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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΠΡΩΤΗ
Στη Σταχτόχρωμη, στις βόρειες ακτές της Μεγάλης Θάλασσας, ο Τάραλντεκ είχε συναθροίσει τα μέλη της συμμορίας του μέσα στο απόγευμα. Ήταν η μεγαλύτερη συμμορία που είχε δημιουργηθεί εδώ και
πολλά χρόνια σε τούτη τη συνοικία της Ατέρμονης Πολιτείας. Αποτελείτο από πρώην φυλακισμένους, από εξωδιαστασιακούς που δεν είχαν βρει και τόσο καλή τύχη ερχόμενοι στη Ρελκάμνια, από παλιούς
λιμενεργάτες, από πειρατές που είχαν βαρεθεί τη θάλασσα, από κλεφτρόνια, από μισθοφόρους, κι από φονιάδες.
«Είμαστε έτοιμοι!» φώναξε ο Τάραλντεκ, αντικρίζοντάς τους, ανεβασμένος σ’ένα κιβώτιο. «Είσαστε όλοι έτοιμοι – το αισθάνομαι! Η Ρασιλλώ, η Μεγάλη Κυρά του Σιδήρου, το ψιθυρίζει στο μυαλό μου! Είσαστε
όλοι έτοιμοι!» Από το λαιμό του κρεμόταν το περιδέραιο με το σύμβολο
της Ρασιλλώς, της κόρης του Κρόνου, προστάτιδας των πολεμιστών,
των μισθοφόρων, των αγωνιστών – των σκληρών ανθρώπων: Δύο διασταυρωμένα μακρύκαννα πιστόλια, ένα ξίφος να περνά όρθιο από το
κέντρο του Χ που σχημάτιζαν, και δύο γυναικεία μάτια – ένα ανάμεσα
στο ξίφος και στο ένα πιστόλι, κι ένα ανάμεσα στο ξίφος και στο άλλο
πιστόλι. Έμοιαζε έτσι να διαμορφώνεται ένα πρόσωπο από όπλα.
Η συμμορία του Τάραλντεκ – ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης, όπως ήθελαν να λέγονται – κραύγασε, καθώς όλοι ύψωναν τα όπλα τους στον
αέρα.
«Ξεκινάμε τη μεγάλη ζωή!» φώναξε ο Τάραλντεκ. Και μετά ανέβηκαν
σε δίκυκλα και ανοιχτά τετράκυκλα οχήματα κι έφυγαν από το Περπάτημα, τη γειτονιά όπου κατοικούσαν – ένα μέρος, κατά κύριο λόγο,
εγκαταλειμμένο από άλλους.
(Ο Νικόλαος διάβαζε το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής, ψάχνοντας να βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τη νεκρή του μητέρα, βέβαιος ότι εκεί υπήρχε η απά3
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ντηση που αναζητούσε. Τώρα γύρισε σελίδα, καθισμένος στο γραφείο
του...)
Ανατολικά της Μεγάλης Θάλασσας, στη Ρόδα, ο Καρλ ανέβηκε στο
γρήγορο αγωνιστικό δίκυκλό του, το έβγαλε από το γκαράζ, και το οδήγησε προς την αφετηρία του αγώνα. Τριγύρω ένα μεγάλο πλήθος
ήταν συγκεντρωμένο· μουσικές αντηχούσαν από τα πελώρια ηχεία·
σημαίες κυμάτιζαν. Τίποτα το πολύ ιδιαίτερο για τη Ρόδα, όπου κάθε
μέρα γίνονταν αγώνες δρόμου στις φαρδιές οδούς της, στις γέφυρες,
και στις σήραγγές της.
Ο Καρλ σταμάτησε το δίκυκλό του ανάμεσα στα υπόλοιπα που βρίσκονταν στην αφετηρία. Τριάντα-δύο δυνατές μηχανές μούγκριζαν και
γρύλιζαν πίσω από τη μουσική. Ο Καρλ ήξερε το τραγούδι που παιζόταν τώρα: Καπνοί στα Σύννεφα, του συγκροτήματος Ποικιλόχρωμες
Βαβούρες.
Μετά, την προσοχή του τράβηξε μια γυναίκα που καθόταν σ’ένα δίκυκλο χωρίς να φορά το κράνος της–
Αδύνατον!
Πριν από πέντε μέρες την είχε σκοτώσει αυτή τη γυναίκα. Είχε δει το
σώμα της να τινάζεται σαν μαριονέτα – σπασμένο – αιμόφυρτο. Ακόμα
κι αν δεν είχε σκοτωθεί (πράγμα απίθανο), αποκλείεται τώρα να ήταν
εδώ!
Όταν την είχε συναντήσει βρισκόταν τουλάχιστον πεντακόσια χιλιόμετρα απόσταση από τη Ρόδα, προς τα βόρεια.
Το μεγάλο αεροπλάνο απογειώθηκε από τον Βόρειο Αερολιμένα της
Ρελκάμνια, και ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι, λόγω ισχυρών
ρευμάτων σήμερα στα υψηλότερα στρώματα του ουρανού, ίσως να ταρακουνιόνταν λίγο ώσπου να φτάσουν στο σημείο μετάβασης για Αιθέρα. Δεν χρειαζόταν, όμως, πανικός. Να φρόντιζαν, απλώς, όλοι να είναι
καλά δεμένοι στις θέσεις τους, και κανένας να μη σηκωνόταν μέχρι να
έχουν περάσει το σημείο μετάβασης και να έχουν βγει από τη Ρελκάμνια.
(Ο Νικόλαος δεν έδωσε σημασία στον δυνατό θόρυβο που έκαναν τα
οχήματα καθώς περνούσαν κάτω από την πολυκατοικία του. Ήταν
απορροφημένος με το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής. Νόμιζε ότι είχε βρει, επιτέλους, τρόπο
να επικοινωνήσει με τη νεκρή του μητέρα!)
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«Το πάρτι σας ήταν εξαιρετικό ως συνήθως, κυρία μου,» είπε ο Σόρκεμ-Θολ, χαμογελώντας μέχρι τ’αφτιά, απλώνοντας τα χέρια του προς
την οικοδέσποινα.
Η Ζιρτάλια-Κροβ γέλασε και του έσφιξε και τα δύο χέρια. «Τα παραλές, όπως πάντα, καλέ μου Σόρκεμ. Και,» πρόσθεσε με προσποιητά σοβαρή όψη που έκανε το πρόσωπό της να μοιάζει αστείο, «έχεις, σίγουρα, παραπιεί.»
«Μα επακόλουθο ήταν, βέβ– Οογκχχ...» Έπιασε ξαφνικά το στήθος
του σαν κάτι να τον έπνιγε.
«Σόρκεμ!»
Ο ευγενής διπλώθηκε, έπεσε στο πάτωμα, σπαρταρώντας. Οι άλλοι
ευγενείς γύρω του κοίταζαν παραξενεμένοι, φοβισμένοι. Η σύζυγός
του ξεπρόβαλε μέσα απ’τον κόσμο, φορώντας τη γούνα της, έτοιμη για
αναχώρηση. «Τι έγινε;» ρώτησε. «Τι έπαθε;»
«Βοηθήστε τον!» φώναξε η Ζιρτάλια-Κροβ. «Φέρτε κάποιον να τον
βοηθήσει!» γονατισμένη πλάι στον Σόρκεμ-Θολ, ο οποίος έβηχε και
σπαρταρούσε.
(Πριν από πέντε μέρες την είχα σκοτώσει – αυτή την ίδια γυναίκα –
είμαι σίγουρος! Τρέχαμε στις Ανάλαφρες Ερημιές. Το δίκυκλό μου πετούσε εκεί – κυριολεκτικά σχεδόν! – τόσο κοντά στο Άρπαγμα. Οι τροχοί του με το ζόρι ακουμπούσαν στους δρόμους ανάμεσα στα ψηλά
εγκαταλειμμένα οικοδομήματα.
Είχα μόλις ξεφύγει από μια συμμορία των Ανάλαφρων Ερημιών –
κάτι τρελούς που πηδούσαν από τη μια άκρη των δρόμων στην άλλη.
Που πηδούσαν από τη μια ταράτσα στην άλλη – επάνω σε οχήματα!
Ουρλιάζοντας σαν δαιμονικά πνεύματα να τους είχαν καταλάβει.
Τους είχα αφήσει πίσω μου, ικανοποιημένος που γλίτωσα με τη ζωή
μου παρότι δεν είχα βρει σε τούτα τα μέρη εκείνο που ήθελα.
Και τώρα αυτή η γυναίκα είχε παρουσιαστεί από τα δεξιά μου, πάνω
σε δίκυκλο, καταδιώκοντάς με. Προσπαθούσα να την αποφύγω, μα
ήταν πολύ επίμονη, και αρκετά καλή οδηγός, όφειλα να ομολογήσω.
Φορούσε κράνος, κλειστό, και δεν έβλεπα το πρόσωπό της. Στην αρχή
νόμιζα πως ήταν άντρας, αν και σύντομα διέκρινα το φύλο της από τη
φιγούρα του σώματός της.
Για κάποια ώρα κυνηγιόμασταν μες στους δρόμους, τρέχοντας ανάμεσα σε παλιές πολυκατοικίες, πηγαίνοντας προς τα νότια, προς τα
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σύνορα των Ανάλαφρων Ερημιών, προς τα εκεί όπου οι ελκτικές δυνάμεις άρχιζαν να γίνονται φυσιολογικές για τη Ρελκάμνια, μακριά
από το Άρπαγμα. Η γυναίκα δεν έλεγε να μ’αφήσει στην ησυχία μου·
ήταν τόσο καλή στην οδήγηση δίκυκλου όσο κι εγώ, η καταραμένη
δαιμόνισσα του Σκοτοδαίμονος!
Ευτυχώς είχα έρθει οπλισμένος εδώ. Δεν είναι να έρχεσαι άοπλος σε
τέτοιες άγριες περιοχές, κοντά σε πέρατα της Ρελκάμνια. Τράβηξα μια
χειροβομβίδα από την τσέπη μου, γύρισα την ασφάλεια, γύρισα τον
διακόπτη (με τον αντίχειρα και τα δύο), και πέταξα τη βόμβα πίσω
μου.
Η έκρηξη, λόγω των ασθενικών ελκτικών δυνάμεων, παραλίγο να με
στείλει στην άλλη άκρη της Ατέρμονης Πολιτείας, τρόπος του λέγειν,
αλλά κατάφερα να κρατήσω το δίκυκλο υπό τον έλεγχό μου. Και μετά
γύρισα για να δω τι είχε συμβεί. Το δίκυκλο της γυναίκας ήταν εκτοξευμένο πάνω σ’έναν τοίχο, μαυρισμένο, τσακισμένο. Η ίδια η γυναίκα
ήταν στην αντίπερα άκρη του δρόμου, ακίνητη, πεσμένη σαν σπασμένη μαριονέτα, με αίματα επάνω της. Από περιέργεια, την πλησίασα.
Σταμάτησα το δίκυκλό μου και τραβώντας το πιστόλι μου κατέβηκα
από τη σέλα.
Η γυναίκα έμεινε ασάλευτη καθώς βημάτιζα επιφυλακτικά προς το
μέρος της. Πρέπει να ήταν νεκρή. Η κρυστάλλινη προσωπίδα του κράνους της ήταν μισοσπασμένη. Το έπιασα, με το ένα χέρι, και το τράβηξα απ’το κεφάλι της. Το πρόσωπό της ήταν λευκό με απόχρωση του
ροζ (και γεμάτο αίματα), τα μαλλιά της μακριά και μαύρα (και γεμάτα
αίματα). Εξακολουθούσε να μην κινείται. Ναι, νεκρή, σίγουρα. Στη ζώνη της ήταν ένα θηκαρωμένο πιστόλι. Το ήξερα ότι με κυνηγούσε για
να με σκοτώσει. Ληστής.
Αλλά μέχρι στιγμής νόμιζα ότι όλοι οι κάτοικοι των Ανάλαφρων Ερημιών είχαν πορφυρό δέρμα.
Δεν έμεινα άλλο εκεί. Ανέβηκα στο δίκυκλό μου και έφυγα, κατευθυνόμενος προς τον Βόρειο Αερολιμένα της Ρελκάμνια. Ήθελα να είμαι
στη Ρόδα όταν ο αγώνας δρόμου θα άρχιζε.)
Το μεγάλο αεροπλάνο κλυδωνιζόταν έντονα από πανίσχυρους ανέμους, καθώς σκαρφάλωνε ολοένα και πιο ψηλά στα στρώματα του ουρανού της Ρελκάμνια πηγαίνοντας προς το σημείο μετάβασης για Αιθέρα.
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Οι επιβάτες άρχισαν να τρομάζουν. Κάποιοι μιλούσαν νευρικά αναμεταξύ τους· κάποιοι ήταν σιωπηλοί και κοκαλωμένοι στις θέσεις τους·
κάποιοι έπαιρναν βαθιές ανάσες, με τα μάτια κλειστά· κάποιοι ξερνούσαν· μια γυναίκα ούρλιαζε και μια αεροσυνοδός πλησίασε για να την ηρεμήσει.
«Παρακαλώ, μην πανικοβάλλεστε,» ακούστηκε η φωνή του δεύτερου
πιλότου από το μεγάφωνο. «Πολύ σύντομα θα–»
Τότε ήταν που το αεροσκάφος έχασε τη δύναμή του κι έγειρε απότομα
προς τα δεξιά.
Στριγκλιές, φωνές, ουρλιαχτά.
Η ενεργειακή ροή των μηχανών! παρατήρησε ο πρώτος πιλότος από
τις ενδείξεις της κονσόλας του. Κάτι δεν πήγαινε καλά με την ενεργειακή
ροή των μηχανών! «Δες τι σκατά κάνουν οι μάγισσες, γαμώ τα μυαλά
του Σκοτοδαίμονος γαμώ!» είπε στον δεύτερο πιλότο· κι εκείνος έφυγε
αμέσως, προσπαθώντας να μην παραπατήσει και πέσει, πιάνοντας τοιχώματα και χειρολαβές από δω κι από κει.
Φτάνοντας στο κέντρο ισχύος του μεγάλου αεροπλάνου, είδε ότι η μία
από τις δύο μάγισσες που ρύθμιζαν την ενεργειακή ροή του σκάφους
ήταν πεσμένη στο πλάι καθώς καθόταν στο ειδικό κάθισμα· το κεφάλι
της έγερνε στον ώμο της. Ο δεύτερος πιλότος αμέσως την πλησίασε.
Προσπάθησε να τη συνεφέρει, ενώ η άλλη μάγισσα, έχοντας τα μάτια
κλειστά, εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τη Μαγγανεία Κινήσεως – αλλά μία μάγισσα δεν ήταν αρκετή για ένα τόσο μεγάλο αεροσκάφος: ειδικά για ένα αεροσκάφος με αιθερικές ιδιότητες.
Ο δεύτερος πιλότος προσπάθησε να συνεφέρει τη λιπόθυμη γυναίκα...
και διαπίστωσε ότι δεν ήταν λιπόθυμη. Ήταν νεκρή.
Ο Καρλ ατένισε παραξενεμένος τη γυναίκα που είχε δει νεκρή. Ακόμα
κι αν είχε κάνει λάθος – αν ήταν απλά λιπόθυμη – αποκλείεται τώρα να
μπορούσε να βρίσκεται εδώ!
Κι όμως ήταν η ίδια.
Και τώρα γύρισε να τον κοιτάξει. Τα βλέμματά τους συναντήθηκαν.
Ο Καρλ αισθάνθηκε ένα ρίγος να τον διατρέχει. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα;
Απομάκρυνε το βλέμμα της από τον Καρλ, φορώντας το κράνος της,
με την κρυστάλλινη προσωπίδα κατεβασμένη.
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(Η Άλικη Αλίκη έτρεχε πάνω στα σκαλοπάτια της Σκάλας, ανεβαίνοντας, στρίβοντας: αλλάζοντας μια σκάλα, πιάνοντας μια άλλη. Τριγύρω
ήταν όλο πλούσιες μονοκατοικίες με ωραίους κήπους. Επιτέλους, είχε
καταφέρει να το εντοπίσει το άθλιο στοιχειό! Κι αυτή τη φορά δεν θα
το άφηνε να της ξεφύγει. Ύστερα απ’ό,τι είχε κάνει, ήταν δικό της.
Τα πολεοσημάδια την οδηγούσαν. Πλησίαζε... πλησίαζε... Ναι, εκεί:
σ’αυτήν εκεί τη μονοκατοικία απ’όπου μουσική αντηχούσε.
Τι άλλο, όμως, της έλεγαν τώρα τα σημάδια της Πόλης;
Φόνος;)
Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης έφτασε στη γειτονιά που άκουγε στο
όνομα Γερτή. Τα οχήματά τους – δίκυκλα και ανοιχτά τετράκυκλα –
γέμισαν την κεντρική πλατεία, τρομοκρατώντας τον κόσμο. Τα μέλη
της συμμορίας άρχισαν να χτυπάνε και να αρπάζουν ανθρώπους, και
να ρίχνουν πυροβολισμούς στον αέρα. Οι λιγοστοί αστυφύλακες που
βρίσκονταν εδώ έτρεξαν έντρομοι να φύγουν. Έναν η συμμορία τον
έπιασε, τον έδεσε πίσω από ένα τετράκυκλο, και ξεκίνησε να τον σέρνει· ο οδηγός και οι άλλοι πάνω στο ανοιχτό όχημα γελούσαν και φώναζαν. Μια άλλη αστυφύλακα τη γράπωσαν προτού απομακρυνθεί και
της τράβηξαν τα ρούχα απ’τη μέση και κάτω, την έγδυσαν κατά το ήμισυ, σηκώνοντας τα γαλανόδερμα πόδια της στον αέρα μες στη μέση
της πλατείας, δένοντας το ένα σ’έναν στύλο φωτός και το άλλο σ’έναν
άλλο στύλο φωτός, ενώ εκείνη ούρλιαζε και χτυπιόταν.
Τα μαγαζιά γύρω απ’την πλατεία έκλειναν γρήγορα· οι ιδιοκτήτες
και οι υπάλληλοι κλειδαμπαρώνονταν μέσα.
«Ακούστε με! Ακούστε με, φοβητσιάρηδες!» είπε ο Τάραλντεκ χρησιμοποιώντας μεγάφωνο, καθισμένος πάνω στο μεγάλο δίκυκλό του με τη μάγισσα Βεατρίκη’χοκ γαντζωμένη πίσω του, έχοντας
ένα λοξό μειδίαμα στα μαυροβαμμένα χείλη της. «Ο Τρόμος της

Σταχτόχρωμης είναι πανίσχυρος. Αλλά δεν είναι εδώ επειδή
θέλει το κακό σας. Γουστάρουμε κι αγαπάμε τους κανονικούς, δουλευταράδες ανθρώπους. Τους κωλόμπατσους είναι που μισούμε. Αλλά θέλουμε να ζήσουμε κι εμείς σαν άνθρωποι, για να μη γίνονται φασαρίες. Θα μας δίνετε κατιτίς,
το λοιπόν, από δω και στο εξής: έναν φόρο τιμής, να πούμε,
8
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να είμαστε όλοι εντάξει κι ευχαριστημένοι σε τούτα τα μέρη. Θα ξεκινήσουμε από απόψε! Θα περάσουμε απ’όλα τα
καταστήματα εδώ και στους γύρω δρόμους και θα πάρουμε
κάποια συμβολικά χρήματα, να πούμε· κι αν είστε συνεργάσιμοι, όλα καλά, δεν θα έχουμε προβλήματα. Αν κάποιος κάνει προβλήματα – τι να κάνουμε κι εμείς μαζί του; – δεν θα
έχουμε άλλη επιλογή απ’το να του δείξουμε το άσχημό μας
πρόσωπο.»
«Τι σκατά γίνεται εκεί μέσα;» ρώτησε ο πιλότος. «Δε μπορώ να το οδηγήσω έτσι! Τι έχουν πάθει και δεν ρυθμίζουν σωστά τη ροή της ενέργειας;»
«Είναι νεκρή, Ροντ.»
«Νεκρή; Τι...;»
«Η μία από τις δύο – η Φενίλδα’μορ – είναι νεκρή.»
«Πώς είναι δυνατόν να...;» Ο πιλότος προσπαθούσε να κάνει το αεροπλάνο να ανεβεί προς το σημείο μετάβασης, αλλά αυτό ήταν αδύνατον
πλέον. Το σκάφος μπορούσε μονάχα να χάνει ύψος, όχι να κερδίζει. Και
οι λυσσασμένοι άνεμοι το σφυροκοπούσαν άγρια από κάθε μεριά. Τα
όργανα πλοήγησης είχαν τρελαθεί.
«Πρέπει να έπαθε καρδιακή ανακοπή–»
«Τι λες, ρε! Τι...!»
«Από τους ανέμους... δεν ξέρω... Ίσως κάποιο τράνταγμα να την ενόχλησε καθώς το μυαλό της ήταν σε επαφή με– ΑΑΑ!» Ο δεύτερος πιλότος
έχασε την ισορροπία του, προσπάθησε να πιαστεί από κάπου–
–έπεσε πάνω στον πρώτο πιλότο–
Το μεγάλο αεροπλάνο πήρε τούμπα στον ουρανό της Ατέρμονης Πολιτείας.
Οι επιβάτες ούρλιαζαν, τρελαμένοι.
Μια αεροσυνοδός χτύπησε το μέτωπό της στο διάτοιχο. Λιποθύμησε.
Η τελευταία μάγισσα στο κέντρο ισχύος τραντάχτηκε τόσο άγρια που
το κεφάλι της κοπάνησε δυνατά στην πίσω μεριά του ειδικού καθίσματός της, το μυαλό της αποπροσανατολίστηκε τελείως· αν το κάθισμα δεν
είχε λουριά για τα χέρια και για τα πόδια, η μάγισσα θα είχε τιναχτεί
πέρα· η Μαγγανεία Κινήσεως διαλύθηκε από τη σκέψη της–
9
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Οι μηχανές του αεροσκάφους άρπαξαν φωτιά...
(Αυτό ήταν! Θα πήγαινε τώρα στις Κατακόμβες της Σταχτόχρωμης
και θα επικοινωνούσε με τη νεκρή μητέρα του. Θα αψηφούσε τον Χάροντα, τον Ανόφθαλμο, και θα έβρισκε την ψυχή της μέσα από το Έρεβος. Το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους
Θαλάμους Αυτής τού είχε δώσει τη λύση που ζητούσε, σε συνδυασμό με
τα όσα έγραφε η Απαγορευμένη Βίβλος του Ερέβους – που δεν ήταν και
τόσο «απαγορευμένη», απλώς λιγάκι δύσκολο να τη βρεις στα περισσότερα βιβλιοπωλεία.
Ο Νικόλαος δεν θα έχανε άλλο χρόνο. Άρχισε να ετοιμάζεται, αγνοώντας τις κραυγές που αντηχούσαν απόμακρα ως το διαμέρισμά του,
αγνοώντας τους κρότους, αγνοώντας τα λόγια που έρχονταν από κάποιο μεγάφωνο. Τα αφτιά του τα είχαν ακούσει όλα· το μυαλό του δεν
είχε ακούσει τίποτα.)
«Δε... δε μπορώ να καταλάβω τι...» ψέλλισε ο γιατρός της οικίας της
Ζιρτάλια-Κροβ γονατισμένος πλάι στον Σόρκεμ-Θολ, που ακόμα σπαρταρούσε σαν ψάρι, κρατώντας το στήθος του.
«Κάποιος τον δηλητηρίασε!» αναφώνησε η σύζυγος του Σόρκεμ-Θολ.
«Ένας φονιάς είναι ανάμεσά μας! Ένας φονιάς!»
«Είναι δηλητήριο;» ρώτησε η Ζιρτάλια τον γιατρό. «Είναι δηλητήριο;»
Εκείνος κοίταξε τον κατάλευκο λαιμό του Σόρκεμ-Θολ· κοίταξε το
στήθος του το οποίο είχε πριν από λίγο γυμνώσει σπάζοντας τα κουμπιά του πουκαμίσου του ευγενή· κοίταξε τα μάτια του, τραβώντας
πίσω τα βλέφαρα. «Αν είναι δηλητήριο, κυρία, δεν το έχω ξανασυναντήσει... Αλλά δεν νομίζω ότι είναι...»
«Τι έχει, τότε; Κάτι έχει πάει στον λαιμό του; Τι σκατά γιατρός είσαι,
Φρεντ;»
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, κυρία! Και, όχι, τίποτα δεν έχει πάει
στον λαιμό του. Εξάλλου, μου είπατε ότι δεν έτρωγε όταν άρχισε να
πνίγεται–»
«Κάνε κάτι, γαμώτο!» Η Ζιρτάλια-Κροβ χτύπησε νευρικά το πόδι της
στο έδαφος της αυλής της οικίας. Ο Σόρκεμ ήταν παιδικός της φίλος –
τον ήξερε χρόνια – δεν θα τον άφηνε να πεθάνει έτσι. Κι εκτός των άλλων, τι αντίκτυπο θα είχε αυτό για εκείνη ανάμεσα στους αριστοκρά10
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τες της Σκάλας; Τέτοιο σκάνδαλο μες στην ίδια της την οικία! «Κάνε
κάτι!»
Ο Φρεντ κοίταζε αμήχανα τον Σόρκεμ-Θολ. «Μοιάζει να... να πνίγεται
σαν νάναι κάτω απ’το νερό...»
«Τι βλακείες είν’ αυτές που μου λες, γαμώτο!» Η Ζιρτάλια στράφηκε
στους άλλους ευγενείς. «Καλέστε έναν γιατρό! Καλέστε έναν Βιοσκόπο, καλύτερα! Καλέστε κάποιον για να βοηθήσει!»
Πολλοί άνοιξαν τους τηλεπικοινωνιακούς πομπούς τους ταυτόχρονα,
κάνοντας κλήσεις, αρχίζοντας να μιλάνε.
Ένας άντρας ήρθε βιαστικά μέσα από το πλήθος. «Ζιρτάλια! Εγώ είμαι εδώ. Μην ανησυχείς. Θα βρω τι συμβαίνει.» Ήταν ο Βάρνελ’νιρΛάντι, ένας μάγος του τάγματος των Βιοσκόπων.
«Πού ήσουν τόση ώρα;»
«Μέσα. Τώρα το έμαθα.» Πλησίασε τον Σόρκεμ-Θολ, αρχίζοντας ήδη
να μουρμουρίζει κάποιο ξόρκι κάτω απ’την ανάσα του. Γονάτισε δίπλα
στον ευγενή που σπαρταρούσε.
«Απομακρυνθείτε! Απομακρυνθείτε όλοι απ’αυτόν τον άνθρωπο!»
Η γυναικεία φωνή τούς ξάφνιασε καθώς ερχόταν από τη μεριά της
εισόδου του κήπου. Γυρίζοντας η Ζιρτάλια-Κροβ είδε μια γυναίκα που,
σίγουρα, δεν ήταν καλεσμένη. Μια γυναίκα που της φάνηκε πολύ παράξενη. Κοκκινόδερμη με κατακόκκινα μαλλιά, ντυμένη με ρούχα όλο
κρόσσια και πτυχώσεις. Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο παράξενες δερματοστιξίες – ουρές, καμπύλες, ασυνήθιστα γεωμετρικά σχήματα. Τα
χέρια της ήταν γεμάτα δαχτυλίδια, περικάρπια, βραχιόλια.
«Ποια είσαι συ;» αναφώνησε η Ζιρτάλια. «Πώς βρέθηκες εδώ; Πώς
σ’άφησαν να μπεις;»
«Οι φρουροί σου είναι λιγάκι μπλεγμένοι μ’ένα στοιχειακό αυτή τη
στιγμή–»
«Τι;»
«Κάντε πέρα!» πρόσταξε η παράξενη γυναίκα τον γιατρό και τον Βιοσκόπο. «Κάντε πέρα, αλλιώς αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει! Το πνεύμα που του έχει επιτεθεί θα τον πνίξει.»
Ο Φρεντ και ο Βάρνελ-Λάντι απομακρύνθηκαν αμέσως.
Το αεροπλάνο έπεφτε, και ο πρώτος πιλότος, αφού ξέμπλεξε απ’τον
δεύτερο πιλότο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να το σταματήσει. Θα
11
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σκοτωθούμε! σκέφτηκε, πανικόβλητα. Μεγάλε Κρόνε, σώσε μας! Θα
σκοτωθούμε!
Καθώς έχαναν ύψος όμως είδε τις ακτές της Μεγάλης Θάλασσας από
κάτω τους, είδε τα νερά να στραφταλίζουν στο τελευταίο φως του ήλιου
της Ατέρμονης Πολιτείας.
Στο νερό! σκέφτηκε ο πιλότος. Τουλάχιστον να πέσουμε στο νερό!
Και προσπάθησε να οδηγήσει το αεροπλάνο πάνω από τα οικοδομήματα
και προς τη θάλασσα...
Η σημαία της έναρξης του αγώνα υψώθηκε.
Ο Καρλ, έχοντας φορέσει το κράνος του, ήταν έτοιμος να ξεκινήσει
το δίκυκλό του. Η μηχανή μούγκριζε. Ολόκληρο το όχημα τρανταζόταν,
μεταφέροντας τις δονήσεις του στο σώμα του Καρλ, κάνοντάς τον να
αισθάνεται όμορφα, σχεδόν σαν να είχε μια ξαναμμένη γυναίκα από
κάτω του.
Το μυαλό του, ωστόσο, δεν μπορούσε να πάψει να σκέφτεται την
παράξενη τύπισσα που κανονικά θα έπρεπε να ήταν νεκρή. Τι σκατά
ήθελε εδώ, στον αγώνα; Τι ήθελε εδώ; Για εκείνον είχε έρθει;
Και πώς ήταν δυνατόν νάναι ζωντανή;
Η σημαία της έναρξης κατέβηκε απότομα.
Ο Καρλ έβαλε σε κίνηση τους τροχούς του, ξεκινώντας, τρέχοντας
ανάμεσα στα υπόλοιπα δίκυκλα. Η παράξενη γυναίκα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά του.
Με ακολουθεί!
(«Ποια είσαι;» είπε η Ζιρτάλια-Κροβ. «Σε ρώτησα ποια είσαι!»
Η Άλικη Αλίκη τής έκανε νόημα να σωπάσει και, στεκόμενη πάνω
απ’τον άντρα που πνιγόταν, άρχισε ένα Ξόρκι Πνευματικής Εκδιώξεως,
εστιάζοντας το μυαλό της πλήρως στη μαγική δουλειά της, αγνοώντας
τους αριστοκράτες γύρω της οι οποίοι μουρμούριζαν σαν αγέλη από
καλοθρεμμένες γάτες. Όλο συμμορίες, κάθε είδους, παντού στην Πόλη...)
Τα μέλη του Τρόμου της Σταχτόχρωμης άρχισαν να πηγαίνουν σε
καταστήματα γύρω από την πλατεία και στους γειτονικούς δρόμους,
ζητώντας χρήματα. Απαιτώντας «φόρο τιμής» (μην ξέροντας, προφανώς, οι περισσότεροι από αυτούς τι πραγματικά σημαίνει φόρος τιμής). Όταν οι καταστηματάρχες ή οι υπάλληλοι δεν τους άνοιγαν, χτυπούσαν τις πόρτες δυνατά· κι αν εξακολουθούσαν να μην τους ανοί12
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γουν, έσπαγαν τις πόρτες χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ή διέλυαν παράθυρα και βιτρίνες και εισέβαλλαν από εκεί. Έριχναν και μερικούς πυροβολισμούς προς τα πάνω, τυχαία, για να τρομοκρατήσουν.
Ο Νικόλαος, έχοντας μόλις βγει από την πολυκατοικία του, μην έχοντας καταλάβει μέχρι στιγμής τι γινόταν στη γειτονιά, είδε ξαφνιασμένος τη συμμορία να έχει γεμίσει τους δρόμους. Είδε δυο γυναίκες να
πυροβολούν με τα πιστόλια τους έναν άντρα που είχε τολμήσει να
υψώσει καραμπίνα ενάντια στη συμμορία, αναγκάζοντάς τον να τρέξει
μέσα σ’ένα σοκάκι. Είδε έναν μυώδη τύπο με μακριά μαλλιά να χτυπά
με μια βαριοπούλα μια πόρτα για να τη διαλύσει. Είδε δυο άλλους άντρες και μια γυναίκα να παίρνουν λεφτά από έναν περιπτερά που έμοιαζε τρομοκρατημένος.
Από πού είχαν έρθει αυτοί οι παλιάνθρωποι; αναρωτήθηκε ο Νικόλαος. Ποιοι ήταν; Αλλά μετά πρόσεξε το σύμβολο επάνω τους. Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης. Τι δουλειά, όμως, μπορεί να είχαν εδώ; Στο
Περπάτημα βρίσκονταν αυτοί· εκεί δεν βρίσκονταν;
Ο Νικόλαος προσπάθησε να τους αποφύγει, βαδίζοντας γρήγορα, με
σκοπό να φτάσει σε μια από τις εισόδους της Κατακόμβης. Ευτυχώς
είχε πάρει ένα πιστόλι μαζί του (για καλό και για κακό), αν και αμφέβαλλε ότι θα μπορούσε να τον σώσει αν αυτοί οι αγριάνθρωποι τον
έβαζαν στο μάτι.
«Ε!» του φώναξε ένας της συμμορίας. «Τι κάνεις εσύ εκεί ύπουλα στο
πλάι;»
Ο Νικόλαος άρχισε να τρέχει.
«ΕΕεεε! Στάσου δω, παλιογαμιόλη!»
Ο Νικόλαος δεν κοίταξε πίσω. Έστριψε σε μια γωνία, ανέβηκε σε μια
σκάλα στο πλάι μιας πολυκατοικίας, γονάτισε πάνω στα σκαλοπάτια
της, ζάρωσε, ελπίζοντας να ήταν καλά κρυμμένος. Δύο δίκυκλα με
τρεις αναβάτες πέρασαν από κάτω του, ψάχνοντάς τον αναμφίβολα.
Με έχασαν...
Ανέπνευσε ξανά.
Τότε ήταν που το μεγάλο αεροπλάνο πέρασε πάνω από τη Σταχτόχρωμη. Η σκιά του έπεσε στους δρόμους της, θορυβώντας τους πάντες. Ένα του φτερό κοπάνησε στο πλάι μιας πολυκατοικίας που δεν
βρισκόταν μακριά από τη σκάλα όπου ήταν κρυμμένος ο Νικόλαος – ο
οποίος διπλώθηκε για ν’αποφύγει θραύσματα από πέτρες, γυαλιά, και
13
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σίδερα που ήρθαν προς το μέρος του – τα αισθάνθηκε να χτυπάνε την
πλάτη και τους ώμους του.
Αλλά αυτή δεν ήταν η μόνη καταστροφή που το αεροσκάφος προκάλεσε στην περιοχή περνώντας από πάνω της, πολύ πιο χαμηλά απ’ό,τι
ήταν συνετό...
Ο πιλότος νόμιζε ότι τα είχε καταφέρει καλά. Τους είχε κρατήσει στον
αέρα όσο έπρεπε· δεν είχαν πέσει. Και τώρα η θάλασσα ήταν κοντά. Έκανα ό,τι μπορούσα, σκέφτηκε. Τα υπόλοιπα, Κρόνε, εσύ τα αναλαμβάνεις. Σώσε μας!
Κι άφησε το μεγάλο αεροπλάνο να βουτήξει–
(Ξαφνικά κύματα ήρθαν από το λιμάνι της Σταχτόχρωμης, πλημμυρίζοντας τους δρόμους κοντά στις προβλήτες.)
Το σώμα του Σόρκεμ-Θολ έπαψε να σπαρταρά σαν ψάρι έξω απ’το
νερό· έμεινε ακίνητο για μια στιγμή· ύστερα κύρτωσε προς τα πάνω,
το στόμα του άνοιξε, και μια μαύρη θολούρα πετάχτηκε ανάμεσα από
τα σαγόνια του. Ένα ημιδιάφανο μελανό νέφος που θύμιζε εφιάλτη.
Ένα απόκοσμο τσύριγμα γέμισε τ’αφτιά τους, και οι αριστοκράτες
γύρω από τον Σόρκεμ-Θολ και την παράξενη πορφυρόδερμη γυναίκα
άρχισαν να φωνάζουν. «Τι είναι αυτό;» απαίτησε η Ζιρτάλια-Κροβ. «Τι
είναι αυτό, μα τον Κρόνο;»
Το σώμα του Σόρκεμ-Θολ είχε ξαφνικά χαλαρώσει, και ο ευγενής έπαιρνε βαθιές ανάσες σαν να τον είχαν τραβήξει μέσα από το νερό. Η
παράξενη μάγισσα έκανε άλλο ένα ξόρκι, ατενίζοντας έντονα το μελανό νέφος αντίκρυ της, καθώς αυτό αιωρείτο ακόμα πάνω από τον ξαπλωμένο Σόρκεμ-Θολ. Αλλά ό,τι κι αν επιχειρούσε η πορφυρόδερμη,
πορφυρομάλλα γυναίκα δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει, γιατί το
στοιχειό τινάχτηκε πέρα και μακριά, πετώντας ανάμεσα στο πλήθος
των αριστοκρατών, που απομακρύνονταν από το διάβα του, τρομαγμένοι, φωνάζοντας.
Η μάγισσα καταράστηκε και το κυνήγησε, τρέχοντας.
«Περίμενε!» της φώναξε η Ζιρτάλια-Κροβ. «Πού πας; Ποια είσαι; –
Περίμενε!»
(Τα πάντα γέμισαν νερό, πλημμύρισαν. Αλλά δεν μπορεί να ήταν τυχαίο που είχε πέσει το μεγάλο αεροπλάνο. Η Νορέλτα-Βορ το διαισθανόταν. Δεν πέφτει έτσι απλά ένα αεροσκάφος με μια Θυγατέρα της
Πόλης μέσα.
14
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Καθώς βουτούσαν στη θάλασσα, η Νορέλτα είχε ήδη λύσει τη ζώνη
του καθίσματός της, είχε ελευθερωθεί. Κι αυτό τής χρειάστηκε, γιατί
τώρα πολλοί φαίνονταν, μέσα απ’το νερό, παγιδευμένοι εξαιτίας των
ζωνών ασφαλείας. Προσπαθούσαν, περίτρομοι, να λυθούν ενώ πνίγονταν.
Η Νορέλτα χτύπησε, με τη γροθιά της, το παράθυρο δίπλα της, για να
το σπάσει. Αλλά δεν έσπαγε· το γυαλί του ήταν πολύ χοντρό, πολύ ανθεκτικό. Και η αναπνοή της τελείωνε. Ακόμα κι οι Θυγατέρες χρειάζονταν αέρα για να ζήσουν.
Και – γαμώτο! – της είχαν πάρει το πιστόλι της και το ξιφίδιό της όταν την έλεγξαν, προτού μπει στο αεροπλάνο. Δεν είχε μαζί της τίποτα
χρήσιμο για να διαλύσει το καταραμένο τζάμι!
Ολόγυρά της άνθρωποι χτυπιόνταν σπασμωδικά, άνθρωποι πνίγονταν. Προσπαθούσαν ν’ανοίξουν τις πόρτες του αεροσκάφους και, λόγω της πίεσης του νερού, δεν μπορούσαν.
Η Νορέλτα-Βορ είδε ένα πολεοσημάδι που της έδωσε τη λύση – ένα
γοβάκι που στροβιλιζόταν μέσα στον πλημμυρισμένο θάλαμο των επιβατών σαν αντικείμενο που μοιάζει να βρίσκεται σε τελείως λάθος θέση επάνω σε σουρεαλιστικό πίνακα. Η σκέψη της Νορέλτα έστριψε σε
διαφορετική νοητική λεωφόρο. Φυσικά! Αυτό είναι! Έβγαλε το γοβάκι
της κι άρχισε να χτυπά το παράθυρο με το σκληρό, αρκετά μεγάλο τακούνι.
Το τζάμι ράγισε–
Έσπασε–
Η θάλασσα μπήκε με πίεση, σπρώχνοντας τη Νορέλτα πίσω.
Αλλά σύντομα κατάφερε να βγει από το παράθυρο, χτυπώντας γρήγορα τα χέρια και τα πόδια της.
Η θάλασσα ήταν πολύ κρύα, και η αναπνοή της τελείωνε...)
Ο Νικόλαος κατέβηκε από τη σκάλα αφού βεβαιώθηκε πως μέλη της
συμμορίας δεν βρίσκονταν πλέον από κάτω του. Χαλασμός είχε ξαφνικά γίνει πάνω που είχε βρει τρόπο να επικοινωνήσει με τη νεκρή του
μητέρα, λες κι οι θεοί να τον είχαν καταραστεί! Αλλά δεν θα τα παρατούσε τώρα· δεν θα επέστρεφε στο σπίτι του, όπως θα είχε κάνει υπό
φυσιολογικές συνθήκες.
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Με τον σάκο του στον ώμο, προσεχτικά αλλά και γρήγορα συγχρόνως, κατευθύνθηκε προς μια από τις εισόδους της Κατακόμβης της
Σταχτόχρωμης, έχοντας συνεχώς το νου του για μέλη της συμμορίας.
«Τι ήταν αυτό τ’αεροπλάνο, ρ’αρχηγέ; Για μας τοστείλαν;
Για να μας κυνηγήσουν;»
Ο Τάραλντεκ αγριοκοίταξε τον Γουίλιαμ τον Αφτιά, καθισμένος ακόμα πάνω στο δίκυκλό του, στην πλατεία. «Τι λες,
ρε τρελαμένε;»
Η Βεατρίκη’χοκ γελούσε, πιασμένη πίσω απ’τον Τάραλντεκ.
«Θα έπεφτε στη θάλασσα αν το είχαν στείλει για εμάς;»
«Είσαι σίγουρη ότι έπεσε στη θάλασσα, μάγισσα;» είπε ο
Γουίλιαμ.
«Προς τα εκεί» – έδειξε με το κοντό ραβδί της που ήταν γεμάτο κρυστάλλους, μικροσκοπικά κάτοπτρα, και περίεργα
κυκλώματα – «είναι η θάλασσα. Κι αν δεν είχε πέσει στο νερό,
θα το είχες αισθανθεί, ανόητε.»
Ο Γουίλιαμ συνοφρυώθηκε. «Ναι...» είπε προβληματισμένα.
«Αλλά, πάνω που κάναμε τη μεγάλη μας εξόρμηση, να πέσει
τόσο μεγάλο αεροπλάνο; Γιατί;»
«Φύγε από μπροστά μου πια, ρε ηλίθιε!» γκάριξε ο Τάραλντεκ, χάνοντας την υπομονή του. «Και πήγαινε να μαζέψεις
κάνα φόρο τιμής απ’τα καταστήματα! Κουνήσου!»
Ο Καρλ δεν προσπαθούσε τώρα να προσπερνά μόνο τα υπόλοιπα δίκυκλα του αγώνα· προσπαθούσε και να απομακρυνθεί από το δίκυκλο
που καβαλούσε η γυναίκα που θα έπρεπε να ήταν νεκρή. Και δεν το
έβρισκε εύκολο. Ήταν καλή οδηγός, παρατηρούσε όπως είχε παρατηρήσει και πριν από πέντε μέρες, στις Ανάλαφρες Ερημιές. Συνεχώς
βρισκόταν κοντά του, και ο Καρλ αισθανόταν κρύο ιδρώτα να κυλά
επάνω του. Δεν είχε φέρει μαζί του όπλα στον αγώνα, φυσικά· απαγορεύονταν. Αλλά η γυναίκα μπορεί να είχε φέρει· μπορεί, κάπως, να είχε
κρύψει κάποιο μικρό πιστόλι από τους ελεγκτές. Και τώρα μπορεί να
περίμενε νάρθει η κατάλληλη στιγμή για να τον σκοτώσει.
Θα ήταν δύσκολο, βέβαια, να το κάνει αυτό χωρίς να τη δουν, όχι μόνο οι άλλοι δικυκλιστές μα και πολύς κόσμος ακόμα. Υπήρχαν τηλεοπτικοί πομποί σε διάφορα σημεία της πορείας του αγώνα, οι οποίοι
μετέδιδαν τη δράση στους δέκτες των καναλιών της Ρόδας.
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Ο Καρλ κατέβηκε σε μια σήραγγα, καλά φωτισμένη, προσπερνώντας
μια δικυκλίστρια. Ένας άλλος, όμως, βγήκε απρόοπτα απ’τα δεξιά του
και τον πέρασε, επάνω στη μεγάλη στροφή. Ο Καρλ έριξε μια ματιά
στον καθρέφτη του. Η «νεκρή» εξακολουθούσε να έρχεται πίσω του –
η δαιμόνισσα του Σκοτοδαίμονος! Δε φαινόταν, ωστόσο, να πηγαίνει
να πιάσει κανένα όπλο μέσα από το δερμάτινο πανωφόρι της. Όχι ακόμα, τουλάχιστον.
Ο Καρλ βγήκε από τη σήραγγα. Εφτά άλλα δίκυκλα ήταν μπροστά
του, και δύο ακόμα τον πλησίαζαν απειλητικά από πίσω, χωρίς να υπολογίζει αυτό της παράξενης γυναίκας.
(Δε θα της ξέφευγε πάλι το καταραμένο στοιχειακό! Θα το έπιανε
αυτή τη φορά! Η Άλικη Αλίκη έτρεχε μες στον κήπο της μονοκατοικίας,
ακολουθώντας τη μελανή θολούρα που δημιουργούσε το πνεύμα στον
υλικό κόσμο αλλά και τα πολεοσημάδια που άφηνε πίσω του.
Η μελανή θολούρα σύντομα θα εξαφανιζόταν, όπως ήξερε η Αλίκη·
ήδη είχε αρχίσει να ξεθωριάζει. Το στοιχειακό τη διατηρούσε για κάποια λεπτά μόνο αφότου έβγαινε μέσα από ανθρώπινο σώμα το οποίο
είχε πνίξει ή αποτύχει να πνίξει.
Ήταν μια πολύ μοχθηρή και επικίνδυνη πνευματική οντότητα, και
είχε σκοτώσει έναν φίλο της Αλίκης. Αλλά τώρα δεν θα της γλίτωνε.
Καθώς η μελανή θολούρα εξαφανιζόταν, η Θυγατέρα της Πόλης διέκρινε το στοιχειακό να γλιστρά μέσα στη μονοκατοικία από ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου.
Θα σε βρω όπου κι αν πας!
Η Αλίκη έσπρωξε μια πόρτα του ισογείου και μπήκε κι εκείνη στη
μονοκατοικία, αρθρώνοντας ένα Ξόρκι Πνευματικής Ανιχνεύσεως και
έχοντας συγχρόνως το βλέμμα της στα πολεοσημάδια εδώ μέσα, στο
όμορφα στολισμένο σαλόνι που είχε βρεθεί.)
Κολυμπώντας έχασε τον προσανατολισμό της. Δεν ήξερε προς τα πού
ήταν το πάνω και προς τα πού το κάτω. Προς τα πού έπρεπε να πάει για
να βγει από το νερό. Και η ανάσα της τελείωνε· έβλεπε χρώματα και
σκοτοδίνες να στροβιλίζονται μπροστά της. Αλλά δεν μπορεί να πέθαινε
έτσι, δεν μπορεί, το αεροπλάνο αποκλείεται να είχε πέσει τυχαία
μ’εκείνη μέσα του, για κάποιο λόγο είχε βρεθεί εδώ... Η θάλασσα την παρέσυρε σ’ένα πολύ βαθύ και πολύ σκοτεινό μέρος...
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Ο Νικόλαος άναψε τον φακό του φτάνοντας πίσω από τους θάμνους
στο μικρό πάρκο. Κανένας από τη συμμορία δεν ήταν εδώ· δεν υπήρχε
τίποτα για να λεηλατήσουν. Αλλά ούτε και κανείς άλλος βρισκόταν στο
πάρκο· μάλλον είχαν φοβηθεί απ’ό,τι γινόταν: φωνές και πυροβολισμοί ακόμα αντηχούσαν στους δρόμους. Ο Νικόλαος παραμέρισε το
χώμα πάνω από τη σιδερένια καταπακτή, έβγαλε έναν γάντζο από τον
σάκο του, τον έπιασε στην εσοχή της καταπακτής, και τράβηξε προς
τα πάνω, σηκώνοντας το καπάκι.
Έστρεψε το φως του φακού του προς το σκοτάδι του στρογγυλού
ανοίγματος, διαλύοντάς το. Παλιά μεταλλικά σκαλιά φανερώθηκαν. Ο
Νικόλαος άρχισε να κατεβαίνει στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης.
Μαζεύονται οι αστυφύλακες! Οι αστυφύλακες! φώναζαν τα
μέλη του Τρόμου της Σταχτόχρωμης. Είχαν δει τα θωρακισμένα τετράκυκλα οχήματα να έρχονται, και τα δίκυκλα που
είχαν δύο αναβάτες το καθένα – έναν οδηγό κι έναν τυφεκιοφόρο. Κοπανήστε την – έρχονται οι μπάτσοι! Κοπανήστε την!
«ΟΧΙ!» φώναξε ο Τάραλντεκ. «Χτυπήστε τους! Χτυπήστε
τους! Είμαστε πιο δυνατοί απ’αυτούς! Είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ! Μου
το έχει φανερώσει η Ρασιλλώ. Θα νικήσουμε! Δείξτε τους ποιοι κάνουν κουμάντο σε τούτη τη γαμημένη συνοικία! Χτυπήστε τους!»
(«Βρείτε αυτή τη γυναίκα!» πρόσταξε η Ζιρτάλια-Κροβ τους φρουρούς της. «Βρείτε την! Δε θέλω να τρέχει έτσι μες στο σπίτι μου! Μπορεί να κλέψει τίποτα.»
Οι μισθοφόροι μπήκαν στη μονοκατοικία, ψάχνοντας.
Η Ζιρτάλια-Κροβ έμεινε στον κήπο, μαζί με τους καλεσμένους της.
Όποια κι αν ήταν η πορφυρόδερμη γυναίκα με τις δερματοστιξίες στο
πρόσωπο είχε, τουλάχιστον, σώσει τον Σόρκεμ. Αν δεν ήταν αυτή, μάλλον τώρα θα ήταν νεκρός. Άρα, της χρωστάω.
Μια μισθοφόρος είπε: «Πρέπει να είναι μάγισσα, κυρία. Στην πύλη
έστειλε εναντίον μας κάτι που δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε.
Ήταν σαν άνεμος χωρίς να φυσά.»
«Και πού είναι τώρα;»
Η μισθοφόρος ανασήκωσε τους ώμους. «Έφυγε. Απλά έφυγε, ύστερ’
από λίγο. Ίσως να τρόμαξε όταν είπα να καλέσουν τον Κρίστοφερ’μορ.»)
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Η Άλικη Αλίκη στάθηκε στα μέσα μιας από τις σκάλες της μονοκατοικίας, έχοντας αντιληφτεί μια γνώριμη παρουσία κοντά της.
Έλα εδώ τώρα, φίλε μου, είπε νοητικά στον Νήνεμο Άνεμο, υψώνοντας το αριστερό της χέρι.
Το πνεύμα γλίστρησε μέσα στον λίθο του λαξευτού δαχτυλιδιού στον
παράμεσό της, λέγοντάς της πως το παιχνίδι είχε πλάκα.
Δεν πιστεύω να παρασύρθηκες! τον πείραξε η Αλίκη.
Φυσικά και όχι!
Η Αλίκη συνέχισε να ερευνά το εσωτερικό του πλούσιου σπιτιού, αναζητώντας το στοιχειακό που είχε ονομάσει Πνιγηρό Ταξιδιώτη.
Προσπαθούσε να της κρυφτεί, να παραμείνει στη μονοκατοικία για να
σκοτώσει ανθρώπους· αλλά εκείνη θα τον έβρισκε. Οι μαγικά διευρυμένες αισθήσεις της, σε συνδυασμό με τα πολεοσημάδια, την οδηγούσαν αλάθητα προς αυτόν.
Πρόσεχε γαμώτο! Ο Καρλ παραλίγο να χάσει την πορεία του και να
φύγει από τη γέφυρα. Θα σκοτωθείς προτού σε σκοτώσει αυτή, είπε
στον εαυτό του. Κάθε τρεις και λίγο κοίταζε τον καθρέφτη για να δει
πού ακριβώς βρισκόταν η γυναίκα που θα έπρεπε να ήταν νεκρή ή,
τουλάχιστον, πολύ, πολύ άσχημα τραυματισμένη. Κι αυτό τού είχε κοστίσει: κάποιοι άλλοι δικυκλιστές τον είχαν προσπεράσει, και τώρα
λίγο είχε λείψει να πέσει από τη γέφυρα!
Επικεντρώθηκε στον δρόμο μπροστά του, και στον αγώνα. Αποκλείεται να τον πυροβολούσε έτσι, ανάμεσα στους άλλους οδηγούς, εκεί
όπου τόσοι τηλεοπτικοί πομποί μπορούσαν να τη δουν. Σωστά;
Σκοτάδι... σκοτάδι... σκοτάδι...
Μετά, τα μάτια της άνοιξαν–
–και είδαν σκοτάδι.
Μέσα στις παλιές Κατακόμβες ούτε οι φωνές ακούγονταν ούτε οι
πυροβολισμοί. Σιγαλιά απλωνόταν γύρω του καθώς βάδιζε φωτίζοντας με τον φακό του. Στους τοίχους υπήρχαν αρχαία λαξεύματα ανάμεσα σε καθόλου αρχαία γκράφιτι, ή μισοσκεπασμένα με γκράφιτι.
Αλλά αυτό ίσχυε μόνο εδώ, στην αρχή της Κατακόμβης, όπως ήξερε ο
Νικόλαος· πιο βαθιά ελάχιστοι τολμούσαν να πάνε, και ακόμα λιγότεροι να κάνουν τοιχογραφίες. Εκεί μονάχα αρχέγονα λαξεύματα υπήρχαν στους τοίχους, και άλλα, πιο περίεργα πράγματα. Σύμφωνα με
τους μύθους, η Κατακόμβη «άγγιζε» (όπως έγραφε το Περί Κατακόμ19
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βης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής) το
Έρεβος, τον τόπο όπου κατοικούσαν οι ψυχές των νεκρών και όπου ο
Χάροντας, ο Ανόφθαλμος, ο ακατονόμαστος γιος του Κρόνου, βασίλευε, γεννημένος με ένα μάτι που όμως παρατηρούσε τα πάντα στο βασίλειό του.
Ο Νικόλαος αισθανόταν τις τρίχες του να έχουν σηκωθεί, παρότι δεν
ήταν η πρώτη φορά που βάδιζε μες στην Κατακόμβη. Τώρα, όμως, το
περιβάλλον τού έμοιαζε πιο απειλητικό. Σαν κάτι – κάποια δύναμη – να
προσπαθούσε να τον σταματήσει ώστε να μην καταφέρει να επικοινωνήσει με τη νεκρή του μητέρα–
Μια κίνηση!
Ο Νικόλαος τράβηξε το πιστόλι του.
Δεν ήταν παρά ένα ποντίκι...
Αναστενάζοντας συνέχισε να βαδίζει, και τα πόδια του δεν άργησαν
ν’αρχίσουν να πλατσουρίζουν σε νερά. Υπήρχαν μέρη της Κατακόμβης
τελείως πλημμυρισμένα. Αλλά ο Νικόλαος δεν πήγαινε εκεί· πήγαινε
προς τον θάλαμο που είχε διαβάσει στο Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής: τον θάλαμο όπου
παρουσιάζονταν οι ψυχές όσων είχαν πεθάνει μέσα σε μια πενταετία.
Δεν τον είχε ξαναεπισκεφτεί παλιότερα, αλλά ώς ένα σημείο ήξερε πώς
να φτάσει.
Όταν ήταν εκεί – σ’αυτό το σημείο, πέρα απ’το οποίο η Κατακόμβη
απλωνόταν προς άγνωστα για εκείνον βάθη – σταμάτησε. Έβγαλε το
Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους
Αυτής από τον σάκο του, το άνοιξε εκεί όπου ήταν ο σελιδοδείκτης, και
κοίταξε τον χάρτη στο φως του φακού του. Ύστερα βάδισε ξανά, αλλά
με περισσότερη προσοχή. Παρατηρώντας.
(Πού είμαι; Τα χέρια της άγγιζαν πέτρες, γλιστερές, βρεγμένες. Σε κάποιο υπόγειο μέρος; Προσπάθησε να σηκωθεί αλλά γλίστρησε, χτύπησε
επώδυνα το γόνατό της· έτριξε τα δόντια. Γαμώτο!... Απλώνοντας τα
χέρια της προσπάθησε να βρει τοίχο, και βρήκε έναν· γάντζωσε τα δάχτυλά της εκεί και ορθώθηκε. Είχε, φυσικά, χάσει και το δεύτερο γοβάκι της μέχρι να καταλήξει εδώ.)
Την αναζητούσαν· τα σημάδια της Πόλης τής το έδειχναν, αλλά εκείνη είχε την προσοχή της στραμμένη σε τελείως διαφορετική μεριά και
δεν το είδε. Ήταν προσηλωμένη στα ίχνη του Πνιγηρού Ταξιδευτή και
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μόνο. Βρισκόταν πλέον στον τρίτο όροφο της μονοκατοικίας (όσοι υπηρέτες την είχαν δει είχαν απομακρυνθεί απ’αυτήν τρομαγμένοι· η
όψη της τους τρόμαζε – οι δερματοστιξίες στο πρόσωπό της, πιθανώς)
και διαισθανόταν το στοιχειακό πνεύμα κοντά της, κρυμμένο προς τα
δεξιά.
Έστριψε, παραμερίζοντας το ένα μισάνοιχτο φύλλο μιας στενής δίφυλλης πόρτας. Πάτησε τον διακόπτη πλάι της, ανάβοντας το φως. Το
δωμάτιο ήταν γεμάτο πίνακες και είχε ένα μπιλιάρδο στο κέντρο. Ο
Πνιγηρός Ταξιδευτής κρυβόταν πίσω από έναν από τους πίνακες.
Και είχε καταλάβει ότι η Άλικη Αλίκη τον κοίταζε. Τα πολεοσημάδια
τής το φανέρωναν.
«Ε, εσύ!» ήχησε μια φωνή πίσω της. «Τι κάνεις εκεί; Είσαι μες στο
σπίτι της κυρίας Ζιρτάλια-Κροβ – δεν είναι δημόσιος χώρος!»
Η Αλίκη στράφηκε αργά, ενοχλημένα, για ν’αντικρίσει τους τέσσερις
μισθοφόρους. Όλοι τους κρατούσαν πιστόλια στα χέρια, αλλά κανείς
δεν είχε το όπλο του υψωμένο.
Ο Καρλ θα μπορούσε να τα είχε πάει καλύτερα σ’αυτό τον αγώνα –
πολύ καλύτερα – ήταν σίγουρος. Αλλά η παρουσία της «νεκρής» γυναίκας είχε αποσπάσει την προσοχή του· τον είχε αγχώσει, τον είχε τρομάξει. Έτσι, φτάνοντας στο τέρμα, δεν ήταν ούτε στην πέμπτη θέση.
Τερμάτισε δέκατος, και θα έπαιρνε απλά ένα συμβολικό ποσό για τη
συμμετοχή του στον αγώνα. Κι αυτό επειδή συμμετείχαν τριάντα-δύο
δικυκλιστές, αλλιώς δεν θα έπαιρνε τίποτα.
Η παράξενη γυναίκα σταμάτησε δίπλα του το δίκυκλό της κι έβγαλε
το κράνος της. «Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε;» τον ρώτησε.
Την κοίταζε μην ξέροντας τι ν’αποκριθεί. Μη θέλοντας να το πιστέψει πως ήταν ζωντανή και, έκδηλα, σε τόσο καλή υγεία.
«Μην προσπαθήσεις να με σκοτώσεις ξανά,» του είπε. «Εντάξει;»
«Γιατί με κυνηγάς;» κατάφερε ν’αρθρώσει ο Καρλ.
«Αυτό θέλω ν’ανακαλύψω.»
Ο Καρλ συνοφρυώθηκε, παραξενεμένος. Δεν έβγαζε νόημα η απάντησή της! «Κοίτα,» της είπε, «συγνώμη που πήγα να σε σκοτώσω, αλλά...»
«Καταλαβαίνω. Σε τρόμαξα. Είναι τέτοια η περιοχή εκεί.» Ο τόνος της
ήταν φιλικός.
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Καθώς και τα υπόλοιπα δίκυκλα έφταναν στο τέρμα, χαλασμός γινόταν από τους θεατές και η μουσική από τα γιγάντια ηχεία δυνάμωσε.
Δεν ήταν ώρα τώρα για συζητήσεις.
(Η συμμορία πυροβολούσε τους αστυφύλακες καθώς πλησίαζαν. Οι
αστυφύλακες πυροβολούσαν τη συμμορία. Οι πολίτες είχαν κλειδαμπαρωθεί στα σπίτια τους. Κρότοι και κραυγές αντηχούσαν. Τζάμια
έσπαγαν. Μια έκρηξη από χειροβομβίδα. Καπνοί από δακρυγόνα. Αίματα στο πλακόστρωτο. Ένα σπασμένο δίκυκλο. Ένας τροχός κύλησε
προς τυχαία κατεύθυνση, φτάνοντας ώς τους πλημμυρισμένους δρόμους κοντά στο λιμάνι, μισό χιλιόμετρο απόσταση.
Ο Τάραλντεκ τραυματίστηκε στον μηρό από μια σφαίρα τουφεκιού
και, γρυλίζοντας από τον πόνο, παραλίγο να ρίξει το δίκυκλό του
σ’έναν τοίχο. «Οι γαμημένοι κωλόμπατσοι! Θα τους πατήσουμε κάτω,
τους γαμημένους!»
Η Βεατρίκη’χοκ, πιασμένη πίσω του, έκανε ένα Ξόρκι Προσωρινής
Αναλγησίας επάνω στον εραστή της και ο πόνος του σταμάτησε, αν
και η σφαίρα εξακολουθούσε να βρίσκεται μέσα του, αίμα εξακολουθούσε να ποτίζει το παντελόνι του.
«Νιώθεις καλύτερα, ήρωά μου;»
Ο Τάραλντεκ γύρισε το κεφάλι και φίλησε τη μάγισσα στα χείλη.
«Πάμε ν’αποτελειώσουμε τους μπάτσους,» είπε.
Καθώς έστριβε το δίκυκλό του, βρέθηκαν μπροστά σε φωτιές και
καπνούς που προέρχονταν από ένα διαλυμένο τετράκυκλο της Αστυφυλακής – χτυπημένο από χειροβομβίδα, μάλλον.
«Προχώρα,» είπε η Βεατρίκη’χοκ. «Προχώρα, ήρωά μου!» αρχίζοντας
ξανά να μουρμουρίζει λόγια στη γλώσσα της μαγείας τα οποία έμοιαζαν με ακαταλαβίστικες ασυναρτησίες στον Τάραλντεκ.
Δεν αμφέβαλλε, όμως, για τις μαγικές ικανότητες της ερωμένης του,
και τώρα ήξερε τι θα έκανε εκείνη. Οδήγησε το δίκυκλό του προς τις
φωτιές και τους καπνούς.
Και το Ξόρκι Πύρινης Διαβάσεως – ένα εξειδικευμένο ξόρκι που δεν
γνώριζαν και τόσοι πολλοί μάγοι – διαμόρφωσε μια σήραγγα μέσα από
τη φλογερή λαίλαπα, γύρω από το δίκυκλο.
Ύστερα, οι δυο τους είχαν βγει από την άλλη μεριά της καυτής θολούρας.
Και οι οδομαχίες συνεχίζονταν.)
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Ο φακός του αναβόσβηνε. Τι σκατά είχε πάθει; Του είχε βάλει καινούργια μπαταρία προτού φύγει από το σπίτι. Δεν ήταν καλή;
Ο Νικόλαος τον έκλεισε. Τον άναψε ξανά. Και πάλι αναβόσβηνε, και
το φως ήταν πολύ ασθενικό. Γαμώτο! Έβγαλε τη μπαταρία από μέσα
και, ενώ σκοτάδι είχε τυλίξει τα πάντα, προσπάθησε να την αντικαταστήσει με μια από τις δύο επιπλέον που είχε μαζί του–
Ο φακός τού γλίστρησε, έπεσε στο νερό.
Τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος γαμώ! Ο Νικόλαος έψαξε βιαστικά κάτω, βουτώντας τα χέρια του στο νερό, αναζητώντας την πεσμένη συσκευή. Μα δεν μπορούσε να τη βρει. Πού είχε πάει; Είχε εξαφανιστεί;
Σε κάποια στιγμή έπιασε κάτι που νόμιζε ότι ήταν ο φακός αλλά, βγάζοντάς το επάνω, διαπίστωσε ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από
μια πέτρα.
Απόμακρα, μέσα από τις σήραγγες, ένας εφιαλτικός θόρυβος ακούστηκε, σαν μέταλλα που τρίζουν – κάποιο μεταλλικό αντικείμενο που
τρίβεται πάνω σε σωλήνα, ή μια καγκελόπορτα που ανοίγει, ή... ή κάτι
χειρότερο.
Η φαντασία μου είναι, προσπάθησε ο Νικόλαος να πείσει το μυαλό
του· και συνέχισε να ψάχνει, αγχωμένος, για τον φακό. Αλλά δεν τον
έβρισκε πουθενά. Είχε εξαφανιστεί. Είχε πάει, ίσως, μέσα σε κάποια
τρύπα όπου τα χέρια του δεν μπορούσαν να φτάσουν.
Γιατί δεν είχε πάρει και δεύτερο φακό μαζί του;
(Και οι οδομαχίες συνεχίζονταν.)
«Μόλις έσωσα έναν από τους καλεσμένους της από βέβαιο θάνατο.»
«Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να τριγυρίζεις αυθαίρετα μες στο
σπίτι της κυρίας Ζιρτάλια-Κροβ. Έλα μαζί μας, σε παρακαλώ. Πάμε
στον κήπο–»
«Υπάρχει κάτι εδώ που θέλω–»
«Μπορείς να το συζητήσεις με την κυρία–»
«Δεν μπορώ να το συζητήσω με την κυρία. Θα φύγει. Είναι το στοιχειακό πνεύμα που παραλίγο να σκοτώσει τον καλεσμένο της.» Και, μη
χάνοντας άλλο χρόνο, η Άλικη Αλίκη μπήκε στην αίθουσα με τους πίνακες και το μπιλιάρδο στο κέντρο.
«Έλα πίσω! Περίμενε!»
Η Άλικη Αλίκη εξαπέλυσε τον Νήνεμο Άνεμο από τον λίθο στο δαχτυλίδι της, και οι μισθοφόροι βρέθηκαν ξαφνικά μέσα σε μια θύελλα χω23
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ρίς αέρα, φωνάζοντας, ξαφνιασμένοι. Η Αλίκη έκλεισε το φύλλο της
στενής πόρτας που ήταν ανοιχτό. Αλλά τα πολεοσημάδια γύρω της
τώρα δεν ήταν ενθαρρυντικά· δεν της έδειχναν πια ότι ο Πνιγηρός Ταξιδευτής κρυβόταν πίσω από εκείνο τον πίνακα.
Υποτονθόρυσε γρήγορα ένα Ξόρκι Πνευματικής Ανιχνεύσεως, απλώνοντας τις μαγικά διευρυμένες αισθήσεις της προς κάθε κατεύθυνση,
προσπαθώντας να τον βρει. Αλλά ο καταραμένος είχε απομακρυνθεί
πολύ. Μετά βίας η Αλίκη τον εντόπισε προς τα κάτω, προς το βάθος:
στο ισόγειο, ίσως, ή στο υπόγειο της μονοκατοικίας.
Και έξω απ’την αίθουσα οι φρουροί φώναζαν, και τώρα πυροβολούσαν κιόλας: δυο τρύπες άνοιξαν πάνω στο ξύλο της πόρτας.
Η Αλίκη κάλεσε τον Νήνεμο Άνεμο πίσω στο δαχτυλίδι της. Δεν χρειαζόταν η πόρτα νάναι ανοιχτή για να έρθει· δεν είχε υλική μορφή. Το
πνεύμα μαζεύτηκε υπάκουα μέσα στον λίθο, υποταγμένο εδώ και πολλά χρόνια από τη θέληση της Αλίκης.
Οι μισθοφόροι κλότσησαν τα φύλλα της πόρτας, ανοίγοντάς την
διάπλατα, έχοντας τα πιστόλια τους υψωμένα.
«Μην κάνετε έτσι,» τους είπε η Άλικη Αλίκη. «Έρχομαι. Έρχομαι να
μιλήσω με την κυρία σας.»
(Και οι οδομαχίες συνεχίζονταν. Πολύς κόσμος είχε σκοτωθεί. Αλλά ο
Τάραλντεκ ήταν ευχαριστημένος. Ναι, ήταν ευχαριστημένος. Γιατί εκείνο που επιθυμούσε γινόταν πραγματικότητα: ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης νικούσε τους διαολεμένους κωλόμπατσους!)
Η Νορέλτα-Βορ βάδιζε χαμένη στο σκοτάδι, προχωρώντας με βασικές αισθήσεις την αφή, την ακοή, και την όσφρηση, αγγίζοντας τους
τοίχους για να προσανατολίζεται. Τα γυμνά πόδια της πατούσαν σε
κάποιου είδους ραγισμένο πλακόστρωτο, καταλάβαινε. Το μέρος όπου
την είχε ξεβράσει η θάλασσα δεν ήταν μόνο υπόγειο αλλά και φτιαγμένο από ανθρώπους, προφανώς, όχι φυσική σπηλιά. Σίγουρα εγκαταλειμμένο, ωστόσο· και παλιό. Διαισθανόταν ότι ήταν πολύ παλιό.
Υπόνομος; Όχι, δεν ήταν υπόνομος. Οι οσμές δεν ήταν αποφορά υπονόμου.
Αν ήταν υπόνομος, θα ήξερα ότι τουλάχιστον υπάρχει κάποια έξοδος
κάπου. Εδώ, όμως.... Το μέρος ίσως να ήταν σφραγισμένο πριν από πολύ καιρό.
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Η Νορέλτα-Βορ προχωρούσε με μεγάλη προσοχή. Αλλού υπήρχε νερό
στο έδαφος – φτάνοντας, σε μερικά σημεία, ακόμα κι ώς τα γόνατά της
– αλλού δεν υπήρχε καθόλου νερό, μονάχα υγρασία, κάνοντας τα πέλματά της να γλιστράνε. Τα χέρια της κρατιόνταν γερά από τους τοίχους. Κι επάνω τους αισθανόταν διάφορα χαράγματα σε πολλά σημεία. Γραφές και απεικονίσεις. Κάποιες στιγμές τα άγγιξε με περισσότερη
προσοχή, μήπως καταλάβει τι ακριβώς ήταν, μήπως μπορέσει να διαβάσει κάτι (με τα χέρια) το οποίο θα τη βοηθούσε να βγει από εδώ. Τα
δάχτυλά της της έδωσαν μερικές οπτικές πληροφορίες:
ένας άνθρωπος με κάποιο ραβδί στο χέρι, ίσως·
μια μάζα από πρόσωπα, χέρια, πόδια, σώματα·
κάποιος με αλυσίδες επάνω του·
μια γυναίκα που τερατώδη πλάσματα τη χτυπούσαν·
γράμματα σε μια γλώσσα την οποία η Νορέλτα δεν γνώριζε, πιθανώς
εξωδιαστασιακή·
γράμματα στη Συμπαντική Γλώσσα – τη γλώσσα της Ρελκάμνια, που
ήταν και κοινή γλώσσα, εμπορική γλώσσα, παντού στο Γνωστό Σύμπαν – αλλά αρχαϊκά: έγραφαν (η Νορέλτα δυσκολεύτηκε λίγο να καταλάβει) Ε Ρ Ε Β Ο Σ και Α Ν Ο Φ Θ Α Λ Μ Ο Σ Υ Ι Ο Σ Κ Ρ Ο Ν Ο Υ Τ Ω Ν
Ν Ε Κ Ρ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν.
Η Νορέλτα αισθάνθηκε περισσότερο φόβο απ’ό,τι ήδη αισθανόταν.
Τι μέρος ήταν αυτό; Μέρος λατρείας του Χάροντα, που θεωρείτο
γρουσουζιά να αναφέρεις το όνομά του;
Κάποια άλλη από τις Αδελφές της, κάποια μεγαλύτερη Θυγατέρα της
Πόλης, ίσως κατόρθωνε να διαβάσει πιο πολλά από τούτα τα αρχαία
χαράγματα, αλλά εκείνη μπερδευόταν. Και δε νόμιζε ότι θα μπορούσαν
πραγματικά να τη βοηθήσουν να βγει από τις σήραγγες.
Ο Νικόλαος καταριόταν μέσα στο σκοτάδι, σκοντάφτοντας
από εδώ κι από κει καθώς προσπαθούσε να βρει τον δρόμο
του. Τώρα, όχι μόνο δεν μπορούσε να κάνει την τελετή που
χρειαζόταν για να έρθει σε επαφή με τη νεκρή μητέρα του,
αλλά του ήταν και δύσκολο να επιστρέψει στην επιφάνεια
του εδάφους. Δεν είχε ιδέα πού σκατά βρισκόταν!
Πρέπει να έχω τρελαθεί, σκεφτόταν ο Καρλ. Είχε συμφωνήσει να μιλήσει με τη γυναίκα που κανονικά θα έπρεπε να ήταν νεκρή ή, τουλάχιστον, πολύ άσχημα τραυματισμένη. Και τώρα, μετά τον αγώνα, άφη25
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νε τους γνωστούς του που βρίσκονταν εδώ, άφηνε την καινούργια του
γκόμενα που ήταν εδώ, για να πάει να συναντήσει τη μυστηριώδη «αθάνατη» σε μια από τις καφετέριες της Γιγαντότροχης (της γειτονιάς
όπου είχε διεξαχθεί ο αγώνας).
Ίσως να είναι παγίδα, του έλεγε μια επίμονη φωνή εντός του. Παγίδα!
Για να σε σκοτώσει. Για να πάρει εκδίκηση που της πέταξες εκείνη τη
χειροβομβίδα. Μα ο Καρλ δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Η γυναίκα δεν του είχε φανεί τσαντισμένη· δεν του είχε φανεί να κρατά κακία.
Του έμοιαζε, αντιθέτως, φιλική.
Μιράντα με λένε, του είχε πει, όταν τη ρώτησε το όνομά της, αφού
του ζήτησε να συναντηθούν στην καφετέρια. Εσένα πώς σε λένε; θέλησε να μάθει. Πώς ήταν δυνατόν να τον κυνηγά, μα τον Κρόνο, χωρίς να
ξέρει τ’όνομά του; Ο Καρλ τής απάντησε. Γιατί να της το έκρυβε ούτως
ή άλλως;
Τι συμβαίνει μ’αυτή την τύπισσα; Γιατί είναι τόσο περίεργη; Και μόνο
για την περιεργοσύνη της, αν μη τι άλλο, ο Καρλ πήγαινε να τη συναντήσει τώρα.
Σταμάτησε το δίκυκλό του μπροστά στην καφετέρια, το κλείδωσε,
και κατέβηκε από τη σέλα. Μπήκε στο κατάστημα, σπρώχνοντας τη
γυάλινη πόρτα. Ανάμεσα στον υπόλοιπο κόσμο, η Μιράντα φαινόταν
να ξεχωρίζει αμέσως, καθισμένη μόνη σ’ένα από τα τραπεζάκια κοντά
στο πλαϊνό τζάμι, φορώντας ένα ζευγάρι μεγάλα μαύρα γυαλιά, πράσινη μπλούζα, μαύρη φούστα, καφετιές μπότες. Η τσάντα της ήταν κρεμασμένη στην καρέκλα της μαζί με το ημίπαλτό της. Ένα φλιτζάνι με
καφέ ήταν μπροστά της.
Ο Καρλ πλησίασε. «Γεια,» είπε.
Η Αλίκη τούς ακολούθησε έξω από τη μονοκατοικία, αγνοώντας
το ότι έμοιαζαν έτοιμοι να υψώσουν πάλι τα πιστόλια τους και να τη
σημαδέψουν. Στον μεγάλο κήπο, οι καλεσμένοι της Ζιρτάλια-Κροβ δεν
είχαν ακόμα φύγει, και η Αλίκη είδε μια απ’αυτούς να δείχνει προς το
μέρος της ενώ, συγχρόνως, μιλούσε στον άντρα που η Αλίκη είχε σώσει
από τον Πνιγηρό Ταξιδευτή.
Ο άντρας πλησίασε τη Θυγατέρα της Πόλης (κι εκείνη τον έκρινε πενηνταπεντάρη, από την όψη του). «Σας οφείλω τη ζωή μου,» της είπε.
«Με γνωρίζετε από παλιά, μήπως;»
Η Άλικη Αλίκη κούνησε αρνητικά το κεφάλι.
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«Ονομάζομαι Σόρκεμ-Θολ, και... μπορείτε να μου ζητήσετε οτιδήποτε.» Χαμογέλασε. «Μέσα σε λογικά πλαίσια, φυσικά.»
«Δε χρειάζομαι κάτι από εσάς. Δεν ήρθα εδώ για να σας σώσω. Ήταν
παράπλευρο επακόλουθο, απλώς.»
Ο Σόρκεμ-Θολ συνοφρυώθηκε.
«Τότε,» ρώτησε η Ζιρτάλια-Κροβ, «γιατί είσαι εδώ; Και ποια είσαι,
επιτέλους;»
«Με λένε Αλίκη. Άλικη Αλίκη, με αποκαλούν πολλοί.»
Η Ζιρτάλια-Κροβ την κοίταξε από πάνω ώς κάτω: κοκκινόδερμη, με
κατακόκκινα μαλλιά. Ναι, καταλάβαινε γιατί μπορεί πολλοί να την αποκαλούσαν Άλικη Αλίκη. «Και είσαι μάγισσα, σωστά; Του τάγματος
των Δεσμοφυλάκων, να υποθέσω;» Η γυναίκα αυτή πρόσταζε πνεύματα· πρέπει να ήταν του τάγματος των Δεσμοφυλάκων. Οι Δεσμοφύλακες ήταν οι μόνοι που είχαν πνεύματα και δαίμονες υπό τις προσταγές
τους, απ’ό,τι γνώριζε η Ζιρτάλια.
Η Αλίκη είπε: «Όχι, δεν είμαι μάγισσα.»
«Τότε, πώς...; Τι θέλεις εδώ; Γιατί ήρθες στο σπίτι μου;»
«Κυνηγάω ένα στοιχειακό που ονομάζω Πνιγηρό Ταξιδευτή: το
πνεύμα που παραλίγο να πνίξει τον κύριο Σόρκεμ-Θολ»· του έριξε ένα
λοξό βλέμμα προς στιγμή. «Είναι πολύ εχθρικό προς τους ανθρώπους,
σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχειακά πνεύματα της Ρελκάμνια, και πολύ επικίνδυνο επίσης. Βρίσκεται κρυμμένο μέσα στο σπίτι σας, αυτή τη
στιγμή, και οι φρουροί σας δεν με αφήνουν να το εντοπίσω και να το
παγιδέψω.»
Η Ζιρτάλια-Κροβ είχε συνοφρυωθεί. «Και μου λες ότι δεν είσαι μάγισσα; Με κοροϊδεύεις;»
Η Αλίκη σκέφτηκε ότι καλύτερα να έλεγε ένα ψέμα παρά να καθόταν
να της εξηγήσει τι ήταν οι Θυγατέρες της Πόλης και ότι μπορούσαν να
κάνουν ξόρκια παρότι δεν είχαν το Χάρισμα των μάγων. Επιπλέον, δεν
ήθελε αυτή η αριστοκράτισσα να ξέρει ότι ήταν Θυγατέρα. Κατά πάσα
πιθανότητα, άλλωστε, η Ζιρτάλια-Κροβ, αν είχε καν ακούσει για τον
μύθο των Θυγατέρων, θα νόμιζε ότι ήταν μονάχα αυτό: ένας μύθος.
Η Αλίκη μόρφασε. «Εντάξει, είμαι μάγισσα. Απλώς προτιμώ να μην το
κάνω θέμα. Δε δουλεύω επί πληρωμή· έχω τους δικούς μου σκοπούς.»
«Κυνηγάς, δηλαδή, αυτό το πνεύμα για... τους δικούς σου σκοπούς;»
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«Ο Πνιγηρός Ταξιδευτής σκότωσε έναν φίλο μου· δε θα πάψω να τον
κυνηγάω ώσπου να τον έχω πιάσει. Και να τον έχω καταστρέψει. Και
καλό θα ήταν τώρα να μ’αφήσετε να τον βρω μες στο σπίτι σας, προτού δολοφονήσει και κανέναν άλλο άνθρωπο εδώ. Του αρέσει να πνίγει ανθρώπους.»
«Γιατί;»
«Τρέφεται από τον θάνατό τους, από την ψυχική ενέργεια, όπως και
άλλες νεκροβόρες ανόργανες οντότητες. Αλλά οι περισσότερες περιμένουν, συνήθως, το βιολογικό σώμα να πεθάνει. Ο Πνιγηρός Ταξιδευτής
δεν περιμένει.»
(Οι κωλόμπατσοι υποχωρούσαν! Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης τούς
είχε τρέψει σε άτακτη φυγή! Ο Τάραλντεκ γέλασε δυνατά πάνω στο
δίκυκλό του και ύψωσε την καραμπίνα του στον αέρα. «Νίκη!» κραύγασε. «Νίκη! ΝΙΚΗ!» πυροβολώντας. Η συμμορία του ζητωκραύγαζε
ολόγυρά του. «Κανείς τώρα δεν μπορεί να μας σταματήσει! Κανείς!»
φώναξε ο Τάραλντεκ. «Η Ρασιλλώ είναι στο πλευρό μας! Η Ρασιλλώ
μού το είχε δείξει! Κάνουμε κουμάντο!»)
Η Νορέλτα-Βορ έμεινε ακίνητη, με το ένα της χέρι ν’αγγίζει τον τοίχο.
Ένας θόρυβος είχε έρθει από το βάθος, από... από τα δεξιά... Κάποιος
που μουρμούριζε; Ναι, μάλλον κάποιος που μουρμούριζε. Και τα πόδια
του πλατσούριζαν στο νερό. Χαμένος κι αυτός εδώ; Η Νορέλτα καταράστηκε σιωπηλά· ούτε τα πολεοσημάδια δεν μπορούσε να διακρίνει
μέσα σε τούτο το σκοτάδι. Είχε μόνο τη διαίσθησή της για να την καθοδηγεί: και η διαίσθηση των Θυγατέρων ήταν ισχυρή, ακόμα και στις
σχετικά νέες Θυγατέρες όπως τη Νορέλτα.
Τώρα, η διαίσθησή της της έλεγε ότι, μάλλον, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί από τον άνθρωπο που άκουγε. Άρχισε, έτσι, να πηγαίνει προς το
μέρος του. Αλλά με προσοχή. Όσο πιο αθόρυβα μπορούσε.
«Κάθισε,» του είπε η Μιράντα.
Ο Καρλ τράβηξε τη δεύτερη καρέκλα στο τραπεζάκι και κάθισε
αντίκρυ της.
«Θα παραγγείλεις κάτι;»
«Η κουβέντα μας θα είναι μεγάλη;»
«Ίσως.»
Ο Καρλ παράγγειλε έναν Σάρντλιο καφέ κι άρχισε να στρίβει ένα
τσιγάρο με καπνό Γαλανές Ανταύγειες.
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(Η Ζιρτάλια-Κροβ πρόσταξε τους μισθοφόρους της να μην ενοχλήσουν την Άλικη Αλίκη, και τώρα εκείνη επέστρεψε στο εσωτερικό της
μονοκατοικίας, αρχίζοντας να ψάχνει για τον Πνιγηρό Ταξιδευτή.)
Το σκοτάδι τον έπνιγε, και, καθώς βάδιζε με
προσοχή μες στις σήραγγες, ένα σωρό τρομαχτικές ιστορίες, φήμες, και μύθοι για την Κατακόμβη είχαν γεμίσει το κεφάλι του, τρώγοντας τις σκέψεις του, βασανίζοντας το μυαλό
του. Είχε ακούσει (και διαβάσει) για δαιμονικές οντότητες που κατοικούσαν εδώ κάτω· για
διαστασιακά περάσματα που έβγαζαν σε άλλες διαστάσεις του σύμπαντος ή σε ενδοδιαστάσεις μέσα στη Ρελκάμνια, μέρη απ’τα οποία δεν μπορούσες ποτέ να επιστρέψεις. Είχε
ακούσει ότι κάποιος μπορούσε να καταλήξει
στο ίδιο το Έρεβος μέσω της Κατακόμβης,
μπορούσε να συναντήσει τον ίδιο τον Ανόφθαλμο.
Και ίσως ακριβώς αυτό να του συνέβαινε
τώρα, ίσως να βάδιζε προς τον τόπο του θανάτου, των νεκρών ψυχών. Τίποτα δεν έμοιαζε
σταθερό γύρω του· τίποτα. Και όλο παράξενους θορύβους άκουγε. (Γέλια; Διαβολικές ομιλίες; Φωνές πόνου; Σουρσίματα από ειδεχθή
κορμιά;)
Ο τρόμος ήταν πολύ μεγάλος· η
λογική του αδυνατούσε να τον
απωθήσει· η ψυχή του έτρεμε: το
σώμα του έτρεμε. Δεν άντεχε άλλο
εδώ μέσα! Δεν άντεχε άλλο!
Τριβόταν πάνω σ’έναν τοίχο καθώς
βάδιζε,
φοβούμενος
ν’απομακρυνθεί απ’αυτόν γιατί
εκεί, λίγο πιο πέρα, κάτι άπλωνε
μακριές αποφύσεις για να τον αγ29
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γίξει, για να τον τραβήξει ανάμεσα
στους νεκρούς.
(Δε θέλεις να βρεις τη νεκρή μητέρα σου; Έλα μαζί μας. Έλα μαζί
μας! Χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χα-χαχα-χα-χα-χα-χα...)
Ο Νικόλαος ζάρωσε μέσα σε μια
γωνία – ή, μήπως, ήταν κοίλωμα; –
του τοίχου, κλείνοντας τ’αφτιά
του. «Σταματήστε... Σταματήστε!...»
είπε. Αλλά οι φωνές μέσα στο σκοτάδι, οι φωνές μέσα από το σκοτάδι του κεφαλιού του, γελούσαν...
Η Νορέλτα-Βορ δεν ήξερε ούτε ξόρκια ούτε μαγγανείες, όπως άλλες
Αδελφές της, κι εδώ κάτω ούτε τα σημάδια της Πόλης δεν μπορούσε
να διακρίνει. Ωστόσο αντιλήφτηκε την παρουσία της πνευματικής οντότητας των σκοτεινών βαθών. Τη διαισθάνθηκε. Βρισκόταν εκεί
απ’όπου έρχονταν τα μουρμουρητά: κάποιον βασάνιζε: με κάποιου το
μυαλό έπαιζε. Συνηθισμένο για τέτοια στοιχειακά του σκοταδιού που
κατοικούσαν σε μέρη σαν αυτό. Τρομοκρατούσαν τις ψυχές, κι έτσι
τρέφονταν.
Η Νορέλτα-Βορ ήλπιζε να μην ήταν ένα από εκείνα τα πολύ ισχυρά,
πολύ επίμονα πνεύματα, γιατί τότε δεν ήταν καθόλου βέβαιη ότι θα
μπορούσε να το διώξει. Πλησίασε, με μοναδικό οδηγό την ακοή της, κι
έβγαλε έναν άγριο ήχο απ’τον λαιμό της, ανάμεσα από μισάνοιχτα δόντια, για να τραντάξει τον τρομοκρατημένο άντρα (ήταν σίγουρη πως
ήταν άντρας), να τον συνεφέρει, και να δηλώσει την παρουσία της στο
πνεύμα – να το κάνει να καταλάβει ότι εδώ ήταν κάποια που το αναγνώριζε και που δεν μπορούσε να παίξει τόσο εύκολα μαζί της.
Ο άντρας αναφώνησε. «Μείνε μακριά!»
«Μη φοβάσαι,» είπε η Νορέλτα. «Δε θέλω το κακό σου. Έχω χαθεί
εδώ κάτω. Έχω χαθεί, όπως κι εσύ. Ηρέμησε· θα βγούμε μαζί.»
«Ποια είσαι;» έκρωξε ο άντρας. «Είσαι... ζωντανή;»
Η Νορέλτα γέλασε κοφτά. «Μέχρι στιγμής, ναι, αρκετά ζωντανή.» Και
το γέλιο της έκανε κάτι ν’αλλάξει γύρω τους – το αισθάνθηκε – ο αέρας
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έγινε πιο ελαφρύς, η καταπιεστική ατμόσφαιρα διαλύθηκε απρόσμενα.
Το στοιχειακό πνεύμα του σκοταδιού είχε υποχωρήσει.
«Το όνομά μου είναι Νορέλτα. Ποιος είσαι εσύ;»
«Νικόλαος,» είπε ο άντρας με ξερή φωνή.
«Πού βρισκόμαστε; Τι μέρος είν’ αυτό;»
«...Δεν ξέρεις;» Καχυποψία, και φόβος.
«Είχα πέσει στη θάλασσα, και ίσως να πνιγόμουν, αλλά το νερό με
παρέσυρε εδώ. Κάποιο υπόγειο μέρος είναι, έτσι;»
«Η Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης είναι.»
Η Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης; Ναι, η Νορέλτα-Βορ είχε ακούσει
γι’αυτήν. Είχε ακούσει. Αλλά δεν είχε ποτέ ξανά κατεβεί εδώ. «Μάλιστα,» είπε. «Και τι κάνεις εσύ εδώ κάτω;»
(Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης μάζεψε κάποια χρήματα ακόμα από τα
καταστήματα στην πλατεία και στους γύρω δρόμους και, μετά, επέστρεψε στο Περπάτημα, τη γειτονιά όπου ήταν το λημέρι της συμμορίας.
Ο πόνος από το τραύμα του Τάραλντεκ είχε επιστρέψει, καθώς η επίδραση του ξορκιού της Βεατρίκης’χοκ είχε λήξει, και τώρα ένας θεραπευτής προσπαθούσε να βγάλει τη σφαίρα από τον μηρό του, χρησιμοποιώντας νυστέρι και λαβίδα. Ο Τάραλντεκ δεν είχε δεχτεί η Βεατρίκη να κάνει κι άλλο ξόρκι για να σβήσει τον πόνο του· δάγκωνε ένα
κομμάτι χοντρό πανί καθώς ο θεραπευτής έσκιζε τη σάρκα του και
τραβούσε το βλήμα έξω από το τραύμα.)
«Γιατί είχες πάει στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
Ο Καρλ ήπιε μια γουλιά απ’τον καφέ του. «Γιατί ρωτάς;»
«Από περιέργεια.»
«Δεν καταλαβαίνω ούτε ποια είσαι ούτε τι θέλεις από εμένα. Ούτε...
ούτε καταλαβαίνω πώς δεν είσαι, τουλάχιστον, αρκετά τραυματισμένη. Είναι σαν ποτέ να μη σε χτύπησε εκείνη η χειροβομβίδα. Κι έγινε
πριν από τρεις μέρες!»
«Αν σου απαντήσω, θα μου πεις γιατί είχες πάει στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
Ο Καρλ το σκέφτηκε, καπνίζοντας και πίνοντας ακόμα μια γουλιά
Σάρντλιο καφέ. «Ναι, γιατί όχι;»
«Περίμενε,» είπε η Μιράντα, και φάνηκε να κοιτάζει τριγύρω με τις
άκριες των ματιών της σαν να παρατηρούσε... κάτι. Τι; Τον κόσμο στην
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καφετέρια; Είχε τίποτα το ενδιαφέρον; Ύστερα, τράβηξε ένα κλειστό
στιλέτο από τη δεξιά της μπότα κι άνοιξε τη λεπίδα μ’ένα ξαφνικό κλικ.
Ο Καρλ τσιτώθηκε.
Η Μιράντα έσκισε την παλάμη της επάνω στο τραπέζι.
«Τι κάνεις εκεί;» Ο Καρλ φοβήθηκε ότι κάποιοι θα τους έβλεπαν και
θα πλησίαζαν· μα κανείς δεν πρέπει να τους είδε, παρά την πολυκοσμία στο μαγαζί.
Και το τραύμα στην παλάμη της Μιράντας άρχισε, θαυματουργικά,
να θεραπεύεται. Μέσα σε κανένα τρίλεπτο είχε εξαφανιστεί τελείως!
Ο Καρλ την κοίταζε με γουρλωμένα μάτια.
Η Μιράντα είχε ήδη κλείσει το στιλέτο και το είχε επιστρέψει στη
μπότα της. «Σου αρκεί αυτή η απάντηση;»
«Θες να πεις ότι... ότι έτσι θεραπεύτηκες αφού σε χτύπησε η χειροβομβίδα;»
«Τι άλλο μπορεί να θέλω να πω; Χρειάζεσαι περισσότερες εξηγήσεις;»
Ο Καρλ ξεροκατάπιε. Τι ήταν αυτή η γυναίκα, μα τον Κρόνο; «...Ναι,»
άρθρωσε. «Βασικά, ναι, χρειάζομαι πολλές ακόμα εξηγήσεις!»
«Λυπάμαι, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο.» Ήπιε μια γουλιά
από το φλιτζάνι της. «Την απάντησή σου σ’την έδωσα, πάντως. Θα μου
πεις τώρα γιατί ήσουν στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
Ό,τι κι αν ήταν αυτή η γυναίκα, ήταν κάτι το άγνωστο για εκείνον, το
μυστηριώδες, και το επικίνδυνο πιθανώς. Καλύτερα να μην την κόντραρε. Δεν υπήρχε και κανένας λόγος, άλλωστε.
Της είπε: «Είχα πάει για να βρω καύσιμα.»
«Καύσιμα;»
«Μου είχαν πει ότι είναι ένας τύπος εκεί – ένας έμπορος που ταξιδεύει σε άλλες διαστάσεις, πολλές από τις οποίες όχι και τόσο γνωστές. Θα
μπορούσε, υποτίθεται, να μου πουλήσει ένα καύσιμο που μοιάζει με το
υγρό που έχουν οι συνηθισμένες ενεργειακές φιάλες αλλά είναι διαφορετικό: πολύ πιο ισχυρό, και κάνει τις μηχανές να τρέχουν πιο γρήγορα.»
«Το ήθελες για τον αγώνα;»
Ο Καρλ κατένευσε σιωπηλά.
«Και τι έγινε; Δεν το βρήκες;»
«Αυτή είναι δεύτερη ερώτηση, δεν είναι;»
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«Θες κι εσύ να με ρωτήσεις κάτι;»
Φύσηξε καπνό απ’τα ρουθούνια του. «Ναι.»
Η Μιράντα ήπιε μια γουλιά καφέ απ’το φλιτζάνι της. «Ρώτα,» του είπε· και ζήτησε: «Θα μου στρίψεις κι εμένα ένα;»
Ο Καρλ, αφήνοντας το τσιγάρο του στο τασάκι, άρχισε να της στρίβει ένα, γεμίζοντάς το με Γαλανές Ανταύγειες. «Γιατί με κυνηγάς από
τις Ανάλαφρες Ερημιές; Τι θέλεις από εμένα; Πώς με βρήκες εκεί;»
«Αυτές είναι τρεις ερωτήσεις,» παρατήρησε η Μιράντα, υπομειδιώντας.
«Διάλεξε όποια θες.»
«Σε βρήκα ακολουθώντας τα ίχνη σου.»
«Ποια ίχνη; Οι δρόμοι είναι βρόμικοι εκεί, δίχως αμφιβολία, αλλά δεν
αφήνεις και τόσα ίχνη. Πλακόστρωτο είναι, αν και παλιό, όχι χώμα.»
«Δεν εννοούσα αυτά τα ίχνη.»
«Υπάρχουν και άλλα;»
«Η Ρελκάμνια θυμάται το πέρασμά σου, Καρλ. Παρατηρούσα τις αναμνήσεις της.»
«Με δουλεύεις...» Είχε μόλις τελειώσει με το στρίψιμο.
«Σου απάντησα.»
Ή του έλεγε παραμύθια, ξεδιάντροπα, ή... Μόνο επειδή αυτή η γυναίκα θεραπευόταν με θαυματουργικό τρόπο αποφάσισε να μην την πιέσει. Δεν μπορεί να ήταν φυσιολογικός άνθρωπος. Τι ήταν; Κανένα πειραματικό κατασκεύασμα από εργαστήριο; Είχε τίποτα κρυφά εμφυτεύματα μέσα της; Ο ίδιος ο Καρλ είχε ένα μηχανικό μάτι (το αριστερό)· το είχε βάλει όταν είχε χάσει το πραγματικό του σ’ένα ατύχημα με
το δίκυκλο. Δεν είχε, πάντως, ξανακούσει για εμφυτεύματα που
σ’έκαναν να θεραπεύεσαι τόσο γρήγορα. Κάποια καινούργια εφεύρεση
των μάγων του τάγματος των Τεχνομαθών;
«Θα μου πεις τι έγινε τελικά;» τον ρώτησε η Μιράντα. «Δε βρήκες τα
καύσιμα που έψαχνες;»
Ο Καρλ καθάρισε τον λαιμό του και της έδωσε το τσιγάρο της. «Όχι,»
είπε, «δεν τα βρήκα.» Της άναψε το τσιγάρο. «Δεν βρήκα καν τον έμπορο εκεί όπου έπρεπε να ήταν.»
Σε βρήκα τώρα, άθλιε φονιά! Οι αισθήσεις της Άλικης Αλίκης, μαγικά
διευρυμένες από το Ξόρκι Πνευματικής Ανιχνεύσεως που είχε υφάνει
μπαίνοντας πάλι στη μονοκατοικία, εντόπισαν τον Πνιγηρό Ταξιδευτή
33

