
11

Ένα

Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
γύρω από τη Γη κάθε δεκαέξι ώρες. Ήταν μια φυλακή
που της εξασφάλιζε μια μόνιμη μαγευτική θέα — απέρα-
ντοι γαλάζιοι ωκεανοί, σύννεφα που στροβιλίζονταν και
ανατολές που τύλιγαν τον μισό κόσμο τις φλόγες. 

Στην αρχή της αιχμαλωσίας της το μόνο που της άρεσε
να κάνει ήταν να στοιβάζει τα μαξιλάρια της στο εντοιχι-
σμένο γραφείο και να ρίχνει τα σεντόνια του κρεβατιού της
πάνω στις οθόνες, φτιάχνοντας έτσι μια μικρή φωλιά όπου
έβρισκε καταφύγιο. Υποκρινόταν ότι δε βρισκόταν σε δο-
ρυφόρο, αλλά σε μια μικρή άκατο με προορισμό τον Γα-
λάζιο Πλανήτη. Σε λίγο θα προσγειωνόταν και θα πατού-
σε αληθινό χώμα, θα ένιωθε την αληθινή λιακάδα, θα ρου-
φούσε με τα ρουθούνια της αληθινό οξυγόνο. 

Κάρφωνε λοιπόν το βλέμμα της στις ηπείρους για ατε-
λείωτες ώρες και φανταζόταν πώς θα ήταν να βρισκόταν
εκεί. 
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Ωστόσο απέφευγε την πλευρά που είχε θέα προς τη
Λούνα. Μερικές φορές ο δορυφόρος περνούσε τόσο κο-
ντά, που η Σελήνη γέμιζε το οπτικό της πεδίο, και τότε
μπορούσε να διακρίνει στην επιφάνειά της τους τερά-
στιους, γυαλιστερούς θόλους και τις φωτεινές πόλεις όπου
ζούσαν οι Λούναρ. Όπου είχε ζήσει κι εκείνη. Προτού την
εξορίσουν. 

Όταν ήταν παιδί, η Κρες έμενε κρυμμένη από τη Σε-
λήνη στη διάρκεια εκείνων των επώδυνα ατελείωτων
ωρών. Μερικές φορές χωνόταν στο μικρό ντους και περ-
νούσε την ώρα της πλέκοντας τα μαλλιά της σε περίπλο-
κες κοτσίδες. Ή τρύπωνε κάτω από το γραφείο της και
τραγουδούσε νανουρίσματα μέχρι που την έπαιρνε ο
ύπνος. Άλλες φορές ονειρευόταν ότι είχε μητέρα και πα-
τέρα, και φανταζόταν ότι έπαιζε μαζί τους και της διά-
βαζαν περιπέτειες και της έδιωχναν στοργικά τα μαλλιά
από το μέτωπο, μέχρι που επιτέλους —επιτέλους— η Σε-
λήνη βούλιαζε ξανά πίσω από την προστατευτική σφαί-
ρα της Γης και τότε ήταν και πάλι ασφαλής. 

Ακόμα και τώρα η Κρες επωφελούνταν από αυτές τις
ώρες για να τρυπώσει κάτω από το κρεβάτι της και να
πάρει έναν υπνάκο, να γράψει τραγούδια στο μυαλό της
ή να επεξεργαστεί περίπλοκους κώδικες. Εξακολουθού-
σε να μην της αρέσει να κοιτάζει τις πόλεις της Λούνα·
βασανιζόταν κρυφά από την παρανοϊκή ιδέα ότι, εφόσον
η ίδια μπορούσε να δει τους Λούναρ, τότε και εκείνοι
μπορούσαν σίγουρα να κοιτάξουν πέρα από τον τεχνητό
ουρανό τους και να τη δουν. 

