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Για τους: Ελίζαµπεθ, Ίρντι, Ανν και Βικ.
Είµαι πολύ τυχερή που σας έχω.
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Γιατί αν αγγίξω το φτερό µου στο δικό σου,
ο πόνος θα µε κάνει να πετάξω ψηλά.



ΤΖΟΡΤΖ ΧΕΡΜΠΕΡΤ, Easter Wings

© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2010 / © ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2011



ΠΡΟΛΟΓΟΣ


ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ ΝΕΡΑ

Ο Ντάνιελ κοίταζε στο βάθος, τον κόλπο. Τα µάτια του
ήταν γκρίζα σαν την πυκνή οµίχλη που τύλιγε την ακτογραµ-
µή του Σαουσαλίτο, καθώς το ανταριασµένο νερό πάφλαζε
στα βότσαλα της παραλίας, κάτω από τα πόδια του. Στα µάτια
του δεν υπήρχε καθόλου βιολετί· το ένιωθε. Εκείνη ήταν πο-
λύ µακριά.

Θέλησε να προστατευτεί από τον τσουχτερό άνεµο της θά-
λασσας. Ακόµη, όµως, και τη στιγµή που έσφιγγε το ναυτικό
παλτό του πιο κοντά στο σώµα του, ήξερε ότι δεν είχε νόηµα.
Το κυνήγι πάντα τον έκανε να κρυώνει.

Μόνο ένα πράγµα µπορούσε να τον ζεστάνει εκείνη τη µέ-
ρα, αλλά εκείνη ήταν µακριά. Του έλειπε ο τρόπος που το πί-
σω µέρος του κεφαλιού της ήταν το τέλειο σηµείο για να ακου-
µπάει τα χείλη του. Φανταζόταν να γεµίζει τον κύκλο των χε-
ριών του µε το σώµα της, να σκύβει για να φιλήσει το λαιµό
της. Ήταν καλό, όµως, που εκείνη τη στιγµή η Λους δε βρι-
σκόταν εκεί. Αυτό που θα έβλεπε θα την τροµοκρατούσε.

Πίσω του, οι κραυγές των θαλάσσιων λιονταριών που σέρ-
νονταν σε αγέλες κατά µήκος της νότιας ακτής του Έιντζελ
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Άιλαντ ακούγονταν όπως ακριβώς ένιωθε: µια κοφτερή µο-
ναξιά που δεν υπήρχε κανείς γύρω να την ακούσει.

Κανείς εκτός απ’ τον Καµ.
Ήταν σκυµµένος µπροστά από τον Ντάνιελ, δένοντας µια

σκουριασµένη άγκυρα γύρω από τη γερτή, µουσκεµένη µορ-
φή στα πόδια τους. Ακόµη και τη στιγµή που έκανε κάτι τόσο
απαίσιο, ο Καµ έδειχνε ότι ήταν µια χαρά. Τα πράσινα µάτια
του έλαµπαν και τα µαύρα µαλλιά του ήταν κοµµένα κοντά.
Ήταν η ανακωχή: πάντα έφερνε µια πιο έντονη λάµψη στα
µάγουλα των αγγέλων, µια πιο αστραφτερή γυαλάδα στα µαλ-
λιά τους, µιαν ακόµη πιο τέλεια όψη στα άψογα γυµνασµένα
κορµιά τους. Οι µέρες της ανακωχής ήταν για τους αγγέλους
ό,τι οι διακοπές στη θάλασσα για τους θνητούς. Έτσι, παρό-
λο που ο Ντάνιελ πονούσε µέσα του κάθε φορά που αναγκα-
ζόταν να δώσει τέλος σε µιαν ανθρώπινη ζωή, σε οποιονδή-
ποτε άλλο φαινόταν σαν ένας τύπος που είχε µόλις επιστρέ-
ψει από µια εβδοµάδα στη Χαβάη: ξεκούραστος, χαλαρός,
µαυρισµένος.

Σφίγγοντας έναν από τους περίπλοκους κόµπους του, ο
Καµ είπε:

«Τυπικός Ντάνιελ. Στέκεται πάντα στο πλάι και αφήνει
εµένα να κάνω τη βροµοδουλειά».

