειρά και είχαν γονατίσει στο κρύο 
πέτρινο δάπεδο μέσα στο μικρό δωμάτιο, στο πίσω μέρος του 
παλιού σπιτιού. Το δωμάτιο αυτό ήταν πραγματικά πάρα πολύ 
στενό για την τελετή που επρόκειτο να γίνει εκεί. Υπήρχαν 
άλλα, πολύ πιο κατάλληλα δωμάτια, αλλά το συγκεκριμένο το 
είχε επιλέξει ο προφήτης για λόγους τους οποίους ελάχιστοι 
κατανοούσαν.

Το σούρουπο ήταν ζεστό και ο ήλιος είχε μόλις δύσει, αλλά 
οι πέτρινες πλάκες παρέμεναν κρύες. Ίσως γι’ αυτόν το λόγο, ή 
για άλλους εξίσου βάσιμους λόγους, οι αιχμάλωτοι, άντρες και 
γυναίκες, έτρεμαν όσο περίμεναν γονατιστοί.

Ο Μπερ Λούζιμ έστειλε έναν από τους άντρες του να ειδοποι-
ήσει τον προφήτη ότι ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν.

Ο άντρας αυτός επέστρεψε σχεδόν αμέσως, βαδίζοντας γε-
μάτος σεβασμό πίσω από το ιερό πρόσωπο. Ο Σεκόλνι είχε φο-
ρέσει κόκκινο ράσο με μαύρο ποδόγυρο – κόκκινο για το αίμα, 
μαύρο για το πένθος. Κόκκινα κοτσιδάκια ήταν πλεγμένα στη 
μαύρη του γενειάδα. Στις λεπτοκαμωμένες παλάμες των χε-
ριών του, που έμοιαζαν με χέρια βιολιστή ή γιατρού, τα αρα-
μαϊκά λόγια ήταν γραμμένα με κόκκινο μελάνι μέσα σε μαύρα 
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καρτούς, τα αρχαία αιγυπτιακά οβάλ πλαίσια που περιέκλειαν 
ονόματα βασιλέων ή προφητών, υποδηλώνοντας έτσι πως ο 
Θεός τού είχε αναθέσει την εξουσία να χαρίζει τη ζωή, μα και 
να την αφαιρεί. 

Ο προφήτης κράτησε ανοιχτό το ιερό βιβλίο στα χέρια του κι 
έσκυψε το κεφάλι σαν να διάβαζε. Μόνο που τα μάτια του ήταν 
κλειστά. Οι άλλοι άντρες μέσα στο δωμάτιο είχαν τη σύνεση να 
μη μιλήσουν μια τέτοια στιγμή, αλλά αντάλλαξαν ματιές, γεμά-
τοι ταραχή και δέος από αυτό το μικρό σημάδι της διαφορετικό-
τητας του προφήτη.

Ο Μπερ Λούζιμ υποκλίθηκε στον ιερό άντρα –μια βαθιά, 
παρατεταμένη υπόκλιση– και οι υπόλοιποι έσπευσαν να ακο-
λουθήσουν το παράδειγμά του. Τότε ο Σεκόλνι άνοιξε τα μάτια 
και χαμογέλασε στον παλιό του φίλο, ένα ανυπόκριτο χαμόγελο 
ζεστασιάς και αμοιβαίας χαράς. 

«Μόχθησες πολύ καιρό γι’ αυτό», του είπε στη γλώσσα της 
πατρίδας τους. «Και τώρα επιτέλους ήρθε η ώρα».

«Όλοι μοχθήσαμε», αποκρίθηκε ο Μπερ Λούζιμ. «Είθε το 
Ένα και Μοναδικό Όνομα, ο Θεός, να σε καθοδηγήσει, Αβρά. 
Είθε η Ουράνια Δύναμη να χαρίσει αντοχή στο χέρι σου».

«Σας παρακαλώ! Πείτε μας τι θα μας κάνετε!»
Ένας από τους άντρες αιχμαλώτους ήταν αυτός που είχε μι-

λήσει. Ήταν ολοφάνερα τρομοκρατημένος, αλλά πάσχιζε απε-
γνωσμένα να μην το δείξει. Ο Μπερ Λούζιμ ένιωσε σεβασμό για 
το θάρρος του άντρα· θα πρέπει ήδη να γνώριζε, μέσες-άκρες, 
την απάντηση στην ερώτησή του. 

Παρόλο που αγνόησε την ερώτηση, ο Σεκόλνι κάρφωσε σκε-
φτικός και για πολλή ώρα το βλέμμα του στη σειρά των γονατι-
στών αντρών και γυναικών. Ο Μπερ Λούζιμ περίμενε δίπλα του 
σιωπηλός. Τώρα που είχαν φτάσει ως εδώ και είχε γίνει κάθε 
προετοιμασία, θα ακολουθούσε το δρόμο που θα του έδειχνε ο 
προφήτης.
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«Πιστεύω πως τα στόματά τους πρέπει να κλείσουν», είπε 
εντέλει ο Σεκόλνι. «Ειδάλλως ο θόρυβος θα είναι μεγάλος. 
Ανάρμοστος και περιττός. Και θα αμαυρώσει την επισημότητα 
της περίστασης». 

