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«Ανακαλύψαμε πως έχουν ήδη βάλει στο χέρι τέσσερις  
βόμβες νετρονίου διαφορετικής προέλευσης. 

Αυτή θα ήταν η πέμπτη και τελευταία. Ό,τι κι αν σχεδιάζουν,  
είναι κάτι μεγάλο που θα συμβεί σύντομα».

 
Ο Κίερον και ο φίλος του ο Σαμ βλέπουν εμβρόντητοι έναν άντρα ν’ απά-
γεται μπρος στα μάτια τους, από ένα εμπορικό κέντρο του Νιουκάσλ. Τα 
αγόρια ανακαλύπτουν πως ο απαχθείς άφησε κάτι πίσω του κατά τη συ-
μπλοκή – ένα ακουστικό κι ένα ζευγάρι γυαλιά. Ο Κίερον τα φοράει και 
συνειδητοποιεί πως μέσα από αυτά δε βλέπει τον χώρο γύρω του, αλλά 
μια κατάμεστη τουριστική πόλη, σ’ ένα μέρος με πολλή ζέστη – στο Μου-
μπάι της Ινδίας.
Έτσι ο Κίερον βρίσκεται κατά λάθος βουτηγμένος στον κατασκοπικό 
κόσμο της Ρεμπέκα «Μπεξ» Γουίλσον, μιας ανεξάρτητης πράκτορα που 
εργάζεται για τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Δίχως τον χειριστή 
της τον Μπράντλεϊ –τον άντρα που απήγαγαν–, η Μπεξ δεν ξέρει πλέον  
ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. Οπότε, θέλοντας και μη, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσει τον έφηβο Κίερον για να γλιτώσει. Και πριν καταλάβουν 
καλά καλά τι συμβαίνει, ο Κίερον και ο Σαμ βρίσκονται μπλεγμένοι σε 
μια αποστολή με στόχο να αποτρέψουν να πέσει σε λάθος χέρια ένα 
όπλο μαζικής καταστροφής…

Ο Άντριου Λέιν είναι ο συγγραφέας 

της σειράς Οι περιπέτειες του 

νεαρού Σέρλοκ Χολμς, η οποία έχει 

εκδοθεί σε 44 χώρες. Πριν γίνει 

συγγραφέας, εργάστηκε επί είκοσι 

επτά χρόνια για το Υπουργείο 

Άμυνας της Αγγλίας, στον τομέα 

της αντιτρομοκρατίας. Έχει γράψει 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

σενάρια για το BBC, καθώς και 

βιβλία βασισμένα στην πετυχημένη 

για χρόνια τηλεοπτική σειρά  

του BBC, Doctor Who.

Ένα υπέροχο και άκρως 

διασκεδαστικό βιβλίο, μια φρέσκια 

και συναρπαστική προσέγγιση στο 

εφηβικό κατασκοπικό μυθιστόρημα.

The Unseen Library

Πραγματικά απολαυστικό... 

Είναι έξυπνα στημένο και με 

καθαρό στόχο. Αντλεί έμπνευση 

από τις τρέχουσες εντάσεις  

στη διεθνή πολιτική σκηνή, 

ενώ το γεγονός ότι ο Λέιν 

εργαζόταν για το Υπουργείο 

Άμυνας προσδίδει αυθεντικότητα.
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Όλες οι σημειώσεις του βιβλίου είναι του μεταφραστή.
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ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1

«Και για πες, πώς θα περάσουμε από τους σεκιουριτά-

δες;» Ο Κίερον Μέλορ μόρφασε. Άυτό θα ήταν το 

πραγματικά ζόρικο κομμάτι.

«Θα μπορούσαμε… να προσποιηθούμε πως είμαστε τε-

χνικοί» είπε αβέβαια. «Να πάμε να μπούμε από πίσω».

Ο Σαμ κούνησε το κεφάλι. Μια μοβ τούφα μαλλιών, το 

μοναδικό ίχνος χρώματος ανάμεσα στις κατάμαυρες αδελφές 

της που έπεφταν στο μέτωπό του, τινάχτηκε πέρα δώθε, 

κάνοντάς τον ν’ ανοιγοκλείσει τα μάτια. «Ηλίθια κίνηση» 

είπε. «Όλοι οι τεχνικοί θα έχουν πάσο κι εκτός αυτού πιθα-

νότατα μιλάμε για πενηντάρηδες με καράφλα, αλογοουρά, 

μπιροκοίλι και στενά μαύρα κοντομάνικα με λεκέδες από 

ιδρώτα στις μασχάλες». Έδειξε το κοκαλιάρικο κορμί του. 

«Δεν ξέρω για εσένα, αλλά εγώ μάλλον δεν εμπίπτω σ’ αυτό 

το στερεότυπο».

Το t-shirt του Σαμ ήταν όντως μαύρο. Το ’χε αγοράσει σ’ 

ένα μαγαζί με αναμνηστικά από μπάντες κάπου μες στο εμπο-

ρικό κέντρο. Δεδομένης όμως της κατασκευής του σώματός 

του, δεν ήταν ιδιαίτερα πιθανό να σηκώσει με άνεση έναν 

ενισχυτή 300 watt για κιθάρα – μάλλον ήταν πιο πιθανό ο 
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ενισχυτής να τον συντρίψει με το βάρος του. Το στενό μαύρο 

τζιν με τα σκισμένα γόνατα και οι τεράστιες μπότες γεμάτες 

καρφιά, που φορούσε μονίμως, δε φώναζαν «τεχνικός», πα-

ρόλο που ήταν τόσο μεγάλες, ώστε θα έκαναν και σ’ έναν 

εργάτη οικοδομής με το διπλάσιο μέγεθος. Κι ο Κίερον μια 

απ’ τα ίδια – οι δυο τους θα μπορούσαν να ’ταν αδέρφια, αν 

και ο Κίερον ήταν ψηλότερος και το t-shirt δεν έπλεε τόσο 

πάνω του.

Έριξε μια ματιά στο εμπορικό κέντρο γύρω τους, αναζη-

τώντας κάποια έμπνευση. Βρίσκονταν στα φαγάδικα του 

πρώτου υπογείου, περιστοιχισμένοι από μεταλλικά τραπέζια 

και καρέκλες. Άπό πάνω τους υψώνονταν τρεις εξώστες, 

γεμάτοι με μαγαζιά που πουλούσαν παπούτσια, εσώρουχα, 

γραβάτες με παράξενα σχέδια και σοκολάτες με περίεργες 

γεύσεις. Οι όροφοι συνδέονταν με πλατιές κυλιόμενες σκά-

λες, οι οποίες κινούνταν τόσο αργά –είτε προς τα πάνω είτε 

προς τα κάτω–, που συχνά ένιωθες πως θα έμενες κολλημέ-

νος εκεί για πάντα, με τους πάντες να σε κοιτάζουν. Τα 

μαγαζιά απέναντι από τα φαγάδικα, που πουλούσαν καφέ, 

αρτοσκευάσματα, κομμάτια πίτσα και μπέργκερ, ήταν κυρίως 

πρακτορεία τύπου, καταστήματα κινητής τηλεφωνίας ή μέ-

ρη όπου μπορούσες ν’ αγοράσεις υγρό για ηλεκτρονικό τσι-

γάρο. Υπήρχε, ωστόσο, κι ένα κατάστημα επισκευής λάπτοπ, 

καθώς κι ένα μηχάνημα για να ξεκλειδώνεις κινητά τηλέφω-

να*. Άυτό του έδωσε μια ιδέα.

