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13 Μαΐου

Μετά το μεσημεριανό της, εκείνη τη μαγιάτικη Τρίτη, σε βάθος 
σχεδόν τριών μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού στην 
πλωτή αποβάθρα του λιμανιού του Μπρίστολ, η αρχιφύλακας 
και δύτης της αστυνομίας «Φλι» Μάρλι έσφιξε με τη γαντο-
φορεμένη παλάμη της ένα ανθρώπινο χέρι. Την εξέπληξε που 
το βρήκε τόσο εύκολα. Τίναξε τα πόδια της, αναταράσσοντας 
τη λάσπη και το ορυκτέλαιο που είχε κατακαθίσει στον βυθό, 
ρίχνοντας το βάρος της προς τα πίσω και άρχισε να αναδύε-
ται. Αναγκάστηκε να στραφεί προς τα κάτω και να στερεώσει 
το χέρι της κάτω από την πλωτή αποβάθρα, προτού αδειάσει 
τη στολή της από αέρα, ώστε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί 
αρκετά, για να φτάσει στον βυθό. Περιεργάστηκε με την αφή 
το εύρημα.

Στο σημείο εκεί επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι, σαν να είχε 
το πρόσωπο χωμένο μέσα στη λάσπη, κι έτσι δεν είχε νόημα 
να προσπαθεί να δει τι κρατούσε. Το ποτάμι και το λιμάνι ήταν 
σκέτος βούρκος από τη λάσπη και η οποιαδήποτε αναζήτηση 
μπορούσε να γίνει μόνο με τη βοήθεια της αφής, γι’ αυτό ανα-
γκαστικά έπρεπε να είναι υπομονετική και να χρησιμοποιεί τα 
δάχτυλά της, προκειμένου να περιεργαστεί το εύρημα και στη 
συνέχεια να σχηματίσει την εικόνα του στο μυαλό της. Το άγγιξε 
απαλά, κλείνοντας τα μάτια, μετρώντας τα δάχτυλα, προκειμέ-
νου να βεβαιωθεί πως ανήκε σε άνθρωπο, κι έπειτα προσπά-
θησε να καταλάβει ποιο δάχτυλο άγγιζε: πρώτα το δάχτυλο της 
βέρας και από τη θέση του κατάλαβε πως η παλάμη του χεριού 
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έβλεπε προς τα πάνω. Προσπάθησε να φανταστεί πώς βρισκό-
ταν τοποθετημένο το σώμα – σίγουρα στο πλευρό του. Τράβηξε 
δοκιμαστικά το χέρι. Αντί να συναντήσει αντίσταση, διαπίστωσε 
πως επέπλεε στη λάσπη. Στο σημείο όπου βρισκόταν ο καρπός, 
άγγιξε οστά και πληγιασμένη σάρκα.

«Αρχιφύλακα;» ήρθε η φωνή του αστυφύλακα Ριτς Ντά-
ντας στο ακουστικό της. Η φωνή του ακούστηκε τόσο ξαφ-
νικά μέσα στο κλειστοφοβικό σκοτάδι που τινάχτηκε από το 
ξάφνιασμα. Βρισκόταν στην αποβάθρα, παρακολουθώντας 
την κατάδυσή της μαζί με τον βοηθό επιφανείας που έλεγχε 
το καλώδιο κατάδυσης και τα ζωτικά της σημεία. «Όλα καλά; 
Βρίσκεσαι ακριβώς πάνω από το σημείο. Βλέπεις τίποτα;»

Ο μάρτυρας είχε πει πως είχε δει ένα χέρι, ένα χέρι χωρίς 
σώμα, και αυτό παραξένεψε όλα τα μέλη της ομάδας. Κανείς 
δεν είχε δει πτώμα να επιπλέει ανάσκελα – εξαιτίας της απο-
σύνθεσης επέπλεαν μπρούμυτα, τα χέρια και τα πόδια κρέμο-
νταν προς τον βυθό. Έτσι, το τελευταίο πράγμα που θα ήταν 
ορατό, ήταν ένα χέρι. Όμως στο μυαλό της είχε σχηματιστεί μια 
διαφορετική εικόνα. Το χέρι είχε κοπεί στο πιο αδύνατο σημείο 
του, στον καρπό. Ήταν ένα χέρι, χωρίς το σώμα. Δεν υπήρχε, 
λοιπόν, ένα πτώμα που αψηφούσε κάθε νόμο της φυσικής και 
επέπλεε ανάσκελα. Όμως κάτι δεν πήγαινε καλά με την κατά-
θεση του μάρτυρα. Αναποδογύρισε το χέρι, προσπαθώντας 
να καταγράψει στο μυαλό της τον τρόπο με τον οποίο ακου-
μπούσε στον βυθό – μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες χρειαζό-
ταν για την αναφορά της. Δεν ήταν θαμμένο, ούτε καν επιφα-
νειακά στη λασπουριά του βυθού. Ακουμπούσε πάνω της.

«Αρχιφύλακα; Με ακούς;»
«Ναι», αποκρίθηκε εκείνη. «Σε ακούω».
Σήκωσε το χέρι. Το κράτησε στις παλάμες της απαλά και, 

αργά, άφησε το σώμα της να επιπλέει πάνω από τη λάσπη στον 
βυθό του λιμανιού. 

«Αρχιφύλακα;»
«Ναι, Ντάντας, σε ακούω».
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«Βρήκες τίποτα;»
Κατάπιε με δυσκολία. Γύρισε το χέρι, ώστε τα δάχτυλά του 

να ακουμπάνε στα δικά της. Μπορούσε να πει στον Ντάντας 
πως είχε κάνει μια ανακάλυψη. Αλλά δεν το ανέφερε. «Όχι», 
του είπε. «Τίποτα ακόμα».

«Τι συμβαίνει;»
«Τίποτα. Θα χρειαστεί να ψάξω περισσότερο εδώ τριγύρω. 