Για περισσότερα από εφτά χρόνια η σκέψη αυτή ήταν
ο εφιάλτης της. 
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Όμως τώρα πια ο ασημένιος ορίζοντας της Λούνα γέ-
μιζε σιγά σιγά τη γωνία του παραθύρου της και η Κρες
δεν έδινε σημασία. Αυτή τη φορά ο τοίχος από αορατο-
θόνες πρόβαλλε έναν καινούριο εφιάλτη. Τα ειδησεο-
γραφικά κανάλια είχαν γεμίσει από βάρβαρες λέξεις, φω-
τογραφίες και βίντεο που συγχέονταν στο οπτικό της πε-
δίο καθώς περνούσε από το ένα κανάλι στο άλλο. Δεν
προλάβαινε να διαβάζει: 

14 ΠΟΛΕΙΣ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
24ΩΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 16.000

ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΓΗΙΝΩΝ.
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΦΑΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

Το δίκτυο ήταν γεμάτο σκηνές τρόμου. Νεκρά θύματα
στους δρόμους, με ξεσκισμένες κοιλιές και αίμα που
έσταζε στους υπονόμους. Κτηνώδη πλάσματα με αίμα
στα σαγόνια, στα νύχια και στα πουκάμισά τους. Άλλαζε
τις εικόνες με το ένα χέρι στο στόμα της. Η ανάσα της γι-
νόταν όλο και πιο δύσκολη καθώς αποκτούσε επίγνωση
της αλήθειας. 

Εκείνη έφταιγε για όλα αυτά. 
Επί μήνες έκανε τα σκάφη των Λούναρ αόρατα από

τα ραντάρ των Γήινων, εκτελώντας τις διαταγές της αφέ-
ντρας της, της Σύμπιλ, δίχως ερωτήσεις· τόσο καλά εκ-
παιδευμένο τσιράκι της ήταν.

Τώρα ήξερε τι είδους τέρατα βρίσκονταν σ’ εκείνα τα
σκάφη. Μόνο τώρα καταλάβαινε τι σχεδίαζε η μεγαλειο-
τάτη από την πρώτη στιγμή, και ήταν πια πάρα πολύ αρ-
γά. 

13
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16.000 ΓΗΙΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ…

Η Γη είχε πιαστεί απροετοίμαστη, και αυτό είχε συμ-
βεί επειδή η ίδια δεν είχε φανεί αρκετά γενναία ώστε να
πει όχι στις απαιτήσεις της αφέντρας της. Είχε κάνει τη
δουλειά της και έπειτα είχε κάνει τα στραβά μάτια σε όλα
όσα συνέβησαν. 

Πήρε το βλέμμα της από τις εικόνες του θανάτου και
της σφαγής, εστιάζοντας την προσοχή της σε μιαν άλλη
είδηση που υπαινισσόταν ότι θα ακολουθούσαν ακόμη
περισσότεροι θάνατοι. 

Ο αυτοκράτορας Κάιτο της Ανατολικής Κοινοπολι-
τείας είχε βάλει τέλος στις επιθέσεις συμφωνώντας να πα-
ντρευτεί τη Λεβάνα, τη βασίλισσα των Λούναρ. 

Η βασίλισσα Λεβάνα θα γινόταν η νέα αυτοκράτειρα
της Κοινοπολιτείας. 

Σοκαρισμένοι, οι Γήινοι δημοσιογράφοι προσπαθού-
σαν να καθορίσουν τη στάση τους σε αυτή τη διπλωματι-
κή, αν και αντιφατική, διευθέτηση. Κάποιοι ήταν έξαλλοι
και δήλωναν ότι η Κοινοπολιτεία και η υπόλοιπη Γήινη
Ένωση θα έπρεπε να προετοιμάζονται για πόλεμο, όχι
για γάμους. Όμως υπήρχαν άλλοι που προσπαθούσαν
όπως όπως να δικαιολογήσουν τη συμμαχία. Περνώντας
τα δάχτυλά της από τη λεπτή, διάφανη οθόνη, η Κρες δυ-
νάμωσε την ένταση, τη στιγμή που ένας άντρας μιλούσε
για τα πιθανά οφέλη μιας τέτοιας εξέλιξης. Θα σταμα-
τούσαν οι επιθέσεις και οι εικασίες για τον χρόνο εκδή-
λωσης κάποιας επίθεσης. Η Γη θα κατανοούσε καλύτερα
τον πολιτισμό των Λούναρ. Θα μοιράζονταν τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Θα γίνονταν σύμμαχοι. 
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Και επιπλέον η βασίλισσα Λεβάνα ήθελε μόνο να κυ-
βερνήσει την Ανατολική Κοινοπολιτεία. Σίγουρα θα άφη-
νε ήσυχα τα υπόλοιπα κράτη της Γήινης Ένωσης. 

