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Κεφάλαιο 1 

Η Βέρα κολυμπούσε αργά. Την προσπέρασε ένας ηλικιω-
μένος άνδρας με ένα σκουφάκι κολύμβησης που το είχε 
τσιτώσει σαν προφυλακτικό πάνω στο κεφάλι του. Δεν 
ήταν και τόσο δεινός κολυμβητής, αλλά ήταν πιο γρήγο-
ρος από εκείνη, που ήταν η προσωποποίηση της κολυμβη-
τικής νωθρότητας. Κι όμως η προσπάθεια που κατέβαλλε 
για να μετακινήσει τον όγκο της μέσα στο νερό την είχε 
φέρει στα όρια της λιποθυμίας. 

Δεν της άρεσε καθόλου η αίσθηση του νερού στο 
πρόσωπό της –με την παραμικρή πιτσιλιά νόμιζε ότι πνι-
γόταν– γι’ αυτό και κολυμπούσε αργά σε πρόσθιο στιλ με 
το πιγούνι της μερικά εκατοστά πάνω από την επιφάνεια 
του νερού της πισίνας. Υποψιαζόταν ότι έμοιαζε με γιγά-
ντια χελώνα. 

Κατάφερε να σηκώσει το κεφάλι λίγο περισσότερο 
και να κοιτάξει το ρολόι στον τοίχο. Κόντευε να μεσημε-
ριάσει. Σε λίγο οι γυμνασμένοι και υπέροχοι σε όλα ηλι-
κιωμένοι θα κατέφταναν για το μάθημα του άκουα αερό-
μπικ. Οι γυναίκες είχαν περιποιημένο πεντικιούρ και 
φλοράλ μαγιό, αλλά και την αυτάρεσκη επίγνωση ότι θα 
είναι η τελευταία γενιά που βγαίνει στη σύνταξη με κά-
ποια οικονομική άνεση. Η μουσική, όπως πάντα, θα έπαι-
ζε δυνατά και θα ήταν τόσο αλλοιωμένη από την ταλαι-
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πωρημένη ηχητική εγκατάσταση και την απαίσια ακου-
στική της πισίνας ώστε δε θα έμοιαζε πλέον με μουσική. 
Μια νεαρή γυναίκα με κολλητά ρούχα θα φώναζε δυνατά. 
Η Βέρα δεν άντεχε στη σκέψη αυτού του σκηνικού. Είχε 
κολυμπήσει τα δέκα πηγαινέλα που προέβλεπε η ιατρική 
συνταγή. Εντάξει, τα οχτώ. Της ήταν αδύνατον να λέει 
ψέματα στον εαυτό της ακόμα κι αν ήταν ζήτημα ζωής και 
θανάτου. Και τώρα που τα πνευμόνια της ανεβοκατέβαι-
ναν ένιωθε ότι όντως ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο-
πότε χέσ’ το! Πέντε λεπτά στο χαμάμ, ένα πολύ δυνατό 
λάτε και πίσω στη δουλειά. 

Την κολύμβηση τη συνέστησε η γιατρός της. Η Βέρα 
είχε πάει για το συνηθισμένο τσεκάπ και ήταν έτοιμη να 
ακούσει το καθιερωμένο κήρυγμα για τα κιλά της. Πάντο-
τε έλεγε ψέματα για το αλκοόλ που κατανάλωνε, τα κιλά 
της όμως ήταν εκεί και δεν μπορούσε να τα κρύψει. Η 
γιατρός ήταν μικρή σε ηλικία, έμοιαζε μάλιστα με μικρό 
κορίτσι που είχε ντυθεί με τα σοβαρά ρούχα των μεγάλων. 

«Με αυτά που κάνεις είναι σαν να αυτοκτονείς, το 
καταλαβαίνεις, έτσι;» Η γιατρός είχε σκύψει πάνω από το 
γραφείο της· η Βέρα μπορούσε να δει ότι η τέλεια επιδερ-
μίδα της δεν ήταν καλυμμένη με μέικ απ και ότι φορούσε 
ένα διακριτικό μεγαλίστικο άρωμα. 

«Δε φοβάμαι τον θάνατο» είπε η Βέρα. Της άρεσε να 
κάνει πομπώδεις δηλώσεις, αλλά σκέφτηκε ότι αυτήν ίσως 
και να την εννοούσε. 

«Δε λέω βέβαια ότι θα πεθάνεις στα σίγουρα» είπε η 
γιατρός με καθαρή και κάπως ψιλή φωνή για να ακούγε-
ται ευχάριστη. «Τουλάχιστον όχι άμεσα.» Και άρχισε να 
απαριθμεί τα πιθανά ανεπιθύμητα συμπτώματα που θα 
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μπορούσαν να προκύψουν από τις καταχρήσεις τής Βέρα. 
Σαν διευθυντής σχολείου του παλιού καιρού που απαγ-
γέλλει τον νόμο. «Πρέπει επιτέλους να κάνετε κάποιες 
δύσκολες επιλογές για τον τρόπο ζωής σας, κυρία Στάνχο-
ουπ.» 