«Τι είναι αυτά που λες; Εγώ τον αποτέλειωσα».
Ο Ντάνιελ κοίταξε τον νεκρό άνδρα, τα σγουρά γκρίζα

µαλλιά κολληµένα στο ωχρό µέτωπο, τα ροζιασµένα χέρια και
τις φτηνές λαστιχένιες γαλότσες, τη σκούρα κόκκινη χαρακιά
στο στήθος. Τον έκανε να νιώσει πάλι ότι παγώνει. Αν δεν
ήταν απαραίτητοι οι φόνοι για να διασφαλιστεί η προστασία
της Λους, ο Ντάνιελ δε θα έπιανε ποτέ ξανά όπλο. ∆ε θα πο-
λεµούσε ποτέ ξανά.

Κάτι δεν του πήγαινε καλά σχετικά µε αυτόν το φόνο. Βα-
σικά, ο Ντάνιελ είχε µιαν αόριστη, ενοχλητική αίσθηση ότι
υπήρχε ένα µεγάλο λάθος.

12 ΛΟΡΕΝ ΚΕ+Τ
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«Το να τους αποτελειώνεις είναι το καλύτερο». Ο Καµ πέ-
ρασε τη θηλιά γύρω από το στήθος του άνδρα και την έσφιξε
κάτω από τις µασχάλες του. «Η βροµοδουλειά είναι να τους
πετάς στη θάλασσα».

Ο Ντάνιελ κρατούσε ακόµη το µατωµένο κλαδί στο χέρι
του. Ο Καµ τον είχε κορο�δέψει για την επιλογή του, αλλά
εκείνος δεν έδινε σηµασία στο όπλο. Μπορούσε να σκοτώσει
µε οτιδήποτε.

«Βιάσου», γρύλισε, αηδιασµένος από την εµφανή απόλαυ-
ση που έβρισκε ο Καµ στην ανθρώπινη σφαγή. «Χάνεις χρό-
νο. Η παλίρροια τραβιέται».

«Ναι, αλλά αν δεν το κάνουµε όπως λέω εγώ, η άµπωτη αύ-
ριο θα ξεβράσει τον Αντεροβγάλτη από δω πάλι στην ακτή.
Είσαι πολύ παρορµητικός, Ντάνιελ, πάντα έτσι ήσουν. ∆ε
σκέφτεσαι ποτέ ένα βήµα πιο µπροστά;»

Ο Ντάνιελ σταύρωσε τα χέρια στο στήθος και κοίταξε
µπροστά τα λευκά συννεφάκια των κυµάτων. Ένα τουριστι-
κό καταµαράν από το Σαν Φρανσίσκο γλιστρούσε πάνω στα
νερά προς το µέρος τους. Κάποτε, η θέα αυτού του πλοίου
θα του είχε φέρει ένα χείµαρρο αναµνήσεων. Χίλιες ευτυχι-
σµένες εκδροµές που είχε κάνει µε τη Λους στις θάλασσες
χιλιάδων ζωών. Τώρα όµως –τώρα που µπορούσε να πεθά-
νει και να µην ξαναγυρίσει, σε αυτή τη ζωή όπου ήταν όλα
διαφορετικά και δε θα µετενσαρκωνόταν ξανά– ο Ντάνιελ
είχε πάντα συναίσθηση του πόσο κενή ήταν η δική της µνή-
µη. Αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία. Και για τους δύο. Για
όλους, βασικά. Σηµασία είχε, λοιπόν, η µνήµη της Λους, όχι
του Ντάνιελ, και αν υπήρχε περίπτωση να επιζήσει, έπρεπε
να βγουν στην επιφάνεια πολλές σοκαριστικές αλήθειες. Η
σκέψη τού τι έπρεπε να µάθει έκανε ολόκληρο το σώµα του
να σφίγγεται.

Αν ο Καµ πίστευε ότι ο Ντάνιελ δε σκεφτόταν το µέλλον,
έκανε µεγάλο λάθος.
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«Ξέρεις ότι υπάρχει µόνο ένας λόγος που βρίσκοµαι ακό-
µη εδώ», είπε η Ντάνιελ. «Πρέπει να µιλήσουµε γι’ αυτήν».