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

προς τα υπόγεια του σπιτιού. Και η Αλίκη κατέβαινε τώρα εκεί, βαδίζοντας γρήγορα πάνω στα πέτρινα σκαλοπάτια.
Δύο μισθοφόροι της Ζιρτάλια-Κροβ την ακολουθούσαν, καθώς και η
ίδια η αριστοκράτισσα μαζί με τον γιο της· δεν ήθελε να αφήσει την
παράξενη μάγισσα μόνη της.
Η Άλικη Αλίκη, φτάνοντας στα υπόγεια, άναψε το φως σαν να ήξερε
ήδη πού βρισκόταν ο διακόπτης επάνω στον τοίχο, οδηγημένη από τη
διαίσθησή της. Προχώρησε νιώθοντας την παρουσία του Πνιγηρού
Ταξιδευτή στις άκριες της αντίληψής της και παρακολουθώντας, συγχρόνως, τα πολεοσημάδια που της υποδήλωναν τη θέση του – ο τρόπος που έπεφταν οι σκιές, σκόνες στο πάτωμα, μερικά παλιά αντικείμενα σ’έναν σωρό...
Η Αλίκη βάδισε προς το μέρος του–
–και, ξαφνικά, τον έχασε. Πού είχε πάει;
(κίνδυνος!)
(πίσω!)
Τα πολεοσημάδια την έσωσαν. Η Αλίκη στράφηκε πίσω της, στρέφοντας συγχρόνως και τις μαγικά διευρυμένες αισθήσεις της προς τα εκεί
και εντοπίζοντας την παρουσία του εχθρικού πνεύματος. Ερχόταν ύπουλα για να πέσει πάνω της και ν’αρχίσει να την πνίγει. Τη μισούσε με
πάθος· η Αλίκη διάβαζε το μίσος του στα σημάδια της Πόλης.
Αλλά τώρα, βλέποντας ότι η απάτη του είχε αποτύχει, το στοιχειακό
έκανε να υποχωρήσει, ν’απομακρυνθεί γρήγορα. Γιατί δεν τη μισούσε
μόνο· τη φοβόταν κιόλας.
Η Αλίκη άρθρωσε γρήγορα ένα Ξόρκι Προσωρινής Πνευματικής Καταπαύσεως, επιτιθέμενη νοητικά στο στοιχειακό, τυλίγοντάς το σ’ένα
ληθαργικό δίχτυ που θόλωνε τη νόηση και την αντίληψή του. Ο Πνιγηρός Ταξιδευτής πάλεψε να ξεφύγει· προσπάθησε να σκίσει το δίχτυ και
να τιναχτεί έξω: και παραλίγο να τα καταφέρει – θα τα κατάφερνε αν
η Αλίκη είχε μικρότερη εμπειρία με το συγκεκριμένο ξόρκι, ή αν η θέλησή της, έστω και για μια στιγμή, εξασθενούσε.
Αλλά η εμπειρία της Αλίκης δεν ήταν μικρή. Και η θέλησή της ήταν
πανίσχυρη. Το δίχτυ έκλεισε γύρω από το φονικό πνεύμα· η ληθαργική
επίδραση γλίστρησε μέσα στην ύπαρξή του σαν φάρμακο, και ο Πνιγηρός Ταξιδευτής κοιμήθηκε.
Αόρατος μέσα στο υπόγειο.
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Η Ζιρτάλια-Κροβ, που παρακολουθούσε την κατακόκκινη μάγισσα
με τις δερματοστιξίες στο πρόσωπο, δεν μπορούσε να καταλάβει τι
ακριβώς γινόταν. Το μόνο που είχε δει ήταν ότι η Αλίκη έκανε κάποια
ξόρκια, μουρμουρίζοντας ακατανόητα λόγια. Η αριστοκράτισσα αισθανόταν τις τρίχες της ορθωμένες.
(Ο Τάραλντεκ ηρέμησε, ξαπλώνοντας και βγάζοντας το χοντρό πανί
από το στόμα του, πετώντας το παραδίπλα, μισοδιαλυμένο από τα δόντια του. Ο θεραπευτής έβαλε αντισηπτικό στο τραύμα στον μηρό του
και το έδεσε με επίδεσμο.)
«Έχω χαθεί.»
«Ναι, αλλά γιατί ήρθες εδώ κάτω; Τυχαία βρέθηκες εδώ;»
Η φωνή της γυναίκας τού ακουγόταν φιλική. Δεν μπορεί να ήταν κάποιος δαίμονας του Ερέβους, έτσι; Δεν μπορεί να ήταν κάποιος υπηρέτης του Ανόφθαλμου σταλμένος για να τραβήξει την ψυχή του στον
τόπο των νεκρών... Ο Νικόλαος έδιωξε τις ανόητες δοξασίες απ’το
μυαλό του. Πολλά γίνονταν στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης, αλλά
όχι και τέτοια πράγματα! Αυτά δεν ήταν αληθινά· ήταν μύθοι.
Είπε στη γυναίκα που, μέσα στο σκοτάδι, δεν μπορούσε να δει καθόλου τη μορφή της: «Είχα έρθει για να επικοινωνήσω με την ψυχή της
μητέρας μου. Αλλά ο φακός μου άρχισε να τρεμοπαίζει· έκανα
ν’αλλάξω τη μπαταρία, και μου έπεσε στο νερό. Προσπάθησα να τον
βρω μες στο σκοτάδι, μα δεν μπορούσα· είχε εξαφανιστεί! Πρέπει να
κατέληξε σε κάποια τρύπα κάτω απ’το νερό, όπου το χέρι μου δεν έφτανε. Έτσι άρχισα να περιπλανιέμαι.»
«Είχες έρθει για να επικοινωνήσεις με την ψυχή της μητέρας σου, είπες;» ρώτησε η Νορέλτα-Βορ, αν και ήταν βέβαιη πως τον είχε ακούσει
καλά.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Νικόλαος με ξερή φωνή.
«Γιατί;»
«Είναι... είναι κάποια πράγματα που θα ήθελα να μου πει.» Καθάρισε
τον λαιμό του. «Προσωπικής φύσης.» Προτιμούσε να μην αποκαλύψει
τίποτα σ’αυτή την άγνωστη· μπορεί να επιχειρούσε να τον εκμεταλλευτεί, μπορεί να ζητούσε να μοιραστούν τα λεφτά όταν τελικά κατάφερνε να μάθει τη θέση του θησαυρού από τη νεκρή μητέρα του.
«Και πώς θα το έκανες αυτό;» ρώτησε η Νορέλτα. «Πώς θα επικοινωνούσες μαζί της;» Μπορεί να ήταν Θυγατέρα της Πόλης αλλά με
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τους νεκρούς δεν επικοινωνούσε, και δεν γνώριζε κανέναν που να ξέρει κάποιον βέβαιο τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Δεν γνώριζε αν καν
ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Όταν κάποιος είναι νεκρός, είναι νεκρός. Η
ζωτική του ενέργεια έχει εγκαταλείψει το σώμα του, το ίδιο και η ψυχή
του. Δεν μπορείς πια να του μιλήσεις, ούτε να σου μιλήσει. Το Έρεβος
κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν: και, σίγουρα, δεν ήταν εδώ κάτω,
στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης.
«Έχω... έχω βρει κάποια βιβλία. Τα διάβασα πολύ προσεχτικά.»
«Τι βιβλία;»
«Έχει σημασία;» Απότομη η φωνή του.
Με φοβάται, σκέφτηκε η Νορέλτα.
«Εσύ πώς βρέθηκες εδώ κάτω;» τη ρώτησε.
«Σου είπα: με παρέσυρε η θάλασσα.»
Ο Νικόλαος αισθάνθηκε ένα ρίγος να τον διατρέχει. Του έλεγε ψέματα, μήπως, αυτή η αόρατη γυναικεία φωνή απ’το σκοτάδι; Ήταν, τελικά, κάποιο κόλπο; «Πώς;...» ψέλλισε. «Δεν, δεν έχω ξανακούσει να πέφτει κάποιος στη θάλασσα και να καταλήγει εδώ.»
«Το αεροπλάνο μες στο οποίο βρισκόμουν βυθίστηκε στη θάλασσα,»
εξήγησε εκείνη. «Θα πνιγόμουν, αλλά έσπασα ένα παράθυρο και βγήκα. Κολύμπησα, παρασύρθηκα από τα υποθαλάσσια ρεύματα, έχασα
για λίγο τις αισθήσεις μου, κι όταν ξύπνησα ήμουν εδώ, σ’αυτές τις υπόγειες σήραγγες. Έχεις μαζί σου κάποιον χάρτη; Πώς σε λένε;»
«Νικόλαο με λένε,» αποκρίθηκε ο Νικόλαος, και σκέφτηκε: Ναι, ίσως
να λέει αλήθεια. Όντως, εκείνο το αεροπλάνο που πέρασε πάνω απ’τη
Σταχτόχρωμη φαινόταν έτοιμο να πέσει. «Και έχω χάρτη. Είναι στα βιβλία που έχω μαζί μου. Αλλά πώς θα τον δούμε χωρίς φως;»
«Δεν έχεις, τουλάχιστον, κάποιον αναπτήρα; Μόνο τον φακό είχες;»
«Δεν καπνίζω.»
Η Νορέλτα αναστέναξε. «Γιατί μπλέκω με άντρες που δεν καπνίζουν;»
Και η φωνή της είχε κάτι το έντονα ερωτικό για τον Νικόλαο. Ξαφνικά, μες στο σκοτάδι της Κατακόμβης, τα ρουθούνια του έπιασαν πολύ
αισθητά την οσμή της γυναίκας που στεκόταν δίπλα του· και ένιωσε
τη θερμότητα του σώματός της – δύο πράγματα που πριν ήταν σαν να
μην υπήρχαν: δεν τα είχε προσέξει. Πριν, ήταν μονάχα μια γυναικεία
φωνή απ’το σκοτάδι. Τι είχε τώρα αλλάξει, τόσο απρόσμενα;
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Η Νορέλτα-Βορ, φυσικά, το είχε κάνει επίτηδες αν και αυθόρμητα.
Ήταν πολύ καλή σ’αυτό: να κάνει τους άντρες να την προσέχουν ως
ερωτική οντότητα, να τους διεγείρει με μικροπράγματα – ακόμα και με
τον τόνο της φωνής της. Και τώρα σκεφτόταν ότι λίγη ερωτική διέγερση εδώ, μες στο σκοτάδι, ίσως να ηρεμούσε κάπως τον άγνωστο
που ονομαζόταν Νικόλαος και είχε την αυταπάτη ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα του.
«Πώς σε λένε;» τη ρώτησε ξαφνικά.
«Νορέλτα. Νορέλτα-Βορ.»
«Είσαι ευγενής; Των Παλαιών Οίκων;»
«Ναι.»
«Εγώ είμαι από Καινό Οίκο. Το επώνυμό μου είναι Γεφυρομάχος.»
Και αλλάζοντας θέμα ξανά: «Εσύ δεν καπνίζεις;»
«Καπνίζω, αλλά ο αναπτήρας μου έχει μουλιάσει.» Τον έβγαλε από
την τσάντα της (την είχε περάσει σταυρωτά στον ώμο της και είχε καταφέρει να την κρατήσει μες στη θάλασσα) και προσπάθησε να τον
κάνει να ανάψει, αλλά τίποτα δεν γινόταν. «Όχι,» είπε, «δεν λειτουργεί.»
«Πώς θα βγούμε από εδώ, λοιπόν, Νορέλτα-Βορ;»
«Ήλπιζα εσύ να μου πεις.» Ήλπιζα ότι δεν σε είχε στείλει τυχαία η Πόλη στον δρόμο μου, πρόσθεσε νοερά.
Καπνίζοντας το τσιγάρο που της είχε στρίψει, η Μιράντα παρατηρούσε προσεχτικά τον Καρλ, σαν να προσπαθούσε να λύσει κάποιον
γρίφο που υπήρχε στην έκφραση του προσώπου του. Τι έβλεπε εκεί;
Μετά τον ρώτησε: «Ποιος σου είπε γι’αυτό τον έμπορο, Καρλ;»
«Μια γυναίκα που γνώρισα στην Α’ Κατωρίγια Συνοικία, στη μεγάλη
συναυλία που είχαν κάνει πριν από κανένα μήνα οι Ανώριμοι Σαλτιμπάγκοι για την καινούργια τους συλλογή τραγουδιών: Το Γέλιο των
Λεωφόρων.»
Η Μιράντα συνοφρυώθηκε. «Το όνομα αυτής της γυναίκας;»
«Τζέσικα μού είπε ότι τη λένε.»
Το συνοφρύωμα βάθυνε. «Πώς είναι, φατσικώς;»
«Νομίζεις ότι μπορεί νάναι γνωστή σου;» Τι συνέβαινε, τελικά,
μ’αυτή τη Μιράντα; Γιατί τον είχε ακολουθήσει;
«Πολύ πιθανόν να είναι. Περίγραψέ μου την.»
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Ο Καρλ έσβησε το τσιγάρο του στο τασάκι, ήπιε μια γουλιά απ’τον
Σάρντλιο καφέ του. «Ψηλή· πιο ψηλή από εσένα. Αδύνατη· κοκαλιάρα,
θα έλεγα. Γαλανόδερμη. Ξανθά μαλλιά, μακριά. Είχε μαζί της ένα πουλί,
ένα μαύρο περιστέρι.»
«Μαύρο περιστέρι...»
«Ναι. Τον ονομάζει Μελανόπτερο. Στην αρχή το είχα περάσει για κοράκι. Της είπα ‘το κοράκι σου’ και με διόρθωσε· μου είπε ότι είναι περιστέρι.»
«Γνωρίζεις πού είναι τώρα, πού θα μπορούσα να τη βρω;»
«Γιατί; Την ψάχνεις;»
«Αυτήν ψάχνω, βασικά.»
Ο Καρλ μόρφασε παραξενεμένος. «Μια στιγμή... Κάτι δεν... κάτι δεν
βγάζει καθόλου νόημα εδώ πέρα.»
(Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης πανηγύριζε μέσα στο Περπάτημα –
πανηγύριζε για τη νίκη του. Η συμμορία ήταν δυνατή! Πιο δυνατή από
την Αστυφυλακή της Σταχτόχρωμης! Είχαν τσακίσει τους μπάτσους!
Ωστόσο, είχαν βάλει φρουρούς στα όρια της γειτονιάς τους, για να
παρατηρούν μην τυχόν τους πλησιάσουν οι αστυφύλακες για να πάρουν εκδίκηση. Και οι φρουροί δεν γλεντοκοπούσαν· ήταν σε επιφυλακή.
Μέσα στο διαμέρισμά του, στο ρετιρέ μιας παλιάς πολυκατοικίας, ο
Τάραλντεκ ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα, με το πορφυρόδερμο σώμα
του ολόγυμνο, και η Βεατρίκη τον καβαλούσε, γυμνή απ’τη μέση και
κάτω, ντυμένη με μια φαρδιά μπλούζα απ’τη μέση κι επάνω, τινάζοντας τα ξανθά μαλλιά της...)
Η Άλικη Αλίκη μουρμούρισε ένα Ξόρκι Πνευματικής Απωθήσεως και,
με τη θέλησή της, έσπρωξε τον κοιμισμένη Πνιγηρό Ταξιδευτή σε μια
από τις γωνίες του μεγάλου υπογείου ενώ, συγχρόνως, βάδιζε κι η ίδια
προς τα εκεί, με σταθερά βήματα.
«Τι κάνεις;» τη ρώτησε η Ζιρτάλια-Κροβ, που, για εκείνη, το στοιχειακό πνεύμα της Ρελκάμνια ήταν τελείως αόρατο.
Η Αλίκη παραμέρισε μερικά από τα πράγματα που βρίσκονταν στη
γωνία του υπογείου, για να τ’απομακρύνει. «Βοηθήστε με,» ζήτησε από
τους δύο μισθοφόρους που είχε φέρει εδώ η αριστοκράτισσα. «Βοηθήστε με – δεν έχω χρόνο για χάσιμο!»
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Εκείνοι κοίταξαν την κυρία τους ερωτηματικά. Η Ζιρτάλια τούς έγνεψε να υπακούσουν, έτσι πλησίασαν κι αυτοί τη γωνία του υπογείου
παραμερίζοντας αντικείμενα από εκεί, σπρώχνοντάς τα και σηκώνοντάς τα.
«Γιατί το κάνεις αυτό;» ρώτησε ο Ερέσναλ – ο εικοσιπεντάχρονος γιος της Ζιρτάλια-Κροβ – τη μάγισσα. «Έχει καμια σχέση με το πνεύμα
που ψάχνεις;»
«Το βρήκα,» αποκρίθηκε η Αλίκη, «δεν το ψάχνω πια,» καθώς η γωνία καθάριζε από αντικείμενα. «Εδώ είναι.» Έδειξε τον αέρα μπροστά
της.
«Δεν φαίνεται τίποτα,» παρατήρησε ο Ερέσναλ.
«Φυσικά και δεν φαίνεται τίποτα· τα περισσότερα στοιχειακά είναι
αόρατα.»
«Πριν, όμως, φαινόταν...»
«Επειδή είχε μπει μέσα στον κύριο Σόρκεμ-Θολ. Όταν ο Πνιγηρός Ταξιδευτής έχει μπει μέσα σ’ένα σώμα προσπαθώντας να το πνίξει, φαίνεται σαν μαύρος καπνός καθώς μετά βγαίνει από εκεί.» Τράβηξε ένα
σπρέι από τον σάκο στον ώμο της, και ρώτησε τη Ζιρτάλια-Κροβ: «Θα
μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στους τοίχους και στο ταβάνι;» Έδειξε τη γωνία.
«Γιατί;»
«Για να φυλακίσω τον Πνιγηρό Ταξιδευτή προτού ξυπνήσει.»
«Κοιμάται;»
«Τον κοίμισα. Να χρησιμοποιήσω τώρα το σπρέι;»
«Το σπρέι θα τον παγιδεύσει; Πώς;»
«Αφήστε το αυτό σ’εμένα.»
Της Ζιρτάλια τής φαίνονταν πολύ παράξενα όλα τούτα, αλλά είπε:
«Χρησιμοποίησέ το.» Ήταν περίεργη, αν μη τι άλλο, να δει τι θα γινόταν.
Η Άλικη Αλίκη άρχισε να σχηματίζει με το σπρέι σύμβολα στο ταβάνι,
στο πάτωμα, και στους τοίχους. Έμοιαζαν με γκράφιτι που βλέπεις
στους δρόμους· ή, ίσως, μερικά από αυτά, με τις δερματοστιξίες πάνω
στο πρόσωπό της.
«Σου είπα: έχω χαθεί. Δεν ξέρω πώς να βγω.»
«Υπέροχα...» μουρμούρισε η Νορέλτα. «Τελικά δεν πρέπει εσύ να
βοηθήσεις εμένα, αλλά εγώ εσένα, όπως φαίνεται.»
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Κι άρχισαν να περιπλανιούνται, χρησιμοποιώντας την αφή και την
ακοή.
Η Μιράντα χαμογελούσε αχνά. «Ναι, μάλλον όλα τούτα σού φαίνονται πολύ περίεργα.»
«Εμένα δεν ακολουθούσες;»
«Περίπου.»
«Τι περίπου; Ποιον νόμιζες ότι ακολουθούσες στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
«Κάποιον που πιθανώς να μπορεί να με βοηθήσει.»
«Να σε βοηθήσει πώς;»
«Έχοντας μια πληροφορία.»
«Τι πληροφορία;»
«Πού είναι η Τζέσικα.»
«Μα μέχρι στιγμής νόμιζα ότι δεν ήξερες πως ήξερα πού είναι η Τζέσικα!»
«Δεν το ήξερα, αλλά υποπτευόμουν ότι θα με βοηθούσες, κάπως, να
βρω στα ίχνη της.»
«Δεν καταλαβαίνω,» παραδέχτηκε ο Καρλ, μπερδεμένος.
«Μπορείς να με οδηγήσεις σ’αυτήν, ή δεν μπορείς;»
«Ακόμα κι αν μπορώ, γιατί να το κάνω;»
«Επειδή παραλίγο να με σκοτώσεις στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
«Δε μου φαίνεται να πεθαίνεις εύκολα.»
«Μπορούσα να είχα σκοτωθεί, πίστεψέ με. Δεν είμαι αθάνατη.»
Ο Καρλ αναστέναξε. «Τέλος πάντων,» είπε. «Κι εγώ θέλω να πάω να
τη βρω, εξάλλου. Αλλά δεν είχα προλάβει ώς τώρα. Αν δεν ερχόμουν
στον αγώνα αμέσως, θα τον έχανα.»
«Πού είναι η Τζέσικα;» ρώτησε η Μιράντα. «Στην Α’ Κατωρίγια ακόμα;»
«Είχαμε πάει στο σπίτι της μετά τη συναυλία. Δε θυμάμαι τη διεύθυνση, αλλά θυμάμαι τον δρόμο. Οπτικά. Καταλαβαίνεις. Μπορώ να
φτάσω εκεί. Είναι κάπου στην Ατμοφόρο.»
«Θα πάμε μαζί, τότε;»
«Όχι σήμερα, όμως. Έχω αφήσει κάτι γνωστούς εδώ, για νάρθω να
σε συναντήσω, και τη φίλη μου.» Μειδίασε. «Ίσως να με παρεξηγούσε
αν ήξερε ότι είχα έρθει να δω εσένα.»
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«Δε σκέφτηκες ότι θα σε παρεξηγούσε όταν επισκέφτηκες το σπίτι
της Τζέσικας;»
«Δεν ήμουν μαζί της τότε.»
«Κατάλαβα,» είπε η Μιράντα. Και ρώτησε: «Με τη Τζέσικα η σχέση
σας ήταν αποκλειστικά... πληροφοριακή;»
«Όχι ακριβώς. Αλλά μια φορά μόνο την έχω συναντήσει. Οπότε, ναι,
μπορείς να πεις, από μια άποψη, ότι η σχέση μας ήταν πληροφοριακή.
»Όμως ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να ακολουθούσες
εμένα για να βρεις αυτήν, αφού δεν ήσουν καν σίγουρη αν την έχω
γνωρίσει. Ποιος σου είχε μιλήσει για μένα, Μιράντα;»
«Θα τα πούμε αύριο αυτά. Ελπίζω να μπορείς να φύγουμε το πρωί,
κατά τις δέκα...»
Ο Καρλ το σκέφτηκε για μερικές στιγμές. Μετά ένευσε. «Εντάξει,» είπε. «Θα συναντηθούμε εδώ ξανά και θα ξεκινήσουμε.»
Η Μιράντα συμφώνησε.
(Περιπλανιόνταν πολλή ώρα μέσα στα υπόγεια σκοτάδια. Τα λαξεύματα που άγγιζαν στους τοίχους δεν τους πρόσφεραν καμια καθοδήγηση. Και παραπάνω από μια φορά η Νορέλτα διαισθανόταν στοιχειακά πνεύματα να καιροφυλαχτούν για να δηλητηριάσουν τα μυαλά
τους. Αλλά αντιλαμβάνονταν ότι ήταν Θυγατέρα της Πόλης και διατηρούσαν τις αποστάσεις τους προς το παρόν.)
Η Άλικη Αλίκη, έχοντας φτιάξει τα σύμβολα όπως τα ήθελε – οκτώ
στο σύνολό τους – οκτώ σημεία στον χώρο, για να είναι σίγουρη – άρχισε να υφαίνει τη Μαγγανεία Δαιμονικής Φυλακίσεως, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ενώ ο Πνιγηρός Ταξιδευτής κοιμόταν ακόμα. Όταν
τελείωσε, κανένα τέταρτο της ώρας είχε περάσει, και η Αλίκη νόμιζε
ότι η αόρατη φυλακή ήταν καλά καμωμένη.
Γυρίζοντας στη Ζιρτάλια-Κροβ είπε: «Κανείς δεν πρέπει να πειράξει
αυτά τα σύμβολα που έχω κάνει. Αλλιώς ο Πνιγηρός Ταξιδευτής θα
ελευθερωθεί πάλι.»
«Τον έχεις, δηλαδή, φυλακίσει εκεί; Ανάμεσά τους;»
«Ακριβώς.»
«Και θα τον αφήσεις μες στο σπίτι μου;» Προφανώς αυτή η ιδέα δεν
της άρεσε καθόλου.
«Όχι.» Η Αλίκη στράφηκε πάλι στη μαγική φυλακή. «Θα τον σκοτώσω.»
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(Η Βεατρίκη’χοκ κραύγασε καθώς έφτανε σε οργασμό, κι ύστερα κατέβηκε από πάνω του, ξαπλώνοντας δίπλα, κουρασμένη. Ο Τάραλντεκ
γύρισε και φίλησε τον λαιμό της. Και μετά χώρισαν: εκείνη για να καθίσει οκλαδόν και να διαλογιστεί, κι εκείνος για να προσευχηθεί στη
Ρασιλλώ και να ζητήσει την καθοδήγησή της, στον αυτοσχέδιο ναό
που είχε φτιάξει για την Κυρά του Σιδήρου μέσα στο διαμέρισμά του.
Στην υπόλοιπη πολυκατοικία και στους τριγυρινούς δρόμους οι πανηγυρισμοί της συμμορίας συνεχίζονταν.)
Κάποια στιγμή βρήκαν μια σκάλα στους τοίχους. Σκαλοπάτια λαξεμένα μες στις πέτρες. Γλιστερά. Διαβρωμένα. Επικίνδυνα. Αλλά δεν είχαν ανακαλύψει και κανέναν καλύτερο δρόμο διαφυγής. Αν και προς
τα πάνω δεν φαινόταν φως, ίσως εκεί να βρισκόταν κάποια καταπακτή.
«Θ’ανεβώ εγώ πρώτη,» είπε η Νορέλτα-Βορ. «Περίμενε κάτω.»
Ο Νικόλαος δεν διαφώνησε.
Εκείνη άρχισε ν’ανεβαίνει, κι ο Νικόλαος είδε κάτι παράξενο: ένα σημάδι να φωσφορίζει από πάνω του, αχνά, σαν... σαν ίσως να προερχόταν από τη Νορέλτα. «Κάτι βλέπω, Νορέλτα!» είπε. «Κάτι που λαμπυρίζει...»
Η Θυγατέρα της Πόλης είχε ήδη ανεβεί πέντε από τα υγρά, διαβρωμένα, πέτρινα σκαλοπάτια – και ξαφνικά γλίστρησε! Με μια τρομαγμένη κραυγή έπεσε–
–πάνω στον Νικόλαο, πλακώνοντάς τον.
Κατέληξαν κι οι δύο στο πάτωμα.
(Καθώς ο Καρλ επέστρεφε στο διαμέρισμά του και σκεφτόταν όσα
τού είχε πει η Μιράντα, τόσο πιο παράξενα τού φάνταζαν όλα τούτα.
Σαν κάποιος να του έκανε πλάκα, γαμώτο!)
Για να σκοτώσεις ένα στοιχειακό πνεύμα χρειαζόσουν ένα άλλο
στοιχειακό πνεύμα. Οι περισσότερες πνευματικές οντότητες της Ρελκάμνια, βέβαια, δεν ήταν εχθρικές αναμεταξύ τους. Αλλά υπήρχαν και
εξαιρέσεις. Υπήρχαν στοιχειακά-κυνηγοί. Όπως ο Πνιγηρός Ταξιδευτής
κυνηγούσε ανθρώπους, αυτά κυνηγούσαν πνεύματα.
Ήρθε η ώρα να σε ξεπληρώσω με το δικό σου νόμισμα, σκέφτηκε η
Αλίκη, κι έβγαλε ένα περιδέραιο μέσα από τη μπλούζα της. Στην άκρη
του κρεμόταν ένας κρύσταλλος όλο αιχμηρά δόντια. Μέσα στον κρύσταλλο ήταν παγιδευμένο ένα άγριο στοιχειακό που η Αλίκη είχε υπο42
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τάξει ακριβώς γι’αυτή τη δουλειά, χρησιμοποιώντας τις νοητικές τεχνικές του τάγματος των Δεσμοφυλάκων αλλά και προσωπικές, ιδιοσυγκρασιακές νοητικές τεχνικές που είχε αναπτύξει η ίδια τόσα χρόνια
που περιπλανιόταν στην Ατέρμονη Πολιτεία. Η Άλικη Αλίκη ήταν εβδομήντα-δύο χρονών, αν και δεν έμοιαζε πάνω από σαράντα.
Έριξε τώρα τον κρύσταλλο ανάμεσα στα σύμβολα που είχε φτιάξει
με το σπρέι· τον έριξε μέσα στην πνευματική φυλακή. Τράβηξε ένα πιστόλι, τον σημάδεψε, και πάτησε τη σκανδάλη. Ο κρύσταλλος έσπασε
και ο Γελαστός Φονιάς (όπως είχε ονομάσει το στοιχειακό η Αλίκη)
βγήκε, άυλος και αόρατος. Μονάχα μια ελαφριά ανταύγεια φάνηκε για
λίγο πάνω από τον διαλυμένο κρύσταλλο, και μια κραυγή αντήχησε,
αλλά όχι στ’αφτιά: μέσα στο μυαλό.
Τα σημάδια της Πόλης είπαν στην Αλίκη ότι ο Πνιγηρός Ταξιδευτής
είχε τώρα μόλις ξυπνήσει, και ήταν τρομοκρατημένος καθώς είχε ξαφνικά βρεθεί κλεισμένος σ’ένα κλουβί μ’έναν τρελό δολοφόνο. Η Αλίκη
μπορούσε να διαισθανθεί τα πνεύματα να κυνηγιούνται μέσα στη φυλακή, και χαμογέλασε άγρια.
«Τι γίνεται;» ρώτησε η Ζιρτάλια-Κροβ. «Τι έκανες; Γιατί έσπασες αυτό τον κρύσταλλο;»
«Είσαι καλά;»
Ο Νικόλαος μούγκρισε από κάτω της. «Έτσι νομίζω.»
Η Νορέλτα δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Η Μιράντα κάποτε της είχε
πει ότι ήταν πολύ παρορμητική και απρόσεχτη. Όμως τι νόημα έχει να
έχεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες αν δεν τις χρησιμοποιείς; Ίσως να
έφταιγε το γεγονός ότι ήταν νέα ακόμα ως Θυγατέρα της Πόλης, αλλά
ήθελε να χρησιμοποιεί τις ικανότητές της όσο το δυνατόν περισσότερο
– και για να διασκεδάζει εκτός των άλλων. Το χέρι της, επί του παρόντος, άγγιξε δήθεν τυχαία τον Νικόλαο κάτω από τη μέση, ενώ το σώμα της κινήθηκε επάνω του με τρόπο που ήξερε ότι θα τον διέγειρε.
«...Νορέλτα,» έκανε εκείνος, ξέπνοα.
Η Νορέλτα απομάκρυνε το χέρι της από τον ανδρισμό του που είχε
στιγμιαία σκληρύνει μες στο παντελόνι του. «Για όνομα του Κρόνου!»
είπε επιτηδευμένα. «Νομίζεις ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος;»
«Μα... εσύ... Μα έπεσες επάνω μου!»
«Και σου συμβαίνει αυτό μ’όλες τις γυναίκες που πέφτουν τυχαία
επάνω σου;»
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«Μα τους θεούς, τι καθόμαστε και λέμε! Γιατί έπεσες; Γλίστρησες ή...
ή κάτι άλλο–; Είδες κάτι;»
«Γλίστρησα,» παραδέχτηκε η Νορέλτα (χωρίς να λέει ψέματα), μειδιώντας μες στο σκοτάδι. Της άρεσε να παίζει με τους άντρες· ήταν
διασκεδαστικό. Δεν ήξερε πώς ακριβώς το έκανε – η Πόλη την καθοδηγούσε – αλλά μπορούσε να προβλέπει πολύ εύκολα τις αντιδράσεις
τους. Τις βιολογικές, τουλάχιστον. Είχε μπλέξει μερικές φορές έτσι, αλλά και τι μ’αυτό;
Σηκώθηκε από τον Νικόλαο. «Σίγουρα δεν χτύπησες;»
«Όχι... Δε νομίζω.» Τον άκουσε να ανακαθίζει μες στο σκοτάδι.
«Μάλλον. Αλλιώς δεν θα ήσουν τόσο... ευδιάθετος.»
Τον άκουσε να κομπιάζει. Ύστερα της είπε, σαν τώρα ξαφνικά να το
θυμήθηκε: «Είδα ένα σύμβολο να φωσφορίζει από πάνω. Αλλά δεν το
βλέπω πια. Έχει εξαφανιστεί.»
«Τι σύμβολο;»
«Εε... ήταν κάτι σαν... σαν οκτώ, νομίζω. Ήταν στον αέρα. Ή, ίσως,
πάνω στον τοίχο–»
Η Νορέλτα γελούσε.
«Γιατί γελάς;»
«Μην ανησυχείς· εγώ ήμουν.»
«Εσύ;» Τον άκουσε ν’απομακρύνεται. «Τι...;»
«Δεν είμαι δαίμονας της Κατακόμβης, Νικόλαε· ηρέμησε. Αυτή απλά
είναι μια δερματοστιξία που έχω στο πόδι μου. Την έκανε κάποτε ένας
μάγος.»
«Μάγος;»
«Ναι.» Καθώς ήταν καθισμένη στο πάτωμα, γύρισε το γυμνό της πόδι ώστε το πέλμα να έρθει προς τα πάνω. Το σημάδι των Θυγατέρων
(που, φυσικά, δεν το είχε κάνει μάγος) φωσφόριζε αχνά.
«Για στάσου!» είπε ο Νικόλαος. «Κάπου το έχω ξαναδεί αυτό...»
«Η ιδέα σου είναι, μάλλον.» Η Νορέλτα έκρυψε πάλι το σημάδι, γυρίζοντας το πέλμα της προς τα κάτω.
«Όχι, σίγουρα κάπου το έχω ξαναδεί.» Πρέπει να είχε διαβάσει για τις
Θυγατέρες της Πόλης σε κάποιο από εκείνα τα βιβλία που έλεγαν όλο
ανοησίες γι’αυτές, υπέθεσε η Νορέλτα.
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«Θ’ανεβώ τη σκάλα τώρα,» του είπε καθώς σηκωνόταν όρθια. «Κι
αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να μη γλιστρήσω. Αν γλιστρήσω, καλύτερα να είσαι ακριβώς από κάτω, όπως πριν.»
«Γιατί;»
«Για να πέσω στα μαλακά, φυσικά.» Γελώντας, η Νορέλτα-Βορ πιάστηκε από τα υγρά, διαβρωμένα πέτρινα σκαλοπάτια κι άρχισε
ν’ανεβαίνει. Με προσοχή.
Η Άλικη Αλίκη παρατηρούσε τα πολεοσημάδια. Όταν της έδειξαν
ότι ο εχθρός της ήταν νεκρός, έκανε ένα Ξόρκι Πνευματικής Ανιχνεύσεως και, όντως, δεν μπορούσε να τον εντοπίσει πουθενά. Μονάχα τον
Γελαστό Φονιά εντόπιζε, και καταλάβαινε πως ήταν οργισμένος, έτσι
όπως είχε βρεθεί παγιδευμένος. Είχε καταβροχθίσει τον Πνιγηρό Ταξιδευτή και τώρα, χορτασμένος, ήθελε να φύγει από δω.
Η Αλίκη ήταν πολύ κουρασμένη για να τον ξαναφυλακίσει σε κάποιο
αντικείμενο το οποίο έπρεπε να έχει προετοιμάσει ειδικά. Και δεν είχε
κανέναν λόγο τώρα να τον κρατά μαζί της· όσα περισσότερα στοιχειακά έχει κάποιος μαζί του, τόσο πιο πολλή ψυχική δύναμη πρέπει να
έχει δεσμευμένη στα αντικείμενα-φυλακές τους. Τα αντικείμενα αυτά
γίνονται μέρος της ψυχής του μάγου. Και το ίδιο ίσχυε για την Αλίκη,
παρότι δεν ήταν μάγισσα – όχι όπως εννοούσαν τον όρο μάγισσα τα
μαγικά τάγματα, τουλάχιστον.
Μουτζούρωσε, με το μποτοφορεμένο πόδι της, ένα από τα σύμβολα
που είχε φτιάξει στο πάτωμα, καταστρέφοντάς το. Ο Γελαστός Φονιάς
βρήκε αμέσως το άνοιγμα και γλίστρησε έξω· έφυγε μες στην Ατέρμονη Πολιτεία.
Ο απόηχος του γέλιου του αντήχησε στο μυαλό της Αλίκης.
«Με συγχωρείτε για την αναστάτωση, κυρία Ζιρτάλια,» είπε η Θυγατέρα της Πόλης, στρεφόμενη στην οικοδέσποινα ξανά. «Τώρα θα πηγαίνω.»
«Δηλαδή, η... δουλειά σου τελείωσε;»
«Τελείωσε.»
«Δε μου λες: αν κάποτε χρειαστώ κάτι – κάτι σχετικό με πνευματικές
οντότητες – θα μπορούσα κάπως να σε καλέσω;»
«Σας εξήγησα και πριν: δουλεύω μόνο για προσωπικούς λόγους,»
αποκρίθηκε η Άλικη Αλίκη, και βάδισε προς τη σκάλα των υπογείων
της μονοκατοικίας.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ
Τη νύχτα, σεξ με την Αρίνη, δύο φορές, το σώμα του κορεσμένο, γλυκά
κουρασμένο· αλλά το πρωί δεν ξέχασε τη δουλειά που είχε. Πώς θα
μπορούσε να την ξεχάσει, άλλωστε; Ήταν τόσο παράξενη. Τίποτα παρόμοιο δεν του είχε τύχει ποτέ. Είπε στην Αρίνη ψέματα – της είπε ότι
για κάποιο άλλο λόγο έπρεπε να φύγει – καθώς είχαν σηκωθεί από το
κρεβάτι και βάδιζαν ανάμεσα στα απομεινάρια που είχαν αφήσει οι
γνωστοί τους μες στο σαλόνι από χτες βράδυ. Η Αρίνη θύμωσε («Όλο
εξαφανίζεσαι!»), αλλά ο Καρλ δεν είχε χρόνο για χάσιμο· είχε συμφωνήσει να είναι εκεί στις δέκα. Ήπιε λίγο απ’τον καφέ του, άλλαξε μπαταρία στο μηχανικό αριστερό μάτι του, και μετά κατέβηκε στο γκαράζ
της πολυκατοικίας, πήρε το δίκυκλό του, και έφυγε. Μέσα στο διαμέρισμά του, καθισμένη στον καναπέ, καπνίζοντας, η Αρίνη ήταν ακόμα
τσαντισμένη. Τουλάχιστον (σκεφτόταν) όφειλε να την είχε προειδοποιήσει, ο αλήτης!
Πόσες μέρες τριγύριζαν στην έρημο; Μία; Δύο; Τρεις; Δέκα; Δε μπορούσαν νάναι σίγουροι. Ο ουρανός δεν άλλαζε ποτέ εδώ. Και κάθε τόσο
κατέβαιναν αυτά τα ελεεινά έντομα απ’το φεγγάρι – το μοναδικό ουράνιο σώμα – και τους τσιμπούσαν – τα καταραμένα! τα τρισάθλια!
Πού τελείωνε τούτη η ελεεινή ερημιά, τέλος πάντων;
Η αφή της της έλεγε ότι το σκέπασμα από πάνω της ήταν πέτρινο.
Θα ήταν, άραγε, βαρύ να το σπρώξει; Μόνο ένας τρόπος υπήρχε για να
το ανακαλύψει. Γαντζώνοντας γερά τα δάχτυλα των ποδιών της στα
φθαρμένα λαξευτά σκαλοπάτια, πίεσε προς τα πάνω με τα χέρια της.
Και, ναι, το σκέπασμα της καταπακτής ήταν όντως βαρύ. Η Νορέλτα
έτριξε τα δόντια, μουγκρίζοντας. Οι μύες της έτρεμαν.
Το σκέπασμα σηκώθηκε... λιγάκι.
Αλλά τα γυμνά πόδια της γλίστρησαν στα στενά σκαλοπάτια – έφυγαν – και η Νορέλτα, με μια κραυγή, έπεσε–
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(«Κατάλαβες τώρα πώς το λύνεις και το δένεις;» τον ρώτησε η Άνμα.
«Ναι.»
«Κάν’ το.» Άφησε το τουφέκι πάνω στο τραπέζι και κοίταξε το ρολόι
στον καρπό της.
Ο Νίνο έπιασε το όπλο, το έλυσε – το χώρισε σε όλα του τα κομμάτια
– και μετά το έδεσε πάλι, το έφτιαξε όπως πριν.
Η Άνμα, κουνώντας το κεφάλι, πήρε το βλέμμα της από το ρολόι.
«Πολύ αργός,» είπε.
«Δεν είναι δυνατόν να γίνει πιο γρήγορα, μα τον Κρόνο!» αναφώνησε
ο Νίνο, χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι, χωρίς νάναι σίγουρος
αν ήταν τσαντισμένος περισσότερο με τον εαυτό του ή με την Άνμα.
«Υπομονή,» είπε εκείνη στωικά. «Απλά εξάσκηση θέλεις. Πάμε πάλι.
Κάνε ένα τσιγάρο και πάμε πάλι.»
Ο Νίνο άναψε τσιγάρο με τον ενεργειακό αναπτήρα του. «Πού σκατά
κάνω λάθος; Κουλός είμαι;»
«Πρόσεξε πώς το λύνω. Και χρονομέτρησέ με, αν θες.»
Ο Νίνο ενεργοποίησε το χρονόμετρο στο ρολόι του και ύστερα είδε
την Άνμα να διαλύει το τουφέκι στα κομμάτια του. Παρατηρούσε τη
σειρά με την οποία τα έβγαζε από τη θέση τους.
«Είκοσι-δύο δευτερόλεπτα δεν έκανα;» του είπε.
Ο Νίνο σταμάτησε το χρονόμετρο. «Ναι... Πώς το...;»
«Αυτό το όπλο σε είκοσι-δύο δευτερόλεπτα το έχεις λύσει.» Ανασήκωσε τους ώμους της. «Δε θες περισσότερο. Εσύ έκανες τριάντα-ένα
δευτερόλεπτα να το λύσεις.
»Δες τώρα πώς το δένεις πάλι.»)
Αυτή τη φορά ο Νικόλαος την έπιασε επιδέξια, και κανείς τους δεν
έπεσε στο πάτωμα.
Η Νορέλτα δεν μπόρεσε παρά να γελάσει. «Μαθαίνεις,» παρατήρησε
μες στο σκοτάδι.
«Ίσως. Αλλά μην το ξανακάνεις. Δε θέλω να βρεθώ με κανένα πτώμα
παρέα εδώ κάτω.»
«Μη γίνεσαι μακάβριος,» του ψιθύρισε στ’αφτί, και τον αισθάνθηκε
να καυλώνει.
Ο Νικόλαος ξεροκατάπιε· ρώτησε: «Τι βρήκες επάνω; Έφτασες επάνω;»
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«Ναι. Υπάρχει μια πέτρινη καταπακτή. Προσπάθησα να τη σηκώσω
και έπεσα.»
«Γι’αυτό είδα λίγο φως...»
«Ναι, κι εγώ είδα λίγο φως προτού πέσω.»
«Θ’ανεβώ εγώ να τη σπρώξω.»
«Θα πέσεις. Γλιστρά πολύ.»
«Δε θα πέσω.» Μες στο σκοτάδι έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του. Ήταν όλα βρεγμένα από τα νερά της Κατακόμβης σε προηγούμενες σήραγγες που είχαν διασχίσει.
«Θα έρχομαι από κάτω σου για να σε κρατάω. Πίστεψέ με, θα σου
χρειαστεί.»
«Κι αν πέσουμε κι δύο έτσι;»
«Γιατί, νομίζεις πως αν πέσεις μόνος σου θα μπορέσω εγώ να σε
κρατήσω; Είσαι πιο βαρύς από εμένα.»
Ο Νικόλαος αναστέναξε. «Εντάξει.»
«Κι άσε τον σάκο σου εδώ. Καλύτερα νάσαι πιο ελαφρύς.»
Ο Νικόλαος είχε εκεί μέσα το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και
Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής και την Απαγορευμένη Βίβλο του
Ερέβους, κι αισθανόταν διστακτικός να τα εγκαταλείψει. Αλλά, βέβαια,
ποιος θα τα έκλεβε εδώ κάτω; Εδώ μόνο εμείς οι δυο είμαστε. Τα άλλα
είναι στο μυαλό μας.
Άφησε τον σάκο του στο δάπεδο, βρήκε με την αφή τα λαξεμένα
σκαλοπάτια στον τοίχο, κι άρχισε ν’ανεβαίνει.
(Πουλήθηκε και ο τελευταίος πίνακας χτες βράδυ. Πουλήθηκαν όλοι
οι πίνακες που είχε πάει στη γκαλερί. Σήμερα ξυπνούσε πλούσιος. Ποτέ
άλλοτε δεν είχε συγκεντρώσει τόσα δεκάδια από τη ζωγραφική του. Τι
το συγκεκριμένο είχαν αυτοί οι πίνακες και είχαν αγοραστεί έτσι; Ζωγράφιζε, όπως πάντα, τοπία από άλλες διαστάσεις, περισσότερο ή λιγότερο γνωστές. Τα έβρισκε σε φωτογραφίες – όσο πιο σπάνιες τόσο
το καλύτερο – και πρόσθετε και στοιχεία από τη φαντασία του.
Η μόνη διαφορά ήταν ότι τώρα είχε αλλάξει γκαλερί. Συνήθως πήγαινε τους πίνακες στα Λευκά Κάδρα· τούτη τη φορά, ύστερα από προτροπή της νέας του φίλης, τους είχε πάει σ’αυτή την καινούργια γκαλερί που ονομαζόταν «Τα Μάτια της Τέχνης».
Σηκώθηκε από το κρεβάτι, έφτιαξε καφέ, και κάλεσε τη φίλη του με
τον επικοινωνιακό δίαυλο του διαμερίσματος.
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«Μάλιστα;» ακούστηκε η φωνή της, όχι αγουροξυπνημένη.
«Ο Φοίβος είμαι, Κορίνα. Μάντεψε τι έγινε χτες, κοπέλα μου!» είπε
γελώντας.
«Τι, αγάπη μου;»
«Πουλήθηκαν όλοι μου οι πίνακες! Δε σου κάνω πλάκα. Όλοι. Από το
απόγευμα ώς τα μεσάνυχτα που έκλεισαν τα Μάτια της Τέχνης, πουλήθηκαν όλοι οι πίνακες! Χα-χα-χα-χα-χα-χα...»
«Για φαντάσου...»
«Ποιο είναι το μυστικό σου, Κορίνα;»
«Ποιο είναι το δικό σου μυστικό, αγάπη μου;»)
«Καλημέρα,» χαιρέτησε η γυναίκα πάνω στο δίκυκλο που ήρθε ξαφνικά πλάι στο δικό του μόλις ο Καρλ είχε σταματήσει μπροστά στην
καφετέρια.
«Δε θα καθίσουμε να πιούμε καφέ;» είπε ο δικυκλιστής μέσα από το
κράνος του.
«Πάμε να βρούμε τη Τζέσικα, και μετά σε κερνάω.»
«Τι σου είναι, τέλος πάντων, η Τζέσικα; Δεν έχω καταλάβει.»
Η Μιράντα, χωρίς ν’απαντήσει, έβαλε τους τροχούς της σε κίνηση,
και ο Καρλ την ακολούθησε. Έστριψαν βόρεια, διασχίζοντας τη Ρόδα,
κατευθυνόμενοι προς την Α’ Κατωρίγια Συνοικία...
Είχαν κουραστεί, έτσι κάθισαν κάτω, στο ξερό χώμα της ατέρμονης
ερημιάς, ατενίζοντας τον φωτεινό ουρανό από πάνω τους και το μαύρο
φεγγάρι που αρμένιζε εκεί νωχελικά. Ένας θερμός άνεμος φυσούσε,
βουίζοντας μες στ’αφτιά τους.
«Δε νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται...» είπε ο Ρότζερ, τρίβοντας κουρασμένα τα μάτια του. Τα πλούσια καστανά μαλλιά του είχαν γεμίσει από το ξερό χώμα που παρέσερνε ο αέρας.
«Δε μοιάζει και για μικρή, πάντως,» είπε ο Έκρελ. «Ακόμα δεν έχουμε
φτάσει στο τέλος της. Κι όσο λίγο κι αν έχουμε βαδίσει... υπάρχει περίπτωση νάχουμε βαδίσει λιγότερο από καμια πενηνταριά χιλιόμετρα;»
«Πού ξέρεις πόσο έχουμε βαδίσει;» είπε ο Κλεάνθης’σαρ. «Τα ρολόγια
μας έχουν όλα τρελαθεί εδώ.»
«Εσύ, κανονικά, θα έπρεπε να ξέρεις, μάγε!»
Ο Κλεάνθης ρουθούνισε. «Μάγος είμαι, όχι οδοιπόρος. Επιπλέον, εδώ
δεν–»
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«Όταν την πιάσω στα χέρια μου θα τη γδάρω την καριόλα!» μούγκρισε
ο Ρότζερ και χτύπησε τη γροθιά του δίπλα του, τινάζοντας ξερό χώμα.
Ο Έκρελ ρουθούνισε. «Ναι, λες και πρόκειται να την ξαναδείς...»
«Ο Ρότζερ έχει, πάντως, δίκιο σ’αυτό που είπε,» τους διέκοψε ο Κλεάνθης’σαρ. «Τούτη η ενδοδιάσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται.»
«Πώς είσαι σίγουρος;» ρώτησε ο Έκρελ. «Το υπολογίζεις σε σχέση με
τον ορίζοντα σε άλλες διαστάσεις, ή κάτι τέτοιο;» Ο μάγος ήταν ο μόνος
από τους τρεις τους που είχε βγει από τη Ρελκάμνια και είχε γνωρίσει
φυσικά, μη οικοδομημένα τοπία. Οι άλλοι δύο είχαν ζήσει όλη τους τη
ζωή (ώς τώρα) μέσα στους δρόμους της Ατέρμονης Πολιτείας. Είχαν
γνωρίσει μονάχα τα πάρκα της και τα τεχνητά της δάση.
«Δεν είναι αυτό,» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης’σαρ. «Με τη λογική και μόνο.
Σκέψου: Είναι ενδοδιάσταση· δεν μπορεί νάναι τόσο μεγάλη. Κανονικά
θα έπρεπε νάχουμε φτάσει σε κάποια άκρη της.»
«Και τι σημαίνει αυτό; Βλέπουμε παραισθήσεις;»
«Όχι απαραίτητα.»
«Τότε;»
«Μπορεί να μην υπάρχει άκρη για να βρούμε.»
«Τι λες, ρε μάγε; Είναι δυνατόν η καταραμένη διάσταση να μην τελειώνει ποτέ;»
Ο Φοίβος φίλησε τον Ρίμναλ, τον εραστή του, στο στόμα, χαμογελώντας ώς τ’αφτιά.
«Τι σ’έχει ενθουσιάσει τόσο, γίγαντα;» τον ρώτησε ο Ρίμναλ. «Σε
βλέπω σαν... αναγεννημένο, να πούμε.»
Ο Φοίβος γελούσε. «Τους πούλησα όλους! Όλους.»
Ο Ρίμναλ τον κοίταξε παραξενεμένος πίσω από τα στρογγυλά γυαλιά
του. «Ποιους όλους;»
Ο Φοίβος κάθισε στον έναν από τους δύο μαλακούς καναπέδες του
διαμερίσματος του Ρίμναλ, βάζοντας τα πόδια του πάνω στο τραπεζάκι, σταυρωμένα στον αστράγαλο. «Τους πίνακές μου, φυσικά. Έπρεπε
να ήσουν εκεί, χτες βράδυ, κωλόπαιδο – να δεις τη γαμημένη δόξα
μου!»
Ο Ρίμναλ γέλασε. «Έχεις σαλτάρει τελείως, γίγαντα.» Κάθισε αντίκρυ
του στον άλλο καναπέ. «Πράγματι, πούλησες όλους τους πίνακες;» Άναψε τσιγάρο.
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«Ναι. Ούτε ένας δεν έμεινε. Μα την Καθμύρα, την Κυρά του Χρυσού –
όλους. Όλους. Έπρεπε να ήσουν εκεί. Έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο
σαν φυλλάδια που τα μοιράζεις στην Πλατεία Ανακτόρων.»
«Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί,» είπε ο Ρίμναλ φυσώντας καπνό. «Αλλά ο διευθυντής του περιοδικού θα με διώξει, αν κάθε φορά
που–»
«Γάμα τον διευθυντή! Γάμα και το περιοδικό. Είμαι πλούσιος τώρα!»
«Εσύ είσαι πλούσιος, όχι εγώ.»
«Τώρα τι ήταν αυτό που είπες; Θες να μου χαλάσεις την καρδιά,
πρωινιάτικα, ύστερα από τέτοια καλή βραδιά;»
(Η Άνμα τον χρονομέτρησε ξανά. «Γίνεσαι καλύτερος,» παρατήρησε.
«Πόση ώρα έκανα;»
«Είκοσι-έξι δευτερόλεπτα να το λύσεις και είκοσι να το δέσεις πάλι.»
«Όχι τόσο καλός όσο εσύ,» είπε ο Νίνο.
«Ξανακάν’ το,» τον προέτρεψε η Άνμα.
Ο Νίνο αναστέναξε.
«Μη βαριέσαι. Έχουμε όλη τη νύχτα μπροστά μας.»
Ο Νίνο αναποδογύρισε τα μάτια.
Η Άνμα χαμογέλασε.)
Ο Νικόλαος έφτασε στην κορυφή της σκάλας πατώντας στα σκαλοπάτια με μεγάλη προσοχή. Τώρα τα χέρια του άγγιξαν το πέτρινο σκέπασμα από πάνω. «Έφτασα,» είπε.
«Ναι.» Η Νορέλτα, πιασμένη λίγο πιο χαμηλά στην επικίνδυνη σκάλα,
κράτησε τους αστραγάλους του – έναν με κάθε χέρι – πιέζοντας τα πόδια του προς τα μέσα.
«Με πονάς.»
«Καλύτερα, παρά να γλιστρήσεις. Αν γλιστρήσεις θα πέσουμε κι οι
δύο. Το ύψος δεν πρέπει νάναι πάνω από τρία μέτρα, αλλά μπορεί να
σπάσεις κόκαλο πέφτοντας κι από πιο χαμηλά.»
Ο Νικόλαος πήρε μια βαθιά ανάσα. «Εντάξει,» είπε, κι έσπρωξε το
πέτρινο σκέπασμα.
Ήταν βαρύ· δεν μετακινιόταν εύκολα. Αισθάνθηκε τους αγκώνες και
τους ώμους του να πονάνε καθώς το ωθούσε προς τα πάνω. Άκουσε
πέτρες να τρίβονται αναμεταξύ τους. Τα πόδια του πονούσαν, πιεσμένα από τα χέρια της Νορέλτα μες στα φθαρμένα λαξευτά σκαλιά. Το
σκέπασμα άνοιξε λίγο, μια χαραμάδα. Φως. Ο Νικόλαος, κοιτάζοντας
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από εκεί, είδε έναν δρόμο. Είχε σηκώσει εν μέρει μια από τις πλάκες
του πλακόστρωτου ενός δρόμου της Σταχτόχρωμης. Τριγύρω δεν ήταν
κανείς, αλλά στο βάθος μπορούσε να διακρίνει κάποιους ανθρώπους
να στέκονται μες στο πρωινό, μιλώντας και γελώντας και πίνοντας
από μπουκάλια. Τι γινόταν εδώ; Καμια γιορτή;
Ο Νικόλαος έσπρωξε πιο δυνατά, μορφάζοντας, γρυλίζοντας· και η
Νορέλτα πίεσε πιο επίμονα, πιο επώδυνα, τα πόδια του μες στα σκαλιά, γιατί αλλιώς σίγουρα θα γλιστρούσε και θα έπεφταν κι οι δύο.
Η μεγάλη πέτρινη πλάκα σηκώθηκε, έγειρε, και κοπάνησε στο πλάι,
με μεγάλο κρότο, σπάζοντας. Αφήνοντας την καταπακτή ανοιχτή.
Ο Νικόλαος, αγκομαχώντας, σκαρφάλωσε επάνω, στα τέσσερα. Και
είδε αμέσως αυτούς που βρίσκονταν στο βάθος του δρόμου να έρχονται προς το μέρος του. Με όπλα στα χέρια.
Και – όχι! Κρόνε, όχι! – τους αναγνώρισε. Πρέπει να ήταν μέλη του
Τρόμου της Σταχτόχρωμης!
Ο Τάραλντεκ δεν είχε ξυπνήσει ακόμα· ήταν ξημερώματα.
Κοιμόταν μέσα στο ρετιρέ του. Και η Βεατρίκη’χοκ κοιμόταν
δίπλα του. Στον αυτοσχέδιο ναό της Ρασιλλώς, τα τελευταία
θυμιάματα καίγονταν...
(Ολόκληρη η Σταχτόχρωμη είχε ανησυχήσει από όσα είχαν συμβεί
χτες με τη συμμορία που άκουγε στο όνομα Τρόμος της Σταχτόχρωμης. Η Αστυφυλακή είχε ξεφτιλιστεί από τη συμμορία· όλοι το είχαν
δει. Η Πολιτάρχης ήταν εξοργισμένη. Είχε καλέσει τον Αρχιφύλακα και
τον είχε βρίσει που δεν μπορούσε να κρατήσει τους πολίτες της ασφαλείς. Σήμερα, από την αυγή κιόλας, ο Αρχιφύλακας Ζαν Κοντοβάτης
προετοίμαζε τους αστυφύλακές του για αντεπίθεση εναντίον της συμμορίας. Θα τους πήγαινε στη ρίζα του προβλήματος: στο λημέρι του
Τρόμου της Σταχτόχρωμης: στο Περπάτημα. Ήταν κάτι που μέχρι
στιγμής δεν είχε αποτολμήσει, γιατί οι πάντες φοβόνταν τη συγκεκριμένη συμμορία. Είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη, και ο Ζαν ήξερε πως,
αν έκανε επίθεση στο Περπάτημα με τους αστυφύλακές του, θα χάνονταν πάρα πολλές ζωές. Η Πολιτάρχης συμφωνούσε: καλύτερα
ν’άφηναν τη συμμορία ήσυχη για την ώρα.
Τώρα, όμως, τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο Τρόμος είχε το θράσος να
πάει σε άλλες γειτονιές της Σταχτόχρωμης απαιτώντας φόρο! Ποιοι
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νόμιζαν πως ήταν που απαιτούσαν φόρο από τους πολίτες της συνοικίας;)
«Τι διαφορά είχαν αυτοί οι πίνακες από τους άλλους που έκανες;»
ρώτησε ο Ρίμναλ, βγάζοντας τα γυαλιά του, αφήνοντάς τα πάνω στο
τραπεζάκι.
«Δεν ξέρω,» μόρφασε ο Φοίβος. «Πραγματικά, δεν ξέρω. Τοπία από
διάφορες διαστάσεις ήταν πάλι. Αλλά τους πήγα σε άλλη γκαλερί. Στα
Μάτια της Τέχνης. Μου την πρότεινε η Κορίνα. Τη θυμάσαι την Κορίνα,
έτσι; Κοκκινόδερμη, ξανθιά;»
Ο Ρίμναλ αισθάνθηκε ένα ρίγος να τον διατρέχει. «Ναι, τη θυμάμαι.
Σου είχα πει, η τύπισσα με φρικάρει...»
Ο Φοίβος γέλασε. «Ρε μαλάκα, όλες οι γυναίκες σε φρικάρουν!»
«Δεν εννοώ αυτό, εξυπνάκια. Η συγκεκριμένη πραγματικά με φρικάρει.» Ο Ρίμναλ φόρεσε ξανά τα γυαλιά του και έσβησε το τσιγάρο του
μες στο γυάλινο τασάκι. «Έχει κάτι... Δεν ξέρω πώς να το πω... Είναι
σαν... σαν να μην είναι.»
Ο Φοίβος γελούσε ξανά. «‘Είναι σαν να μην είναι’; Τι ωραία που τα
λες, ρε κωλόπαιδο!»
«Κάτι δεν πάει καλά μαζί της· είμαι σίγουρος.»
«Σαν εμάς είναι, ρε. Γυναίκες γουστάρει· γι’αυτό σού δίνει περίεργη
εντύπωση.»
«Την έχεις δει με γυναίκα;»
«Όχι.»
«Τότε πώς το ξέρεις ότι γουστάρει γυναίκες;»
«Έχω μύτη εγώ· τα καταλαβαίνω αυτά. Κι επιπλέον, δε μ’ενδιαφέρει
τι κάνει στο κρεβάτι της, μα τα παπάρια του Κρόνου! Μ’ενδιαφέρει
ότι» – κατέβασε τα πόδια του από το τραπεζάκι – «μου πρότεινε μια
γκαλερί όπου, τελικά, πούλησα όλους μου τους πίνακες μέσα σε μια
βραδιά!»
«Χμμμ...»
«Σε προβληματίζει;»
«Με προβληματίζει οτιδήποτε φαίνεται πολύ καλό για νάναι αληθινό.»
«Διόρθωση, αγαπητέ μου: Δεν φαίνεται πολύ καλό για νάναι αληθινό· είναι και πολύ καλό και αληθινό. Οι πίνακες πουλήθηκαν. Έχω τα
λεφτά στο σπίτι μου. Θες να πάμε να σ’τα δείξω;»
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«Ελπίζω μόνο να τάχεις καλά κρυμμένα. Κυκλοφορούν και κλέφτες.»
«Μη φοβάσαι γι’αυτό.»
«Εσύ μάς οδηγείς από δω και πέρα,» του είπε η Μιράντα, καθώς
πέρασαν τα βόρεια σύνορα της Ρόδας μπαίνοντας στην Α’ Κατωρίγια
Συνοικία.
«Ακόμα δεν μου έχεις πει τι σου είναι η Τζέσικα. Ούτε έχω καταλάβει
πώς ακριβώς κατάλαβες ότι εγώ την είχα συναντήσει.» Εδώ στην Α’
Κατωρίγια οι δρόμοι φαίνονταν στον Καρλ πολύ μικροί και πολύ κακοφτιαγμένοι σε σχέση μ’αυτούς στη Ρόδα. Στη Ρόδα ήταν απόλαυση
να οδηγείς· εδώ ήταν άθλος. Όχι πως αυτό ήταν, απαραίτητα, κακό.
Του άρεσαν οι διαφορετικές εμπειρίες οδήγησης.
«Ορισμένα πράγματα,» αποκρίθηκε η Μιράντα, «είναι πολύπλοκα.»
«Αυτό είναι το μόνο που έχω καταλάβει,» είπε ο Καρλ, καθώς οδηγούσε, προσπαθώντας να θυμηθεί τους σωστούς δρόμους για να φτάσει στο σπίτι της Τζέσικας. «Αλλά πες μου. Θέλω να μάθω. Είμαι περίεργος, Μιράντα.»
«Η Τζέσικα είναι... Μοιάζουμε πολύ με τη Τζέσικα, μπορείς να πεις.»
Ο Καρλ γέλασε. «Δε νομίζω.»
«Κι όμως. Μοιάζουμε.»
Ο Καρλ συνοφρυώθηκε. Τι μπορεί να εννοούσε; «Εννοείς... εννοείς
ότι είναι κι αυτή...; Θα θεραπευόταν κι αυτή το ίδιο γρήγορα μ’εσένα,
αν κάτι τη χτυπούσε;»
«Ναι.»
«Τι έχετε μες στο σώμα σας;»
«Τίποτα ιδιαίτερο.»
«Τι είστε, τότε; Από κάποια άλλη διάσταση; Μοιάζετε με κανονικές
γυναίκες, μα τον Κρόνο!»
«Γυναίκες είμαστε, αλλά όχι κανονικές ακριβώς. Και δεν ερχόμαστε
από άλλη διάσταση. Είμαστε... άμεσα δεμένες με τη Ρελκάμνια.»
«Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω.»
«Πήγαινέ με στη Τζέσικα, και ίσως να πούμε περισσότερα μετά.»
«Είναι δυνατόν να μην τελειώνει ποτέ;» επέμεινε ο Έκρελ, βλέποντας
πως ο Κλεάνθης’σαρ ήταν σιωπηλός. «Υπάρχουν διαστάσεις που δεν τελειώνουν ποτέ;»
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Ο χρυσόδερμος μάγος ήταν καθισμένος στο ξερό χώμα ακουμπώντας
τους πήχεις του στα γόνατά του. «Τη βλέπεις εκείνη εκεί την πέτρα;»
είπε δείχνοντας μια πέτρα παραδίπλα.
«Ναι, και;»
«Πού αρχίζει και πού τελειώνει, Έκρελ;»
«Είναι φανερό πού αρχίζει και πού τελειώνει! Τι μας λες τώρα;»
«Όχι,» διαφώνησε ο μάγος, «δεν είναι καθόλου φανερό. Αν είσαι ένα
μυρμήγκι που βαδίζει πάνω σ’αυτή την πέτρα, κάνεις συνεχώς γύρωγύρω, και η πέτρα σού φαίνεται ατελείωτη.»
«Ναι αλλά όταν φτάσεις στο χώμα από κάτω της–»
«Θεώρησε ότι η πέτρα αιωρείται.»
«Σαν τα φεγγάρια;»
«Σαν τα φεγγάρια.»
Ο Ρότζερ έσπασε τη σιωπή του ενώ τίναζε ξερό χώμα απ’τα καστανά
μαλλιά του. «Είμαστε πάνω σε ουράνιο σώμα; Ενδοδιάσταση δεν είναι
εδώ;»
«Δεν έχει σημασία. Υπάρχει κάτι εκεί πάνω, δεν υπάρχει;» Ο Κλεάνθης’σαρ έδειξε το μαύρο φεγγάρι. «Κοιτάξτε,» τους είπε· «στο σύμπαν τα
πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Στη Ρελκάμνια κάποιοι έχουν, κατά καιρούς, προσπαθήσει να πετάξουν ψηλά. Ένας πιλότος είχε
πετάξει ώς την Ουλή, και χάθηκε εκεί μέσα – κανείς δεν τον ξαναείδε.
Μια άλλη πιλότος έφτασε στον Πορφυρό Άρχοντα, το ένα από τα δύο
φεγγάρια μας, κι όταν επέστρεψε, έγινε κατευθείαν ιέρεια του Κρόνου
και κλείστηκε σε απομόνωση για τρία χρόνια. Και μετά δεν ήθελε να μιλήσει δημοσίως για το τι ακριβώς είδε πάνω στον Πορφυρό Άρχοντα.
Δυο άλλοι πιλότοι πλησίασαν την Αργυρή Κυρά, το ασημένιο μας φεγγάρι, και αφού έκαναν βόλτες γύρω του, σφυροκοπημένοι από πανίσχυρους ανέμους, αποφάσισαν να μην προσγειωθούν γιατί από κάτω τους
έβλεπαν ποτάμια από ρευστό ασήμι που λαμποκοπούσαν. Και δεν ήταν
σίγουροι πως αν προσγειώνονταν εκεί θα μπορούσαν να απογειωθούν
ξανά ώστε να φύγουν και να επιστρέψουν στη Ρελκάμνια–»
«Τι σχέση έχουν όλ’ αυτά με την περίπτωσή μας;» τον διέκοψε ο Έκρελ, ξέροντας πως στους μάγους του τάγματος των Ερευνητών άρεσε
να μακρηγορούν· ή, τουλάχιστον, στον Κλεάνθη αναμφίβολα άρεσε. «Είμαστε σε μια ενδοδιάσταση της Ρελκάμνια, γαμώ τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος, όχι σε κανένα φεγγάρ–!»
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«Όλοι αυτοί οι πιλότοι που πέταξαν τόσο ψηλά πάνω από τη Ρελκάμνια την είδαν σαν σφαίρα που προσπαθεί να γίνει πυραμίδα. Είδαν μια
σφαίρα που κάποιου είδους δύναμη μοιάζει να την τραβά, αλλοιώνοντας
το σχήμα της.»
«Και λοιπόν; Στη Ρελκάμνια η διάσταση τελειώνει. Υπάρχουν πέρατα,
που είναι επικίνδυνο να τα πλησιάζεις.»
«Λες να μην το ξέρω;» Ο Κλεάνθης’σαρ είχε πάει σε κάποια από αυτά
τα πέρατα – τον ενδιέφεραν ως μάγο του τάγματος των Ερευνητών – ο
Έκρελ δεν είχε πάει σε κανένα.
«Πού θες να καταλήξεις, λοιπόν; Ακόμα δεν καταλαβαίνω!»
«Θέλω να καταλήξω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Επειδή νομίζεις πως η Ρελκάμνια είναι ένα επίπεδο πράγμα με άκρες, αυτό
δεν σημαίνει πως όντως είναι έτσι. Και εδώ, τώρα, μάλλον βρισκόμαστε
επάνω σε κάτι που είναι... πλήρες, δεν έχει πέρατα. Δεν έχει σημεία όπου
η πραγματικότητά του αλλοιώνεται. Επομένως, κάνουμε συνεχώς γύρωγύρω, όπως θα έκανε γύρω-γύρω ένα μυρμήγκι πάνω σ’εκείνη την πέτρα–»
«Γαμήσου!» μούγκρισε ο Ρότζερ. «Έρχονται πάλι!»
Έδειχνε στον ουρανό, το σμήνος των εντόμων που κατέβαινε από το
μαύρο φεγγάρι.
(«Εντάξει,» είπε η Άνμα, «είσαι πλέον τόσο γρήγορος όσο μπορείς να
γίνεις.» Ο Νίνο το είχε λύσει και το είχε δέσει τρεις φορές στη μέγιστη
δυνατή ταχύτητα· η Άνμα τον είχε χρονομετρήσει.
Το τουφέκι βρισκόταν τώρα επάνω στο τραπέζι ξανά. Και δεν ήταν
ένα συμβατικό πυροβόλο. Θα έμοιαζε περίεργο, το λιγότερο, σε οποιονδήποτε το παρατηρούσε. Θα έμοιαζε σαν σουρεαλιστικό κατασκεύασμα εκκεντρικού καλλιτέχνη που ήθελε να δώσει κάποιο μυστηριώδες «μήνυμα» για τα όπλα της εποχής.
Ο λόγος που συνέβαινε αυτό ήταν επειδή το τουφέκι αποτελείτο από
διάφορα κομμάτια και μικροαντικείμενα που, κανονικά, η δουλειά
τους δεν ήταν να είναι κομμάτια τουφεκιού. Αν κανείς έβλεπε αυτά τα
κομμάτια από μόνα τους, δεν θα μπορούσε ποτέ να υποθέσει ότι συναρμολογούνταν για να φτιάξουν όπλο.
Η Άνμα ήταν, ίσως, η μόνη γυναίκα στη Ρελκάμνια που μπορούσε να
βάλει τυχαία κομμάτια της Ατέρμονης Πολιτείας σε τέτοια χρήση.
Μπορούσε να φτιάξει όπλο από σχεδόν οτιδήποτε. Η Πόλη τής έδινε
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ό,τι χρειαζόταν, και κατεύθυνε το μυαλό της ώστε να το χρησιμοποιήσει με τον σωστό τρόπο.
Η Άνμα ήταν, επίσης, ειδική σε κάθε είδους όπλο. Είχε μανία με τα
όπλα· ήξερε τα πάντα γι’αυτά. Και η Πόλη τη δίδασκε συνεχώς ολοένα
και περισσότερα πράγματα. Η Θυγατέρα της δεν είχε παρά να την αφουγκραστεί πολύ, πολύ προσεχτικά.
«Ακόμα μια φορά,» είπε ο Νίνο. «Για να είμαι, βέβαιος.»
Η Άνμα άναψε τσιγάρο. «Όπως θέλεις.»
«Δε θα με χρονομετρείς;» τη ρώτησε, μη βλέποντάς την να κοιτάζει
το ρολόι της.
«Δε χρειάζεται· θα το καταλάβω άμα αργήσεις.»
Την πίστευε. Έπιασε το τουφέκι και το διέλυσε στα κομμάτια του.
Τ’άφησε απλωμένα πάνω στο τραπέζι. Θύμιζαν σκουπίδια και τυχαία
αντικείμενα.
Η Άνμα ένευσε. «Ωραία.»
Ο Νίνο συναρμολόγησε ξανά το τουφέκι.
Η Άνμα ένευσε πάλι, φυσώντας καπνό. «Ωραία.»
Ο Νίνο κράτησε το τουφέκι στα χέρια του. «Ζήτα στην Πόλη να με
βοηθήσει, Άνμα.»
«Από δω και πέρα πρέπει να βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου,» του είπε
η Θυγατέρα της Πόλης, τινάζοντας στάχτη στο τασάκι στη γωνία του
τραπεζιού.)
Τον σημάδευαν με πιστόλια και με μια καραμπίνα, και δύο κρατούσαν ρόπαλα, ενώ φώναζαν: «Τι θες εσύ εδώ, ρε;» «Ποιος είσαι;» «Ποιος
σ’έστειλε;» «Τα χέρια σου ψηλά! Ψηλά!»
Ο Νικόλαος, βρισκόμενος στα γόνατα, ύψωσε τα χέρια του. «Δε θέλω
το κακό σας.»
«Θα σου τινάξουμε το κεφάλι στον αέρα, πούστη!» γκάριξε ένας τύπος με πιστόλι, σημαδεύοντάς τον.
«Είχα χαθεί εκεί κάτω, κι απλά ήρθα επάνω–»
«Ποιος σ’έστειλε, ρε;» ρώτησε η γυναίκα με την καραμπίνα. «Οι μπάτσοι σ’έστειλαν;»
«Κανένας δε μ’έστειλε, είχα χαθεί στην Κατακόμβη και βρήκα μια
σκάλα στον τοίχο κι ανέβηκα, δεν ξέρω καν πού είμαι–»
«Σήκω πάνω, ρε!» πρόσταξε ένας. «Σήκω όρθιος!»
«Σας λέω, τυχαία είμαι εδ–»
57

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

«Έρχεται κι άλλος! Έρχεται κι άλλος από κάτω!» παρατήρησε ένας
συμμορίτης, και σημάδεψε με το πιστόλι του μέσα στην καταπακτή.
«Μην κάνεις εξυπνάδες!» είπε απειλητικά. «Βγες επάνω όμορφα! Όμορφα!»
«Γιατί τέτοια φασαρία;» ρώτησε η Νορέλτα-Βορ, ανεβαίνοντας. Τα
πολεοσημάδια τής έλεγαν ότι αυτοί, όποιοι κι αν ήταν, μπορεί να ήταν
επικίνδυνοι αλλά, συγχρόνως, ήταν και φοβισμένοι. Μάλλον, αν τους
καθησύχαζε, δεν θα παρουσιαζόταν πρόβλημα. «Τι συμβαίνει;»
«Βγες επάνω, κοπελιά!» πρόσταξε ένας. «Βγες επάνω!»
Η Νορέλτα βγήκε από την καταπακτή, στρώνοντας τη φούστα της,
τινάζοντας χώματα από το πουκάμισό της, αλλά όχι με κινήσεις που
ήξερε ότι θα προκαλούσαν τους άντρες. Δεν ήθελε οικειότητες ακόμα.
Δεν είχε ιδέα ποιοι ήταν αυτοί, αν και τα πολεοσημάδια φαινόταν να
της μιλάνε για συμμορία. «Γιατί μας σημαδεύετε;» ρώτησε.
«Νομίζουν ότι είμαστε κατάσκοποι!» πετάχτηκε ο Νικόλαος, ακόμα
γονατιστός, με τα χέρια υψωμένα.
«Είναι κι άλλοι εκεί κάτω;» ρώτησε ένας συμμορίτης.
«Μόνο εμείς οι δύο ήμασταν,» τους είπε η Νορέλτα-Βορ. «Είχαμε χαθεί στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης. Και... είμαστε ακόμα στη Σταχτόχρωμη, δεν είμαστε; Πού είμαστε;»
«Στη Σταχτόχρωμη είστε. Στο Περπάτημα. Δεν ξέρετε ότι είστε στο
Περπάτημα;»
«Σας είπα: είχαμε χαθεί στην Κατακόμβη. Όλα είναι σκοτεινά εκεί
κάτω, και δεν υπάρχουν πινακίδες.» Η Νορέλτα προσπάθησε να θυμηθεί μήπως είχε ακούσει για το Περπάτημα – κάποια γειτονιά της Σταχτόχρωμης, προφανώς – αλλά δεν θυμόταν τίποτα. Και τι συμμορία
ήταν αυτή; Πρέπει, αναμφίβολα, να ήταν σημαντική εδώ...
«Πώς βρεθήκατε στην Κατακόμβη;» ρώτησε η γυναίκα με την καραμπίνα.
«Το αεροπλάνο μου έπεσε. Δεν είδατε το αεροπλάνο που έπεσε στη
θάλασσα;»
«Το είδαμε,» είπε ένας. «Και λοιπόν;»
«Για να βγω, έσπασα το παράθυρο δίπλα μου, και τα υποθαλάσσια
ρεύματα με παρέσυραν και, κάπως, κατέληξαν σ’ένα σκοτεινό μέρος.
Εκεί μέσα βρήκα αυτό τον κύριο» – έριξε ένα βλέμμα στον Νικόλαο
(και, βλέποντας για πρώτη φορά την όψη του, έκρινε πως δεν ήταν
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άσχημος ως άντρας αλλά, γενικά, αδιάφορος) – «που ήταν επίσης χαμένος, και μου είπε ότι ήμουν στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης. Κι
από τότε προσπαθούσαμε να βρούμε διέξοδο.»
«Και τώρα τα καταφέρατε.»
«Ακριβώς.»
«Νομίζεις ότι λένε αλήθεια, ρε Αφτιά;» ρώτησε ένας ροπαλοφόρος
τον άντρα που μιλούσε με τη Νορέλτα, ο οποίος κρατούσε πιστόλι που
τώρα είχε κατεβάσει, μοιάζοντας λιγότερο τσιτωμένος.
«Δεν ξέρω. Δε φαίνονται για μπάτσοι, πάντως.»
«Δεν είμαστε αστυφύλακες, για όνομα του Κρόνου!» είπε ο Νικόλαος.
«Σήκω πάνω εσύ!» του φώναξε ένας. «Δε σου είπαμε να σηκωθείς
πάνω;»
Ο Νικόλαος σηκώθηκε, νιώθοντας πλέον να έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του. «Απλά θέλουμε να φύγουμε. Δεν ήρθαμε για να–»
«Σκασμός! γαμώτο. Σκασμός.»
«Εγώ λέω να τους πάμε στον αρχηγό,» είπε η γυναίκα με την καραμπίνα, ακόμα σημαδεύοντάς τους. «Αυτός θα ξέρει τι να κάνει.»
«Είναι χαράματα, Ανεγκέφαλη.» (Κι έτσι όπως το είπε ο συμμορίτης
δεν έμοιαζε με βρισιά αλλά με παρωνύμιο.) «Θα κοιμάται ο άνθρωπος.»
«Ναι αλλά είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι;»
«Η Ανεγκέφαλη έχει δίκιο, ρε,» είπε ο Αφτιάς. «Πρέπει να τους πάμε
στον αρχηγό.»
«Δεν υπάρχει λόγος· απλά περνάμε για να φύγουμε,» άρχισε ο Νικόλαος.
Ο Αφτιάς τον αγριοκοίταξε. «Ποιος σε ρώτησε εσένα, καριόλη;»
«Να πάρω, τουλάχιστον, τον σάκο μου από κάτω; Έχω κάτι–»
«Τι σάκο; Τι έχει μέσα;»
«Έχω κάτι βιβλία μέσα, που για εμένα είναι χρήσιμα.»
«Θα τον κοιτάξουμε τον σάκο σου, να δούμε αν λες αλήθεια.»
«Εντάξει, κοιτάξτε τον.»
«Και την τσάντα της,» παρενέβη η Ανεγκέφαλη. «Και την τσάντα
της.»
«Ναι, σωστά.» Ο Αφτιάς άπλωσε το χέρι του προς τη Νορέλτα. «Την
τσάντα σου.»
Εκείνη πέρασε το λουρί πάνω απ’το κεφάλι της και του την έδωσε. Ο
Αφτιάς έψαξε μέσα. «Δε φαίνεται νάχεις κανένα όπλο,» είπε.
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«Δεν έχω. Μου τα πήραν προτού μπω στο αεροπλάνο.»
«Για έλα εδώ, να σε ψάξω. –Και ψάξτε τον κι αυτόν,» πρόσταξε ο Αφτιάς τους άλλους, δείχνοντας με το βλέμμα του τον Νικόλαο.
Δύο συμμορίτες τον πασπάτεψαν από πάνω ώς κάτω και, σύντομα,
τράβηξαν το πιστόλι μέσα απ’το σακάκι του. Συγχρόνως, ο Αφτιάς πασπάτευε τη Νορέλτα-Βορ (που δεν είχε όπλα κρυμμένα επάνω της) και
δεν ήταν και τόσο διακριτικός. Καθώς βρισκόταν πίσω της, άρπαξε με
το ένα χέρι το δεξί της στήθος ενώ το άλλο του χέρι γλιστρούσε κάτω
από τη μέση της φούστας της και κάτω απ’το εσώρουχό της. Η Νορέλτα, χάνοντας την ψυχραιμία της, γύρισε στο πλάι και τον γρονθοκόπησε στα μαλακά. Ο Αφτιάς τινάχτηκε, κραυγάζοντας – «Καριόλα!» – και
την έσπρωξε ενώ, την ίδια στιγμή, έκανε να τη γρονθοκοπήσει κατακέφαλα. Η γροθιά του την πήρε ξώφαλτσα, στην άκρη του κεφαλιού,
και η Νορέλτα παραπάτησε μα δεν έπεσε.
Ένας άλλος συμμορίτης την άρπαξε απ’το μπράτσο κι εκείνη τον
κλότσησε στην κοιλιά, απομακρύνοντάς τον. «Μακριά μου, καθίκια!»
φώναξε.
Και ξαφνικά θύελλα ξέσπασε επάνω της. Γροθιές, κλοτσιές, χτυπήματα με ρόπαλα, με λαβές πιστολιών και με την πίσω μεριά της καραμπίνας.
«Όχι!» φώναξε ο Νικόλαος. «Όχι! Σταθείτε! Όχι! Οογκχ...!» Διπλώθηκε
ύστερα από μια γερή γροθιά στην κοιλιά, ενώ συγχρόνως τα χτυπήματα έπεφταν βροχή πάνω στη Νορέλτα-Βορ, ρίχνοντάς την στα γόνατα,
στο πλακόστρωτο, με αίμα να κυλά από το κεφάλι της. Ένα ρόπαλο
την είχε κοπανήσει εκεί. Και τώρα ζαλιζόταν.
«Πάρτε τους να τους πάμε στον αρχηγό, ρε! Πάρτε τους!»
Διπλώθηκαν κι οι τρεις πάνω στο ξερό χώμα, σηκώνοντας τα γόνατα,
καλύπτοντας τα κεφάλια τους όσο καλύτερα μπορούσαν με τα χέρια. Τα
έντομα τούς κατέκλυσαν σαν μαύρο σύννεφο. Ο Ρότζερ έβριζε και καταριόταν. Ο Έκρελ έβριζε και γρύλιζε σαν θηρίο. Ο Κλεάνθης’σαρ προσπαθούσε να βρίσκεται σε πλήρη νοητική εγρήγορση όσο το δυνατόν περισσότερο.
Μετά (όπως και τις προηγούμενες δύο φορές) έχασαν τις αισθήσεις
τους από τα δυνατά τσιμπήματα πάνω στα σώματά τους.
(Έχει δίκιο, σκέφτηκε ο Νίνο. Μόνο εγώ μπορώ να τον σώσω τώρα.
Μόνο εγώ. Και διέλυσε ξανά το τουφέκι, όσο πιο γρήγορα μπορούσε.)
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«Να δεις που θάναι καμια κομπίνα με τίποτα πλαστά δεκάδια,» είπε
ο Ρίμναλ μεταξύ αστείου και σοβαρού.
«Σώπα, ρε κωλόπαιδο!» γέλασε ο Φοίβος. «Ένας μόνο άνθρωπος μού
τάδωσε, νομίζεις; Τόσα άτομα ήρθαν και πήραν πίνακες. Κι όλοι τους
ευγενείς, ε, έχε υπόψη. Ψαγμένος κόσμος.»
Ο Ρίμναλ, από την όψη του, εξακολουθούσε να μοιάζει δύσπιστος.
«Πάμε να τα δεις, αφού θες.» Ο Φοίβος σηκώθηκε απ’τον καναπέ σαν
το κάθισμα να είχε ξαφνικά βγάλει καρφιά· μες στη σκέψη του ένα σαράκι είχε αρχίσει να γυροφέρνει. «Πάμε να τα δεις! Σιγά που είναι πλαστά!...» γέλασε. Και τον κοίταξε ερωτηματικά, καθώς ο Ρίμναλ ήταν
ακόμα καθισμένος. «Πάμε; Ή βαριέσαι;»
«Πάμε.»
«Εδώ είμαστε,» είπε ο Καρλ σταματώντας το δίκυκλό του μπροστά στην πολυκατοικία. «Εδώ με είχε φέρει τότε που τη συνάντησα.
Ανεβήκαμε στον πέμπτο όροφο. Εκείνο εκεί το μπαλκόνι το βλέπεις;»
Έδειξε. «Εκεί είναι το διαμέρισμά της.»
Η Μιράντα, έχοντας σταμάτησε το δικό της δίκυκλο δίπλα του, κοίταξε το μπαλκόνι σκεπτικά. Κατέβηκε απ’τη σέλα. «Πάμε πάνω, να
δούμε.»
«Δε μου λες,» ρώτησε ο Καρλ, κατεβαίνοντας κι εκείνος απ’το δίκυκλό του, «ξέρεις γιατί μ’έστειλε σ’αυτό τον έμπορο στις Ανάλαφρες
Ερημιές; Έχει επαφές με πολλούς τέτοιους εμπόρους;»
«Θες την αλήθεια;»
«Φυσικά και θέλω την αλήθεια,» είπε καθώς βάδιζαν προς την είσοδο της πολυκατοικίας κρατώντας τα κράνη τους παραμάσχαλα.
«Φάρσα ήταν, κατά πάσα πιθανότητα.»
«Φάρσα; Μα... γιατί; Δεν ήταν καθόλου αστείο, Μιράντα! Δε στέλνεις
κάποιον στις Ανάλαφρες Ερημιές για πλάκα· μπορεί να σκοτωθεί!»
«Η Τζέσικα έχει πολύ παράξενη αίσθηση του χιούμορ.» Η Μιράντα
σταμάτησε μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας, κοίταξε τα ονόματα στα κουδούνια. «Τι επώνυμο σού είπε;»
«Δεν ξέρεις το επώνυμό της;» απόρησε ο Καρλ.
«Δε χρησιμοποιεί ένα μόνο.»
«Τι είναι; Κατάσκοπος;»
«Θυμάσαι το επώνυμο;»
«Δε μου είπε τίποτα. Ούτε θυμάμαι αν το είδα στο κουδούνι.»
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«Εδώ, πάντως, στα κουδούνια του πέμπτου ορόφου, δεν βλέπω καμια με το όνομα Τζέσικα...»
Ο Καρλ κοίταξε επίσης τα κουδούνια, με το αληθινό και το μηχανικό
του μάτι. «Πράγματι...» συμφώνησε, παραξενεμένος. «Λες... λες νάχει
φύγει;»
«Το πιθανότερο.» Η Μιράντα στράφηκε στην πόρτα της πολυκατοικίας, άγγιξε την κλειδαριά με το ένα χέρι, μουρμούρισε κάτι παράξενα
λόγια – κάτι λόγια σαν αυτά που έλεγαν οι μάγοι όταν έκαναν μαγείες!
νόμιζε ο Καρλ – και ο μηχανισμός της κλειδαριάς ακούστηκε σύντομα
να γυρίζει από μόνος του! Η Μιράντα έσπρωξε την πόρτα και πέρασε
το κατώφλι.
Ο Καρλ την ακολούθησε. «Μα τον Κρόνο! Δεν μου είχες πει ότι είσαι
μάγισσα.»
«Δεν είμαι μάγισσα,» αποκρίθηκε εκείνη, καθώς βάδιζαν προς τον
ανελκυστήρα.
«Τι έκανες, τότε; Πώς άνοιξες την πόρτα;»
«Απλώς γνωρίζω μερικά ξόρκια.»
Μπήκαν στον ανελκυστήρα.
«Και οι μάγισσες τι γνωρίζουν, δηλαδή;»
Η Μιράντα πάτησε το κουμπί για τον πέμπτο όροφο κι άρχισαν
ν’ανεβαίνουν. «Γνωρίζουν κι αυτές μερικά ξόρκια.»
(«Ποιοι είναι αυτοί; Ξέρεις;» ρώτησε η Νορέλτα-Βορ τον Νικόλαο,
καθώς οι συμμορίτες τούς τραβούσαν μες στους δρόμους, έχοντας τα
χέρια τους γυρισμένα επώδυνα πίσω απ’την πλάτη τους.
«Ο Τρόμος της Σταχτόχρωμης. Συμμορία. –Γαμώτο! Δεν έπρεπε να
τους κοντράρεις! Θα με είχαν αφήσει να πάω κάτω να πάρω τον σάκο
μου!»
«Σκασμός!» τους φώναξε ένας. «Μη μιλάτε! Θα τα πείτε τώρα όλα
στον αρχηγό, ό,τι έχετε να πείτε.»
Τους οδηγούσαν προς μια πολυκατοικία, μέσα από δρόμους γεμάτους από μέλη της συμμορίας. Πάνω από την είσοδο της πολυκατοικίας η Νορέλτα είδε, φτιαγμένο ως γκράφιτι, το σύμβολο της Ρασιλλώς,
της Κυράς του Σιδήρου. Ήταν θρήσκοι κιόλας αυτοί οι λεχρίτες;
Ο Σκοτοδαίμων να τους έτρωγε όλους, τους γαμιόληδες!
Η Νορέλτα ήταν αριστοκράτισσα, και την είχε εξοργίσει το γεγονός
ότι έβαζαν έτσι τα κωλόχερά τους επάνω της! Της άρεσε να βάζει κά62
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ποιος τα χέρια του επάνω της, με διάφορους τρόπους, αλλά μόνο όταν
εκείνη ήθελε – και ποτέ άλλοτε.
Τα σημάδια της Πόλης παντού γύρω της της έλεγαν ότι προβλήματα
έρχονταν. Όχι γι’αυτήν και τον Νικόλαο συγκεκριμένα αλλά για την
περιοχή γενικά. Κάτι θα συνέβαινε εδώ. Σύντομα.)
Ο Κλεάνθης’σαρ δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς ήθελαν τα έντομα. Κατέβαιναν απ’το μαύρο φεγγάρι, τους ορμούσαν, τους γέμιζαν
τσιμπήματα, και τους έκαναν να χάνουν τις αισθήσεις τους. Μετά, όταν
οι τρεις τους ξυπνούσαν, τα έντομα είχαν εξαφανιστεί, και τα σώματά
τους ήταν όλο σημάδια, αλλά όχι τίποτα το σοβαρό. Ούτε αισθάνονταν
εξαντλημένοι ή αποδυναμωμένοι με κανέναν τρόπο. Ο Κλεάνθης αμφέβαλλε ότι τα έντομα τούς ρουφούσαν το αίμα ή τη ζωτική τους ενέργεια.
Είχε κάνει Ξόρκι Εντοπισμού Ζωτικής Ενέργειας, και δεν νόμιζε ότι είχε
ανιχνεύσει καμια διαφορά στην ποσότητα ζωτικής ενέργειας μέσα στον
εαυτό του ή τους συντρόφους του.
Έτσι αναρωτιόταν γιατί, τις δύο φορές που τους είχαν τσιμπήσει, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους. Τι ήταν εκείνο που τους είχε κάνει να λιποθυμήσουν; Ο φόβος; Το σοκ από τα τσιμπήματα; Κανείς τους – ούτε
τη μία φορά ούτε την άλλη – δεν είχε μείνει ξύπνιος: κι οι τρεις είχαν
λιποθυμήσει.
Ο Κλεάνθης είχε αποφασίσει πως, αν τα έντομα ξανάρχονταν, θα έδινε
προσοχή ακριβώς στο τι συνέβαινε. Την πρώτη φορά ήμουν ξαφνιασμένος, σκεφτόταν. Την επόμενη ήμουν πάλι ξαφνιασμένος γιατί δεν
περίμενα ότι θα μας ορμούσαν ξανά, τα καταραμένα. Αν έρθουν όμως
και τρίτη φορά, θα τα περιμένω.
Και τώρα ήταν η τρίτη φορά.
Καθώς τον τσιμπούσαν ο μάγος κατάφερε να κρατήσει το μυαλό του
αρκετά αποστασιοποιημένο ώστε να καταλάβει τι γινόταν.
Μετά, έχασε τις αισθήσεις του.
Σκοτάδι τον τύλιξε.
Πολυφυής: οίκος μόδας και ραπτικής στον Επιλογέα,
γνωστός για ενδυμασίες εκκεντρικές, φανταχτερές,
αλλά και διαφόρων χρήσεων. Κρύβει φανατικά τις
πατέντες του από άλλες εταιρείες, πιστεύοντας πως
από αυτές προέρχεται η επιτυχία του. Οι υπάλληλοί
του υπογράφουν ένα συμβόλαιο το οποίο, στα ψιλά
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γράμματα, περιλαμβάνει ρήτρες που τους καθιστούν
ουσιαστικά δούλους του Πολυφυούς. Σύμφωνα με
αυτές τις ρήτρες, αν οι υπάλληλοι παραβούν κάποιους κανονισμούς, η ζωή τους ανήκει πλέον στην εταιρεία, και απαγορεύεται να φύγουν από εκεί: επιτρέπεται να εργάζονται, να τρώνε, να κοιμούνται,
και να ζουν μόνο εντός των χώρων της. Είναι νόμιμο.
Το έχουν ήδη υπογράψει, αν και οι περισσότεροι εν
αγνοία τους.
Βγήκαν από τον ανελκυστήρα και στάθηκαν στον διάδρομο. «Ποια
πόρτα;» ρώτησε η Μιράντα.
Ο Καρλ έδειξε. «Αυτή.»
Η Μιράντα πλησίασε και κοίταξε το κουδούνι. Δεν είχε όνομα. «Δεν
είναι πια εδώ. Και το μέρος είναι ξενοίκιαστο.»
«Πώς το ξέρεις;»
«Το ξέρω.» Η Μιράντα άγγιξε την κλειδαριά της πόρτας, μουρμούρισε πάλι μερικά παράξενα λόγια, και η κλειδαριά γύρισε από μόνη της.
«Αφού νομίζεις ότι το σπίτι είναι εγκαταλειμμένο,» ρώτησε χαμηλόφωνα ο Καρλ καθώς περνούσαν το κατώφλι, «γιατί μπαίνουμε σαν
διαρρήκτες;»
«Για να τη βρούμε.»
«Λες νάχει αφήσει τίποτα πίσω;»
«Δεν υπάρχει κανείς που να μην αφήνει πίσω του σημάδια στην Ατέρμονη Πολιτεία, Καρλ.»
«Μιράντα...»
«Τι;» Στράφηκε να τον κοιτάξει, καθώς τώρα στέκονταν μες στο σαλόνι του διαμερίσματος, που ήταν φανερά εγκαταλειμμένο.
«Αν μου τα έλεγε αυτά κάποια που δεν θεραπευόταν με θαυματουργικό τρόπο, θα νόμιζα ότι ήταν τρελή.»
«Φυσικά,» αποκρίθηκε η Μιράντα, και αγνοώντας τον άρχισε να περιφέρεται μέσα στο διαμέρισμα, κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, μοιάζοντας να βλέπει πράγματα που ο Καρλ όχι μόνο δεν μπορούσε να τα δει
αλλά ούτε καν μπορούσε να τα διανοηθεί.
Τελικά, η Μιράντα στάθηκε μπροστά σ’έναν μεγάλο καθρέφτη στο
υπνοδωμάτιο. «Δε νομίζω αυτό να πιάσει,» είπε, «αλλά ας το δοκιμάσουμε...» Ύψωσε τα χέρια της μπροστά στο κάτοπτρο και μυστήρια
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λόγια βγήκαν πάλι από τα χείλη της. Το κρύσταλλο του καθρέφτη θόλωσε λιγάκι σαν κάποιος γίγαντας να είχε στείλει την αναπνοή του
επάνω του. Μετά, μια κόκκινη κουκίδα παρουσιάστηκε εκεί. Ο Καρλ
κοίταξε από την άλλη μεριά, ψάχνοντας για κανένα φως. Αλλά δεν είδε
τίποτα. Από πού προερχόταν η κόκκινη κουκίδα; Τι είχε κάνει πάλι η
Μιράντα; Τι μαγεία ήταν αυτή;
«Μάλιστα,» είπε η Μιράντα και, καθώς η κόκκινη κουκίδα εξαφανίστηκε κι ο καθρέφτης ξεθόλωσε, στράφηκε να κοιτάξει τον Καρλ. «Τη
βρήκα. Δεν είναι μακριά.»
«Τι ακριβώς έκανες;»
«‘Ξόρκι Ανιχνεύσεως’ το λένε οι περισσότεροι μάγοι. Εντοπίζει τη
θέση κάποιου που γνωρίζεις την όψη του. Αλλά πρέπει νάναι σχετικά
κοντά – μες στην ίδια γειτονιά, για παράδειγμα.
»Η Τζέσικα δεν φαίνεται νάχει απομακρυνθεί· απλώς δεν ήθελε να
βρίσκεται εδώ, σε περίπτωση που ερχόσουν να την αναζητήσεις, υποθέτω. Δεν υπολόγιζε ότι θα ήμουν εγώ μαζί σου, ή κάποιος μάγος.»
Η Μιράντα βάδισε προς την εξώπορτα.
Ο Καρλ την ακολούθησε. «Μπορείς να τη βρεις τώρα, δηλαδή; Ξέρεις
πού είναι το καινούργιο της σπίτι;»
«Ξέρω ότι είναι κάπου προς τ’ανατολικά από εδώ. Γύρω στο ένα χιλιόμετρο, μάλλον.»
«Και όλ’ αυτά τα κατάλαβες απ’την κουκίδα στον καθρέφτη;»
«Ναι.»
Ο Τάραλντεκ δεν είχε ακόμα ξυπνήσει όταν ο επικοινωνιακό δίαυλος
του διαμερίσματός του κουδούνισε ενοχλητικά.
«Κάποιος σε θέλει...» είπε αγουροξυπνημένα η Βεατρίκη’χοκ.
Ο Τάραλντεκ σηκώθηκε απ’το κρεβάτι. «Γαμώ τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος,» μούγκρισε κοιτάζοντας το ρολόι. «Τι σκατά γίνεται; Ήρθαν
οι κωλόμπατσοι, οι πούστηδες;»
Η Βεατρίκη είπε: «Δεν ακούω φασαρία απέξω. Θ’ακούγονταν πυροβολισμοί, ακόμα κι αν οι συγκρούσεις ήταν μόνο στις παρυφές του
Περπατήματος.»
Ο Τάραλντεκ πάτησε το κουμπί του διαύλου πάνω στο κομοδίνο.
«Ποιος είναι, γαμώτο;»
«Συγνώμη που σε ξυπνάμε, αρχηγέ,» είπε ο Γουίλιαμ ο Αφτιάς από το
μεγάφωνο, «αλλά κάτι έγινε.»
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«Οι μπάτσοι;»
«Δε νομίζω, αρχηγέ. Αν και μπορεί νάναι και ρουφιάνοι των μπάτσων,
δε νομίζω...»
«Τι λες, ρε; Δεν καταλαβαίνω. Μίλα καθαρά, πρωινιάτικα!»
«Μαγκώσαμε δυο που βγήκαν από κάτω – από κάτω απ’τον δρόμο –
είχαν σηκώσει μια πλάκα – και η μία είναι ωραίο κομμάτι, αρχηγέ· ο άλλος είναι ένας τύπος που... δε νομίζω νάναι μπάτσος–»
«Γαμώ την κοινωνία μου!» φώναξε ο Τάραλντεκ. «Σου είπα: μίλα καθαρά, γαμώτο!»
«Βγήκαν δύο από κάτω απ’τον δρόμο και τους πιάσαμε–»
«Τι ‘κάτω απ’τον δρόμο’;»
«Σήκωσαν μια πλάκα και βγήκαν από κάτω, σαν ποντικοί. Από τους
υπονόμους, ίσως. Κάποιο λαγούμι είναι κει κάτω. Οι ίδιοι λένε πως ήταν
στην Κατακόμβη. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Τους φέρνουμε προς
εσένα τώρα, για να τους κοιτάξεις, γιατί δεν ξέρουμε τι νόημα να βγάλουμε μαζί τους και δεν βγάζουμε κανένα νόημα. Ο άντρας είχε ένα πιστόλι· του το πήραμε. Η γυναίκα δεν είχε όπλα – την έψαξα ο ίδιος – αλλά είναι ωραίο κομμάτι η τύπισσα, αρχηγέ. Μου χίμησε, όμως, η καριόλα,
μου έριξε μια στα τέτοια, και μετά έπρεπε να την πλακώσουμε στις φάπες για να την ηρεμήσουμε λιγάκι, καταλαβαίνεις–»
«Σκάσε· σταμάτα να μιλάς, γαμώ τη θεια σου· μ’έχει πονέσει το κεφάλι μου!»
«Να τους φέρουμε πάνω να τους δεις, αρχηγέ, έτσι;»
«Ναι, φέρτε τους.» Ο Τάραλντεκ έκλεισε τον δίαυλο.
«Δεν ακούγεται νάναι τίποτα το σοβαρό,» παρατήρησε η Βεατρίκη.
«Μπορεί και να είναι, όμως. Μπορεί νάναι κατάσκοποι των μπάτσων
αυτοί οι δύο.» Σηκώθηκε όρθιος. «Σε θέλω μαζί μου τώρα που θα τους
μιλήσω.»
Η Βεατρίκη’χοκ χαμογέλασε. «Πάντα μαζί σου είμαι, ήρωά μου.»
(«Δε μπορείς να μου προσφέρεις καμια άλλη βοήθεια, έτσι;» ρώτησε
ο Νίνο.
«Η υποχρέωσή μου σ’εσένα και τη συμμορία σου τελειώνει εδώ,» είπε η Άνμα.
Ο αρχηγός των Κομψευόμενων Αλητών ένευσε. «Δε θα ήθελα ποτέ
να παίξω με την τύχη μου. Ειδικά με κάποια σαν εσένα. Αναρωτιέμαι,
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μάλιστα, γιατί απλά δεν με αγνόησες. Θα μπορούσες, δε θα μπορούσες;»
«Η Πόλη μ’έστειλε εδώ, Νίνο· δεν ήρθα τυχαία. Ήρθα επειδή σου
χρωστούσα και έπρεπε κάπως να σε ξεπληρώσω. Και τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή.»
Ο Νίνο ένευσε. «Ναι, σίγουρα είναι η κατάλληλη στιγμή.» Και πρόσθεσε: «Κοίτα, Άνμα, αν όντως σώσω τον γιο μου απ’αυτούς τους κακούργους, θα σου χρωστάω ούτως ή άλλως–»
«Εγώ σού χρωστούσα· εσύ δεν μου χρωστάς τίποτα.»
«Θα είσαι φίλη μου και φίλη των Αλητών για πάντα,» συνέχισε ο Νίνο, κι έβαλε τα κομμάτια του τουφεκιού – που δεν έμοιαζαν με κομμάτια τουφεκιού – στη βαλίτσα που είχε ετοιμάσει γι’αυτό το σκοπό.)
Τον κούνησε απ’τον ώμο. «Μάγε; Ξύπνα, ρε! Είσαι ’ντάξει;»
Ο Κλεάνθης άνοιξε τα μάτια, μουγκρίζοντας. Είδε από πάνω του το
λευκόδερμο, μουσάτο πρόσωπο του Έκρελ. «Ναι,» αποκρίθηκε, κι αισθανόταν ολόκληρο το σώμα του μουδιασμένο καθώς έπαιρνε καθιστή
θέση. Ο Ρότζερ ήταν ήδη όρθιος, παρατήρησε. Όρθιος και γυμνός από τη
μέση κι επάνω, έχοντας βγάλει τα ρούχα του για να κοιτάξει το σώμα
του. Το λευκό-ροζ δέρμα του ήταν γεμάτο κοκκινίλες εκεί όπου τον είχαν
τσιμπήσει τα έντομα. Τα πιο πρόσφατα τσιμπήματα ήταν πιο έντονα
από τα παλιότερα. Κανένα, όμως, δεν έμοιαζε και πολύ σοβαρό.
«Τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος...» μουρμούρισε ο Ρότζερ.
Ο Κλεάνθης’σαρ σηκώθηκε στα πόδια του, παραμερίζοντας το χέρι του
Έκρελ που έκανε να τον βοηθήσει· δεν χρειαζόταν βοήθεια. «Κατάλαβα
κάτι, νομίζω,» είπε.
«Εγώ το μόνο που κατάλαβα,» είπε ο Έκρελ, «είναι να με τσιμπάνε, και
μετά – τίποτα. Λιποθύμησα πάλι. Τι θέλουν τα γαμημένα από εμάς;
Τρεις φορές μάς έχουν επιτεθεί. Αν μας ρουφούσαν το αίμα–»
«Δε μας ρουφάνε το αίμα· το είπαμε αυτό. Ούτε το αίμα ούτε τη ζωτική μας ενέργεια.»
«Τι κάνουν, τότε;»
«Διαβάζουν το μυαλό μας, νομίζω.»
Ο Ρότζερ στράφηκε να τον κοιτάξει. «Μάγε, έχεις αρχίσει να τα παίζεις.» Φόρεσε πάλι τη μπλούζα του, κρύβοντας το κατατσιμπημένο σώμα του.
Η πόρτα ήταν ξεκλείδωτη! Κάποιος είχε σπάσει την κλειδαριά!
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«Όχι, μα τον Κρόνο!» Ο Φοίβος παραμέρισε τη μισάνοιχτη πόρτα και
μπήκε στο διαμέρισμά του, προτού ο Ρίμναλ προλάβει να τον αρπάξει
για να τον συγκρατήσει, φοβούμενος ότι ίσως οι διαρρήκτες να ήταν
ακόμα μέσα.
Κανείς, ωστόσο, δεν ήταν στο διαμέρισμα, και ούτε τα έπιπλα ήταν
αναποδογυρισμένα ούτε τα συρτάρια ανοιγμένα και τα αντικείμενά
τους μπερδεμένα. Επίσης, τίποτα δεν φαινόταν να έχει παρθεί: οι πίνακες ήταν στους τοίχους, οι μηχανικές συσκευές στις θέσεις τους.
«Στάσου, γίγαντα,» είπε ο Ρίμναλ. «Μπορεί κάποιο καθίκι να κρύβεται κάπου.»
Αλλά ο Φοίβος πήγε κατευθείαν στην κρεβατοκάμαρα. Κοίταξε κάτω
απ’το κρεβάτι. «Όχι!» φώναξε. «Γαμώτο! Γαμώτο!»
«Τι;»
«Πήραν τη βαλίτσα με τα χρήματα. Με τα χρήματα από τους πίνακες!» Ο Φοίβος κλότσησε το κομοδίνο.
Ο Ρίμναλ συνοφρυώθηκε πίσω από τα στρογγυλά γυαλιά του. «Μισό
λεπτό...» είπε υψώνοντας τα χέρια. «Μισό λεπτό... Κάποιος ήρθε, έσπασε την κλειδαριά της εξώπορτας, πήγε στο δωμάτιό σου, πήρε τα
λεφτά, κι έφυγε; Χωρίς να πειράξει τίποτ’ άλλο απολύτως;»
«Τα λεφτά ήταν εδώ!» Ο Φοίβος έδειξε κάτω απ’το κρεβάτι. «Και
τώρα δεν είναι...» Το χρυσόδερμο πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο.
Τα μάτια του είχαν, επίσης, κοκκινίσει.
«Επομένως, τα πήρε κάποιος που ήξερε ότι θα τα έβρισκε εκεί–»
«Κανείς δεν ήξερε ότι θα τα έβρισκε εκεί!»
«Δεν ήρθε κανένας μαζί σου χτες βράδυ;»
«Μόνος μου γύρισα στο σπίτι!»
«Ούτε η Κορίνα;»
«Σήμερα το πρωί τής μίλησα. Δεν την είδα καθόλου χτες.»
«Δε σ’το είπα ότι θα ήταν πανεύκολο να τους ξαφρίσουμε;» γέλασε η Κορίνα.
Ο Μαρκ άφησε τη βαλίτσα πάνω στο γραφείο στην πίσω
μεριά της καινούργιας γκαλερί «Τα Μάτια της Τέχνης», η
οποία ήταν κλειστή τέτοια πρωινή ώρα. «Είσαι σίγουρη
ότι αυτή είναι η σωστή βαλίτσα, έτσι;»
Η Κορίνα γέλασε ξανά. «Εσύ, που ήσουν μαζί του χτες
βράδυ, δεν την είδες;»
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«Ξέρω γω, μωρό μου; Η μια βαλίτσα μοιάζει με την άλλη.»
«Άνοιξέ την,» τον προέτρεψε η Κορίνα, ενώ η ίδια πήγαινε ν’ανοίξει ένα μπουκάλι Σεργήλιο οίνο, παραδίπλα.
Ο Μαρκ έβγαλε ένα κλειστό στιλέτο από το σακάκι του,
πάτησε ένα κουμπί, και η λεπίδα πετάχτηκε έξω σαν μεταλλική γλώσσα φιδιού. Πάτησε ένα άλλο κουμπί και η
μπαταρία στο εσωτερικό της λαβής του στιλέτου άρχισε
να τροφοδοτεί τη λάμα με ενέργεια, κάνοντάς τη να στραφταλίζει.
Χρησιμοποιώντας το ενεργειακά φορτισμένο όπλο, ο
Μαρκ έσπασε τις δύο κλειδαριές της βαλίτσας χωρίς μεγάλη δυσκολία. Την άνοιξε. «Ναι,» είπε χαμογελώντας, «εδώ
είναι και τα υπόλοιπα πανέμορφα δεκάδιά μας.»
Στράφηκε στην Κορίνα. «Μωρό μου, είσαι μοναδική. Εγώ
θα είχα γυρίσει πρώτα όλο το σαλόνι ανάποδα προτού καταλήξω ότι είχε κρυμμένα τα λεφτά στο πιο ηλίθιο μέρος –
κάτω απ’το κρεβάτι του, μα τα βυζιά της Καθμύρας – χαχα-χα-χα-χα-χα!...» Γονάτισε μπροστά στην Κορίνα, η οποία είχε μόλις γεμίσει δυο μακρύποδα ποτήρια με κρασί,
και έκανε να σηκώσει τη φούστα της για να τη φιλήσει
χαμηλά.
Εκείνη τον απομάκρυνε πιέζοντας το μέτωπό του με δυο
νύχια της, παιχνιδιάρικα, γελώντας. «Για όνομα του Κρόνου, αγάπη μου· ας πιούμε κάτι πρώτα!» Του πρόσφερε το
ένα ποτήρι.
Ο Μαρκ, χαμογελώντας ώς τ’αφτιά, σηκώθηκε όρθιος
και πήρε το ποτήρι στο χέρι του.
Η Κορίνα έπιασε το άλλο και τσούγκρισαν. «Στην υγειά
σου, αγάπη μου.»
Ο Μαρκ ήπιε το κρασί του μονοκοπανιά. Άφησε το ποτήρι παραδίπλα και τύλιξε τα χέρια του γύρω απ’την Κορίνα.
«Τι θα κάνουμε μ’όλ’ αυτά τα δεκάδια;» είπε. «Τι θα κάνουμε, μωρό μου;» Και φίλησε τα χείλη της.
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Η Κορίνα συνέχισε να τον φιλά μέχρι που το σώμα του
χαλάρωσε αφύσικα, τα γόνατά του λύθηκαν, και σωριάστηκε στο πάτωμα, λιπόθυμος.
Η Κορίνα πέρασε από πάνω του με μια μεγάλη δρασκελιά κι έκλεισε τη βαλίτσα όσο καλύτερα μπορούσε. Τι ανόητος! Είχε διαλύσει τελείως τη μια κλειδαριά, και η άλλη με
το ζόρι έκλεινε ξανά. Τέλος πάντων...
Η Κορίνα πήγε προς το μικρό θησαυροφυλάκιο της γκαλερί, όπου ήταν αποθηκευμένα και τα υπόλοιπα κέρδη του
χτεσινού απογεύματος.
Ανέβηκαν πάλι στα δίκυκλά τους και κατευθύνθηκαν ανατολικά, αλλά χωρίς να βιάζονται, και τώρα η Μιράντα οδηγούσε, κοιτάζοντας
ολόγυρα σαν να ιχνηλατούσε με κάποιον μυστηριώδη τρόπο που ο
Καρλ αδυνατούσε να καταλάβει. Και μάλλον αυτό κάνει, σκέφτηκε ο
δικυκλιστής. Χτες τού είχε πει: Η Ρελκάμνια θυμάται το πέρασμά σου,
Καρλ. Παρατηρούσα τις αναμνήσεις της. Και σήμερα, πριν από λίγο: Δεν
υπάρχει κανείς που να μην αφήνει πίσω του σημάδια στην Ατέρμονη
Πολιτεία. Αλλά τι ακριβώς ήταν αυτό που έβλεπε η Μιράντα, μα τον
Κρόνο; Αναμφίβολα, δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα. Και ισχυριζόταν πως δεν ήταν μάγισσα παρότι έκανε ξόρκια όπως μια μάγισσα. Θα
μπορούσε να μην ήταν καν άνθρωπος; Θα μπορούσε να ήταν... κάποια
ημίθεα; Κόρη κάποιας κόρης του Κρόνου; Υπήρχαν μύθοι για τέτοιες
οντότητες, αλλά ο Καρλ ποτέ δεν τους πίστευε. Ούτε και τώρα μπορούσε νάναι σίγουρος...
Η Μιράντα πήγαινε από τον έναν δρόμο στον άλλο μέσα στην Ατμοφόρο, κάνοντας κύκλους ορισμένες φορές, και τελικά, ύστερα από καμια ώρα, σταμάτησε μπροστά στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. «Αν
δεν λαθεύω,» είπε, «εδώ είναι η Τζέσικα.» Κατέβηκε από το δίκυκλο
και πήγε στα κουδούνια, κοίταξε τα ονόματα. Ο Καρλ παρέμεινε πάνω
στο δίκυκλό του, με τη μηχανή αναμμένη. Η Μιράντα γύρισε το βλέμμα
της και του είπε: «Υπάρχουν τρία διαμερίσματα που τα έχει κάποια
Τζέσικα.»
«Με το ίδιο επώνυμο;»
«Όχι. Είναι τρεις γυναίκες με το όνομα Τζέσικα.»
«Τρομερή σύμπτωση...»
Η Μιράντα μειδίασε. «Δεν υπάρχουν τέτοιες συμπτώσεις, Καρλ.»
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«Το έκανε επίτηδες, δηλαδή; Ήξερε ότι μένουν άλλες δύο με το όνομα
Τζέσικα εδώ;»
«Ακόμα κι αν δεν το ήξερε, οδηγήθηκε εδώ.»
Κι άλλα μυστηριώδη λόγια, γαμώτο...
«Αλλά θα τη βρούμε,» συνέχισε η Μιράντα. Και στράφηκε στην εξώπορτα της πολυκατοικίας καθώς κάποιος την άνοιγε για να βγει. «Συγνώμη,» του είπε η Μιράντα, χαμογελώντας, γιατί βρισκόταν στον
δρόμο του.
Εκείνος απάντησε μ’ένα χαμόγελο μονάχα και συνέχισε την πορεία
του, φεύγοντας από την πολυκατοικία. Η Μιράντα έπιασε την πόρτα
προτού κλείσει αυτόματα.
Ο Καρλ κατέβηκε απ’το δίκυκλό του και την ακολούθησε στο εσωτερικό του οικοδομήματος.
Ο φρουρός στην είσοδο του οικοδομικού συμπλέγματος του Πολυφυούς ατένισε συνοφρυωμένος τον γαλανόδερμο μουσάτο άντρα
που πλησίαζε ντυμένος με ρούχα εργολάβου, απ’ό,τι φαινόταν, και
κρατώντας μια μεγάλη βαλίτσα στο χέρι. Φορούσε γυαλιά όρασης κι
ένα μικρό καπέλο.
«Τι θέλετε, κύριε;»
«Ο μηχανικός που καλέσατε είμαι,» δήλωσε ο Νίνο, και βγάζοντας
ένα χαρτί μέσα απ’το πανωφόρι του το έδωσε στον φρουρό περνώντας το απ’το παραθυράκι του φυλακίου.
«Μάλιστα,» είπε εκείνος. «Ταυτότητα;»
«Εδώ.» Ο Νίνο τού έδωσε και την ταυτότητα.
«Εντάξει,» είπε ο φρουρός επιστρέφοντάς του τα χαρτιά. «Περάστε.»
Με το πάτημα ενός κουμπιού άνοιξε τη διπλή πύλη που ήταν καμωμένη από κρύσταλλο.
Ο Νίνο μπήκε στην εταιρεία.
Το ψεύτικο χαρτί εισόδου και την ψεύτικη ταυτότητα δεν του τα είχε φτιάξει η Άνμα. Οι Κομψευόμενοι Αλήτες ήταν άριστοι στην πλαστογραφία, και για τον αρχηγό τους είχαν, φυσικά, κάνει την καλύτερη
δουλειά που μπορούσαν. Το μούσι ήταν επίσης ψεύτικο, όπως και τα
γυαλιά όρασης – τίποτα περισσότερο από απλά κρύσταλλα. Μεταμφίεση, για να μην καταγράψουν το αληθινό του πρόσωπο οι τηλεοπτικοί
πομποί της εταιρείας.
Πίσω από τη γυάλινη πύλη, ήταν δυο άλλοι φρουροί.
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«Καλημέρα, κύριε. Τι θέλετε;»
«Ο μηχανικός είμαι· με καλέσατε.» Τους έδωσε ξανά τα χαρτιά.
«Για να δούμε τι έχετε στη βαλίτσα σας, κύριε. Ανοίξτε την, παρακαλώ.»
(«Δεν μπορεί να τα έκλεψε κάποιος τυχαίος, γίγαντα. Τα έκλεψε, σίγουρα, κάποιος που ήξερε ότι τα είχες εδώ. Κάποιος που ήταν στη γκαλερί χτες βράδυ–»
«Ξέρεις πόσος κόσμος ήταν στη γκαλερί χτες; Χαλασμός γινόταν!»
«Τον γκαλερίστα πόσο καλά τον ξέρεις;»
«Γιατί να με κλέψει ο γκαλερίστας; Λεφτά βγάζει από εμένα ο άνθρωπος!»
«Πόσο καλά τον ξέρεις, ρε γίγαντα;»
«Η Κορίνα τον ξέρει...»
«Η Κορίνα, η Κορίνα, η Κορίνα... Σου είπα: αυτή η τύπισσα από την
αρχή με φρίκαρε.»
«Θα μου πεις τώρα ότι νομίζεις πως η Κορίνα με έκλεψε;»
«Δεν το θεωρώ απίθανο.»
«Σοβαρέψου...»
«Πάμε να τη βρούμε;»
«Και να της πούμε τι;»
«Αν δεν σε έκλεψε εκείνη, κι αν έχει τόσο καλές ιδέες όπως αυτή με
την καινούργια γκαλερί, ίσως να μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε
τον κλέφτη.»
«Ή ίσως ένας ιδιωτικός ερευνητής να μπορούσε να μας βοηθήσει να
βρούμε τον κλέφτη!»
«Με τι λεφτά θα τον πληρώσεις;»
«Θα του πω πως όταν βρει τον κλέφτη θα–»
«Δεν κάνουν όλοι οι ιδιωτικοί ερευνητές τέτοιες συμφωνίες, γίγαντα.»
«Πού ξέρεις εσύ από ιδιωτικούς ερευνητές;»
«Πάμε τώρα να βρούμε την Κορίνα, ή θα μ’αφήσεις να πάω μόνος
μου;»
«Για τον Κρόνο, όχι!» έκανε ειρωνικά ο Φοίβος. «Έτσι όπως τη φοβάσαι, όχι! Μπορεί να σε δαγκώσει!» Ήταν τσαντισμένος. Από όλα.)
Ο Τάραλντεκ περίμενε στο σαλόνι του μαζί με τη Βεατρίκη’χοκ. Το
περιδέραιο με το σύμβολο της Ρασιλλώς κρεμόταν μέσα στο άνοιγμα
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του πουκαμίσου του, επάνω στο τριχωτό του στήθος. Το κοντό ραβδί
με τους κρυστάλλους, τα μικροσκοπικά κάτοπτρα, και τα κυκλώματα
ήταν στο χέρι της Βεατρίκης.
Η εξώπορτα χτύπησε και η μάγισσα άνοιξε, αφήνοντας μερικούς
συμμορίτες να μπουν – ανάμεσα στους οποίους και τον Γουίλιαμ τον
Αφτιά – σπρώχνοντας μέσα δύο άτομα με τα χέρια γυρισμένα πίσω
απ’την πλάτη. Έναν άντρα και μια γυναίκα.
Ο άντρας ήταν μετρίου αναστήματος, χρυσόδερμος, με ατημέλητα
μαύρα μαλλιά και αξύριστα γένια. Είχε μια σαστισμένη γυαλάδα στα
μάτια. Η γυναίκα είχε δέρμα κατάλευκο σαν πανί και μαλλιά καστανά,
κομμένα στο ύψος του ώμου· και αίματα υπήρχαν επάνω στο πρόσωπό της. Ήταν αρκετά εύσωμη, αλλά όχι χοντρή.
Ο Τάραλντεκ την παρατήρησε, ενώ ο Γουίλιαμ έλεγε: «Αυτοί είναι,
αρχηγέ. Που ήρθαν κάτω απ’τον δρόμο.»
Ο Τάραλντεκ τον αγνόησε. Ρώτησε τη γυναίκα: «Ποιον από τη συμμορία μου σκότωσες, κοπελιά;»
«Κανέναν,» αποκρίθηκε εκείνη. «Αυτοί μάς επιτέθηκαν. Το μόνο που
θέλουμε είναι να φύγουμε από δω.»
Ο Τάραλντεκ έπιασε το σαγόνι της με το ένα χέρι, κοίταξε το κεφάλι
της. Δεν έβλεπε κανένα τραύμα στο μέτωπο· από πού είχε προέλθει το
αίμα; Παραμέρισε, με το άλλο χέρι, τα μαλλιά της. Ούτε εδώ φαινόταν
νάχει κάνα τραύμα. «Γιατί έχεις, τότε, αίμα στη μούρη σου;» τη ρώτησε
χωρίς ν’αφήσει το σαγόνι της.
Η Νορέλτα-Βορ αισθανόταν εξοργισμένη γι’ακόμα μια φορά που κι
άλλος απ’αυτούς τους καριόληδες έβαζε τα κωλόχερά του επάνω της,
αλλά κρατήθηκε απ’το να τον χτυπήσει με το γόνατό της. Ήταν αρχηγός τους και σίγουρα θα έμπλεκαν, και εκείνη και ο Νικόλαος, αν το
έκανε. Άφησε την Πόλη να καθοδηγήσει τις σκέψεις της–
–και αυθόρμητα είπε: «Η Ρασιλλώ φροντίζει εκείνη που έχει διαλέξει.» Ίσως το γεγονός ότι ο αρχηγός είχε αυτό το περιδέραιο επάνω
του να την είχε παρακινήσει. Ίσως το περιδέραιο και το σύμβολο που
είχε δει στην είσοδο της πολυκατοικίας. «Τη φροντίζει και κάνει τις
πληγές της να εξαφανίζονται.»
«Σοβαρά, ε;» είπε ο Τάραλντεκ. «Η Κυρά του Σιδήρου κλείνει τα
τραύματά σου;» Την ατένισε άγρια, κι αφήνοντας το σαγόνι της τη χαστούκισε δυνατά στο μάγουλο, κάνοντας το πρόσωπό της να γυρίσει
73