Ντετέκτιβ, ήθελε να πει η Βέρα. Ντετέκτιβ Στάνχο-

ουπ. Αν και ήξερε ότι αυτό το μικρό δε θα εντυπωσιαζό-
ταν και τόσο από τον βαθμό της. 

Έτσι λοιπόν η Βέρα γράφτηκε στο γυμναστήριο ενός 
μεγάλου ξενοδοχείου λίγο έξω από την πόλη και σχεδόν 
κάθε μέρα ξέκλεβε μία ώρα από τη μέρα της και κολυ-
μπούσε τα δέκα πηγαινέλα. Ή τα οχτώ. Ποτέ όμως, σκε-
φτόταν με καμάρι, κάτω από οχτώ. 

Προσπάθησε να διαλέξει μια ώρα που η πισίνα θα ή-
ταν άδεια. Νωρίς το πρωί ή το απόγευμα ήταν αδύνατον. 
Τα αποδυτήρια κατακλύζονταν από τις νεαρές, αδύνατες, 
μαυρισμένες γυναίκες που καλωδιώνονται με τα iPod και 
χρησιμοποιούν όλα τα όργανα του γυμναστηρίου. Πώς 
ήταν δυνατόν να αποκαλύψει η Βέρα τα ξεφλουδισμένα 
από το έκζεμα πόδια της, την πλαδαρή κοιλιά της και την 
κυτταρίτιδά της μπροστά σε αυτές τις τιτιβίζουσες, χαχα-
νίζουσες καλλονές; Μερικές φορές κοίταζε διερευνητικά 
στην αίθουσα που έμοιαζε με εξελιγμένο θάλαμο βασανι-
στηρίων· με τεράστια μηχανήματα και σώματα να ανεβο-
κατεβαίνουν και να σπαρταρούν. Οι άντρες γυάλιζαν από 
τον ιδρώτα και η Βέρα διαπίστωσε ότι είχε καταγοητευτεί 
από τους γλιστερούς μυς, τις μεγάλες ωμοπλάτες και τα 
πόδια με τα αθλητικά παπούτσια που έτρεχαν πάνω στους 
διαδρόμους γυμναστικής. 
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Στο γυμναστήριο συνήθως ερχόταν αργά το πρωί· έ-
φευγε ξαφνικά από τη δουλειά με τη δικαιολογία κάποιας 
συνάντησης. Το είχε διαλέξει ώστε να βρίσκεται σε κά-
ποια απόσταση από τη δουλειά της. Το τελευταίο πράγμα 
που ήθελε ήταν να την αναγνωρίσει κάποιος γνωστός της. 
Δεν είχε πει στους συναδέλφους της ότι είχε γραφτεί στο 
γυμναστήριο, και παρ' όλο που μάλλον μύριζαν το χλώριο 
στο δέρμα και τα μαλλιά της, δεν τολμούσαν να το σχο-
λιάσουν. Έφτασε στην άκρη της πισίνας και πάτησε κάτω 
με τα πόδια της για να ξαναβρεί την αναπνοή της. Της ή-
ταν αδύνατον να σηκώσει τον εαυτό της και να βγει έτσι 
όπως έβλεπε να κάνουν οι νεαρές. Εκεί που περπατούσε 
με δυσκολία για να φτάσει τα σκαλιά της πισίνας κάποιος 
από το προσωπικό μετακίνησε το διαχωριστικό των δια-
δρομών, ώστε να καθορίσει τον χώρο που προοριζόταν 
για το άκουα αερόμπικ. Μόλις που είχε προλάβει. 

� � 

Η αίθουσα του χαμάμ μύριζε κέδρο και ευκάλυπτο. Ο α-
τμός ήταν τόσο πυκνός ώστε στην αρχή δεν μπορούσε να 
διακρίνει αν ήταν κανείς άλλος εκεί μέσα. Δεν την πείραζε 
να υπάρχουν κι άλλες γυναίκες στο χαμάμ – εδώ τουλάχι-
στον δεν μπορούσε κανείς να δει τις λεπτομέρειες της α-
σχήμιας της. Μπορεί να αντιλαμβάνονταν το εκτόπισμά 
της αλλά τίποτα άλλο. Το περίεργο όμως ήταν πως όταν 
ήταν μόνη της στο χαμάμ με έναν άνδρα ένιωθε ευάλωτη. 
Δεν είναι ότι φοβόταν μην της επιτεθεί κάποιος, μην της 
βάλει χέρι ή μήπως πέσει σε κανέναν παλαβό επιδειξία. 
Το μόνο που τους χώριζε από τη βουή της πισίνας ήταν 
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μια μικρή πόρτα που άνοιγε και προς τις δύο κατευθύν-
σεις. Με μια τσιρίδα θα ερχόταν κάποιος από το προσω-
πικό. Άλλωστε ποτέ δε φοβόταν και τόσο πολύ τους παλα-
βούς. Αυτός ο χώρος όμως δημιουργούσε μια οικειότητα 
που την ενοχλούσε. Πίστευε ότι αν ξεκινούσε μια συζήτη-
ση μπορεί να ανοιγόταν και να εκφραζόταν με τέτοιο 
τρόπο που αργότερα θα μετάνιωνε. Μέσα στο χαμάμ ήταν 
μισόγυμνη και ναρκωμένη από τη ζέστη και τη μυρωδιά, 
ήταν ένας χώρος όπου μια συνάντηση μπορεί να την έκα-
νε να αποκαλύψει τα μυστικά της… δύσκολα πράγματα. 

