
∏
ξερα ότι ο αδελφός µου θα µεταµορφωνόταν σε πάν-
θηρα προτού αυτό συµβεί. Καθώς οδηγούσα µε κατεύ-
θυνση την αποµονωµένη κοινότητα στο σταυροδρόµι

του Χότσοτ, ο αδελφός µου χάζευε το ηλιοβασίλεµα βυθισµέ-
νος στη σιωπή. Ο Τζέισον φορούσε κάτι παλιά ρούχα και κρα-
τούσε µια πλαστική σακούλα από το Wal-Mart, γεµάτη λίγα
πράγµατα που µπορεί να του φαίνονταν χρήσιµα – οδοντό-
βουρτσα και καθαρά εσώρουχα. Είχε ζαρώσει, χαµένος µέσα
στο ογκώδες µπουφάν παραλλαγής, µε βλέµµα καρφωµένο
ευθεία µπροστά. Το πρόσωπό του είχε τεντωθεί από την ανά-
γκη να ελέγξει το φόβο και τον εκνευρισµό του.

«Έχεις µαζί σου το κινητό σου;» τον ρώτησα, συνειδητο-
ποιώντας µόλις βγήκαν οι λέξεις από το στόµα µου ότι τον
είχα ξαναρωτήσει. Αντί όµως να µε αποπάρει γι’ αυτό, ο Τζέι-
σον ένευσε καταφατικά. Ήταν ακόµη απόγευµα, αλλά στα
τέλη Ιανουαρίου σκοτεινιάζει νωρίς.

Απόψε θα είχαµε την πρώτη πανσέληνο του Νέου Έτους.
Όταν πάρκαρα το αµάξι, ο Τζέισον γύρισε προς το µέρος

µου και, παρά τον χαµηλό φωτισµό, µπόρεσα να διακρίνω την
αλλαγή στα µάτια του. ∆εν ήταν πια γαλάζια σαν τα δικά µου.
Ήταν κιτρινωπά. Και το σχήµα τους είχε αλλάξει.

«Αισθάνοµαι παράξενο το πρόσωπό µου», είπε. Εξακολου-
θούσε, ωστόσο, να µην έχει πάρει πρέφα τι συνέβαινε.

Το µικροσκοπικό Χότσοτ στεκόταν σιωπηλό και ακίνητο
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στο µισόφωτο. Ένας ψυχρός άνεµος διέσχιζε τους γυµνούς
αγρούς, ενώ τα πεύκα και οι βελανιδιές σείονταν από τις ριπές
του παγωµένου αέρα. Μόνον ένας άνδρας φαινόταν µε γυµνό
µάτι. Στεκόταν έξω από ένα φρεσκοβαµµένο µικρό σπίτι. Τα
µάτια του άνδρα ήταν κλειστά και το γενειοφόρο πρόσωπό του
ατένιζε τον σκοτεινιασµένο ουρανό. Ο Καλβίνος Νόρρις περί-
µενε µέχρι να ανοίξει ο Τζέισον την πόρτα του συνοδηγού και
να κατέβει από το παλιό µου Νόβα, προτού πλησιάσει για να
σκύψει στο παράθυρό µου. Κατέβασα το τζάµι.

Τα χρυσοπράσινα µάτια του ήταν όσο αξέχαστα τα θυµό-
µουν, µα ο υπόλοιπος εξακολουθούσε να παραµένει εντελώς
αδιάφορος. Κοντός, γκριζαρισµένος και γεροδεµένος, έµοιαζε
µε εκατοντάδες άλλους άνδρες που είχα γνωρίσει στο Μπαρ
του Μερλότ*, µε εξαίρεση εκείνα τα µάτια.

«Θα τον προσέχω», είπε ο Καλβίνος Νόρρις. Πίσω του, ο
Τζέισον στεκόταν µε τη πλάτη στραµµένη σ’ εµένα. Η αύρα
που περιέβαλλε τον αδελφό µου είχε αλλόκοτη υφή· έµοιαζε
να δονείται. 

