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Ο Σαμ κοιμάται. Θα μπορούσα να τον σκοτώσω τώρα. Το πρό-
σωπό του είναι γυρισμένο απ’ την άλλη μεριά – δεν θα ήταν 
τόσο δύσκολο. Θα ξυπνούσε άραγε αν κουνιόμουν; Θα προ-
σπαθούσε να με σταματήσει; Ή απλώς θα χαιρόταν που θα 
έμπαινε ένα τέλος σε αυτό τον εφιάλτη;

Δεν πρέπει να σκέφτομαι έτσι. Πρέπει να προσπαθώ να 
θυμάμαι τι είναι αληθινό, τι είναι καλό. Αλλά όταν είσαι φυλα-
κισμένη, οι μέρες μοιάζουν ατέλειωτες και η ελπίδα είναι η 
πρώτη που πεθαίνει. 

Στύβω το μυαλό μου να βρω χαρούμενες αναμνήσεις που 
θα κρατήσουν μακριά τις μαύρες σκέψεις, αλλά δυσκολεύομαι 
όλο και περισσότερο να θυμηθώ.

Είμαστε εδώ μόνο δέκα μέρες (ή μήπως έντεκα;), κι όμως η 
φυσιολογική ζωή ήδη φαντάζει σαν μακρινή ανάμνηση. Γυρί-
ζαμε με οτοστόπ από μια συναυλία στο Λονδίνο, όταν συνέβη. 
Έβρεχε με το τουλούμι, κι ένα σωρό αυτοκίνητα μας είχαν 
προσπεράσει χωρίς να ρίξουν δεύτερη ματιά. Είχαμε γίνει 
μουσκίδι κι ετοιμαζόμαστε να γυρίσουμε πίσω, όταν επιτέλους 
σταμάτησε στην άκρη του δρόμου ένα βαν. Μπήκαμε μέσα, 
ήταν ζεστά και στεγνά. Μας κέρασαν καφέ από ένα θερμός. 
Και μόνο η μυρωδιά του καφέ έφτανε για να μας φτιάξει το 
κέφι. Η γεύση του, βέβαια, ήταν ακόμα καλύτερη. Δεν καταλά-
βαμε τότε ότι αυτή θα ήταν και η τελευταία γεύση ελευθερίας 
που θα απολαμβάναμε.

Όταν συνήλθα, το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει. Το 
στόμα μου ήταν μες στα αίματα. Δεν βρισκόμουν πια στο 
ζεστό βαν. Βρισκόμουν σε ένα κρύο, σκοτεινό μέρος. Μήπως 
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ονειρευόμουν; Ένας θόρυβος πίσω μου με έκανε να τινα-
χτώ τρομαγμένη. Αλλά ήταν απλώς ο Σαμ που περπατούσε 
τρεκλίζοντας.

Μας είχαν ληστέψει. Κι ύστερα μας είχαν πετάξει. Τα μάτια 
μου συνήθισαν στο σκοτάδι. Έτρεξα σαν τρελή και γαντζώ-
θηκα στα τοιχώματα που μας έκλειναν ολόγυρα. Παγωμένα, 
σκληρά πλακάκια. Έπεσα πάνω στον Σαμ και τον κράτησα 
αγκαλιά για μια στιγμή, εισπνέοντας αυτή τη μυρωδιά που 
τόσο αγαπούσα. Ύστερα, η στιγμή πέρασε και συνειδητο-
ποιήσαμε τη φρίκη της κατάστασής μας.

Βρισκόμαστε μέσα σε μια αχρηστευμένη πισίνα καταδύσεων. 
Έρημη, παρατημένη, απογυμνωμένη από βατήρες, πινακίδες, 
ακόμα και σκαλοπάτια. Οτιδήποτε μπορούσε να περισωθεί, είχε 
ξηλωθεί. Αφήνοντας πίσω μόνο μια βαθιά, λεία δεξαμενή, από 
την οποία ήταν αδύνατον να σκαρφαλώσεις και να βγεις. 