Είδε ότι στην αίθουσα του χαμάμ ήταν και μια γυναί-
κα που καθόταν στη γωνία με τα γόνατα λυγισμένα και τα 
πόδια της να ακουμπάνε στο μαρμάρινο παγκάκι. Το κε-
φάλι της έγερνε προς τα πίσω και η Βέρα σκέφτηκε ότι η 
γυναίκα αυτή φαινόταν τελείως χαλαρωμένη. Τη ζήλεψε. 
Η απόλυτη χαλάρωση ήταν κάτι που σπάνια πετύχαινε. Η 
νεαρή γιατρός τής είχε συστήσει να κάνει γιόγκα και η 
Βέρα πήγε για ένα μάθημα, αλλά της φάνηκε φριχτά βα-
ρετό: να πρέπει να κάθεται σε μια στάση για ένα χρονικό 
διάστημα που σ’ εκείνη φάνταζε ώρες ολόκληρες· να ξα-
πλώνει ανάσκελα στο πάτωμα κι εκείνη ακριβώς τη στιγ-
μή να την πλημμυρίζουν σκέψεις και ιδέες, πυροδοτώντας 
την ανάγκη για δράση. Πώς είναι δυνατόν να είναι χαλα-
ρωτικό κάτι τέτοιο; Η Βέρα κάθισε προσεχτικά στο μάρ-
μαρο, που γλιστρούσε από την υγρασία, αλλά και πάλι 
έκανε έναν ήχο που ακούστηκε σαν υγρή πορδή. Καμία 
αντίδραση από τη διακριτική γυναίκα στη γωνία. Η Βέρα 
προσπάθησε να γείρει προς τα πίσω το κεφάλι της και να 
κλείσει τα μάτια της, αλλά οι σκέψεις της δουλειάς την 
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εμπόδιζαν. Δεν είχε κάποια συγκεκριμένη υπόθεση να την 
προβληματίζει. Τα πράγματα ήταν ασυνήθιστα ήσυχα από 
τα Χριστούγεννα. Πάντα όμως υπήρχε κάτι: κάποια γκρί-
νια για ζητήματα του γραφείου, μια καλή πληροφορία που 
θα έπρεπε να είχε ψάξει περισσότερο. Σε στιγμές σωματι-
κής ακινησίας το μυαλό της ήταν σε πλήρη δραστηριότη-
τα. 

Άνοιξε τα μάτια της και έριξε μια ζηλόφθονη ματιά 
στη γυναίκα στη γωνία. Ο ατμός είχε διαλυθεί κάπως και 
η Βέρα είδε ότι η γυναίκα ήταν γύρω στα σαράντα και όχι 
ηλικιωμένη. Είχε κοντά σγουρά μαλλιά και φορούσε ένα 
απλό μπλε μαγιό. Αδύνατη με μακριά, γυμνασμένα πόδια. 
Μόνο κάποια στιγμή που ένα αόρατο ρεύμα αέρα διέλυσε 
και πάλι τη θολούρα κατάλαβε η Βέρα ότι η παρέα της 
ήταν αφύσικα ακίνητη και χλωμή. Η γυναίκα που ήταν 
αντικείμενο του φθόνου της ήταν νεκρή. 
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Κεφάλαιο 2 

Έξω στον χώρο της πισίνας το μάθημα του αερόμπικ είχε 
ξεκινήσει. Είχε μουσική, παρόλο που το μόνο που μπο-
ρούσε κανείς να διακρίνει ήταν ο γδούπος από το μπάσο. 
Η Βέρα κοίταξε πάνω από την πόρτα του χαμάμ. Μέσα 
στο νερό οι γυναίκες στριφογυρνούσαν το σώμα τους και 
κουνούσαν τα χέρια τους στον αέρα. Έσκυψε πάνω από 
το πτώμα και έψαξε για σφυγμό, αν και γνώριζε ότι δε θα 
υπήρχε. Η γυναίκα είχε δολοφονηθεί. Στο ασπράδι των 
ματιών της υπήρχαν μικρές κηλίδες αίματος και γύρω από 
τον λαιμό της μελανιές. Αν και ήξερε πως δεν ήταν σωστό, 
μια μικρή φωνή μέσα στο κεφάλι τής Βέρα ξεφώνιζε από 
ενθουσιασμό. Μετά έκοψε τη φόρα της. Δεν έπρεπε με 
τίποτα να προκαλέσει πανικό στον κόσμο. Ούτε και ήταν 
έτοιμη να συναντήσει ιατροδικαστές ή συναδέλφους φο-
ρώντας μόνο ένα μαύρο μαγιό που την έκανε να μοιάζει 
με ζέπελιν σε μικρογραφία. Έπρεπε πρώτα να ντυθεί. 