Όμως η Κρες ήξερε ότι θα ήταν ανόητοι αν πίστευαν
κάτι τέτοιο. Η βασίλισσα Λεβάνα θα γινόταν αυτοκράτει-
ρα κι έπειτα θα έβαζε να σκοτώσουν τον αυτοκράτορα
Κάιτο, θα έπαιρνε στα χέρια της τη χώρα και θα τη χρη-
σιμοποιούσε σαν στρατόπεδο για να οργανώσει τον στρα-
τό της, προτού εισβάλει στα υπόλοιπα κράτη της Ένωσης.
Δε θα σταματούσε μέχρις ότου ολόκληρος ο πλανήτης
βρεθεί υπό τον έλεγχό της. Αυτή η μικρή επίθεση, αυτοί οι
δεκάξι χιλιάδες νεκροί… ήταν μόνο η αρχή. 

Κλείνοντας τον ήχο της μετάδοσης, η Κρες στήριξε
τους αγκώνες της στο γραφείο και έχωσε και τα δυο της
χέρια στην κυψέλη των ξανθών μαλλιών της. Ξαφνικά
κρύωνε, παρόλο που το σύστημα της καμπίνας του δο-
ρυφόρου διατηρούσε τη θερμοκρασία σταθερή. Μία από
τις οθόνες πίσω της διάβαζε με παιδική φωνή, την οποία
είχε προγραμματίσει στη διάρκεια τεσσάρων μηνών αφό-
ρητης πλήξης όταν ήταν δέκα χρονών. Η φωνή ήταν πο-
λύ χαρούμενη σε σχέση με το υλικό που παρέθετε: Ένα
ιατρικό μπλογκ από την Αμερικανική Δημοκρατία ανα-
κοίνωνε τα αποτελέσματα της νεκροψίας που είχε γίνει σε
έναν από τους στρατιώτες Λούναρ. 

Τα οστά είναι ενισχυμένα με βιοϊστό πλούσιο σε
ασβέστιο, ενώ οι χόνδροι στις βασικές αρθρώσεις εί-
ναι εμποτισμένοι με ένα διάλυμα μεταλλικών αλά-
των για επιπλέον ευκαμψία και αντοχή. Οι κοπτήρες
και οι κυνόδοντες έχουν αντικατασταθεί με ορθοδο-
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ντικά εμφυτεύματα που μοιάζουν με δόντια λύκου,
και τον ίδιο ενισχυτικό ιστό βλέπουμε γύρω από το
σαγόνι, που του προσδίδει δύναμη ικανή να συντρί-
ψει υλικά όπως οστά και άλλους ιστούς. Η αναδιά-
ταξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και εκτε-
ταμένες ψυχολογικές παρεμβάσεις ευθύνονται για
την ακατάβλητη επιθετικότητα και τις λυκοειδείς τά-
σεις στη συμπεριφορά τους. Ο δόκτωρ Έντελσταϊν
υποστηρίζει τη θεωρία ότι ένας εξελιγμένος χειρι-
σμός των βιοηλεκτρικών κυμάτων του εγκεφάλου
ενδεχομένως έχει επίσης κάποιο ρόλο στο… 

«Σίγαση».
Η γλυκιά φωνή δεκάχρονου κοριτσιού σιώπησε, αφή-

νοντας τον δορυφόρο πλημμυρισμένο από ήχους που είχαν
από καιρό εξοριστεί στο πίσω μέρος του μυαλού της Κρες.
Το κλάμα του συστήματος μηχανικής παροχής οξυγόνου.
Το γουργουρητό της δεξαμενής ανακύκλωσης νερού.