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

στο πλάι, μισοκρυμμένο απ’τα μαλλιά της. «Τυχαίνει να είμαι από κείνους τους πιστούς της Κυράς που δεν ανέχονται τη βλασφημία, μαλακισμένη!»
Και προς τον Γουίλιαμ: «Ποιον σκότωσε;»
«Κανέναν, αρχηγέ. Μόνο εμένα χτύπησε στα τέτοια, και μετά την
πλακώσαμε.»
«Και γιατί έχει αίματα πάνω στη μούρη της;»
«Έφαγε ρόπαλο. Το παρακάναμε, ίσως. Συγνώμη.»
«Και το ρόπαλο δεν άφησε κανένα σημάδι επάνω της;»
«Τι... τι εννοείς, αρχηγέ;»
«Δες τη μούρη της, ρε Αφτιά!» Ο Τάραλντεκ έδειξε το πρόσωπο της
Νορέλτα-Βορ, η οποία τώρα τον ατένιζε ευθέως, με οργισμένη όψη,
δακρυσμένα μάτια, και μάγουλο που φαινόταν πολύ έντονα κόκκινο
σε σύγκριση με το υπόλοιπο κατάλευκο δέρμα της.
Ο Γουίλιαμ την κοίταξε. «Τι;»
«Δεν είναι τραυματισμένη. Από πού ήρθε το αίμα;»
Ο Νικόλαος, στεκόμενος πλάι στη Νορέλτα, την κοίταξε παραξενεμένος. Σοβαρολογούσε ο αρχηγός της συμμορίας; Πράγματι δεν υπήρχε
τραύμα επάνω της; Δεν ήταν δυνατόν...
«Η Ρασιλλώ,» είπε πάλι η Νορέλτα-Βορ, επίμονα, «κάνει τις πληγές
των εκλεκτών της να εξαφανίζονται. Το πνεύμα της Κυράς του Σιδηρού είναι μέσα μου.»
«Μαλακισμένη, αν ξανά–» άρχισε ο Τάραλντεκ.
«Το πνεύμα της Κυράς του Σιδήρου είναι μέσα μου,» επανέλαβε η
Νορέλτα-Βορ, κάνοντας τις τρίχες του να ορθωθούν.
Είναι δυνατόν να λέει αλήθεια; αναρωτήθηκε ο Τάραλντεκ. Είναι δυνατόν; Μπορεί η Ρασιλλώ να την είχε στείλει εδώ επειδή είχε δει τη
μεγάλη τους νίκη εναντίον των μπάτσων χτες βράδυ;
«Θες να το δοκιμάσουμε αυτό;» τη ρώτησε.
Και η Θυγατέρα της Πόλης ήξερε πως τώρα είχε αρχίσει να τον έχει
υπό τον έλεγχό της.
«Διαβάζουν το μυαλό μας· είμαι σίγουρος,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ.
Ο Ρότζερ ρουθούνισε. «Ναι, και κάτι παράφρονες το ίδιο πιστεύουν.»
«Μιλάω σοβαρά,» επέμεινε ο μάγος. «Προσπάθησα να διατηρήσω τις
αισθήσεις μου όσο περισσότερο μπορούσα, για να καταλάβω τι κάνουν,
γιατί έρχονται και μας τσιμπάνε–»
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«Και κατάλαβες ότι διαβάζουν το μυαλό μας... Πώς ακριβώς;»
«Οι σκέψεις μου ξαφνικά άλλαξαν. Κατά πρώτον, έγιναν πολύ πιο γρήγορες–»
«Είχες τρομάξει.»
«Δεν ήταν επειδή είχα τρομάξει. Οι σκέψεις μου έγιναν πιο γρήγορες –
απίστευτα πιο γρήγορες – κι απ’το μυαλό μου περνούσαν χίλια-δύο
πράγματα που δεν ήταν καθόλου φυσιολογικό να περνάνε εκείνη τη
στιγμή. Κάτι ψαχούλευε τη νόησή μου, Ρότζερ· δεν υπάρχει αμφιβολία.»
Ο Ρότζερ μόρφασε, κουνώντας το κεφάλι. «Κοίτα...» Κόμπιασε, δεν ήξερε τι να πει.
Ο Έκρελ είπε: «Μα είναι έντομα, μάγε. Γιατί να διαβάζουν τις σκέψεις
μας; Τι μπορεί να καταλαβαίνουν από τις σκέψεις μας;»
«Ίσως να μην είναι απλά έντομα. Βασικά, σίγουρα δεν είναι απλά έντομα. Έχεις ξαναδεί τέτοια έντομα εσύ, Έκρελ; Κι εδώ πέρα, σ’αυτή την
ενδοδιάσταση, υποτίθεται πως οι Παντοκρατορικοί κάποτε πειραματίζονταν για να φτιάξουν κάποιο όπλο.»
«Δε βρήκαμε, όμως, κανένα όπλο. Μόνο αυτή την ατελείωτη ερημιά. Κι
όταν τα τρόφιμά μας και το νερό μας τελειώσουν....»
«Θα τη σκοτώσω την καριόλα,» μονολόγησε ο Ρότζερ. «Θα τη γδάρω
ζωντανή!»
«Αν καταφέρουμε να βγούμε και να την ξαναβρούμε,» του είπε ο Έκρελ.
«Τα έντομα,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ, «ίσως να είναι το όπλο που ετοίμαζαν οι Παντοκρατορικοί.»
Οι άλλοι δύο τον κοίταξαν σαν να μη μιλούσε στη Συμπαντική αλλά σε
κάποια άγνωστη γλώσσα κάποιας ξεχασμένης διάστασης του σύμπαντος.
«Τα έντομα δεν είναι απλά έντομα, δεν το βλέπετε; Γιατί μας τσιμπάνε; Δεν πίνουν το αίμα μας, δεν ρουφάνε τη ζωτική μας ενέργεια. Τι κάνουν; Διαβάζουν το μυαλό μας! Πρέπει να έχουν κάποιου είδους συλλογική νοημοσύνη. Αν ήμουν του τάγματος των Διαλογιστών ίσως να μπορούσα να καταλάβω περισσότερα σχετικά με το τι κάνουν με τα μυαλά
μας.»
«Γάμησέ μας, μάγε!» φώναξε τσαντισμένος ο Ρότζερ. «Μπορεί αυτή η
γαμημένη ‘ανακάλυψή’ σου να μας βοηθήσει να βγούμε από δω;»
«Ίσως και να μπορεί.»
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«Ναι; Πώς;»
«Είπα: ίσως.»
«Τα αρχίδια του Σκοτοδαίμονος, με το συμπάθιο, μάγε.»
Μέσα στον ανελκυστήρα, η Μιράντα πάτησε το κουμπί για τον τρίτο
όροφο.
«Γιατί στον τρίτο όροφο;» ρώτησε Καρλ.
«Εκεί είναι η πρώτη Τζέσικα.»
«Θ’αρχίσουμε να χτυπάμε μία-μία τις πόρτες;»
«Όχι.»
«Τότε;»
Η Μιράντα τράβηξε ένα καθρεφτάκι μέσα απ’το πέτσινο πανωφόρι
της.
«Θα φτιαχτείς πρώτα;»
Τον λοξοκοίταξε υπομειδιώντας.
Ο ανελκυστήρας έφτασε στον τρίτο όροφο, και βγήκαν. Η Μιράντα
υποτονθόρυσε λόγια στη μυστηριώδη γλώσσα της μαγείας, και μια
κόκκινη κουκίδα παρουσιάστηκε πάνω στο καθρεφτάκι της. «Μάλιστα,» είπε, και το έκρυψε ξανά μες στο πανωφόρι.
«Τι;»
«Επάνω.» Άρχισε ν’ανεβαίνει τις σκάλες, γρήγορα.
Ο Καρλ την ακολούθησε.
Ο Νίνο άνοιξε τη βαλίτσα του και τους άφησε να κοιτάξουν τα αντικείμενα μέσα. Δεν περιείχε μόνο τα κομμάτια
του τουφεκιού (που δεν έμοιαζαν με κομμάτια τουφεκιού)
αλλά και διάφορα άλλα μηχανικά κομμάτια, συσκευές, και
εξαρτήματα. Ενώ ο ένας φρουρός έβλεπε τα περιεχόμενα
της βαλίτσας, ο άλλος έκανε σωματικό έλεγχο στον Νίνο
από πάνω ώς κάτω. Τα όπλα απαγορεύονταν μες στους
χώρους της εταιρείας. Μόνο οι φρουροί επιτρεπόταν να
έχουν όπλα, κι αυτοί μόνο λεπίδες και ενεργειακά ρόπαλα,
όχι πυροβόλα. Τέτοιοι ήταν οι κανονισμοί του Πολυφυούς.
Αποκλείεται να βρουν το τουφέκι, σκέφτηκε ο Νίνο, για
να καθησυχάσει το μυαλό του. Η Θυγατέρα της Πόλης το
έφτιαξε. Είναι αόρατο.
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Ο Φοίβος χτύπησε το κουδούνι του διαμερίσματος της Κορίνας, στην
πιλοτή της πολυκατοικίας. Κανείς δεν του απάντησε. Ξαναχτύπησε.
Πάλι καμια απάντηση δεν πήρε.
«Δεν πρέπει νάναι εδώ.»
«Ή,» είπε ο Ρίμναλ, «δεν θέλει ν’ανοίξει.»
«Επειδή με έκλεψε, ε;»
Ο Ρίμναλ δεν μίλησε αλλά ήταν προφανές ότι αυτό εννοούσε.
«Και πού το ξέρει ότι είμαι εγώ; Κοίταζε απ’το μπαλκόνι και μας είδε
να μπαίνουμε στην πιλοτή; Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει;»
«Πάμε στη γκαλερί, τότε. Σ’αυτά τα Μάτια της Τέχνης.»
«Να κάνουμε τι; Δεν είναι ανοιχτά τέτοια ώρα!»
«Έχεις καμια καλύτερη ιδέα;»
Η Κορίνα άνοιξε το θησαυροφυλάκιο χωρίς πρόβλημα. Ο
Μαρκ, καχύποπτος με τους πάντες καθώς ήταν – ακόμα
και μ’εκείνη, ο παλιοαπατεώνας – δεν της είχε δείξει τον
συνδυασμό, και ούτε η ίδια τού είχε ζητήσει να της τον δείξει. Απλώς τον είχε κρυφοκοιτάξει την κατάλληλη στιγμή
πάνω απ’τον ώμο του, χωρίς να την πάρει είδηση. Τα πολεοσημάδια την είχαν καθοδηγήσει.
Τώρα έβγαλε τα λεφτά από το θησαυροφυλάκιο – κάμποσες δεσμίδες δεκάδια – και τα έβαλε στον σάκο της,
παραφουσκώνοντάς τον. Τον έκλεισε και τον πήρε στον
ώμο. Έπιασε τη βαλίτσα από το γραφείο και την κράτησε
παραμάσκαλα για να μην της ανοίξει έτσι χαλασμένη όπως
ήταν η μία κλειδαριά της.
Η δουλειά της εδώ είχε τελειώσει. Και την είχε απολαύσει, ήταν η αλήθεια.
Ο Τάραλντεκ τράβηξε ένα μεγάλο ξιφίδιο από τη ζώνη του κι έβαλε
την αιχμή πάνω στο κοκκινισμένο μάγουλο της Νορέλτα-Βορ, λίγο πιο
κάτω απ’το δεξί της μάτι. «Είσαι σίγουρη;» ρώτησε, μειδιώντας μοχθηρά, με σαδιστική γυαλάδα στα μαύρα μάτια του. Επάνω στο πορφυρόδερμο κεφάλι του υπήρχε μονάχα μια φουντωτή δέσμη από μαύρες τρίχες· το υπόλοιπο ήταν ξυρισμένο· και τώρα αυτή η φουντωτή
δέσμη τού έδινε μια τρομερή, απόκοσμη όψη, σαν ο αρχηγός του Τρόμου της Σταχτόχρωμης να ήταν κάποιου είδους εξωδιαστασιακό τέρας, όχι άνθρωπος.
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«Η Ρασιλλώ είναι μέσα μου,» αποκρίθηκε άφοβα η Νορέλτα-Βορ.
Ο Τάραλντεκ έσυρε τη λάμα επάνω στο δέρμα της, σκίζοντάς το, αφήνοντας αίμα να τρέξει.
Ο Νικόλαος αναφώνησε: «Σταμάτα! Τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος κάνεις; Μα τον Κρόνο!» ενώ πάλευε να ξεφύγει απ’αυτόν που τον
κρατούσε από πίσω. Η γυναίκα που οι άλλοι συμμορίτες έλεγαν Ανεγκέφαλη τον κοπάνησε στην κοιλιά με την καραμπίνα της, κάνοντάς
τον να διπλωθεί, βογκώντας.
«Αιμορραγείς... εκλεκτή,» παρατήρησε ο Τάραλντεκ.
«Το πνεύμα της Ρασιλλώς θα εξαφανίσει την πληγή μου,» είπε, με
ασάλευτη πεποίθηση, η Νορέλτα-Βορ.
Και ο Τάραλντεκ είδε, όντως, το τραύμα να θεραπεύεται σταδιακά,
με αφύσικη ταχύτητα. Συγχρόνως, το κοκκίνισμα στο μάγουλό της
από το ράπισμά του εξαφανιζόταν επίσης. Τα μάτια του γούρλωσαν.
Το ξιφίδιο έπεσε απ’το χέρι του, καθώς έκανε ένα βήμα όπισθεν. «Ανόητοι!» φώναξε. «Αφήστε αυτή τη γυναίκα, ανόητοι!»
Ο άντρας που κρατούσε τα χέρια της Νορέλτα-Βορ την ελευθέρωσε.
«Με πιστεύεις τώρα;» ρώτησε εκείνη τον αρχηγό της συμμορίας.
(«Εντάξει,» του είπε ο ένας από τους δύο φρουρούς, «μπορείς να περάσεις. Χρειάζεσαι καθοδήγηση;»
«Όχι, ευχαριστώ.»
Και ο Νίνο, παίρνοντας τη βαλίτσα του στο χέρι ξανά, προχώρησε
μέσα στο οικοδομικό σύμπλεγμα του Πολυφυούς.
Ο γιος του δεν ήταν μακριά.)
Στον τέταρτο όροφο η Μιράντα σταμάτησε και έκανε ξανά το Ξόρκι
Ανιχνεύσεως κρατώντας το καθρεφτάκι της μπροστά της. «Ούτε εδώ
είναι,» είπε. «Στον έβδομο μένει.»
Μπήκαν στον ανελκυστήρα κι άρχισαν ν’ανεβαίνουν.
«Έπρεπε να το περιμένω, βέβαια,» είπε η Μιράντα.
«Γιατί;»
«Της αρέσουν τα ψηλά μέρη, γενικά.»
Ο ανελκυστήρας σταμάτησε στον έβδομο όροφο. Βγήκαν και κοίταξαν τα κουδούνια στις πόρτες. Εντόπισαν εκείνο που έγραφε Τζέσικα
Σαρντάλκω.
«Αυτό το επώνυμο είχε και την προηγούμενη φορά;» ρώτησε η Μιράντα.
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«Σου είπα, δεν θυμάμαι καθόλου.»
Η Μιράντα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας και περίμενε.
Ο Καρλ άκουσε, προς στιγμή, βήματα από μέσα. Έπιασε το πιστόλι
που κρυβόταν στην εσωτερική τσέπη του πανωφοριού του. Δεν ήξερε
ποια μπορεί να ήταν η αντίδραση της Τζέσικας όταν τον ξανάβλεπε· κι
επιπλέον, ήθελε οπωσδήποτε να πάρει κάποιες απαντήσεις. Δεν ήταν
σίγουρος αν θα έπρεπε να πιστέψει τη Μιράντα, ότι η Τζέσικα τον είχε
στείλει «για πλάκα» στις Ανάλαφρες Ερημιές. Του φαινόταν εξωφρενικό.
Η Μιράντα είπε: «Σταμάτα να με κοιτάς απ’το ματάκι, Τζέσικα. Άνοιξέ μου.»
Η πόρτα άνοιξε.
«Γιατί είσαι εδώ;» ρώτησε ο αρχηγός της συμμορίας. «Πώς ήρθες
εδώ; Γιατί βγήκες από τους υπονόμους;»
«Δε βγήκα από τους υπονόμους,» είπε η Νορέλτα-Βορ. «Βγήκα από
την Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης. Και είχα καταλήξει εκεί αφότου το
αεροπλάνο μου έπεσε. Αλλά δεν ήρθα τυχαία, φυσικά· η Ρασιλλώ με
καθοδηγούσε. Από μικρή με καθοδηγούσε.»
Τι λέει; σκέφτηκε ο Νικόλαος, αναπνέοντας με δυσκολία ύστερα από
το χτύπημα της Ανεγκέφαλης. Τι ΛΕΕΙ, μα τον Κρόνο; Σοβαρολογεί; Είναι
τρελή; Τους κάνει πλάκα; Τους κοροϊδεύει; Μετά, θυμήθηκε το σημάδι
που φωσφόριζε πάνω στο πόδι της. Πού το είχε ξαναδεί αυτό το σημάδι; Κάπου το είχε ξαναδεί. Σίγουρα.
«Κι αυτός;» Ο πορφυρόδερμος αρχηγός με τα παράξενα μαλλιά έδειξε τον Νικόλαο. «Τι θέλει αυτός μαζί σου;»
«Τον συνάντησα στην Κατακόμβη,» είπε η Νορέλτα. «Ήταν χαμένος.» Και ρώτησε: «Πώς σε λένε;»
«Τάραλντεκ.» Έπιασε το περιδέραιο με το σύμβολο της Ρασιλλώς
που κρεμόταν επάνω στο τριχωτό στήθος του, μέσα στο μεγάλο άνοιγμα του πουκαμίσου του. «Ανέκαθεν πιστός στην Κυρά.»
Η Νορέλτα ένευσε πολύ σοβαρά. «Οφθαλμοφανές.» Και είπε: «Ονομάζομαι Νορέλτα-Βορ.»
«Αριστοκράτισσα...»
«Οι Παλαιοί Οίκοι έχουν την καλύτερη σύνδεση με τη διάστασή μας,
και οι θεοί τούς μιλάνε περισσότερο απ’ό,τι σε άλλους θνητούς. Δεν
τόχεις ξανακούσει;»
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«Το έχω. Αλλά αυτά τα θεωρούσα μαλακίες.»
Τα μάτια της στένεψαν. «Δεν είναι ‘μαλακίες’,» είπε μιμούμενη τη
φωνή του.
«Με συγχωρείς που σε χτύπησα... Στην αρχή δεν...»
«Δεν υπάρχει πρόβλημα.»
Ο Τάραλντεκ την κοίταζε με δέος – τα σημάδια της Πόλης το έλεγαν
ξεκάθαρα αυτό στη Νορέλτα. Αλλά την προειδοποιούσαν επίσης ότι
όλοι μέσα σε τούτο το δωμάτιο δεν αισθάνονταν το ίδιο για εκείνη. Το
βλέμμα της στράφηκε, λοξά, προς μια γυναίκα με δέρμα λευκό-ροζ, μακριά ξανθά μαλλιά, χείλη βαμμένα μαύρα, και κοντό ραβδί στο χέρι –
ραβδί σαν αυτά που κρατούσαν οι μάγοι του τάγματος των Διαλογιστών.
Η μάγισσα δεν έβλεπε τη Νορέλτα-Βορ με δέος. Την έβλεπε με καχυποψία. Η Θυγατέρα της Πόλης δεν είχε καμια αμφιβολία γι’αυτό.
Ο Ρότζερ, ο Έκρελ, και ο Κλεάνθης’σαρ, αφού βάδισαν κανένα μισάωρο
ακόμα – κυρίως για να εκτονώσουν τα νεύρα τους – κάθισαν στο ξερό
χώμα και στις πέτρες της ατελείωτης ερημιάς για να φάνε λίγο από το
φαγητό που είχαν μαζί τους και να πιουν λίγο από το νερό. Ο Έκρελ άναψε, επίσης, ένα τσιγάρο.
«Δεν ήταν καλή ιδέα που ήρθαμε εδώ,» είπε. «Δεν ήταν καλή ιδέα που
την ακούσαμε.»
«Τι μας λες...» μούγκρισε ο Ρότζερ.
«Ακόμα κι αν δεν μας είχε παίξει πουστιά,» συνέχισε ο Έκρελ σαν κανείς να μην είχε μιλήσει, «πάλι δεν έχει τίποτα εδώ για να βρούμε.»
«Φυσικά και έχει,» είπε ο Κλεάνθης. «Απλώς τώρα είμαστε πολύ πανικόβλητοι για να ερευνήσουμε. Ψάχνουμε τρόπο για να βγούμε· δεν ψάχνουμε να δούμε τι συμβαίνει σε τούτη την ενδοδιάσταση. Αν και νομίζω
πως έχω αρχίσει να καταλαβαίνω. Όπως σας είπα, το όπλο που έφτιαχναν οι Παντοκρατορικοί είναι, μάλλον, αυτό εκεί πάνω.» Έδειξε το
μαύρο φεγγάρι στον ουρανό. «Τα έντομα.»
Ο Έκρελ είπε: «Δεν είναι παράξενο που αυτό το ουράνιο σώμα δεν έχει
κινηθεί καθόλου τόσο καιρό που είμαστε εδώ;»
«Δεν έχει κινηθεί καθόλου,» πρόσθεσε ο Ρότζερ, «αλλά συνεχώς βρίσκεται από πάνω μας. Ή αυτό δεν κινείται, ή εμείς δεν κινούμαστε, ή–»
«–μας ακολουθεί,» τον διέκοψε ο Έκρελ.
«Ναι,» ένευσε ο Ρότζερ.
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Ο Κλεάνθης χαμογέλασε. «Βλέπετε που έρχεστε στα λόγια μου;»
Τον κοίταξαν παραξενεμένοι.
«Δεν είναι πραγματικό φεγγάρι αυτό το πράγμα,» τους είπε. «Μηχανή
είναι, πιθανώς. Κάποιου είδους αεροσκάφος. Και τα έντομα ίσως να το
οδηγούν.»
«Τα έντομα που διαβάζουν το μυαλό μας...» είπε ο Ρότζερ, φανερά δύσπιστος.
«Τα έντομα μάλλον έχουν συλλογική νοημοσύνη· δεν είναι ζώα. Ίσως
κι αυτά νάναι μηχανές.»
«Μηχανές με νοημοσύνη;» είπε ο Έκρελ. «Είχαν καταφέρει οι Παντοκρατορικοί να φτιάξουν μηχανές με νοημοσύνη; Δεν έχω ξανακούσει
κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι θα το ήξερα.» Ήταν μηχανικός.
«Μην ξεχνάς πως σ’ετούτη την ενδοδιάσταση υποτίθεται πως έκαναν
πειράματα.»
«Η μεγαλύτερη ανοησία μας ξέρετε ποια ήταν;» τους διέκοψε ο Ρότζερ. «Ότι απομακρυνθήκαμε από το διαστασιακό πέρασμα όταν αυτό
έκλεισε πίσω μας.»
«Δεν υπήρχε τρόπος να το ανοίξουμε,» του είπε ο Κλεάνθης’σαρ.
«Ούτε τώρα υπάρχει τρόπος να το ξαναεντοπίσουμε μέσα σε τούτη
την ερημιά! Μπορείς να υποθέσεις προς τα πού είναι;» Ο Ρότζερ έδειξε
τριγύρω. «Μπορείς;»
«Είμαι βέβαιος πως δεν είναι μακριά. Όπως είπαμε πριν, η ενδοδιάσταση αποκλείεται να είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Πρέπει απλά να
κάνουμε κύκλους, όπως τρία μυρμήγκια πάνω σε μια στρογγυλή πέτρα.»
«Καλό δεν θα ήταν, όμως, να ξέραμε πού βρίσκεται το διαστασιακό
πέρασμα;» παρενέβη ο Έκρελ. «Τότε ίσως μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάπως τα έντομα ώστε να το ανοίξουν για εμάς.»
Τον κοίταξαν χωρίς να μιλάνε.
Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Αν τα έντομα είναι παλιό Παντοκρατορικό όπλο, τα πάντα είναι πιθανά. Σωστά;»
«Έχουν αρχίσει να μας μπαίνουν τρελές ιδέες,» παρατήρησε ο Ρότζερ.
Ο Νίνο δεν είχε καμια ιδέα πού να συναντήσει τον γιο του, αυτή την
ώρα, μέσα στο οικοδομικό σύμπλεγμα του Πολυφυούς. Ευτυχώς, όμως,
είχε καταφέρει να αποκτήσει έναν χάρτη των χώρων της εταιρείας, με
τη βοήθεια της συμμορίας του, των Κομψευόμενων Αλητών. Ήλπιζε να
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ήταν ακριβής. Ή, τουλάχιστον, αρκετά ακριβής. Τον έφερε στο μυαλό
του τώρα καθώς βάδιζε στους διαδρόμους.
Τον είχε μαζί του, φυσικά, για παν ενδεχόμενο, αλλά δεν ήθελε να τον
βγάλει ακόμα. Ο φρουρός που τον είχε ψάξει δεν τον είχε βρει γιατί ο
Νίνο τον είχε διπλωμένο μέσα στον κώλο του. Ήταν το πιο ασφαλές
μέρος για να τον κρύψει. Ήταν βέβαιος ότι οι φρουροί δεν θα έψαχναν
εκεί, και είχε δίκιο. Είχαν αγγίξει το πουλί του, είχαν αγγίξει τους μηρούς του, αλλά δεν είχαν βάλει και το δάχτυλό τους μέσα του.
Ο Νίνο βάδισε τώρα προς τους χώρους ψυχαγωγίας των εργαζομένων της εταιρείας – των δούλων της εταιρείας, μάλλον. Ήταν απόγευμα και οι περισσότεροι, λογικά, δεν θα δούλευαν· οπότε ίσως να έβρισκε τον γιο του εκεί.
Ο μικρός είχε μπλέξει πολύ άσχημα ετούτη τη φορά. Πιο άσχημα
απ’ό,τι όλες τις προηγούμενες. Όσο μεγάλωνε τόσο πιο παράτολμος
γινόταν. Δεν έβαζε μυαλό αυτό το παιδί. Δεν έβαζε μυαλό... Και κάποια
στιγμή ο μπαμπάς του δεν θα μπορέσει να τον σώσει, ειδικά όταν θα
είναι πια πολύ γέρος, σκεφτόταν ο Νίνο.
Μπήκε στους χώρους ψυχαγωγίας του Πολυφυούς και είδε μια αίθουσα με μηχανικά παιχνίδια και μπιλιάρδα και τραπεζάκια, είδε μια
αίθουσα με τρεις μεγάλες οθόνες συντονισμένες σε διαφορετικά κανάλια, είδε μια αίθουσα που ήταν γεμάτη πελώριες μαξιλάρες και πολύχρωμα φώτα και μουσική ακουγόταν από μεγάλα ηχεία. Αρκετοί υπάλληλοι ήταν συγκεντρωμένοι στις αίθουσες. Αλλά κανείς ανάμεσά
τους δεν ήταν ο γιος του.
Πού ήταν ο μικρός; Ο Νίνο ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να περιφέρεται για πάντα μες στους χώρους του Πολυφυούς. Αν δεν φαινόταν να
κάνει κάποια δουλειά, σύντομα ίσως να τον σταματούσαν και να τον
έδιωχναν, περνώντας τον για κατάσκοπο. Είχε ήδη προσέξει τους τηλεοπτικούς πομπούς σε κάμποσες γωνίες, να παρατηρούν με τα ψυχρά
γυάλινα μάτια τους...
«Ορίστε. Κλειστά είναι.»
Ο Ρίμναλ τον αγνόησε κι έσπρωξε την πόρτα της καινούργιας γκαλερί, γυρίζοντας το πόμολο. Η πόρτα άνοιξε. «Δεν είναι κλειστά, γίγαντα·
απλώς φαίνεται ότι είναι κλειστά,» είπε, κλείνοντας το μάτι στον Φοίβο.
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Ο Φοίβος αναστέναξε. «Εντάξει, Λεονάρδε Φορσάντω, οδήγησέ με,»
είπε, αναφερόμενος στον πασίγνωστο φανταστικό ερευνητή που εμφανιζόταν σε δεκάδες μυθιστορήματα και τηλεοπτικές σειρές απ’άκρη
σ’άκρη της Ρελκάμνια.
Ο Ρίμναλ μειδίασε. «Βλέπε να μαθαίνεις, γίγαντα.» Και, παραμερίζοντας την πόρτα, μπήκε στα Μάτια της Τέχνης.
Ο Φοίβος τον ακολούθησε.
«Γεια σου, Μιράντα.»
Η Τζέσικα στεκόταν στο κατώφλι της πόρτας, και δεν είχε αλλάξει
από τότε που την είχε δει ο Καρλ: ψηλή, λιγνή, γαλανόδερμη, με ξανθά
μαλλιά, σγουρά και μακριά ώς την πλάτη· γκρίζα γυαλιστερά μάτια,
λεπτό χαμόγελο. Ήταν, επί του παρόντος, ντυμένη μ’ένα καφετί πέτσινο παντελόνι και μια πράσινη, μάλλινη τουνίκα που έπεφτε ώς τους
μηρούς.
«Τζέσικα,» είπε η Μιράντα, εν είδει χαιρετισμού.
Η Τζέσικα δεν έριξε παρά ένα φευγαλέο βλέμμα στον Καρλ, πάνω
απ’τον ώμο της Μιράντας· και στο βλέμμα της εκείνος δεν διέκρινε κανέναν φόβο, καμια ανησυχία. Τι είχε στο μυαλό της; Τι θα του έλεγε για
τον έμπορο που δεν ήταν εκεί όπου έπρεπε να είναι;
«Τι θέλεις, Μιράντα;»
«Να μιλήσουμε. Για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ.»
«Κι αυτός πίσω σου;»
«Η Πόλη τον έβαλε στον δρόμο μου καθώς ερχόμουν προς εσένα.»
Η Τζέσικα παραμέρισε από το κατώφλι, βηματίζοντας όπισθεν. «Περάστε.» Από το βάθος του διαμερίσματος ένα φτεροκόπημα ακούστηκε, και ο Καρλ είδε ένα μαύρο περιστέρι να πετά μες στο σαλόνι – ο
Μελανόπτερος.
Η Μιράντα μπήκε πρώτη, και ο Καρλ την ακολούθησε.
Η Τζέσικα έκλεισε την εξώπορτα του διαμερίσματος και, βγάζοντας
το άλλο της χέρι πίσω απ’την πλάτη, σημάδεψε τον Καρλ μ’ένα πιστόλι! Εκείνος αμέσως έκανε να τραβήξει το δικό του πιστόλι μέσα απ’το
πανωφόρι του (το χέρι του ήταν ακόμα πάνω στη λαβή), αλλά δεν
πρόλαβε· το είχε μισοτραβήξει όταν μια φωτεινή ριπή εκτοξεύτηκε
από την κάννη της Τζέσικας χτυπώντας τον στο στήθος. Ο Καρλ αισθάνθηκε το σώμα του να κλονίζεται από το ενεργειακό ρεύμα, να
μουδιάζει...
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Παραπάτησε ενώ σκοτοδίνες στροβιλίζονταν μπροστά του...
«Τι κάνεις εκεί;» άκουσε τη Μιράντα να λέει.
Σωριάστηκε στο ξύλινο πάτωμα του διαμερίσματος ενώ το σκοτάδι
πλήθαινε, διακοπτόμενο από διάφορους χρωματικούς σχηματισμούς...
«Ήταν έτοιμος να τραβήξει όπλο!»
«Δεν ερχόταν για να σε σκοτώσει!»
Το σκοτάδι κατάπιε τους χρωματικούς σχηματισμούς, και όλο τον
υπόλοιπο κόσμο του Καρλ...
«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε η Νορέλτα-Βορ κοιτάζοντας τη μάγισσα
του τάγματος των Διαλογιστών.
«Βεατρίκη’χοκ,» αποκρίθηκε η ίδια, εξακολουθώντας να την ατενίζει
με καχυποψία.
«Κι αυτός ποιος είναι;» ρώτησε ο Τάραλντεκ δείχνοντας τον Νικόλαο.
«Σου είπα,» απάντησε η Νορέλτα-Βορ, «τον συνάντησα στην Κατακόμβη. Ήταν χαμένος εκεί. Πες τους να τον αφήσουν.»
«Δεν έχει όνομα;»
«Νικόλαος Γεφυρομάχος είναι το όνομά μου,» είπε ο ίδιος.
«Τι έκανες στην Κατακόμβη; Είσαι μπάτσος;»
«Δεν είμαι μπάτσος, μα τους θεούς!»
«Τι έκανες στην Κατακόμβη;»
Μια στιγμή δισταγμού· ύστερα: «Είχα πάει για να κάνω μια τελετή,»
είπε ο Νικόλαος.
«Τι τελετή; Λέγε! Με το τσιγκέλι θα σ’τα βγάζω, τι θα γίνει;»
«Ήθελα να επικοινωνήσω με μια νεκρή ψυχή.»
Ο Τάραλντεκ συνοφρυώθηκε. Ρώτησε τη Νορέλτα: «Τι είν’ αυτός ο
πούστης, παράφρων;»
«Δεν είναι τρελός. Ή, αν είναι, δεν είναι περισσότερο από άλλους που
νομίζουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους νεκρούς μέσα από
το Έρεβος.»
Ο Τάραλντεκ έγνεψε στους συμμορίτες του να ελευθερώσουν τον
Νικόλαο, κι εκείνοι υπάκουσαν. «Προσέχετε μόνο μη σας δαγκώσει,»
τους είπε, κι ορισμένοι γέλασαν.
«Μπορώ να φύγω από δω;» ρώτησε ο Νικόλαος.
«Είσαι βιαστικός, ε;»
«Για να μην κινδυνεύετε από εμένα...»
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«Κάνεις κι αστεία, εξυπνάκια; Είσαι γελωτοποιός;»
«Προσπαθώ να το εξασκώ το επάγγελμα κάπου-κάπου.» Είχε πια ξεπεράσει τον αρχικό του φόβο με τέτοιες τρέλες που έβλεπε γύρω του.
Πώς ήταν δυνατόν τα τραύματα της Νορέλτα να εξαφανίζονταν έτσι,
μα τη μάνα του Κρόνου;
(«Γαμήσου!» αναφώνησε ο Ρίμναλ καθώς τιναζόταν πίσω. «Τι είν’
ετούτος; Νεκρός;» είπε δείχνοντας αντίκρυ του.
Ο Φοίβος στάθηκε πλάι του για να κοιτάξει, και είδε τον Μαρκ, τον
ιδιοκτήτη της γκαλερί, πεσμένο ανάσκελα στο πάτωμα. Δεν υπήρχαν
αίματα επάνω του, και φαινόταν ν’αναπνέει. Φαινόταν να κοιμάται.
Παραδίπλα, σ’ένα τραπεζάκι, ήταν ένα μπουκάλι Σεργήλιος οίνος και
δύο ποτήρια, το ένα γεμάτο κρασί, το άλλο άδειο.)
«Είναι δυνατόν να μην υπάρχει κανένας τρόπος ν’ανοίξουμε το διαστασιακό πέρασμα από τούτη τη μεριά;» ρώτησε ο Έκρελ τον Κλεάνθη,
τελειώνοντας το τσιγάρο του.
«Είναι. Οι Παντοκρατορικοί πρέπει να το είχαν φτιάξει έτσι ώστε νάναι άμεσα συνδεδεμένο με την πόρτα ασφαλείας.»
«Κι εσύ δεν μπορείς να κάνεις... κάτι; Δεν μπορείς, με κάποιο ξόρκι, να
– να το τρυπήσεις, ξέρω γω;»
«Δεν υπάρχει ξόρκι που να ‘τρύπα’ κλειστά διαστασιακά περάσματα.
Ή το διαστασιακό πέρασμα υπάρχει ή δεν υπάρχει.»
«Μα υπάρχει, έτσι δεν είναι;»
«Όταν η πόρτα ασφαλείας από τη μεριά της Ρελκάμνια κλείσει, προφανώς δεν υπάρχει.»
«Τους γαμιόληδες!» μούγκρισε ο Έκρελ. «Γιατί να το φτιάξουν έτσι,
γαμώ τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος;»
«‘Γιατί’;» Ο Κλεάνθης γέλασε, κι έδειξε το μαύρο φεγγάρι.
«Τι;»
«Για να μη μπορούν να βγουν στη Ρελκάμνια αυτά εκεί πάνω, πιθανώς,» εξήγησε ο μάγος.
Ο Νίνο άρπαξε έναν νεαρό υπάλληλο και τον στρίμωξε σε μια γωνία όπου εκεί κοντά δεν φαινόταν
κανένας τηλεοπτικός πομπός. «Στάσου λίγο, φίλε
μου· μια ερώτηση, μόνο, να σου κάνω...» Ήθελε να
τον εκφοβίσει αλλά χωρίς να τον τρομάξει πολύ. Να
τον εκφοβίσει έμμεσα, με την απρόσμενη παρουσία
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του και με το γεγονός ότι τον είχε στριμώξει, ώστε
να τον κάνει συνεργάσιμο από το ξάφνιασμα κυρίως.
«Τι...;» ψέλλισε ο νεαρός.
«Μην τρομάζεις. Τεχνικός είμαι· μ’έχουν καλέσει
εδώ,» χαμογέλασε ο Νίνο. «Μου είπαν να βρω έναν
τύπο που λέγεται Ραλφ Λεπτόποδος. Στην ηλικία
σου πρέπει νάναι. Γαλανόδερμος, μου είπαν, μελαχρινός. Τον ξέρεις;»
«Ναι, το παλικάρι που έγινε σταθερός.» (Σταθερούς ονόμαζε η εταιρεία αυτούς που κατέληγαν φυλακισμένοι μέσα της λόγω κάποιας παρατυπίας που
είχαν κάνει, όπως γνώριζε ο Νίνο.) «Τον ξέρω.»
«Πού είναι;»
«Το δωμάτιό του είναι προς τα κει.» Ο νεαρός έδειξε έναν διάδρομο. «Κοίταξες στους χώρους αναψυχής, όμως;»
«Κοίταξα· δεν ήταν εκεί. Σ’ευχαριστώ, φίλε.» Χτύπησε τον υπάλληλο φιλικά στον ώμο.
«Τίποτα.»
Ο Νίνο απομακρύνθηκε, και κοιτάζοντας φευγαλέα
προς τα πίσω είδε τον νεαρό να φεύγει χωρίς να
μοιάζει τρομαγμένος. Καλό αυτό· γιατί, αν είχε τρομάξει, ίσως να ειδοποιούσε τους φρουρούς, και τότε
ο Νίνο θα έμπλεκε πιο νωρίς απ’ό,τι υπολόγιζε.
Δίχως καθυστέρηση, βάδισε προς το δωμάτιο του
Ραλφ, ελπίζοντας να τον βρει εκεί.
«...στις δουλειές μου;»
«Είναι φίλοι μου!»
«Δε μου είπαν τίποτα για σένα.»
«Μάλλον επειδή δεν τους ρώτησες! Τώρα θέλω να μάθω πώς να τους
βγάλω από κει.»
«Και τι θα κάνεις; Θα μου επιτεθείς;» Φτεροκοπήματα αντήχησαν.
«Μη με βάζεις σε πειρασμό!»
«Θα τραβήξεις όπλο πιο γρήγορα απ’ό,τι μπορώ να σου ρίξω, Μιράντα;»
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Ο Καρλ είχε αρχίσει να συνέρχεται. Οι φωνές τους τον ζάλιζαν· με το
ζόρι καταλάβαινε τι έλεγαν. Η όρασή του ξεθόλωσε, και τις είδε να
στέκονται μες στη μέση του σαλονιού. Η Τζέσικα κρατούσε ακόμα το
πιστόλι της στο χέρι (ενεργειακό όπλο, προφανώς, όχι πυροβόλο), και
ο Μελανόπτερος ήταν γαντζωμένος στον ώμο της. Η Μιράντα, για κάποιο λόγο, θύμιζε πελώρια αγριόγατα έτοιμη να χιμήσει. Το ίδιο της το
σώμα έμοιαζε με όπλο. Τι θέλω και μπλέκω με τρελές γυναίκες, γαμώ τα
σάπια αρχίδια του Σκοτοδαίμονος γαμώ;
Ο Καρλ μούγκρισε, προσπαθώντας να ανασηκωθεί, και διαπίστωσε
ότι δεν ήταν πια στο πάτωμα· τον είχαν μεταφέρει σε κάποιον καναπέ.
Η Μιράντα και η Τζέσικα στράφηκαν να τον κοιτάξουν.
«Ανθεκτικός ο φίλος σου,» παρατήρησε η δεύτερη. «Γρήγορα συνήλθε.»
Ο Καρλ τότε συνειδητοποίησε ότι το μηχανικό του μάτι δεν λειτουργούσε· η ενεργειακή ριπή πρέπει να το είχε μπλοκάρει. Σκοτάδι τύλιγε
την αριστερή μεριά του. Έβλεπε μόνο με το δεξί.
«Δικός μου φίλος;» είπε η Μιράντα. «Δικός σου φίλος είναι.»
Η Τζέσικα γέλασε. «Τα παραλές, όπως πάντα, Μιράντα! Μόνο μια
βραδιά ήμασταν μαζί. Απλοί γνωστοί είμαστε.» Ο Μελανόπτερος αναδεύτηκε πάνω στον ώμο της.
Ο Καρλ έψαξε για το πιστόλι μες στο πανωφόρι του, αλλά δεν το
βρήκε.
«Σ’το πήρα αυτό,» του είπε η Τζέσικα, «γιατί ήταν επικίνδυνο.»
Ο Καρλ σηκώθηκε από τον καναπέ, νιώθοντας τα πάντα να στροβιλίζονται γύρω του. «Τι σκατά είσαι;» φώναξε δείχνοντάς την με το χέρι
του που τρεμούλιαζε. «Τι σκατά είστε κι οι δύο; Και πού ήταν εκείνος ο
καταραμένος έμπορος στις Ανάλαφρες Ερημιές;»
Η Τζέσικα γέλασε βάζοντας το χέρι της μπροστά στα χείλη της σαν
κοριτσάκι που το είχαν πιάσει να κάνει κάποια σκανταλιά. «Ακόμα νομίζεις ότι όντως υπήρχε τέτοιος έμπορος;»
Η γαμημένη είναι τελείως σαλταρισμένη! σκέφτηκε ο Καρλ.
«Μ’έστειλες εκεί για να σκοτωθώ; Γιατί, μα τον Κρόνο;»
«Τι κάνουμε τώρα;»
«Εσύ δεν είσαι ο Λεονάρδος;»
«Εγώ δεν είπα τίποτα για εμένα, γίγαντα· εσύ το είπες.»
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Ο Φοίβος αναστέναξε. Ύστερα σκούντησε με το πόδι του τον Μαρκ
στα πλευρά. «Ε, φίλε! Ξύπνα!»
Εκείνος δεν κινήθηκε.
«Ίσως νάναι νεκρός,» είπε ανήσυχα ο Ρίμναλ.
«Δεν τον βλέπεις που αναπνέει, ρε;»
«Ναι, έχεις δίκιο...»
Ο Φοίβος κλότσησε τον γκαλερίστα στα πλευρά. «Ε, Μαρκ! Ξύπνα! Τι
κάνεις εκεί κάτω; Είσαι καλά;»
Ο Μαρκ μούγκρισε μονάχα.
«Ρε γίγαντα, αν ήταν με τα καλά του, θα είχε συνέλθει ώς τώρα. Κάτι
του συμβαίνει.»
Ο Φοίβος έπιασε το ποτήρι που ήταν γεμάτο με κρασί και το άδειασε
στο πρόσωπο του γκαλερίστα. «Μαρκ!» φώναξε. «Μαρκ! Είσαι καλά;
Μ’ακούς;» Και, συγχρόνως, τον κουνούσε με το πόδι του και τον κλοτσούσε ελαφρά.
Ο Μαρκ μούγκρισε πιο δυνατά. «Τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος;»
είπε δυσνόητα. «Τι στα μυαλά...;» Βλεφάρισε μετά δυσκολίας. Πέρασε
την παλάμη του πάνω στο πρόσωπό του που ήταν γεμάτο κρασί εισαγμένο απ’τη Σεργήλη. Κοίταξε τον Φοίβο συνοφρυωμένος. «Εσύ... Τι,
τι κάνεις εσύ...;»
«Είσαι καλά; Σε βρήκα πεσμένο κάτω, και δεν ξυπνούσες εύκολα.»
Ο Μαρκ ανασηκώθηκε με φανερή δυσκολία, μουγκρίζοντας ξανά. «Η
Κορίνα...;» μουρμούρισε, δυσνόητα όπως και πριν.
Πυροβολισμοί, απόμακρα.
Κρότοι.
«Τι γίνεται, ρε;» είπε ο Τάραλντεκ, καθώς όλοι μες στο σαλόνι του
τσιτώνονταν, ακόμα και η Νορέλτα.
Ο αρχηγός της συμμορίας έτρεξε στο μπαλκόνι, και η Βεατρίκη’χοκ
τον ακολούθησε μαζί με τη Θυγατέρα της Πόλης.
«Τι γίνεται, ρε;» φώναξε ο Τάραλντεκ σε κάτι συμμορίτες κάτω από
την πολυκατοικία του.
Οι μπάτσοι! ήρθαν οι φωνές τους από τον δρόμο, φτάνοντας αποδυναμωμένες ώς το ρετιρέ. Οι μπάτσοι! Και έδειχναν προς τα δυτικά.
«ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ!» κραύγασε ο Τάραλντεκ. «Η ΡΑΣΙΛΛΩ Η
ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ! Μην τους φοβάστε!»
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Οι συμμορίτες σήκωσαν τα όπλα τους στον αέρα, φωνάζοντας: Τάραλντεκ! Τάραλντεκ! Τάραλντεκ!
Ο Τάραλντεκ ύψωσε, ως απάντηση, τη σφιγμένη του γροθιά.
Ο Νίνο δεν έχασε χρόνο χτυπώντας. Έπιασε το πόμολο της πόρτας και δοκίμασε να την ανοίξει. Δεν ήταν κλειδωμένη· άνοιξε εύκολα.
Και ο Νίνο στάθηκε ξαφνιασμένος προς στιγμή. Μες στο δωμάτιο του
γιου του, πάνω στο κρεβάτι, ήταν δύο άνθρωποι ολόγυμνοι, ένας νεαρός και μια κοπέλα. Η κοπέλα – χρυσόδερμη, μελαχρινή, με μακριά
μαλλιά που έπεφταν σαν κουρτίνες γύρω απ’το πρόσωπό της – ήταν
στα τέσσερα, βγάζοντας μικρές φωνές, ενώ ο γαλανόδερμος νεαρός
την καβαλούσε, με το ένα του χέρι γύρω από τη μέση της και το άλλο
πιασμένο πάνω στο αριστερό της στήθος.
«Ραλφ;» είπε ο Νίνο.
Ο νεαρός ξαφνιάστηκε, έκανε πίσω. Η κοπέλα ξαφνιάστηκε ακόμα
περισσότερο: τρόμαξε: με μια φωνή πανικού έπιασε ό,τι υφάσματα
έτυχε να υπάρχουν μπροστά της και προσπάθησε να καλυφτεί μ’αυτά.
Ο Νίνο, μπαίνοντας στο δωμάτιο, έκλεισε την πόρτα πίσω του. Ο μικρός, παρατήρησε, δεν είχε ούτε καν την ευπρέπεια να κρύψει το πουλί του. Απαράδεκτος! Ο Νίνο τον αγριοκοίταξε καθώς έβγαζε το καπέλο και τα γυαλιά του.
Ο Ραλφ βλεφάρισε, προς στιγμή μπερδεμένος· ύστερα τον αναγνώρισε. «...Πατέρα;» έκανε σαν να μη μπορούσε να το πιστέψει ότι ο Νίνο
ήταν πραγματικά αντίκρυ του. «Τι...;»
«Ήρθα να σε πάρω από δω, αφού δεν μπορείς να βγεις μόνος σου.»
Η Τζέσικα τον ατένισε συνοφρυωμένη. «Δε σ’έστειλα για να
σκοτωθείς,» είπε.
«Στις Ανάλαφρες Ερημιές; Δεν το θεωρούσες αρκετά πιθανό να σκοτωθώ; Δεν έχεις ακούσει για τις συμμορίες εκεί;»
«Ναι, αλλά δεν σ’έστειλα για να σκοτωθείς,» επέμεινε εκείνη.
Είναι όντως σαλταρισμένη! σκέφτηκε ο Καρλ. «Γιατί το έκανες, τότε;» Ήταν δυνατόν η Μιράντα να είχε δίκιο; Ήταν δυνατόν να το είχε
κάνει για πλάκα;
«Είχε πλάκα, κατά πρώτον,» αποκρίθηκε η Τζέσικα, ξαφνιάζοντάς
τον (ενώ δεν θα έπρεπε – η Μιράντα τον είχε προειδοποιήσει, γαμώτο!). «Αλλά όχι μόνο. Ήθελα να σε καθυστερήσω λιγάκι.»
«Να με καθυστερήσεις;»
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«Θυμάσαι που σου είπα ότι εκείνος ο έμπορος θα ήταν στις Ανάλαφρες Ερημιές μερικές μέρες πριν από τον αγώνα στη Ρόδα;»
«Ναι...»
«Ήθελα να σε κάνω να χάσεις τον αγώνα.»
«Γιατί;» ρώτησε ο Καρλ. «Δε σε καταλαβαίνω! Έχεις κάποιο πρόβλημα μαζί μου;»
«Κανένα. Αλλά μια γνωστή μου ήταν στον αγώνα, και σε θεωρούσε
επικίνδυνο.»
«Ποια γνωστή σου; Δεν είμαι και τόσο επικίνδυνος!»
«Πήγες τελικά στον αγώνα;»
«Πήγα. Και ούτε καν πλησίασα να βγω νικητής,» πρόσθεσε άγρια.
«Τα κατάφερες.»
«Μάλλον όχι.»
«Τα κατάφερες, γιατί στις Ανάλαφρες Ερημιές είχε αρχίσει να
μ’ακολουθεί αυτή»· έδειξε τη Μιράντα. «Νόμιζα ότι την είχα σκοτώσει
εκεί, αλλά μετά εμφανίστηκε μες στον αγώνα, και... ήμουν πολύ αποπροσανατολισμένος για να τερματίσω ανάμεσα στους πρώτους. Δέκατος τερμάτισα.»
«Ίσως νάναι ευχαριστημένη, τότε...» είπε σκεπτικά η Τζέσικα.
«Ποια είναι η γνωστή σου;» Ο Καρλ έτριψε το μηχανικό του μάτι, πάτησε το κουμπί στο πλάι του, προσπαθώντας να το κάνει να λειτουργήσει, αλλά δεν γινόταν τίποτα· εξακολούθησε να βλέπει μονάχα με το
ένα μάτι.
«Ποιοι βγήκαν πρώτοι στον αγώνα;»
Ο Καρλ τής είπε τους πρώτους τρεις. Ανάμεσά τους ήταν μια γυναίκα: η Καρζένθα Ορντίνβω. Αυτή ήταν η γνωστή της Τζέσικας; Ο Καρλ
την ήξερε από παλιά· ήταν αρκετά ικανή ραλίστρια. Και δεν τα πήγαιναν καλά οι δυο τους.
Από την όψη της Τζέσικας ο Καρλ δεν μπορούσε να βγάλει κανένα
συμπέρασμα. Δεν άλλαξε με κανέναν έκδηλο τρόπο.
Η Μιράντα είπε: «Αρκετά μ’αυτό το ράλι. Πες μου τον συνδυασμό της
πόρτας, Τζέσικα.»
«Αλλιώς τι θα κάνεις;»
«Θα σε αναγκάσω να μου τον πεις.»
(Οι αστυφύλακες της Σταχτόχρωμης είχαν συγκεντρωθεί στα δυτικά
σύνορα του Περπατήματος και επιτίθονταν χωρίς καμια προειδοποίη90
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ση στα μέλη της συμμορίας Τρόμος της Σταχτόχρωμης. Τους χτυπούσαν με τουφέκια και οπλοπολυβόλα, και με πυροβόλα που βρίσκονταν
πάνω σε θωρακισμένα οχήματα. Δύο ελικόπτερα πετούσαν πάνω από
τη γειτονιά.
Ο Τρόμος δεν άργησε καθόλου να απαντήσει. Οι συμμορίτες, καλυμμένοι πίσω από πόρτες, παράθυρα, γωνίες, σταθμευμένα οχήματα,
σκουπιδοτενεκέδες, και οδοφράγματα, ανταπέδωσαν τα πυρά. Και δεν
ήταν λίγα τα όπλα που είχαν, ούτε κατώτερα από αυτά των αστυφυλάκων. Δύο μικρά αντιαεροπορικά κανόνια άρχισαν να πυροβολούν τα
ελικόπτερα της Αστυφυλακής, τα οποία αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.
Ο Αρχιφύλακας Ζαν Κοντοβάτης, έχοντας συνοδέψει τους αστυφύλακές του εδώ, κλεισμένος μέσα σ’ένα θωρακισμένο όχημα, έκρινε ότι
η μάχη θα ήταν δύσκολη. Αλλά, αφού ο Τρόμος είχε επιλέξει τούτο τον
δρόμο, η Αστυφυλακή της Σταχτόχρωμης δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει τα γεγονότα στο τέλος του δρόμου αυτού – και όσο πιο γρήγορα
τόσο το καλύτερο.
Ο Ζαν, όμως, ανατρίχιαζε στη σκέψη τού πόσες ζωές θα χάνονταν...)
«Πού είναι;» ρώτησε ο Μαρκ, κοιτάζοντας τριγύρω, συνοφρυωμένος,
καθώς ήταν ανασηκωμένος στο πάτωμα. Έμοιαζε να ζαλίζεται.
«Η Κορίνα;» είπε ο Φοίβος. «Την Κορίνα ψάχνεις;»
«Πού είναι;» Ο Μαρκ προσπάθησε να σηκωθεί, και δεν μπορούσε·
γλιστρούσε σαν νερό να ήταν από κάτω του. Ο Φοίβος και ο Ρίμναλ
τον έπιασαν απ’τις μασχάλες για να τον βοηθήσουν, και τελικά κατάφεραν να τον καθίσουν στην καρέκλα πίσω απ’το γραφείο. «Η βαλίτσα...» μουρμούρισε εκείνος, δυσνόητα, κοιτάζοντας την επιφάνεια
του γραφείου. Και μετά: «Η καριόλα...!»
«Τι λες;» ρώτησε ο Φοίβος. «Τι συμβαίνει εδώ; Κάποιος σε χτύπησε;
Τι έπαθες;»
Ο Μαρκ έτριψε το πρόσωπό του. «Δηλητήριο!» γρύλισε. «Δηλητήριο...
Η καριόλα!...»
«Ποια καριόλα; Ποιο δηλητήριο, άνθρωπέ μου;»
Ο Μαρκ προσπάθησε να σηκωθεί, και παραπάτησε ξανά· ίσα που
πρόλαβαν να τον πιάσουν προτού πέσει. «Πού πας;» είπε ο Φοίβος. Ο
Μαρκ βάδισε χωρίς να του απαντήσει, και συνέχισαν να τον υποβαστάζουν. Πήγαν προς το βάθος της γκαλερί, προς μια κουρτίνα· ο
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Μαρκ την παραμέρισε και πίσω της αποκαλύφθηκε ένα θησαυροφυλάκιο, ανοιχτό, και άδειο.
«Θα τη ΣΚΟΤΩΣΩ!» ούρλιαξε ο Μαρκ, κι έσπρωξε οργισμένα τον Ρίμναλ, ο οποίος παραπάτησε και κοπάνησε σ’έναν τοίχο.
«Ποια είσαι συ, κοπέλα μου;»
Η χρυσόδερμη κοπέλα με τα μακριά, μαύρα μαλλιά εξακολουθούσε
να κρατά τα υφάσματα μπροστά της. «Εγώ...;»
«Υπάλληλος είναι κι αυτή, μπαμπά,» είπε ο Ραλφ. «Σταθερή. Έχει–»
Ο Νίνο βάδισε απότομα προς την κοπέλα κι έκανε να τη γρονθοκοπήσει στη μύτη, με σκοπό να την αναισθητοποιήσει· αλλά ο γιος του
του άρπαξε τον καρπό. «Ε! Τι κάνεις; Είναι φίλη μου.»
Ο Νίνο τον κοίταξε οργισμένος. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο μικρός;
«Σου είπα – ήρθα να σε πάρω από δω! Αν την αφήσουμε έτσι, μπορεί
να τρέξει να ειδοποιήσει τους φρουρούς. Νομίζεις ότι θάναι εύκολο να
φύγουμε τότε;»
Ο Ραλφ στράφηκε στην κοπέλα. «Θες νάρθεις μαζί μας; Αυτός είναι ο
πατέρας μου. Μην τον βλέπεις έτσι· είναι πολύ εντάξει κύριος.» Χαμογέλασε.
Η κοπέλα τούς κοίταζε με γουρλωμένα μάτια. «Δεν...» ψέλλισε. «Θα –
θα σας πιάσουν. Δε μπορείτε να βγείτε!»
«Τι θα γίνει;» είπε ο Νίνο. «Θα καθόμαστε να το συζ–;»
«Περίμενε, ρε πατέρα! Έχει τρομάξει η Βιργινία.» Και προς την κοπέλα: «Δε σου έχω πει τα πάντα για μένα. Το επώνυμό μου, βασικά, δεν
είναι Λεπτόποδος. Αυτό είναι ψεύτικο, όπως και η ταυτότητά μου. Το
όνομά μου είναι, όμως, Ραλφ. Και είμαι με τους Κομψευόμενους Αλήτες
– τη συμμορία. Μας έχεις ακούσει;»
Η Βιργινία έγνεψε αρνητικά.
«Για να λέει ο πατέρας μου ότι μπορεί να μας πάρει από δω, μπορεί.
Έχει κάποιο πολύ καλό σχέδιο. Θες νάρθεις μαζί μας; Τις προάλλες μου
έλεγες ότι θα δραπέτευες αν είχες την ευκαιρία.»
«Ναι αλλά... τώρα;» Τα μάτια της εξακολουθούσαν νάναι γουρλωμένα σαν στρογγυλά νομίσματα.
«Μπορείς να φανταστείς καμια καλύτερη στιγμή;» μειδίασε ο Ραλφ,
κι άρχισε να ντύνεται. «Γρήγορα – μην καθυστερούμε!»
Η Βιργινία τον κοίταζε αμήχανα.
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«Κοπελιά,» της είπε ο Νίνο, αν και δεν του άρεσε καθόλου αυτό, «αν
είναι νάρθεις, ντύσου. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Καταλαβαίνεις;»
Εκείνη ένευσε. «Θάρθω. Δε σας πειράζει, κύριε, έτσι;» Τον ατένιζε διστακτικά. Τον φοβόταν προφανώς.
Ο Νίνο προσπάθησε να φανεί φιλικός. «Καθόλου. Αλλά βιάσου, για
όνομα του Κρόνου.»
Η Βιργινία κρύφτηκε κάτω από ένα σεντόνι, αρχίζοντας να βάζει τα
εσώρουχά της.
«Αναρωτιέμαι,» είπε ο Έκρελ, «τι θα γινόταν αν τους γνέφαμε. Εννοώ
αν γνέφαμε από εδώ προς το μαύρο φεγγάρι. Θα κατέβαιναν, ίσως, για
να μιλήσουμε;»
«Οι ιδέες που μπαίνουν στο μυαλό σου,» παρατήρησε ο Ρότζερ, «είναι
πραγματικά τρελές.»
«Αφού ο μάγος λέει ότι έχουν νοημοσύνη, ίσως να μπορούσαμε κάπως
να συνεννοηθούμε μαζί τους.»
«Για να κάνουμε τι;»
«Να βγούμε από εδώ· τι άλλο;»
«Και να βγουν και τα εκατοντάδες έντομα επίσης;»
«Αυτό σ’ενδιαφέρει, τώρα, ή να μην πεθάνεις σ’ετούτη την καταραμένη ενδοδιάσταση από έλλειψη νερού;» Και στράφηκε στον Κλεάνθη’σαρ:
«Γιατί δεν μιλάς;»
«Σκέφτομαι.»
Εξακολουθούσαν να είναι όλοι τους καθισμένοι στο ξερό χώμα της ερημιάς, ενώ ένας άνεμος φυσούσε, σφυρίζοντας και μουγκρίζοντας μέσα
στην ενδοδιάσταση.
Τα μάτια της Τζέσικας στένεψαν εχθρικά. «Δεν πρόκειται να μάθεις
τίποτα από εμένα. Ποια νομίζεις ότι είσαι, Μιράντα; Επειδή είσαι μια
γριά, νομίζεις ότι μπορείς να λες στις Αδελφές σου τι να κάνουν; Δεν
είσαι η γιαγιά μας!»
Τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος έλεγε η Τζέσικα; απόρησε ο Καρλ.
Τη Μιράντα ο ίδιος μόνο «γριά» δεν θα μπορούσε ποτέ να την αποκαλέσει! Στην ηλικία μου είναι. Και στην ηλικία της Τζέσικας, μάλλον.
«Θα τους αφήσεις να πεθάνουν;» φώναξε η Μιράντα.
«Το τι θα κάνω μαζί τους είναι δική μου δουλειά! Εγώ τούς έκλεισα
μέσα, εγώ θα τους ξεκλειδώσω – όποτε νομίζω.» Η Τζέσικα ύψωσε το
ενεργειακό πιστόλι της προς τη Μιράντα–
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–κι εκείνη κινήθηκε αστραπιαία, θυμίζοντας στον Καρλ πελώρια γάτα: η κίνησή της ήταν τρομερά ευέλικτη: το σώμα της πήρε μια κλίση
σαν να ήταν λάστιχο και το πόδι της τινάχτηκε προς τα πάνω, χτυπώντας τον καρπό της Τζέσικας.
Το ενεργειακό όπλο πετάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου.
Η Τζέσικα ούρλιαξε. Ο Μελανόπτερος έφυγε φτερουγίζοντας απ’τον
ώμο της, πετώντας ξέφρενα κοντά στο ταβάνι του δωματίου.
Η Μιράντα κλότσησε ξανά, με το άλλο πόδι. Η κίνησή της θύμιζε ξανά
κίνηση γάτας που συσπειρώνεται και τινάζεται για να επιτεθεί. Η μπότα της βρήκε τη Τζέσικα στο διάφραγμα, στέλνοντάς την πάνω στο
τραπέζι. Ένα ποτήρι κι ένα βάζο έπεσαν στο δάπεδο, σπάζοντας.
Ο Καρλ παρακολουθούσε έκπληκτος. Η Μιράντα ήταν σίγουρα περίεργη, αλλά δεν την υπολόγιζε και για τόσο αξιόμαχη. Τι ήταν; Μονομάχος; Μισθοφόρος;
«Δε θα σου πω τίποτα!» ούρλιαξε η Τζέσικα, και κύλησε ώστε να
βρεθεί απ’την άλλη μεριά του τραπεζιού, βάζοντάς το σαν προστατευτικό τείχος ανάμεσα σ’εκείνη και τη Μιράντα. «Τίποτα! Σκύλα! Κωλόγρια! Κωλόγρια!»
«Θα έρθεις μαζί μας;» ρώτησε ο Τάραλντεκ.
«Θα σας παρακολουθώ από το μπαλκόνι,» δήλωσε η Νορέλτα-Βορ.
«Η εύνοια της Ρασιλλώς σάς συνοδεύει.»
«Μα, αν δεν μπορείς να τραυματιστείς... αν βγεις και οι μαχητές μου
σε δουν να πολεμάς τους μπάτσους ενώ δεν μπορείς να τραυματιστείς...»
«Η Κυρά του Σιδήρου μ’έχει κάνει δυνατή σαν σίδερο, αλλά όχι αθάνατη, Τάραλντεκ. Με πλησίασε, όταν ήμουν μικρή, και μου είπε: ‘Σε κάνω τόσο ανθεκτική όσο το σίδερο, κόρη μου. Όμως μην ξεχνάς ότι ακόμα και το σίδερο μπορεί να σπάσει.’»
Ο Τάραλντεκ την άκουγε με έκδηλο δέος, αλλά δίπλα του η Βεατρίκη’χοκ ήταν καχύποπτη· η Νορέλτα το έβλεπε σ’όλα τα πολεοσημάδια.
Η μάγισσα τη θεωρούσε απατεώνισσα.
Ο Τάραλντεκ τελικά είπε: «Κάνε ό,τι νομίζεις. Η Ρασιλλώ σε καθοδηγεί, και μόνο. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να σου κάνει κουμάντο.»
«Θα μείνω εδώ και θα σας κοιτάζω απ’το μπαλκόνι,» αποκρίθηκε η
Νορέλτα. «Και μέσα από τα μάτια μου η Κυρά του Σιδήρου θα σας ατενίζει.»
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Ο Τάραλντεκ ένευσε και είπε: «Δόξα στην Κυρά του Σιδήρου! Δόξα
και αίμα!» Και μετά οπλίστηκε βιαστικά. Το ίδιο και η Βεατρίκη’χοκ.
Ύστερα από λίγο έφυγαν από το ρετιρέ μαζί με όσους άλλους συμμορίτες βρίσκονταν εδώ.
Η Νορέλτα-Βορ βγήκε στον μπαλκόνι, και ο Νικόλαος την ακολούθησε. Από κάτω τους, στον δρόμο, συμμορίτες έτρεχαν προς διάφορες
κατευθύνσεις, κάποιοι πεζοί, κάποιοι επάνω σε οχήματα, όλοι τους
οπλισμένοι. Προς τα δυτικά, καπνοί και εκρήξεις φαίνονταν, και κραυγές και κρότοι αντηχούσαν. Δύο μεγάλα πυροβόλα επάνω σε ταράτσες
πυροβολούσαν δύο ελικόπτερα της Αστυφυλακής, που έμοιαζαν διστακτικά να ρίξουν ρουκέτες στα οικοδομήματα της περιοχής.
«Πώς το έκανες αυτό;» ρώτησε ο Νικόλαος.
Ο Νορέλτα έμεινε σιωπηλή.
«Πώς έκανες τα τραύματά σου να εξαφανιστούν;» επέμεινε εκείνος.
«Δεν ήταν τίποτα. Ένα κόλπο. Θα σου πω άλλη φορά.»
Ο Νικόλαος συνοφρυώθηκε, παραξενεμένος. Ένα κόλπο; Σίγουρα δεν
ήταν τόσο απλό! Πώς μπορούσε κανείς να δημιουργήσει μια τέτοια
οφθαλμαπάτη; Και, κυρίως, υπό αυτές συνθήκες! Οι θαυματοποιοί
προετοίμαζαν τις παραστάσεις τους. Η Νορέλτα τι προετοιμασίες είχε
χρόνο να κάνει;
Ο Νικόλαος θυμήθηκε πάλι το σύμβολο πάνω στο πόδι της. Το σύμβολο που λαμπύριζε μες στο σκοτάδι. Πού το έχω ξαναδεί; Σίγουρα το
έχω ξαναδεί κάπου...
Κοίταξε προς τα κάτω, προς τα γυμνά πόδια της. Κανένα σημάδι δεν
φαινόταν τώρα εκεί. «Νορέλτα...» είπε.
«Τι;»
«Πού είναι εκείνο το σημάδι στο πόδι σου; Εξαφανίστηκε κι αυτό;»
«Δεν εξαφανίζεται.»
«Μα δεν το βλέπω.»
«Είναι στο πέλμα μου, ανόητε!»
«Να το δω ξανά;»
«Μη λες ανοησίες. Κοίτα, καλύτερα, προς τα εκεί.» Έδειξε προς τα
δυτικά, τις οδομαχίες ανάμεσα στον Τρόμο της Σταχτόχρωμης και
στην Αστυφυλακή της συνοικίας. «Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον.»
«Έτοιμοι κι οι δύο;»
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«Ναι,» είπε ο Ραλφ.
Η Βιργινία κατένευσε σιωπηλά.
«Θα με ακολουθείτε και δεν θα κάνετε σαχλαμάρες, εντάξει;» είπε ο
Νίνο. «Καθώς θα πλησιάζουμε την έξοδο του συμπλέγματος, θα χρειαστεί να συναρμολογήσω το όπλο μου για να χτυπήσω τους φρουρούς.»
«Ποιο όπλο;» είπε ο Ραλφ.
«Θα δεις. Ελάτε μαζί μου.»
«Πώς έφερες όπλο εδώ μέσα;»
Ο Νίνο δεν του απάντησε. «Και πάρτε κάτι για να καλύψετε τα κεφάλια σας καθώς θα βγαίνουμε. Καλύτερα να μην καταγράψουν τα
πρόσωπά σας οι τηλεοπτικοί πομποί. Αν δεν σας δουν να δραπετεύετε
δεν μπορούν να κάνουν, νομικά, τίποτα εναντίον σας.»
Ο Ραλφ είπε: «Βιργινία. Οι κάλτσες σου. Βγάλε τις κάλτσες σου.»
«Τι;»
«Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο για να καλύψουμε τα κεφάλια μας.»
«Σωστά!» είπε εκείνη, και χαμογέλασε. «Είσαι πανέξυπνος, Ραλφ!»
Έβγαλε βιαστικά τις κάλτσες που είχε πριν από λίγο φορέσει. Ήταν
μακριές, ελαστικές, και μαύρες: ιδανικές για «μάσκες».
«Άντε, κουνηθείτε!» είπε ο Νίνο επιτακτικά.
«Ο πατέρας μου είναι καλύτερος απ’ό,τι ακούγεται,» διαβεβαίωσε τη
Βιργινία ο Ραλφ· «σου λέω αλήθεια.»
Ο Νίνο αναποδογύρισε τα μάτια. Θα τον δείρω τον μικρό. Του χρειάζεται ξύλο, σίγουρα. Κάνει και κριτική στη συμπεριφορά μου, ο ανάγωγος! «Πάμε, παιδάκια,» τους είπε, κι άνοιξε την πόρτα, βγαίνοντας.
Τον ακολούθησαν στους διαδρόμους του μεγάλου οικοδομικού συμπλέγματος του Πολυφυούς.
Ο Νίνο προσπαθούσε να αποφεύγει τους τηλεοπτικούς πομπούς όσο
μπορούσε, αλλά να τους αποφύγει τελείως ήταν αδύνατον. Υπήρχαν
πάρα πολλοί εδώ μέσα. Σαν φυλακές είναι το καταραμένο μέρος. Οι ευγενείς του Οίκου των Βόρ’νοθροκ, που είχαν την εταιρεία, ήταν παρανοϊκοί όσο δεν παίρνει με τις δουλειές τους. Ο Νίνο τούς σιχαινόταν.
Πολύ προτού φτάσουν κοντά στην έξοδο του Πολυφυούς, δύο φρουροί παρουσιάστηκαν στρίβοντας από μια γωνία και ήρθαν καταπάνω
τους. Ο ένας είχε το ρόπαλό του στο χέρι, και το δάχτυλό του ήταν στο
κουμπί της ενεργειακής λειτουργίας του όπλου. Ο άλλος είπε: «Ε! Εσύ
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δεν είσαι ο μηχανικός που μπήκε πριν από λίγο; Τι κάνεις με τους υπαλλήλους εδώ; Έχεις χάσει το δρόμο σου;»
Ο Νίνο ψιθύρισε εσπευσμένα στον γιο του: «Μικρέ, πού είναι οι κοντινότερες τουαλέτες; Πρέπει να κλειστούμε επειγόντως εκεί.»
Οι φρουροί πλησίαζαν, βαδίζοντας πιο γρήγορα τώρα. «Σου μιλάω,
μηχανικέ!»
«Από δω!» είπε ο Ραλφ, τρέχοντας. Ο Νίνο και η Βιργινία τον ακολούθησαν.
«Εεε!» φώναξε ο φρουρός. «Πού πάτε;» Και τους καταδίωξαν μες
στους διαδρόμους.
«Πες τίποτα, ρε μάγε,» είπε ο Έκρελ.
«Τι να πω; Δεν έχει τίποτα να πω.»
«Νομίζεις ότι θα ήταν καλή ιδέα να τους γνέψουμε; Να συνεννοηθ–;»
«Γιατί να θέλουν να μιλήσουν μαζί μας, Έκρελ, αν μπορούν απλά να
κατεβούν, να μας τσιμπήσουν, και να διαβάσουν το μυαλό μας; Τι μπορεί
να νομίζουν ότι έχουμε να τους πούμε;»
Ο Έκρελ μόρφασε. «Ποτέ δεν ξέρεις...»
«Δε φεύγω αν δεν μου δώσεις τον κωδικό,» απείλησε η Μιράντα, «ή
αν δεν δεχτείς να πάμε μαζί να τους ελευθερώσουμε τώρα.»
Η Τζέσικα την ατένιζε αμίλητα για μερικές στιγμές, βαριανασαίνοντας, με τα γκρίζα μάτια της να γυαλίζουν άγρια. Ο Μελανόπτερος ήρθε και προσγειώθηκε στο κέντρο του τραπεζιού, τσιμπώντας κάτι ψίχουλα που είχαν πέσει από ένα πιάτο.
«Να παίξουμε ένα παιχνίδι;» πρότεινε τελικά η Τζέσικα.
«Δεν παίζω παιχνίδια μαζί σου,» είπε η Μιράντα.
«Θα παίξεις, αν θέλεις να σου πω τον κωδικό.»
«Τι παιχνίδι;»
«Πλακόστρωτο.»
Η Μιράντα αναστέναξε. «Είσαι τρελή... Οι άνθρωποι κινδυνεύουν εκεί
που τους έκλεισες και εσύ θες να–»
«Πλακόστρωτο. Θα παίξουμε τρεις γύρους. Αν με νικήσεις στους δύο
τουλάχιστον θα σου πω τον κώδικα. Συμφωνείς, Αδελφή μου;»
Η Μιράντα χτύπησε τις φάλαγγες της γροθιάς της στο τραπέζι, οργισμένα· αλλά αποκρίθηκε: «Εντάξει.»
Η Τζέσικα χαμογέλασε. «Ωραία.» Πλησίασε το σύνθετο, τράβηξε ένα
συρτάρι, πήρε από μέσα έναν κλειστό ξύλινο πίνακα Πλακόστρωτου,
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τον έφερε στο τραπέζι, και τον άνοιξε βγάζοντας από μέσα τα πούλια.
Ύστερα τον γύρισε απ’την καλή. Ήταν γεμάτος τετράγωνα.
Η Μιράντα είχε καθίσει σε μια από τις καρέκλες του τραπεζιού. Η
Τζέσικα κάθισε αντίκρυ της. Στράφηκε στον Καρλ. «Μη στέκεσαι.
Μπορεί ν’αργήσουμε.»
Εκείνος ρώτησε: «Έχεις μια μπαταρία;»
«Τι;»
«Για το μάτι μου.» Άγγιξε το μηχανικό του μάτι. «Μπλόκαρε όταν με
χτύπησες. Και ίσως αν αλλάξω τη μπαταρία να συνέλθει.»
«Δοκίμασες να τη βγάλεις και να την ξαναβάλεις;»
«Όχι.»
«Κάντ’ το.»
Ο Καρλ το έκανε και το μάτι άρχισε πάλι να λειτουργεί. «Είχες δίκιο,»
είπε. Τώρα έβλεπε πάλι κανονικά.
Η Τζέσικα χαμογέλασε. «Κάθισε. Μ’αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Αν
νικήσω τη Μιράντα, θα μείνεις μαζί μου; Ή είσαι τώρα μαζί της μόνιμα;»
Η γυναίκα σίγουρα δεν είναι με τα καλά της... σκέφτηκε ο Καρλ. Τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε. «Θα δείξει...» Δεν υπήρχε, φυσικά, ούτε
μια πιθανότητα στις χίλιες να μείνει μαζί της.
Η Τζέσικα μόρφασε σαν να το είχε καταλάβει. Ύστερα, εκείνη και η
Μιράντα άρχισαν να παίζουν.
Ο Φοίβος έπιασε τον Μαρκ προτού πέσει. «Ηρέμησε, άνθρωπέ
μου! Τι έγινε; Πού είναι η Κορίνα; Σου έκανε κάτι η Κορίνα; Πες μου!»
Ο Μαρκ γέλασε σαν παράφρονας. «Ανόητε!» φώναξε. «Ανόητε! Μας
κορόιδεψε όλους! Πήρε τα λεφτά μας κι έφυγε!»
Ο Φοίβος συνοφρυώθηκε. «Τα λεφτά μας;»
«Σου έκλεψε τα λεφτά σου, βλάκα–»
«Τι; Εκείνη τα πήρε;»
«Ποιος νόμιζες ότι θα τα έπαιρνε; Και τώρα πήρε κι όλα τα υπόλοιπα!» Έδειξε το άδειο θησαυροφυλάκιο. «Θα τη βρω και θα τη σκοτώσω, την καταραμένη κόρη του Χάροντα!»
«Σσσς, άνθρωπέ μου! Όχι και τέτοια ονόματα!» Θεωρείτο μεγάλη
γρουσουζιά ν’αναφέρεις το όνομα του Χάροντα, του Ανόφθαλμου. Ούτε καν να το σκέφτεσαι δεν έπρεπε, έλεγαν κάποιοι. Ο Φοίβος ανέκαθεν φοβόταν τον Χάροντα. Από μικρός.
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Ο Μαρκ γέλασε πάλι σαν παράφρονας. «Τι άλλο μπορεί να μας συμβεί, ρε ηλίθιε;»
«Γιατί να με κλέψει η Κορίνα; Δεν καταλαβαίνω· εξήγησέ μου! Αυτή
ήταν που μου είπε να φέρω τους πίνακες εδώ, σ’εσένα.»
«Πάμε στο σπίτι της,» είπε ο Μαρκ. «Πάμε! Ίσως να την προλάβουμε.» Ακόμα παραπατούσε και, αναμφίβολα, καταλάβαινε ότι χρειαζόταν τη βοήθειά τους.
«Εκεί ήμασταν πριν από λίγο,» τον πληροφόρησε ο Ρίμναλ, βγάζοντας τα στρογγυλά γυαλιά του, σκουπίζοντάς τα, και ξαναφορώντας
τα. «Έχει φύγει. Ή δεν μας άνοιγε.»
Ο Μαρκ βάδισε προς το γραφείο του, και ο Φοίβος τον ακολούθησε
υποβαστάζοντάς τον. Ο γκαλερίστας άνοιξε τον επικοινωνιακό δίαυλο
πάνω στο γραφείο και πάτησε μερικά κουμπιά.
«Την Κορίνα καλείς;» ρώτησε ο Φοίβος.
«Ναι. Στον τηλεπικοινωνιακό πομπό που έχει μαζί της, όχι στο σπίτι
της.»
Αλλά κανείς δεν απαντούσε.
Ο Μαρκ, με μια κραυγή οργής, κοπάνησε τη γροθιά του πάνω στο
κουμπί που έκλεινε τον δίαυλο.
(«Ενδιαφέρον;» είπε ο Νικόλαος. «Δε βλέπω κανένα ενδιαφέρον, Νορέλτα! Και καλύτερα να φύγουμε από δω, τώρα που μας έχουν αφήσει
μόνους και κανείς δεν μας προσέχει.»
«Να πάμε πού; Μες στη συμπλοκή;»
«Πάμε προς τα βόρεια!» Έπιασε το χέρι της. «Προς τα κει δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα.»
Η Νορέλτα κούνησε το κεφάλι. «Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή
για να φύγουμε.»
«Γιατί;»
«Θα μας δουν.»
«Ποιος θα μας δει μέσα σ’αυτό το χάος;»
«Θα μας δουν, Νικόλαε. Αν θέλεις, βέβαια, μπορείς να φύγεις· αλλά
εγώ θα μείνω.» Κοίταζε τους δρόμους εντατικά, σαν να μπορούσε να
διακρίνει εκεί κάτι που εκείνος δεν ήταν δυνατόν ποτέ να διακρίνει.
Ο Νικόλαος είχε απορήσει μαζί της. Του δινόταν η εντύπωση πως
αυτή δεν ήταν η ίδια γυναίκα που είχε συναντήσει στην Κατακόμβη.
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Αλλά πόσο καλά τη γνώρισα στην Κατακόμβη; Αισθάνθηκε ένα ρίγος να
τον διατρέχει.
«Φύγε, αν θέλεις,» είπε πάλι η Νορέλτα, αδιάφορα.
Ο Νικόλαος δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Οι δρόμοι ήταν, όντως,
επικίνδυνοι· αυτό ήταν αλήθεια...)
«Κάτσε κάτω, ρε!» είπε ο Ρότζερ. «Μην κάνεις μαλακίες. Μπορεί να τα
τρομάξεις – να τα θυμώσεις – και να μας επιτεθούν πάλι.»
«Το πολύ-πολύ να μας τσιμπήσουν για να διαβάσουν το μυαλό μας,»
αποκρίθηκε ο Έκρελ.
«Δεν έχω καμια όρεξη να με τσιμπάνε ξανά, και δεν το ξέρεις ότι όντως
διαβάζουν το μυαλό μας· απλά ο μάγος το υποθέτει. Λογικά, αν διάβαζαν
το μυαλό μας, θα μας τσιμπούσαν μόνο στο κεφάλι!»
Ο Κλεάνθη’σαρ τού είπε: «Το νευρικό σου σύστημα απλώνεται σ’όλο
σου το σώμα, Ρότζερ. Και όλα σου τα νεύρα συνδέονται, τελικά, με τον
εγκέφαλό σου. Οπουδήποτε κι αν σε τσιμπήσουν μπορούν να έρθουν σε
επαφή με το μυαλό σου.»
Ο Ρότζερ ανατρίχιασε.
Μπήκαν στις τουαλέτες κι έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Ο Νίνο
τράβηξε τον σύρτη.
«Και πού θα πάμε από δω;» ρώτησε πανικόβλητα η Βιργινία. «Μας
στρίμωξαν έτσι! Στριμωχτήκαμε από μόνοι μας!»
Αλλά ο Νίνο είχε ήδη ανοίξει τη βαλίτσα του κι αρχίσει να συναρμολογεί το όπλο της Θυγατέρας της Πόλης, πολύ, πολύ γρήγορα, όπως η
ίδια τον είχε μάθει.
Ένας άντρας βγήκε από μια τουαλέτα. «Τι γίνεται εδώ;»
Ένας δυνατός χτύπος από την εξώπορτα των τουαλετών. «Ανοίξτε!
Ανοίξτε!»
«Τι...;» είπε ο άντρας συνοφρυωμένος. Και στράφηκε στον Ραλφ–
–ο οποίος τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, κάνοντάς τον να παραπατήσει προς τα πίσω και να κοπανήσει την πλάτη του σε μια πόρτα
τουαλέτας.
Η Βιργινία έβαλε το χέρι της μπροστά στο στόμα της, μοιάζοντας
τρομαγμένη.
Ο Ραλφ γρονθοκόπησε ξανά τον άντρα, αναισθητοποιώντας τον, με
αίματα πάνω στο πρόσωπό του.
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Ο Νίνο είχε πλέον συναρμολογήσει το τουφέκι. Ο γεμιστήρας του περιείχε κανονικές σφαίρες, αλλά δεν έμοιαζε με γεμιστήρας πυροβόλου,
γι’αυτό κιόλας ο φρουρός που είχε ελέγξει τη βαλίτσα δεν είχε βρει τίποτα.
Ο Νίνο είπε: «Κρύψτε τα πρόσωπά σας τώρα. Γρήγορα,» ενώ ο ίδιος
έβαζε μια μαύρη κουκούλα με στενόμακρο άνοιγμα για τα μάτια.
Ο Ραλφ και η Βιργινία φόρεσαν ο καθένας από μια μαύρη κάλτσα
στο κεφάλι.
Οι φρουροί ακόμα κοπανούσαν την πόρτα, φωνάζοντας.
«Ραλφ, άνοιξέ τους,» είπε ο Νίνο – «κι αμέσως στο πλάι.»
Ο γιος του υπάκουσε. Τράβηξε τον σύρτη κι ανοίγοντας την πόρτα
τινάχτηκε στο πλάι.
Ο Νίνο ήδη σημάδευε τους φρουρούς με το τουφέκι του. «Δρόμο,»
είπε, και πυροβόλησε προειδοποιητικά τον τοίχο δίπλα στην πόρτα.
Οι δυο άντρες έτρεξαν σαν να είχαν δει τον ίδιο τον Σκοτοδαίμονα.
(Η Μιράντα και η Τζέσικα πλακόστρωναν με πούλια τα τετράγωνα
του πίνακα ανάμεσά τους. Καμια δεν φαινόταν να νικά ακόμα. Αυτός
ήταν ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού. Ο Καρλ έστριψε ένα τσιγάρο με
καπνό Γαλανές Ανταύγειες και το άναψε με τον ενεργειακό αναπτήρα
του.)
«Η καταραμένη,» μούγκρισε ο Μαρκ. «Έχει φύγει, σίγουρα.» Και κάθισε, κουρασμένα, στην καρέκλα του γραφείου.
«Μήπως θα ήθελες να μας εξηγήσεις τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος συμβαίνει;» τον ρώτησε ο Ρίμναλ.
«Ναι,» είπε ο Φοίβος, «το ίδιο θα ζητούσα κι εγώ. Ο Ρίμναλ απλώς με
πρόλαβε.»
Ο Μαρκ τούς κοίταξε με στενεμένα μάτια, μια τον έναν, μια τον άλλο.
«Μας λήστεψε όλους!»
«Το καταλάβαμε αυτό,» αποκρίθηκε ο Φοίβος. «Αλλά γιατί;»
«Δεν ξέρεις γιατί οι άνθρωποι κλέβουν, ζωγράφε;» γρύλισε ο Μαρκ.
«Και πώς;» συνέχισε ο Φοίβος. «Πώς είναι δυνατόν να ήξερε ότι θα
πουλούσα όλους μου τους πίνακες όταν τους έφερνα εδώ, στη γκαλερί
σου;»
Ο Μαρκ γέλασε. «Νομίζεις ότι ήταν τυχαίο; Είσαι τόσο αφελής;»
«Τι έκανε; Προσευχήθηκε στην Καθμύρα, την Κυρά του Χρυσού;»
«Κομπίνα ήταν, φυσικά.»
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«Τι θες να πεις; Ήρθαν και τους αγόρασαν κανονικότατα. Ήμουν εδώ· τους είδα· αριστοκράτες ήρθαν και τους αγόρασαν–»
«Ναι,» τον διέκοψε ο Μαρκ, «αριστοκράτες. Όλοι τους αριστοκράτες.
Δεν σε παραξένεψε αυτό;»
«Γιατί να με παραξενέψει; Οι ευγενείς ενδιαφέρονται για έργα τέχνης...»
Ο Μαρκ γελούσε. «Κομπίνα ήταν!» είπε ξανά. «Η Κορίνα τούς είχε
κοροϊδέψει. Όπως κορόιδεψε κι εμάς.»
(Η Τζέσικα γέλασε. «Νίκησα!»
Είχε, πράγματι, νικήσει τον πρώτο γύρο στο Πλακόστρωτο. Τα πούλια της είχαν αποκλείσει τα πούλια της Μιράντας.
Η όψη της Μιράντας είχε αγριέψει. Ο Καρλ αναρωτιόταν τι θα έκανε
αν έχανε τελικά το παιχνίδι; Θα έφευγε ήσυχα από το διαμέρισμα της
Τζέσικας, ή θα γινόταν εδώ μέσα το έλα-να-δεις;
Και μάλλον δεν ήταν μόνο ο Καρλ που είχε αυτή την απορία. Η Τζέσικα είπε: «Θα φύγεις αν χάσεις, όπως συμφωνήσαμε, έτσι; Όχι διαφωνίες.»
«Δεν τελειώσαμε ακόμα,» αποκρίθηκε η Μιράντα, και πήρε τα πούλια της από τον πίνακα του παιχνιδιού. «Έχουμε άλλους δύο γύρους.»
Ο Καρλ έστριψε ακόμα ένα τσιγάρο.)
Ο Νικόλαος αναρωτιόταν: Πού έχω ξαναδεί αυτό το σημάδι;... Πού το
έχω ξαναδεί;... Είμαι σίγουρος ότι το έχω ξαναδεί κάπου!
Προς τα δυτικά, οι συγκρούσεις μαίνονταν ανάμεσα στον Τρόμο της
Σταχτόχρωμης και στην Αστυφυλακή. Καπνοί, εκρήξεις, κραυγές, κρότοι...
«Θα γίνει χαμός τώρα,» είπε ο Ραλφ. «Αυτοί θα τρέξουν και θα
ξεσηκώσουν ολόκληρη την εταιρεία. Όλοι οι φρουρ–»
«Ναι,» τον διέκοψε ο Νίνο. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ελάτε, πάμε!»
Και βγήκε από τις τουαλέτες με το τουφέκι της Άνμα στα χέρια. Ο
Ραλφ και η Βιργινία τον ακολούθησαν.
«Πού βρήκες τέτοιο όπλο, ρε πατέρα;»
«Δεν είναι ώρα για κουβέντες τώρα, μικρέ.»
Αδιαφορώντας για τους τηλεοπτικούς πομπούς που τους κοίταζαν
από διάφορα σημεία (ούτως ή άλλως ήταν όλοι τους κουκουλωμένοι),
ο Νίνο τούς οδήγησε προς την έξοδο του οικοδομικού συμπλέγματος.
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Λίγο προτού φτάσουν εκεί, τρεις φρουροί πετάχτηκαν μπροστά τους
και, με κραυγές (μάλλον για να τους τρομοκρατήσουν), όρμησαν εναντίον τους, υψώνοντας ρόπαλα που ενέργεια τρεμόπαιζε επάνω τους
και κοντόσπαθα με γυαλιστερές λεπίδες.
«Τι κομπίνα;»
Ο Μαρκ απάντησε στον Φοίβο: «Τους είχε πείσει ότι είχες μυστηριακή έμπνευση όταν έκανες τους πίνακες.»
«Τι; Τι εννοείς;»
«Ο γίγαντας πάντα έχει μυστηριακή έμπνευση όταν κάνει πίνακες,»
αστειεύτηκε ο Ρίμναλ, μειδιώντας, κι άναψε τσιγάρο.
«Τι εννοείς;» επέμεινε ο Φοίβος.
«Τους είχε πείσει ότι οι πίνακές σου αποτελούν κάποιου είδους υπερδιαστασιακό χάρτη. Τους είχε κάνει, μάλιστα, να νομίσουν πως, αν
τους τοποθετούσαν όλους με συγκεντρωμένο τρόπο σ’ένα συγκεκριμένο μέρος, ίσως κάποια κλειστή διαστασιακή δίοδος εκεί να άνοιγε.»
«Οι πίνακες μου δεν έχουν τέτοιες... ιδιότητες.»
Ο Μαρκ γέλασε. «Φυσικά και δεν έχουν. Αλλά η Κορίνα είχε πείσει
τους ευγενείς ότι όλ’ αυτά υπάρχει μια καλή πιθανότητα να ισχύουν.
Και οι περισσότεροι αριστοκράτες εδώ, στην Ανακτορική Συνοικία,
έχουν λεφτά για πέταμα. Επομένως, μόλις η Κορίνα τούς είπε ότι θα
έφερνες πίνακες στην καινούργια γκαλερί – τη δική μου γκαλερί – έσπευσαν να τους αγοράσουν, συνεννοημένοι μεταξύ τους. Τους ήθελαν
όλους, για να μπορέσουν να σχηματίσουν τον υπερδιαστασιακό χάρτη
και, πιθανώς, να ανοίξουν τη διαστασιακή δίοδο.»
«Γιατί στα Μάτια της Τέχνης και όχι σε άλλη γκαλερί;»
«Γιατί θέλαμε να τους ληστέψουμε, φυσικά. Εγώ και η Κορίνα. Μαζί.»
Ο Φοίβος συνοφρυώθηκε. «Και θέλατε να ληστέψετε κι εμένα; Εξαρχής ήταν μέσα στο σχέδιό σας να ληστέψετε κι εμένα;»
«Θα τσαντιστείς αν σου απαντήσω ναι;»
(Η Τζέσικα είχε αρχίσει να τσαντίζεται. Ήταν έκδηλο από το σούφρωμα των φρυδιών της, από το στράβωμα των μικρών της χειλιών,
από τη γυαλάδα στα γκρίζα μάτια της. Είχε αρχίσει να τσαντίζεται,
γιατί η Μιράντα φαινόταν να νικά στον δεύτερο γύρο, παίζοντας στωικά, ατάραχα.
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Ο Καρλ πρόσφερε έναν ξηρό καρπό στον Μελανόπτερο, που ήταν
πιασμένος στην πλάτη της καρέκλας του. Το μαύρο περιστέρι δεν καταδέχτηκε το δώρο του δικυκλιστή.)
«Τι έχουμε να χάσουμε;» είπε ο Έκρελ. «Θα τους γνέψω, και βλέπουμε.»
«Όχι,» είπε ο Ρότζερ. «Μην κάνεις μαλακίες.»
«Και πώς θα βγούμε; Έχεις καμια καλύτερη ιδέα;»
«Η ιδέα σου δεν είναι ιδέα. Είναι ανοησία.»
«Ο μάγος δεν νομίζω να διαφωνεί μαζί μου.» Ο Έκρελ έστρεψε το
βλέμμα του στον Κλεάνθη’σαρ.
«Ας το δοκιμάσουμε,» είπε εκείνος.
«Βλέπεις;» είπε ο Έκρελ στον Ρότζερ.
Ο Ρότζερ αναστέναξε. «Θα μας επιτεθούν.»
Ο Έκρελ τον αγνόησε. Σηκώθηκε όρθιος και, κουνώντας τα χέρια του
προς το μαύρο φεγγάρι, φώναξε: «Ε, εσείς εκεί πάνω! Μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας; Εσείς εκεί πάνω! Θέλουμε να μιλήσουμε μόνο! Θέλουμε να βγούμε από τούτο το μέρος! Μπορούμε να συζητήσουμε;» Και συνέχιζε να κουνά τα χέρια του.
Τίποτα δεν γινόταν. Κανείς δεν του απαντούσε.
Ο Ρότζερ ρουθούνισε. «Έντομα είναι, Έκρελ· δεν σε καταλαβαίνουν.»
Μετά, τα έντομα βγήκαν από το φεγγάρι. Ένα πελώριο μαύρο σμήνος
που φαινόταν να ξεχύνεται μέσα από μικρά ανοίγματα του μελανού ουράνιου σώματος.
«Γαμήσου...» μούγκρισε ο Ρότζερ. «Πάλι τα ίδια.»
Μισή ώρα είχε περάσει και ακόμα οι συμπλοκές συνεχίζονταν. Ο Νικόλαος είπε: «Δε μ’αρέσει καθόλου όπως μοιάζει να εξελίσσεται η κατάσταση, Νορέλτα.»
«Ναι...» μουρμούρισε εκείνη.
«Τι ‘ναι’; Δε θα ήταν καλύτερα τώρα να πηγαίνουμε;»
«Οι περισσότεροι θα σκοτωθούν,» είπε η Νορέλτα-Βορ σαν να το έβλεπε γραμμένο στους τοίχους των οικοδομημάτων του Περπατήματος. «Οι περισσότεροι. Και από τους αστυφύλακες και από τους συμμορίτες.»
Ο Νικόλαος είπε: «Δε θέλω ν’αφήσω τον σάκο μου στην Κατακόμβη.
Έχει μέσα βιβλία που τα χρειάζομαι.»
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«Δεν πρόκειται να σ’τον κλέψουν εκεί όπου είναι. Περίμενε και, μετά,
θα πάμε και θα τον πάρουμε. Κανείς, ούτως ή άλλως, δεν θα μπορεί να
μας σταματήσει τότε.» Κι έβαλε το χέρι της γύρω από τη μέση του – κι
αυτή η απλή κίνηση, διαπίστωσε έκπληκτος ο Νικόλαος, ήταν αρκετή
για να τον καυλώσει. Του άρεσε τόσο πολύ η Νορέλτα και δεν το είχε
καταλάβει ώς τώρα; Ξεροκατάπιε ακούσια.
Η Νορέλτα ακούμπησε τη δεξιά της πλευρά επάνω του, και ο Νικόλαος αισθάνθηκε το σώμα της σαν ζωντανή φωτιά κοντά στο δικό του.
Την αγκάλιασε κι εκείνος με το ένα χέρι, αγγίζοντας τον μηρό της.
«Είσαι όντως άτακτος, τελικά,» του είπε η Νορέλτα, λοξοκοιτάζοντάς
τον.
«Μα... εσύ...»
Η Νορέλτα μειδίασε. Και του γύρισε την πλάτη, βαδίζοντας προς το
εσωτερικό του διαμερίσματος. Ο Νικόλαος την ακολούθησε, νιώθοντας μαγνητισμένος από την παρουσία της.
Ο Νίνο τούς πυροβόλησε χωρίς δισταγμό. Ο ένας τινάχτηκε πίσω, χτυπημένος στο στήθος. Ο δεύτερος έπεσε με το μισό του πρόσωπο διαλυμένο–
Ο τρίτος κατάφερε να βρεθεί δίπλα στον Νίνο και να κατεβάσει το
ενεργειακό του ρόπαλο προς το μέρος του. Αλλά ο Ραλφ ήταν εκεί για
να προστατέψει τον πατέρα του: αρπάζοντας το χέρι του φρουρού,
τον γρονθοκόπησε στο σαγόνι. Και ο Νίνο, γυρίζοντας το τουφέκι ανάποδα, τον κοπάνησε κατακέφαλα με την πίσω μεριά του όπλου, αναισθητοποιώντας τον.
Η Βιργινία τα κοίταζε όλα τούτα έχοντας πάλι το χέρι της μπροστά
στο στόμα. Η έκφρασή της ήταν κρυμμένη πίσω από τη μαύρη κάλτσα
που σκέπαζε το κεφάλι της.
«Πάρτε τους τα όπλα!» είπε ο Νίνο, και ο Ραλφ αμέσως άρπαξε ένα
ρόπαλο κι ένα κοντόσπαθο.
«Κι εσύ!» είπε ο Νίνο στη Βιργινία. «Πάρε όπλα.»
«Δεν ξέρω να... να...»
«Καλύτερα να κρατάς κάτι όταν μας ξαναεπιτεθούν. Πάρε όπλα, κοπελιά.»
Η Βιργινία πήρε δύο ρόπαλα.
(«Τυχερή ήσουν,» είπε η Τζέσικα όταν η Μιράντα τη νίκησε. «Απλώς
τυχερή.»
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«Είσαι έτοιμη να τα παρατήσεις;»
Η Τζέσικα μάζεψε τα πούλια της. «Τρίτος γύρος, Αδελφή μου.»
«Τρίτος γύρος,» συμφώνησε η Μιράντα, μαζεύοντας κι εκείνη τα
πούλια της.
Ο Καρλ έστριψε κι άλλο τσιγάρο.)
«Να μιλήσουμε θέλουμε!» φώναξε ο Έκρελ, κρατώντας τα χέρια του
υψωμένα, με τις παλάμες ανοιχτές. «Δεν είμαστε εχθροί. Ξέρω ότι με
καταλαβαίνετε. Θέλουμε μόνο να βρούμε την έξοδο για να φύγουμε από
εδώ. Δεν ήρθαμε για να κατακτήσουμε την ενδοδιάστασή σας.»
Ο Ρότζερ γέλασε ρουθουνίζοντας. «Τι να κατακτήσουμε; Και πώς;»
Ο Κλεάνθης’σαρ σηκώθηκε όρθιος πλάι στον Έκρελ, ενώ το σμήνος
των εντόμων κατέβαινε φτερουγίζοντας από το μαύρο φεγγάρι.
Ο Ρότζερ διπλώθηκε πάνω στο ξερό χώμα, προετοιμάζοντας τον εαυτό
του για δεκάδες άγρια τσιμπήματα.
Τα έντομα, όμως, δεν επιτέθηκαν αυτή τη φορά. Στροβιλίζονταν απλώς ολόγυρά τους, ζουζουνίζοντας έντονα.
«Μπορείτε να επικοινωνήσετε κάπως μαζί μας;» φώναξε ο Έκρελ.
«Μπορείτε να μας μιλήσετε;»
Τα έντομα δεν απάντησαν.
«Μπορείς να κάνεις κάτι, μάγε, για να τους μιλήσουμε;»
«Τι νομίζεις ότι είμαι; Θαυματουργός; Μέχρι στιγμής, κανένας δεν έχει
εφεύρει ξόρκι για να μιλάς σε έντομα.»
«Δεν είναι έντομα, μάγε. Δες τα καλά. Δες τα καλά. Μηχανές είναι. Όταν βλέπω μια μηχανή, την αναγνωρίζω· μηχανικός είμαι.»
«Ούτε με μηχανές μπορώ να επικοινωνήσω,» είπε ο Κλεάνθης. «Δεν είμαι καν του τάγματος των Τεχνομαθών.»
«Τι ήθελες τότε να έρθουμε εδώ;»
«Το μέρος έχει, αναμφίβολα, ενδιαφέρον για έναν Ερευνητή!»
Τα έντομα εξακολουθούσαν να στροβιλίζονται γύρω τους. Και μετά, το
μαύρο φεγγάρι κινήθηκε. Για πρώτη φορά, ο Έκρελ, ο Κλεάνθης, και ο
Ρότζερ (που είχε μόλις σηκωθεί όρθιος, αφού μάλλον δεν θα γινόταν
επίθεση εναντίον τους) είδαν το μαύρο φεγγάρι να κινείται στον ουρανό.
Και ερχόταν προς το μέρος τους. Ερχόταν προς την ερημιά. Με φανερή
πρόθεση να προσγειωθεί εκεί.
«Θα μας πλακώσει!» αναφώνησε ο Ρότζερ.
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«Όχι,» είπε ο Κλεάνθης. «Πρόσεξε τι κλίση έχει.»
Πράγματι, το μαύρο φεγγάρι δεν προσγειώθηκε επάνω τους. Προσγειώθηκε καμια εικοσαριά μέτρα παραδίπλα, σηκώνοντας σύννεφα ξερού χώματος και κάνοντάς τους να βήξουν δυνατά και να τρίψουν τα
μάτια τους.
Ήταν πελώριο, αλλά όχι τόσο πελώριο όσο φαντάζονταν βλέποντάς το
από το έδαφος. Το μαύρο αντικείμενο δεν πετούσε, τελικά, και τόσο ψηλά.
Ο Φοίβος προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του. «Είσαι απατεώνας... Δεν είσαι γκαλερίστας. Είσαι απατεώνας!» φώναξε, χάνοντας
την ψυχραιμία του.
«Μην κάνεις τίποτα σπασμωδικό τώρα–» άρχισε ο Μαρκ, αλλά δεν
πρόλαβε να τελειώσει καθώς ο Φοίβος τον γρονθοκόπησε στη μύτη.
Το πρόσωπό του γύρισε στο πλάι και αίμα πετάχτηκε, όμως ο Μαρκ
δεν έπεσε από την καρέκλα.
«Ήρεμα, γίγαντα!» είπε ο Ρίμναλ, πιάνοντας τον εραστή του από τον
ώμο και τραβώντας τον πίσω. «Ήρεμα! Ό,τι έγινε, έγινε· δεν αλλάζει.
Εντάξει;» Και του ψιθύρισε έντονα στ’αφτί: «Τούτος ο τύπος μπορεί
νάναι επικίνδυνος.»
«Κι εγώ επικίνδυνος είμαι, τώρα,» γρύλισε ο Φοίβος, ατενίζοντας τον
Μαρκ σαν να ήταν έτοιμος να τον δολοφονήσει. «Τι είχατε στο μυαλό
σας;» τον ρώτησε. «Να πάρετε τα λεφτά από τους ευγενείς και μετά να
μπείτε και στο σπίτι μου για να πάρετε και τα δικά μου λεφτά;»
Ο Μαρκ σκούπισε τη ματωμένη μύτη του με την πίσω μεριά του μανικιού του. «Δεν είναι προφανές;»
«Και πού το ξέρατε ότι θα τα έβαζα εκεί;»
«Πού αλλού θα τα πήγαινες; Βράδυ ήταν όταν έφυγες απ’τη γκαλερί.
Και η Κορίνα... φαίνεται νάχει πολύ καλή διαίσθηση για τέτοια πράγματα, η καταραμένη.» Ο Μαρκ, απλώνοντας το χέρι του, πήρε κάτι κάτω απ’το γραφείο. Ένα πιστόλι. Στρέφοντάς το προς τον Φοίβο και
τον Ρίμναλ. «Λοιπόν,» είπε κοιτάζοντάς τους σαν παγιδευμένο λυσσασμένο σκυλί. «Αν κάποιος με ξαναχτυπήσει θα τον σκοτώσω.»
«Σ’το είπα, γίγαντα...» μουρμούρισε ο Ρίμναλ.
Η Νορέλτα τράβηξε το πουκάμισό της έξω από τη φούστα της και,
χωρίς να ξεκουμπώσει τα κουμπιά, το έβγαλε περνώντας το πάνω
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απ’το κεφάλι της, μένοντας μόνο μ’έναν λευκό, δαντελωτό στηθόδεσμο. Λοξοκοιτάζοντας πονηρά τον Νικόλαο. Yπομειδιώντας.
Εκείνος ξεροκατάπιε. «Νορέλτα... εδώ... Τι...;»
Η Νορέλτα τού έγνεψε με το δάχτυλό της να έρθει πιο κοντά, καθώς
στεκόταν πλάι στον μεγάλο καναπέ του σαλονιού.
«Αν... αν σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι–» είπε ο Νικόλαος.
«Αλήθεια, τι σκέφτεσαι;» τον πείραξε.
«Ο Τάραλντεκ μπορεί να επιστρέψει από στιγμή σε στιγμή, μα τον
Κρόνο!»
«Δε θα επιστρέψει καθόλου σύντομα. Ούτε αυτός ούτε η μάγισσα.» Η
Νορέλτα τον πλησίασε, ακουμπώντας τα στήθη της πάνω στο στήθος
του.
Θεοί! Ο Νικόλαος ήταν έτοιμος να την πηδήξει τώρα, τώρα, στα όρθια. Τι τον είχε πιάσει; «Το μέρος είναι επικίνδυνο,» είπε αδύναμα.
Η Νορέλτα άγγιξε τη στύση του. «Αλλά δεν μου φαίνεσαι τρομαγμένος...»
«Η ιδέα σου είναι.»
«Μ’αρέσει αυτή η ιδέα,» είπε χαμογελώντας, και τα χείλη της βρέθηκαν κοντά στα δικά του.
«Κάποιος θα έρθει,» είπε ο Νικόλαος καθώς φιλιόνταν προτού καταλάβει τι γινόταν. Τα χέρια του διέτρεχαν το σώμα της, από τον αυχένα
ώς τους γλουτούς. Κατέβαζαν το φερμουάρ της φούστας της σαν να
είχαν δική τους θέληση, τα καταραμένα.
«Κανείς δεν θα έρθει.»
«Πώς το ξέρεις;»
«Είναι προφανές, αγάπη μου.»
Και μετά ξάπλωσαν στον καναπέ. Του Νικόλαου δεν του άρεσε ποτέ
στα όρθια, ούτως ή άλλως.
(Ο τρίτος γύρος δεν προβλεπόταν να τελειώσει γρήγορα. Έπαιζαν κι
οι δυο τους πολύ προσεχτικά.
Ο Καρλ έστριψε κι άλλο τσιγάρο.
Ο Μελανόπτερος φτερούγισε, βγαίνοντας στο μπαλκόνι από τη μισάνοιχτη πόρτα.)
Καθώς η θολούρα διαλυόταν, καθώς το ανταριασμένο ξερό χώμα καταλάγιαζε επάνω στο υπόλοιπο ξερό χώμα της ερημιάς, οι τρεις τους
διαπίστωσαν κάτι ακόμα: Το μαύρο φεγγάρι δεν ήταν μόνο πιο μικρό
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απ’ό,τι νόμιζαν· δεν ήταν καν αυτό που νόμιζαν. Δεν ήταν «φεγγάρι»,
ουσιαστικά· ήταν μια πελώρια μηχανική μάζα.
Μια μάζα από μηχανικά έντομα.
Το σμήνος που πριν από λίγο στροβιλιζόταν γύρω τους πήγαινε τώρα
σ’αυτή τη μάζα για να προστεθεί εκεί. Και ολόκληρη η γιγάντια σφαίρα
αναδευόταν, κάνοντας αμέτρητα κλικ κλακ κλοκ και άλλους μικρούς
θορύβους.
«Μάγε...» είπε ο Έκρελ. «Είχες δίκιο. Αυτό είναι το όπλο των Παντοκρατορικών. Το πειραματικό όπλο...»
«Και έχει νοημοσύνη,» πρόσθεσε ο Κλεάνθης. «Κάποιου είδους νοημοσύνη, τουλάχιστον.»
Η είσοδος του Πολυφυούς δεν βρισκόταν μακριά πλέον, και δεν άργησαν να φτάσουν. Αλλά, ακριβώς όπως ο Νίνο περίμενε, δεν τη βρήκαν τώρα προστατευμένη μόνο από δύο φρουρούς. Τέσσερις άντρες
και μια γυναίκα ήταν εκεί· και η τελευταία κι ο ένας από τους άντρες
ύψωσαν αμέσως πιστόλια βλέποντάς τους. Πιστόλια. Μέσα στον Πολυφυή!
Ο Νίνο έπεσε στο ένα γόνατο, πυροβολώντας με το τουφέκι του, ενώ
ριπές εκτοξεύονταν από τις κάννες των πιστολιών. Ενεργειακές ριπές.
Όχι σφαίρες. Ενεργοβόλα, λοιπόν, όχι πυροβόλα· όπλα για κάποια έκτακτη ανάγκη.
Η μία ενεργειακή ριπή πέρασε δίπλα απ’το κεφάλι του Νίνο, σχεδόν
καψαλίζοντας το δεξί αφτί του. Η άλλη τον αστόχησε τελείως.
Οι δικές του σφαίρες δεν αστόχησαν. Χτύπησαν τη γυναίκα στα πόδια, σωριάζοντάς την κουλουριασμένη. Χτύπησαν τον άντρα με το πιστόλι στην κοιλιά – και μάλλον τον σκότωσαν. Οι άλλοι τρεις φρουροί
έτρεχαν καταπάνω του, με τα ρόπαλά τους υψωμένα. Ο Νίνο πρόλαβε
να πυροβολήσει τον έναν, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα. Αλλά οι άλλοι
δύο βρέθηκαν μπροστά του. Ένα ενεργειακό ρόπαλο κατέβηκε, χτυπώντας το τουφέκι του και τινάζοντάς το από τα χέρια του. Ένα άλλο
ρόπαλο πήγε προς τον ώμο του· ο Νίνο μετά βίας το απέφυγε και, καθώς ορθωνόταν από τη γονατιστή του θέση, γρονθοκόπησε τον χειριστή του ροπάλου στ’αρχίδια. Ο φρουρός διπλώθηκε, βογκώντας, χάνοντας το όπλο του.
Ο άλλος φρουρός, όμως, επιτιθόταν ξανά και κατάφερε να χτυπήσει
τον Νίνο στο αριστερό μπράτσο. Ο Νίνο αισθάνθηκε το ενεργειακό
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ρεύμα να τον διατρέχει απ’τον ώμο ώς τα δάχτυλα, μουδιάζοντας ολόκληρο το χέρι του και κλονίζοντας συγχρόνως όλο του το σώμα. Παραπάτησε, κοπανώντας σ’έναν τοίχο.
Και, νιώθοντας κρύο ιδρώτα να τον λούζει, είδε τον φρουρό νάρχεται
καταπάνω του πάλι, για να τον ξαναχτυπήσει με το ρόπαλό του.
Αλλά δεν πρόλαβε. Σωριάστηκε στο πάτωμα σπαρταρώντας καθώς
ενεργειακό ρεύμα τον διέτρεχε.
Η Βιργινία στεκόταν πίσω του με τα δύο ρόπαλά της στα χέρια. Ενέργεια τρεμόπαιζε επάνω τους.
Παραδίπλα, ο Νίνο είδε τον Ραλφ πεσμένο στο πάτωμα, διπλωμένο.
Τι είχε πάθει ο μικρός; Κρατούσε το πόδι του. Γιατί; Φυσικά! Η ενεργειακή ριπή. Η ριπή που είχε αστοχήσει τελείως τον Νίνο είχε χτυπήσει
τον γιο του.
Η Βιργινία κλότσησε στο κεφάλι τον πεσμένο φρουρό μπροστά της,
αναισθητοποιώντας τον.
«Πρόσεχε δίπλα σου!» της φώναξε ο Νίνο, βλέποντας τον άλλο
φρουρό – αυτόν που είχε γρονθοκοπήσει στα παπάρια – να σκύβει για
να πιάσει το ρόπαλό του. Η Βιργινία τινάχτηκε και τον χτύπησε στο
κεφάλι με το δικό της ρόπαλο. Ο άντρας κατέρρευσε, λιπόθυμος ύστερα από μερικούς σπασμούς.
Ο Νίνο πήρε από κάτω το τουφέκι της Άνμα, ελπίζοντας να μην είχε
καταστραφεί· του άρεσε αυτό το όπλο. «Μπορείς να σηκωθείς, Ραλφ;
Μπορείς να σηκωθείς;»
«Το πόδι μου!» γρύλισε ο μικρός. «Έχει μουδιάσει τελείως.»
Η Βιργινία έσπευσε να τον βοηθήσει, βάζοντας το χέρι του στους
ώμους της, κι έτσι ο Ραλφ κατάφερε να σηκωθεί.
Ο Νίνο έστρεψε το βλέμμα του στη γυάλινη πόρτα της εισόδου του
οικοδομικού συμπλέγματος του Πολυφυούς. Απέξω μπορούσε να δει το
μικρό φυλάκιο. Μέσα στο φυλάκιο τίποτα δεν φαινόταν – μονάχα
σκοτάδι. Αλλά ο Νίνο υποπτευόταν ότι εκεί ήταν κάποιος φρουρός και
τους περίμενε να βγουν για να τους ρίξει, ίσως, με ενεργειακό όπλο.
«Ακολουθήστε με,» είπε. «Πάντα πίσω μου.» Και, στρέφοντας το
τουφέκι του στην πόρτα, πυροβόλησε συνεχόμενα.
Ευτυχώς το χτύπημα από το ενεργειακό ρόπαλο δεν είχε καταστρέψει το πυροβόλο (η Θυγατέρα δεν έφτιαχνε ψευτοπράγματα, λοιπόν,
παρότι το όπλο έμοιαζε να αποτελείται από σκουπίδια) και οι σφαίρες
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του διέλυσαν τη γυάλινη πόρτα και χτύπησαν το φυλάκιο πίσω της.
Μια κραυγή ακούστηκε από μέσα. Κραυγή ξαφνιάσματος, μάλλον, όχι
κραυγή πόνου. Ο Νίνο δεν είχε τραυματίσει τον φρουρό, αλλά δεν τον
ενδιέφερε αυτό το τώρα. Απλώς αν συνέβαινε θα ήταν πλεονέκτημα.
Δεν είχε συμβεί, όμως. Και ο Νίνο έτρεξε προς τη διαλυμένη πόρτα,
συνεχίζοντας να πυροβολεί το φυλάκιο. Η Βιργινία κι ο Ραλφ τον ακολούθησαν. Και βγήκαν από τον Πολυφυή καθώς οι σφαίρες του γεμιστήρα του Νίνο τελείωναν.
«Τρέξτε!» είπε ο Νίνο. «Τρέξτε τώρα!»
Ο Νικόλαος κρατιόταν από τις άκριες του καναπέ καθώς η Νορέλτα
ήταν από κάτω του, με τα πόδια της τυλιγμένα γύρω του και τα νύχια
των χεριών της να γρατσουνίζουν και να τσιμπάνε κάθε τόσο το δέρμα
του, στο στήθος, στα πλευρά, στην πλάτη· και η φωνή της ήταν σαν
αφροδισιακό για τ’αφτιά του.
Μα τον Κρόνο, σκέφτηκε ζαλισμένος, λίγο προτού φτάσει στα όρια
του οργασμού, απέξω σκοτώνονται, κι εμείς... κι εμείς... εμείς!... Μούγκρισε καθώς πέρασε το όριο–
Η Νορέλτα τραβήχτηκε απότομα προς τα πίσω, και το σπέρμα του
τινάχτηκε στον αέρα κι επάνω στην κατάλευκη κοιλιά της. «Αααα...»
αναφώνησε ο Νικόλαος. Πρώτη φορά είχε συνευρεθεί ερωτικά με γυναίκα τόσο... τόσο ετοιμοπόλεμη, τρόπος του λέγειν.
Συνέχισε να κρατιέται από τις άκριες του καναπέ, βαριανασαίνοντας
από πάνω της, νιώθοντας τα χέρια του να τρέμουν ελαφρώς. «Επίτηδες το έκανες αυτό;» τη ρώτησε.
Η Νορέλτα μειδίασε πονηρά. «Λες να μου ξέφυγε;»
Ο Νικόλαος αισθανόταν πολύ ζαλισμένος για ν’απαντήσει.
«Μου φέρνεις ένα μαντηλάκι; Στην τσάντα μου είναι.»
Ο Νικόλαος σηκώθηκε απ’τον καναπέ, πήγε στην τσάντα της, πήρε
ένα μαντηλάκι, και της το έφερε.
«Ευχαριστώ.» Η Νορέλτα το χρησιμοποίησε, ακόμα ξαπλωμένη.
Ο Νικόλαος κάθισε σε μια πολυθρόνα, κουρασμένος. «Μα τον Κρόνο... αν ερχόταν κανείς...»
«Κανείς δεν θα έρθει για πολλή ώρα,» τον διαβεβαίωσε η ΝορέλταΒορ. «Θα αλληλοσκοτωθούν μέχρι αηδίας στα δυτικά σύνορα τούτης
της γειτονιάς και, μετά, όταν ελάχιστοι Τρόμοι της Σταχτόχρωμης θα
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έχουν απομείνει, θα φύγουμε από δω χωρίς κανένα πρόβλημα.» Σηκώθηκε απ’τον καναπέ βάζοντας τα εσώρουχά της.
Ο Νικόλαος, που την παρατηρούσε, αισθάνθηκε το όργανό του να
σκληραίνει ξανά· και ήταν γυμνός, δεν είχε φορέσει τίποτα.
Η Νορέλτα χαμογέλασε μ’εκείνο το χαμόγελο που, αν μη τι άλλο, τον
διέγειρε ακόμα περισσότερο. «Όχι πάλι, αγάπη μου.»
«Εσύ φταις για όλα,» της είπε.
Η Νορέλτα γέλασε. «Το ξέρω!» Φόρεσε τη φούστα της και το πουκάμισό της και βγήκε στο μπαλκόνι πάλι.
Και τότε ο Νικόλαος, καθώς ήταν καθισμένος στην πολυθρόνα, χαλαρωμένος από τον έρωτα, θυμήθηκε το σημάδι της. Το σημάδι που
είχε ξαναδεί πριν από λίγο, προς στιγμή, ενώ η Νορέλτα ξάπλωνε στον
καναπέ υψώνοντας τα πόδια της, προσκαλώντας τον. Το βλέμμα του
είχε πάει στο δεξί της πέλμα και είχε αντικρίσει εκεί το παράξενο σύμβολο που έμοιαζε με οκτώ αλλά με μια γραμμή να περνά από πάνω ώς
κάτω. Τότε, βέβαια, ο Νικόλαος δεν είχε καθυστερήσει για να το παρατηρήσει· αυτό δεν είχε περάσει καθόλου απ’το μυαλό του. Τώρα, όμως... τώρα το παράξενο σημάδι ήταν ξανά στη σκέψη του.
Και, επιτέλους, θυμήθηκε πού το είχε δει παλιότερα!
Φευγαλέα, η Τζέσικα φάνηκε να νικά, και ένα διαβολικό μειδίαμα διαγράφηκε στο πρόσωπό της. Γρήγορα, ωστόσο, η Μιράντα αναποδογύρισε τελείως την κατάσταση πάνω στον τετραγωνισμένο πίνακα του παιχνιδιού. Και η Τζέσικα συνοφρυώθηκε, άγρια.
Η Μιράντα, μετά, συνέχισε να νικά. Με κάθε πούλι που έβαζε στον
πίνακα απέκλειε ολοένα και περισσότερο την αντίπαλό της.
Η Τζέσικα είχε έκδηλα θυμώσει. «Δεν πρόκειται να με νικήσεις, Μιράντα!»
«Φρόντισε να κρατήσεις την υπόσχεσή σου. Δεν καθόμουν τόση ώρα
να παίζω ανοησίες χωρίς λόγο.»
«Μη μ’απειλείς εμένα!»
«Σειρά σου,» της είπε η Μιράντα.
Η Τζέσικα έβαλε ένα πούλι πάνω στον πίνακα, αλλά ο Καρλ έκρινε
πως ήταν ήδη καταδικασμένη.
Η Μιράντα, ύστερα από τρεις ακόμα κινήσεις, τη νίκησε. Και την ατένισε ευθέως. «Πες μου τον κώδικα.»
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Η Τζέσικα χτύπησε τη γροθιά της στο τραπέζι, κάνοντας τα πούλια
και τον πίνακα να αναπηδήσουν. Τα γκρίζα μάτια της ήταν φλογισμένα.
«Θα πάμε μαζί να τους ελευθερώσουμε,» είπε.
«Ούτως ή άλλως θα σε έπαιρνα μαζί μου. Ξεκινάμε» – η Μιράντα σηκώθηκε απ’την καρέκλα της – «τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο.»
«Δεν πρόκειται κανείς να σε χτυπήσει,» τον
διαβεβαίωσε ο Φοίβος. «Άσε κάτω το όπλο. Η
υπόθεση τελείωσε.»
«Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ,» είπε ο Μαρκ. «Η
υπόθεση τελείωσε. Δε φταίω εγώ που η Κορίνα μάς κορόιδεψε όλους.»
Θα με είχες, όμως, ληστέψει κανονικά αν δεν
σε είχε προδώσει, ελεεινό κάθαρμα! σκέφτηκε
ο Φοίβος. Αλλά καταλάβαινε πως τώρα δεν
ήταν καθόλου καλή στιγμή για να εκφράσει
μια τέτοια άποψη.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε, «άσε το πιστόλι κάτω. Και πες μου: νομίζεις ότι θα μπορούσαμε
να προλάβουμε την Κορίνα προτού απομακρυνθεί; Πού μπορεί νάχει πάει τώρα;»
Ο Μαρκ δεν κατέβασε το πιστόλι του· συνέχισε να τους σημαδεύει. «Δεν έχω ιδέα. Μπορεί
νάναι οπουδήποτε.»
«Επομένως...;»
«Χάσαμε τα λεφτά μας, ζωγράφε. Αυτό είναι
το επομένως.» Σηκώθηκε από την καρέκλα
στηριζόμενος με το ένα χέρι στο γραφείο. Με
το άλλο κρατούσε το πιστόλι, και τους σημάδευε. «Φύγετε κι οι δύο από τη γκαλερί μου,
και μην κάνετε καμια ανοησία με την Αστυνομία ή τίποτα τέτοιο. Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
Ένας γκαλερίστας ήμουν, απλώς.»
«‘Ήσουν’;»
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«Δε θα μείνω εδώ,» δήλωσε ο Μαρκ. «Δε θα
με ξαναδείτε. Φύγετε τώρα. Τώρα!» Έσεισε το
πιστόλι του απειλητικά.
«Πάμε,» είπε ο Ρίμναλ στον Φοίβο. «Δεν έχουμε τίποτ’ άλλο να κάνουμε εδώ. Πάμε, γίγαντα.» Τον τραβούσε από το χέρι.
«Ο φίλος σου έχει δίκιο, ζωγράφε. Δίνε του.»
Ο Φοίβος ήταν οργισμένος με όλα όσα είχαν
συμβεί. Τον είχαν κοροϊδέψει. Τον είχαν κλέψει! Ήθελε κάποιος να μετανιώσει γι’αυτό!
Αλλά δεν νόμιζε ότι ο Μαρκ θα δίσταζε να
χρησιμοποιήσει το πιστόλι του. Ήταν, δίχως
αμφιβολία, απατεώνας και παλιάνθρωπος. Θα
μας σκοτώσει και τους δύο, αν θεωρήσει ότι
απειλείται από εμάς.
«Σίγουρα δεν μπορούμε να βρούμε την Κορίνα;» τον ρώτησε ο Φοίβος.
«Αν έχεις κάποια ιδέα, ζωγράφε, πες τη μου·
μ’ενδιαφέρει.»
«Δεν ξέρω πού μπορεί νάχει πάει...»
«Αν εσύ είχες κλέψει τόσα λεφτά, πού θα
ήσουν τώρα;»
«Δεν είμαι κλέφτης.»
«Πού θα ήσουν τώρα;» επέμεινε ο Μαρκ.
«Κάπου πολύ μακριά.»
Ο Μαρκ ένευσε. «Δεν πρόκειται να τη βρούμε. Φύγετε!» πρόσταξε. «Εξαφανιστείτε.»
Ο Ρίμναλ ακόμα τραβούσε τον Φοίβο απ’το
χέρι, και τώρα ο Φοίβος τον ακολούθησε. Βγήκαν από τα Μάτια της Τέχνης και δεν ξανακοίταξαν πίσω τους.
(«Τρέξτε!» είπε ξανά ο Νίνο. «Τρέξτε!» Και οι δυο τους τον ακολούθησαν μέσα σε δρόμους και σε σοκάκια του Επιλογέα, καθώς όλοι έβγαζαν τις κουκούλες τους. Αν συνέχιζαν να έχουν τα πρόσωπά τους
κρυμμένα, απλά θα πάθαιναν αυτό που ήθελαν να αποφύγουν: θα
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τραβούσαν την προσοχή διαφόρων, πράγμα που ίσως να οδηγούσε
τελικά τους ανθρώπους του Πολυφυούς επάνω τους.
Ο Νίνο άνοιξε τον μικρό τηλεπικοινωνιακό πομπό που ήταν μέσα στο
ρολόι στον καρπό του και κάλεσε τα μέλη της συμμορίας του. Οι Κομψευόμενοι Αλήτες σύντομα θα έρχονταν μέσα σ’ένα όχημα, για να τους
πάρουν μακριά από εδώ.)
Ο Νικόλαος ντύθηκε και βγήκε στο μπαλκόνι, συναντώντας εκεί τη
Νορέλτα-Βορ, να κοιτάζει προς τα δυτικά, προς τις συμπλοκές ανάμεσα στους συμμορίτες και στους αστυφύλακες που εξακολουθούσαν να
μοιάζουν άγριες. Καπνός, φωτιές, εκρήξεις, κρότοι, φωνές, ουρλιαχτά,
μουγκρίσματα από μηχανές και γρυλίσματα από τροχούς...
Το μυαλό του Νικόλαου, όμως, δεν ήταν στις συγκρούσεις. Δε μπορεί
να είναι όντως τέτοιο πράγμα, σκεφτόταν. Αλλά πρέπει να έχει ακούσει
για τον μύθο, για να έκανε αυτή τη δερματοστιξία. Από την άλλη, βέβαια, πώς θεραπεύονταν έτσι τα τραύματά της;...
«Νορέλτα;»
«Τι;» Δεν στράφηκε να τον κοιτάξει.
«Εκείνο το σημάδι στο πόδι σου· πού το είδες και το έκανες;»
«Πού να το δω;» Τώρα στράφηκε να τον κοιτάξει, και το βλέμμα της
ήταν επιφυλακτικό, παρατήρησε ο Νικόλαος.
«Υπάρχει ένας μύθος,» της είπε. «Για τις Θυγατέρες της Πόλης. Τον
έχω διαβάσει. Και, σύμφωνα με τον μύθο αυτό, έχουν ένα τέτοιο σημάδι στο δεξί τους πέλμα...»
«Τι θες να πεις τώρα;» γέλασε η Νορέλτα. «Πιστεύεις σε τέτοιες σαχλαμάρες;» Ήταν, όμως, λίγο νευρική, ή ήταν η ιδέα του;
«Οι Θυγατέρες της Πόλης υποτίθεται πως είναι στοιχειακά της Ρελκάμνια, ή κόρες του Κρόνου και κάποιας νύμφης.»
«Σου μοιάζω για στοιχειακό;»
«Τα τραύματά σου θεραπεύτηκαν με... πολύ παράξενο τρόπο, Νορέλτα. Κατά τα άλλα... όχι, δεν μπορώ να πω ότι...»
«Μην είσαι ανόητος. Ένα κόλπο ήταν.»
«Τι κόλπο;»
«Δεν έχει σημασία.»
«Πες μου,» επέμεινε ο Νικόλαος.
Η Νορέλτα στράφηκε από την άλλη, αγναντεύοντας πάλι τις συμπλοκές. «Δεν πιστεύεις ότι είμαι ευλογημένη από τη Ρασιλλώ;»
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«Δεν είμαι φανατικός, όπως φαίνεται νάναι ο Τάραλντεκ.»
«Δεν πιστεύεις στους θεούς; Τότε, γιατί ζητάς να μιλήσεις στην ψυχή
της νεκρής μητέρας σου;»
«Δεν είπα ότι δεν πιστεύω στους θεούς. Αλλά δεν πιστεύω ότι η Ρασιλλώ θεράπευσε τα τραύματά σου, Νορέλτα.»
Εκείνη δεν μίλησε, συνεχίζοντας να κοιτάζει προς τα δυτικά.
Ο Νικόλαος την άρπαξε από το μπράτσο, απότομα, γυρίζοντάς την
προς το μέρος του. «Πες μου! Πώς το έκανες;»
«Να κοιτάς τη δουλειά σου, εντάξει;» αποκρίθηκε εκείνη, εκνευρισμένα. «Θάπρεπε να μ’ευχαριστείς που γλίτωσα το τομάρι σου από
τους συμμορίτες!»
«Το ένα δεν έχει σχέση με το άλλο–»
«Άφησε το χέρι μου, γαμώτο!»
Ο Νικόλαος την τράβηξε προς τη μπαλκονόπορτα. «Πες μου,» επέμεινε. «Γιατί δεν μου λες; Πώς έκανες τα τραύματά σου να εξαφανιστούν;
Αν τώρα σε τρυπούσα μ’ένα μαχαίρι, το τραύμα σου θα εξαφανιζόταν;»
Το γόνατό της τον χτύπησε στα μαλακά. «Να κοιτάς τη δουλειά
σου!» του είπε ξανά, ξεφεύγοντας από τη λαβή του κι επιστρέφοντας
στην άκρη του μπαλκονιού.
Η Τζέσικα ετοιμαζόταν, δίχως καθυστέρηση, ενώ η Μιράντα την
περίμενε παρακολουθώντας την σαν να υποπτευόταν ότι θα επιχειρούσε κάποιο ύπουλο κόλπο. Ο Καρλ ήταν καθισμένος στο τραπέζι
ακόμα, χωρίς να καπνίζει πλέον. Ο Μελανόπτερος είχε επιστρέψει στο
σαλόνι και ήταν γαντζωμένος στην πλάτη της καρέκλας όπου πριν καθόταν η αφέντρα του.
Όταν η Τζέσικα είχε ετοιμαστεί και είπε, με μια μάλλον δυσαρεστημένη έκφραση στο πρόσωπό της, Πάμε, η Μιράντα δεν της απάντησε
αλλά στράφηκε στον Καρλ.
«Σ’ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δεν θα είχα φτάσει εδώ.»
«Δεν έκανα τίποτα,» αποκρίθηκε εκείνος.
«Και συγνώμη για το πρόβλημα που σου προκάλεσα στον αγώνα.
Απλώς... εκεί οδηγήθηκα για να σε συναντήσω. Αν μπορούσα να σε είχα συναντήσει αλλού, θα σε είχα συναντήσει αλλού.»
Αινιγματικά λόγια ξανά, σκέφτηκε ο Καρλ. «Δεν πειράζει,» αποκρίθηκε καθώς σηκωνόταν. «Ό,τι έγινε, έγινε.»
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«Θα σε ξεπληρώσω κάποια στιγμή για τη βοήθειά σου· μην αμφιβάλλεις. Όταν με χρειάζεσαι, θα είμαι κοντά· θα το δεις.»
Ο Καρλ χαμογέλασε. «Δεν καταλαβαίνω σχεδόν τίποτα από εσένα,
Μιράντα, αλλά πιστεύω ότι λες αλήθεια.»
Εκείνη τού επέστρεψε το χαμόγελο. «Προτιμώ, γενικά, να λέω αλήθεια παρά ψέματα.»
«Και τι θα γίνει τώρα;» ρώτησε ο Καρλ. «Πού πηγαίνετε;»
«Σε μια δουλειά. Δε χρειάζεται νάρθεις μαζί μας. Μπορεί νάναι επικίνδυνο, μάλιστα.»
«Κι αν θέλω να έρθω;»
«Γιατί;»
«Από περιέργεια. Θέλω να μάθω γιατί έγινε όλη τούτη η ιστορία.»
Η Τζέσικα, παρεμβαίνοντας στη συζήτησή τους, του είπε: «Δεν έχει
σχέση μ’εσένα.»
«Τώρα πλέον, νομίζω πως έχει.»
Η Τζέσικα αναστέναξε, αναποδογυρίζοντας τα μάτια. «Γιατί μπλέκεστε στις δουλειές μου, γαμώτο;» Και ύψωσε το χέρι της, για νάρθει ο
Μελανόπτερος να πιαστεί στον πήχη της.
«Στις δουλειές σου;» αντιγύρισε ο Καρλ. «Εσύ μπλέχτηκες πρώτη
στις δικές μου δουλειές! Και θα ήθελα, επίσης, το πιστόλι μου πίσω.
Πού το έχεις;»
«Δε μπορώ να σ’το δώσω· είσαι επικίνδυνος.»
«Πιο πολύ από εσένα;»
Η Μιράντα πλησίασε το σύνθετο, πήρε το πιστόλι πίσω από ένα κάδρο όπου ήταν κρυμμένο, και του το έδωσε.
«Ορίστε!» σύριξε η Τζέσικα. «Λες και κανένας σού είπε εσένα να ανακατευτείς πάλι!»
Ο Καρλ έκρυψε το πιστόλι του μέσα στο πανωφόρι του.
«Μετά από τα προβλήματα που του προκάλεσες,» είπε η Μιράντα
στη Τζέσικα, «το λιγότερο που του χρωστάς είναι να του δώσεις πίσω
το πιστόλι του. –Και τώρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο.»
«Θάρθω μαζί σας, Μιράντα,» δήλωσε ο Καρλ. «Είμαι περίεργος να δω
τι γίνεται, αν δεν έχεις αντίρρηση. Πού ακριβώς πηγαίνετε; Κάπου εδώ
κοντά, στην Α’ Κατωρίγια Συνοικία;»
«Όχι,» αποκρίθηκε η Μιράντα. «Πηγαίνουμε αρκετά μακριά από εδώ.
Στη Μαριονέτα.»
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Ο Καρλ συνοφρυώθηκε. «Μαριονέτα;»
«Μια συνοικία στ’ανατολικά, νότια του Ανατολικού Αερολιμένα της
Ρελκάμνια.»
«Ναι, σωστά,» είπε ο Καρλ. «Την έχω ακούσει. Δεν έχω πάει ποτέ,
όμως.»
«Βλέπεις που σου λέω; Είναι μακριά. Δε χρειάζεται να έρθεις.»
«Θέλεις να έρθω ή δεν θέλεις;»
Η Μιράντα τον παρατήρησε για λίγο σαν να μπορούσε να διαβάσει
κάτι πάνω στην όψη του και στο σώμα του και στον χώρο γύρω του.
Μετά είπε: «Αδιάφορο μού είναι, για να είμαι ειλικρινής. Εσύ αποφασίζεις.»
«Εμένα κανείς δεν θα με ρωτήσει;» διαμαρτυρήθηκε η Τζέσικα.
Δεν της έδωσαν απάντηση.
Ο Καρλ είπε: «Θα έρθω.»
Η Μιράντα χαμογέλασε. «Είσαι καλοδεχούμενος, βέβαια,» κι άγγιξε
φιλικά τον αριστερό του αγκώνα πάνω απ’το δερμάτινο πανωφόρι
του.
Η πελώρια μηχανική σφαίρα έβγαζε τώρα ακόμα πιο περίεργους θορύβους από πριν. Ο Κλεάνθης’σαρ, αρχικά, δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε, αλλά ύστερα, ξαφνικά, κατάλαβε: Ο γιγάντιος μηχανισμός προσπαθούσε να μιλήσει! Προσπαθούσε να μιλήσει στη γλώσσα των ανθρώπων. Και οι λέξεις αντηχούσαν παράξενα καθώς διάφορα μέρη της
σφαίρας ανοιγόκλειναν σαν στόματα ενώ άλλα κουνιόνταν σαν γλώσσες.
«...ΑιΡ... εΤΩ...» έλεγε η σφαίρα. «ΧΑΙΡ... εεετω... ΧαΙρΕτΩ...»
«Μιλάει!» έκανε, έκπληκτος, ο Ρότζερ. «Μα τα παπάρια του Κρόνου,
μιλάει!»
«...ΕχΕ... τΕ... ΚΛεισ... ΤΕΙ... ΕΔΩ... ΤΟ ξΕρΩ...»
«Μπορείς να μας βοηθήσεις να βγούμε απ’την ενδοδιάστασή σου;»
ρώτησε ο Κλεάνθης’σαρ.
«ΜπΟρΕιΤε... ΕΣεις ΝΑ Μας... ΒΟΗ... ΘΗ... ΣΕΤΕ...»
«Τι βοήθεια θέλετε από εμάς; Είμαστε παγιδευμένοι εδώ. Ήρθαμε από
το διαστασιακό πέρασμα, αλλά κάποια το έκλεισε πίσω μας, εσκεμμένα,
και–»
«Κι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε γιατί το έκανε, η καταραμένη!» μούγκρισε ο Ρότζερ.
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Η πελώρια μηχανική σφαίρα άρθρωσε με δυσκολία: «ΝΑ ΜΑΣ...
ΒοΗθΗσΕτΕ... ΝΑ βγΟΥμε..»
«Θέλετε να σας βοηθήσουμε να βγείτε;» είπε ο Κλεάνθης. «Από πού;
Από την ενδοδιάσταση;»
«ΝΑ βγΟΥμε!... ΕιΜαΣτΕ... Ετοι-οι-οι-οι... ΜΟΙ...»
Ο Κλεάνθης συνοφρυώθηκε. «Γι’αυτό κατεβαίνετε και μας τσιμπάτε;
Για να μάθετε από τις σκέψεις μας πώς μπορείτε να βγείτε από την ενδοδιάσταση;»
«ΗρΘαΤε... ΕδΩ... ΞΕΡ... ετε... ΤοΝ ΔΡΟ... ΜΟ...»
«Δεν μπορούμε να βγούμε,» είπε ο Κλεάνθης. «Αυτό σάς εξηγώ τώρα.
Ψάχνουμε κι εμείς τρόπο για να φύγουμε από εδώ.»
Ο Ρότζερ ψιθύρισε στους άλλους δύο άντρες: «Δεν ξέρω για σας, αλλά
εμένα αυτό το πράμα με τρομάζει. Αληθινά, θα θέλατε να συνεργαστούμε με κάτι τέτοιο;»
«Καλύτερο,» του αποκρίθηκε ο Έκρελ, «απ’το να πεθάνουμε της πείνας εδώ πέρα, δε νομίζεις;»
Οι Κομψευόμενοι Αλήτες ήρθαν μέσα σ’ένα φορτηγάκι, σταμάτησαν
μπροστά τους, κι άνοιξαν μια πλευρική πόρτα. Ο Νίνο, ο γιος του, και η
Βιργινία ανέβηκαν. Στο εσωτερικό του οχήματος ήταν έξι μέλη της
συμμορίας. Η οδηγός έβαλε αμέσως τους τροχούς σε κίνηση κι έφυγαν.
«Μια χαρά σάς βλέπω και τους δυο, αφεντικό!» γέλασε ο Τζακ ο Ταχυδακτυλουργός (που δεν ήταν ταχυδακτυλουργός, ουσιαστικά, αλλά
έκλεβε σαν ταχυδακτυλουργός), και οι υπόλοιποι συμμορίτες χαμογελούσαν και χτυπούσαν στην πλάτη και στον ώμο τον Νίνο και τον
Ραλφ.
«Ρε μαλάκα, αυτή τη φορά έμπλεξες πιο βαθιά απ’ό,τι συνήθως,» είπε ο Ροντ στον Ραλφ.
«Κι αν ο αρχηγός σκοτωνόταν για χάρη σου,» πρόσθεσε η Κάλθρα,
«ποτέ δεν θα σε συγχωρούσαμε.»
«Ποια είναι, όμως, η κούκλα;» ρώτησε ο Τζακ κοιτάζοντας τη Βιργινία.
«Την πήραμε μαζί μας,» εξήγησε ο Ραλφ, βάζοντας το χέρι του στους
ώμους της, κρατώντας την κοντά του, γιατί φαινόταν πολύ επιφυλακτική με τους συμμορίτες – σχεδόν τρομαγμένη από την παρουσία
τους. «Βιργινία τη λένε. Ήταν κι αυτή σταθερή στον Πολυφυή. Μπλεγμένη, ίσως, πιο άσχημα από εμένα.»
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«Κι αυτό,» είπε ο Ροντ γελώντας, «μάλλον είναι δύσκολο. Τι είσαι,
κοπελιά; Έκανες καμια κομπίνα για να τους κλέψεις πατέντες;»
«Με πούλησαν στην εταιρεία,» αποκρίθηκε η Βιργινία, κάνοντας
τους συμμορίτες να την κοιτάξουν παραξενεμένοι.
Ο Φοίβος και ο Ρίμναλ είχαν πάει να καθίσουν σ’ένα από τα πρωινά μπαρ της Ανακτορικής Συνοικίας, στον δέκατο-πέμπτο όροφο μιας
πολυκατοικίας όλο γυαλί και μέταλλο. Δίπλα τους ήταν ένα γιγάντιο
παράθυρο, κι από κάτω φαινόταν η μεγάλη Πλατεία Ανακτόρων.
«Τελείωσε, γίγαντα· μην ταλαιπωρείς άλλο το μυαλό σου,» είπε ο Ρίμναλ, πίνοντας μια γουλιά απ’τον Γλυκό Κρόνο του.
«Ναι,» αποκρίθηκε κουρασμένα ο Φοίβος, έχοντας την πλάτη του
ακουμπισμένη στο μεγάλο μαξιλάρι πίσω του, «έτσι φαίνεται.» Και
ήπιε κι εκείνος μια γουλιά απ’τον δικό του Γλυκό Κρόνο.
Ο Ρίμναλ άγγιξε το γόνατο του Φοίβου, έτριψε τον μηρό του. «Θα
κάνεις κι άλλους πίνακες.»
«Δεν είναι οι πίνακες το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ήμουν ανόητος. Και είχες δίκιο απ’την αρχή που μου έλεγες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την Κορίνα.»
Ναι, σκέφτηκε ο Ρίμναλ· θα έπρεπε να με είχες ακούσει. Αλλά δεν ήθελε να τον στεναχωρήσει κι άλλο. «Ο καθένας θα είχε τουμπαριστεί,
γίγαντα. Το ξέρεις ότι εγώ φρικάρω με όλες τις γυναίκες.» Χαμογέλασε
και, βγάζοντας τα γυαλιά του, ακούμπησε το κεφάλι του στον ώμο του
Φοίβου.
Ο Φοίβος γύρισε και τον φίλησε. «Μακάρι να μπορούσαμε κάπως να
την εντοπίσουμε,» είπε μετά.
«Καλύτερα που δεν μπορούμε.»
Η έκφραση του Φοίβου έγινε ερωτηματική.
«Νομίζεις ότι θα δίσταζε να κάνει οτιδήποτε για να μας βγάλει απ’τη
μέση;» είπε ο Ρίμναλ.
Ο Φοίβος το σκέφτηκε προς στιγμή. Ύστερα ένευσε. «Ναι,» είπε,
«μάλλον.» Και ήπιε μια γουλιά απ’τον Γλυκό Κρόνο του.
Οι συμπλοκές είχαν τελειώσει:
Η Νορέλτα-Βορ μονάχα καταστροφή διάβαζε στα σημάδια της Πόλης, στεκόμενη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος του Τάραλντεκ. Πλησίαζε μεσημέρι πλέον. Η Αστυφυλακή φαινόταν να έχει υποχωρήσει,
αλλά πολλοί – πάρα πολλοί – συμμορίτες είχαν σκοτωθεί. Η Νορέλτα
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διέκρινε τους θανάτους μέσα στα πολεοσημάδια: νεκροί νεκροί νεκροί
νεκροί νεκροί... Τη ζάλιζαν· της προκαλούσαν αποστροφή· της δυσκόλευαν την αναπνοή.
Καπνοί και φλόγες τύλιγαν τα οικοδομήματα του Περπατήματος
προς τα δυτικά. Και μέσα από τους καπνούς, η Νορέλτα είδε κάποιους
να έρχονται: μια οπλισμένη ομάδα Τρόμων της Σταχτόχρωμης, πεζοί
μαζί με οχήματα. Ανάμεσά τους, πάνω σ’ένα ανοιχτό τετράκυκλο, ήταν
η Βεατρίκη’χοκ: και η Θυγατέρα μπορούσε να διαβάσει τη θλίψη και
την οργή της παντού γύρω της, έτσι όπως αντανακλώνταν στα σημάδια της Πόλης.
Ο Τάραλντεκ! Η Νορέλτα κατάλαβε. Ο Τάραλντεκ είναι νεκρός!
Και τα πολεοσημάδια την προειδοποιούσαν τώρα για μια πιθανή απειλή. Η Βεατρίκη εξαρχής την έβλεπε με καχυποψία. Δεν πίστευε στη
Ρασιλλώ όπως ο Τάραλντεκ. Δε μπορώ να τη μεταχειριστώ επικαλούμενη θεϊκό δέος.
Αφήνοντας τη θέση της στο μπαλκόνι, η Νορέλτα-Βορ μπήκε στο σαλόνι του διαμερίσματος. Ο Νικόλαος ήταν καθισμένος σε μια πολυθρόνα, μ’ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, από την κάβα στη γωνία. Ακόμα ήταν
μουτρωμένος, θυμωμένος με τη Νορέλτα: και της άρεσε αυτό, γιατί
ήταν βέβαιη ότι μπορούσε οποιαδήποτε στιγμή να τον ξανακάνει να τη
λατρέψει.
«Πάμε,» του είπε. «Δεν έχουμε χρόνο – πάμε.»
«Γιατί;»
«Αν θέλεις, εσύ μείνε.» Η Νορέλτα τράβηξε ένα συρτάρι του σύνθετου και πήρε από μέσα ένα πιστόλι και δυο γεμιστήρες. Τα πολεοσημάδια τής είχαν δείξει, από ώρα, ότι κάποιο όπλο ήταν εκεί.
Έπιασε την τσάντα της από το τραπεζάκι και, περνώντας την στον
ώμο, βάδισε προς την εξώπορτα του διαμερίσματος.
Πίσω της άκουσε τα ξυπόλυτα πόδια του Νικόλαου πάνω στο πάτωμα, να την ακολουθούν. «Τι συμβαίνει, Νορέλτα; Τι είδες απέξω;»
«Ο Τάραλντεκ είναι νεκρός,» αποκρίθηκε εκείνη καθώς έφευγαν από
το διαμέρισμα, «και τους άλλους δεν τους εμπιστεύομαι. Δεν είναι τόσο... θρήσκοι.»
«Τα είχαμε όλα έτοιμα, αρχηγέ, όπως βλέπεις. Έτοιμα για γιορτή,» είπε ο Τζακ ο Ταχυδακτυλουργός. «Γιατί κανείς δεν αμφέβαλλε ότι
θα επέστρεφες νικητής. Αμφέβαλλε κανείς;» ρώτησε την ομήγυρη.
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Κανείς! φώναξαν ομαδικά οι Κομψευόμενοι Αλήτες. Κανείς! Κανείς!
Πολλοί χτυπούσαν τα χέρια τους στο μεγάλο τραπέζι γύρω απ’το οποίο ήταν καθισμένοι, ή χτυπούσαν μαχαιροπίρουνα αναμεταξύ τους.
Χαμογελούσαν και γελούσαν.
Οι δύο σύζυγοι του Νίνο κάθονταν κοντά του: η ξανθιά, λευκόδερμη
Κιμ στα δεξιά· η κατάμαυρη, μενεξεδομάλλα Κλόντια στ’αριστερά. Η
τελευταία ήταν μητέρα του Ραλφ, παρότι ο νεαρός δεν της έμοιαζε καθόλου· είχε πάρει τα πάντα από τον πατέρα του: γαλανόδερμος και
μελαχρινός, όπως ο Νίνο.
Οι Κομψευόμενοι Αλήτες ήταν, επί του παρόντος, συγκεντρωμένοι
στο άντρο τους, πάνω από ένα αρκετά μεγάλο εστιατόριο του Επιλογέα το οποίο τους ανήκε. Η Άνμα ήταν ανάμεσα τους· ο Νίνο την είχε
βρει να τον περιμένει εδώ, ξαφνιάζοντάς τον λιγάκι, γιατί νόμιζε ότι ώς
τώρα θα είχε φύγει πια. Κανείς άλλος εκτός από εκείνον δεν γνώριζε
ότι ήταν Θυγατέρα της Πόλης· τη θεωρούσαν μια φίλη του απλώς η
οποία ήξερε πολλά για κάθε είδους όπλο. Δε θα μπορούσαν ποτέ να
φανταστούν πόσα πολλά...
Η Άνμα καθόταν τώρα αντίκρυ στη Βιργινία και τον Ραλφ: μια ψηλή,
καλογυμνασμένη γυναίκα με δέρμα λευκό-ροζ και κοντοκουρεμένα
ξανθά μαλλιά, ντυμένη με καρό πουκάμισο κι ένα δερμάτινο κολάρο με
περίτεχνα σχήματα.
«Σας ευχαριστώ!» είπε ο Νίνο χαμογελώντας, υψώνοντας το ποτήρι
του με τη σαμπάνια. «Σας ευχαριστώ όλους για την πίστη σας
σ’εμένα.»
«Αν δεν πιστεύαμε σ’εσένα, αρχηγέ,» του είπε ο Βισδέλος ο Νάνος
(που ήταν ο πιο γιγαντόσωμος ανάμεσά τους), «δεν θα ήσουν αρχηγός.» Ήταν από τους πιο καλούς φίλους του Νίνο.
«Ούτε αρχηγός μας θα ήσουν αν δεν έκανες τρελά πράγματα όπως
αυτό που έκανες τώρα,» πρόσθεσε η Μοργκάνα, που είχε μόνο αριστερό χέρι· το δεξί έλειπε από τον αγκώνα.
«Κάποιος έπρεπε να σώσει τον γιο μου,» είπε ο Νίνο. «Και μόνο τον
εαυτό μου μπορούσα να στείλω εκεί μέσα· κανέναν άλλο.»
«Κινδυνέψατε πολύ;» ρώτησε ο Τζακ ο Ταχυδακτυλουργός.
«Αρκετά. Χάρη στην Άνμα τα καταφέραμε, βασικά.» Ο Νίνο ύψωσε
το ποτήρι του προς τη Θυγατέρα της Πόλης.
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Εκείνη, υπομειδιώντας, ύψωσε το δικό της ποτήρι ως απάντηση, το
οποίο ήταν γεμάτο με Κρύο Ουρανό.
«Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς παγιδεύτηκες εκεί μέσα, Ραλφ,» είπε η Κιμ, η δεύτερή του μητέρα, την οποία ο Ραλφ αγαπούσε όσο και την Κλόντια, την πραγματική του μητέρα, ο Νίνο ήταν
σίγουρος.
«Ούτε εγώ έχω καταλάβει πώς ακριβώς παγιδεύτηκε,» είπε ο αρχηγός των Κομψευόμενων Αλητών. Ο γιος του, τηλεπικοινωνιακά, δεν
του είχε αναφέρει παρά ελάχιστα πράγματα – ίσως επειδή ήθελε να
καλύψει κάποιον ή να κρύψει κάτι, υποπτευόταν ο Νίνο. Οι άνθρωποι
των Βόρ’νοθροκ αναμφίβολα παρακολουθούσαν τις τηλεπικοινωνίες
των υπαλλήλων τους. «Μας χρωστάς κάποιες εξηγήσεις, μικρέ.»
«Στην αρχή δεν είχα σκοπό να κάνω κομπίνα,» αποκρίθηκε εκείνος,
σκουπίζοντας τα χείλη του καθώς είχε μόλις φάει μια μεγάλη μπουκιά
από την κοκκινιστή γαλοπούλα του. «Ήθελα απλώς να δω τι γίνεται
μες στην εταιρεία. Έφτιαξα, έτσι, μια ψεύτικη ταυτότητα για να μπω.
Ή, μάλλον, εντάξει, το είχα λιγάκι υπόψη μου ότι κάτι μπορεί να έκανα,
αλλά δεν είχα τίποτα σχεδιασμένο. Καταλαβαίνετε...»
«Και τι έγινε, τελικά;» ρώτησε η Κάλθρα, ανάβοντας ένα μεγάλο
πούρο και ρουφώντας καπνό.
«Θυμάστε εκείνη την αριστοκράτισσα που είχα σουφρώσει την τσάντα της και μετά είχαμε... είχαμε ψιλοέρθει κοντά οι δυο μας;»
«Τη Ραλτάνα-Ράθωζ,» είπε ο Νίνο. Η τύπισσα ήταν πάνω από δέκα
χρόνια μεγαλύτερη από τον γιο του. Τον έβλεπε, αναμφίβολα, σαν μισθωμένο συνοδό που δεν παίρνει μισθό. Του Νίνο δεν του άρεσε καθόλου αυτό, αλλά δεν είχε κάνει τίποτα, γιατί ο μικρός δεν ήταν και τόσο
μικρός, γαμώτο. Νόμιζα όμως ότι την είχε βαρεθεί πια. Αυτή τον έμπλεξε με τον Πολυφυή;
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Ραλφ. «Μου είχε πει πως, όσο ήμουν μέσα στην
εταιρεία, αν κατάφερνα να βουτήξω κάποια πατέντα και να της τη
δώσω, θα την ήθελε.»
«Και το έκανες, ανόητε;» είπε ο Νίνο.
«Δε μου φάνηκε και τόσο δύσκολο, πατέρα. Όταν είσαι μέσα σ’έναν
οργανισμό μπορείς να δεις πολλά που δεν φαίνονται από έξω. Αλλά
τελικά με παρακολουθούσαν και με μάγκωσαν, κι έτσι έγινα σταθερός
και δεν μπορούσα να φύγω από εκεί.»
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«Η Ραλτάνα-Ράθωζ πήρε την πατέντα;» ρώτησε η Κιμ, περίεργη.
«Με πρόλαβαν λίγο προτού τη συναντήσω για να της τη δώσω. Πρέπει να κατασκόπευαν τον τηλεπικοινωνιακό πομπό μου οι καριόληδες.
Μου την είχαν στημένη στη γωνία. Κυριολεκτικά.» Ήπιε μια μεγάλη
γουλιά απ’το κρασί του.
«Ευτυχώς που δεν χρησιμοποιούσες αληθινή ταυτότητα, τουλάχιστον...» είπε ο Νίνο, αγριοκοιτάζοντάς τον.
«Δεν είμαι ηλίθιος, πατέρα.»
«Όπως και νάχει, καλό θα ήταν να μείνεις στην αφάνεια για κάποιο
καιρό. Μέχρι να πιστέψουν ότι την έχεις κοπανήσει απ’τον Επιλογέα κι
έχεις τραβήξει γι’αλλού.»
«Εντάξει,» ένευσε ο Ραλφ.
«Μην κάνεις καμια ανοησία,» τον προειδοποίησε ο Νίνο.
«Εσύ,» ρώτησε ο Βισδέλος ο Νάνος τη Βιργινία, «τι μέρος του λόγου
είσαι;»
Η Βιργινία τον κοίταξε σαν να τον φοβόταν, έτσι γιγαντόσωμος και
μαλλιάς όπως ήταν.
Ο Νίνο χαμογέλασε. «Ο Βισδέλος είναι πιο φιλικός απ’ό,τι φαίνεται,
Βιργινία,» της είπε.
Και η κοπέλα χαμογέλασε επίσης. «Ήμουν σταθερή κι εγώ,» είπε.
«Μέσα στον Πολυφυή. Και... έτυχε να είμαστε μαζί με τον Ραλφ όταν ο
πατέρας του ήρθε.»
«Και θα μείνεις εδώ τώρα;» τη ρώτησε η Μοργκάνα. «Θα γίνεις της
οικογένειας.» Έλεγαν οικογένεια τη συμμορία τους οι Κομψευόμενοι
Αλήτες.
«Δεν ξέρω...» είπε διστακτικά η Βιργινία, κατεβάζοντας το βλέμμα
στο πιάτο της.
«Δεν είσαι από τον Επιλογέα;» ρώτησε η Άνμα, ξαφνιάζοντας τους
Αλήτες.
Η Βιργινία έστρεψε τα μάτια της στη Θυγατέρα της Πόλης, μοιάζοντας κι εκείνη ξαφνιασμένη. «Ναι... Πώς το καταλάβατε;»
Μη ρωτάς πώς καταλαβαίνει ό,τι καταλαβαίνει, σκέφτηκε ο Νίνο. Ποτέ μη ρωτάς. Αλλά έμεινε σιωπηλός.
Η Άνμα είπε: «Από πού είσαι;»
«Από τη Συρροή.»
«Από πού;» έκανε η Κλόντια. «Και πώς κατέληξες εδώ, κοπέλα μου;»
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«Πού είναι η Συρροή, ρε παιδιά;» ρώτησε ο Ροντ. «Συνοικία είναι;»
«Ναι,» του είπε ο Τζακ. «Στην άλλη άκρη της Ρελκάμνια. Προς τα ανατολικά. Πού είναι τα Σταυροδρόμια, που λένε... Πού είναι η διαστασιακή δίοδος για Βίηλ...»
«Ναι, ξέρω. Εκεί είναι η Συρροή;»
«Εκεί κοντά.»
«Στου Σκοτοδαίμονος τη μάνα, το λοιπόν.»
«Ακριβώς,» είπε ο Τζακ. Και στράφηκε στη Βιργινία. «Πώς ήρθες στα
μέρη μας;»
«Με έκλεψαν,» αποκρίθηκε εκείνη, μοιάζοντας ακόμα κάπως διστακτική, σαν να μην ήξερε αν έπρεπε να τους εμπιστευτεί. «Μια συμμορία. Με άρπαξε και με πήρε μαζί της. Είχαν αρπάξει κι άλλους. Τους πουλούσαν.»
«Τι συμμορία είν’ αυτή;» ρώτησε η Μοργκάνα.
«Οι Ανθρωποκλέφτες,» είπε η Άνμα, με σκοτεινή όψη.
«Ναι,» ένευσε η Βιργινία, «έτσι τους λένε.»
«Κυκλοφορούν σ’όλη τη Ρελκάμνια,» εξήγησε η Άνμα στους Κομψευόμενους Αλήτες.
«Νομίζω πως τους έχει πάρει τ’αφτί μου,» είπε ο Νίνο. «Αλλά δεν είχαμε ποτέ κανένα νταλαβέρι μαζί τους.»
«Είναι από τα χειρότερα καθάρματα που μπορείς να συναντήσεις σε
τούτη τη διάσταση, Νίνο,» τον διαβεβαίωσε η Άνμα. Και προς τη Βιργινία: «Πού σε πούλησαν;»
«Στον Πολυφυή,» απάντησε η κοπέλα. «Μ’έβαλαν να υπογράψω ότι
δεχόμουν να γίνω ‘σταθερή’ στην εταιρεία για να δουλεύω, να τρώω,
και να μένω εκεί για τα επόμενα είκοσι χρόνια.»
«Δεν έπρεπε νάχες δεχτεί, μα τον Κρόνο!» είπε ο Ροντ.
«Δε μπορούσα να κάνω αλλιώς,» αποκρίθηκε η Βιργινία. «Θα με...»
Κοίταξε πάλι το πιάτο της. «Θα με πήγαιναν πουθενά χειρότερα. Δε
μπορούσα να τους ξεφύγω.»
Η Άνμα τη ρώτησε: «Έχεις συγγενείς στη Συρροή;»
«Ναι.»
«Και σε έχουν χάσει, υποθέτω...»
«Ναι.» Η Βιργινία την κοίταζε επιφυλακτικά.
«Θέλεις να τους ξαναδείς; Θέλεις να επιστρέψεις στη Συρροή;»
125