∆εν έφταιγε ο Καλβίνος Νόρρις για όλα αυτά. ∆εν ήταν
εκείνος που είχε δαγκώσει τον αδελφό µου και τον είχε αλλά-
ξει για πάντα. Ο Καλβίνος γεννήθηκε αυτό που ήταν, πανθη-
ράνθρωπος· ήταν η φύση του. Πίεσα τον εαυτό µου να ξεστο-
µίσει: «Σ’ ευχαριστώ».

«Θα τον φέρω σπίτι το πρωί».
«Στο δικό µου σπίτι, σε παρακαλώ. Έχει αφήσει το φορτη-

γάκι του εκεί».
«Εντάξει, λοιπόν. Καλή νύχτα να ’χεις». Σήκωσε πάλι το
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πρόσωπό του για να το φυσήξει ο άνεµος, κι εγώ ένιωσα πως
όλη η κοινότητα περίµενε, πίσω από παράθυρα και πόρτες,
εµένα να φύγω.

Οπότε κι έφυγα.

Ο Τζέισον χτύπησε την πόρτα µου στις εφτά το επόµενο
πρωί. Κρατούσε ακόµα τη σακουλίτσα από το Wal-Mart,
χωρίς να έχει χρησιµοποιήσει τίποτα από το περιεχόµενό της.
Το πρόσωπό του είχε µελανιές και τα χέρια του ήταν καλυµ-
µένα µε γρατσουνιές. ∆εν είπε λέξη. Με κοίταξε απλώς έντο-
να όταν τον ρώτησα πώς ήταν, και µετά µε προσπέρασε, για
να κατευθυνθεί στο καθιστικό κι από κει στο διάδροµο. Έκλει-
σε την πόρτα της τουαλέτας του διαδρόµου µε µια αποφασι-
στική κλαγγή. Ένα δευτερόλεπτο µετά, άκουσα το νερό να
τρέχει κι έβγαλα έναν βαθύ κι αποκαµωµένο αναστεναγµό,
ολόκληρο για µένα. Παρόλο που είχα πάει στη δουλειά κι είχα
επιστρέψει κουρασµένη γύρω στις δύο τη νύχτα, δεν είχα κοι-
µηθεί αρκετά.

Όταν σηκώθηκε ο Τζέισον, του είχα ετοιµάσει αυγά µε
µπέικον. Κάθισε στο παλιό τραπέζι της κουζίνας µ’ έναν αέρα
ικανοποίησης: ένας άνδρας που επιδίδεται σε µία οικεία κι
ευχάριστη πράξη. Αφού όµως ατένισε για ένα δευτερόλεπτο το
πιάτο του, αναπήδησε κι έτρεξε πίσω στο µπάνιο, κλωτσώντας
την πόρτα πίσω του για να κλείσει. Τον άκουσα να ξερνάει
ξανά και ξανά.

Στάθηκα έξω από την τουαλέτα άπραγη, ξέροντας ότι ο
αδερφός µου δεν θα ήθελε να µπω. Έπειτα από ένα λεπτό,
γύρισα στην κουζίνα και πέταξα το φαγητό στο σκουπιδοτενε-
κέ: ήταν κρίµα να πάει χαµένο, αλλά δεν µπορούσα να πιέσω
τον εαυτό µου να φάει.

ΣΑΡΛΑΙΝ ΧΑΡΡΙΣ
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Όταν ο Τζέισον επέστρεψε, είπε µόνο: «Καφέ;» Η όψη
του ήταν ωχρή κι ο ίδιος βάδιζε σαν να πονούσε. 

«Είσαι εντάξει;» ρώτησα, χωρίς να είµαι σίγουρη αν θα
µπορούσε να απαντήσει ή όχι. Γέµισα µία κούπα µε καφέ.

«Ναι», είπε µια στιγµή αργότερα, λες κι έπρεπε να το σκε-
φτεί. «Ήταν η πιο απίστευτη εµπειρία της ζωής µου».