Η Κρες μάζεψε τις χοντρές μπούκλες των μαλλιών της
στον αυχένα της και πέρασε την αλογοουρά πάνω από
τον ώμο της — όταν δεν πρόσεχε, τα μαλλιά της είχαν την
τάση να μπλέκονται στα ροδάκια της καρέκλας της. Οι
οθόνες μπροστά της τρεμόπαιξαν και τα κείμενα πάνω
τους κύλησαν, καθώς περισσότερες πληροφορίες ήρθαν
από τα γήινα κανάλια. Ειδήσεις έφταναν και από τη Λού-
να, σχετικά με τους «γενναίους στρατιώτες» και τη «νίκη
έπειτα από σκληρές μάχες» — παραμύθια που διέρρεε η
αυλή βεβαίως. Η Κρες είχε σταματήσει να δίνει σημασία
στις ειδήσεις των Λούναρ από τότε που ήταν δώδεκα
χρονών. 
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Τύλιξε αδιάφορα την αλογοουρά γύρω από τον αρι-
στερό της πήχη από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό της, χω-
ρίς να δίνει σημασία στην μπερδεμένη μάζα μαλλιών που
έπεφτε στην ποδιά της. 

«Ω, Κρες» μουρμούρισε «τι θα κάνουμε;».
Ο δεκάχρονος εαυτός της απάντησε με τσιριχτή φωνή: 
«Σε παρακαλώ, Μεγάλη Αδελφή, αποσαφήνισε τις

οδηγίες σου».
Η Κρες έκλεισε τα μάτια της μπροστά στη λάμψη της

οθόνης. 
«Αντιλαμβάνομαι ότι ο αυτοκράτορας Κάι απλώς

προσπαθεί να σταματήσει έναν πόλεμο, αλλά πρέπει να
ξέρει ότι αυτό δε θα σταματήσει τη μεγαλειοτάτη. Όταν
θα έχει πετύχει τις επιδιώξεις της, θα τον σκοτώσει, και
τότε τι θα απογίνει η Γη;» Ένας πονοκέφαλος σφυροκο-
πούσε τους κροτάφους της. «Το είχα για σίγουρο ότι η Σί-
ντερ Λιν του είχε μιλήσει στον χορό, αλλά τι γίνεται αν
κάνω λάθος; Τι γίνεται αν δεν έχει ιδέα για τον κίνδυνο
που διατρέχει;»

Στριφογυρίζοντας στην καρέκλα της, πέρασε τα δά-
χτυλά της πάνω στη σιωπηλή οθόνη, πληκτρολόγησε
έναν κωδικό και ανέσυρε το κρυμμένο παράθυρο που
παρακολουθούσε εκατό φορές τη μέρα. Το τσιπ άμεσης
επικοινωνίας άνοιξε σαν μαύρη τρύπα, ξεχασμένη και
σιωπηλή, πάνω στο γραφείο της. Η Σίντερ δεν είχε ακόμη
επιχειρήσει να έρθει σε επαφή μαζί της. Ίσως είχαν κα-
τασχέσει ή καταστρέψει το τσιπ της. Ίσως η Σίντερ Λιν
δεν το είχε καν στην κατοχή της. 

Ξεφυσώντας, η Κρες έκρυψε τον σύνδεσμο και, χτυ-
πώντας βιαστικά την οθόνη με τις άκρες των δαχτύλων
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της, εμφάνισε στη θέση του έναν καταρράκτη από εκατό
διαφορετικά παράθυρα. Συνδέονταν με μια αραχνοειδή
υπηρεσία έγκαιρης ειδοποίησης που περιπολούσε διαρ-
κώς στο δίκτυο αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία
θα μπορούσε να σχετίζεται με το Λούναρ σάιμποργκ που
είχε συλληφθεί πριν από μία εβδομάδα. Τη Σίντερ Λιν. Το
κορίτσι που είχε αποδράσει από τη φυλακή του Νέου Πε-
κίνου. Το κορίτσι που ήταν η μοναδική ευκαιρία της Κρες
να πει στον αυτοκράτορα Κάιτο την αλήθεια για τις προ-
θέσεις της βασίλισσας Λεβάνα σε περίπτωση που συμ-
φωνούσε στη γαμήλια συμμαχία. 