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

«Ναι, αλλά... είναι εύκολο; Μπορεί να γίνει;» Υπήρχε ξαφνική ελπίδα
στα μάτια της.
Ο Ραλφ αγκάλιασε τους ώμους της. «Γιατί δεν μένεις μαζί μας; Οι
Κομψευόμενοι Αλήτες είναι άρχοντες στον Επιλογέα! Όχι οι μοναδικοί
άρχοντες, αλλά άρχοντες, μα τον Κρόνο!»
Η Βιργινία κοίταζε την Άνμα. «Γιατί με ρωτάτε;»
«Τυχαίνει να κατευθύνομαι προς τη Συρροή,» αποκρίθηκε η Θυγατέρα της Πόλης. «Θα μπορούσα να σε πάρω μαζί μου.»
«Στη Συρροή;» έκανε ο Ραλφ. «Μας δουλεύεις; Τι δουλειά μπορεί νάχεις τόσο μακριά;»
«Ήρεμα, μικρέ,» του είπε ο Νίνο. «Χρωστάς την ελευθερία σου στην
Άνμα, και δεν είναι η θέση σου να της μιλάς έτσι. Είναι φίλη μας, όχι
μέλος της οικογένειας.»
Η Άνμα αποκρίθηκε στον Ραλφ: «Οι δουλειές μου εκεί είναι προσωπικές.» Και προς τη Βιργινία: «Αν θέλεις μπορείς να έρθεις μαζί μου.»
Ο Ραλφ κοίταξε τη Βιργινία ερωτηματικά. Εκείνη μόρφασε ατενίζοντας το πρόσωπό του. «Μη θυμώσεις,» είπε. «Θέλω να επιστρέψω
στους δικούς μου.»
Ο Ραλφ ήταν προς στιγμή ανέκφραστος. Ύστερα χαμογέλασε σαν να
ήταν ο μεγάλος της αδελφός, την αγκάλιασε τρίβοντας της την πλάτη,
και τη φίλησε στο μάγουλο. «Εντάξει,» είπε. «Αλλά να προσέχεις.»
Εκείνη ένευσε, και τον φίλησε στα χείλη.
Ο Νίνο σκέφτηκε: Ο μικρός, κατά βάθος, έχει πιο καλή καρδιά από οποιονδήποτε άλλο εδώ μέσα. Μακάρι να είχε και πιο καλό κεφάλι...
Η Βιργινία στράφηκε στην Άνμα ξανά. «Θα φύγουμε σήμερα;»
Εκείνη ανασήκωσε τον έναν ώμο. «Σήμερα... αύριο... μεθαύριο. Δε
βιάζομαι. Εσύ αποφασίζεις.»
Η Βιργινία χαμογέλασε. Έμοιαζε να μη μπορεί να πιστέψει στην ξαφνική τύχη της.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΤΡΙΤΗ
«...Και απόψε, φίλες και φίλοι, στις οκτώ και μισή,
στην Αρένα των Σκηνοποιών, θα γίνει μια μονομαχία
που πολλοί λένε πως περιμένουν (αν και εγώ προσωπικά δεν παρακολουθώ μονομαχίες): η Ανίκητη Αλβέρτα θα αντιμετωπίσει τον Κακό Κάδμο, σε αγώνα
περιορισμένης επιθετικότητας. Εισιτήρια μπορείτε να
αγοράσετε από όλα τα γνωστά καταστήματα πώλησης εισιτηρίων, καθώς και από το ίδιο το περίπτερο
της Αρένας. Και ο σταθμός μας προσφέρει τέσσερα
εισιτήρια δωρεάν στους τέσσερις πρώτους τυχερούς
που θα μας καλέσουν τώρα!»
Βγήκαν με προσοχή από την πολυκατοικία, αποφεύγοντας τους
Τρόμους στους δρόμους, περνώντας πίσω από τις πλάτες τους, περνώντας από τα σημεία όπου, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δεν κοιτούσαν.
Ο Νικόλαος αισθανόταν τις τρίχες του ορθωμένες καθώς ακολουθούσε
τη Νορέλτα-Βορ, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γυναίκα απέφευγε τα μέλη της συμμορίας τού φαινόταν σχεδόν υπερφυσικός. Ήταν
δυνατόν να είναι, όντως, Θυγατέρα της Πόλης;
«Να πάμε να πάρουμε τον σάκο μου,» της είπε. «Δε μπορώ να τον
αφήσω εκεί κάτω – έχω βιβλία μέσα – και άλλα πράγματα – πράγματα
της μητέρας μου. Πρέπει να πάω να τον πάρω, Νορέλτα!»
Η Νορέλτα τον κοίταξε με κάποια δυσαρέσκεια καθώς είχαν σταματήσει πίσω από μια γωνία, αφήνοντας δύο συμμορίτες να περάσουν
από μπροστά τους καβάλα σε δίκυκλα. «Εντάξει,» του είπε, «πάμε.»
Ο Νικόλαος αισθανόταν πολύ άβολα να βαδίζει ξυπόλυτος καθώς ξανά την ακολουθούσε.
(Η Βιργινία δεν ήθελε να περιμένει. Ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα της το συντομότερο δυνατό, να ξαναδεί τους δικούς της.
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Τ’αδέλφια της και οι γονείς της της είχαν λείψει τόσο! Και ήταν σίγουρη πως θα ανησυχούσαν πολύ γι’αυτήν. Θα την είχαν για νεκρή, μάλλον. Ζήτησε από την Άνμα να φύγουν σήμερα κιόλας. Αλλά εκείνη πρότεινε να ετοιμαστούν πρώτα. Το ταξίδι ήταν μακρύ. Έτσι, το απόγευμα
πήγαν σε μια από τις αγορές του Επιλογέα για να εφοδιαστούν με ό,τι
πιθανώς να τους χρειαζόταν. Η Βιργινία, ύστερα από την απόδραση
από τον Πολυφυή, δεν είχε τίποτα μαζί της. Η Άνμα προθυμοποιήθηκε
να της αγοράσει διάφορα πράγματα, και ο Ραλφ επίσης. Δεν ήταν θυμωμένος που η Βιργινία θα έφευγε, και εκείνη αισθανόταν ανακουφισμένη από αυτό· δεν θα ήθελε να ήταν θυμωμένος μαζί της. Της άρεσε
ο Ραλφ.)
Η Τζέσικα δεν είχε δικό της όχημα, αλλά φρόντισε σύντομα να κλέψει ένα χαμηλό τετράκυκλο. Δεν ήθελε να ταξιδέψει καβαλώντας πίσω
από τη Μιράντα ή τον Καρλ. Η Μιράντα τη συνόδεψε για να πάνε να
κάνουν την κλοπή· δεν την εμπιστευόταν για να την αφήσει μόνη. Ο
Καρλ τις περίμενε να τον συναντήσουν σε μια γωνία, και δεν άργησε
να τις δει να έρχονται.
«Πού το βρήκατε αυτό;» ρώτησε κοιτάζοντας το χαμηλό τετράκυκλο. «Φαίνεται παλιό.» Ήταν, αναμφίβολα, λερωμένο· η βαφή ξεθωριασμένη σε πολλά σημεία· ένα παράθυρο ραγισμένο.
«Σε μια μάντρα ήταν,» αποκρίθηκε η Μιράντα καβάλα στο δίκυκλό
της. «Αν είναι να κλέβεις, καλύτερα να κλέβεις πράγματα που δεν τα
πολυθέλουν οι άλλοι.»
Η Τζέσικα τής είπε, από το παράθυρο του τετράκυκλου: «Προτιμάς
να οδηγώ μια σακαράκα για νάχεις το πάνω χέρι.»
«Η Αδελφή μου πάντα σκέφτεται καλά πράγματα για μένα...»
«Και έχει τους λόγους της!» Τα γκρίζα μάτια της Τζέσικας φανέρωναν μόνο οργή.
Ο Καρλ ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί αποκαλούσαν Αδελφή η μία την άλλη. Αλλά ήταν βέβαιος ότι δεν ήταν βιολογικές αδελφές. Κάτι άλλο τις συνέδεε. Ίσως να ανήκαν στην ίδια οργάνωση.
Όμως τι οργάνωση θα μπορούσε να ήταν αυτή;
«Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βγούμε από την ενδοδιάσταση;» ρώτησε ο Κλεάνθης’σαρ την πελώρια μηχανική σφαίρα. «Υπάρχει κάποιος
τρόπος να συνεργαστούμε;»
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«ΔεΝ... ΜπΟρ... ΟΥΟΥΟΥμε ΝΑ... ΦυΓουΜΕ... μΟνΟ ΕΣΕΙΣ... ΞΕρεΤΕ
ΠώΣ...»
«Δεν ξέρουμε πώς,» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης. «Μας έκλεισαν μέσα, από
την άλλη μεριά, από τη Ρελκάμνια. Δεν μπορούμε να βγούμε.»
«ΕΙΣτεεεεεε... ΑχΡηΣτΟι!» Τα μυριάδες στόματα και οι γλώσσες της
μηχανικής σφαίρας κινούνταν σπασμωδικά.
Ύστερα, η σφαίρα υψώθηκε πάλι στους ουρανούς.
«Η συναναστροφή μας μαζί τους δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά,» σχολίασε ο Ρότζερ, κοιτάζοντας ψηλά.
«Δε νομίζω να προσπαθήσουν να μας σκοτώσουν τώρα...» είπε ο Έκρελ, «έτσι;» Στράφηκε στον Κλεάνθη. «Έτσι;»
Ο μάγος ήταν σιωπηλός. Συλλογισμένος.
Καθώς ξεκινούσαν, ο Καρλ επάνω στο δίκυκλό του, η Μιράντα επάνω στο δικό της δίκυκλο, και η Τζέσικα μέσα στο κλεμμένο τετράκυκλο
μαζί με τον Μελανόπτερο, ο Καρλ ρώτησε τη Μιράντα: «Τι ακριβώς
πάμε να κάνουμε στη Μαριονέτα, αν επιτρέπεται; Ή μήπως είναι μυστικό;»
«Αν ήταν μυστικό, θα σ’αφήναμε νάρθεις μαζί μας;»
«Τι συμβαίνει, τότε; Τι είν’ αυτός ο κώδικας που ήθελες από τη Τζέσικα;»
«Ανοίγει μια πόρτα ασφαλείας,» αποκρίθηκε η Μιράντα, καθώς οδηγούσαν μέσα στην Α’ Κατωρίγια Συνοικία κατευθυνόμενοι νότια μες
στο μεσημέρι, προς τη Ρόδα, απ’την οποία είχαν έρθει.
«Θησαυροφυλακίου;»
«Θα μπορούσε να ήταν και σε θησαυροφυλάκιο. Αλλά δεν είναι. Είναι
η είσοδος μιας ενδοδιάστασης, Καρλ.»
«Ενδοδιάστασης;»
«Δεν ξέρεις τι είναι η ενδοδιάσταση;»
«Μια μικρότερη διάσταση μέσα σε μια μεγαλύτερη.»
Η Μιράντα ένευσε. «Η Τζέσικα έχει κλειδώσει εκεί κάποιους φίλους
μου.»
Ένα κουδούνι χτυπούσε δυνατά.
Ο αγώνας ξεκινούσε!
Το πλήθος στις κερκίδες σιωπούσε καθώς φώτα έπεφταν στην
αρένα και όλη η υπόλοιπη αίθουσα σκοτείνιαζε.
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(Το πρωί θα ερχόταν η Άνμα να την πάρει για να φύγουν με πλοίο
από τις αποβάθρες του Πλευροπόταμου. Η Βιργινία αποφάσισε να διανυκτερεύσει με τον Ραλφ. Και η νύχτα αποδείχτηκε, το λιγότερο... επεισοδιακή. Ο Ραλφ έμοιαζε να μην είναι πρόθυμος ποτέ να τελειώσει
μαζί της· κι ορισμένα από αυτά που έκαναν οι δυο τους η Βιργινία θα
κοκκίνιζε αν της έλεγαν να τα κάνει, αλλά εδώ δεν της φαίνονταν παρά
φυσικά. «Είσαι σίγουρη ότι θες να φύγεις;» τη ρώτησε, αργά μετά τα
μεσάνυχτα· κι εκείνη τού απάντησε: «Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να μείνω. Θέλω να ξαναδώ τους δικούς μου. Αλλά ίσως να ξαναγυρίσω. Ίσως
να ξαναγυρίσω...» και φιλιόνταν πάλι, αγκαλιασμένοι δυνατά. Η Βιργινία δεν είχε ποτέ παλιότερα γνωρίσει τόση ζεστασιά και ενθουσιασμό
με κανέναν. Και οι Ανθρωποκλέφτες την είχαν κάνει, για κάποιο καιρό,
να απεχθάνεται κάθε σωματική επαφή. Την είχαν τρομοκρατήσει.)
Κανένας συμμορίτης δεν ήταν στον δρόμο, και η πλάκα που ο Νικόλαος είχε σηκώσει για να βγουν από την Κατακόμβη ήταν ακόμα πεσμένη στο πλάι· κανείς δεν είχε κλείσει το άνοιγμα. Κοίταξε μέσα για
να δει αν μπορούσε να διακρίνει τον σάκο του και, ναι, όντως μπορούσε. «Μια στιγμή,» είπε στη Νορέλτα, και γονάτισε, έβαλε το ένα του
πόδι σ’ένα από τα σκαλιά της επικίνδυνης λαξευτής σκάλας μες στο
άνοιγμα, κι άρχισε να κατεβαίνει. Με προσοχή. Οι πέτρες ήταν υγρές
και γλιστερές.
Προς το τέλος – ευτυχώς προς το τέλος – ο Νικόλαος γλίστρησε κι
έπεσε πάνω στον σάκο του. Ανασηκώθηκε μουγκρίζοντας.
«Είσαι καλά;» τον ρώτησε η Νορέλτα-Βορ από πάνω.
«Ναι.» Ο Νικόλαος έτριψε το γόνατό του. Ήταν βέβαιος ότι δεν είχε
σπάσει τίποτα. Δίπλα από τον σάκο του ήταν αφημένα τα παπούτσια
και οι κάλτσες του, τα οποία είχε βγάλει για να σκαρφαλώσει πριν.
Τώρα τα έβαλε μες στον σάκο και τον πήρε στους ώμους.
«Περίμενε!» του φώναξε η Νορέλτα. «Μην ανεβαίνεις.»
«Γιατί;»
«Θα σου ρίξω κάτι για να πιαστείς· η σκάλα γλιστρά. Περίμενε.»
Και ο Νικόλαος την είδε να φεύγει από το άνοιγμα.
Ο Καρλ είπε στη Μιράντα, απορημένος: «Τους κλείδωσε εκεί;
Γιατί; Για πλάκα τόκανε κι αυτό;»
«Δεν ξέρω, αλλά είναι πιθανό.»
«Τι είναι; Είναι τρελή;»
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«Μην το ψάχνεις· είναι αυτό που είναι.»
Αινιγματικά λόγια. Όλο αινιγματικά λόγια, σκέφτηκε ο Καρλ. «Και η
ενδοδιάσταση... είναι επικίνδυνη;»
«Δεν είμαι βέβαιη, αλλά την είχαν φτιάξει οι Παντοκρατορικοί πριν
από χρόνια για να κάνουν κάποιου είδους πειράματα. Για να κατασκευάσουν κάποιο όπλο, βασικά.»
«Τι όπλο;»
«Δε νομίζω ότι πρόλαβαν να τελειώσουν τα πειράματά τους.»
«Και οι φίλοι σου τι ήθελαν εκεί; Ποιοι είναι;» Είναι κι αυτοί περίεργοι σαν εσένα και τη Τζέσικα; Είναι... της ίδιας οργάνωσης; Αδέλφια σας;
«Ένας μάγος του τάγματος των Ερευνητών κι ένας μηχανικός. Κι έχουν μαζί τους κι έναν γνωστό τους που εργάζεται ως σωματοφύλακας και μισθοφόρος. Ο μάγος, βασικά, ήθελε να ερευνήσει την ενδοδιάσταση, και τον Έκρελ – ο μηχανικός είναι αυτός – τον ενδιέφερε να
δει το πειραματικό όπλο.»
«Και η Τζέσικα τι σχέση έχει μ’όλα τούτα;»
«Τους έδωσε τον κώδικα για ν’ανοίξουν την πόρτα ασφαλείας. Δεν
μπορούσαν να μπουν αλλιώς.»
«Κι εσύ πώς έμαθες ότι...;»
«Μου τα είπε ένας άλλος γνωστός μου, που ξέρει τον Κλεάνθη’σαρ –
τον μάγο Ερευνητή. Μου είπε ότι μια γυναίκα μ’ένα μαύρο περιστέρι,
που την έλεγαν Τζέσικα, υποσχέθηκε να τους δώσει τον κώδικα, αλλά
ακόμα δεν έχουν επιστρέψει από εκεί, και ανησυχεί. Πήγαμε έτσι, εγώ
και ο Ηρακλής, στην πόρτα ασφαλείας – την είσοδο της ενδοδιάστασης – και τη βρήκαμε κλειστή και κλειδωμένη. Και... δεν είχα αμφιβολία ότι η Τζέσικα τούς είχε κλειδώσει μέσα και είχε φύγει.»
«Κι όλ’ αυτά έγιναν στη Μαριονέτα, έτσι;»
«Ναι.»
«Πριν από πόσο καιρό;»
«Κανένα μήνα.»
«Έψαχνες τη Τζέσικα εδώ κι ένα μήνα;» έκανε, έκπληκτος, ο Καρλ.
«Ναι.»
Και πώς κατέληξες ν’ακολουθείς εμένα στις Ανάλαφρες Ερημιές, μα
τον Κρόνο; «Και είσαι σίγουρη ότι οι αποκλεισμένοι φίλοι σου είναι
ακόμα ζωντανοί; Έχουν φαγητό μαζί τους; Έχουν νερό;»
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«Ο Ηρακλής μού είπε ότι είχαν πάρει εφόδια γιατί δεν ήξεραν πώς
ακριβώς είναι η ενδοδιάσταση. Αλλά εκείνο που μου δίνει ελπίδες είναι, κυρίως, το ότι η ενδοδιάσταση κινείται μέσα στον χρόνο πιο αργά
απ’ό,τι η Ρελκάμνια. Πολύ πιο αργά.»
«Δηλαδή;»
«Για κάθε μία ώρα που περνά εκεί, μία μέρα έχει περάσει εδώ.»
Ο Καρλ συνοφρυώθηκε μέσα απ’το κράνος του. «Επομένως...» μουρμούρισε προσπαθώντας να υπολογίσει.
«Επομένως,» είπε η Μιράντα, «ο ένας μήνας εδώ ισοδυναμεί με περίπου τριάντα-δύο ώρες εκεί. Δεν έχω χάσει και τόσο πολύ χρόνο.»
Η Ανίκητη Αλβέρτα βγήκε στην αρένα.
Ύψωσε τη γαντοφορεμένη γροθιά της στον αέρα. Μια γυναίκα χρυσόδερμη, καλογυμνασμένη, με κοντά κόκκινα μαλλιά. Ντυμένη με σφιχτοδεμένο μαύρο στηθόδεσμο, μακριά μαύρη περισκελίδα, ψηλές μαύρες μπότες, και μαύρα γάντια πυγμαχίας.
Το πλήθος στις κερκίδες ζητωκραύγασε. Πολλοί την περίμεναν πώς
και πώς. Την είχαν ακούσει μόνο ως θρύλο.
Από την αντικρινή μεριά της αρένας βγήκε ο Κακός Κάδμος, ένας μονομάχος ντόπιος στον Ήδιστο, κατάλευκος στο δέρμα, με κουκούλα να
καλύπτει ολόκληρο το κεφάλι του. Κουκούλα από κόκκινο δέρμα με
μαύρες λωρίδες κι ανοίγματα μόνο για τα μάτια, τη μύτη, και το στόμα.
Φορούσε πέτσινο παντελόνι, αλλά ήταν ξυπόλυτος, κι από τη μέση κι
επάνω γυμνός. Είχε μεγάλους μύες, και στήθος που θύμιζε κοτρόνα. Τα
χέρια του ήταν ντυμένα με κόκκινα γάντια πυγμαχίας.
Ξεπροβάλλοντας στην αρένα, έβγαλε ένα τρομερό γρύλισμα πηδώντας στον αέρα. Το πλήθος ζητωκραύγασε. Ο Κακός Κάδμος στάθηκε
αντίκρυ της Ανίκητης Αλβέρτας με τα γόνατα λυγισμένα, αγριοκοιτάζοντάς την και συνεχίζοντας να γρυλίζει. Εκείνη δεν έμοιαζε εντυπωσιασμένη.
Περίμεναν μέχρι ν’ακουστεί το σφύριγμα της έναρξης του αγώνα.
Ο Νικόλαος περίμενε τη Νορέλτα-Βορ να επιστρέψει· κι όταν ήταν
έτοιμος να την αγνοήσει και ν’αρχίσει να σκαρφαλώνει τα επικίνδυνα
σκαλοπάτια, εκείνη εμφανίστηκε ξαφνικά στο άνοιγμα από πάνω του.
«Δεν πιστεύω να ήσουν έτοιμος να φύγεις,» του είπε σαν να ήξερε τις
σκέψεις του. Αλλά πώς μπορεί να ήταν αυτό δυνατόν; Ήταν, πράγματι,
στοιχειακό της Ρελκάμνια;
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«Έφερες κάτι;» τη ρώτησε.
Η Νορέλτα έριξε έναν λαστιχένιο σωλήνα μες στο άνοιγμα. «Πιάσου
γερά κι ανέβα.»
Ο Νικόλαος πιάστηκε απ’τον σωλήνα και, βάζοντας τα γυμνά πόδια
του στα υγρά πέτρινα σκαλοπάτια, ανέβηκε. Φτάνοντας επάνω, είδε
ότι η άλλη άκρη του σωλήνα ήταν δεμένη σ’έναν στύλο παραδίπλα.
«Πού βρήκες τον σωλήνα;»
«Όλο ερωτήσεις είσαι. Πάμε, όσο έχουμε ακόμα καιρό.»
Ο Νικόλαος την ακολούθησε ξανά.
Περίμεναν να δουν μήπως τα έντομα ξανάρχονταν από το μηχανικό
φεγγάρι στον ουρανό. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Μονάχα ο ξερός άνεμος
ακουγόταν να σφυρίζει, και η ησυχία που είχε ξαφνικά απλωθεί στην
ενδοδιάσταση φάνταζε τρομαχτική.
«Έχεις καμια ιδέα, μάγε;» ρώτησε ο Έκρελ.
Ο Κλεάνθης’σαρ αποκρίθηκε: «Όχι,» και κάθισε στο χώμα.
Σταμάτησαν σ’ένα πανδοχείο της Ρόδας, γιατί ήταν μεσημέρι κι έπρεπε να ξεκουραστούν λίγο. Η Τζέσικα δεν οδηγούσε από το πρωί,
αλλά ο Καρλ και η Μιράντα οδηγούσαν. Και προβλεπόταν να οδηγούν
ώς το βράδυ σήμερα. (Επιπλέον, το νευρικό σύστημα του Καρλ ήταν
κλονισμένο από την ενεργειακή ριπή της Τζέσικας, και το στήθος του,
όπου τον είχε πετύχει η ριπή, ήταν καψαλισμένο, τα ρούχα του
σ’εκείνο το σημείο μαυρισμένα και τρυπημένα.) Το δωμάτιο που έκλεισαν ήταν τρίκλινο, φυσικά, γιατί η Μιράντα δεν ήθελε ν’αφήσει
καθόλου μόνη της τη Τζέσικα. Ήταν φανερό πως φοβόταν ότι μπορεί η
Αδελφή της να εξαφανιζόταν με την πρώτη ευκαιρία.
«Σου έδωσα την υπόσχεσή μου, δεν σ’την έδωσα;» είπε η Τζέσικα.
«Νομίζεις ότι θα πατούσα την υπόσχεσή μου;»
«Οτιδήποτε θα πατούσες εσύ,» αποκρίθηκε η Μιράντα, και, καθισμένη οκλαδόν στο κρεβάτι της, άρχισε να μουρμουρίζει παράξενα λόγια
με τα μάτια κλειστά.
«Τι κάνει;» ρώτησε ο Καρλ τη Τζέσικα, που τάιζε σπόρους τον Μελανόπτερο από τη χούφτα της.
«Κάτι το κακό, σίγουρα.»
«Είσαι κι εσύ μάγισσα;»
Η Τζέσικα ρουθούνισε. «Ούτε αυτή είναι!»
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Θα με τρελάνουν... σκέφτηκε ο Καρλ, και, αφού έστριψε ένα τσιγάρο,
ξάπλωσε καπνίζοντας.
Η Μιράντα τελείωσε τα μαγικά της ύστερα από κανένα δεκάλεπτο,
και ξάπλωσε κι εκείνη. Το ίδιο και η Τζέσικα, που είχε πάψει πλέον να
ταΐζει τον Μελανόπτερο. Το μαύρο περιστέρι ήταν τώρα γαντζωμένο
πάνω από το προσκεφάλι της, σαν φρουρός. Ο Καρλ αναρωτήθηκε
γιατί η Μιράντα δεν ανησυχούσε μήπως η Τζέσικα έφευγε όσο εκείνη
κοιμόταν. Είχαν τα μαγικά της καμια σχέση μ’αυτό; Είχε υφάνει κάτι
αόρατο που θα την ειδοποιούσε, ίσως, αν η Τζέσικα επιχειρούσε να
βγει απ’το δωμάτιο; Ο Καρλ είχε ακούσει πως οι μάγοι μπορούσαν να
κάνουν κάτι τέτοια.
Τέλος πάντων.
Προσπάθησε να κοιμηθεί, έχοντας σβήσει το τσιγάρο του στο τασάκι
του κομοδίνου ανάμεσα στο κρεβάτι του και της Μιράντας.
Μισή ώρα πέρασε και ο ύπνος δεν τον έπαιρνε. Ήταν πολύ τσιτωμένος. Πολύ παραξενεμένος απ’αυτές τις δύο αλλόκοτες γυναίκες. Που
έχω μπλέξει; Και γιατί αποφάσισα να πάω μαζί τους; Δεν είμαι με τα
καλά μου. Αλλά ήταν περίεργος να δει τι θα γινόταν.
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και βάδισε ώς το μικρό μπάνιο του τρίκλινου δωματίου. Έκανε ένα γρήγορο ντους, για να χαλαρώσει, και βγήκε.
Πρόσεξε, τότε, κάτι παράξενο. Το δεξί πόδι της Τζέσικας ξεπρόβαλλε
από τα σκεπάσματα, κι επάνω στο γαλανόδερμο πέλμα της ήταν μια
δερματοστιξία που φωσφόριζε ελαφρά. Ένα σύμβολο που ο Καρλ δεν
είχε ξαναδεί: δύο αλληλοσυνδεόμενες σπείρες που μια ευθεία γραμμή
περνούσε από τα κέντρα τους. Κι αυτό το σημάδι τού έδινε την εντύπωση πως ήταν λαξεμένο εκεί, στο δέρμα της Τζέσικας. Ανάγλυφο.
Κάποιου είδους αποτύπωμα, λοιπόν; όχι δερματοστιξία;
Ακόμα μια παραδοξότητα...
Ο Καρλ συνοφρυώθηκε, καθώς μια τρελή σκέψη πέρασε απ’το μυαλό
του. Λες;... συλλογίστηκε. Έστρεψε το βλέμμα του στη Μιράντα, αλλά
και τα δύο δικά της πόδια ήταν σκεπασμένα· δεν φαίνονταν. Ο Καρλ,
όμως, είχε την περιέργεια να τα δει. Πλησίασε και σήκωσε, προσεχτικά, πολύ προσεχτικά, το σκέπασμα από τη μεριά του δεξιού ποδιού.
Δεν το πιστεύω... Πάνω στην πατούσα της ήταν ακριβώς το ίδιο σύμβολο. Ακριβώς το ίδιο! Και λαμπύριζε με τον ίδιο τρόπο, και έμοιαζε
επίσης ανάγλυφο.
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Γι’αυτό αποκαλούσαν η μία την άλλη «Αδελφή»; Είχε κάποια σχέση
με τούτο το σημάδι;
Η Μιράντα ανασηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι, ατενίζοντάς τον ευθέως. Και, κρίνοντας από το βλέμμα της, φαινόταν να ήξερε τι είχε κάνει
ο Καρλ.
(Το Περπάτημα είχε υποστεί πολλές ζημιές. Ακόμα πυρκαγιές μαίνονταν στα οικοδομήματα της δυτικής του μεριάς· πυκνοί καπνοί γέμιζαν
τους δρόμους του και στροβιλίζονταν στον ουρανό.
Η Νορέλτα-Βορ δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να οδηγήσει τον Νικόλαο έξω από την ταλαιπωρημένη γειτονιά, χωρίς να τους δει κανένας
συμμορίτης. Συνεχώς οι συγκυρίες έμοιαζε να τους ευνοούν, νόμιζε ο
Νικόλαος, σαν κάποιου είδους θεϊκή δύναμη να ήταν στο πλευρό τους.
Κάτι συνέβαινε με τη Νορέλτα. Κάτι σίγουρα συνέβαινε με τη Νορέλτα.
Καθώς βάδιζαν τώρα σε πιο ακίνδυνους δρόμους της Σταχτόχρωμης,
ο Νικόλαος ακόμα δεν είχε φορέσει τα παπούτσια του. Βαριόταν να
σταματήσει και να τα βγάλει από τον σάκο. «Πού θα πας;» ρώτησε.
Εκείνη ανασήκωσε τους ώμους της. «Δεν είμαι σίγουρη.»
«Θες νάρθεις σπίτι μου;»
«Μόνος σου μένεις;»
Για κάποιο λόγο, ο τόνος της φωνής της έκανε ένα ερωτικό ρίγος να
τον διατρέξει. Γιατί, μα τον Κρόνο; Ο Νικόλαος καθάρισε τον λαιμό
του. «Ναι,» είπε.
«Θα έρθω τότε.»
Ο Νικόλαος, έκπληκτος, αισθάνθηκε να καυλώνει μες στο παντελόνι
του.)
Το πρωί, η Άνμα ήρθε και την πήρε από το άντρο των Κομψευόμενων Αλητών. Χαιρέτησαν τον Νίνο και τον Ραλφ και έφυγαν. Μπήκαν
σ’ένα τετράκυκλο όχημα και η Άνμα οδήγησε προς ένα από τα λιμάνια
του Επιλογέα.
«Για πόσο καιρό σε κρατούσαν οι Ανθρωποκλέφτες προτού σε πουλήσουν στον Πολυφυή;» ρώτησε τη Βιργινία, που καθόταν δίπλα της
φορώντας ένα ζευγάρι μεγάλα μαύρα γυαλιά παρότι δεν ήταν και τόσο
ηλιόλουστη μέρα σήμερα· σκούρα σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί στον
ουρανό, και δεν αποκλειόταν να έβρεχε από ώρα σε ώρα.
«Για δύο χρόνια περίπου.»
«Σε σταθερό μέρος, ή σε μετέφεραν;»
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«Με μετέφεραν, κυρίως. Αλλά δεν ξέρω από πού ακριβώς περνούσαμε. Ταξιδεύαμε με τρένο, και με διάφορα οχήματα, και κάποτε ακόμα
και με αεροσκάφος. Με είχαν βάλει σ’ένα ελικόπτερο μαζί με άλλα λάφυρα – όπως λένε αυτούς που πιάνουν – και με είχαν πάει στην κορυφή ενός πολύ ψηλού οικοδομήματος. Είχα μείνει εκεί για κάνα-δυο μήνες...» Και δεν ήθελε να θυμάται καθόλου πώς είχαν περάσει ούτε αυτοί οι δυο μήνες ούτε οι υπόλοιποι. Η αιχμαλωσία από τους Ανθρωποκλέφτες ήταν εφιάλτης. Της είχε φανεί μεγάλη ευλογία όταν τελικά
την έβαλαν να υπογράψει εκείνο το συμβόλαιο για να γίνει σταθερή
στον Πολυφυή. Ο Πολυφυής ήταν καλύτερος από τους Ανθρωποκλέφτες, δίχως αμφιβολία.
Η Άνμα δεν τη ρώτησε τι της είχε συμβεί όσο ήταν «λάφυρο», και η
Βιργινία αισθάνθηκε ανακουφισμένη. Δεν θα ένιωθε καθόλου άνετα να
της μιλήσει λεπτομερειακά για εκείνη την περίοδο. Η Άνμα είχε προθυμοποιηθεί να τη βοηθήσει να επιστρέψει στη Συρροή, αλλά ήταν άγνωστη, και... επιβλητική· και λιγάκι περίεργη, ίσως. Εν μέρει την τρόμαζε τη Βιργινία.
«Η οικογένειά σου πώς λέγεται;» ρώτησε η Άνμα. «Ποιο είναι το επώνυμό σας;»
«Απειρόλεκτοι.»
«Αριστοκράτες;»
«Ναι, αλλά όχι σημαντικοί.» Και δεν έφταιγε το γεγονός ότι ήταν από
Καινό Οίκο· η Βιργινία είχε ακούσει για Καινούς αριστοκράτες με σημαντικές θέσεις ή μεγάλες περιουσίες. Η δική της οικογένεια δεν ενέπιπτε ούτε στη μία κατηγορία ούτε στην άλλη.
«Τι δουλειές κάνετε;»
«Οι γονείς μου πουλάνε αντίκες, πολλές από τις οποίες είναι εξωδιαστασιακές. Η αδελφή μου εργάζεται σ’έναν κινηματογράφο· τουλάχιστον, εκεί εργαζόταν όταν οι Ανθρωποκλέφτες με άρπαξαν. Ο αδελφός
μου είναι οδηγός· οδηγεί επιβατηγό όχημα.»
«Είσαι η μικρότερη;»
«Ναι.» Και πρόσθεσε, χωρίς η Άνμα να την έχει ρωτήσει: «Είχαμε έρθει από τη Βίηλ. Πολύ παλιά, όμως. Όχι εμείς ακριβώς – οι προπαππούδες μας – και κάποιος πολιτάρχης εδώ τούς έχρισε ευγενείς της
Ρελκάμνια.»
«Ναι, φαίνεται.»
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Η Βιργινία την κοίταξε ερωτηματικά.
Η Άνμα είπε, ενώ οδηγούσε, δίχως να στραφεί να την κοιτάξει: «Αν
εσείς είχατε έρθει από τη Βίηλ, και όχι οι προπαππούδες σας, τότε
μάλλον δεν θα είχες χρυσό δέρμα. Το ξέρεις ότι σ’εκείνη τη διάσταση οι
άνθρωποι είναι, κυρίως, γαλανόδερμοι και λευκόδερμοι, έτσι;»
«Ναι,» ένευσε η Βιργινία.
Και μετά έφτασαν στο λιμάνι.
«Αυτό εκεί είναι το πλοίο μας,» είπε η Άνμα, οδηγώντας προς ένα αρκετά μεγάλο καράβι, όπου επιβιβάζονταν κι άλλα οχήματα τώρα, από
μια μεγάλη ράμπα που συνέδεε το σκάφος με την προβλήτα.
Ο αποψινός αγώνας στην Αρένα των Σκηνοποιών ήταν περιορισμένης επιθετικότητας, πράγμα που σήμαινε ότι απαγορεύονταν τα
αντικανονικά χτύπημα. Μπορούσες να γρονθοκοπείς και να κλοτσάς
ελεύθερα τον αντίπαλό σου, αλλά δεν μπορούσες να χώσεις το δάχτυλό σου μες στο μάτι του, ούτε μπορούσες να του αρπάξεις τον αυχένα
μέσα στον αγκώνα σου, ή να του βάλεις τρικλοποδιά, ή να τον χτυπήσεις στα γεννητικά όργανα, ή στο στήθος στην περίπτωση των γυναικών.
Ο Κακός Κάδμος ούρλιαξε, καθώς αντήχησε το σφύριγμα που σηματοδοτούσε το ξεκίνημα του αγώνα, κι άρχισε να χτυπά και
ν’απομακρύνεται, να χτυπά και ν’απομακρύνεται. Ξαφνικές γροθιές
και κλοτσιές, λίγο προτού βρεθεί πέρα από τα χέρια και τα πόδια της
Αλβέρτας. Η Αλβέρτα απέκρουε τα χτυπήματά του με τα γάντια ή τους
πήχεις της, ή τα απέφυγε με απότομες κινήσεις, και δεν επιχειρούσε
από τώρα να επιτεθεί η ίδια.
Τον παρατηρούσε. Διάβαζε τα πολεοσημάδια που διαγράφονταν γύρω του – στις σκιές, στα φώτα, στις ίδιες του τις κινήσεις, στις κινήσεις
των θεατών στις κερκίδες – σαν πλέγμα από μυστηριώδη ιδεογράμματα τα οποία μονάχα εκείνη μπορούσε να κατανοήσει.
Ο Κάδμος σύριξε προς το μέρος της μέσα από την κοκκινόμαυρη
κουκούλα του, προκαλώντας την να τον ζυγώσει. Η Αλβέρτα δεν κινήθηκε από τη θέση της, κι εκείνος ήρθε καταπάνω της, έκανε πως θα τη
γρονθοκοπούσε – και την κλότσησε. Η Αλβέρτα το ήξερε ήδη ότι θα
την κλοτσούσε (τα πολεοσημάδια την είχαν προειδοποιήσει), και θα
μπορούσε άνετα να είχε αρπάξει το πόδι του και να τον είχε πετάξει
κάτω, ή να είχε στρίψει το πόδι του μέσα στα χέρια της. Αλλά δεν έκα137
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νε ούτε το ένα ούτε το άλλο· ήταν αντικανονικά· απλώς τινάχτηκε όπισθεν αποφεύγοντας την κλοτσιά. Κι αμέσως τινάχτηκε ξανά – μπροστά τώρα – βρέθηκε κοντά του, ξαφνιάζοντάς τον, περνώντας την άμυνά του, και τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο. Τον είχε μελετήσει
αρκετά πια· καταλάβαινε τις μεθόδους του.
Ο Κάδμος παραπάτησε, προσπαθώντας να μη χάσει την ισορροπία
του. Η Αλβέρτα τον κλότσησε στο στήθος, και ο αντίπαλός της σωριάστηκε στο μαλακό δάπεδο της αρένας.
Το πλήθος κραύγαζε ολόγυρα.
Ο Κάδμος πετάχτηκε πάνω πάλι, ουρλιάζοντας, φωνάζοντας σαν
δαιμονισμένος, και χίμησε στην Αλβέρτα, γρονθοκοπώντας μανιασμένα – το ένα χτύπημα κατόπιν του άλλου, μια επιθετική αλληλουχία που
έμοιαζε να μην έχει τελειωμό. Η Θυγατέρα της Πόλης απέκρουε με τα
γαντοφορεμένα χέρια της κι απέφευγε με απότομα λυγίσματα του
σώματός της. Ο Κάδμος κλότσησε, και την έπιασε απροετοίμαστη· τη
βρήκε στα πλευρά, και η Αλβέρτα παραλίγο να χάσει την ισορροπία
της. Μια γροθιά ήρθε καταπάνω της· το χέρι της σηκώθηκε και την
απέκρουσε. Την επόμενη γροθιά, όμως, που ήρθε από την άλλη μεριά,
δεν πρόλαβε να την αποκρούσει. Χτυπήθηκε στο πλάι του κεφαλιού κι
έπεσε στο μαλακό πάτωμα της αρένας.
Κύλησε και σηκώθηκε γρήγορα στα πόδια της, απομακρύνοντας τη
ζαλάδα απ’το μυαλό της.
Ο Κάδμος, γρυλίζοντας, έτρεξε καταπάνω της. Κι επιχείρησε πάλι την
ίδια τακτική του μανιασμένου γρονθοκοπήματος. Και μετά – μια απρόσμενη κλοτσιά. Αλλά τώρα η Αλβέρτα τον περίμενε, κι απέφυγε το
υψωμένο πόδι σκύβοντας από κάτω του. Και τον γρονθοκόπησε κατευθείαν στα νεφρά, δυνατά. Ο Κάδμος παραπάτησε, μουγκρίζοντας
από πόνο. Η Αλβέρτα τον κλότσησε στην πλάτη, στέλνοντάς τον στο
πάτωμα ξανά.
Ο Κάδμος κύλησε και σηκώθηκε, ορμώντας. Τα πολεοσημάδια τής
έδειχναν ότι είχε αρχίσει να χάνει την αυτοκυριαρχία του και ότι ζαλιζόταν. Η Αλβέρτα απέκρουε τα χτυπήματά του και τον χτυπούσε με
την κάθε ευκαιρία. Σύντομα τον έριξε κάτω ξανά. Και το πλήθος χαλούσε τον κόσμο γύρω από την αρένα.
Τα πολεοσημάδια τής μαρτυρούσαν ότι θα ήταν ανοησία τώρα ο
Κάδμος να σηκωθεί για να συνεχίσει, αλλά εκείνος σηκώθηκε, αρνού138
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μενος να ηττηθεί, και η Αλβέρτα όφειλε, αν μη τι άλλο, να θαυμάσει
την επιμονή του. Ο αντίμαχός της χίμησε καταπάνω της, γρυλίζοντας.
Εκείνη τινάχτηκε στο πλάι, αποφεύγοντας τις γροθιές του, και τον
κλότσησε στα πλευρά. Ο Κάδμος έπεσε. Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά
η Αλβέρτα τον γρονθοκόπησε δυνατά στο κεφάλι. Κι αυτή τη φορά
εκείνος δεν μπορούσε να ορθωθεί πριν από τα τρία σφυρίγματα.
Η Αλβέρτα είχε νικήσει στον πρώτο γύρο του αγώνα, και νόμιζε πως
είχε μάθει τον Κακό Κάδμο αρκετά ώστε να νικήσει και στον επόμενο.
Τώρα, διάλειμμα. Η Ανίκητη Αλβέρτα βγήκε απ’την αρένα πηγαίνοντας να καθίσει κάτω από τις κερκίδες, πλάι στον εργοδότη της, τον
Ευγένιο Μυρωμένο, που την περίμενε χαμογελώντας, μ’ένα αναψυκτικό στο χέρι. Φρουτογροθιά, έγραφε πάνω στο κουτάκι, και μια γροθιά
ήταν ζωγραφισμένη εκεί να χτυπά δύο φρούτα ταυτόχρονα.
«Τον τσάκισες,» είπε ο Ευγένιος δίνοντάς της το αναψυκτικό.
«Αμφέβαλλες;» Η Αλβέρτα έβγαλε τα γάντια της, άνοιξε τη Φρουτογροθιά, και ήπιε μια μεγάλη γουλιά.
«Καθόλου. Αλλά αυτός είναι ο καλύτερος μονομάχος σ’όλο τον Ήδιστο.»
Ανασήκωσε τους ώμους της αδιάφορα, και ήπιε άλλη μια γουλιά
Φρουτογροθιάς. Πολύ λίγοι μονομάχοι μπορούσαν να τη νικήσουν αφού τους είχε «διαβάσει» μέσω των πολεοσημαδιών.
«Τι κάνεις εκεί;» ρώτησε η Μιράντα, όχι και τόσο
εχθρικά.
Ο Καρλ χαμογέλασε. «Μη νομίζεις ότι κάνω τίποτα
το περίεργο,» είπε υψώνοντας τα χέρια του. «Απλώς...» Έδειξε το σημάδι που φαινόταν επάνω στο
πέλμα της κοιμισμένης Τζέσικας. «Το είδα... και αναρωτήθηκα μήπως κι εσύ....»
«Και είδες και το δικό μου,» συμπέρανε η Μιράντα.
Και χαμογέλασε.
«Ελπίζω να μην έκανα κάτι κακό,» είπε ο Καρλ. Και
ρώτησε: «Γι’αυτό είστε ‘Αδελφές’;»
«Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκουραστούμε,
για να ξεκινήσουμε φρέσκοι το απόγευμα.»
«Εντάξει,» συμφώνησε ο Καρλ, και πήγε στο κρεβάτι του καθώς και η Μιράντα ξάπλωνε ξανά.
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Πρέπει να ανήκουν σε κάποια μυστική οργάνωση,
σκέφτηκε ο Καρλ, που όλα τα μέλη της έχουν αυτό το
σημάδι.
Τούτη τη φορά δεν άργησε να τον πάρει ο ύπνος.
Ο Νικόλαος ξεκλείδωσε την πόρτα του διαμερίσματός του και μπήκαν. Η Νορέλτα-Βορ κοίταζε γύρω-γύρω σαν να υπήρχαν γκράφιτι
στους τοίχους τα οποία μονάχα εκείνη μπορούσε να διακρίνει· και,
γι’ακόμα μια φορά, του φαινόταν πολύ παράξενη.
Άφησε τον σάκο του στο πάτωμα. «Θα πάω να κάνω ένα μπάνιο,»
της είπε.
«Ναι, κι εγώ θέλω να κάνω ένα μπάνιο. Αλλά πήγαινε πρώτα εσύ·
στο σπίτι σου είμαστε, εξάλλου.»
Ο Νικόλαος δεν διαφώνησε. Ήλπιζε, τουλάχιστον, να μην είχε στο
μυαλό της να τον κλέψει όσο θα πλενόταν. Αλλά, μπα, αυτό θα του
φαινόταν πολύ... αταίριαστο. Για κάποιο λόγο.
Ο Νικόλαος έκανε ένα ντους, φόρεσε καινούργια ρούχα, και πήγε πάλι στο σαλόνι, βρίσκοντας τη Νορέλτα να κοιτάζει κάτι πλακέτες με
κινηματογραφικές ταινίες που είχε στα ράφια πλάι στην οθόνη με τον
τηλεοπτικό δέκτη.
«Σ’αρέσουν οι παλιές ταινίες, ε;» του είπε.
«Ναι. Μπορείς να πας να πλυθείς, αν θέλεις. Κι αν θέλεις να φορέσεις
κάτι πιο άνετο, μπορώ να σου δώσω.»
«Φέρε μου.» Η Νορέλτα βάδισε προς το μπάνιο. «Κρέμασέ το στο πόμολο.» Μπήκε και έκλεισε την πόρτα πίσω της.
Ο Νικόλαος έφερε μια ρόμπα και την κρέμασε στο πόμολο. Γέμισε
ένα ποτήρι με Κρύο Ουρανό και κάθισε στον καναπέ του, τεντώνοντας
τα πόδια, νιώθοντας την ένταση να φεύγει από το σώμα του σαν συσσωρευμένη ενέργεια.
Τι έγινε; σκέφτηκε προσπαθώντας να βάλει σε μια τάξη τις πρόσφατες αναμνήσεις του. Τι έγινε από χτες το απόγευμα ώς σήμερα, μα τον
Κρόνο;... Τίποτα απ’ό,τι σχεδίαζα... Είχε κατεβεί στην Κατακόμβη για να
μιλήσει με την ψυχή της νεκρής μητέρας του, και μόνο αυτό δεν είχε
καταφέρει. Πρέπει να το ξαναπροσπαθήσω. Δεν μπορεί να είμαι πάλι
τόσο άτυχος.
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Όταν η Νορέλτα-Βορ επέστρεψε φορούσε τη ρόμπα που της είχε
δώσει – από γυαλιστερό μαύρο ύφασμα με κεντητά αστεράκια, η οποία έφτανε ώς τα γόνατα.
«Η ρόμπα είναι γυναικεία,» του είπε καθίζοντας στον καναπέ, πλάι
του. «Αλλά είσαι μόνος σου εδώ.»
«Την άφησε προτού φύγει,» αποκρίθηκε ο Νικόλαος. «Δεν τη ζήτησε
πίσω.» Ήπιε μια γουλιά Κρύο Ουρανό.
«Ήσασταν καιρό μαζί;» Η Νορέλτα πήρε το ποτήρι από το χέρι του
και ήπιε κι εκείνη μια γουλιά.
«Τρία χρόνια.»
Η Νορέλτα ήπιε ακόμα μια γουλιά, χωρίς να μιλήσει.
Ο Νικόλαος σκέφτηκε για λίγο την κατάστασή της. «Μου είπες ότι
ήσουν σ’εκείνο το αεροπλάνο που έπεσε...»
«Ναι.»
«Αν μπορώ να σε βοηθήσω κάπως, Νορέλτα, να φτάσεις εκεί όπου
πήγαινες.... Θέλω να πω, εσύ με βοήθησες· σου χρωστάω ουσιαστικά.»
Η Νορέλτα-Βορ χαμογέλασε. «Για την ώρα, είναι καλά εδώ.»
Τι εννοούσε; «Πού πήγαινες με τ’αεροπλάνο, Νορέλτα;»
«Πέρα από τη Μεγάλη Θάλασσα. Στην Αμφίνομη. Ξέρεις πού είναι η
Αμφίνομη;»
Ο Νικόλαος έτριψε τα μαύρα μαλλιά του. «Δεν είμαι σίγουρος...»
«Νότια της Επίστρωτης. Δυτικά της Καλόπραγης.»
«Αυτά τα μέρη είναι όλα πολύ μακριά από τη Σταχτόχρωμη... Έχεις
δουλειές εκεί;»
«Θα μπορούσα. Αλλά, τελικά, φαίνεται πως δεν έχω.» Τελείωσε τον
Κρύο Ουρανό και του έδωσε το άδειο ποτήρι.
Ο Νικόλαος την κοίταζε συνοφρυωμένος. «Εντάξει... αν δεν θέλεις να
μου πεις...»
«Σου είπα.»
«Δε σε καταλαβαίνω, Νορέλτα. Συγνώμη αλλά δεν σε καταλαβαίνω.»
Ο Νικόλαος σηκώθηκε και πήγε να ξαναγεμίσει το ποτήρι του με Κρύο
Ουρανό από το μπουκάλι.
Καθώς επέστρεφε προς τον καναπέ, προσπάθησε να κοιτάξει το
πέλμα της Νορέλτα, να δει εκείνο το σημάδι, αλλά δεν τα κατάφερε.
Κάθισε δίπλα της. «Δε μπορώ να σε καταλάβω,» της είπε. «Μες στην
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Κατακόμβη, μες στα σκοτάδια εκεί κάτω, τώρα που το σκέφτομαι δεν
νομίζω πως ήσουν τόσο τρομαγμένη όσο θα έπρεπε–»
Ύψωσε ένα της φρύδι, υπομειδιώντας. «Σοβαρά; Πόσο ‘θα έπρεπε’;»
«Και μετά,» συνέχισε ο Νικόλαος σαν να μην τον είχε διακόψει, «με
τους συμμορίτες... ήταν σαν να ήξερες ακριβώς τι έκανες... Και απορώ
πώς τα τραύματά σου εξαφανίζονταν έτσι.» Την κοίταξε συνοφρυωμένος. «Και το σημάδι στο πόδι σου...»
Η Νορέλτα δεν μιλούσε, εξακολουθώντας να υπομειδιά.
«Νομίζεις ότι είμαι ηλίθιος;» τη ρώτησε.
Η Νορέλτα τον ατένιζε κατάματα καθώς έβαζε το χέρι της ανάμεσα
στα πόδια του, ακουμπώντας το στον δεξή μηρό του. «Όχι.»
Ο Νικόλαος αισθάνθηκε να καυλώνει ενοχλητικά, το όργανό του να
μπλέκεται μες στο εσώρουχό του. «Τι συμβαίνει μ’εσένα;» είπε. «Ποια
είσαι;»
«Γιατί θες να μάθεις;»
Ήπιε μια γουλιά Κρύο Ουρανό. «Καλή ερώτηση...» παραδέχτηκε. «Δεν
ξέρω, Νορέλτα. Απλά είμαι περίεργος. Πες ότι είμαι περίεργος. Αν ήμουν προληπτικός, θα νόμιζα πραγματικά ότι είσαι Θυγατέρα της Πόλης επειδή έχεις αυτό το σημάδι εκεί που υποτίθεται πως το έχουν οι
Θυγατέρες της Πόλης. Ή θα νόμιζα ότι είσαι κάποια δαιμόνισσα της
Κατακόμβης.»
«Είχες πάει να μιλήσεις με τη νεκρή μητέρα σου εκεί κάτω· δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν δαίμονες στην Κατακόμβη;»
«Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ίσως... ίσως όντως να υπάρχουν κάποια πνεύματα στην Κατακόμβη, αλλά όχι... όχι έτσι.» Έδειξε τη Νορέλτα, γελώντας. «Δεν είσαι πνεύμα!»
Η Νορέλτα τον παρατηρούσε. «Γιατί ήθελες να μιλήσεις στην ψυχή
της μητέρας σου;»
«Έχω... κάποιους λόγους.»
«Που διστάζεις να μοιραστείς μαζί μου;» Έτριψε το χέρι της πάνω
στον μηρό του.
Το γεγονός ότι ήταν τόσο καυλωμένος ξανά δεν τον έκανε να την εμπιστεύεται περισσότερο. «Δεν ξέρω τίποτα για σένα. Και ούτε εσύ
μου λες τίποτα.»
«Θες να σου πω κάτι που δεν θα το πιστέψεις;»
«Μπορώ να πιστέψω διάφορα πράγματα,» τη διαβεβαίωσε.
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Η Νορέλτα-Βορ τού είπε: «Είμαι Θυγατέρα της Πόλης, Νικόλαε.»
Εκείνος την ατένισε προς στιγμή ανέκφραστα. Ύστερα γέλασε. «Άντε γαμήσου!» είπε καθώς σηκωνόταν απ’τον καναπέ, βηματίζοντας
μες στο σαλόνι.
«Τι θα κάνουμε, λοιπόν;» είπε ο Ρότζερ. «Απλά θα καθόμαστε και θα
περιμένουμε να πεθάνουμε της δίψας;»
«Έχεις καμια καλύτερη ιδέα;» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης’σαρ.
Ο Έκρελ τον ρώτησε, ξαφνικά: «Δε θα μπορούσες να δημιουργήσεις
μια καινούργια διαστασιακή δίοδο;»
«Δεν είναι τόσο εύκολο–»
«Μα αυτή η ενδοδιάσταση δεν είναι πραγματική· φτιαχτή είναι, μα
τον Κρόνο! Οι Παντοκρατορικοί την έφτιαξαν.»
«Τα πάντα στο σύμπαν κάπως δημιουργήθηκαν, Έκρελ· αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι Παντοκρατορικοί αναμφίβολα χρησιμοποίησαν τρομερά μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να ανοίξουν την ενδοδιάσταση. Προκειμένου να φτιάξω δίοδο, που λες εσύ, πρέπει κι εγώ να χρησιμοποιήσω
μια αρκετά μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Και πρέπει να είμαι πολύ προσεχτικός. Και να έχω και τα κατάλληλα μηχανήματα. Εν ολίγοις, δεν γίνεται εδώ μέσα. Δεν έχω τους εξοπλισμούς που χρειάζομαι.»
«Μπορεί να τους έχεις χωρίς να το ξέρεις,» είπε ο Έκρελ.
Ο Κλεάνθης’σαρ τον κοίταξε ερωτηματικά.
Ο Έκρελ έδειξε το μαύρο φεγγάρι στον ουρανό.
Ο Κλεάνθης’σαρ έστρεψε το βλέμμα του προς τα εκεί. Συνοφρυώθηκε.
«Είναι μηχανές, μάγε,» είπε ο Έκρελ. «Δε θα μπορούσες να τις τροποποιήσεις κάπως ώστε να πετύχεις αυτό που θέλουμε;»
«Λες να μας αφήσουν να τους κάνουμε αλλαγές;» του είπε ο Ρότζερ.
«Δε μου φάνηκαν και τόσο φιλικοί.»
«Σε σχέση με το να καθόμαστε περιμένοντας να πεθάνουμε της δίψας,
δεν είναι καλύτερα να το προσπαθήσουμε, Ρότζερ;» αντιγύρισε ο Έκρελ.
«Αφού το θέτεις έτσι...» Ο Ρότζερ έτριψε νευρικά τα μποτοφορεμένα
πόδια του στο ξερό χώμα της ενδοδιάστασης, καθώς ήταν καθισμένος
με την πλάτη ακουμπισμένη σε μια μεγάλη πέτρα.
(Η Αλβέρτα νίκησε τον Κακό Κάδμο και στον δεύτερο γύρο του αγώνα. Τον νίκησε πιο εύκολα απ’ό,τι τον είχε νικήσει στον πρώτο. Οι τακτικές του δεν την μπέρδευαν καθόλου πλέον. Απλά περίμενε συγκεκριμένες ευκαιρίες να παρουσιαστούν – και μόλις παρουσιάζονταν,
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αμέσως χτυπούσε. Και τα χτυπήματά της ήταν πολύ πιο καλοσημαδεμένα από τα πολλαπλά δικά του. Τρεις φορές έπεσε κάτω ο Κάδμος και
σηκώθηκε· αλλά την τέταρτη δεν μπορούσε να σηκωθεί. Η Αλβέρτα
έπεσε μονάχα μία φορά σ’όλο τον γύρο.
Το πλήθος είχε ξετρελαθεί. Χαλούσε τον κόσμο.
Η Αλβέρτα ύψωσε τις γροθιές της, χαμογελώντας, ενώ ένα μικρό
ρυάκι αίματος κυλούσε από τη δεξιά μεριά του στόματός της. Το μάγουλό της, επίσης, ήταν μελανιασμένο – το αισθανόταν – αλλά το μελάνιασμα σύντομα θα εξαφανιζόταν. Η Πόλη φρόντιζε τις Θυγατέρες
της.
Η Αλβέρτα έφυγε από την αρένα, μπαίνοντας κάτω από τις κερκίδες,
και σύντομα ήταν στο καμαρίνι της. Ελπίζοντας αυτή τη φορά ο Ευγένιος να την πλήρωνε.)
Η Νορέλτα είχε εκπλαγεί λιγάκι από την αντίδρασή του. Δεν περίμενε
ότι θα σηκωνόταν από τον καναπέ· δεν περίμενε ότι θα ήθελε να φύγει
από δίπλα της. Ωστόσο συνέχισε να υπομειδιά. «Σ’το είπα ότι δεν θα με
πίστευες.» Η ίδια εξακολουθούσε να είναι καθισμένη στον καναπέ, και
κίνησε τα πόδια της κάτω από τη ρόμπα της έτσι που διαισθανόταν
ότι θα τον διέγειρε.
«Μη μου λες ανοησίες!» διαμαρτυρήθηκε ο Νικόλαος στρεφόμενος
να την κοιτάξει – και το βλέμμα του, όντως, πήγε στα πόδια της. «Δεν
είμαι ηλίθιος. Πες μου την αλήθεια, αν είναι να μου πεις κάτι. Ή μη μου
πεις τίποτα!»
Η Νορέλτα γέλασε. Το γεγονός ότι οι ερωτικές τακτικές της δεν μπορούσαν να τον εξευμενίσουν την έφτιαχνε. Ήταν μια πρόκληση! Και
αισθανόταν ότι δεν βρισκόταν τυχαία εδώ· η Πόλη δεν την είχε ρίξει
τυχαία στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης. Ούτε η συνάντηση με τον
Νικόλαο ήταν τυχαία. Και τώρα η Νορέλτα ήθελε να μάθει γιατί ο Νικόλαος σκόπευε να επικοινωνήσει με τη νεκρή του μητέρα· τα πολεοσημάδια έμοιαζαν να υπονοούν ότι ήταν κάτι σημαντικό. Αλλά σημαντικό για ποιον; Για εκείνον; Ή γενικά; Ή για τη Νορέλτα; Δεν ήταν ακόμα τόσο πεπειραμένη ώστε να ξεχωρίζει λεπτομέρειες στα σημάδια
της Πόλης· πολλά πράγματα τής διέφευγαν. Ή ίσως να ήταν απλά δυσνόητα. Ούτε η Μιράντα δεν καταλαβαίνει τα πάντα – και η Μιράντα είναι γριά, ενώ εγώ κοριτσάκι. Η Πόλη μιλά με τρόπους μυστηριώδεις...
«Μη με κοιτάς έτσι,» της είπε ο Νικόλαος, θυμωμένος.
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«Αγάπη μου, είμαι όντως Θυγατέρα της Πόλης, είτε το πιστεύεις είτε
όχι.»
Ο Νικόλαος την ατένισε ανέκφραστα ξανά. Είναι τρελή; αναρωτήθηκε. Αλλά, αν ήταν τρελή, πώς έκανε τα τραύματά της να εξαφανίζονται;
«Πιστεύεις σε πράγματα που δεν είναι αληθινά, αλλά αρνείσαι να πιστέψεις σε πράγματα που είναι αληθινά,» τον πληροφόρησε η Νορέλτα.
«Τι θες να πεις τώρα;»
«Πιστεύεις ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με τους νεκρούς, πράγμα
που δεν είναι εφικτό–»
«Μπορώ να επικοινωνήσω με τους νεκρούς, Νορέλτα! Μπορεί να γίνει. Το έχω διαβ–»
«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να μιλά με τους νεκρούς, Νικόλαε, ούτε το
έχω ακούσει να γίνεται με επιτυχία.»
«Μπορεί να γίνει!» επέμεινε εκείνος. Αν είναι τρελή, γιατί κάθομαι και
μιλάω μαζί της; Και γιατί με τραβά τόσο πολύ; Μήπως επειδή ήταν κι
εκείνος τρελός; Την έδιωξε αυτή τη σκέψη απ’το μυαλό του. Δεν ήταν
τρελός!
Η Νορέλτα-Βορ αναστέναξε. Σηκώθηκε απ’τον καναπέ κι έλυσε τη
ρόμπα της, αφήνοντάς την ν’ανοίξει μπροστά της. Δεν φορούσε τίποτα
από μέσα.
Ο Νικόλαος, παραδόξως, δεν αισθάνθηκε να διεγείρετε και τόσο από
αυτό: και ξανά παραξενεύτηκε μαζί της.
Η Νορέλτα είπε: «Πάρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε με όπου θέλεις.
Αλλά μην το μπήξεις μέσα μου,» τον προειδοποίησε· «εξωτερικά κόψε
το δέρμα μου μόνο.»
«Είσαι τρελή.» Δεν ήταν ερώτηση.
Η Νορέλτα είχε αρχίσει να τσαντίζεται μαζί του. Πήγε στην κουζίνα,
πήρε ένα μαχαίρι, κι επέστρεψε. Έβαλε το πόδι της πάνω στον καναπέ
και έσκισε τον μηρό της. Αίμα κύλησε πάνω στις μαξιλάρες, ενώ ο Νικόλαος την κοίταζε μουδιασμένος.
Η Νορέλτα συνέχισε να έχει το πόδι της πάνω στον καναπέ, ακίνητο,
και το τραύμα σταδιακά έκλεισε κι εξαφανίστηκε τελείως. Δεν μπορεί
να είχαν περάσει πάνω από πέντε λεπτά, υπολόγιζε ο Νικόλαος.
«Δεν είναι κόλπο,» του είπε η Νορέλτα. «Συμβαίνει επειδή είμαι Θυγατέρα της Πόλης.
145

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

»Θα μου πεις τώρα γιατί θέλεις να επικοινωνήσεις με την ψυχή της
μητέρας σου;»
Η καμπίνα που είχε κλείσει η Άνμα για τις δυο τους δεν ήταν ούτε ευρύχωρη αλλά ούτε και στενόχωρη. Το ένα κρεβάτι ήταν πάνω
από το άλλο, και δίπλα υπήρχαν μερικά ράφια και ντουλάπια για τα
πράγματά τους, κι ένα μικρό τραπεζάκι. Η Βιργινία έβγαλε τα παπούτσια της και ξάπλωσε στο κάτω κρεβάτι. Η Άνμα έβγαλε τις μπότες της
και σκαρφάλωσε στο επάνω.
«Τι δουλειές έχεις στη Συρροή;» ρώτησε η Βιργινία.
«Πρέπει να συναντήσω κάποιους ανθρώπους,» αποκρίθηκε η Άνμα,
αόριστα.
Η Βιργινία είχε την αίσθηση ότι δεν ήθελε να πει περισσότερα. Ωστόσο, της είχε κινήσει την περιέργεια, έτσι ρώτησε: «Τι δουλειά κάνεις; Γενικά μιλώντας. Πώς ζεις, Άνμα;»
«Με διάφορες δουλειές,» αποκρίθηκε εκείνη, αόριστα ξανά.
Η Βιργινία υπέθεσε ότι πρέπει να ασχολιόταν με παράνομες δραστηριότητες. Αυτό εξηγούσε, μάλλον, και το γεγονός ότι είχε πάρε-δώσε με
τους Κομψευόμενους Αλήτες. Και... τι είχε πει ο Νίνο για εκείνη; Η Άνμα
μού έφτιαξε το όπλο που σας έσωσε απ’τον Πολυφυή. Και ήταν ένα όπλο – ένα τουφέκι – που ο Νίνο, κάπως, είχε περάσει κρυφά από τους
φρουρούς, κομματιασμένο. Ειδικής κατασκευής, προφανώς. Η Άνμα,
επομένως, μπορεί να ήταν οπλουργός ή κάτι τέτοιο· ή μπορεί να πουλούσε όπλα.
Το μεγάλο πλοίο, ύστερα από κανένα τέταρτο, ξεκίνησε να πλέει πάνω στον Πλευροπόταμο. Η Βιργινία άκουγε τις μηχανές του να βουίζουν μέσα από τα τοιχώματα της καμπίνας. Και σύντομα αισθάνθηκε
να κουνιέται έντονα, κι άκουσε και δυνατούς θορύβους έξω απ’την
καμπίνα, έξω από το φινιστρίνι. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι της και,
απ’το στρογγυλό παράθυρο, είδε πως έβρεχε. Ο Πλευροπόταμος ήταν
ταραγμένος και το πρωινό είχε ξαφνικά σκοτεινιάσει.
Η Βιργινία, ευτυχώς, δεν ζαλιζόταν εύκολα.
Το απόγευμα, αφού είχαν ξεκουραστεί, έφυγαν από το πανδοχείο και ταξίδεψαν προς τα νότια – ο Καρλ και η Μιράντα πάνω στα
δίκυκλά τους και η Τζέσικα μέσα στο τετράκυκλο που είχε κλέψει. Το
τελευταίο ήταν τελείως άθλιο, και στη Ρόδα – όπου οι κάτοικοι έδιναν
μεγάλη σημασία στα οχήματά τους – ξεχώριζε έντονα. Ο Καρλ χαμογε146
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λούσε όταν έβλεπε ανθρώπους να το σχολιάζουν έκδηλα, δείχνοντάς
το. Δύο, μάλιστα, φώναξαν κάτι υβριστικό στη Τζέσικα σχετικά με το
τροχοφόρο της – ο ένας από ένα φορτηγό («Πού πας μ’αυτό το εργαλείο – ν’αυτοκτονήσεις;»), η άλλη από ένα μπαλκόνι («Από τα καλλιστεία ήρθες εσύ;»). Η Τζέσικα δεν φάνηκε να δίνει σημασία σε κανέναν.
Βγαίνοντας από τη Ρόδα, μπήκαν στη Βαθμιδωτή, μια μάλλον άχαρη
συνοικία, όλο εργοστάσια και βιομηχανίες τεχνικών ειδών. Ο ουρανός
της ήταν πάντοτε κρυμμένος πίσω από πυκνά νέφη – μαύρα, γκρίζα,
κοκκινωπά, κιτρινιάρικα. Ο Καρλ απεχθανόταν αυτή τη συνοικία· απορούσε πώς άνθρωποι άντεχαν να ζουν εδώ. Και είχε ακούσει και τα
χειρότερα για την τοπική μυστική αστυνομία, τους Τιμωρούς. Οι συνθήκες διαβίωσης στη Βαθμιδωτή δεν ήταν τίποτα για να ζηλέψει κανείς· αν μη τι άλλο, ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Και πριν από δυο
χρόνια, μάλιστα, είχε ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Βαθμιδωτή και
στην Επίστρωτη, στα ανατολικά της, και πολύς κόσμος είχε σκοτωθεί.
Ο Καρλ και οι δύο παράξενες γυναίκες δεν έμειναν πολύ εδώ. Διέσχισαν τους δρόμους της Βαθμιδωτής, περνώντας ανάμεσα από ψηλές
πολυκατοικίες και μουντό περιβάλλον, και, ύστερα από μιάμιση ώρα,
ενώ σουρούπωνε, βγήκαν από τα νότιά της μπαίνοντας στην Κουρασμένη. Ο Καρλ δεν είχε παλιότερα ξανάρθει σε τούτη τη συνοικία, και
το περιβάλλον τού φαινόταν αρκετά μουντό κι εδώ, όπως στη Βαθμιδωτή, αν και ο ουρανός δεν σκεπαζόταν από μολυσματικά σύννεφα. Η
Μιράντα και η Τζέσικα φαινόταν να ξέρουν καλά τους δρόμους, και
μέσα σε μια ώρα βρίσκονταν σε μια άλλη συνοικία με κάμποσα εργοστάσια και απότομες οδούς. Είχε πλέον σκοτεινιάσει, αλλά ο Καρλ διέκρινε ότι κι αυτή η περιοχή φαινόταν εξίσου μουντή, όμως ο ουρανός
της, πάλι, δεν ήταν στα χάλια της Βαθμιδωτής, αν και υπήρχαν νέφη
άσχημα στην όψη, σαν αέρινοι δαίμονες.
«Τι μέρος είναι τούτο;» ρώτησε τη Μιράντα. «Είναι άλλη συνοικία,
έτσι; Δεν είμαστε στην Κουρασμένη ακόμα...»
«Επικλινής Συνοικία ονομάζεται. Εργατική περιοχή, κυρίως.»
Και σύντομα έφυγαν από εδώ. Μπήκαν σε μια άλλη συνοικία που,
παρότι νύχτα τώρα, φαινόταν στον Καρλ φωτεινότερη. Είχε,
κατ’αρχήν, περισσότερα φώτα, αντικειμενικά, αλλά και η κίνηση στους
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δρόμους της φάνταζε πολύ πιο εύθυμη. Ο Καρλ προσπάθησε να θυμηθεί, από χάρτες που είχε δει παλιότερα, ποια συνοικία ίσως να ήταν.
«Στην Αμφίνομη είμαστε;» ρώτησε τη Μιράντα.
«Όχι, στη Διαπερατή. Η Αμφίνομη είναι βόρειά μας.»
Ο Καρλ είδε νυχτοπούλια να πετάνε γύρω από μια πελώρια οικοδομή, καθώς και μέσα της. Τα πτηνά είχαν μετατρέψει σε βασίλειό τους
το χτίριο που κάποια εταιρεία, ή επιχειρηματίας, είχε αφήσει ημιτελές.
Τότε ήταν που η Τζέσικα έφερε ξαφνικά το όχημά της δίπλα στο δίκυκλο της Μιράντας και, στρίβοντας κοφτά, το χτύπησε με το πλάι. Η
Μιράντα παραλίγο να πέσει, αλλά δεν έπεσε· κι έδωσε στον ξαφνιασμένο Καρλ την εντύπωση ότι, κάπως, περίμενε τούτη την επίθεση. Η
Τζέσικα επιτάχυνε απότομα – η μηχανή της μούγκρισε, οι τροχοί της
ούρλιαξαν πάνω στο πλακόστρωτο – και το τετράκυκλό της έστριψε
σε μια γωνία.
Ο Καρλ αμέσως την καταδίωξε, αφήνοντας τη Μιράντα πίσω.
«Θα πληρωθώ αυτή τη φορά;»
Ο Ευγένιος την κοίταξε με κάποια αμηχανία. «Σου είπα ότι, τελευταία, έχω προβλήματα... και...» κόμπιασε, «θα πρέπει να σου χρωστάω τα
λεφτά από μερικούς αγώνες.»
Η Αλβέρτα ήταν καθισμένη στο καμαρίνι της, στη μεγάλη πολυθρόνα, έχοντας μόλις κάνει ένα ντους. Ήταν τυλιγμένη με μια βαμβακερή
ρόμπα και είχε στο χέρι της ένα ποτήρι Αργυρό Νεφέλωμα. «Τι τρέχει
μαζί σου, Ευγένιε;» ρώτησε. Της χρωστούσε λεφτά εδώ και τέσσερις
αγώνες· κι αυτός ήταν ο πέμπτος.
«Μια χαρά είσαι, βλέπω,» είπε εκείνος, χαμογελώντας βεβιασμένα.
«Δεν πονάς πουθενά, έτσι;»
Οι μελανιές της είχαν, φυσικά, εξαφανιστεί. Η Αλβέρτα ποτέ δεν
χρειαζόταν γιατρό μετά τους αγώνες. Και γνώριζε ότι ο Ευγένιος κέρδιζε πολλά λεφτά από αυτήν, όπως και άλλοι εργοδότες τους οποίους
είχε παλιότερα. Ανέκαθεν ως μονομάχος εργαζόταν. Σπανίως έκανε
άλλες δουλειές. Και η Πόλη, μέχρι στιγμής, δεν της είχε ζητήσει ποτέ να
εγκαταλείψει αυτό της τον προσανατολισμό, αν και κατά καιρούς την
είχε ωθήσει να αφήσει, απότομα και ανεξήγητα, τους εργοδότες της
και τις περιοχές όπου βρισκόταν. Αλλά τούτο δεν ήταν παρά φυσικό
για τη ζωή μιας Θυγατέρας.
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«Μην αλλάζεις την κουβέντα, Ευγένιε. Μονομάχος είμαι, όχι διανοητικά καθυστερημένη.»
«Χρειάζεσαι τόσο πολύ τα χρήματα;» ρώτησε ο τωρινός εργοδότης
της σοβαρά.
«Αυτός είναι ο πέμπτος αγώνας που μου χρωστάς,» τόνισε η Αλβέρτα. «Ποια άλλη μονομάχος θα το δεχόταν, Ευγένιε;»
«Δεν είσαι μια συνηθισμένη μονομάχος, Αλβέρτα. Τα τραύματά σου...
εξαφανίζονται!»
«Πράγμα που σημαίνει ότι έχεις λιγότερα έξοδα. Πράγμα που σημαίνει ότι, κανονικά, θα έπρεπε να μπορείς να με πληρώσεις με άνεση.»
«Σου είπα: έχω κάποια προβλήματα. Και για σένα δεν είναι τίποτα
σπουδαίο να περιμένεις λίγο τα λεφτά σου... Είσαι... είσαι Θυγατέρα
της Πόλης, εξάλλου.»
«Και λοιπόν; Οι Θυγατέρες δεν τρώνε, νομίζεις;»
«Δεν εννοώ αυτό. Απλά... Τέλος πάντων, Αλβέρτα. Τι θέλεις από εμένα, τώρα; Δε μπορώ να σε πληρώσω αμέσως. Αλλά θα πληρωθείς· μην
το αμφιβάλλεις.»
Η Αλβέρτα δεν ήταν και τόσο καλή όσο άλλες Αδελφές της στο να διακρίνει, μέσω των πολεοσημαδιών, πότε της έλεγαν ψέματα και πότε
όχι. Αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν νόμιζε ότι ο Ευγένιος τής
έλεγε ψέματα. Ωστόσο, ούτε την αλήθεια έμοιαζε πρόθυμος να της πει.
«Θέλω κάποιες εξηγήσεις, τουλάχιστον,» του είπε. «Αλλιώς...»
«Αλλιώς, τι;»
«Αλλιώς θα φύγω, Ευγένιε. Μπορώ να δουλέψω και αλλού.»
Την αγριοκοίταξε. «Αν μου το κάνεις αυτό, θα με καταστρέψεις!»
Η Αλβέρτα ήπιε μια γουλιά Αργυρό Νεφέλωμα. «Πες μου, τότε, τι
συμβαίνει.»
(Ο Νικόλαος αισθανόταν διστακτικός – πολύ διστακτικός – να της
μιλήσει. Ακόμα κι αν ήταν Θυγατέρα της Πόλης, όπως έλεγε – ακόμα κι
αν αυτό ήταν αλήθεια κι όχι παραμύθι – πώς μπορούσε να την εμπιστευτεί; Ήταν μια άγνωστη, είτε του είχε σώσει τη ζωή είτε όχι. Τι θα
γινόταν αν του ζητούσε μέρος του θησαυρού;
Η Νορέλτα-Βορ τον ατένιζε αμίλητη, διαπερνώντας τον με το βλέμμα
της. Ο Νικόλαος ρίγησε και ήπιε μια γουλιά Κρύο Ουρανό, προσπαθώντας να γαληνέψει τα νεύρα του.)
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«Νομίζεις ότι θα μπορούσες να κάνεις αλλαγές στους μηχανισμούς
τους;» ρώτησε ο Κλεάνθης’σαρ τον Έκρελ.
«Μπορώ να προσπαθήσω.»
«Τότε δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε,» είπε ο μάγος, αν και αμφέβαλλε
ότι ήταν εφικτή η ιδέα του Έκρελ.
«Είστε κι οι δύο τρελοί,» σχολίασε ο Ρότζερ. «Αλλά αφού εδώ, ούτως ή
άλλως, δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε...»
Ο Κλεάνθης έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στο μηχανικό φεγγάρι, κι άρχισε να κουνά τα χέρια του προς τα εκεί και να φωνάζει στα
έντομα να κατεβούν ξανά. «Θέλουμε να σας μιλήσουμε! Θέλουμε να σας
μιλήσουμε! Ίσως, τελικά, να υπάρχει τρόπος να βγούμε όλοι από εδώ!»
Το ουράνιο σώμα κατέβηκε σηκώνοντας ξερό χώμα και κάνοντάς τους
να βήχουν καθώς έκλειναν τα βλέφαρά τους. Όταν τα σύννεφα σκόνης
καταλάγιασαν, η μεγάλη σφαίρα μίλησε με πολλά στόματα που προσπαθούσαν με δυσκολία να αρθρώσουν ανθρώπινο λόγο: «τΙ...
τΡΡΡΡοΠοΣ;»
(Το μεγάλο πλοίο κλυδωνιζόταν από τα κύματα του Πλευροπόταμου
ενώ δυνατή βροχή και άνεμος το μαστίγωναν. Η Βιργινία στεκόταν
μπροστά στο φινιστρίνι και κοίταζε έξω, τις όχθες – ψηλά οικοδομήματα και γέφυρες, οχήματα και πεζοί, αποβάθρες και αγκυροβολημένα
πλοία, πελώριες πινακίδες και διαφημιστικά μηνύματα που στραφτάλιζαν – και τα άλλα σκάφη που συναντούσαν, μεγαλύτερα και μικρότερα – βάρκες που κινούνταν ευέλικτα πάνω στα κύματα, προσπαθώντας να μην ανατραπούν· γιγάντια καράβια που η καταιγίδα δεν έμοιαζε να τα ενοχλεί· μέτρια πλοία που πάλευαν επίμονα και δεν φαινόταν να κινδυνεύουν.
Η Άνμα ήταν σιωπηλή στο κρεβάτι της. Είχε κοιμηθεί;
Μετά από δύο ώρες, όταν η καταιγίδα είχε πάψει, ή όταν είχαν πια
βγει από την περιοχή της, το μεγάλο πλοίο έφτασε στο τέλος του
Πλευροπόταμου, μπαίνοντας σε μια ανοιχτή υδάτινη έκταση που η
Βιργινία δεν μπορούσε παρά να υποθέσει ότι ήταν η Μεγάλη Θάλασσα
της Ρελκάμνια. Δεν είχε ποτέ ξανά ταξιδέψει εδώ. Σε λίγο δεν έβλεπε
καθόλου την ενδοχώρα· έβλεπε μονάχα άλλα σκάφη και κανένα νησί.
Τα περισσότερα νησιά ήταν, φυσικά, πλήρως οικοδομημένα και δεν
διέφεραν πολύ από άλλες περιοχές της Ατέρμονης Πολιτείας. Μονάχα
κάτι νησίδες ήταν ανοικοδόμητες, που δεν μπορεί να ήταν μεγαλύτε150