Για ένα κλάσµα του δευτερολέπτου, νόµισα ότι εννοούσε
τον εµετό στην τουαλέτα, αλλά σίγουρα αυτή δεν ήταν µια νέα
εµπειρία για τον Τζέισον. Έπινε –και µάλιστα πολύ– από την
εφηβεία του, µέχρι που συνειδητοποίησε ότι κάποιος που κρέ-
µεται πάνω από τη λεκάνη της τουαλέτας ξερνώντας τ’ άντε-
ρά του δεν είχε τίποτα το γοητευτικό ή ελκυστικό πάνω του. 

«Η µεταµόρφωση», είπα µε ένταση.
Συµφώνησε µαζί µου κουνώντας το κεφάλι του και λικνίζο-

ντας την κούπα µε τον καφέ στα χέρια του. Κράτησε το πρό-
σωπό του πάνω από τον αχνό που ανέδιδε η καυτή δυνατή
µαυρίλα. Συνάντησε το βλέµµα µου µε τα µάτια του, που είχαν
ξανά το συνηθισµένο γαλάζιο χρώµα τους. «Μιλάµε για απί-
στευτο χαµό», είπε. «Εγώ, βέβαια, που µε δάγκωσαν και δεν
γεννήθηκα έτσι, δεν γίνοµαι αληθινός πάνθηρας σαν τους
άλλους».

∆ιέκρινα φθόνο στη φωνή του.
«Αλλά κι αυτό που γίνοµαι είναι εκπληκτικό. Νιώθεις τη

µαγεία µέσα σου, νιώθεις τα κόκαλά σου να µετακινούνται και
να προσαρµόζονται, η όρασή σου αλλάζει… Μετά, βρίσκεσαι
πιο κοντά στο έδαφος και βαδίζεις εντελώς διαφορετικά, κι
όσο για το τρέξιµο, γαµώτο µου, µπορείς να τρέξεις. Μπορείς
να κυνηγήσεις…» Τότε η φωνή του έσβησε.

Ούτως ή άλλως, δεν θα τρελαινόµουν να µάθω λεπτοµέρει-
ες γι’ αυτό το σηµείο.
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«Άρα, δεν είναι και τόσο άσχηµα, ε;» ρώτησα κι ένωσα σφι-
χτά τις παλάµες µου µεταξύ τους. Ο Τζέισον ήταν όλη η οικο-
γένεια που είχα, µε εξαίρεση µια ξαδέρφη που εξόκειλε στον
υπόκοσµο των ναρκωτικών χρόνια πριν.

«∆εν είναι και τόσο άσχηµα», συµφώνησε ο Τζέισον και
µου χάρισε το χαµόγελο που χαράχτηκε στο πρόσωπό του.
«Όταν γίνεσαι ζώο, είναι τέλεια. Όλα είναι τόσο απλά. Όταν
όµως επιστρέφεις στην ανθρώπινη µορφή, τότε αρχίζεις να
ανησυχείς για διάφορα».

∆εν είχε τάσεις αυτοκτονίας. ∆εν είχε πτοηθεί καν. Κι εγώ
δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι κρατούσα την ανάσα µου, µέχρι
που την άφησα να βγει. Ο Τζέισον θα κατάφερνε να ζήσει µε
το χαρτί που του είχε µοιράσει η ζωή. Μια χαρά θα ήταν.

Η ανακούφιση ήταν απίστευτη, λες κι είχα αποσπάσει κάτι
που είχε σφηνώσει άσχηµα ανάµεσα στα δόντια µου ή είχα
τινάξει ένα αιχµηρό πετραδάκι απ’ το παπούτσι µου. Μέρες
ολόκληρες –εβδοµάδες, καλύτερα– ανησυχούσα, και τώρα
είχα αποβάλει το άγχος, επιτέλους. Αυτό δεν σήµαινε ότι η
ζωή του Τζέισον ως µορφοπλάστη θα ήταν ανέµελη, τουλάχι-
στον κατά τη δική µου γνώµη. Αν παντρευόταν µια κανονική
γυναίκα, τα παιδιά τους θα ήταν φυσιολογικά. Αν όµως
παντρευόταν κάποια από την κοινότητα των πλαστών στο
Χότσοτ, θα αποκτούσα ανίψια που θα µετατρέπονταν σε ζώα
µία φορά το µήνα. Τουλάχιστον, αυτό θα τους συνέβαινε µετά
την εφηβεία· αυτό θα έδινε χρόνο και σε αυτά και στη θεία
τους τη Σουκ να προετοιµαστούν.