Άραγε, αυτοί οι σκατόμαγκες άκουγαν τα ουρλιαχτά μας; 
Μάλλον. Επειδή συνέβη ακριβώς τη στιγμή που πάψαμε επι-
τέλους να ουρλιάζουμε. Ακούσαμε ένα κινητό να κουδουνίζει 
και, για ένα υπέροχο δευτερόλεπτο, νομίσαμε πως ερχόταν 
κάποιος να μας σώσει. Αλλά τότε είδαμε την πρόσοψη του 
κινητού να φωτίζεται στον πάτο της πισίνας δίπλα μας. Ο Σαμ 
δεν σάλεψε, κι έτσι έτρεξα εγώ. Γιατί έπρεπε να πάω εγώ; Γιατί 
πάντα εγώ; 

«Γεια σου, Έιμι».
Η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν αλλοιωμένη, 

σαν να μην ήταν ανθρώπινη. Ήθελα να ικετεύσω για έλεος, να 
εξηγήσω ότι είχαν κάνει ένα τρομερό λάθος, αλλά το γεγονός 
ότι γνώριζαν το όνομά μου με έπεισε για το ακριβώς αντίθετο. 
Δεν είπα τίποτα, κι έτσι η φωνή συνέχισε, σκληρή κι ανάλγητη: 

«Θες να ζήσεις;»
«Ποιος είσαι; Τι μας έχεις κά–»
«Θες να ζήσεις;»
Προς στιγμήν, δεν μπορούσα να απαντήσω. Η γλώσσα μου 

είχε δεθεί κόμπος. Αλλά ύστερα είπα:
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«Ναι».
«Στο πάτωμα, δίπλα στο τηλέφωνο, θα βρεις ένα όπλο. Μέσα 

έχει μόνο μία σφαίρα. Για τον Σαμ ή για εσένα. Αυτό είναι το 
τίμημα για την ελευθερία σου. Πρέπει να σκοτώσεις για να 
ζήσεις. Θες να ζήσεις, Έιμι;»

Δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου ερχόταν να κάνω εμετό.
«Λοιπόν, θες;» 
Η γραμμή νέκρωσε. Και ο Σαμ ρώτησε:
«Τι είπαν;»
Ο Σαμ κοιμάται δίπλα μου. Θα μπορούσα να το κάνω τώρα.
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Η γυναίκα φώναξε από τον πόνο. Κι ύστερα σώπασε. Στην 
πλάτη της ήδη σχηματίζονταν μελανές γραμμές. Ο Τζέικ 
σήκωσε πάλι το μαστίγιο και το κατέβασε σκίζοντας τον αέρα. 
Η γυναίκα τινάχτηκε, φώναξε, ύστερα είπε:

«Ξανά». 
Σπανίως έλεγε κάτι άλλο. Δεν ήταν ομιλητικός τύπος. Όχι 

σαν μερικούς από τους πελάτες του. Οι διευθυντές, οι λογιστές 
και οι υπάλληλοι, κολλημένοι σε σχέσεις χωρίς σεξ, πέθαι-
ναν να μιλήσουν – πέθαιναν να αρέσουν στον τύπο που τους 
χτυπούσε επί πληρωμή. Τούτη εδώ ήταν αλλιώτικη – κλειστό 
βιβλίο. Ποτέ δεν είπε πού τον βρήκε. Ή γιατί ήρθε. Έδινε τις 
οδηγίες της –τι είχε ανάγκη– καθαρά και ξάστερα και στη 
συνέχεια του ζητούσε να τις εφαρμόσει.

Άρχιζαν πάντα με το δέσιμο των καρπών της. Δύο δερμά-
τινα λουριά διακοσμημένα με καρφιά, δεμένα σφιχτά, έτσι 
ώστε τα χέρια της να παραμένουν ακίνητα στον τοίχο. Σιδερέ-
νια δεσμά στους αστραγάλους κρατούσαν τα πόδια της καρ-
φωμένα στο πάτωμα. Τα ρούχα της τακτικά στοιβαγμένα στην 
καρέκλα. Στεκόταν αλυσοδεμένη, με τα εσώρουχα, περιμένο-
ντας την τιμωρία της.