Μια νεαρή γυναίκα, που για στολή φορούσε κίτρινο 
πόλο μπλουζάκι και κίτρινο σορτσάκι, μάζευε τις σανίδες 
κολύμβησης δίπλα από την πισίνα. Η Βέρα τής έκανε νό-
ημα να έρθει. 

«Παρακαλώ;» Σε μια κονκάρδα που κρεμόταν από 
τον λαιμό της με νάιλον κορδόνι έγραφε ότι τη λέγανε Λί-



 

14 

σα. Άφησε τις σανίδες σε έναν σωρό και χαμογέλασε στη 
Βέρα με επαγγελματική ευγένεια. 

«Υπάρχει μια νεκρή γυναίκα μέσα στο χαμάμ.» Ο γύ-
ρω θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που η Βέρα δεν ανησυ-
χούσε αν θα την άκουγε και κάποιος άλλος. 

Η κοπέλα όμως την είχε ακούσει. Το χαμόγελο εξα-
φανίστηκε. Η Λίσα την κοίταξε με γουρλωμένα μάτια, ά-
ναυδη και τρομοκρατημένη. 

«Είμαι της αστυνομίας» είπε η Βέρα. «Ντετέκτιβ 
Στάνχοουπ. Μείνε εδώ. Μην μπεις μέσα και μην αφήσεις 
κανέναν άλλον να μπει.» Και πάλι καμία απάντηση. Η Λί-
σα συνέχισε να κοιτάει έκπληκτη. «Με άκουσες;» 

Η Λίσα έγνεψε – ακόμα φαίνεται δεν είχε βρει τη μι-
λιά της. 

Τα αποδυτήρια ήταν σχεδόν άδεια επειδή το μάθημα 
δεν είχε τελειώσει ακόμα. Η Βέρα πήρε το κινητό της από 
το ντουλαπάκι της και τηλεφώνησε στον Τζο Άσγουορθ, 
τον αρχιφύλακα. Για μια στιγμή σκέφτηκε να πει ψέματα. 
Έπινα καφέ στο μπαρ και κάποιος από το προσωπικό με 

φώναξε κάτω όπου είχαν βρει το πτώμα. Αυτό βέβαια δεν 
αρκούσε. Μέσα στο χαμάμ είχε ιδρώσει, είχε φτερνιστεί 
κιόλας· το DNA της θα ήταν σίγουρα εκεί μέσα. Μαζί με 
το DNA άλλων πολλών μελών του γυμναστηρίου. Άλλω-
στε, πόσες φορές δεν παραπονέθηκε η ίδια για ψεματάκια 
που λέγανε οι μάρτυρες για να μη γελοιοποιηθούν; 

Με το ελεύθερο χέρι της η Βέρα φόρεσε το βρακί της. 
Μόλις τελείωνε το μάθημα στην πισίνα, όλος ο κόσμος θα 
πήγαινε προς το χαμάμ. Η Βέρα πολύ αμφέβαλλε για το 
αν η κοπελίτσα με τα κίτρινα θα μπορούσε να τους στα-
ματήσει. 
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Ο Άσγουορθ απάντησε. 
«Έχω έναν ύποπτο θάνατο» είπε εκείνη. Δε χρειά-

στηκε τελικά να πει πώς σχετιζόταν η ίδια με το γεγονός. 
Του είπε μερικές λεπτομέρειες. «Ξεκίνα τις διαδικασίες 
και έλα εδώ πέρα.» 

«Και γιατί να μην είναι φυσικός θάνατος; Ζέστη, ά-
σκηση, μάλλον καρδιακή προσβολή θα έλεγα. Μήπως κά-
ποιος εκεί στο γυμναστήριο βλέπει πολλά αστυνομικά 
στην τηλεόραση και φαντάζονται παντού ύποπτα στοιχεί-
α;» 

«Μα τη στραγγάλισαν την καημένη τη γυναίκα.» Η 
Βέρα το ήξερε ότι ήταν αδύνατον, αλλά περίμενε με κά-
ποιο τρόπο να μπορεί ο Άσγουορθ να διαβάζει τη σκέψη 
της και πάντα εκνευριζόταν όταν ήταν φανερό πως δεν 
μπορούσε να το κάνει. Κι από την άλλη, θα τον έπαιρνε 
ποτέ τηλέφωνο για μια απλή καρδιακή προσβολή; 

«Είμαι λίγο πιο κάτω» είπε «σε αυτό το φυτώριο πο-
λυτελείας· έχω έρθει να πάρω ένα δώρο για τα γενέθλια 
της μαμάς μου. Θα είμαι εκεί σε δέκα λεπτά.» 