Θα σε ενημερώσω αν ανακαλύψω κάτι».
«Εντάξει».
Έχωσε το χέρι της στη λασπουριά του βυθού και καθάρισε 

βιαστικά τις σκέψεις της. Πρώτα τράβηξε το καλώδιο κάτω, 
μέχρι αυτό να κατέβει άλλα τρία μέτρα. Στην επιφάνεια θα 
πίστευαν πως κινείται, ψάχνοντας στον βυθό. Έπειτα στερέ-
ωσε τη σωλήνα ανάμεσα στα γόνατά της, ώστε να διατηρήσει 
την πίεση, και ξάπλωσε στον βυθό με τον τρόπο που δίδασκε 
στην ομάδα πως πρέπει να κάνουν, αν τα επίπεδα διοξειδίου 
του άνθρακα αυξάνονταν: μπρούμυτα, έτσι ώστε η μάσκα να 
μη φύγει και τα γόνατα μόλις να ακουμπάνε στον πυθμένα. 
Κράτησε το χέρι κοντά στο μέτωπό της, σαν να προσευχόταν. 
Μέσα στην κάσκα της επικρατούσε απόλυτη σιγή πέρα από 
τον ήχο που έκαναν τα παράσιτα του συστήματος ενδοεπικοι-
νωνίας. Τώρα που είχε βρει το χέρι, είχε χρόνο. Αποσύνδεσε 
το μικρόφωνο από τη μάσκα της, έκλεισε τα μάτια και ισορ-
ρόπησε. Προσπάθησε να επικεντρώσει την προσοχή της σε 
μια κόκκινη κουκκίδα πίσω από τα κλειστά της βλέφαρα και 
περίμενε, μέχρι να αρχίσει να κινείται. Αλλά η κουκκίδα δεν 
κινήθηκε. Παρέμενε ακίνητη. Κι εκείνη έμεινε ακίνητη περιμέ-
νοντας, όπως έκανε πάντα, μέχρι κάτι να της μιλήσει.

«Μαμά;» ψιθύρισε, μισώντας την ελπίδα που χρωμάτιζε τη 
σφυριχτή φωνή της μέσα στη μάσκα. «Μαμά;»

Περίμενε. Τίποτα. Όπως πάντα. Συγκεντρώθηκε, σφίγγο-
ντας τα οστά του χεριού, προσπαθώντας να φανταστεί πως το 
κομμάτι σάρκας αυτού του ξένου ήταν γνώριμο.

«Μαμά;»
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Κάτι έλαμψε μπροστά από τα μάτια της. Τα άνοιξε, αλλά 
δεν είδε τίποτα. Μονάχα τη συνηθισμένη μαυρίλα πίσω από 
τη μάσκα, την άμμο που χόρευε μπροστά από το πρόσωπό 
της και τον ήχο της ανάσας της. Προσπάθησε να συγκρατήσει 
έναν λυγμό. Ήθελε να φωνάξει: Μαμά, βοήθησέ με. Σε είδα 
χθες βράδυ. Σε είδα. Και ξέρω ότι προσπαθείς να μου πεις κάτι 
– αλλά δεν μπορώ να σε ακούσω καθαρά. Σε παρακαλώ, πες 
μου τι προσπαθούσες να μου πεις. 

«Μαμά;» ψιθύρισε, κι έπειτα, νιώθοντας ντροπή, συμπλή-
ρωσε: «Μανούλα;»

Η φωνή της αντήχησε μέσα στο μυαλό της, όμως αντί να πει 
μανούλα, της έλεγε ηλίθια, είσαι ηλίθια. Έγειρε πίσω το κεφάλι 
της και πήρε βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να μην κλάψει. Μα 
τι περίμενε; Γιατί της ερχόταν να κλάψει πάντα στη θάλασσα, 
στο χειρότερο μέρος για να συμβεί αυτό, καθώς δεν μπορούσε 
να βγάλει τη μάσκα της, όπως οι ερασιτέχνες δύτες. Ίσως να 
ένιωθε πως βρισκόταν πιο κοντά της σε ένα τέτοιο μέρος, αλλά 
υπήρχαν περισσότεροι λόγοι. Από τότε που θυμόταν τον εαυτό 
της, το νερό ήταν ένα μέρος όπου μπορούσε να συγκεντρω-
θεί, να αισθανθεί τη γαλήνη, να επικοινωνήσει με κομμάτια 
της ψυχής της, με τα οποία δεν γινόταν να συνομιλήσει στην 
επιφάνεια.

Περίμενε για μερικά ακόμη λεπτά, μέχρι τα δάκρυα να στε-
γνώσουν, προκειμένου να μη γελοιοποιηθεί όταν αναδυόταν. 
Αναστέναξε και κράτησε μπροστά στα μάτια της το κομμένο 
χέρι. Αναγκάστηκε να το φέρει κοντά στο τζάμι της προσωπί-
δας της, σχεδόν να αγγίξει το διάφανο πλαστικό, διαφορετικά 
δεν θα μπορούσε να δει τίποτα εξαιτίας της περιορισμένης 
ορατότητας. Τότε, κοιτάζοντας από κοντά το χέρι, κατάλαβε 
τι την ανησυχούσε.

Σύνδεσε ξανά το μικρόφωνο. «Ντάντας; Με ακούς;»
«Τι συμβαίνει;»
Γύρισε από την άλλη το χέρι, ούτε ένα εκατοστό από τη 

μάσκα της, εξετάζοντας την γκριζωπή, κομμένη σάρκα. Ένας 
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γέρος το είχε δει. Στιγμιαία. Είχε βγει με την εγγονούλα του 
που ήθελε να δοκιμάσει τις καινούριες της ροζ γαλότσες στην 
καταιγίδα. Είχαν κουρνιάσει κάτω από μια ομπρέλα και παρα-
τηρούσαν τη βροχή να πέφτει στο νερό, όταν το είδε. Όντως, το 
χέρι βρισκόταν στο σημείο που τους είχε υποδείξει, κάτω από 
την πλωτή αποβάθρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το είχε δει σε 
τέτοιο βάθος, με τόσο χαμηλή ορατότητα. Ήταν αδύνατον να 
δει έστω και δέκα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού.