Δεν έπαιζαν ρόλους. Ούτε «Σε παρακαλώ, μπαμπάκα, μη 
μου κάνεις κακό», ούτε «Είμαι κακό, πολύ κακό κορίτσι». Ήθελε 
απλώς κάποιον να τη χτυπήσει. Κατά κάποιο τρόπο, ήταν ανα-
κουφιστικό. Όλες οι δουλειές καταντούν ρουτίνα έπειτα από 
λίγο καιρό, και ήταν ωραίο που τώρα δεν ήταν αναγκασμένος 
να ικανοποιεί τις φαντασιώσεις θλιβερών, επίδοξων θυμάτων. 
Ταυτόχρονα, όμως, η άρνησή της να ξεκινήσει μια κανονική 
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σχέση μαζί του ήταν εκνευριστική. Το σημαντικότερο στοιχείο 
σε κάθε σαδομαζοχιστική συνάντηση είναι η εμπιστοσύνη. Οι 
υποτακτικοί έχουν ανάγκη να ξέρουν ότι είναι ασφαλείς, ότι 
βρίσκονται σε καλά χέρια, ότι ο κυρίαρχος γνωρίζει την προ-
σωπικότητα και τις ανάγκες τους και μπορεί να τους χαρίσει 
μια ικανοποιητική εμπειρία, με την οποία θα νιώθουν άνετα 
και τα δύο μέρη. Αν λείπει αυτό το στοιχείο, τότε η εμπειρία 
μετατρέπεται αμέσως σε επίθεση ή ακόμα και κακοποίηση – κι 
αυτό ο Τζέικ δεν το γούσταρε καθόλου.

Κι έτσι, την πήγαινε λάου λάου – μια άσχετη ερώτηση τώρα, 
ένα άσχετο σχόλιο μετά. Και με τον καιρό, είχε καταφέρει να 
μαντέψει τα βασικά: κατ’ αρχάς, ότι δεν ήταν από το Σαου-
θάμπτον, ότι δεν είχε οικογένεια, ότι κόντευε τα σαράντα και 
δεν την ένοιαζε καθόλου. Ήξερε επίσης από τις μεταξύ τους 
συναντήσεις ότι ο πόνος ήταν το καλύτερό της. Χωρίς σεξ. 
Δεν ήθελε να την προκαλούν σεξουαλικά ή να την ερεθίζουν. 
Ήθελε να την τιμωρούν. Τα χτυπήματα δεν ξέφευγαν ποτέ 
από τα όρια, αλλά ήταν δυνατά κι αδυσώπητα. Είχε, όμως, το 
κατάλληλο κορμί για να τα αντέξει –ψηλή, μυώδης και φουλ 
γραμμωμένη–, ενώ τα ίχνη παλιών ουλών μαρτυρούσαν ότι 
δεν ήταν πρωτάρα στο χώρο του σαδομαζοχισμού. 

Και παρ’ όλη την ανάκριση, παρ’ όλες τις προσεχτικά διατυ-
πωμένες ερωτήσεις του, ο Τζέικ ήξερε με βεβαιότητα μονάχα 
ένα πράγμα για εκείνη. Μια φορά, την ώρα που γδυνόταν, 
γλίστρησε από την τσέπη του μπουφάν της η ταυτότητά της 
κι έπεσε στο πάτωμα. Εκείνη την άρπαξε αμέσως – νόμιζε ότι 
ο Τζέικ δεν την είχε δει, αλλά εκείνος την είδε. Πίστευε πως 
ήξερε πια κατιτί για τους ανθρώπους, αλλά η συγκεκριμένη 
τον είχε πιάσει στον ύπνο. Αν δεν είχε δει με τα ίδια του τα 
μάτια την ταυτότητά της, ποτέ του δεν θα φανταζόταν ότι ήταν 
αστυνομικίνα.
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Η Έιμι κάθεται ανακούρκουδα μερικά μέτρα μακριά μου. Τώρα 
πια δεν χωράνε ντροπές, και κατουράει στο πάτωμα χωρίς να 
ντρέπεται. Παρακολουθώ τη λεπτή δέσμη των ούρων της να 
πέφτει στα πλακάκια, μικροσκοπικές σταγονίτσες να αναπη-
δούν και να πιτσιλούν το βρόμικο εσώρουχό της. Λίγες εβδο-
μάδες νωρίτερα θα είχα αποστρέψει το πρόσωπό μου από το 
θέαμα, αλλά τώρα όχι. 