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

ρες από, το πολύ, δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας. Κυρίως πέτρες
υπήρχαν επάνω τους, αλλά σε μια νησίδα η Βιργινία είδε ένα ψηλό δέντρο που έμοιαζε με κάτι το αταίριαστο εκεί, σαν να επρόκειτο για μυθικό στοιχείο. Σε μια άλλη νησίδα είδε μια σκηνή και τρεις ανθρώπους
καθισμένους απέξω, γύρω από μια φωτιά. Έτρωγαν ψάρια;
Η Άνμα ρώτησε πίσω από τη Βιργινία: «Πεινάς;»
Η κοπέλα ξαφνιάστηκε λιγάκι. Είχε δει και η Άνμα αυτούς που κάθονταν γύρω απ’τη φωτιά; Στράφηκε να την κοιτάξει, και διαπίστωσε
ότι ήταν ακόμα στο κρεβάτι της και όχι στραμμένη προς το φινιστρίνι·
αποκλείεται να έβλεπε τους κατασκηνωμένους από εκεί όπου ήταν.
«Γιατί ρωτάς;»
«Είναι μεσημέρι,» είπε η Άνμα.)
Η Τζέσικα προφανώς προσπαθούσε να ξεφύγει. Δεν ήταν πρόθυμη
να κρατήσει την υπόσχεσή της στη Μιράντα. Αλλά ο Καρλ δεν θα την
άφηνε να πάει μακριά. Της το χρωστούσε, εξάλλου, της καταραμένης,
ύστερα απ’ό,τι του είχε κάνει.
Την κυνήγησε πάνω στο δίκυκλό του, κι άκουσε πίσω του και τη Μιράντα να έρχεται. Αποκλείεται η Τζέσικα να μας ξεφύγει με τη σακαράκα της! Ο Καρλ την είδε να στρίβει και να στρίβει ξανά, περνώντας ανάμεσα από άλλα οχήματα με επικίνδυνες μανούβρες. Εκείνος ήταν
συνεχώς στο κατόπι της.
Η Τζέσικα χτύπησε με την άκρη του τετράκυκλού της τη βιτρίνα ενός
κλειστού καταστήματος, εκτοξεύοντας γυαλιά και άλλα θραύσματα
πίσω της. Ο Καρλ τα απέφυγε, γυρίζοντας το τιμόνι και σκύβοντας πάνω στο δίκυκλό του. Αλλά αναγκάστηκε να κόψει ταχύτητα, κι αυτό
έδωσε ένα μικρό προβάδισμα στη Τζέσικα. Η οποία σταμάτησε το όχημά της στην επόμενη γωνία, μ’ένα δυνατό τρίξιμο μεταλλικών τροχών. Ανοίγοντας την πόρτα της πετάχτηκε έξω και, με τον Μελανόπτερο να φτερουγίζει από πάνω της, έτρεξε προς την οικοδομή που τα
νυχτοπούλια είχαν κάνει βασίλειό τους.
Καθώς ο Καρλ πλησίαζε, του έριξε με το ενεργειακό της πιστόλι. Όχι
πάλι! Ο Καρλ έγειρε πάνω στο δίκυκλό του, για να μη χτυπηθεί. Η ενεργειακή ριπή πέρασε ξυστά απ’τον ώμο του, αλλά το όχημα ανατράπηκε και ο Καρλ έπεσε, κουτρουβαλώντας.
Καθώς ανασηκωνόταν, μουγκρίζοντας, είδε τη Μιράντα να κατεβαίνει απ’το δίκυκλό της και να κυνηγά τη Τζέσικα μέσα στην οικοδομή.
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Νυχτοπούλια φτερούγιζαν παντού. Κι ένα κρώξιμο αντήχησε που ο
Καρλ ήταν βέβαιος ότι δεν είχε βγει απ’τον λαιμό πουλιού αλλά απ’τον
λαιμό γυναίκας. Ποια απ’τις δυο τους είχε κάνει έτσι;
(«Θα μου πεις, ή όχι;» ρώτησε η Νορέλτα, κοιτάζοντας τον δυσαρεστημένα, γιατί όλα τα πολεοσημάδια νόμιζε πως ξαφνικά ήταν εναντίον της, εχθρικά προς εκείνη. Νόμιζε ότι τη χλεύαζαν, ότι υπονοούσαν
πως ήταν πόρνη, ότι οι ικανότητές της ήταν χρήσιμες μόνο για το κρεβάτι· δεν μπορούσε ούτε καν ν’αλλάξει τη γνώμη κάποιου.
«Είναι... προσωπικό θέμα,» αποκρίθηκε ο Νικόλαος.
Η Νορέλτα-Βορ γέλασε, εκνευρισμένη. «Ανόητε! Δεν πρόκειται ούτως
ή άλλως να μιλήσεις με την ψυχή της· οι νεκροί δεν μιλάνε με τους ζωντανούς. Αλλά έχω την περιέργεια να μάθω τι είχες στο μυαλό σου. Πες
μου.»
Ο Νικόλαος κούνησε το κεφάλι. «Δεν μπορώ...» Και είχε αρχίσει να
φοβάται τι ίσως να έκανε η Νορέλτα. Δεν ήξερε πώς θεραπευόταν έτσι
το σώμα της, δεν ήξερε αν όντως ήταν Θυγατέρα της Πόλης ή όχι· αλλά
μπορεί να ήταν τρελή, είτε ήταν Θυγατέρα της Πόλης είτε κάτι άλλο,
ακόμα πιο παράξενο. Έπρεπε μήπως να πάει να πιάσει το πιστόλι του,
για καλό και για κακό;
«Πες μου,» επέμεινε η Νορέλτα-Βορ· «αλλιώς θα φύγω,» πρόσθεσε,
ελπίζοντας πως αυτό πιθανώς να του άλλαζε γνώμη. Ήταν, άλλωστε,
γοητευμένος μαζί της, δεν ήταν;
Ο Νικόλαος μόρφασε, ήπιε μια γουλιά Κρύο Ουρανό· και σκέφτηκε:
Τώρα μου ζητά να της πω κάτι το προσωπικό για εμένα. Όταν μάθει για
τον θησαυρό, γιατί να μη μου ζητήσει ένα μέρος του; «Δε μπορώ να σου
πω, Νορέλτα. Δε θέλω να φύγεις, αλλά δεν–»
Η Νορέλτα έβγαλε τη ρόμπα της, με μια γρήγορη κίνηση, και την πέταξε καταπάνω του. Έπιασε τα ρούχα της από εκεί όπου τα είχε αφήσει και τα φόρεσε βιαστικά.
Ο Νικόλαος κρατούσε τη ρόμπα στα χέρια του. «Νορέλτα... Δεν είναι
ότι σε διώχνω... Αλλά αυτό... είναι... είναι...»
Εκείνη πήρε την τσάντα της και την πέρασε στον ώμο, έχοντας του
την πλάτη γυρισμένη.
«Είναι μια υπόθεση που είναι...»
Η Νορέλτα έφυγε απ’το διαμέρισμα κλείνοντας την εξώπορτα με θόρυβο πίσω της.
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«...προσωπική.»
Ο Νικόλαος αναστέναξε, και κάθισε στον καναπέ. Καλύτερα, ίσως,
που έφυγε, σκέφτηκε. Παραήταν παράξενη.
Ήταν δυνατόν να ήταν όντως Θυγατέρα της Πόλης;
Αποκλείεται...)
Ο Ευγένιος έσμιξε τα χείλη, σκεπτικός. Ύστερα κάθισε στην καρέκλα
αντίκρυ της. «Εντάξει,» είπε. «Έχεις δίκιο. Οφείλω να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Συνεργαζόμαστε καιρό.»
Η Αλβέρτα ένευσε σιωπηλά. Πράγματι, συνεργαζόταν εφτά χρόνια
με τον Ευγένιο. Μέχρι στιγμής δεν της χρωστούσε λεφτά, και η Θυγατέρα της Πόλης είχε κάνει την περιουσία του να αυξηθεί αξιοσημείωτα.
Ήταν η καλύτερη μονομάχος που είχε στη δούλεψή του.
Τώρα της είπε: «Έχω ένα πρόβλημα...» Έβγαλε ένα τσιγάρο απ’το
σακάκι του· το άναψε μ’έναν ενεργειακό αναπτήρα. «Ξεκίνησε από τη
γυναίκα μου. Ήταν δική της ιδέα.» Φύσηξε καπνό απ’την άκρη του
στόματός του, σταύρωσε τα πόδια του στο γόνατο. «Ήθελε να φτιάξουμε έναν θόλο αναψυχής, και της είχε μπει στο μυαλό να τον κάνουμε στην Κρανοφόρο, σε μια από τις γιγάντιες πλατφόρμες εκεί που είχαν αφεθεί ανεκμετάλλευτες τελευταία, ύστερα από την κατεδάφιση
κάποιων παλιότερων οικοδομημάτων. Αλλά τα λεφτά μας δεν επαρκούσαν. Έχω αρκετά λεφτά, όπως ξέρεις, Αλβέρτα, και χάρη σ’εσένα
τα έχω αυξήσει, όμως δεν είμαι κανένας μεγιστάνας, μα την Καθμύρα!
Δε μπορώ να φτιάξω θόλο αναψυχής έτσι απλά, επειδή μια μέρα είχα
κέφια.»
Η Αλβέρτα ένευσε ξανά. «Πήρατε δάνειο από κάπου;»
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Ευγένιος· ρούφηξε καπνό, τον έβγαλε απ’τα
ρουθούνια. «Αλλά οι περισσότερες τράπεζες δεν δίνουν δάνειο για τέτοια εγχειρήματα σε ανθρώπους σαν εμένα. Πρέπει να είναι βέβαιες
ότι όντως θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω, γιατί μιλάμε για μεγάλο ποσό. Ωστόσο, υπάρχουν και τράπεζες πρόθυμες να ρισκάρουν.» Της
πρόσφερε τσιγάρο.
Η Αλβέρτα κούνησε το κεφάλι αρνητικά και ήπιε μια γουλιά απ’το
Αργυρό Νεφέλωμά της.
«Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστης αποφάσισε να μας εμπιστευτεί. Τη
γνωρίζεις;»
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«Την έχω ακουστά,» είπε η Αλβέρτα. «Δεν έχω πολλά πάρε-δώσε με
τράπεζες.»
«Οι Θυγατέρες της Πόλης είναι σοφές.»
«Σχετικό είναι αυτό.»
«Έχετε ζήσει αρκετά χρόνια πάνω σε τούτη τη διάσταση για να ξέρετε τι γίνεται...»
«Μη νομίζεις ότι η ηλικία ισοδυναμεί με σοφία,» του είπε η Αλβέρτα.
«Υπάρχουν άνθρωποι που, ασχέτως πόσα χρόνια έχουν ζήσει, ποτέ δεν
μαθαίνουν.»
Ο Ευγένιος μειδίασε πίσω απ’τον καπνό του τσιγάρου του. «Πάω
στοίχημα ότι μιλάς για μένα.»
«Μη βάζεις στοιχήματα τόσο εύκολα.» Ήπιε μια γουλιά Αργυρό Νεφέλωμα· το ελαφρύ ποτό πλησίαζε στο τέλος του. «Πες μου τι έγινε
μετά,» τον προέτρεψε.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Ευγένιος. «Πήγαμε στα κεντρικά της Τ.Ε.Π.,
στον Χρηματιστή, και ζητήσαμε να μας δώσουν τα λεφτά που χρειαζόμασταν. Καμια άλλη τράπεζα στον Χρηματιστή δεν ήταν πρόθυμη να
μας εμπιστευτεί· ούτε καν το Γεφυρωτό Θησαυροφυλάκιο, που προσωπικά ήλπιζα ότι θα μας εμπιστευόταν. Τέλος πάντων, συνεργαστήκαμε τελικά με την Τ.Ε.Π. Τα συμβόλαια έγιναν στο όνομα της γυναίκας μου, και η ίδια ήταν που έπειτα συνεννοήθηκε με τις αρχές στην
Κρανοφόρο προκειμένου να πάρει άδεια οικοδόμησης του θόλου αναψυχής και να αγοράσει την επιθυμητή πλατφόρμα εκεί.»
«Και τι πήγε στραβά;» ρώτησε η Αλβέρτα, γιατί ήταν προφανές ότι
κάπου εδώ κάτι πρέπει να είχε πάει στραβά· αλλιώς γιατί ο Ευγένιος
να της τα λέει όλ’ αυτά;
«Τα λεφτά είχαν δοθεί στους διάφορους ανθρώπους· ελάχιστα χρήματα από το δάνειο απέμεναν στην τσέπη μας. Και τότε ο Πολιτάρχης
της Κρανοφόρου άλλαξε. Δυστυχώς, δεν είχαμε υπολογίσει ότι σύντομα στη συγκεκριμένη συνοικία θα γίνονταν εκλογές.» Ο Ευγένιος έσβησε το τσιγάρο του στο τασάκι.
Ο Καρλ σηκώθηκε όρθιος.
Το αριστερό του πόδι πονούσε. Το είχε γδάρει στο πλακόστρωτο του
δρόμου καθώς έπεφτε από το δίκυκλο. Αλλά δεν είχε πάθει τίποτα σοβαρό· ήταν σίγουρος.
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Και δεν είχε τελειώσει με τη Τζέσικα. Δε θα την άφηνε να ξεφύγει!
Αισθανόταν να το έχει πάρει προσωπικά. Το ήξερε πως ήταν ανόητος –
πως γενικά το να αποζητάς εκδίκηση είναι ψιλοανόητο – αλλά δεν
μπορούσε ν’αντισταθεί. Έτρεξε μέσα στην οικοδομή, ενώ νυχτοπούλια
φτερούγιζαν πάνω απ’το κεφάλι του. Και άκουσε ακόμα μια παράξενη
κραυγή, όμως διαφορετική από την προηγούμενη: είχε την εντύπωση
πάλι ότι βγήκε από τον λαιμό γυναίκας, μα όχι της ίδιας γυναίκας. Ένα
γέλιο ακολούθησε, και μια φωνή: «Παράτα τα, Μιράντα! Φύγε!» κι ένα
ΣΚΡΑΚΚΚ! Ριπή από ενεργειακό πιστόλι, συνειδητοποίησε ο Καρλ, η οποία είχε χτυπήσει πέτρες. Και η λάμψη είχε έρθει από κάπου επάνω.
Βλέποντας μια σκάλα άρχισε ν’ανεβαίνει, γρήγορα αλλά προσέχοντας, γιατί υπήρχαν σίδερα και διάφορα άλλα θραύσματα στα σκαλοπάτια· αν γλιστρούσε μπορεί να χτυπούσε άσχημα. Τράβηξε το πιστόλι
του μέσα από το πανωφόρι του. Γύρω του τα σκοτάδια ήταν περισσότερα από τα φωτεινά σημεία. Δεν υπήρχαν φώτα μες στην ημιτελή οικοδομή· ο φωτισμός ερχόταν από έξω, από την υπόλοιπη πόλη κι από
τα φεγγάρια στον ουρανό.
Άλλη μια παράξενη φωνή αντήχησε – ένα κρώξιμο που κανονικά θα
έπρεπε να είχε βγει από το ράμφος πουλιού αλλά ο Καρλ ήταν βέβαιος
ότι είχε βγει απ’τον λαιμό γυναίκας. Κι αμέσως δεκάδες νυχτοπούλια
ακούστηκαν να φτερουγίζουν και να φωνάζουν μες στην οικοδομή. Ο
Καρλ έσκυψε και ύψωσε το ελεύθερό του χέρι, για να προστατευτεί
από κάποια από αυτά, ενώ ήταν ακόμα πάνω στη σκάλα. Τα πτηνά
έμοιαζαν νάχουν τρελαθεί.
Μια κραυγή ήχησε – μια γυναικεία κραυγή – σίγουρα όχι από την ίδια γυναίκα που είχε βγάλει το κρώξιμο, νόμιζε ο Καρλ. Η Μιράντα
πρέπει νάναι αυτή. Και η άλλη που έκρωζε ήταν η Τζέσικα; Μπορούσε...
μπορούσε κάπως να επηρεάσει τα πουλιά; Ήταν δυνατόν; Ο Καρλ θυμήθηκε τον Μελανόπτερο, το μαύρο περιστέρι της...
Η Τζέσικα ακούστηκε τώρα να γελά, κι ακόμα μια ενεργειακή ριπή
ακολούθησε το γέλιο της – και μια κραυγή πάλι από τη Μιράντα.
Ο Καρλ ανέβηκε στην κορυφή της σκάλας, και βρέθηκε σ’έναν αρκετά μεγάλο ανοιχτό χώρο της οικοδομής (αλλά όχι στην ταράτσα· στο
βάθος φαινόταν να υπάρχει μια άλλη σκάλα που οδηγούσε εκεί). Η
Τζέσικα στεκόταν στο κέντρο περίπου του χώρου, με τα μακριά ξανθά
μαλλιά της να γυαλίζουν στον λιγοστό φωτισμό· το ενεργειακό πιστόλι
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ήταν στη γροθιά της. Νυχτοπούλια φτερούγιζαν παντού. Πού ήταν η
Μιράντα;
Ένα λευκόδερμο χέρι στην άκρη του ορόφου. Η Μιράντα! Κρατιόταν
για να μην πέσει. Η ριπή της Τζέσικας πρέπει να την είχε τινάξει εκεί.
Η καριόλα είναι τρελή!
Ο Καρλ ήταν έτοιμος να ορμήσει καταπάνω στην Τζέσικα για να τη
χτυπήσει με τον ώμο του, αλλά τότε εκείνη στράφηκε σαν, κάπως, να
τον είχε ακούσει παρά τα ξέφρενα φτεροκοπήματα και κρωξίματα των
νυχτοπουλιών. Τα γκρίζα μάτια της γυάλιζαν καθώς έστρεφε το πιστόλι της προς το μέρος του και πατούσε τη σκανδάλη–
Η Νορέλτα-Βορ βάδιζε ξυπόλυτη για λίγη ώρα στους πρωινούς δρόμους της Σταχτόχρωμης. Μετά αγόρασε έναν καφέ από μια καντίνα με
τα λεφτά που είχε στην τσάντα της. Κάθισε σ’ένα από τα τρία άδεια
ψηλά σκαμνιά και ήπιε μια γουλιά.
Τώρα που τα νεύρα της ηρεμούσαν, άρχισε να κατακρίνει τον εαυτό
της. Είχε φερθεί ανόητα! Δεν έπρεπε να είχε φύγει έτσι. Την είχε ενοχλήσει που ο Νικόλαος δεν ήταν πρόθυμος να της αποκαλύψει εκείνο
που του ζητούσε. Την είχε ενοχλήσει το γεγονός ότι δεν βρισκόταν
πλήρως υπό τον έλεγχό της. Δεν έχω υπομονή! Άλλες Αδελφές της είχαν υπομονή. Γιατί εκείνη δεν μπορούσε να έχει; Ίσως να έφταιγε το
ότι δεν ήταν και τόσα πολλά χρόνια από τότε που είχε αναγεννηθεί ως
Θυγατέρα της Πόλης. Όχι τόσα πολλά όσο άλλες, τουλάχιστον. Λιγότερα από είκοσι.
Δεν έπρεπε να είχα φύγει! Έπρεπε να είχε μείνει· και τότε θα είχε πιθανότητες να μάθει, τελικά, τι συνέβαινε με τη μητέρα του Νικόλαου.
Δεν ήξερε γιατί αυτό αισθανόταν να την ενδιαφέρει τόσο, αλλά την
ενδιέφερε. Και μια Θυγατέρα της Πόλης ακολουθούσε σχεδόν πάντα τη
διαίσθησή της. Κάτι σημαντικό υπήρχε εκεί. Δεν γνώριζε τι, όμως το
ένιωθε.
«Είστε καλά, κυρία;» τη ρώτησε ο άντρας που είχε την καντίνα.
«Μπορώ να βοηθήσω κάπως;»
Η Νορέλτα τού χαμογέλασε φιλικά. «Όχι, ευχαριστώ.»
«Δύσκολη βραδιά, ε;» αποκρίθηκε εκείνος, επιστρέφοντας το χαμόγελο.
«Δε λες τίποτα.»
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Ο Νικόλαος καθόταν στον καναπέ του σπιτιού του και
αναθυμόταν όλα όσα είχαν συμβεί από την προηγούμενη
νύχτα ώς σήμερα το πρωί: την επίθεση των Τρόμων στους
δρόμους της Σταχτόχρωμης, τη σκοτεινή περιπλάνηση μέσα στην Κατακόμβη, τη συνάντησή του με τη ΝορέλταΒορ, την πρόσκαιρη αιχμαλωσία του από τους Τρόμους, τα
τραύματα της Νορέλτα να θεραπεύονται θαυματουργικά,
την επίθεση της Αστυφυλακής στο Περπάτημα, το σεξ με
τη Νορέλτα (ακόμα καύλωνε και μόνο στη σκέψη), το πώς
η Νορέλτα τον είχε οδηγήσει έξω από το Περπάτημα (σαν
να έβλεπε πράγματα αόρατα, τελείως αόρατα, για εκείνον), αυτά που του είχε πει η Νορέλτα πριν από λίγο – ότι
ήταν Θυγατέρα της Πόλης...
Όλα τούτα, σκέφτηκε ο Νικόλαος, είναι... είναι εξωφρενικά. Αν κάποιος άλλος τού έλεγε ότι τα είχε ζήσει, θα τον
περιγελούσε· δεν θα τον πίστευε. Πού να τ’ακούσει ο ξάδελφός μου ο Βόρκεραμ!... Ο Βόρκεραμ ήταν όλο ιστορίες,
αλλά ακόμα κι αυτός θα σάστιζε· ο Νικόλαος ήταν σίγουρος.
Κρίμα που είχε φύγει η Νορέλτα, πάντως. Από τη μια,
ήταν αναμφίβολα παράξενη, και ίσως επικίνδυνη. Από την
άλλη, όμως... τι γυναίκα!
Ήταν δυνατόν να ήταν όντως Θυγατέρα της Πόλης; Όχι,
μη σκέφτεσαι μαλακίες. Σε δούλευε. Κάτι ήθελε να κρύψει.
Και τι θα έκανε τώρα ο Νικόλαος; Θ’άφηνε τη δουλειά
του στην Κατακόμβη ανολοκλήρωτη; Δεν μπορούσε να την
αφήσει ανολοκλήρωτη. Τα πάντα ήταν έτοιμα· είχε βρει,
επιτέλους, τρόπο να επικοινωνήσει με την ψυχή της μητέρας του. Θα κατέβαινε πάλι στην Κατακόμβη. Σήμερα το
απόγευμα.
Προς το παρόν, άνοιξε τον τηλεοπτικό δέκτη για να δει
τις ειδήσεις, ν’ακούσει τι έλεγαν για τις συγκρούσεις της
Αστυφυλακής με τον Τρόμο της Σταχτόχρωμης.
«Και ο καινούργιος Πολιτάρχης είχε άλλες απόψεις για την Κρανοφόρο,» είπε ο Ευγένιος. «Αναίρεσε πολλές από τις άδειες που είχε δώσει ο προηγούμενος. Κι ανάμεσα σ’αυτές τις άδειες ήταν και η δική μας
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για την οικοδόμηση του θόλου αναψυχής. Σύμφωνα με τον καινούργιο
Πολιτάρχη, δεν έπρεπε να χτιστεί θόλος αναψυχής στη συγκεκριμένη
πλατφόρμα γιατί γύρω της βρίσκονταν πολλές μονοκατοικίες που ίσως να ενοχλούνταν από τη συγκέντρωση μεγάλων πληθών στην περιοχή.
»Διαμαρτυρηθήκαμε, φυσικά. Όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλοι που
τους πήραν τις άδειες. Η υπόθεση ακόμα βρίσκεται στα δικαστήρια
της Κρανοφόρου, όμως δεν φαίνεται ότι θα γίνει τίποτα. Και τσάμπα
λεφτά δώσαμε και στους δικηγόρους. Κυρίως, όμως, τα λεφτά μας χάθηκαν στον θόλο αναψυχής που τώρα δεν μπορούσε να χτιστεί. Οι άνθρωποι είχαν πληρωθεί, τα υλικά είχαν αγοραστεί· και κανείς δεν έκανε επιστροφές. Την πλατφόρμα την είχαμε πάρει από μια εταιρεία που
μετά, βέβαια, δεν τη δεχόταν πίσω προκειμένου να μας επιστρέψει τα
λεφτά. Μην το ψάχνεις· ένα μπουρδέλο, με το συμπάθιο.» Ο Ευγένιος
άναψε πάλι τσιγάρο. «Και οι τόκοι των δανείων αυξάνονται με κάθε
μήνα που περνά.»
«Γι’αυτό, λοιπόν, μου χρωστάς λεφτά από πέντε αγώνες,» είπε η Αλβέρτα.
«Ακριβώς. Με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι;»
(Το πλοίο δεν είχε σκοπό να διασχίσει γρήγορα τη Μεγάλη Θάλασσα.
Σταματούσε στα λιμάνια διάφορων νησιών, για να αποβιβάσει και να
επιβιβάσει κόσμο. Η Άνμα και η Βιργινία πήγαν στο εστιατόριο για να
φάνε κάτι, το μεσημέρι. Το φαγητό δεν ήταν άσχημο, αλλά ήταν αρκετά ακριβό.
«Σου χρωστάω τόσα λεφτά,» παρατήρησε η Βιργινία, γιατί η Άνμα
τα πλήρωνε όλα. «Όταν φτάσουμε στην οικογένειά μου–»
«Ούτε που να το σκέφτεσαι. Δεν υπάρχει λόγος.»
«Μα... με έχεις βοηθήσει πολύ. Και ο Νίνο... είπε ότι, αν δεν του είχες
δώσει εκείνο το όπλο, δεν θα μπορούσε να μας είχε ελευθερώσει από
τον Πολυφυή.»
Η Άνμα χαμογέλασε. «Δεν είχε έρθει όμως για σένα ο Νίνο.»
«Δεν έχει σημασία. Ήμουν τυχερή, μπορείς να πεις.»
«Σίγουρα ήσουν.»
«Τι όπλο ήταν αυτό, Άνμα; Πώς μπορούσε ο Νίνο να το περάσει από
τους φρουρούς;»
«Δεν ήταν συνηθισμένο. Ήταν δικής μου κατασκευής.»
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«Και ήταν τόσο... παράξενο που δεν μπορούσαν να το αναγνωρίσουν;»
«Προφανώς.»
Η Άνμα δεν προθυμοποιήθηκε να δώσει καμια άλλη εξήγηση, και η
Βιργινία δεν την πίεσε. Τι ξέρω εγώ από όπλα, εξάλλου; σκέφτηκε.
Το απόγευμα, ήπιαν καφέ στο ανοιχτό κατάστρωμα, κάτω από το
υπόστεγο. Ο καιρός δεν ήταν και τόσο καλός, αλλά μπορούσες να καθίσεις· και δεν ήταν οι μόνες που κάθονταν εδώ. Η Άνμα είχε το πανωφόρι της κλειστό και τους γιακάδες του σηκωμένους. Η Βιργινία φορούσε την κάπα που της είχαν αγοράσει στον Επιλογέα, και είχε την
κουκούλα της στο κεφάλι. Ο άνεμος φυσούσε σφυρίζοντας δυνατά,
φέρνοντας κρύο και αλμυρά σταγονίδια. Της Βιργινίας τής άρεσε· έκανε τον καφέ της πιο απολαυστικό, νόμιζε. Ήμουν πολύ καιρό κλεισμένη
στον Πολυφυή και, προτού με πουλήσουν εκεί, αιχμάλωτη αυτών των
καθαρμάτων...
Γι’ακόμα μια φορά η Άνμα ήταν σαν να είχε ακούσει τις σκέψεις της.
«Οι Ανθρωποκλέφτες πώς ακριβώς σε άρπαξαν; Το ήξερες ότι σε είχαν
βάλει στόχο; Είχες υποψιαστεί ότι κάποιοι σε παρακολουθούσαν;»
Η Βιργινία κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι. Ήταν τελείως απρόσμενο.» Το έφερε πάλι στο μυαλό της, και το διηγήθηκε, νιώθοντας
παράξενα αποστασιοποιημένη απ’αυτό...)
Το πιστόλι της Τζέσικας δεν εκτόξευσε ενέργεια. Δεν εκτόξευσε τίποτα. Η μπαταρία του είχε τελειώσει.
Με μια κραυγή, η Τζέσικα το πέταξε παραδίπλα, θυμωμένη μάλλον
με τον εαυτό της που δεν είχε υπολογίσει σωστά τις ριπές. Και τώρα ο
Καρλ ερχόταν καταπάνω της, μην έχοντας χάσει καθόλου χρόνο. Η
Τζέσικα έκανε να τον κλοτσήσει, μα το πόδι της τον βρήκε ξυστά στη
μέση καθώς εκείνος έπεφτε με τον ώμο επάνω της. Τη χτύπησε στο
στήθος στέλνοντάς την κάτω, στο γεμάτο σκουπίδια και θραύσματα
πάτωμα της οικοδομής.
Ένα μαύρο πουλί ξεχώρισε ξαφνικά ανάμεσα απ’τα υπόλοιπα, πέφτοντας καταπάνω στον Καρλ. Ο Μελανόπτερος!
Ο Καρλ προσπάθησε να τον απομακρύνει με το χέρι του, χτυπώντας
τον, χρησιμοποιώντας το πιστόλι του σαν ρόπαλο. Ποτέ ξανά δεν είχε
δει ένα τόσο οργισμένο περιστέρι!
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Η Τζέσικα ανασηκώθηκε στο πάτωμα κι έβγαλε ένα κρώξιμο που
φάνηκε εξωπραγματικό στον Καρλ. Εξωπραγματικό να βγαίνει απ’τον
λαιμό ανθρώπου.
Τα νυχτοπούλια που φτεροκοπούσαν από δω κι από κει έπεσαν καταπάνω του, σαν η Τζέσικα, με τη φωνή της και μόνο, να τα είχε προστάξει. Ο Καρλ πυροβόλησε προς διάφορες κατευθύνσεις (αλλά πάντα
προς τα πάνω· δεν ήθελε, τυχαία, να τη σκοτώσει την καταραμένη – η
Μιράντα τη χρειαζόταν) για να διώξει τα τρελαμένα πτηνά, και οι κρότοι, οι λάμψεις, και οι σφαίρες του πιστολιού του έφεραν αποτέλεσμα.
Τα νυχτοπούλια σκορπίστηκαν από γύρω του προτού τον κατακλύσουν τελείως, αλλά όχι προτού κάνουν κάμποσες γρατσουνιές επάνω
του. Τα χέρια του αιμορραγούσαν, το πρόσωπό του αιμορραγούσε, το
κεφάλι του αιμορραγούσε. Ένα από τα διαολεμένα πτηνά είχε χτυπήσει, μάλιστα, το μηχανικό του μάτι, ευτυχώς χωρίς να του προκαλέσει
ζημιά.
Η Τζέσικα ούρλιαξε, έχοντας τώρα σηκωθεί όρθια, και ο Καρλ είδε
πως το βλέμμα της ήταν στραμμένο σ’ένα πεσμένο πουλί. Τον Μελανόπτερο.
Το μαύρο περιστέρι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες του Καρλ. Αιμορραγούσε, πεσμένο στο πάτωμα.
Η Τζέσικα τράβηξε ξαφνικά ένα στιλέτο μέσα απ’τα ρούχα της και το
εκτόξευσε, στροβιλιζόμενο, προς τον Καρλ. Εκείνος το απέφυγε παρά
τρίχα· αισθάνθηκε τον αέρα του δίπλα απ’το πραγματικό του μάτι.
«Θα τα ξαναπούμε, γαμημένο κάθαρμα!» ούρλιαξε η Τζέσικα, παίρνοντας τον Μελανόπτερο στα χέρια της και τρέχοντας προς τη σκάλα
από την οποία ο Καρλ είχε ανεβεί.
Ο Καρλ την κυνήγησε ξανά.
Ο Κλεάνθης’σαρ προσπάθησε να εξηγήσει το σχέδιό του στην πελώρια
σφαίρα που αποτελείτο από μηχανικά έντομα. «Δεν είμαι σίγουρος ότι
μπορεί να πραγματοποιηθεί,» είπε τελικά. «Αλλά, αν είστε πρόθυμοι να
μας βοηθήσετε, ίσως να τα καταφέρουμε.»
Η σφαίρα ήταν σιωπηλή για κάποια ώρα. Για τόση ώρα που ο Κλεάνθης άρχισε να υποπτεύεται ότι πιθανώς να μην τον είχε καταλάβει. Αλλά
μετά τα στόματά της μίλησαν: «Τι πΡεΠεΙ... νΑΑΑΑ... κΑνΟυΜε;»
«Κατά πρώτον,» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης’σαρ, «πρέπει ν’αφήσετε εμένα και τον Έκρελ» – τον έδειξε με τον αντίχειρά του – «να σας εξετά160
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σουμε. Να δούμε πώς μπορούμε να σας χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε τους μηχανισμούς διαστασιακής αλλοίωσης. Δεν είναι βέβαιο ότι
όντως θα είναι εφικτό, αλλά θα προσπαθήσουμε.»
Η σφαίρα ήταν σιωπηλή ξανά.
Ο Κλεάνθης είπε: «Θα θέλαμε να δούμε ένα από εσάς. Ένα έντομο. Ένα
από τα τμήματά σας.»
Δέκα έντομα αποκολλήθηκαν από τη σφαίρα, πετώντας, κι έμειναν να
αιωρούνται μπροστά στον Κλεάνθη’σαρ και στον Έκρελ, φτερουγίζοντας.
«Καθίστε κάτω,» τους είπε ο μάγος, δείχνοντας το έδαφος. Και τα έντομα, που κανένα δεν ήταν μεγαλύτερο από την παλάμη του, προσγειώθηκαν στο ξερό χώμα διπλώνοντας τα μηχανικά φτερά τους.
Ο Έκρελ χαμογελούσε. «Μα τον Ηρώταλο, είναι εκπληκτικά! Πώς έφτιαχναν τέτοια θαύματα αυτοί οι Παντοκρατορικοί;»
«Τα πράγματα που σε ενθουσιάζουν με τρομάζουν, Έκρελ,» σχολίασε ο
Ρότζερ.
Ο Έκρελ γέλασε. «Μα δεν τα βλέπεις; Είναι υπέροχα! Υπέροχα, μα τον
Ηρώταλο!» Γονάτισε πλάι σ’ένα έντομο και το πήρε στα χέρια του. Αυτό
δεν έφερε καμια αντίσταση. Δεν ήταν σαν τίποτα περισσότερο από ένα
μηχάνημα μες στις ενωμένες χούφτες του.
Ο Έκρελ άρχισε να το κοιτάζει προσεχτικά και να το σκαλίζει με τα
δάχτυλά του. Ύστερα κάθισε στο έδαφος και άνοιξε τον σάκο του, μέσα
στον οποίο βρίσκονταν διάφορα εργαλεία της δουλειάς του. Είχε, φυσικά, μπει προετοιμασμένος στην ενδοδιάσταση. Εκείνος κι ο Κλεάνθης’σαρ είχαν έρθει εδώ για να ερευνήσουν το παλιό, πειραματικό όπλο
των Παντοκρατορικών.
Το μόνο που δεν περίμεναν ήταν ότι η Τζέσικα θα τους πρόδιδε όπως
τους είχε προδώσει. Και κανείς τους ακόμα δεν μπορούσε να καταλάβει
γιατί το είχε κάνει.
Ωστόσο, αυτό το μυστήριο θα έπρεπε να το λύσουν αφού έβγαιναν
από εδώ.
Αν τα κατάφερναν να βγουν.
«Σε καταλαβαίνω, Ευγένιε,» είπε η Αλβέρτα. «Αλλά μέχρι πότε θα
τραβήξει αυτή η ιστορία;»
«Τι εννοείς;» Το βλέμμα του έγινε αβέβαιο, αν και η Αλβέρτα νόμιζε
ότι ήξερε τι τον ρωτούσε.
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«Μέχρι πότε θα χρειάζεται να μου χρωστάς για να πληρώνεις την
τράπεζα;»
«Δε μπορώ να μην πληρώσω την τράπεζα, Αλβέρτα. Έχω κάνει συμφωνίες μαζί τους που... δεν θα ήταν καθόλου συνετό να μην τους πληρώνω τακτικά όπως συμφώνησα.»
«Δε μπορώ, όμως, να δουλεύω για πάντα χωρίς να πληρώνομαι. Μέχρι πότε θα μου χρωστάς;»
«Μέχρι...» Έγλειψε τα χείλη του νευρικά. «Θα είναι κάποιος καιρός.
Αλλά θα πάρεις τελικά τα λεφτά σου. Λίγο υπομονή, μόνο–»
«Μέχρι πότε, Ευγένιε;»
«Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Δηλαδή, δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία–»
«Ίσως να περάσουν μήνες, δηλαδή; Χρόνια;»
«Κοίτα, μην πανικοβάλλεσαι–»
«Δεν πανικοβάλλομαι καθόλου· απλά σε ρωτάω.» Εσύ έχεις πανικοβληθεί, πρόσθεσε νοερά, αλλά προτίμησε να μην το πει αυτό.
«Θα σου χρωστάω, για την ώρα· και μόλις μπορώ – με την πρώτη ευκαιρία – θα σε ξεπληρώσω, εντάξει;» Ο Ευγένιος σηκώθηκε από την
καρέκλα του.
Η Αλβέρτα άφησε το σχεδόν τελειωμένο Αργυρό Νεφέλωμα στο
τραπεζάκι πλάι στην πολυθρόνα της. «Δε μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι δωρεάν–»
«Έλα τώρα, Αλβέρτα! Τόσα χρόνια η συνεργασία μας ήταν καλή–»
«Μ’αυτά που μου λες, όμως, δεν μοιάζει να είναι καλή πλέον.»
«Θες να με καταστρέψεις;» φώναξε ο Ευγένιος.
Η Αλβέρτα τον αγριοκοίταξε. «Ξέρεις κανέναν άλλο μονομάχο που θα
αγωνιζόταν δωρεάν για σένα; Οι άλλοι μονομάχοι σου πληρώνονται
κανονικά, ή κάνω λάθος;»
«Χρωστάω και σ’αυτούς–»
«Σε κανέναν δεν χρωστάς πέντε συνεχόμενους αγώνες!»
«Αυτοί δεν έχουν... τις δικές σου δυνάμεις. Για σένα είναι εύκολο–»
«Εύκολο; Το να χτυπιέσαι μ’έναν άλλο άνθρωπο δεν είναι για κανέναν εύκολο, Ευγένιε!»
«Τα τραύματά σου θερα–»
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«Πονάνε, όμως. Και δεν είμαι αθάνατη. Μπορώ να σκοτωθώ ξέρεις.
Και έχει συμβεί σε αρένες· μονομάχοι έχουν κατά λάθος σκοτωθεί. Θέλω τα λεφτά μου, Ευγένιε.»
«Αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον να σε πληρώσω.»
«Τότε, δεν ξέρω αν θα συνεχίσω να εργάζομαι για σένα–»
«Δε μπορείς να μ’αφήσεις και να φύγεις!» φώναξε ο Ευγένιος, με το
κατάλευκο σαν πανί πρόσωπό του να έχει κοκκινίσει έντονα.
«Αυτό,» είπε η Αλβέρτα, «εγώ θα το αποφασίσω, όχι εσύ.»
Η όψη του αγρίεψε. Στράφηκε και έφυγε απ’το καμαρίνι της.
Ο Καρλ την πρόλαβε.
Την άρπαξε από την πίσω μεριά της κοντής καπαρντίνας της και την
τράβηξε πίσω και κάτω, ανάσκελα στην κορυφή της σκάλας. Γονάτισε
πάνω απ’το κεφάλι της–
Το πόδι της υψώθηκε ευέλικτα για να τον χτυπήσει στο πρόσωπο,
αλλά ο Καρλ εύκολα απέφυγε τη μπότα κι έβαλε το πιστόλι του στον
κρόταφό της. «Κάνε ακόμα μια κίνηση, βγάλε ακόμα μια από τις περίεργες φωνές σου, και, μα τον Κρόνο, θα σε σκοτώσω!»
(Ορισμένες φορές νομίζω ότι μπορώ να το θυμηθώ σαν να ήταν χτες.
Ίσως επειδή έφερε μια τόσο μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου.
Ήταν Ανεμοβόλος, ο πρώτος μήνας του χειμώνα, στη Συρροή, Τελική
της δεύτερης οκτάδας: η Μεγάλη Ημέρα της Γνώσης, δηλαδή, που
γιορτάζουμε τα δώρα του Ζερκάλδη, γιου του Κρόνου και Επαΐοντα
της Γραφής, προστάτη των γραμματιζούμενων και της γνώσης, κλειδοκράτορα των μυστηρίων της μάθησης και της τέχνης. Και συγχρόνως γιορτάζουμε, στη Συρροή, τη νύμφη του Κρόνου Τελλένειρα, Κυρά
των Πέπλων, οδηγό των μυστηρίων, που πολλοί θεωρούν πως είναι
μητέρα του Ζερκάλδη.
Γύρω από τον Ναό του Ζερκάλδη, στη Μακρόθυμη, γίνεται το Παζάρι
της Γνώσης και των Μυστηρίων. Έρχονται εκεί και ιέρειες της Τελλένειρας, στήνοντας μεγάλες σκηνές από υφάσματα και άλλα υλικά, και
πουλάνε διάφορα σκευάσματα των μυστηρίων και παράξενη ποίηση,
γραμμένη, όπως ισχυρίζονται, όσο βρίσκονταν σε εκστατικές καταστάσεις. Υπάρχουν κάποιες ιέρειες που λένε ότι γράφουν αυτή την
ποίηση επάνω στα σώματα των εραστών τους ενώ συνευρίσκονται
μ’αυτούς, και μετά μεταφέρουν τα λόγια στο χαρτί, χωρίς να κάνουν
καμια αλλαγή.
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Αλλά τα πράγματα που φέρνουν οι ιέρειες της Τελλένειρας στο Παζάρι δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος των όσων μπορεί να βρει κανείς
εκεί. Βιβλιοθηκάριοι και έμποροι φέρνουν ξεχασμένα βιβλία από παλιές βιβλιοθήκες και αποθήκες· καλλιτέχνες φέρνουν πίνακες και ολογραφήματα και γλυπτά· τεχνουργοί φέρνουν συσκευές που, όπως λένε, διευρύνουν το μυαλό και τις αισθήσεις, ή συσκευές που είναι απλά
παράξενες και ίσως και λίγο άχρηστες και πουθενά αλλού δεν μπορούν
εύκολα να πουληθούν. Φιλόσοφοι κάνουν διαλέξεις μέσα σε αίθουσες,
για διαφόρων ειδών ασυνήθιστα και αμφιλεγόμενα θέματα. Θαυματοποιοί έρχονται για να παίξουν με τα μυαλά όσων είναι πρόθυμοι να
δεχτούν να υποβληθούν στα κόλπα τους.
Είχα πάει στο Παζάρι της Γνώσης και των Μυστηρίων μαζί με τους
γονείς μου, που είχαν φέρει τις αντίκες τους για να τις πουλήσουν. Η
μεγάλη μου αδελφή, η Σορέτα, ήταν επίσης εκεί, αλλά δεν καθόταν και
πολύ μαζί μας· τριγύριζε με τον γκόμενό της. Ο αδελφός μου, ο Ευκάρδιος, δούλευε με το επιβατηγό του όχημα. Εγώ βοηθούσα τη μαμά και
τον μπαμπά να πουλήσουν πράγματα στον χώρο που είχαμε νοικιάσει
για την περίσταση· και είχαμε κάμποση κίνηση, αν και όχι αντικειμενικά πολλή.
Σουρούπωνε όταν δυο ξαδέλφια μου ήρθαν στο μαγαζί μας και μας
χαιρέτησαν και μου πρότειναν να πάω μαζί τους καμια βόλτα. Ήμουν
διστακτική, γιατί δεν ήξερα αν θα ήταν σωστό ν’αφήσω τους γονείς
μου μόνους τους, αλλά ο πατέρας μου με ώθησε να πάω, να διασκεδάσω λίγο. «Θα τα καταφέρουμε για μερικές ώρες και χωρίς εσένα, Βιργινία,» μου είπε. «Δεν έχουμε γεράσει τόσο ακόμα!» γέλασε.
Έτσι απομακρύνθηκα από τον χώρο που είχαμε νοικιάσει· έφυγα μαζί με τα δύο ξαδέλφια μου, τον Βάντορεκ και τον Ελεσνόρο, οι οποίοι
άρχισαν αμέσως να μου λένε ότι ήξεραν ένα μέρος εδώ, στο Παζάρι,
που συγκεντρώνονταν όλο άνθρωποι από τη Βίηλ, τη μακρινή μας πατρίδα, και άνθρωποι που ταξίδευαν στη Βίηλ τακτικά και έφερναν
διάφορα πράγματα από εκεί: βιβλία γραμμένα στη γλώσσα της Βίηλ·
χάρτες περιοχών αυτής της διάστασης· φωτογραφίες που απεικονίζουν μέρη της Βίηλ (πανέμορφα κάστρα και δάση και ανοιχτές πεδιάδες που δεν υπάρχουν ούτε κατά διάνοια εδώ στη Ρελκάμνια), ή γιγάντιους Λάν’τραχαμ (καταπράσινους, τριχωτούς, και τρομερούς, που
μοιάζουν να έχουν βγει από μυθικές ιστορίες), ή Ιερούς Μαχητές των
164

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

Οστών (ντυμένους με κόκαλα από Λάν’τραχαμ, φτιαγμένα έτσι ώστε
να είναι ένα με το δέρμα τους – μια ιερή πανοπλία)· σπαθιά, πέλεκεις,
δόρατα, τόξα, και βαλλίστρες, όπως αυτά που φτιάχνουν μόνο στη Βίηλ (γιατί εκεί τα πυροβόλα όπλα, καθώς είναι γνωστό, δεν λειτουργούν καλά και μόνο οι τρελοί τα χρησιμοποιούν ή όσοι θέλουν να σκοτωθούν)· μεγάλους, άκομψους αναπτήρες και άλλες μικροσυσκευές,
που λένε ότι λειτουργούν με «εστίες» που αντλούν ενέργεια από το
Φως της Βίηλ και εδώ, στη Ρελκάμνια, είναι ουσιαστικά άχρηστες.
Αυτή τη φορά, μου έλεγαν τα ξαδέλφια μου, ένας Ιερός Μαχητής των
Οστών είχε έρθει από τη Βίηλ και τώρα πρέπει να ήταν στο Παζάρι.
«Πάμε, Βιργινία!» με προέτρεψε ο Ελεσνόρος. «Θα τον δεις και θα τρελαθείς!»
«Εσύ τον είδες;»
«Όχι ακόμα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθει· μου το είπε μια φίλη
μου που έχει επαφές μ’ανθρώπους από τη Βίηλ. Θα έρθει Μαχητής των
Οστών απόψε στο Παζάρι· σίγουρα πράγματα.»
«Θα τον φωτογραφίσω,» είπε ο Βάντορεκ. «Και θα βγάλω αντίγραφα και θα τα πουλάω.»
«Κανόνισε να φας κάνα ξύλο,» του είπε ο Ελεσνόρος, μεταξύ αστείου
και σοβαρού. «Οι Μαχητές των Οστών τσαντίζονται εύκολα.»
«Φήμες.»
«Καλά, έτσι να νομίζεις εσύ...» γέλασε ο Ελεσνόρος, και είμαι βέβαιη
ότι απλά τον πείραζε για να τον τρομάξει.
Οι άνθρωποι της Βίηλ συγκεντρώνονται σ’ένα λιγάκι απομονωμένο
μέρος του Παζαριού της Γνώσης και των Μυστηρίων, μακριά από τον
Ναό του Ζερκάλδη, δίπλα από το πελώριο οικοδόμημα των γραφείων
της μεσιτικής εταιρείας Ουρανόκρατος, η οποία σήμερα, από το απόγευμα και μετά, ήταν κλειστή. Περάσαμε κοντά από την πελώρια πινακίδα που γράφει

ΟΥΡΑΝΟΚΡΑΤΟΣ Α.Ε.
βρίσκεις ό,τι υπάρχει κάτω από τον ουρανό

και μπήκαμε σ’έναν δρόμο πιο ήσυχο αλλά όχι και τελείως ήσυχο. Ο
κόσμος γιόρταζε κι εδώ, αν και δεν ήταν τόσοι άνθρωποι συγκεντρωμένοι όσοι στα κεντρικά μέρη του Παζαριού.
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Η περιοχή ήταν, βασικά, ιδανική για να συμβεί αυτό που συνέβη. Αλλά τότε δεν μπορούσα καν να το διανοηθώ.
«Είμαστε μακριά ακόμα;» ρώτησα τα ξαδέλφια μου.
«Όχι,» μου είπε ο Βάντορεκ. «Λίγο παρακάτω είναι. Μετά τη γωνία.
Τους βλέπεις εκείνους εκεί που–;»
Τότε, οι Ανθρωποκλέφτες παρουσιάστηκαν σαν σκυλιά του ίδιου
του Σκοτοδαίμονος...)
Η Αλβέρτα είχε μια πολύ άσχημη αίσθηση για τη συνεργασία της με
τον Ευγένιο Μυρωμένο. Αισθανόταν τις τρίχες της να έχουν σηκωθεί.
Μακάρι να ήταν μονάχα η ιδέα της. Αλλά δεν το νόμιζε. Οι Θυγατέρες
της Πόλης σπάνια είχαν τέτοιες «ιδέες».
Σηκώθηκε από την πολυθρόνα της, έβγαλε τη βαμβακερή ρόμπα, και
ντύθηκε με πέτσινο παντελόνι, γαλανή υφασμάτινη εφαρμοστή
μπλούζα με ψηλό γιακά, καφετιές μπότες ώς το γόνατο, και κοντή καπαρντίνα επίσης ώς το γόνατο. Έβαλε τα πράγματά της σ’ένα δερμάτινο σακίδιο, το πήρε στον ώμο, και βγήκε από το καμαρίνι κάτω από τις
κερκίδες της Αρένας των Σκηνοποιών.
Στο βάθος του στενού διαδρόμου είδε έναν λιγνό άντρα να στέκεται
με τον ώμο ακουμπισμένο στον τοίχο, μοιάζοντας να περιμένει κάποιον ή κάτι.
Τα πολεοσημάδια τής μαρτύρησαν ποιον περίμενε.
Εκείνη.
Γαμιέσαι, Ευγένιε, σκέφτηκε η Αλβέρτα· και βάδισε μέσα στον διάδρομο, βέβαιη ότι ο κατάσκοπος βρισκόταν στο κατόπι της.
Καθισμένος στο ξερό χώμα της ενδοδιάστασης, ο Έκρελ εξέταζε το
μηχανικό έντομο. Πέρασε έναν ανιχνευτή από πάνω του, κοιτάζοντας τις
ενδείξεις στη μικρή οθόνη. Χτύπησε τα μέταλλα του εντόμου μ’ένα μικρό
ενεργειακό σφυρί για να δει πώς θα αντιδρούσε το μηχανικό πλάσμα –
και φάνηκε να αντιδρά σαν να είχε εσωτερικό νευρικό σύστημα. Ο Έκρελ έψαξε να δει από πού έπαιρνε ενέργεια αυτό το πράγμα, πώς κινιόταν, και δεν βρήκε καμια φανερή πηγή. Μ’ένα κατσαβίδι και μια λαβίδα
αποσυναρμολόγησε κάποια τμήματά του (και το έντομο δεν έφερε καμια αντίσταση, δεχόμενο τις επεμβάσεις του όπως ένας αναισθητοποιημένος ασθενής δέχεται τις επεμβάσεις ενός χειρούργου), ψάχνοντας μέσα τους και από κάτω τους. Υπήρχαν καλωδιώσεις που δεν μπορεί παρά
να ήταν για να μεταφέρουν ενέργεια. Και υπήρχε και μια κεντρική μονά166
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δα-εγκέφαλος: μια πλακέτα στο κέντρο του εντόμου, στην κοιλιά του. Ο
Έκρελ, ωστόσο, εξακολουθούσε να δυσκολεύεται να βρει κάποια πηγή
ενέργειας. Από πού τρεφόταν αυτό το μηχάνημα; Δε μπορεί να λειτουργούσε χωρίς να τρέφεται από κάπου.
Στράφηκε στον Κλεάνθη’σαρ. «Μπορείς να ερευνήσεις για ενέργεια,
μάγε;»
«Τι συμβαίνει;»
Ο Έκρελ τού εξήγησε.
«Για να δούμε,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ, και κρατώντας το χέρι του πάνω
από το έντομο άρθρωσε λόγια στη γλώσσα της μαγείας. Ο Έκρελ δεν
γνώριζε πώς να κάνει ξόρκια και μαγγανείες· δεν είχε το Χάρισμα, για να
μπορεί να τα μάθει· αλλά ήξερε πολλά από αυτά θεωρητικά. Και τώρα
καταλάβαινε ότι ο φίλος του έκανε, προφανώς, Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως.
Ο Κλεάνθης, εξακολουθώντας να κρατά το χέρι του πάνω απ’το ακίνητο έντομο, εξακολουθώντας να το κοιτάζει έντονα, είπε: «Υπάρχει αναμφίβολα ενέργεια μέσα του.»
«Δραστική ή ήπια;»
«Δραστική. Το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως δεν εντοπίζει ήπιες
μορφές ενέργειας.» Ο μάγος κατέβασε το χέρι του, στρέφοντας τα μάτια
του στον Έκρελ.
«Δηλαδή, δεν είναι ζωτική ενέργεια. Είναι όπως αυτές που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Σωστά;»
«Σωστά.»
«Και η πηγή της;»
«Δε φαίνεται νάχει πηγή, Έκρελ. Το έντομο πρέπει να πηγαίνει και να
φορτίζεται κάθε τόσο από κάπου αλλού.»
Ο Έκρελ συνοφρυώθηκε.
Ο μάγος έστρεψε το βλέμμα του στην πελώρια μηχανική σφαίρα παραδίπλα.
Τα μάτια του Έκρελ γούρλωσαν. «Εννοείς ότι...;»
«Κάπου μέσα της πιθανώς υπάρχει μια πολύ ισχυρή πηγή ενέργειας.»
Ο Κλεάνθης’σαρ έκανε μερικά βήματα προς το προσγειωμένο ουράνιο
σώμα και άρθρωσε ξανά τα λόγια για κάποιο ξόρκι, υψώνοντας τα χέρια
του και διαγράφοντας γρήγορα σύμβολα στον αέρα, διευρύνοντας ξανά
τις αισθήσεις του για να ανιχνεύσει...
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Ευτυχώς η Τζέσικα δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις. Δεν κινήθηκε. Γιατί,
αν κινιόταν, αν έκανε έστω και την παραμικρή επιθετική κίνηση ή κίνηση για να ξεφύγει, ο Καρλ ήταν τόσο τσιτωμένος που αισθανόταν
βέβαιος πως θα τραβούσε τη σκανδάλη και θα τίναζε τα μυαλά της
στον αέρα.
«Την έπιασες,» άκουσε μια γυναικεία φωνή πίσω του. Η Μιράντα.
«Πρέπει, φαίνεται, να σου χρωστάω και δεύτερη χάρη.» Είδε, με τις
άκριες των ματιών του, τη μορφή της να τον πλησιάζει.
«Μην το κάνεις θέμα,» της αποκρίθηκε. «Απλώς ανταπέδωσα κάτι
που εγώ χρωστούσα.» Συνεχίζοντας νάχει το πιστόλι του στον κρόταφο της Τζέσικας.
Προτού τελειώσει τον καφέ της στην καντίνα, η Νορέλτα είχε
ήδη αποφασίσει τι να κάνει. Ο Νικόλαος θα ξανακατέβαινε στην Κατακόμβη· δεν είχε αμφιβολία. Ό,τι κι αν ήθελε να μάθει από την ψυχή
της μητέρας του τον απασχολούσε πολύ, και πραγματικά νόμιζε ότι
μπορούσε να επικοινωνήσει με τους νεκρούς. Είτε αυτό αλήθευε είτε
όχι – που η Νορέλτα δεν νόμιζε ότι αλήθευε – εκείνη σκόπευε να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβαινε. Κάτι την ωθούσε. Η ίδια η Πόλη· ήταν
βέβαιη. Επομένως, θα κατασκόπευε τον Νικόλαο και θα τον ακολουθούσε στην Κατακόμβη, για να ανακαλύψει τι θα γινόταν τελικά εκεί.
Αλλά δεν πρόκειται να το κάνω ξυπόλυτη, σκέφτηκε. Ούτε μ’αυτά τα
ρούχα. Είχαν τα χάλια τους.
Η Νορέλτα-Βορ έφυγε απ’την καντίνα και, μες στο μεσημέρι, έφτασε
γρήγορα σ’ένα υποκατάστημα του Γενικού Αποταμιευτικού Συστήματος, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρελκάμνια. Οδηγήθηκε εκεί από τα
σημάδια της Πόλης. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω της, για να βεβαιωθεί
ότι δεν καιροφυλακτούσε κανένας κλέφτης, πλησίασε το αυτόματο
ταμειολογιστικό μηχάνημα του Γ.Α.Σ. κοντά στην κλειστή είσοδό του,
έβγαλε μια κάρτα από την τσάντα της, την πέρασε στην ειδική θυρίδα
του μηχανήματος, πάτησε μερικά πλήκτρα, και σύντομα είχε πενήντα
δεκάδια στα χέρια της, σε χαρτονομίσματα. Αυτά θα ήταν αρκετά. Δεν
ήθελε να κάνει μεγάλες αγορές· ό,τι κι αν αγόραζε, άλλωστε, θα γινόταν χάλια μες στην Κατακόμβη.
Τα καταστήματα ήταν κλειστά αυτή την ώρα, έτσι η Νορέλτα μπήκε
σ’ένα ιδιωτικό επιβατικό όχημα, που η Πόλη έφερε μπροστά της, και
πλήρωσε δύο δεκάδια για να την πετάξει ο οδηγός ώς το κοντινότερο
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ξενοδοχείο. Η Νορέλτα έκλεισε ένα δωμάτιο, αγόρασε πρόχειρο φαγητό από ένα γωνιακό εστιατόριο εκεί κοντά, και ανέβηκε στο δωμάτιο
για να φάει και να ξεκουραστεί. Τώρα μόνο συνειδητοποίησε πόσο
πεινούσε. Δεν είχε φάει τίποτα από τότε που το αεροπλάνο της έπεσε
στη Μεγάλη Θάλασσα.
Ξάπλωσε για να κοιμηθεί, βέβαιη ότι ο Νικόλαος δεν θα ξεκινούσε
τόσο γρήγορα για την Κατακόμβη. Και η λογική της της το έλεγε και η
διαίσθησή της.
Κοιμόταν, αλλά ο ύπνος του δεν ήταν ήσυχος. Ήταν γεμάτος εφιαλτικά όνειρα από συμμορίες και σκοτεινά περάσματα, αναμιγμένα με ερωτικά όνειρα στοιχειωμένα
από μια κατάλευκη γυναίκα με μακριά καστανά μαλλιά κι
ένα περίεργο σημάδι στο αριστερό στήθος, που όμως έπρεπε κανονικά να ήταν στο πόδι της, ήξερε ο Νικόλαος
μέσα στον ύπνο του...
Ωστόσο, όταν ξύπνησε, σούρουπο πλέον, αισθανόταν
αναζωογονημένος και έτοιμος να κατεβεί ξανά στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης ώστε, επιτέλους, να επικοινωνήσει με την ψυχή της νεκρής μητέρας του.
Η Αλβέρτα έφυγε από μια πίσω πόρτα της Αρένας των Σκηνοποιών
που δεν χρησιμοποιείτο από το κοινό. Δεν ήθελε να συναντήσει θαυμαστές της που ζητούσαν αυτόγραφα.
Ο κατάσκοπος ακόμα βρισκόταν στο κατόπι της. Η Αλβέρτα δεν
χρειαζόταν να κοιτάξει πάνω απ’τον ώμο της για να τον δει· έβλεπε
τον αντικατοπτρισμό του στα σημάδια της Πόλης. Γαμιέσαι, Ευγένιε.
Πήγε στον χώρο στάθμευσης οχημάτων, ανέβηκε στο δίκυκλό της, και
έφυγε.
Και πάλι την παρακολουθούσαν. Ώς το ξενοδοχείο κάποιοι ήταν πίσω της. Και το δωμάτιό της εκεί βρισκόταν επίσης υπό παρακολούθηση· τα πολεοσημάδια τής το φανέρωσαν αμέσως μόλις πλησίασε την
πόρτα. Τι νομίζει ο ανώμαλος, ότι μπορεί να με κρατήσει παρά τη θέλησή μου;
(Στην αρχή, δεν κατάλαβα τι γινόταν. Κακούργοι με κουκούλες, οι
οποίες σκέπαζαν ολόκληρο το κεφάλι τους έχοντας ανοίγματα μόνο
για τα μάτια, όρμησαν σ’όλους τους ανθρώπους γύρω μας, χτυπώντας
με ρόπαλα που φαινόταν να κάνουν ενεργειακές εκκενώσεις έτσι όπως
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γυάλιζαν, και πυροβολώντας με ενεργειακά πιστόλια. Κραυγές αντηχούσαν. Κόσμος έτρεχε, προσπαθώντας να φύγει.
Τι συνέβαινε; Ληστές; Εδώ; Τέτοια μέρα;
«Γαμώτο!» αναφώνησε ο Βάντορεκ. «Τι είν’ αυτοί;»
Μαζί με τα δύο ξαδέλφια μου προσπαθήσαμε να φύγουμε, να βγούμε
απ’τον σαματά. Και παραξενεύτηκα βλέποντας τους κουκουλοφόρους
ν’αρπάζουν ανθρώπους που είχαν σωριαστεί και να τους χώνουν σε
μεγάλους σάκους, παίρνοντάς τους στους ώμους και φεύγοντας. Τι
σκατά γινόταν εδώ; Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Δε θυμόμουν ποτέ να ήμουν τόσο τρομαγμένη στη ζωή μου.
Ένας γιγαντόσωμος άντρας με ρόπαλο πετάχτηκε μπροστά μας,
κλείνοντάς μας τον δρόμο. «Πού πάτε, ομορφόπαιδα;» είπε, γελώντας,
και κίνησε το όπλο του προς το μέρος μας, προς τον Ελεσνόρο· αλλά
εκείνος έγειρε στο πλάι και το ρόπαλο τον χτύπησε ξυστά στον ώμο.
Ωστόσο ενέργεια πετάχτηκε από την επαφή και το σώμα του Ελεσνόρου τραντάχτηκε ενώ μια κραυγή έβγαινε απ’τον λαιμό του.
Ο Βάντορεκ, βρίζοντας με αισχρό τρόπο, χίμησε στον γιγαντόσωμο
άντρα – μοιάζοντας λιγάκι κωμικός ίσως, γιατί ο ίδιος δεν είναι καθόλου γιγαντόσωμος· αντιθέτως, είναι αρκετά κοντός και μικροκαμωμένος. Αλλά η οργή που τον είχε ξαφνικά καταλάβει φαινόταν νάναι μεγάλη και νάχει παραγκωνίσει τον φόβο του· πηδώντας, αρπάχτηκε με
το ένα χέρι απ’το κεφάλι του κουκουλοφόρου αρχίζοντας να τον
γρονθοκοπεί με το άλλο.
«Κάτσε καλά, ρε μπασμένε!» γρύλισε ο κακοποιός και τον τίναξε παραδίπλα, ενώ ο Ελεσνόρος μού φώναζε πνιχτά: «Φύγε, Βιργινία! Τρέξε
– φέρε την αστυνομία!» κι έκανε να κλοτσήσει τον κουκουλοφόρο
στην κοιλιά. Εκείνος τού χτύπησε το πόδι με το ενεργειακό ρόπαλο, κι
ο Ελεσνόρος σωριάστηκε ουρλιάζοντας, σπαρταρώντας.
Τρομοκρατημένη, ακολούθησα τη συμβουλή του – και τώρα νιώθω
να ντρέπομαι λιγάκι γι’αυτό – έτρεξα, εγκαταλείποντας τα δύο μου
ξαδέλφια στο έλεος εκείνου του κτήνους.
Αλλά δεν πρόλαβα να πάω μακριά. Μια γυναίκα πετάχτηκε στον
δρόμο μου. Είμαι σίγουρη πως ήταν γυναίκα παρότι φορούσε κι αυτή
κουκούλα και μια σκούρα γκρίζα κάπα στροβιλιζόταν γύρω από το
σώμα της. Με κλότσησε στα πόδια, ρίχνοντάς με κάτω· και, χρησιμοποιώντας ένα σπρέι, με ψέκασε στο πρόσωπο.
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Τα πάντα άρχισαν να θολώνουν γύρω μου, καθώς ζαλιζόμουν. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι να άκουσα ήταν: «Αστυνόμοι έρχονται!
Πάρτε τους και φύγετε – τώρα! Τώρα!»
Όταν ξύπνησα, ήμουν πλέον στα χέρια των Ανθρωποκλεφτών. Δεν
είμαι βέβαιη αν είχαν πιάσει και τα ξαδέλφια μου, και δεν μπόρεσα να
το μάθω ούτε από αυτούς ούτε από κανέναν άλλο αιχμάλωτο. Εύχομαι, πάντως, να μην τους έπιασαν. Εύχομαι να τους παράτησαν ήσυχους καθώς έτρεχαν να φύγουν από την Αστυνομία της Συρροής.)
«Δεν τήρησες τη συμφωνία μας, Αδελφή,» είπε η Μιράντα, γονατίζοντας πλάι στον Καρλ, κοιτάζοντας τη Τζέσικα.
«Ο γαμημένος φίλος σου πυροβόλησε τον Μελανόπτερο!» Η Τζέσικα
είχε ακόμα το τραυματισμένο περιστέρι στα χέρια της· το αίμα του
είχε ποτίσει τα ρούχα της.
Η Μιράντα την άρπαξε δυνατά από το σαγόνι. «Δεν τήρησες τη συμφωνία μας!»
«Γαμώτο...» έκανε ειρωνικά η Τζέσικα, «μου ξέφυγε...»
Η Μιράντα τη γρονθοκόπησε στη μύτη, αναισθητοποιώντας την.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Καρλ. «Σε χτύπησε με το πιστόλι της;»
Η Μιράντα έτριψε τον μηρό της· το παντελόνι ήταν καψαλισμένο εκεί. «Στο πόδι, μόνο, ευτυχώς. Αλλά παραπάτησα και παραλίγο να πέσω απ’την οικοδομή.» Σηκώθηκε όρθια, με κάποια δυσκολία.
Ο Καρλ σηκώθηκε επίσης. «Τι θα κάνουμε μ’αυτήν;» ρώτησε δείχνοντας τη Τζέσικα με το πιστόλι του.
«Θα την πάρουμε μαζί μας, φυσικά. Και καλύτερα να φύγουμε γρήγορα από δω, προτού έρθει κανένας Φύλακας.» Η Μιράντα έσκυψε και
σήκωσε τον Μελανόπτερο στα χέρια της. Δεν ήταν νεκρός. Ούτε καμια
σφαίρα έμοιαζε νάναι μες στο σώμα του, νόμιζε ο Καρλ· πρέπει να είχε
χτυπηθεί ξώφαλτσα. Πράγμα μάλλον αρκετά σοβαρό για ένα μαύρο
περιστέρι.
Η Μιράντα είπε: «Αν θα μπορούσες να με βοηθήσεις ξανά...» δείχνοντας τη Τζέσικα με το βλέμμα της.
Ο Καρλ ένευσε. Έκρυψε το πιστόλι του μες στο πανωφόρι του και
σήκωσε τη Τζέσικα στα χέρια. «Τι είναι οι Φύλακες;» ρώτησε.
«Η αστυνομία της Διαπερατής.»
Σύντομα έφευγαν από την περιοχή της οικοδομής οδηγώντας ο Καρλ
το δίκυκλό του και η Μιράντα το τετράκυκλο, έχοντας βάλει και τη
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Τζέσικα εκεί, δεμένη χειροπόδαρα και φιμωμένη. Το δικό της δίκυκλο
έπρεπε, προς το παρόν, να το εγκαταλείψει.
(Είχε πια νυχτώσει όταν το πλοίο άφησε πίσω του τη Μεγάλη Θάλασσα και μπήκε στον Ριγοπόταμο, πλέοντας προς τα ανατολικά, αντίθετα στο ρεύμα. Η Βιργινία ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, κάτω
από το κρεβάτι της Άνμα, και κοιμόταν νιώθοντας η ψυχή της να έχει
ελαφρύνει ευχάριστα, τώρα που είχε διηγηθεί πώς οι Ανθρωποκλέφτες την άρπαξαν από τη Συρροή, σαν να είχε βγάλει από πάνω της
ένα βάρος που από καιρό κρατούσε εκεί και όφειλε προ πολλού να είχε
ξεφορτωθεί. Μέχρι στιγμής, δεν είχε διηγηθεί το περιστατικό σε κανέναν άλλο. Ούτε σε κάποιον από τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Πολυφυούς – σταθερούς ή μη – ούτε καν στον Ραλφ.
Τώρα η Βιργινία ανησυχούσε, ξαφνικά, για τα ξαδέλφια της – τον
Βάντορεκ και τον Ελεσνόρο. Μα τον Κρόνο, είχαν πιαστεί από τους
Ανθρωποκλέφτες, ή είχαν ξεφύγει, εκείνη τη βραδιά;)
Η Αλβέρτα δεν το πίστευε ότι όντως συνέβαινε αυτό. Ήταν τόσο ηλίθιος ο Ευγένιος; Νόμιζε πως δεν θα καταλάβαινε τους κατασκόπους
του; Και το ξέρει ότι είμαι Θυγατέρα της Πόλης! Το ξέρει ότι βλέπω σημάδια που εκείνος δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί.
Ήθελε, μήπως, να την εκφοβίσει; Η Αλβέρτα δεν αισθανόταν εκφοβισμένη. Αισθανόταν τσαντισμένη. Μέχρι στιγμής δεν ήταν βέβαιη αν
θα έφευγε από τη δούλεψη του Ευγένιου, αλλά αυτή του η ενέργεια
τώρα την είχε κάνει να το σκέφτεται πολύ σοβαρά.
Η Νορέλτα-Βορ ξύπνησε λίγο προτού ανοίξουν τα καταστήματα.
Ντύθηκε, πήρε την τσάντα της στον ώμο, και κατέβηκε ξυπόλυτη από
το δωμάτιο της, βγαίνοντας από το ξενοδοχείο. Τα βήματά της – και η
Πόλη – σύντομα την οδήγησαν στα μαγαζιά που αναζητούσε. Αγόρασε
ένα ζευγάρι κοντές, μαλακές μπότες, παντελόνι από ψεύτικο πετσί,
βαμβακερή μπλούζα, κι ένα ελαφρύ υφασμάτινο πανωφόρι με πολλές
τσέπες. Πλήρωσε τριάντα-οκτώ δεκάδια για όλ’ αυτά. Δεν ήταν και
πολύ καλής ποιότητας, αλλά δεν της χρειαζόταν και τίποτα καλύτερο
για τη δουλειά που είχε στο μυαλό της.
Μετά, από ένα περίπτερο, αγόρασε ενεργειακό αναπτήρα, τσιγάρα,
και έναν φακό.
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Προτού σουρουπώσει βρισκόταν έξω από την πολυκατοικία του Νικόλαου, κρυμμένη σ’ένα σοκάκι, και τα πολεοσημάδια τής μαρτυρούσαν ότι ο άνθρωπός της δεν είχε φύγει ακόμα από το σπίτι του.
Ο Νικόλαος σηκώθηκε από το κρεβάτι του ενώ ο ήλιος
της Ρελκάμνια βυθιζόταν πίσω από τα ψηλά οικοδομήματα της Σταχτόχρωμης. Ένιωθε ένα άγχος εντός του το οποίο δεν αισθανόταν χτες όταν είχε ξεκινήσει για την Κατακόμβη. Ίσως κατά βάθος να φοβόταν ότι πάλι κάτι δεν
θα πήγαινε καλά. Αλλά αποκλείεται· τώρα όλα θα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιό του, προσπάθησε να πείσει τον
εαυτό του.
Και εξοπλίστηκε καλύτερα από χτες, παίρνοντας δύο
φακούς μαζί του και σπίρτα και έναν ενεργειακό αναπτήρα. Ευτυχώς όλα αυτά τα αντικείμενα υπήρχαν στο σπίτι
του και δεν χρειαζόταν να πάει να τα αγοράσει.
Βγήκε από την πολυκατοικία κατευθυνόμενος προς την
είσοδο της Κατακόμβης που είχε χρησιμοποιήσει και την
άλλη φορά.
(Η Νορέλτα-Βορ, βλέποντας τον Νικόλαο να φεύγει από το σπίτι του,
τον ακολούθησε μες στους δρόμους της Σταχτόχρωμης. Βαδίζοντας.
Δεν της χρειαζόταν όχημα, γιατί ούτε εκείνος χρησιμοποιούσε όχημα.
Η διαίσθησή της, ξανά, την είχε οδηγήσει σωστά. Ούτε για μια στιγμή
δεν είχε περάσει απ’το μυαλό της να προσπαθήσει να κλέψει κάποιο
τροχοφόρο.)
Η Μιράντα σταμάτησε το τετράκυκλο όχημα που είχαν κλέψει από
την Α’ Κατωρίγια Συνοικία, και ο Καρλ σταμάτησε δίπλα της, καβάλα
στο δίκυκλό του. «Τι συμβαίνει;» ρώτησε. Η περιοχή γύρω τους ήταν
αρκετά σκοτεινή και αρκετά απομονωμένη. Μια σιωπηλή γειτονιά της
Διαπερατής, που ο Καρλ δεν είχε ιδέα πώς μπορεί να ονομαζόταν.
«Πρέπει να κάνω μια κουβέντα με την Αδελφή μου,» είπε η Μιράντα.
Ο Καρλ κατέβηκε από το δίκυκλό του και μπήκε στο τετράκυκλο όχημα, καθίζοντας στη θέση του συνοδηγού, πλάι στη Μιράντα. Στο πίσω κάθισμα, η Τζέσικα είχε ξυπνήσει· τραβούσε τα δεσμά της και μούγκριζε, εξαγριωμένη. Το γαλανόδερμο πρόσωπό της όμως δεν φαινόταν χτυπημένο πλέον από τη γροθιά της Μιράντας. Και ο Καρλ θα ορκιζόταν πως, πριν, η μύτη της ήταν μελανιασμένη. Σπασμένη, ίσως.
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Η Μιράντα τράβηξε τώρα ένα ξιφίδιο, τεντώθηκε, κι έκοψε το φίμωτρο της Τζέσικας.
«Λύσε με, μαλακισμένη!» φώναξε αμέσως εκείνη. «Λύσε με!»
«Να σε λύσω;» είπε η Μιράντα. «Όχι από τώρα, Αδελφή μου.»
«Λύσε με!» Η Τζέσικα τραβούσε με βία τα δεσμά της – στα όρια να
εξαρθρώσει τους καρπούς της, νόμιζε ο Καρλ.
«Ησυχία!» πρόσταξε η Μιράντα.
«ΛΥΣΕ ΜΕ!» ούρλιαξε η Τζέσικα.
«Δες τι έχω εδώ;» Η Μιράντα σήκωσε τον Μελανόπτερο από τα γόνατά της, κρατώντας τον με τα δύο χέρια.
Η Τζέσικα σώπασε, ατενίζοντάς την δολοφονικά με τα γκρίζα μάτια
της.
«Δεν είναι νεκρός,» της είπε η Μιράντα. «Θες να φροντίσω να μην
πεθάνει;» Το μαύρο περιστέρι φαινόταν να ανασαίνει με δυσκολία,
τραυματισμένο. Η Μιράντα είχε δέσει πρόχειρα το τραύμα του μ’ένα
μαντήλι που, από άσπρο, είχε γίνει κατακόκκινο.
Δάκρυα γυάλισαν στα μάτια της Τζέσικας. «Τι θέλεις;»
«Να κρατήσεις την υπόσχεσή σου. Όπως έπρεπε ήδη να την είχες
κρατήσει.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Τζέσικα. «Θα σου πω τον κώδικα. Λύσε με
και θα σου πω τον κώδικα, και θα πάρω τον Μελανόπτερο και θα φύγω.»
Η Μιράντα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, θα έρθεις μαζί μου. Δεν
σ’εμπιστεύομαι, Τζέσικα.»
«Έλα τώρα, Μιράντα! Δε θα σου πω ψέματα.»
Η Μιράντα γέλασε.
«Θα το καταλάβεις αν σου πω ψέματα, Μιράντα, δεν θα το καταλάβεις; Μια γριά σαν εσένα δεν θα το καταλάβει;»
Τι μπορεί να εννοούσε; αναρωτήθηκε ο Καρλ. Γριά; Την είχε ξαναποκαλέσει γριά, αλλά η Μιράντα αποκλείεται να ήταν πολύ μεγαλύτερη
από εκείνον! Και, αλήθεια, πώς θα το καταλάβαινε αν η Τζέσικα έλεγε
ψέματα; Τι ήταν; Μάντισσα;
«Μ’εσένα,» είπε η Μιράντα, «για τίποτα δεν μπορεί καμια να είναι σίγουρη.»
Η Τζέσικα ξεροκατάπιε. «Ξέρεις κάτι, Μιράντα; Τις καταλαβαίνω απόλυτα όσες σε μισούν!»
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Ο Κλεάνθης’σαρ εντόπισε, με τις μαγικά διευρυμένες αισθήσεις του,
ακριβώς εκείνο που περίμενε να εντοπίσει μέσα στην πελώρια μηχανική
σφαίρα. Στο βάθος της, στο κέντρο της, υπήρχε ένας πολύ ισχυρός ενεργειακός πυρήνας. Μα τον Κρόνο, σκέφτηκε, αυτή η ενέργεια πρέπει νάναι αρκετή για ν’ανοίξουμε διαστασιακή δίοδο, αν όντως μπορούμε να
φτιάξουμε τα κατάλληλα μηχανήματα...
Όμως πόσο καιρό τα έντομα λειτουργούσαν τρεφόμενα από τη συγκεκριμένη πηγή; Ο χρόνος μέσα σε τούτη την ενδοδιάσταση κυλούσε πολύ
πιο αργά απ’ό,τι στη Ρελκάμνια, αλλά, και πάλι, ήταν πολλά τα έντομα.
Ο Κλεάνθης’σαρ, διακόπτοντας το Ξόρκι Ενεργειακής Ανιχνεύσεως,
στράφηκε στον Έκρελ και στον Ρότζερ και τους είπε τι είχε εντοπίσει.
«Σαν ένας μικρός ήλιος να είναι στο κέντρο της σφαίρας...»
Ο Έκρελ είπε: «Αδύνατον... Θα είχε τελειώσει. Η ενέργεια θα είχε στερέψει. Αυτά τα μηχανικά όντα λειτουργούν συνέχεια, Κλεάνθη. Αυτή η
σφαίρα πετάει συνέχεια – και δες το μέγεθός της!»
Ο μάγος ένευσε. «Ναι, είναι περίεργο.» Κοίταξε πάλι το προσγειωμένο
ουράνιο σώμα. «Εκτός αν...»
«Τι;» ρώτησε ο Έκρελ.
«Αν η πηγή είναι ζωντανή. Αν μπορεί από μόνη της να αναπληρώνει τη
χαμένη ενέργειά της, όπως ένας ζωντανός οργανισμός αναπληρώνει ζωτική ενέργεια.» Και προς τη σφαίρα φώναξε: «Μπορείτε να σκορπιστείτε; Μπορείτε να μας αφήσετε να δούμε τον πυρήνα σας; Να δούμε την
ενεργειακή πηγή στο κέντρο της σφαίρας, απ’την οποία τρέφεστε;»
«...γιαΤΙ;» ρώτησαν τα στόματα που σχηματίζονταν πάνω στο μηχανικό ουράνιο σώμα.
«Για να καταλάβουμε,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ. «Αναπληρώνετε από μόνοι σας την ενέργεια;»
«...Μι...λΑΑΑΑΑς... ΓιΑ ΤΟΝ ΠΥΡΗνα... ΑπΟ ΤΟΝ πΥρΗνΑ ΞΕ...
κιΝΗσαμΕ...»
«Μπορούμε να δούμε τον πυρήνα; Μπορείτε να μας τον δείξετε;»
Ολόκληρη η σφαίρα, τότε, φάνηκε να ανασαλεύει. Τα μηχανικά κομμάτια της διαχωρίστηκαν: σκορπίστηκαν σε χιλιάδες φτερωτά έντομα,
κι ανάμεσά τους φανερώθηκε εκείνο που περίμενε ο Κλεάνθης’σαρ: ένας
μικρός ήλιος. Μια φωτεινή ενεργειακή μάζα, που έκανε εκείνον, τον Έκρελ, και τον Ρότζερ να υψώσουν τα χέρια τους μπροστά τους και
ν’αποστρέψουν τα βλέμματά τους, μισοκλείνοντας τα βλέφαρα.
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«Θεοί!» αναφώνησε ο Έκρελ. «Τι... τι πράγμα είν΄ αυτό; Πού το βρήκαν
οι Παντοκρατορικοί;»
«Αρκετά!» φώναξε ο Κλεάνθης’σαρ στα μηχανικά έντομα. «Κρύψτε τον
πυρήνα σας! Κρύψτε τον πυρήνα σας!» Και η πελώρια σφαίρα ανασχηματίστηκε, κρύβοντας το φως στην καρδιά της.
Ο Έκρελ είπε: «Οι Παντοκρατορικοί πρέπει κάπου να τη βρήκαν αυτή
την ενεργειακή μάζα· δεν μπορεί να την έφτιαξαν.»
Ο Κλεάνθης ένευσε. «Ναι, ούτε εγώ νομίζω ότι την έφτιαξαν, Έκρελ.
Είναι, μάλλον, μια ζωντανή ενεργειακή οντότητα.»
«Οντότητα; Δηλαδή, έχει νοημοσύνη;»
«Όχι ανθρώπινη, σίγουρα. Ούτε καν παρόμοια μ’αυτή των μηχανικών
εντόμων, υποθέτω. Αλλά είναι ζωντανή, όπως ένα φυτό ίσως.»
«Και δεν χρειάζεται τροφή η ίδια;» ρώτησε ο Ρότζερ.
«Οι ενεργειακές οντότητες,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ, «δεν είναι όπως τις
βιολογικές οντότητες. Ναι, είναι πολύ πιθανό να μην τρέφεται με τίποτα. Ή να χρειάζεται κάποιου είδους τροφή μια φορά στα δέκα χρόνια, ή
πιο αραιά.»
«Και πού βρήκαν οι Παντοκρατορικοί τέτοιο πράγμα;» αναρωτήθηκε ο
Έκρελ, μοιάζοντας να μονολογεί.
«Δε θυμάσαι τι λένε, Έκρελ;» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης’σαρ, νιώθοντας
ενθουσιασμένος από τις ανακαλύψεις που είχε κάνει εδώ, παρότι ήταν
παγιδευμένος και κινδύνευε να πεθάνει της δίψας. Ήταν του τάγματος
των Ερευνητών, και κανένας πραγματικός Ερευνητής δεν θα μπορούσε
παρά να νιώθει ενθουσιασμό τώρα. «Οι Παντοκρατορικοί έψαχναν για
απομεινάρια του Ενιαίου Κόσμου σ’όλο το Γνωστό Σύμπαν· και πέρα
απ’το Γνωστό Σύμπαν.»
«Θες να πεις ότι αυτό είναι απομεινάρι του Ενιαίου Κόσμου;»
«Δεν θα το απέκλεια καθόλου.»
«Τι είναι ο Ενιαίος Κόσμος;» ρώτησε ο Ρότζερ.
Η Αλβέρτα αποφάσισε να δει μέχρι που θα έφτανε ο Ευγένιος. Αποφάσισε να φύγει απόψε κιόλας– Αλλά όχι, ας μην ήταν βιαστική. Όχι
τώρα. Όχι αμέσως. Το πρωί. Με την αυγή. Αν μη τι άλλο, για να είναι
ξεκούραστη. Μπορεί τα τραύματά της να θεραπεύονταν πολύ γρήγορα, αλλά η κούραση έμενε· ακόμα κι οι Θυγατέρες της Πόλης χρειάζονταν ανάπαυση. Και η Αλβέρτα ήθελε να έχει όλες της τις δυνάμεις αν
176

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

ήταν να δοκιμάσει τα όρια του ελέγχου που ο Ευγένιος σκόπευε να
ασκήσει επάνω της.
Θα το μετανιώσει αν σκοπεύει να φτάσει ώς εκεί που υποπτεύομαι,
σκέφτηκε. Και μετά άνοιξε τον επικοινωνιακό δίαυλο του δωματίου
της για να παραγγείλει να της φέρουν βραδινό. Τα πάντα πληρώνονταν από τον Ευγένιο Μυρωμένο, φυσικά. Και το φαγητό της και το
δωμάτιο του ξενοδοχείου και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαζόταν όσο ήταν
μαζί του για κάποιον αγώνα. Αλλά, και πάλι, τα κέρδη του από την Αλβέρτα ήταν μεγάλα. Αυτά τα έξοδα δεν ήταν παρά ελάχιστα.
(Το μεγάλο καράβι συνέχισε να σταματά σε πολλά λιμάνια καθώς
έπλεε πάνω στον Ριγοπόταμο, την επόμενη μέρα. Κόσμος αποβιβαζόταν και επιβιβαζόταν.
«Πού θα κατεβούμε;» ρώτησε η Βιργινία την Άνμα.
«Σ’ένα από τα τελευταία λιμάνια της Β’ Κατωρίγιας Συνοικίας. Δεν
υπάρχει λόγος να φύγουμε πιο νωρίς. Γνωρίζεις πού είναι η Β’ Κατωρίγια Συνοικία, έτσι;»
«Ναι,» είπε η Βιργινία. «Βόρεια της Συρροής. Όχι ακριβώς βόρεια, αλλά προς τα βόρεια.»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι. Από εκεί θα ταξιδέψουμε μες στο όχημά μου.»)
Η Μιράντα έκοψε τα δεσμά της Τζέσικας και της είπε: «Ο Μελανόπτερος θα είναι κοντά μου, όσο θα είμαστε μαζί. Θα τον φροντίσω.»
«Θα το πληρώσεις αυτό κάποτε, Μιράντα.»
«Δε φταίω εγώ που δεν κράτησες την υπόσχεσή σου. Θα πάμε τώρα
να πάρω το δίκυκλό μου από εκεί που το άφησα. Εσύ οδηγείς.»
«Αν ο Μελανόπτερος πεθάνει, είσαι νεκρή, Μιράντα,» της είπε η Τζέσικα. «Δε με νοιάζει αν είμαστε Αδελφές ή όχι. Είσαι νεκρή.»
Και μετά άλλαξαν θέσεις μέσα στο τετράκυκλο όχημα – η Τζέσικα
ήρθε μπροστά και η Μιράντα πήγε πίσω, με το τραυματισμένο μαύρο
περιστέρι στα χέρια της – ενώ ο Καρλ επέστρεψε στο δίκυκλό του αναρωτούμενος τι μπορεί να ήταν τέλος πάντων αυτές οι τύπισσες. Τι
σήμαινε το ότι ήταν «Αδελφές»; Αν επρόκειτο για κάποια μυστική οργάνωση, τότε αυτή η οργάνωση ήταν πολύ διαιρεμένη...
Η καταπακτή ήταν ανοιχτή.
Ο Νικόλαος, την προηγούμενη φορά, δεν την είχε κλείσει από πάνω
του καθώς κατέβαινε· και από χτες κανείς δεν την είχε πειράξει, κρυμμένη εδώ όπου ήταν, πίσω από τους θάμνους του πάρκου. «Πάμε πάλι,
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λοιπόν,» μουρμούρισε, και προσευχήθηκε στον Κρόνο να τον βοηθήσει, αν και, σύμφωνα με την Απαγορευμένη Βίβλο του Ερέβους, ο Κρόνος δεν ενέκρινε τη νεκροσκοπία – την επικοινωνία των ζωντανών με
τους νεκρούς.
Ο Νικόλαος πιάστηκε από τα μεταλλικά σκαλιά και κατέβηκε στην
Κατακόμβη. Τα πόδια του πάτησαν σε παλιό, ραγισμένο πλακόστρωτο. Τράβηξε τον έναν φακό του και τον άναψε. Γύρω του, στους τοίχους, τα αρχαία λαξεύματα και τα πολύ πιο πρόσφατα γκράφιτι έμοιαζαν εφιαλτικά.
Ο Νικόλαος άρχισε να βαδίζει μέσα στις σήραγγες.
Η Νορέλτα-Βορ κατέβηκε τη μεταλλική σκάλα της καταπακτής μόλις το φως από κάτω είχε απομακρυνθεί. Τα πόδια της πάτησαν αθόρυβα στο πλακόστρωτο, και είδε το
φως να φαίνεται μόλις και μετά βίας πίσω από μια στροφή. Δίχως να χάσει χρόνο ακολούθησε τον Νικόλαο, νιώθοντας ολόγυρά της την παρουσία φιλόσκοτων πνευμάτων. Παρακολουθούσαν και εκείνη και τον Νικόλαο με ενδιαφέρον.
Η Νορέλτα αναρωτιόταν γιατί η Πόλη την είχε οδηγήσει
εδώ κάτω. Τι το σημαντικό ήταν εδώ κάτω; Ο Νικόλαος
μπορεί απλά να ήταν ένας τρελός και τίποτα περισσότερο.
Πολλοί από τους ευγενείς των Καινών Οίκων, άλλωστε,
δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Δεν είχαν αυτή τη σωστή
σύνδεση με τη Ρελκάμνια που είχαν οι ευγενείς των Παλαιών Οίκων. Ήταν, ουσιαστικά, παρείσακτοι· και πάντα
έτσι θα ήταν.
«Ο Ενιαίος Κόσμος είναι, βασικά, μια θεωρία,» εξήγησε ο Κλεάνθης’σαρ. «Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο μια θεωρία. Αν ήταν μόνο μια
θεωρία, δεν θα πίστευαν τόσοι άνθρωποι ότι όντως κάποτε υπήρχε.»
«Εντάξει, αλλά τι είναι; Κάποια άλλη διάσταση;» επέμεινε ο Ρότζερ.
«Υποτίθεται πως, πριν από χιλιάδες χρόνια, το σύμπαν μας ήταν ενωμένο, Ρότζερ. Δεν υπήρχαν πολλές διαστάσεις. Υπήρχε μονάχα μία διάσταση: ένας κόσμος. Ο Ενιαίος Κόσμος.»
«Αν είναι δυνατόν... Αν υπήρχε τέτοιος κόσμος, πώς μετά δημιουργήθηκαν οι διαστάσεις;»
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«Κάτι έγινε και ο Ενιαίος Κόσμος θρυμματίστηκε. Το σύμπαν μας,
σύμφωνα με κάποιες θεωρίες, Ρότζερ, είναι ένα θρυμματισμένο σύμπαν.»
Ο Ρότζερ κουνούσε το κεφάλι του, δύσπιστα.
«Μην το νομίζεις υπερβολικό,» του είπε ο Κλεάνθης’σαρ. «Είναι πολύ
πιθανό έτσι όντως να έγινε. Υπάρχουν οντότητες και πράγματα που
μπορεί κανείς να συναντήσει τα οποία δύσκολα εξηγούνται αλλιώς. Υπάρχουν, μάλιστα, και οντότητες που οι ίδιες ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τον Ενιαίο Κόσμο.»
«Τις έχεις γνωρίσει εσύ;»
«Εγώ, προσωπικά, όχι. Αλλά έχω διαβάσει αναφορές με τέτοια περιστατικά.»
«Και όλ’ αυτά πώς μας βοηθάνε να βγούμε από εδώ, μάγε;»
«Δεν μας βοηθάνε,» είπε ο Κλεάνθης’σαρ. Κι έστρεψε πάλι το βλέμμα
του στο προσγειωμένο μηχανικό ουράνιο σώμα. «Αλλά αυτή η πηγή ενέργειας ίσως να μας βοηθήσει.»
Η Μιράντα έκλεισε ένα τρίκλινο δωμάτιο σ’ένα πανδοχείο της Διαπερατής το οποίο άκουγε στο όνομα «Χαμηλοί Τροχοί, Ψηλά Φώτα». Ο
πανδοχέας έμοιαζε να τη γνωρίζει· ή, τουλάχιστον, έτσι φάνηκε στον
Καρλ, από τον τρόπο του, από το καλωσόρισμά του. Ήταν μήπως κι
αυτός της ίδιας οργάνωσης; Μα, τι οργάνωση θα μπορούσε να ήταν;
Ο Καρλ είπε στη Μιράντα, όταν είχαν ανεβεί στο δωμάτιό τους: «Έχει πολλά πανδοχεία και ξενοδοχεία εδώ, ε;» Και δεν το έλεγε απλώς
για να κάνει κουβέντα· είχε όντως δει πολλά στη Διαπερατή από τότε
που είχαν περάσει τα σύνορά της.
«Ναι. Η Διαπερατή, κυρίως, από την κίνηση των περαστικών ζει.»
«Δεν έχει καθόλου βιομηχανία;»
«Ελάχιστη. Είναι σε κεντρικό σημείο, σε τούτα τα μέρη, και το εκμεταλλεύεται. Νότιά της είναι συνοικίες όπως η Ιερή Συνοικία, η Ανακτορική Συνοικία, η Λαμπροφόρος. Βόρειά της είναι η Αμφίνομη, η Καλόπραγη. Στα δυτικά της, εκτός από την Επικλινή Συνοικία, είναι η
Σ.Α.Μ.Τ.» Η Συγκεντρωτική Ακαδημία Μαγικών Τεχνών: εκεί όπου είχαν την έδρα τους όλα τα μαγικά τάγματα της Ρελκάμνια, εκεί όπου
εκπαιδεύονταν για να γίνουν μάγοι όσοι είχαν το Χάρισμα· ο Καρλ την
είχε ακούσει, φυσικά, αν και ποτέ δεν την είχε πλησιάσει. Ήταν μια
ολόκληρη συνοικία από μόνη της.
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Η Μιράντα, καθισμένη στο κρεβάτι της, έλυσε το μαντήλι γύρω από
τον Μελανόπτερο και έβαλε πάνω στο τραύμα του πουλιού κάτι φάρμακα που είχε αγοράσει από ένα φαρμακείο καθώς έρχονταν προς το
πανδοχείο. Ύστερα τύλιξε την πληγή με μια γάζα. Ο Μελανόπτερος
φαινόταν τώρα να αναπνέει πιο ήρεμα, νόμιζε ο Καρλ. Ήταν καλό σημάδι αυτό; Σημάδι ότι θα ζούσε; Ή βρισκόταν στα πρόθυρα να ταξιδέψει στο Έρεβος (αν τα ζώα πήγαιναν εκεί);
«Αν πεθάνει, Μιράντα, θα σε σκοτώσω,» είπε η Τζέσικα, κοιτάζοντας
την Αδελφή της να περιποιείται τον Μελανόπτερο.
Η Μιράντα δεν της απάντησε.
«Και μετά θα σκοτώσω αυτόν τον καριόλη,» πρόσθεσε η Τζέσικα.
Ο Καρλ δεν αμφέβαλλε ότι αναφερόταν σ’εκείνον, αλλά ούτε αυτός
μίλησε.
Ο Νικόλαος έφτασε ώς εκεί όπου μπορούσε να φτάσει χωρίς τη βοήθεια χάρτη. Ώς εκεί όπου είχε ξαναφτάσει μέσα στην Κατακόμβη παλιότερα και θυμόταν τον δρόμο. «Εντάξει,» μουρμούρισε. «Ας δούμε,
τώρα...» Κι έβγαλε από τον σάκο του το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής. Το άνοιξε στο σημείο
όπου ήταν ο σελιδοδείκτης και κοίταξε τον χάρτη. «Ναι,» μονολόγησε,
κι άρχισε να βαδίζει με προσοχή.
Η Νορέλτα-Βορ είχε μια παράξενη αίσθηση καθώς τον
ακολουθούσε. Δεν μπορούσε να διακρίνει τίποτα στα πολεοσημάδια τριγύρω – τίποτα το σημαντικό, τουλάχιστον
– αλλά είχε μια παράξενη αίσθηση.
Η Αλβέρτα ξύπνησε με το ξημέρωμα ακούγοντας το ρολόι να κουδουνίζει δυνατά στο κομοδίνο πλάι της. Άπλωσε το χέρι της και το έκλεισε. Ας σε δοκιμάσουμε τώρα, Ευγένιε, σκέφτηκε. Σηκώθηκε απ’το
κρεβάτι, ντύθηκε, μάζεψε τα πράγματά της, και παίρνοντας τον σάκο
της στον ώμο βγήκε απ’το δωμάτιο.
Στον διάδρομο την περίμεναν δύο άντρες που δεν φαινόταν να κουβαλάνε όπλα, αλλά όλα τα πολεοσημάδια τής έλεγαν πως ήταν οπλισμένοι. Όπλα κρύβονταν κάτω από τη δερμάτινη καπαρντίνα του ενός
και το υφασμάτινο σακάκι του άλλου. Και έμοιαζαν κι οι δυο τους γυμνασμένοι και ετοιμοπόλεμοι. Μισθοφόροι.
«Πού πηγαίνετε;» τη ρώτησε ο κοκκινόδερμος με την καπαρντίνα. Ο
άλλος είχε δέρμα λευκό-ροζ και κεφάλι τελείως ξυρισμένο.
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«Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;» είπε η Αλβέρτα.
«Ο κύριος Μυρωμένος μάς ζήτησε να είμαστε κοντά σας για οτιδήποτε μπορεί να χρειαστείτε.»
«Τι μεγάλη εξυπηρέτηση... Πείτε του ότι τον ευχαριστώ αλλά δεν υπάρχει λόγος για συνοδούς.»
«Ο κύριος Μυρωμένος επιμένει–»
«Δεν δουλεύω πλέον για τον κύριο Μυρωμένο.»
«Πρέπει, τότε, να έρθετε μαζί μας για να του μιλήσετε.»
«Κι αν δεν θέλω να έρθω μαζί σας;»
«Θα ήταν καλύτερα να έρθετε,» είπε ο κοκκινόδερμος μισθοφόρος,
ενώ το χέρι του άλλου πήγαινε στο εσωτερικό του σακακιού του.
Ο Κλεάνθης στράφηκε στον Έκρελ. «Λοιπόν. Ας δούμε αν μπορούμε να
φτιάξουμε απ’αυτά τα έντομα τα μηχανήματα που χρειάζομαι για να
δημιουργήσω διαστασιακή δίοδο.»
(Το πλοίο έφτασε νύχτα στον τελευταίο του προορισμό, σ’ένα από
τα ανατολικότερα λιμάνια της Β’ Κατωρίγιας Συνοικίας, και η Άνμα κι
η Βιργινία αποβιβάστηκαν μέσα στο τετράκυκλο όχημά τους, αναζητώντας ξενοδοχείο για να διανυκτερεύσουν.)
Ο Νικόλαος, αυτή τη φορά, ήταν πολύ προσεχτικός με τον φακό του
παρότι είχε και δεύτερο. Δεν ήθελε να του ξαναπέσει και να τον χάσει,
όπως χτες. Τα πόδια του πλατσούριζαν μέσα σε νερά καθώς διέσχιζε
τις αρχέγονες σήραγγες της Κατακόμβης ακολουθώντας τον χάρτη
του, κατευθυνόμενος στον θάλαμο όπου μπορούσες να μιλήσεις με τις
ψυχές όσων είχαν πεθάνει μέσα σε μια πενταετία. Η μητέρα του είχε
πεθάνει πριν από τρία χρόνια, με τραγικό τρόπο...
Δεν πρέπει να έχω κάνει κανένα λάθος, σκεφτόταν ο Νικόλαος. Πρέπει
να είμαι κοντά, τώρα... Κοντά... Και μετά βρέθηκε σε μια αίθουσα που
μάλλον ήταν ο προορισμός του. Στρογγυλή και γεμάτη παλιά λαξεύματα ολόγυρα. Οι τοίχοι της ήταν τόσο γεμάτοι με λαξεύματα που έμοιαζαν ζωντανοί· έμοιαζαν να σαλεύουν. Και όλες οι μορφές επάνω τους
ήταν εφιαλτικές. Μορφές από το Έρεβος.
Ο Νικόλαος φώτισε το πέτρινο πάτωμα και εκεί είδε σχεδιασμένο
ένα πελώριο στόμα φιδιού. Ναι, εδώ είμαι. Σίγουρα. Το Στόμα του Ερέβους· έτσι το ονόμαζε το Περί Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης και Νεκροσκοπίας στους Θαλάμους Αυτής. Και η Απαγορευμένη Βίβλος του
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Ερέβους έγραφε πώς ακριβώς μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ένα
από τα «στόματα του Ερέβους» για να μιλήσει με τους νεκρούς.
Η Νορέλτα-Βορ σταμάτησε στην είσοδο του υπόγειου
θαλάμου που φαινόταν να είναι ο τελικός προορισμός του
Νικόλαου. Ο Νικόλαος κοίταζε ολόγυρα, τα λαξεύματα, και
φώτιζε στο πάτωμα, βλέποντας το στόμα ενός φιδιού που
ήταν σχεδιασμένο εκεί.
Η Νορέλτα αισθάνθηκε το σημάδι στο δεξί της πέλμα να
την ενοχλεί. Όχι τόσο έντονα όπως όταν την πονούσε ωθώντας τη να φύγει από κάποιο μέρος και ν’αρχίσει πάλι
να περιπλανιέται στην Ατέρμονη Πολιτεία· αλλά αρκετά
έντονα. Η Νορέλτα νόμιζε ότι της περνούσαν βελόνες.
Μόρφασε, σηκώνοντας το πόδι της από το έδαφος, τρίβοντάς το πάνω στο άλλο. Τι μέρος ήταν αυτό; Τι συνέβαινε εδώ;
Τα στοιχειακά πνεύματα του σκοταδιού, ολόγυρα, την
παρακολουθούσαν με έκδηλο ενδιαφέρον· η Νορέλτα τα
αισθανόταν. Κι αισθανόταν επίσης πως την παραλλήλιζαν
με κάτι... κάτι άλλο... κάτι που υπήρχε κάπου εδώ...
Η Νορέλτα παρατήρησε τα λαξεύματα μέσα στον θάλαμο όπου ο Νικόλαος τώρα είχε γονατίσει βγάζοντας πράγματα μέσα από τον σάκο του. Παρατήρησε τα λαξεύματα
και τα πολεοσημάδια που τα λαξεύματα σχημάτιζαν σε
συνδυασμό με τις σκιές, το φως, τις σκόνες, τις λειχήνες,
τους αραχνοϊστούς, τα έντομα που κινούνταν επάνω
τους...
Η Νορέλτα ένιωσε ένα ρίγος να τη διατρέχει. Έναν παγερό τρόμο.
Τα σημάδια τής έλεγαν ότι ήταν νεκρή.
Προς στιγμή πανικοβλήθηκε.
Η Αλβέρτα γρονθοκόπησε τον κοκκινόδερμο μισθοφόρο στο σαγόνι.
Τον χτύπησε τόσο ξαφνικά που εκείνος δεν πρόλαβε ν’αντιδράσει. Και
τον έσπρωξε με τον αγκώνα της πάνω στον λευκόδερμο μισθοφόρο,
λίγο προτού αυτός βγάλει το πιστόλι από το σακάκι του. Σωριάστηκαν
κι οι δύο στο πάτωμα, μπλεγμένοι αναμεταξύ τους, κραυγάζοντας
ξαφνιασμένοι, οργισμένοι.
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Η Αλβέρτα πήδησε από πάνω τους κι έτρεξε προς τη σκάλα του ξενοδοχείου, όπου τα πολεοσημάδια τής μαρτυρούσαν ότι ο δρόμος ήταν
ανοιχτός. Ο Ευγένιος το είχε παρακάνει τώρα! Η Αλβέρτα δεν τον είχε
για τόσο μεγάλο κάθαρμα. Ούτε για τόσο ανόητο.
Κατέβηκε γρήγορα τη σκάλα μέχρι το τέλος, φτάνοντας στο υπόγειο
γκαράζ του ξενοδοχείου. Πέρασε ανάμεσα από οχήματα και δίπλα από
χοντρές κολόνες, πλησιάζοντας το σταθμευμένο δίκυκλό της μέσα στα
χαμηλά ενεργειακά φώτα. Αλλά, προτού το αγγίξει, είδε στα πολεοσημάδια γύρω του ότι κάποιος κίνδυνος υπήρχε. Τι κίνδυνος;
Το βλέμμα της Αλβέρτας έψαξε τις σκιές· έψαξε πίσω από οχήματα,
έψαξε πίσω από κολόνες. Κρύβονταν κάποιοι εδώ; Όχι. Δεν το νόμιζε.
Τι έχει το δίκυκλό μου; Άγγιξε το τιμόνι με δισταγμό. Να ξεκλείδωνε τη
μηχανή; Ήταν δυνατόν ο Ευγένιος να ήταν τόσο ανώμαλος ώστε να
είχε βάλει βόμβα;
Κι όμως τα σημάδια την προειδοποιούσαν ότι εδώ υπήρχε κίνδυνος –
κίνδυνος!
Η Αλβέρτα άκουσε θόρυβο πίσω της, από τη μεριά της σκάλας. Πόδια
που έτρεχαν. Γύρισε και είδε τους δύο μισθοφόρους να έρχονται – με
πιστόλια στα χέρια! Ενεργειακά, ίσως, όχι θανατηφόρα· αλλά, και πάλι,
ήταν όπλα.
Η Αλβέρτα τράβηξε το δικό της πιστόλι από τον σάκο της, το οποίο
δεν ήταν ενεργειακό· ήταν πυροβόλο. «Πίσω!» τους προειδοποίησε,
υψώνοντάς το.
Οι μισθοφόροι έκοψαν ταχύτητα· δεν έτρεχαν πλέον. «Να μιλήσουμε
θέλουμε μόνο,» τόνισε ο λευκόδερμος άντρας με το σακάκι. «Ο κύριος
Μυρωμένος μάς είπε–»
«Να πάτε να γαμηθείτε. Σας εξήγησα ότι δεν σας χρειάζομαι μαζί
μου.»
«Ελάτε να το συζητήσετε με τον κύριο–»
«Πηγαίντε πίσω!» τους προειδοποίησε η Αλβέρτα. «Στη σκάλα
απ’όπου ήρθατε. Τώρα!»
Από τα δεξιά της άκουσε κι άλλα βήματα. Κάποιος φύλακας του γκαράζ, ίσως; Κάποιος υπάλληλος του ξενοδοχείου; Θα τη βοηθούσε, δεν
μπορεί να μην τη βοηθούσε...
Προτού, όμως, στρέψει καν το βλέμμα της προς τα εκεί, η διαίσθησή
της της είπε πως δεν ήταν κανένας που θα τη βοηθούσε. Μια γυναίκα
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πλησίαζε, που τα πολεοσημάδια γύρω της έγραφαν ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΣ από
πάνω ώς κάτω. Φορούσε μαύρο πανωφόρι και τραβούσε τώρα ένα
πιστόλι από εκεί.
Η Αλβέρτα την πυροβόλησε προειδοποιητικά (η μισθοφόρος τινάχτηκε, καλύφτηκε πίσω από μια χοντρή κολόνα) και, συγχρόνως, έσκυψε αποφεύγοντας μια ενεργειακή ριπή από τους άλλους μισθοφόρους. Έπρεπε να φύγει από δω, γρήγορα! Αγνοώντας την προειδοποίηση των σημαδιών της Πόλης, ξεκλείδωσε τη μηχανή του δίκυκλου
(τίποτα κακό δεν συνέβη) και το καβάλησε (πάλι, τίποτα κακό δεν συνέβη). Έκανε να βάλει τους τροχούς σε κίνηση–
Ένα ενεργειακό ρεύμα τη χτύπησε, προερχόμενο από κάτω της, τραντάζοντάς την πάνω στη σέλα του οχήματος.
Καθώς λιποθυμούσε, η Αλβέρτα κατάλαβε ότι κάποιος πρέπει να είχε
σκαλίσει την ενεργειακή τροφοδοσία του δίκυκλου ώστε να κάνει κάτι
τελείως διαφορετικό απ’αυτό που έπρεπε να κάνει...
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΤΕΤΑΡΤΗ
Είσαι νεκρή.
Η Νορέλτα-Βορ είχε παραλύσει για λίγο από αυτό που διάβαζε στα
πολεοσημάδια, στον υπόγειο θάλαμο με τα εφιαλτικά λαξεύματα.
Είσαι νεκρή.
Αλλά μετά κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τα σημάδια δεν της έλεγαν
ακριβώς ότι εκείνη ήταν νεκρή. Της έλεγαν ότι κάποια σαν εκείνη ήταν
νεκρή.
Όμως... αυτό δεν έβγαζε κανένα νόημα. Ποια ήταν νεκρή; Μια άλλη
Θυγατέρα της Πόλης; Και πού; Εδώ;
Η Νορέλτα διαισθανόταν τα φιλόσκοτα στοιχειακά να αναδεύονται
ολόγυρά της, όλο προσμονή, ενδιαφέρον, και ενθουσιασμό. Στην Κατακόμβη της Σταχτόχρωμης δεν έβλεπαν συνέχεια να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μάλλον. Και νιώθουν την αναστάτωσή μου...
Ο Νικόλαος είχε βγάλει διάφορα αντικείμενα από τον σάκο του και
τα άπλωνε τώρα μέσα στον θάλαμο, ενώ μουρμούριζε ένα «απαγορευμένο» όνομα· έλεγε: «Χάροντα... Χάροντα... Χάροντα, Ανόφθαλμε, σε
καλώ μέσα απ’το Αιώνιο Σκότος, τις πύλες του βασιλείου σου αναζητώντας...»
(Φωνές από κάπου κοντά της:
—...να προσέχετε!
—Προσέξαμε, κύριε Μυρωμένε...
—Τι προσέξατε! Σε τέτοια χάλια που μου τη φέρατε–
—Ένα απλό σοκ είναι μόνο–
—Τη χρειάζομαι! Σας το είπα ότι τη χρειάζομαι! Γαμώ τα μυαλά του
Σκοτοδαίμονος γαμώ – σας πληρώνω, γαμώτο, για την ανοησία που
κάνατε τώρα!
—Θα τη συνεφέρουμε· μην ανησυχείτε.
—Κουνάει τα βλέφαρά της!—είπε μια καινούργια, γυναικεία φωνή.)
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Η Βιργινία, για κάποιο λόγο, κοιμήθηκε ανήσυχα, και το πρωί ξύπνησε απότομα, σαν κάποιος να την είχε σκουντήσει. Αλλά κανείς δεν ήταν εκεί. Ήταν μόνη στο δωμάτιο. Σηκώθηκε, πλύθηκε, και περίμενε
την Άνμα να έρθει ενώ προσπαθούσε να φέρει στο μυαλό της τα όνειρά της. Δεν μπορούσε, όμως· ήταν όλα μπερδεμένα. Σκόρπιες εικόνες,
σκόρπιοι φανταστικοί ήχοι, σκόρπιες αισθήσεις... Αλλά γιατί ήταν τόσο φοβισμένη; Τώρα δεν θα έπρεπε πια να είναι φοβισμένη· τώρα οι
δοκιμασίες της είχαν τελειώσει· τώρα θα επέστρεφε στην οικογένειά
της.
Μήπως έφταιγε το γεγονός ότι είχε διηγηθεί στην Άνμα πώς την είχαν απαγάγει οι Ανθρωποκλέφτες; Όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν ήταν η
πρώτη φορά που είχε κοιμηθεί ύστερα από εκείνη την αφήγηση. Και ο
προηγούμενος ύπνος της ήταν γαλήνιος, καθόλου ταραγμένος. Μόνο
για ένα... μόνο για ένα πράγμα ανησυχούσε– Αυτό ήταν!
Ανησυχούσε για τον Ελεσνόρο και τον Βάντορεκ. Φοβόταν ότι ίσως
οι Ανθρωποκλέφτες, τελικά, να τους είχαν αρπάξει. Αφού άρπαξαν τόσους, εκείνη την ημέρα, γιατί όχι κι αυτούς; Επειδή η Βιργινία δεν τους
είχε συναντήσει όσο ήταν αιχμάλωτη των Ανθρωποκλεφτών – δύο
χρόνια περίπου – αυτό δεν σήμαινε πως δεν είχαν απαχθεί. Μάλιστα,
ίσως να ήταν λογικό να τους κρατούσαν μακριά από εκείνη, για να μην
είναι κοντά σε γνωστούς της και να την εκφοβίζουν πιο εύκολα.
Η Βιργινία δάγκωσε το νύχι του αντίχειρά της καθώς, καθισμένη στο
κρεβάτι της, με τα πόδια σταυρωμένα στο γόνατο, περίμενε την Άνμα
να έρθει για να ξεκινήσουν το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού τους
προς τη Συρροή.
Ο Κλεάνθης΄σαρ παρακολουθούσε τον Έκρελ να διαλύει ένα από τα
μηχανικά έντομα στα κομμάτια του, μεθοδικά, μελετώντας το. «Τι ακριβώς χρειάζεσαι, μάγε;» ρώτησε ο μηχανικός τελικά. «Πες μου τι ακριβώς.»
Ο Κλεάνθης απάντησε, με όλες τις λεπτομέρειες. Όσες θυμόταν, τουλάχιστον. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν γι’αυτές τις δουλειές
δεν ήταν καθόλου απλά, και εκείνος δεν ήταν ούτε καν του τάγματος
των Τεχνομαθών· ένας Ερευνητής ήταν.
«Χμμμ...» Ο Έκρελ έτριψε τα μούσια του καθώς, γονατισμένος στο ξερό
χώμα της ενδοδιάστασης, κοίταζε τα διαλυμένα κομμάτια του μηχανικού εντόμου που ήταν απλωμένα μπροστά του.
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«Τι νομίζεις;»
Ο Έκρελ έστρεψε το βλέμμα του στον Κλεάνθη. «Το θεωρώ ψιλοαπίθανο να γίνει.»
«Γαμηθήκαμε, δηλαδή,» σχολίασε ο Ρότζερ, που στεκόταν παραδίπλα
με τα χέρια του σταυρωμένα στο στήθος.
«Γιατί;» ρώτησε ο Κλεάνθης’σαρ, αγνοώντας τον Ρότζερ.
«Τι γιατί;» αποκρίθηκε ο Έκρελ. «Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κομμάτια. Αυτά που θέλεις είναι εξειδικευμένα για δουλειές που έχουν σχέση
με την αλλοίωση της πραγματικότητας των διαστάσεων· και δεν ξέρεις
ούτε καν όλα όσα χρειαζόμαστε–»
«Τι να κάνω; Δεν είμαι εγκυκλοπαίδεια, κι αυτές οι μηχανές είναι–»
«Δεν σε κατηγορώ· απλώς λέω.»
«Κάτι άλλο μπορείς να μου πεις;»
Ο Έκρελ τον κοίταξε ερωτηματικά, περιμένοντάς τον να συνεχίσει.
«Τι είδους όπλο είναι αυτά τα έντομα; Τι υποτίθεται πως θα έκαναν
για τους Παντοκρατορικούς; Πώς θα τους βοηθούσαν να κρατήσουν το
Γνωστό Σύμπαν υπό τον έλεγχό τους;»
«Δεν κατάφεραν να το κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους,» σχολίασε ο
Ρότζερ, από δίπλα.
Ο Έκρελ κοίταξε πάλι τα κομμάτια του μηχανικού εντόμου, συλλογισμένος.
Το πρωί, ο Μελανόπτερος ήταν ακόμα ζωντανός, κι αυτό φάνηκε να
ηρεμεί λίγο τη Τζέσικα. Η Μιράντα, ωστόσο, δεν της έδωσε το μαύρο
περιστέρι· το κράτησε κοντά της. «Μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, θα τον έχω μαζί μου,» είπε. Κι όταν έφυγαν από το πανδοχείο
Χαμηλοί Τροχοί, Ψηλά Φώτα, είχε τον Μελανόπτερο στην αγκαλιά της
καθώς οδηγούσε το δίκυκλό της. Η Τζέσικα ακολουθούσε μέσα στο
τετράκυκλο όχημα που είχαν κλέψει. Και ο Καρλ καβαλούσε το δικό
του δίκυκλο, μην μπορώντας ακόμα να καταλάβει σχεδόν τίποτα
γι’αυτές τις παράξενες γυναίκες. Αλλά, για κάποιο λόγο, το μυστήριό
τους τον μαγνήτιζε.
Διασχίζοντας τη Διαπερατή, μπήκαν στην Ιερή Συνοικία, όπου βρισκόταν ο Ύψιστος Ναός του Κρόνου, ο μεγαλύτερος ναός στη Ρελκάμνια, τον οποίο ο Καρλ δεν είχε ποτέ επισκεφτεί και ούτε τώρα φαινόταν πως θα επισκεπτόταν, καθώς ταξίδευαν προς τα νοτιοανατολικά
χωρίς σκοπό να κάνουν στάσεις.
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Η Αλβέρτα άνοιξε τα μάτια της.
Τους είδε να στέκονται γύρω της: οι μισθοφόροι που της είχαν επιτεθεί, και ο Ευγένιος Μυρωμένος.
Ήταν ξαπλωμένη κάπου μαλακά, και το δωμάτιο δεν έμοιαζε με δωμάτιο ξενοδοχείου. Κάποιο νοικιασμένο διαμέρισμα;
Αισθανόταν ολόκληρο το σώμα της να πονά. Οι Θυγατέρες της Πόλης
θεραπεύονταν γρήγορα, αλλά το τράνταγμα που είχε δεχτεί το νευρικό
της σύστημα δεν ήταν μικρό.
«Αλβέρτα...» είπε ο Ευγένιος. «Με συγχωρείς γι’αυτό. Οι άνθρωποι
που είχα στείλει... παραφέρθηκαν.»
Μουγκρίζοντας, η μονομάχος ανασηκώθηκε πάνω στο μαλακό έπιπλο όπου ήταν ξαπλωμένη – καναπές, συνειδητοποίησε. «Παραφέρθηκαν;» είπε, νιώθοντας τον λαιμό της ξερό.
«Τους είχα ζητήσει να σε εμποδίσουν να φύγεις, οπωσδήποτε–»
«Πώς τολμάς! Ύστερα από τόσους αγώνες που έχω δώσει για σένα!
Δεν είμαι–!»
«Δε μπορώ να σε χάσω, Αλβέρτα,» είπε ο Ευγένιος. «Όχι τώρα, μα τον
Κρόνο! Όχι τώρα.»
«Θα πρέπει να είσαι πιο ευγενικός με τους ανθρώπους που δεν θέλεις
να χάσεις.» Η Αλβέρτα πήρε καθιστή θέση. Ακόμα ένιωθε το σώμα της
μουδιασμένο, αλλά επίσης το ένιωθε να θεραπεύεται γρήγορα. «Τι
σκατά έκαναν οι μπράβοι σου στο δίκυκλό μου; Αν το κατέστρεψαν–»
«Μην ανησυχείς για το δίκυκλο–»
«Η συνεργασία μας τελείωσε, Ευγένιε–»
«Όχι, δεν τελείωσε. Δε μπορώ να σε χάσω τώρα, σου είπα–»
«Μ’αυτό που έκανες φρόντισες σίγουρα να με χάσεις!»
«Για μερικούς αγώνες ακόμα θα χρειαστεί να δουλέψεις χωρίς πληρωμή· και μετά θα πληρωθείς, και με το παραπάνω.»
«Σταμάτα τις ανοησίες! Ούτε εσύ δεν ξέρεις ώς πότε θα κρατήσει η
ιστορία με την τράπεζα, έτσι δεν είναι;»
Ο Ευγένιος ήταν σχεδόν πανικόβλητος· η Αλβέρτα δεν χρειαζόταν να
είναι Θυγατέρα της Πόλης για να το διακρίνει: δεν της το έλεγαν τα
πολεοσημάδια γύρω του· το έβλεπε ξεκάθαρα στην όψη του, στις κινήσεις του.
«Δε σ’αφήνω να φύγεις,» της είπε. «Είσαι η βασικότερη χρηματική
πηγή που έχω.»
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Οι μισθοφόροι είχαν στα χέρια τους ενεργοβόλα πιστόλια, παρατήρησε η Αλβέρτα με τις άκριες των ματιών της...
Ο Νικόλαος τοποθετούσε αντικείμενα στο πάτωμα του υπόγειου
θαλάμου ενώ υποτονθόρυζε μια επωδό που είχε διαβάσει στην Απαγορευμένη Βίβλο του Ερέβους, μια επίκληση στον ίδιο τον Χάροντα, τον
Ανόφθαλμο, τον ακατονόμαστο γιο του Κρόνου. Τα πράγματα που ακουμπούσε στο πάτωμα ήταν μικρά κάτοπτρα (ομοιώματα πυλών του
Ερέβους), αγαλματίδια από ασήμι και σίδερο (που απεικόνιζαν φύλακες-οδηγούς του Ερέβους), ιερά σύμβολα του Χάροντα, και τέσσερις
φωτογραφίες της νεκρής του μητέρας – μία από κάθε τέταρτο των
χρόνων που είχε ζήσει προτού πεθάνει τόσο τραγικά. Ο Νικόλαος τα
έβαλε όλα γύρω από το Στόμα του Ερέβους, ακριβώς όπως έγραφε η
Απαγορευμένη Βίβλος. Και στους τοίχους του θαλάμου νόμιζε τώρα
πως τα εφιαλτικά λαξεύματα είχαν αρχίσει να σαλεύουν. Παραίσθηση,
από το άγχος του;
Η Νορέλτα-Βορ παρατηρούσε τον Νικόλαο προσπαθώντας να
καταλάβει για τι πράγμα τής μιλούσαν τα σημάδια της Πόλης.
Ποια ήταν νεκρή; Αλλά ακόμα τα πάντα ήταν συγκεχυμένα. Ή
ίσως εκείνη να μην είχε αρκετή εμπειρία ώστε να ξεδιαλύνει το
μυστήριο. Και το δεξί της πόδι εξακολουθούσε να την ενοχλεί έντονα, λες και η σόλα της μπότας της είχε γίνει καυτή.
Τα στοιχειακά πνεύματα περίμεναν, και η προσμονή τους ήταν
μεγάλη. Περίμεναν να δουν, καταλάβαινε η Νορέλτα. Αλλά τι ακριβώς; Κάτι μού κρύβεται εδώ. Κάτι δεν μπορώ να διακρίνω.
«Δεν είμαι σίγουρος,» είπε ο Έκρελ. «Δεν είμαι σίγουρος τι είδους όπλο
είναι.»
«Δεν έχεις καμία ιδέα;» απόρησε ο Κλεάνθης’σαρ.
«Δεν έχουν επάνω τους κάτι το φανερά πολεμικό – κάποιο πυροβόλο,
κάποιες ρουκέτες, κάποιο ενεργοβόλο... Έχουν μόνο ένα κεντρί. Αυτό
εδώ.» Το έδειξε. «Είναι το κεντρί με το οποίο μας τσιμπούσαν.»
«Για να διαβάσουν το μυαλό μας...»
«Ναι.»
«Αυτό είναι, δηλαδή;» είπε ο Ρότζερ. «Αυτό είναι το όπλο; Κάτι που
διαβάζει το μυαλό;»
«Δεν είναι μικρό,» είπε ο Κλεάνθης, «αν το καλοσκεφτείς. Δεν υπάρχει
τίποτα παρόμοιο. Αναμφίβολα θα φαινόταν χρήσιμο στους Παντοκρα189
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τορικούς. Απορώ γιατί ποτέ δεν το χρησιμοποίησαν. Γιατί το άφησαν
εδώ, στην ενδοδιάσταση, παρατημένο... Νόμιζα ότι αυτό που θα βρίσκαμε θα ήταν κάτι το ημιτελές. Αλλά δεν είναι ημιτελές. Είναι τέλειο.»
«Ή,» είπε ο Έκρελ, «τελειοποιήθηκε συν τω χρόνω, αφότου η Παντοκρατορία είχε πια διαλυθεί.»
«Εννοείς ότι αυτά τα έντομα έφτιαξαν τα ίδια τον εαυτό τους;» απόρησε ο Ρότζερ.
«Τον τελειοποίησαν,» επανέλαβε ο Έκρελ. «Αν και, βέβαια, μια υπόθεση είναι. Μπορεί να μην αληθεύει.»
«Γιατί δεν τα ρωτάμε;» πρότεινε ο Ρότζερ.
Η πόρτα χτύπησε.
«Ποιος είναι;»
«Περιμένεις καμια άλλη;»
Η Βιργινία άνοιξε στην Άνμα, κι εκείνη μπήκε, ντυμένη και έτοιμη για
ταξίδι.
«Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σ’έβρισκα σηκωμένη,» είπε.
«Δεν κοιμήθηκα και τόσο καλά.»
Η Άνμα την κοίταξε ερωτηματικά.
Η Βιργινία ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω γιατί.» Δεν ήθελε να
πει τίποτα για τα ξαδέλφια της.
«Πάμε για πρωινό;»
Η Βιργινία ένευσε.
Ο Καρλ πεινούσε. Χτες είχαν φάει πρόχειρα προτού κοιμηθούν,
και σήμερα είχαν φύγει από το πανδοχείο χωρίς να πάρουν πρωινό.
Σταμάτησε σε μια καντίνα της Ιερή Συνοικίας, πάνω σε μια πελώρια
γέφυρα που περνούσε κοντά από πολλές πολυκατοικίες, και η Τζέσικα
κι η Μιράντα σταμάτησαν δίπλα του. «Θέλετε τίποτα να φάτε;» τις
ρώτησε.
«Δεν πεινάω,» είπε η Τζέσικα.
«Ούτε εγώ,» είπε η Μιράντα.
«Όπως νομίζετε.»
Ο Καρλ αγόρασε ένα σάντουιτς κι έναν χυμό από την καντίνα κι επέστρεψε στο δίκυκλό του. Μπορούσε άνετα να τρώει και να οδηγεί, αν
δεν έκανε τίποτα από τα δύο πολύ γρήγορα: και τώρα δεν ήταν σε αγώνα δρόμου, οπότε δεν θα είχε πρόβλημα.
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Μέχρι το μεσημέρι, διέσχισαν την Ιερή Συνοικία και τη Λαμπροφόρο
και έφτασαν στη Μακριά Λεωφόρο, έναν από τους πελώριους δρόμους
της Ατέρμονης Πολιτείας που περνούσαν από πολλές συνοικίες. Ετούτα τα μέρη ήταν τελείως άγνωστα για τον Καρλ· μόνο σε χάρτες τα
είχε δει.
Η Μιράντα τούς οδήγησε πάλι σ’ένα πανδοχείο, και πέρασαν το μεσημέρι εκεί, στην τραπεζαρία, τρώγοντας, πίνοντας, και παρακολουθώντας ό,τι έδειχνε η οθόνη στον τοίχο, όταν έμοιαζε να έχει ενδιαφέρον. Η Τζέσικα, σε κάποια στιγμή, πήγε στην τουαλέτα, και η Μιράντα
δεν έκανε καμια κίνηση να την ακολουθήσει. Ο Μελανόπτερος εξακολουθούσε να είναι στα χέρια της, και ζωντανός· και η Μιράντα φαινόταν σίγουρη ότι η «Αδελφή της» (όπως την έλεγε) δεν θα εγκατέλειπε
το μαύρο περιστέρι.
Οι γρατσουνιές που είχαν κάνει τα νυχτοπούλια επάνω στον Καρλ
ακόμα τον ενοχλούσαν. Τον ενοχλούσαν, μάλλον, περισσότερο απ’ό,τι
χτες παρότι τους είχε βάλει αντισηπτικό προτού πέσει για ύπνο το
βράδυ. Αναμφίβολα δεν ήταν τίποτα το σοβαρό, αλλά ούτε και ευχάριστο ήταν.
Η Τζέσικα πρέπει να είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα πουλιά, σκεφτόταν τώρα ο Καρλ. Τα νυχτοπούλια που του είχαν επιτεθεί ήταν σαν
να το είχαν κάνει με δική της προσταγή. Ή μάλλον, όχι «σαν»· σίγουρα
το είχαν κάνει με δική της προσταγή.
«Μπορεί και μιλά στα πουλιά;» ρώτησε τη Μιράντα.
Εκείνη ύψωσε ένα φρύδι. «Να τους μιλά;»
«Πρόσταζε τα νυχτοπούλια στην οικοδομή, χτες βράδυ. Τα έβαλε να
μου επιτεθούν. Και μάλλον και σ’εσένα πιο πριν.»
«Ναι,» είπε η Μιράντα σαν να προσπαθούσε να αποφύγει τη συγκεκριμένη κουβέντα, «μπορεί να το κάνει αυτό.»
Το έλεγε σαν να μην ήταν και τίποτα το σπουδαίο (!), σαν να μπορούσε να το καταφέρει ο καθένας με λίγη εξάσκηση. Αλλά ο Καρλ ήταν
βέβαιος ότι τέτοια πράγματα δεν γίνονταν έτσι εύκολα. «Πώς είναι
δυνατόν, Μιράντα; Ακόμα και οι φωνές που έβγαζε απ’τον λαιμό της...
δεν μου έμοιαζαν φυσιολογικές.»
«Μπορεί και το κάνει,» αποκρίθηκε η Μιράντα. «Αυτό είναι όλο.»
«Εσύ μπορείς να το κάνεις;»
«Όχι. Όχι σε τέτοιο βαθμό.»
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«Δε σας καταλαβαίνω καθόλου,» είπε ο Καρλ.
«Εσύ ήθελες να έρθεις μαζί μας,» του θύμισε η Μιράντα. «Και η αλήθεια είναι πως σου χρωστάω χάρη,» πρόσθεσε. «Ίσως η Τζέσικα να
είχε ξεφύγει χτες βράδυ αν δεν ήσουν εσύ.»
Ο Καρλ άρχισε να στρίβει ένα τσιγάρο. «Απάντησέ μου, τότε, τουλάχιστον, πώς μπορεί και προστάζει τα πουλιά.»
«Τα έχει παρατηρήσει, Καρλ· αυτό είναι όλο· τα έχει παρατηρήσει,
πολύ, πολύ προσεχτικά. Έχει καταλάβει πώς σκέφτονται· και έχει ακούσει τις φωνές τους, και το βρίσκει εύκολο να τις μιμηθεί.»
Του Καρλ ακόμα του φάνταζε αφύσικο αυτό. Άναψε το στριμμένο
τσιγάρο του και ρούφηξε καπνό.
Η Τζέσικα, ύστερα από λίγο, επέστρεψε στο τραπέζι τους.
«Συγνώμη για τον Μελανόπτερο,» της είπε ο Καρλ. «Δεν τον χτύπησα
επίτηδες. Δε θα τον χτυπούσα επίτηδες ό,τι κι αν είχε συμβεί μεταξύ
μας.»
Η Τζέσικα τού έκανε κωλοδάχτυλο, δίχως να του απαντήσει, και ήπιε
μια γουλιά από το αναψυκτικό της.
«Εσύ μ’έστειλες σ’ένα μέρος όπου θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί,»
της θύμισε. Αλλά τα λόγια του δεν φάνηκε να την εντυπωσιάζουν.
Η Μιράντα τη ρώτησε: «Πού έμαθες τον κωδικό για την ενδοδιάσταση;»
«Δεν σου υποσχέθηκα να κάνω τίποτα περισσότερο απ’το να ανοίξω
την πόρτα.»
«Σκάλιζες κανένα εγκαταλειμμένο αρχείο των Παντοκρατορικών;»
Η Τζέσικα δεν μίλησε.
Ο Νικόλαος είχε τα πάντα έτοιμα, και, στεκόμενος τώρα στο κέντρο του λαξεμένου στόματος στο πάτωμα, άρχισε να λέει τα λόγια
που είχε διαβάσει στην Απαγορευμένη Βίβλο του Ερέβους, τα οποία θα
άνοιγαν τις πύλες του βασιλείου του Χάροντα και θα τον έφερναν σε
επαφή με την ψυχή της νεκρής μητέρας του.
Προτού καν τελειώσει την επίκληση, είδε το φως μέσα στον θάλαμο
– το φως που προερχόταν από τον φακό του – να εξασθενεί σαν μια
ομίχλη να απλωνόταν· αλλά καταλάβαινε ότι αυτή η ομίχλη δεν ήταν
φυσική: ήταν, περισσότερο, πνευματική. Ξεκινούσε από το μυαλό του.
Και, συγχρόνως, ο Νικόλαος ένιωθε μια ισχυρή παρουσία από κάτω
του. Νόμιζε ότι το λαξεμένο στόμα, το Στόμα του Ερέβους, είχε ζωντα192
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νέψει και ήταν έτοιμο να τον καταπιεί. Τρόμος τον κυρίεψε, και η φωνή του άρχισε να τρέμει· όμως συνέχισε την επίκληση χωρίς να σταματήσει καθόλου, ακριβώς όπως την είχε αποστηθίσει από τη Βίβλο.
Τα πολεοσημάδια στον υπόγειο θάλαμο άλλαξαν, επηρεασμένα
από τις ιεροτελεστικές κινήσεις του Νικόλαου κι από τις αντανακλάσεις των μικρών κάτοπτρων στο πάτωμα. Έγιναν πιο καθαρά για το μυαλό της. Και, επίσης, η Νορέλτα αισθάνθηκε μια
παρουσία να έρχεται από κάτω – κάτω από το δάπεδο όπου
στεκόταν ο Νικόλαος. Ένα στοιχειακό ήταν εκεί. Και η αίσθησή
του ήταν αρχαία και ισχυρή, και... τι άλλο; Είχε και κάτι άλλο. Η
Νορέλτα το διάβασε στα σημάδια του θαλάμου: το πνεύμα αυτό
ήταν κλέφτης. Και δεν ήταν μόνο του κάτω από το πάτωμα· ήταν εκεί μαζί με μια Θυγατέρα της Πόλης.
Μια παλιά Θυγατέρα, νεκρή πλέον.
Αλλά, ταυτόχρονα, όχι τελείως νεκρή. Το στοιχειακό είχε φυλακίσει εντός του μέρος της ψυχικής της ενέργειας, και το κρατούσε για τον εαυτό του. Η ψυχική ενέργεια μιας Θυγατέρας της
Πόλης τού πρόσφερε μια σύνδεση με την ίδια τη διάσταση της
Ρελκάμνια που ποτέ αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει.
Το πνεύμα αυτό ήταν άρπαγας, και δεν άφηνε την αρχαία Αδελφή της Νορέλτα να βρει ανάπαυση. Και τώρα η Νορέλτα κατάλαβε, επιτέλους, τι είχε συμβεί: Η νεκρή Θυγατέρα ήταν που,
μέσω της Πόλης, την είχε φέρει εδώ ζητώντας βοήθεια – ζητώντας η Νορέλτα να τη λυτρώσει. Τίποτα απ’όλα όσα είχαν γίνει
δεν ήταν σύμπτωση. Στις ζωές των Θυγατέρων της Πόλης δεν
υπήρχαν απλές συμπτώσεις: μόνο πολεοτύχη.
Το πνεύμα τώρα ξυπνούσε από τον ύπνο του, νιώθοντας την
επίκληση του Νικόλαου, και ανερχόταν μέσα από τη γη, φορτισμένο με την κλεμμένη ενέργεια της Αδελφής της Νορέλτα...
Τα άλλα φιλόσκοτα στοιχειακά το φοβόνταν· η Νορέλτα μπορούσε να νιώσει τον φόβο τους σαν δονήσεις στον ίδιο τον αέρα.
Και το σημάδι στο δεξί της πέλμα την έκαιγε και τη λόγχιζε. Η
Πόλη την ωθούσε να κινηθεί – να λυτρώσει την παγιδευμένη
ψυχή της αρχαίας Θυγατέρας.
Η Αλβέρτα κοίταξε τις θέσεις όπου στέκονταν οι μισθοφόροι, και τα
σημάδια της Πόλης τής μίλησαν όπως πάντα της μιλούσαν. Της έδειξαν
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ακριβώς τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για να τους ξαπλώσει και
τους τρεις στο πάτωμα. Πέρασε σαν σύντομη κινηματογραφική ταινία
από το μυαλό της.
Αλλά ήταν ανάγκη να φτάσει εκεί;
Αναστενάζοντας είπε στον Ευγένιο: «Το ήξερες ότι κάποτε θα έπρεπε
να φύγω. Σε είχα προειδοποιήσει.» Του είχε εξηγήσει ότι η Πόλη, πολλές φορές, καλούσε τις Θυγατέρες της, τις ανάγκαζε να εγκαταλείψουν
την παλιά τους ζωή και ν’αρχίσουν να περιπλανιούνται. Δεν του είχε
πει ότι το σημάδι στο πόδι τους τους προκαλούσε πόνο αλλά τον είχε
κάνει να καταλάβει ότι δεν είχαν άλλη επιλογή.
«Ναι,» αποκρίθηκε τώρα ο Ευγένιος, «αλλά δεν είναι αυτή η στιγμή.
Δεν είναι ότι θες να φύγεις γι’αυτό. Δε θα έφευγες αν σε είχα πληρώσει, Αλβέρτα – δεν θα έφευγες! Και, σου είπα, δεν μπορώ να σ’αφήσω
να φύγεις!»
Η Αλβέρτα αισθανόταν το σώμα της να έχει ήδη συνέλθει από το
χτύπημα του ενεργειακού ρεύματος· και διέκρινε στα πολεοσημάδια
ότι οι μισθοφόροι, προφανώς, δεν το περίμεναν αυτό. Δεν ήξεραν ότι
ήταν Θυγατέρα της Πόλης, και μια φυσιολογική γυναίκα, οσοδήποτε
δυνατή, θα ήταν ακόμα πολύ κλονισμένη για να τους επιτεθεί. Δεν ήταν έτοιμοι για καμια σοβαρή επίθεση από τη μεριά της.
Η Αλβέρτα είδε ξανά τις πολεμικές κινήσεις μέσα στο μυαλό της, τις
είδε αποκωδικοποιώντας τα πολεοσημάδια στο δωμάτιο. Είπε: «Ευγένιε, στην Πόλη όλα δρόμος είναι. Αλλά δεν μου αφήνεις ανοιχτό πάρα
μόνο έναν δρόμο.»
Και μετά επιτέθηκε.
(Η Άνμα και η Βιργινία πήραν πρωινό σ’ένα εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο και, μετά, μπήκαν στο τετράκυκλο όχημα και έφυγαν. Διέσχισαν τη Β’ Κατωρίγια Συνοικία και μπήκαν στη Φιλήκοη, και πριν από
το μεσημέρι την είχαν διασχίσει κι αυτή και μπει στους δρόμους της
Συρροής. Η Βιργινία όφειλε να παρατηρήσει ότι η Άνμα γνώριζε τα μέρη εδώ· δεν είχε πρόβλημα στην οδήγηση. Πρέπει να είχε ταξιδέψει σε
πολλές συνοικίες της Ρελκάμνια. Σε πόσες, άραγε;
Αλλά τώρα τέτοιες ερωτήσεις βρίσκονταν σε δεύτερη μοίρα μέσα
στο μυαλό της Βιργινίας. Ο ενθουσιασμό της τις έπνιγε. Είχε επιστρέψει στην πατρίδα της! Και δεν ήταν μακριά από το σπίτι της πλέον, αν
και απείχε κάμποσο ακόμα. Ετούτες οι γειτονιές ήταν στα βορειοδυτι194
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κά της Συρροής, ενώ εκείνη έμενε στα νοτιοανατολικά, όχι μακριά από
τα σύνορα με τα Σταυροδρόμια, όπου βρισκόταν και η διαστασιακή
δίοδος για Βίηλ.
Η Άνμα τη ρώτησε: «Θέλεις να σταματήσουμε κάπου για μεσημέρι, ή
να συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι σου;»
«Να συνεχίσουμε,» είπε η Βιργινία. «Δεν πεινάω.»
Η Άνμα χαμογέλασε, σαν να ήξερε πως αυτή θα ήταν η απάντηση
της. «Εντάξει,» αποκρίθηκε, οδηγώντας με άνεση στους δρόμους της
Συρροής, ανάμεσα στις ψηλές πολυκατοικίες, πάνω σε γέφυρες, και
μέσα σε σήραγγες.)
Μέχρι το απόγευμα, είχαν διασχίσει τη Χορδή, τη συνοικία στην άλλη
μεριά της Μακριάς Λεωφόρου, και είχαν μπει στη Μαριονέτα, οδηγώντας σε δρόμους πρωτόγνωρους για τον Καρλ. Η Τζέσικα δεν είχε κάνει καμια κίνηση για να τους ξεφύγει, αλλά η Μιράντα εξακολουθούσε
να έχει τον Μελανόπτερο στην αγκαλιά της καθώς ήταν πάνω στο δίκυκλό της.
Καθώς σουρούπωνε, δεν άργησαν να φτάσουν στον προορισμό τους.
Κατέβηκαν σε μια σήραγγα, και σε μια άλλη, ακόμα πιο βαθιά. Ενεργειακές λάμπες φώτιζαν τους χώρους γύρω τους, οι οποίοι δεν ήταν
ακατοίκητοι. Πέρασαν από ένα μέρος με κατοικίες και εστιατόρια, κι
από ένα μέρος με καταστήματα. Σταμάτησαν, μετά από μια γωνία,
σ’ένα αδιέξοδο.
Ο Κλεάνθης’σαρ στράφηκε γι’ακόμα μια φορά στην πελώρια σφαίρα
και ρώτησε: «Προτού οι Παντοκρατορικοί σάς εγκαταλείψουν, σε τι... τι
κατάσταση βρισκόσασταν; Ήσασταν όπως είστε τώρα;»
«...δΕν ΚαΤαΛαΒαΙνΟυΜε...» αποκρίθηκαν τα πολλά στόματα της
σφαίρας, αρθρώνοντας ανθρώπινο λόγο με δυσκολία.
«Πώς δημιουργηθήκατε; Ξέρετε πώς δημιουργηθήκατε; Πώς ξεκίνησαν όλα; Πώς βρεθήκατε εδώ, στην ενδοδιάσταση; Και πώς μάθατε ότι
υπάρχει κόσμος πέρα από αυτήν;»
«ΗΡΘαμε ΣΕ... εΠΑφη ΜΕ... τΟν ΠυΡΗνΑ, κΑΙ αΠΟ... εΚει οΛα
ΞεΚιΝηΣαΝ... ΜαΣ ΦΟΡΤΙσε... μΑς ΓΕΝνησε. ΜαΣ ΕΔΩσε ΖωΗ...»
«Δεν φτιάξατε, δηλαδή, οι ίδιοι τον εαυτό σας; Κάποιοι σάς έβαλαν
εδώ και σας έφεραν σε επαφή με τον πυρήνα;»
«ΗΡΘΑμε Σε εΠΑφη ΜΕ Τον ΠΥΡηνα... ΑπΟ ΕκΕΙ ΞΕΚΙΝησε...»
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«Και πώς γνωρίζετε ότι υπάρχει κόσμος πέρα από τούτη την ενδοδιάσταση – πέρα από τούτο το μέρος;»
«...σΑς ΕΙΔΑΜε νΑ ΕρΧεΣτΕ ΑΠο εΚει!»
«Μα τον Κρόνο,» μουρμούρισε ο Ρότζερ, «εμείς τούς δείξαμε τον δρόμο...»
«Και ποια υποτίθεται πως είναι η βασική σας λειτουργία;» ρώτησε ο
Κλεάνθης’σαρ.
«ΔΕν καταλαΒΑΙΝΟΥΜΕ...»
«Εκτός απ’το να διαβάζετε τα μυαλά μας τσιμπώντας μας, τι άλλο
μπορείτε να κάνετε; Μπορείτε, κάπως, να προκαλέσετε καταστροφή;»
«Σε τΙ;...»
«Σε εμένα, για παράδειγμα; Μπορείτε να με σκοτώσετε; Μπορείτε να
μας σκοτώσετε και τους τρεις;»
«...αΝ ΠΕΣΟΥμε ΕΠΑνω σαΣ... Και ΣΥνεΧΙσουΜΕ... ΝΑ ΣΑς ΤΣΙμπαμΕ...»
«Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ με άλλο τρόπο.»
«...ΔΕΝ καταΛΑβαιΝΟΥΜε... τΙ χρΕΙαΖΟντΑΙ ΑΥτα... ΘΕλουΜΕ ΝΑ
ΒΓΟΥμε!»
Ο Κλεάνθης’σαρ στράφηκε στον Έκρελ. «Δε νομίζω ότι τελειοποιήθηκαν από μόνα τους. Όχι από υλικής άποψης, τουλάχιστον. Μόνο από
πνευματικής, ίσως.»
Ο μηχανικός ένευσε. «Ναι, το κατάλαβα αυτό. Οι Παντοκρατορικοί τα
έφτιαξαν κάπου αλλού, τα έφεραν εδώ, και τα έβαλαν κοντά στην ενεργειακή οντότητα...»
«...και η ενεργειακή οντότητα, καθότι ζωντανή η ίδια, ξύπνησε κάποιου είδους ζωή μέσα τους,» συνέχισε ο μάγος. «Βασικά, η ενεργειακή οντότητα είναι που μας μιλά, νομίζω· απλώς βρίσκει δίαυλο μέσα από τα
μηχανικά έντομα.»
«Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι παρενέργεια, ή αν είναι εκείνο που σχεδίαζαν εξαρχής οι Παντοκρατορικοί.»
Ο Νικόλαος είδε τη θολούρα ολόγυρά του να πυκνώνει, σαν καπνοί
να τον είχαν τυλίξει, ενώ από κάτω του είχε την αίσθηση πως υπήρχε
κάτι το ζωντανό – το Στόμα του Ερέβους! Από εκεί ένιωθε ένα κάλεσμα, μια προτροπή. Αυτό που βρισκόταν από κάτω του του ζητούσε να
ανοίξει τον εαυτό του. Να του δώσει πρόσβαση μέσα στην ψυχή του,
μέσα στο μυαλό του. Ήταν η νεκρή του μητέρα; Ο Νικόλαος αναρωτή196

