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Έκανε αφόρητη ζέστη στην εκκλησία του Μεγάλου Διό-
σκουρου, στο Κάιρο, με τις ηλιαχτίδες να τρυπώνουν αμεί-
λικτα μέσ’ από τα βιτρό και τα περίπου εκατό άτομα, που εί-
χαν έρθει για την κηδεία του Γιάρμο Βεϊμαράνερ, να στριμώ-
χνονται γύρω από το φέρετρο. Ανάμεσα στους προσκεκλη-
μένους, εκτός από μερικούς Όλλανδούς διπλωμάτες, ήταν 
και πολλές προσωπικότητες από το αρχαιολογικό μουσείο 
του Καΐρου, με το οποίο ο μακαρίτης είχε συνεργαστεί για 

ΠΟΙΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΟΝ

ΒΕΪΜΑΡΑΝΕΡ ;





δεκαετίες, οι ιερείς της κοπτικής εκκλησίας, στην οποία 
ο κύριος Βεϊμαράνερ ανήκε εδώ και χρόνια, επιστήμονες 
με θλιμμένο ύφος (μάλλον λόγω της αποπνικτικής ζέστης 
και όχι επειδή έχασαν τον αξιοσέβαστο συνάδελφό τους) 
και διάφορες άλλες προσωπικότητες, που δεν έβλεπαν την 
ώρα και τη στιγμή να φύγουν. Στην πρώτη σειρά στέκο-
νταν κόσμια δύο μαυροντυμένα παιδιά. Μάλλον ήταν τα 
νόθα παιδιά του άτυχου Βεϊμαράνερ, τουλάχιστον αυτό 
ακουγόταν από στόμα σε στόμα σε όλη την εκκλησία. Όλοι 
ήξεραν ότι ο Γιάρμο όχι μόνο δεν είχε παντρευτεί ποτέ, 
αλλά δεν είχε και την παραμικρή πρόθεση να κάνει οικογέ-
νεια. Όπως είπε κι ένας μουσάτος Νορβηγός αιγυπτιολό-
γος που στεκόταν σε μια κολόνα, το ωραίο με τον Γιάρμο 
ήταν ότι κανείς δεν ήξερε αν τον γνώριζε στ’ αλήθεια. Για 
παράδειγμα, τι δουλειά έκανε στο Κάιρο; Ήταν αρχαιολό-
γος; Καθηγητής θεολογίας; Πανούργος αρχαιοκάπηλος; 
Μεταφραστής αρχαίων κειμένων; Ικανός διπλωμάτης;  
Ή μήπως κατάσκοπος; Ό,τι και να ήταν, στην πραγματικό-
τητα λίγη σημασία είχε τώρα πια. Ό Γιάρμο είχε αποχαιρε-
τήσει τον κόσμο των ζωντανών και μάλιστα με στιλ, όπως 
του άρεσε, αφού έχασε τη ζωή του σαν τον  Αντουάν ντε 
Σεντ-Εξιπερί, πέφτοντας μ’ ένα δικινητήριο αεροσκάφος 
σ’ έναν αμμόλοφο νότια της πρωτεύουσας, ενώ βρισκόταν 
σε αποστολή αναζητώντας τα ίχνη ενός μυστηριώδους τά-
φου θαμμένου κάτω από την άμμο.
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Προνοητικός άνθρωπος ο Βεϊμαράνερ, είχε αφήσει λεπτομε-
ρείς οδηγίες σχετικά με την κηδεία του και εξηγούσε ποιοι θα 
ήταν στη λίστα των καλεσμένων και ποιοι όχι – κάποιοι έλε-
γαν ότι ο καθηγητής Ό’ Σάλιβαν του Βρετανικού Μουσείου 
άφριζε ακόμα από θυμό επειδή τον είχε αποκλείσει από τη λί-
στα – τι λουλούδια ήθελε και πού ήθελε να συγκεντρωθούν 
οι φίλοι του για να τον αποχαιρετήσουν. Κάπως έτσι, λοιπόν, 
άνοιξε το παρεκκλήσι του Μεγάλου Διόσκουρου: ένας ιερός 
τόπος στον οποίο συνήθως απαγορευόταν η είσοδος, ακόμη 
και στους πιο καταξιωμένους επιστήμονες.

Το φέρετρο γύρω από το οποίο είχε μαζευτεί το μικρό 
πλήθος ήταν κίτρινο κροκί (αυτή ήταν η τελευταία φάρσα 
του εκκεντρικού Βεϊμαράνερ), ενώ η ατμόσφαιρα τριγύρω 
προκαλούσε σε όλους δέος.