* Μηχάνημα όπου ακολουθείς μια ηλεκτρονική διαδικασία ώστε να ξεκλει-

δώσεις το κινητό, σε περίπτωση που έχεις πατήσει επανειλημμένα λάθος 

τον κωδικό.
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«Κι αν χακάραμε το σάιτ των εισιτηρίων και προσθέτα-

με τα ονόματά μας; Όταν φτάσουμε στην είσοδο, μπορού-

με να πούμε πως χάσαμε τα εισιτήρια, αλλά τα ονόματά 

μας είναι στη λίστα, που σημαίνει πως έχουμε πληρώσει. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να μας βάλουν μέσα 

τζάμπα».

Ο Σαμ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Τα ονόματα στη 

βάση δεδομένων θα είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένους 

κωδικούς στα εισιτήρια. Δεν μπορώ να επινοήσω δύο κωδι-

κούς έτσι απλά, διότι κάθε κωδικός είναι μοναδικός και βγαί-

νει με συγκεκριμένο σύστημα. Άν από την άλλη αντιγράψω 

κωδικούς που βρίσκονται στη βάση δεδομένων, στην ουρά 

θα φανεί αμέσως ότι τους έχουν ήδη σκανάρει».

«Όχι όμως αν είμαστε πρώτοι στην ουρά» σχολίασε ο Κίε-

ρον. «Όποιοι έχουν αυτούς τους κωδικούς θα είναι πίσω μας 

και μέχρι να έρθει η ώρα να τους σκανάρουν, εμείς θα είμα-

στε ήδη μέσα και θα χτυπιόμαστε».

Ο Σαμ άνοιξε το στόμα για να πει κάτι, όμως μια ξαφνική 

κραυγή, «Emo, σκουπίδια!», από την άλλη άκρη τον έκανε 

να βουβαθεί από έκπληξη. Την κραυγή ακολούθησε μια βρο-

χή από πλαστικά μαχαίρια που προσγειώθηκαν κοντά τους. 

«Ορίστε, ρε, πάρτε να χαρακωθείτε!»

Ο Κίερον έστρεψε το πρόσωπό του προς μια παρέα από 

εφήβους με φαρδιές φόρμες, πόλο μπλουζάκια και κασκέτα. 

Όλοι τους κοιτούσαν προκλητικά τον ίδιο και τον Σαμ. Κε-

φάλια ανθρώπων από τα φαγάδικα άρχισαν να γυρνάνε προς 

το μέρος τους: μητέρες με παιδιά, ηλικιωμένες κυρίες με 

καροτσάκια για τα ψώνια, δυο άντρες με φόρμες εργασίας, 

όλοι κοιτούσαν συνοφρυωμένοι μια την παρέα των εφήβων, 
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μια τον Κίερον και τον Σαμ. Μία από τις ηλικιωμένες κυρίες 

άρχισε να βγάζει ήχους αποδοκιμασίας.

«Ρε, δεν πάτε να…» φώναξε ο Σαμ σφίγγοντας τα μπράτσα 

της καρέκλας του και κάνοντας να σηκωθεί.

Ο Κίερον τον άρπαξε απ’ την μπλούζα και τον τράβηξε για 

να ξανακαθίσει. «Μην τους δίνεις την ικανοποίηση».

Ο Σαμ σωριάστηκε βαριά στην καρέκλα και σταύρωσε αμυ-

ντικά τα χέρια στο στήθος του, σφίγγοντας τους αγκώνες με 

τις παλάμες. «Θα τους κανόνιζα – ή νομίζεις πως δεν μπορώ;»

«Είμαι βέβαιος πως θα τους κανόνιζες, αλλά μας παρα-

κολουθούν οι ναζί του εμπορικού». Πράγματι, ένας ογκώδης 

φύλακας με στολή είχε αρχίσει να πλησιάζει τα έφηβα αγρί-

μια.

«Τότε γιατί δεν κάνουν αυτοί κάτι;»

«Σ’ ελεύθερη χώρα ζούμε – κατά τα φαινόμενα τουλάχι-

στον».

Τώρα ο Σαμ έτριβε τους πήχεις των χεριών του. Ο Κίερον 

είχε δει τις λεπτές κόκκινες ουλές στο λευκό του δέρμα, αλ-

λά ποτέ δεν το είχε σχολιάσει. Δεν υπήρχε λόγος. Ο Σαμ 

ήξερε πως ήξερε κι αν ήθελε να του μιλήσει γι’ αυτό, θα το 

έκανε μόνος του.

«Ναι, μια χώρα όπου καθένας είναι ελεύθερος να προ-

σβάλλει και να καταπιέζει όποιον δεν ανήκει στη νόρμα» 

μουρμούρισε. «Το ’χω σιχαθεί. Στην τελική δε θα μ’ ένοιαζε, 

αλλά δεν μπορούν ούτε να ξεχωρίσουν τους emo απ’ τους 

σκριμάδες*». 

* Σκριμάς είναι κοινά χρησιμοποιούμενος αγγλισμός γι’ αυτούς που ακούν 

σκρίμο μουσική.
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Ο Κίερον κοίταξε πάλι τα μαύρα μαλλιά, τη μαύρη μπλού-

ζα και τις χοντροκομμένες new rock μπότες του Σαμ κι ύστε-

ρα κοίταξε τα δικά του ρούχα. Άν εξαιρούσες το γεγονός πως 

η μπλούζα του είχε πάνω τη στάμπα μιας διαφορετικής σκρί-

μο μπάντας και ότι έριχνε κάπου ένα κεφάλι στον φίλο του, 

αν τύχαινε να δει με την άκρη του ματιού την αντανάκλαση 

του Σαμ σε καμιά βιτρίνα, θα πίστευε πως έβλεπε τον εαυτό 

του. Ήταν μάλλον κακή ιδέα να σχολιάσει πως οι σκριμάδες 

έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καθιερώσουν τη δική τους 

χαρακτηριστική εμφάνιση και νόρμα, όπως ακριβώς κι οι 

κάγκουρες.

Άναρωτήθηκε φευγαλέα ποιος θα ήταν ο συλλογικός όρος 

για μια παρέα από σκριμάδες. «Μια ερημιά από σκριμάδες» 

ίσως ή πιθανότερα «μια θρηνωδία».*

Ο Σαμ έδειχνε ακόμη κατηφής και θυμωμένος. Ο Κίερον 

έριξε μια ματιά γύρω τους, μήπως και βρει κάτι να τον κάνει 

να ξεχαστεί. Τότε το μάτι του έπεσε σ’ έναν πάγκο με εφη-

μερίδες μπροστά σ’ ένα από τα πρακτορεία τύπου. «Θα μπο-

ρούσαμε να πούμε πως είμαστε δημοσιογράφοι» είπε. «Πως 

ήρθαμε να πάρουμε συνέντευξη από την μπάντα».

«Ναι, για τη σχολική εφημερίδα!» Ο Σαμ κούνησε το κε-

φάλι. «Έλα όμως που δεν έχουμε σχολική εφημερίδα».

«Θα μπορούσαμε να ’μαστε μπλόγκερ».

«Εγώ είμαι μπλόγκερ» του θύμισε ο Σαμ, σιγανά μεν, αλλά 

μ’ επικίνδυνο τόνο στη φωνή.

