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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΛΙΓΕΣ ΜΟΛΙΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ
ΑΦΟΤΟΥ ΤΑ ∆Ι∆ΥΜΑ, ΤΖΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΑ ΓΚΑΟΥΝΤ,

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Η
απαρχή του τρόµου έκανε την εµφάνισή της, όπως συ-
χνά συµβαίνει, βαθιά µεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα οι
περισσότεροι κοιµούνταν. Το σπίτι όπου το τροµακτι-

κό γεγονός έλαβε χώρα ήταν ένα κυβερνητικό κτίριο στο Λον-
δίνο. Ένα απατηλά µεγάλο σπίτι, χτισµένο στο ρυθµό του 18ου
αιώνα στο Γουάιτχολ^ µε την πιο παλιά και πιο διάσηµη διεύ-
θυνση στον κόσµο. Έξω από την πασίγνωστη µαύρη εξώπορτα
στεκόταν ένας αστυνοµικός. Στην απέναντι πλευρά του δρόµου
βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια µέχρι το Γουέστµινστερ
και τη Βουλή των Κοινοτήτων, κι ακόµη πιο πέρα, ως τα λασπω-
µένα νερά του ποταµού Τάµεση.

Περασµένα µεσάνυχτα, την ώρα που η νύχτα ετοιµαζόταν
να δώσει τη θέση της σ’ ένα ψυχρό απριλιάτικο ξηµέρωµα. Μια
από τις τελευταίες χρονιές της προηγούµενης χιλιετίας, στον
αριθµό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ επικρατούσε απόλυτη ησυχία.



Μια εντεκάχρονη κοπέλα βρισκόταν µόνη στο δωµάτιό της, αλ-
λά δεν κοιµόταν^ χωµένη κάτω από το πάπλωµα µ’ ένα φακό,
διάβαζε κάποιο βιβλίο. Ο πατέρας της, ο πρωθυπουργός της Με-
γάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, και η µητέρα της
κοιµούνταν βαθιά στην κρεβατοκάµαρά τους στην άλλη άκρη
του διαδρόµου. Στο κάτω πάτωµα, σ’ ένα γραφείο πίσω από την
Αίθουσα του Υπουργικού Συµβουλίου βρισκόταν ο σωµατοφύ-
λακας του πρωθυπουργού και ο εκπρόσωπος τύπου. Γύρω στις
12.40 π.µ., η µικρούλα σήκωσε το βλέµµα από το µυθιστόρηµά
της µε µια έκφραση γεµάτη απορία. Της φάνηκε πως είχε ακού-
σει τον απόηχο ενός γέλιου. Ενός παράξενου γυναικείου γέ-
λιου. Σαν το χαχάνισµα κάποιας που είχε σκανταλιάρικη διά-
θεση και νεαρή ηλικία.

Περίεργο.
Έβγαλε το κεφάλι της έξω από το πάπλωµα, αφουγκράστηκε

προσεκτικά για ένα λεπτό κι ύστερα το έδιωξε από το µυαλό της.
«Έχω παραισθήσεις».
Αλλά επειδή το γέλιο ακούστηκε ξανά, ανακάθισε στο κρεβά-

τι της. Καθώς δεν µπορούσε πια να συγκεντρωθεί στο διάβασµά
της, πέταξε το χαρτόδετο βιβλίο στο πλάι.

«Αυτό το χαχάνισµα µ’ ανατριχιάζει».
Αποφάσισε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να πάει να δει

τι ακριβώς συνέβαινε. Φορώντας βιαστικά µια ρόµπα, άνοιξε
την πόρτα και κοίταξε το διάδροµο απ’ άκρη σ’ άκρη. Το χα-
χάνισµα φαινόταν να βγαίνει από την κρεβατοκάµαρα των
γονιών της.

«Κάτι περίεργο συµβαίνει εδώ. ∆εν είναι η µητέρα µου αυτή
που γελάει. ∆ε γελάει ποτέ έτσι. Κι από τότε που µετακοµίσαµε
στην Ντάουνινγκ Στριτ, δε γελάει πια καθόλου».

Η κοπέλα διέσχισε αθόρυβα το χολ και το χαχάνισµα ξαφνι-
κά έγινε πιο δυνατό, πιο σκανταλιάρικο, ίσως και λίγο χυδαίο.
Την ώρα όµως που έσπρωχνε την πόρτα της κρεβατοκάµαρας
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του πρωθυπουργού κι έµπαινε στο δωµάτιο, το χαχάνισµα στα-
µάτησε απότοµα – τουλάχιστον για µια στιγµή.

«Τι στο καλό συµβαίνει;»
Η µητέρα της είχε κουλουριαστεί σε µια γωνιά του δωµατίου,

έντροµη, µε µάτια γουρλωµένα. Ο πατέρας της καθόταν στητός
στο κρεβάτι αλλά µε κλειστά τα µάτια. Ανάσαινε βαριά από τα
διεσταλµένα ρουθούνια του, λες κι είχε τρέξει. ∆εν έδειχνε κα-
θόλου ο εαυτός του. Το πρόσωπό του ήταν χλοµό, οι πιτζάµες του
µούσκεµα στον ιδρώτα και τα µαλλιά του ανακατωµένα σαν νοτι-
σµένα άχυρα. Ύστερα τα µάτια του άνοιξαν τρεµοπαίζοντας,
στριφογύρισαν στις κόγχες τους σαν βόλοι κι έκλεισαν ξανά.

Τότε η µικρούλα πρόσεξε τη ζέστη. Το δωµάτιο έµοιαζε µε
φούρνο. Πήγε ακροπατώντας προς το παράθυρο. Το άνοιξε.
Άγγιξε το καλοριφέρ. Ήταν κρύο.

Πολύ παράξενο.
«Τι σου συµβαίνει, µαµά;» τη ρώτησε µαλακά.
«Το πρόβληµα δεν το έχω εγώ», ψιθύρισε η µητέρα της. «Αλλά

ο πατέρας σου».
Η κοπέλα πήγε στο πλάι του κρεβατιού του πατέρα της κι

έσκυψε από πάνω του, παραµερίζοντας το αρκουδάκι του, τον
Άρτσιµπαλντ, µε την ανάποδη του χεριού της.

«Μπαµπά; Είσαι καλά;»
Κι άλλες βαριές ανάσες. Ύστερα τα πράσινα µάτια του άνοι-

ξαν και εστίασαν πάνω της µ’ έναν τρόπο που της προκάλεσε
ρίγη στη ραχοκοκαλιά.

«Σταµάτα, µπαµπά. ∆εν είναι αστείο. Τροµάζεις τη µαµά».
Τότε εκείνος άρχισε να γελάει. Μόνο που δε γελούσε αυτός

στην πραγµατικότητα. Ήταν το γέλιο ενός νεαρού κοριτσιού που
έβγαινε από το στόµα του^ λες και υπήρχε κάποιος άλλος µέσα
του, ξένος κι ανεπιθύµητος και πιθανόν βλαβερός. Κάποιος ή
κάτι.

Παγωµένα, ανέκφραστα µάτια που έρχονταν σ’ αντίθεση µε
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το χαχάνισµα κράτησαν το απορηµένο βλέµµα της γι’ αρκετά
ακόµη δευτερόλεπτα. Έπειτα η φωνή ενός κοριτσιού –ακούστη-
κε όχι πολύ µεγαλύτερο από την ίδια– µίλησε επιτέλους.

«Φέρτε µου τον υπουργό Εσωτερικών», είπε η φωνή. «Και
το διευθυντή της Σκότλαντ Γιαρντ. Και το γενικό εισαγγελέα.
Θέλω να συλλάβουν κάποιον και να τον φυλακίσουν στον Πύρ-
γο. Αµέσως. Απόψε. ∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο».

«∆εν µπορείς να φυλακίσεις κανέναν στον Πύργο», απάντη-
σε η κοπέλα. «Όχι πια. Κι όχι έτσι. Υπάρχουν συγκεκριµένες
διαδικασίες που πρέπει ν’ ακολουθηθούν. Νόµοι».

