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Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ανθρωποκτονιών του 
Μπρίστολ Τζακ Κάφερι πέρασε δέκα λεπτά στο κέντρο του 
Φρομ, παρατηρώντας τη σκηνή του εγκλήματος. Προσπέρασε 
τα διαχωριστικά στον δρόμο, τα φώτα των περιπολικών, την 
ταινία της αστυνομίας, το τσούρμο των περαστικών με τις 
τσάντες των σαββατιάτικων ψώνιων τους που είχε μαζευτεί 
προσπαθώντας να δει τους τεχνικούς της Σήμανσης να εργά-
ζονται, και παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σημείο όπου είχε 
συμβεί το περιστατικό, ανάμεσα στους λεκέδες του λαδιού 
στην άσφαλτο και στα εγκαταλελειμμένα καρότσια στο υπό-
γειο πάρκινγκ, εξετάζοντας το μέρος, προσπαθώντας να απο-
φασίσει πόσο νευρικός θα έπρεπε να είναι. Έπειτα, νιώθοντας 
το σώμα του παγωμένο παρόλο που φορούσε παλτό, ανέβηκε 
τις σκάλες που οδηγούσαν στο μικρό γραφείο του αφεντικού, 
όπου οι τοπικοί αστυνομικοί και οι άντρες της Σήμανσης παρα-
κολουθούσαν το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας σε μια 
μικρή, έγχρωμη οθόνη.

Στέκονταν σχηματίζοντας ένα ημικύκλιο, κρατώντας 
κύπελλα γεμάτα καφέ μηχανής, ενώ κάποιοι φορούσαν ακόμα 
τις ειδικές στολές τους φτιαγμένες από ταϊβέκ, με τις κουκού-
λες κατεβασμένες. Όλοι τους σήκωσαν το βλέμμα την ώρα 
που ο Κάφερι μπήκε στο δωμάτιο, ωστόσο εκείνος κούνησε το 
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κεφάλι, ανοίγοντας τα χέρια για να δείξει πως δεν είχε κάτι νέο 
να τους πει, κι εκείνοι έστρεψαν ξανά την προσοχή τους στην 
τηλεόραση, με σοβαρή και προσηλωμένη έκφραση.

Η εικόνα είχε την κακή ποιότητα που συνήθιζαν να έχουν τα 
βίντεο από τα κυκλώματα ασφαλείας. Η κάμερα έβλεπε στην 
είσοδο του πάρκινγκ. Το θαμπό χρονόμετρο άλλαζε χρώμα από 
μαύρο σε λευκό και ξανά σε μαύρο. Η οθόνη έδειχνε αμάξια 
παρκαρισμένα σε θέσεις οριοθετημένες με μπογιά. Το χειμε-
ρινό φως του ήλιου έμπαινε από την είσοδο πίσω τους, λαμπρό 
σαν το φως ενός προβολέα. Στο πίσω μέρος ενός από τα οχή-
ματα –ενός Toyota Yaris– μια γυναίκα στεκόταν με την πλάτη 
στραμμένη στην κάμερα, φορτώνοντας ψώνια στο πορτ -
μπαγκάζ από ένα καροτσάκι. Ο Τζακ Κάφερι ήταν επιθεωρη-
τής με δεκαοχτώ χρόνια εμπειρίας στο Τμήμα Ανθρωποκτο-
νιών, σε μια από τις σκληρότερες περιοχές της χώρας. Ακόμα 
κι έτσι, δεν μπορούσε να αγνοήσει το παγωμένο τσίμπημα του 
φόβου που ένιωθε βλέποντας την εικόνα, καθώς γνώριζε τι θα 
συνέβαινε στη συνέχεια του βίντεο.

Από τις καταθέσεις που είχαν πάρει οι τοπικοί αστυνομικοί 
ήξερε ήδη αρκετά: το όνομα της γυναίκας ήταν Ρόουζ Μπρά-
ντλι. Ήταν η σύζυγος ενός ιερέα της Αγγλικανικής Εκκλησίας 
και πλησίαζε τα πενήντα, αν και στο βίντεο φαινόταν μεγα-
λύτερη. Φορούσε μια κοντή, σκουρόχρωμη ζακέτα φτιαγμένη 
από βαρύ υλικό –κατά πάσα πιθανότητα σενίλ–, τουίντ φού-
στα που της έφτανε ως το γόνατο και χαμηλές μπότες. Τα μαλ-
λιά της ήταν κοντοκουρεμένα και καλοχτενισμένα. Έμοιαζε 
με τον τύπο της γυναίκας που θα είχε πάντα μαζί της μια 
ομπρέλα ή τουλάχιστον θα τύλιγε ένα φουλάρι στο κεφάλι της 
αν τύχαινε να βρέξει, ωστόσο ο ουρανός ήταν καθαρός εκείνη 
την παγωμένη μέρα και δεν φορούσε τίποτα πάνω στο κεφάλι 
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της. Η Ρόουζ είχε περάσει το απόγευμα ψωνίζοντας ρούχα στα 
μαγαζιά του κέντρου στο Φρομ και είχε τελειώσει τη βόλτα της 
κάνοντας τα εβδομαδιαία ψώνια της οικογένειας σε ένα σου-
περμάρκετ στο Σόμερφιλντ. Προτού αρχίσει να φορτώνει τις 
σακούλες, άφησε τα κλειδιά και την απόδειξη του πάρκινγκ 
στο μπροστινό κάθισμα του Yaris.