Ο Καµ γέλασε.
«Αυτό έλεγα κι εγώ». Σήκωσε µε ένα µουγκρητό το µου-

σκεµένο πτώµα στον ώµο του. Η ναυτική στολή του άνδρα µα-
ζεύτηκε γύρω από το σκοινί που είχε δέσει ο Καµ. Η βαριά
άγκυρα βρισκόταν πάνω στο µατωµένο στήθος του. «Λίγο χο-
ντροκοµµένος ο φίλος µας, ε;» συνέχισε. «Είναι σχεδόν προσ-
βλητικό που οι Πρεσβύτεροι δεν έστειλαν κάποιον εκτελεστή
ο οποίος να αποτελεί µεγαλύτερη πρόκληση».

Τότε, σαν πραγµατικός αθλητής, ο Καµ λύγισε τα γόνατά
του, έκανε τρεις στροφές γύρω απ’ τον εαυτό του για να πά-
ρει φόρα και πέταξε τον νεκρό άνδρα στο νερό, περίπου εκα-
τό µέτρα πιο πέρα.

Για αρκετά δευτερόλεπτα, το σώµα αιωρούνταν πάνω από
τον κόλπο. Στη συνέχεια, όµως, το βάρος της άγκυρας το τρά-
βηξε κάτω… κι άλλο, κι άλλο. Έπεσε µε µια µεγαλόπρεπη
βουτιά στα βαθιά γαλαζοπράσινα νερά. Βυθίστηκε αµέσως
και χάθηκε από τα µάτια τους.

Ο Καµ σκούπισε τα χέρια του.
«Νοµίζω ότι µόλις έκανα νέο ρεκόρ».
Έδειχναν ίδιοι από πολλές απόψεις. Ο Καµ, όµως, ήταν

κάτι χειρότερο, ένας δαίµονας, και αυτό τον καθιστούσε ικα-
νό για απαίσιες πράξεις δίχως ίχνος µεταµέλειας. Ο Ντάνιελ
βασανιζόταν από τύψεις. Και εκείνη τη στιγµή, βασανιζόταν
και από την αγάπη.

«Αντιµετωπίζεις τον ανθρώπινο θάνατο µε ελαφριά καρ-
διά», είπε ο Ντάνιελ.

«Αυτός ο τύπος το άξιζε», επέµεινε ο Καµ. «Πραγµατικά
δε βλέπεις την πλάκα σε όλο αυτό;»

Την ίδια στιγµή, ο Ντάνιελ πλησίασε το πρόσωπό του στο
πρόσωπο του Καµ και είπε περιφρονητικά:

«Για µένα, εκείνη δεν είναι παιχνίδι».

14 ΛΟΡΕΝ ΚΕ+Τ
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«Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο θα χάσεις».
Ο Ντάνιελ άρπαξε τον Καµ από το γιακά της γκρίζας κα-

µπαρντίνας του. Σκέφτηκε να τον πετάξει στο νερό µε τον ίδιο
τρόπο που είχε πετάξει εκείνος το θύµα τους.

Ένα σύννεφο πέρασε πάνω από τον ήλιο, σκοτεινιάζοντας
µε τη σκιά του τα πρόσωπά τους.

«Ξεκόλλα», είπε ο Καµ και τράβηξε τα χέρια του Ντάνιελ
απ’ το γιακά του. «Έχεις πολλούς εχθρούς, Ντάνιελ, αλλά αυ-
τή τη στιγµή εγώ δεν είµαι ένας από αυτούς. Θυµήσου την
ανακωχή».

«Ωραία ανακωχή», ειρωνεύτηκε ο Ντάνιελ. «∆εκαοκτώ µέ-
ρες όπου προσπαθούν να τη σκοτώσουν όλοι οι άλλοι».

«∆εκαοκτώ µέρες όπου εσύ κι εγώ τους εµποδίζουµε», τον
διόρθωσε ο Καµ.