Ο Μπερ Λούζιμ έγνεψε κοφτά στον πλησιέστερο από τους 
άντρες του. «Κάν’ το».

Δύο από τους ακόλουθούς του πλησίασαν τη γραμμή των 
αιχμαλώτων κι έχωσαν με τη σειρά στουπιά από λινάρι στα 
στόματα όσων θα προσφέρονταν για θυσία. Σε λίγο, το έργο 
τους είχε ολοκληρωθεί. Όταν φιμώθηκε και ο τελευταίος από 
τους δώδεκα αιχμαλώτους, οι δύο άντρες χαιρέτησαν τον αρ-
χηγό τους με τη γροθιά τους σφιγμένη, και τον προφήτη με 
το σημάδι της θηλιάς. Έπειτα αποσύρθηκαν στο κατώφλι του 
δωματίου.

«Πού είναι η λεπίδα;» ρώτησε ο Σεκόλνι. Ασφαλώς γνώ-
ριζε πού βρισκόταν· η ερώτηση έγινε μόνο για χάρη του 
τελετουργικού. 

Έτσι, ο Μπερ Λούζιμ απάντησε με τελετουργικό τρόπο. Άνοι-
ξε το τζάκετ του για να φανεί η πλεκτή θήκη από κάνναβη με 
τις πολλές τσέπες, που ήταν ραμμένη στη φόδρα, κι έβγαλε ένα 
από τα μαχαίρια του. Σε πολλά μέρη θα το αποκαλούσαν στει-
λεό, αφού δεν είχε ξεχωριστή λαβή, παρά μονάχα ένα κάπως 
πιο παχύ στέλεχος απ’ όπου μπορούσε κανείς να το κρατήσει με 
ασφάλεια, και μια λεπτή ασύμμετρη λεπίδα, καμπυλωτή στη μία 
άκρη της κοντά στην αιχμή και τόσο κοφτερή που μπορούσε να 
κόψει στα δύο μια τρίχα.

«Ιδού η λεπίδα». Τη γύρισε ανάποδα στο χέρι του και την 
έτεινε στον Σεκόλνι.

Ο προφήτης την πήρε κι έγνεψε, ευχαριστώντας τον. Στρά-
φηκε προς τους γονατιστούς άντρες και γυναίκες.

«Από την αμαρτία σας θα γεννηθεί ένα μεγάλο καλό», 
τους είπε, μιλώντας τώρα στη δική τους γλώσσα ώστε να τον 
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καταλάβουν και να βρουν παρηγοριά. «Από τον πόνο σας, μια 
ανείπωτη ευλογία. Κι από το θάνατό σας, η αιώνια ζωή».

Είχε δίκιο για το θόρυβο. Ακόμη και με τα φίμωτρα, και 
παρόλο που ο Σεκόλνι ενεργούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, 
τα επόμενα είκοσι λεπτά ήταν βασανιστικά κι εξαντλητικά. 
Όλοι οι παριστάμενοι ήταν εξοικειωμένοι με το θάνατο, αλλά 
ένας τέτοιος θάνατος, με το θύμα ανήμπορο και πανικόβλητο 
καθώς έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει, δεν είναι ευχάριστο 
θέαμα. 

Όμως εκείνοι το παρακολουθούσαν. Επειδή γνώριζαν το 
σκοπό αυτής της θανάτωσης και τι εξαρτιόταν από αυτήν.

Ο προφήτης σηκώθηκε επιτέλους, με το χέρι του να τρέμει 
από την κούραση. Το ράσο του δεν ήταν κόκκινο τώρα πια. 
Μέσα στο ανήλιαγο δωμάτιο, το αίμα που το είχε ποτίσει το 
είχε βάψει μαύρο από πάνω ως κάτω. Ο Μπερ Λούζιμ έκανε ένα 
βήμα μπροστά για να στηρίξει τον Σεκόλνι, παίρνοντας πάνω 
του λίγο από το αίμα – κυριολεκτικά, γιατί συμβολικά ήταν ήδη 
βουτηγμένος ολόκληρος στο αίμα. 

«Τα γρανάζια αρχίζουν να γυρνούν», είπε ο Σεκόλνι.
«Και τα φτερά να φτερουγίζουν», συμπλήρωσε ο Μπερ 

Λούζιμ.
«Αμήν!»
Ο Μπερ Λούζιμ έδωσε το σινιάλο να ανάψει η φωτιά.
Και καθώς ξεμάκραιναν με το αυτοκίνητο, το παλιό σπίτι τυ-

λιγόταν στις φλόγες. Όχι σαν πυρσός, μα σαν φάρος του παλιού 
καιρού, τοποθετημένος πάνω σε λόφο ώστε να προειδοποιεί 
τους ανθρώπους για τον επερχόμενο κίνδυνο.