Ένας μεγάλος τρούλος δέσποζε στο κέντρο αλλά κι ένα 
λεπτοδουλεμένο ιερό, φτιαγμένο αποκλειστικά από ξύλο και 
πολλές μικρές πλάκες μάρμαρου, που έμοιαζαν σαν μικρά 
συρτάρια. Πάνω από την αγία τράπεζα ένα θυμιατό σκόρπιζε 
στη ζεστή ατμόσφαιρα το γλυκερό, διαπεραστικό άρωμά του. 
Ό ιερέας που έψελνε ήταν ένας μικροκαμωμένος τύπος με 
συνοφρυωμένο ύφος, που έτρωγε τόσο πολύ τις λέξεις ώστε 
κανείς να μην καταλαβαίνει σε ποια γλώσσα μιλούσε.

Κάποια στιγμή, όμως, ένα σούσουρο απλώθηκε που κά-
λυψε την ακαταλαβίστικη ψαλμωδία. Ίσως να έφταιγε αυτή 
η ανυπόφορη ζέστη και το λιβάνι, αλλά… Μήπως τελικά 
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αυτός ο πνιχτός θόρυβος ακουγόταν μέσ’ από το κίτρινο φέ-
ρετρο; Στην αρχή ήταν απλώς μια μακάβρια αίσθηση, αλλά 
στη συνέχεια ακούστηκε κάτι σαν ξύσιμο και μετά χτυπή-
ματα, σχεδόν ρυθμικά. Κι αμέσως μετά ένα ουρλιαχτό… 
Εκείνη τη στιγμή, ο περισσότερος κόσμος το είχε βάλει ήδη 
στα πόδια. Μαζί κι ο ιερέας που το έσκασε σπρώχνοντας 
με αγκωνιές τους αρχαιολόγους και τους πρεσβευτές για να 
περάσει.

Στο παρεκκλήσι του Μεγάλου Διόσκουρου μόνο δύο 
άτομα είχαν μείνει δίπλα στο τρομακτικό κίτρινο φέρετρο, 
αμίλητα. Ήταν τα υποτιθέμενα παιδιά του Βεϊμαράνερ. Μόνο 
που τα παιδιά αυτά δεν ήταν δικά του. Το ένα άκουγε στο 
όνομα Ζέλντα και το άλλο στο όνομα Μάρκους Ιντρίγκ.

«Ελεύθερο πεδίο!» αναφώνησε η Ζέλντα μόλις και ο 
τελευταίος προσκεκλημένος έφυγε τρέχοντας. «Γρήγορα! 
Έχουμε το πολύ πέντε λεπτά στη διάθεσή μας!»

Σε μια γωνία, στη σκιά, κάποιος άρχισε να παίζει μια ανα-
τριχιαστική μελωδία στο εκκλησιαστικό όργανο. Ήταν λες 
και χτυπούσε με λύσσα τις νότες.

«Και πολλά λες… Εγώ ούτε τρία δεν μπορώ να αντέξω την 
αδελφή μας, την Ίμοτζεν, έτσι που παίζει!» φώναξε ο Μάρκους.

Αμέσως μετά, έβγαλε ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι από 
την τσέπη του σακακιού του και το έδωσε γρήγορα στην 
αδελφή του πριν προλάβει να το διαλύσει. Ναι, γιατί ανά-
μεσα στα πολλά Όικογενειακά Ταλέντα του, ο Μάρκους είχε 
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κληρονομήσει και το ταλέντο του Σαμποτέρ. με πιο απλά λό-
για, μπορούσε να κάνει φύλλο και φτερό οποιοδήποτε ηλε-
κτρικό ή ηλεκτρονικό μηχάνημα, με λίγο περισσότερη προ-
σπάθεια απ’ ό,τι χρειαζόταν να καταβάλει για να φτερνιστεί.

Η Ζέλντα άρπαξε το εργαλείο και σαν αστραπή, χωρίς να 
κάνει τον παραμικρό θόρυβο (αυτό ήταν το δικό της Ταλέ-
ντο, ίδιο με του θείου Χάρντι: το Βήμα του Φαντάσματος), 
πλησίασε το φέρετρο και ξεβίδωσε τις οκτώ μεγάλες βίδες 
που το σφράγιζαν.