Ευτυχώς για τον Τζέισον, είχε πολλές µέρες άδεια, εποµέ-
νως δεν τον περίµεναν στην οδική υπηρεσία της κοινότητας.
Εγώ, όµως, είχα δουλειά απόψε. Μόλις ο Τζέισον έφυγε µε το
φανταχτερό αγροτικό φορτηγάκι του, σύρθηκα πίσω στο κρε-
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βάτι µου ντυµένη µε το τζιν παντελόνι µου και µέσα σε πέντε
περίπου λεπτά µε είχε πάρει αµέσως ο ύπνος. Η ανακούφιση
ενήργησε καταπραϋντικά.

Όταν ξύπνησα, είχε πάει σχεδόν τρεις το µεσηµέρι και
ήταν πλέον ώρα να ετοιµαστώ για τη βάρδια µου στου Μερ-
λότ. Έξω, ο ήλιος ήταν φωτεινός και καθαρός, ενώ η θερµο-
κρασία έδειχνε γύρω στους 20 βαθµούς σύµφωνα µε το θερµό-
µετρό µου για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Θερµο-
κρασία όχι και τόσο ασυνήθιστη για τη βόρεια Λουϊζιάνα τον
Ιανουάριο. Θα έπεφτε µόλις ο ήλιος θα έδυε, κι ο Τζέισον θα
άλλαζε. Θα είχε όµως λίγη γούνα –δεν καλύπτεται τελείως µε
τρίχωµα, καθώς µετατρέπεται σε µισό άνθρωπο-µισό αίλουρο–
κι επίσης θα βρισκόταν µαζί µε άλλους πάνθηρες. Θα πήγαι-
ναν για κυνήγι. Τα δάση γύρω από το Χότσοτ, τα οποία βρί-
σκονταν σε µια αποµακρυσµένη γωνιά της Κοµητείας Ρέναρ-
ντ, θα γίνονταν ξανά επικίνδυνα απόψε. 

Καθώς πήγαινα να φάω, να κάνω ντους και να διπλώσω τα
πλυµένα ρούχα, σκέφτηκα δεκάδες πράγµατα που θα ήθελα να
µάθω. Αναρωτήθηκα αν οι µορφοπλάστες θα σκότωναν ένα
ανθρώπινο ον, στην περίπτωση που έπεφταν επάνω του µέσα
στο δάσος. Αναρωτήθηκα πόση ανθρώπινη συνείδηση διατη-
ρούσαν στη ζωώδη µορφή τους. Αν ζευγάρωναν µε τη µορφή
πάνθηρα, γεννούσαν αιλουροειδές ή µωρό; Τι συνέβαινε όταν
µια έγκυος πανθηρογυναίκα αντίκριζε ολόγιοµο φεγγάρι; Ανα-
ρωτήθηκα αν ο Τζέισον γνώριζε την απάντηση σε όλα αυτά τα
ερωτήµατα, αν ο Καλβίνος τον είχε ενηµερώσει ως ένα βαθµό.

Χαιρόµουν όµως που δεν είχα υποβάλει ερωτήσεις στον
Τζέισον το ίδιο πρωί, ενώ όλα ήταν ακόµα τόσο καινούργια γι’
αυτόν. Θα είχα άφθονες ευκαιρίες να τον ρωτήσω αργότερα.