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

θηκε πώς μπορούσε να απαντήσει. Και μετά νόμιζε πως βρήκε τον
τρόπο.
Η Νορέλτα-Βορ, που τον παρακολουθούσε από την είσοδο του υπόγειου θαλάμου, έβλεπε τη μορφή του θολή, σαν ο Νικόλαος να βρισκόταν τώρα πίσω από αέρα που τρεμόπαιζε λόγω θερμότητας. Αλλά η
Θυγατέρα της Πόλης καταλάβαινε πως δεν ήταν θερμότητα· ήταν το
πανίσχυρο στοιχειακό που ανερχόταν από το πάτωμα. Και όλα τα πολεοσημάδια τής έδειχναν ότι ο Νικόλαος βρισκόταν σε τρομερό κίνδυνο· η πνευματική οντότητα προσπαθούσε να καταλάβει το μυαλό και
την ψυχή του: χτυπούσε την πόρτα και περίμενε εκείνος ν’ανοίξει, ανυποψίαστος. Και – ο ανόητος! – θα άνοιγε. Τα πολεοσημάδια το έδειχναν στη Νορέλτα.
Το σημάδι στο πόδι της την έκαιγε και τη διαπερνούσε με πόνο σαν
από μυριάδες μικρές βελόνες. Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο.
Μα τον Κρόνο, κάποια άλλη από τις Αδελφές μου έπρεπε να ήταν εδώ.
Κάποια που ξέρει περισσότερα για στοιχειακά πνεύματα. Κάποια που
γνωρίζει, ίσως, και τα κατάλληλα ξόρκια για να τα αντιμετωπίσει. Ωστόσο, δεν δίστασε άλλο.
Όρμησε μέσα στον πέτρινο θάλαμο, τρέχοντας, και χτύπησε με τον
ώμο της τον Νικόλαο στην πλάτη, τινάζοντάς τον έξω από το λαξευτό
στόμα, κάνοντάς τον να παραπατήσει και να πέσει στο ένα γόνατο.
Ο Νικόλαος δεν ήξερε τι τον χτύπησε, και τρόμαξε. Τι είχε συμβεί;
Κάποιο στοιχειό της Κατακόμβης; Καθώς στράφηκε πίσω του, όμως,
είδε μια μορφή που αναγνώριζε. Τα μάτια του γούρλωσαν. «Εσύ!» γρύλισε, τρίζοντας τα δόντια.
«Σταμάτα,» του είπε η Νορέλτα. «Κάτι είναι εκεί κάτω–» Έδειξε προς
το Στόμα του Ερέβους.
«Ήρθες να κλέψεις τον θησαυρό μου!» φώναξε ο Νικόλαος καθώς
σηκωνόταν όρθιος. «Ξέρεις για τον θησαυρό – και ήρθες να μου τον
κλέψεις!» ούρλιαξε, εκτός εαυτού, και χίμησε καταπάνω της.
Η Νορέλτα ξαφνιάστηκε τόσο που δεν πρόλαβε να αντιδράσει· ο Νικόλαος την άρπαξε απ’τον λαιμό, με το ένα χέρι, και την τράβηξε κάτω,
στο πάτωμα, προσπαθώντας να την πνίξει. «Ο θησαυρός είναι δικός
μου! Πώς έμαθες γι’αυτόν; Πώς;»
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Μέσα στο αδιέξοδο υπήρχαν τρεις πόρτες. «Πάμε,» είπε η Μιράντα στη Τζέσικα, κατεβαίνοντας απ’το δίκυκλό της. «Εσύ προχωράς
πρώτη.»
Η Τζέσικα βγήκε απ’το τετράκυκλο όχημα (που μετά βίας χωρούσε
στο αδιέξοδο) κι έκλεισε την πόρτα του απότομα, με θόρυβο. Πλησίασε
την πόρτα στο βάθος του αδιέξοδου και την έσπρωξε. «Είναι κλειδωμένη,» παρατήρησε.
«Φυσικά και είναι κλειδωμένη. Λες να την άφηνα ανοιχτή;» Η Μιράντα έδωσε τον Μελανόπτερο στον Καρλ – που κι εκείνος είχε τώρα κατεβεί απ’το δίκυκλό του – και στάθηκε πλάι στη Τζέσικα. Άγγιξε την
κλειδαριά με το ένα χέρι, ενώ στο άλλο κρατούσε πιστόλι, και μουρμούρισε τα λόγια για κάποιο ξόρκι. Ο μηχανισμός της κλειδαριάς μπήκε σε λειτουργία φαινομενικά από μόνος του: κλακ κλακ κλοκ, έκανε,
και η πόρτα άνοιξε μ’ένα ελαφρύ σπρώξιμο της Μιράντας.
«Προχώρα,» είπε στη Τζέσικα.
Η Τζέσικα τη λοξοκοίταξε. «Δεν είμαι αιχμάλωτή σου, Μιράντα. Απλώς παίξαμε ένα παιχνίδι και σε πληρώνω με ό,τι σου χρωστάω.» Πέρασε πρώτη το κατώφλι και, πατώντας έναν διακόπτη στο πλάι, άναψε τα φώτα στο ταβάνι.
Ο Καρλ ακολούθησε τις δύο παράξενες γυναίκες στο εσωτερικό, έχοντας κι εκείνος τραβήξει το πιστόλι του ενώ με το άλλο χέρι βαστούσε
τον Μελανόπτερο. Το μέρος ήταν, καταφανώς, κάποιου είδους εργαστήριο. Υπήρχαν μηχανικά συστήματα, οθόνες, κονσόλες, πάγκοι, καθίσματα, καλώδια από δω κι από κει, σωληνώσεις. Σκόνες απλώνονταν
παντού. Κανείς δεν πρέπει να είχε χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα εδώ και κάμποσο καιρό. Και σ’έναν από τους τοίχους ο Καρλ είδε
το έμβλημα της Συμπαντικής Παντοκρατορίας. Το αναγνώριζε· το είχε
ξαναδεί σε βιβλία και σε περιοδικά. Πριν από χρόνια, η Παντοκράτειρα
κυβερνούσε τη Ρελκάμνια και είχε εξαπλώσει την επιρροή της σ’όλο το
Γνωστό Σύμπαν. Είχε προσπαθήσει να το θέσει ολόκληρο υπό τον έλεγχό της. Αλλά το σχέδιό της δεν είχε αποδώσει· η Παντοκρατορία
είχε διαλυθεί. Και ακόμα κανείς δεν ήξερε απόλυτα ποια ακριβώς ήταν
η Παντοκράτειρα. Μονάχα φήμες υπήρχαν. Πολλοί έλεγαν, μάλιστα,
ότι δεν ήταν άνθρωπος, ότι η μορφή της άλλαζε: τουλάχιστον, το δέρμα της και τα μαλλιά της άλλαζαν χρώμα πολύ συχνά. Υπήρχαν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή σε περιοδικά και εφημερίδες.
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Γιατί αυτοί οι φίλοι της Μιράντας ήταν τόσο ανόητοι ώστε να θέλουν να σκαλίζουν ένα παλιό εργαστήριο των Παντοκρατορικών; αναρωτήθηκε ο Καρλ. Αλλά, βέβαια, στη Ρελκάμνια υπήρχαν άνθρωποι
που έκαναν ακόμα πιο τρελά πράγματα. Κι εγώ τρελό ήταν που πήγα
στις Ανάλαφρες Ερημιές αναζητώντας εκείνο τον υποτιθέμενο έμπορο...
Η Τζέσικα πλησίασε μια μεγάλη, στρογγυλή πόρτα ασφαλείας στον
τοίχο στο βάθος, και η Μιράντα βρισκόταν στο κατόπι της. «Άνοιξέ
την,» είπε.
Η Τζέσικα άπλωσε το χέρι της και πάτησε κάτι πλήκτρα στη μικρή
κονσόλα δίπλα στη μεγάλη πόρτα. Μηχανισμοί ακούστηκαν να μπαίνουν σε λειτουργία – γρανάζια και έμβολα – γεμίζοντας το παλιό εργαστήριο με το μεταλλικό τραγούδι τους.
Η Αλβέρτα τινάχτηκε απ’τον καναπέ.
Κανείς από τους μισθοφόρους δεν περίμενε ότι θα κινιόταν τόσο
γρήγορα. Η σφιγμένη γροθιά της χτύπησε τη γυναίκα καταπρόσωπο,
σπάζοντάς της τη μύτη· και, προτού η μισθοφόρος σωριαστεί στο πάτωμα αιμόφυρτη, η Αλβέρτα στράφηκε στον κοκκινόδερμο άντρα δίπλα, αρπάζοντας τα ρούχα του και βάζοντάς του τρικλοποδιά καθώς
τον έσπρωχνε. Ο μισθοφόρος παραπάτησε, έπεσε πάνω στον άλλο –
τον λευκόδερμο με το σακάκι – και προς στιγμή προσπαθούσαν κι οι
δύο να διατηρήσουν την ισορροπία τους και να συνέλθουν από το
ξάφνιασμα.
Αυτή η στιγμή ήταν αρκετή για την Αλβέρτα. Αγνοώντας τον Ευγένιο, που φώναζε τ’όνομά της, τους επιτέθηκε, κλοτσώντας τον κοκκινόδερμο στην κοιλιά και γρονθοκοπώντας τον στο πλάι του κεφαλιού
καθώς εκείνος διπλωνόταν. Ο λευκόδερμος έστρεψε το ενεργειακό πιστόλι του προς την Αλβέρτα, αλλά ήταν ήδη αργά· το ένα της χέρι το
παραμέρισε, και το άλλο τον χτύπησε στον λαιμό. Η αναπνοή του κόπηκε, τα μάτια του διαστάλθηκαν. Η Αλβέρτα τον γρονθοκόπησε στο
διάφραγμα και στο σαγόνι, απανωτά, ξαπλώνοντάς τον στο πάτωμα.
Δεν στράφηκε καν στη γυναίκα, να δει αν είχε ακόμα τις αισθήσεις
της· το ήξερε πως ήταν κι αυτή λιπόθυμη όπως οι άντρες. Επίσης, ήξερε πως ο Ευγένιος είχε πιάσει όπλο· τα πολεοσημάδια την είχαν προειδοποιήσει.
Η Αλβέρτα πήδησε πίσω από τον καναπέ, σκύβοντας, και η ενεργειακή ριπή καψάλισε την πλάτη του μαλακού καθίσματος.
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«...Δεν ξέρω για θησαυρό!» έκρωξε η Νορέλτα-Βορ, παλεύοντας
ν’αναπνεύσει. «Δεν ξέρω!...» Αισθανόταν το χέρι του Νικόλαου σαν σιδερένια μέγγενη γύρω απ’τον λαιμό της. Ο καταραμένος ήταν όντως
τρελός! Δεν ήταν με τα καλά του!
«ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ!» ούρλιαξε. «Γιατί είσαι εδώ, ε; Γιατί είσαι
εδώ;»
Η Νορέλτα διαισθανόταν το διαβολικό πνεύμα να έχει απλωθεί γύρω
τους· διαισθανόταν ότι απολάμβανε την κατάσταση, και ότι έβλεπε
εκείνη, τη Νορέλτα, με όρεξη, σαν να ήθελε να την καταβροχθίσει όπως
τη νεκρή Αδελφή της που ήταν θαμμένη κάτω απ’το λαξευτό στόμα.
Το πόδι της φλεγόταν.
«...ανόητε!» έκρωξε η Νορέλτα. «Δεν είναι... αυτό που νομίζεις!»
«Πώς έμαθες για τον θησαυρό μου; Ποια είσαι; Από την πρώτη φορά
που με συνάντησες, για τον θησαυρό είχες έρθει, ε; Ποιος σ’έστειλε;»
Η Νορέλτα έβαλε το χέρι της μέσα στην τσάντα της, έπιασε το πιστόλι εκεί – το πιστόλι που είχε πάρει απ’το διαμέρισμα του Τάραλντεκ των Τρόμων της Σταχτόχρωμης – και το τράβηξε, πιέζοντας δυνατά την κάννη του στο πρόσωπο του Νικόλαου. «Πίσω!» γρύλισε. «Άσε με! Θα σε σκοτώσω! Άσε με!»
Ο Νικόλαος ήταν εκτός εαυτού, αλλά όχι τόσο ώστε να μην καταλαβαίνει ότι είχε ξαφνικά βρεθεί μπροστά σε θανάσιμο κίνδυνο. Το χέρι
του ελευθέρωσε τον λαιμό της.
Η Νορέλτα ξεροκατάπιε, βαριανασαίνοντας. Νόμιζε ότι ακόμα μπορούσε να αισθανθεί ένα σφίξιμο. Συνέχισε να σημαδεύει τον Νικόλαο
με το πιστόλι. «Φύγε από πάνω μου! Φύγε από πάνω μου,» πρόσταξε.
Ο Νικόλαος σηκώθηκε, κρατώντας τα χέρια του υψωμένα, τρεκλίζοντας προς τα πίσω. Και το διαβολικό πνεύμα τον τύλιξε, προσπαθώντας να βάλει στο μυαλό του σκέψεις δολοφονικές· η Νορέλτα μπορούσε να το διακρίνει στα πολεοσημάδια.
Σηκώθηκε στο ένα γόνατο, εξακολουθώντας να τον σημαδεύει. «Η
μητέρα σου δεν είναι εδώ. Ένα πνεύμα βρίσκεται εδώ – ένα πολύ ισχυρό στοιχειακό που θέλει να σε παραπλανήσει. Ήρθε από το πάτωμα,
από κάτω σου. Εκεί κατοικεί. Εκεί... επάνω στο σώμα μιας νεκρής... Μια... μια γυναίκα είναι θαμμένη εκεί κάτω.» Έδειξε το λαξευτό στόμα.
«Μια Αδελφή μου. Θα σου εξηγήσω–»
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«Μη μου λες ψέματα!» φώναξε ο Νικόλαος, σίγουρος ότι του έλεγε
ψέματα – σίγουρος. Μέσα στο μυαλό του, μια φωνή τον διαβεβαίωνε
γι’αυτό. Τούτη η γυναίκα ήταν ψεύτρα, απατεώνισσα, ήξερε να κάνει
τόσα κόλπα! «Ποιος σου είπε για τον θησαυρό;»
«Το στοιχειακό παίζει με το μυαλό σου, Νικόλαε,» τον προειδοποίησε
η Νορέλτα. «Δεν ξέρω τίποτα για κανέναν θησαυρό· σου μιλάω ειλικρινά.»
«Γιατί είσαι εδώ, τότε;» Η φωνή μέσα στο μυαλό του εξακολουθούσε
να επιμένει: αυτή η γυναίκα ήταν απατεώνισσα! ψεύτρα! κλέφτρα!
«Σε ακολούθησα γιατί αισθανόμουν κάτι να με ωθεί. Σου εξήγησα,
Νικόλαε, αλλά δεν ήθελες να με πιστέψεις: Είμαι Θυγατέρα της Πόλης.
Κι εκεί κάτω» – έδειξε πάλι το λαξευτό στόμα στο πάτωμα – «είναι μια
άλλη Θυγατέρα. Μια αρχαία Αδελφή μου. Από χρόνους νεκρή. Αλλά
μέρος της ψυχής της είναι παγιδευμένο από το στοιχειακό που τώρα
προσπαθεί να παίξει με το μυαλό σου.» Δάκρυα κυλούσαν στα μάτια
της, γιατί καθώς μιλούσε νόμιζε ότι μπορούσε να αισθανθεί αληθινά
την οδύνη της παλιάς Θυγατέρας της Πόλης. «Πρέπει να τη λυτρώσω
απ’αυτή την κατάσταση. Γι’αυτό είμαι εδώ.»
«...Και η μητέρα μου;» κόμπιασε ο Νικόλαος.
«Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τη μητέρα σου. Αλλά δεν νομίζω ότι το
πνεύμα σ’ετούτο τον θάλαμο ενδιαφέρεται γι’αυτήν· ούτε μπορεί να σε
φέρει σε επαφή μαζί της.»
Το μυαλό του Νικόλαου τού έλεγε ότι η γυναίκα ήταν ψεύτρα και
απατεώνισσα, και προσπαθούσε να τον ξεγελάσει ώστε να κλέψει τον
θησαυρό του. Ήταν όλα ένα κόλπο!
«Οι σκέψεις σου είναι ψεύτικες, είναι υπερβολικές,» τον προειδοποίησε η Νορέλτα-Βορ, μπορώντας να διακρίνει από τα πολεοσημάδια ότι
το στοιχειακό δεν είχε πάψει να προσπαθεί να τον επηρεάσει. «Τέτοιου είδους πνεύματα μ’αυτόν ακριβώς τον τρόπο λειτουργούν. Πρέπει
να φύγουμε από δω, Νικόλαε. Τώρα.»
Η Αλβέρτα άρπαξε ένα μαξιλάρι από την πλάτη του καναπέ και
το εκτόξευσε καταπάνω στον Ευγένιο. Εκείνος ήταν τόσο πανικόβλητος ώστε να του ρίξει με το ενεργειακό πιστόλι, κι έτσι οι βολές του
όπλου τελείωσαν: η Αλβέρτα το διάβαζε στα πολεοσημάδια – ο προηγούμενος κίνδυνος είχε εξαφανιστεί.
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Πηδώντας πάνω απ’τον καναπέ, όρμησε στον εργοδότη της, γρονθοκοπώντας τον καταπρόσωπο και στέλνοντάς τον πάνω στο τραπέζι,
σκορπίζοντας διάφορα μικροαντικείμενα στο πάτωμα.
(Μουγκρίζοντας, τρίζοντας, η μεγάλη πόρτα ασφαλείας άνοιξε αντίκρυ στη Μιράντα, τη Τζέσικα, και τον Καρλ: και πίσω της ένας τοίχος
από χώμα φάνηκε. Αλλά το χώμα αργοσάλευε, σαν συνεχώς να έπεφτε
από κάποιον καταρράκτη.)
Η Άνμα σταμάτησε το τετράκυκλο όχημά της μπροστά στο κατάστημα των γονιών της Βιργινίας, λίγο προτού αυτό κλείσει. Η μητέρα
της φαινόταν να μαζεύει κάτι πράγματα μέσα, να τα τυλίγει σε χαρτιά.
Πίσω από τη βιτρίνα βρίσκονταν αντίκες διαφόρων ειδών: παλιά ρολόγια, καρέκλες, αγάλματα και αγαλματίδια, πίνακες, ξίφη και ξιφίδια,
γάντια. Και πολλά ήταν από άλλες διαστάσεις, ή από τη Βίηλ. Υπήρχαν
ορισμένοι έμποροι που συστηματικά έφερναν αντίκες από τη Βίηλ
στους γονείς της Βιργινίας.
Η Βιργινία βγήκε απ’το όχημα της Άνμα κι έτρεξε μέσα στο κατάστημα, χαμογελώντας, νιώθοντας έτοιμη να εκραγεί από την ευτυχία που
ξαφνικά την είχε πλημμυρίσει. «Μαμά!»
Η μητέρα της στράφηκε να την κοιτάξει, και τα μάτια της γούρλωσαν. «Βιργινία;»
Η Βιργινία την αγκάλιασε, γελώντας, φιλώντας τα μάγουλά της.
«Ήρθα, μαμά. Ήρθα. Μια γυναίκα με βοήθησε. Με είχαν πάει μακριά,
αλλά τώρα ήρθα. Είμαι εδώ ξανά.»
«Βιργινία μου... Βιργινία μου...» μουρμούριζε η μητέρα της καθώς της
χάιδευε την πλάτη και τα μαλλιά. Και μετά την κοίταξε κατάματα.
«Πού ήσουν τόσο καιρό; Πού σε βρήκαν τελικά; Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα
σ’έβρισκαν. Προσευχόμουν κάθε βράδυ στον Κρόνο να σας κάνει να
επιστρέψετε – κι επιτέλους, ήρθατε!» Δάκρυα γυάλιζαν στα μάτια της.
«Όταν φοβόμουν πια ότι δεν θα ερχόσασταν ποτέ... είσαι εδώ!»
Η Βιργινία συνοφρυώθηκε, παραξενεμένη απ’αυτά που άκουγε.
«Μαμά... δεν... Σου είπα, μια γυναίκα με βοήθησε να έρθω. Για ποιους
μιλάς; Για ποιους προσευχόσουν;» Αισθανόταν μουδιασμένη, γιατί νόμιζε πως καταλάβαινε, καταλάβαινε...
«Ο πατέρας σου, και ο Ελεσνόρος κι ο Βάντορεκ... Δεν είναι μαζί
σου;»
«Όχι.»
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«Τότε, πώς...; Δεν σε βρήκαν;»
«Μια γυναίκα με έφερε εδώ – η Άνμα.» Στράφηκε προς την είσοδο
του καταστήματος, δείχνοντας το τετράκυκλο που ήταν σταματημένο
απέξω. Ύστερα κοίταξε πάλι τη μητέρα της. «Πού είναι ο μπαμπάς;»
(«Εσύ πρώτη,» είπε η Μιράντα.
«Δε συμφωνήσαμε να μπω κιόλας στην ενδοδιάσταση.»
Η Μιράντα ύψωσε το πιστόλι της, σημαδεύοντάς την. «Εσύ πρώτη.»
Τα μάτια της Τζέσικας στένεψαν. «Θα το πληρώσεις αυτό, Μιράντα.»
«Προχώρα.»
Η Τζέσικα στράφηκε στο κινούμενο χώμα πίσω από την ανοιχτή
πόρτα ασφαλείας. Πέρασε το κατώφλι και μπήκε μέσα στον καταρράκτη, εξαφανίστηκε.
Ο Καρλ ρώτησε: «Είναι... είναι ασφαλές αυτό;»
«Μια διαστασιακή δίοδος είναι, μόνο,» αποκρίθηκε η Μιράντα. «Αλλά
μείνε πίσω, καλύτερα. Φύγε αν θέλεις. Ίσως ν’αργήσουμε εκεί μέσα.»
Και πέρασε κι εκείνη το κατώφλι, και χάθηκε πίσω από το χώμα που
έπεφτε σαν καταρράκτης.
Ο Καρλ έμεινε συνοφρυωμένος για λίγο. Αναποφάσιστος. Ύστερα
σκέφτηκε: Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε· να μη δούμε πώς είναι αυτή η
ενδοδιάσταση; Και, με τρία σταθερά βήματα, προσποιούμενος ότι τίποτα δεν συνέβαινε, έβαλε το σώμα του μέσα στον καταρράκτη χώματος–
Δεν αισθάνθηκε χώμα να πέφτει πάνω του. Αισθάνθηκε να γυρίζει
ανάποδα, σαν ήταν μέσα σ’ένα κουτί που κάποιος γιγάντιος, μυθικός
θεός το περιέστρεφε, χωρίς τα πόδια του Καρλ να φεύγουν ούτε στιγμή από το πάτωμα που γινόταν ταβάνι.
Μετά, βρισκόταν στην ενδοδιάσταση.)
«...τΟ ΠεΡαΣμΑ!» αναφώνησε ξαφνικά το προσγειωμένο μηχανικό ουράνιο σώμα. «ΑΝΟΙχτο ξαΝΑ!»
Ο Κλεάνθης προς στιγμή δεν κατάλαβε. «Τι;»
Τα έντομα που είχαν βγει από το μαύρο φεγγάρι επέστρεψαν σ’αυτό,
και η γιγάντια σφαίρα υψώθηκε από το ξερό χώμα της ενδοδιάστασης,
σηκώνοντας ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης γύρω της. Αλλά δεν πήγε πολύ
ψηλά: γύρω στα δέκα μέτρα πάνω από το έδαφος. Κι άρχισε να κατευθύνεται προς μια μεριά που έμοιαζε τυχαία στους τρεις άντρες.
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Ο Έκρελ έτρεξε πρώτος πίσω από τη μηχανική σφαίρα, κι οι άλλοι δύο
τον ακολούθησαν. Και δεν άργησαν να δουν, στο βάθος, ότι το διαστασιακό πέρασμα είχε ανοίξει ξανά, και τρεις φιγούρες στέκονταν κοντά
του.
Η Νορέλτα τού έλεγε ψέματα· ο Νικόλαος ήταν σίγουρος. «Δεν ήρθες
εδώ για καμια θαμμένη Θυγατέρα της Πόλης!» είπε. «Το αεροπλάνο
σου είχε πέσει. Ή, τουλάχιστον, έτσι έλεγες τότε. Τι έγινε; Τώρα άλλαξε;»
«Το αεροπλάνο μου όντως έπεσε–»
«Άρα πώς είναι δυνατόν να ερχόσουν εδώ για να ξεθάψεις αυτή τη
νεκρή;» φώναξε ο Νικόλαος. Η Νορέλτα νόμιζε ακόμα ότι ήταν ηλίθιος!
Νόμιζε ότι θα του έλεγε σαχλαμάρες κι εκείνος θα την πίστευε. Η καριόλα! Εξαρχής ήθελε να του κλέψει τον θησαυρό της μητέρας του!
Εξαρχής τα πάντα ήταν ένα δόλιο κόλπο! Αυτοί οι καταραμένοι ευγενείς των Παλαιών Οίκων! – όλο ύπουλα κόλπα ήταν, και θεωρούσαν
τους άλλους ηλίθιους! Ο Νικόλαος νόμιζε ότι πάλι το φως είχε εξασθενίσει παντού μέσα στον θάλαμο.
Η Νορέλτα αισθανόταν τη δύναμη του διαβολικού πνεύματος πολύ
έντονη, κι έβλεπε τον Νικόλαο να τρεμοπαίζει σαν να βρισκόταν ξανά
πίσω από θερμό αέρα. «Σου λέω την αλήθεια,» του είπε. «Μη δίνεις
σημασία στις σκέψεις σου· το στοιχ–»
«Αρκετά!» Όρμησε καταπάνω της.
«Πίσω – θα σου ρίξω!» Τον φοβόταν – είχε παραφρονήσει: το στοιχειακό τον είχε τρελάνει.
Ο Νικόλαος δεν έμεινε πίσω· προσπάθησε να πάρει το πιστόλι από
τα χέρια της.
Η Νορέλτα τράβηξε τη σκανδάλη.
Ο πυροβολισμός αντήχησε πολύ δυνατός μέσα στις σήραγγες.
Η Αλβέρτα άρπαξε τον Ευγένιο από τον γιακά του
πουκαμίσου του, με το ένα χέρι, κολλώντας την πλάτη του στο τραπέζι· και με τ’άλλο χέρι τον γρονθοκόπησε ξανά, αλλά όχι τόσο δυνατά ώστε να τον κάνει να χάσει τις αισθήσεις του, ούτε τόσο δυνατά
ώστε να του προκαλέσει καμια σοβαρή ζημιά. Ήθελε
απλώς να τον πονέσει για να τον τρομάξει.
Αίμα κυλούσε τώρα από τη μύτη του.
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«Τι έκαναν στο δίκυκλό μου;» τον ρώτησε.
«Τίποτα, δεν το... δεν το...»
«Τι του έκαναν;»
«Μια μικρή αλλαγή στην τροφοδοσία της ενέργειας, κι έβαλαν έναν δέκτη μες στη μηχανή, ώστε να
μπορούν να του στείλουν σήμα.»
«Για να κάνουν την ενέργεια να με χτυπήσει αν
προσπαθούσα να φύγω;»
«Ναι. Αλλά ήταν μέτρο για έκτακτη ανάγκη. Σε παρακαλώ, Αλβέρτα, δεν πρέπει να φύγεις! Μόνο εσύ
μπορείς να μου δώσεις τα λεφτά που χρειάζομαι! Η
Τ.Ε.Π. θα μας γδάρει εμένα και τη γυναίκα μου. Η
συμφωνία μας μαζί της δεν... δεν ήταν καθόλου ελαφριά...»
«Έπρεπε να το είχες σκεφτεί αυτό προτού βάλεις
τους μπράβους σου να με συλλάβουν.»
«Μα είχες πει ότι θα έφευγες!»
«Δεν σου είχα πει ότι θα έφευγα: σου είχα πει ότι
θα το σκεφτόμουν.»
«Μη φύγεις. Δε μπορώ να σε χάσω!»
«Πού είναι το δίκυκλό μου;»
«Στο γκαράζ του ξενοδοχείου–»
«Λειτουργεί; Μπορεί να κινηθεί μετά απ’ό,τι του
έκαναν;»
«Ναι· απλώς άλλαξαν–»
«Ώς πού φτάνει η εμβέλεια του σήματος που μπορεί να δεχτεί;»
«Μην ανησυχείς, δεν θα ξαν–»
«Ώς πού φτάνει η εμβέλεια του σήματος;»
«Πενήντα μέτρα.»
Η Αλβέρτα τον γρονθοκόπησε καταπρόσωπο, και
ο Ευγένιος λιποθύμησε.
(«Ο πατέρας σου είχε πάει να σε βρει, μαζί με τον Βάντορεκ και τον
Ελεσνόρο.»
«Μα...» έκανε η Βιργινία, «έχουν περάσει δύο χρόνια. Με ψάχνουν
εδώ και δύο χρόνια;»
205

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

«Ναι· και δεν έχουν ακόμα επιστρέψει,» αποκρίθηκε με θλίψη η μητέρα της. «Αλλά εσύ... πώς επέστρεψες εσύ; Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» Κοίταξε το σταματημένο τετράκυκλο έξω απ’το κατάστημα με τις
αντίκες. «Είναι...» έστρεψε το βλέμμα της ξανά στη Βιργινία, «από τους
ανθρώπους που σε απήγαγαν;»
«Όχι.»
«Σε βοήθησε να δραπετεύσεις;»
«Όχι. Όχι ακριβώς. Με είχαν πουλήσει, μαμά. Οι Ανθρωποκλέφτες με
είχαν πουλήσει σε μια εταιρεία στον Επιλογέα. Με είχαν βάλει να υπογράψω ότι θα δουλεύω για πάντα εκεί. Αλλά μετά ήρθε και με πήρε ο
πατέρας του Ραλφ. Ο Ραλφ ήταν ένας άλλος σταθερός στην εταιρεία –
τον είχαν πιάσει και τον είχαν κάνει σταθερό – και ο πατέρας του ήρθε
για να τον ελευθερώσει, κι εγώ τούς ακολούθησα, κι έτσι ξέφυγα. Αλλά
τον πατέρα του Ραλφ τον είχε εξοπλίσει η Άνμα–»
«Δεν καταλαβαίνω,» τη διέκοψε η μητέρα της υψώνοντας το χέρι.
«Δεν καταλαβαίνω. Μη μου τα λες τόσο γρήγορα.»
Η Βιργινία αναστέναξε, χαμογελώντας παρότι ο πατέρας της και τα
ξαδέλφια της είχαν εξαφανιστεί. Δεν μπορούσε παρά να χαίρεται τόσο
πολύ που ξανάβλεπε τη μητέρα της. «Να πω στην Άνμα να έρθει μέσα;
Ίσως να μπορεί να κάνει κάτι για να μας βοηθήσει.»
«Σε τι;»
«Να βρούμε τον μπαμπά, και τον Βάντορεκ και τον Ελεσνόρο.»)
Καθώς ο Νικόλαος προσπαθούσε να πάρει το πιστόλι από τα χέρια
της, το είχε τραβήξει προς τα κάτω, και τότε ήταν που η Νορέλτα πάτησε τη σκανδάλη. Δυνατός κρότος αντήχησε, μαζί με μια λάμψη. Και η
σφαίρα πέρασε μερικά εκατοστά κάτω από τα αρχίδια του Νικόλαου,
ο οποίος, τρομαγμένος, αναπήδησε, βγάζοντας μια κραυγή, κάνοντας
πίσω, νιώθοντας ξαφνικά την παραφροσύνη να έχει φύγει σαν κρύο
νερό από πάνω του.
Η Νορέλτα-Βορ, προς στιγμή, φοβήθηκε ότι θα έβλεπε μια μεγάλη
κηλίδα αίματος να εξαπλώνεται πάνω στα ρούχα του· φοβήθηκε ότι
τον είχε σκοτώσει· αλλά μετά συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Τον είχε
αστοχήσει παρά τρίχα. Και τώρα ο Νικόλαος τής έμοιαζε πολύ πιο νηφάλιος.
«Ηρέμησε,» του είπε, «εντάξει; Ηρέμησε, και πάμε κάπου αλλού να
μιλήσουμε. Εδώ μέσα, αυτό το στοιχειακό παίζει με το μυαλό σου. Σου
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λέω αλήθεια. Πάμε κάπου αλλού να μιλήσουμε και ξαναρχόμαστε αν
θέλεις. Εγώ, τουλάχιστον, πρέπει να ξανάρθω. Πρέπει να ξεθάψω την
Αδελφή μου από δω κάτω.» Έδειξε το λαξευτό στόμα στο πάτωμα.
«Και ο θησαυρός;» τη ρώτησε ο Νικόλαος. «Πώς έμαθες για τον θησαυρό της μητέρας μου;» Και η Νορέλτα διέκρινε πάλι τη νηφαλιότητα
να αρχίζει να σβήνει από τα μάτια του, ενώ μια έντονη θολούρα σαν
από θερμό αέρα τον τύλιγε.
«Πάμε έξω, Νικόλαε! Πάμε έξω απ’αυτό τον θάλαμο και μπορούμε να
συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Εδώ μέσα–»
«Πώς έμαθες για τον θησαυρό μου;» φώναξε εκείνος, πλησιάζοντάς
την ξανά, με τα μάτια του να γυαλίζουν.
Το καταραμένο πνεύμα ήταν πολύ ισχυρό. Τα λόγια της Νορέλτα δεν
μπορούσαν να το διώξουν απ’το μυαλό του. Ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιούσε πλέον τη λογική του! Βρισκόταν σχεδόν πλήρως υπό τον έλεγχο αυτού του νοητικού τέρατος.
«Μείνε πίσω,» τον προειδοποίησε η Νορέλτα. «Και πάμε έξω να–»
«ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ,» φώναξε ο Νικόλαος πλησιάζοντας, «πώς έμαθες για–
Οοογκχ...!» Η Νορέλτα τον κλότσησε στα παπάρια καθώς ερχόταν καταπάνω της για να την αρπάξει. Έκανε στο πλάι, φεύγοντας από τον
δρόμο του, και ο Νικόλαος κοπάνησε το κεφάλι του στα εφιαλτικά λαξεύματα του τοίχου. Η Νορέλτα τον άρπαξε απ’τα μαλλιά και του ξανακοπάνησε το κεφάλι εκεί. Ο Νικόλαος έχασε τις αισθήσεις του, σωριάστηκε στο πάτωμα, ενώ τα μαλλιά του είχαν νοτιστεί.
Αίμα. Αλλά η Νορέλτα ήταν βέβαιη ότι δεν κινδύνευε· μια γρατσουνιά ήταν. Το δέρμα του είχε σκιστεί πάνω στα αρχαία λαξεύματα.
Και πίσω της, γύρω της, η Νορέλτα μπορούσε να νιώσει την οργή του
πανίσχυρου στοιχειακού. Της υποσχόταν ανείπωτα βασανιστήρια. Της
υποσχόταν να την κάνει να υποφέρει. Της υποσχόταν ότι ποτέ δεν θα
έβγαινε από τούτες τις σήραγγες. Καλύτερα να γονάτιζε και να ζητούσε τη συγχώρεσή του.
Η Νορέλτα τού είπε, νοητικά, χωρίς λόγια, να πάει να γαμηθεί, παρότι αισθανόταν κρύο ιδρώτα να την έχει λούσει και το σώμα της να
τρέμει.
Το στοιχειακό ήταν απλά μοχθηρό και διεστραμμένο. Του άρεσε να
ελέγχει, να προκαλεί τρόμο, χάος, ταραχή. Δεν πρέπει να ήταν από εκείνα τα στοιχειακά που κάποιοι ονόμαζαν νεκροβόρα. Δεν πρέπει να
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τρεφόταν από τις ψυχικές ενέργειες που έβγαιναν από τους νεκρούς·
γιατί, αν τρεφόταν από αυτές, τότε μάλλον θα είχε ήδη καταναλώσει
την ψυχική ενέργεια της αρχαίας Θυγατέρας που ήταν θαμμένη εδώ.
Αλλά δεν το είχε κάνει· κρατούσε μέρος της ενέργειας παγιδευμένη
μέσα στα απομεινάρια της Αδελφής της Νορέλτα, ώστε να τη χρησιμοποιεί για να ενδυναμώνει τον εαυτό του.
Και το στοιχειακό ήταν, πράγματι, πολύ ισχυρό· η Νορέλτα ένιωθε
την τρομερή, διεστραμμένη δύναμή του. Η ψυχική ενέργεια της αρχαίας Θυγατέρας τού έδινε έλεγχο επάνω στην ίδια την πραγματικότητα
της Ρελκάμνια.
Πρέπει να φύγω από εδώ, σκέφτηκε η Νορέλτα, κρύβοντας ξανά το
πιστόλι στην τσάντα της.
Πού να πήγαινε; Δεν μπορούσε να πάει πουθενά! Θα χανόταν στο
σκοτάδι! Θα χανόταν στο σκοτάδι! Καλύτερα να έμενε–
Όχι! Αυτές δεν ήταν δικές της σκέψεις. Τις έδιωξε απ’το μυαλό της. Κι
έστρεψε ξανά το βλέμμα της στον Νικόλαο. Δεν μπορούσε να τον αφήσει εδώ αυτόν τον καριόλη· θα καταντούσε πιο τρελός απ’ό,τι ήταν.
Έπιασε τον αναμμένο φακό από κάτω, άρπαξε τον Νικόλαο από τα
ρούχα, κι άρχισε να τον τραβά, μετά δυσκολίας, έξω από την αίθουσα.
Μπορεί να ήταν μετρίου αναστήματος μα δεν ήταν και τόσο ελαφρύς.
Αν με πιάσει η μέση μου, θα τον σκοτώσω!
Γύρω της τα άλλα φιλόσκοτα πνεύματα παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον.
Βγαίνοντας από τη διαστασιακή δίοδο, ο Καρλ είδε μπροστά του
τη Μιράντα και τη Τζέσικα, και προς κάθε κατεύθυνση μια ερημιά από
ξερό χώμα και πέτρες εδώ κι εκεί. Ο ουρανός ήταν γαλανός και δεν
φαινόταν να υπάρχει ήλιος· το φως προερχόταν από τον ίδιο τον ουρανό, σαν αυτός να ήταν φωτεινή οθόνη.
«Δε φοβάσαι καθόλου;» ρώτησε η Τζέσικα στρεφόμενη να κοιτάξει
τον Καρλ.
Εκείνος τής έδωσε τον τραυματισμένο Μελανόπτερο, αμίλητα, και
μετά κοίταξε πίσω του, για να δει πώς φαινόταν το διαστασιακό πέρασμα από εδώ. Το ξερό χώμα της ενδοδιάστασης ορθωνόταν σ’εκείνο
το σημείο, κυλώντας σαν ανάποδος καταρράκτης, προς τα πάνω, ο
οποίος έφτανε ώς λίγο πιο ψηλά απ’το κεφάλι του Καρλ.
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Ο Καρλ στράφηκε στις δυο παράξενες γυναίκες. «Προς τα πού είναι
οι φίλοι σου, Μιράντα;»
«Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ξανάρθει εδώ.» Και προς τη Τζέσικα: «Εσύ;»
Η Τζέσικα δεν μίλησε. Εσκεμμένα, αναμφίβολα.
Η Μιράντα την αγνόησε, κοιτάζοντας ολόγυρα.
Κανείς τους δεν κινήθηκε για μερικές στιγμές.
Ύστερα, όλοι είδαν μια μεγάλη σφαίρα να έρχεται προς το μέρος
τους. Μια μαύρη σφαίρα που αιωρείτο πάνω από το ξερό χώμα, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης από κάτω της. Και όσο πλησίαζε τόσο πιο γιγάντια φαινόταν. Σαν φεγγάρι έμοιαζε! Μόνο που τα φεγγάρια, σκέφτηκε ο Καρλ, δεν ήταν λογικό να πετάνε τόσο χαμηλά, μα τον Κρόνο!
Σωστά;
«Τι είναι αυτό, Μιράντα;» έκρωξε. «Το όπλο που υποτίθεται ότι έφτιαχναν εδώ οι Παντοκρατορικοί;»
«Δεν ξέρω,» αποκρίθηκε εκείνη. Και είπε: «Τζέσικα, αν ξέρεις κάτι,
τώρα θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μας το πεις.»
«Αυτό είναι το όπλο.»
«Πώς το ξέρεις;» τη ρώτησε ο Καρλ. «Είχες ξανάρθει εδώ; Είχες έρθει
προτού τους κλειδώσεις εδώ μέσα;»
«Το μόνο που υποσχέθηκα ήταν να σας ανοίξω το πέρασμα–»
«Αυτοί πρέπει νάναι!» Η Μιράντα έδειξε στο βάθος, προς τα εκεί
απ’όπου πλησίαζε η γιγάντια σφαίρα.
Ο Καρλ προσπάθησε να διακρίνει τι γινόταν πίσω απ’το σύννεφο
σκόνης, και όντως είδε κάποιους να έρχονται τρέχοντας. Τρεις σκιερές
φιγούρες. «Οι φίλοι σου;»
«Μάλλον. Δε νομίζω κανείς άλλος νάναι σε τούτη την ενδοδιάσταση.
Έτσι δεν είναι, Τζέσικα;»
Η Τζέσικα, ξανά, δεν μίλησε, χαϊδεύοντας τον Μελανόπτερο μέσα στα
χέρια της και κάνοντας μερικά βήματα προς τη διαστασιακή δίοδο.
Η Μιράντα τη σημάδεψε με το πιστόλι της. «Μείνε εκεί που είσαι,»
την απείλησε. «Καρλ, μην την αφήσεις να φύγει. Θα μας κλειδώσει όλους εδώ μέσα.»
«Γιατί πάντα σκέφτεσαι κακά πράγματα για μένα, Μιράντα;» είπε η
Τζέσικα.
Μετά, η πελώρια μαύρη σφαίρα έφτασε κοντά τους – έφτασε κοντά
τους πολύ προτού φτάσουν οι τρεις που έτρεχαν – και όλοι είδαν ότι
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αποτελείτο από μηχανικά κομμάτια. Ήταν ένα γιγάντιο ιπτάμενο μηχάνημα.
(Η Αλβέρτα έριξε μια ματιά στο δωμάτιο γύρω της και στους λιπόθυμους ανθρώπους. Δεν ήθελε να τελειώσει έτσι η συνεργασία της με
τον Ευγένιο, αλλά εκείνος δεν της είχε δώσει άλλη επιλογή.
Ο χώρος στον οποίο βρισκόταν ήταν σαλόνι διαμερίσματος. Βάδισε
ώς την κρυστάλλινη μπαλκονόπορτα και κοίταξε έξω. Κατάλαβε πού
ήταν το διαμέρισμα· η περιοχή δεν της ήταν άγνωστη. Και το ξενοδοχείο της δεν βρισκόταν μακριά.
Πήγε στην εξώπορτα και, μη διακρίνοντας τίποτα απειλητικά σημάδια, την άνοιξε και έφυγε.)
Το διεστραμμένο πνεύμα πολιορκούσε τη Νορέλτα-Βορ συνέχεια καθώς εκείνη τραβούσε τον λιπόθυμο Νικόλαο μες στα υγρά περάσματα
της Κατακόμβης της Σταχτόχρωμης, γεμίζοντας το μυαλό της με παραλογισμούς – σκέψεις που ένας άλλος άνθρωπος θα νόμιζε πιθανώς
ότι ήταν δικές του – γεμίζοντας την ψυχή της με τρόμο και απόγνωση.
Η επίδρασή του εκτεινόταν αρκετά μακριά από τον θάλαμο όπου ήταν
θαμμένη η αρχαία Αδελφή της· ήταν σαν ένα μακρύ, αόρατο φίδι με
πολλά κεφάλια, τυλιγμένο κάτω απ’τη γη, κοιμισμένο μες στη ζεστή
φωλιά του, μέχρι που να βρει λόγο για να ξετυλιχτεί και να επιτεθεί, να
σπείρει χάος και καταστροφή.
Η Νορέλτα συνέχιζε επίμονα, οχυρώνοντας όσο περισσότερο μπορούσε τη νόησή της εναντίον των επιθέσεών του. Τα άλλα πνεύματα
της Κατακόμβης παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό· η Νορέλτα νόμιζε, μάλιστα, ότι είχε αποκτήσει μερικούς θαυμαστές ανάμεσά τους. Ορισμένα την περίμεναν να τρελαθεί. Κι ορισμένα την περίμεναν να πεθάνει, για να πιουν την ψυχή της.
Η επίδραση του μοχθηρού στοιχειακού που κρατούσε φυλακισμένη
την ενέργεια της αρχαίας Θυγατέρας ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά όχι
άπειρη. Από ένα σημείο και μετά η Νορέλτα έπαψε να το αισθάνεται.
Είχε πάει πιο μακριά απ’ό,τι μπορούσε η σιχαμερή ουρά του να φτάσει
τον νου της. Και η Νορέλτα τώρα νόμιζε πως ένα βούισμα άρχιζε να
υποχωρεί από το μυαλό της· ένα βούισμα που, πριν, δεν είχε αντιληφτεί ότι άκουγε.
Η αναπνοή της ήταν λαχανιασμένη, κουρασμένη. Τα χέρια της και η
μέση της και τα γόνατά της πονούσαν, ύστερα από τόσα μέτρα που
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τραβούσε τον Νικόλαο επάνω σε πέτρες και μέσα σε νερά. Ορισμένες
φορές το κεφάλι του κινδύνευε να βρεθεί κάτω απ’το νερό, εκεί όπου
το νερό τύχαινε να είναι αρκετά βαθύ, και η Νορέλτα έπρεπε να τον
σηκώνει λίγο περισσότερο, με αποτέλεσμα να κουράζεται και περισσότερο. Γιατί τον είχε σώσει τον ανόητο; Του άξιζε να τον αφήσει στο
έλεος του καταραμένου στοιχειακού! Του άξιζε!
Τώρα σταμάτησε, κατάκοπη, αγκομαχώντας, ακουμπώντας την
πλάτη της σ’έναν τοίχο. Είχε αφήσει τον Νικόλαο στο δάπεδο (εδώ δεν
είχε νερά) αλλά τον φακό ακόμα τον κρατούσε, φωτίζοντας γύρω.
Η γιγάντια σφαίρα αιωρείτο τώρα μπροστά τους.
«Μιράντα,» είπε ο Καρλ, «μήπως θα ήταν συνετό να φεύγαμε;» Κοίταζε με τις άκριες των ματιών του τη διαστασιακή δίοδο.
Η σφαίρα τότε τραντάχτηκε από το εσωτερικό της και χωρίστηκε.
Χωρίστηκε σε μυριάδες έντομα! Που ανάμεσά τους φαινόταν ένας
μικρός ήλιος!
Ο Καρλ ύψωσε το χέρι του που δεν κρατούσε πιστόλι για να προστατέψει τα μάτια του. «Τι στα μυαλά του Σκοτοδαίμονος...» μούγκρισε.
Μερικά από τα έντομα – πάνω από είκοσι, το λιγότερο, νόμιζε ο Καρλ
– πέταξαν προς το διαστασιακό πέρασμα, χάθηκαν μέσα στον ανάποδο καταρράκτη χώματος.
«Τι συμβαίνει, Μιράντα;»
«Δεν ξέρω. Τζέσικα; Τι συμβαίνει;»
«Θέλουν να βγουν,» είπε εκείνη. «Πρέπει να εξελίχτηκαν κι άλλο.»
«Να εξελίχτηκαν; Τι εννοείς;»
Η Τζέσικα δεν απάντησε. Τα μυριάδες μηχανικά έντομα φτεροκοπούσαν ανήσυχα γύρω απ’τον μικρό ήλιο, ζουζουνίζοντας.
Οι τρεις φιγούρες που έτρεχαν δεν βρίσκονταν πολύ μακριά πλέον.
Οι φωνές τους ακούγονταν. Κουνούσαν τα χέρια τους στον αέρα – για
να τραβήξουν την προσοχή του Καρλ, της Μιράντας, και της Τζέσικας,
μάλλον.
«Αυτοί είναι,» είπε η Μιράντα. «Ο Κλεάνθης’σαρ, ο Έκρελ, και ο Ρότζερ.»
Μερικά ακόμα έντομα πέρασαν μέσα από τη διαστασιακή δίοδο.
«Μα τον Κρόνο,» είπε ο Καρλ, «είναι καλό που τ’αφήνουμε να βγουν
από εδώ; Μήπως θα κάνουν καμια καταστροφή έξω;»
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(Η Βιργινία τής έγνεψε από την είσοδο του καταστήματος με τις αντίκες, και η Άνμα βγήκε από το όχημά της και ήρθε.
«Από δω η μητέρα μου, η Χρυσηίδα, Άνμα,» είπε η Βιργινία συστήνοντας τη γυναίκα δίπλα της, που ήταν περίπου στο ίδιο ύψος μ’εκείνη,
γύρω στα εξήντα, και είχε δέρμα γαλανό και μαλλιά μαύρα και γυαλιστερά – βαμμένα, αναμφίβολα. Φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά όρασης με
αργυρό σκελετό, ένα μακρύ, σκούρο πράσινο φόρεμα, και αρκετά κοσμήματα τα οποία έμοιαζαν παλιά – αντίκες, πιθανώς.
«Χαίρω πολύ, κύρια Χρυσηίδα.» Η Άνμα αντάλλαξε μια σύντομη χειραψία μαζί της.
«Ό,τι θέλεις από το κατάστημά μου είναι δικό σου,» είπε η μητέρα
της Βιργινίας. «Σου χρωστάω τεράστια χάρη.»
Η Άνμα χαμογέλασε. «Δε μου χρωστάτε τίποτα. Απλά ερχόμουν προς
τα εδώ για κάτι δουλειές, κι αφού μπορούσα να πάρω μαζί μου τη Βιργινία, γιατί όχι;»
Η Βιργινία είπε: «Άνμα, ο πατέρας μου και τα ξαδέλφια μου – ο Ελεσνόρος και ο Βάντορεκ, που σου έλεγα – έχουν χαθεί. Έψαχναν να με
βρουν, από τότε που οι Ανθρωποκλέφτες με απήγαγαν, και έχουν χαθεί. Ακόμα δεν έχουν επιστρέψει.»
Η Άνμα συνοφρυώθηκε και, αμέσως, ενδιαφέρον φάνηκε στην έκφρασή της. Πράγμα που έκανε το ηθικό της Βιργινίας να αναπτερωθεί.
Ίσως η Άνμα να μπορούσε όντως να βοηθήσει· ήξερε πολλά!
«Είχαν κάποιο στοιχείο για το πού μπορεί οι Ανθρωποκλέφτες να
πήγαν τη Βιργινία;» ρώτησε η Άνμα τη Χρυσηίδα.)
Η Νορέλτα δεν μπορούσε να τον σέρνει άλλο. Και ήξερε πως αποκλείεται να κατάφερνε να τον σηκώσει στους ώμους της για να τον
βγάλει από την Κατακόμβη ανεβαίνοντας κάποια σκάλα.
Τον κλότσησε στα πλευρά. «Ξύπνα.»
Εκείνος δεν κινήθηκε.
Τον ξανακλότσησε. «Νικόλαε! Ξύπνα!» Τον ξανακλότσησε. «Ξύπνα,
ρε!»
Ο Νικόλαος μούγκρισε. Το χέρι του άγγιξε το κεφάλι του, τα μαλλιά
του. Δεν αιμορραγούσε πλέον· το αίμα είχε πήξει εκεί. Η Νορέλτα είχε
εξαρχής δίκιο· δεν είχε παρά γρατσουνιστεί πάνω στα λαξεύματα στον
τοίχο. Αλλά σίγουρα θα είχε κάνει έναν πολύ μεγάλο καρούμπαλο.
Έστρεψε τον φακό της επάνω του. «Είσαι καλά;»
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Ο Νικόλαος ύψωσε το χέρι του μπροστά του για να κρύψει το φως.
«Γαμώτο!» γρύλισε. «Σταμάτα· δε βλέπω!»
Η Νορέλτα έστρεψε το φως της αλλού. Λύγισε τα γόνατά της δίπλα
του για να τον κοιτάξει από κοντά. «Είσαι καλά;»
Ο Νικόλαος κοίταξε ολόγυρα. «Πού με πήγες; Πού είμαστε;»
«Σ’ένα άλλο μέρος της Κατακόμβης. Κάπου όπου μπορούμε να μιλήσουμε λογικά. Η επίδραση εκείνου του πνεύματος δεν φτάνει εδώ.»
Ο Νικόλαος ξεροκατάπιε. Ανασηκώθηκε πάνω στο πάτωμα. «Το κεφάλι μου...»
Η Νορέλτα ψηλάφησε μέσα στα μαλλιά του.
«Α!» αναφώνησε ο Νικόλαος.
«Πονάει;»
«Φυσικά και πονάει!»
«Δεν είναι τίποτα, όμως. Ένα καρούμπαλο μόνο, και γδάρθηκες λιγάκι. Δεν είχα άλλη επιλογή· σε είχε–»
«Κι αυτή ήταν η δεύτερη φορά που με κλοτσάς στ’αρχίδια!» Την αγριοκοίταξε.
«Τι να έκανα; Να σε πυροβολούσα; Δεν ήξερες τι σου γινόταν!» Μετά
είπε, σοβαρά: «Πρέπει να μιλήσουμε.»
«Διάλεξες το κατάλληλο μέρος για κουβέντα... Γιατί δεν μ’άφησες να
κάνω τη δουλειά μου; Ποια είσαι πραγματικά, Νορέλτα; Και μη μου
πεις ψέματα ξανά!»
Τα μάτια του τώρα δεν ήταν θολωμένα όπως πριν, διέκρινε η Νορέλτα· οι απορίες του ήταν φυσικές. «Σου είπα: είμαι Θυγατέρα της Πόλης.
Σε παρακαλώ, άκουσέ με. Δεν θέλω τον θησαυρό σου, ούτε ήξερα
γι’αυτόν από πριν. Δε μ’ενδιαφέρει. Εντάξει; Εντάξει;»
Ο Νικόλαος ένευσε, αναστενάζοντας. Δεν ένιωθε τώρα το μυαλό του
τόσο θολωμένο όσο στον θάλαμο με το Στόμα του Ερέβους. Ίσως η
Νορέλτα να είχε δίκιο· ίσως εκεί κάτι να προσπαθούσε να τον επηρεάσει. Ή ίσως απλά να ήταν πολύ ταραγμένος. Τον είχε διακόψει στη μέση της τελετής! Λίγο προτού καταφέρει να μιλήσει με την ψυχή της
μητέρας του!
«Πες μου,» την προέτρεψε, «ό,τι θέλεις να μου πεις.» Πραγματικά,
δεν φαινόταν να την ενδιαφέρει για τον θησαυρό του. Επιπλέον, πώς
θα μπορούσε να ξέρει γι’αυτόν; Ήταν κι εκείνη χαμένη στην Κατακόμβη όταν την πρωτοσύναντησε.
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Η Νορέλτα-Βορ άρχισε να του εξηγεί. «Κατά πρώτον, πρέπει να με
πιστέψεις ότι είμαι Θυγατέρα της Πόλης...»
(Η Αλβέρτα κατέβηκε από την πολυκατοικία και βάδισε προς το ξενοδοχείο.)
Ο Κλεάνθης’σαρ, ο Έκρελ, και ο Ρότζερ έφτασαν κοντά τους.
«Μιράντα!» αναφώνησε ο πρώτος, χαμογελώντας.
«Εσύ!» φώναξε ο τελευταίος, δείχνοντας τη Τζέσικα. «Τι έκανες την
προηγούμενη φορά; Γιατί μας έκλεισες τη δίοδο;»
«Έγινε κάποιο λάθος;» τη ρώτησε ο Έκρελ. «Η δίοδος εξαφανίστηκε
πίσω μας.»
Η Τζέσικα δεν τους μίλησε.
Η Μιράντα είπε: «Τι είναι αυτό;» δείχνοντας τα μηχανικά έντομα που
ήταν συγκεντρωμένα γύρω απ’τον μικρό ήλιο.
«Το όπλο των Παντοκρατορικών,» είπε ο Κλεάνθης. «Το όπλο που οι
Παντοκρατορικοί έφτιαχναν μέσα στην ενδοδιάσταση. Αποτελείται
από πολλά μηχανικά έντομα.»
«Μπορεί να μας σκοτώσουν, δηλαδή;» ρώτησε ο Καρλ.
«Δεν επιτίθενται για να σκοτώσουν. Μόνο το μυαλό μας διάβαζαν–»
«Τι;»
«Μας τσιμπούσαν για να έρθουν σε επαφή με το νευρικό μας σύστημα και να διαβάσουν το μυαλό μας. Έψαχναν, μέσα από εμάς, να βρουν
τρόπο για να βγουν από εδώ.»
Προτού τελειώσει τα λόγια του μερικά ακόμα έντομα πέρασαν από
τη διαστασιακή δίοδο.
«Και νομίζεις ότι θα ήταν σωστό να τα αφήσουμε;» είπε ο Καρλ. «Και
γιατί βγαίνουν λίγα-λίγα; Τι συμβαίνει;»
«Πρέπει να θέλουν να ερευνήσουν τι είναι έξω,» αποκρίθηκε ο Έκρελ.
«Επιπλέον, δε νομίζω ότι η ενεργειακή οντότητα χωρά να περάσει από
τη δίοδο–»
Τα έντομα ξαφνικά σχημάτισαν πάλι την πελώρια σφαίρα, κρύβοντας τον μικρό ήλιο στο εσωτερικό της. Ορισμένα εξωτερικά της τμήματα φαινόταν να λείπουν, σαν κάτι να την είχε δαγκώσει – λόγω,
μάλλον, των εντόμων που είχαν περάσει τη δίοδο και δεν είχαν επιστρέψει.
Η γιγάντια σφαίρα μίλησε με πολλά μηχανικά στόματα, ξαφνιάζοντας τον Καρλ: «...τΙ ΕΙναι ΠΕρα;... ΧΑνουΜε ΤηΝ ΕπΑφΗ ΜΑς!»
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«Εξελίχτηκαν...» άκουσε ο Καρλ τη Τζέσικα να μουρμουρίζει, μονολογώντας προφανώς.
«Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα έντομα που πέρασαν τη δίοδο;» ρώτησε ο Κλεάνθης’σαρ, δείχνοντας το διαστασιακό πέρασμα.
«...νΑΙ,» αποκρίθηκε η γιγάντια σφαίρα. «ΓΙΑτι;... Τι ειΝΑΙ εΚει;»
«Τίποτα περισσότερο από τη Ρελκάμνια,» απάντησε ο Κλεάνθης. «Υποπτεύομαι πως χάνετε την επαφή σας επειδή βρίσκονται σε άλλη
διάσταση.»
«...τοΤΕ ΘΑ πεΘΑνουν!... ΠΡΕΠΕΙ νΑ ΠεΡαΣοΥμΕ!... ΠΡΕπει ΝΑ
αΝΟΙΞΕτε κι ΑΛλο τΟ πΕΡΑσΜΑ!»
«Ναι,» είπε ο Έκρελ, μοιάζοντας κι αυτός να μονολογεί, «η ενεργειακή οντότητα δεν χωρά να περάσει. Είναι πολύ μεγάλη.»
«Αυτό δεν γίνεται,» αποκρίθηκε ο Κλεάνθης’σαρ στη γιγάντια σφαίρα. Και προέτρεψε τους άλλους: «Πάμε – ΤΩΡΑ!» Κι έτρεξε προς τη διαστασιακή δίοδο.
Αμέσως, όλοι τον ακολούθησαν.
«ΠΕΡΙμεΝΕΤΕ!» ούρλιαξε η γιγάντια σφαίρα πίσω τους, και δεκάδες
μηχανικά έντομα τούς καταδίωξαν.
Ο Καρλ πήδησε μέσα στον αντίστροφο καταρράκτη ξερού χώματος,
και αισθάνθηκε πάλι τα πάντα να γυρίζουν ανάποδα–
(«Ο Βάντορεκ και ο Ελεσνόρος κυνήγησαν τους κλέφτες που σε άρπαξαν, Βιργινία. Τους ακολούθησαν όσο μπορούσαν, ενώ εκείνοι έτρεχαν ν’απομακρυνθούν από την Αστυνομία. Και τους είδαν να σε βάζουν σ’ένα φορτηγό μαζί με άλλους κλεμμένους ανθρώπους, κρυμμένους σε σακιά. Το φορτηγό είχε επάνω του ένα μεγάλο σύμβολο: ένα
κρανίο που δεν έμοιαζε ανθρώπινο, είχε δερμάτινες φτερούγες, και
φορούσε κράνος σαν αυτά που φοράνε όσοι οδηγούν δίκυκλα. Ο Βάντορεκ κι ο Ελεσνόρος σύντομα έχασαν το όχημα, αλλά νόμιζαν ότι
κατευθυνόταν νότια.
»Ήρθαν και βρήκαν εμένα και τον πατέρα σου, Βιργινία, και μας είπαν τι έγινε. Και κατηγορούσαν τον εαυτό τους που άφησαν τους κακοποιούς να σε αρπάξουν. Ο πατέρας σου άρχισε αμέσως να ρωτά
σ’όλη τη Μακρόθυμη, και ο Βάντορεκ κι ο Ελεσνόρος πήγαν μαζί του.
Δεν άργησαν να μάθουν ότι αυτοί που σας είχαν επιτεθεί ονομάζονται
Ανθρωποκλέφτες και είναι πολύ επικίνδυνοι. Και το φορτηγό με το
τρομαχτικό σύμβολο όλοι έλεγαν πως είχε πάει προς τα νότια. Ο πατέ215

