


Βρήκα το σημείωμα πάνω στο κρεβάτι της κυρίας μου.  .
Έγραφε τα εξής:

Αγαπητή δεσποινίς Πόκετ,
Όπως βλέπεις, έχω ήδη φύγει. Μη με ακολουθήσεις. Επαναλαμβά-

νω, ΜΗ με ακολουθήσεις!
Σαλπάρω για τη Νότια Αμερική για έναν και μοναδικό λόγο: βρί-

σκεται πολύ μακριά από το Παρίσι κι έτσι είμαι σίγουρη πως δε θα σε
ξαναδώ ποτέ πια. Ο λογαριασμός του ξενοδοχείου έχει πληρωθεί. Όσον
αφορά τις απολαβές σου, αφού έλαβα υπόψη μου τους μπελάδες, τα βά-
σανα και τις ταλαιπωρίες που μου προκάλεσες, σου άφησα το ποσό της
μίας λίρας. Το οποίο θεωρώ γενναιόδωρο, δεδομένης της διαγωγής σου.
Τώρα πια είσαι μονάχη σου.

Καλά ξεκουμπίδια,
Κόμισσα Κάρμπανκλ

Έμεινα άναυδη. Σοκαρίστηκα. Συγκλονίστηκα. Δεν
ήμουν μια αφοσιωμένη κι ευγενική υπηρέτρια στη δούλε-
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ψη της κόμισσας; Δεν ήμουν; Για αρκετή ώρα κάθισα και
σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά τη διαγωγή μου αλλά δεν
μπόρεσα να βρω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν χρεια-
ζόμουν επιπλέον αποδείξεις ότι η κόμισσα Κάρμπανκλ
ήταν ανισόρροπη, τώρα πια τις είχα. Η γυναίκα ήταν πα-
λαβή.

Τα πράγματα είχαν αρχίσει με τόσο καλούς οιωνούς.
Η κόμισσα Κάρμπανκλ με είχε παρασύρει μακριά από
μια θεσπέσια οικογένεια του Λονδίνου. Οι Μιντγουίντερ
ήταν απολαυστικά εκκεντρικοί και ήμουν πολύ ευτυχι-
σμένη μαζί τους – μέχρι που η κόμισσα ήρθε να μείνει
στο Μιντγουίντερ Χολ. Πέρασε έναν μήνα στην έπαυλη
και με έβλεπε να εκτελώ τα καθήκοντά μου, προσφέρο-
ντας χαρά και βάζοντας τάξη οπουδήποτε κι αν πήγαι-
να. Την παραμονή της επιστροφής της στο Παρίσι ου-
σιαστικά με ικέτεψε να έρθω και να δουλέψω για λογα-
ριασμό της.

Για να είμαι ειλικρινής, δίσταζα ν’ αφήσω τη λαίδη
Προύντενς και τα έξι παιδιά της. Πρέπει να παραδεχτώ
ότι ήταν ένα άσχημο τσούρμο (ο μικρός κύριος Τομπάιας
είχε ένα κεφάλι σαν γουρουνάκι και η δεσποινίδα Λούσυ
ήταν σίγουρα κάποιου είδους βουβαλοβατραχίνα), όμως
το Μιντγουίντερ Χολ ήταν το πρώτο αληθινό σπίτι που
είχα γνωρίσει.

Παρ’ όλα αυτά, μου ήταν αδύνατο ν’ αντισταθώ στην
ευκαιρία να ταξιδέψω και να δω τον κόσμο.

Παρίσι. Ήρθαμε στο Παρίσι. Ήταν έξοχο κι εγώ έδει-
χνα έξοχη εδώ πέρα. Ήμουν ψηλότερη στο Παρίσι. Και
πιο χαριτωμένη. Και καθώς ήμουν μια δωδεκάχρονη κα-
μαριέρα από τις πλέον άριστες, η κόμισσα Κάρμπανκλ
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έφτασε στο σημείο να βασίζεται πάνω μου για όλα. Βρι-
σκόμουν πάντοτε στο πλευρό της, νύχτα και μέρα, έτοιμη
να την υπηρετήσω.