Το φως πίσω της τρεμόπαιξε και, μόλις γύρισε το κεφάλι 
της για να δει, ένας άντρας άρχισε να τρέχει με κατεύθυνση 
την είσοδο. Ήταν ψηλός και γεροδεμένος. Φορούσε τζιν κι ένα 
φουσκωτό μπουφάν. Στο κεφάλι του είχε μια λαστιχένια μάσκα. 
Μια μάσκα με το πρόσωπο του Άγιου Βασίλη. Ο Κάφερι έβρι-
σκε αυτή τη λεπτομέρεια άκρως ανατριχιαστική – η μάσκα 
κουνιόταν πάνω-κάτω καθώς ο άντρας έτρεχε προς τη Ρόουζ. 
Το χαμόγελο της μάσκας δεν άλλαξε, ούτε έσβησε καθώς την 
πλησίαζε.

«Είπε τρεις λέξεις». Ο επιθεωρητής του τοπικού αστυνομι-
κού τμήματος, ένας ψηλός ξερακιανός ένστολος, ο οποίος πρέ-
πει να στεκόταν για αρκετή ώρα έξω στο κρύο, κρίνοντας από 
τα ερεθισμένα ρουθούνια του, έδειξε την οθόνη. «Τώρα, καθώς 
την πλησιάζει, της λέει: “Πέσε κάτω, καριόλα”. Δεν αναγνώ-
ρισε τη φωνή και δεν είναι σίγουρη αν είχε κάποια ιδιαί τερη 
προφορά επειδή φώναζε».

Ο άντρας άρπαξε το μπράτσο της Ρόουζ και την τράβηξε 
μακριά από το αμάξι. Το δεξί χέρι της διέγραψε μια τροχιά 
στον αέρα. Ένα κόσμημα έσπασε και χάντρες σκορπίστηκαν, 
αντανακλώντας το φως. Ο γοφός της προσέκρουσε στο πορτ-
μπαγκάζ του διπλανού αυτοκινήτου και το σώμα της κύλησε 
πάνω στο αμάξι, λες και ήταν φτιαγμένο από λάστιχο. Τα μαλλιά 
της τινάχτηκαν απ’ το κεφάλι της, ο αγκώνας της χτύπησε στην 
οροφή και το σώμα της έκανε γκελ πάνω στο αμάξι, προτού 
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προσγειωθεί στα γόνατα λίγο παραπέρα. Ο άντρας καθόταν πια 
στη θέση του οδηγού στο Yaris. Η Ρόουζ είδε τι έκανε και σηκώ-
θηκε όρθια. Έτρεξε στο παράθυρο του αυτοκινήτου και προ-
σπάθησε μανιωδώς να ανοίξει την πόρτα, ενώ ο άντρας έβαζε το 
κλειδί στη μίζα. Το αμάξι τραντάχτηκε ελαφρώς τη στιγμή που 
το χειρόφρενο λύθηκε και μπήκε η όπισθεν ορμητικά. Η Ρόουζ 
παραπάτησε, προσπαθώντας να μην πέσει καθώς το αμάξι την 
παρέσυρε, προτού φρενάρει απότομα και σπινάρει στην ευθεία, 
μόλις μπήκε η πρώτη. Η ταχύτητα του αμαξιού χαλάρωσε τη 
λαβή της κι εκείνη έπεσε στο έδαφος άτσαλα, κάνοντας μια 
κωλοτούμπα, με χέρια και πόδια μαζεμένα, μέχρι που το σώμα 
της ακινητοποιήθηκε. Σηκώθηκε και ύψωσε το κεφάλι την ώρα 
που το αμάξι επιτάχυνε προς την έξοδο.

«Και μετά;» είπε ο Κάφερι.
«Δεν έχουμε πολλά. Τον έπιασε άλλη μια κάμερα». Ο επι-

θεωρητής έστρεψε το τηλεχειριστήριο στον αποκωδικοποιητή 
και έψαξε το υλικό των υπόλοιπων καμερών. «Να, εδώ, βγαί-
νει από το πάρκινγκ. Χρησιμοποίησε την απόδειξή της για να 
βγει. Αλλά σε αυτό το βίντεο η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή».

Η οθόνη έδειξε το πίσω μέρος του Yaris. Τα κόκκινα φανά-
ρια άναψαν καθώς έκοψε ταχύτητα πριν από την μπάρα.  
Το παράθυρο του οδηγού κατέβηκε και από μέσα φάνηκε το 
χέρι ενός άντρα, το οποίο τοποθέτησε την απόδειξη στην οπή 
του μηχανήματος. Έπειτα από μερικές στιγμές η μπάρα ανέ-
βηκε. Τα κόκκινα φανάρια έσβησαν και το Yaris ξεκίνησε.

«Δεν άφησε αποτυπώματα στην μπάρα», είπε ο επιθεωρη-
τής. «Φοράει γάντια, βλέπεις;»

«Πάτα παύση εδώ», είπε ο Κάφερι.
Ο επιθεωρητής υπάκουσε. Ο Κάφερι έσκυψε κοντά στην 

οθόνη, στρέφοντας το κεφάλι στο πλάι προκειμένου να 
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παρατηρήσει προσεκτικά το μαύρο παράθυρο πάνω από τη 
φωτισμένη πινακίδα κυκλοφορίας. Όταν η υπόθεση στάλθηκε 
στο Ανθρωποκτονιών, ο διευθυντής του τμήματος, ένας μαλά-
κας πρόθυμος να σπάσει μια γριά γυναίκα στο ξύλο αν εκείνη 
είχε πληροφορίες που θα συνέβαλλαν στη βελτίωση των ποσο-
στών του στην εξιχνίαση εγκλημάτων, είπε στον Κάφερι να 
ελέγξει πρώτα απ’ όλα εάν η καταγγελία ήταν πραγματική.  
Ο Κάφερι παρατήρησε τις σκιές στο μαύρο τζάμι. Μπορούσε 
να δει κάτι πάνω στο κάθισμα, κάτι λευκό και θαμπό.