Η Βέρα έκλεισε το τηλέφωνο και συνέχισε να ντύνε-
ται. Κάπως, χωρίς να καταλάβει πώς, η φούστα της είχε 
πέσει πάνω στο μαγιό της και είχε μια υγρή κηλίδα στο 
πίσω μέρος. Ήταν λες και τα είχε κάνει πάνω της. Μουρ-
μούρισε μια βρισιά, πήγε ξανά στον χώρο της πισίνας, 
χωρίς να πλύνει τα πόδια της και γνωρίζοντας ότι προ-
σέλκυε βλέμματα αποδοκιμασίας. Κανονικά εκεί δεν κυ-
κλοφορούσαν ντυμένοι. Ήθελε να βρει κάποιον υπεύθυνο 
αλλά δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τον τόπο του ε-
γκλήματος. Το μάθημα του αερόμπικ κόντευε να τελειώ-
σει. Η μία πίσω από την άλλη, σαν ανθρώπινο τρενάκι, οι 
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κουνιστές και λυγιστές κυρίες –και ένας ή δύο κύριοι– 
περικύκλωσαν την πισίνα. Η μουσική σταμάτησε και το 
τρενάκι διαλύθηκε με έναν σωρό γέλια και φλυαρίες. Η 
γυναίκα με τα κολλητά φώναξε με το μικρόφωνό της ότι 
τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά και ότι θα τους περίμενε 
την επόμενη φορά. 

Η Βέρα άρπαξε την ευκαιρία και το μικρόφωνο από 
το χέρι της προπονήτριας. Έκανε μια μικρή παύση. Πάντα 
της άρεσε να είναι το κέντρο της προσοχής. Το ήξερε ότι 
μερικές φορές τη θεωρούσαν αστεία φιγούρα, αλλά αυτό 
την πείραζε λιγότερο απ’ το να την αγνοούν. 

«Κυρίες και κύριοι.» 
Κοίταξαν απορημένοι, σαν να ενοχλήθηκαν από αυτή 

την αλλαγή στη ρουτίνα τους, από αυτή τη γυναίκα που 
ήταν τόσο φανερά παράταιρη. Μα τι συνέβαινε; Μήπως 
κάποια διαμαρτυρία; Η Δημοκρατική Ένωση Παχουλών 
Ανθρώπων που υπεράσπιζε το δικαίωμα στην ανθυγιεινή 
ζωή; Έτσι είχε ερμηνεύσει η Βέρα την αντίδρασή τους. 
Εκείνη όμως φορούσε τα ρούχα της και αυτό της έδινε μια 
αίσθηση υπεροχής. Απ’ αυτό το σημείο μπορούσε να δει 
τους ρυτιδιασμένους λαιμούς και τα κρεμασμένα μπρά-
τσα. Έβλεπε από ψηλά τις άβαφες ρίζες των μαλλιών 
τους. 

«Είμαι η ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ από την Αστυνο-
μία της Νορθάμπρια.» Σήκωσε το βλέμμα της και είδε τον 
Τζο Άσγουορθ να βγαίνει από τα αποδυτήρια μαζί με έναν 
κουστουμαρισμένο άνδρα, ο οποίος υπέθεσε ότι είναι ο 
μάνατζερ του ξενοδοχείου. Έκανε πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
περίμενε. «Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφο-
ρήσω ότι υπήρξε ένας αιφνίδιος θάνατος στο γυμναστήριο 
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και θα ήθελα να σας ζητήσω να συνεργαστείτε μαζί μας. 
Σας παρακαλώ να επιστρέψετε στα αποδυτήρια. Αφού 
ντυθείτε, θα σας ζητήσουμε να περιμένετε στην αίθουσα 
υποδοχής για λίγο μέχρι να σημειώσουμε κάποια στοιχεία 
σας. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται την 
ταλαιπωρία, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνή-
σουμε και πάλι μαζί σας.» Κοίταξε τον Άσγουορθ από την 
άλλη πλευρά της πισίνας και τον κύριο που ήταν μαζί του. 
Και οι δύο έγνεφαν ότι είχαν καταλάβει και εκείνοι τι έ-
πρεπε να κάνουν. 

Η πισίνα άδειασε σιγά σιγά. Ήταν όλοι τους περίερ-
γοι και ξεσηκωμένοι. Σαν ένα τσούρμο μαθητούδια, σκέ-
φτηκε η Βέρα. Τουλάχιστον δε θα παραπονιόταν κανείς 
που έπρεπε να τους κρατήσουν ως αργά για να δώσουν 
κατάθεση. Είχαν πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή τους και 
όχι αρκετή δράση στη ζωή τους. Ήταν δύσκολο να πιστέ-
ψει κανείς ότι ένας από αυτούς μπορεί να ήταν δολοφό-
νος. 