«Φλι;»
«Σκεφτόμουν μήπως υπήρχε κάποια στιγμή που η ορατό-

τητα εδώ πέρα δεν ήταν μηδενική».
Ακολούθησε μια παύση, καθώς ο Ντάντας μιλούσε με την 

ομάδα του στην αποβάθρα. «Όχι, αρχιφύλακα. Ποτέ», ακού-
στηκε αμέσως μετά.

«Άρα, η ορατότητα είναι πάντα μηδενική;»
«Έτσι πιστεύω, αρχιφύλακα. Γιατί ρωτάς;»
Απίθωσε το χέρι στον βυθό. Θα έπρεπε να καταδυθεί ξανά 

με εξοπλισμό – δεν μπορούσε να αναδυθεί με το εύρημά της, 
ρισκάροντας να χαθούν οποιαδήποτε στοιχεία υπήρχαν. Κρά-
τησε το καλώδιο και προσπάθησε να σκεφτεί. Προσπάθησε 
να φανταστεί πώς ο μάρτυρας θα μπορούσε να το έχει δει, 
προσπάθησε να σχηματίσει κάποια ιδέα, αλλά δεν κατάφερε 
να σκεφτεί κάτι. Ίσως να οφειλόταν στον τρόπο με τον οποίο 
ξύπνησε. Ή στο γεγονός πως τα χρόνια περνούσαν. Τον επό-
μενο μήνα θα γινόταν είκοσι εννιά. Για δες, μαμά. Είμαι σχεδόν 
είκοσι εννιά. Ποτέ δεν πίστευα πως θα τα καταφέρω, φαντά-
ζομαι ούτε κι εσύ.

«Αρχιφύλακα;»
Άφησε τον βοηθό επιφανείας να τραβήξει το καλώδιο, προ-

κειμένου να φανεί πως κινούνταν προς τη βάση της αποβά-
θρας. Ρύθμισε τη συχνότητα του συστήματος ενδοεπικοινω-
νίας, ώστε να σταθεροποιηθεί η σύνδεση.

«Συγγνώμη», είπε. «Αφαιρέθηκα. Έχουμε εύρημα, Ριτς. Το 
βρήκα. Ανεβαίνω στην επιφάνεια».
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Στεκόταν πάνω στην αποβάθρα, μες στο κρύο, κρατώντας τη 
μάσκα στο χέρι της, εκπνέοντας λευκούς υδρατμούς, τρέμο-
ντας καθώς ο Ντάντας την ξέπλενε με νερό. Είχε επιστρέψει 
για να ανασύρει το χέρι μαζί με τον εξοπλισμό της, η κατάδυση 
είχε τελειώσει και είχε φτάσει στη φάση εκείνη που μισούσε, 
το σοκ τού να βγαίνει από το νερό, το σοκ της επιστροφής 
στους ήχους, το φως και τους ανθρώπους. Ο αέρας ήταν ίδιο 
χαστούκι στο μάγουλο. Έκανε τα δόντια της να τρέμουν. 
Το λιμάνι έδειχνε ζοφερό, αν και η άνοιξη είχε ήδη φτάσει. 
Η βροχή είχε σταματήσει και ο χλωμός απογευματινός ήλιος 
έπεφτε πάνω στα παράθυρα, στους γερανούς της μεγάλης 
δυτικής αποβάθρας απέναντί της, ενώ ουράνια τόξα από 
κηλίδες ορυκτελαίων επέπλεαν στο νερό. Είχαν αποκλείσει 
την περιοχή της αποβάθρας στο πίσω μέρος ενός παραλια-
κού εστιατορίου με το όνομα Τάφρος στην ταμπέλα του, και η 
ομάδα με τα φωσφοριζέ κίτρινα γιλέκα περιφερόταν γύρω από 
τα τραπέζια της βεράντας, απλώνοντας τον εξοπλισμό: φιά-
λες οξυγόνου, συστήματα επικοινωνίας, φουσκωτές σχεδίες, 
φορεία. Όλα αυτά βρίσκονταν απλωμένα πάνω στη βρεγμένη 
επιφάνεια της αποβάθρας.

«Συμφωνεί μαζί σου». Ο Ντάντας έκλεισε τη μάνικα και 
έκανε νεύμα προς τη βιτρίνα του εστιατορίου, όπου βρισκόταν 
ο επικεφαλής της έρευνας στον τόπο του εγκλήματος, παρα-
τηρώντας το κομμένο χέρι που βρισκόταν δίπλα στο πόδι του, 
στην ανοιγμένη κίτρινη σακούλα, όπου τοποθετούσαν τα κομ-
μένα άκρα. «Πιστεύει πως έχεις δίκιο».

«Το ξέρω». Η Φλι αναστέναξε, αφήνοντας κάτω τη μάσκα 
της και βγάζοντας τα δύο ζευγάρια γάντια που φορούσαν 
όλοι οι δύτες της αστυνομίας για προστασία. «Αλλά δεν του 
φαίνεται».

Δεν ήταν το πρώτο, ούτε και το τελευταίο, απομεινάρι σώμα-
τος που θα ανέσυρε από τα λασπωμένα νερά του Μπρίστολ, 
και πέρα από τη θλίψη και τη μοναξιά του θανάτου που κουβα-
λούσε μαζί του, ένα κομμένο χέρι δεν ήταν ασυνήθιστο εύρημα. 
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Υπήρχε μια εξήγηση για το πώς βρέθηκε εκεί, κάτι καταθλι-
πτικό και καθημερινό, όπως μια αυτοκτονία, για παράδειγμα. 
Οι δημοσιογράφοι συχνά παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις 
της αστυνομίας μέσα από τον φακό της κάμεράς τους, από την 
άλλη άκρη του λιμανιού, όμως σήμερα δεν υπήρχε ψυχή στην 
αποβάθρα του Ρέντκλιφ. Ήταν ένα περιστατικό πολύ συνηθι-
σμένο για να ασχοληθούν μαζί του. Μόνο εκείνη, ο Ντάντας 
και ο επικεφαλής της έρευνας στον τόπο του εγκλήματος ήξε-
ραν πως αυτό το χέρι δεν ήταν κάτι συνηθισμένο και πως όταν 
ο Τύπος μάθαινε ότι η πληροφορία αυτή είχε ξεφύγει μέσα από 
τα χέρια τους, θα έπεφταν στα γόνατα παρακαλώντας για μια 
συνέντευξη.