«Τότε πάρτε µου τη βασίλισσα στο τηλέφωνο», συνέχισε η
φωνή. «Θέλω να φτιάξω έναν καινούριο νόµο. Τώρα αµέσως.
Ένα νόµο που θα µου επιτρέψει να συλλάβω και να εκτελέσω
κάποιον. Απόψε».

Η µικρούλα έµεινε µε το στόµα ορθάνοιχτο.
«Λοιπόν, τι περιµένεις, ανόητο πλάσµα; Κάνε αυτό που σου

είπα. Ξέρεις µε ποιον µιλάς; Με τον πρωθυπουργό. Στο µεταξύ,
κλείσε το στόµα σου. Μοιάζεις µε χρυσόψαρο. Και µάλιστα όχι
από τα έξυπνα χρυσόψαρα. Έχω δει εξυπνότερες φάτσες από
τη δική σου σ’ ένα σπασµένο ρολόι».

Φοβερά τροµαγµένη, η κόρη του πρωθυπουργού αποµακρύν-
θηκε από κοντά του. Προσπάθησε να στρώσει τα µαλλιά της
που είχαν σηκωθεί όρθια από τον τρόµο.

«Και, ψαροµούρα, βεβαιώσου πως όλοι θα καταλάβουν ότι
µιλάω σοβαρά. Αλλιώς µια άσχηµη επίδειξη δύναµης βρίσκεται
καθ’ οδόν. Το ’πιασες, ψαροµούρα;»

Ο πρωθυπουργός χαχάνισε κοριτσίστικα, κι ήταν το έναυ-
σµα για να αρχίσει η κόρη του να ουρλιάζει.

«Τα µωρά είναι περίεργα πλάσµατα», σχολίασε ο Νίµραντ. «Θέ-
λω να πω ότι είναι κτηνώδη^ δίκιο δεν έχω;»
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Είχε πάει στη Νέα Υόρκη για να δει τα νεογέννητα ανίψια
του, τον Τζον και τη Φιλίπα Γκάουντ. Αντικρίζοντας τα δίδυµα
που κοιµούνταν στις κούνιες τους στο µαιευτήριο, το βλέµµα
του ελάχιστα απείχε από το να το χαρακτηρίσεις έντροµο. Απε-
χθανόταν τα µωρά, κυρίως επειδή θυµόταν ακόµη πολύ καλά
τον απόλυτο φόβο του όταν ήταν µωρό. Συχνά έτσι έχουν τα
πράγµατα µε τα ενήλικα τζιν, πολλά από τα οποία αναπτύσσουν
τέλεια µνήµη απ’ οτιδήποτε συνέβη στη ζωή τους και δεν τους
είναι εύκολο να ξεχάσουν το παραµικρό. «Και το περίεργο εί-
ναι πόσο πολύ µοιάζουν όλα τους µε τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Ή
µε τον Μπενίτο Μουσολίνι. Ίσως επειδή είναι κατουρλιάρικα
και γκρινιάρικα. Για να µην αναφέρω την ενοχλητική προσπά-
θειά τους να βρίσκονται πάντα στο κέντρο της προσοχής».

Η αδελφή του Νίµραντ, η Λέιλα, η οποία ήταν επίσης τζιν,
καθόταν στητή στο κρεβάτι της στο νοσοκοµείο. Άκουγε τα
άκοµψα σχόλια του αδελφού της, χωρίς να µπορεί να κρύψει
την ενόχλησή της που όλο και µεγάλωνε. Ενώ τα δίδυµα, νιώθο-
ντας την απέχθεια του θείου τους, άρχισαν ταυτόχρονα να νια-
ουρίζουν δυνατά σαν πεινασµένες γάτες.

«Και δίδυµα!» πρόσθεσε ο Νίµραντ, υψώνοντας τη φωνή
του για να καλύψει το θόρυβο. «Τέτοιος µπελάς για σένα,
αγαπητή µου. Κοιτάζοντας αυτά τα δυο µικρά θηρία, αρχίζω
σχεδόν να πιστεύω το µύθο για το πώς ιδρύθηκε η Ρώµη. Από
τα δίδυµα Ρωµύλο και Ρώµο που τα είχαν βάλει σε µια σκάφη
και τα έριξαν στον ποταµό Τίβερη. Τα έσωσε τελικά µια λύ-
καινα κι ένας δρυοκολάπτης. Ναι, πράγµατι, µοιάζουν σαν
να ετοιµάζονται να σου δώσουν σφαλιάρα. Είναι εντυπωσια-
κός ο τρόπος που κουνάνε τα χέρια τους, σαν µισοψηµένοι
αστακοί».

«Είχες καµιά άλλη δουλειά;» τον ρώτησε η Λέιλα χαµογελώ-
ντας υποµονετικά. «Ή απλώς ήρθες όλο αυτόν το δρόµο από το
Λονδίνο για να φανείς τόσο αγενής απέναντι στα µωρά µου;»
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«Αγενής; Εγώ; Θα έλεγα όχι», διαµαρτυρήθηκε ο Νίµραντ
και σήκωσε ένα κουτί παπουτσιών από το πάτωµα. «Ως µοναδι-
κός θείος τους, τους έφερα το παραδοσιακό δώρο των τζιν: ένα
γνήσιο λυχνάρι. Ένα για το καθένα. Όχι εκείνες τις αηδίες
από κασσίτερο που πουλάνε στη Μαλαισία. Αυτά είναι από
ατόφιο ασήµι. Πραγµατικά λυχνάρια. Από την Οθωµανική Αυ-
τοκρατορία. Και στο εσωτερικό τους, χαραγµένη µ’ εξαιρετικό
τρόπο, υπάρχει η φράση ειλικρινά δικός σας».

«Λοιπόν, µπορείς να τα ξαναπάρεις πίσω», του απάντησε η
Λέιλα. «Τα παιδιά µου δεν πρόκειται ν’ ανατραφούν σαν τζιν,
αλλά σαν παιδιά ανθρώπων».

«Για εξήγησέ µου, Λέιλα», τη ρώτησε εκείνος. «Τι ακρι-
βώς εννοείς;»

«Αυτό που άκουσες», του αποκρίθηκε η Λέιλα. «Ο πατέρας
τους είναι άνθρωπος. Γιατί όχι;»

«Και µάλιστα πολύ συµπαθητικός», συµφώνησε ο Νίµραντ.
«Όµως αυτά τα παιδιά δεν είναι και ποτέ δε θα µπορούσαν να
γίνουν γήινοι. Το ξέρεις πολύ καλά».

«Θα σου ήµουν ευγνώµων αν δε χρησιµοποιούσες αυτή τη
λέξη», διαµαρτυρήθηκε η Λέιλα.

«Το γήινοι;» έκανε έκπληκτος ο Νίµραντ. «Γιατί όχι; Αυτό
ακριβώς είναι ένα ανθρώπινο πλάσµα, αγαπητή µου. ∆εν είναι
δυνατόν να παραβλέψεις το γεγονός ότι η δύναµη ενός τζιν µε-
ταβιβάζεται µόνο από τη µητέρα. Κάποια στιγµή στο µέλλον
–πιθανόν γύρω στα δέκα ή στα δώδεκά τους χρόνια, όταν θα
βγουν οι φρονιµίτες τους– εσύ κι ο Έντουαρντ θα χρειαστεί να
αντιµετωπίσετε την πραγµατικότητα του τίνος και τι είναι τα δί-
δυµα. Είναι παιδιά του λυχναριού, Λέιλα».

«Θα σου ήµουν ευγνώµων αν το ξεχνούσες αυτό», τον έκοψε
η Λέιλα, «και µας άφηνες ήσυχους. Για πάντα. ∆ε θέλω να έχω
καµιά σχέση µε τη φυλή των τζιν. Κάτι το οποίο περιλαµβάνει
κι εσένα, αδελφέ µου».
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«Πολύ καλά», αντιγύρισε ο Νίµραντ, νιώθοντας κάτι παρα-
πάνω από πληγωµένος. «Αλλά ενώ µπορείς να εµποδίσεις τα
παιδιά να έχουν επαφές µε τ’ άλλα τζιν, δε γίνεται να βγάλεις
τη φύση των τζιν από µέσα τους».