Κανένας όμως δεν θα το έβλεπε έτσι, και ο Μπερ Λούζιμ το 
ήξερε. Θα αγνοούσαν την προειδοποίηση ώσπου θα ήταν πια 
πολύ αργά.

Και εκείνη την ελπιδοφόρα στιγμή, μια σκέψη τρύπωσε στο 
μυαλό του. Όταν ήταν νεότερος, τότε που ο ζήλος του κάποιες 
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φορές υπερίσχυε της σύνεσης, του είχαν δώσει το παρατσού-
κλι ο Δαίμονας. Τώρα βέβαια ήταν κάτι πολύ περισσότερο από 
αυτό.

Όταν όμως θα πετάγονταν τα καπάκια από τα καζάνια της 
Κολάσεως και όλοι οι δαίμονες θα έβγαιναν έξω την ίδια στιγμή, 
ίσως οι άνθρωποι να θυμούνταν αυτή την ειρωνεία.





ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΜΙΑ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
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Η ΧΗΔΕΡ ΚΕΝΕΝΤΙ, ΠΡΏΗΝ ΥΠΑΞΙΏΜΑΤΙΚΟΣ Επιθεωρήτρια 
Κένεντι 4031 στην Υπηρεσία Αντιμετώπισης Σοβαρού Οργανω-
μένου Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδί-
νου, τώρα πια όμως χωρίς βαθμό αστυνομικού, βγήκε από το 
κτίριο που βρισκόταν στον αριθμό 32 της οδού Λόντον Μπριτζ, 
γνωστό και ως «Σαρντ», έξω στην εκτυφλωτική καλοκαιρινή 
λιακάδα. Κατέβηκε τα σκαλιά του κτιρίου με ζωηρό βήμα, αλλά 
μόλις έφτασε στο πεζοδρόμιο κοντοστάθηκε εκεί, καταμεσής 
του κόσμου, χωρίς να ξέρει τι να κάνει, με τους περαστικούς να 
τη σκουντάνε.

Το δεξί της χέρι πονούσε.
Πονούσε επειδή οι κλειδώσεις των δαχτύλων της ήταν 

ματωμένες.
Ήταν ματωμένες επειδή τις είχε γδάρει στο σαγόνι του άντρα 

που μέχρι πριν από πέντε λεπτά είχε υπάρξει εργοδότης της.
Ήταν μια εξίσωση για την οποία προσπαθούσε ακόμα να 

βρει λύση. 
Ήταν στενοχωρημένη από αυτό το ξέσπασμα της άκρα-

της οργής της και κάτι παραπάνω από έκπληκτη. Σε φυσιολο-
γικές συνθήκες, αν ο πελάτης έκανε κάποιο σεξιστικό σχόλιο, 
επιχειρούσε να τη χουφτώσει δήθεν τυχαία ή ακόμη κι αν αμ-
φισβητούσε την επαγγελματική της ακεραιότητα, εκείνη θα 
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αντιμετώπιζε την κατάσταση ήρεμα και επιδέξια, παραμένο-
ντας ψύχραιμη. Ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν θα του έριχνε 
γροθιά στο πρόσωπο.

Μόνο που δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία 
φορά που είχε νιώσει φυσιολογική.

Τρίβοντας απαλά το πληγωμένο χέρι της, ενσωματώθηκε 
στην αδιάκοπη ροή ντόπιων περαστικών και τουριστών. Ήθελε 
να πάει στο σπίτι της και να βυθίσει το χέρι της σε κρύο νερό. 
Ύστερα να πιει ένα καλό, δυνατό ποτό και μετά άλλο ένα, ακόμη 
πιο δυνατό.

Το μόνο πρόβλημα σε αυτό ήταν η Ίζι. Η Κένεντι δεν ήξε-
ρε πόσο ακόμα θα συνεχιζόταν η σημερινή κατρακύλα μέχρι να 
πιάσει πάτο. Ή ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες αν 
πήγαινε απροειδοποίητα να δει την Ίζι σε ώρα εργασίας. Την 
τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό…

Προσπάθησε να το αποφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε· η ει-
κόνα έκανε φλας στο μυαλό της και την κυρίευσαν τα ίδια συ-
ναισθήματα που της γεννούσε πάντα: πικρή οργή και από κάτω 
ένα τρομακτικό κενό, σαν φτηνό ουίσκι που χύνεται πάνω σε 
πάγο.