Μερικές φορές ήταν πολύ δύσκολο να την εντοπίσω.
Ένα πρωινό τη βρήκα ζαρωμένη πίσω από μια σιφονιέ-
ρα μ’ ένα σεντόνι στο κεφάλι της. Μια άλλη φορά με είδε
να πλησιάζω και προσποιήθηκε ότι ήταν λαμπατέρ. Απέ-
δωσα αυτή την αλλόκοτη συμπεριφορά στο γεγονός ότι η
κόμισσα Κάρμπανκλ ήταν γέννημα θρέμμα αριστοκρά-
τισσα, κι ως εκ τούτου εντελώς θεόμουρλη.

Μόνο όταν συνέβη η μεγάλη καταστροφή έγινε από-
λυτα σαφές πόσο ανισόρροπη ήταν.

Ήμασταν στο τέλος της πρώτης μας εβδομάδας σ’ αυ-
τή τη μαγική πόλη. Η κόμισσα Κάρμπανκλ ήταν καλε-
σμένη σ’ ένα μεγαλειώδες δείπνο στο ξενοδοχείο μας. Η
αφρόκρεμα της γαλλικής κοινωνίας θα έδινε το παρών.
Στην αρχή η κόμισσα Κάρμπανκλ δίσταζε να μ’ αφήσει
να παραβρεθώ.

«Δε σε θέλω σ’ αυτό το δείπνο, μ’ ακούς;» γάβγισε,
προσπαθώντας να με σπρώξει έξω από το ασανσέρ. «Για
όνομα του Θεού, πώς επέτρεψα στη λαίδη Προύντενς να
με πείσει να σε προσλάβω; Ήξερε ότι χρειαζόμουν και-
νούρια υπηρέτρια και άρπαξε την ευκαιρία, σαν τον διά-
βολο, για να σε ξεφορτωθεί. Όχι, όχι! Προς Θεού, όχι την
Άιβυ Πόκετ! Αυτό της είχα πει. Όμως εκείνη ορκίστηκε
πως δεν ήσουν τόσο ανυπόφορη όσο έδειχνες. Πόσο χα-
ζή είμαι!»

«Μα ναι, βεβαίως και είστε» είπα κι έκανα έναν ελιγ-
μό για να την αποφύγω και να ξαναμπώ στο ασανσέρ.
«Όμως πρέπει να σκεφτείτε καθαρά, κόμισσα. Αυτό το
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δείπνο είναι πολύ σημαντικό κι εσείς είστε θεόστραβη.
Αποδεχτείτε το, αγαπητή μου – με έχετε ανάγκη».

Η κόμισσα Κάρμπανκλ ξεφύσηξε, αλλά έβλεπα ότι εί-
χε παραδώσει τα όπλα. «Μη με φέρεις σε δύσκολη θέση,
αλλιώς θα σου κόψω το κεφάλι».

Η τραπεζαρία με τα ασημένια κηροπήγια και τις εκα-
τοντάδες φρέσκιες ορχιδέες ακτινοβολούσε. Το δείπνο
ξεκίνησε για τα καλά. Η κόμισσα Κάρμπανκλ καθόταν
ανάμεσα στον πρόεδρο της Γαλλίας (χοντρός, εντελώς
φαλακρός) και σε μια πριγκίπισσα από τη Ρουμανία (κο-
ντή, με τριχωτό πιγούνι). Εγώ όμως ανησυχούσα· και ο
λόγος ήταν η χελωνόσουπα. Η κόμισσα δεν τα κατάφερ-
νε καθόλου καλά με τις σούπες. Συνήθως της έτρεχαν
από το στόμα και έσταζαν.

Έκανα ένα βήμα εμπρός καθώς η κυρία μου έτρωγε
την πρώτη κουταλιά. Ρούφηξε με θόρυβο, σαν φάλαινα
φυσητήρας. Λίγη σούπα έσταξε από το στόμα της κι άρ-
χισε να κατεβαίνει στο πιγούνι της. Με συνταρακτική
διακριτικότητα, έσπευσα στο πλευρό της κόμισσας Κάρ-
μπανκλ, τράβηξα απαλά το κεφάλι της προς τα πίσω και
χρησιμοποίησα το στρίφωμα της ποδιάς μου για να σκου-
πίσω το πιγούνι της.