Τα ούρα της φιδοσέρνονται αργά στο κατηφορικό δάπεδο 
κι ενώνονται με τα λιμνάζοντα περιττώματα που έχουν συσσω-
ρευτεί στο βαθύτερο άκρο της πισίνας. Δεν μπορώ να ξεκολ-
λήσω τα μάτια μου από την πορεία τους, αλλά κάποια στιγμή 
χάνονται επιτέλους και οι τελευταίες σταγόνες, και το ψυχα-
γωγικό θέαμα παίρνει τέλος. Εκείνη αποτραβιέται στη γωνιά 
της. Χωρίς συγγνώμες, χωρίς χαιρετούρες. Έχουμε γίνει ζώα 
– αδιάφοροι για εμάς τους ίδιους και για τον άλλον. 

Δεν ήταν πάντα έτσι. Στην αρχή ήμασταν έξαλλοι, δεν υπο-
λογίζαμε τίποτα. Είχαμε αποφασίσει ότι δεν θα πεθαίναμε εδώ 
μέσα, ότι μαζί θα επιβιώναμε. Η Έιμι ανέβηκε στους ώμους 
μου, σπάζοντας τα νύχια της καθώς γαντζωνόταν στα πλακά-
κια, πασχίζοντας να φτάσει το χείλος της πισίνας. Όταν αυτή 
η απόπειρα απέτυχε, προσπάθησε να πηδήξει από τους ώμους 
μου για να το φτάσει. Αλλά η πισίνα έχει τεσσεράμισι μέτρα 
βάθος, ίσως και παραπάνω, και ακόμα κι αν προσπαθούμε μια 
ζωή, η σωτηρία θα φάνταζε άπιαστο όνειρο.

Σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο, αλλά ήταν 
κλειδωμένο με κωδικό ασφαλείας, κι έπειτα από μερικούς συν-
δυασμούς που δοκιμάσαμε, ξέμεινε από μπαταρία. Φωνάξαμε 
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και ουρλιάξαμε ώσπου έκλεισε ο λαιμός μας. Η μόνη απάντηση 
που πήραμε ήταν ο αντίλαλος των φωνών μας, να μας χλευά-
ζει. Καμιά φορά, νιώθω σαν να είμαστε σ’ άλλο πλανήτη και 
να μην υπάρχει ψυχή τριγύρω για χιλιόμετρα ολόκληρα. Κο -
ντεύουν τα Χριστούγεννα, λογικά θα πρέπει να μας ψάχνουν, 
αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι εμείς είμαστε εδώ, κυκλω-
μένοι από αυτή τη φριχτή, μόνιμη σιωπή. 

Αποκλείεται να καταφέρουμε να δραπετεύσουμε από εδώ 
μέσα, οπότε τώρα απλώς επιβιώνουμε. Μασουλήσαμε τα νύχια 
μας ώσπου μάτωσαν τα δάχτυλά μας κι ύστερα ρουφήξαμε 
αχόρταγα το αίμα. Τα ξημερώματα γλείψαμε την υγρασία από 
τα πλακάκια, αλλά το στομάχι μας εξακολουθούσε να πονάει 
από την πείνα. Είπαμε μήπως φάμε τα ρούχα μας… αλλά ύστερα 
το ξανασκεφτήκαμε. Τη νύχτα κάνει παγωνιά, και αν δεν είχαμε 
τα λιγοστά ρούχα που φοράμε και τη ζεστασιά που αντλεί ο ένας 
από τον άλλον, θα είχαμε πεθάνει από υποθερμία.