Γι’ αυτό, δεν πήγε στο σπίτι. Πήγε σε ένα μπαρ –ένα απρό-
σωπο μαγαζί με μια δήθεν εκκεντρική ονομασία, που είχε μέσα 
βαρελάκια με ποτά– για να πιει πραγματικά, αντί μεταφορικά, 
εκείνο το ουίσκι. Το κρατούσε στα χέρια της μελαγχολικά και 
αναρωτιόταν τι θα γινόταν στη συνέχεια. Η δουλειά στη Σά-
ντχερστ Μπαλαντάιν υποτίθεται ότι θα ήταν η αρχή για κάτι 
καλό, αλλά όταν σηκώνεις χέρι στο αφεντικό σου, μάλλον μει-
ώνονται δραστικά οι πιθανότητες να σε συστήσει σε άλλους. 
Έτσι, είχε καταλήξει με μηδενικούς πιθανούς πελάτες, με άδεια 
την ατζέντα των επαγγελματικών της ραντεβού και με μια άπι-
στη (ίσως κατ’ εξακολούθηση άπιστη) φιλενάδα. Το μέλλον φά-
νταζε λαμπρό.
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Το αγαλματένιο κορμί της Κένεντι και τα μακριά ξανθά 
μαλλιά της προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον των υπόλοι-
πων πελατών που τα έπιναν στο μπαρ μέρα μεσημέρι. Αν δεν 
ήταν αυτός ο λόγος, τότε θα ήταν η συνηθισμένη κουραστική 
αντίδραση στη θέα μιας γυναίκας που φορά στολή. Η δική της 
στολή βέβαια βρισκόταν στο άλλο άκρο του φάσματος –κολ-
λαριστή σκούρα μπλε, σαν αστυνομική, ολόσωμη φόρμα προ-
σωπικού ασφαλείας και μαύρες στρατιωτικές μπότες– αλλά 
για κάποιους άντρες και μόνο το γεγονός ότι φορούσε στολή 
έφτανε και περίσσευε. 

Έπινε την τελευταία γουλιά του ουίσκι της, όταν χτύπησε το 
κινητό της. Το έβγαλε από την τσάντα της με μια φευγαλέα ανα-
λαμπή ελπίδας. Κάποιες φορές, μια πόρτα άνοιγε ακριβώς τη 
στιγμή που έκλεινε μια άλλη. 

Όμως στο τηλέφωνο ήταν ο Εμίλ Γκασάν. Ένας ακαδημαϊ-
κός, ιστορικός σε πανεπιστήμιο της Σκοτίας, τον οποίο η Κένε-
ντι είχε γνωρίσει σε μια παλιά υπόθεση – κι αυτό ήταν το μονα-
δικό πράγμα για το οποίο εκείνος ήθελε να της μιλά. Η Κένεντι 
απέρριψε την κλήση κι έριξε το τηλέφωνο πάλι μέσα στην τσά-
ντα της. 

Σκέφτηκε να περάσει τη μέρα περιφερόμενη άσκοπα στο 
Λονδίνο, να πάει σε κάποια γκαλερί ή στον κινηματογράφο. 
Αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν γελοίο. Δεν ήταν δα καμιά μαθητρι-
ούλα που είχε κάνει κοπάνα από το σχολείο· είχε ξεμείνει από 
δουλειά και δεν είχε νόημα να το αναβάλλει άλλο. Ανασήκωσε 
τους ώμους και ξεκίνησε για το σπίτι.

Το σπίτι της βρισκόταν στην περιοχή Πίμλικο – μια σύντομη, 
στριμωγμένη από τον πολύ κόσμο διαδρομή με το μετρό ως την 
ομώνυμη στάση, αλλά από εκεί, μια αρκετά μεγάλη απόσταση 
με τα πόδια ως τη Βόξολ Μπριτζ. Αρκετά μεγάλη, έστω, για να 
αναθεωρήσει η Κένεντι την προηγούμενη ρητορική ερώτησή 
της ώσπου να φτάσει στην πόρτα του διαμερίσματός της. Πού 
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ακριβώς θα σταματούσε η κατρακύλα της σημερινής ημέρας; 
Και ήθελε στ’ αλήθεια να το μάθει; 

Φρόντισε να κάνει πολύ θόρυβο με το κλειδί στην κλειδαριά, 
να σύρει δυνατά τα πόδια της στο πάτωμα και να κλείσει την 
πόρτα με βρόντο. Είχε προχωρήσει στα μισά του χολ, όταν η Ίζι 
βγήκε να τη χαιρετήσει – από το σαλόνι, και όχι από την κρεβα-
τοκάμαρα, παρατήρησε η Κένεντι με ανακούφιση. 

Η Ίζι ήταν κοντύτερη και πιο σκουρόχρωμη από την Κένε-
ντι, αλλά πολύ πιο ζουμερή: μια ακόλαστη και ευλύγιστη μπάλα 
αισθησιασμού, από την οποία οι αρκετά φαρδιοί γοφοί της δεν 
αφαιρούσαν το παραμικρό. Δείχνοντας ολοφάνερα έκπληκτη, 
μα και καχύποπτη μαζί που αντίκριζε την Κένεντι, η Ίζι παραμέ-
ρισε ένα τσουλούφι από τα καστανά, στο χρώμα της σοκολάτας, 
μάτια της. 