«Αυτή είναι;»
«Ναι».
«Είσαι σίγουρος;»
Ο επιθεωρητής γύρισε και τον κοίταξε παρατεταμένα, σαν 

να σκεφτόταν αν όλο αυτό ήταν κάποιου είδους δοκιμασία. 
«Ναι», είπε αργά. «Γιατί ρωτάς;»

Ο Κάφερι δεν απάντησε. Δεν επρόκειτο να του πει πως ο 
διευθυντής είχε σκεφτεί μήπως η καταγγελία ήταν ψευδής, 
εξαιτίας όλων εκείνων των οδηγών που είχαν πει ψέματα ότι 
υπήρχε παιδί στο πίσω κάθισμα του κλεμμένου αυτοκινήτου 
τους, προκειμένου η αστυνομία να εξαπολύσει ανθρωποκυνη-
γητό για την εύρεση του κλέφτη. Συνέβαιναν κι αυτά. Ωστόσο, 
δεν έμοιαζε με κάτι που θα έκανε η Ρόουζ Μπράντλι.

«Θέλω να τη δω. Γύρνα το πίσω».
Ο επιθεωρητής έστρεψε το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση 

και άνοιξε το μενού για να βρει το στιγμιότυπο που έδειχνε την 
επίθεση στη Ρόουζ, ενενήντα δευτερόλεπτα προτού συμβεί.  
Το πάρκινγκ ήταν άδειο. Το μόνο που μπορούσε να δει ήταν το 
φως του ήλιου και τα αμάξια. Όταν το χρονόμετρο έδειξε 4:31, 
οι πόρτες του σουπερμάρκετ άνοιξαν και η Ρόουζ Μπράντλι 
βγήκε, σπρώχνοντας το καροτσάκι. Στο πλάι της προχωρούσε 
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ένα κοριτσάκι που φορούσε καφετί παλτό. Η επιδερμίδα της 
ήταν λευκή, τα ξανθά μαλλιά στο μέτωπό της σχημάτιζαν μια 
φράντζα, φορούσε σκαρπίνια σε χρώμα παστέλ, ροζ κάλτσες, 
και περπατούσε με τα χέρια χωμένα στις τσέπες. Η Ρόουζ 
ξεκλείδωσε το Yaris και το κορίτσι άνοιξε την πίσω πόρτα και 
ανέβηκε στο κάθισμα. Η Ρόουζ τής έκλεισε την πόρτα, άφησε 
τα κλειδιά και την απόδειξη του πάρκινγκ στο μπροστινό κάθι-
σμα και πήγε στο πορτμπαγκάζ.

«Εντάξει, μπορείς να το σταματήσεις».
Ο επιθεωρητής έσβησε την τηλεόραση και ίσιωσε την πλάτη 

του. «Μια και το Ανθρωποκτονιών είναι εδώ, σε ποιανού τη 
δικαιοδοσία ανήκει η υπόθεση; Στη δική σου; Στη δική μου;»

«Σε κανέναν απ’ τους δύο». Ο Κάφερι έβγαλε τα κλειδιά από 
την τσέπη του. «Επειδή δεν πρόκειται να συμβεί κάτι άλλο».

Το φρύδι του επιθεωρητή ανασηκώθηκε. «Και ποιος το λέει 
αυτό;»

«Τα στατιστικά. Έκανε ένα λάθος – δεν ήξερε πως το παιδί 
βρισκόταν στο αμάξι. Θα την παρατήσει κάπου με την πρώτη 
ευκαιρία. Κατά πάσα πιθανότητα, την έχει ήδη αφήσει κάπου 
και κάποιος έχει ήδη τηλεφωνήσει στην αστυνομία».

«Έχουν περάσει σχεδόν τρεις ώρες».
Ο Κάφερι κοίταξε κατάματα τον άντρα. Ο επιθεωρητής 

είχε δίκιο – αυτές οι τρεις ώρες άφηναν περιθώρια ανησυχίας, 
και αυτό ήταν κάτι που μισούσε. Μολαταύτα, έκανε αυτή τη 
δουλειά αρκετά χρόνια ώστε να περιμένει πάντα κάτι ασυνή-
θιστο. Ναι, σίγουρα αυτές οι τρεις ώρες ήταν κάτι ασυνήθιστο, 
ωστόσο μάλλον υπήρχε κάποιος λόγος γι’ αυτό. Ο κλέφτης 
ίσως προσπαθούσε να απομακρυνθεί αρκετά. Να βρει κάποιο 
μέρος για να την παρατήσει, όπου κανένας δεν θα τον έβλεπε.