Ήταν η παράδοση των αγγέλων να διαρκεί η ανακωχή δε-
καοκτώ µέρες. Στον Παράδεισο, το δεκαοκτώ ήταν ο πιο τυ-
χερός, πιο θε�κός αριθµός: ένας ζωτικός συνδυασµός από δύο
εφτάρια (τους αρχάγγελους και τις βασικές αρετές), σε ισορ-
ροπία µε την προειδοποίηση των Τεσσάρων Καβαλάρηδων
της Αποκάλυψης. Σε κάποιες γλώσσες των θνητών, το δεκαο-
κτώ είχε φτάσει να συµβολίζει την ίδια τη ζωή, αν και σε αυ-
τή την περίπτωση, για τη Λους, θα µπορούσε να συµβολίζει το
ίδιο εύκολα και το θάνατο.

Ο Καµ είχε δίκιο. Καθώς τα νέα της θνητότητάς της κατη-
φόριζαν τις θείες κλίµακες, οι τάξεις των εχθρών της θα δι-
πλασιάζονταν και θα τριπλασιάζονταν κάθε µέρα. Η µις Σο-
φία και οι ακόλουθοί της, οι Είκοσι Τέσσερις Πρεσβύτεροι
των Ισµαηλιτών, κυνηγούσαν ακόµη τη Λους. Ο Ντάνιελ είχε
εντοπίσει τους Πρεσβύτερους στις σκιές που έριχναν οι Προ-
άγγελοι µόλις εκείνο το πρωί. Είχε δει βιαστικά και κάτι ακό-
µη… άλλο ένα σκοτάδι, έναν βαθύτερο κυνισµό, τον οποίο δεν
είχε αναγνωρίσει αµέσως.

Μια αχτίδα τρύπησε τα σύννεφα και στις παρυφές της όρα-
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σης του Ντάνιελ κάτι άστραψε. Γύρισε και γονάτισε, ανακα-
λύπτοντας ένα µοναχικό βέλος φυτεµένο στην υγρή άµµο.
Ήταν λεπτότερο από ένα κανονικό βέλος, είχε ένα θαµπό
ασηµί χρώµα, µε στριφογυριστά χαραγµένα σχέδια. Ήταν ζε-
στό στο άγγιγµα.

Η ανάσα του Ντάνιελ σκάλωσε στο λαιµό του. Είχαν περά-
σει αιώνες από την τελευταία φορά που είχε δει αστρόβελος.
Τα δάχτυλά του έτρεµαν καθώς το τράβηξε από την άµµο, προ-
σέχοντας να µην αγγίξει το θανατηφόρο αµβλύ άκρο του.

Ξαφνικά, ο Ντάνιελ κατάλαβε τι ήταν το σκοτάδι που είχε
δει το πρωί πίσω απ’ τους Προάγγελους. Τα νέα ήταν χειρό-
τερα απ’ ό,τι φοβόταν. Γύρισε στον Καµ, µε το ελαφρύ σαν
πούπουλο βέλος στα χέρια του.

«∆εν ήταν µόνος».
Ο Καµ τεντώθηκε µόλις είδε το βέλος. Πήγε κοντά του σχε-

δόν ευλαβικά, απλώνοντας το χέρι του για να το αγγίξει, όπως
ακριβώς είχε κάνει και ο Ντάνιελ.

«Ένα τόσο πολύτιµο όπλο και το άφησε πίσω. Ο Απόκλη-
ρος πρέπει να βιαζόταν πάρα πολύ να φύγει».

Οι Απόκληροι: µια σέκτα από δειλούς, περιπλανώµενους
αγγέλους, διωγµένους από Παράδεισο και Κόλαση. Η µόνη
τους µεγάλη δύναµη ήταν ο αποστάτης άγγελος Αζαζέλ, ο µό-
νος αστροσιδηρουργός που είχε αποµείνει και ήξερε ακόµη
την τέχνη της δηµιουργίας ενός αστρoβέλους. Όταν ξέφευγε
από το ασηµένιο τόξο του, ένα αστρόβελος δεν µπορούσε να
κάνει κάτι παραπάνω από µια µελανιά σε έναν θνητό. Για
τους αγγέλους και τους δαίµονες, όµως, ήταν το πιο θανατη-
φόρο απ’ όλα τα όπλα.