Είναι της φαντασίας μου ή οι αγκαλιές μας έχουν γίνει λιγό-
τερο θερμές; Λιγότερο σίγουρες; Από τότε που συνέβη αυτό, 
είμαστε μέρα νύχτα γαντζωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, 
θέλουμε να επιβιώσει ο άλλος, τρομοκρατημένοι μην απομεί-
νει ο ένας μας μόνος σε αυτό το απαίσιο μέρος. Για να περάσει 
η ώρα, παίζουμε παιχνίδια, φαντασιωνόμαστε τι θα κάνουμε 
μόλις έρθουν να μας σώσουν – τι θα φάμε, τι θα πούμε στις 
οικογένειές μας, τι δώρα θα μας κάνουν για τα Χριστούγεννα. 
Αυτά τα παιχνίδια, όμως, σβήνουν σιγά σιγά, καθώς συνειδη-
τοποιούμε ότι μας έφεραν εδώ για κάποιο σκοπό και ότι η ιστο-
ρία μας δεν θα έχει ευτυχισμένο τέλος. 

«Έιμι;»
Σιγή.
«Έιμι, σε παρακαλώ, πες κάτι».
Δεν με κοιτάζει. Δεν μου μιλάει. Την έχω χάσει για πάντα; 

Προσπαθώ να φανταστώ τι σκέφτεται, αλλά δεν μπορώ.
Ίσως δεν έχει μείνει πια τίποτα να πούμε. Έχουμε δοκιμάσει 

τα πάντα, ψάξαμε κάθε σπιθαμή της φυλακής μας αναζητώντας 
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κάποιο τρόπο να αποδράσουμε. Το μοναδικό πράγμα που 
δεν έχουμε αγγίξει είναι το όπλο. Κάθεται εκεί ακίνητο, μας 
φωνάζει. 

Σηκώνω το κεφάλι μου και τσακώνω την Έιμι να το κοιτά-
ζει. Ύστερα, με κοιτάζει στα μάτια και κατεβάζει το βλέμμα 
της. Θα μπορούσε να πιάσει το όπλο; Πριν από δύο εβδομάδες 
θα έλεγα πως αποκλείεται. Αλλά τώρα; Η εμπιστοσύνη είναι 
εύθραυστο πράγμα – δύσκολα κερδίζεται, εύκολα χάνεται. Για 
τίποτα δεν είμαι σίγουρος πια. 

Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο ένας από τους δυο μας θα 
πεθάνει.
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Βγαίνοντας έξω στο βραδινό αγιάζι, η Έλεν Γκρέις ένιωθε 
χαλαρωμένη και χαρούμενη. Βράδυνε το βήμα της και από-
λαυσε αυτή τη στιγμή γαλήνης, κοιτάζοντας με ευθυμία τον 
κόσμο γύρω της που είχε βγει για ψώνια.

Προορισμός της η χριστουγεννιάτικη αγορά του Σαουθά-
μπτον, που εκτεινόταν κατά μήκος της νότιας πτέρυγας του 
εμπορικού κέντρου ΓουέστΚι. Διοργανωνόταν μία φορά το 
χρόνο και ήταν μια ευκαιρία να αγοράσει κανείς αυθεντικά 
χειροποίητα δώρα που δεν υπήρχαν σε καμία Λίστα Επι-
θυμιών του Amazon. Η Έλεν σιχαινόταν τα Χριστούγεννα, 
αλλά κάθε χρόνο αγόραζε κάτι για την Άννα και τη Μαρί. 
Ήταν η μοναδική της απόλαυση τις γιορτές και φρόντιζε 
πάντα να την εκμεταλλεύεται. Αγόρασε κοσμήματα, αρωμα-
τικά κεριά και άλλα μπιχλιμπίδια, αλλά δεν τσιγκουνεύτηκε 
και στα φαγώσιμα είδη· πήρε χουρμάδες, σοκολάτες, μια 
αισχρά ακριβή χριστουγεννιάτικη πουτίγκα κι ένα όμορφο 
κουτί ζαχαρωτά μέντας – η Μαρί είχε μεγάλη αδυναμία σε 
αυτά τα γλυκά. 

