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Το αεροπλάνο ξεκίνησε την τελική του προσέγγιση 
στην πόλη της Νέας Υόρκης. Ήταν πρωί σε τούτη την 
πλευρά του ωκεανού. Ποιος ξέρει τι ώρα ήταν τώρα 
στο Τιμπουκτού;

Ο Νταν Κέιχιλ, η αδελφή του η Έιμι και δυο φί-
λοι τους, ήταν επιβάτες σε ένα ιδιωτικό τζετ. Το τζετ 
ανήκε στον μακρινό εξάδελφό τους, τον σούπερσταρ 
της χιπ-χοπ, Τζόνα Γουίζαρντ. Κοιτάζοντας έξω από το 
παράθυρο, ο Νταν κατέβασε το τελευταίο σμούθι με 
φρέσκες φράουλες και ανανά που του είχε ετοιμάσει, 
κατά παραγγελία, ο φροντιστής της πτήσης.

Απίθανος τρόπος να ταξιδεύεις.
Ο Νταν έγειρε λίγο στο πλάι για να δει καλύτερα 

τον ορίζοντα. Του άρεσε το θέαμα που παρουσίαζαν 
όλα αυτά τα εμβληματικά οικοδομήματα: το Εμπάιρ 
Στέιτ Μπίλντινγκ, το Κτίριο της Κράισλερ, η Γέφυρα 
του Μπρούκλιν.

Και πάνω απ’ όλα το Άγαλμα της Ελευθερίας, 
που ορθωνόταν περήφανο στο λιμάνι. Ο Νταν δεν 
θα το παραδεχόταν ποτέ σε κανέναν, αλλά κάθε 
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φορά που ερχόταν με αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη, 
ένιωθε πάντα σαν η πόλη να τον καλωσόριζε προ-
σωπικά, καθώς είχε δεχτεί τόσο πολλούς ταξιδιώτες 
πριν απ’ αυτόν.

Ο φροντιστής, ένας ήρεμος, σβέλτος άντρας που 
τον έλεγαν Βίκτορ, πλησίασε να πάρει το άδειο ποτήρι 
του Νταν. Έσκυψε πάνω από τον ώμο του Νταν και 
έδειξε έξω από το παράθυρο, προς το νοτιότερο άκρο 
του Μανχάταν.

«Εκεί βρίσκονταν οι πύργοι», είπε ο Βίκτορ. «Τα 
κτίρια του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Εσύ πρέ-
πει να ήσουν μωρό όταν κατέρρευσαν». 

Πράγματι. Ο Νταν δεν τους είχε δει ποτέ στην πραγ-
ματική ζωή, μόνο σε βίντεο. Εύκολα έφερε στο μυαλό 
του τα αμοντάριστα πλάνα από εκείνη την ημέρα του 
Σεπτέμβρη, του 2001: το αεροπλάνο των αεροπειρα-
τών να εμβολίζει τον πρώτο πύργο, έπειτα τον δεύτερο, 
ανοίγοντας τεράστιες, ακανόνιστες τρύπες στα κτίρια. 
Κατακλυσμός μαύρου καπνού, άγριες πορτοκαλί φλό-
γες παντού.

Ακόμη πιο τρομακτικές από τις προσκρούσεις ήταν 
οι απίστευτες στιγμές που ακολούθησαν, όταν και οι 
δυο τεράστιες υπερκατασκευές κατέρρευσαν και έγι-
ναν σκόνη, όμοια με κάστρα φτιαγμένα στην άμμο. Την 
πρώτη φορά που είδε ο Νταν τα πλάνα, σκέφτηκε πως 
έμοιαζε με κάτι βγαλμένο από ταινία δράσης του Χό-
λιγουντ.

Δυστυχώς, ήταν όλα πολύ αληθινά. Σχεδόν τρεις χι-
λιάδες άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.
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«Αυτή η περιοχή του Μανχάταν μού φαίνεται πια 
τελείως άδεια», είπε ο Βίκτορ.