Το κεντρικό ειδησεογραφικό κανάλι είχε έντεκα ώρες
να ενημερωθεί. Μέσα στην υστερία της εισβολής των
Λούναρ, η Γη έμοιαζε να έχει ξεχάσει την πιο διάσημη
καταζητούμενη. 

«Μεγάλη Αδελφή;»
Με την καρδιά της να χτυπάει σαν τρελή, η Κρες άρ-

παξε τα μπράτσα της καρέκλας της. 
«Μάλιστα, Μικρή Κρες».
«Εντοπίστηκε το σκάφος της αφέντρας. Η άφιξή του

αναμένεται σε είκοσι δύο δευτερόλεπτα».
Η Κρες τινάχτηκε από την καρέκλα της ακούγοντας

τη λέξη «αφέντρα», που όλα αυτά τα χρόνια συνοδευό-
ταν από μια αίσθηση τρόμου.

Οι κινήσεις της ήταν ένα προσεχτικά χορογραφημένο
μπαλέτο στο οποίο είχε γίνει δεξιοτέχνης έπειτα από χρό-
νια εξάσκησης. Στο μυαλό της ήταν μια μπαλαρίνα της
Δεύτερης Περιόδου που γλιστρούσε πάνω σε μια γεμάτη
σκιές σκηνή, ενώ η Μικρή Κρες μετρούσε αντίστροφα τα
δευτερόλεπτα. 
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00:21: Η Κρες κόλλησε την παλάμη της στο κουμπί που
ξεδίπλωνε το κρεβάτι της. 

00:20: Στριφογυρίζοντας την καρέκλα, στράφηκε ξανά
προς την οθόνη, κρύβοντας όλα τα ειδησεογραφικά κα-
νάλια που ασχολούνταν με τη Σίντερ Λιν κάτω από ένα
παχύ στρώμα βασιλικής προπαγάνδας των Λούναρ. 

00:19: Το στρώμα προσγειώθηκε στο δάπεδο με έναν
γδούπο και με τα μαξιλάρια και τις κουβέρτες ένα κου-
βάρι, όπως τα είχε αφήσει. 

00:18, 00:17, 00:16: Τα δάχτυλά της κινήθηκαν σβέλτα
πάνω στις οθόνες, κρύβοντας τα γήινα ειδησεογραφικά
κανάλια και τις δικτυακές ομάδες διαλόγου.

00:15: Μια στροφή, μια γρήγορη αναζήτηση για τις
δυο γωνίες της κουβέρτας της. 

00:14: Με ένα απότομο τίναγμα των καρπών της, η
κουβέρτα φούσκωσε σαν πανί σε ιστιοφόρο. 

00:13, 00:12, 00:11: Σύρθηκε σιγά σιγά προς την άλλη
άκρη του κρεβατιού, προς τις οθόνες που βρισκόταν απέ-
ναντι από τον χώρο όπου ζούσε. 

00:10, 00:09: Γήινα σίριαλ, μουσικές ηχογραφήσεις, λο-
γοτεχνία της Δεύτερης Περιόδου… όλα έσβησαν. 

00:08: Ξανασύρθηκε στην από δω άκρη του κρεβατιού.
Η κουβέρτα έπεσε πάνω της με χάρη. 

00:07: Δύο μαξιλάρια ακουμπισμένα συμμετρικά πάνω
στο κεφαλάρι του κρεβατιού. Μια ανάλαφρη κίνηση του
χεριού της για να τραβήξει τα μαλλιά της που είχαν πια-
στεί κάτω από την κουβέρτα. 

00:06, 00:05: Γλιστρώντας στο πάτωμα με σβέλτες κι-
νήσεις, μάζεψε όλες τις πεταμένες κάλτσες και τα λαστι-
χάκια για τα μαλλιά και τα έστειλε στον κάδο ανανέωσης. 
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00:04, 00:03: Σκούπισε το γραφείο, μάζεψε το μοναδικό
της μπολ, το μοναδικό της κουτάλι, το μοναδικό της ποτήρι
και μια χούφτα στιλό και τα έβαλε στο ντουλάπι.