Πήρε την Καβασάκι της από το πάρκινγκ του ΓουέστΚι 
και χώθηκε σαν βολίδα στην κίνηση του κέντρου της πόλης, 
κατευθυνόμενη νοτιοανατολικά προς το Γουέστον. Απομακρυ-
νόταν με ταχύτητα από την έξαψη και την αφθονία και όδευε 
προς τη φτώχεια και την απελπισία, νιώθοντας να την τραβούν 
αμείλικτα προς το μέρος τους οι πέντε ογκώδεις ουρανοξύστες 
που δέσποζαν στον ορίζοντα. Επί χρόνια, αυτά τα μεγαθή-
ρια υποδέχονταν όσους προσέγγιζαν δια θαλάσσης το Σαου-
θάμπτον, και στο παρελθόν έχαιραν μεγάλης εκτίμησης έτσι 
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που φάνταζαν επιβλητικά, φουτουριστικά κι αισιόδοξα. Τώρα, 
όμως, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. 

Ο Πύργος της Μελβούρνης ήταν μακράν ο πιο ρημαγμένος 
απ’ όλους. Πριν από τέσσερα χρόνια, είχε σημειωθεί μια έκρηξη 
σε ένα εργοστάσιο παράνομων ουσιών στον έκτο όροφο. Η 
ζημιά ήταν σαρωτική, ξερίζωσε την καρδιά του κτιρίου. Το 
δημοτικό συμβούλιο υποσχέθηκε να το ανοικοδομήσει, αλλά 
η ύφεση έβαλε φρένο στα σχέδιά του. Τυπικά, το κτίριο βρι-
σκόταν ακόμα σε φάση ανακατασκευής, αλλά κανένας δεν 
πίστευε πια ότι το έργο θα ολοκληρωνόταν. Κι έτσι, παρέμενε 
ακόμα σ’ αυτά τα χάλια, λαβωμένο και παρατημένο, εγκαταλε-
λειμμένο από τις περισσότερες οικογένειες που έμεναν παλιά 
εκεί. Τώρα είχε γίνει στέκι τοξικομανών, καταληψιών και όσων 
δεν είχαν πού αλλού να πάνε. Ήταν ένα μέρος βρομερό, ξεχα-
σμένο από τον Θεό. 

Η Έλεν πάρκαρε τη μηχανή της σε απόσταση ασφαλείας 
από τους πύργους και συνέχισε με τα πόδια. Σε γενικές γραμ-
μές, οι γυναίκες δεν περπατούσαν μόνες το βράδυ στο συγκρό-
τημα, αλλά η Έλεν δεν φοβήθηκε ποτέ για την ασφάλειά της. 
Ήταν γνωστή σε εκείνα τα λημέρια, και όσοι την έβλεπαν 
συνήθως έκοβαν λάσπη, πράγμα που τη βόλευε μια χαρά. 
Απόψε όλα ήταν ήσυχα, με εξαίρεση μερικά σκυλιά που γυρό-
φερναν ένα καμένο αμάξι, κι έτσι η Έλεν, προσέχοντας να μην 
πατήσει σύριγγες και προφυλακτικά, μπήκε στον Πύργο της 
Μελβούρνης. 