«Έι! Καλώς μου την», είπε.
«Είσαι σίγουρη;» την αποπήρε η Κένεντι.
«Φιλάκι δεν έχει;»
Καλή ερώτηση, μόνο που η Κένεντι δεν είχε μια εξίσου καλή 

απάντηση – ή μια καλή δικαιολογία για να το αποφύγει. Προ-
χώρησε ανόρεχτα ως το τέρμα του χολ, φίλησε την Ίζι στο μά-
γουλο και την προσπέρασε.

Η Ίζι στράφηκε να την κοιτάξει καθώς απομακρυνόταν. 
«Νωρίς γύρισες», σχολίασε. «Τι έγινε, άρχισες τους αιφνιδια-
στικούς ελέγχους τώρα;»

«Όχι», απάντησε η Κένεντι. «Θα έπρεπε μήπως;»
«Όχι».
«Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα».
Ήταν φανερό πως είχαν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συ-

ζήτησης. Η Κένεντι κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, κάνοντας 
πρώτα μια στάση στην κουζίνα για να βάλει λίγο πάγο σε ένα 
ποτήρι. Όταν όμως άνοιξε το ντουλάπι με τα ποτά και βρέθηκε 
αντιμέτωπη με το ίδιο της το βλέμμα στον καθρέφτη που ήταν 
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ενσωματωμένος στο πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού, έχασε λίγο 
από τον ενθουσιασμό της. Είχε ήδη πιει ένα ποτό. Αν γινόταν 
λιώμα στο μεθύσι στις έντεκα το πρωί, θα ήταν σαν να έβγαζε 
κραυγή βοήθειας.

Η Ίζι την είχε ακολουθήσει στο σαλόνι. «Συμβαίνει κάτι;» 
ρώτησε. «Δεν υποτίθεται ότι σήμερα το πρωί έπρεπε να είσαι 
στη “Σκατοχέρστ Μπαλαντοτέτοια”;»

«Σάντχερστ Μπαλαντάιν λέγεται».
«Τέλος πάντων. Αυτήν».
«Εκεί ήμουν». Η Κένεντι στράφηκε να την αντικρίσει με το 

μπουκάλι στο χέρι.
«Και τι έγινε; Τους έδωσες την αναφορά σου;»
«Προσπάθησα».
Η Ίζι έγειρε το κεφάλι στο πλάι και την κοίταξε με μια τόσο 

κωμικά απορημένη έκφραση, που αν η Κένεντι δεν ήταν στις 
κακές της, θα την έβρισκε χαριτωμένη. Τώρα όμως τη νευρίασε. 

«Ο πελάτης αρνήθηκε την ενημέρωσή μου. Μου είπε να μην 
υποβάλω την αναφορά μου. Προσφέρθηκε επίσης να μου δώσει 
ένα μπόνους για την καλή μου απόδοση, αν πετούσα στα σκου-
πίδια την αναφορά μου και παρουσίαζα το τμήμα του όμορφο 
και καθαρό ενώ στην πραγματικότητα βρομούσε κι έζεχνε».

«Δεν καταλαβαίνω», είπε η Ίζι.
Η Κένεντι έκανε να βάλει το μπουκάλι πίσω στο ντουλάπι, 

μετάνιωσε και το ξανακατέβασε, και τελικά έριξε μια δόση ου-
ίσκι στο ποτήρι της. «Αληθοφανής δυνητική άρνηση λέγεται 
αυτό», μουρμούρισε. «Σύμφωνα με την αναφορά, υπάρχουν 
ένα-δύο άτομα μέσα στην εταιρεία, που κάνουν αγοραπωλησίες 
μετοχών των πελατών, βασιζόμενοι σε πληροφορίες από μέσα. 
Αν ο Κένγουντ το γνωρίζει, τότε είναι κι αυτός μπλεγμένος. Και 
εφόσον ένας από τους δύο απατεώνες –ο σίγουρος, όχι ο πιθα-
νός– είναι το αφεντικό του, αποφάσισε ότι είναι καλύτερα να 
μη γνωρίζει». 
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«Τότε γιατί σε προσέλαβε εξαρχής;» απόρησε η Ίζι. «Είναι 
ανόητο».