* Στα αγγλικά, τα διάφορα κοπάδια ζώων συχνά χαρακτηρίζονται από διαφο-

ρετικές λέξεις, ανάλογα με το είδος, με ιδιαίτερα γνωστό παράδειγμα το 

«murderofcrows».
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«Ναι, αλλά θα μπορούσαμε να ’μαστε μπλόγκερ με περισ-

σότερους από τριάντα αναγνώστες». Ο Κίερον είδε τον φίλο 

του να μορφάζει και έβρισε τον εαυτό του για το χοντροκομ-

μένο σχόλιο, παρ’ όλα αυτά συνέχισε. «Υπάρχουν εκεί έξω 

μπλόγκερ με χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες. Εννοού-

σα να προσποιηθούμε ότι είμαστε τέτοιοι».

«Να ’σαι καλά, ρε, μου ’κανες την καρδιά περιβόλι» μουρ-

μούρισε ο Σαμ.

«Εγώ σου λέω πάντως ότι θα το χάβανε. Συνέντευξη πριν 

από τη συναυλία κι ύστερα μπορούμε να μείνουμε και να 

βλέπουμε από το πλάι της σκηνής. Στη χειρότερη θα ’μαστε 

τουλάχιστον μέσα».

Ο Σαμ ανασήκωσε τους ώμους. «’Ντάξει, μπορεί και να 

πιάσει, φαντάζομαι. Πώς θα έρθουμε σ’ επαφή μαζί τους;»

«Θα ’χουν κάποιον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Μπο-

ρούμε να τον βρούμε μέσα από το σάιτ της μπάντας».

Ο Σαμ το σκέφτηκε για μια στιγμή. Η έκφρασή του έδει-

χνε πως η ιδέα ίσως άρχιζε να τον πείθει. «Η αλήθεια είναι 

πως θα μπορούσα να φτιάξω ένα πλαστό μπλογκ με πολλές 

αναρτήσεις, προσωρινά τουλάχιστον – να πάρω το σάιτ κά-

ποιου άλλου, να το αντιγράψω και να βάλω πάνω τη δική 

μου φωτογραφία. Άν οι υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων δεν 

το αναγνωρίσουν και δεν ξέρουν ήδη τον μπλόγκερ, θα ’μα-

στε ΟΚ».

«Τις φωτογραφίες μας» του θύμισε σιγανά ο Κίερον.

«Ά, να σου πω: Δικό μου θέμα είν’ αυτό, όχι δικό σου!» Ο 

Σαμ χαμογέλασε για να δείξει πως τον δούλευε. «’Ντάξει, 

μωρέ, αυτό εννοούσα. Τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, αξίζει 

να κάνουμε μια προσπάθεια».
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«Ποιος ξέρει;» είπε ο Κίερον. «Μπορεί ακόμα και να μας 

καλέσουν στο άφτερ πάρτι της συναυλίας».

Έριξε μια διακριτική ματιά προς την παρέα των εφήβων, 

η οποία απομακρυνόταν από τον φύλακα, σαν ρινίσματα 

σιδήρου που απωθούνται από την αόρατη δύναμη ενός μα-

γνήτη. Καθώς έφευγαν, ένας απ’ αυτούς στράφηκε στον 

Κίερον, τον κοίταξε ειρωνικά και του ’κανε μια χειρονομία. 

Ο Κίερον απλά χαιρέτησε χαμογελαστός. Το αγόρι γρύλισε 

προς το μέρος του, σουφρώνοντας τα χείλη και τη μύτη του 

σαν πιτ μπουλ. Ήταν τραγικά εύκολο να τους τσαντίσεις – 

αρκούσε να είσαι ευδιάθετος. Ήταν λες και γεννιούνταν 

τσαντισμένοι κι ο τρόπος που τους μεγάλωναν απλά επιδεί-

νωνε την προϋπάρχουσα διάθεσή τους. Μια ορδή κάγκου-

ρων, σκέφτηκε κι αναρωτήθηκε αν ήταν πιο πετυχημένο 

από το «οχετός».

Πάνω που στρεφόταν στον Σαμ για να ρωτήσει τη γνώμη 

του, παρατήρησε τον άντρα στο διπλανό τραπέζι. Ήταν ο 

μοναδικός που δεν είχε γυρίσει να τους κοιτάξει όταν άρχισαν 

να τους βρίζουν οι κάγκουρες. Είχε φουντωτή γενειάδα, φο-

ρούσε παντελόνι chino και ριγέ πουκάμισο, με τα μανίκια 

γυρισμένα ως τους αγκώνες. Στη ράχη της καρέκλας του ήταν 

κρεμασμένο ένα ελαφρύ γκρι σακάκι. Ο Κίερον παρατήρησε 

πως οι μπότες του ήταν καλοφτιαγμένες και άνετες, ιδανικές 

για περπάτημα. Ήθελε να πάρει τέτοιες μπότες για την εβδο-

μάδα υπαίθριας εκπαίδευσης στην Ουαλία, όμως αναγκά-

στηκε να βολευτεί με τα παλιά του αθλητικά. Η μητέρα του 

δεν έβγαζε αρκετά χρήματα για τέτοια παπούτσια.

Ο άντρας είχε τραβήξει την προσοχή του επειδή δεν κοι-

τούσε αποδοκιμαστικά ούτε τον ίδιο και τον Σαμ ούτε τους 
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άλλους, καθώς κι επειδή μιλούσε μόνος του, κουβεντιάζο-

ντας σαν να υπήρχε κάποιος καθισμένος στην απέναντι πλευ-

ρά του τραπεζιού του. Έκανε μάλιστα μικρές χειρονομίες, 

σαν να προσπαθούσε να περιγράψει κάτι σ’ έναν αόρατο 

φίλο. Φορούσε γυαλιά, όμως κι αυτά τραβούσαν την προσο-

χή, λόγω του χοντρού ντεμοντέ σκελετού τους και των ελα-

φρώς σκούρων φακών. Ο άντρας έστρεψε ξαφνικά το κεφά-

λι του, αποκαλύπτοντας μια μικρή, κυρτή συσκευή χωμένη 

πίσω απ’ το πτερύγιο του αυτιού του – ένα ακουστικό 

Bluetooth.

«Γιατί κουνάει έτσι τα χέρια του;» ρώτησε ο Κίερον. «Πρέ-

πει να το ξέρει πως όποιος τον ακούει στην άλλη άκρη της 

γραμμής δεν μπορεί να τον δει κιόλας».

« Ίσως είναι απλά πολύ εκφραστικός». Ο Σαμ ανασήκωσε 

τους ώμους και κάρφωσε τα μάτια στο τραπέζι. «Μερικοί 

άνθρωποι είναι έτσι. Άκουμπάνε το χέρι στο μπράτσο των 

φίλων τους και τέτοια. Κι αγκαλιάζονται, έτσι, χωρίς λόγο. 

Ξέρεις τώρα».

«Τον κάνει να δείχνει λίγο μαλάκας» είπε ο Κίερον.

«Κι εγώ κουνάω τα χέρια μου όταν σου μιλάω στο τηλέ-

φωνο».

«Όχι στο Skype όμως».

«Άλλο το Skype».

Ο Κίερον έριξε άλλη μια ματιά στον άντρα με τα γυαλιά. 