Ο Άσγουορθ περπάτησε γύρω από την πισίνα για να 
έρθει προς το μέρος της και ο κουστουμαρισμένος τον α-
κολούθησε. Ο ξένος αυτός κύριος ήταν νέος, πρόθυμος, 
κοντός, παχουλός και γεμάτος ζωντάνια. Η Βέρα ανησυ-
χούσε μήπως η διοίκηση του ξενοδοχείου τούς δημιουρ-
γούσε προβλήματα: ένας φόνος δε θα ήταν και ό,τι καλύ-
τερο για την επιχείρηση. Αυτός ο άνθρωπος όμως φαινό-
ταν να έχει την ίδια ζωηράδα και ζήλο που είχαν οι συντα-
ξιούχοι στην πισίνα. Στεκόταν στις μύτες των ποδιών του 
και έτριβε τα χέρια του. Η εντύπωση που έδινε στη Βέρα 
ήταν ότι σκεφτόταν πως θα είχε πολλά και ενδιαφέροντα 
πράγματα να διηγηθεί στην κοπέλα του όταν θα γύριζε 
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σπίτι το βράδυ και ότι θα ήλπιζε πως θα εμφανιζόταν και 
στις ειδήσεις του τοπικού καναλιού. Στις μέρες μας όλοι 
θέλουν μια στιγμή δόξας. 

«Από δω ο κύριος Ράιαν Τέιλορ» είπε ο Άσγουορθ. 
«Υπεύθυνος του γυμναστηρίου.» 

«Μπορώ να κάνω κάτι για σας, ντετέκτιβ;» 
«Μπορείς. Ετοίμασε στα γρήγορα τσάι και καφέδες, 

μεγάλη ποσότητα, και σέρβιρέ τα στο σαλόνι. Μαζί με 
μπισκότα. Και σάντουιτς. Θα τους κρατήσουμε εδώ για 
αρκετή ώρα και είναι ήδη η ώρα του μεσημεριανού. Καλό 
είναι να τους καλοπιάσουμε.» 

Ο Τέιλορ φάνηκε διστακτικός. 
«Μπορείς να τους τα χρεώσεις» είπε εκείνη, αφού έ-

πιασε το σκεπτικό του. «Με τις συνδρομές που πληρώ-
νουν γι’ αυτό το μέρος θα μπορέσουν να δώσουν και μερι-
κές λίρες για έναν περιποιημένο καφέ.» 

Το πρόσωπό του έλαμψε. Ο θάνατος μιας άγνωστης 
σαραντάρας δεν ήταν και τόσο μεγάλη τραγωδία για εκεί-
νον, σκέφτηκε. Μάλλον σαν επαγγελματική ευκαιρία το 
έβλεπε. Η Βέρα νόμισε ότι θα έφευγε, αλλά εκείνος απλώς 
απομακρύνθηκε για μερικά μέτρα και μίλησε στο γουόκι 
τόκι που είχε περασμένο στη ζώνη του. 

Η Λίσα καθόταν ακόμα έξω από το χαμάμ. Ήταν 
χλωμή. Η Βέρα αναρωτιόταν αν είχε ανοίξει την πόρτα 
και είχε κοιτάξει μέσα. Από ένα νέο κορίτσι σαν κι αυτήν 
η Βέρα θα περίμενε μια αντίδραση πιο κοντινή σ’ εκείνη 
του μάνατζερ. Ο θάνατος δε θα έπρεπε να είναι κάτι αλη-
θινό για εκείνη. Θα αποτελούσε απλώς την πρώτη σκηνή 
μιας τηλεοπτικής σειράς. 
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«Έχεις αγγίξει τίποτα;» ρώτησε η Βέρα. «Εντάξει, δεν 
πειράζει αν έπιασες κάτι. Αλλά πρέπει να μου το πεις. Τα 
αποτυπώματα. Ξέρεις.» Σκέφτηκε όμως ότι μόνο από το 
εξωτερικό μέρος του χαμάμ θα μπορούσαν να συλλέξουν 
δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα 
έπαιρναν από μέσα με όλον αυτόν τον ατμό. Η σκόνη για 
τα αποτυπώματα θα γινόταν λάσπη. 

Τελικά η Λίσα μίλησε. Με μια χαμηλή, συνεσταλμένη 
φωνή.«Όχι» είπε. «Δεν άγγιξα τίποτα.» 

«Είσαι καλά, κούκλα μου;» 
Η νεαρή κοπέλα ηρέμησε και χαμογέλασε. «Ναι, μια 

χαρά.» 
«Είχες βάρδια όλη μέρα, ε;» 
«Από τις οκτώ το πρωί σήμερα» 
Η Βέρα φόρεσε ένα ζευγάρι γάντια από λάτεξ. Της τα 

είχε δώσει ο Τζο λίγο πιο πριν. Πάντα προνοητικός ο Τζο, 
σαν προσκοπάκι. Κοιτώντας τα δάχτυλά της θυμήθηκε 
τον γέρο με το σκουφάκι. Θα τον αναγνώριζε άραγε άμα 
τον έβλεπε με τα ρούχα του; Μάλλον όχι. Άνοιξε την πόρ-
τα του χαμάμ. «Ρίξε μια ματιά» είπε στη Λίσα. «Μην ανη-
συχείς. Το θέαμα δεν είναι τόσο αποκρουστικό. Απλώς 
θέλω να ξέρω αν τη γνωρίζεις. Θα μας γλίτωνε αρκετό 
χρόνο.» Πίσω από τη Λίσα ο Τζο Άσγουορθ έκανε μορφα-
σμούς και κουνούσε το κεφάλι του με δυσαρέσκεια και 
αποδοκιμασία. Πίστευε μάλλον ότι οι γυναίκες είναι ευά-
λωτα λουλουδάκια που δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς 
την προστασία του. 