«Θα τη βρούμε ζωντανή. Έχεις τον λόγο μου».
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«Σοβαρά;»
«Σοβαρά».
Ο Κάφερι κούμπωσε το παλτό του καθώς βγήκε από το 

δωμάτιο και έβγαλε τα κλειδιά από την τσέπη του. Σε μισή ώρα 
τελείωνε η βάρδια του. Εκείνο το βράδυ σχεδίαζε να πάει στο 
μπαρ του Στέιπλ Χιλ για να πάρει μέρος σε ένα κουίζ της αστυ-
νομικής λέσχης ή να περάσει από την παμπ Coach and Horses 
κοντά στο γραφείο, όπου θα έψηναν κρέας, ή απλά να περάσει 
το βράδυ μόνος. Αντίθετα, τώρα θα πήγαινε να μιλήσει στην 
οικογένεια Μπράντλι. Έπρεπε να ανακαλύψει εάν, πέρα από 
την πιθανότητα να είναι μια απλή απόκλιση της στατιστικής, 
υπήρχε κι άλλος λόγος για τον οποίο η μικρότερη κόρη τους, η 
Μάρθα, δεν είχε επιστρέψει ακόμα.
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ΗΤΑΝ ΕΞΙ ΚΑΙ ΜΙΣΗ όταν έφτασε στον χώρο λίγο έξω από 
το μικρό χωριό Όουκχιλ στα περίχωρα του Μέντιπ. Ήταν ένα 
κάπως πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που κατά τα φαινό-
μενα είχε χτιστεί πριν από είκοσι περίπου χρόνια, με έναν πλατύ 
δρόμο που την είσοδό του έκλεινε μια πύλη και μεγάλους, περι-
φραγμένους κήπους με δάφνες και θάμνους, οι οποίοι κατηφό-
ριζαν στη λοφοπλαγιά. Το σπίτι δεν έμοιαζε με αυτό που είχε 
στο μυαλό του ως κατοικία ενός εφημέριου. Φανταζόταν ένα 
απομονωμένο κτίσμα, με τοίχους καλυμμένους με αναρριχη-
τικά φυτά, έναν κήπο και τη λέξη «Πρεσβυτέριο» σκαλισμένη 
πάνω στην πύλη. Αντίθετα, επρόκειτο για μια ημιανεξάρτητη 
μονοκατοικία, με δρόμο στρωμένο με πίσσα, ψεύτικες καμινά-
δες και παράθυρα από PVC. Στάθμευσε από έξω και έσβησε τη 
μηχανή. Αυτό το κομμάτι της δουλειάς, κατά το οποίο ερχόταν 
σε επαφή με τα θύματα, τον φόβιζε. Για μια στιγμή σκέφτηκε 
να μην προχωρήσει στο μονοπάτι που οδηγούσε στο σπίτι. Να 
μη χτυπήσει την πόρτα. Σκέφτηκε να κάνει αναστροφή και να 
φύγει.

Την πόρτα άνοιξε η ΑΣΟ, η αστυνομικός σύνδεσμος οικο-
γένειας που είχε ανατεθεί στους Μπράντλι. Ήταν μια ψηλή 
γυναίκα γύρω στα τριάντα με λαμπερά μαύρα μαλλιά, κομ-
μένα αλά γκαρσόν, η οποία έμοιαζε ιδιαίτερα ανασφαλής με 
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το ύψος της: φορούσε παπούτσια δίχως τακούνι κάτω από 
το φαρδύ παντελόνι της και καμπούριαζε μόνιμα, λες και το 
ταβάνι ήταν πολύ χαμηλό για εκείνη.

«Τους είπα από ποιο τμήμα είσαι». Οπισθοχώρησε για να 
του κάνει χώρο να περάσει. «Δεν ήθελα να τους τρομάξω, αλλά 
έπρεπε να μάθουν ότι ερευνούμε σοβαρά την υπόθεση. Και 
τους είπα ότι δεν έχεις κάποιο νέο. Ότι απλώς θέλεις να τους 
κάνεις μερικές ερωτήσεις».

«Πώς είναι;»
«Εσύ πώς νομίζεις;»
Ανασήκωσε τους ώμους. «Ναι, χαζή ερώτηση».
Έκλεισε την πόρτα κι έπειτα κοίταξε εξεταστικά τον Κάφερι 

για αρκετή ώρα. «Έχω ακούσει διάφορα για σένα. Σε γνωρίζω 
καλά».

Έκανε ζέστη, έτσι ο Κάφερι έβγαλε το παλτό του. Δεν 
ρώτησε την ΑΣΟ τι ακριβώς γνώριζε για εκείνον, αν είχε ακού-
σει καλά ή κακά πράγματα. Ήταν συνηθισμένος στην ανησυ-
χία που προκαλούσε σε μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Για 
κάποιο λόγο είχε κουβαλήσει από το Λονδίνο μια φήμη όταν 
ήρθε στα δυτικά. Εν μέρει ήταν ο λόγος που ήταν μόνος του. 
Εν μέρει ήταν ο λόγος που τον ανάγκαζε να σχεδιάζει βραδιές 
με κουίζ στη λέσχη της αστυνομίας και μπάρμπεκιου σε παμπ.

«Πού είναι;»
«Στην κουζίνα». Με το πόδι της πίεσε το στοπ στη βάση 

της πόρτας. Έξω έκανε κρύο. Παγωνιά. «Έλα από εδώ. Θέλω 
πρώτα να σου δείξω τις φωτογραφίες».

Η ΑΣΟ τον πήγε σ’ ένα δωμάτιο όπου οι κουρτίνες ήταν μισο-
τραβηγμένες. Τα έπιπλα ήταν καλής ποιότητας, αν και παλιά: ένα 
σκουρόχρωμο όρθιο πιάνο, τοποθετημένο στον έναν τοίχο, ένα 
σύνθετο με ντουλάπια για την τηλεόραση, δύο ταλαιπωρημένοι 
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καναπέδες καλυμμένοι με δύο παλιές ινδιάνικες κουβέρτες, οι 
οποίες είχαν ραφτεί μαζί. Τα πάντα, από τα χαλιά μέχρι τους 
τοίχους και τα έπιπλα, είχαν φθαρεί έπειτα από χρόνια συνύ-
παρξης με παιδιά και ζώα. Πάνω στον έναν από τους καναπέ-
δες ήταν ξαπλωμένα δυο σκυλιά – ένα ασπρόμαυρο κόλεϊ κι ένα 
σπάνιελ. Και τα δύο σήκωσαν τα κεφάλια τους για να παρατη-
ρήσουν τον Κάφερι. Το βλέμμα τους κουβαλούσε περιέργεια. Κι 
αυτά ήθελαν να μάθουν τι επρόκειτο να κάνει.