«Είστε καλά, κόμισσα;» ρώτησε ο πρόεδρος χαμογε-
λώντας ειρωνικά. «Φαίνεται πως αντιμετωπίζετε κάποια
προβλήματα με την υπηρέτριά σας».

«Όλα καλά, κύριε πρόεδρε!» φώναξε η κόμισσα, μ’
ένα τρελό χαμόγελο. Μετά γύρισε προς το μέρος μου κι
άρχισε να μου χτυπάει τα χέρια για να τα τραβήξω. «Πή-
γαινε!» ψιθύρισε. «Φύγε! Αυτή τη στιγμή!»

«Ηρεμήστε, αγαπητή μου» είπα. «Δεν είναι έγκλημα
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να σας τρέχει η σούπα από το στόμα και να στάζει. Είμαι
σίγουρη πως τόσο η μητέρα όσο και ο πατέρας σας πά-
θαιναν το ίδιο πράγμα».

Κι ενώ τα δακρυσμένα πράσινα μάτια της κόμισσας
Κάρμπανκλ άστραφταν από οργή, εγώ μπορούσα να δια-
κρίνω την αγωνία βαθιά μέσα τους. Η κυρία μου χρεια-
ζόταν απεγνωσμένα βοήθεια.

«Την προσοχή σας, παρακαλώ» είπα, αγκαλιάζοντας
από τους ώμους την αφεντικίνα μου προς ένδειξη συ-
μπαράστασης. «Όπως και πολλοί άλλοι αληθινοί αριστο-
κράτες, έτσι και η κόμισσα έχει ένα πεσμένο κάτω χείλος,
ενώ δεν έχει σχεδόν καθόλου πιγούνι. Γι’ αυτό... αφενός
δυσκολεύεται να φάει σούπα κι αφετέρου το θέαμα δεν
είναι καθόλου ευχάριστο».

Η κόμισσα έβγαλε μια πνιχτή κραυγή. Έσφιξε τα δό-
ντια της. Τα ρουθούνια της διαστάλθηκαν σαν να ’ταν
μανιασμένος ταύρος. Στη συνέχεια άρχισε να μου γρυλί-
ζει. Σίγουρα αυτό δεν ήταν καλό σημάδι. «Είχα πάρα
πολλές υπηρέτριες στη μακρόχρονη ζωή μου, Άιβυ Πό-
κετ, αλλά μέχρι τώρα ποτέ δεν είχα τη διάθεση να χώσω
μία μέσα σ’ ένα κανόνι, να σημαδέψω στον ωκεανό και ν’
ανάψω το φιτίλι! Κοντολογίς, σε απεχθάνομαι!»

Η καημενούλα είχε χάσει τα λογικά της. Απαιτούνταν
επείγουσα δράση. Με αστραπιαία ταχύτητα –επειδή έχω
ταλέντα και ικανότητες γιατρού– άρπαξα την κόμισσα
από τον λαιμό και βύθισα το πρόσωπό της μέσα στον χυ-
μό φρούτων. Ήταν η μοναδική θεραπεία για ν’ ανακου-
φίσω τον εγκεφαλικό της πυρετό.

Όταν η κόμισσα Κάρμπανκλ σήκωσε το κεφάλι της
για να πάρει ανάσα, τσίριξε σαν γαϊδούρα κι άρχισε να
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κλαίει με λυγμούς. Αυτό το εξέλαβα σαν καλό σημάδι.
Επειδή δεν ήθελα να γίνει θέαμα η κόμισσα, έριξα μια πε-
τσέτα φαγητού πάνω στο κεφάλι της κι άρχισα να σκου-
πίζω το πρόσωπό της. Ως απάντηση, η κυρία μου με
έλουσε με πλήθος άσχημων λέξεων και ικέτεψε την πρι-
γκίπισσα από τη Ρουμανία να πάει να φέρει ένα μουσκέ-
το και να με πυροβολήσει.