Τα ήθελαν όλοι, αλλά κανείς δεν ήταν πρόθυµος να έρθει
σε επαφή µε τους Απόκληρους, οπότε η ανταλλαγή µε αστρο-
βέλη γινόταν πάντα µυστικά, µέσω ενός µεσάζοντα. Που σή-
µαινε ότι ο τύπος που είχε σκοτώσει ο Ντάνιελ δεν ήταν ο
εκτελεστής που είχαν στείλει οι Πρεσβύτεροι. Ήταν απλώς
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ένας µεσολαβητής. Ο Απόκληρος, ο πραγµατικός εχθρός, το
είχε σκάσει – µάλλον µόλις αντίκρισε τον Ντάνιελ και τον
Καµ. Ο Ντάνιελ ανατρίχιασε. Τα νέα δεν ήταν καλά.

«Σκοτώσαµε λάθος άνθρωπο».
«Τι “λάθος”;» έκανε αδιάφορα ο Καµ. «∆εν είναι καλύτε-

ρος ο κόσµος µε ένα αρπακτικό λιγότερο; ∆ε θα είναι η Λους
πιο ασφαλής;» Κοίταξε τον Ντάνιελ και µετά τη θάλασσα.
«Το µόνο πρόβληµα είναι…»

«Οι Απόκληροι».
Ο Καµ έγνεψε καταφατικά.
«Τώρα τη θέλουν κι αυτοί».
Ο Ντάνιελ ένιωθε τις άκρες των φτερών του να ανασηκώ-

νονται κάτω από το κασµιρένιο του πουλόβερ και το βαρύ
παλτό, µια καυτή φαγούρα που τον έκανε να τιναχτεί ελα-
φρώς. Έµεινε ακίνητος, µε τα µάτια κλειστά και τα χέρια στο
πλάι, προσπαθώντας να ηρεµήσει προτού τα φτερά του πετα-
χτούν ψηλά σαν πανιά ενός πλοίου που ξεδιπλώνονται βίαια,
προτού ανοίξουν και τον σηκώσουν ψηλά και µακριά από αυ-
τό το νησί και πάνω από τον κόλπο, πολύ µακριά. Κατευθείαν
προς το µέρος της.

Έκλεισε τα µάτια και προσπάθησε να φανταστεί τη Λους.
Είχε δυσκολευτεί για να αποµακρυνθεί από εκείνη την καλύβα,
απ’ τον γαλήνιο ύπνο της στο µικροσκοπικό νησάκι Τιµπέ. Θα
ήταν απόγευµα τώρα εκεί. Άραγε, είχε ξυπνήσει; Πεινούσε;

Η µάχη στο Σουόρντ εντ Κρος, οι αποκαλύψεις και ο θά-
νατος της φίλης της ήταν ένα αρκετά βαρύ φορτίο για τη Λους.
Οι άγγελοι πίστευαν ότι θα κοιµάται όλη µέρα και κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το επόµενο πρωί, όµως, θα έπρε-
πε να έχουν ετοιµάσει ένα σχέδιο.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ντάνιελ είχε προτείνει ανακωχή.
Για να τεθούν τα όρια, να καθοριστούν οι κανόνες και να δη-
µιουργηθεί ένα σύστηµα συνεπειών αν οποιαδήποτε πλευρά τα
παραβίαζε… ήταν µια τεράστια ευθύνη που έπρεπε να τη µοι-
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ραστεί µε τον Καµ. Φυσικά, θα το έκανε, θα έκανε τα πάντα για
εκείνη… απλώς ήθελε να είναι σίγουρος ότι θα τα έκανε σωστά.

«Πρέπει να την κρύψουµε σε ασφαλές µέρος», είπε. «Υπάρ-
χει ένα σχολείο κάπου βόρεια, κοντά στο Φορτ Μπραγκ…»

«Το Σόρλα�ν», τον διέκοψε ο Καµ. «Από την πλευρά µας,
το έχουµε ήδη ψάξει. Θα είναι χαρούµενη εκεί. Και θα εκ-
παιδευτεί µε τρόπο που δε θα τη θέσει σε κίνδυνο. Και το πιο
σηµαντικό, θα είναι προστατευµένη».