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

ρας σου και τα ξαδέλφια σου συνέχισαν να ρωτάνε· πήγαιναν από τον
έναν δρόμο στον άλλο· και τελικά συμπέραναν ότι το φορτηγό είχε
φύγει από τη Συρροή: είχε περάσει στα Σταυροδρόμια. Η Αστυνομία
μας δεν είχε καταφέρει να το σταματήσει.»
«Και αποφάσισαν να ψάξουν για εμένα μόνοι τους;»
«Ναι,» είπε η μητέρα της. «Πήραν αρκετά λεφτά μαζί τους, πήραν και
το τετράκυκλο όχημά μας, και κατευθύνθηκαν στα Σταυροδρόμια, έχοντας σκοπό να αναζητήσουν το φορτηγό με το τρομαχτικό σύμβολο.
Και έχοντας υπόψη, επίσης, να προσλάβουν κάποιον ιδιωτικό ερευνητή αν χρειαζόταν· ή κάποιον μάγο που μπορούσε, ίσως, να σε εντοπίσει
με ανιχνευτικά ξόρκια... Αλλά... ακόμα δεν έχουν επιστρέψει, Βιργινία.
Εσύ ήρθες, αυτοί δεν έχουν επιστρέψει.»
Η Βιργινία στράφηκε στην Άνμα. «Αναγνωρίζεις το σύμβολο στο
φορτηγό;»
«Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μια χαζομάρα. Δεν
ξέρω αν το χρησιμοποιεί κάποια συμμορία, αλλά δεν το νομίζω. Οι Ανθρωποκλέφτες δεν έχουν σύμβολο. Θέλουν να είναι όσο το δυνατόν
πιο αόρατοι, πιο ευέλικτοι, και πιο εξαπλωμένοι γίνεται.»
«Τους ξέρεις;» τη ρώτησε η Χρυσηίδα.
«Είχα κάποτε... συναντηθεί μαζί τους,» είπε η Άνμα. «Είναι οι χειρότεροι άνθρωποι που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Ατέρμονη Πολιτεία.» Και πρόσθεσε: «Θα πάω στα Σταυροδρόμια να ψάξω για τον
σύζυγό σας και για τα ξαδέλφια της Βιργινίας.»
Η Βιργινία ξαφνιάστηκε. Δεν της το είχε καν ζητήσει! «Άνμα... Ήθελα... ήθελα να σ’το ζητήσω...»
«Δε χρειαζόταν. Απεχθάνομαι τους Ανθρωποκλέφτες.»
«Νομίζεις ότι ίσως να έχουν αρπάξει τον πατέρα μου και τον Ελεσνόρο και τον Βάντορεκ;»
«Δε θα το απέκλεια.»
«Θα έρθω μαζί σου, Άνμα–»
«Όχι!» είπε η μητέρα της πιάνοντάς την από το μπράτσο. «Μόλις επέστρεψες, Βιργινία.»
«Η μητέρα σου έχει δίκιο.»
«Θα έρθω, Άνμα. Εξαφανίστηκαν εξαιτίας μου. Θα έρθω μαζί σου. Θα
τους βρούμε μαζί.»)
«Με πιστεύεις τώρα;»
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«Ακούγονται εξωφρενικά όλα αυτά–»
«Πιο εξωφρενικά απ’το να θες να μιλήσεις με την ψυχή της νεκρής
μητέρας σου;»
«Ναι, πολύ πιο εξωφρενικά.»
«Ίσως,» παραδέχτηκε η Νορέλτα-Βορ. «Αλλά με πιστεύεις;»
«Δε νομίζω ότι υπάρχει καμια άλλη εξήγηση για ό,τι συνέβη. Αν ήθελες τον θησαυρό της μητέρας μου, το λογικό θα ήταν να περίμενες να
της μιλήσω και μετά να μου τον κλέψεις.»
Η Νορέλτα ένευσε. «Ακριβώς. Αυτό θα ήταν το λογικό. Το στοιχειακό
σε είχε κάνει να σκέφτεσαι παράλογα.»
«Η αλήθεια είναι πως οι σκέψεις μου εκεί μέσα... ήταν κάπως... κάπως περίεργες,» είπε ο Νικόλαος. «Αλλά τι σκοπεύεις εσύ να κάνεις
τώρα; Σκέφτεσαι να ελευθερώσεις αυτή τη Θυγατέρα που είναι θαμμένη κάτω από το Στόμα του Ερέβους;»
«Δε μπορώ να την εγκαταλείψω, Νικόλαε. Η ψυχή της βασανίζεται.
Αυτό το πνεύμα δεν αφήνει την ψυχική της ενέργεια να διαλυθεί· εδώ
και αιώνες την κρατά παγιδευμένη, για να ενδυναμώνεται απ’αυτήν.»
Ο Νικόλαος ρίγησε, και όχι από την υγρασία της Κατακόμβης. «Μα
τον Κρόνο...»
«Πρέπει να πάμε επάνω και, αργότερα, να επιστρέψουμε πάλι στον
θάλαμο. Ή, τουλάχιστον, εγώ θα επιστρέψω· εσύ καλύτερα–»
«Όχι, θα έρθω.»
«Πολύ πιθανόν να σου επιτεθεί ξανά. Τώρα μάλλον δεν θα κοιμάται,
όπως στην αρχή.»
«Θα το έχω υπόψη μου.»
«Τέλος πάντων. Αλλά μην κάνεις τη δουλειά μου πιο δύσκολη.»
«Το υπόσχομαι,» είπε, και τη ρώτησε: «Πώς θα ελευθερώσεις την Αδελφή σου;»
«Θα σκάψω. Η ψυχική της ενέργεια είναι παγιδευμένη εκεί όπου είναι θαμμένα τα απομεινάρια της. Και... ελπίζω αυτό να είναι αρκετό για
να τη λυτρώσω, Νικόλαε.»
«Εντάξει,» είπε εκείνος, και σηκώθηκε όρθιος, νιώθοντας ακόμα ζαλισμένος από το χτύπημα στο κεφάλι. «Τώρα, βέβαια, έχουμε ένα πιο
άμεσο πρόβλημα...»
Η Νορέλτα τον κοίταξε ερωτηματικά.
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«Έχουμε χαθεί μες στην Κατακόμβη, και δεν πήρες μαζί τον σάκο
μου. Δεν έχουμε χάρτη. Όχι πως θα μας βοηθούσε και πολύ, όταν δεν
ξέρουμε καθόλου πού βρισκόμαστε...»
Η Νορέλτα σηκώθηκε όρθια. «Μην ανησυχείς. Θα βρούμε κάποια έξοδο.»
«Ελπίζω όχι πάλι μέσα στους Τρόμους της Σταχτόχρωμης.»
(Η Αλβέρτα επέστρεψε στο ξενοδοχείο παρατηρώντας τα σημάδια
της Πόλης με προσοχή. Κανέναν κίνδυνο δεν μπορούσε να διακρίνει, αν
και υποπτευόταν ότι ο Ευγένιος πιθανώς να είχε κάνει κάποια συμφωνία με τους υπαλλήλους προκειμένου να την απαγάγει ανενόχλητος
από εδώ.
Εξακολουθώντας να βρίσκεται σε επιφυλακή, πήγε στο υπόγειο
γκαράζ, για να δει σε τι κατάσταση ήταν το δίκυκλό της.)
Το παλιό εργαστήριο των Παντοκρατορικών ήταν άνω-κάτω. Σπασμένες οθόνες, χτυπημένες κονσόλες, διάφορα διαλυμένα μικροαντικείμενα, αναποδογυρισμένες καρέκλες. Μηχανικά έντομα πεσμένα από
δω κι από κει, ακίνητα, νεκρά. Αλλά όχι όλα· κάποια ακόμα πετούσαν,
ζουζουνίζοντας, πηγαίνοντας προς τυχαίες κατευθύνσεις, σαν να είχαν
τρελαθεί.
Ο Καρλ έσκυψε, για ν’αποφύγει ένα, βλαστημώντας στο όνομα του
Σκοτοδαίμονος.
«Έχουν απορρυθμιστεί!» αναφώνησε ο Κλεάνθης’σαρ.
Ο Ρότζερ τράβηξε το πιστόλι του και πυροβόλησε στον αέρα: χτύπησε ένα έντομο, σωριάζοντάς το.
Ο Καρλ πυροβόλησε επίσης, αλλά δεν πέτυχε κανένα. «Κλείστε τη δίοδο προτού έρθουν κι άλλα!» φώναξε. Ο Έκρελ και η Μιράντα ήδη αυτό έκαναν. Η μεγάλη πόρτα ασφαλείας έκλεισε με γδούπο, και τα έντομα που τους καταδίωκαν από την ενδοδιάσταση δεν πρόλαβαν να
μπουν· στην ενδοδιάσταση ο χρόνος κυλούσε πιο αργά, στη Ρελκάμνια
πολύ πιο γρήγορα.
«Σκοτώστε τα, γαμώτο!» φώναξε η Τζέσικα, διπλωμένη, με τον Μελανόπτερο στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να τον προστατέψει από
τα τρελαμένα έντομα. «Σκοτώστε τα!»
«Γιατί αυτά έχουν ψοφήσει;» ρώτησε ο Καρλ δείχνοντας όσα ήταν
πεσμένα κάτω, νεκρά.
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«Απομακρύνθηκαν από την ενεργειακή πηγή τους,» απάντησε ο
Κλεάνθης, σκύβοντας για ν’αποφύγει ένα έντομο και, συγχρόνως, πυροβολώντας.
«Και πέθαναν τόσο γρήγορα;»
«Γρήγορα; Πρέπει νάχει περάσει πάνω από μια ώρα εδώ, στη Ρελκάμνια, όσο μιλούσαμε μέσα στην ενδοδιάσταση.»
Ο Καρλ κοίταξε το ρολόι στον καρπό του. Συνοφρυώθηκε. Έμοιαζε
νάχει απορρυθμιστεί.
«Τα ρολόγια τρελαίνονται στην ενδοδιάσταση,» του είπε ο Ρότζερ,
πυροβολώντας και σωριάζοντας ακόμα ένα έντομο. Ήταν καλός στο
σημάδι, παρατήρησε ο Καρλ.
Η μητέρα της Βιργινίας είχε θυμώσει μαζί της που ήθελε να φύγει, να απομακρυνθεί ξανά· αλλά η Βιργινία το είχε αποφασίσει: δεν
πρόκειται να εγκατέλειπε τον πατέρα της και τα ξαδέλφια της. Εξαιτίας της είχαν εξαφανιστεί.
Εκείνη και η Άνμα, όμως, δεν θα ξεκινούσαν τώρα αμέσως την αναζήτησή τους· σήμερα θα ξεκουράζονταν. Και η Χρυσηίδα φιλοξένησε
την Άνμα στο σπίτι των Απειρόλεκτων: μια μονοκατοικία σ’ένα τετράγωνο όπου βρίσκονταν όλο μονοκατοικίες, περιτριγυρισμένες από ψηλούς ουρανοξύστες, ενώ γέφυρες περνούσαν από πάνω τους. Το τετράγωνο αυτό έμοιαζε με κρυφός κήπος μέσα στην υπόλοιπη πόλη.
Στο σπίτι των Απειρόλεκτων, εκτός από τη Χρυσηίδα, έμενε και η μεγάλη αδελφή της Βιργινίας, η Σορέτα, η οποία καταχάρηκε που συνάντησε ξανά τη μικρή αδελφή της κι έμοιαζε να μη μπορεί να το πιστέψει ότι ήταν εδώ. Την Άνμα τη χαιρέτησε φιλικά, αλλά την κοίταζε και
με κάποια επιφύλαξη συγχρόνως.
Ο αδελφός της Βιργινίας, ο Ευκάρδιος, ήταν παντρεμένος και δεν έμενε εδώ· σύντομα, όμως, η Χρυσηίδα μίλησε τηλεπικοινωνιακά μαζί
του για να του πει τα ευχάριστα νέα, και εκείνος ήρθε στη μονοκατοικία προτού αρχίσουν να τρώνε μεσημεριανό. Ήταν ένας ψηλόλιγνος
άντρας με γαλανό δέρμα ο οποίος έμοιαζε αρκετά στη μητέρα του, σε
αντίθεση με τη Βιργινία, που, υπέθετε η Άνμα, πρέπει να είχε πάρει
από τον πατέρα τους.
Η Σορέτα πρέπει επίσης να είχε πάρει από τον πατέρα τους, γιατί κι
εκείνη είχε δέρμα χρυσό και τα μαλλιά της ήταν σκούρα καστανά.
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Ο Ευκάρδιος αγκάλιασε τη Βιργινία και τη ρώτησε πού ήταν τόσο
καιρό και πού ήταν ο πατέρας τους και ο Βάντορεκ κι ο Ελεσνόρος. Η
Βιργινία αποκρίθηκε ότι δεν ήταν αυτοί που την είχαν βρει, και του
σύστησε την Άνμα. Ο Ευκάρδιος τη χαιρέτησε, αλλά κι εκείνος την κοίταζε με κάποια επιφύλαξη, όπως η Σορέτα.
Ύστερα, καθώς έτρωγαν μέσα στη μεγάλη τραπεζαρία της μονοκατοικίας, η Βιργινία τούς διηγήθηκε τι είχε περάσει στα χέρια των Ανθρωποκλεφτών – ή, τουλάχιστον, τους είπε όσα δεν αισθανόταν πολύ
άσχημα να τους πει – τους εξήγησε πώς την πούλησαν στον Πολυφυή,
εξαναγκάζοντάς την ουσιαστικά να υπογράψει το συμβόλαιο («Μου
φαινόταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω τότε. Θα έκανα τα πάντα για να φύγω από τα χέρια τους.»)· και τους είπε για τη γνωριμία
της με τον Ραλφ και για την επιχείρηση διάσωσης από τον Νίνο, τον
πατέρα του Ραλφ. (Προτίμησε να μην αναφέρει ότι ο Νίνο τούς είχε
διακόψει ενώ έκαναν έρωτα· απλά είπε ότι ήταν μαζί στο δωμάτιο του
Ραλφ.) «Και ο Νίνο είχε φέρει μαζί του, μέσα στην εταιρεία, ένα τουφέκι σε κομμάτια το οποίο οι φρουροί δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Του το είχε φτιάξει η Άνμα.»
Ο Ευκάρδιος κοίταξε την Άνμα συνοφρυωμένος. «Είσαι οπλουργός;»
«Ναι,» αποκρίθηκε εκείνη.
«Σ’ευχαριστούμε που έφερες εδώ τη Βιργινία,» της είπε η Σορέτα. «Ο
Επιλογέας είναι μακριά – πολύ μακριά – από τη Συρροή.»
«Δεν ήταν καθόλου κόπος,» τους διαβεβαίωσε η Άνμα, πίνοντας μια
γουλιά από το κρασί της.
«Και η Άνμα θα μας βοηθήσει ξανά, τώρα,» είπε η Βιργινία. «Θα μας
βοηθήσει να βρούμε τον μπαμπά και τον Βάντορεκ και τον Ελεσνόρο.»
Ο Ευκάρδιος συνοφρυώθηκε.
Η Βιργινία τούς εξήγησε, και πρόσθεσε ότι θα πήγαινε κι εκείνη με
την Άνμα. Ο Ευκάρδιος αμέσως διαφώνησε, και η Σορέτα επίσης· η
Χρυσηίδα έμεινε σιωπηλή, αλλά η δική της διαφωνία ήταν φανερή
στην όψη της. Η Βιργινία επέμεινε, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τον πατέρα και τα ξαδέλφια τους.
«Βιργινία,» της είπε ο αδελφός της, «τι μπορείς να κάνεις εσύ, μα τον
Κρόνο; Τι είσαι; Ιδιωτική ερευνήτρια;»
«Γιατί δεν βάλατε ήδη ιδιωτικό ερευνητή;» είπε η Βιργινία. «Έπρεπε
να είχατε βάλει!»
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«Οι ιδιωτικοί ερευνητές που ψάχνουν άτομα πέρα από τη Συρροή είναι πολύ ακριβοί, Βιργινία–»
«Έβαλα ιδιωτικό ερευνητή,» διέκοψε τον Ευκάρδιο η Χρυσηίδα. «Τον
πλήρωσα μαζί με τους γονείς του Βάντορεκ και του Ελεσνόρου, γιατί
ζητούσε πολλά λεφτά.»
Ο Ευκάρδιος την κοίταξε συνοφρυωμένος. «Δε μας το είχες πει, μητέρα...»
Η Σορέτα είπε: «Εγώ το ήξερα.»
«Γιατί κανένας δεν μου το είπε;» διαμαρτυρήθηκε ο Ευκάρδιος· αλλά
δεν επέμεινε περισσότερο σ’αυτό. «Τι βρήκε ο ερευνητής;» ρώτησε.
«Δεν επέστρεψε ποτέ,» αποκρίθηκε η Χρυσηίδα, κι έριξε ένα προειδοποιητικό βλέμμα στη Βιργινία, ένα βλέμμα που την παρακαλούσε να
μην ξαναφύγει από τη Συρροή.
(Η Νορέλτα και ο Νικόλαος περιπλανήθηκαν για κάμποση ώρα μέσα
στην Κατακόμβη, αλλά τούτη τη φορά τα πράγματα δεν ήταν τόσο
άσχημα όσο την προηγούμενη. Τώρα δεν βάδιζαν στο σκοτάδι· είχαν
φακό. Και δεν άργησαν να βρουν μια έξοδο. Ανέβηκαν μια γλιστερή,
επικλινή σήραγγα και βρέθηκαν μέσα σ’ένα ερείπιο, ένα διαμέρισμα
που, όπως διαπίστωσαν, ήταν στο εσωτερικό μιας ανάποδης πολυκατοικίας. Γεμάτο σκουπίδια, θραύσματα, και ποντίκια. Το διέσχισαν,
προσέχοντας πού πατούσαν, και βγήκαν από την ανάποδη πολυκατοικία καταλήγοντας σε μια σήραγγα όπου περνούσαν οχήματα και οδοιπόροι. Αρκετά πολυσύχναστο μέρος, με μερικά καταστήματα από δω
κι από κει.
«Ξέρεις πού είμαστε;» ρώτησε η Νορέλτα.
«Ναι,» αποκρίθηκε ο Νικόλαος.
«Μακριά απ’το σπίτι σου;»
«Αρκετά μακριά. Να πάρουμε επιβατηγό, καλύτερα.»
Η Νορέλτα κατένευσε.
Ο Νικόλαος έκανε νόημα σ’ένα ιδιωτικό επιβατηγό που φαινόταν
στην άλλη μεριά της σήραγγας, και το τετράκυκλο όχημα ήρθε προς τη
μεριά τους. «Πού πάτε;» ρώτησε η οδηγός απ’το παράθυρο.
Ο Νικόλαος τής είπε.
«Ελάτε.»
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Κάθισαν στην πίσω μεριά του οχήματος και η οδηγός τούς έβγαλε
γρήγορα από τις σήραγγες της Σταχτόχρωμης. Ήταν νύχτα στον επάνω κόσμο· δεν είχε ξημερώσει ακόμα.
Η οδηγός είπε: «Μοιάζετε ταλαιπωρημένοι...»
«Είχαμε δύσκολη νύχτα,» αποκρίθηκε η Νορέλτα-Βορ.
Όταν έφτασαν στο διαμέρισμα του Νικόλαου, πλύθηκαν και κάθισαν
να ξεκουραστούν. Παράγγειλαν φαγητό από έξω, και σύντομα τους το
έφεραν.
Η Νορέλτα τον ρώτησε, καθώς κάθονταν στο τραπέζι, με τα φαγητά
απλωμένα μπροστά τους, χωρίς να τρώνε τίποτα ακόμα, καπνίζοντας
μόνο: «Φτυάρι έχεις εδώ;»
Ο Νικόλαος κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι.»
«Θα πρέπει να πάρουμε, λοιπόν, αύριο. Και μια αξίνα, επίσης. Ούτε
αξίνα έχεις, έτσι;»
Ο Νικόλαος κούνησε το κεφάλι ξανά, καθώς φυσούσε καπνό προς το
ταβάνι.
«Νομίζεις ότι θα χρειαστούμε τίποτ’ άλλο;» ρώτησε η Νορέλτα, σκεπτικά.
«Απλά θα την ξεθάψεις, έτσι δεν είναι;»
Η Νορέλτα ένευσε.
«Τι άλλο να χρειαστούμε τότε;» είπε ο Νικόλαος.)
Ο Καρλ και οι υπόλοιποι πυροβολούσαν τα μηχανικά έντομα μέχρι
που κανένα πλέον δεν φτερούγιζε μέσα στο εργαστήριο. Κομμάτια και
θρύψαλα ήταν σκορπισμένα παντού.
Ο Κλεάνθης’σαρ είπε, κοιτάζοντας τον Έκρελ: «Η ερεύνα μας εδώ,
μάλλον, τελείωσε.»
Εκείνος κατένευσε. «Αν επιστρέψουμε στην ενδοδιάσταση, κάτι μού
λέει πως οι φίλοι μας εκεί θάναι θυμωμένοι μαζί μας.»
«Κρίμα πάντως,» είπε ο Κλεάνθης κουνώντας το κεφάλι. «Ίσως νάταν σημαντικό.»
«Και επικίνδυνο,» πρόσθεσε ο Ρότζερ.
«Κίνδυνοι πάντοτε υπάρχουν, όταν κάνεις τέτοιες έρευνες,» του αποκρίθηκε ο Κλεάνθης. Και μετά είπε: «Αναρωτιέμαι πώς οι Παντοκρατορικοί έβαλαν την ενεργειακή οντότητα μέσα στην ενδοδιάσταση.
Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να περάσει από τη δίοδο· είναι πολύ
μεγάλη.»
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«Ίσως να τη βρήκαν εκεί,» υπέθεσε ο Έκρελ.
Ο Κλεάνθης το σκέφτηκε. «Ναι, είναι πιθανό,» παραδέχτηκε.
«Την ενδοδιάσταση δεν την είχαν φτιάξει οι Παντοκρατορικοί;» ρώτησε ο Καρλ.
«Μια ενδοδιάσταση ποτέ δεν τη ‘φτιάχνεις’ ακριβώς,» εξήγησε ο
Κλεάνθης. «Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να δημιουργήσεις μια
ενδοδιάσταση είναι να χτυπήσεις τα διαστασιακά τοιχώματα μιας
διάστασης με μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ώστε να προκαλέσεις διόγκωση και, επίσης, μια ρηγματώδη αλλοίωση της πραγματικότητας –
μια δίοδο για να μπορείς να έχεις πρόσβαση στην ενδοδιάσταση. Δεν
ξέρεις, όμως, τι ακριβώς θα βρεις μέσα σ’αυτή τη διόγκωση που προκάλεσες. Μπορεί οτιδήποτε νάναι εκεί. Ύστερα, βέβαια, αυτό που θα
βρεις ίσως να έχεις τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις κάπως. Αλλά
δεν μπορείς να επιλέξεις την αρχική του μορφή.»
«Θες να πεις ότι είναι τυχαίο;»
«Σε μεγάλο βαθμό, ναι, είναι τυχαίο. Και πολύ επικίνδυνο, έχε υπόψη.» Του Ερευνητή τού άρεσε, προφανώς, να μιλά γι’αυτά τα πράγματα. «Δεν είναι κάτι που κάνεις για πλάκα. Μπορεί να προξενήσεις τρομερά προβλήματα στη φύση της αρχικής διάστασης. Καλύτερα, βασικά, να μην προκαλείς τέτοιες διογκώσεις. Είναι σαν φουσκάλες επάνω
σ’ένα βιολογικό σώμα, γεμάτες με... με ό,τι μπορεί να περιέχουν τέτοιου είδους φουσκάλες.»
«Εντάξει,» τον διέκοψε ο Καρλ υψώνοντας το χέρι του, «μη γίνεσαι
αηδιαστικός, φίλε, κατάλαβα.»
Ο Ρότζερ γέλασε, και ο Έκρελ κι η Μιράντα χαμογελούσαν.
Ο Κλεάνθης’σαρ τούς κοίταξε ενοχλημένα. «Εσύ με ρώτησες,» είπε
στον Καρλ. Και στρεφόμενος στη Μιράντα: «Φίλος σου είναι αυτός;»
Εκείνη ένευσε. «Ναι, φίλος μου. Με βοήθησε να σας βρω. Αν και... δεν
ξέρει πολλά για μένα.»
«Ούτε εγώ ξέρω πολλά για σένα, Μιράντα,» είπε ο Κλεάνθης.
«Αυτός ξέρει ακόμα λιγότερα.»
Τι εννοούσαν; αναρωτήθηκε ο Καρλ. Μιλούσαν γι’αυτή την παράξενη
οργάνωση στην οποία έμοιαζε ν’ανήκουν η Μιράντα και η Τζέσικα; –
αν ήταν καν οργάνωση, δηλαδή...
Πού είναι η Τζέσικα, αλήθεια;
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Κοίταξε τριγύρω· δεν την είδε πουθενά. «Η Τζέσικα,» είπε. «Πού είναι;»
Η Μιράντα στράφηκε στην έξοδο του εργαστηρίου. «Έφυγε.»
(Η Αλβέρτα βρήκε το δίκυκλό της να την περιμένει στο γκαράζ. Τα
πολεοσημάδια τώρα δεν την προειδοποιούσαν για άμεσο κίνδυνο από
εκεί, αλλά την προειδοποιούσαν ότι κάτι ήταν διαφορετικό μέσα στο
όχημα, κάτι που ήταν εν δυνάμει επικίνδυνο.
Η Αλβέρτα καβάλησε το δίκυκλο, ενεργοποίησε τη μηχανή, και έφυγε
από το γκαράζ του ξενοδοχείου. Ήξερε ακριβώς πού να πάει για να
φτιάξει ό,τι είχαν χαλάσει οι καταραμένοι μπράβοι του Ευγένιου· κι
ευτυχώς ήταν μακριά από εδώ.
Δεν ήθελε να ξανασυναντήσει τον Ευγένιο. Ήθελε να απομακρυνθεί
από αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερο.
Είχε έρθει, γι’ακόμα μια φορά, η ώρα να περιπλανηθεί μέσα στην Ατέρμονη Πολιτεία, παρότι το σημάδι στο πόδι της δεν την ενοχλούσε.
Στη Ρελκάμνια, όλα δρόμος είναι, σκέφτηκε καθώς οδηγούσε γρήγορα μέσα στις οδούς του Ήδιστου, κατευθυνόμενη προς τα ανατολικά,
προς τη γιγάντια Κυρτή Λεωφόρο που περνούσε από πολλές συνοικίες
της Ατέρμονης Πολιτείας.)
Η Βιργινία δεν άλλαζε γνώμη. «Θα πάω,» είπε. «Θα τους βρούμε.»
Ο Ευκάρδιος αγριοκοίταξε την Άνμα σαν εκείνη να έφταιγε που είχε
ξεμυαλίσει την αδελφή του. «Εσένα γιατί σ’ενδιαφέρει, αλήθεια; Γιατί
είσαι τόσο πρόθυμη να ψάξεις γι’αυτούς;»
Η Χρυσηίδα είπε: «Ευκάρδιε... Η Άνμα μάς έφερε τη Βιργινία εδώ.»
Η Άνμα, όμως, δεν έδειχνε νάχει προσβληθεί. «Απεχθάνομαι τους Ανθρωποκλέφτες,» αποκρίθηκε. «Και πολύ φοβάμαι ότι ίσως να έχουν
αρπάξει τους δικούς σας. Αν μπορώ να τους βοηθήσω να δραπετεύσουν, θα τους βοηθήσω.»
«Αποκλείεται να είσαι μια απλή οπλουργός...» είπε ο Ευκάρδιος παρατηρώντας την. «Μισθοφόρος είσαι; Ιδιωτική ερευνήτρια;»
«Κατά περιόδους, έχω κάνει διάφορες δουλειές.»
«Και μισείς τόσο πολύ τους Ανθρωποκλέφτες ώστε να ριψοκινδυνέψεις τη ζωή σου;»
«Ήμουν κάποτε στα χέρια τους. Πριν από πολλά χρόνια.»
Η Βιργινία την κοίταξε έκπληκτη. Δεν το είχε φανταστεί ώς τώρα.
Αλλά, καθώς το σκεφτόταν, ναι, έβγαζε νόημα. Γιατί αλλιώς η Άνμα να
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ήταν τόσο πολύ εναντίον τους; Σίγουρα, ήταν καθάρματα, βέβαια· όμως η Άνμα έμοιαζε να έχει κάτι το προσωπικό μαζί τους.
«Ήμουν μικρή τότε,» συνέχισε η Άνμα. «Τους ξέφυγα, ωστόσο. Και...
έκτοτε ψάχνω τρόπο να τους διαλύσω, αν μπορώ.»
«Μακάρι να τα καταφέρεις,» είπε ο Ευκάρδιος. «Αλλά, απ’ό,τι έχω
καταλάβει εγώ, είναι πολύ επικίνδυνοι–»
«Αναμφίβολα είναι.»
«Δεν είναι ανάγκη να πάρεις και τη Βιργινία μαζί σου.»
«Της είπα ήδη να μείνει εδώ. Δεν της ζήτησα να έρθει. Δεν της το
πρότεινα καν.»
Ο Ευκάρδιος έστρεψε πάλι το βλέμμα του στη μικρή του αδελφή.
Η Βιργινία τού είπε: «Θα πάω. Ο μπαμπάς με χρειάζεται. Κι αν δεν
ήταν για εμένα, δεν θα είχε εξαφανιστεί. Επιπλέον, ίσως να μην τον
έχουν απαγάγει οι Ανθρωποκλέφτες· ίσως απλά να περιπλανιέται ακόμα, ψάχνοντάς με.»
«Δύο ολόκληρα χρόνια, Βιργινία; Και αυτός και ο Βάντορεκ και ο Ελεσνόρος; Τουλάχιστον ένας απ’αυτούς έπρεπε να είχε επιστρέψει, για
να μας πει τι συμβαίνει. Το γεγονός ότι κανείς τους δεν έχει επιστρέψει
μπορεί να σημαίνει μόνο ότι έχουν πάθει κάτι άσχημο. –Ούτε καν ο ερευνητής που έστειλε η μαμά δεν επέστρεψε, Βιργινία! Τι σου λέει εσένα αυτό; Θες να σε χάσουμε κι εσένα ξανά;»
Η Βιργινία κούνησε το κεφάλι. «Θα πάω να ψάξω, Ευκάρδιε. Δε θα
τους εγκαταλείψω.»
Ο Ευκάρδιος, έκδηλα θυμωμένος, ατένισε πάλι την Άνμα. «Να προσέχεις την αδελφή μου. Όποια κι αν είσαι, να προσέχεις την αδελφή μου.»
«Θα κάνω ό,τι μπορώ γι’αυτήν,» υποσχέθηκε η Άνμα.
«Μην αφήσεις την επιθυμία σου για εκδίκηση να σε παρασύρει κάπου όπου θα χαθείτε κι οι δύο,» την προειδοποίησε ο Ευκάρδιος.
Η Άνμα χαμογέλασε αχνά. «Αυτό ίσως να είχε συμβεί πριν από χρόνια, Ευκάρδιε. Όχι πλέον.»
Η Σορέτα ρώτησε: «Γιατί κανένας δεν έχει πιάσει αυτούς τους Ανθρωποκλέφτες; Γιατί κανένας δεν τους έχει σκοτώσει; Από πότε δρουν
στη Ρελκάμνια;»
«Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν,» είπε η Άνμα. «Δεν έχουν σταθερή
βάση, και περιφέρονται απ’τη μια άκρη της Ατέρμονης Πολιτείας ώς
την άλλη. Σε ορισμένες συνοικίες οι αρχές έχουν, όντως, πιάσει κάποι225
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ους από αυτούς, αλλά οι συλληφθέντες ποτέ δεν μπορούν να αποκαλύψουν καμια χρήσιμη πληροφορία για τους υπόλοιπους. Οι Ανθρωποκλέφτες είναι σαν καραβάνι. Περνά, αρπάζει ανθρώπους, και φεύγει.»
«Και έχουν πραγματικά κέρδος απ’αυτή τη δραστηριότητα;» ρώτησε
ο Ευκάρδιος.
«Αν δεν είχαν δεν θα την έκαναν. Πουλάνε ανθρώπους ακόμα και σε
άλλες διαστάσεις.»
«Κι εκείνη η εταιρεία, ο Πολυφυής, τους είχε πληρώσει, δηλαδή; Τους
πλήρωσε για να του δώσουν τη Βιργινία;»
«Υποθέτω. Αν και μην περιμένεις ότι έκοψαν κι αποδείξεις. Η όλη
υπόθεση θα φαινόταν νόμιμη, είμαι σίγουρη. Η Βιργινία υπέγραψε τα
χαρτιά με τη θέλησή της. Την εξανάγκασαν, βέβαια· αλλά το έκανε με
το ίδιο της το χέρι.»
«Κι αν έχουν πουλήσει τον πατέρα μας και τα ξαδέλφια μας; Αν δεν
τους κρατάνε κλεισμένους κάπου αλλά τους έχουν πουλήσει;» ρώτησε
ο Ευκάρδιος.
«Θα προσπαθήσω να τους βρω,» είπε η Άνμα.
«Αν τους πούλησαν σε άλλη διάσταση;»
«Σε άλλη διάσταση, δυστυχώς, δεν μπορώ να πάω.»
«Μα τον Κρόνο,» της είπε η Χρυσηίδα, «έχεις ήδη κάνει πολλά. Κι αν
θέλεις να πληρωθείς γι’αυτή τη βοήθεια που τώρα θα μας–»
Η Άνμα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δεν χρειάζομαι λεφτά. Μου φτάνει
που θα προκαλέσω πρόβλημα στους Ανθρωποκλέφτες.»
Την κοιτούσαν παραξενεμένοι, αλλά εκείνη δεν προθυμοποιήθηκε να
πει τίποτα περισσότερο.
(Έκαναν έρωτα επάνω στο κρεβάτι του, και ήταν καλύτερα από την
προηγούμενη φορά, νόμιζε ο Νικόλαος, πολύ καλύτερα.
«Θα μείνεις μαζί μου, Νορέλτα;» τη ρώτησε μετά, καθώς ήταν ξαπλωμένος πλάι της, μισοκοιμισμένος.
«Μην είσαι ανόητος, αγάπη μου. Δε μπορώ να μείνω ακόμα κι αν το
ήθελα. Στη Ρελκάμνια όλα δρόμος είναι.»
Ο Νικόλαος κοιμήθηκε.)
(Η Νορέλτα δεν κοιμήθηκε καθόλου εκείνη τη νύχτα. Δεν
μπορούσε να κοιμηθεί. Η θύμηση της θαμμένης Αδελφής της
μέσα στην Κατακόμβη βασάνιζε το μυαλό της ώς τα ξημε226
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ρώματα. Είχε κάνει έρωτα με τον Νικόλαο ελπίζοντας ότι
ίσως αυτό να έδιωχνε τις καταπιεστικές σκέψεις· αλλά δεν
τις είχε διώξει. Η Πόλη δεν την άφηνε να ησυχάσει· την ωθούσε να λυτρώσει την παγιδευμένη ψυχή της αρχαίας Θυγατέρας. Και η Νορέλτα ακόμα αισθανόταν το σημάδι στο
πόδι της να την ενοχλεί, αν και όχι πολύ. Ένας απόηχος, μονάχα, της ενόχλησης που είχε νιώσει στην Κατακόμβη. Κάπου-κάπου άπλωνε το χέρι της και έτριβε το πέλμα της. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα.)
Βγήκαν από το παλιό εργαστήριο και είδαν ότι το τετράκυκλο όχημα
της Τζέσικας είχε εξαφανιστεί· αλλά τα δίκυκλά τους ήταν εδώ. Ο Καρλ
έκανε να πλησιάσει το δικό του, όμως η Μιράντα τον σταμάτησε πιάνοντάς τον από το μπράτσο. «Περίμενε.»
«Τι;»
Η Μιράντα ζύγωσε το δίκυκλο, συνοφρυωμένη, σαν να μπορούσε να
παρατηρήσει εκεί κάτι αόρατο για τον Καρλ· και δεν ήταν η πρώτη
φορά που συνέβαινε αυτό.
«Τι είναι, Μιράντα;»
Η Μιράντα σήκωσε τη σέλα του δίκυκλου, κι από κάτω δεν υπήρχε
ενεργειακή φιάλη όπως θα έπρεπε. «Η καταραμένη...» είπε κουνώντας
το κεφάλι.
«Μου πήρε τα καύσιμα;»
«Ναι.»
«Πώς το κατάλαβες;»
Η Μιράντα δεν απάντησε. Πλησίασε το δικό της δίκυκλο, σήκωσε τη
σέλα, και από κάτω πάλι έλειπε η ενεργειακή φιάλη. «Και των δυο μας
τα καύσιμα πήρε.»
Ο Καρλ αναστέναξε. «Πάμε ν’αγοράσουμε. Δεν υπάρχει κανένας
σταθμός ενέργειας εδώ κοντά;»
Ο Ρότζερ είπε: «Έχουμε αφήσει το όχημά μας σ’ένα γκαράζ τέσσερις
δρόμους παραδίπλα, πριν από... Πόσος καιρός έχει περάσει, αλήθεια,
από τότε που μπήκαμε στην ενδοδιάσταση;»
«Ένας μήνας,» απάντησε η Μιράντα.
«Εκεί μέσα, ήταν σαν κάποιες ώρες μόνο να πέρασαν...»
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«Δεν ήταν ‘σαν’,» του είπε ο Κλεάνθης. «Εκεί, στην ενδοδιάσταση,
πράγματι κάποιες ώρες πέρασαν. Ο χρόνος κυλά διαφορετικά· και είναι αντικειμενικό.»
«Γιατί, τότε, τα ρολόγια μας τρελαίνονται εκεί μέσα;»
«Γιατί απορρυθμίζονται από τη μετάβαση, μάλλον.»
«Συμβαίνει αυτό πάντα όταν πηγαίνεις σ’άλλη διάσταση;»
«Αναλόγως. Συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχει μεγάλη διάφορα στη
ροή του χρόνου ή στο πώς λειτουργούν διάφορες μορφές ενέργειας–»
«Εντάξει,» τον διέκοψε ο Καρλ. «Πάμε να πάρουμε το όχημά σας
απ’το γκαράζ, αν το έχουν κρατήσει ακόμα. Και ίσως εκεί να πουλάνε
και ενεργειακές φιάλες.»
Κανείς δεν διαφώνησε.
(Η Αλβέρτα οδηγούσε επάνω στην πελώρια Κυρτή Λεωφόρο, διασχίζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα, περνώντας δίπλα από διάφορες συνοικίες, δίπλα από αμέτρητα οχήματα, κάτω από πάμπολλες γέφυρες
και πάνω από πάμπολλες σήραγγες. Το δίκυκλό της λειτουργούσε όπως πάντα· ο Ευγένιος δεν της είχε πει ψέματα: δεν του είχαν προκαλέσει ζημιές.
Το μεσημέρι έφτασε στη Θύελλα, μια συνοικία νότια του γιγάντιου
Εμπορικού Κέντρου στις δυτικές ακτές της Μεγάλης Θάλασσας. Μια
συνοικία που κανείς δεν ήταν βέβαιος από πού είχε πάρει το όνομά
της. Ή, τουλάχιστον, η Αλβέρτα δεν είχε γνωρίσει ποτέ κανέναν που να
ξέρει. Η περιοχή, πάντως, δεν μαστιζόταν από θύελλες.
Η μονομάχος οδήγησε το δίκυκλό της σ’ένα μηχανουργείο το οποίο,
απ’ό,τι υπολόγιζε, πρέπει να απείχε γύρω στα τριακόσια χιλιόμετρα
από το ξενοδοχείο στον Ήδιστο και το νοικιασμένο διαμέρισμα του
Ευγένιου. Αποκλείεται ο Ευγένιος να της προκαλούσε προβλήματα
εδώ.
«Περάστε ξανά το απόγευμα,» είπε ένας άντρας που σκάλιζε κάτι μέσα στη μηχανή ενός οχήματος. Ήταν γαλανόδερμος με ανακατεμένα
μαύρα μαλλιά και φορούσε προστατευτικά γυαλιά στα μάτια. Κρατούσε ένα κατσαβίδι στο χέρι. Δεν είχε γυρίσει να καλοκοιτάξει την
Αλβέρτα καθώς εκείνη είχε σταματήσει το δίκυκλό της παραδίπλα.
«Είμαι πολύ απασχολημένος τώρα.»
«Ακόμα και για μένα;»
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Ο μηχανικός σήκωσε το κεφάλι του απ’τη μηχανή του οχήματος. Σήκωσε τα γυαλιά απ’τα μάτια του, πηγαίνοντας τα στο μέτωπό του.
Η Αλβέρτα έβγαλε το κράνος της.
Ο μηχανικός χαμογέλασε. «Για σένα φυσικά και μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση.»)
Απόγευμα τώρα. Ο αδελφός της είχε φύγει πλέον, και η αδελφή της
επίσης· είχαν πάει στις δουλειές τους. Η μητέρα της ξεκουραζόταν ακόμα στο δωμάτιό της. Η Βιργινία στεκόταν σ’ένα μπαλκόνι της μονοκατοικίας, και η Άνμα ήταν δίπλα της. Γύρω τους αντίκριζαν τις υπόλοιπες μονοκατοικίες του τετραγώνου και, πέρα απ’αυτές, τις πολυκατοικίες και τους ουρανοξύστες.
Η Άνμα έσβησε το τσιγάρο της στο τασάκι πάνω στην κουπαστή του
μπαλκονιού. «Έχεις εργαλεία εδώ;»
«Τι εργαλεία;» είπε η Βιργινία.
«Διάφορα. Οτιδήποτε. Και όχι μόνο εργαλεία: πράγματα γενικώς:
πράγματα που δεν θέλεις και τόσο.»
Η Βιργινία μόρφασε. «Σαν αυτά που έχουμε στην αποθήκη, ας πούμε;»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι.»
«Πάμε να δεις.» Η Βιργινία την οδήγησε στο εσωτερικό του σπιτιού
ξανά. «Τι τα θέλεις;»
«Θέλω να σου φτιάξω όπλα. Πρέπει να είσαι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.»
«Όπλα;» είπε η Βιργινία καθώς βάδιζαν. «Η αποθήκη μας δεν έχει
κομμάτια όπλων.»
Η Άνμα χαμογέλασε. «Μην ανησυχείς. Αν έχει διάφορα αντικείμενα
που δεν τα θέλετε, θα φτιάξουμε όπλα.»
Η Βιργινία συνοφρυώθηκε, παραξενεμένη, αλλά δεν έφερε αντίρρηση. Η Άνμα ήταν περίεργη, και είχε, άλλωστε, φτιάξει ήδη ένα πολύ
ασυνήθιστο όπλο για τον πατέρα του Ραλφ... Ήταν, όμως, δυνατόν να
έφτιαχνε όπλα από τα αντικείμενα που είχαν στην αποθήκη; Στη Βιργινία έμοιαζε απίθανο.
Πήρε ένα κλειδί από ένα συρτάρι στο χολ, βγήκαν στον κήπο της μονοκατοικίας, κατέβηκαν μια σκάλα, και έφτασαν μπροστά σε μια ξύλινη πόρτα κλειδωμένη με λουκέτο. Η Βιργινία το ξεκλείδωσε με το κλει229
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δί και μπήκαν στην αποθήκη. Το μέρος ήταν σκοτεινό, αλλά το φώτισε
πατώντας τον διακόπτη στον τοίχο.
Γύρω τους αποκαλύφτηκαν διαφόρων ειδών αντικείμενα και σαβούρες – τα περισσότερα άχρηστα. Δεν άλλαξε και πολύ από τότε που
είχα να έρθω εδώ, παρατήρησε η Βιργινία. Ο χώρος μύριζε υγρασία και
κλεισούρα, αναμιγμένα με διάφορες άλλες οσμές από μέταλλα, υλικά,
μπογιές...
Η Άνμα είπε: «Υπέροχα,» και βάδισε μέσα στην αποθήκη.
(Ο Γιρίλος ο Μηχανάρχοντας, όπως τον έλεγαν οι γνωστοί του, είπε
στην Αλβέρτα να περιμένει κανένα δεκάλεπτο. «Εκτός αν βιάζεσαι τόσο.»
«Δε βιάζομαι τόσο,» αποκρίθηκε εκείνη, και πήγε ν’αγοράσει ένα αναψυκτικό και τσιγάρα από ένα περίπτερο κοντά στο μηχανουργείο.
Όταν επέστρεψε, ο Γιρίλος σύντομα άφησε τη μηχανή που σκάλιζε
και στράφηκε σ’εκείνη. «Λοιπόν. Τι πρόβλημα έχουμε;»
«Κάποιοι καριόληδες άλλαξαν κάτι στην τροφοδοσία της ενέργειας,
και τοποθέτησαν κι έναν δέκτη κάπου.» Και του εξήγησε τι ακριβώς
εννοούσε. «Τι νομίζεις; Μπορείς να το φτιάξεις;»
«Λογικά, δεν πρέπει νάναι δύσκολο.»)
Το πρωί ο Νικόλαος ήθελε σεξ ξανά, αλλά η Νορέλτα, που δεν είχε
κοιμηθεί όλο το βράδυ, είπε: «Όχι,» απομακρύνοντάς τον, «πρέπει να
κατεβώ στην Κατακόμβη τώρα.»
Ο Νικόλαος τεντώθηκε πάνω στο κρεβάτι, μουγκρίζοντας, καθώς
χασμουριόταν. «Μμμμμμμ... Από τώωωρα;...»
Η Νορέλτα σηκώθηκε. «Από τώρα.» Το σημάδι της εξακολουθούσε
να την ενοχλεί· περνούσε μικροσκοπικές βελόνες μέσα στο πέλμα της.
«Μην έρθεις αν βαριέσαι.» Πήγε στην τουαλέτα.
Όταν βγήκε, βρήκε τον Νικόλαο σηκωμένο και ντυμένο. «Θα έρθω,
φυσικά,» της είπε. «Έχω αφήσει τον σάκο μου εκεί.»
Η Νορέλτα μειδίασε και τον φίλησε ηχηρά.
«Θέλεις να έρθω, ε;» είπε εκείνος.
Τον λοξοκοίταξε ενώ το μειδίαμά της γινόταν εξίσου λοξό. «Η παρέα
σου είναι... διασκεδαστική.»
«Διασκεδαστική, ε;»
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«Αλλά να προσέχεις,» τον προειδοποίησε, σοβαρά τώρα. «Να θυμάσαι τι σου είπα για εκείνο το στοιχειακό. Θα προσπαθήσει να επηρεάσει το μυαλό μας ξανά. Μη μου προκαλέσεις προβλήματα.»
«Μη με κλοτσήσεις πάλι στ’αρχίδια,» της είπε.
«Μη μου προκαλέσεις προβλήματα.» Η Νορέλτα άρχισε να ντύνεται.
«Αν νομίσεις ότι αρχίζεις να νιώθεις ή να σκέφτεσαι περίεργα πράγματα – πολύ περίεργα πράγματα – φύγε από εκείνο τον θάλαμο και συνέχισε ν’απομακρύνεσαι όσο πιο γρήγορα μπορείς.»
Έχοντας πάρει καινούργιες ενεργειακές φιάλες από το γκαράζ,
καθώς και το όχημα του Κλεάνθη, του Έκρελ, και του Ρότζερ (το γκαράζ το είχε κρατήσει, τελικά, αλλά τους χρέωσε), πήγαν σ’ένα υπόγειο
πανδοχείο μέσα στις σήραγγες της Μαριονέτας. Κάθισαν στην τραπεζαρία και παράγγειλαν φαγητό.
Ο Κλεάνθης, ο Έκρελ, και ο Ρότζερ σύντομα συζητούσαν αναμεταξύ
τους, και ο Καρλ βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει τη Μιράντα: «Θα μου
πεις τελικά τι συμβαίνει μ’εσένα και τη Τζέσικα; Αυτοί οι τρεις δεν ανήκουν στην ίδια... οργάνωση, ας πούμε... μ’εσάς, έτσι δεν είναι;»
Η Μιράντα χαμογέλασε. «Όχι, δεν ανήκουν στην ίδια οργάνωση.»
Ο Καρλ κάρφωσε μερικές τηγανητές πατάτες με το πιρούνι του.
«Λοιπόν;»
Η Μιράντα σούφρωσε τα χείλη παρατηρώντας τον σαν να μπορούσε
ξανά να διακρίνει πράγματα που εκείνος δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί. «Δε νομίζω ότι υπάρχει αληθινός λόγος να ξέρεις.»
Ο Καρλ είχε ήδη φάει τις πατάτες που είχε καρφώσει. «Και η περιέργειά μου;»
Η Μιράντα κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Καλύτερα όχι. Αλλά μη νομίζεις ότι δεν εκτιμώ ό,τι έκανες,» πρόσθεσε, και έσφιξε τον πήχη του
με το ένα χέρι. «Το εκτιμώ. Και να ξέρεις πως, όταν έχεις ανάγκη τη
βοήθειά μου, θα είμαι εκεί. Το υπόσχομαι.»
«Τη βοήθειά σου; Αν, πι χι, μπλέξω σαν αυτούς;» Έριξε μια ματιά
στον Κλεάνθη, τον Έκρελ, και τον Ρότζερ, που γελούσαν με κάτι που
είχε πει ο δεύτερος.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Μιράντα. «Ανάλογα.»
«Και πού θα το ξέρεις αν χρειάζομαι βοήθεια; Θα μου αφήσεις κανέναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα για να σε καλέσω;»
«Δεν υπάρχει λόγος. Θα οδηγηθώ σ’εσένα.»
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«Θα... οδηγηθείς σ’εμένα;»
Η Μιράντα χαμογέλασε ξανά. «Ναι,» είπε. «Στην Ατέρμονη Πολιτεία,
Καρλ, όλα δρόμος είναι.»
«Τι να πω;» αποκρίθηκε εκείνος. «Πάντα μού άρεσαν τα μυστήρια.»
Και της επέστρεψε το χαμόγελο.
(Ο Γιρίλος ο Μηχανάρχοντας είπε, αφού σκάλισε λίγο το δίκυκλό της:
«Το βρήκα.»
«Διορθώνεται;» Η Αλβέρτα στεκόταν παραδίπλα, με τον ώμο ακουμπισμένο σ’έναν τοίχο και το κουτάκι με το αναψυκτικό στο χέρι της.
«Πανεύκολα. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Να, αυτός είναι ο δέκτης.» Ύψωσε ένα μικρό μεταλλικό κομμάτι που κρατούσε ανάμεσα
στον αντίχειρα και στον δείκτη του δεξιού του χεριού. «Τον θέλεις;»
«Όχι.»
Ο Γιρίλος τον έβαλε στην κωλότσεπη του παντελονιού του.)
Τα πάντα εδώ μέσα μιλούσαν στην Άνμα. Τα πολεοσημάδια που σχηματίζονταν από τα αντικείμενα μέσα στην αποθήκη γέμιζαν το μυαλό
της με ιδέες, και την καθοδηγούσαν πώς να τις κάνει πραγματικότητα.
Πώς να φτιάξει όπλα από το παραμικρό. Τα πάντα ήταν χρήσιμα· τίποτα δεν ήταν άχρηστο.
Πλησιάζοντας έναν πάγκο πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από πάνω
του. «Αυτά δεν φαίνονται και τόσο άσχημα,» παρατήρησε.
«Απλά είναι παλιά,» είπε η Βιργινία.
Η Άνμα καθάρισε τα κρύσταλλα και άρχισε να δουλεύει επάνω στα
γυαλιά, χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα και εργαλεία μες στην
αποθήκη, καθοδηγούμενη από τα πολεοσημάδια.
Η Βιργινία την παρακολουθούσε απορημένη, μην καταλαβαίνοντας
τίποτα απ’αυτά που έκανε.
Κανένα τέταρτο της ώρας είχε περάσει όταν η Άνμα φόρεσε τα γυαλιά και έστρεψε το βλέμμα της σ’έναν παλιό πίνακα που έδειχνε μια
πυραμίδα με μια πορφυρή σφαίρα στην κορυφή – έναν ναό του Κρόνου. Μέσα από τα κρύσταλλα η Άνμα μπορούσε να δει ένα τριγωνικό
σημάδι, ένα στόχαστρο, το οποίο η ίδια είχε φτιάξει. Φρόντισε η πορφυρή σφαίρα της πυραμίδας να είναι μέσα στο στόχαστρο και γύρισε
ελαφρώς το δεξί και το αριστερό σκέλος των γυαλιών – ένα με κάθε
χέρι. Δύο μεταλλικές βελόνες τινάχτηκαν – μία από τη δεξιά άκρη των
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γυαλιών, μία από την αριστερή – χτυπώντας τη σφαίρα της πυραμίδας.
«Τι...;» έκανε η Βιργινία.
Η Άνμα χαμογέλασε βγάζοντας τα γυαλιά. «Φόρεσέ τα,» την προέτρεψε.
«Τι έκανες, Άνμα;»
«Φόρεσέ τα.»
Η Βιργινία τα φόρεσε.
«Βλέπεις αυτό το τρίγωνο; Από εκεί σημαδεύεις. Γυρίζοντας το δεξί
σκέλος των γυαλιών, εκτοξεύεις ένα μικρό βέλος από τη δεξιά μεριά.
Γυρίζοντας το αριστερό σκέλος, εκτοξεύεις ένα μικρό βέλος από την
αριστερή. Δοκίμασέ το.»
Η Βιργινία το δοκίμασε, χτυπώντας κι εκείνη ένα σημείο του πίνακα.
Έβγαλε τα γυαλιά. «Πώς το έφτιαξες;»
«Το έφτιαξα.» Η Άνμα πήγε και ξεκάρφωσε τις μεταλλικές βελόνες
από τον πίνακα. Πήρε τα γυαλιά από το χέρι της Βιργινίας και τις πέρασε πάλι μέσα τους, από την πίσω μεριά των σκελών. Το εσωτερικό
του παχύ σκελετού ήταν κούφιο.
Έδωσε τα γυαλιά στη Βιργινία. «Δικά σου. Αλλά να προσέχεις. Μη
βγάλεις κατά λάθος το μάτι κανενός περαστικού. Αυτή» – πίεσε ένα
σημείο ανάμεσα στα δύο κρύσταλλα – «είναι η ασφάλεια. Τα κλειδώνει.»
Η Βιργινία ένευσε. «Εντάξει. Αλλά...» γέλασε, «δεν καταλαβαίνω πώς
το έφτιαξες, Άνμα.»
«Και δεν τελείωσα ακόμα.» Η Θυγατέρα της Πόλης πήρε ένα ζευγάρι
παλιές μπότες κάτω από τον πάγκο. «Δικές σου ήταν αυτές;»
«Ναι, κάποτε.»
«Σου κάνουν, νομίζω.»
«Μου κάνουν.»
«Ωραία.» Η Άνμα άρχισε να μαζεύει υλικά και αντικείμενα από την
αποθήκη. «Θέλω μόνο να μου φέρεις δυο μπαταρίες. Όχι πολύ μικρές.
Μέτριες.»
Η Βιργινία έφυγε από την αποθήκη, ενώ η Άνμα άρχιζε να δουλεύει
πάνω στις μπότες.
(«Νομίζεις ότι η Τζέσικα μπορεί να με κυνηγήσει;» ρώτησε ο Καρλ.
«Το θεωρώ απίθανο,» αποκρίθηκε η Μιράντα.
233

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

«Τραυμάτισα το περιστέρι της.»
«Δε χρειάζεται αυτή λόγο για να κάνει κάτι. Κατά πάσα πιθανότητα
θα σ’έχει ήδη ξεχάσει. Θα σκέφτεται να βρει τίποτ’ άλλο για
ν’ασχοληθεί.»
«Γιατί είναι έτσι, Μιράντα;»
«Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ.» Ήπιε μια γουλιά από τον Κρύο Ουρανό
της. Και ο Καρλ δεν νόμιζε ότι του έλεγε ψέματα. Οι δυο τους φαίνονταν τελείως διαφορετικές, αν και κατά βάθος ο Καρλ διαισθανόταν
ότι ήταν, επίσης, πολύ ίδιες. Δύο αντιφατικά πράγματα που, όμως, έμοιαζαν να ισχύουν συγχρόνως.)
Η Νορέλτα-Βορ και ο Νικόλαος αγόρασαν ένα φτυάρι και μια αξίνα
από ένα κατάστημα της Σταχτόχρωμης και κατέβηκαν πάλι στην Κατακόμβη από την είσοδο στο πάρκο.
«Θυμάσαι τον δρόμο;» ρώτησε ο Νικόλαος.
«Τον θυμάμαι. Εσύ δεν τον θυμάσαι;»
«Ελπίζω.»
«Τον θυμάμαι,» τον διαβεβαίωσε η Νορέλτα.
Και δεν άργησαν να φτάσουν στον θάλαμο με τη νεκρή Αδελφή της.
Τα πάντα ήταν όπως τα είχαν αφήσει: ο σάκος, τα μπιχλιμπίδια που ο
Νικόλαος είχε απλώσει γύρω από το Στόμα του Ερέβους για να καλέσει την ψυχή της νεκρής μητέρας του.
Η Νορέλτα αισθανόταν ξανά το σημάδι στο πέλμα της να την καίει
πιο έντονα. «Ήρθε η ώρα,» είπε παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, και μπήκε πρώτη στην υπόγεια αίθουσα με τα εφιαλτικά λαξεύματα.
Αμέσως ένιωσε το διεστραμμένο στοιχειακό να ξυπνά κάτω από το
έδαφος και να ξεδιπλώνεται, απλώνοντας μολυσματικά την επιρροή
του, βάζοντας άσχημες και απειλητικές σκέψεις στο μυαλό της. Πίσω
της η Νορέλτα άκουσε το ρυθμό της αναπνοής του Νικόλαου ν’αλλάζει·
πρέπει κι εκείνος να αισθανόταν περίεργα.
Η Νορέλτα τον προειδοποίησε: «Να θυμάσαι τι σου είπα! Το στοιχειακό είναι εδώ.»
Ο Νικόλαος ένευσε. Το χρυσαφένιο χρώμα του δέρματός του έμοιαζε
νάχει αδυνατίσει.
Η Νορέλτα τού έδωσε τον φακό που κρατούσε και πήρε την αξίνα
από το χέρι του. Την ύψωσε και την κατέβασε με δύναμη πάνω στο
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Στόμα του Ερέβους. Το πάτωμα ράγισε. Η Νορέλτα συνέχισε να ανεβάζει και να κατεβάζει την αξίνα, διαλύοντας πλάκες.
Το χέρι του Νικόλαου έτρεμε καθώς κρατούσε τον φακό. «Νορέλτα...» ψέλλισε. «Θα θαφτούμε. Θα πέσει το ταβάνι!»
Η Νορέλτα ένιωθε ιδρώτα να κυλά επάνω της, απ’το κεφάλι ώς τη
μέση, ενώ το δεξί της πόδι εξακολουθούσε να την καίει. «Τα ταβάνια
δεν πέφτουν επειδή χτυπάς το πάτωμα. Να θυμάσαι τι σου είπα για το
στοιχειακό, Νικόλαε!» Και οι δικές της σκέψεις είχαν γίνει αλλόκοτες:
τη μια άγριες, την άλλη φοβισμένες, σαν να είχε τρελαθεί. Αλλά τις αγνοούσε· κρατούσε την επίδραση του δαιμονικού πνεύματος μακριά
της.
Και τώρα παραμέρισε, με την αξίνα, τα σπασμένα κομμάτια του πλακόστρωτου, αποκαλύπτοντας τη γη από κάτω–
Είδε το χώμα να σαλεύει, να σχηματίζει φριχτές όψεις και αποκρουστικά πλοκάμια και δίχτυα. Προς στιγμή ο τρόμος ήταν τόσο μεγάλος
που η Νορέλτα τινάχτηκε πίσω, με μια κραυγή, και η αξίνα έπεσε απ’το
χέρι της.
«Νορέλτα;» είπε ο Νικόλαος· και εκείνη είχε την αίσθηση τότε ότι ο
Νικόλαος ήταν ουσιαστικά μια ενσάρκωση του δαιμονικού πνεύματος,
ότι δεν ήταν πια ο εαυτός του – ίσως να μην ήταν ποτέ ο εαυτός του –
και ήταν εδώ για να τη σκοτώσει – σίγουρα θα τη σκότωνε αν τον άφηνε. Έπρεπε εκείνη να τον σκοτώσει πρώτη και να φύγει από εδώ
προτού έρθει η Αστυφυλακή και–
Τι; Τι μαλακίες ήταν αυτές; Η Νορέλτα προσπάθησε να διαλύσει τις
παράλογες σκέψεις. Ακούμπησε την πλάτη της στον τοίχο, βαριανασαίνοντας, νιώθοντας παγωμένο ιδρώτα να κυλά στο σώμα της.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Νικόλαος.
Η Νορέλτα ξεροκατάπιε. «Έχεις νερό;»
«Ναι.» Πήρε ένα μπουκαλάκι από τον σάκο του και της το έδωσε.
Η Νορέλτα το άνοιξε και ήπιε. Σκούπισε τον ιδρώτα από το μέτωπό
της.
«Θέλεις να σκάψω εγώ;» τη ρώτησε ο Νικόλαος.
Η Νορέλτα το σκέφτηκε. Ίσως θα ήταν συνετό. Ίσως χρειαζόταν τις
δυνάμεις της για ό,τι θα ακολουθούσε. «Ναι. Και μην πιστεύεις τίποτα
που έρχεται στο μυαλό σου.»
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Ο Νικόλαος ένευσε. Πήρε στο χέρι του το φτυάρι κι έκανε να σκάψει
το χώμα που είχε φανερωθεί κάτω απ’τις διαλυμένες πλάκες. Αλλά
πετάχτηκε πίσω με μια κραυγή. «Είναι ζωντανό!» αναφώνησε. «Το
χώμα είναι ζωντανό, Νορέλτα!»
Και τότε, ο φακός τους, τον οποίο είχε αφήσει πάνω στον σάκο του,
άρχισε ν’αναβοσβήνει.
Η Νορέλτα πήρε το φτυάρι από τον Νικόλαο, που έτρεμε. «Δεν είναι
ζωντανό. Έτσι σε κάνει να νομίζεις. Κι εγώ το είδα πριν.»
Ο φακός έσβησε. Σκοτάδι τύλιξε τα πάντα. Κι ένας πανίσχυρος, παγερός τρόμος τούς γέμισε και τους δύο. Παντού γύρω τους υπήρχαν
πράγματα που ήθελαν να τους καταβροχθίσουν!
«Αυτό ήταν.»
Ο Γιρίλος έκλεισε το σκέπασμα της μηχανής του δίκυκλου της Αλβέρτας και στράφηκε να την κοιτάξει. «Αυτό ήταν. Τελείωσε. Είχαν
αλλάξει κάτι καλώδια οι απατεώνες και είχαν βάλει κι αυτόν τον σταθεροποιητή.» Ύψωσε ένα μηχανικό κομμάτι, μεγαλύτερο από τον δέκτη, κρατώντας το ανάμεσα σ’όλα τα δάχτυλα του δεξιού του χεριού.
«Τον θέλεις;»
«Όχι.»
Ο Γιρίλος τον πέταξε μέσα σ’ένα κουτί που είχε κι άλλα μηχανικά
κομμάτια. Καβάλησε το δίκυκλο και το ενεργοποίησε. Έβαλε τους τροχούς σε κίνηση, απομακρύνθηκε λίγο απ’το μηχανουργείο, και μετά
επέστρεψε. «Όλα εντάξει,» είπε κατεβαίνοντας από τη σέλα. «Δεν υπάρχει κανένας φόβος τώρα.»
Η Αλβέρτα είχε τελειώσει το αναψυκτικό της. «Τι σου χρωστάω;»
«Την αγάπη σου.»
Η Αλβέρτα, μειδιώντας, τον φίλησε στο μάγουλο. «Ευχαριστώ.
»Να σε κεράσω μεσημεριανό, τουλάχιστον;» τον ρώτησε.
«Πεθαίνω της πείνας,» παραδέχτηκε ο Γιρίλος ο Μηχανάρχοντας.
Η Βιργινία επέστρεψε με δύο μπαταρίες, και η Άνμα είδε ότι ήταν
ακριβώς αυτές που χρειαζόταν. Συνέχισε να δουλεύει με τις μπότες και
δεν άργησε να ολοκληρώσει το όπλο της. Όταν έβαλε τις μπαταρίες
μέσα στις σόλες, περίπου μισή ώρα είχε περάσει από το ξεκίνημα της
δουλειάς.
«Φόρεσέ τες,» προέτρεψε τη Βιργινία.
«Τι κάνουν;»
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«Θα δεις. Φόρεσέ τες.»
Η Βιργινία έβγαλε τα παπούτσια της και τις φόρεσε. «Πιο βαριές
απ’ό,τι τις θυμάμαι,» παρατήρησε.
«Έχουν μέσα τους πιο πολλά πράγματα από πριν,» εξήγησε η Άνμα.
«Λοιπόν. Εδώ είναι οι ασφάλειες.» Έδειξε ένα σημείο στο πλάι κάθε
μπότας. «Άγγιξέ τες και θα τις βρεις. Θα τις νιώσεις.»
Η Βιργινία τις άγγιξε. «Ναι.»
«Είναι κλειστές τώρα. Άνοιξέ τες.»
Η Βιργινία πάτησε τις ασφάλειες. «Νομίζω ότι τις άνοιξα.»
Η Άνμα έβαλε δυο άδεια χαρτόκουτα μπροστά στη Βιργινία και στάθηκε πίσω της. «Χτύπα κάτω την πίσω μεριά του τακουνιού της δεξιάς
μπότας – μόνο την πίσω μεριά του τακουνιού – ενώ το πόδι σου είναι
στραμμένο προς τα κουτιά.»
Η Βιργινία το έκανε. Ένα ενεργειακό κύμα έφυγε απ’τη μπροστινή
μεριά της μπότας, τρέχοντας πάνω στο έδαφος και χτυπώντας τα χαρτόκουτα, καψαλίζοντάς τα.
«Δεν το πιστεύω!...» γέλασε η Βιργινία. «Άνμα, αυτό είναι επικίνδυνο.
Αν το κάνω κατά λάθος...»
«Γι’αυτό έχει τις ασφάλειες. Δοκίμασε και την άλλη μπότα.»
Η Βιργινία τη δοκίμασε. Λειτουργούσε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Τα
χαρτόκουτα είχαν, πια, τελείως καεί· βρομούσαν και κάπνιζαν.
«Σε περίπτωση που κάτι συμβεί στο ταξίδι μας,» της είπε η Άνμα,
«θέλω να είσαι κατάλληλα οπλισμένη.»
Η Βιργινία πάτησε πάλι τις ασφάλειες των μποτών. Χτύπησε τα τακούνια στο πάτωμα για να δει αν θα πεταγόταν ενέργεια ξανά, αλλά
τίποτα δεν έγινε. Η κατασκευή της Άνμα ήταν τέλεια.
«Αν χτυπηθεί άνθρωπος μ’αυτό το ενεργειακό κύμα, μπορεί να σκοτωθεί;» ρώτησε η Βιργινία.
«Δεν είναι θανατηφόρο. Τα πόδια του θα μουδιάσουν μόνο, και θα
πέσει κάτω.»
«Είσαι ιδιοφυία,» παρατήρησε η Βιργινία.
Η Άνμα χαμογέλασε. «Δε μ’αρέσει να με κολακεύουν, μικρή. Να σκαλίσω λίγο ακόμα την αποθήκη σου;» ρώτησε.
«Σαν στο σπίτι σου...»
Ο Νικόλαος ούρλιαζε.
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Η Νορέλτα έβγαλε γρήγορα τον φακό από την τσάντα της και τον
άναψε. Το σκοτάδι διαλύθηκε – και μαζί, ο τρόμος που το σκοτάδι είχε
φέρει.
Η Νορέλτα έδωσε τον φακό στον Νικόλαο, που τώρα δεν ούρλιαζε,
μονάχα βαριανάσαινε. «Κράτα τον και φώτιζέ μου.»
«...Ναι... Τι... Πώς τον έκανε να σβήσει;»
«Σου εξήγησα: χρησιμοποιεί μέρος της δύναμης της αρχαίας Αδελφής
μου· έχει επιρροή επάνω στην πραγματικότητα της Ρελκάμνια.»
Η Νορέλτα έπιασε το φτυάρι από κάτω και, κλείνοντας τα μάτια, για
να μη μπορεί να ξαναδεί τίποτα περίεργο στο χώμα, άρχισε να σκάβει.
Δεν ήταν και τόσο δύσκολο· απλά έχωνε το φτυάρι όσο πιο βαθιά
μπορούσε και μετά το τίναζε επάνω.
Ύστερα από μερικές φτυαριές, άνοιξε όμως πάλι τα βλέφαρά της
γιατί ήθελε να δει τα απομεινάρια της αρχαίας Θυγατέρας όταν τα συναντούσε. Τίποτα δεν φαινόταν ακόμα. Χώμα μονάχα, το οποίο της
φάνταζε, για κάποιο λόγο, εφιαλτικό. Η Νορέλτα αγνόησε τις δαιμονικές εντυπώσεις που της δίνονταν και συνέχισε να σκάβει, νιώθοντας
συγχρόνως ότι κάτι προσπαθούσε να κομματιάσει την ψυχή της ενώ
κάθε λογής παράλογες σκέψεις περνούσαν σαν θύελλα μέσα και γύρω
απ’το κεφάλι της.
Μα τον Κρόνο, η Νορέλτα ποτέ δεν θα το φανταζόταν ότι μπορούσε
να φανεί τόσο δυνατή σε μια τέτοια περίπτωση. Τα κατάφερνε, όμως·
κρατούσε σε απόσταση το επίβουλο στοιχειακό πνεύμα. Και δεν άργησε να βρει τα απομεινάρια της αρχαίας Θυγατέρας κάτω από το χώμα
της Κατακόμβης.
Τίποτα περισσότερο από ένα σκέλεθρο, κι ένα κόσμημα που γυάλιζε
πάνω στη θωρακική του κοιλότητα.
Η Νορέλτα αισθάνθηκε μια τρομερή αποστροφή για τα απομεινάρια,
αισθάνθηκε τα σωθικά της να αναποδογυρίζουν. Καταπολέμησε, ωστόσο, την άσχημη αίσθηση, γιατί μέσα της υπήρχε κάτι που την ωθούσε με ακόμα περισσότερη δύναμη και επιμονή: η Πόλη. Η Πόλη την
ωθούσε να λυτρώσει την παγιδευμένη ψυχή της αρχαίας Αδελφής της.
Και το κόσμημα – ένα στρογγυλό πράγμα – ένας γυαλιστερός δίσκος
– ό,τι είχε απομείνει από κάποιο περιδέραιο, μάλλον, που το κορδόνι
του είχε προ πολλού λιώσει – έμοιαζε πολύ σημαντικό στη Νορέλτα.
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Απλώνοντας το χέρι της το πήρε από τη θωρακική κοιλότητα της νεκρής–
Και τώρα ήταν ώρα να φύγει! Να φύγει γρήγορα! Προτού τίποτα
τραγικό συμβεί μέσα σε τούτα τα σκοτάδια! Προτού–!
Σκασμός! Η Νορέλτα έδιωξε τις σκέψεις που έστελνε το στοιχειακό
εναντίον της, και χρησιμοποιώντας το φτυάρι της χτύπησε, με δύναμη,
τα απομεινάρια της αρχαίας Αδελφής της. Κόκαλα έσπασαν. Τα ξαναχτύπησε. Και ξανά και ξανά. Κόκαλα θρυμματίστηκαν, διαλύθηκαν,
σκορπίστηκαν από δω κι από κει.
Το στοιχειακό πνεύμα είχε τρομοκρατηθεί: η Νορέλτα αισθανόταν
τον τρόμο του καθώς εκείνο προσπαθούσε να τον εμφυτέψει στην
ψυχή της. Το αγνόησε. Έπιασε σπασμένα κόκαλα με το φτυάρι της και
τα πέταξε έξω από τον λάκκο. Και το επανέλαβε αυτό μερικές φορές
ακόμα, ώσπου τίποτα απ’τα απομεινάρια της Αδελφής της δεν είχε
μείνει πλέον εκεί. Ήταν όλα σκορπισμένα στον θάλαμο.
Με τις άκριες των ματιών της, η Νορέλτα είδε τον Νικόλαο να τρέμει
καθώς κρατούσε τον φακό για να της φωτίζει. Άκουγε τα δόντια του
να χτυπάνε μεταξύ τους.
Η ψυχική ενέργεια της αρχαίας Θυγατέρας ακόμα ήταν παγιδευμένη
από το στοιχειακό, αν και τώρα είχε χάσει το υλικό σημείο εστίασής
της – το σκέλεθρο της νεκρής.
«Αρκετά!» φώναξε η Νορέλτα υψώνοντας το φτυάρι της ξανά. «Φύγε! ΦΥΓΕ!» Και κατέβασε το φτυάρι μες στο χώμα, το κάρφωσε εκεί,
κραυγάζοντας–
Κάτι τη διέτρεξε πατόκορφα σαν ενεργειακό ρεύμα· έκανε το σώμα
της να τρανταχτεί από πάνω ώς κάτω· την έκανε να δαγκώσει τη
γλώσσα της.
Είχε έρθει σε άμεση επαφή με ό,τι απέμενε από την ψυχική ενέργεια
της αρχαίας Αδελφής της. Οι ψυχές τους είχαν αγγίξει η μία την άλλη.
Η Νορέλτα αισθάνθηκε δάκρυα να κυλάνε από τα μάτια της ενώ ένας
λυγμός έβγαινε από τον λαιμό της. Το σώμα της έγινε δίαυλος προς
στιγμή: η ψυχική ενέργεια της αρχαίας Θυγατέρας πέρασε μέσα από
τη Νορέλτα, ξεγλιστρώντας από την ασφυκτική αγκαλιά του κακόβουλου στοιχειακού, και μετά διασκορπίστηκε.
Ήταν σαν καυτό νερό να είχε κυλήσει πάνω στη Νορέλτα και να είχε
φύγει.
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Η αρχαία Αδελφή της είχε λυτρωθεί.
Ο πόνος από το σημάδι στο πόδι της έπαψε.
Το στοιχειακό πνεύμα έφυγε μες στα σκοτάδια της Κατακόμβης, ενώ
άλλα πνεύματα το καταδίωκαν – πνεύματα που από καιρό το φθονούσαν και το μισούσαν.
Η Νορέλτα έπεσε στα γόνατα, στηρίζοντας τα χέρια της στο καρφωμένο φτυάρι, αγκομαχώντας, κλαίγοντας με λυγμούς.
Ο Νικόλαος γονάτισε δίπλα της, αγκαλιάζοντας τους ώμους της. «Είσαι καλά;» τη ρώτησε, καταλαβαίνοντας ότι η μάχη είχε τελειώσει. Η
καταπιεστική παρουσία είχε διαλυθεί από γύρω του – οι κακές σκέψεις και το ψυχικό βάρος είχαν φύγει. «Είσαι καλά, Νορέλτα;»
Η Νορέλτα γύρισε κι ακούμπησε το πρόσωπό της στο στήθος του.
«Ναι,» μουρμούρισε, «ναι.»
Ο Νικόλαος την έκλεισε μέσα στην αγκαλιά του.
«Είναι ελεύθερη τώρα,» μουρμούρισε η Νορέλτα. «Ελεύθερη...»
(Όταν τελείωσε τις δουλειές της στην αποθήκη, η Άνμα είπε στη Βιργινία: «Αύριο ξεκινάμε την αναζήτηση για τον πατέρα σου. Είσαι σίγουρη ότι θες να έρθεις, έτσι;»
Δεν υπήρχε αμφιβολία στο βλέμμα της Βιργινίας. «Σίγουρη.»)
Επέστρεψαν στο διαμέρισμα του Νικόλαου, και η Νορέλτα καθόταν
τώρα σε μια πολυθρόνα του σαλονιού και κοίταζε το κόσμημα που είχε
πάρει από την αρχαία Αδελφή της. Το στρογγυλό κομμάτι που είχε
απομείνει από το περιδέραιο. Ήταν ένας δίσκος φτιαγμένος από ασήμι. Από τη μια μεριά του ομόκεντροι κύκλοι ήταν λαξεμένοι, ενωμένοι
μεταξύ τους με τεθλασμένες γραμμές. Προς στιγμή έδωσε στη Νορέλτα
την εντύπωση ότι ήταν κάποιου είδους χάρτης. Αλλά δεν μπορεί. Μπορεί;
Από την άλλη μεριά του δίσκου ήταν λαξεμένο το σημάδι των Θυγατέρων. Όχι, δηλαδή, το ίδιο το σημάδι – αυτό το σημάδι δεν μπορούσε
να αντιγραφεί – αλλά ένα ομοίωμά του, μια απεικόνισή του.
«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο Νικόλαος, καθισμένος στον καναπέ, μ’ένα
ποτήρι Αργυρό Νεφέλωμα στα χέρια. «Έχει κάποια σημασία; Κάποια
αξία;»
Η Νορέλτα διαισθανόταν ότι, ναι, ο δίσκος αυτός ήταν πολύ σημαντικός. Αλλά είπε: «Ίσως,» και τον έκρυψε στην τσέπη του πουκαμίσου
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της. «Εσύ τι θα κάνεις τώρα;» ρώτησε. «Θα ξαναπάς εκεί κάτω για να
μιλήσεις με τη μητέρα σου;»
Ο Νικόλαος ήταν σκεπτικός για μερικές στιγμές. «Δεν ξέρω, Νορέλτα.
Νιώθω νάχω χάσει την όρεξή μου γι’αυτό.» Ανασήκωσε τους ώμους
και ήπιε μια γουλιά Αργυρό Νεφέλωμα.
«Και ο θησαυρός;»
«Δεν είμαι καν απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχει. Αλλά η μητέρα μου
πάντοτε το υπονοούσε. Πάντοτε έλεγε ότι κάπου έχουμε μια κρυφή
περιουσία.»
«Δε νομίζω, πάντως, πως οι νεκροί μιλάνε με τους ζωντανούς, Νικόλαε.»
«Τώρα που χάλασες το Στόμα του Ερέβους... Αυτός ο θάλαμος ήταν
ειδικός για επικοινωνία με νεκρούς που έχουν πεθάνει μέσα σε μια πενταετία. Θα πρέπει να βρω άλλο μέρος, τώρα, αν είναι να το ξαναεπιχειρήσω.»
«Μην κάνεις τον κόπο. Έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη από χρήματα;»
«Όχι· αλλά δεν είναι αυτό...» Ήπιε κι άλλο Αργυρό Νεφέλωμα. «Αν
κατέβαινα στην Κατακόμβη θα ερχόσουν ξανά μαζί μου;» τη ρώτησε.
Η Νορέλτα κούνησε το κεφάλι. «Η δουλειά μου εκεί τελείωσε. Κι απλά θα έβαζες τον εαυτό σου σε κίνδυνο χωρίς λόγο. Το μόνο για το
οποίο είμαι βέβαιη ότι υπάρχει εκεί κάτω είναι διάφορα διεστραμμένα
πνεύματα.»
Ο Νικόλαος άφησε το ποτήρι του παραδίπλα. «Θα μείνεις;» είπε. «Για
λίγο, έστω;» Του είχε εξηγήσει ότι οι Θυγατέρες δεν μπορούσαν να μείνουν πουθενά για πολύ.
«Θα δούμε,» αποκρίθηκε σκεπτικά η Νορέλτα, και τράβηξε πάλι τον
ασημένιο δίσκο από την τσέπη της, κοιτάζοντάς τον ερευνητικά, περιστρέφοντάς τον ανάμεσα στα δάχτυλά της.
Κάτι γαργαλούσε το μυαλό της και μόνο που τον έβλεπε...
Και μετά, κατάλαβε.
Πολεοσημάδια. Υπήρχαν πολεοσημάδια κωδικοποιημένα μέσα
σ’αυτό το σχήμα με τους ομόκεντρους κύκλους και τις τεθλασμένες
γραμμές.
Το δεξί πόδι της Νορέλτα άρχισε να πονά. Έντονα.
Μάλλον δεν θα έμενε καθόλου με τον Νικόλαο, τελικά.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΠΕΜΠΤΗ
Κάθε πενταετία οι Πολιτάρχες από όλες τις συνοικίες της Ατέρμονης
Πολιτείας της Ρελκάμνια συγκεντρώνονταν στο Συγκλητικό Ανάκτορο
για να συνεδριάσουν. Πριν από χρόνια, όταν η Συμπαντική Παντοκρατορία υπήρχε ακόμα, το πολύπλοκο αυτό μέρος ονομαζόταν Παντοτινό
Ανάκτορο. Μετά την Επανάσταση, που είχε ανατρέψει την εξουσία της
Παντοκράτειρας σ’ολάκερο το Γνωστό Σύμπαν, είχε πάρει την ονομασία Συγκλητικό Ανάκτορο, αλλά η μορφή του δεν είχε αλλάξει και πολύ
από τότε. Αποτελείτο από ποικίλα οικοδομήματα ενωμένα μεταξύ τους
έτσι ώστε να φτιάχνουν ένα πολυσύνθετο, λαβυρινθώδες πλέγμα που
στο μέγεθος ήταν σχεδόν σαν συνοικία της Ρελκάμνια. Και το μεγαλύτερό του μέρος εξακολουθούσε να είναι ακατοίκητο, όπως παλιά, και
επικίνδυνο σε αρκετά σημεία.
Για την ασφάλειά του φρόντιζε ο Ελπιδοφόρος, ο Πολιτάρχης του
Συγκλητικού Ανακτόρου, επίσης αποκαλούμενος και Πολιτάρχης της
Ρελκάμνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διοικούσε ολόκληρη τη διάσταση, ούτε ότι είχε κανένα νόμιμο δικαίωμα να προστάζει τους άλλους
Πολιτάρχες. Ο Ελπιδοφόρος ήταν, παλιότερα, στρατιωτικός στον Παντοκρατορικό Στρατό· ύστερα, εξαναγκασμένος μυστικός πράκτορας
σκοτεινών δυνάμεων· και τέλος, επαναστάτης εναντίον της Παντοκράτειρας. Τώρα πλέον πλησίαζε τα εβδομήντα, αλλά συνέχιζε να είναι
δραστήριος.
Στο πλευρό του ήταν, συχνά, μια μάγισσα που ονομαζόταν Φενίλδα,
και όλοι τη θεωρούσαν πολύ παράξενη. Έλεγαν πως την είχαν ακούσει
να ισχυρίζεται ότι δεν ανήκε πια σε κανένα από τα μαγικά τάγματα (αν
και κάποιοι ήξεραν ότι παλιά ήταν του τάγματος των Ερευνητών), και
τα πράγματα με τα οποία ασχολιόταν ήταν αινιγματικά και δυσνόητα.
Υπήρχε η φήμη πως κάποτε ήταν φίλη της ίδιας της Παντοκράτειρας
αλλά έπειτα είχε επαναστατήσει. Ήταν, αναμφίβολα, πάνω από εξήντα
242

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

χρονών, αλλά το σώμα της ήταν ακόμα αξιοζήλευτης ομορφιάς, και
ελάχιστα σημάδια γήρανσης διακρίνονταν στο γαλανόδερμο πρόσωπό
της. Ορισμένοι υπέθεταν ότι είχε βρει το μυστικό της αιώνιας νεότητας, όπως η Παντοκράτειρα, που ποτέ κανείς δεν την είχε δει να γερνά
όσο κυριαρχούσε στη Ρελκάμνια και στις υπόλοιπες διαστάσεις του
Γνωστού Σύμπαντος. Μέσα στο αριστερό μάτι της Φενίλδα φαινόταν
κάτι να γυαλίζει, σαν ένα σπασμένο κομμάτι κρυστάλλου, κι αυτό έδινε
λόγο για ακόμα περισσότερες εικασίες σχετικά με τη μάγισσα. Οι πιο
υποψιασμένοι έλεγαν ότι η Φενίλδα είχε επαφές με τον Κλαρκ, τον
Μάγο της Ρελκάμνια, που κι αυτός ήταν εξαιρετικά μυστηριώδης και
έκανε πράγματα που οι μάγοι των μαγικών ταγμάτων δεν μπορούσαν
να διανοηθούν. Σπάνια τον έβλεπες, όμως· πολύ πιο σπάνια από τη
Φενίλδα.
Η Σύγκλητος των Πολιταρχών είχε καταργηθεί από την Παντοκράτειρα, αλλά μετά, όταν η Παντοκρατορία διαλύθηκε – εδώ και χρόνια
πλέον – είχε ανασχηματιστεί. Και κάθε πενταετία γινόταν το Πανδιαστασιακό Συμβούλιο: Έπρεπε να συγκεντρωθούν όλοι οι Πολιτάρχες
στο Συγκλητικό Ανάκτορο για να συζητήσουν για την κατάσταση στην
Ατέρμονη Πολιτεία, να αναζητήσουν κοινές λύσεις στα πρόβλημά τους,
και να ζητήσουν συμβουλές από τον Ελπιδοφόρο και τη Φενίλδα (αν η
μάγισσα ήταν εκεί). Όλα αυτά ήταν θεωρητικά όμως. Στην πράξη, πάντα κάποιοι Πολιτάρχες έλειπαν. Οι συνοικίες της Ρελκάμνια ήταν
πολλές, και ήταν πολύ δύσκολο να βεβαιωθεί κανείς ότι μπορούσε να
συγκεντρώσει όλους τους άρχοντές τους σ’ένα συγκεκριμένο μέρος,
μια συγκεκριμένη μέρα. Αυτοί που τύχαινε να λείπουν έπρεπε να περιμένουν την επόμενη συγκέντρωση της Συγκλήτου για να μιλήσουν στο
Πανδιαστασιακό Συμβούλιο.
Ο Ελπιδοφόρος, επί του παρόντος, φρόντιζε για την ασφάλεια του
Συγκλητικού Ανακτόρου και για τις ανέσεις που όφειλε να παρέχει
στους Πολιτάρχες. Πολλοί άνθρωποι, φυσικά, τον βοηθούσαν σ’αυτή
τη δουλειά: μισθοφόροι, μάγοι, μηχανικοί, χυμικοί, μάγειρες, διακοσμητές, και άλλοι. Και η Φενίλδα τύχαινε, επίσης, να είναι εδώ.
Οι Πολιτάρχες είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται από κάθε γωνιά της Ατέρμονης Πολιτείας, και φιλοξενούνταν στα δωμάτια που είχαν ετοιμαστεί γι’αυτούς.
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«Αισθάνομαι λιγάκι... περίεργα που ήρθα να σ’το
ζητήσω αυτό, αλλά... νομίζω ότι εσύ θα μπορείς να
το κάνεις,» είπε η αριστοκράτισσα Γολρίκα-Ρίε, έχοντας τα δάχτυλα των χεριών της πλεγμένα μπροστά
της, καθώς στεκόταν μέσα στο εργαστήριο της αλχημίστριας.
Η Θάλεια, καθισμένη πίσω από έναν πάγκο γεμάτο
φιαλίδια που ενώνονταν με διάφορους μηχανισμούς,
σωληνάκια, και καλώδια, πήρε το βλέμμα της από
την οθόνη ενός συστήματος και το έστρεψε στην επισκέπτριά της. «Μπορείς να μου ζητήσεις οτιδήποτε,» τη διαβεβαίωσε. «Είμαι σίγουρη πως έχω ακούσει και δει πιο παράξενα πράγματα απ’αυτό που θα
μου πεις.» Χαμογέλασε φιλικά.
«Είναι...» Η Γολρίκα-Ρίε πλησίασε τον πάγκο, για
να σταθεί πιο κοντά στην αλχημίστρια. «Βασικά, θα
ήθελα να με κανείς να είμαι μια πολύ ερωτική γυναίκα.»
Η Θάλεια κοίταξε προς στιγμή σκεπτικά τη Γολρίκα-Ρίε. Δεν ήταν άσχημη: μετρίου αναστήματος, με
δέρμα λευκό-ροζ, ξανθά σγουρά μαλλιά κομμένο στο
ύψος του ώμου, στρογγυλωπό πρόσωπο με μικρή
μύτη, γκρίζα μάτια, όμορφα χείλη, γεμάτα στήθη. Η
Θάλεια ήταν σίγουρη πως ακόμα κι οι άντρες θα την
έβρισκαν ελκυστική. «Εννοείς ότι θέλεις ν’αλλάξω
κάτι στην εμφάνισή σου;» τη ρώτησε.
«Νομίζεις ότι δεν είναι καλή η εμφάνισή μου;» είπε
η Γολρίκα-Ρίε, έκδηλα λιγάκι ξαφνιασμένη.
«Καθόλου,» αποκρίθηκε η Θάλεια. «Απλώς προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλεις.»
Δυστυχώς, δεν είχαν και πολλά στοιχεία για να ξεκινήσουν την έρευνά τους: Ήξεραν μόνο τα ονόματα και την εμφάνιση του πατέρα της
Βιργινίας και των δυο ξαδέλφων της· ήξεραν ότι, πριν από δύο χρόνια,
ακολουθούσαν ένα φορτηγό που είχε επάνω του ζωγραφισμένο ένα
μεγάλο, φτερωτό κρανίο που δεν έμοιαζε ανθρώπινο και φορούσε
κράνος δικυκλιστή· ήξεραν ότι το φορτηγό είχε κατευθυνθεί νότια,
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φεύγοντας από τη Συρροή και μπαίνοντας στα Σταυροδρόμια· και ήξεραν ότι ο πατέρας και τα ξαδέλφια της Βιργινίας βρίσκονταν στο κατόπι των Ανθρωποκλεφτών.
Αλλά είναι δύσκολο, φυσικά, να εντοπίσεις τρεις ανθρώπους που έχουν εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια, ακόμα κι αν είσαι Θυγατέρα
της Πόλης όπως η Άνμα.
Η μητέρα και η αδελφή της Βιργινίας αποχαιρέτησαν τη Βιργινία με
κάποια θλίψη στα μάτια και στον τρόπο τους, γιατί φοβόνταν ότι ίσως
να εξαφανιζόταν ξανά. Ζήτησαν από την Άνμα να μην την αφήσει να
χαθεί, κι εκείνη υποσχέθηκε ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε. Ύστερα, η Άνμα και η Βιργινία έφυγαν από τη μονοκατοικία των Απειρόλεκτων,
βγαίνοντας από το γκαράζ μέσα στο τετράκυκλο όχημα της Θυγατέρας της Πόλης.
Η Βιργινία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, με τα μάτια της κρυμμένα πίσω από τα σκούρα γυαλιά-εκτοξευτήρες που της είχε φτιάξει
χτες η Άνμα. Στα πόδια της ήταν οι μπότες που τίναζαν ενέργεια, τις
οποίες επίσης η Άνμα είχε φτιάξει. Και οι μπότες και τα γυαλιά είχαν
κατασκευαστεί με τρόπο που η Βιργινία δεν μπορούσε να καταλάβει.
Που της έμοιαζε υπερφυσικός.
«Από πού θα ξεκινήσουμε, Άνμα;»
«Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν έχουμε κανένα πολύ συγκεκριμένο στοιχείο για να τους αναζητήσουμε. Το πιο λογικό, επομένως, είναι
να αρχίσουμε να ρωτάμε σε διάφορα μέρη στα Σταυροδρόμια. Εκεί
όπου φαίνεται πως είναι φυσικό να πέρασαν. Κι ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα τους θυμάται, παρότι πάνε πλέον δύο χρόνια από τότε.»
«Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε και για το φορτηγό.»
«Αποκλείεται κανείς να το θυμάται. Μπορεί να είχε επάνω του ζωγραφισμένο ένα φτερωτό κρανίο, αλλά και τι μ’αυτό;» Η Άνμα ανασήκωσε τους ώμους καθώς οδηγούσε μέσα στους δρόμους της Συρροής.
«Πολλά φορτηγά έχουν επάνω τους διάφορα πράγματα ζωγραφισμένα. Σιγά μη θυμάται κανείς ένα φορτηγό που πέρασε πριν από δυο
χρόνια. Υπάρχει, όμως, περίπτωση κάποιος να θυμάται, ίσως, τρεις
συγκεκριμένους άντρες που πέρασαν αναζητώντας ένα φορτηγό μ’ένα
φτερωτό κρανίο επάνω.
»Κι αν κανένας δεν μας πει ότι τους θυμάται, μπορεί και πάλι να...
παρατηρήσω άλλα ίχνη.»
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«Τι ίχνη;» ρώτησε η Βιργινία, που δεν ήξερε ότι είχε δίπλα της μια
Θυγατέρα της Πόλης.
«Οτιδήποτε,» αποκρίθηκε αινιγματικά η Άνμα. «Θα οδηγηθούμε, Βιργινία. Στην Ατέρμονη Πολιτεία, όλα δρόμος είναι· και όλοι οι δρόμοι
κάπου οδηγούν.»
(Το σχήμα επάνω στον ασημένιο δίσκο – οι ομόκεντροι κύκλοι που
ενώνονταν από τεθλασμένες γραμμές – έμοιαζε να περικλείει, αν όχι
άπειρα πολεοσημάδια, σίγουρα πάρα πολλά. Η Νορέλτα-Βορ έβρισκε
κάθε φορά και κάποιο καινούργιο καθώς κοίταζε το κόσμημα της αρχαίας Θυγατέρας· ή έβρισκε πολεοσημάδια που δημιουργούνταν μέσα
από τους σχηματισμούς άλλων πολεοσημαδιών, όταν το μυαλό της
κατάφερνε να διεισδύσει ώς εκεί.
Και όλα αυτά τα σημάδια της Πόλης δεν υπήρχαν μόνο επάνω στον
δίσκο. Υπήρχαν και έξω, στην Ατέρμονη Πολιτεία, στους δρόμους της.
Η Νορέλτα έβλεπε εκεί σημάδια που της έφερναν στο νου εκείνα που
είχε δει στον δίσκο, και αντιστρόφως. Σαν το μικροσκοπικό σχήμα – οι
ομόκεντροι κύκλοι με τις τεθλασμένες γραμμές – να ήταν μια μικρογραφία ολόκληρης της Ρελκάμνια. Ολόκληρης της Πόλης. Ή... ή μιας
Πόλης μέσα στην Πόλη. Ένα τμήμα της που ήταν λιγότερο γεωγραφικός τόπος και πολύ περισσότερο νοητικός τόπος.
Η Νορέλτα ποτέ ξανά δεν είχε συναντήσει κάτι τόσο παράξενο. Αναρωτιόταν αν ακόμα και η Μιράντα – η πιο μεγάλη Θυγατέρα που είχε
γνωρίσει στη ζωή της – είχε ξανασυναντήσει τίποτα τόσο παράξενο.
Θα τη βρω, άραγε, στον δρόμο μου; Θα με οδηγήσει η Πόλη σ’αυτήν;
Η Νορέλτα-Βορ περιπλανιόταν τυχαία μέσα στις συνοικίες της Ρελκάμνια. Περιπλανιόταν παρατηρώντας. Και συγκρίνοντας ό,τι έβλεπε
στον έξω κόσμο μ’αυτά που σχηματίζονταν επάνω στον ασημένιο δίσκο στο χέρι της. Ήταν παγιδευμένη από τη μυστηριώδη σαγήνη του.)
Η Κορίνα καθόταν σε μια μεγάλη, μαύρη, δερμάτινη πολυθρόνα, με
τα πόδια της σταυρωμένα στο γόνατο. Κοκκινόδερμη, ξανθιά, με μακριά μαλλιά που απλώνονταν γυαλιστερά στους ώμους της, μικρά χείλη βαμμένα μαύρα, αστραφτερά πράσινα μάτια, λευκά γάντια με
κρόσσια, γκρίζο φόρεμα με μαύρες πτυχώσεις, μαύρα γοβάκια με αργυρό πλαίσιο· έμοιαζε, για κάποιο λόγο, με τη μόνη αληθινή οντότητα
στο δωμάτιο, σαν όλα τ’άλλα να ήταν σκιές γύρω της. Στο δεξί της χέρι
κρατούσε ένα μακρύ τσιγάρο.
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«Ας περάσει ο επόμενος,» είπε, όταν ο ηθοποιός που είχε μόλις παρακολουθήσει είχε βγει.
Ο υπάλληλος άνοιξε την πόρτα και φώναξε: «Ο επόμενος, παρακαλώ!»
Ένας άντρας μπήκε στο δωμάτιο: ψηλός, δέρμα λευκό με απόχρωση
του ροζ, καστανά μαλλιά, πυκνά μούσια, μάτια που... που ήταν ακριβώς
τα μάτια που ήθελε η Κορίνα.
Ναι, μάλλον τον βρήκα, επιτέλους.
Η Θυγατέρα της Πόλης χαμογέλασε. «Καθίστε,» είπε. «Πώς λέγεστε;»
«Χρίστος Πολυκράτης,» αποκρίθηκε ο άντρας καθίζοντας στην καρέκλα αντίκρυ της πολυθρόνας της Κορίνας.
(Ύστερα από καμια ώρα οδήγησης, είχαν βγει από τη Συρροή και
μπει στα Σταυροδρόμια – μια συνοικία πολύ μεγαλύτερη.
«Ποια μέρη νομίζεις ότι θα επισκέφτηκαν πρώτα;» ρώτησε η Βιργινία.
«Πανδοχεία, ενεργειακούς σταθμούς, εστιατόρια, γκαράζ.»)
«Κύριε Ελπιδοφόρε;»
«Τι;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος, γυρίζοντας να κοιτάξει έναν από τους
αρχηγούς των μισθοφόρων που είχαν αναλάβει την περιφρούρηση
του Συγκλητικού Ανακτόρου.
«Ένας από τους άντρες μου εξαφανίστηκε. Πρέπει να πήγε στα ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου.»
«Θα φωνάξω έναν μάγο να τον εντοπίσει. Έχεις φωτογραφία του;»
«Το προσπαθήσαμε ήδη, Εξοχότατε. Ο μάγος δεν μπορούσε να τον
βρει. Πρέπει να έχει απομακρυνθεί πολύ. Ή να είναι νεκρός – αν και
ελπίζω πως όχι.»
«Σου είπα: θέλω να με κάνεις πολύ ερωτική γυναίκα.»
«Εννοείς ότι θέλεις να σε κάνω να αισθάνεσαι πολύ
ερωτική;»
«Θέλω να είμαι γενικά πολύ ερωτική. Και εγώ,
προσωπικά, να το νιώθω αλλά και οι άλλοι να με
βλέπουν έτσι. Να με βλέπουν έτσι και να είναι ερωτικοί κοντά μου. Να με επιθυμούν.» Τα λευκόδερμα
μάγουλα της Γολρίκα-Ρίε είχαν κοκκινίσει ελαφρώς·
το κοκκίνισμα είχε φτάσει ώς τ’αφτιά της. Μετά ρώ247
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τησε: «Νομίζεις, πραγματικά, ότι θα έπρεπε
ν’αλλάξω κάτι στην εμφάνισή μου;»
«Δεν είναι αυτή ώρα για να ψάχνουμε χαμένους μισθοφόρους, γαμώ
τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος!» είπε ο Ελπιδοφόρος. Σε δυο μέρες θα
ξεκινούσε το Πανδιαστασιακό Συμβούλιο. «Πώς χάθηκε; Γιατί πήγε
στα ακατοίκητα μέρη; Είχε τέτοιες εντολές;»
«Όχι, Εξοχότατε. Απλώς φρουρούσε ένα σημείο που βρίσκεται κοντά
στα ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου.»
«Και γιατί έφυγε από εκεί;»
«Δεν γνωρίζουμε.»
«Μην το αφήσετε αυτό να διαρρεύσει. Θ’αρχίσουν όλοι ν’ανησυχούν
για την ασφάλεια.»
«Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, Εξοχότατε,» τον διαβεβαίωσε ο μισθοφόρος. «Μόνο εγώ κι άλλοι τρεις το ξέρουμε, εκτός από εσάς.»
Ο Ελπιδοφόρος τράβηξε τον τηλεπικοινωνιακό πομπό από την τσέπη του σακακιού του και κάλεσε τη Φενίλδα, κάνοντας νόημα στον
μισθοφόρο να περιμένει.
(Η Νορέλτα-Βορ περιπλανιόταν σαν αλήτισσα. Με τα πόδια. Με επιβατηγά οχήματα. Με φορτηγά οχήματα. Με αεροσκάφη. Με αμαξοστοιχίες. Με βάρκες. Δεν την ενοχλούσε το σημάδι στο πόδι της· δεν
ήταν αυτός ο λόγος που δεν έμενε πουθενά. Προσπαθούσε να λύσει
έναν γρίφο που παρουσιαζόταν σε διάφορα τυχαία σημεία της Πόλης.
Τι ήταν αυτός ο συμβολικός χάρτης επάνω στο κόσμημα της αρχαίας
Θυγατέρας; Τι ακριβώς έδειχνε;)
Η Άνμα και η Βιργινία άρχισαν να ρωτάνε σε πανδοχεία και γκαράζ,
σε ενεργειακούς σταθμούς και εστιατόρια, μέσα στα Σταυροδρόμια.
Έδειχναν τις φωτογραφίες του Φρανκ Απειρόλεκτου – του πατέρα της
Βιργινίας – και των ξαδέλφων της – του Βάντορεκ και του Ελεσνόρου.
Έχετε δει κάποιον απ’αυτούς τους κυρίους; Ίσως να πέρασαν από εδώ
πριν από δύο χρόνια. Ακολουθούσαν ένα φορτηγό που είχε επάνω του
ζωγραφισμένο ένα κρανίο σαν αυτό, και έδειχναν το κρανίο που είχαν
σκιτσάρει σ’ένα κομμάτι χαρτί. Οι απαντήσεις που λάμβαναν ήταν αρνητικές· και ορισμένοι, μάλιστα, τους έλεγαν ότι αποκλείεται να έβρισκαν αυτούς που ζητούσαν αν είχαν περάσει δυο χρόνια από τότε.
Ποιος θα τους θυμόταν; Ξέρεις πόσοι άνθρωποι διασχίζουν ετούτους
τους δρόμους;
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Τα σημάδια της Πόλης ήταν, επίσης, σιωπηλά. Η Άνμα δεν τα έβλεπε
να την καθοδηγούν πουθενά. Μονάχα διάφορες άσχετες πληροφορίες
τής έδιναν.
Η Βιργινία ήταν απογοητευμένη όταν είχε έρθει πια το απόγευμα και
οι δυο τους είχαν καθίσει στην τραπεζαρία ενός πανδοχείου για να ξεκουραστούν. «Δεν καταφέρνουμε τίποτα έτσι. Έχουν δίκιο αυτοί που
μας λένε ότι είναι αδύνατον να εντοπίσεις τρεις ανθρώπους που πέρασαν από εδώ πριν από δύο χρόνια!»
«Μην πανικοβάλλεσαι,» της είπε η Άνμα. «Μόλις αρχίσαμε την αναζήτησή μας. Και τα Σταυροδρόμια είναι μεγάλη συνοικία· δεν την έχουμε ερευνήσει όλη.»
Το ηχοσύστημα του πανδοχείου έπαιζε Ψιλές Κραυγές σε Χαμηλούς
Δρόμους, του συγκροτήματος Μεταμεσονύκτιες Διαδρομές.
«Η εμφάνισή σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, Γολρίκα. Θα μπορούσα να σου δώσω κάποιο σκεύασμα
που επαυξάνει την ερωτική σου διάθεση, αν αυτό σε
ενδιαφέρει, ή κάποιο σκεύασμα που επαυξάνει την
ερωτική διάθεση του συντρόφου σου, ή που σε κάνει
πιο ελκυστική από την οσμή ή από την αφή. Θέλεις
κάτι τέτοιο;»
Η Γολρίκα-Ρίε ήταν σκεπτική για λίγο. Ύστερα είπε: «Θέλω να είμαι γενικά πιο ερωτική. Να με βλέπουν πιο ερωτική, να νιώθω πιο ερωτική. Γενικά.»
Η Θάλεια συνοφρυώθηκε. Τα πολεοσημάδια γύρω
από την αριστοκράτισσα ήταν μάλλον μπερδεμένα.
Επιπλέον, η Θάλεια ποτέ δεν ήταν καλή με τα πολεοσημάδια που είχαν σχέση με τις αντιδράσεις των
ανθρώπων· ήταν πολύ καλύτερη με τα πολεοσημάδια που είχαν σχέση με τις αντιδράσεις διάφορων
χυμικών ουσιών.
«Θέλεις να προσελκύσεις κάποιον συγκεκριμένο
άντρα, Γολρίκα;»
Τα πλεγμένα δάχτυλα της αριστοκράτισσας έκαναν σπασμωδικές κινήσεις μπροστά της, καθώς στεκόταν αντίκρυ στην καθισμένη αλχημίστρια. «Περίπου...»
249

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

«Ο οποίος δεν είναι ο σύζυγός σου, υποθέτω. Σωστά;»
«Έχω βάλει ένα στοίχημα, βασικά. Αλλά έχει σημασία αυτό; Δεν μπορείς να μου δώσεις εκείνο που
θέλω; Θα σε πληρώσω καλά, Θάλεια, όπως πάντα.»
Έβγαλε από τη μικρή τσάντα της μια δέσμη χαρτονομίσματα που δεν μπορεί να ήταν λιγότερα από εκατό δεκάδια.
ΚΟΡΙΝΑ: Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον κινηματογράφο;
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ: Δώδεκα χρόνια.
Κ.: Σας έχω δει και στο θέατρο, νομίζω. Στη Σκηνή του Ψηλόκορφου.
Χ.Π.: Ναι, έπαιζα τον δολοφόνο στη Νύχτα των Σκορπισμένων Υποσχέσεων. Μου κάνει εντύπωση που το θυμάστε· ήταν στην αρχή της καριέρας μου, και δεν ήταν μεγάλος εκείνος ο ρόλος.
Κ.: Έχω καλή μνήμη.
Χ.Π.: Τι ρόλο θα θέλατε να παίξω στο έργο σας;
Κ.: Έχετε διαβάσει την περίληψη, έτσι δεν είναι;
Χ.Π.: Ναι.
Κ.: Τι ρόλος νομίζετε ότι θα σας ταίριαζε;
Χ.Π.: Δεν είμαι σίγουρος...
Κ.: Ένας από τους χαρακτήρες ονομάζεται Χρίστος Λονάρβω.
Χ.Π.: Ναι...
Κ.: Καθώς το έργο προχωρά, γίνεται ολοένα και πιο άγριος μέσα στο
Εμπορικό Κέντρο. Στο τέλος χάνει τελείως τον... έλεγχό του.
Χ.Π.: Δεν το γράφει αυτό η περίληψη.
Κ.: Η περίληψη δεν λέει τα πάντα· ελάχιστα πράγματα μόνο. Θα μπορούσατε να υποδυθείτε για λίγο τον Χρίστο Λονάρβω, να σας δω;
(«Μάλιστα;»
«Εγώ είμαι, Φενίλδα. Μπορείς να έρθεις στο γραφείο μου; Κάτι απρόοπτο προέκυψε.»
«Έρχομαι.»
Η τηλεπικοινωνία τερματίστηκε. Ο Ελπιδοφόρος έκρυψε τον πομπό
πάλι στην τσέπη του σακακιού του.
Ο μισθοφόρος έδειχνε ανήσυχος.)
«Μου ζητάς δύο διαφορετικά πράγματα,» της είπε
η Θάλεια χωρίς να πάρει τα χαρτονομίσματα από το
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χέρι της. «Να σε βλέπουν πιο ερωτική και να αισθάνεσαι πιο ερωτική. Αν απλά θέλεις να προσελκύσεις
κάποιον άντρα, το μόνο που χρειάζεσαι είναι κάτι
που θα τον κάνει να σε βλέπει πιο ερωτική.»
«Εννοείς να τον προσελκύσω για... μια φορά, για
παράδειγμα;»
«Εκτός αν θέλει να μείνει και για περισσότερες...»
Η Γολρίκα-Ρίε κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Δεν
μου κάνει αυτό. Δε χρειάζομαι κάποιο... κάποιο κόλπο, Θάλεια. Δε θέλω να τον ξεγελάσω. Θέλω, όντως,
να γίνω πιο ερωτική – τόσο ερωτική που δεν θα έχω
πρόβλημα να προσελκύσω αυτόν ή οποιονδήποτε
άντρα – και θα μου αρέσει. Καταλαβαίνεις; Έχεις αυτό που θέλω, ή δεν το έχεις;»
«Τι στοίχημα έχεις βάλει, Γολρίκα;»
«Τι σημασία έχει;»
«Αν το ήξερα, πιθανώς να μπορούσα να σε βοηθήσω καλύτερα.» Αλλά η Θάλεια όφειλε να παραδεχτεί
εσωτερικά, στον εαυτό της, ότι ουσιαστικά ήταν απλά περίεργη.
Η Γολρίκα αναστέναξε, μοιάζοντας διστακτική να
μιλήσει. «Δε θα διαρρεύσει πουθενά αλλού, όμως,
εντάξει;»
Η Θάλεια χαμογέλασε. «Δεν ξέρεις πόσο διακριτική
γυναίκα είμαι;»
Η Γολρίκα ένευσε. Πράγματι, το ήξερε. Είχε την αλχημίστρια για διακριτική γυναίκα· για γυναίκα που
δεν μιλούσε σε τρίτους για τα προβλήματα των πελατών της.
Η Γολρίκα-Ρίε έπιασε μια καρέκλα και κάθισε αντίκρυ της. «Άκου,» είπε.
«Ποιο είναι το πρόβλημα;» ρώτησε η Φενίλδα, μπαίνοντας στο γραφείο του Ελπιδοφόρου και βλέποντας αυτόν και έναν αρχηγό μισθοφόρων – τον Τραθλάνο Μέλερηχ – προβληματισμένους. Ήταν ντυμένη
μ’ένα μακρύ σκούρο μοβ φόρεμα, κοντή μαύρη καπαρντίνα, και γοβάκια. Δεν φορούσε πλέον τα μεγάλα στρογγυλά γυαλιά που συνήθιζε να
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φορά όταν ήταν πιο μικρή· τα είχε από χρόνια αντικαταστήσει με ένα
ζευγάρι φακούς επαφής που δεν διόρθωναν μόνο την όρασή της αλλά
την επαύξαναν, επιτρέποντάς της να βλέπει χρώματα του φάσματος
που αλλιώς δεν μπορούσες να δεις, καθώς και μέσα στο σκοτάδι και σε
άλλες δυσμενείς συνθήκες. Ήταν δικής της κατασκευής, φυσικά· τους
είχε φτιάξει με υλικά και μεθόδους που λίγοι στο σύμπαν μπορούσαν
να διανοηθούν. Είχε ταξιδέψει πέρα από τη Ρελκάμνια για να το κατορθώσει.
«Χάσαμε έναν μισθοφόρο,» της είπε ο Ελπιδοφόρος. «Πήγε στα εγκαταλειμμένα μέρη του Ανακτόρου, και δεν έχει ακόμα επιστρέψει.
Πόσες ώρες λείπει;» ρώτησε τον Τραθλάνο Μέλερηχ.
«Τέσσερις ώρες πάνε πλέον, Εξοχότατε.»
«Και ο μάγος που έψαξε γι’αυτόν,» είπε ο Ελπιδοφόρος στη Φενίλδα,
«δεν μπορεί να τον βρει. Εσύ, βέβαια, ίσως να μπορείς...» Ήξερε ότι η
Φενίλδα δεν ήταν μια συνηθισμένη μάγισσα εδώ και πολλά χρόνια –
από τότε που είχε μπλέξει με τον Δαίδαλο, τον μυστηριώδη μάγο της
Απολλώνιας, και τον Κλαρκ, τον Μάγο της Ρελκάμνια. Είχε γίνει σαν
αυτούς. Είχε γίνει, ίσως, πιο παράξενη από αυτούς. Ο Ελπιδοφόρος,
φυσικά, ακόμα τη λάτρευε. Αλλά δεν την είχε αφήσει να κάνει πράγματα επάνω του που θα τον απέτρεπαν απ’το να γεράσει φυσιολογικά· τον φρίκαραν αυτά τα μυστηριώδη τεχνάσματα, για κάποιο λόγο.
Θ’αλλάξεις γνώμη, όταν αρχίσεις να αισθάνεσαι πιο γέρος, του είχε πει η
Φενίλδα. Θα δεις. Ο Ελπιδοφόρος ακόμα δεν είχε αλλάξει γνώμη, παρότι πλησίαζε τα εβδομήντα.
«Φωτογραφία του έχουμε;» ρώτησε η Φενίλδα.
Ο Ελπιδοφόρος κοίταξε τον Τραθλάνο ερωτηματικά.
«Ναι, φυσικά,» είπε εκείνος, κι έβγαλε μια φωτογραφία μέσα από το
αλεξίσφαιρο πανωφόρι του που έμοιαζε με απλό ένδυμα παρότι δεν
ήταν. «Αλλά ή έχει απομακρυνθεί πολύ για να εντοπιστεί με ξόρκια ή
είναι νεκρός. Έτσι μου είπε ο άλλος μάγος.»
Η Φενίλδα πήρε τη φωτογραφία στο χέρι της, την κράτησε μπροστά
της, και εστίασε το μυαλό της επάνω στον άντρα που έβλεπε. Το κρυσταλλικό θραύσμα που φαινόταν να στραφταλίζει μέσα στο αριστερό
της μάτι γυάλισε περισσότερο.
Ο Τραθλάνος ρίγησε άθελά του, χωρίς να το δείξει. Η μάγισσα τον
φρίκαρε. Ήταν, ομολογουμένως, πολύ όμορφη γυναίκα· αλλά τον φρί252
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καρε. Δεν ήταν σαν άλλους μάγους των μαγικών ταγμάτων, που, ουσιαστικά, ήταν κανονικοί άνθρωποι αν εξαιρούσες το γεγονός ότι μπορούσαν να κάνουν το σύμπαν να τους υπακούει. Η Φενίλδα δεν ήταν
σαν κανονικός άνθρωπος· είχε κάτι το... διαφορετικό επάνω της. Και
δεν ήταν μόνο αυτό το γυάλινο θραύσμα που, για κάποιο λόγο, στραφτάλιζε μέσα στο αριστερό της μάτι.
Η Φενίλδα κατέβασε τη φωτογραφία από μπροστά της και την επέστρεψε στον Τραθλάνο. «Ούτε εγώ μπορώ να τον εντοπίσω.»
Ο Τραθλάνος πήρε τη φωτογραφία συνοφρυωμένος. «Προσπάθησες;...» ρώτησε, αβέβαια. Είχε μάθει πως οι μάγοι έκαναν κάτι το φανερό όταν χρησιμοποιούσαν τη μαγεία τους: κάτι μουρμούριζαν, κάποιο σύμβολο σχημάτιζαν με τα δάχτυλά τους. Η Φενίλδα δεν είχε κάνει τίποτα από αυτά· απλά είχε κοιτάξει τη φωτογραφία για μισό λεπτό.
«Φυσικά και προσπάθησα,» αποκρίθηκε. «Δε μπορώ να τον βρω.
Ίσως, όντως, να είναι νεκρός, ή χαμένος πολύ βαθιά μέσα στα ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου. Γιατί πήγε εκεί;»
«Δεν ξέρουμε. Φρουρούσε ένα σημείο κοντά στα ακατοίκητα μέρη,
και μετά εξαφανίστηκε.»
«Δεν έχει καταγράψει τίποτα χρήσιμο κανένας τηλεοπτικός πομπός;»
Ο Τραθλάνος κούνησε το κεφάλι. «Όχι· δεν υπάρχει τηλεοπτικός πομπός εκεί. Είναι απομονωμένο σημείο.»
Ο Ελπιδοφόρος είπε: «Δεν πρέπει αυτό να μαθευτεί παραέξω. Δε θέλω να δημιουργηθεί πανικός δυο μέρες πριν από το Πανδιαστασιακό
Συμβούλιο.»
«Ασφαλώς, Εξοχότατε,» αποκρίθηκε ο Τραθλάνος, όπως του είχε αποκριθεί και την προηγούμενη φορά που ο Ελπιδοφόρος το είχε αναφέρει.
Αλλά ο Πολιτάρχης του Συγκλητικού Ανακτόρου μιλούσε για τη Φενίλδα κυρίως. Η οποία απλά ένευσε. «Ναι,» είπε. «Δε θα στείλεις, όμως,
κάποια ομάδα να πάει να ερευνήσει; Ίσως να βρίσκεται σε κίνδυνο αυτός ο άνθρωπος.»
«Θα στείλω,» αποκρίθηκε ο Ελπιδοφόρος. «Τον εαυτό μου, εσένα, και
τον Τραθλάνο.» Άνοιξε ένα συρτάρι του γραφείου του, πήρε από μέσα
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ένα πιστόλι τριπλής λειτουργίας (πυροβόλο, ενεργοβόλο, ηχητικό), το
όπλισε, και το έδεσε στη ζώνη του.
Η Κορίνα τού έδωσε δύο φύλλα χαρτί. «Ορίστε. Θέλω να δω πώς
θα παίζατε αυτή τη σκηνή.»
Ο Χρίστος Πολυκράτης πήρε τα χαρτιά στα χέρια του και διάβασε
τον διάλογο. «Είναι και η Ζιλκάμα εδώ,» παρατήρησε, «η συμβολαιογράφος. Θα φέρετε και κάποια άλλη ηθοποιό, ή θα μιλάω στον αέρα;
Ρωτάω επειδή μου απαντά. Δεν είναι μονόλογος. Δεν είναι μονόλογος
ούτε κατά διάνοια.»
«Εγώ,» απάντησε η Κορίνα, «θα είμαι η Ζιλκάμα.»
Ο Χρίστος την κοίταξε ερευνητικά. «Όπως νομίζετε,» είπε τελικά.
«Θα μπορούσαμε να μιλάμε στον ενικό, έτσι;» χαμογέλασε η Κορίνα
και σηκώθηκε από την καρέκλα της.
«Φυσικά.» Και ο Χρίστος σηκώθηκε, κρατώντας στα χέρια του το σενάριο. «Θυμάσαι τα λόγια;»
«Τα θυμάμαι. Εγώ τα έγραψα.»
«Δεν είσαι μόνο η σκηνοθέτιδα, δηλαδή...»
«Εγώ το έγραψα, εγώ το γυρίζω κιόλας.»
«Το καλύτερο,» μειδίασε ο Χρίστος.
«Ν’αρχίσουμε;»
«Φυσικά.» Καθάρισε τον λαιμό του. Έριξε μια ματιά στο σενάριο, κι
ύστερα το βλέμμα του στράφηκε, άγριο, στην Κορίνα (η οποία σκέφτηκε: Ναι, ακριβώς αυτό που θέλω. Ακριβώς. Είναι τέλειος!). Είπε,
σύμφωνα με το σενάριο: «Τα κόλπα τελείωσαν εδώ! Δε φεύγεις απ’το
δωμάτιο αν δεν μου πεις τι συμφωνία έκανες μ’αυτόν τον σιχαμένο τον
Ρόλεμ και τη γυναίκα του!»
«Δεν καταλαβαίνω τι λες! Φύγε από δω! Δε χτύπησες καν την πόρτα!»
«Θα σου χτυπήσω το κεφάλι στον τοίχο!» Ο Χρίστος την έπιασε από
τον μπράτσο, απότομα αλλά συγκρατημένα.
«Κάν’ το όπως θα το έκανες κανονικά,» του είπε η Κορίνα, εκτός σεναρίου. «Όπως θα το έκανες κανονικά. Θέλω να ξέρω σε ποιον θα δώσω τον ρόλο.»
Ο Χρίστος έσφιξε το μπράτσο της, τραβώντας την άγρια, βίαια. «Θα
σου χτυπήσω το κεφάλι στον τοίχο! Πες μου την αλήθεια!»
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«Με πονάς! Άφησέ με!» Ναι, είναι τέλειος. Τέλειος. Τα μάτια του γυάλιζαν, στα όρια της παραφροσύνης. Της άρεσαν τα μάτια του.
«Ο πόνος σου δεν έχει καν αρχίσει! Τι σχεδίαζες με τον Ρόλεμ κι αυτή
την καριόλα; Τους έδωσες δικαιώματα στην ενεργειακή αποθήκη!»
Συνέχιζε να την τραβά από το μπράτσο.
«Έγινε με τη συμφωνία των υπολοίπων – δεν μπορώ να κάνω τίποτα
χωρίς τη συμφωνία των υπολοίπων–»
Την τράνταξε. «Αλλά από πίσω πας και τους μιλάς! Στα κρυφά!»
«Όχι!»
Ο Χρίστος έκανε πως τραβούσε ένα πιστόλι από την τσέπη του· πίεσε δύο δάχτυλά του – την «κάννη» – κάτω απ’το σαγόνι της Κορίνας.
«Θα σε σκοτώσω,» είπε με χαμηλή, παγερή, απειλητική φωνή. Είναι
τέλειος!
«Σε παρακαλώ... Δε συμβαίνει αυτό που νομίζεις... Ήμασταν φίλοι,
Χρίστο, δε θυμάσαι; Εσύ ήσουν που έλεγες ότι εγώ έπρεπε
ν’αποφασίζω για τις διενέξεις όλων μας, επειδή εγώ είμαι η πιο κατάλληλ–»
«Σκασμός! Πες το! Παραδέξου ότι τα είχες σχεδιάσει για να δώσεις
τον έλεγχο της αποθήκης σ’αυτούς τους γαμημένους!»
«Δε θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, το ξέρεις.»
«Νομίζεις ότι δεν θα σε σκοτώσω; Δε θα σε βγάλω απ’τη μέση, να ξεμπλέκουμε από σένα, μαλακισμένη;» φώναξε ο Χρίστος, πιέζοντας κι
άλλο το πιστόλι κάτω απ’το σαγόνι της.
«Σε παρακαλώ... κάνεις λάθος... Όλα έγιναν όπως συμφωνήσαμε αρχικά ότι θα γίνονταν. Είμαι φίλη σου, Χρίστο, όπως πάντα. Αλλά εσύ...
λένε ότι εσύ έχεις... έχεις–»
Και τώρα, σύμφωνα με το σενάριο, έπρεπε να την πυροβολήσει.
Ο Χρίστος την άφησε και έκανε δυο βήματα όπισθεν, μοιάζοντας να
ξυπνά από κάποιο έντονο όνειρο. «Ελπίζω να μην ήμουν πολύ... απότομος,» είπε.
Η Κορίνα ακόμα αισθανόταν την πίεση των δαχτύλων του κάτω
απ’το σαγόνι της. «Ήσουν τέλειος,» του είπε χαμογελώντας με τα βαμμένα μαύρα χείλη της. «Προσλαμβάνεσαι.»
(Η Νορέλτα-Βορ, ζαλισμένη από τόσες ημέρες περιπλάνησης και παρατήρησης των σημαδιών της Πόλης, έκλεισε δωμάτιο σ’ένα ξενοδοχείο στην Ανοιχτόφραγη και κοιμήθηκε.
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Κοιμήθηκε για μια ολόκληρη ημέρα.
Το μυαλό της ονειρευόταν δρόμους, δρόμους, δρόμους, δρόμους...
...και το αινιγματικό σχήμα με τους ομόκεντρους κύκλους που ενώνονταν με τεθλασμένες γραμμές.)
«Με συγχωρείς, πάντως, αν ήμουν πολύ απότομος,» επανέλαβε ο
Χρίστος.
Η Κορίνα γέλασε. «Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς έτσι έπρεπε να
είσαι. Αυτός είναι ο ρόλος σου.»
Ο Χρίστος χαμογέλασε. «Εντάξει,» είπε. «Δε θα ήθελα να σε τρομάξω.»
Η Κορίνα γέλασε ξανά. «Μη φοβάσαι, δεν μπορείς να με τρομάξεις.»
Κάθισε στην πολυθρόνα της. «Δώσε μου έναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα για να μπορώ να σε καλέσω,» του είπε.
Η Θάλεια άκουσε με προσοχή όσα είχε να της πει η
Γολρίκα-Ρίε, και τελικά παρατήρησε: «Επικίνδυνο
παιχνίδι.»
«Εκείνη με προκάλεσε,» αποκρίθηκε η αριστοκράτισσα, ανάβοντας τσιγάρο.
Η Θάλεια έσπρωξε το τασάκι προς το μέρος της.
«Ευχαριστώ,» είπε η Γολρίκα φυσώντας καπνό
απ’την άκρη του στόματος.
«Θα μπορούσες να της πεις ότι δεν δέχεσαι...»
Τα μάτια της Γολρίκα-Ριε γυάλιζαν οργισμένα.
«Φυσικά και όχι! Σιγά μην πω εγώ, μια αριστοκράτισσα Παλαιού Οίκου, τέτοιο πράγμα σ’αυτή την παρείσακτη.» Εννοούσε ότι η αντίπαλός της, η πρώην
φίλη της, Φαίδρα Χρυσόχρωμη, ήταν αριστοκράτισσα Καινού Οίκου.
«Ναι,» είπε η Θάλεια, «καταλαβαίνω το πρόβλημα.» Αν και η αλήθεια ήταν ότι δεν το καταλάβαινε.
Αυτοί οι ευγενείς ήταν τρελοί.
«Μπορείς, λοιπόν, να με βοηθήσεις, ή όχι;»
«Θα σε βοηθήσω· αλλά χρειάζεται καμια μέρα για
να το ετοιμάσω.»
«Εντάξει. Τι θα είναι; Κάποιο ποτό; Κάποιο χάπι;»
«Ένα ποτό, ένα χάπι, και ένα ποίημα.»
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Η Γολρίκα συνοφρυώθηκε πίσω απ’τον καπνό του
τσιγάρου της. «Ποίημα;»
«Ποίημα.»
«Τι θα το κάνω το ποίημα;»
«Θα το διαβάσεις, βέβαια!» γέλασε η Θάλεια.
«Και τι σχέση έχει αυτό με...;»
«Μου είπες ότι θέλεις να γίνεις πιο ερωτική, δεν
μου είπες; Εκτός των άλλων, πρέπει και το μυαλό
σου να γίνει πιο ερωτικό.»
Το συνοφρύωμα της αριστοκράτισσας βάθυνε.
«Για την ώρα, όμως,» είπε η Θάλεια καθώς σηκωνόταν πίσω από τον πάγκο της, «θέλω λίγο από το
δέρμα σου, λίγο από το αίμα σου, και ένα φιλί.»
Την επόμενη μέρα, η αναζήτησή τους μέσα στα Σταυροδρόμια δεν
αποδείχτηκε τόσο άκαρπη όσο την προηγούμενη. Το απόγευμα, ενώ ο
ήλιος της Ρελκάμνια έγερνε πίσω από ψηλές πολυκατοικίες, αερογέφυρες, και ουρανοξύστες, ο ιδιοκτήτης ενός γκαράζ τούς είπε: «Ναι,
νομίζω πως τους θυμάμαι τώρα που τους λέτε... Νομίζω ότι πέρασαν
από δω...»
Η Άνμα σκέφτηκε: Αυτό, λοιπόν, εννοούσαν τα πολεοσημάδια για τούτο το μέρος.
Ο άντρας τής επέστρεψε τις φωτογραφίες που του είχε δώσει. «Με
ρωτούσαν για ένα φορτηγό με φτερωτό κρανίο, όπως είπες. Το θυμάμαι επειδή αυτό το φορτηγό είχε σταματήσει εδώ για μερικές ώρες
και... είχε κάτι που... που έκανε τις τρίχες μου να σηκώνονται – δεν ξέρω. Και τον γιο μου τον είχε τρομάξει λιγάκι.» Κοίταξε προς τα εκεί
όπου ήταν ένας έφηβος, πλένοντας τα τζάμια ενός οχήματος μ’ένα πανί.
«Προς τα πού πήγαν;» ρώτησε η Βιργινία, μοιάζοντας να μη μπορεί
να περιμένει.
«Ε;» έκανε ο άντρας. «Τι;»
«Προς τα πού πήγαν αυτοί που ψάχνουμε,» διευκρίνισε η Άνμα, ήρεμα.
Ο άντρας έτριψε τα μαύρα, αχτένιστα μαλλιά του που πετούσαν από
δω κι από κει. «Με ρωτούσαν για το φορτηγό, και τους είπα ότι... Κάτσε να δεις. Τους είπα την αλήθεια· γιατί να τους πω ψέματα;» Στρά257
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φηκε στον έφηβο πάλι. «Κλαρκ, έλα δω, ρε! Έλα δω!» φώναξε γνέφοντας με το χέρι.
Ο μικρός πλησίασε – λοξοκοιτάζοντας τη Βιργινία, παρατήρησε η
Άνμα· του άρεσε. «Τι είναι, πατέρα;»
«Θυμάσαι εκείνους τους τρεις που είχαν περάσει από δω πριν από
δυο χρόνια, αναζητώντας το φορτηγό με το φτερωτό κρανίο επάνω;»
Ο έφηβος προς στιγμή ήταν σα να μη θυμόταν. Μετά ένευσε. «Ναι.»
«Προς τα πού πήγαν; Προς τα πού είχε πάει το φορτηγό; Προς τα κει
ή προς τα κει;» Έδειξε δυο κατευθύνσεις έξω απ’το γκαράζ, δυο μεγάλους δρόμους. «Θυμάσαι;»
«Το φορτηγό; Προς τα κει πήγε, σίγουρα, πατέρα.» Ο Κλαρκ έδειξε
τον νότιο δρόμο. Πρέπει το όχημα με το φτερωτό κρανίο να του είχε
κάνει ζωηρή εντύπωση.
«Κατευθύνονταν για τη Μακριά Λεωφόρο, δηλαδή;» είπε η Άνμα.
Ο Κλαρκ ανασήκωσε τους ώμους. «Ίσως.» Το γκαράζ δεν ήταν μακριά από τα νότια άκρα των Σταυροδρομιών, και ύστερα από αυτά
βρισκόταν η πελώρια Μακριά Λεωφόρος, που περνούσε ανάμεσα από
πολλές συνοικίες της Ατέρμονης Πολιτείας.
«Δε θυμάστε τίποτ’ άλλο;»
Ο άντρας κοίταξε ερωτηματικά τον γιο του, ο οποίος κούνησε το κεφάλι αρνητικά, μορφάζοντας. Εξακολουθούσε να ρίχνει λοξές ματιές
στη Βιργινία.
Η οποία είπε: «Είστε σίγουροι; Οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει.
Είναι συγγενείς μας. Πρέπει να τους βρούμε. Έχουν χαθεί.»
Τα λόγια της φάνηκαν να φέρνουν σε αμηχανία τον άντρα και τον
γιο του, κι ο πρώτος είπε: «Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι
περισσότερο, κοπελιά... Έχουν περάσει δυο χρόνια... Δε νομίζω, επιπλέον, ότι υπάρχει κάτι άλλο για να σας πούμε ούτως ή άλλως.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Άνμα φιλικά. «Σας ευχαριστούμε.» Και του
έδωσε ένα χαρτονόμισμα των πέντε δεκάδιων.
«Όχι, όχι, δε χρειάζεται! Για όνομα του Κρόνου!» χαμογέλασε ο άντρας, αλλά εκείνη επέμεινε, έτσι τελικά το πήρε. «Να είστε καλά, κυρία· ευχαριστώ.»
Η Άνμα και η Βιργινία έφυγαν απ’το γκαράζ. Μπήκαν στο τετράκυκλο όχημά τους που είχαν αφήσει παραδίπλα.
«Πάμε νότια, λοιπόν;» ρώτησε η Βιργινία.
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«Ναι.»
«Μακάρι να μην έχουν κάνει λάθος...» είπε προβληματισμένα η Βιργινία.
Η Άνμα κοίταζε τα πολεοσημάδια που σχηματίζονταν επάνω στον
μεγάλο δρόμο που οδηγούσε νότια. «Δε νομίζω να έχουν κάνει λάθος,
Βιργινία. Προς τα εκεί πήγαν.» Ενεργοποίησε τη μηχανή του οχήματος
και έφυγαν, ενώ οι σκιές πλήθαιναν ολόγυρά τους, το σκοτάδι πύκνωνε, και ύστερα από κανένα μισάωρο τα ενεργειακά φώτα στους δρόμους άρχισαν ν’ανάβουν, το ένα κατόπιν του άλλου.
(Η Νορέλτα-Βορ, ξεκούραστη πλέον, συνέχισε την αναζήτησή της.
Και τώρα νόμιζε ότι το μυαλό της έκανε πιο εύκολα τους παραλληλισμούς ανάμεσα στα πολεοσημάδια που διέκρινε επάνω στον ασημένιο
δίσκο και στα πολεοσημάδια που διέκρινε στους δρόμους της Ανοιχτόφραγης.
Η Νορέλτα βάδιζε μες στη νύχτα, και οι νύχτες στην Ανοιχτόφραγη
δεν είναι ακίνδυνες. Είχε επισκεφτεί ένα περίπτερο σε μια αρκετά μεγάλη, όμορφα φωτισμένη πλατεία με πολύ κόσμο, είχε πάρει ένα
μπουκαλάκι Αργυρό Νεφέλωμα από εκεί, και τώρα, καθώς περπατούσε στα σκιερά άκρα της πλατείας, ακολουθώντας ένα πολεοσημάδι,
είδε ξαφνικά ένα άλλο σημάδι να πέφτει μπροστά της. Σαν μια πελώρια σκιά που επικάλυπτε το προηγούμενο σημάδι. Μια πελώρια, απειλητική σκιά που προερχόταν από δύο πολυκατοικίες παραδίπλα. Ένας
κυνηγός του σκοταδιού.
Και η Νορέλτα ήταν αμέσως βέβαιη ότι την παρακολουθούσαν. Κάποιος ληστής, πιθανώς, ή βιαστής.
Κοίταξε πάνω απ’τον ώμο της και είδε έναν άγνωστο να έρχεται, τυλιγμένος σε καπαρντίνα, με πλατύγυρο καπέλο στο κεφάλι. Οι σκιές
γύρω του ήταν σαν αιχμηρά δόντια σαρκοβόρου.
Η Νορέλτα βάδισε γρήγορα, για ν’απομακρυνθεί απ’αυτόν, αλλά
μπορούσε μόνο να πάει πιο βαθιά μες στα σκοτάδια αν δεν ήθελε να
πέσει πάνω του. Συγχρόνως, παρατήρησε ότι μπορούσε άνετα να ακολουθήσει τα σημάδια που διέκρινε στο σύμβολο του ασημένιου δίσκου: και τα ακολούθησε. Η εμμονή της μ’αυτό το σύμβολο ήταν τόσο
μεγάλη που παραγκώνιζε τον φόβο της για τον επικίνδυνο άγνωστο.
Ο άγνωστος την καταδίωξε, βαδίζοντας κι εκείνος πιο γρήγορα. Και
μετά άρχισε να τρέχει.
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Και η Νορέλτα έτρεξε. Και – τυχαία; – σίγουρα όχι· πολεοτύχη, αναμφίβολα – ακολουθούσε συγχρόνως τα πολεοσημάδια που σχηματίζονταν πάνω στον ασημένιο δίσκο.)
Η Κορίνα συνέχισε να καλεί ηθοποιούς μέσα στο δωμάτιο, αλλά όχι
για τον ρόλο του Χρίστου Λονάρβω. Είχε τελειώσει μ’αυτόν. Και τους
υπόλοιπους ήταν σίγουρη ότι θα τους έβρισκε πολύ πιο εύκολα.
Ο Ελπιδοφόρος, η Φενίλδα, και ο Τραθλάνος Μέλερηχ πήγαν στο μέρος απ’όπου είχε εξαφανιστεί ο μισθοφόρος. Προτού όμως πάνε εκεί, η
Φενίλδα είχε επισκεφτεί ένα από τα δωμάτιά της για να πάρει κάποια
πράγματα που ήθελε και να τα βάλει σε μια τσάντα που κρεμόταν λοξά
από τον ώμο της.
Τώρα είπε: «Μέχρι να φτάσουμε περάσαμε από δύο τηλεοπτικούς
πομπούς.»
Οι τρεις τους στέκονταν μέσα σ’έναν σιωπηλό διάδρομο που από ένα
σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλά φωτισμένος και, τελικά, πνιγόταν στο σκοτάδι. Από εκεί ήταν οι εγκαταλειμμένες περιοχές του
Συγκλητικού Ανακτόρου. Κανείς δεν πήγαινε. Και ούτε, ουσιαστικά,
υπήρχε πολύ σημαντικός λόγος για φρουρό εδώ· κανείς δεν ερχόταν
από τις εγκαταλειμμένες περιοχές. Ήταν πολύπλοκες και επικίνδυνες.
Αν κάποιος δολιοφθορέας ή δολοφόνος ήθελε να εισβάλει στις κατοικημένες περιοχές, σίγουρα δεν θα επέλεγε αυτό τον δρόμο, εκτός αν
πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Ωστόσο, τώρα έπρεπε να υπάρχει φύλαξη για τυπικούς λόγους, αφού θα γινόταν το Πανδιαστασιακό
Συμβούλιο.
Καλύτερα να είχα βάλει απλά έναν τηλεοπτικό πομπό, σκεφτόταν ο
Ελπιδοφόρος. Δε θα είχε εξαφανιστεί. Και είπε στη Φενίλδα: «Ναι, περάσαμε από δύο. Και λοιπόν;»
«Μπορεί αυτοί να έπιασαν κάτι.»
«Δε βλέπουν ώς εδώ, Φενίλδα. Και ο φρουρός ήταν εδώ και, μετά,
πήγε προς τα εκεί.» Έδειξε το βάθος του διαδρόμου. «Αν είχε έρθει
προς την άλλη μεριά–»
«Μπορεί κάποιος άλλος να ήρθε από την άλλη μεριά, Ελπιδοφόρε.»
Ο Ελπιδοφόρος συνοφρυώθηκε. Η Φενίλδα είχε δίκιο. Ίσως και κάποιος άλλος να ήταν μπλεγμένος σε τούτη την υπόθεση. «Κάποιος που
τον ώθησε να πάει στα εγκαταλειμμένα μέρη...» μουρμούρισε σαν να
μονολογούσε.
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«Ναι,» είπε η Φενίλδα. «Ίσως.»
Ο Ελπιδοφόρος στράφηκε στον Τραθλάνο. «Πώς ήταν ο μισθοφόρος
σου από ψυχολογικής άποψης; Σταθερός; Είχε κάτι που τον απασχολούσε;»
«Δε νομίζω ότι τον απασχολούσε τίποτα. Σταθερός ήταν.»
«Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, δεν θα ήταν λογικό να φύγει από δω
από μόνος του και ν’αρχίσει να τρέχει μες στα εγκαταλειμμένα μέρη
του Ανακτόρου;»
«Δε νομίζω. Πρέπει να υπήρχε αιτία, Εξοχότατε. Ο άνθρωπος δεν ήταν ψυχικά διαταραγμένος. Δε νομίζω, τουλάχιστον,» επανέλαβε σκεπτικά.
Ο Ελπιδοφόρος είπε στη Φενίλδα: «Ας ελέγξουμε τους πομπούς.»
Η Θάλεια άνοιξε ένα συρτάρι, πήρε ένα πλαστικό
σακουλάκι από μέσα, το έσκισε, κι έβγαλε μια σύριγγα. «Δώσε μου το χέρι σου, Γολρίκα.»
«Με τρομάζουν οι σύριγγες,» είπε εκείνη καθώς
σήκωνε το μανίκι της.
«Δε θα νιώσεις τίποτα.» Η Θάλεια έτριψε τον πήχη
της αριστοκράτισσας μ’ένα πανί ποτισμένο με υγρό
που μούδιαζε το δέρμα. Ύστερα, γονατισμένη στο
ένα γόνατο μπροστά στην καθισμένη Γολρίκα, πέρασε την άκρη της σύριγγας κάτω από τη λευκή
σάρκα της και τράβηξε αίμα. Απομακρύνθηκε και το
έσταξε μέσα σ’ένα φιαλίδιο με υγρό που θα το διατηρούσε ώστε να μην πήξει. «Ένιωσες τίποτα;»
«Όχι.» Η Γολρίκα κατέβασε το μανίκι της.
«Δώσε μου το άλλο σου χέρι τώρα.» Η Θάλεια πήρε
ένα χαρτάκι από ένα συρτάρι, τράβηξε μια μεμβράνη
από πάνω του, και πλησίασε την αριστοκράτισσα.
Εκείνη σήκωσε το άλλο της μανίκι, και η αλχημίστρια κόλλησε το χαρτάκι πάνω στον πήχη της. Περίμενε να περάσουν κάποια δευτερόλεπτα.
«Σα να με ρουφάει,» είπε η Γολρίκα.
«Δεν είναι τίποτα.» Η Θάλεια περίμενε λίγο ακόμα
και μετά τράβηξε απότομα το χαρτάκι, ξεκολλώντας
το.
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«Αα!» έκανε η Γολρίκα, κι έτριψε τον πήχη της. Το
δέρμα της είχε κοκκινίσει. «Αυτό πόνεσε.»
«Όχι τόσο πολύ, είμαι σίγουρη,» είπε η Θάλεια, κι
έριξε το χαρτάκι μέσα σ’έναν θύλακα που θα διατηρούσε σε υγιή κατάσταση τον δερματικό ιστό της
αριστοκράτισσας.
«Τελειώσαμε;»
«Ένα φιλί απομένει.» Η Θάλεια πλησίασε την καθισμένη Γολρίκα-Ρίε.
Εκείνη σηκώθηκε όρθια. «Γιατί;»
«Μου χρειάζεται η γεύση του σάλιου σου.»
Η Γολρίκα την κοίταξε καχύποπτα. «Μιλάς σοβαρά;»
«Φυσικά.»
«Εντάξει.»
Η Θάλεια, αγγίζοντας τον αυχένα της αριστοκράτισσας, περνώντας το χέρι της κάτω απ’τα ξανθά
μαλλιά της, τη φίλησε. Και δεν της ήταν καθόλου
δυσάρεστο. Της άρεσαν και οι άντρες και οι γυναίκες. Απορούσε πώς σε μερικές γυναίκες άρεσαν μόνο
οι άντρες. Ο κάθε άνθρωπος είχε τη δική του, ξεχωριστή χυμεία.
Το φιλί κράτησε για κανένα λεπτό, και μετά η Θάλεια απομακρύνθηκε.
Η Γολρίκα-Ρίε έγλειψε τα χείλη της, νευρικά.
Το μυαλό της Θάλειας είχε ήδη πάρει αρκετές πληροφορίες για την αριστοκράτισσα από τις γεύσεις·
και ακόμα συνέχιζε να παίρνει πληροφορίες.
«Γιατί;» ρώτησε η Γολρίκα.
Η Θάλεια την κοίταξε ερωτηματικά.
«Γιατί έπρεπε να το κάνουμε αυτό;»
«Πρέπει να ξέρω διάφορα πράγματα για σένα, αν
είναι να καταφέρω αυτό που μου ζήτησες.»
«Μπορείς, όμως, να το καταφέρεις, έτσι;»
«Μπορώ. Έλα πάλι αύριο να μιλήσουμε.»
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(Η Νορέλτα έτρεχε να ξεφύγει από τον κυνηγό της μέσα στους σκοτεινούς δρόμους, αλλά δεν ακολουθούσε τυχαία κατεύθυνση· ακολουθούσε τις κατευθύνσεις που τις υποδείκνυαν τα σημάδια επάνω στον
ασημένιο δίσκο στο χέρι της. Τα έβλεπε στην Πόλη γύρω της, και πήγαινε από το ένα στο άλλο, έχοντας την αίσθηση ότι έτσι έκανε... έκανε
μια συγκεκριμένη διαδρομή. Υπό μια νοητική έννοια, περισσότερο, παρά μια υλική.
Θα μπορούσε να αποφύγει τον κυνηγό και αλλιώς, ακολουθώντας
άλλα πολεοσημάδια· τα διέκρινε προς διάφορες μεριές· αλλά δεν τα
ακολουθούσε, τα αγνοούσε, παρότι θα τον έκαναν να τη χάσει πιο εύκολα.
Η Νορέλτα ήταν μαγνητισμένη από το μυστήριο του συμβόλου επάνω στον δίσκο: του συμβόλου – ενός τόσο απλού σχήματος – που έκρυβε εντός του τόσα πολλά πολεοσημάδια...)
Ήταν νύχτα όταν η Άνμα και η Βιργινία έφτασαν στη Μακριά Λεωφόρο και σταμάτησαν το όχημά τους σε μια άκρη της. Φώτα ήταν αναμμένα παντού, σκίζοντας το σκοτάδι. Τροχοφόρα περνούσαν, σφυρίζοντας καθώς έτρεχαν, μεγαλύτερα και μικρότερα, προς διάφορες
κατευθύνσεις.
«Πού πηγαίνουμε τώρα;» είπε η Βιργινία. Δεν είχε ξανάρθει στη Μακριά Λεωφόρο, και της φαινόταν πραγματικά τεράστια. «Ποιον θα ρωτήσουμε εδώ, Άνμα;» Η Βιργινία αμφέβαλλε ότι ακόμα και η Άνμα, που
έμοιαζε να ξέρει τόσα πολλά για την Ατέρμονη Πολιτεία, θα μπορούσε
να βρει τα ίχνη τους σ’έναν τόσο πελώριο δρόμο.
«Για την ώρα θα πάμε να ξεκουραστούμε,» αποκρίθηκε η Άνμα ύστερα από μερικές στιγμές σιωπής, «σε κάποιο πανδοχείο.» Κι έβαλε πάλι
τους τροχούς σε κίνηση.
«Μπορεί κάποιος να τους είχε δει στο πανδοχείο, δεν μπορεί;»
«Τίποτα δεν αποκλείεται.»
Η Μακριά Λεωφόρος είχε πολλά πανδοχεία· δεν άργησαν να βρουν
ένα, που η πινακίδα του αναβόσβηνε έντονα μες στη νύχτα. Η Άνμα
οδήγησε το τετράκυκλό της στο γκαράζ του.
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ΕΝΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Περίληψη: Μέσα σ’ένα Εμπορικό Κέντρο, μια μάγισσα κάνει ένα επικίνδυνο πείραμα το οποίο έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα: Το
Εμπορικό Κέντρο αποκόπτεται από την υπόλοιπη Ρελκάμνια· μετατρέπεται σε μια «κλειστή ενδοδιάσταση». Οι άνθρωποι μέσα του
προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αυτόνομη κοινωνία για να επιβιώσουν. Αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους.
Σημαντικοί Ρόλοι:












Χρίστος Λονάρβω: ένας φύλακας του Εμπορικού Κέντρου
και, κατόπιν, ένας από τους αρχηγούς των ομάδων του.
[πρωταγωνιστικός ρόλος]
Ζιλκάμα: συμβολαιογράφος, φίλη του Χρίστου Λονάρβω·
σύντομα θα είναι «νομική φιγούρα» μέσα στο Εμπορικό
Κέντρο. [πρωταγωνιστικός ρόλος]
Ρόλεμ: ένας καταστηματάρχης.
Μαργκώ: σύζυγος του Ρόλεμ· συγγραφέας.
Ο Μαύρος Σαμ: ένας μαυραγορίτης και κλέφτης.
Νικόδημος: εκπαιδευτής ζώων, με κατάστημα για την πώλησή τους.
Ελεονόρα: μια αρχηγός συμμορίας του Εμπορικού Κέντρου. [πρωταγωνιστικός ρόλος]
Χανς: ερωτικός συνοδός, σχετιζόμενος με την Ελεονόρα.
Η Μάγισσα: η παρουσία της υπονοείται σ’όλο το έργο αλλά
ποτέ δεν παρουσιάζεται αυτοπροσώπως.