«Θεέ μου! Κόντεψα να πεθάνω εδώ μέσα από τη ζέστη!» 
αναφώνησε ο μπαμπάς Λάζλο Ιντρίγκ, πηδώντας μέσ’ από 
το φέρετρο. Πάντως, για πτώμα παραήταν χαρούμενο το 
ντύσιμό του. Φορούσε ένα λινό γαλάζιο κοστούμι, λευκά 
παπούτσια και κρατούσε μια τσάντα με το φαγητό που μα-
σουλούσε όση ώρα περίμενε κι έναν μικρό ανεμιστήρα για 
να δροσίζεται. Ίσιωσε το μουστάκι του, όλος χαρά που το 
σχέδιο είχε στεφθεί με επιτυχία. Το πάντοτε σφραγισμένο 
παρεκκλήσι του Μεγάλου Διόσκουρου τώρα ήταν στη διά-
θεσή τους και μάλιστα χωρίς κανέναν ανεπιθύμητο να τους 
ενοχλεί. Η Ζέλντα, αφού αντάλλαξε ένα νεύμα όλο νόημα 
με τον πατέρα της, πέταξε το μαύρο της τσαντάκι στο άδειο 
φέρετρο. Ξαφνικά, το τσαντάκι άρχισε να τρέμει και να εκτο-
ξεύει πυκνούς αφρούς, που έπειτα από λίγο γέμισαν όλη την 
κάσα και σε χρόνο ρεκόρ στερεοποιήθηκαν αποκτώντας 
απίστευτο βάρος. Στη συνέχεια, με την ίδια σβελτάδα με την 
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οποία είχε ανοίξει το φέρετρο, το έκλεισε χρησιμοποιώντας 
πάλι το ηλεκτρικό κατσαβίδι.

«Αχ! Η νέα γενιά των Ιντρίγκ μας έχει βγάλει ασπροπρό-
σωπους σήμερα», μονολόγησε ο Λάζλο, διαπιστώνοντας 
πως και ο Μάρκους είχε πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και 
τώρα περιεργαζόταν μ’ έναν μεγεθυντικό φακό ένα ένα τα 
μάρμαρα του ιερού. «Ίσως βέβαια να χρειάζονται μια βελ-
τίωση σε θέματα μουσικής…» πρόσθεσε καθώς ένιωσε τα 
αφτιά του να τρυπάνε από τις απανωτές νότες του εκκλησια -
στικού οργάνου που έπαιζε η Ίμοτζεν.

«Μπίνγκο!» ακούστηκε ξαφνικά ο Μάρκους και την ίδια 
στιγμή έσκυψε σε μια γωνία του ιερού, φόρεσε τα λαστιχέ-
νια του γάντια κι έσπρωξε μία από τις μαρμάρινες πλάκες. 
Η πλάκα άνοιξε λες και ήταν πράγματι συρτάρι, αποκαλύ-
πτοντας μια μικρή εσοχή μέσα στην οποία βρισκόταν ένας 
τυλιγμένος και σφραγισμένος πάπυρος.

«Ιδού ο μυστηριώδης πάπυρος του Διόσκουρου!» ανα-
φώνησε, πιάνοντάς τον πολύ προσεκτικά.

Η Ζέλντα έτρεξε κρατώντας μια πλαστική σακούλα, την 
οποία σφράγισε μόλις ο Μάρκους έβαλε μέσα τον πάπυρο.

«Δύο λεπτά και τριάντα τέσσερα!» αναφώνησε τότε στα-
ματώντας το χρονόμετρο. «Καταπληκτικά!»

Στη συνέχεια και οι τρεις υποκρίθηκαν ότι το έσκαγαν 
από το παρεκκλήσι, ακριβώς όπως είχαν κάνει και οι υπό-
λοιποι καλεσμένοι, που τώρα στέκονταν έξω από το κτίριο, 
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τρομαγμένοι και αναστατωμένοι, κρεμασμένοι από τα κινητά 
τους τηλέφωνα ή συγκεντρωμένοι σε πηγαδάκια να μιλάνε 
για τη φρίκη που είχαν ζήσει. Κι όλα αυτά με τη μουσική υπό-
κρουση από τις τρομακτικές νότες που ακούγονταν από το εκ-
κλησιαστικό όργανο πίσω από την πόρτα του παρεκκλησίου.

Με μια εξίσου τρομοκρατημένη έκφραση στο πρόσωπο, 
οι Ιντρίγκ ξεγλίστρησαν μέσ’ από το πλήθος απαρατήρητοι 
και μπήκαν στο αυτοκίνητο που τους περίμενε στην άλλη 
πλευρά της πλατείας, λίγο πριν από την κοσμοπλημμυρι-
σμένη αγορά της πόλης.

«Ήρθατε επιτέλους…» τους υποδέχτηκε η Βίνα Ιντρίγκ 
στο τιμόνι. Η μαμά του Μάρκους και της Ζέλντα έδωσε ένα 
σκαστό φιλί στον σύζυγό της. «Ήταν ωραία η κηδεία;»

«Μπορεί να ακουστεί λίγο αλαζονικό, αλλά ομολογώ ότι 
ήταν μια ανεπανάληπτη κηδεία!» αποκρίθηκε εκείνος.