Τώρα είχε σταματήσει, με το κεφάλι γερμένο ελαφρά στο 

πλάι, σαν να προσπαθούσε ν’ ακούσει. «Βασικά» είπε «όταν 

είμαστε στο Skype, ζουμάρεις την κάμερα πάνω στη μούρη 

σου. Άκόμα και καμιά φρικουλιάρικη στολή κλόουν να φό-

ραγες, πάλι δε θα το καταλάβαινα».
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Ο Κίερον είδε δυο άντρες να πλησιάζουν στο τραπέζι του 

άντρα με το Bluetooth, που ανέμιζε πάλι τα χέρια του. Στην 

αρχή υπέθεσε πως ήταν φίλοι του, όμως κάτι στη γλώσσα του 

σώματός τους έκανε να βαρέσει συναγερμός μες στο κεφάλι 

του. Ήταν παρόμοια ντυμένοι με τον καθιστό άντρα –άνετα 

chino παντελόνια, πουκάμισα Ben Sherman και χαλαρά 

σακάκια Harrington–, όμως είχαν αμφότεροι ξανθά κοντο-

κουρεμένα μαλλιά, σχεδόν ξυρισμένα. Επίσης τον πλησίαζαν 

από δυο διαφορετικές κατευθύνσεις, ο ένας πίσω απ’ τον 

αριστερό του ώμο κι ο άλλος πίσω απ’ τον δεξιό.

Ούτε έδειχναν να κόβουν ταχύτητα.

Μπρος στα έκπληκτα μάτια του Κίερον, οι δυο νεοφερ-

μένοι άρπαξαν τον άντρα από τα μπράτσα και τον τράβηξαν 

προς τα πίσω, για να πέσει απ’ την καρέκλα του. Φαίνεται 

πως κι οι δυο είχαν χτυπήσει κάποιο νεύρο στις μασχάλες 

του, κάνοντάς τον να μορφάσει από πόνο. Κλότσησε με το 

δεξί του πόδι, χτυπώντας το τραπέζι, δίχως όμως να τ’ 

αναποδογυρίσει. Ένας απ’ τους άντρες έβαλε το άλλο του 

χέρι κάτω απ’ το σαγόνι του θύματος και πίεσε με δύναμη. 

Ο άντρας με τα γυαλιά διπλώθηκε κι έμεινε αναίσθητος, 

ενώ εκείνοι άρχισαν να τον μεταφέρουν υποβασταζόμενο, 

λες και βοηθούσαν κάποιον φίλο που ’χε πιει κάνα ποτη-

ράκι παραπάνω. Καθώς τον έσερναν, η καρέκλα του έπεσε 

κάτω με πάταγο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν απο-

μακρυνθεί από τα τραπέζια και κατευθύνονταν προς το 

ασανσέρ που έβγαζε στο πάρκινγκ. Καθώς περνούσαν, 

λιγοστά μόνο κεφάλια γύρισαν να τους κοιτάξουν. Ο πε-

ρισσότερος κόσμος πολύ απλά δεν έδωσε σημασία. Τυπικό, 

σκέφτηκε ο Κίερον. Δυο σκριμάδες που κάθονται ήσυχοι 
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και κοιτάνε τη δουλειά τους δέχονται βλέμματα και ήχους 

αποδοκιμασίας, αλλά μπρος σε μια απαγωγή καμία αντί-

δραση. 

«Ε, το ’δες…»

Η εμβρόντητη έκφραση στο πρόσωπο του Σαμ ήταν, θαρ-

ρείς, απευθείας βγαλμένη από Manga: μάτια γουρλωμένα, 

ολοστρόγγυλα και στόμα ορθάνοιχτο. «Τον απαγάγανε!» είπε. 

«Ήρθαν, τον βουτήξανε και φύγανε!»

«Όντως!» Ο Κίερον έριξε μια ματιά τριγύρω, να δει μήπως 

είχε αντιδράσει κανείς άλλος, όμως όλοι κοιτούσαν τη δουλειά 

τους. «Λες να ’ταν, ξέρω γω, στημένο; Να το τραβάει κανείς 

για το YouTube;»

Ο Σαμ ανασήκωσε τους ώμους, με μάτια ακόμη γουρ-

λωμένα. «Δεν ξέρω». Ο Κίερον έριξε πάλι μια γρήγορη ματιά 

στα φαγάδικα κι ύστερα σάρωσε τους εξώστες από πάνω 

τους. «Δε βλέπω κανέναν με κάμερα» συνέχισε ο Σαμ. «Ού-

τε καν κινητό ή τάμπλετ. Άν όντως τραβάνε πλάνα, προσέ-

χουνε πολύ να μη φανεί».

« Ίσως να χρησιμοποιούν τις κάμερες ασφαλείας του εμπο-

ρικού». Ο Κίερον προσπάθησε να βρει με το βλέμμα τον 

σεκιουριτά, όμως ήταν λες κι είχε εξαφανιστεί. Ίσως να πα-

ρακολουθούσε ακόμη τους κάγκουρες.

«Άν ο στόχος ήταν να κάνουν κάτι ψαγμένο και ριζοσπα-

στικό, δε νομίζω να ζητάγανε απλά το βίντεο από κάποιο 

γραφείο της εταιρείας» σχολίασε ο Σαμ. Έριξε κι αυτός μια 

ματιά στους εξώστες. «Άλλωστε καμιά από τις κάμερες δεν 

είναι στραμμένη προς τα δω. Κι αυτό είναι ακόμα πιο παρά-

ξενο».

Ο Κίερον ακολούθησε το βλέμμα του. Ο Σαμ είχε δίκιο: 
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Όλες οι κάμερες έδειχναν να είναι στραμμένες σε τυχαίες 

γωνίες. «Λες να τις μετακίνησαν;»

«Τι, εννοείς σκόπιμα, ώστε να μην καταγραφεί ότι απα-

γάγανε εκείνο τον τύπο;» Ο Σαμ συνοφρυώθηκε. «Εδώ που 

τα λέμε, δε θέλει και μεγάλη προσπάθεια να χακάρεις το 

πρόγραμμα που ελέγχει τα μοτέρ τους και να τις στρέψεις 

μακριά από κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Κι αν αποτύχει 

αυτό, μπορείς απλά να τις σπρώξεις μ’ ένα σκουπόξυλο».

«Ρετρό – μ’ αρέσει».

Οι τρεις άντρες είχαν πλέον προσπεράσει τις πόρτες του 

ασανσέρ κι οι δύο έσπρωχναν για να περάσουν μέσα απ’ τον 

λιγοστό κόσμο και να φτάσουν στα σκαλιά που έβγαζαν στο 

πάρκινγκ.

«Μήπως να το πούμε σε κάποιον;» ρώτησε ο Σαμ.

«Πριν το κάνουμε αυτό, θέλω να δω τι θα κάνουν όταν 

φτάσουν στο πάρκινγκ. Άν χώσουν τον άντρα μέσα σε κανέ-

να περιπολικό ή ασθενοφόρο, θα το αγνοήσουμε. Άν τον 

βάλουν όμως στο πίσω κάθισμα κάποιου μαύρου εταιρικού 

αυτοκινήτου, τότε θα ενημερώσουμε».

Καθώς πετάχτηκε όρθιος ο Κίερον, τον ρώτησε ο Σαμ: «Κι 

αν τον βρεις καταχτυπημένο ή νεκρό στα σκαλοπάτια;».

«Τότε θα ’σαι εσύ το άλλοθί μου. Περίμενε εδώ. Δε θ’ 

αργήσω».