00:02: Μια τελευταία πιρουέτα για να επιθεωρήσει το
έργο της. 

00:01: Μια ανάσα ανακούφισης, που κατέληξε σε μια
χαριτωμένη υπόκλιση. 

«Η αφέντρα έχει φτάσει» είπε η Μικρή Κρες. «Ζητάει
προέκταση του βραχίονα πρόσδεσης».

Η σκηνή, οι σκιές, η μουσική, όλα χάθηκαν από τις
σκέψεις της Κρες, παρόλο που ένα εξασκημένο χαμόγε-
λο παρέμεινε στα χείλη της. 

«Βεβαίως» είπε χαρωπά, πλησιάζοντας αργά την κύ-
ρια ράμπα επιβίβασης. Υπήρχαν δύο τέτοιες ράμπες στον
δορυφόρο της, αλλά μόνο μία χρησιμοποιούνταν. Δεν
ήταν καν σίγουρη αν η απέναντι είσοδος λειτουργούσε.
Κάθε φαρδιά μεταλλική πύλη έβγαζε σε μια θυρίδα
πρόσδεσης. Πιο πέρα απ’ αυτήν απλωνόταν μόνο το αχα-
νές διάστημα. 

Μόνο που τώρα εκεί υπήρχε αγκυροβολημένη μια
άκατος. Η άκατος της αφέντρας. 

Η Κρες πληκτρολόγησε την εντολή. Ένα διάγραμμα
στην οθόνη έδειξε τον βραχίονα να εκτείνεται, κι ένας
γδούπος ακούστηκε μόλις συνδέθηκε με το σκάφος. Τα
τοιχώματα γύρω της τραντάχτηκαν. 

Τις επόμενες στιγμές τις είχε απομνημονεύσει. Θα μπο-
ρούσε να μετρήσει τα χτυπήματα της καρδιάς της ανάμε-
σα σε κάθε γνώριμο ήχο. Το γουργουρητό των κινητήρων
του μικρού διαστημόπλοιου να καταλαγιάζει. Τον μεταλ-
λικό ήχο της θυρίδας που κλείνει και ασφαλίζει γύρω από
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την άκατο. Τον ήχο καθώς το οξυγόνο διέρρεε στο διά-
στημα. Το μπιπ που επιβεβαίωνε ότι η σύνδεση ανάμεσα
στα δύο σκάφη είχε ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Το άνοιγ-
μα του διαστημόπλοιου. Τα βήματα στον διάδρομο. Το
σφύριγμα της εισόδου του δορυφόρου. 

Υπήρχε μια εποχή που η Κρες λαχταρούσε από την
αφέντρα της ζεστασιά και καλοσύνη. Που περίμενε ότι η
Σύμπιλ θα την κοιτούσε και θα έλεγε «Αγαπημένη, γλυ-
κιά μου Κρέσεντ, έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον
σεβασμό της μεγαλειοτάτης της βασίλισσάς μας. Σε προ-
σκαλώ να γυρίσεις στη Λούνα μαζί μου και να ζήσεις
ανάμεσά μας».

Παρόλο που εκείνη η εποχή είχε περάσει εδώ και πο-
λύ καιρό, η Κρες κατόρθωνε να διατηρεί το εξασκημένο
χαμόγελό της μπροστά την ψυχρή έκφραση της αφέντρας
Σύμπιλ. 

«Καλημέρα, αφέντρα».
Η Σύμπιλ έκανε μια περιφρονητική γκριμάτσα. Τα κε-

ντητά μανίκια του λευκού σακακιού της φτερούγισαν γύ-
ρω από τη μεγάλη βαλίτσα που κουβαλούσε, γεμάτη με
τις συνηθισμένες της προμήθειες: τρόφιμα και φρέσκο νε-
ρό για τη φυλακή της Κρες, και βεβαίως το φαρμακείο
έκτακτης ανάγκης. 