Σταμάτησε σ’ ένα χαμηλό τραπέζι, πάνω στο οποίο ήταν 
ριγμένες περίπου είκοσι φωτογραφίες. Είχαν βγει από κάποιο 
άλμπουμ – και πάνω στη βιασύνη, οι κολλώδεις γωνίες των 
σελίδων είχαν σκιστεί. Η Μάρθα ήταν μικρόσωμη και χλωμή, 
με λεπτά, σχεδόν λευκά μαλλιά και μια φράντζα. Φορούσε γυα-
λιά, τα οποία σίγουρα θα έκαναν τα άλλα παιδιά να την κοροϊ-
δεύουν. Στους κύκλους της αστυνομίας, η σοφία που πήγαζε 
από την εμπειρία έλεγε πως το κλειδί για την εύρεση ενός 
αγνοούμενου παιδιού ήταν η επιλογή της σωστής φωτογρα-
φίας που θα δημοσιευόταν. Έπρεπε να είναι αντιπροσωπευ-
τική της εμφάνισής του, χάριν αναγνώρισης, ωστόσο έπρεπε 
να εμφανίζει το παιδί παρουσιάσιμο. Με το δάχτυλο μετακί-
νησε τις φωτογραφίες. Είδε πορτρέτα από σχολικές φωτογρα-
φίσεις, από διακοπές και πάρτι γενεθλίων. Μια τράβηξε την 
προσοχή του. Σε αυτή, η Μάρθα φορούσε ένα ροζ κοντομάνικο 
και τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε δύο κοτσίδια. Πίσω της ο 
ουρανός ήταν γαλανός και οι λόφοι στο βάθος κατάφυτοι με 
καλοκαιρινά δέντρα. Κρίνοντας από το τοπίο, πρέπει να είχε 
τραβηχτεί στους κήπους έξω από το συγκρότημα. Στράφηκε 
στην ΑΣΟ. «Αυτή διάλεξες;»

Εκείνη κατένευσε. «Την έστειλα με μέιλ στο γραφείο 
Τύπου. Κάνει;»
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«Κι εγώ αυτή θα διάλεγα».
«Θες να τους δεις;»
Αναστέναξε κι έστρεψε τη ματιά του προς την πόρτα που 

του έδειχνε. Μισούσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αισθανόταν 
πως στεκόταν μπροστά στην είσοδο μιας λιονταροφωλιάς. 
Όποτε ερχόταν σε επαφή με τα θύματα, δεν ήξερε με ποιο 
τρόπο θα μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στον 
επαγγελματισμό και στη συμπόνια. «Έλα, ας τελειώνουμε και 
μ’ αυτό».

Προχώρησε στην κουζίνα, όπου τα τρία μέλη της οικογέ-
νειας Μπράντλι σταμάτησαν αμέσως ό,τι κι αν ήταν αυτό που 
έκαναν και στράφηκαν προς το μέρος του γεμάτα προσδοκία. 
«Κανένα νέο». Σήκωσε τα χέρια του. «Δεν έχω κανένα νέο».

Αναστέναξαν ταυτόχρονα και τα σώματά τους επέστρεψαν 
στην πρωτύτερη καμπουριαστή στάση τους. Από μέσα του, 
προσπάθησε να τους αναγνωρίσει, με βάση τις πληροφορίες 
που είχε πάρει από το αστυνομικό τμήμα του Φρομ: στον νερο-
χύτη στεκόταν ο αιδεσιμότατος Τζόναθαν Μπράντλι, γύρω στα 
πενήντα πέντε, ψηλός, με σγουρά ξανθά μαλλιά που φύτρω-
ναν πάνω από ένα μεγάλο κούτελο και μια ίσια, πλακουτσωτή 
μύτη, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να ανήκει σε κάποιο 
σκυλί, αντί σ’ εκείνο τον άντρα που φορούσε ανοιχτό πράσινο 
φούτερ και τζιν. Το όνομα «Ιωνάς» ήταν κεντημένο κάτω από 
μια άρπα, πάνω στην τσέπη του φούτερ του.

Η μεγαλύτερη κόρη των Μπράντλι, η Φιλίπα, καθόταν 
στο τραπέζι. Έμοιαζε λες και είχε βγει από κάποιο καλούπι 
στερεοτυπικής επαναστάτριας έφηβης, με τον κρίκο στη 
μύτη της και τα βαμμένα μαύρα μαλλιά. Υπό κανονικές συν-
θήκες, θα ήταν αραγμένη στον καναπέ, καθισμένη σταυρο-
πόδι, με το δάχτυλο στο στόμα και το βλέμμα καρφωμένο 

605451_MATI STO SKOTADI_SOMA.indd   17 8/5/2018   10:13:56 πμ



18 MO HAYDER

στην οθόνη της τηλεόρασης, ωστόσο οι συνθήκες μόνο 
κανονικές δεν ήταν. Καθόταν με τα χέρια χωμένα ανάμεσα 
στα γόνατα, τους ώμους σκυφτούς και μια έντρομη έκφραση 
στο πρόσωπό της.