Η Κένεντι κατένευσε και ανάδευσε το δυνατό, ανάμεικτο 
ουίσκι μέσα στο ποτήρι. Μόρφασε. Το γούστο της Ίζι στο ποτό 
ήταν αποδεδειγμένα φρικτό. Αυτό όμως δεν την πτόησε και 
στράγγιξε το ποτήρι της. «Η συμμόρφωση προς τους κανόνες 
είναι μέρος της δουλειάς του. Έπρεπε να φανεί πως έκανε κάτι 
γι’ αυτό – ελπίζοντας βέβαια να γυρίσω με άδεια χέρια. Κι όταν 
δεν έγινε αυτό…»

Η φωνή της έσβησε. 
«Και τι έγινε τελικά; Το πήρες;» ρώτησε η Ίζι.
«Ποιο;»
«Το μπόνους για την καλή σου απόδοση».
Η Κένεντι αναστέναξε και άφησε το άδειο της ποτήρι. «Όχι, 

Ίζι, δεν το πήρα. Ο τύπος προσπαθούσε να σώσει το τομάρι του 
και να μπλέξει εμένα. Αν δεχόμουν τη δωροδοκία και σε ένα 
χρόνο από τώρα γινόταν διοικητική έρευνα ή έρευνα από την 
Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, αυτός θα μπορούσε 
να ισχυριστεί ότι απέκρυψα πληροφορίες. Και τότε ο τύπος θα 
έβγαινε λάδι και οι επιθεωρητές θα κυνηγούσαν εμένα». 

«Α. Μάλιστα». Η έκφραση της Ίζι άλλαξε. «Και τελικά τι έγινε;»
Η Κένεντι έδειξε τις κλειδώσεις των δαχτύλων της με τα ίχνη 

ξεραμένου αίματος επάνω τους. Η Ίζι της πήρε το χέρι και το 
φίλησε. «Μπράβο σου, μωρό μου!» είπε. «Εκτός βέβαια κι αν 
σου κάνει μήνυση. Θα σου κάνει;»

«Αμφιβάλλω. Όταν έχω κάποια προσωπική συνομιλία φρο-
ντίζω να τη μαγνητοφωνώ. Έχω καταγράψει, λοιπόν, την ανήθι-
κη πρότασή του. Χώρια που έτσι κι άλλως θα στείλω την αναφο-
ρά στον ίδιο, στο αφεντικό του και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
Το κακό είναι ότι μου χρωστάει ακόμα τη μισή αμοιβή μου. Κι 
όταν έφευγα δεν τον είδα να βγάζει το μπλοκ των επιταγών του».

«Υπάρχει κάποιος άλλος πελάτης στον ορίζοντα;»
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«Ούτε στον ορίζοντα ούτε στο σύμπαν ολόκληρο, Ίζι. Σκο-
πός ήταν αυτή η εταιρεία να με συστήσει σε άλλες εταιρείες που 
θα είχαν ανάγκες για προσωπικό ασφαλείας, τις οποίες δεν θα 
μπορούσαν να καλύψουν εσωτερικά. Και κάτι μου λέει ότι αυτό 
δεν πρόκειται να συμβεί τώρα». 

Η Ίζι έδειξε μια διεστραμμένη χαρά για τα δυσάρεστα νέα. 
«Δεν χάθηκε δα κι ο κόσμος», είπε. «Μπορείς να γίνεις η σπι-
τωμένη ερωμένη μου για λίγο καιρό και να σε ζω με τα ανήθικα 
λεφτά μου».

Αστειευόταν φυσικά, αλλά η Κένεντι δεν μπορούσε να γελά-
σει. Δεν ήταν διατεθειμένη να δείξει την παραμικρή επιείκεια 
στην Ίζι. «Θα ήταν σκέτη κόλαση», είπε.

Κι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε πως είχε πάει στο σπί-
τι γυρεύοντας τσακωμό. Ήθελε να ξεκινήσει καβγά γύρω από 
την πίστη και τη δέσμευση, έναν καβγά που σίγουρα στα πρώτα 
πέντε λεπτά θα ήταν αληθινή κάθαρση. Ύστερα όμως θα της 
άφηνε την πικρή γεύση ότι εξανάγκαζε τον εαυτό της και τη 
γυναίκα που υποτίθεται πως αγαπούσε να ανταλλάξουν βαριές 
κουβέντες. Έπρεπε να φύγει. Η αλήθεια ήταν πως δεν είχε πού 
να πάει, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει από εκεί. 

«Πάω κάτω», μουρμούρισε. «Να πακετάρω μερικά ακόμη 
από τα πράγματα του πατέρα μου. Αν μείνω εδώ, θα σου απο-
σπώ την προσοχή».

«Ή θα με εμπνέεις», είπε η Ίζι, αλλά η Κένεντι κατευθυνό-
ταν ήδη προς την πόρτα. «Χήδερ…»

«Καλά είμαι». 
«Δεν είναι ανάγκη να πιάσω δουλειά τώρα αμέσως. Θα 

μπορούσαμε…»
«Είπα πως είμαι καλά».
Αντιλήφθηκε έναν διαφορετικό ήχο που προήλθε από την 

Ίζι. Ίσως ήταν αναστεναγμός ή μπορεί να της είχε κοπεί η ανά-
σα. Η Κένεντι δεν κοίταξε πίσω της. 
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Στον κάτω όροφο, στο δικό της διαμέρισμα, άρχισε να ρί-
χνει σκόρπια διάφορα αντικείμενα μέσα σε κούτες, να ανοίγει 
τα φύλλα της ντουλάπας κι ύστερα να τα κλείνει με βρόντο, να 
πηγαίνει φουριόζα από δωμάτιο σε δωμάτιο προσποιούμενη 
μάταια πως είχε ένα σκοπό και κάποια δουλειά να κάνει.