«Δεν τους γνωρίζω με τα ονόματά τους» είπε η Λίσα. 
«Δεν γνωρίζουμε όλους αυτούς που έρχονται στην πισίνα. 
Είναι διαφορετικό αν είναι στο μάθημά σου.» 
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«Ναι, αλλά θα ξέρεις να μας πεις αν έρχεται συχνά. 
Μπορεί να έρχεται και σε κάποιο από τα δικά σου μαθή-
ματα.» 

Η Λίσα δίστασε για λίγο και μετά κοίταξε μέσα. 
«Την έχεις ξαναδεί;» ρώτησε η Βέρα. Μα τι συνέβαινε 

με αυτή την κοπέλα; Η Βέρα δεν μπορούσε να βγάλει ά-
κρη με αυτές τις αδύναμες μαραμένες κοπελίτσες. 

«Δεν ξέρω. Όλες ίδιες φαίνονται, έτσι δεν είναι;» Και 
η Βέρα υπέθεσε ότι έτσι θα ήταν. Έτσι όπως όλες οι κοκα-
λιάρες κοπελίτσες της φαίνονταν κι εκείνης ίδιες. 

«Μπορούμε να κλείσουμε τη ροή του ατμού;» Η Βέρα 
δεν ήξερε τι επιπτώσεις είχαν η υγρασία και η θερμότητα 
σ’ ένα πτώμα, αλλά σκέφτηκε ότι δε θα βοηθούσαν ιδιαί-
τερα στη διατήρησή του. «Θέλω να πω, χωρίς να χρεια-
στεί να μπει κανείς εκεί μέσα.» 

Ο Τέιλορ πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά της. «Και βέ-
βαια, θα το φροντίσω αμέσως.» Κοντοστάθηκε λίγο. «Υ-
πάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω;» 

«Υποθέτω ότι πέθανε εδώ σήμερα το πρωί» είπε η 
Βέρα. «Φαντάζομαι ότι ο χώρος θα έχει καθαριστεί από 
χθες. Θα την είχε προσέξει κάποιος αν ήταν μέσα στο χα-
μάμ από τότε.» 

«Ναι, βέβαια.» 
Τα λόγια του όμως έμοιαζαν να βγαίνουν με το ζόρι. 

«Σίγουρα; Εδώ πρόκειται για έρευνα φόνου. Δε με ενδια-
φέρει το σύστημα καθαριότητας του γυμναστηρίου.» 

«Είχαμε κάποια προβλήματα με το προσωπικό καθα-
ρισμού. Δύο από τις σταθερές μας καθαρίστριες έχουν 
άδεια ασθενείας. Έχω φέρει έναν προσωρινό, αλλά δεν 
είναι και πολύ καλός. Δε λέω ότι δεν καθάριζε μέσα σε 
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εκείνον τον χώρο, αλλά δε θα μου έκανε έκπληξη αν έ-
φευγε νωρίτερα.» 

«Από πού τον βρήκες;» Η Βέρα προσπάθησε να μην 
ακουστεί πολύ πιεστική, αλλά ένιωσε μια φλόγα ενδιαφέ-
ροντος. Νέο μέλος στο προσωπικό. Νεκρός πελάτης. Δε 
σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρχε κάποια σύνδεση, αλλά 
θα ήταν μεγάλη διευκόλυνση αν ο καθαριστής είχε κατα-
δικαστεί στο παρελθόν για δολοφονίες γυναικών γύρω 
στα σαράντα. Ή αν το θύμα ήταν τελικά η πρώην γυναίκα 
του. 

«Είναι γιος της κυρίας που είναι στη ρεσεψιόν. Φοι-
τητής που γύρισε σπίτι για τις διακοπές» 

«Μάλιστα.» Αφού το ’ξερε ότι η ζωή δεν μπορούσε να 
είναι τόσο απλή. «Θέλω να μιλήσω μαζί του. Και σε όλο το 
προσωπικό που είχε βάρδια.» Σκέφτηκε ότι προτιμούσε 
να πάρει τις καταθέσεις του προσωπικού. Θα άφηνε τα 
χαρωπά γερόντια στον Άσγουορθ, ο οποίος είχε ιώβεια 
υπομονή. «Φαντάζομαι ότι έχετε αρχεία με τα μέλη του 
γυμναστηρίου που έχουν έρθει σήμερα, σωστά;» 

Είχαν ένα σύστημα για την είσοδο στο γυμναστήριο 
με κάρτες μελών. Η Βέρα υπέθεσε ότι κάθε κάρτα θα είχε 
ένα τσιπ με τα στοιχεία του συγκεκριμένου κατόχου και 
ότι δε θα ενεργοποιούσε απλώς την περιστρεφόμενη πόρ-
τα της εισόδου. 