Ο Νίµραντ επέστρεψε αεροπορικώς στο Λονδίνο την ίδια
µέρα.

∆εν είχε περάσει πολλή ώρα που είχε γυρίσει από τη Νέα
Υόρκη. Κατέβηκε στο θησαυροφυλάκιο του υπογείου και βάλ-
θηκε να τυλίγει εφηµερίδες γύρω από τα δυο ασηµένια λυχνά-
ρια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας που σκόπευε να χαρίσει
στον Τζον και στη Φιλίπα. Τότε ο µονόχειρας µπάτλερ του, ο
Γκρόουνιν, εµφανίστηκε στο άνοιγµα της πόρτας.

«Είναι ένας άνθρωπος στο χολ, κύριε», είπε προφέροντας τη
λέξη «άνθρωπος» µε τον τρόπο που κάποιος άλλος µπάτλερ θα
έλεγε «γουρούνι» ή «ύαινα». «Επιθυµεί να µιλήσει µαζί σας
επειγόντως».

«Αυτός ο άνθρωπος έχει όνοµα;»
«Μου είναι λίγο δύσκολο να το προφέρω, κύριε».
«Γιατί; Κατάπιες τη γλώσσα σου, Γκρόουνιν;»
«∆εν εννοώ αυτό, κύριε. Απλώς το όνοµά του δυσκολεύοµαι

κάπως να το προφέρω».
«Κάνε µια προσπάθεια».
«Πολύ καλά, κύριε». Ο Γκρόουνιν συγκέντρωσε τις σκέψεις,

τα χείλη και τη γλώσσα του και στη συνέχεια είπε: «Ο δόκτωρ
Ρουσίρα Π. Βαρνακουλασουρίγια».

«Ναι, τώρα καταλαβαίνω τι εννοείς, Γκρόουνιν. Είναι πολύ
δύσκολο όνοµα. Έχεις ιδέα τι ακριβώς θέλει;»

«∆ε µου είπε, κύριε. Μόνον ότι πρόκειται για θέµα ύψιστης
εθνικής ασφάλειας. Μου ανέφερε επίσης ότι γνωρίζατε τον πα-
τέρα του, τον φακίρη Μουρουγκάν».

«Τότε καλύτερα πήγαινέ τον στη βιβλιοθήκη, Γκρόουνιν».
«Μάλιστα, κύριε», απάντησε ο Γκρόουνιν και αποµακρύν-
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θηκε µε το διακριτικό, ρυθµικό του περπάτηµα, µουρµουρίζο-
ντας χαµηλόφωνα.

Ο Νίµραντ κλείδωσε τα δυο λυχνάρια στο θησαυροφυλάκιο κι
έπειτα πήγε να συναντήσει τον επισκέπτη του. Ο µακαρίτης πατέ-
ρας του δόκτορα ήταν, όσο ζούσε, άγιος άνθρωπος, πασίγνωστος
Ινδός και γνώριµός του. Ως απόδειξη της θρησκευτικής του αφο-
σίωσης και της αγιότητάς του, ο φακίρης Μουρουγκάν είχε περά-
σει δέκα χρόνια της ζωής του καθισµένος σ’ έναν ψηλό στύλο, µε
οκτώ στιλέτα καρφωµένα στο στήθος και στην πλάτη. Πρόκειται
για µια δοκιµασία που οι άγιοι άνθρωποι υποβάλλοντα σε τόπους
όπως η Ινδία. Ο Νίµραντ ποτέ δεν κατάλαβε το γιατί, µόνο πως,
παρά την αξιοθρήνητη κατάστασή τους, έδειχναν ευτυχισµένοι.
Κι εκείνος ποτέ δε σκέφτηκε να κατακρίνει την αντίληψη ενός άλ-
λου για την ευτυχία.

Στη βιβλιοθήκη, συνάντησε ένα µικρόσωµο παχουλό άντρα.
Φορούσε µπλε κοστούµι µε λεπτή ρίγα, γυαλιά µε χρωµατιστό
σκελετό κι ένα όµορφο χρυσό ρολόι. Ο γιατρός είχε καλούς
τρόπους, αποτέλεσµα δαπανηρής µόρφωσης σε διάφορα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα: το Κολέγιο Ίτον, το Γκρότον, το Χάρ-
βαρντ, το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου, κι αρκετές ιατρικές
σχολές, ανάµεσά τους κι αυτές του Μπίρµιγχαµ και του Εδιµ-
βούργου. Μόλις είδε τον Νίµραντ, υποκλίθηκε και στη συνέ-
χεια του φίλησε το χέρι µε σεβασµό. Ο φακίρης Μουρουγκάν
ήξερε ότι ο Νίµραντ ήταν τζιν, κι έτσι υπέθεσε πως το γνώριζε
κι ο γιος του.

Ο δόκτωρ µπήκε κατευθείαν στο θέµα: «Συγχωρήστε µε για
την απρόσκλητη επίσκεψη, αξιοσέβαστε κύριε», είπε. «Όµως
προέκυψε ένα θέµα ύψιστης εθνικής ασφάλειας».

«Ναι», έκανε ο Νίµραντ ανάβοντας ένα πούρο. «Μου το ανέ-
φερε κι ο Γκρόουνιν».

«Έχω το ιατρείο µου, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιτυχηµένο,
στην οδό Χάρλεº. Μια από τις ασθενείς µου είναι η σύζυγος του
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πρωθυπουργού, η κυρία Γουίντµερπουλ. Εδώ και αρκετό καιρό
έχω την τιµή να είµαι φίλος και έµπιστός της». Ο δόκτωρ Βαρ-
νακουλασουρίγια έπαιξε µε τη γραβάτα του από αµηχανία,
επειδή αναγκάστηκε ν’ αναφέρει το όνοµα ενός τόσο διάσηµου
και ισχυρού προσώπου.

«Αυτό πρέπει να είναι πολύ καλό για σας», σχολίασε ο Νίµ-
ραντ, ο οποίος δεν είχε εντυπωσιαστεί στο ελάχιστο. Η κυρία
Γουίντµερπουλ του έδινε πάντα την εντύπωση ανόητης.

«Ναι», απάντησε ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια. «Κι έτσι
βρέθηκα εγώ µπλεγµένος αντί για τον προσωπικό γιατρό του
κυρίου Γουίντµερπουλ. Πρόκειται για µια κατάσταση η οποία
απαιτεί µεγάλη λεπτότητα και διακριτικότητα στο χειρισµό της».

«Μου εξάπτετε την περιέργεια», είπε ο Νίµραντ, βγάζοντας
ένα δαχτυλίδι καπνού που πήρε το σχήµα αρκετά µεγάλων αν-
θρώπινων αυτιών.

«Α, πολύ ωραία», έκανε ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια κοι-
τάζοντας τ’ αυτιά από καπνό. «Πολύ ωραία». Κι ύστερα, καθώς
θυµήθηκε το επείγον της αποστολής του, συνέχισε: «Κύριε, πι-
στεύω πως ο αξιότιµος κύριος Γουίντµερπουλ βρίσκεται υπό
την επήρεια ενός τζιν. Έτσι, πήρα την απόφαση να έρθω εδώ
και να σας παρακαλέσω αν θα είχατε την ευγενή καλοσύνη να
πραγµατοποιήσετε έναν εξορκισµό».

«Έναν εξορκισµό;» τον ρώτησε ο Νίµραντ. «Τι σας κάνει να
πιστεύετε ότι πρόκειται για την επίδραση ενός τζιν κι όχι από
κάτι άλλο; Από ένα δαίµονα ίσως».

«∆εν είµαι ο πατέρας µου, κύριε», αποκρίθηκε ο δόκτωρ
Βαρνακουλασουρίγια. «Πάντως, στα περιορισµένα όρια όσων
γνωρίζω για τα τζιν, έκανα µία σώφρονα κρίση και είµαι πεπει-
σµένος ότι είναι επιρροή τζιν, ναι. Για παράδειγµα, η κρεβατο-
κάµαρα του κυρίου Γουίντµερπουλ, όπου βρίσκεται ετούτη τη
στιγµή υπό περιορισµό, είναι περισσότερο ζεστή απ’ ό,τι κρύα.
Επίσης, άναψα ένα σπίρτο κοντά στο στόµα του, κι αυτός δεν το
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έσβησε. Αντίθετα, ρούφηξε τη φλόγα όπως κάποιος που προ-
σπαθεί να πιει τσάι από το πιατάκι».