Στον τέταρτο όροφο, σταμάτησε έξω από το διαμέρισμα 
408. Κάποτε ήταν μια ωραία, άνετη εργατική κατοικία, αλλά 
τώρα έμοιαζε με το Φορτ Νοξ. Η πόρτα ήταν τίγκα στις κλει-
δαριές ασφαλείας, αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν η σιδε-
ριά –ερμητικά κλειδωμένη με λουκέτα– που οχύρωνε την 
κύρια είσοδο του σπιτιού. Στο εξωτερικό του διαμερίσματος, 
το χυδαίο γκράφιτι –σπαστικό, καθυστερημένο, μόγγολο– 
έδινε μια ιδέα για το λόγο που ήταν τόσο προστατευμένο το 
διαμέρισμα. 
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Ήταν το σπίτι της Μαρί και της Άννας Στόρι. Η Άννα είχε 
σοβαρού βαθμού αναπηρία, δεν μπορούσε να μιλήσει, να φάει 
μόνη της ή να πάει στην τουαλέτα. Η Άννα –δεκατεσσάρων 
ετών σήμερα– είχε ανάγκη για τα πάντα τη μεσόκοπη μητέρα 
της, οπότε η μαμά της έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ζού-
σαν με κρατικά επιδόματα κι ελεημοσύνες, αγόραζαν τρόφιμα 
από τα Lidl, έκαναν αιματηρή οικονομία στη θέρμανση. Δεν 
θα είχαν κανένα πρόβλημα με όλα αυτά –τι να γίνει, έτσι τα 
’φερε η ζωή και η Μαρί δεν ήταν πικρόχολος άνθρωπος–, αν 
δεν υπήρχαν οι τραμπούκοι της γειτονιάς. Το γεγονός ότι δεν 
είχαν τίποτα να κάνουν όλη μέρα και ότι προέρχονταν από δια-
λυμένα σπίτια, δεν τους δικαιολογούσε. Αυτά τα παιδιά ήταν 
ξεκάθαρα νταήδες του κερατά, που την έβρισκαν να μειώνουν, 
να τρομοκρατούν και να επιτίθενται σε μια ανυπεράσπιστη 
γυναίκα κι ένα παιδί. 

Η Έλεν τα γνώριζε όλα αυτά, επειδή είχε ενδιαφερθεί ιδι-
αίτερα για εκείνα τα παιδιά. Ένα απ’ αυτά τα τσογλάνια –ένας 
επιθετικός, σπυριάρης, περιθωριακός τύπος ονόματι Στίβεν 
Γκριν– είχε προσπαθήσει να κάψει το διαμέρισμά τους. Η 
πυροσβεστική είχε φτάσει εγκαίρως και η ζημιά του σπιτιού 
περιορίστηκε στο χολ και το σαλόνι, αλλά οι ζημιές που υπέ-
στησαν η Μαρί και η Άννα ήταν σαρωτικές. Όταν η Έλεν τους 
πήρε κατάθεση, ήταν στην κυριολεξία κατατρομοκρατημέ-
νες. Αυτή η ενέργεια ήταν καθαρή απόπειρα δολοφονίας και 
κάποιος έπρεπε να λογοδοτήσει γι’ αυτό. Εκείνη έκανε ό,τι 
περνούσε από το χέρι της, αλλά, λόγω έλλειψης μαρτύρων, η 
υπόθεση δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο δικαστήριο. Η Έλεν 
προσπάθησε να την πείσει να μετακομίσουν, αλλά η Μαρί δεν 
άκουγε κουβέντα. Εδώ ήταν το σπίτι τους, και το διαμέρισμα 
αυτό ήταν ειδικά εξοπλισμένο για να διευκολύνει τα κινητικά 
προβλήματα της Άννας – γιατί να φύγουν; Η Μαρί πούλησε 
ό,τι τιμαλφή της είχαν απομείνει για να οχυρώσει το διαμέρι-
σμα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έγινε η έκρηξη στο εργοστά-
σιο ουσιών. Πριν απ’ αυτό το συμβάν, το ασανσέρ δούλευε μια 
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χαρά και το διαμέρισμα 408 ήταν κατά βάση ένα ευτυχισμένο 
σπιτικό. Τώρα, είχε γίνει φυλακή. 