Για πρώτη φορά µετά την Πρωτοχρονιά, σκεφτόµουν το
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µέλλον. Το σύµβολο της πανσελήνου στο ηµερολόγιό µου δεν
µου φαινόταν πλέον µια τελεία που σήµαινε το τέλος κάποιου
πράγµατος, αλλά απλώς άλλος ένας τρόπος για να υπολογίζω
το χρόνο. Καθώς φορούσα τη στολή της σερβιτόρας (µαύρο
παντελόνι, λευκή µπλούζα µε λαιµόκοψη-χαµόγελο και µαύρα
Reebok) ένιωθα σχεδόν ζαλισµένη από ευθυµία. Αυτή τη φορά
είπα να αφήσω κάτω τα µαλλιά µου, αντί να τα τραβήξω πίσω
και να τα πιάσω αλογοουρά. Φόρεσα ένα ζευγάρι στρογγυλά
µικρά σκουλαρίκια σε φωτεινό κόκκινο, τα οποία συνδύασα µε
κραγιόν στην ίδια απόχρωση. Με ελαφρύ βάψιµο στα µάτια
µου και λίγο ρουζ στα µάγουλα, ήµουν έτοιµη να φύγω. 

Είχα παρκάρει στο πίσω µέρος του σπιτιού το προηγούµε-
νο βράδυ, οπότε έλεγξα την πίσω βεράντα προσεκτικά, για να
βεβαιωθώ ότι δεν είχαν στήσει καρτέρι τίποτα βαµπίρια, προ-
τού κλειδαµπαρώσω την πόρτα πίσω µου. Με είχαν αιφνιδιά-
σει στο παρελθόν, ένα διόλου ευχάριστο συναίσθηµα. ∆εν είχε
σκοτεινιάσει εντελώς, αλλά όλο και κάποιος µπορεί να είχε
ξυπνήσει νωρίς. Προφανώς, το τελευταίο πράγµα που περίµε-
ναν οι Γιαπωνέζοι όταν είχαν εφεύρει το συνθετικό αίµα ήταν
πως η διαθεσιµότητά του θα έβγαζε τα βαµπίρ από το βασί-
λειο του θρύλου και θα τα οδηγούσε στο φως της πραγµατικό-
τητας. Οι Γιαπωνέζοι, πασάροντας αυτό το υποκατάστατο
αίµατος σ’ εταιρείες κινητών µονάδων και σ’ εντατικές νοσο-
κοµείων, είχαν απλώς προσπαθήσει να βγάλουν χρήµατα. Αντί
γι’ αυτό, όµως, είχε αλλάξει για πάντα ο τρόπος που βλέπαµε
τον κόσµο.

Μια κι έκανα λόγο για βαµπίρ (µονόλογο, για την ακρί-
βεια), αναρωτήθηκα αν ο Μπιλ Κόµπτον βρισκόταν στο σπίτι
του. Το Βαµπίρ Μπιλ υπήρξε ο πρώτος µου έρωτας και
«ζούσε» ακριβώς απέναντί µου, µετά το νεκροταφείο. Τα σπί-
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τια µας βρίσκονταν κατά µήκος του κοινοτικού δρόµου, ακρι-
βώς έξω από την κωµόπολη του Μπον Ταν, νότια από το
µπαρ όπου εργαζόµουν. Τώρα τελευταία, ο Μπιλ ταξίδευε
πολύ. Μάθαινα ότι είχε γυρίσει σπίτι του µονάχα όταν τύχαι-
νε να περάσει από του Μερλότ, κάτι που έκανε κατά καιρούς
για να αναµειχθεί µε το ντόπιο στοιχείο και να πιει λίγο ζεστό
Ο ρέζους θετικό. Προτιµούσε το Αληθινό Αίµα, το πιο ακριβό
γιαπωνέζικο συνθετικό του είδους. Μου είχε εκµυστηρευθεί
ότι µόνο αυτό ικανοποιούσε σχεδόν πλήρως τη λαχτάρα του
να πιει φρέσκο αίµα κατ’ ευθείαν από την πηγή. Καθώς έχω
υπάρξει µάρτυρας σε κρίση αιµολαγνείας τού Μπιλ, δεν θα
µπορούσα παρά να ευχαριστώ τον Θεό για το Αληθινό Αίµα.
Ορισµένες φορές, ο Μπιλ µού έλειπε αφάνταστα.