«Ναι, είναι πράγµατι µια πολύ καλή περιγραφή». Ο Νίµραντ
κούνησε το κεφάλι του. «Τίποτ’ άλλο; Καµιά ιδιαίτερη µυρω-
διά, για παράδειγµα;»

«Πρόσεξα ότι υπήρχε µια έντονη µυρωδιά από θειάφι»,
απάντησε ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια.

«Περιγράψτε µου τη φωνή που σας µίλησε όταν αρχίσατε να
συνοµιλείτε µε τον πρωθυπουργό».

«Ήταν η φωνή µιας κοπέλας», εξήγησε ο δόκτωρ. «Θα έλε-
γα περίπου δώδεκα χρονών. Μορφωµένη. Αµερικανίδα. Κακό-
βουλη και προσβλητική. ∆ίνει διαταγές σε όποιον πλησιάζει
κοντά της, λες και περιµένει να την υπακούσουν µόνο και µόνο
επειδή βγαίνουν από το στόµα του πρωθυπουργού. Στην αρχή
οι διαταγές της ήταν όλες ίδιες: να συλλάβουν ένα συγκεκριµένο
άντρα, να τον πάνε στον Πύργο του Λονδίνου, κι εκεί να τον εκτε-
λέσουν κόβοντάς του το κεφάλι».

«Ω; Ποιο ήταν τ’ όνοµά του; Εννοώ του άντρα στον οποίο
αναφερόταν».

«Ένα ασυνήθιστο όνοµα. Ακουγόταν ξενικό. Όχι αγγλικό
ήθελα να πω. Ορίστε, εδώ το έχω γράψει». Ο δόκτωρ Βαρνα-
κουλασουρίγια έψαξε στην τσέπη του γιλέκου του. Έπειτα έδωσε
στον Νίµραντ την κάρτα του µε ένα όνοµα γραµµένο στο πίσω
µέρος. «Αν και δεν είµαι σίγουρος ότι το έγραψα σωστά».

Ο Νίµραντ κοίταξε το όνοµα σιωπηλός κι ύστερα έβαλε την
κάρτα στην τσέπη του παντελονιού του. «Συνεχίστε», τον παρό-
τρυνε. «Είπατε ότι στην αρχή όλες οι διαταγές της ήταν ίδιες. Τι
απαιτούσε στη συνέχεια;»

«Όταν έγινε ξεκάθαρο ότι κανείς δεν επρόκειτο να συλλά-
βει αυτό τον άντρα, οι διαταγές άλλαξαν. Φαινόταν σαν να εί-
χαν επινοηθεί µόνο και µόνο για να ντροπιάσουν τον κύριο
Γουίντµερπουλ και να τον κάνουν να φαίνεται σαν να είχε χά-
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σει τα λογικά του. Για παράδειγµα, διέταξε τον εκπρόσωπο Τύ-
που του πρωθυπουργού να ζητήσει να εκδώσουν ένταλµα για τη
σύλληψη του Αµερικανού προέδρου µε την κατηγορία της εσχά-
της προδοσίας, αν αρνιόταν να σκίσει τη ∆ιακήρυξη της Ανε-
ξαρτησίας. Έπειτα να έρθει αµέσως εδώ, αεροπορικώς, για να
δώσει όρκο πίστης και υποταγής στην αυτής µεγαλειότητά της
τη βασίλισσα».

Ο Νίµραντ χαµογέλασε. «Ενδιαφέρουσα ιδέα», σχολίασε.
«Αναρωτιέµαι αν θα πετύχαινε». Σκέφτηκε για µια στιγµή. «Πεί-
τε µου, δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια, έχουν γάτα στον Αριθµό
10 της Ντάουνινγκ Στριτ;»

«Γάτα; Ναι, έτσι νοµίζω. Γιατί ρωτάτε;»
«Θα χρειαστούµε µια γάτα για να φέρουµε σε πέρας αυτό

τον εξορκισµό».
«Άρα θα βοηθήσετε».
Ο Νίµραντ κοίταξε έξω απ’ το παράθυρο και χαµογέλασε.

«Γιατί όχι; Η µέρα είναι υπέροχη για εξορκισµό».

Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ ονοµαζόταν Μπούθµπι. Ήταν
ένα αδέσποτο µε µακρύ ασπρόµαυρο τρίχωµα που λάτρευε τα
µπισκότα. Παρά τη φήµη του ως δολοφόνου νεογέννητων που-
λιών, ο Μπούθµπι έχαιρε µεγάλης εκτίµησης στον Αριθµό 10.
Μέχρι τη στιγµή που κατέφτασε ο Νίµραντ εκείνο το πρωινό
του Απρίλη, η µόνη αληθινή ταλαιπωρία που είχε υποστεί αφό-
του τον υιοθέτησαν ήταν όταν κόντεψε να τον πατήσει η αλεξί-
σφαιρη Κάντιλακ –ζύγιζε δυο τόνους– του προέδρου των Ηνω-
µένων Πολιτειών.

Με την άφιξή του στον Αριθµό 10, ο Νίµραντ ζήτησε να δει
όχι τον κύριο Γουίντµερπουλ αλλά τον Μπούθµπι. Ο γάτος δε
βρισκόταν πουθενά και ο γιατρός προσφέρθηκε να ψάξει να
τον βρει. Οδήγησαν τον Νίµραντ στην Αίθουσα µε τους Κίονες.
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Ύστερα από περίπου δέκα λεπτά, ο δόκτωρ Βαρνακουλασου-
ρίγια εµφανίστηκε κρατώντας το γάτο στην αγκαλιά του. Ο για-
τρός απεχθανόταν τις γάτες^ σιχαινόταν τις γατότριχες που εί-
χαν κολλήσει παντού στο –ραµµένο στον καλύτερο ράφτη– κο-
στούµι του. Περισσότερο όµως απ’ όλα δεν µπορούσε να ξεχά-
σει τη γρατσουνιά που είχε εισπράξει την ώρα που το ζώο πά-
λευε να το σκάσει από την αφιλόξενη αγκαλιά του.

«Ωχ», έκανε ο γιατρός πιπιλώντας το αίµα από την ανάποδη
του χεριού του. «Σιχαµένο µικρό παράσιτο! Πώς τόλµησες; Απαί-
σιο καθαρµατάκι».

Για µια στιγµή φάνηκε πως ήταν έτοιµος να κλοτσήσει το ζω-
ντανό. Αλλά ο Νίµραντ, νιώθοντας τον αληθινό λόγο της ανησυ-
χίας του γάτου, τον πήρε στην αγκαλιά του. «Ετούτο το δωµάτιο
είναι στοιχειωµένο, δόκτωρ», του εξήγησε. «Από το φάντασµα
της κυρίας Γκλαντστόουν. Καλύτερα να βρούµε ένα άλλο, δια-
φορετικά ο γάτος ποτέ δε θα ηρεµήσει αρκετά, ώστε να µπορέ-
σω να κάνω… ε… αυτό που πρέπει να γίνει».

Ο δόκτωρ, που ήταν ολοφάνερο ότι γνώριζε όλα τα κατα-
τόπια στον Αριθµό 10, τους οδήγησε στο Καφετί ∆ωµάτιο.
Εκεί ο Νίµραντ, που ακόµη κρατούσε τον Μπούθµπι, κάθισε
σ’ έναν καναπέ κι άρχισε να χαºδεύει τον καινούριο αιλουρο-
ειδή φίλο του.

«Θα είχατε την καλοσύνη να µου δώσετε αυτό το σταχτοδο-
χείο;» ρώτησε το δόκτορα.