Η αποσύνθεση δεν είχε αρχίσει. Για την ακρίβεια, πέρα από 
την τομή στον καρπό, δεν υπήρχε άλλο τραύμα. Ήταν τόσο 
φρέσκο, που όλη η ομάδα είχε τεθεί σε συναγερμό. Είχε μοι-
ραστεί τις σκέψεις της με τον επικεφαλής και είχε αναρωτηθεί 
πώς ήταν δυνατόν να έχει αποκοπεί από το σώμα, χωρίς αυτό 
να έχει συμβεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν εκείνη έπρεπε 
να μαντέψει πώς συνέβη αυτό, θα πόνταρε στη θεωρία πως 
τα σημάδια στα οστά δεν είχαν προκληθεί από δαγκώματα 
ψαριών, αλλά από λεπίδα. Εκείνος είχε πει ότι δεν μπορούσε 
να πει τίποτα πριν γίνει η αυτοψία, και αναρωτήθηκε μήπως 
παραήταν έξυπνη ως προς τις εκτιμήσεις της. Υπερβολικά έξυ-
πνη, απ’ ό,τι φαινόταν, για να περνάει τη ζωή της κάτω από το 
νερό.

«Έχει μιλήσει κανείς με τον λιμενάρχη;» ρώτησε η Φλι 
καθώς ο βοηθός επιφανείας έβγαζε τις φιάλες. «Ρωτήσατε για 
την κατεύθυνση του ρεύματος σήμερα;»

«Ναι», είπε ο Ντάντας σκύβοντας για να αφήσει τη μάνικα 
κάτω. Κοίταξε το κεφάλι του, το ανοιχτό κόκκινο σκουφί 
που φορούσε πάντα, καθώς, όπως συνήθιζε να λέει, αν δεν 
το φορούσε θα μπορούσε να ζεστάνει ένα ολόκληρο στάδιο 
με τη θερμοκρασία που εξέπεμπε το καραφλό του κεφάλι. 
Κάτω από τη φωσφοριζέ στολή παντός καιρού που φορούσε, 
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κρυβόταν ένα ψηλό, γεροδεμένο σώμα. Μερικές φορές, της 
ήταν δύσκολο, η μόνη γυναίκα εκείνη, να παίρνει τις αποφά-
σεις ανάμεσα σε εννέα άντρες, οι μισοί από τους οποίους ήταν 
μεγαλύτεροι από εκείνη, όμως αισθανόταν άνετα με τον Ντά-
ντας. Πάντα βρισκόταν δίπλα της. Ήταν ένας ευφυής τεχνικός, 
μια σχεδόν πατρική φιγούρα, με εξοπλισμό αλλά και στόμα 
–κάποιες φορές– λιμενεργάτη. Κάθε φορά που ήταν απορρο-
φημένος σε κάτι, έμοιαζε τόσο γοητευτικός, που της ερχόταν 
να τον φιλήσει.

«Υπήρχε ισχυρό ρεύμα σήμερα, αλλά όχι πριν εντοπιστεί το 
χέρι», είπε.

«Και οι υδατοφράχτες;»
«Άνοιξαν το απόγευμα, ώρα δύο, για είκοσι λεπτά. Ο λιμε-

νάρχης άφησε τη βυθοκόρο να έρθει από το βοηθητικό κανάλι 
για να ξεφορτώσει».

«Πότε έγινε η κλήση;»
«Στη μία και πενήντα πέντε. Πάνω στην ώρα που άνοιγαν 

τους υδατοφράχτες. Διαφορετικά, ο λιμενάρχης θα περίμενε. 
Για να είμαι ειλικρινής, είμαι σίγουρος πως θα περίμενε, αν 
σκεφτεί κανείς πόσο πολύ μας αγαπάνε. Πώς κάθε φορά που 
τους ζητάμε κάτι, στήνονται στα τέσσερα».

Η Φλι τράβηξε με προσοχή την κουκούλα της στολής πάνω 
από το πρόσωπο και το κεφάλι της, καθώς είχε προσέξει κάθε 
φορά που εξέταζε τις κουκούλες της, ότι ήταν γεμάτες ξεριζωμέ-
νες τρίχες, στις οποίες κρέμονταν μικροσκοπικά κομμάτια τριμ-
μένου δέρματος. Μερικές φορές αναρωτιόταν πώς και δεν είχε 
χάσει ακόμη τα μαλλιά της, όπως ο Ντάντας. Άφησε παράμερα 
την κουκούλα, φύσηξε τη μύτη της και κοίταξε το νερό, προς 
την κατεύθυνση της γέφυρας του Πέροτ. Ο ήλιος έλουζε με το 
χρυσαφένιο του χρώμα τους δίδυμους πυργίσκους της, και πίσω 
από αυτήν απλωνόταν το Κανάλι του Αγίου Αυγουστίνου, όπου 
χυνόταν υπόγεια ο ποταμός Φρομ, καταλήγοντας στο λιμάνι.

«Δεν ξέρω», μουρμούρισε εκείνη. «Μου ακούγεται κάπως 
παράξενο».
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«Τι εννοείς;»
Ανασήκωσε τους ώμους κοιτάζοντας το γκριζωπό κομμάτι 

σάρκας στην αποβάθρα ανάμεσα στα πόδια των δύο αντρών 
και προσπάθησε να σκεφτεί πώς ο μάρτυρας μπόρεσε να δια-
κρίνει το χέρι. Αλλά καμία ιδέα δεν της ερχόταν στο μυαλό. 
Ένιωθε το κεφάλι της να γυρίζει. Κάθισε σε μία από τις καρέ-
κλες και ακούμπησε το χέρι στο μέτωπό της, έχοντας την 
αίσθηση πως το αίμα είχε στραγγίξει από το πρόσωπό της.