Καθώς περνούσε δίπλα από το τραπέζι που καθόταν νω-

ρίτερα ο άντρας, ο Κίερον παρατήρησε πως, κατά τη διάρκεια 

της σύντομης συμπλοκής, το ακουστικό και τα σκούρα γυα-

λιά του είχαν πέσει στο πάτωμα. Πριν προχωρήσει, έσκυψε 

και τα μάζεψε. Άν ο άντρας ήταν εντάξει, πιθανόν να τα 

ήθελε. Άν πάλι είχε εξαφανιστεί, ε, ίσως να ’πιαναν μερικές 
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λίρες σε κάτι μαγαζιά που ήξερε στην παλιά Χάι Στριτ – και 

πλήρωναν δίχως να κάνουν ερωτήσεις. Ίσως τελικά έτσι να 

βγαίνανε τα εισιτήρια της συναυλίας για τον ίδιο και τον Σαμ.

Οι σκάλες που οδηγούσαν στο πάρκινγκ βρίσκονταν δίπλα 

σ’ ένα μαγαζί όπου όλα κόστιζαν 99 πένες κι όλα όσα ήταν 

στη βιτρίνα έδειχναν ν’ αξίζουν πολύ λιγότερο από 99 πένες. 

Ο Κίερον έσπρωξε την πόρτα και την κράτησε για μια στιγμή 

ανοιχτή, κόντρα στα ελατήρια των μεντεσέδων της. Δίστασε. 

Κι αν οι άντρες ήταν δυο βήματα πιο μέσα, περιμένοντας να 

δουν αν είχε κανείς την ανόητη ιδέα να τους ακολουθήσει; 

Πολλές από τις σωληνοειδείς λάμπες φθορισμού ήταν σπα-

σμένες και μία αναβόσβηνε ακανόνιστα, όμως το φως αρ-

κούσε για να δει πως το πλατύσκαλο και τα πρώτα τσιμεντέ-

νια σκαλοπάτια ήταν άδεια. Άπό κάπου χαμηλά τού φάνηκε 

πως άκουσε βήματα: σκληρό λάστιχο να τρίβεται πάνω σε 

τσιμέντο.

Έριξε μια γρήγορη ματιά πίσω, στον Σαμ, που σήκωσε 

ενθαρρυντικά τους αντίχειρές του και χαμογέλασε. Παίρνο-

ντας θάρρος, ο Κίερον άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια. 

Το κλιμακοστάσιο μύριζε λες και κάποιος το ’χε χρησιμο-

ποιήσει για τουαλέτα, παρόλο που το εμπορικό είχε πολύ 

καλές τουαλέτες σε απόσταση λιγότερη από δέκα μέτρα. 

Επίσης, στους τοίχους υπήρχαν λεκέδες που δεν μπορούσε 

–ούτε και ήθελε– ν’ αναγνωρίσει. Συνέχισε να κατεβαίνει τα 

σκαλοπάτια, προσπαθώντας ν’ αναπνέει από το στόμα κι όχι 

από τη μύτη.

Τα επίπεδα του πάρκινγκ δεν είχαν αριθμούς ή γράμματα, 

αλλά ονόματα ζώων. Οι σχεδιαστές του εμπορικού πιθανόν 

να το ’χαν θεωρήσει χαριτωμένη πινελιά. Το πρώτο επίπεδο 
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ήταν η Άντιλόπη, αν και το σχέδιο στον τοίχο έμοιαζε με 

μικρό πόνι που του ’χες κολλήσει στο κεφάλι μια κεραία 

τηλεόρασης. Ο Κίερον άνοιξε την πόρτα κι έριξε μια γρήγο-

ρη ματιά στη χαμηλοτάβανη τσιμεντένια έκταση. Κάπου στη 

μέση ένα τζιπ κινούνταν αργά ανάμεσα σε σειρές από παρ-

καρισμένα αυτοκίνητα. Δεν ήταν ωστόσο δυνατόν οι άντρες 

που απήγαγαν τον τύπο με το Bluetooth να είχαν φτάσει 

κιόλας στο αμάξι, να το είχαν ανοίξει, να πέταξαν μέσα τον 

αιχμάλωτό τους, να μπήκαν και να ξεκίνησαν μέσα στα λίγα 

δευτερόλεπτα που τους είχε χάσει από τα μάτια του.

Άφησε την πόρτα να κλείσει και συνέχισε να κατεβαίνει 

μέχρι το επόμενο επίπεδο. Τώρα η μορφή στον τοίχο πλάι 

στην πόρτα έμοιαζε με αγελάδα που ’χε καμπούρα, αν και 

υποτίθεται πως ήταν βουβάλι. Πάνω που έφτασε, είδε την 

πόρτα να κλείνει. Την άνοιξε μια χαραμάδα και κοίταξε μέσα.

Οι δύο ξανθοί άντρες στέκονταν δίπλα σ’ ένα σκούρο μπλε 

βανάκι. Γιαπωνέζικο – Delica πιθανόν. Ο μπαμπάς του οδη-

γούσε κάποτε ένα Delica και γι’ αυτό αναγνώρισε το σχήμα. 

Μια μέρα, πριν από τρία χρόνια, είχε μπει σ’ εκείνο το Delica, 

είχε φορτώσει τα πράγματά του κι είχε φύγει για πάντα, αφή-

νοντας πίσω τον Κίερον και τη μαμά του. Παραδόξως, στον 

Κίερον έλειπε περισσότερο το βανάκι παρά ο πατέρας του.

Ο ένας απ’ τους κοντοκουρεμένους κακοποιούς είχε το 

χέρι του τυλιγμένο γύρω από το στήθος του αναίσθητου άντρα 

και τον κρατούσε όρθιο. Ταυτόχρονα σάρωνε με το βλέμμα 

το πάρκινγκ, για να δει αν είχαν τραβήξει ανεπιθύμητη προ-

σοχή. Εν τω μεταξύ, ο άλλος άντρας ξεκλείδωσε την πλαϊνή 

πόρτα του βαν και την έσυρε για ν’ ανοίξει.
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Ο Κίερον ένιωσε παγιδευμένος μεταξύ δύο επιλογών: 

Είτε θα ορμούσε στο πάρκινγκ να βοηθήσει τον αναίσθητο 

άντρα είτε θα αγνοούσε όσα είχε δει και θα ’φευγε. Το να 

κάθεται κρυμμένος εκεί πέρα, κρυφοκοιτάζοντας μέσα από 

τη χαραμάδα της πόρτας, του φαινόταν λάθος. Έπρεπε να 

πάρει μια απόφαση, όμως, αν δοκίμαζε να επέμβει, οι δύο 

ξανθοί άντρες πιθανότατα θα τον έκαναν μερίδες. Έτσι, πα-

ρέμεινε στη θέση του παρακολουθώντας και βρίζοντας τον 

εαυτό του που ήταν δειλός, καθώς οι δύο άντρες πέταξαν 

τον αιχμάλωτό τους στο πίσω μέρος του βαν, έκλεισαν την 

πόρτα, έριξαν μια τελευταία ματιά μήπως τους παρακολου-

θούσε κανείς, κι ύστερα μπήκαν μέσα, βάζοντας μπρος τη 

μηχανή.

Καθώς το βανάκι ξεπάρκαρε κι άρχισε ν’ απομακρύνεται, 

ο Κίερον άνοιξε την πόρτα και βγήκε στη διαγραμμισμένη 

περιοχή όπου ήταν οι σκάλες και τ’ ασανσέρ. Παρακολούθη-

σε το βανάκι να προχωράει αργά κατά μήκος μιας σειράς 

αυτοκινήτων, να στρίβει στο τέρμα προσπερνώντας τη ράμπα 

που οδηγούσε στο επίπεδο της Καμήλας, της Πάπιας και του 

Χελιού, κι ύστερα να κατευθύνεται προς τη ράμπα που οδη-

γούσε στο επίπεδο της Άντιλόπης και τελικά στην επιφάνεια. 