Εκείνος του το έδωσε.
«Πείτε µου, δώσατε στον πρωθυπουργό κάτι να πιει; Ένα

ποτήρι νερό, ίσως;»
«Όχι. Πήρα το σφυγµό του –ήταν πολύ γρήγορος– και µια

µικρή ποσότητα αίµατος για ανάλυση. Εξέτασα τις κόρες των
µατιών του, τη γλώσσα του και πίεσα τους λεµφαδένες στο λαι-
µό του για να δω µήπως είχαν πρηστεί. Και ναι, τώρα που το ξα-
νασκέφτοµαι, η µυρωδιά από θειάφι που ανέφερα νωρίτερα
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έγινε αισθητή µόνο µόλις πίεσα τους λεµφαδένες του κυρίου
Γουίντµερπουλ».

«Αυτό συµβαίνει επειδή οι λεµφαδένες είναι το κέντρο από
το οποίο ένα τζιν µπορεί να ελέγξει κάποιον άνθρωπο», εξήγη-
σε ο Νίµραντ. «∆ηλαδή, για να το πω µε απλά λόγια, είναι το
σηµείο που το τζιν επιλέγει να εγκατασταθεί. Πιέζοντας τους
λεµφαδένες, δηµιουργήσατε τις προ»ποθέσεις ώστε να απελευ-
θερωθεί ανόθευτο θειάφι από το σώµα του πρωθυπουργού. Τα
τζιν διαθέτουν πολύ µεγαλύτερα επίπεδα θειαφιού απ’ ό,τι οι
γήινοι – εννοώ οι άνθρωποι. Και για να ξέρετε, το µέσο ανθρώ-
πινο σώµα περιέχει αρκετή ποσότητα θειαφιού για να σκοτώ-
σει τους ψύλλους ενός µεγάλου σκυλιού. Το µέσο σώµα όµως
ενός τζιν περιέχει θειάφι που είναι ικανό να σκοτώσει όλους
τους ψύλλους ενός µαλλιαρού µαµούθ. Γι’ αυτόν το λόγο, εσείς
οι άνθρωποι έχετε πιο έντονη την αίσθηση της όσφρησης απ’ ό,τι
τα τζιν. Είναι ένα από τα λίγα πλεονεκτήµατα που απολαµβά-
νετε σε σχέση µ’ εµάς».

Ο Νίµραντ δεν τα έλεγε όλα αυτά στο δόκτορα Βαρνακου-
λασουρίγια επειδή επιθυµούσε να βελτιώσει τις γνώσεις του
γιατρού όσον αφορά τα τζιν. Αν µη τι άλλο, ο Νίµραντ ήταν εξαι-
ρετικά εχέµυθος για τέτοια απόκρυφα θέµατα όπως αυτά που
µόλις είχε περιγράψει. Απλώς ήξερε ότι ο τόνος της φωνής του,
τόσο βαθύς και µελωδικός, είχε κατευναστικά αποτελέσµατα
στο γάτο. Ο Νίµραντ ήθελε να κάνει τον Μπούθµπι να νιώσει
αρκετά χαλαρός, ώστε να του επιτρέψει να αγγίξει τα µουστά-
κια του.

Οι γάτες έχουν είκοσι τέσσερις τρίχες στο µουστάκι τους
που κινούνται συνεχώς, δώδεκα σε κάθε πλευρά της µύτης. Ο
Νίµραντ χρειαζόταν επτά για να εκτελέσει το τελετουργικό του
εξορκισµού των τζιν. Είναι επίσης γνωστό και ως Κάτο, αν και
για λόγους που δεν έχουν την παραµικρή σχέση µε τις γάτες. ∆εν
ήταν καθόλου σκληρός και ανέκαθεν το θεωρούσε µεγάλη αδι-
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κία που το τελετουργικό απαγόρευε τη χρήση της δύναµης τζιν
προκειµένου ν’ αποκτήσει τις τρίχες από το µουστάκι της γάτας
που χρειαζόταν. Φαινόταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι ο
Μπούθµπι θα είχε σοβαρές αντιρρήσεις να παραχωρήσει σχε-
δόν το ένα τρίτο από τα µουστάκια του. Ακόµη και την ώρα που
µιλούσε µε το δόκτορα, ο Νίµραντ προσπαθούσε να σκεφτεί
τρόπους να συµφιλιωθεί µε τον Μπούθµπι, αφότου θα του είχε
αφαιρέσει ορισµένες τρίχες από το µουστάκι του.

«Συγχωρήστε µε που σας το υπενθυµίζω, κύριε», είπε ο δό-
κτωρ Βαρνακουλασουρίγια κοιτάζοντας αγχωµένος το ταβάνι,
«αλλά η κατάσταση έχει το χαρακτήρα του επείγοντος. Ο πρω-
θυπουργός πρόκειται να παραθέσει γεύµα στον Γερµανό κα-
γκελάριο. Ίσως θα ήταν καλύτερα λοιπόν να τον βλέπατε για
να κρίνετε τι πρέπει να γίνει».

Ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια χαµογέλασε νευρικά. ∆εν
είχε ιδέα γιατί ο Νίµραντ θεωρούσε ότι ο γάτος ήταν τόσο ση-
µαντικός, ειδικά όταν σ’ ένα δωµάτιο του πάνω ορόφου ο πρω-
θυπουργός φλυαρούσε σαν µαθήτρια. Συγχρόνως, πάντως, είχε
επίγνωση ότι µερικά τζιν είναι εξαιρετικά ευέξαπτα. Σύµφωνα
µε το µακαρίτη τον πατέρα του, συχνά χρειαζόταν να τα ηρεµή-
σεις και γενικά να τα κολακέψεις, προκειµένου να κάνουν µια
χάρη σ’ ένα ανθρώπινο ον. Έτσι, υποκλίθηκε µε αρκετή δουλο-
πρέπεια και πρόσθεσε: «Με άλλα λόγια, όταν σταµατήσετε να
παίζετε µε το γάτο, κύριε».

Ο Νίµραντ δεν του απάντησε και συνέχισε να χαºδεύει τον
Μπούθµπι κάτω από το πιγούνι. Ο γάτος γουργούριζε ευχαρι-
στηµένος και για µια στιγµή ο δόκτωρ έπιασε τον εαυτό του να
κλείνει κι ο ίδιος νυσταγµένος τα µάτια του. Ο χαλαρωτικός
τρόπος του Νίµραντ µε το γάτο ήταν µεταδοτικός, κι επιπλέον
λίγο υπνωτιστικός. Την επόµενη στιγµή όµως, ο δόκτωρ πήρε
µια µεγάλη τροµάρα, όταν ο Μπούθµπι έβγαλε µια τροµερή
κραυγή και πήδηξε πάνω στις κουρτίνες λες και φοβόταν για τη
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ζωή του. Ο Νίµραντ έριξε κάτι µέσα σ’ ένα τασάκι, σηκώθηκε
όρθιος και στη συνέχεια κατευθύνθηκε µε ζωηρό βήµα προς το
παράθυρο.

«ΚΒΕΡΤΥΘΙΟΠ!»
Ο δόκτωρ ένιωσε να του κόβεται η ανάσα καθώς ένα µεγά-

λο πιάτο µε ωµά ψάρια εµφανίστηκε µε µαγικό τρόπο στο προ-
τεταµένο χέρι του τζιν. ∆εν καταλάβαινε γιατί ο γάτος είχε συ-
µπεριφερθεί έτσι, αλλά είχε ελάχιστη σηµασία µπροστά σ’ αυτή
την επίδειξη υπερφυσικής δύναµης. Πρώτη φορά έβλεπε µε τα
ίδια του τα µάτια ένα τζιν να κάνει χρήση της δύναµής του, κι
όπως ήταν φυσικό ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια εντυπωσιά-
στηκε πολύ. Στο µεταξύ, ο Νίµραντ σήκωσε το πιάτο µε τα ψά-
ρια προς το κουρτινόξυλο όπου ο Μπούθµπι είχε βρει καταφύ-
γιο, σαν να του ζητούσε συγγνώµη.

«Το ψάρι», είπε ο δόκτωρ ανασαίνοντας βαθιά. «Το κάνατε
να εµφανιστεί από το πουθενά. Αναπάντεχα. Έτσι δεν είναι;»

«Νοµίζω ότι είναι το λιγότερο που µπορώ να κάνω σε αντάλ-
λαγµα για τη βοήθεια του Μπούθµπι σ’ αυτό το τελετουργικό»,
αποκρίθηκε ο Νίµραντ. «∆ε συµφωνείτε;» Άφησε το γάτο να
µυρίσει τα ψάρια και στη συνέχεια το ακούµπησε στο πάτωµα.