Πολύ σύντομα ολόκληρη η τραπεζαρία τρανταζόταν
από τα κοροϊδευτικά γέλια. Ήταν πραγματικά πολύ άβο-
λα. Την κατάσταση έσωσε η ίδια η κόμισσα Κάρμπανκλ,
η οποία αποφάσισε πως είχε έρθει η ιδανική στιγμή για να
αποχωρήσει από την αίθουσα, τρέχοντας κι ουρλιάζο-
ντας. Κάτι που μου επέτρεψε να κάνω μια αξιοπρεπή
έξοδο, ακολουθώντας τη γοργά.

Όταν έφτασα στη σουίτα της, βρήκα την πόρτα της
κόμισσας κλειδωμένη. Χτύπησα, βεβαίως. Φώναξα. Κο-
πάνησα την πόρτα δυνατά. Αλλά μάταια. Εκείνη τη νύ-
χτα κοιμήθηκα στον διάδρομο. Ήταν απολύτως αναπαυ-
τικά. Τόσο αναπαυτικά, στην πραγματικότητα, που ση-
κώθηκα αρκετή ώρα μετά την ανατολή του ήλιου. Αλλά
το χειρότερο είναι ότι ξύπνησα κι ανακάλυψα ότι η κό-
μισσα Κάρμπανκλ το είχε σκάσει από το ξενοδοχείο τις
πρώτες πρωινές ώρες. Η σουίτα της ήταν άδεια. Το μόνο
που είχε απομείνει ήταν το σημείωμα πάνω στο κρεβάτι.

Έβγαλα την ταξιδιωτική μου τσάντα από την ντουλάπα
και κάθισα δίπλα στο παράθυρο. Η κατάσταση ήταν σο-
βαρή. Οι επιλογές μου ιδιαίτερα περιορισμένες. Είχα μία
λίρα στο όνομά μου. Δεν είχα δουλειά. Δεν είχα εισιτήριο
επιστροφής στην Αγγλία. Δεν είχα προοπτικές.
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Είμαι εκπληκτικά καλή στη διαχείριση κρίσεων –επει-
δή έχω ταλέντα και ικανότητες πρωθυπουργού σε καιρό
πολέμου–, οπότε σε χρόνο μηδέν ήξερα τι έπρεπε να κά-
νω. Πήρα την ταξιδιωτική μου τσάντα και κατευθύνθη-
κα στον χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου, αντικαθιστώ-
ντας το άγχος μου με μια τρεμάμενη φλόγα ελπίδας. Οι
δρόμοι του Παρισιού θα με οδηγούσαν αναμφίβολα σε
περιπέτειες κι ευκαιρίες. Αναμφίβολα θα έπεφτα πάνω
σε κάτι εντελώς συναρπαστικό. Ή μπορεί να κατέληγα
να γίνω ζητιάνα· δε θα είχα φίλους και θα πέθαινα από
την πείνα. Κι αυτό θα ήταν τρομερά άβολο. Αλλά αν το
έβλεπες από τη θετική του πλευρά – θα ήταν και θεσπέ-
σια τραγικό!

Ο χώρος υποδοχής έσφυζε από ζωή. Κόσμος πηγαι-
νοερχόταν βιαστικά. Σταμάτησα μια στιγμή για να τα χω-
νέψω όλα αυτά. Και τότε μου πέρασε από το μυαλό μια
ιδέα. Η απάντηση στο πρόβλημά μου με κοιτούσε κατά-
ματα. Ένα ξενοδοχείο σαν κι αυτό ήταν γεμάτο Εγγλέζους
και Εγγλέζες – και ποιος θα τους σέρβιρε καλύτερα από
μια γνήσια Εγγλέζα υπηρέτρια; Θα μιλούσα στον διευθυ-
ντή του Γκραντ και θα υπέβαλλα αίτηση για μια θέση.

Σίγουρα θα με λάτρευε.
«Δεν έχουμε κενές θέσεις» είπε ο κύριος Γκατό χωρίς

περιστροφές, ξύνοντας το λεπτό του μουστάκι. «Εξάλ-
λου, είσαι πάρα πολύ νέα».

«Είμαι δώδεκα χρονών» ανακοίνωσα με περισσή υπε-
ρηφάνεια «και δε θα βρείτε καλύτερη υπηρέτρια σε ολό-
κληρο το Παρίσι. Τα ταλέντα μου είναι θρυλικά».