«Είσαι καλά, Φλι; Χριστέ μου, δείχνεις χάλια».
Γέλασε αχνά και έτριψε το πρόσωπό της. «Ναι, δεν είμαι 

και τόσο καλά».
Ο Ντάντας έσκυψε μπροστά της. «Τι συμβαίνει;»
Κούνησε το κεφάλι της, κοιτάζοντας τα πόδια της και τις 

λιμνούλες νερού που είχαν σχηματιστεί αποκάτω. Ήταν η πιο 
έμπειρη δύτης στην ομάδα και η επικεφαλής, κι αυτό που είχε 
κάνει το προηγούμενο βράδυ ήταν ό,τι χειρότερο.

«Τίποτα», είπε προσπαθώντας να ελαφρύνει την ατμό-
σφαιρα. «Τίποτα, τα συνηθισμένα. Δεν μπορούσα να 
κοιμηθώ».

«Εξακολουθείς να είσαι χάλια, ε;»
Του χαμογέλασε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα 

δάκρυά της. Ως επικεφαλής των δυτών της αστυνομίας, είχε 
και τη θέση του εκπαιδευτή, και αυτό σήμαινε πως μερικές 
φορές αναγκαζόταν να κάνει καταδύσεις, δίνοντας σε άλλα 
άτομα την ευκαιρία να είναι οι επόπτες της κατάδυσης. Κατά 
βάθος δεν της άρεσε. Κατά βάθος ήταν ευτυχισμένη όταν ο 
Ντάντας ήταν ο επόπτης της, όπως εκείνη τη μέρα. Ο Ντάντας 
είχε έναν γιο, τον Τζόνα, έναν ενήλικο γιο που έκλεβε από εκεί-
νον και την πρώην σύζυγό του για να ικανοποιήσει την εξάρ-
τησή του, τρέφοντας ταυτόχρονα τις ενοχές του πατέρα του, 
όπως ακριβώς έκανε και στη Φλι ο αδελφός της, ο Τομ. Εκείνη 
και ο Ντάντας είχαν πολλά κοινά.

«Ναι», είπε τελικά. «Είμαι χάλια. Ακόμη κι έπειτα από τόσο 
καιρό».
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«Δύο χρόνια», είπε βοηθώντας τη να σηκωθεί, «δεν είναι 
και τόσος πολύς καιρός. Αλλά θα σου πω κάτι που θα σε 
βοηθήσει».

«Τι πράγμα;»
«Φάε κάτι. Το ξέρω, μπορεί να ακούγεται χαζό, αλλά ίσως 

σε βοηθήσει να κοιμηθείς».
Του χαμογέλασε αχνά και ακούμπησε το χέρι της στον ώμο 

του, αφήνοντάς τον να τη σηκώσει. «Έχεις δίκιο. Πρέπει να 
φάω. Υπάρχει τίποτα στο βαν;»



break

2

Το εστιατόριο Σταθμός ήταν παλιά το λεμβοστάσιο της αστυ-
νομίας προτού πουληθεί και ανακαινιστεί, γι’ αυτό ο νέος του 
ιδιοκτήτης είπε πως θα ήταν λάθος του αν δεν επέτρεπε στην 
αστυνομία να το χρησιμοποιήσει τώρα, σε ώρα ανάγκης. Τους 
είχε παραχωρήσει ένα δωμάτιο στο πίσω μέρος του εστιατο-
ρίου, δίπλα στην κουζίνα, και στον χώρο αυτόν ήταν πιο ζεστά 
απ’ όσο μέσα στο βαν. Εκεί άλλοτε βρίσκονταν τα αποδυτήρια 
των αστυνομικών. Τώρα, ο χώρος είχε μετατραπεί σε αποδυ-
τήρια του προσωπικού. Τα καθημερινά τους ρούχα κρέμονταν 
από άγκιστρα. Μπότες και σακίδια βρίσκονταν στριμωγμένα 
κάτω από τους πάγκους.

Την ώρα που ο Ντάντας είχε πάει στην κουζίνα να ψάξει 
για φαγητό, η Φλι ξεκούμπωσε το φερμουάρ της μαύρης της 
στολής κατάδυσης και άρχισε να γδύνεται. Κατέβασε τη στολή 
και την ισοθερμική επένδυση μέχρι τη μέση της. Χωρίς να βγά-
λει την ισοθερμική επένδυση, κατέβασε τη στολή μέχρι τους 
αστραγάλους, βγάζοντας ταυτόχρονα τις μπότες. Εξέτασε για 
μερικά δευτερόλεπτα τα πόδια της, καθώς ήταν μόνη της και 
μπορούσε να το κάνει. Τα τέντωσε και παρατήρησε το ερε-
θισμένο κομμάτι δέρματος ανάμεσα στα δάχτυλά της. Μεμ-
βράνες. Είχε μεμβράνες ανάμεσα στα δάχτυλά της, σαν τους 
βατράχους. Κανονικά θα έπρεπε να την αποκαλούν «βατραχο-
κόριτσο». Τσίμπησε με τα νύχια της τη μεμβράνη ανάμεσα στο 
μεγάλο της δάχτυλο και το διπλανό. Ο πόνος διέτρεξε σαν ηλε-
κτρική εκκένωση το σώμα της, και το μυαλό της θόλωσε, αλλά 
επέμεινε. Έκλεισε τα μάτια και συγκεντρώθηκε, αφήνοντας τη 
ζεστασιά να κυλήσει στις φλέβες της. Ο ψυχολόγος, κατά τη 
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διάρκεια της εξαμηνιαίας συνάντησής τους, είχε πει στη Φλι 
πως έπρεπε να δείξει σε κάποιον τα πόδια της και να μιλήσει 
για το πώς είχε εξελιχθεί το πρόβλημα – και πότε ακριβώς 
εμφανίστηκε το παραπανίσιο αυτό κομμάτι δέρματος; Μήπως 
ήταν τότε που έγινε το ατύχημα;

Δεν τα είχε δείξει σε κανέναν. Ούτε στον ψυχολόγο ούτε στον 
γιατρό. Υπέθετε πως κάποια μέρα θα χρειαζόταν να κάνει επέμ-
βαση. Περίμενε, όμως, μέχρι να εμφανιστεί κάποιος πόνος ή μια 
αδυναμία κίνησης, ή κάτι που θα την εμπόδιζε να καταδυθεί.