Η Γκάµπι είχε ήδη εξηγήσει στον Ντάνιελ το είδος κάλυψης
που µπορούσε να προσφέρει το Σόρλα�ν. Πολύ σύντοµα, το νέο
ότι η Λους ήταν κρυµµένη εκεί θα διαδιδόταν, αλλά, για λίγο
καιρό τουλάχιστον, µέσα στο χώρο του σχολείου θα ήταν σχε-
δόν αόρατη. Η Φρανσέσκα, ο άγγελος που ήταν στενά συνδε-
µένος µε την Γκάµπι, θα πρόσεχε τη Λους από µέσα. Έξω, ο
Ντάνιελ και ο Καµ θα κυνηγούσαν και θα σκότωναν οποιονδή-
ποτε τολµούσε να πλησιάσει στα όρια του σχολείου.

Ποιος µπορεί να είχε µιλήσει στον Καµ για το Σόρλα�ν; Στον
Ντάνιελ δεν άρεσε η ιδέα ότι η πλευρά τους ήξερε περισσότε-
ρα από τη δική του. Καταριόταν ήδη τον εαυτό του που δεν είχε
επισκεφθεί το σχολείο προτού παρθεί η απόφαση, αλλά ήταν
πολύ δύσκολο να αφήσει τη Λους, ούτως ή άλλως.

«Μπορεί να ξεκινήσει ακόµη και αύριο. Με την προ�πό-
θεση ότι δέχεσαι», είπε ο Καµ, κοιτάζοντας καταπρόσωπο τον
Ντάνιελ.

Ο Ντάνιελ έβαλε το χέρι του στην τσέπη του πουκαµίσου
του, όπου υπήρχε µια πρόσφατη φωτογραφία της. Η Λους στη
λίµνη στο Σουόρντ εντ Κρος. Συνήθως µέχρι να προλάβει να
τη βγάλει φωτογραφία την είχε ήδη χάσει. Αυτή τη φορά ήταν
ακόµη εκεί.

«Έλα, Ντάνιελ», είπε ο Καµ. «Ξέρουµε και οι δύο τι χρειά-
ζεται. Θα τη γράψουµε και µετά θα την αφήσουµε ήσυχη. ∆εν
µπορούµε να κάνουµε τίποτε για να επισπεύσουµε αυτό το
στάδιο παρά µόνο να την αφήσουµε µόνη της».
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«∆εν µπορώ να την αφήσω για τόσο καιρό».
Ο Ντάνιελ είχε µιλήσει πολύ βιαστικά. Κοίταξε το βέλος που

κρατούσε στα χέρια του και ένιωσε να ζαλίζεται. Ήθελε να το
πετάξει στον ωκεανό, αλλά δεν µπορούσε να το κάνει.

«Μάλιστα», είπε ο Καµ και µισόκλεισε τα µάτια. «∆εν της
το έχεις πει».

Ο Ντάνιελ πάγωσε.
«∆εν µπορώ να της πω τίποτε. Μπορεί να τη χάσουµε».
«Να τη χάσεις εσύ», τον ειρωνεύτηκε ο Καµ.
«Ξέρεις τι εννοώ». Ο Ντάνιελ σφίχτηκε. «Είναι παρα-

κινδυνευµένο να πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να το δεχτεί
χωρίς…»

Έκλεισε τα µάτια του για να σβήσει την εικόνα της επώ-
δυνης καυτής φλόγας. Τον έκαιγε, όµως, πάντα στο πίσω µέ-
ρος του µυαλού του, απειλώντας να απλωθεί σαν φωτιά σε δά-
σος. Αν της έλεγε την αλήθεια και τη σκότωνε, αυτή τη φορά
θα χανόταν πραγµατικά. Και θα έφταιγε ο ίδιος. Ο Ντάνιελ
δεν µπορούσε να κάνει τίποτε, δεν µπορούσε να ζήσει χωρίς
αυτήν. Τα φτερά του έκαιγαν µόνο µε τη σκέψη. Καλύτερα να
την προστατεύσει για λίγο καιρό ακόµη.

«Πολύ βολικό», µουρµούρισε ο Καµ. «Ελπίζω µόνο να µην
απογοητευτεί».