«Η Ίμοτζεν πού είναι;»
Η Ζέλντα έσκυψε από το πίσω παράθυρο του αυτοκινή-

του, κοιτάζοντας την πρόσοψη της εκκλησίας. «Στον κόσμο 
της, μαμά. Νομίζω, όμως, ότι όπου να ’ναι θα έρθει».

«Να την!» αναφώνησε πράγματι ο Μάρκους έπειτα από 
μερικά δευτερόλεπτα.

Μια αδύνατη έφηβη πλησίασε το αυτοκίνητο, άνοιξε την 
πόρτα και όρμησε στο μαλακό κάθισμα.

«Φοβερό το εκκλησιαστικό όργανο;» τους ρώτησε όλο 
ενθουσιασμό. «Και με πολύ ατμοσφαιρικό sound…»
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Τα άλλα μέλη της οικογένειας, που δεν καταλάβαιναν τι 
σήμαινε αυτό, απλώς έγνεψαν καταφατικά. Η Βίνα έβαλε 
πρώτη και το αυτοκίνητό τους χώθηκε ανάμεσα στους πά-
γκους της αγοράς, ώσπου χάθηκε πίσω από τον αμέτρητο 
κόσμο που την είχε κατακλύσει.

«Μμμ…» ψέλλισε τότε ο μυστηριώδης «καλεσμένος» 
που ταξίδευε με την οικογένεια Ιντρίγκ, ένας τύπος με με-
γάλα σκούρα γυαλιά κι ένα καπέλο παναμά κατεβασμένο 
στο μέτωπο. «Λοιπόν, πώς πήγε;»

«Εξαιρετικά, Γιάρμο! Εξαιρετικά!» αποκρίθηκε ο Λάζλο 
Ιντρίγκ στον παλιό του φίλο. «Το φέρετρο ήταν μαλακό και 
ευτυχώς αεριζόταν. Α, και το φαγητό που μου είχατε ετοιμά-
σει, αν και δεν ήταν αρκετό…»

«Νομίζω όμως, κύριε Βεϊμαράνερ, πως αυτό που σας εν-
διαφέρει το έχουμε εδώ», τον διέκοψε η Ζέλντα, δίνοντάς 
του τον πάπυρο του Μεγάλου Διόσκουρου μέσα στη διά-
φανη σακούλα.

Πίσω από τα σκούρα του γυαλιά, τα μάτια του Γιάρμο 
Βεϊμαράνερ έλαμψαν από χαρά. «Τα καταφέρατε!» αναφώ-
νησε. «Έπειτα από τόσα χρόνια!»

Ό άντρας έβγαλε με τεράστια προσοχή τον πάπυρο από 
τη σακούλα και τον περιεργάστηκε για λίγο.

«Αχά! Όπως το υποψιαζόμουν έχει τη λίστα απογραφής 
της σιταποθήκης κι όχι κάποια σκοτεινή προφητεία όπως πά-
ντα έλεγε αυτός ο βλάκας ο Ό’Σάλιβαν!» σχολίασε περιχαρής.
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Ό Λάζλο Ιντρίγκ έβαλε τα γέλια. «Χαίρομαι που η 
όσφρησή σου δεν έχει γεράσει καθόλου, αλλά… Ξέρεις πώς 
το λένε στον χώρο μας;»

«Στον χώρο μας;» επανέλαβε η Βίνα, έκπληκτη. «Δεν 
ήξερα ότι έχουμε και δικό μας χώρο, γλυκέ μου…»

Ό Λάζλο, όμως, συνέχισε απτόητος: «Λένε ότι έπειτα από 
μια κηδεία μοναδική παρηγοριά είναι το φαγητό. Κι αν δεν 
κάνω λάθος, γλυκιά μου, αν στρίψουμε στο δεύτερο στενό 
αριστερά, θα βρούμε την ταβέρνα του Αμπντούλ του ξεδο-
ντιάρη, τη θυμάσαι; Ό προφήτης του κεμπάπ!»

Και κάπως έτσι, η πιο μυστηριώδης οικογένεια του κό-
σμου γιόρτασε την έξοδο του Λάζλο από το κίτρινο φέρε-
τρο, μπροστά από ένα πιάτο ψητό αρνί, γεμάτο καρυκεύ-
ματα και ένα μείγμα μπαχαρικών που η συνταγή του ήταν 
τόσο παλιά όσο και η… Σφίγγα.
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