Ωστόσο, μόνο άδειο δεν ήταν το νοτιότερο άκρο του 
Μανχάταν. Υπήρχαν εκατοντάδες κτίρια, κολλημένα 
το ένα στ’ άλλο, χαμηλά, ψηλά, ψηλότερα. Θύμιζαν 
στον Νταν πλήθος στριμωγμένο σ’ ένα από τα κονσέρ-
τα του Τζόνα: τα ψηλότερα κτίρια έμοιαζαν με θεατές 
σκαρφαλωμένους στους ώμους των φίλων τους, για να 
βλέπουν καλύτερα.

Δυσκολευόταν να φανταστεί πώς ή πού μπορούσαν 
να είχαν στριμωχτεί οι πύργοι μέσα σ’ αυτό το χάος.

«Πόσο αξιολύπητα πράγματα μπορούν να κάνουν 
κάποιοι άνθρωποι στους συνανθρώπους τους», είπε ο 
Βίκτορ.

Ο Νταν έγειρε πίσω στο μαξιλάρι του καθίσματος 
και άφησε έναν βαθύ στεναγμό. Τα λόγια του Βίκτορ 
τον είχαν χτυπήσει σαν γροθιά.

Οι Βέσπερ.
Είχαν ήδη κάνει τρομακτικά πράγματα σε ανθρώ-

πους για τους οποίους νοιαζόταν ο Νταν. Αν έπαιρναν 
όλα όσα κυνηγούσαν μετά την... Ο Νταν δεν μπορούσε 
καν να φανταστεί ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα τους.

Έπρεπε να τους σταματήσει. Και ήξερε πώς ακριβώς 
θα το κατόρθωνε. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ολο-
κληρώσει τη συνταγή του ορού – κι έπειτα να τον πιει.

Η Έιμι είχε ήδη πανέτοιμο το τηλέφωνό της. Τη στιγ-
μή που οι τροχοί του αεροπλάνου άγγιξαν το έδαφος, 



4

ΤΑ
 3

9
 Σ

Τ
Ο
ΙΧ

Ε
ΙΑ

το άνοιξε. Της φάνηκε πως πέρασε ολόκληρος αιώνας 
μέχρι να φωτιστεί η γνώριμη οθόνη.

Και φυσικά, ήταν εκεί: μήνυμα από τον Βέσπερ 
Ένα.

Το φιδογυριστό μονοπάτι οδηγεί τώρα στο 

Γέιλ, και τέσσερα-μηδέν-οκτώ είναι, ω, τόσο 

υπέροχο! Εβδομήντα τέσσερα κι έξω απ’ την 

πόρτα. ‘Εχετε τρεις μέρες – διαφορετικά, 

κάποιος θα την πληρώσει.

Προσέξτε το τετράμετρο και τους τέλειους 

στίχους. Θα μπορούσα να είχα γίνει ποιητής, 

δεν το ξέρετε;

Βδομάδες τώρα, η Έιμι και ο Νταν είχαν γίνει τα 
«παιδιά για όλες τις δουλειές» των Βέσπερ, μιας αό-
ρατης σέκτας, βραχνά για την οικογένεια των Κέιχιλ 
εδώ και αιώνες. Με τη βοήθεια του καλύτερου φίλου 
του Νταν, του Άτικους Ρόζενμπλουμ, και του αδελφού 
του, του Τζέικ, η Έιμι και ο Νταν είχαν φέρει γύρα 
όλο τον πλανήτη κλέβοντας χειροποίητα έργα τέχνης, 
χειρόγραφα, καλλιτεχνήματα, ακόμη και κοσμήματα, 
ακολουθώντας εντολές του ανώνυμου Βέσπερ Ένα.

Γιατί; Επειδή οι Βέσπερ κρατούσαν ομήρους. Επτά 
ανθρώπους για τους οποίους νοιάζονταν βαθιά οι Κέι-
χιλ, ανάμεσά τους και δύο μέλη από το στενό οικογε-
νειακό τους περιβάλλον – τους κηδεμόνες τους, Νέλι 
Γκόμεζ και Φίσκε Κέιχιλ. 
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Ο Βέσπερ Ένα απειλούσε να σκοτώσει τους ομή-
ρους αν ο Νταν και η Έιμι δεν εκτελούσαν τις συγκε-
κριμένες αποστολές. Η τελευταία αποστολή ήταν: Πη-
γαίνετε στο Γέιλ και κλέψτε – τι;

Η Έιμι προώθησε το κειμενάκι στον Έβαν, ο οποίος 
διαφέντευε το στρατηγείο των Κέιχιλ στο Άτλμπορο, 
της Μασαχουσέτης. Δεν πρόσθεσε τίποτε άλλο· από 
το μήνυμα, ο Έβαν θα καταλάβαινε ποιος ήταν ο επό-
μενος προορισμός τους.