«Ώστε τη βρήκες, έτσι δεν είναι;»
Η Κρες μόρφασε γύρω από το παγωμένο της χαμόγελο. 
«“Τη βρήκα”; Τι εννοείτε, αφέντρα;»
«Αν είναι πράγματι καλή μέρα, τότε θα πρέπει να έχεις

επιτέλους ολοκληρώσει τη μοναδική αποστολή που σου
ανέθεσα. Είναι καλή μέρα, Κρέσεντ; Έχεις βρει το σάι-
μποργκ;»
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Η Κρες χαμήλωσε το βλέμμα της και έμπηξε τα νύχια
στις παλάμες της. 

«Όχι, αφέντρα. Δεν την έχω βρει».
«Μάλιστα. Ώστε τελικά η μέρα δεν είναι καλή, έτσι;»
«Εννοούσα απλώς… Ότι η συντροφιά σας είναι πά-

ντα…» Η φωνή της αργόσβησε. Ξεσφίγγοντας με το ζόρι
τα δάχτυλά της, τόλμησε να αντιμετωπίσει το άγριο βλέμ-
μα της αφέντρας Σύμπιλ: «Να, διάβασα τις ειδήσεις, αφέ-
ντρα. Σκέφτηκα ότι ίσως ήμασταν ευχαριστημένοι από
τον αρραβώνα της μεγαλειοτάτης».

Η Σύμπιλ άφησε τη βαλίτσα της να πέσει στο φρεσκο-
στρωμένο κρεβάτι. 

«Δε θα ικανοποιηθούμε αν η Γη δεν περάσει στον
έλεγχο των Λούναρ. Μέχρι τότε έχουμε πολλά να κάνου-
με και δε θα πρέπει να χάνεις τον καιρό σου διαβάζοντας
ειδήσεις και κουτσομπολιά».

Η Σύμπιλ πλησίασε στην οθόνη όπου υπήρχε το κρυ-
φό παράθυρο του τσιπ άμεσης επικοινωνίας και οι απο-
δείξεις της προδοσίας της Κρες προς το στέμμα των Λού-
ναρ. Η Κρες σφίχτηκε. Όμως η Σύμπιλ την προσπέρασε
και άπλωσε το χέρι της σε μιαν άλλη οθόνη που πρόβαλ-
λε ένα βίντεο του αυτοκράτορα Κάι να μιλάει μπροστά
από μια σημαία της Ανατολικής Κοινοπολιτείας. Με ένα
της άγγιγμα η οθόνη έγινε διάφανη, αποκαλύπτοντας πί-
σω της τον μεταλλικό τοίχο και ένα πλέγμα από θερμα-
ντικούς σωλήνες. 

Η Κρες άφησε αργά την ανάσα της. 
«Ελπίζω να βρήκες κάτι».
Όρθωσε το κορμί της. 
«Η Σίντερ Λιν εντοπίστηκε σε μια μικρή πόλη της νό-
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τιας Γαλλίας, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, γύρω στις
18:00 τοπική ώ—»

«Τα ξέρω όλα αυτά. Κι έπειτα πήγε στο Παρίσι, όπου
σκότωσε έναν θαυματοποιό και μερικά άχρηστα ειδικά
επιχειρησιακά στελέχη. Τίποτε άλλο, Κρέσεντ;»

Η Κρες ξεροκατάπιε και άρχισε να πλέκει τα μαλλιά
της γύρω από τους καρπούς της σχηματίζοντας οχτάρια.