Η συγκατοίκηση με την Ίζι είχε φανεί απόλυτα λογική στην Κέ-
νεντι μετά το θάνατο του πατέρα της. Τον τελευταίο χρόνο της 
ζωής του Πίτερ Κένεντι, η Ίζι είχε αναγκαστεί να γίνει η νοσο-
κόμα ή η μπέιμπι σίτερ του, ή ίσως και τα δύο μαζί. Κι αυτό ήταν 
που είχε φέρει κοντά τις δύο γυναίκες. Η Κένεντι ήταν ανερχό-
μενο αστέρι στη Δίωξη Εγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυ-
νομίας. Τα ωράριά της ήταν παρατεταμένα και άστατα, και 
χρειαζόταν κάποιο κοντινό άτομο, διαθέσιμο να τη στηρίξει σε 
μια ώρα ανάγκης. Η Ίζι ήταν ό,τι έπρεπε, παρόλο που κι εκείνη 
εργαζόταν, επειδή δούλευε σε γραμμή τηλεφωνικού σεξ. Το να 
κάνει τη γατούλα για τον αυνανισμό των άλλων δεν ήταν δα κα-
μιά κουραστική δουλειά και μπορούσε να την κάνει σχεδόν από 
παντού. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα κινητό τηλέφωνο κι 
ένα βρόμικο μυαλό. Η Ίζι διέθετε και τα δύο. 

Η πορεία των γεγονότων που τις οδήγησε να γίνουν ερωτικό 
ζευγάρι ήταν αναπόφευκτη. Ξεκίνησε περίπου την εποχή που η 
Κένεντι πήρε πόδι από την αστυνομία, κάτι που σήμαινε ότι ήταν 
στο διαμέρισμα πολύ περισσότερο όταν βρισκόταν εκεί και η Ίζι. 
Η σχέση τους εξελίχθηκε τους μήνες που ακολούθησαν και, όταν 
τελικά πέθανε ο Πίτερ, της φάνηκε απολύτως φυσικό να μετακο-
μίσει στο διαμέρισμα της Ίζι. Το διαμέρισμα που μοιραζόταν με 
τον πατέρα της το ένιωθε σαν έκθεμα σε μουσείο, οι συνειρμοί 
του για πάντα καρφωμένοι στο μυαλό της. Το να φύγει από εκεί  
–έστω για να μετακομίσει μόνο έναν όροφο πιο πάνω– το είδε 
σαν διαφυγή, τουλάχιστον μερικούς από αυτούς τους συνειρμούς. 
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Μόνο που η διαφυγή εξαρτιόταν από πολλά πράγματα και 
είχε τους δικούς της κανόνες. Ένας από αυτούς ήταν πως δεν 
μπορούσες να ξεφύγεις από πράγματα που κουβαλούσες ακόμα 
μέσα σου. Όσο κερδοσκοπική κι εξευτελιστική κι αν ήταν η δου-
λειά της, η Ίζι δεν είχε σκεφτεί ποτέ να την παρατήσει. Της άρε-
σε πολύ το σεξ, κι όταν δεν το έκανε, της άρεσε να μιλά γι’ αυτό.

Κι απ’ ό,τι αποδείχτηκε, της άρεσε να το κάνει και χωρίς την 
παρουσία της Κένεντι.

Η κοινή τους ζωή είχε σκαλώσει στην αιώνια δραματική 
στιγμή όπου οι μοιχοί πιάνονται στα πράσα: η Ίζι να πασχίζει να 
σκεπάσει τη γύμνια της, ένας ντροπαλός νεαρός να προσπαθεί 
να καταλάβει τι γίνεται και η Κένεντι να στέκεται στο κατώφλι 
της πόρτας με τα μάτια ορθάνοιχτα και το κεφάλι της να γυρίζει. 

Η Ίζι ποτέ δεν είχε υποσχεθεί πως θα ήταν πιστή και, εν 
πάση περιπτώσει, διαχώριζε απόλυτα τις γυναίκες από τους 
άντρες. Οι γυναίκες ήταν ερωμένες, σύντροφοι, αδελφές ψυχές. 
Οι άντρες, μια φαγούρα που κάπου-κάπου φρόντιζε να ξύνει. 
Η Κένεντι ποτέ δεν είχε σκεφτεί ότι έπρεπε ή ήθελε να αποσπά-
σει εκβιαστικά υποσχέσεις. Στο άστατο ερωτικό παρελθόν της, 
οι εραστές για τους οποίους ένιωθε ταυτόχρονα κάτι δυνατό πε-
ριορίζονταν στον αριθμό ένα και σε γενικές γραμμές αυτό της 
ήταν υπεραρκετό. 