Ο κύριος Γκατό χαμογέλασε αμυδρά. «Ναι, έχω ακού-
σει τα πάντα για τα ταλέντα σου. Η κόμισσα Κάρμπανκλ
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είχε να πει πολλά για σένα προτού φύγει από το ξενοδο-
χείο».

«Είδατε, λοιπόν;» είπα χτυπώντας τον κύριο Γκατό
στο μπράτσο για να εδραιώσω την εκκολαπτόμενη φιλία
μας. «Πότε μπορώ να ξεκινήσω;»

«Έξω!» βρυχήθηκε.
Ένας κακότροπος θυρωρός με συνόδευε στην έξοδο

του ξενοδοχείου όταν ένας γκρουμ διέσχισε τρέχοντας τον
χώρο υποδοχής και με φώναξε να γυρίσω πίσω. Ο κακό-
μοιρος ήταν πολύ λαχανιασμένος. «Είσαι η Άιβυ Πόκετ;»

«Βεβαίως και είμαι, αγαπητέ μου».
«Η υπηρέτρια που ταξίδευε με την κόμισσα Κάρ-

μπανκλ;»
Ήμουν ενθουσιασμένη που είχε ακούσει για μένα.

Αλλά όχι και έκπληκτη. Μια καλή υπηρέτρια γίνεται γρή-
γορα γνωστή. «Σωστά» είπα.

«Θέλει να σε δει» είπε το αγόρι με σοβαρότητα.
Έβγαλα μια πνιχτή κραυγή. «Η κόμισσα Κάρμπανκλ;

Βρίσκεται ακόμη εδώ;»
Ο γκρουμ έγνεψε αρνητικά. «Η δούκισσα του Τρίνιτυ.

Την έχεις ακουστά;»
Βεβαίως και την είχα ακουστά. Η κυρία μου είχε πάει

να δει τη δούκισσα την προηγούμενη μόλις μέρα· είχε ξε-
γλιστρήσει από δίπλα μου μάλλον ύπουλα για να την επι-
σκεφτεί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της στον τελευταίο
όροφο του ξενοδοχείου. Η κόμισσα Κάρμπανκλ είχε πει
ότι η παλιά της φίλη ήταν η πλουσιότερη γυναίκα της
Αγγλίας, αν και ζούσε στο εξωτερικό τα τελευταία εξή-
ντα χρόνια. Δεν ήταν σίγουρη για ποιον λόγο ακριβώς.
Κάτι σχετικό με μια ερωτική απογοήτευση.
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«Τι στο καλό με θέλει εμένα;» είπα.
Ο γκρουμ χλώμιασε ανησυχητικά. «Πεθαίνει. Σε πα-

ρακαλώ, απλώς έλα».
Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να ανεβαίνου-

με βιαστικά την κεντρική σκάλα.

Την πρώτη φορά που αντίκρισα τη δούκισσα του Τρίνιτυ
δύο πράγματα μου έγιναν απολύτως σαφή. Πρώτον,
ήταν σοβαρά άρρωστη. Δεύτερον, ήταν εξαιρετικά χο-
ντρή. Ένας τεράστιος γυμνοσάλιαγκας, μια γυναίκα εν
μέρει θεά κι εν μέρει ιπποπόταμος. Ήταν τόσο μεγαλο-
πρεπής όσο και τρομακτική. Το κακόμοιρο πλάσμα ήταν
ξαπλωμένο στο κέντρο ενός μεγάλου μπρούντζινου κρε-
βατιού· το πρόσωπό της είχε μια αρρωστιάρικη ωχρή
απόχρωση και το πελώριο σώμα της απλωνόταν σε ολό-
κληρο το κρεβάτι σαν χιονοστιβάδα. Τα μάτια της δού-
κισσας ήταν κλειστά και το κεφάλι της βυθισμένο μέσα σ’
έναν σωρό μεταξωτά μαξιλάρια. Ίσως να πίστευα ότι
ήταν νεκρή αν δεν άκουγα τα αγκομαχητά που ξέφευγαν
από τα γκρίζα της χείλη.