«Στις 17:48, στο Ριέ της Γαλλίας, ο υπάλληλος ενός κα-
ταστήματος ανταλλακτικών για σκάφη και οχήματα έκα-
νε ενημέρωση στον κατάλογο του καταστήματος αφαι-
ρώντας μια μπαταρία που θα μπορούσε να είναι συμβα-
τή με ένα σκάφος Ράμπιον 214, έκδοση 11.3, χωρίς όμως
να δηλώσει τρόπο πληρωμής. Πιστεύω ότι η Σίντερ Λιν
ίσως έκλεψε… ή μπορεί και να τον υπνώτισε με…» 

Δίστασε. Της Σύμπιλ της άρεσε να διατηρεί το πρό-
σχημα ότι το σάιμποργκ ήταν ένα κέλυφος, παρόλο που
και οι δυο τους ήξεραν ότι αυτό ήταν ψέμα. Σε αντίθεση
με την Κρες, που ήταν ένα πραγματικό κέλυφος, η Σίντερ
Λιν είχε το χάρισμα των Λούναρ. Μπορεί να υπήρχε κά-
που θαμμένο ή κρυμμένο μέσα της, αλλά είχε αποκαλυ-
φθεί στον ετήσιο χορό της Κοινοπολιτείας. 

«Μια μπαταρία;» είπε η Σύμπιλ, μη δίνοντας σημασία
στον δισταγμό της Κρες. 

«Μετατρέπει το συμπιεσμένο υδρογόνο σε ενέργεια η
οποία προωθεί —»

«Ξέρω τι είναι» της πέταξε απότομα η Σύμπιλ. «Μου
λες ότι η μόνη πρόοδος που έχεις κάνει είναι πως βρήκες
αποδείξεις ότι επισκευάζει το σκάφος της; Ότι θα γίνει
ακόμα πιο δύσκολο να την εντοπίσουμε, κάτι που δεν
μπόρεσες να πετύχεις όταν ήταν ακόμα στη Γη;»
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«Ζητώ συγγνώμη, αφέντρα. Απλώς προσπαθώ να —»
«Δε με νοιάζουν οι δικαιολογίες σου. Όλα αυτά τα

χρόνια έχω καταφέρει να πείσω τη μεγαλειοτάτη να σε
αφήσει να ζήσεις με την προϋπόθεση ότι θα είχες κάτι πο-
λύτιμο να προσφέρεις, κάτι πιο πολύτιμο ακόμη και από
το αίμα. Ήταν λάθος μου που σε προστάτεψα, Κρέσεντ;» 

Η Κρες δάγκωσε τα χείλη της, συγκρατώντας τη γλώσ-
σα της για να μη μιλήσει για όλα όσα είχε κάνει για τη με-
γαλειοτάτη στη διάρκεια της φυλάκισής της. Είχε σχεδιάσει
εκατομμύρια συστήματα κατασκοπείας για να παρακο-
λουθεί τους ηγέτες της Γης, είχε χακάρει συνδέσμους επι-
κοινωνίας μεταξύ διπλωματών και είχε πραγματοποιήσει
παρεμβολές στα σήματα των δορυφόρων, διευκολύνοντας
τους στρατιώτες της βασίλισσας να εισβάλουν στη Γη απα-
ρατήρητοι, έτσι τώρα είχε βάψει τα χέρια της με το αίμα δε-
καέξι χιλιάδων Γήινων. Αλλά δεν είχε σημασία. Η Σύμπιλ
νοιαζόταν μόνο για τις αποτυχίες της Κρες, και η μεγαλύ-
τερη αποτυχία της Κρες ήταν ότι δεν είχε βρει τη Σίντερ Λιν.

«Συγγνώμη, αφέντρα. Θα προσπαθήσω περισσότερο».
Τα μάτια της Σύμπιλ στένεψαν. 
«Θα δυσαρεστηθώ πολύ αν δε μου βρεις αυτό το κο-

ρίτσι, και σύντομα».
Το άγριο βλέμμα της Σύμπιλ την έκανε να νιώσει σαν

πεταλούδα καρφιτσωμένη κάτω από το μικροσκόπιο. 
«Μάλιστα, αφέντρα».
«Ωραία». Απλώνοντας το χέρι, η Σύμπιλ της χάιδεψε το

μάγουλο. Η χειρονομία της έμοιαζε με ένδειξη μητρικής
έγκρισης, όχι όμως ακριβώς. Έπειτα γύρισε και άνοιξε τις
κλειδαριές της βαλίτσας της. «Λοιπόν» είπε βγάζοντας μια
ένεση από το φαρμακείο. «Δώσε μου το μπράτσο σου».
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