Έπρεπε να συγχωρήσει την Ίζι. Ή να την παρατήσει, κάνο-
ντας κάποιο καυστικό σχόλιο του τύπου «εσύ χάνεις, γλύκα». 
Όμως δεν μπορούσε να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είχε 
εγκλωβιστεί στη φρικτή ενδιάμεση κατάσταση της παθητικής 
επιθετικότητας με τα επικριτικά σχόλια, τη βαρύθυμη εσωστρέ-
φεια και τις ενοχές. 

Το τηλέφωνο της Κένεντι κουδούνισε. Κοίταξε την οθόνη και 
είδε πως ήταν πάλι ο Εμίλ Γκασάν. Αποφάσισε να απαντήσει, 
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αλλά μόνο για να του πει ότι δεν ήταν η κατάλληλη ώρα να 
μιλήσουν.

Την πρόλαβε όμως ο Γκασάν. «Χήδερ, προσπαθώ να σε βρω 
όλη μέρα και απαντά συνεχώς ο τηλεφωνητής. Χαίρομαι αφά-
νταστα που επιτέλους μιλάμε».

Η Κένεντι προσπάθησε να τον αποτρέψει. «Καθηγητά…»
«Εμίλ», τη διόρθωσε εκείνος. Η Κένεντι τον αγνόησε. Δεν 

ήθελε να αρχίσει τις οικειότητες με τον Γκασάν. Ήταν περίεργο 
αλλά της φαινόταν λάθος να έχει ο ψυχρός, εύθικτος ακαδημαϊ-
κός έστω βαφτιστικό όνομα. «Καθηγητά, πραγματικά δεν μπο-
ρώ να μιλήσω τώρα. Είμαι σε κάποια δουλειά».

«Ώ».
Ο Γκασάν ακούστηκε περισσότερο αποκαρδιωμένος απ’ ό,τι 

συνήθως και για μια στιγμή η Κένεντι ένιωσε τύψεις. Ήξερε για-
τί της τηλεφωνούσε και πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εκείνον. 
Είχε να κάνει μ’ εκείνη την παλιά υπόθεση. Ήταν η σπουδαιότε-
ρη ανακάλυψη της λόγιας σταδιοδρομίας του και, αν αγαπούσε 
τη ζωή του, δεν έπρεπε να τη συζητήσει ποτέ και με κανέναν 
άλλον εκτός από εκείνη. Κατά καιρούς ο καθηγητής ένιωθε την 
ανάγκη να ξεσπάσει. Κι έτσι, έπρεπε να της λέει πράγματα που 
και οι δύο ήδη γνώριζαν κι εκείνη έπρεπε να τον ακούει – σαν 
να ήταν η προσωπική του εξομολογήτρια. Γεγονός που της έδινε 
μια ιδέα για το τι θα πρέπει να περνούσε η Ίζι στη δουλειά της. 

«Έχω πολύ… ξέρεις… φορτωμένο πρόγραμμα», προσπάθη-
σε να τον αποφύγει. «Θα σου τηλεφωνήσω εγώ αργότερα μέσα 
στη βδομάδα».

«Δηλαδή είσαι πνιγμένη;» ρώτησε ο Γκασάν. «Δεν μπορείς 
να δεχτείς κάποια ανάθεση;» 

«Να δεχτώ;…» απόρησε η Κένεντι –παρά την κακή της διά-
θεση– διασκεδάζοντας λίγο. «Μη μου πεις ότι χρειάζεσαι ιδιωτι-
κό ερευνητή, Εμίλ... Μήπως θέλεις να βρω κάποιο χαμένο βιβλίο 
από τη βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο;»
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«Ναι. Πάνω-κάτω. Αν ήσουν ελεύθερη, θα σου ζητούσα να 
αναλάβεις κάποια δουλειά –απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισμούς 
και είναι ιδιαίτερα καλοπληρωμένη– για λογαριασμό του τωρι-
νού μου εργοδότη». 

Η Κένεντι δίστασε. Της φάνηκε υποκριτικό και γελοίο να κά-
νει μια τέτοια ξαφνική και αδιάντροπη μεταστροφή, αλλά είχε 
στ’ αλήθεια ανάγκη τα χρήματα. Κι επιπλέον, είχε ανάγκη κάτι 
που θα την κρατούσε μακριά από το διαμέρισμα ώσπου να ξε-
διαλύνει μέσα της το μέλλον της με την Ίζι.

«Και ποιος είναι ο τωρινός εργοδότης σου, καθηγητά;»
Μόλις της είπε, συνοφρυώθηκε. Το σίγουρο ήταν ότι βρισκό-

ταν ένα σκαλί πιο πάνω από τα διεφθαρμένα εταιρικά στελέχη 
της πόλης.

«Έρχομαι αμέσως».