Κούνησα το µυαλό µου. Το παρόν ένα πράγµα απαιτούσε:
να βγω απ’ το βούρκο. Όχι άλλο άγχος! Όχι άλλος φόβος!
Ελεύθερη στα είκοσι έξι! ∆ουλειά! Σπίτι πληρωµένο! Λεφτά
στην τράπεζα! Όλα αυτά ήταν καλά και θετικά πράγµατα. 

Όταν έφτασα στο µπαρ, ο χώρος στάθµευσης ήταν φίσκα.
Κατάλαβα ότι θα είχα δουλειά απόψε. Οδήγησα ως τον πίσω
χώρο, στην είσοδο για τους εργαζόµενους. Ο Σαµ Μερλότ,
ιδιοκτήτης κι αφεντικό µου, ζούσε εκεί από πίσω, σ’ ένα λυό-
µενο το οποίο διέθετε ακόµα και αυλή που περιστοιχιζόταν
από θάµνους – το ισοδύναµο ενός λευκού φράκτη µε πασσά-
λους, κατά την άποψη του Σαµ. Κλείδωσα το αµάξι µου και
µπήκα από την πίσω πόρτα για το προσωπικό, η οποία έβλε-
πε σ’ ένα διάδροµο που οδηγούσε στις τουαλέτες, σ’ έναν
ευρύχωρο αποθηκευτικό χώρο και στο γραφείο του Σαµ.
Τακτοποίησα το τσαντάκι και το πανωφόρι µου σ’ ένα άδειο
συρτάρι του γραφείου του, σήκωσα τις πεσµένες κόκκινες κάλ-
τσες µου, τίναξα το κεφάλι µου για να πέσουν σωστά τα µαλ-
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λιά µου και διέσχισα το άνοιγµα της πόρτας (µίας πόρτας σχε-
δόν πάντα ανοιχτής) που οδηγούσε στη µεγάλη αίθουσα του
µπαρ-εστιατορίου. Όχι πως η κουζίνα πρόσφερε τίποτα
περισσότερο από τα βασικά: χάµπουργκερ, κροκέτες κοτό-
πουλου, τηγανιτές πατάτες και ροδέλες κρεµµυδιού, σαλάτες
το καλοκαίρι και τσίλι το χειµώνα.

Ο Σαµ ήταν ο µπάρµαν, ο πορτιέρης και κατά καιρούς ο
µάγειρας, αν και προσφάτως σταθήκαµε τυχεροί ώστε να έχει
καλυφθεί αυτή η τελευταία θέση: οι εποχικές αλλεργίες του
τον είχαν χτυπήσει άσχηµα, καθιστώντας τον µάλλον ακατάλ-
ληλο να ασχολείται µε το φαγητό. Η καινούργια µαγείρισσα
είχε απαντήσει στην αγγελία του Σαµ κι είχε εµφανιστεί µόλις
την προηγούµενη εβδοµάδα. Οι µάγειρες δεν έµεναν για πολύ
στου Μερλότ, µα ήλπιζα ότι η Σουήτι Ντεζ Αρτ θα στέριωνε
για λίγο. Ερχόταν πάντα στην ώρα της, έκανε καλά τη δουλειά
της και δεν προκαλούσε κανένα πρόβληµα στο υπόλοιπο προ-
σωπικό. Πραγµατικά, τι περισσότερο µπορούσες να ζητήσεις;
Ο τελευταίος µάγειράς µας είχε κατακλύσει τη φίλη µου την
Αρλήν µε µια έντονη έκρηξη ελπίδας ότι ήταν ο Ένας –στην
περίπτωσή της, πρέπει να ήταν ο τέταρτος ή ο πέµπτος
Ένας– προτού κόψει λάσπη µεσονυχτίς µαζί µε τα πιάτα, τα
πιρούνια και τη CD συσκευή της. Τα παιδιά της καταρρακώ-
θηκαν· όχι επειδή είχαν αγαπήσει τον τύπο, αλλά επειδή τους
έλειπε το µηχάνηµα. 