Καθώς το βανάκι έστριβε στη ράμπα, ο Κίερον μπόρεσε να 

διακρίνει καθαρά την πινακίδα του. Έβγαλε ένα ταλαιπωρη-

μένο μαρκαδοράκι απ’ την τσέπη του τζιν του κι έγραψε τον 

αριθμό στη μέσα μεριά του πήχη του. Δεν ήταν σίγουρος 

γιατί, όμως του φάνηκε καλή ιδέα. Άν αναφερόταν ποτέ το 

περιστατικό στην αστυνομία, ίσως ήταν μια πληροφορία που 

θα τους ενδιέφερε.

Όχι πως υπήρχε δηλαδή κανείς να το αναφέρει – πέρα από 
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τον ίδιο και τον Σαμ. Και αυτό το επίπεδο του πάρκινγκ ήταν 

εξίσου έρημο με το προηγούμενο.

Επέστρεψε στο κλιμακοστάσιο κι άρχισε ν’ ανεβαίνει πά-

λι τα σκαλοπάτια προς το επίπεδο που βρίσκονταν τα φαγά-

δικα. Ένα σωρό σκέψεις στριφογύριζαν στο κεφάλι του. 

Έπαιξε στο μυαλό του το ενδεχόμενο να πάει σ’ ένα αστυνο-

μικό τμήμα και να το αναφέρει ή έστω να σταματήσει κάποιον 

αστυνομικό στον δρόμο –αν έβρισκε κανέναν δηλαδή– και 

να του περιγράψει όσα είχε δει. Η νοερή συζήτηση βρήκε 

τοίχο, όταν φαντάστηκε τον υποθετικό αστυνομικό να ελέγ-

χει τ’ αρχεία του και να βρίσκει πως ο Κίερον είχε δεχτεί 

επανειλημμένες συστάσεις για τα γκράφιτι που είχε κάνει 

στους τοίχους μιας εγκαταλειμμένης αποθήκης κοντά στο 

σπίτι του, για αλητεία στον σταθμό του λεωφορείου και για 

διάφορες τηλεφωνικές φάρσες. Ά, επίσης είχε απαγορευτεί 

στον ίδιο, τον Σαμ και μερικούς φίλους τους η είσοδος στην 

αίθουσα του μπόουλινγκ, επειδή πετούσαν τις μπάλες από 

ψηλά αντί να τις αφήνουν να κυλάνε. Άκόμα κι αν πήγαινε 

στην αστυνομία, δε θα πίστευαν λέξη.

Βγήκε στα φαγάδικα κι έριξε μια ματιά προς το μέρος που 

καθόταν ο Σαμ∙ κοίταζε απορροφημένος κάτι στην οθόνη του 

κινητού του. Ο Κίερον κοίταξε τριγύρω μήπως εντοπίσει τον 

σεκιουριτά. Ίσως μπορούσε να πει σ’ εκείνον τι συνέβη. Το 

πρόβλημα ήταν πως κι αυτός είχε ήδη απαγορέψει στον Κίε-

ρον την είσοδο σε κάμποσα καταστήματα με ηχητικό εξοπλι-

σμό – πριν από μερικούς μήνες είχε χρησιμοποιήσει το 

Bluetooth στο κινητό του για να παίξει στη διαπασών το 

τραγούδι από την παιδική σειρά Thomas the Tank Engine σε όλα 

τα ασύρματα ηχεία των μαγαζιών. Ο σεκιουριτάς θα τον θυ-
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μόταν. Βασικά του είχε πει αυτό ακριβώς: «Εσένα θα σε θυ-

μάμαι» ρίχνοντάς του ένα άγριο βλέμμα, που, αν δεν ήταν 

ελαφρώς αλλήθωρος, ίσως και να είχε φανεί απειλητικό. Όχι, 

ο Κίερον υποπτεύθηκε πως ούτε εκεί θα έβρισκε βοήθεια.

Κοιτάζοντας ξανά στην άλλη άκρη, εκεί που ήταν καθι-

σμένος ο Σαμ, σκέφτηκε πόσο ευάλωτος έδειχνε. Ο φίλος 

του έπαιρνε τα πάντα πολύ προσωπικά και σκεφτόταν πολλά 

πράγματα σε βάθος. Ο ίδιος ήταν χοντρόπετσος και δεν έδι-

νε πολλή σημασία στις αναποδιές και τις χοντράδες, όμως ο 

Σαμ τα έπαιρνε όλα κατάκαρδα. Έκλεινε τον πόνο μέσα του 

και τον έτρεφε.

Άρχισε να προχωράει προς το μέρος του. Καθώς περπατού-

σε, σήκωσε τα μάτια και κοίταξε τις κάμερες ασφαλείας που 

ήταν βιδωμένες στον εξώστη του πάνω ορόφου. Συνήθως 

κάλυπταν ολόκληρο το επίπεδο με τα φαγάδικα, εκτός από 

μια μικρή περιοχή κοντά στα πρακτορεία τύπου, που τη γνώ-

ριζαν όλοι και μερικές φορές τα παιδιά μαζεύονταν εκεί για 

ν’ ανταλλάξουν πράγματα που είχαν σουφρώσει ή για να κα-

πνίσουν κανένα τσιγάρο στα γρήγορα. Τώρα ωστόσο είδε πως 

όλες ήταν στραμμένες στο πλάι, με το οπτικό τους πεδίο 

κατά μήκος του τοίχου του εξώστη. Δεν υπήρχε αμφιβολία 

πως κάποιος τις είχε μετακινήσει.

«Τι;» είπε καθώς πλησίασε τον φίλο του.

«Τι εννοείς τι;» ρώτησε ο Σαμ.

«Με κοίταζες περίεργα».

«Όλους τους κοιτάζω περίεργα. Έτσι είναι απλά η μούρη 

μου». Ο Σαμ έριξε μια γρήγορη ματιά προς την πόρτα του 

κλιμακοστασίου κι ύστερα στράφηκε πάλι προς το μέρος του. 

«Τι έγινε;»
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«Όταν έφτασα εκεί κάτω, τσουβάλιασαν τον τύπο σ’ ένα 

σκούρο μπλε βανάκι, ύστερα μπήκαν μέσα κι έφυγαν». 

«Έγραψες τον αριθμό της πινακίδας τους;»

Άντί απάντησης, ο Κίερον σήκωσε απλά το χέρι του.

«Μοβ» είπε επιδοκιμαστικά ο Σαμ. «Μ’ αρέσει». Έτεινε 

το κινητό του προς τον Κίερον. «Τράβηξα μερικές φωτογρα-

φίες καθώς τον έσερναν μαζί τους. Ίσως φανούν χρήσιμες».

Ο Κίερον κάθισε και ήπιε μια γουλιά από το μεγάλο πλα-

στικό ποτήρι που βρισκόταν στο τραπέζι. Τα πάντα στο επί-

πεδο με τα φαγάδικα ήταν από πλαστικό: τα πιάτα, τα πο-

τήρια, τα μαχαιροπίρουνα, ενδεχομένως και το φαγητό. 