Υποτίθεται ότι η Κοινωνική Πρόνοια έπρεπε να κάνει τακτι-
κές επισκέψεις και να τις προσέχει, αλλά οι υπάλληλοί της απέ-
φευγαν αυτό το μέρος λες κι είχε πανούκλα, και οι λιγοστές επι-
σκέψεις τους γίνονταν στο πόδι. Κι έτσι, η Έλεν, που δεν είχε και 
πολλά να την κρατάνε στο σπίτι τα βράδια, πεταγόταν για να δει 
τι κάνουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που έτυχε να είναι εκεί όταν 
ξανάρθε ο Στίβεν Γκριν με την παρέα του, για να αποτελειώσει 
τη δουλειά. Ήταν ως συνήθως μαστουρωμένος και κρατούσε 
ένα μπιτόνι βενζίνη, το οποίο προσπαθούσε να ανάψει με ένα 
αυτοσχέδιο φιτίλι. Δεν πρόλαβε. Το κλομπ της Έλεν, που τον 
βρήκε στον αγκώνα και κατόπιν στον αυχένα, τον ξάπλωσε στο 
πάτωμα. Οι άλλοι, μόλις είδαν μπροστά τους μπάτσο, πέταξαν τις 
βόμβες μολότοφ που κρατούσαν κι όπου φύγει φύγει. Μερικοί 
πρόλαβαν να το σκάσουν, μερικοί όχι. Η Έλεν ήταν καλά εκπαι-
δευμένη να «κλαδεύει» υπόπτους που προσπαθούσαν να ξεφύ-
γουν. Απέτρεψε την επίθεση και, λίγο καιρό αργότερα, είχε τη 
μεγάλη ευχαρίστηση να δει τον Στίβεν Γκριν και τρεις από τους 
κολλητούς του να καταδικάζονται σε πολλά χρόνια φυλάκιση. 
Κάποιες μέρες, αυτή η δουλειά πραγματικά σε αποζημίωνε. 

H Έλεν κατέπνιξε ένα ρίγος. Οι ζοφεροί διάδρομοι, οι δια-
λυμένες ζωές, τα γκράφιτι και η βρόμα τής θύμιζαν τόσο έντονα 
τις συνθήκες της δικής της ζωής καθώς μεγάλωνε, ώστε ήταν 
αδύνατον να μην αντιδράσει το σώμα της. Ξύπνησαν μέσα της 
μνήμες που είχε πασχίσει σκληρά για να ξεχάσει και φρόντισε 
αμέσως να τις καταχωνιάσει πάλι. Ήταν εδώ για τη Μαρί και 
την Άννα – αρνιόταν να αφήσει σήμερα οτιδήποτε άλλο να της 
χαλάσει τη διάθεση. 

Χτύπησε την πόρτα τρεις φορές –ο δικός τους ξεχωριστός 
κώδικας– και, έπειτα από ένα κάρο ξεκλειδώματα κλειδαριών, 
η πόρτα άνοιξε.

«Εσείς καλέσατε την Υπηρεσία Διανομής Φαγητού Κατ' 
Οίκον;» ρώτησε επιφυλακτικά η Έλεν.
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«Πάρε δρόμο», ήρθε η αναμενόμενη απάντηση.
Η Έλεν χαμογέλασε, καθώς η Μαρί άνοιγε την εξωτερική 

σιδεριά για να την αφήσει να περάσει στο διαμέρισμα. Οι μαύ-
ρες σκέψεις της ήδη απομακρύνονταν – η «ζεστή» υποδοχή 
της Μαρί είχε πάντα αυτή την επίδραση πάνω της. Μόλις 
μπήκε στο σπίτι, η Έλεν μοίρασε τα δώρα που είχε φέρει, πήρε 
κι αυτή τα δικά της, κι ένιωσε ολότελα γαληνεμένη. Για μια 
στιγμή, το διαμέρισμα 408 ήταν το καταφύγιό της από έναν 
κόσμο σκοτεινό και βίαιο.