Εξάλλου, δεν είχε ιδέα τι να του πει.
«Χάι, πώς πάν’ τα κέφια;» Πολύ μπανάλ, κάτω απ’ 

αυτές τις συνθήκες.
«Πρέπει να τα πούμε». Θαρρείς και θα ’βρισκαν 

χρόνο για ένα αγαπησιάρικο τετ-α-τετ μέσα σ’ αυτή 
την παράνοια που είχαν σπείρει οι Βέσπερ.

«Πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Ξέρω ότι τα 
έχουμε, αλλά χτες φίλησα ένα άλλο αγόρι».

Η Έιμι ένιωσε το πρόσωπό της να τυλίγεται στις 
φλόγες. Δεν ήξερε αν αυτό οφειλόταν στον τρόμο που 
της προκάλεσε ακόμη και η ιδέα να το πει στον Έβαν... 
ή αν έφταιγε η θύμηση του ίδιου του φιλιού. Σφάλισε τα 
βλέφαρά της, προσπαθώντας να σβήσει την ανάμνηση 
της αγκαλιάς του Τζέικ, της θέρμης των χειλιών του.

ΚΟΦ’ ΤΟ! Η Έιμι κατσάδιασε νοερά τον εαυτό της. 
Μην αφήσεις την προσοχή σου να ξεστρατίσει – πρέπει 
να παραμείνεις συγκεντρωμένη! Η Νέλι, ο Φίσκε, ο Φέ-
νιξ, όλοι οι υπόλοιποι – σε χρειάζονται!

Ίσως κάποια μέρα η Έιμι κατάφερνε να γίνει ένα 
φυσιολογικό κοριτσόπουλο που δεν θα σκοτιζόταν 
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παρά μονάχα για τα μαθήματά της, για φιλενάδες και 
για αγόρια.

Ίσως, αλλά πρώτα έπρεπε να σώσει τους ομήρους.

Η Έιμι και ο Νταν διέσχισαν σφαίρα το τέρμιναλ, με 
τον Τζέικ και τον Άτικους ξοπίσω τους. Η Έιμι δεν μπο-
ρούσε να θυμηθεί πότε είχε διασχίσει τελευταία φορά 
περπατώντας κάποιο αεροδρόμιο.

Έδωσε το τηλέφωνό της στον Νταν, για να διαβάσει 
κι εκείνος το μήνυμα του Βέσπερ Ένα.

«Γέιλ;» είπε το αγόρι λαχανιασμένο. «Και μετά;»
«Δεν έχω ιδέα», του απάντησε κοντανασαίνοντας. 

«Φαντάζομαι θα το μάθουμε σύντομα».
«Έι, περιμένετε!» Πενήντα περίπου μέτρα πίσω 

τους, ο Άτικους πάλευε με το τζάκετ και το σακίδιό 
του. Η Έιμι κοίταξε πάνω από τον ώμο της και είδε 
τον Τζέικ να κάνει μεταβολή και να πιάνει το σακίδιο, 
για να βοηθήσει τον αδελφό του. Συνέχισε βιαστική, 
περνώντας σαν σαΐτα ανάμεσα και δίπλα από παρέες 
αγνώστων.

Τελικά βρέθηκαν ξανά όλοι μαζί στην πιάτσα των 
ταξί. Η ουρά δεν ήταν μεγάλη, κι έτσι κατάφεραν να 
μπουν στο τρίτο ταξί. Με τον Έβαν ακόμη στο μυαλό 
της, η Έιμι θρονιάστηκε στο κάθισμα του συνοδηγού, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα ν’ αγγίξει το 
πόδι της το πόδι του Τζέικ.