Ξαφνικά, άκουσε έναν θόρυβο πίσω της. Έβγαλε τις κάλτσες 
από τον σάκο και τις φόρεσε βιαστικά. Ο Ντάντας εμφανίστηκε 
κρατώντας μια τσιαμπάτα, τυλιγμένη σε μια φλοράλ χαρτο-
πετσέτα, και ανασήκωσε ελαφρά ένα φρύδι μόλις την είδε να 
κάθεται, έχοντας κατεβασμένη μέχρι τη μέση την ισοθερμική 
στολή της και τα χέρια τυλιγμένα γύρω από τα πόδια της.

«Μήπως… μήπως θα έπρεπε να ρίξεις κάτι πάνω σου; 
O επιθεωρητής θα έρθει για να συντονίσει την έρευνα. Του 
είπα πού θα μας βρει».

Φόρεσε ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, πήρε μια πετσέτα και 
άρχισε να σκουπίζει με δύναμη τα μαλλιά της. «Πού είναι ο 
αρχιεπιθεωρητής;»

«Έχει μια συνάντηση. Δεν νομίζω πως ενδιαφέρεται και 
πολύ για το τι κάνουμε εδώ πέρα. Δεν πιστεύει πως η υπόθεση 
έχει βαρύνουσα σημασία. Έφυγε πριν από είκοσι λεπτά».

«Χαίρομαι. Δεν τον συμπαθώ και πολύ», είπε καθώς σκε-
φτόταν την ενημέρωση νωρίτερα. Ο επιθεωρητής δεν ήταν 
τόσο κακός, όμως ποτέ δεν θα ξεχνούσε την έκφραση στο πρό-
σωπό του, όταν τον είχε πρωτοδεί σε μια ενημέρωση κατάδυ-
σης πριν από τρία χρόνια. Όπως όλοι οι επιθεωρητές, έμοιαζε 
να ευχόταν να βρίσκεται κάπου αλλού, περιμένοντας κάποιον 
υψηλόβαθμο να απαντήσει στις ερωτήσεις του και ξαφνικά 
εμφανίστηκε μπροστά του η Φλι, μια εικοσιεξάχρονη μικροκα-
μωμένη κοπέλα, με μακριά μαλλιά και παιδικά γαλανά μάτια, 
που δεν έδειχνε ικανή όχι μόνο να ανασύρει ένα πτώμα τέσσερα 
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μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, αλλά ούτε αρκετά 
ενήλικη για να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό. Συνήθως όμως 
έτσι την αντιμετώπιζαν οι υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Στην 
αρχή το αντιμετώπιζε ως πρόκληση. Τώρα την τσάντιζε.

«Λοιπόν», είπε αφήνοντας την πετσέτα. «Πώς λένε τον επι-
θεωρητή; Έρχεται από το Κίνγκσγουντ;»

«Όχι, είναι νέος. Δεν τον έχω ακουστά».
«Πώς τον λένε;»
«Δεν θυμάμαι. Έχει ένα ιρλανδέζικο επίθετο που θυμίζει 

μεθύστακα υπερτασικό μπάτσο. Είναι της παλιάς σχολής, από 
αυτούς που πίνουν και τρώνε από τα βρόμικα. Ξέρεις, από 
εκείνους που κάθε χρόνο στέλνουν ένα στραβάδι με ψεύτικη 
ταυτότητα να κάνει το τεστ φυσικής κατάστασης για λογαρια-
σμό τους».

Χαμογέλασε και κοίταξε τα χέρια της, σφίγγοντας τους 
δικέφαλους. «Μη μου το θυμίζεις. Σε δεκαπέντε μέρες θα 
έχουμε τον ετήσιο ιατρικό έλεγχο».

«Στο Νέιπιερ Μάιλς δεν είναι, αρχιφύλακα; Πρέπει να 
αρχίσεις να τρως λιγάκι». Της έδωσε την τσιαμπάτα. «Σέικ 
πρωτεΐνης, παγωτά, μπέργκερ. Για κοιτάξου λίγο στον καθρέ-
φτη. Η ανορεξία είναι το ίδιο σοβαρή με την παχυσαρκία, δεν 
το ξέρεις;»

Πήρε το σάντουιτς και άρχισε να το τρώει. Ο Ντάντας την 
παρατήρησε. Ήταν τόσο αστείο να είναι προστατευτικός μαζί 
της, ενώ εκείνη ήταν το αφεντικό του. Ο Ντάντας δεν έκανε 
τον κόπο να συμβουλεύει τον γιο του. Αντίθετα, ασχολιόταν με 
τη Φλι. Μασούλισε το φαγητό της, με τη σκέψη ότι θα μπο-
ρούσε να του μιλήσει – να εξηγήσει τι συνέβαινε, να εξηγήσει 
τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ.

Προσπαθούσε να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις της, όταν η 
πόρτα πίσω τους άνοιξε και μια φωνή ακούστηκε. «Εσείς είστε 
οι δύτες; Εκείνοι που βρήκαν το χέρι;»

Ένας άντρας λίγο πάνω από τριάντα, μέτριου αναστήμα-
τος, με γκρι κοστούμι, στεκόταν στην πόρτα κρατώντας ένα 
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πλαστικό ποτήρι με καφέ. Το πρόσωπό του είχε μια έκφραση 
αποφασιστικότητας και τα πυκνά σκουρόχρωμα μαλλιά του 
ήταν κουρεμένα κοντά. «Πού είναι;» ξαναρώτησε γέρνοντας 
προς τα εμπρός, ακουμπισμένος στην κάσα της πόρτας, και 
επιθεώρησε τον χώρο. «Δεν είναι κανείς άλλος στην αποβά-
θρα, πέρα από την ομάδα σας».