Τέλος, η Ρόουζ καθόταν κι εκείνη στο τραπέζι. Όταν είχε 
φύγει απ’ το σπίτι εκείνο το πρωί, πρέπει να έμοιαζε με μια 
γυναίκα που βρισκόταν καθ’ οδόν προς μια συνάντηση του 
εκκλησιαστικού συλλόγου, έχοντας περασμένο ένα κολιέ στον 
λαιμό της και τα μαλλιά της προσεκτικά χτενισμένα. Ωστόσο, 
από την εμπειρία του, ο Κάφερι ήξερε πως ένα πρόσωπο μπο-
ρούσε να αλλάξει ανεπανόρθωτα σε διάστημα μερικών ωρών, 
και τώρα πια η Ρόουζ Μπράντλι έμοιαζε σαν να βγήκε μόλις 
από το τρελάδικο, ντυμένη με μια φαρδιά ζακέτα κι ένα φόρεμα 
από πολυεστέρα. Τα αραιά ξανθά μαλλιά της είχαν κολλήσει 
πάνω στο κρανίο της, τα ζυγωματικά της ήταν πρησμένα, ενώ 
τη μια πλευρά του προσώπου της κάλυπτε μια γάζα. Της είχαν 
δώσει ηρεμιστικά. Το καταλάβαινε από τον αφύσικο τρόπο με 
τον οποίο έχασκε το στόμα της. Κρίμα. Την ήθελε διαυγή.

«Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε». Ο Τζόναθαν Μπράντλι 
προσπάθησε να χαμογελάσει. Πλησίασε τον Κάφερι και τον 
άγγιξε στο μπράτσο. «Καθίστε. Θα σας βάλω λίγο τσάι, το νερό 
έχει ζεσταθεί».

Η κουζίνα μπορεί να ήταν φθαρμένη, όπως και το υπόλοιπο 
σπίτι εξάλλου, απέπνεε όμως ζεστασιά. Στο περβάζι πάνω από 
τον νεροχύτη υπήρχαν κάρτες γενεθλίων στερεωμένες στη 
σειρά. Ένα μικρό ράφι κοντά στην πόρτα ήταν φορτωμένο με 
δώρα. Ένα κέικ βρισκόταν πάνω σ’ έναν δίσκο και περίμενε 
το γλάσο να το καλύψει. Στο κέντρο του τραπεζιού υπήρχαν 
τρία κινητά τηλέφωνα – λες και το κάθε μέλος της οικογένειας 
είχε τοποθετήσει εκεί το τηλέφωνό του, περιμένοντας πως έτσι 
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θα χτυπούσε ανά πάσα στιγμή ένα από αυτά, μεταφέροντας 
κάποιο νέο. Ο Κάφερι μελέτησε τον χώρο και, πιο ειδικά, όσα 
πράγματα σχετίζονταν με τη Μάρθα, ωστόσο δεν άφησε την 
οικογένεια να το προσέξει. Διάλεξε την καρέκλα απέναντι από 
τη Ρόουζ, κάθισε και της χαμογέλασε. Το στόμα της τρεμόπαιξε 
στιγμιαία. Μικρά αγγεία στα μάγουλά της είχαν σπάσει από τα 
κλάματα και τα μάτια της ήταν πρησμένα. Οι κόκκινες γωνίες 
τους έκαναν αντίθεση με το ασπράδι, όπως συνέβαινε με όσα 
θύματα αντιμετώπιζαν τραυματισμούς στο κεφάλι. Σκέφτηκε 
ότι έπρεπε να ρωτήσει την ΑΣΟ από πού είχε προμηθευτεί τα 
ηρεμιστικά. Αν δηλαδή της τα είχε δώσει κάποιος γιατρός ή αν 
η Ρόουζ τα πήρε μόνη της.

«Αύριο είναι τα γενέθλιά της», ψιθύρισε. «Θα τη βρείτε 
πριν από τα γενέθλιά της;»

«Κυρία Μπράντλι», της είπε, «θέλω να εξηγήσω τον λόγο 
για τον οποίο βρίσκομαι εδώ, δίχως να σας κάνω να ανησυ-
χήσετε. Πιστεύω ακράδαντα ότι από τη στιγμή που ο άντρας 
που έκλεψε το αμάξι σας κατάλαβε το λάθος του –ότι δηλαδή η 
Μάρθα βρισκόταν στο πίσω κάθισμα– προσπαθεί να βρει τον 
τρόπο να την αφήσει κάπου. Μην ξεχνάτε ότι κι εκείνος είναι 
τρομαγμένος. Ήθελε να κλέψει ένα αμάξι, όχι να φορτωθεί 
και μια απαγωγή πέρα από τις κατηγορίες για κλοπή. Συμβαί-
νει συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Στα αρχεία έχουμε κάμποσες 
παρόμοιες. Τις διάβαζα προτού έρθω και μπορώ να σας δώσω 
αντίγραφα, αν θέλετε να τις δείτε κι εσείς. Από την άλλη…»