Ανατρίχιασα. Κι αυτό ήταν ντροπιαστικό. Γιατί αι-
σθανόμουν τόσο σκιαγμένη από μια άρρωστη ηλικιωμέ-
νη κυρία; Δεν ήμουν δειλή. Στην πραγματικότητα, ήμουν
ξακουστή για τη γενναιότητά μου σε ολόκληρη τη χώρα.
Δεν είχα σώσει, σπρώχνοντάς τον, εκείνο τον τυφλό
άντρα από μια άμαξα που έτρεχε εκτός ελέγχου; Και δεν
είχα συντριβεί κάτω από τις ρόδες της στην πορεία, έχο-
ντας τραυματιστεί φρικτά; Ωστόσο, όταν συνήλθα στο
νοσοκομείο, η πρώτη μου σκέψη δεν αφορούσε τον εαυ-
τό μου αλλά τον τυφλό άντρα που είχα σώσει. Και δε μου

20

IVY 011-368_ARXIPELAGOS 009-127 3.1  4/13/16  10:37 PM  Page 20



είχε απονεμηθεί ένα μετάλλιο για τη γενναιότητά μου από
την ίδια τη βασίλισσα Βικτωρία; Ε, καλά, λοιπόν… όχι.
Όχι ακριβώς. Ίσως να υπερβάλλω κάπως. Αλλά ασφα-
λώς και είχα σκεφτεί να κάνω τέτοια πράγματα. Κάτι που
ουσιαστικά είναι το ίδιο.

Η σουίτα ήταν πελώρια, γεμάτη με αναπαυτικούς,
αφράτους καναπέδες, εξαίσια χαλιά, ένα πιάνο με ουρά
και διάφορες αντίκες. Αλλά γιατί να ενδιαφερθώ για όλα
αυτά όταν η πλουσιότερη –και πιθανότατα η χοντρότε-
ρη– γυναίκα της Αγγλίας ήταν ξαπλωμένη ακριβώς
μπροστά μου;

Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτώ ότι φοβόμουν λιγουλά-
κι –σαν να κυλούσε παγωμένο νερό στις φλέβες μου– κα-
θώς στεκόμουν εκεί, δίπλα στο κρεβάτι. Μόνες, οι δυο μας.
Εγώ και η δούκισσα του Τρίνιτυ. Χωρίς μάρτυρες. Κανέ-
νας για να με βοηθήσει αν η δούκισσα ξυπνούσε, με πα-
σπάλιζε με λίγη ζάχαρη και με έτρωγε για μεσημεριανό.

Τα βαριά βλέφαρα της δούκισσας άνοιξαν γρήγορα
και ξαφνικά. «Κλείσε το στόμα σου, μικρή μου, μοιάζεις
με κουβά».

Ξεροκατάπια. Σαν φοβισμένο νήπιο μια νύχτα με κα-
ταιγίδα. Κι αυτό ήταν εξοργιστικό!

«Είσαι μια άχαρη μικρούλα, έτσι δεν είναι;» είπε στη
συνέχεια.

«Κακόμοιρο παραπλανημένο πλάσμα» απάντησα,
βρίσκοντας τη λαλιά μου. «Ο θάνατος έχει απομυζήσει τη
δύναμη των ματιών σας. Είμαι εκπληκτικά όμορφη κι αυ-
τή είναι η αλήθεια».

Η ηλικιωμένη γυναίκα ανασήκωσε τους ώμους της.
«Όπως επιθυμείς».
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Μια δροσερή αύρα φύσηξε από το μπαλκόνι κάνοντας
το φωτοστέφανο των άσπρων μαλλιών της δούκισσας να
κυματίσει. Για κάποιον λόγο, αυτό μου προκάλεσε μεγά-
λη θλίψη. Ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να πω κά-
τι ευγενικό και καθησυχαστικό στην άρρωστη γυναίκα.
Είμαι δεξιοτέχνης στην ψιλοκουβεντούλα.

«Τα μάτια σας έχουν μια εξαίσια απόχρωση του πρά-
σινου» είπα σιγανά. «Η υπόλοιπη είστε ένας εφιάλτης,
αλλά τα μάτια σας είναι υπέροχα».