Κανείς τους δεν του απάντησε.
«Ήπιατε το αμίλητο νερό;»
Η Φλι επανήλθε στην πραγματικότητα. Κατάπιε την μπου-

κιά της και σκούπισε με τη ράχη της παλάμης τα ψίχουλα που 
είχαν μαζευτεί γύρω από τα χείλη της. «Ναι, συγγνώμη. Ποιος 
είσαι;»

«Επιθεωρητής Τζακ Κάφερι. Κι εσύ είσαι…;»
«Είναι η Φλι», είπε ο Ντάντας. «Αρχιφύλακας Φλι Μάρλι».
Ο Κάφερι τον κοίταξε παράξενα. Έπειτα έστρεψε τη ματιά 

του σ’ εκείνη και η Φλι μπόρεσε να διακρίνει κάτι περίεργο 
στην έκφρασή του. Φαντάστηκε πως ήξερε τι ακριβώς ήταν. Οι 
άντρες δεν ήθελαν να δουλεύουν μαζί με ένα κορίτσι που μετά 
βίας ξεπερνούσε το ενάμισι μέτρο, με τις μπότες φορεμένες. 
Είτε ήταν αυτό είτε είχε ψίχουλα στην μπλούζα της.

«Φλι;» είπε. «Ψύλλος, σαν να λέμε;»
«Είναι παρατσούκλι». Σηκώθηκε όρθια, τείνοντας το χέρι 

της. «Με λένε Φοίβη Μάρλι. Αρχιφύλακας Φοίβη Μάρλι». 
Εκείνος κοίταξε το χέρι της σαν να ανήκε σε εξωγήινο πλά-
σμα. Έπειτα, σαν να παραμέρισε την αμηχανία του, το έσφιξε 
δυνατά και τη στιγμή που το άφησε, η Φλι οπισθοχώρησε 
μακριά του. Κάθισε στον πάγκο και άρχισε να τινάζει φαντα-
στικά ψίχουλα από την μπλούζα της, προσπαθώντας να κρύ-
ψει το γεγονός πως είχε χάσει την ισορροπία της. Άλλο ένα 
πράγμα που την τσάντιζε. Δεν ένιωθε άνετα όταν έπρεπε να 
συναναστραφεί με άντρες. Τουλάχιστον σαν κι εκείνον. Την 
έκαναν να θυμάται πράγματα που πίστευε πως είχε ξεπεράσει.

«Λοιπόν», της είπε, «Φλι, πού είναι το χέρι που βρήκες στο 
ποτάμι;»
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«Το έχει ο ιατροδικαστής», είπε ο Ντάντας. «Δεν σε ενημέ-
ρωσε κανείς;»

«Όχι».
«Αυτός το έχει. Ο επικεφαλής της έρευνας στον τόπο του 

εγκλήματος, το έστειλε στο Σάουθμιντς. Η εξέταση θα έχει 
ολοκληρωθεί αύριο».

«Βρίσκετε πολλά χέρια εδώ γύρω;»
«Ναι, αμέ!» είπε ο Ντάντας. «Έχουμε ολόκληρη συλλογή 

στο Σάουθμιντς. Πόδια, χέρια, κάνα-δυο μπούτια».
«Και από πού προέρχονται;»
«Τα περισσότερα ανήκουν σε άτομα που αυτοκτόνησαν. 

Εννιά στις δέκα περιπτώσεις. Όλα καταλήγουν στον Έιβον. 
Η παλίρροιά του είναι το κάτι άλλο – διαλύει τα πάντα, τα χτυ-
πάει σε βράχια, δέντρα, συντρίμμια. Κομμάτια από το σώμα 
καταλήγουν δεξιά, αριστερά, παντού».

Ο Κάφερι τέντωσε το χέρι του και κοίταξε το ρολόι στον 
καρπό του. «Μάλιστα. Τότε φαντάζομαι ότι τελείωσα αποδώ».

Είχε ήδη κάνει μεταβολή και ήταν έτοιμος να βγει από την 
πόρτα, όταν ξαφνικά σταμάτησε, με την πλάτη στραμμένη 
προς το μέρος τους, βλέποντας προς τον διάδρομο της κουζί-
νας και νιώθοντας τα βλέμματά τους κολλημένα πάνω του.

Στράφηκε προς το μέρος τους.
«Όταν είναι αυτοκτονία», είπε κοιτάζοντας πρώτα τον 

Ντάντας κι έπειτα τη Φλι, «τι κάνετε συνήθως;»
«Αν δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σημείο να ερευνή-

σουμε και δεν υπάρχει κάποιος μάρτυρας;»
«Ναι».
«Τότε… περιμένουμε μέχρι το πτώμα να επιπλεύσει». Η Φλι 

πρόφερε τη λέξη επιπλεύσει κάπως αδιάφορα. Τη χρησιμοποι-
ούσε τόσο συχνά, που μερικές φορές ξεχνούσε τι σήμαινε: πως 
το πτώμα γέμιζε με τα αέρια της αποσύνθεσης, με αποτέλεσμα 
να επιπλέει στην επιφάνεια. «Το αφήνουμε να επιπλεύσει κι 
έπειτα το ανασύρουμε από την επιφάνεια. Με τέτοιον καιρό, 
παίρνει περίπου δύο εβδομάδες».
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«Αυτό φαντάστηκα, το ίδιο κάνουν και στο Λονδίνο». 
Κίνησε να φύγει, αλλά και πάλι σταμάτησε, αφού μάλλον είδε 
τον Ντάντας να ρίχνει μια ματιά στη Φλι. Έκλεισε την πόρτα 
και επέστρεψε στο δωμάτιο. «Εντάξει, λοιπόν», είπε αργά. 
«Προσπαθείς να μου εξηγήσεις κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι 
δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς».