«Ναι, δεν κατάλαβα γιατί έγιναν όλα αυτά. Και µε τι τρόπο
θα σας βοηθήσουν, κύριε;»

«Με βοήθησαν ήδη», απάντησε ο Νίµραντ και, παίρνοντας
το τασάκι, έδειξε στο δόκτορα τις επτά τρίχες που είχε ξεριζώ-
σει από το πρόσωπο του κακοµοίρη του Μπούθµπι. «Μουστά-
κια». Ερµηνεύοντας λανθασµένα την απορηµένη έκφραση του
δόκτορα σαν κατάπληξη και αποδοκιµασία, πρόσθεσε: «Μην
ανησυχείτε. Θα ξαναφυτρώσουν». Κούνησε το κεφάλι του προς
την κατεύθυνση της πόρτας. «Ωραία λοιπόν. Ας ανασκουµπω-
θούµε, συµφωνείτε;»
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Ο Νίµραντ µπήκε στην κρεβατοκάµαρα του πρωθυπουργού µε
αργά βήµατα. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και της
Βόρειας Ιρλανδίας, ο κύριος Κένεθ Γουίντµερπουλ, ήταν ξαπλω-
µένος ανάσκελα, µε το κεφάλι του στηριγµένο σ’ ένα µαξιλάρι.
Από πάνω του στεκόταν µια ψηλή ξανθιά γυναίκα που ο Νίµραντ
αναγνώρισε αµέσως: η σύζυγος του πρωθυπουργού, η Σίλα. Με
τα χέρια σταυρωµένα µπροστά στο στήθος της, έδειχνε εκνευρι-
σµένη και κουρασµένη. Κι αρκετά παχιά, σκέφτηκε ο Νίµραντ.
Σε µια γωνιά του δωµατίου, µια κοπέλα γύρω στα έντεκα µε δώ-
δεκα καθόταν σε µια καρέκλα^ υπέθεσε ότι η κοπέλα πρέπει να
ήταν η πιο µικρή κόρη του πρωθυπουργού, η Λουσίντα. Πίσω της
στεκόταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος αντιµετώπισε
την άφιξη του δόκτορα Βαρνακουλασουρίγια και του Νίµραντ µε
ολοφάνερη ανακούφιση αλλά και εκνευρισµό.

«Λοιπόν, καιρός ήταν», είπε ρίχνοντας µια µατιά στο ρολόι
του. Αµέσως µετά, κοιτάζοντας µε δυσπιστία το κόκκινο κοστούµι
του Νίµραντ, πρόσθεσε: «Κι εσύ ποιος είσαι; Ο Άγιος Βασίλης;»

Όµως η γυναίκα του πρωθυπουργού αποδείχθηκε περισσό-
τερο ευγνώµων και φιλόξενη. Με µάτια γεµάτα δάκρυα, άρπα-
ξε το χέρι του Νίµραντ και το έσφιξε δυνατά. «Να ’στε καλά
που ήρθατε», είπε. «Ο Θεός να σας έχει καλά».

«Ηρεµήστε, αγαπητή κυρία», απάντησε ο Νίµραντ, ενώ την
ίδια στιγµή οσφραινόταν τον αέρα. «Η δύσκολη θέση στην
οποία περιήλθε ο πρωθυπουργός σύντοµα θα εκλείψει, σας
διαβεβαιώνω». Την αποµάκρυνε από το κρεβάτι.

«Ω; Και ποιος είσαι εσύ;» Ήταν ο πρωθυπουργός που µίλη-
σε – ή, µάλλον, το νεαρό θηλυκό τζιν που πρόσφατα είχε κυριέ-
ψει το σώµα του. Ο Νίµραντ δεν είχε αµφιβολίες. Η µυρωδιά
από θειάφι, καθώς ο πρωθυπουργός άνοιξε κι έκλεισε το στόµα
του, αποτελούσε αλάνθαστη ένδειξη.

«Θα µπορούσα να κάνω κι εγώ σ’ εσένα την ίδια ερώτηση»,
αποκρίθηκε ο Νίµραντ. Κάθισε στη µια πλευρά του κρεβατιού.
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«Και θα την έκανα, αν δε µ’ ενδιέφερε πολύ περισσότερο το
γιατί βρίσκεσαι εδώ. Που να κλειστώ σε λυχνάρι, αν δεν είν’ αλή-
θεια ότι µε εξοργίζει που σε βλέπω να φέρεσαι στον πρωθυ-
πουργό µε τόσο αγενέστατο τρόπο».

«Αυτό είναι το πρόβληµα, σωστά; ∆εν µπορείς να µε δεις.
Τουλάχιστον αν δε σ’ το επιτρέψω εγώ».

«Σου ζητάω ευγενικά να φύγεις. Τώρα».
«Κι αν υποθέσουµε πως δε θέλω;»
«Τότε θα σε αναγκάσω να φύγεις».
«Μπα; Και πώς θα τα καταφέρεις;»
«Αυτό είναι δική µου δουλειά».
Το θηλυκό τζιν χαχάνισε κι ανάγκασε τον πρωθυπουργό

να ανακαθίσει. «∆ιασκεδάζω πάρα πολύ για να τα παρατήσω
και να φύγω», πρόσθεσε. «Κοίτα». Και καθώς µιλούσε, το κε-
φάλι του πρωθυπουργού έκανε αργά µια πλήρη περιστροφή
µ’ ένα απαίσιο τρίξιµο, σαν κάποιος να έστριβε ένα δερµάτινο
πορτοφόλι στα χέρια του.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού έπνιξε µια κραυγή µε την
ανάποδη του χεριού της κι έκρυψε το πρόσωπό της στον ώµο
του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όταν το κεφάλι του πρωθυ-
πουργού τέλειωσε την περιστροφή των 360 µοιρών, το τζιν που
είχε καταλάβει το σώµα του γέλασε ξανά και είπε: «Είδατε τι
έκανα στο κεφάλι του. Φανταστείτε λοιπόν τι µπορώ να κάνω
στο κόµµα του και στον τρόπο που κυβερνάει».

Ο Νίµραντ κούνησε το χέρι του περιφρονητικά και πρόφερε
ήρεµα τη λέξη την οποία χρησιµοποιούσε για να συγκεντρώνει
τη δύναµή του: «ΚΒΕΡΤΥΘΙΟΠ!»

Αµέσως, το άλλο τζιν ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Τι
έγινε; Τι µου έκανες; ∆εν µπορώ να κουνηθώ».

«Τίποτα που να σε ανησυχείς», απάντησε ο Νίµραντ. «Απλώς
σε έβαλα σ’ ένα είδος περιορισµού».

«Γιατί; Τι πρόκειται να κάνεις;»
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«Το ίδιο αναρωτιόµουν κι εγώ», µουρµούρισε ο δόκτωρ.
«Καλέστε την αστυνοµία», ούρλιαξε η φωνή µέσα στον

πρωθυπουργό, «και πείτε τους να συλλάβουν αµέσως αυτό τον
άντρα».

«Μόλις έδωσες την τελευταία σου διαταγή», είπε ο Νίµραντ
παίρνοντας ένα γατίσιο µουστάκι από το τασάκι. «Που να κλει-
στώ σε λυχνάρι αν δεν ήταν η τελευταία σου!»

Ο πρωθυπουργός κοίταξε ανήσυχα το µουστάκι. «Τι είναι
ετούτο;»

Ο Νίµραντ έβγαλε έναν αναπτήρα από την τσέπη του κόκκι-
νου σακακιού του. «Φαντάζοµαι ότι θα ξέρεις την παροιµία που
λέει ότι µια καψαλισµένη γάτα είναι πάντα σε καλύτερη κατάστα-
ση απ’ ό,τι δείχνει. Και δεν υπάρχει µυρωδιά που τα τζιν να σιχαί-
νονται περισσότερο από εκείνη µιας καψαλισµένης γάτας». Ο
Νίµραντ γέλασε. «Τα παλιά χρόνια, το τελετουργικό Κάτο για τον
εξορκισµό ενός τζιν απαιτούσε ολόκληρη τη γάτα. Στην εποχή
µας, δεν είµαστε πια τόσο βάρβαροι και, δόξα τω Θεώ, δε χρειά-
ζεται τίποτα περισσότερο από επτά τρίχες».