«Πανεπιστήμιο του Γέιλ», είπε η Έιμι στον οδηγό.
«Κατά πού πέφτει αυτό;» ρώτησε ο οδηγός.
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«Κονέτικατ. Νιου Χέιβεν».
Ο οδηγός κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Δεν πάω τόσο 

μακριά».
Ο Τζέικ έπιασε το χερούλι της πόρτας. «Κατεβεί-

τε», είπε αποφασιστικά. «Δεν ωφελεί να χάνουμε χρό-
νο – θα βρούμε κάποιον άλλον να μας πάει».

Ποιος πέθανε και τον διόρισε αφεντικό; σκέφτηκε η 
Έιμι. Στράφηκε στον οδηγό.

«Είναι μεγάλη ανάγκη να πάμε στο Γέιλ», είπε, 
«και δεν θα σου κάτσει άσχημα, μην ανησυχείς».

Ο άντρας κάτι μουρμούρισε, έπειτα πέρασε κάποια 
στοιχεία στο GPS.

«Δυο ώρες να πάμε, δυο ώρες να γυρίσω... θα σας 
κοστίσει μια εξακοσάρα», είπε.

«Εξακόσια δολάρια;» βόγκησε ο Άτικους.
«Έγινε», είπε η Έιμι.
Ο οδηγός φάνηκε να ξαφνιάζεται· δίχως άλλο, είχε 

πει στην τύχη ένα νούμερο που πίστευε πως δεν υπήρ-
χε περίπτωση να το καλύψουν.

«Να δω πρώτα το παραδάκι», είπε επιφυλακτικά.
Η Έιμι έβγαλε το πορτοφόλι της, μέτρησε έξι εκατο-

στοδόλαρα και τα ανέμισε στο πρόσωπό του. «Ορίστε», 
του είπε. «Μπορούμε τώρα, παρακαλώ, να ξεκινήσουμε;»

Θαρρείς και τα μετρητά ήταν μια γερή δόση καυσί-
μου τούρμπο, ο οδηγός γκάζωσε απότομα και ξεκόλλη-
σε από το πεζοδρόμιο τόσο γρήγορα, που κόντεψε να 
κάψει τα λάστιχά του. 

Η Έιμι κοίταξε κοροϊδευτικά τον Τζέικ. «Βλέπε να 
μαθαίνεις», του είπε.
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Εκείνος ξεφύσηξε, έφερε την παλάμη του στο μέτω-
πό του κι έπειτα την άπλωσε προς το μέρος της, σε μια 
θεατρινίστικη, ειρωνική υπόκλιση. «Στις προσταγές 
σας, μιλαίδη», είπε.

Ο Νταν είχε πετάξει το σακίδιό του στο πορτμπαγκάζ 
του ταξί, αλλά είχε κρατήσει το λάπτοπ του. Τώρα το 
άνοιξε, μπήκε σε μια μηχανή αναζήτησης και δίστασε, 
με τα δάχτυλά του μετέωρα πάνω από το πληκτρολό-
γιο.

«Τι να πληκτρολογήσω;» ρώτησε. «Γέιλ, φυσικά. Κι 
ύστερα τι – τέσσερα-μηδέν-οκτώ; Ή μήπως εβδομή-
ντα-τέσσερα;»

«Δεν είναι δυνατόν!» φώναξε ο Τζέικ.
Ξαφνιασμένη, η Έιμι γύρισε και τον είδε να έχει 

γουρλώσει τα μάτια.
«Γέιλ και τετρακόσια οκτώ; Αυτό πρέπει να είναι 

–» Ο Τζέικ σταμάτησε και κούνησε το κεφάλι.
Η Έιμι διέκρινε ολοκάθαρα το σοκ στην έκφρασή 

του.
«Έιμι, δεν μπορούμε – δεν είναι –»
Πήρε βαθιά ανάσα. Έπειτα την κοίταξε ικετευτικά 

και είπε, «Σε παρακαλώ, μη μου πεις ότι πηγαίνουμε 
να πάρουμε το Βόινιτς;»
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