Η Φλι πήρε βαθιά ανάσα. Έστριψε την καρέκλα της, ακού-
μπησε τους αγκώνες στα γόνατά της, έγειρε μπροστά και τον 
κοίταξε στα μάτια. «Δεν σου το είπε ο επικεφαλής της έρευνας 
στον τόπο του εγκλήματος; Δεν σου είπαν ότι υποπτευόμαστε 
πως δεν είναι αυτοκτονία;»

«Μόλις είπες ότι έχετε κάμποσες αυτοκτονίες εδώ πέρα».
«Ναι, αλλά στον Έιβον. Αν ήταν στον Έιβον, θα το καταλα-

βαίναμε. Αλλά ό,τι κι αν έγινε, συνέβη στο λιμάνι».
Σηκώθηκε, χωρίς να χάσει την επαφή της με την καρέκλα, 

σαν να αποτελούσε την ασπίδα της. Δεν φανέρωσε τις σκέψεις 
της, αλλά πρόσεξε την ψηλή, λεπτή κορμοστασιά του να δια-
γράφεται κάτω από το κοστούμι του. Ήξερε πως αν πλησίαζε 
περισσότερο, θα άρχιζε να τον παρατηρεί επίμονα, καθώς είχε 
ήδη προσέξει μερικά πράγματα – όπως το σημείο πάνω από 
το κολάρο του πουκάμισού του, όπου ξεκινούσαν τα γένια του. 
«Δεν είμαστε ιατροδικαστές», είπε. «Δεν πρέπει να σου πούμε 
τίποτα, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά». Έγλειψε τα χείλη της 
και έριξε μια ματιά στον Ντάντας. «Πρώτα απ’ όλα, το χέρι 
βρισκόταν στο νερό για λιγότερο από είκοσι τέσσερις ώρες. 
Ένα σώμα δεν αρχίζει να αποσυντίθεται μέσα στο νερό, παρά 
μόνο αφού έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που επέ-
πλευσε στην επιφάνεια. Και το χέρι φαίνεται πολύ φρέσκο για 
να συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Ο Κάφερι έγειρε το κεφάλι του στο πλάι και ανασήκωσε τα 
φρύδια του.

«Ναι», συνέχισε η Φλι. «Κι αν τα ψάρια ή οι αρουραίοι 
του λιμανιού αναλάμβαναν δράση, θα υπήρχαν σημάδια από 
δαγκωματιές. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Το μόνο τραύμα 
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βρίσκεται…» –σήκωσε το χέρι της και τύλιξε τον αντίχειρα και 
τον μέσο του άλλου χεριού γύρω από τον καρπό της– «…εδώ. 
Στο σημείο όπου το χέρι χωρίστηκε από το υπόλοιπο σώμα. 
Και ο επικεφαλής της έρευνας συμφωνεί μαζί μου».

Ο Κάφερι στάθηκε μπροστά της, παρατηρώντας τα μαλλιά 
και τα λεπτά μπράτσα της. Το μισούσε αυτό το αίσθημα. Ποτέ 
της δεν ένιωθε καλά όταν βρισκόταν στην επιφάνεια, όπου οι 
άνθρωποι εκδήλωναν φυσιολογικές συμπεριφορές στις συνα-
ναστροφές τους. Γι’ αυτό προτιμούσε να βρίσκεται κάτω από 
το νερό. Αχ, μαμά, σκέφτηκε. Η μαμά θα ήξερε τι να κάνει. 
Ήξερες πώς να μοιάζεις φυσιολογική, όχι σαν εμένα.

«Λοιπόν;» την παρότρυνε ο Κάφερι, παρατηρώντας τη σκε-
φτικός. «Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο τραύμα;»

 «Θα μπορούσε να είναι κάποιο ατύχημα με σκάφος. Αλλά 
αυτά συμβαίνουν παραέξω, στα ανοιχτά. Υπάρχουν κι αυτοί 
που σαλτάρουν από τη Γέφυρα Κλίφτον. Τη λέμε Γέφυρα των 
Αυτοκτονιών. Αν κάποιος πηδήξει αποκεί, εννιά στις δέκα 
φορές καταλήγει εδώ. Τους παρασύρει το ποτάμι και μερικές 
φορές, μερικές φορές, αν η παλίρροια βοηθήσει, θα ξεβρα-
στούν αρκετά μακριά από το σημείο όπου πήδηξαν». Ανασή-
κωσε τους ώμους. «Θεωρητικά, αν κάποιος πηδούσε από τη 
γέφυρα και το χέρι του κοβόταν από ένα σκάφος στο ποτάμι, 
τότε ένα κομμένο χέρι ίσως μπορούσε να περάσει τους υδατο-
φράχτες και να καταλήξει στο λιμάνι. Ή θα μπορούσε να περά-
σει μέσα αποκεί που διαχωρίζεται το κανάλι από το ποτάμι». 
Πέρασε τα μαλλιά πίσω από τα αφτιά της. «Αλλά αυτό είναι 
πρακτικά αδύνατον».

«Αδύνατον», είπε ο Ντάντας. «Οι πιθανότητες είναι μία στο 
εκατομμύριο. Ακόμη κι αν ήρθε από τον ποταμό Φρομ ή παρα-
πέρα, από τον Έιβον, περνώντας από το Νέιθαμ στο βοηθη-
τικό κανάλι…»

«…κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί μονάχα αν υπήρχε 
ρεύμα στο λιμάνι, κάτι που συμβαίνει συνήθως όταν ανοίγουν 
οι υδατοφράχτες».
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«Κάτι που συνέβη μονάχα μία φορά τις περασμένες δύο 
μέρες. Αφού έγινε αντιληπτό το χέρι. Βεβαιωθήκαμε γι’ αυτό».

«Λέτε, λοιπόν, πως κάποιος το πέταξε στο ποτάμι;»
«Δεν λέμε τίποτα. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή».
«Αλλά κάποιος το πέταξε;»
Αντάλλαξαν ένα βλέμμα. «Δεν είναι η δουλειά μας αυτή», 

είπαν με ένα στόμα.
Ο Κάφερι κοίταξε τη Φλι και τον Ντάντας. «Εντάξει», είπε. 

«Κάποιος το πέταξε στο ποτάμι». Κοίταξε ξανά το ρολόι του. 
«Μάλιστα. Τι βάρδιες είχατε σήμερα; Τι πρέπει να κάνω για να 
σας κρατήσω λίγο ακόμα στο νερό;»

«Δεν θα με απασχολούσε και τόσο αυτό, αν ήμουν στη θέση 
σου», είπε ο Ντάντας χαμογελώντας και φόρεσε το γιλέκο του. 
«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με τον λιμενάρχη. Και όπως 
και να ’χει, δεν μας πειράζουν οι υπερωρίες. Έτσι δεν είναι, 
αρχιφύλακα;»