Έπεσα πάνω σ’ έναν τοίχο από θόρυβο και καπνό, που µ’
έκανε να νοµίζω ότι έµπαινα σε άλλο σύµπαν. Οι καπνιστές
κάθονταν στη δυτική πλευρά της αίθουσας, ο καπνός όµως δεν
φαινόταν να γνωρίζει ότι έπρεπε να µείνει εκεί. Στόλισα το
πρόσωπό µου µ’ ένα χαµόγελο και βρέθηκα πίσω από την
µπάρα για να δώσω ένα φιλικό χτύπηµα στο µπράτσο του

ΣΑΡΛΑΙΝ ΧΑΡΡΙΣ
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Σαµ. Αφού γέµισε µε επαγγελµατισµό ένα ποτήρι µπύρα και
το πάσαρε σ’ έναν πελάτη, τοποθέτησε ακόµα ένα ποτήρι
κάτω από την κάνουλα για να ξανακάνει το ίδιο. 

«Πώς πάνε τα πράγµατα;» είπε προσεκτικά ο Σαµ. Ήξερε
τα πάντα για τα προβλήµατα του Τζέισον, αφού ήταν µαζί µου
τη νύχτα που είχα βρει τον αδελφό µου αιχµάλωτο σ’ ένα
παράπηγµα στο Χότσοτ. Έπρεπε όµως να «στρογγυλέψουµε»
το διάλογό µας· τα µεν βαµπίρ είχαν δηµοσιοποιήσει την
ύπαρξή τους, αλλά οι µορφοπλάστες και τα Όντα –οι Λυκάν-
θρωποι, δηλαδή– καλύπτονταν ακόµα από το µανδύα της
µυστικότητας. Ο περιθωριακός κόσµος των υπερφυσικών πλα-
σµάτων περίµενε να δει πώς θα κυλήσει η φάση για τα βαµπίρ
προτού ακολουθήσουν το παράδειγµά τους και δηµοσιοποιή-
σουν την ύπαρξή τους. 

«Καλύτερα απ’ ό,τι περίµενα». Του χαµογέλασα σηκώνο-
ντας το βλέµµα µου προς εκείνον, όχι και πολύ βέβαια, καθώς
ο Σαµ δεν είναι ψηλός άνδρας. Έχει λυγερή κορµοστασιά,
αλλά είναι δυνατότερος απ’ όσο δείχνει. Έχει περάσει τα τριά-
ντα –ή, τουλάχιστον, έτσι νοµίζω εγώ– κι έχει ξανθοκόκκινα
µαλλιά, τα οποία περιβάλλουν το κεφάλι του σαν φωτοστέφα-
νο. Είναι καλός άνθρωπος και σπουδαίο αφεντικό. Επίσης
είναι µορφοπλάστης, που σηµαίνει ότι µπορεί να µεταµορφω-
θεί σε οποιοδήποτε ζώο. Σχεδόν πάντα επιλέγει να µεταβλη-
θεί σ’ ένα πολύ γλυκό κόλεϊ µε φανταστικό τρίχωµα. Ορισµέ-
νες φορές περνάει απ’ το σπίτι µου και τον αφήνω να κοιµη-
θεί στο κιλίµι του καθιστικού. «Μια χαρά θα τα πάει».

«Χαίροµαι», µου είπε. ∆εν µπορώ να διαβάσω τα µυαλά των
µορφοπλαστών όσο εύκολα διαβάζω τα ανθρώπινα, µπορώ
ωστόσο να διακρίνω πότε η διάθεση κάποιου είναι αληθινή ή
όχι. Ο Σαµ χαιρόταν επειδή εγώ χαιρόµουν. 
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