Συχνά αναρωτιόταν τι ακριβώς φοβούνταν οι άνθρωποι που 

διαχειρίζονταν αυτό το μέρος – δεν ήταν λες κι υπήρχε περί-

πτωση να κάνει κάποιος ληστεία στα φαγάδικα.

«Τι θα κάνουμε λοιπόν;» ρώτησε ο Σαμ. Ο Κίερον συγκρά-

τησε ένα χαμόγελο. Ο Σαμ ήταν πάντα ο πιο πρακτικός από 

τους δυο τους.

«Δεν είμαι σίγουρος. Ήταν σίγουρα απαγωγή, έτσι; Θέλω 

να πω, δεν παρερμηνεύσαμε την κατάσταση, σωστά;»

Ο Σαμ κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Όχι, σίγουρα ήταν 

απαγωγή».

«Και όχι, ας πούμε, μια ψεύτικη απαγωγή, στημένη από 

δυο φίλους ως η αρχή ενός μεθυσμένου μπάτσελορ Σαββα-

τοκύριακου στη Βουλγαρία;»

Ο Σαμ κούνησε πάλι αρνητικά το κεφάλι. «Είδες πώς τον 

ακινητοποίησαν βάζοντας τους αντίχειρες στις μασχάλες του. 

Ξέρανε ακριβώς πού να χτυπήσουν για να πετύχουν τα νεύ-

ρα. Ξεπερνάει κατά πολύ τα φιλικά σκαμπίλια».
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«Όντως». Ο Κίερον το σκέφτηκε για μια στιγμή. «Ούτε 

τον παρατήσανε στο πάρκινγκ παίρνοντας απλά το πορτο-

φόλι του, οπότε δε μιλάμε για ληστεία. Ήταν σαφές πως 

θέλανε εκείνον». Άνασήκωσε τους ώμους. « Ίσως έχει να κάνει 

με συμμορίες – να μπήκε χωρίς άδεια στα λημέρια τους, 

οπότε έπρεπε να του δώσουν ένα μάθημα».

Ο Σαμ δε φάνηκε να πείθεται. «Θα μπορούσε, μόνο που, 

απ’ όσο ξέρω, οι ντόπιες συμμορίες είναι μάλλον μικρές και 

το εμπορικό κέντρο είναι κάτι σαν ουδέτερη ζώνη. Κι είναι 

λογικό, αλλιώς δε θα μπορούσε κανείς τους να ψωνίσει. Άυ-

τοί οι τύποι δείχνανε πολύ ζόρικοι». Το σκέφτηκε για λίγο. 

«Τι είδους βαν οδηγούσαν;»

«Θύμιζε αυτά που ’χουν οι σέρφερ όταν πάνε στις παρα-

λίες της Κορνουάλης. Τετρακίνηση, μεγάλος μεταλλικός 

προφυλακτήρας, φιμέ τζάμια».

«Οι ντόπιες συμμορίες δεν οδηγούν τέτοια. Προτιμάνε 

φτιαγμένα Mondeo και Astra, συνήθως μ’ ένα ηχοσύστημα 

να πιάνει ολόκληρο το πορτμπαγκάζ. Δε γουστάρουν βανά-

κια».

Ο Σαμ είχε δίκιο. Όλα έδειχναν πως οι δύο ξανθοί άντρες 

ήταν μάλλον επαγγελματίες που εκτελούσαν κάποιου είδους 

επιχείρηση. «Κι αν αυτός ήταν τρομοκράτης κι εκείνοι Ειδι-

κές Δυνάμεις;»

Ο Σαμ εξέτασε την ιδέα του φίλου του για λίγα δευτερό-

λεπτα. «Άυτό θα ψιλοεξηγούσε τι συνέβη, όμως ο τύπος δεν 

έμοιαζε με τρομοκράτη».

«Θες να πεις δεν ήταν εμφανώς μουσουλμάνος, σωστά;» 

τον προκάλεσε ο Κίερον.

Ο Σαμ τον αγριοκοίταξε. «Δεν εννοούσα αυτό. Άν μη τι 
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άλλο, περισσότερο έδειχναν αυτοί να είναι οι κακοί, παρά 

εκείνος. Μου θύμισαν τους νεοναζί που βλέπεις στις διαδη-

λώσεις – μπότες και ξυρισμένα κεφάλια. Τα χέρια τους θα 

’ναι πιθανότατα γεμάτα τατουάζ».

Ο Κίερον δεν μπόρεσε να κρατηθεί. «Κι εσύ θα ’σουν γε-

μάτος τατουάζ, αν είχες τα λεφτά και σ’ άφηνε ο πατέρας 

σου» είπε.

Ο Σαμ αρπάχτηκε αμέσως. «Ναι, αλλά θα χτύπαγα κέλτι-

κους κόμπους και σύμβολα των Μαορί, όχι σβάστικες, αν 

και η σβάστικα είναι στην πραγματικότητα ένα αρχαίο σύμ-

βολο που απλά οικειοποιήθηκαν οι φασίστες. Δεν είχανε καν 

το μυαλό να βρούνε δικό τους λογότυπο.

»Τέλος πάντων… Οπότε τι θα κάνουμε;» επανήλθε ο Σαμ 

στο αρχικό του ερώτημα. «Υπάρχει μόνο ένας σεκιουριτάς κι 

αυτός είναι τόσο χοντρός, που τριγυρνάει με τα κορδόνια του 

λυμένα, επειδή δεν μπορεί να σκύψει και να τα δέσει. Τι να 

τον κάνουμε τη στιγμή που μιλάμε γι’ απαγωγή;»

«Να φωνάξουμε την αστυνομία;»

«Με το μητρώο που ’χουμε εγώ κι εσύ;» του θύμισε ο Σαμ.

Ο Κίερον αναστέναξε. «Μήπως να τηλεφωνήσουμε ανώ-

νυμα ή να τους στείλουμε μήνυμα;»

«Δεν παίζει πια αυτό» είπε ο Σαμ κουνώντας το κεφάλι. 

«Πλέον η κυβέρνηση μπορεί να εντοπίσει οποιοδήποτε τη-

λεφώνημα ή μήνυμα. Καλά, τίποτα δεν ξέρεις;»

«Ξέρω πως έχεις μανία καταδιώξεως» είπε ο Κίερον.

«Και δικαίως» διαμαρτυρήθηκε ο Σαμ. «Ζούμε στην πιο 

στενά επιτηρούμενη κοινωνία σ’ ολόκληρο τον κόσμο!»

«Καλό είναι να μην πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις στο ίντερ-

νετ».
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«Μα δεν τα πιστεύω» είπε ο Σαμ. «Το ίντερνετ βρίσκεται 

υπό την πλήρη εποπτεία της CIA, της NSA, της MI5 και της 

GCHQ. Τα μισά σάιτ στο σκοτεινό δίκτυο που διαφημίζουν 

πωλήσεις όπλων ή ναρκωτικών είναι στημένα για να ψαρεύουν 

και να συλλαμβάνουν κόσμο».

Ο Κίερον είχε ξαφνικά μια ιδέα. «Για κάτσε, έχω το ακου-

στικό και τα γυαλιά του τύπου. Ίσως κάποιο απ’ αυτά να μας 

πει τουλάχιστον ποιος είναι».