Ο Ντάνιελ τον αγνόησε.
«Πιστεύεις πραγµατικά ότι θα µάθει πράγµατα σε αυτό το

σχολείο;»
«Ναι», απάντησε αργά ο Καµ. «Αν υποθέσουµε ότι συµ-

φωνούµε ότι δε θα έχει εξωτερικούς περισπασµούς. Αυτό ση-
µαίνει ότι δε θα εµφανιστεί ο Ντάνιελ, ούτε ο Καµ. Αυτός θα
πρέπει να είναι ο βασικός κανόνας».

Να µην τη δει για δεκαοκτώ µέρες; Ο Ντάνιελ δεν µπορού-
σε ούτε να το φανταστεί. Και ακόµη περισσότερο, δεν µπο-
ρούσε να φανταστεί ότι θα συµφωνούσε η Λους. Είχαν µόλις
βρει ο ένας τον άλλο σε αυτή τη ζωή και είχαν επιτέλους µια
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ευκαιρία να είναι µαζί. Ωστόσο, ως συνήθως, το να της εξη-
γήσει τις λεπτοµέρειες θα µπορούσε να τη σκοτώσει. ∆εν µπο-
ρούσε να ακούσει για τις περασµένες ζωές της από το στόµα
αγγέλων. Η Λους δεν το ήξερε ακόµη, αλλά πολύ σύντοµα θα
ήταν µόνη της για να µάθει… τα πάντα.

Η θαµµένη αλήθεια –ιδιαίτερα το τι θα σκεφτόταν η Λους
γι’ αυτήν– τροµοκρατούσε τον Ντάνιελ. Ωστόσο, το να την ξε-
σκεπάσει µόνη της η Λους ήταν ο µοναδικός τρόπος να απε-
λευθερωθεί από αυτό τον φρικτό κύκλο. Γι’ αυτό θα ήταν κρί-
σιµη η εµπειρία της στο Σόρλα�ν. Για δεκαοκτώ µέρες, ο Ντά-
νιελ µπορούσε να σκοτώνει τους Απόκληρους που θα έµπαι-
ναν στο δρόµο του. Όταν, όµως, τελείωνε η ανακωχή, όλα θα
ήταν και πάλι στο χέρι της Λους. Και µόνο.

Ο ήλιος έδυε πίσω από το όρος Τάµαλπα�ς και η οµίχλη
του δειλινού κατέβαινε αργά.

«Άσε µε να την πάω εγώ στο Σόρλα�ν», είπε ο Ντάνιελ.
Θα ήταν η τελευταία ευκαιρία για να τη δει.
Ο Καµ τον κοίταξε σκεφτικός αν έπρεπε να δεχτεί. Για δεύ-

τερη φορά, ο Ντάνιελ υποχρεώθηκε να σπρώξει µε δύναµη τα
φτερά του που πονούσαν πίσω στο δέρµα του.

«Εντάξει», συµφώνησε ο Καµ. «Αν µου δώσεις το αστρό-
βελος».

Ο Ντάνιελ του έδωσε το όπλο και ο Καµ το έκρυψε µέσα
στην καµπαρντίνα του.

«Να την πας µέχρι το σχολείο και µετά έλα να µε βρεις.
Μην τα κάνεις θάλασσα. Θα σε παρακολουθώ».

«Και µετά;»
«Εγώ κι εσύ θα βγούµε για κυνήγι».
Ο Ντάνιελ έγνεψε καταφατικά και ξεδίπλωσε τα φτερά του,

νιώθοντας τη βαθιά απόλαυση της απελευθέρωσής τους σε όλο
το σώµα του. Στάθηκε για µια στιγµή, µαζεύοντας ενέργεια, νιώ-
θοντας την τραχιά αντίσταση του ανέµου. Καιρός να αφήσει αυ-
τή την καταραµένη, άσχηµη σκηνή, να αφήσει τα φτερά του να
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τον οδηγήσουν πίσω σε ένα µέρος όπου µπορούσε να δείξει τον
πραγµατικό εαυτό του.

Πίσω στη Λους.
Και πίσω στο ψέµα που έπρεπε να ζήσει για λίγο ακόµη.
«Η ανακωχή ξεκινάει αύριο τα µεσάνυχτα», φώναξε ο Ντά-

νιελ, σηκώνοντας ένα µεγάλο σύννεφο από άµµο στην παρα-
λία καθώς όρµησε στον ουρανό.
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