Ο Νίµραντ κούνησε τα δάχτυλά του και τότε εµφάνισε από
το πουθενά ένα µανταλάκι, σαν αυτά που χρησιµοποιούν οι κο-
λυµβητές. Η έκπληξη του δόκτορα Βαρνακουλασουρίγια που στε-
κόταν ακριβώς δίπλα του µεγάλωσε. Ο Νίµραντ έπιασε µε το
µανταλάκι τα ρουθούνια του, έτσι ώστε να µην εισπνεύσει τη
µυρωδιά από το µουστάκι του γάτου που καιγόταν. «Υποψιάζο-
µαι», σχολίασε, «ότι έλπιζες να δηµιουργήσεις ένα πολιτικό
σκάνδαλο µε τα καµώµατά σου».

«Κάνεις µεγάλο λάθος», απάντησε το τζιν µέσα από τον
πρωθυπουργό. «Τουλάχιστον όχι στην αρχή. Ήθελα να συλλη-
φθεί ο Ιµπλίς, γι’ αυτό τα έκανα όλα. Να συλληφθεί, να εκτελε-
στεί και να βασανιστεί. Όχι απαραίτητα µε την ίδια σειρά. Φα-
ντάζοµαι ότι έχεις ακούσει για τον Ιµπλίς. Εξαιτίας του η οικο-
γένειά µου σχεδόν καταστράφηκε».
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Ο Νίµραντ κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Το όνοµα
του Ιµπλίς πράγµατι του ήταν γνωστό. Ως ηγέτης των Ιφρίτ, µιας
από τις τρεις φυλές των σατανικών τζιν, ο Ιµπλίς θεωρούνταν το
πιο µοχθηρό τζιν στον κόσµο.

«Τι στο καλό σ’ έκανε να πιστέψεις ότι ο πρωθυπουργός θα
µπορούσε να σε βοηθήσει;» ρώτησε ο Νίµραντ.

«Κανένα άλλο τζιν, συµπεριλαµβανοµένου και του πατέρα
µου, δε φαίνεται να έχει τα κότσια να κάνει κάτι για να περιο-
ρίσει την κακία του», απάντησε η φωνή. «Έτσι αποφάσισα να
ζητήσω βοήθεια από γήινη πηγή: τον πρωθυπουργό. Αλλά τώρα
που είµαι εδώ µέσα, βλέπω ότι δεν είναι ο άντρας που νόµιζα.
Η µητέρα µου στα σίγουρα θ’ απογοητευτεί όταν της το πω. Συ-
νέχεια λέει τι σπουδαίος τύπος είναι. Ε, λοιπόν, δεν είναι. ∆εν
έχει καθόλου δύναµη».

«Είναι η τελευταία σου ευκαιρία να φύγεις», προειδοποίησε
ο Νίµραντ.

«Άναψε το λυχνάρι µου», ειρωνεύτηκε το τζιν. «Ένας άν-
θρωπος δεν έχει καµιά δουλειά να είναι ηγέτης µιας χώρας, αν
δεν µπορεί να φυλακίσει κάποιον όποτε το επιθυµεί. Έτσι,
σκοπεύω να τον κάνω να πληρώσει επειδή είναι τόσο αναποτε-
λεσµατικός. Με την µπόχα του πολιτικού σκανδάλου που θα πέ-
σει στο κεφάλι του». Γέλασε. «Θα φροντίσω να γίνει οπωσδή-
ποτε. Περίµενε και θα δεις, αν δεν το κάνω».

«Κι εσύ τώρα θα νιώσεις τόση µπόχα όση δεν είχες φαντα-
στεί ποτέ σου», αποκρίθηκε ο Νίµραντ.

«Μπλοφάρεις».
«Θα το δούµε».
Με το ισχυρό δέσιµό του, ο Νίµραντ είχε ακινητοποιήσει το

κεφάλι και το σώµα του πρωθυπουργού. Οπότε, δεν υπήρχε κα-
νένας τρόπος το ζαβολιάρικο νεαρό τζιν να µπορέσει ν’ αποφύγει
το κάψιµο του γατίσιου µουστακιού που ο Νίµραντ κρατούσε µέ-
σα σ’ ένα ρουθούνι του πρωθυπουργού. Έτσι, ο αποπνικτικός κα-
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πνός θα ανέβαινε στα ιγµόρεια, από κει θα πήγαινε κατευθείαν
στα πνευµόνια του και θα διαπότιζε το αίµα του.

«Αχ! Σταµάτα! Η µπόχα είναι ανυπόφορη. Πάρ’ το µακριά!»
«Πήγαινες γυρεύοντας». Ο Νίµραντ πέταξε τη στάχτη από

το µουστάκι του γάτου κι άναψε άλλο, ύστερα κι άλλο. Χάρη
στην κυκλοφορία του αίµατος του πρωθυπουργού µεταφέρθη-
καν γρήγορα µικροσκοπικά σωµατίδια καψαλισµένης τρίχας
σ’ όλους τους λεµφαδένες του λαιµού του κι από κει στον εγκέ-
φαλό του. Η µπόχα από τα µουστάκια του Μπούθµπι καθώς
καίγονταν είχε γίνει τώρα τόσο έντονη, ώστε η Λουσίντα Γουί-
ντµερπουλ ένιωσε την ανάγκη να κλείσει τη µύτη και το στόµα
της µε τα χέρια της. Όµως αυτό το έκανε µόνο για µια στιγµή,
καθώς η παρόρµησή της να δει τι συνέβαινε στο κρεβάτι νίκησε
την αηδία της µυρωδιάς.

«Το κρεβάτι υψώνεται από το πάτωµα!»
Το κοίταξε, καρφώνοντας τα µάτια της εκεί. Τριάντα εκατο-

στά. Εξήντα εκατοστά. Ενενήντα εκατοστά. Το βάρος του πατέ-
ρα της και του άντρα µε το κόκκινο κοστούµι, ο οποίος κρατού-
σε µια ακόµη γατίσια τρίχα που καιγόταν, έδειχνε να είναι µη-
δαµινό. Το κρεβάτι υψώθηκε άλλα τριάντα εκατοστά και ταλα-
ντεύτηκε στον αέρα, λες κι ήταν κάποιο τέχνασµα από την πα-
ράσταση ενός ταχυδακτυλουργού.

«Ήµαρτον, Κύριε», φώναξε έκπληκτη η κυρία Γουίντµερ-
πουλ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βλαστήµησε δυνατά αρ-
κετές φορές.

«∆εν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεστε, αγαπητή κυρία», εί-
πε ο Νίµραντ ανάβοντας την έκτη τρίχα. «Αυτό είναι το στάδιο
του εξορκισµού που ονοµάζουµε “µαγικό χαλί”, όταν η επιθυµία
του τζιν να πετάξει µακριά γίνεται σχεδόν ακατανίκητη. Σχεδόν.
Ένα ακόµη µουστάκι θα το καταφέρει».

«Ήµαρτον, Κύριε», επανέλαβε η σύζυγος του πρωθυπουρ-
γού. Αισθανόταν λιγότερο πανικό για την ανύψωση του κρεβα-
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τιού και περισσότερο για όσα αποκαλύφθηκαν από κάτω: µισο-
φαγωµένα κοµµάτια πίτσας, παλιές εφηµερίδες, κοµµένα νύχια
ποδιών, αρκετά έγγραφα µε την ένδειξη ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ,
µερικές αταίριαστες κάλτσες, µια απόδειξη από παρκάρισµα,
ένα ζευγάρι βρόµικα εσώρουχα, µία φωτογραφία µε αφιέρωση
από την αυτής µεγαλειότητά της τη βασίλισσα, µια τσίχλα (µα-
σηµένη), µερικά ξένα νοµίσµατα (κυρίως γαλλικά φράγκα) και
µια σπασµένη ρακέτα του τένις.