«Ναι» είπε, αλλά πάλι δεν ακούστηκε και τόσο σίγου-
ρος. «Τα ζητήματα πληροφορικής τα διαχειρίζονται στα 
κεντρικά μας, στο Τέρνμπριτζ στην Ουαλία. Φαντάζομαι 
ότι αυτοί θα έχουν τα αρχεία με τα στοιχεία.» Η Βέρα 
σκέφτηκε ότι θα έβαζε τη Χόλι να το κάνει αυτό. Θα ήταν 
μάλλον βαρετή δουλειά, να κάθεσαι στο ακουστικό την 
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ώρα που κάποιος κομπιουτεράς θα έκανε τα μαγικά του 
με τον υπολογιστή. Η Χόλι, που διορίστηκε πρόσφατα 
στην υπηρεσία, ήταν νέα, όμορφη και έξυπνη, και ακόμα 
και χωρίς να τη βλέπει, ο κομπιουτεράς θα ήθελε να απο-
δείξει πόσο έξυπνος είναι. Ήταν μάλιστα γνωστό ότι η 
Χόλι πολλές φορές έπαιρνε πολύ αέρα και η Βέρα πού και 
πού της έδινε να κάνει βαρετές δουλειές για να τη βάζει 
στη θέση της. 

«Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μπει στον χώρο 
της πισίνας κάποιος που δεν ήταν μέλος;» 

«Θεωρητικά, όχι» είπε ο Τέιλορ. «Εκτός αν ήταν φί-
λος κάποιου που είναι μέλος του γυμναστηρίου. Σε αυτή 
την περίπτωση ζητάμε από τα μέλη μας να δείχνουν τη 
δική τους κάρτα στην υποδοχή και να υπογράφουν για 
την είσοδο του επισκέπτη.» 

Η Βέρα έφερε στο μυαλό της τις δικές της επισκέψεις 
στο γυμναστήριο. Πάντα βιαζόταν, πολλές φορές χρησι-
μοποιούσε ανάποδα την κάρτα της και η περιστρεφόμενη 
πόρτα δε λειτουργούσε, της έπεφτε και η πετσέτα γιατί 
εκνευριζόταν και καθυστερούσε και τον κόσμο πίσω της. 
Συνήθως όμως υπήρχε μια κοπέλα με κίτρινη στολή εκεί 
κοντά και την εξυπηρετούσε. 

«Είπες “θεωρητικά”» είπε η Βέρα. «Στην πράξη τι γι-
νόταν; Πόσο δύσκολο ήταν να μπει μέσα ένας κακο-
ποιός;» 

«Καθόλου δύσκολο. Θα έπρεπε να γνωρίζει τους χώ-
ρους βέβαια, αλλά υπάρχουν τρόποι να παρακάμψει κα-
νείς το σύστημα.» 

«Τι τρόποι δηλαδή;» Αυτός ο στρουμπουλός κυριού-
λης είχε κάτι που άρχισε να την εκνευρίζει. Ήταν η καλή 
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του διάθεση, σκέφτηκε. Δε φαινόταν να τον αναστατώνει 
τίποτα. Οι χαρούμενοι άνθρωποι της την έδιναν στα νεύ-
ρα. 

«Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει ξεχάσει την 
κάρτα του. Συνέχεια γίνεται αυτό. Εμείς θα ζητούσαμε να 
υπογράψει, αλλά ποτέ δε θα ελέγχαμε αν η υπογραφή συ-
μπίπτει με αυτή που έχουμε στη λίστα των μελών μας. Η 
Κάρεν στην υποδοχή θα πατούσε ένα κουμπί και θα έ-
μπαινε» 

«Άρα μπορούσε κάποιος να υπογράψει με οποιοδή-
ποτε όνομα;» 

«Ναι, έτσι είναι.» 
«Πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να παρακάμψει το σύ-

στημα;» 
«Θα μπορούσε να δανειστεί την κάρτα ενός φίλου 

του. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό γίνεται συνέχεια, ειδικά με 
τα νεαρότερα μέλη. Κάθε κάρτα έχει φωτογραφία, αλλά 
συνήθως δεν τις κοιτάμε. Έχει απλώς αποτρεπτικό ρόλο 
όπως και τα υπόλοιπα.» Δε φαινόταν να τον ενοχλεί που 
μπορούσε ο καθένας να καταπατήσει το σύστημα· του 
φαινόταν μάλιστα αστείο. 

«Ωραία» είπε η Βέρα. «Πάρα πολύ ωραία.» Κι όμως η 
αλήθεια ήταν ότι οι δυσκολίες της υπόθεσης της είχαν ήδη 
κινήσει την περιέργεια. Ήταν καλή ντετέκτιβ, δεν είχε 
όμως συχνά τη δυνατότητα να το αποδείξει. 