Χαμογέλασε αμυδρά. «Πεινάς;»
Είχα πάρει μόνη μου λίγο τραγανιστό μπέικον από τον

ασημένιο δίσκο με το πρωινό που βρισκόταν έξω από την
πόρτα των διαμερισμάτων της δούκισσας, οπότε δεν πει-
νούσα καθόλου.

«Εντάξει, λοιπόν, ας περάσουμε στο θέμα μας αμέ-
σως» ανακοίνωσε η δούκισσα. «Ταξίδευες ως υπηρέτρια
της κόμισσας Κάρμπανκλ;»

«Ήμουν περισσότερο συνοδός παρά υπηρέτρια» είπα.
«Εκείνο το μισότυφλο απολίθωμα με αγαπάει σαν εγγο-
νή της. Ή, στη χειρότερη περίπτωση, σαν εγγονή της δεύ-
τερης εξαδέλφης της. Στην πραγματικότητα…»

«Σιωπή!» Τα πράσινα μάτια της δούκισσας καρφώθη-
καν στα δικά μου. «Ξέρω ότι σε έχουν εγκαταλείψει. Σε
παράτησαν επί ξύλου κρεμάμενη σ’ αυτή την άθεη πόλη.
Στ’ αλήθεια βύθισες το κεφάλι της κόμισσας μέσα στον
χυμό φρούτων;»

«Πώς αλλιώς θα την ανακούφιζα από τον εγκεφαλικό
της πυρετό;» είπα θυμωμένα.

Η δούκισσα φαινόταν μάλλον ικανοποιημένη. «Η κό-
μισσα Κάρμπανκλ μου είπε ότι σε είχαν εγκαταλείψει στο
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Ίδρυμα Χάρρινγκτον για Ανεπιθύμητα Παιδιά όταν
ήσουν πέντε χρονών – είναι σωστό αυτό;»

«Μάλλον αμφίβολο» είπα. «Είμαι βέβαιη ότι μεγάλω-
σα σε μια εξωφρενικά στοργική οικογένεια».

«Αερολογίες» ψέλλισε η ηλικιωμένη γυναίκα, αν και
φάνηκε να χαμογελάει ειρωνικά. «Προτού έρθεις στο
Παρίσι δούλευες για τους Μιντγουίντερ του Λονδίνου;»

«Ω, ναι» είπα «ήμουν μαζί τους έναν χρόνο περίπου.
Απολαυστική οικογένεια. Φοβερά άσχημοι, αλλά απο-
λαυστικοί».

«Τότε γνωρίζεις την εξαδέλφη της λαίδης Προύντενς,
τη λαίδη Αμέλια Μπάττερφιλντ;»

«Την έχω συναντήσει μια δυο φορές» είπα, εντελώς
μπερδεμένη – για ποιον λόγο με ρωτούσε τέτοια πράγμα-
τα;

Η δούκισσα του Τρίνιτυ σήκωσε το κεφάλι της από το
μαξιλάρι και το διπλοσάγονό της φούσκωσε σαν μπαλό-
νι. «Και την κόρη της, τη Ματίλντα;»

«Δεν την έχω συναντήσει ποτέ» είπα. «Γιατί;»
«Πήγαινε στο πιάνο» με ορμήνεψε η δούκισσα του

Τρίνιτυ «κι άνοιξε το καπάκι».
Έκανα όπως μου είπε.
«Ξέρεις να παίζεις;»
«Πολύ καλά» είπα. «Η δεσποινίς Λούσυ μισούσε την

εξάσκηση στο πιάνο, αλλά η μητέρα της επέμενε· οπότε η
δεσποινίς Λούσυ μου έδινε ένα καραμελωμένο μήλο αν πή-
γαινα στο δωμάτιο μουσικής και προσποιούμουν ότι ήμουν
εκείνη. Τελικά αποδείχτηκε ότι έχω έμφυτο ταλέντο».

«Ξέρεις το “Τράβα κουπί, τράβα κουπί, τράβα κουπί
στη βάρκα σου”;» ρώτησε η δούκισσα.
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Γέλασα. «Όλοι το ξέρουν αυτό, αγαπητή μου».
«Τέλεια. Παίξ’ το».
«Δούκισσα, αν επιθυμείτε ν’ ακούσετε έναν σκοπό,

αφήστε με να παίξω λίγο Μπετόβεν. Θα συγκινηθείτε μέ-
χρι δακρύων». Χαμογέλασα υπερήφανα. «Όλοι κλαίνε
όταν παίζω πιάνο».