«Μείνετε µακριά, κυρία µου», φώναξε ο Νίµραντ τη στιγµή
που η κυρία Γουίντµερπουλ έσκυψε για να µαζέψει τη φωτο-
γραφία της βασίλισσας.

Ένα λεπτό αργότερα το κρεβάτι έπεσε στο πάτωµα το ίδιο
ξαφνικά όπως είχε σηκωθεί. Το παράθυρο της κρεβατοκάµα-
ρας άνοιξε διάπλατα, την ώρα που το κακόβουλο τζιν έκανε την
αόρατη έξοδό του.

«Νικητής», σχολίασε ο Νίµραντ. «Στο νήµα, νοµίζω». Κου-
νώντας τα χέρια του και µουρµουρίζοντας τη λέξη εστίασης,
ακύρωσε την εντολή ακινησίας που είχε επιβάλει στο σώµα του
πρωθυπουργού. Εκείνος ήδη τους κοίταζε και, το πιο σηµαντι-
κό, έδειχνε να είναι ξανά ο εαυτός του.

«Τι τρέχει εδώ;» ρώτησε εκνευρισµένα.
Ο Νίµραντ σηκώθηκε όρθιος κι αποµακρύνθηκε από το κρε-

βάτι. Ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια έκανε ένα βήµα µπροστά
για να πάρει το σφυγµό του κυρίου Γουίντµερπουλ και να εξε-
τάσει την καρδιά του µε το στηθοσκόπιο.

«Ειλικρινά, νιώθω υπέροχα». Ο πρωθυπουργός χαµογέλασε
καθώς η κόρη του του έδινε το αρκουδάκι του.

«Κύριε πρωθυπουργέ», ρώτησε ο Νίµραντ, «θυµάστε κάτι
απ’ όσα σας συνέβησαν;»

Ο κύριος Γουίντµερπουλ κοίταζε σαν χαζός. «Ένα κακό
όνειρο ήταν, νοµίζω», απάντησε. «∆εν µπορούσα να ελέγξω τα
λόγια ή τις πράξεις µου. Λες και κάποιος είχε µπει στο κεφάλι
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µου κι αποφάσιζε τι έλεγα και τι έκανα». Κοίταξε τον κυβερνη-
τικό εκπρόσωπο για λίγο, λες κι ήθελε να ελέγξει ότι µιλούσε
σωστά. «Ένα κορίτσι, νοµίζω. Ένα πολύ µικρό κορίτσι. Όχι µε-
γαλύτερο από τη δική µου κόρη, θα έλεγα».

«Μήπως αυτή η µικρούλα είχε κάποιο όνοµα;» επέµεινε ο
Νίµραντ.

«∆εν ξέρω». Ο κύριος Γουίντµερπουλ σκέφτηκε για µια στιγ-
µή και µετά ανασήκωσε τους ώµους του. «Τίνα;» Κοίταξε τον
Νίµραντ. «Σας λέει τίποτα;»

Ο Νίµραντ κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Λοιπόν, πρέ-
πει να πηγαίνω, κύριε». Αγνόησε τις διάφορες εκφράσεις υπέρ-
µετρης ευγνωµοσύνης που απευθύνονταν προς το πρόσωπό
του. Ακόµη και ο οξύθυµος κυβερνητικός εκπρόσωπος δε στα-
µατούσε να τον ευχαριστεί. «Σας παρακαλώ», είπε ο Νίµραντ.
«∆εν υπάρχει λόγος να µ’ ευχαριστείτε. Μα το λυχνάρι µου, κα-
νένας λόγος! Απλώς έκανα το καθήκον µου ως Εγγλέζος πα-
τριώτης. ∆εν µπορούσαµε ν’ αφήσουµε τον Βρετανό πρωθυπουρ-
γό να γελοιοποιηθεί µπροστά στον Γερµανό καγκελάριο. Όχι,
ας το αφήσουµε καλύτερα στον Γάλλο πρόεδρο».

Ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια συνόδεψε τον Νίµραντ στο
χολ της εισόδου όπου, µε πολύ σεβασµό, φίλησε το χέρι του για
άλλη µια φορά. «Ο πατέρας µου ο φακίρης µού έλεγε για τα
τζιν και τις µεγάλες δυνάµεις που διαθέτουν», είπε. «Αλλά, κύ-
ριε, προς µεγάλη αιδώ και καταισχύνη µου, πίστευα πολύ λίγα
από τα λεγόµενά του. Είµαι άνθρωπος της επιστήµης, καταλα-
βαίνετε. Όχι των δεισιδαιµονιών».

«Κι όµως εσείς µε φέρατε εδώ».
«Ειλικρινά, Νίµραντ, δεν το πολυπίστευα ότι θα µπορούσα-

τε να βοηθήσετε. Μέχρι που κάνατε εκείνο το κρεβάτι να ση-
κωθεί. Ας µη µιλήσω για τον τρόπο που εµφανίσατε το µαντα-
λάκι του κολυµβητή από το πουθενά. Ούτε θα αναφέρω τα ψά-
ρια για τον Μπούθµπι».
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«Που να κλειστώ σε λυχνάρι, λίγα ψάρια ήταν, όχι καµιά ρά-
βδος χρυσού», απάντησε ο Νίµραντ µε µετριοφροσύνη.

«Μα θα µπορούσε εξίσου εύκολα να ήταν µία ράβδος χρυσού,
έτσι δεν είναι; Και το τζιν που βγάλατε από τον κύριο Γουίντµερ-
πουλ. Είχατε τη δύναµη να το πετύχετε, να εξουσιάσετε το σώ-
µα του τόσο εύκολα. Το θηλυκό τζιν µπορούσε να κάνει σχεδόν
τα πάντα».

«Για το καλό όλων µας, το θηλυκό τζιν είχε ελάχιστη ή καθό-
λου εµπειρία στο να χειριστεί µια τέτοια κατοχή. Αν αυτή –η Τίνα
ή όπως κι αν τη λένε– είχε καταφέρει να καταλάβει το κέντρο οµι-
λίας στον εγκέφαλο του πρωθυπουργού… Τότε, ναι, δεν υπάρ-
χουν λόγια για να σας πω τι θα µπορούσε να είχε καταφέρει». Ο
Νίµραντ κοίταξε το ρολόι του. «Φεύγω τώρα για να το ψάξω.
Έπειτα από αρκετές ώρες µέσα στο σώµα κάποιου, ίσως χρειά-
ζεται τη βοήθειά µου για να ξαναβρεί το δικό της. Αν ένα σώµα
τζιν αφεθεί να τριγυρνά άσκοπα, έχει την τάση να παρασύρεται
µακριά. Ακόµη και µέσα στο Λονδίνο». Ο Νίµραντ χαµογέλασε
πλατιά και χτύπησε φιλικά στον ώµο το δόκτορα.

«Πείτε µου», ρώτησε ο δόκτωρ Βαρνακουλασουρίγια βγά-
ζοντας τα γυαλιά του, «είναι αλήθεια; Πραγµατικά έχετε τη δύ-
ναµη να εκπληρώνετε τρεις ευχές;»

Ο Νίµραντ κατάλαβε προς τα πού πήγαινε η συζήτησή τους.
«Ο πατέρας σας, ο οποίος ήταν ένας πολύ σοφός άνθρωπος,
µου είπε κάποτε ότι οι άνθρωποι καλύτερα να έχουν ισχυρή βού-
ληση παρά τρεις ευχές».

Ο δόκτωρ κούνησε το κεφάλι του σοβαρός. Ο Νίµραντ όµως
µπόρεσε να δει ότι δεν είχε πειστεί σχεδόν καθόλου από τα λό-
για του ίδιου του πατέρα του. Πράγµατι, αντιλήφθηκε µια ακα-
θόριστη αλλαγή στα µάτια του. Αλλά θα χρειαζόταν να περά-
σουν παραπάνω από δέκα χρόνια πριν καταλάβει πού ακριβώς
θα οδηγούσε αυτή η αλλαγή τον εύπιστο νεαρό δόκτορα από
την Ινδία.
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