«Συνεχίστε. Από την άλλη;»
«Το τμήμα μου θα ερευνήσει την υπόθεση ως απαγωγή, 

επειδή είναι η πιο συνετή απόφαση. Συνηθίζεται και δεν 
σημαίνει ότι ανησυχούμε περισσότερο». Μπορούσε να νιώσει 
τη ματιά της ΑΣΟ πάνω του καθώς μιλούσε. Ήξερε πως οι ΑΣΟ 
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θεωρούσαν ότι ορισμένες λέξεις ήταν καλύτερο να μη λέγο-
νται όταν μιλούσαν με τις οικογένειες των θυμάτων, έτσι όταν 
έφτασε η στιγμή να προφέρει τη λέξη «απαγωγή», το έκανε με 
τον διακριτικό τρόπο που χρησιμοποιούσε η γενιά των γονιών 
του όταν έπρεπε να προφέρει τη λέξη «καρκίνος». «Κάθε 
μονάδα της τροχαίας βρίσκεται σε επιφυλακή. Επίσης, κάμε-
ρες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων σε όλους τους κύριους 
δρόμους αναζητούν το αυτοκίνητο. Αν διασχίσει κάποια κύρια 
οδική αρτηρία στην περιοχή, θα τον εντοπίσουμε αμέσως. 
Έχουμε στείλει επιπλέον ομάδες για ανακρίσεις. Στείλαμε δελ-
τίο Τύπου στα ΜΜΕ, οπότε έχουμε εγγυημένη τοπική και πιθα-
νότατα πανεθνική κάλυψη. Μάλιστα, αν ανοίξετε την τηλεό-
ραση αυτή τη στιγμή, θα δείτε την ανακοίνωση να περνάει στο 
κρόουλ. Ένας αστυνομικός από το τμήμα τεχνικής υποστήρι-
ξης θα περάσει από εδώ για να ελέγξει τα τηλέφωνά σας».

«Σε περίπτωση που κάποιος τηλεφωνήσει;» Η Ρόουζ τον 
κοίταζε απελπισμένα. «Αυτό εννοείτε, ότι κάποιος ίσως μας 
τηλεφωνήσει; Ακούγεστε σαν να πιστεύετε πως ήταν όντως 
απαγωγή».

«Σας παρακαλώ, κυρία Μπράντλι, όπως σας είπα, όλα αυτά 
είναι συνήθεις διαδικασίες. Σας διαβεβαιώνω. Μη νομίζετε ότι 
έχει συμβεί κάτι κακό ή ότι φοβόμαστε κάτι τέτοιο, επειδή δεν 
ισχύει. Δεν πιστεύω ότι η έρευνα θα μείνει στη δικαιοδοσία 
του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, επειδή νομίζω ότι η Μάρθα 
θα είναι σπίτι σώα και αβλαβής αύριο, για τα γενέθλιά της. 
Ωστόσο, πρέπει να σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις». Έβγαλε 
ένα ηλεκτρονικό μαγνητόφωνο από την τσέπη του και το 
άφησε στο τραπέζι, δίπλα στα κινητά. Το κόκκινο φωτάκι του 
τρεμόσβησε. «Σας ηχογραφώ, για την ακρίβεια σας ηχογρα-
φούσα και νωρίτερα, αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα».
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«Ναι, δεν…» Έχασε τον ειρμό της. Έπειτα από μια σύντομη 
παύση, χάρισε στον Κάφερι ένα απολογητικό χαμόγελο, λες 
και είχε ήδη ξεχάσει ποιος ήταν και γιατί κάθονταν όλοι γύρω 
απ’ το τραπέζι. «Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα».

Ο Τζόναθαν Μπράντλι άφησε μια κούπα με τσάι μπροστά 
στον Κάφερι και κάθισε δίπλα στη Ρόουζ. «Ξέρετε, προσπα-
θούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποιο νέο».

«Είναι νωρίς ακόμα».
«Αλλά έχουμε μια θεωρία», είπε η Ρόουζ. «Η Μάρθα καθό-

ταν με τα γόνατα πάνω στο πίσω κάθισμα όταν συνέβη».
Ο Τζόναθαν κατένευσε. «Της έχουμε πει χιλιάδες φορές να 

μην το κάνει αυτό, παρ’ όλα αυτά εκείνη πάντα μας παρακούει. 
Με το που θα μπει στο αμάξι, γέρνει μπροστά κι αρχίζει να παί-
ζει με το ραδιόφωνο. Προσπαθεί να βρει κάποιο τραγούδι που 
της αρέσει. Αναρωτιόμαστε μήπως όταν το αμάξι ανέπτυξε 
ταχύτητα, η μικρή εκσφενδονίστηκε προς τα πίσω, χτύπησε 
το κεφάλι της κι έπεσε στον χώρο για τα πόδια. Ίσως δεν έχει 
προσέξει πως βρίσκεται στο αμάξι, μπορεί να είναι εκεί αναί-
σθητη ενώ αυτός οδηγεί. Μπορεί να έχει εγκαταλείψει κάπου 
το αυτοκίνητο κι εκείνη να βρίσκεται ακόμα μέσα, αναίσθητη».

«Το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο. Το γέμισα πηγαίνοντας στο 
Μπαθ. Έτσι, μπορεί να πάει μακριά. Πολύ μακριά».

«Δεν μπορώ να σας ακούω». Η Φιλίπα έκανε πίσω την 
καρέκλα, πήγε στον καναπέ κι άρχισε να ψαχουλεύει τις τσέ-
πες ενός τζιν μπουφάν. «Μαμά, μπαμπά». Έβγαλε ένα πακέτο 
τσιγάρα και το κούνησε επιδεικτικά στους γονείς της. «Ξέρω 
ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και το κατάλληλο μέρος, αλλά 
καπνίζω. Εδώ και μήνες. Λυπάμαι».