«Κάνε όπως σου λέω» επέμεινε. «“Τράβα κουπί, τρά-
βα κουπί, τράβα κουπί στη βάρκα σου”. Μία φορά μόνο.
Από την αρχή ως το τέλος».

Σαφώς της είχε λασκάρει η βίδα της γριάς καρακάξας.
Αλλά καθώς δεν είχα πουθενά αλλού να πάω και στους
δρόμους του Παρισιού θα ήμουν μια άστεγη, κάθισα κι
έπαιξα τον σκοπό. Ακουγόταν σαν συμφωνία. Καθώς
χτυπούσα την τελευταία νότα, ένιωσα το πιάνο να δονεί-
ται κάτω από τα δάχτυλά μου. Μαλακά στην αρχή. Στη
συνέχεια πιο επίμονα. Ήταν λες και σειόταν το πάτωμα.
Μετά άκουσα έναν μηχανισμό να περιστρέφεται βαθιά
μέσα στο όργανο. Κλικ. Κλικ. Κλικ. Χωρίς καμία προει-
δοποίηση, μια επιφάνεια στο μπροστινό μέρος των πλή-
κτρων άρχισε να μετακινείται. Γλιστρούσε προς τα πίσω.
Κλικ. Κλικ. Κλικ. Χρειάστηκαν μόνο μερικές στιγμές· και
μετά τον είδα. Ένας κρυφός θάλαμος. Μια μικρή κοιλό-
τητα, βουτηγμένη στο σκοτάδι.

Προτού βρω την ευκαιρία να ρωτήσω, η δούκισσα του
Τρίνιτυ μου έδωσε την επόμενη οδηγία της. «Βάλε το χέ-
ρι σου μέσα».

Λοιπόν, είμαι ένα κορίτσι που του αρέσουν οι περιπέ-
τειες. Θαρραλέο. Με την τόλμη ενός λιονταριού. Αλλά η
σκέψη να γλιστρήσω το χέρι μου μέσα σ’ εκείνη τη σκοτει-
νή εσοχή –που έχασκε μπροστά μου σαν ανοιχτό στόμα–
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με γέμισε με κάποιο δέος. Ωστόσο, δε σκόπευα να το αφή-
σω να με σταματήσει. Προσεκτικά, έχωσα το χέρι μου στη
μαυρίλα. Πολύ σύντομα τα δάχτυλά μου ανακάλυψαν ένα
αντικείμενο. Το ένιωθα μαλακό και σκληρό ταυτόχρονα.

«Τράβηξέ το έξω» είπε η δούκισσα.
Ήταν ένα κουτί. Σε μέγεθος βιβλίου πάνω κάτω. Κα-

λυμμένο με παχύ μαύρο βελούδο. Μια περίπλοκη ασημέ-
νια κλειδαρότρυπα ήταν σκαλισμένη στο πάνω μέρος του.

«Φέρ’ το εδώ» ήταν η επόμενη οδηγία.
Ακούμπησα το κουτί μέσα στα πρησμένα χέρια της

δούκισσας. Το κρατούσε σαν να ήταν ιερή προσφορά, τα
πράσινα μάτια της άστραφταν από θαυμασμό καθώς το
ατένιζε. Μετά το ακούμπησε κάτω, το παχουλό της χέρι
εξαφανίστηκε μέσα στις πτυχές των κλινοσκεπασμάτων,
κι όταν βγήκε και πάλι έξω, κρατούσε ένα μπρούντζινο
κλειδί.

Το άφησε να πέσει πάνω στο κρεβάτι. Το βλέμμα της
δεν είχε σταματήσει να κοιτάζει το κουτί. «Το κλειδί, μι-
κρή μου» ψιθύρισε. «Χρησιμοποίησέ το».

25

IVY 011-368_ARXIPELAGOS 009-127 3.1  4/13/16  10:37 PM  Page 25



IVY 011-368_ARXIPELAGOS 009-127 3.1  4/13/16  10:37 PM  Page 26