«Όχι δίχως το κινητό του» σχολίασε ο Σαμ. «Άν αυτό το 

ακουστικό είναι πράγματι συνδεδεμένο με το κινητό του μέ-

σω Bluetooth, τότε δεν πρόκειται να μάθουμε τίποτα, διότι 

το κινητό του θα ’ναι τώρα εκτός εμβέλειας». Το σκέφτηκε 

για μια στιγμή. «Ά, βέβαια, στα Bluetooth μπορείς να δώσεις 

όνομα, οπότε, αν το συνδέσουμε μ’ ένα απ’ τα δικά μας 

τηλέφωνα, μπορεί τουλάχιστον να μάθουμε το όνομα της 

συσκευής – κάτι είναι κι αυτό».

«Με την τύχη που έχουμε, θα ’ναι κάτι του στιλ Τηλέφω-

νο του Πολ ή Κινητό του Στιβ, πράγμα που θα μας είναι τε-

λείως άχρηστο». Ο Κίερον έβαλε το χέρι στην τσέπη του κι 

έβγαλε τα πράγματα που ’χε μαζέψει απ’ το πάτωμα.

Καθώς ακούμπησε το ακουστικό και τα γυαλιά στο τρα-

πέζι, ο Σαμ έγειρε προς το μέρος τους. «Βασικά» είπε «το 

παίρνω πίσω: Άυτό δεν είναι συνηθισμένο ακουστικό 

Bluetooth». Το τράβηξε προς το μέρος του, αποφεύγοντας 

τους κολλώδεις λεκέδες από λεμονάδα και κόκα κόλα που 

είχαν επιβιώσει από το τελευταίο καθάρισμα του τραπεζιού. 

« Ίσως είναι Bluetooth επόμενης γενιάς ή με απευθείας σύν-

δεση μέσω Wi-Fi». Άνοιξε το καπάκι του ακουστικού με τον 

αντίχειρά του. «Ούτε η μπαταρία είναι συνηθισμένη». Κοί-
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ταξε πιο προσεκτικά. «Για την ακρίβεια, δεν είναι καν μπα-

ταρία, είναι μια μικροσκοπική κυψέλη καυσίμου. Διάολε, 

πανέξυπνο».

«Ό,τι πεις» είπε ο Κίερον. Πήρε το ακουστικό από τα 

χέρια του Σαμ και το περιεργάστηκε. Ο τρόπος που ήταν 

φτιαγμένο το σχήμα του και η αίσθηση της μαλακής σιλικό-

νης στο χέρι του τον έκαναν ν’ αναθεωρήσει σημαντικά τη 

χρηματική αξία που είχε αποδώσει στο αντικείμενο – προς 

τα πάνω. Άυτό δεν ήταν κάποιο ακουστικό συνηθισμένης 

μάρκας που έβρισκες στο σουπερμάρκετ, ήταν κάτι ιδιαίτε-

ρο. Άκουστικό αιχμής – και ακριβό.

Γεμάτος περιέργεια, έπιασε τα γυαλιά κι άρχισε να τα κοι-

τάζει. Δεν είχαν κάποια εμφανή μάρκα ή λογότυπο, αλλά και 

πάλι του έδιναν την αίσθηση πως ήταν ακριβά. Ξαφνικά απο-

φάσισε να τα φορέσει και στράφηκε στον Σαμ με μια ψευτο-

σοβαρή έκφραση. «Και τώρα οι υπόλοιπες ειδήσεις μας γι’ 

απόψε…» είπε.

Ο Σαμ άρχισε να γελάει.

Ο Κίερον συνειδητοποίησε ξαφνικά πως έβλεπε το πρό-

σωπο του Σαμ δίχως θολούρα ή παραμόρφωση. «Για κάτσε, 

αυτά εδώ είναι απλό γυαλί!»

«Μήπως είναι φωτοχρωμικά γυαλιά ηλίου;» ρώτησε ο Σαμ. 

«Κι απλά τώρα δεν είναι σκούρα επειδή είμαστε μέσα;»

Πάνω που ετοιμαζόταν ν’ απαντήσει, ο Κίερον είδε να 

εμφανίζονται φωτεινές λέξεις στο κάτω μέρος του οπτικού 

του πεδίου.

Ανιχνεύθηκε χρήστης. Επαναφορά από κατάσταση ύπνου.

«Εεε, κάτι…» άρχισε να λέει, αλλά ξαφνικά βρέθηκε να 

κοιτάζει έναν τελείως άλλο κόσμο, μέσα σ’ ένα ορθογώνιο 
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κουτί που έμοιαζε να προβάλλεται στον αέρα, κάπου τρία 

μέτρα μακριά του. Ήταν σαν να κοίταζε μια πανοραμική οθό-

νη τηλεόρασης, μόνο που από μέσα της διέκρινε ακόμη τον Σαμ.

Στην εικόνα της οθόνης, από την άλλη, έβλεπε έναν φω-

τεινό, γαλανό ουρανό κι ένα λευκό κτίριο με αψίδες. Έβλεπε 

επίσης ένα χέρι που κρατούσε ένα ποτήρι γεμάτο κόκα κόλα, 

τοποθετημένο ακριβώς στην ίδια θέση με το δικό του χέρι. 

Μόνο που δεν ήταν το δικό του χέρι, ήταν το χέρι μιας κοπέ-

λας, μ’ ένα λεπτό, χρυσό ρολόι στον καρπό και χρυσά δαχτυ-

λίδια στα δάχτυλα.

«Μπράντλεϊ» ακούστηκε μια γυναικεία φωνή «σταμάτα 

να μασαμπουκιάζεις. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου».
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«Ανακαλύψαμε πως έχουν ήδη βάλει στο χέρι τέσσερις  
βόμβες νετρονίου διαφορετικής προέλευσης. 

Αυτή θα ήταν η πέμπτη και τελευταία. Ό,τι κι αν σχεδιάζουν,  
είναι κάτι μεγάλο που θα συμβεί σύντομα».

 
Ο Κίερον και ο φίλος του ο Σαμ βλέπουν εμβρόντητοι έναν άντρα ν’ απά-
γεται μπρος στα μάτια τους, από ένα εμπορικό κέντρο του Νιουκάσλ. Τα 
αγόρια ανακαλύπτουν πως ο απαχθείς άφησε κάτι πίσω του κατά τη συ-
μπλοκή – ένα ακουστικό κι ένα ζευγάρι γυαλιά. Ο Κίερον τα φοράει και 
συνειδητοποιεί πως μέσα από αυτά δε βλέπει τον χώρο γύρω του, αλλά 
μια κατάμεστη τουριστική πόλη, σ’ ένα μέρος με πολλή ζέστη – στο Μου-
μπάι της Ινδίας.
Έτσι ο Κίερον βρίσκεται κατά λάθος βουτηγμένος στον κατασκοπικό 
κόσμο της Ρεμπέκα «Μπεξ» Γουίλσον, μιας ανεξάρτητης πράκτορα που 
εργάζεται για τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Δίχως τον χειριστή 
της τον Μπράντλεϊ –τον άντρα που απήγαγαν–, η Μπεξ δεν ξέρει πλέον  
ποιον μπορεί να εμπιστευτεί. Οπότε, θέλοντας και μη, θα πρέπει να χρη-
σιμοποιήσει τον έφηβο Κίερον για να γλιτώσει. Και πριν καταλάβουν 
καλά καλά τι συμβαίνει, ο Κίερον και ο Σαμ βρίσκονται μπλεγμένοι σε 
μια αποστολή με στόχο να αποτρέψουν να πέσει σε λάθος χέρια ένα 
όπλο μαζικής καταστροφής…
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