Η Ρόουζ και ο Τζόναθαν την παρακολούθησαν να πηγαίνει 
στην πίσω πόρτα. Κανείς τους δεν μίλησε καθώς την άνοιξε 
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και άναψε το τσιγάρο. Η ανάσα της βγήκε πάλλευκη στον 
ψυχρό νυχτερινό αέρα, ενώ πίσω της σύννεφα σκορπίζονταν 
ανάμεσα σε αστερισμούς. Φώτα τρεμόπαιζαν πέρα στην κοι-
λάδα. Ο Κάφερι σκέφτηκε ότι έκανε πολύ κρύο για Νοέμ-
βρη. Πάρα πολύ κρύο. Ένιωσε την παγωμένη απεραντοσύνη 
της εξοχής. Το βάρος των χιλιάδων παράδρομων όπου η 
Μάρθα θα μπορούσε να έχει εγκαταλειφθεί. Το Yaris ήταν 
ένα μικρό αμάξι με σχετικά μεγάλο ρεζερβουάρ και μεγάλη 
αυτονομία –σχεδόν οχτακόσια χιλιόμετρα–, αλλά ο Κάφερι 
δεν πίστευε πως ο κλέφτης θα έπαιρνε μονάχα έναν δρόμο. 
Ήταν ντόπιος – ήξερε ακριβώς πού βρίσκονταν οι κάμερες 
οδικής ασφάλειας. Δεν θα αισθανόταν ασφαλής αν εγκατέ-
λειπε τους παράδρομους. Βρισκόταν κάπου κοντά, σε κάποιο 
μέρος που γνώριζε. Πιθανότατα προσπαθούσε να βρει ένα 
απομονωμένο σημείο για να αφήσει το κορίτσι. Ο Κάφερι 
ήταν σίγουρος ότι αυτό συνέβη, ωστόσο ο χρόνος που περ-
νούσε τον έκανε να αισθάνεται ανησυχία. Τρεισήμισι ώρες. 
Σχεδόν τέσσερις τώρα πια. Ανακάτεψε το τσάι του. Κοίταξε 
το κουτάλι, ώστε να μην τον δει η οικογένεια να στρέφει τα 
μάτια του στο ρολόι του τοίχου.

«Κύριε Μπράντλι», είπε, «έμαθα πως είστε ιερέας».
«Ναι. Ήμουν διευθυντής σε σχολείο, ωστόσο χειροτονή-

θηκα πριν από τρία χρόνια».
«Η οικογένειά σας φαίνεται χαρούμενη».
«Είναι».
«Ζείτε μετρημένα; Συγγνώμη αν γίνομαι αδιάκριτος».
Ο Τζόναθαν χαμογέλασε αμυδρά. «Ναι. Ζούμε μια μετρη-

μένη ζωή. Δεν έχουμε χρέη. Δεν είμαι χαρτοπαίκτης, ούτε 
παίρνω ναρκωτικά στα κρυφά. Και δεν έχουμε εχθρούς. 
Μήπως θα ήταν αυτή η επόμενη ερώτησή σας;»
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«Μπαμπά», μουρμούρισε η Φιλίπα. «Μη γίνεσαι μαλάκας».
Δεν έδωσε σημασία στην κόρη του. «Αν αυτό υποπτεύεστε, 

κύριε Κάφερι, σας υπόσχομαι ότι κάνετε λάθος. Κανένας δεν 
έχει λόγο να απαγάγει την κόρη μας. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν 
είμαστε τέτοια οικογένεια».

«Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας. Απλώς προσπαθώ να 
κατανοήσω καλύτερα την κατάσταση».

«Δεν υπάρχει καμία κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία κατά-
σταση. Η κόρη μου αγνοείται και περιμένω να κάνετε κάτι…» 
Σταμάτησε απότομα, σαν να κατάλαβε ξαφνικά πως φώναζε. 
Ανακάθισε βαριανασαίνοντας, με πρόσωπο αναψοκοκκινι-
σμένο. «Συγγνώμη». Πέρασε το χέρι μέσα από τα μαλλιά του. 
Έμοιαζε κουρασμένος. Εξουθενωμένος. «Συγγνώμη, λυπάμαι 
πραγματικά. Δεν ήθελα να ξεσπάσω πάνω σας. Απλώς δεν 
μπορείτε να φανταστείτε αυτό που περνάμε».

Πριν από μερικά χρόνια, όταν ήταν νεαρός και θερμοκέφα-
λος, ένα τέτοιο σχόλιο θα εξόργιζε τον Κάφερι –η πεποίθηση 
ότι δεν ήξερε πώς ένιωθαν–, αλλά μεγαλώνοντας μπορούσε 
να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο Τζόναθαν Μπράντλι δεν 
ήξερε τι έλεγε, δεν γνώριζε –πώς θα μπορούσε, άλλωστε;–, έτσι 
ο Κάφερι ακούμπησε τα χέρια του στο τραπέζι, με τις παλάμες 
πάνω στην επιφάνεια, ώστε να δείξει πόσο ψύχραιμος ήταν. 
Ότι είχε τον έλεγχο. «Κοιτάξτε, κύριε Μπράντλι, κυρία Μπρά-
ντλι. Κανένας δεν μπορεί να είναι εκατό τοις εκατό σίγουρος, 
δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον, ωστόσο τολμώ να πω ότι 
έχω ένα προαίσθημα –ένα ισχυρό προαίσθημα– ότι η υπόθεση 
θα τελειώσει καλά».

«Αχ, Θεέ μου». Ένα δάκρυ αυλάκωσε το πρόσωπο της 
Ρόουζ. «Το εννοείτε πραγματικά;»

«Ναι, το εννοώ πραγματικά. Και να σας πω την αλήθεια…» 

605451_MATI STO SKOTADI_SOMA.indd   23 8/5/2018   10:13:56 πμ



24 MO HAYDER

Χαμογέλασε ενθαρρυντικά – και είπε ένα από τα πιο ανόητα 
πράγματα που είχε ξεστομίσει ποτέ στη ζωή του. «Περιμένω 
να μου στείλετε φωτογραφία της Μάρθας ενώ θα σβήνει τα 
κεριά της τούρτας της. Θα την κολλήσω στον τοίχο του γρα-
φείου μου».
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