Η Φενίλδα πλησίασε τον έναν από τους δύο τηλεοπτικούς πομπούς.
Ήταν στη γωνία ενός διαδρόμου· απλώνοντας το χέρι της μπορούσε
να τον αγγίξει, και τον άγγιξε. Συγχρόνως, από την τσάντα της έβγαλε
μια μικρή συσκευή που αποτελείτο μόνο από μια οθόνη κι ένα λεπτό
μεταλλικό περίγραμμα γύρω της όπου καλώδια διακρίνονταν. Η Φενίλδα κρατούσε αυτή τη συσκευή με το άλλο της χέρι ενώ άγγιζε τον
τηλεοπτικό πομπό. Μουρμούρισε μερικά λόγια σε μια γλώσσα που ούτε ο Ελπιδοφόρος ούτε ο Τραθλάνος μπορούσαν να καταλάβουν, και η
οθόνη μπήκε ξαφνικά σε λειτουργία. Κινούμενες εικόνες πέρασαν γρή264
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γορα: εικόνες του διαδρόμου μέσα στον οποίο βρίσκονταν. Προς στιγμή είδαν τον εαυτό τους. Μετά είδαν κι άλλους: τον Τραθλάνο και μερικούς μισθοφόρους που είχαν, πιο πριν, έρθει να δουν τι γινόταν με
τον φρουρό. Μετά είδαν μια γυναίκα. Μετά είδαν έναν οπλισμένο άντρα–
Η εικόνα μπήκε σε ξαφνική παύση.
«Ο φρουρός που εξαφανίστηκε,» είπε η Φενίλδα, «σωστά;»
Ο Τραθλάνος ένευσε. «Ναι,» αποκρίθηκε ενώ την κοίταζε με περιέργεια. Η μάγισσα, με το σώμα της και μόνο, έμοιαζε να δημιουργεί κάποιου είδους κύκλωμα: σαν το ένα της χέρι να άρπαζε τις εικόνες από
τον πομπό και το άλλο να τις μετέφερε στη συσκευή με την οθόνη! Ο
Τραθλάνος δεν είχε ξαναδεί ποτέ κανέναν μάγο να κάνει κάτι τέτοιο,
μα τον Κρόνο!
«Εδώ,» είπε η Φενίλδα, «τον βλέπουμε να έρχεται.» Και η εικόνα στην
οθόνη άρχισε πάλι να κινείται: Ο μισθοφόρος βάδιζε, διασχίζοντας τον
διάδρομο. Η Φενίλδα, χωρίς να φαίνεται να πατά κάποιο κουμπί, έκανε
την κινούμενη εικόνα να τρέξει, αλλά τώρα προς τα μπροστά, προς το
παρόν, όχι προς το παρελθόν. Μια γυναίκα φάνηκε να μπαίνει στον
διάδρομο. Η Φενίλδα άφησε την εικόνα να κυλήσει ομαλά. «Την ξέρετε;»
Ο Ελπιδοφόρος ένευσε. «Μια οικονομολόγος του Συγκλητικού Ανακτόρου. Η Βερενίκη Πολύγλωσση.»
Η γυναίκα ήταν νεαρή, γύρω στα είκοσι· είχε κατάμαυρο δέρμα και
μενεξεδιά μαλλιά. Δεν έμοιαζε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση· παραπατούσε. Τα μαλλιά της ήταν ατημέλητα, τα ρούχα της επίσης.
«Ήταν άρρωστη;» ρώτησε η Φενίλδα.
«Δεν ξέρω,» είπε ο Ελπιδοφόρος. «Δε μου είχε αναφέρει κάτι...»
Η Βερενίκη έστριψε στο πέρας του διαδρόμου, πηγαίνοντας προς τα
εκεί όπου φρουρούσε ο μισθοφόρος.
«Μετά απ’αυτό,» είπε η Φενίλδα, «ο φρουρός εξαφανίζεται. Η Βερενίκη Πολύγλωσση είναι ακόμα εδώ; Γιατί ούτε εκείνη φαίνεται να επιστρέφει ύστερα. Μόνο ο Τραθλάνος και οι άλλοι μισθοφόροι πηγαινοέρχονται.»
Ο Ελπιδοφόρος έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό πομπό απ’το σακάκι
του. Πάτησε μερικά πλήκτρα, καλώντας τη Βερενίκη Πολύγλωσση.
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(Οι άνθρωποι που δούλευαν στο πανδοχείο δεν θυμόνταν τίποτα για
τρεις άντρες που ρωτούσαν να μάθουν προς τα πού είχε πάει ένα φορτηγό με φτερωτό κρανίο ζωγραφισμένο επάνω. «Αν έχουν περάσει δυο
χρόνια από τότε, αποκλείεται κανείς να τους θυμάται,» είπε η γυναίκα
του μπαρ μορφάζοντας καθώς μασούσε μαστίχα.
Η Βιργινία απογοητεύτηκε. Δεν το είπε αλλά φαινόταν στην όψη της.
Η Άνμα χαμογέλασε. «Μη δίνεις σημασία τι λένε. Θα τους βρούμε.»
«Αυτός ο δρόμος είναι τεράστιος, Άνμα. Ποιος θα τους είδε;»
«Έχε μου εμπιστοσύνη.» Τα πολεοσημάδια τής έλεγαν ότι βρισκόταν
στο σωστό μονοπάτι. Αλλά, δυστυχώς, τίποτα περισσότερο από αυτό.
Οι Ανθρωποκλέφτες και οι συγγενείς της Βιργινίας θα μπορούσαν να
είχαν πάει είτε ανατολικά είτε νοτιοδυτικά, ακολουθώντας τη Μακριά
Λεωφόρο, ή θα μπορούσαν να είχαν βγει από τη Μακριά Λεωφόρο και
να είχαν πάει... οπουδήποτε.)
Η Θάλεια δεν καθυστέρησε· άρχισε να δουλεύει αμέσως αφότου είχε
φύγει η Γολρίκα-Ρίε, αναμιγνύοντας ουσίες ενώ διάβαζε τα σημάδια
που της έδινε η Πόλη. Η όλη διαδικασία τη συνέπαιρνε, όπως πάντα.
Το ποίημα δεν χρειαζόταν να το γράψει· απλά χρειαζόταν να το βρει
μέσα σ’ένα βιβλίο με ερωτική ποίηση που είχε στη βιβλιοθήκη της.
Σε κάποια στιγμή, η διαίσθησή της την προειδοποίησε ότι κάτι ερχόταν. Ήταν απόγευμα, και η Θάλεια σταμάτησε τη δουλειά της, αφήνοντας ένα μίγμα να σιγοβράζει. Πλησίασε ένα παράθυρο του διαμερίσματός της στον όγδοο όροφο της πολυκατοικίας και κοίταξε κάτω.
Στη γέφυρα που οδηγούσε στον τέταρτο όροφο είδε σταματημένο ένα
τετράκυκλο όχημα, από το οποίο είχαν μόλις βγει δύο σωματοφύλακες
και τώρα έβγαινε και μια γυναίκα. Γαλανόδερμη, μαυρομάλλα, ντυμένη
με μπλε ταγέρ αποτελούμενο από σακάκι και φούστα. Τρεις χρυσές
καρφίτσες γυάλιζαν επάνω της.
Η Θάλεια την αναγνώριζε. Η Φαίδρα Χρυσόχρωμη. Και τα πολεοσημάδια δεν έλεγαν στη Θυγατέρα ότι η αριστοκράτισσα βρισκόταν εδώ
επειδή είχε μάθει για την επίσκεψη της Γολρίκα-Ρίε. Η άφιξη της Χρυσόχρωμης ήταν ανεξάρτητη προς οτιδήποτε άλλο αλλά, συγχρόνως,
σχετική – αυτό μαρτυρούσαν τα σημάδια της Πόλης στην αλχημίστρια.
Βγαίνοντας από το τετράκυκλο όχημα, η Φαίδρα είχε ενεργοποιημένο ένα ενεργειακό αλεξιβρόχιο γιατί ψιλόβρεχε. Οι σταγόνες της βροχής γλιστρούσαν και έφευγαν γύρω από την αριστοκράτισσα, σαν μια
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αόρατη σφαίρα να την κάλυπτε. Αλλά οι άκριες της σφαίρας – του ενεργειακού πεδίου – αχνοφαίνονταν μες στο απογευματινό φως.
(Η Βερενίκη Πολύγλωσση δεν απαντούσε στην κλήση του Ελπιδοφόρου, έτσι εκείνος κάλεσε άλλους ανθρώπους και ρώτησε να μάθει
πού βρισκόταν.
Κανείς δεν ήξερε.
Μια φίλη της είπε, μόνο: «Νομίζω πως δεν αισθανόταν καλά. Από
χτες. Ο Φρανκ Σιλκάρμπω ήταν μαζί της, Εξοχότατε. Ρωτήστε αυτόν.»
«Σ’ευχαριστώ.»
Ο Φρανκ Σιλκάρμπω ήταν ο μισθοφόρος που είχε εξαφανιστεί.)
Η Νορέλτα-Βορ έτρεχε στους σκοτεινούς δρόμους της Ανοιχτόφραγης, έτρεχε πάνω σε γέφυρες, έτρεχε μέσα σε σήραγγες, ανέβαινε και
κατέβαινε σκάλες. Ο κυνηγός βρισκόταν συνεχώς στο κατόπι της. Έμοιαζε να απολαμβάνει το κυνήγι· η Νορέλτα το διάβαζε στα πολεοσημάδια. Βιαστής, κατά πάσα πιθανότητα· αν ήταν απλός κλέφτης, ώς
τώρα πρέπει να τα είχε παρατήσει.
Αλλά εκείνη δεν την ενδιέφεραν αυτά τα σημάδια. Την ενδιέφεραν
όσα υπήρχαν και στον ασημένιο δίσκο στο χέρι της και στο περιβάλλον της Πόλης. Τα ακολουθούσε και νόμιζε ότι πλησίαζε πια... πλησίαζε... πλησίαζε στο κέντρο του σχήματος – ό,τι κι αν σήμαινε αυτό.
Ανέβηκε μια πέτρινη σκάλα στο πλευρό μιας πολυκατοικίας–
(ο κυνηγός ήταν πίσω της, όπως πάντα· «δε μπορείς να μου ξεφύγεις!» της φώναξε, γελώντας. «Έλα δω!»)
–και, φτάνοντας εκεί όπου η σκάλα συναντούσε το πλάι μιας αερογέφυρας ενώ από την άλλη μεριά τελείωνε σ’ένα μπαλκόνι της πολυκατοικίας, η Νορέλτα σταμάτησε. Απότομα.
Σταμάτησε γιατί είχε φτάσει στο τέλος.
Στο τέλος του σχήματος που υπήρχε στον ασημένιο δίσκο, στο κόσμημα της αρχαίας Θυγατέρας.
Η Νορέλτα είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή. Κι αισθάνθηκε, απρόσμενα, κάτι να τραβά το δεξί της πόδι προς τα κάτω. Το σημάδι στο πέλμα
της είχε ζωντανέψει: μαγνητιζόταν με τρομερή δύναμη προς τα κάτω.
Η Νορέλτα δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Προς στιγμή, πανικοβλήθηκε. Μετά ένα ενεργειακό ρεύμα τη διέτρεξε. Αλλά δεν ήταν δυσάρεστο.
Είχε έρθει σε επαφή με την ίδια την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια!
Δεν είχε καμια αμφιβολία γι’αυτό· το κατάλαβε αμέσως. Μυριάδες ε267
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ντυπώσεις πλημμύρισαν τον νου της· οι αισθήσεις της διευρύνθηκαν
με τρόπο αδιανόητο· η αντίληψη του χρόνου άλλαξε για τη Νορέλτα: ο
χρόνος έγινε μια παραίσθηση, ο χώρος ένα παιχνίδι.
Ο κυνηγός πλησίασε/την είχε πλησιάσει/θα την πλησίαζε, γελώντας.
«Κουράστηκες, λοιπόν, ε;» είπε/είχε πει/θα έλεγε.
Και μετά, αντικρίζοντας κάτι που το μυαλό του δεν μπορούσε να χωρέσει, ούρλιαξε κι έπεσε από την πέτρινη σκάλα κουτρουβαλώντας.
Όταν σταμάτησε να κουτρουβαλά, δεν σηκώθηκε ξανά όρθιος.
Η Νορέλτα-Βορ τον είχε κάνει να δει τον αντίστροφο κατοπτρισμό
της νόησής του επάνω στον εαυτό της.
Ύστερα η επαφή της με τη Ρελκάμνια έπαψε, σαν το κέντρο της διαδρομής, του σχήματος, να είχε μετατοπιστεί, και η Νορέλτα να μη βρισκόταν πλέον επάνω του.
Κοίταξε τον ασημένιο δίσκο στο χέρι της, συνοφρυωμένη. Νιώθοντας
ζαλισμένη. Ναι, όντως, η διαδρομή είχε αλλάξει.
Η Νορέλτα βγήκε στη γέφυρα. Τα πόδια της έτρεμαν, το στόμα της
ήταν ξερό, η αναπνοή της γρήγορη.
Τι ήταν αυτό το πράγμα που είχε η αρχαία Θυγατέρα μαζί της; Πού
το είχε βρει; Ή, μήπως, το είχε φτιάξει η ίδια;
Πρέπει να ξεκουραστώ, σκέφτηκε η Νορέλτα. Η άμεση επαφή με την
ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια την είχε τραντάξει, σωματικά και ψυχικά.
(Η Θάλεια περίμενε ν’ακούσει το κουδούνι της να χτυπά, ενώ χτένιζε
βιαστικά τα καστανά μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη.)
Ύστερα από πέντε ημέρες, η Κορίνα συγκέντρωσε όλους τους ηθοποιούς σε μια αίθουσα για να γνωριστούν μεταξύ τους και να τους μιλήσει για το έργο. Ο Χρίστος Πολυκράτης ήταν ο πιο τέλειος· ακόμα
και τώρα, βλέποντάς τον ανάμεσα στους άλλους, ήταν ο Χρίστος Λονάρβω. Ήταν αυτός.
Οι ηθοποιοί χαιρετιόνταν αναμεταξύ τους και συστήνονταν, χαμογελώντας και χαριτολογώντας. Δεν είχαν ξανασυναντηθεί ώς τώρα· η
Κορίνα είχε μιλήσει στον καθένα χωριστά και, μέχρι στιγμής, είχε δοκιμάσει τον καθένα χωριστά επίσης.
«Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στην ώρα σας!» είπε, στεκόμενη
μπροστά από τη μικρή κάβα με τα ποτά και τα γλυκίσματα. Οι ηθοποι268
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οί στράφηκαν να την αντικρίσουν, παύοντας να μιλάνε αναμεταξύ
τους. «Κανείς δεν άργησε παραπάνω από πέντε λεπτά.»
«Μας έχετε... μαγνητίσει, κύρια Σάρπενδηχ,» είπε ο ηθοποιός που θα
υποδυόταν τον Χανς. Η Κορίνα προτιμούσε να τον σκέφτεται ως Χανς
από τώρα, όχι με το κανονικό του όνομα.
Χαμογέλασε. «Ελπίζω το σενάριο να σας έχει μαγνητίσει περισσότερο απ’ό,τι εγώ.»
«Το σενάριο είναι πολύ ενδιαφέρον,» είπε η γυναίκα που θα υποδυόταν τη Ζιλκάμα τη συμβολαιογράφο, αν και κανείς τους δεν είχε ακόμα
διαβάσει ολόκληρο το σενάριο, μόνο την περίληψή του και κάποιες
συγκεκριμένες σκηνές που τους είχε δώσει η Κορίνα ώστε να υποδυθούν δοκιμαστικά τους ρόλους τους.
«Θα το διαβάσετε ολόκληρο τώρα που η συνεργασία μας έχει αρχίσει
επισήμως,» τους είπε, και τους μοίρασε αντίγραφα του σεναρίου: φύλλα δεμένα με σπιράλ.
«Είναι αλήθεια ότι εσείς το γράψατε;» τη ρώτησε η Ελεονόρα – ή,
μάλλον, η ηθοποιός που θα υποδυόταν την Ελεονόρα.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Κορίνα.
«Και ποιος το χρηματοδοτεί, αν επιτρέπεται;» ρώτησε ο Μαύρος Σαμ
παίρνοντας το σενάριο στα χέρια του.
Ναι, σκέφτηκε η Κορίνα, ικανοποιημένη, αυτή είναι ακριβώς η ερώτηση που θα έκανε ο Μαύρος Σαμ. «Εγώ.»
«Πρώτη φορά έρχεστε στην Ετερόχρονη;» είπε η Μαργκώ.
Και η Κορίνα σκέφτηκε: Ναι, η Μαργκώ όλα θέλει να τα ξέρει. Όλα θέλει να τα ψάχνει. «Εργαζόμουν αλλού, παλιότερα.»
«Δεν είναι το πρώτο έργο που σκηνοθετείς, έτσι;» είπε ο Χρίστος.
«Φυσικά και όχι. Αλλά, δυστυχώς, τα άλλα δεν έχουν γίνει ευρέως
γνωστά. Στα Σταυροδρόμια είχα γυρίσει κάποιες ταινίες.»
«Τόσο μακριά από εδώ;» έκανε η Ζιλκάμα.
«Ναι.
»Λοιπόν,» είπε η Κορίνα, έχοντας μοιράσει στους ηθοποιούς το σενάριο. «Θα ήθελα να παίξετε μια σκηνή του έργου όπου συμμετέχετε
όλοι. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα;»
Οι ηθοποιοί συμφώνησαν. «Γι’αυτό είμαστε εδώ,» είπε ο Χανς. «Για
να υποδυόμαστε.»
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Ακριβώς, σκέφτηκε η Κορίνα. «Ανοίξτε το σενάριο στη σελίδα ογδόντα-εννέα.»
Φύλλα γύρισαν, θροΐζοντας.
«Διαβάστε τη σκηνή,» είπε η Κορίνα. «Με την ησυχία σας. Μη βιαστείτε. Όταν είστε έτοιμοι, πείτε μου να ξεκινήσουμε.»
«Τα πράγματα φαίνονται άγρια εδώ,» παρατήρησε η Μαργκώ, διαβάζοντας.
«Λέει πως έχω έναν σκύλο μαζί μου,» είπε ο Νικόδημος στην Κορίνα.
«Θα τον έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας,» αποκρίθηκε εκείνη, και
πολλοί χαμογέλασαν ή γέλασαν.
Ο Ελπιδοφόρος ρώτησε τον Τραθλάνο: «Το ήξερες ότι ο Σιλκάρμπω
είχε σχέση με την Πολύγλωσση;»
«Το είχα ακούσει, ναι,» αποκρίθηκε εκείνος. «Αλλά δεν υπήρχε ποτέ
λόγος να δώσω ιδιαίτερη σημασία. Νομίζετε, Εξοχότατε, ότι αυτή ευθύνεται για την εξαφάνισή του;»
«Δεν ξέρω αν ευθύνεται ή όχι· πάντως εξαφανίστηκαν μαζί. Είναι βέβαιο.» Και, στρεφόμενος, βάδισε προς τα εκεί όπου φρουρούσε ο μισθοφόρος προτού χαθεί. Η Φενίλδα και ο Τραθλάνος τον ακολούθησαν – η μάγισσα έχοντας βάλει ξανά τη συσκευή με την οθόνη στην
τσάντα της.
«Μπορείς να προσπαθήσεις να βρεις τη Βερενίκη;» τη ρώτησε ο Ελπιδοφόρος όταν έφτασαν στα όρια της ακατοίκητης περιοχής του Ανακτόρου.
Η Φενίλδα έβγαλε ξανά την οθόνη και η εικόνα της νεαρής οικονομολόγου παρουσιάστηκε εκεί, αποθηκευμένη στη μνήμη της συσκευής. Η
Φενίλδα εστίασε το βλέμμα της πάνω στη Βερενίκη· το γυάλινο θραύσμα μες στο αριστερό της μάτι στραφτάλισε περίεργα. Ύστερα από
μισό λεπτό είπε: «Νομίζω πως μπορώ να την αισθανθώ.»
«Πού;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος.
Η Φενίλδα έδειξε, με τη ματιά της, προς τα σκοτεινά, ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου.
«Μακριά;»
«Αρκετά μακριά. Με το ζόρι την εντοπίζω.» Κρατούσε ακόμα την αίσθηση της Βερενίκης μέσα στο νου της. Η Φενίλδα είχε εξελίξει το Ξόρκι Ανιχνεύσεως· δεν χρειαζόταν αντανακλαστικές επιφάνειες γι’αυτό
όπως άλλοι μάγοι. Χρειαζόταν μόνο να φέρει το μυαλό της στη σωστή
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επαφή με τις σωστές συχνότητες. Χρησιμοποιούσε, φυσικά, μια τελείως ανορθόδοξη μέθοδο για να το επιτύχει αυτό. Τα μαγικά τάγματα
ήξερε πως θα σοκάρονταν αν τους την πρότεινε. Ήξερε, μάλιστα, πως
πιθανώς να ήταν επικίνδυνη για άλλους μάγους. Ίσως να έκανε ζημιά
στο μυαλό τους.
«Μπορείς να μας οδηγήσεις;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος, τραβώντας το
πιστόλι του.
«Θα προσπαθήσω.» Η Φενίλδα βάδισε μέσα στον διάδρομο, προς το
σκοτεινό βάθος. Ήταν έτοιμη, με μια σκέψη, να ρυθμίσει τους φακούς
επαφής της έτσι ώστε να διαπερνούν το σκοτάδι, αλλά ο Ελπιδοφόρος
την πρόλαβε ανάβοντας φακό. Εκείνος και ο Τραθλάνος, βέβαια, δεν
μπορούσαν να διαπεράσουν το σκοτάδι με τα μάτια τους. Καμια φορά
η Φενίλδα, τόσο χαμένη στις μαγικές μελέτες της και στις διευρυμένες
της αισθήσεις, ξεχνούσε ότι οι άλλοι άνθρωποι είχαν περιορισμούς που
εκείνη δεν είχε πλέον.
Τα μέρη γύρω τους ήταν τώρα όλο διαβρωμένα σίδερα, και βρόμικες
οσμές έρχονταν στα ρουθούνια τους. Το πάτωμα από κάτω τους έτριζε
ύποπτα. Έστριψαν σε μια γωνία και από το βάθος είδαν φως: ένα παλιό παράθυρο, ψηλά στον τοίχο, μισοκαλυμμένο με ξύλα και καλώδια.
Ένας γιγάντιος σωλήνας περνούσε από δίπλα του, γεμάτος τρύπες,
δίνοντας προς στιγμή την εντύπωση, μες στις σκιές, ότι ήταν κάποιο
πελώριο φίδι.
Η Βερενίκη γλίστρησε ξαφνικά πέρα από την εμβέλεια των αισθήσεων της Φενίλδα. «Την έχασα,» είπε η μάγισσα στον Ελπιδοφόρο.
«Αλλά είναι κάπου προς τα εκεί.» Έδειξε μια σκάλα στο βάθος δεξιά.
Παραδίπλα ήταν ένας ανελκυστήρας που έλειπε ο θάλαμός του· μονάχα το φρεάτιο είχε απομείνει. Μέσα του εφιαλτικά, υπερμεγέθη έντομα
περιφέρονταν, μολυσμένα πιθανώς από επικίνδυνες ουσίες που υπήρχαν στα εγκαταλειμμένα μέρη του Συγκλητικού Ανακτόρου. Ουσίες
που είχαν ξεμείνει από παλιά εργαστήρια που βρίσκονταν εδώ από
προτού συνενωθούν για να γίνουν ένα περίπλοκο οικοδόμημα με διαταγή της Παντοκράτειρας.
«Πάμε,» είπε ο Ελπιδοφόρος, και μαζί με τον Τραθλάνο βάδισαν
πρώτοι. Είχαν κι οι δυο τα πιστόλια τους σε ετοιμότητα. Κυκλοφορούσαν πλάσματα εδώ μέσα που ήταν πολύ πιο επικίνδυνα από υπερμεγέθη έντομα φρικιαστικά στην όψη.
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Η Φενίλδα τούς ακολούθησε, προσπαθώντας πάλι να εντοπίσει τη
Βερενίκη με το μυαλό της.
(Η Νορέλτα-Βορ, ξαπλωμένη μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της,
σκέφτηκε: Μα τον Κρόνο, τι μπορώ να κάνω μ’αυτό το πράγμα; Υπάρχει
τίποτα που δεν μπορώ να κάνω; ενώ στριφογύριζε το κόσμημα από
πάνω της, ανάμεσα στα δάχτυλά της, βλέποντάς το να στραφταλίζει
στο φως του κομοδίνου. Από τη μια μεριά του το σχήμα με τους ομόκεντρους κύκλους και τις τεθλασμένες γραμμές· από την άλλη το σημάδι των Θυγατέρων.)
Η Άνμα και η Βιργινία δεν πήγαν, την επόμενη μέρα, ούτε προς τα
ανατολικά πάνω στη Μακριά Λεωφόρο ούτε προς τα νοτιοδυτικά· έμειναν στην περιοχή όπου βρίσκονταν, κάνοντας κύκλους και ρωτώντας σε πανδοχεία και γκαράζ απ’όλες τις μεριές. Κανείς δεν τους έδινε
τις απαντήσεις που αναζητούσαν. Σ’ένα πανδοχείο μονάχα τούς είπαν
ότι, ναι, θυμόνταν αυτούς τους τρεις τύπους να έχουν περάσει κάποτε
– και, ναι, ίσως νάταν πριν από δυο χρόνια – ψάχνοντας ένα φορτηγό
που είχε πάνω του ζωγραφισμένο ένα φτερωτό κρανίο· μα δεν ήταν
σίγουροι προς τα πού είχαν πάει μετά· «εμείς δεν είχαμε δει, πάντως,
αυτό το φορτηγό· έτσι νομίζω, τουλάχιστον.» Και σ’ένα γκαράζ έλαβαν
την ίδια άχρηστη πληροφορία. Αλλά η Άνμα άρχισε να διακρίνει ότι τα
πολεοσημάδια ήταν, ίσως, λίγο πιο ευνοϊκά προς τα ανατολικά, σαν να
την τραβούσαν προς τα εκεί. Συγχρόνως, είχε την αίσθηση ότι έπρεπε
να είναι έτοιμη για οτιδήποτε: και μια Θυγατέρα της Πόλης πάντα εμπιστεύεται τη διαίσθησή της.
Σταματώντας το όχημά της στο πλάι ενός μικρού δρόμου κοντά στη
Μακριά Λεωφόρο, ο οποίος δεν συνδεόταν άμεσα μαζί της και ανήκε
στην περιοχή της Χλωμής Συνοικίας, η Άνμα πήγε στη μακρόστενη πίσω θέση του τετράκυκλου και, πατώντας πρώτα ένα κρυφό κουμπί
για να την ξεκλειδώσει, τη σήκωσε σαν να ήταν σκέπασμα μπαούλου.
Τα μάτια της Βιργινίας γούρλωσαν καθώς κοίταζε καθισμένη στη
θέση του συνοδηγού. Κάτω από το πίσω κάθισμα ο χώρος ήταν γεμάτος με όπλα. Διαφόρων ειδών. Σπαθιά, ξιφίδια, τουφέκια, καραμπίνες,
πιστόλια. «Τι κουβαλάς μαζί σου, Άνμα;»
Η Άνμα χαμογέλασε. Λάτρευε τα όπλα. Όλα τα όπλα. Της μιλούσαν.
Ήξερε τα πάντα γι’αυτά. «Οι καλύτεροι σύντροφοί μου,» είπε, και έ272
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βγαλε ένα τουφέκι, μια κοντόκαννη καραμπίνα, δύο πιστόλια, δύο ξιφίδια, και ένα σπαθί.
«Θα μας χρειαστούν;»
«Ποτέ δεν ξέρεις.»
«Πηγαίνουμε, δηλαδή, σε επικίνδυνες περιοχές;»
«Ίσως.» Το μόνο που γνώριζε ήταν ότι η διαίσθησή της την προειδοποιούσε. «Μην ξεχνάς ότι βρισκόμαστε στο κατόπι των Ανθρωποκλεφτών, Βιργινία.» Έκλεισε ξανά το πίσω κάθισμα. Στράφηκε στη Βιργινία κρατώντας ένα πιστόλι κι ένα ξιφίδιο. «Δες πώς ενώνονται,» είπε,
και τα ένωσε σέρνοντας το ξιφίδιο πάνω στο πιστόλι, δημιουργώντας
ένα πιστόλι με ξιφολόγχη. «Επίσης, το πιστόλι είναι διπλής λειτουργίας. Μ’αυτό τον διακόπτη την αλλάζεις. Τώρα είναι πυροβόλο· τώρα
ενεργοβόλο, μη θανατηφόρο – εκτός αν χτυπήσεις τον άλλο από κοντά, στο κεφάλι ή στην καρδιά, ίσως.»
«Δε μου χρειάζεται,» είπε η Βιργινία, διστακτική.
«Πάρ’ το,» επέμεινε η Άνμα. «Κρύψ’ το μες στα ρούχα σου.»
Η Βιργινία, αν και ακόμα διστακτική, το πήρε, κρατώντας το σαν να
ήταν κάποιο επικίνδυνο έντομο.
«Μη φοβάσαι, έχω κλείσει την ασφάλεια,» της είπε η Άνμα, και της
έδειξε πού ήταν η ασφάλεια. Μετά, τοποθέτησε το τουφέκι και το
σπαθί στο πάτωμα και τα έκρυψε κάτω από ένα πανί. Το πιστόλι το
έχωσε μες στο πανωφόρι της, το ξιφίδιο το πέρασε στη μπότα της. Την
κοντόκαννη καραμπίνα την πήρε μαζί της καθώς καθόταν ξανά στη
θέση του οδηγού και, μετά, την έβαλε δίπλα της.
Πάτησε το πετάλι και το τετράκυκλο όχημα ξεκίνησε. Η Άνμα το οδήγησε στη Μακριά Λεωφόρο πάλι, ακολουθώντας την προς τα ανατολικά. Ήταν απόγευμα, αλλά είχε πολλή κίνηση πάνω στον γιγάντιο
δρόμο.
Η Θάλεια άνοιξε την πόρτα και είδε στο κατώφλι της τη γυναίκα
που περίμενε. «Κυρία Χρυσόχρωμη...» είπε παριστάνοντας την έκπληκτη. Τη γνώριζε από παλιά· της είχε φτιάξει διάφορα σκευάσματα. Αλλά η σχέση τους δεν ήταν τόσο φιλική όπως με τη Γολρίκα-Ρίε. Δεν μιλούσαν στον ενικό.
Ή, μάλλον, η Θάλεια δεν της μιλούσε στον ενικό. Η Φαίδρα είπε: «Καλησπέρα, Θάλεια. Να περάσω, ή είσαι απασχολημένη;» Είχε απενεργοποιήσει πλέον το ενεργειακό αλεξιβρόχιο.
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«Φυσικά. Περάστε.» Η Θάλεια παραμέρισε από το κατώφλι και οδήγησε τη Φαίδρα προς το εργαστήριό της. «Υποθέτω πως θέλετε να σας
φτιάξω κάτι...»
«Ναι,» είπε η αριστοκράτισσα. «Και, μάλλον, δεν θα είναι δύσκολο
για σένα.»
Η Θάλεια είχε μια υποψία τι θα της ζητούσε. Πλησίασε το μίγμα που
σιγόβραζε και απενεργοποίησε την εστία από κάτω του· θα το φρόντιζε μετά. Στράφηκε στη Φαίδρα. «Σας ακούω.»
«Χρειάζομαι κάτι που θα με κάνει ελκυστική σε κάθε άντρα.»
«Έχω κάποια αρώματα...»
«Δε θέλω κάτι πρόσκαιρο, Θάλεια. Θέλω κάτι που θα διαρκέσει. Δεν
είναι για μια βραδιά.»
«Έχετε κατά νου κάποιον συγκεκριμένο άντρα;» Η Θάλεια κάθισε πίσω από έναν πάγκο γεμάτο χαρτιά, δοχεία, και διάφορες ουσίες.
«Δύο άντρες, για την ακρίβεια. Αλλά δεν θέλω κάτι που θα τους... ζαλίσει προσωρινά,» επανέλαβε η Φαίδρα με άλλα λόγια. «Θέλω κάτι που
θα τους κάνει πραγματικά και τους δύο να επιθυμούν να είναι μαζί
μου. Ο ένας ως σύζυγός μου, ο άλλος ως εραστής μου.»
Η κυρία Χρυσόχρωμη ήταν πολύ πιο... άμεση από τη Γολρίκα-Ρίε,
παρατήρησε η Θάλεια. Είχε αρχίσει, όμως, να τους βαριέται πια αυτούς
τους ευγενείς της Ανακτορικής Συνοικίας. Όλο ανοησίες ήταν. Τρελοί.
Τελείως τρελοί. Δεν ήταν η πρώτη φορά που της ζητούσαν περίεργα
πράγματα. Τουλάχιστον, πλήρωναν αρκετά καλά...
Αναστέναξε. «Θέλετε, υποθέτω, να κάνω εσάς, γενικά, πιο ερωτική
ως γυναίκα. Σωστά;»
Η Φαίδρα Χρυσόχρωμη συνοφρυώθηκε, μοιάζοντας λιγάκι προσβεβλημένη. «Νομίζεις ότι δεν είμαι αρκετά ερωτική;»
«Δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι ίσως θέλετε να σας ετοιμάσω κάτι που θα σας κάνει ακόμα πιο ερωτική απ’ό,τι είστε υπό φυσιολογικές
συνθήκες. Κάτι μόνιμο.»
Η Φαίδρα ήταν σκεπτική προς στιγμή. Ύστερα ήρθε ακριβώς μπροστά από τον πάγκο της Θάλειας, στεκόμενη από πάνω της σαν να ήταν
το αφεντικό της, ακουμπώντας τα χέρια της στην επιφάνεια του πάγκου, το ένα πλάι σ’ένα βιβλίο, το άλλο πλάι σ’ένα κολλώδες μίγμα μέσα σ’ένα πλατύ δοχείο. «Μπορείς όντως να κάνεις τέτοιο πράγμα;»
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«Γίνεται,» αποκρίθηκε η Θάλεια. «Αλλά θα ήθελα πρώτα να μάθω, ει
δυνατόν, γιατί το χρειάζεστε.»
«Σου εξήγησα γιατί το χρειάζομαι.»
«Εννοώ, περισσότερες λεπτομέρειες. Για ποιο λόγο επιθυμείτε να
προσελκύσετε αυτούς τους δύο άντρες;»
«Έχει καμια σημασία;» Η Φαίδρα την κοίταζε καχύποπτα. Έλεγαν ότι
οι ευγενείς των Παλαιών Οίκων ήταν πιο αυταρχικοί και υπερόπτες,
αλλά η Θάλεια είχε διαπιστώσει πολλάκις ότι αυτό δεν ήταν παρά μια
προκατάληψη. Οι Χρυσόχρωμοι ήταν Καινός Οίκος – όπως υποδήλωνε,
άλλωστε, το όνομά τους.
«Όσο περισσότερες πληροφορίες έχω, τόσο πιο καλά θα μπορώ να
κάνω τη δουλειά μου. Θέλετε να σας φτιάξω κάτι... δραστικό, έτσι δεν
είναι;»
«Ναι,» είπε η Φαίδρα. Έπιασε μια καρέκλα από δίπλα – την καρέκλα
που είχε χρησιμοποιήσει και η Γολρίκα-Ρίε – την τράβηξε κοντά, και
κάθισε. «Νομίζεις ότι έχει, πραγματικά, σημασία να ξέρεις;»
«Έτσι νομίζω.» Η αλήθεια ήταν πως ήταν απλά περίεργη. Αναρωτιόταν αν η Φαίδρα θα της έλεγε ακριβώς τα ίδια που της είχε πει και η
Γολρίκα.
Η Χρυσόχρωμη αναστέναξε. «Εντάξει,» είπε. Σταύρωσε τα πόδια της
στο γόνατο κάτω απ’την κοντή φούστα της και άναψε τσιγάρο. Άρχισε
να λέει στη Θάλεια για το στοίχημα που είχε βάλει με τη Γολρίκα-Ρίε...
(Ξυπνώντας λίγο πριν από το μεσημέρι, μέσα στο δωμάτιό της στο
ξενοδοχείο, η Νορέλτα-Βορ αναρωτήθηκε τι θα έκανε τώρα μ’αυτό το
φυλαχτό της αρχαίας Θυγατέρας. Πρέπει να το ξαναδοκιμάσω. Πρέπει,
οπωσδήποτε, να το ξαναδοκιμάσω.
Έφυγε απ’το ξενοδοχείο, πληρώνοντας για τη φιλοξενία και μην έχοντας σκοπό να επιστρέψει, και πήγε σε μια αγορά της Ανοιχτόφραγης.
Τα πολεοσημάδια την οδήγησαν σ’ένα κοσμηματοπωλείο και η Νορέλτα κοίταξε εκεί κάτι αργυρές αλυσίδες πίσω από μια βιτρίνα.
«Θα μπορούσα να σας βοηθήσω κάπως, κυρία;» τη ρώτησε ο ένας
από τους τρεις υπαλλήλους. Το μαγαζί ήταν μεγάλο, κι εκτός απ’τη
Νορέλτα ήταν άλλοι πέντε πελάτες τώρα εδώ.
Η Θυγατέρα έβγαλε τον ασημένιο δίσκο από την τσέπη της. «Ποια
αλυσίδα νομίζετε ότι θα ταίριαζε καλύτερα σ’αυτό το φυλαχτό; Έχω
χάσει την παλιά του.»
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Ο υπάλληλος το πήρε στο χέρι του, το κοίταξε πίσω από τα γυαλιά
του υψώνοντας ελαφρώς τα φρύδια. «Παλιό μοιάζει. Οικογενειακό
κειμήλιο, κυρία;»
«Ναι,» χαμογέλασε η Νορέλτα. «Ήταν της προγιαγιάς μου.»
«Χμμμ... Και πολύ προσεχτικά χαραγμένο... Για να δούμε...» Άνοιξε τη
βιτρίνα και έπιασε μια αλυσίδα. Την πέρασε στον κρίκο του ασημένιου
δίσκου. «Αυτή εδώ πώς σας φαίνεται;» Έδωσε το περιδέραιο στη Νορέλτα.
Εκείνη το πήρε στο χέρι της κι έκλεισε την αλυσίδα πίσω απ’τον λαιμό της. Ο υπάλληλος ύψωσε έναν καθρέφτη μπροστά της. Η Νορέλτα
κοίταξε τον εαυτό της. «Μ’αρέσει,» είπε. «Πόσο κάνει;»)
Όταν έπαιξαν τη δοκιμαστική σκηνή μπροστά της, η Κορίνα είπε
στους ηθοποιούς ότι ήταν όλοι τέλειοι. «Είστε τα ιδανικά άτομα για
την ταινία μου.» Και δεν υπερέβαλλε στο ελάχιστο. Τα πολεοσημάδια
γύρω τους – τα σημάδια που σχηματίζονταν από τις κινήσεις των σωμάτων τους, από τις σκιές τους, από τις θέσεις που έπαιρναν αναμεταξύ τους – της μαρτυρούσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακριβώς ό,τι
ζητούσε.
«Μας κολακεύετε, κύρια Σάρπενδηχ,» είπε η Ελεονόρα, χαμογελώντας. Η Κορίνα τούς σκεφτόταν όλους με τα ονόματα των ρόλων τους·
δεν υπήρχε λόγος, άλλωστε, να τους σκέφτεται πλέον με τα πραγματικά τους ονόματα. Η ηθοποιός που θα έπαιζε την Ελεονόρα μπορεί να
ήταν μια γενικά χαμογελαστή γυναίκα και λιγάκι ντροπαλή, ίσως, αλλά
η Κορίνα ήταν βέβαιη ότι έκρυβε μέσα της κάτι το πολύ άγριο, αυταρχικό, και σαδιστικό. Η δοκιμαστική σκηνή που είχαν παίξει μπροστά
της μόλις τώρα τής το είχε αποδείξει γι’άλλη μια φορά. Ήταν η σκηνή
που η Ελεονόρα αρνιόταν να διαλύσει τη συμμορία που είχε διαμορφώσει γύρω της: η σκηνή όπου όριζε τον εαυτό της ως δεύτερη εξουσία μέσα στο αποκλεισμένο Εμπορικό Κέντρο, αγνοώντας τα λόγια της
Ζιλκάμα και του Χρίστου και απειλώντας τους αν τολμούσαν να της
προκαλέσουν προβλήματα με τους ανόητους «νόμους» που προσπαθούσαν αυθαίρετα να θεσπίσουν.
«Δεν κολακεύω ποτέ,» αποκρίθηκε η Κορίνα, υπομειδιώντας.
«Μ’αρέσει πολύ όπως παίζετε.
»Πείτε μου τώρα: είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αύριο ή μεθαύριο; Θα
φύγουμε από την Ετερόχρονη, έχετε υπόψη σας.»
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«Θα φύγουμε;» έκανε ο Ρόλεμ. «Πού θα πάμε;»
«Στο Κοινόβιο.»
«Γιατί σε τέτοια συνοικία, κυρία Σάρπενδηχ;» είπε η Ζιλκάμα. Το
Κοινόβιο δεν είχε καλή φήμη, και όχι αδικαιολόγητα, όπως ήξερε η Κορίνα. Αλλά ούτε ήταν τόσο άθλιο όσο κάποιοι νόμιζαν. Απλώς μάζευε
πραγματικά πολύ κόσμο, κι αρκετές συμμορίες λυμαίνονταν τη συνοικία, αν και καμια επί του παρόντος δεν ήταν πολύ ισχυρή.
«Υπάρχουν και καλύτερα μέρη, σίγουρα, για να γυριστεί η ταινία...»
πρόσθεσε ο Χρίστος.
«Το Κοινόβιο είναι άψογο για τη δουλειά μας,» τους πληροφόρησε η
Κορίνα. «Μην ακούτε τι λένε. Βρίσκεις, κατά πρώτον, οικοδομήματα σε
πολύ καλές τιμές. Κι εμείς χρειαζόμαστε ένα αρκετά μεγάλο οικοδόμημα για το ‘Εμπορικό Κέντρο’ μας. Το έχω ήδη νοικιάσει, φυσικά.
»Επιπλέον, στο Κοινόβιο μπορείς να βρεις ανθρώπους πρόθυμους να
δουλέψουν για σένα με χαμηλούς μισθούς. Και είναι ιδανικοί για κομπάρσοι. Το έχω ήδη κανονίσει κι αυτό. Μας περιμένουν.» Και προς
την Ελεονόρα: «Τα μέλη της συμμορίας σου, που υποτίθεται ότι βρίσκονταν εδώ, σ’αυτή τη σκηνή, θα είναι από τέτοια άτομα. Απλά θα
στέκονται και θα κοιτάζουν, κρατώντας μερικά άσφαιρα όπλα και
μοιάζοντας άγριοι, έτοιμοι να σκοτώσουν τους πάντες στο όνομά
σου.»
Η Ελεονόρα χαμογέλασε, λιγάκι ντροπαλά ίσως. Θα της έφευγε αυτό,
σύντομα· η Κορίνα ήταν βέβαιη.
«Και είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης;» ρώτησε η Ζιλκάμα. «Αυτοί από
το Κοινόβιο, εννοώ. Είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης;»
Ο Μαύρος Σαμ γέλασε. «Λεχρίτες είναι!»
Η Κορίνα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, φυσικά! Μην ακούτε τι λένε για
το Κοινόβιο. Είναι, ομολογουμένως, λιγάκι... στριμωγμένη συνοικία,
αλλά όχι και τόσο κακή.» Όλοι οι κομπάρσοι που είχε προσλάβει ήταν
μέλη συμμοριών. Δεν ήταν δύσκολο να τους πείσει να συμμετάσχουν
στο έργο της.
«Θέλετε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε για εκεί αύριο-μεθαύριο;» ρώτησε
τους ηθοποιούς. «Ή έχετε κάποιες δουλειές που θα προτιμούσατε να
τακτοποιήσετε πρώτα;»
«Θα μείνουμε καιρό στο Κοινόβιο;» ρώτησε η Μαργκώ.
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«Μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Θέλω να μπείτε στο πετσί
των ρόλων σας. Να νιώσετε ακριβώς όπως θα ένιωθαν αυτοί, αποκλεισμένοι μες στο Εμπορικό Κέντρο. Η ταινία μας θα γίνει κλασική.»
Κατέβηκαν τη σκάλα με προσοχή, παραμερίζοντας θραύσματα
και πέτρες με τα πόδια τους.
«Υπάρχουν πατημασιές στη σκόνη,» παρατήρησε ο Τραθλάνος, δείχνοντας.
«Ναι, κι εγώ το είδα,» είπε ο Ελπιδοφόρος που κρατούσε τον φακό
τους. «Πρέπει σίγουρα να πέρασαν από δω.»
Φτάνοντας στο τέλος της σκάλας, βρέθηκαν σ’έναν στενό διάδρομο
όπου οι πατησιές συνεχίζονταν.
«Την ξαναβρήκες, Φενίλδα;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος, χωρίς να
στραφεί να κοιτάξει τη μάγισσα· την άκουγε να βαδίζει πίσω τους.
«Όχι.»
«Από δω πήγαν· είναι φανερό,» είπε ο Τραθλάνος, προχωρώντας κι
ανάβοντας κι εκείνος έναν φακό, τον οποίο προσάρτησε πάνω απ’το
πιστόλι του.
Ο Ελπιδοφόρος τον ακολούθησε. «Με προσοχή,» τον προειδοποίησε.
«Με προσοχή. Ούτως ή άλλως, έχουμε χάσει χρόνο· δεν βιαζόμαστε.»
Από τ’αριστερά του διαδρόμου κάτι αναλαμπές φάνηκαν, κι ύστερα
ο Ελπιδοφόρος είδε ότι προέρχονταν από σπασμένα καλώδια, απ’όπου
ενέργεια διέρρεε. Από πού έρχονται αυτά τα καλώδια; Από τα κατοικημένα μέρη; Ήταν σπατάλη ενέργειας. Τέλος πάντων. Το Συγκλητικό
Ανάκτορο ήταν τόσο περίπλοκο που ακόμα, ύστερα από τόσα χρόνια
που ήταν Πολιτάρχης εδώ, δεν το είχε μάθει τόσο καλά όσο θα έπρεπε.
Ορισμένες φορές τού έδινε την εντύπωση πως ήταν μια πελώρια, ζωντανή οντότητα από μέταλλα, πέτρες, κρύσταλλα, καλώδια, σωλήνες,
υγρά, και ενέργεια· και μέσα της παράσιτα τριγύριζαν.
Λίγο παρακάτω, ο δεξής τοίχος του διαδρόμου τελείωνε κι ένα χάσμα
φαινόταν, ένα κενό ανάμεσα στα παλιά οικοδομήματα που είχαν συνενωθεί για να δημιουργήσουν το Παντοτινό (νυν Συγκλητικό) Ανάκτορο. Ο Ελπιδοφόρος φώτισε προς τα πάνω, από περιέργεια, και εκεί δεν
είδε κενό, μονάχα ταβάνι. Φώτισε προς την αντίπερα μεριά του χάσματος και ο φακός του αποκάλυψε ένα πελώριο μηχάνημα: γρανάζια
και σωλήνες. Νόμιζε πως το θυμόταν αυτό το μηχάνημα, από παλιά,
από όταν ζούσε εδώ, στα ακατοίκητα μέρη του Παντοτινού Ανακτό278
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ρου, υπηρετώντας τους Υπερασπιστές της Παντοκράτειρας, τον Κρυφό Άρχοντα, ως ειδικός πράκτοράς τους, ως δούλος τους. Εκείνη την
εποχή μπορούσε πολύ εύκολα να βρίσκει τον δρόμο του μέσα στα ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου· τώρα είχε ξεχάσει πια τους μολυσματικούς λαβυρίνθους τους. Τόσα χρόνια είχαν περάσει...
«Εξοχότατε...» είπε ο Τραθλάνος.
«Τι;»
«Τον βρήκαμε.» Είχε το πιστόλι-φακό του στραμμένο προς τα κάτω,
μες στο χάσμα.
Ο Ελπιδοφόρος κοίταξε. Ο πυθμένας του χάσματος δεν φαινόταν· το
άνοιγμα πήγαινε πολύ βαθιά· αλλά φαίνονταν διάφορες προεξοχές
που έμοιαζαν να αποτελούν επίπεδα μέσα του. Επάνω σε μια απ’αυτές
τις προεξοχές ήταν ξαπλωμένος ένας άντρας.
Ο χαμένος μισθοφόρος.
Ο Φρανκ Σιλκάρμπω.
«Φενίλδα,» είπε ο Ελπιδοφόρος, πάλι χωρίς να στραφεί να κοιτάξει
τη μάγισσα. «Είναι ζωντανός;» Ο μισθοφόρος ήταν αρκετά μακριά αλλά ο Ελπιδοφόρος νόμιζε ότι μπορούσε να διακρίνει λεκέδες από αίμα
πάνω στα ρούχα του.
Η Φενίλδα μουρμούρισε γρήγορα κάποιο ξόρκι. Μετά είπε: «Δυστυχώς όχι, Ελπιδοφόρε, δεν είναι ζωντανός.»
Ο Τραθλάνος στράφηκε να την αντικρίσει. «Είσαι σίγουρη;»
«Ναι. Δεν υπάρχει ίχνος ζωτικής ενέργειας πάνω σ’αυτό το σώμα.»
«Αν πηγαίναμε πιο κοντά, ίσως...;»
«Δεν είναι ζωντανός. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι.»
Ρωτούσαν ξανά.
Ρωτούσαν σε γκαράζ, σε ενεργειακούς σταθμούς, σε πανδοχεία, ενώ
κατευθύνονταν ανατολικά. Κάπου-κάπου έβγαιναν από τη Μακριά
Λεωφόρο προτού ξαναμπούν. Βρήκαν ακόμα ένα άτομο που θυμόταν
αυτούς που αναζητούσαν: μια γυναίκα σ’ένα μεγάλο περίπτερο, όχι σε
γκαράζ ή πανδοχείο. «Ναι,» είπε, «τους θυμάμαι. Αν και ξέρετε πόσοι
άνθρωποι εδώ πέρα με ρωτάνε ό,τι μπορείς να φανταστείς; Πολλοί·
πάρα πολλοί. Αλλά τους θυμάμαι αυτούς τους τρεις. Αυτός εδώ,» έδειξε
τη φωτογραφία του πατέρα της Βιργινίας, «έλεγε πως έψαχνε την κόρη του. Ήταν πολύ ανήσυχος. Νομίζω ότι φοβόταν πως εκείνο το φορτηγό τού την είχε κλέψει.»
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«Προς τα πού πήγαν, θυμάστε;» ρώτησε η Βιργινία.
«Προς τ’ανατολικά, νομίζω.» Συνοφρυώθηκε. Ένευσε. «Ναι, σίγουρα
προς τ’ανατολικά.»
(Η Νορέλτα, φορώντας το περιδέραιο μέσα από τα ρούχα της, βγήκε
από το κοσμηματοπωλείο. Αισθανόταν τον ασημένιο δίσκο σαν ζωντανό επάνω στο δέρμα της, ανάμεσα στα στήθη της. Ήταν, μήπως, η
εντύπωσή της, ή όντως εξέπεμπε κάποια δύναμη; Η Νορέλτα δεν έβλεπε την ώρα να τον ξαναχρησιμοποιήσει για να φτάσει σ’εκείνο το κέντρο της διαδρομής, να έρθει πάλι σε επαφή με την ενεργειακή φύση
της Ρελκάμνια. Δεν ήξερε τι θα έκανε όταν βρισκόταν εκεί, αλλά κάτι
θα έβρισκε. Θα δοκίμαζε και θα έβλεπε.
Δεν ήθελε, όμως, να μείνει άλλο στην Ανοιχτόφραγη. Δεν ήθελε να
ακολουθήσει πάλι από εδώ τη διαδρομή, αν και τώρα ήξερε πως η διαδρομή θα ήταν πολύ διαφορετική, δεν θα ήταν η ίδια· το κέντρο της
μετατοπιζόταν, και μπορούσες να το βρεις μονάχα ακολουθώντας τα
πολεοσημάδια με τον σωστό τρόπο.
Η Νορέλτα-Βορ επισκέφτηκε ένα υποκατάστημα του Γ.Α.Σ., του Γενικού Αποταμιευτικού Συστήματος, πήρε λεφτά σε επιταγή, και πήγε
ν’αγοράσει ένα όχημα: ένα λιγνό, ανθεκτικό τετράκυκλο που της είχε
μπει στο μάτι από τις προάλλες που το είδε στο περιοδικό «Τιμόνια της
Ατέρμονης Πολιτείας».)
«Πώς έπεσε εκεί κάτω;» είπε ο Τραθλάνος, κοιτάζοντας ξανά τον
σκοτωμένο μισθοφόρο. «Γλίστρησε, ή τον έσπρωξαν;»
«Οτιδήποτε από τα δύο,» αποκρίθηκε ο Ελπιδοφόρος. «Αλλά το
πτώμα της Βερενίκης δεν είναι κοντά στο δικό του.»
«Η Βερενίκη δεν είναι νεκρή,» είπε η Φενίλδα. «Πριν από λίγο την εντόπιζα.»
«Νομίζεις ότι αυτή τον έσπρωξε;» Δεν ήταν βέβαιο σε ποιον απεύθυνε ο Τραθλάνος την ερώτησή του.
«Μέχρι να τη βρούμε,» είπε ο Ελπιδοφόρος, «δεν μπορούμε να ξέρουμε.»
«Αν κατεβαίναμε εκεί κάτω, Εξοχότατε,» είπε ο Τραθλάνος, «θα βλέπαμε αν κάτι τον χτύπησε. Κάποιο όπλο, για παράδειγμα.»
«Είναι πολύ μακριά μας, και δεν έχουμε σχοινί.»
«Δε χρειαζόμαστε σχοινί,» τους πληροφόρησε η Φενίλδα. «Θέλετε να
τον φέρω επάνω;»
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Στράφηκαν να την κοιτάξουν.
«Μπορείς;» είπε ο Ελπιδοφόρος.
«Χρειάζομαι μόνο λίγη βοήθεια από τα σπασμένα καλώδια που είδαμε πιο πριν.»
Η ιστορία της Φαίδρας δεν διέφερε από την ιστορία της Γολρίκα-Ρίε παρά μόνο σε κάτι ασήμαντες λεπτομέρειες. Επομένως, η Θάλεια συμπέρανε ότι κι οι δύο αριστοκράτισσες έλεγαν αλήθεια. Παλιά
ήταν φίλες αλλά πρόσφατα είχαν τσακωθεί. Άγρια. Καμια τους δεν είχε
πει ακριβώς γιατί είχαν τσακωθεί, αλλά, απ’ό,τι κατάλαβε η Θάλεια, ο
τσακωμός τους ήταν σχετικός με την προσωπική τους έπαρση και με
το αιώνιο ερώτημα αν οι Παλαιοί Οίκοι ήταν καλύτεροι από τους Καινούς. Όλα είχαν ξεκινήσει από κάτι που είχε κάνει η Γολρίκα-Ρίε σε μια
δεξίωση το οποίο είχε θίξει τη Φαίδρα, που μέχρι στιγμής τη θεωρούσε
φίλη της. Αλλά όχι πλέον, όπως είπε στη Θάλεια.
«Και θα φροντίσω να μετανιώσει για τις ενέργειές της. Δεν είναι η
πρώτη φορά που κάνει τέτοια πράγματα. Απορώ γιατί ώς τώρα ήμουν
τόσο ανόητη ώστε να τα αγνοώ!»
«Και νομίζετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να λύσετε τις
διαφορές σας;»
Η Φαίδρα την αγριοκοίταξε. «Δεν ήρθα εδώ για να λάβω συμβουλές!»
«Απλώς λέω...»
«Μπορείς να με βοηθήσεις, ή θα πρέπει να αναζητήσω βοήθεια από
αλλού;»
«Μπορώ,» είπε η Θάλεια. «Χρειάζομαι μόνο λίγο από το δέρμα σας,
λίγο από το αίμα σας, και ένα φιλί.»
«Ένα φιλί;»
Η Φενίλδα έβγαλε ένα μακρύ καλώδιο από την τσάντα της, φόρεσε ένα ζευγάρι μονωτικά γάντια, πλησίασε τα σπασμένα καλώδια
στον τοίχο, και ένωσε δύο από αυτά μεταξύ τους και με το δικό της
καλώδιο, το οποίο τράβηξε ώς την άκρη του χάσματος, όπου την περίμεναν ο Ελπιδοφόρος και ο Τραθλάνος.
«Τι θα κάνει, Εξοχότατε;» ρώτησε ο δεύτερος τον πρώτο.
«Μόνο εκείνη ξέρει.»
Η Φενίλδα ένωσε την άλλη άκρη του καλωδίου με μια συσκευή που
πήρε από την τσάντα της: έμοιαζε με δαχτυλίδι και ήταν λίγο μεγαλύ281
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τερη από τη γροθιά της. Μέσα στο δαχτυλίδι αμέσως ενέργεια άρχισε
να τρεμοπαίζει. Η Φενίλδα το άφησε κάτω, όρθιο, να στέκεται στα ποδαράκια στο πλάι του. Προσάρτησε μια άλλη, κρυσταλλική συσκευή
επάνω του η οποία ήταν, περίπου, όσο δυο δάχτυλά της. Έβγαλε ακόμα μια τέτοια συσκευή από την τσάντα της, την κράτησε μέσα στη
χούφτα της, και μουρμούρισε τα λόγια για ένα ξόρκι. Η συσκευή υψώθηκε στον αέρα.
«Φωτίστε μου το πτώμα,» είπε η Φενίλδα, και ο Ελπιδοφόρος το
φώτισε.
Η Φενίλδα οδήγησε, με το μυαλό της, την αιωρούμενη συσκευή επάνω στον νεκρό μισθοφόρο. Ύστερα είπε στον Ελπιδοφόρο και τον
Τραθλάνο: «Φύγετε από κοντά μου.»
Δεν έφεραν αντίρρηση.
Η Φενίλδα έβγαλε τα γάντια της και τα έβαλε στην τσάντα της.
Μουρμούρισε πάλι λόγια στη γλώσσα των μάγων, ενώ διέγραφε σύμβολα στον αέρα με τα δάχτυλά της. Η ενέργεια μέσα στο όρθιο δαχτυλίδι αναπήδησε, έτριξε δυνατά. Κι ένας παράξενος ήχος ακούστηκε,
σαν κάτι να είχε ξαφνικά ρουφήξει τον αέρα. Ο Ελπιδοφόρος όμως δεν
αισθάνθηκε καμια διακύμανση στον αέρα γύρω του, αλλά αισθάνθηκε
μια μυστήρια μετατόπιση, λες και κάποιος είχε τραβήξει το πάτωμα
κάτω απ’τα πόδια του – όχι απότομα, σταθερά.
Το πτώμα του Φρανκ Σιλκάρμπω παρουσιάστηκε στην άκρη του χάσματος, σαν ο αέρας να είχε ξεδιπλώσει και να το είχε πετάξει από μέσα του.
«Τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος!» αναφώνησε ο Τραθλάνος.
Ο Ελπιδοφόρος χαμογέλασε. Ήταν σίγουρος πως αυτό το κόλπο θα
είχε τρομάξει ακόμα και τους πιο ψαγμένους μάγους του τάγματος
των Ερευνητών.
«Μα τον Κρόνο!...» είπε ο Τραθλάνος. «Πώς... πώς έγινε αυτό;»
Η Φενίλδα ανασήκωσε τους ώμους. «Αναδίπλωσα τον χώρο της Ρελκάμνια προς στιγμή,» εξήγησε. Έσκυψε και απενεργοποίησε τη στρογγυλή συσκευή, κάνοντας την ενέργεια να πάψει να χορεύει μέσα στο
μεταλλικό δαχτυλίδι.
(Η Νορέλτα-Βορ οδηγούσε το καινούργιο της όχημα επάνω στη Μακριά Λεωφόρο, και της άρεσε η οδήγηση. Αλλά κάπου έπρεπε να σταματήσει, για να δοκιμάσει ξανά το φυλαχτό της αρχαίας Θυγατέρας.
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Έστριψε βόρεια και μπήκε στους μπλεγμένους δρόμους του Συμφύρματος, ανάμεσα στα πολλών ειδών, αταίριαστα οικοδομήματα.)
Η Φαίδρα Χρυσόχρωμη ήταν, στην αρχή, λιγάκι διστακτική να φιλήσει τη Θάλεια. Την κοίταζε μάλλον καχύποπτα και τη ρωτούσε γιατί
χρειαζόταν το φιλί· κι ακόμα κι όταν η Θάλεια τής εξήγησε αρνιόταν να
καταλάβει. «Είναι δυνατόν να βγάλεις συμπεράσματα για τον οργανισμό μου από ένα φιλί;»
«Φυσικά και είναι.»
Στο τέλος η Φαίδρα συμφώνησε να φιλήσει την αλχημίστρια γιατί
ήθελε να γίνει η δουλειά της. Η Θάλεια αισθανόταν τα χείλη της αριστοκράτισσας να είναι διστακτικά πάνω στα δικά της, πολύ πιο διστακτικά από της Γολρίκα, αλλά αυτό δεν είχε καμια σημασία. Το μυαλό της πήρε, από τις γεύσεις, τις πληροφορίες που χρειαζόταν.
«Πότε να ξανάρθω;» ρώτησε η Φαίδρα.
«Μεθαύριο.»
«Και θα είναι έτοιμο;»
«Θα είναι.»
Η Φαίδρα έφυγε από το διαμέρισμα της Θάλειας, κι εκείνη πήγε πάλι
στο παράθυρο για να κοιτάξει έξω. Σύντομα είδε την αριστοκράτισσα
να βγαίνει στη γέφυρα του τέταρτου ορόφου με το ενεργειακό αλεξιβρόχιό της ενεργοποιημένο, να μπαίνει στο όχημά της μαζί με τους
σωματοφύλακές της, και να φεύγει.
«Μάλιστα...» μουρμούρισε η Θάλεια. Αυτή η ιστορία, για κάποιο λόγο,
την είχε προβληματίσει. Όχι πως οι ευγενείς της Ανακτορικής Συνοικίας δεν ήταν όλο ανοησίες· αλλά την είχε προβληματίσει.
Άφησε το παράθυρο και επέστρεψε στη δουλειά της, ολοκληρώνοντας τις προετοιμασίες για τη Γολρίκα-Ρίε, χωρίς άλλους περισπασμούς στο μυαλό της. Της άρεσε η δουλειά της. Οι χυμικές ουσίες τής
μιλούσαν.
Κάτι όμως εξακολουθούσε να την ενοχλεί, βαθιά πίσω από τις άμεσες σκέψεις της.
Όταν τελείωσε, όταν τα είχε όλα έτοιμα, γέμισε το λουτρό του σπιτιού της με νερό, σαπούνι (δικής της παρασκευής), και διάφορα λάδια
και μυρωδικά (δική της παρασκευής επίσης), έβγαλε τα ρούχα της, και
βούλιαξε μέσα στο μπάνιο, αναστενάζοντας, νιώθοντάς το αμέσως να
χαλαρώνει και να ξεκουράζει το λευκόδερμο σώμα της. Έδεσε τα μαλ283
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λιά της κότσο πάνω από το κεφάλι της και κάθισε άνετα, βάζοντας τα
πόδια της επάνω. Άπλωσε το χέρι της κι έπιασε ένα τηλεχειριστήριο
από δίπλα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, μουσική άρχισε να παίζει από
το ηχοσύστημα στο σαλόνι: Πάνω στις Γέφυρες του Κόσμου, των Ασταμάτητων Τροχών.
Μετά από λίγο, ενώ το τρίτο τραγούδι άλλαζε – Χαιρετώντας τους
Παππούδες, των Ανώριμων Σαλτιμπάγκων – την πήρε ο ύπνος, και ονειρεύτηκε...
Κοίταξαν προσεχτικά το πτώμα.
«Δε φαίνεται να τον χτύπησε κανένα όπλο,» παρατήρησε ο Ελπιδοφόρος. «Το αίμα επάνω του είναι από τούτο εδώ το τραύμα.» Έδειξε
τον ώμο του νεκρού με το πόδι του· η στολή ήταν σκισμένη, το ίδιο και
η σάρκα από κάτω, αλλά αυτό πρέπει νάχε γίνει από το πέσιμο. Πέφτοντας μες στο χάσμα, κάπου είχε κοπεί. Αναμφίβολα, όμως, δεν ήταν τούτη η αιτία του θανάτου. Η ράχη του μάλλον είχε σπάσει.
Ο Τραθλάνος ένευσε. «Ναι, Εξοχότατε, έχετε δίκιο. Επομένως,» συμπέρανε, «ίσως να τον έσπρωξαν. Ή να γλίστρησε και να έπεσε.» Αλλά
δεν ακουγόταν και πολύ βέβαιος για το τελευταίο.
«Αν η Βερενίκη τον έσπρωξε, γιατί δεν επέστρεψε στα κατοικημένα
μέρη του Ανακτόρου; Νομίζει ότι μπορεί να ξεφύγει περνώντας μέσα
από τούτους τους λαβυρίνθους;» Του έμοιαζε εξωφρενικό του Ελπιδοφόρου, γιατί τους ήξερε τους συγκεκριμένους λαβυρίνθους αρκετά
καλά από τον καιρό που δούλευε για τους Υπερασπιστές της Παντοκράτειρας.
Ο Τραθλάνος κούνησε το κεφάλι συλλογισμένα. «Ας συνεχίσουμε να
ερευνούμε, Εξοχότατε.»
Ο Ελπιδοφόρος δεν έφερε αντίρρηση, ούτε η Φενίλδα. Προχώρησαν
κοιτάζοντας τις πατημασιές επάνω στη σκόνη του πατώματος. Αλλά
σύντομα δεν υπήρχαν πια ίχνη που μπορούσαν ν’ακολουθήσουν. Δεν
βρίσκονταν πλέον κοντά στο χάσμα· κατέβαιναν μια κυλινδρική σήραγγα, και το έδαφος ήταν γεμάτο από κάποια γλοιώδη ουσία που
βρωμούσε απαίσια.
Όταν βγήκαν από εκεί και βρέθηκαν σ’ένα δωμάτιο όλο σωληνώσεις
(το οποίο κάτι θύμιζε στον Ελπιδοφόρο από τις παλιές του, σκοτεινές
ημέρες εδώ), η Φενίλδα εστίασε πάλι το μυαλό της στην εικόνα της
Βερενίκης Πολύγλωσσης, προσπαθώντας να την εντοπίσει με μαγεία...
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(Η Νορέλτα-Βορ άφησε το όχημά της σ’ένα γκαράζ κι άρχισε να βαδίζει στους μπερδεμένους δρόμους του Συμφύρματος. Ήταν μεσημέρι,
αλλά δεν πεινούσε. Κρατούσε τον ασημένιο δίσκο στο ένα της χέρι και
ακολουθούσε τα πολεοσημάδια που της έδειχνε το σχήμα με τους ομόκεντρους κύκλους και τις τεθλασμένες γραμμές. Τα ακολουθούσε μέσα
στους δρόμους, προσπαθώντας να φτάσει στο κέντρο της διαδρομής.)
Η Άνμα και η Βιργινία κατευθύνονταν ανατολικά πάνω στη Μακριά
Λεωφόρο ενώ σκοτείνιαζε. Είχαν ρωτήσει σε αρκετά μέρη για τους ανθρώπους που έψαχναν, και πάλι κάποιος είχε τύχει να τους θυμάται,
σ’ένα μαγαζί όπου ο πατέρας και τα ξαδέλφια της Βιργινίας είχαν σταματήσει για να πάρουν προμήθειες: «Ανατολικά πρέπει να πήγαν. Ανατολικά.»
«Αν συνεχίσουμε έτσι,» είπε τώρα η Άνμα στη Βιργινία, «θα φτάσουμε στα Τελειώματα.»
«Τι είναι τα Τελειώματα;»
«Μια συνοικία, όχι και πολύ μακριά από εδώ. Ονομάζεται έτσι γιατί
μετά... τα μέρη είναι άγρια.»
«Δηλαδή;»
«Δεν έχω πάει ποτέ, Βιργινία, αλλά έχω δει τους χάρτες. Τους έχω
μαζί μου, μάλιστα. Και έχω ακούσει τι λέγεται γι’αυτές τις περιοχές.»
«Τι λέγεται;»
Η Άνμα έστριψε, βγαίνοντας από τη Μακριά Λεωφόρο, προς τα βόρεια, μπαίνοντας στον Σταθμό – μια συνοικία όπου τελείωναν, ή άρχιζαν, πολλές σιδηροδρομικές γραμμές: εναέριες, υπόγειες, επίγειες.
«Μετά τα Τελειώματα, προς τα ανατολικά, είναι η Νυχωτή, όπου λένε πως κυκλοφορούν πελώρια αιλουροειδή, τα οποία οι κάτοικοι καβαλούν.»
«Είναι αλήθεια;»
«Έχω δει φωτογραφίες. Εκτός αν είναι ψεύτικες, είναι αλήθεια. Δεν
ξέρω από πού έχουν έρθει αυτές οι τίγρεις, Βιργινία· μοιάζουν με εξωδιαστασιακές, αλλά υποτίθεται πως δεν είναι. Υποτίθεται πως είναι
απομεινάρια από τον καιρό που η Ρελκάμνια δεν ήταν οικοδομημένη
απ’άκρη σ’άκρη· από τον καιρό που είχαν έρθει οι πρώτοι άνθρωποι
στη διάστασή μας και την είχαν βρει άγρια.»
«Ζουν τόσα χρόνια αυτές οι τίγρεις;»
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Η Άνμα χαμογέλασε. «Όχι οι ίδιες, φυσικά. Οι απόγονοί τους. Οι κάτοικοι της Νυχωτής τις εκτρέφουν.
»Και μετά από τη Νυχωτή,» συνέχισε η Άνμα, «πάλι προς τα ανατολικά, είναι οι Σκοτεινές Συνοικίες, όπου το φως είναι πάντα χαμηλό,
γιατί μια μεγάλη σκιά έρχεται από την ανατολή – η σκιά του Απώτερου
Σκότους, ενός πέρατος της διάστασής μας.»
«Αποκλείεται οι Ανθρωποκλέφτες να πήγαν εκεί, Άνμα. Τι να έκαναν
εκεί;»
«Εσύ πες μου. Εσύ ήσουν κλεισμένη σ’εκείνο το φορτηγό με το φτερωτό κρανίο. Δε θυμάσαι πού βρισκόσουν όταν σε πρωτοέβγαλαν από
μέσα; Δε θυμάσαι τίποτα συγκεκριμένο από την περιοχή;»
Η Βιργινία συνοφρυώθηκε, προσπαθώντας να φέρει στο νου της εκείνες τις δυσάρεστες αναμνήσεις. Ήταν τότε τόσο τρομοκρατημένη,
τόσο τρομοκρατημένη... «Δε μας κράτησαν για πολύ έξω, εμένα και
τους άλλους που είχαν πιάσει,» είπε τελικά, καθώς η Άνμα σταματούσε
στο γκαράζ ενός πανδοχείου. «Μας έβγαλαν απ’το φορτηγό και μας
τράβηξαν αμέσως μέσα σε μια αποθήκη. Αλλά... αλλά όσο θυμάμαι το
περιβάλλον... ήταν κάπως σκοτεινό... Ήταν σαν μια σκιά... δεν ξέρω...
Δε νομίζω να ήταν αυτές οι Σκοτεινές Συνοικίες που λες. Αλλά το περιβάλλον είχε ένα σκοτάδι, Άνμα.»
«Μη μου λες τέτοια.»
«Νομίζεις ότι ήταν οι Σκοτεινές Συνοικίες;»
«Μπορεί.»
«Δεν έχεις ξαναπάει εκεί;»
«Σου είπα: πέρα από τα Τελειώματα δεν έχω ταξιδέψει ποτέ παλιότερα. Ας ξεκουραστούμε τώρα, και το πρωί βλέπουμε.»
Βγήκαν από το τετράκυκλο όχημά τους, πλήρωσαν τον φύλακα του
γκαράζ, και μπήκαν στο πανδοχείο, που η τραπεζαρία του ήταν γεμάτη
κόσμο, μουσική, καπνό, μυρωδιές, και φασαρία. Από δίπλα ένα μεγάλο
τρένο ακουγόταν να περνά, βροντώντας, και η αντανάκλασή του φάνηκε πάνω στα κρύσταλλα των παραθύρων, πελώρια και μεταλλική.
Την εντόπισε ξανά.
«Προς τα εκεί είναι,» είπε δείχνοντας ανάμεσα από τους πελώριους
σωλήνες.
«Η Βερενίκη;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος.
«Ναι.»
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«Κοντά μας;»
«Όχι και τόσο. Αλλά προς τα εκεί, σίγουρα.»
Ο Τραθλάνος προχώρησε πρώτος, διαλύοντας τα σκοτάδια με τον
φακό πάνω στο πιστόλι του–
Μια σκιά ήρθε φτεροκοπώντας από πάνω του, τσυρίζοντας διαπεραστικά, τρυπώντας τ’αφτιά τους. Γυαλιστερά μάτια μες στο σκοτάδι·
ένα μακρύ αποτρόπαιο ρύγχος· νύχια που αμέσως γαντζώθηκαν στους
ώμους του Τραθλάνου, σκίζοντας το αλεξίσφαιρο πανωφόρι του–
Ο Ελπιδοφόρος πυροβόλησε – και ξανά – και ξανά. Το κατάμαυρο
πτηνό τινάχτηκε πέρα και κάτω, αιμόφυρτο· έπεσε πάνω σ’έναν γιγάντιο σωλήνα.
«Τι σκατά!...» γρύλισε ο Τραθλάνος, αποπροσανατολισμένος, τρομαγμένος. «Τι σκατά, γαμώ τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος!»
Το πλάσμα, που θύμιζε υπερμεγέθη νυχτερίδα με τις μεγάλες δερμάτινες φτερούγες του, σφάδαζε πάνω στον γιγάντιο σωλήνα, γαντζωμένο με τα νύχια του για να μην πέσει, αιμορραγώντας άσχημα. Ο Ελπιδοφόρος το πυροβόλησε πάλι. Το τέρας έπεσε απ’τον σωλήνα, μένοντας ακίνητο μέσα σε μια λίμνη από το αίμα του.
«Σαν τις παλιές, κακές μέρες...» μουρμούρισε ο Ελπιδοφόρος, ενθυμούμενος τα φρικτά όντα που είχε σκοτώσει κατά καιρούς εδώ μέσα
όσο υπηρετούσε τον δαίμονα Ελκράσ’ναρχ, κοινώς γνωστό ως Υπερασπιστές της Παντοκράτειρας.
«Είσαι καλά;» ρώτησε η Φενίλδα τον Τραθλάνο.
«Ναι. Έτσι... έτσι νομίζω.» Ο μισθοφόρος άγγιζε τους ώμους του αλεξίσφαιρου, ενισχυμένου πανωφοριού του. Ήταν διαλυμένοι, αλλά η
σάρκα του από κάτω έμοιαζε άθικτη. «Δε με τραυμάτισε.» Κοίταξε το
νεκρό πλάσμα. «Μα τον Κρόνο,» είπε φωτίζοντάς το, «τα νύχια του
είναι από ατσάλι! Ή από κάποιο άλλο μέταλλο που θυμίζει ατσάλι.»
Η Φενίλδα εστίασε το βλέμμα της στον Τραθλάνο, μουρμουρίζοντας
ένα ξόρκι.
Ο Ελπιδοφόρος άλλαξε γεμιστήρα στο πιστόλι του, αν και ο προηγούμενος δεν είχε τελειώσει. Ήθελε να είναι πανέτοιμος για οτιδήποτε
άλλο μπορεί να παρουσιαζόταν.
«Τι;» ρώτησε ο Τραθλάνος τη μάγισσα, ανήσυχος.
«Τίποτα,» είπε εκείνη. «Έψαχνα απλώς να δω μήπως είχες μολυνθεί
από κάτι. Αλλά είσαι καλά.»
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Ο Τραθλάνος αναστέναξε. «Πάμε,» είπε. «Αναρωτιέμαι πώς η οικονομολόγος είναι ακόμα ζωντανή εδώ μέσα.»
«Δε θάναι ζωντανή για πολύ,» είπε ο Ελπιδοφόρος, «αν δεν τη βρούμε σύντομα.»
«Έχετε, πάντως, καλό σημάδι, Εξοχότατε...»
«Για την ηλικία μου, ε;»
«Όχι, δεν ήθελα να πω ότι....»
Ο Ελπιδοφόρος χαμογέλασε. «Πάμε,» είπε.
Η Νορέλτα-Βορ τα κατάφερνε ξανά! Τα κατάφερνε! Βάδιζε
στους δρόμους του Συμφύρματος ακολουθώντας τη διαδρομή. Δεν είχε
καμια σημασία που οι δρόμοι εδώ ήταν τόσο μπλεγμένοι. Δεν είχε μεγάλη σημασία, γενικά, ο φυσικός τόπος· είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία ο νοητικός τόπος. Αλλά η Θυγατέρα έπρεπε να διασχίσει τον φυσικό τόπο για να φτάσει στο κέντρο του νοητικού τόπου: για να έρθει σε
επαφή με την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια. Και, όπως σύντομα διαπίστωσε, ορισμένες φορές ο φυσικός τόπος δεν σε ευνοεί.
Έφτασε στην άκρη μιας γέφυρας και τα πολεοσημάδια τής έλεγαν
πως, αν ήθελε να συνεχίσει να ακολουθεί τη διαδρομή, έπρεπε να περάσει στο απέναντι μπαλκόνι.
Μα τους θεούς, η Νορέλτα δεν ήταν ποτέ καλή στα ακροβατικά! Αλλά τώρα δεν μπορούσε να τα παρατήσει· πλησίαζε στο κέντρο! Έβγαλε
τα παπούτσια της, τα έβαλε στην τσάντα της, ανέβηκε στα κάγκελα
της γέφυρας, και πήδησε.
Το μπαλκόνι δεν ήταν μακριά· πιάστηκε εύκολα από την άκρη,
σκαρφάλωσε πάνω στην κουπαστή του, και βρέθηκε μέσα, πέφτοντας
στα γόνατα. Σηκώθηκε όρθια και κοίταξε τη μπαλκονόπορτα μπροστά
της. Τα πολεοσημάδια τής αποκάλυπταν ότι το διαμέρισμα ήταν εγκαταλειμμένο και ότι προς τα εκεί έπρεπε να πάει για να συνεχίσει να
βρίσκεται πάνω στη διαδρομή.
Η Νορέλτα έκανε ν’ανοίξει τη μπαλκονόπορτα– Ήταν μανταλωμένη,
γαμώτο! Τράβηξε το πιστόλι από την τσάντα της και χτύπησε το τζάμι
με τη λαβή, σπάζοντάς το. Καθώς περνούσε έχοντας ξεχάσει να βάλει
τα παπούτσια της κόπηκε στα γυαλιά σκίζοντας τις κάλτσες της.
Τα τραύματα γρήγορα θεραπεύτηκαν ενώ συνέχιζε να βαδίζει μες
στο διαμέρισμα. Τα πολεοσημάδια την οδήγησαν μπροστά στην εξώπορτα. Αλλά κι αυτή ήταν κλειδωμένη. Όλο εμπόδια στον δρόμο της! Η
288

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

Νορέλτα πυροβόλησε την κλειδαριά, διαλύοντάς την. Βγήκε στον διάδρομο της πολυκατοικίας και ανέβηκε τις σκάλες χωρίς καθυστέρηση.
Όταν έφτασε στην ταράτσα, βγαίνοντας από μια καταπακτή, αισθανόταν ότι πλησίαζε στο κέντρο της διαδρομής. Ο ενθουσιασμός της κορυφώθηκε. Κοίταξε τον ασημένιο δίσκο στο χέρι της. Ναι, εδώ είναι!
Εδώ! παρατήρησε από τα σημάδια που διέκρινε στο σχήμα.
Έκανε μερικά βήματα πάνω στην ταράτσα, περνώντας κάτω από
καλώδια και δίπλα από μια κεραία – και το δεξί της πόδι κόλλησε στο
πάτωμα. Ολόκληρο το σώμα της διαπεράστηκε από μια πανίσχυρη δύναμη. Η Νορέλτα-Βορ έμεινε ακίνητη, αγαλματωμένη, ανήμπορη να
κουνηθεί... ενώ το μυαλό της ταξίδευε, η συνείδησή της απλωνόταν...
Η Θάλεια άκουσε κάποιον να μπαίνει στο διαμέρισμά της, να βαδίζει
στο πάτωμα· και είχε την παράξενη αίσθηση ότι δεν ήταν άγνωστος.
Βγήκε από το λουτρό ενώ τύλιγε μια ρόμπα γύρω της και, συγχρόνως,
συνειδητοποιούσε ότι πρέπει να ονειρευόταν. Κάτι το... μη πραγματικό
υπήρχε στον χώρο.
Η Θάλεια έφυγε από το μπάνιο, περίεργη να δει ποιος, μέσα στο όνειρό
της, είχε εισβάλει στο σπίτι της. Στο σαλόνι συνάντησε μια γυναίκα με
δέρμα κατάλευκο σαν χιόνι και μαλλιά μακριά και καστανά, ντυμένη με
μαύρο φόρεμα, κόκκινο γιλέκο, και πολλά κοσμήματα.
«Ποια είσαι εσύ;» ρώτησε η Θάλεια.
Η άγνωστη στράφηκε να την αντικρίσει. Χαμογέλασε. «Γεια,» είπε.
Η Θάλεια συνοφρυώθηκε. «Γνωριζόμαστε;...»
Η άγνωστη γέλασε. «Δε νομίζω νάχουμε ξανασυναντηθεί. Αλλά... πρέπει να είσαι Αδελφή μου. Έτσι δεν είναι;»
Η Θάλεια την κοίταξε ερευνητικά. Γέλασε κι εκείνη, θυμίζοντας στον
εαυτό της ότι ήταν όνειρο. «Μπορεί,» είπε, «δεν ξέρω.»
Η άγνωστη έβγαλε το δεξί γοβάκι της κι έστρεψε το γυμνό της πέλμα
προς τη Θάλεια. Είχε επάνω το σημάδι των Θυγατέρων.
«Ναι,» είπε η Θάλεια, «είσαι Αδελφή μου.» Κι έστρεψε κι εκείνη το δικό
της πέλμα προς την άγνωστη. «Αλλά σε ονειρεύομαι, δεν είσαι πραγματική.»
Η άγνωστη γέλασε πιο δυνατά. «Έτσι νομίζεις; Νομίζεις ότι με ονειρεύεσαι;»
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«Φυσικά και σε ονειρεύομαι!» είπε η Θάλεια, διασκεδασμένη. «Το ξέρω
πως κοιμάμαι. Με πήρε ο ύπνος μες στο μπάνιο. Είναι αργά και ήμουν
κουρασμένη.»
«Αργά;» Η άγνωστη συνοφρυώθηκε. «Τι ώρα ακριβώς;»
«Καμια ώρα πριν από τα μεσάνυχτα πρέπει νάναι.» Η Θάλεια έψαξε
για το μεγάλο ρολόι στον τοίχο του σαλονιού, αλλά στη θέση του είδε
μονάχα έναν στρογγυλό πίνακα που απεικόνιζε ένα πελώριο μάτι.
«Ο χρόνος...» μουρμούρισε η άγνωστη. «Βέβαια, ο χρόνος είναι μονάχα
στο μυαλό μου...»
«Τι εννοείς;»
«Πώς σε λένε;» ρώτησε η άγνωστη.
«Θάλεια. Εσένα;»
«Νορέλτα-Βορ.»
«Τι κάνεις μέσα στο όνειρό μου, Νορέλτα-Βορ;»
«Βασικά, τυχαία ήρθα εδώ – ή ίσως να ήταν πολεοτύχη... Ταξίδευα...
ταξίδευα στη Ρελκάμνια, και γλίστρησα προς τα εκεί όπου αισθανόμουν
μια από τις έλξεις. Το ήξερα ότι κάποια Αδελφή μου πρέπει να ήταν εκεί
κοντά.»
Η Θάλεια χαμογελούσε. Πολύ παράξενα όνειρα είχε αρχίσει να βλέπει!
Ίσως κάποια από τις χυμικές ουσίες να την είχε επηρεάσει. Αλλά ποια;
«Κάθισε, τότε,» είπε. «Μη στέκεσαι.»
«Ευχαριστώ.» Η Νορέλτα-Βορ φόρεσε πάλι το γοβάκι της και κάθισε
στον καναπέ. «Συγνώμη αν σε ανησύχησα.»
«Δεν πειράζει· κοιμάμαι ούτως ή άλλως.»
Η Νορέλτα γέλασε.
Η Θάλεια γέμισε δύο ποτήρια με Σεργήλιο κρασί από τη μικρή κάβα
στη γωνία και πρόσφερε το ένα στην Αδελφή της προτού καθίσει δίπλα
της.
«Ευχαριστώ.» Η Νορέλτα ήπιε μια γουλιά. «Πού μένεις;»
«Στην Ανακτορική Συνοικία, επί του παρόντος.»
«Χμμ. Γι’αυτό δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ, ίσως. Είσαι μακριά από τα
μέρη όπου συχνάζω... Ή... ή μήπως...;»
«Τι;» Η Θάλεια κοίταζε την ονειρική Θυγατέρα με μεγάλη περιέργεια.
Πώς την είχε φανταστεί; Έμοιαζε τόσο πραγματική, γαμώτο!
«Τι χρονιά είναι, Θάλεια;»
Η Θάλεια τής είπε τη χρονολογία.
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«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Νορέλτα, χαμογελώντας. «Προς στιγμή φοβήθηκα ότι ίσως να είχα καταλήξει πενήντα χρόνια στο μέλλον ή στο
παρελθόν – ξέρεις.» Γέλασε.
Η Θάλεια χαμογέλασε από ευγένεια. Δεν καταλάβαινε τι της έλεγε. Αλλά λογικό δεν ήταν; Την ονειρευόταν! Ήπιε μια γουλιά από το κρασί της,
και διαπίστωσε ξαφνικά ότι, τελικά, ήταν Γλυκός Κρόνος. Ναι – ονειρευόταν, φυσικά.
«Τι κάνεις, Θάλεια; Εννοώ γενικά.»
«Αλχημίστρια είμαι.»
«Αλχημίστρια;»
«Ναι. Ασχολούμαι με χυμικές ουσίες. Τις καταλαβαίνω. Η Πόλη μού
δείχνει τα πάντα γι’αυτές. Με διδάσκει χωρίς να χρειάζεται να διαβάσω
τίποτα.»
Η Νορέλτα ένευσε παρατηρώντας την. Τα μάτια της γυάλιζαν· τα χείλη της χαμογελούσαν.
Η Θάλεια την έβρισκε συμπαθητική. Άνετα θα την ξάπλωνε τώρα στον
καναπέ. Αναρωτιόταν τι γεύση να είχαν οι ρώγες των μαστών της. «Εσύ
με τι ασχολείσαι, ονειρική Αδελφή μου;» ρώτησε, γέρνοντας προς το μέρος της.
Η Νορέλτα γέλασε, μοιάζοντας λιγάκι αιφνιδιασμένη από την κίνηση
της Θάλειας. «Ασχολούμαι με... διάφορα πράγματα... Δεν έχω κάτι... πολύ
συγκεκριμένο.»
Η Θάλεια άγγιξε το γόνατο της ονειρικής Θυγατέρας, σέρνοντας το χέρι της προς τα πάνω, στον μηρό.
Η Νορέλτα τής έπιασε τον καρπό, γελώντας. «Στάσου,» είπε, δείχνοντας διασκεδασμένη. «Δεν είναι όνειρο. Όχι τελείως. Και... δεν το κάνω
αυτό όταν είμαι ξύπνια, οπότε, νομίζω, ούτε εδώ.»
Η Θάλεια αναστέναξε απογοητευμένα. «Γιατί όχι; Έχεις δοκιμάσει;»
Η Νορέλτα γελούσε. «Όχι, αλλά το ξέρω πως δεν είναι για μένα. Δεν το
λέω για να σε προσβάλλω.»
«Ναι,» είπε η Θάλεια, «δεν πειράζει,» και ήπιε ακόμα μια γουλιά από
τον Γλυκό Κρόνο της. «Αλλά αν αλλάξεις γνώμη...» φίλησε το πλάι του
αφτιού της ονειρικής Θυγατέρας, «θα ήθελα πολύ να σε δοκιμάσω – από
πάνω ώς κάτω.»
Η Νορέλτα ακόμα γελούσε. «Σε παρακαλώ, σταμάτα,» είπε απομακρύνοντάς την ευγενικά από τους ώμους. «Δεν είναι όνειρο. Όχι τελείως,»
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επανέλαβε. «Μίλησέ μου για σένα,» ζήτησε. «Πες μου τι κάνεις αυτό τον
καιρό. Όταν πρωτομπήκα εδώ, νόμιζα ότι σε απασχολούσε κάτι· σαν η
Πόλη να μου το έδειχνε.»
«Έχω μπλέξει με δυο τρελές αριστοκράτισσες,» είπε η Θάλεια.
«Τι τρελές αριστοκράτισσες;» Ξαφνικά, ένα αναμμένο τσιγάρο βρισκόταν στο χέρι της Νορέλτα· τα χείλη της άγγιξαν την άκρη του, και η
Θάλεια, κοιτάζοντας την, αισθάνθηκε τις θηλές της να σκληραίνουν.
Καθάρισε τον λαιμό της, ήπιε μια γουλιά Γλυκό Κρόνο. «Μου ζητάνε να
τις κάνω πιο ερωτικές.»
Η Νορέλτα γέλασε ξανά. «Μη με κοροϊδεύεις!»
«Δε σου κάνω πλάκα. Έχουν βάλει στοίχημα οι ανώμαλες.»
Η Βιργινία δεν μπορούσε να κοιμηθεί άνετα στο δωμάτιο που έκλεισε μαζί με την Άνμα. Όλη νύχτα ακουγόταν φασαρία από την τραπεζαρία. Κάθε τρεις και λίγο την ξυπνούσαν, και τα όνειρά της ήταν πάντα
ταραγμένα. Η Άνμα δεν έμοιαζε να ενοχλείται· τουλάχιστον, η Βιργινία
δεν την είδε ποτέ να κουνιέται από τη θέση της.
Το πρωί, τη ρώτησε: «Κοιμήθηκες;»
«Όχι και τόσο καλά,» αποκρίθηκε η Άνμα, χτενίζοντας τα κοντά ξανθά μαλλιά της.
Κατέβηκαν στην τραπεζαρία του πανδοχείου και, τώρα που ήταν λιγάκι πιο ήσυχη μες στο πρωινό, ρώτησαν τους υπάλληλους αν είχαν,
πριν από δυο χρόνια, δει τον πατέρα και τα ξαδέλφια της Βιργινίας.
Κανείς δεν τους θυμόταν.
Η Άνμα και η Βιργινία πήραν το όχημά τους από το γκαράζ και έφυγαν, περνώντας κάτω από μια γέφυρα όπου έτρεχε θορυβωδώς ένα
τρένο: νόμιζες ότι θα τη γκρέμιζε από στιγμή σε στιγμή.
«Θα συνεχίσουμε να ρωτάμε;» είπε η Βιργινία.
«Δεν έχω καμια καλύτερη ιδέα,» αποκρίθηκε η Άνμα, οδηγώντας το
όχημά τους προς τη Μακριά Λεωφόρο.
Αφού είχαν ρωτήσει σε μερικά γκαράζ και άλλα καταστήματα βόρεια και νότια του γιγάντιου δρόμου, αποφάσισαν πάλι να πάνε ανατολικά, μην έχοντας πάρει καμια πληροφορία.
Η Άνμα είπε: «Πλησιάζουμε στο τέλος της Μακριάς Λεωφόρου.»
«Πού τελειώνει;»
«Στα Τελειώματα. Και μετά από εκεί, όπως σου είπα, οι περιοχές είναι άγριες.»
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Ρωτώντας από το ένα μέρος στο άλλο, έφτασαν λίγο πριν από το μεσημέρι στο τέρμα της Μακριάς Λεωφόρου. Ο γιγάντιος δρόμος απλά
σταματούσε, εξαφανιζόταν, χωριζόταν σε πέντε μικρότερους δρόμους,
και διάφορους άλλους δρόμους ακόμα πιο μικρούς, προς κάθε κατεύθυνση.
«Εδώ είναι τα Τελειώματα;» ρώτησε η Βιργινία.
«Εδώ,» είπε η Άνμα, και οδήγησε προς ένα πανδοχείο εκεί όπου η
Μακριά Λεωφόρος χανόταν. Η πινακίδα του έγραφε ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΩΝ
ΔΡΟΜΩΝ, με πελώρια γράμματα που ήταν προφανές ότι μπορούσαν
να φωτίζουν αλλά τώρα, λόγω ημέρας, δεν φώτιζαν.
Η Άνμα σταμάτησε το όχημά της στο γκαράζ, αγόρασε δύο ενεργειακές φιάλες από τους φύλακες, και ρώτησε αν είχαν δει «αυτούς τους
τρεις ανθρώπους», δείχνοντάς τους τις φωτογραφίες. «Πρέπει να πέρασαν από εδώ πριν από δυο χρόνια, ψάχνοντας ένα φορτηγό μ’ένα
φτερωτό κρανίο επάνω. Παράξενο κρανίο· δεν έμοιαζε γι’ανθρώπινο.
Περίπου σαν αυτό.» Τους έδειξε το σκίτσο που είχε κάνει.
Οι δύο φύλακες του γκαράζ το κοίταξαν καθώς κοίταζαν και τις φωτογραφίες. Ο ένας, που μασούσε μαστίχα – γαλανόδερμος και καραφλός, με μεγάλα αφτιά – έμεινε σιωπηλός· μόρφασε μόνο, σαν να ήθελε να πει Δεν έχω ιδέα. Ο άλλος – ένας τύπος με κατάμαυρο δέρμα, μακριά πράσινα μαλλιά, και μικρό μούσι στο σαγόνι – είπε: «Ναι, είχανε
περάσει, νομίζω. Ρωτούσαν γι’αυτό το φορτηγό που λες.»
«Προς τα πού πήγαν μετά; Τους ψάχνουμε. Μπορεί να βρίσκονται σε
κίνδυνο.»
«Νομίζω πως έλεγαν ότι η κόρη τους είναι μες στο φορτηγό, ότι την
είχαν αρπάξει οι Ανθρωποκλέφτες. Τους είπα: ‘Άμα την έχουν αρπάξει
οι Ανθρωποκλέφτες, καλύτερα να μείνετε μακριά, γιατί θα βρεθείτε
μες στο στόμα του Σκοτοδαίμονος.’ Αλλά δεν ήθελαν να μ’ακούσουν,
έτσι τους είπα προς τα πού είχε πάει το φορτηγό, και τ’ακολούθησαν.»
«Προς τα πού είχε πάει το φορτηγό;» ρώτησε αμέσως η Βιργινία.
Ο μαυρόδερμος άντρας την κοίταξε από πάνω ώς κάτω σαν να ήθελε
να βεβαιωθεί για κάτι συγκεκριμένο επάνω της. «Ανατολικά, κούκλα.
Κυκλοφορεί μια φήμη πως οι Ανθρωποκλέφτες έχουν κάτι φυλακές
στις Σκοτεινές Συνοικίες· ότι εκεί βάζουν τους κλεμμένους ανθρώπους
μέχρι που να τους... κάνουν ό,τι τους κάνουν.»
Η Βιργινία κοίταξε την Άνμα.
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Η Άνμα δεν στράφηκε να την κοιτάξει. «Ευχαριστούμε,» είπε στον
μαυρόδερμο άντρα παίρνοντας τις φωτογραφίες και το σκίτσο στο
χέρι της ξανά.
«Γιατί τους ψάχνετε;» ρώτησε εκείνος. «Φίλοι σας είναι;»
«Ναι,» είπε η Άνμα.
«Δύσκολο να τους βρείτε ύστερα από δυο χρόνια, πάντως. Κι αν είχαν μπλέξει και με τους Ανθρωποκλέφτες....» Άφησε την πρότασή του
εσκεμμένα ανολοκλήρωτη.
«Καλή σου μέρα,» του είπε η Άνμα, και στράφηκε στο όχημά της ξανά.
«Γεια.»
Η Βιργινία και η Άνμα μπήκαν στο τετράκυκλο, και η δεύτερη το έβγαλε από το γκαράζ.
«Άνμα...»
«Τι;»
«Εκεί πρέπει να πήγαν. Στις Σκοτεινές Συνοικίες. Το θυμάμαι – είμαι
σίγουρη πως το περιβάλλον ήταν... σκοτεινό – είχε κάτι το περίεργα
σκοτεινό όταν μας έβγαλαν απ’το φορτηγό.»
«Μας παρακολουθούν,» είπε η Άνμα καθώς οδηγούσε απομακρύνοντας το όχημά τους από το γκαράζ.
Η Βιργινία ξαφνιάστηκε. «Τι;»
«Μας παρακολουθούν. Εδώ και καμια ώρα.»
«Από προτού έρθουμε στο πανδοχείο;»
«Ναι.»
«Πώς το κατάλαβες;»
«Το κατάλαβα.» Η Άνμα οδήγησε προς το εσωτερικό των Τελειωμάτων, ανάμεσα σε ψηλές πολυκατοικίες, μέσα σε δρόμους που δεν ήταν
ούτε κατά διάνοια τόσο μεγάλοι όσο η Μακριά Λεωφόρος.
Αποφάσισαν να ξεκινήσουν μεθαύριο.
Όταν η ώρα ήρθε, συνάντησαν την Κορίνα εκεί όπου είχαν συμφωνήσει, στη γωνία Ευκάμπτου και Βορτέμπω. Τους περίμενε έξω από
ένα ψηλό επιβατηγό όχημα με έξι μεγάλους τροχούς. Το φως του πρωινού ήλιου παιχνίδιζε πάνω στα ξανθά μαλλιά της, κάνοντας το πορφυρό δέρμα της να μοιάζει φλεγόμενο. Τα σκούρα μπλε γυαλιά της
στραφτάλιζαν. Φορούσε ένα πράσινο, έξωμο φόρεμα που κρατιόταν
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από τον λαιμό, ψηλά λευκά γάντια χωρίς δάχτυλα, και ελαφρύ λευκό
μανδύα. Έμοιαζε με το πιο αληθινό πράγμα στον δρόμο.
Πλάι της στεκόταν ένας άντρας ψηλότερος από εκείνη (και η Κορίνα
ήταν αρκετά ψηλή γυναίκα) και πιο εύσωμος. Το δέρμα του ήταν λευκό με απόχρωση του ροζ, τα μαλλιά του μαύρα και σγουρά. Φορούσε
πέτσινο πανωφόρι, και πάνω στο πρόσωπό του είχε μια άσχημη ουλή
που ξεκινούσε από το μέτωπο, περνούσε δίπλα απ’το δεξί μάτι, και τελείωνε στο μάγουλο. Τους τρόμαζε όλους λιγάκι αυτός ο άντρας. Ποιος
ήταν; Δεν τον είχαν ξαναδεί.
«Καλημέρα,» τους χαιρετούσε η Κορίνα καθώς κατέφθαναν ο ένας
κατόπιν του άλλου. «Καλημέρα.»
Σχεδόν συγχρόνως ήρθαν όλοι οι ηθοποιοί: μέσα στο δεκάλεπτο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το επιβατηγό όχημα της Κορίνας.
«Ελάτε,» τους είπε εκείνη, «ανεβείτε,» κι ανέβηκε πρώτη, ακολουθούμενη από τον παράξενο άντρα με την ουλή.
Οι ηθοποιοί επιβιβάστηκαν.
«Τα πράγματά σας μπορείτε να τ’αφήσετε πίσω,» τους είπε η Κορίνα· «έχει αρκετό χώρο.» Και οι περισσότεροι πήγαν εκεί για
ν’αποθέσουν τους σάκους τους.
«Ποιος είναι ο κύριος;» ρώτησε η Μαργκώ, κοιτάζοντας τον άντρα με
την ουλή.
«Ένας φίλος μου,» αποκρίθηκε η Κορίνα. «Και οδηγός μας, για την
ώρα.»
Ο σγουρομάλλης άντρας, που είχε ήδη καθίσει στη θέση του οδηγού,
στράφηκε και χαμογέλασε στη Μαργκώ.
Κι εκείνη τού χαμογέλασε. Τυπικά. Και πήγε να καθίσει στη θέση της,
πλάι στην Ελεονόρα. Η Κορίνα, φυσικά, συνέχιζε να σκέφτεται τους
ηθοποιούς με τα ονόματα των ρόλων τους. Δεν είχαν άλλες προσωπικότητες για εκείνη. Οι προσωπικότητές τους ήταν δικές της. Η Κορίνα
τις αποφάσιζε.
Βλέποντας πως άπαντες είχαν καθίσει στις θέσεις τους κι έμοιαζαν
βολεμένοι – και μερικοί απ’αυτούς, μάλιστα, ενθουσιασμένοι – πήγε
και στάθηκε πλάι στον Σάρντεναλ που ήταν στο τιμόνι.
«Ξεκινάμε, Κορίνα;» είπε εκείνος.
Η Θυγατέρα κατένευσε.
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Ο Σάρντεναλ πάτησε ένα κουμπί στην κονσόλα μπροστά του και οι
πόρτες του επιβατηγού έκλεισαν. Κατέβασε έναν άλλο διακόπτη και η
μηχανή μπήκε σε λειτουργία. Πάτησε το πετάλι και οι έξι μεγάλοι τροχοί άρχισαν να περιστρέφονται· το όχημα ξεκίνησε.
Ο Σάρντεναλ πάτησε ακόμα ένα κουμπί, βάζοντας μουσική: Οι Αρχηγοί με τα Ραβδιά – Κακοπροαίρετες Ιεραρχίες.
(Πάνω που ήμουνα στη βόλτα
γυρίζοντας ανέμελος εξ’ απ’την πόρτα
του μεγάλου μου γκαράζ
–τους είδα τότε!
τους είδα νάρχονται τους αρχηγούς
τους αρχηγούς, τους αρχηγούς
με τα ραβδιά
–τους αρχηγούς με τα ραβδιά!
Ωωωωωω – ωωωωωω – ωωωωωωω!)

«Πού τους πας αυτούς, Κορίνα;» ρώτησε ο Σάρντεναλ. «Για σφάξιμο;»
Η Κορίνα χαμογέλασε ψυχρά. «Μη φωνάζεις, ανόητε.»
«Σιγά μη μ’ακούνε με τόσο δυνατά τη μουσική,» μόρφασε ο Σάρντεναλ.
Πράγματι, δεν τον είχαν ακούσει· η Κορίνα το έβλεπε στα πολεοσημάδια. «Τι σε νοιάζει;» του είπε.
«Είμαι περίεργος. Μ’εσένα, όλα είναι αλλόκοτα.»
«Μια φίλη σου σου ζητά μια χάρη, κι αμέσως της λες ότι είναι ‘αλλόκοτη’, μα τον Κρόνο...»
«Την άλλη φορά παραλίγο να με σκοτώσεις,» είπε ο Σάρντεναλ, συζητητικά, καθώς οδηγούσε με άνεση, διασχίζοντας την Ετερόχρονη,
κατευθυνόμενος προς την Κυρτή Λεωφόρο.
«Θα έπρεπε να είχες ακολουθήσει τις οδηγίες μου ακριβώς,» αποκρίθηκε η Κορίνα ουδέτερα, κι άναψε ένα μακρύ λευκό τσιγάρο. Φύσηξε
καπνό προς το ταβάνι.
«Τέλος πάντων. Τι γίνεται μ’αυτούς, Κορίνα; Δε σε είχα για σκηνοθέτιδα ποτέ...»
«Νομίζεις ότι μια γυναίκα σαν εμένα μπορεί να είναι σταθερή συνέχεια στα ίδια και στα ίδια;»
«Δε θες να μου πεις, ε;»
«Δε θα καταλάβαινες ούτως ή άλλως.»
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«Μ’έχεις για καθυστερημένο;»
«Καθόλου, αγάπη μου. Αλλά το μυαλό σου σκέφτεται διαφορετικά.
Αυτοί οι άνθρωποι μαζί μας... έχουν πολλές δυνατότητες για εξέλιξη.
Είναι πολύ καλοί ηθοποιοί.»
«Πιστεύεις ότι θα σου κάνουν λεφτά;»
Η Κορίνα γέλασε. «Δεν είναι τα λεφτά το ζητούμενο εδώ.»
«Τι στοίχημα;» ρώτησε η ονειρική Θυγατέρα.
«Τσακώθηκαν σε μια δεξίωση, απ’ό,τι κατάλαβα,» είπε η Θάλεια. «Η
μία είναι από Καινό Οίκο, η άλλη από Παλαιό, όπως... εσύ. Είσαι από Παλαιό Οίκο, έτσι;»
«Από τον Οίκο των Βόρ’νοθροκ. Αλλά μ’έχουν χάσει εδώ και χρόνια. Οι
περισσότεροι πρέπει πια να με νομίζουν για νεκρή.»
Η Θάλεια ένευσε. Αυτή ήταν η ζωή των Θυγατέρων. Αλλά τι σκεφτόταν; Ήταν όνειρο! Γιατί, τότε, δεν έμοιαζε με όνειρο από κάποιες απόψεις; Τέλος πάντων.
«Εκτός από την προσωπική προσβολή, έχουν μπλέξει στη μέση και
τους Οίκους τους,» είπε η Θάλεια. «Ξέρεις – αν οι Παλαιοί είναι καλύτεροι από τους Καινούς, και τα λοιπά.»
«Ναι, ξέρω: οι αιώνιες ανοησίες.»
Μια αριστοκράτισσα το θεωρούσε ανοησία; Σίγουρα ήταν όνειρο!
«Αλλά τι στοίχημα έχουν βάλει;» επέμεινε η Νορέλτα.
«Η μία έχει βάλει στόχο τον άντρα της άλλης. Η διαμάχη θα διαρκέσει
έναν μήνα, και νικήτρια θα είναι αυτή που θα έχει κρατήσει τον άντρα
της μόνο δικό της ενώ θα έχει κάνει τον άντρα της άλλης εραστή της.»
Η Νορέλτα γέλασε. «Αυτό ίσως νάχει πλάκα!»
Η Θάλεια συνοφρυώθηκε. «Νομίζεις;»
«Ναι. Γιατί όχι;»
«Πολύ μπλεγμένο μού φαίνεται εμένα.»
«Τι σχέση έχει μαζί σου, όμως, δεν καταλαβαίνω.»
«Η Γολρίκα-Ρίε, η μία από τις δύο, ήρθε ζητώντας μου να την κάνω πιο
ερωτική. Και την ίδια μέρα, μερικές ώρες μετά, ήρθε και η άλλη, η Φαίδρα Χρυσόχρωμη, ζητώντας μου επίσης να την κάνω πιο ερωτική.»
Η Νορέλτα γελούσε. «Η ζωή σου έχει σίγουρα ενδιαφέρον, Θάλεια!»
«Κάτι δεν μ’αρέσει στην όλη υπόθεση,» είπε η αλχημίστρια. «Παλιά
υποτίθεται ότι ήταν φίλες.»
«Και λοιπόν; Τι σε νοιάζει εσένα;»
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«Επιπλέον, η μία δεν ξέρει ότι συμφώνησα να βοηθήσω την άλλη.»
«Φοβάσαι ότι μπορεί να σε κυνηγήσουν κι οι δύο στο τέλος; Η Πόλη
σίγουρα θα σε προειδοποιήσει, Αδελφή μου.»
«Δεν ξέρω αν όμως θα ήθελα να φύγω από την Ανακτορική Συνοικία
εξαιτίας τους. Και υπάρχει κι ένα ακόμα κακό στην υπόθεση.»
Η Νορέλτα-Βορ ύψωσε το φρύδι της ερωτηματικά καθώς έπινε μια
γουλιά απ’το κρασί της.
«Ο άντρας της Γολρίκα-Ρίε ξέρεις ποιος είναι; Ο Πολιτάρχης της Ανακτορικής Συνοικίας. Και ο άντρας της Χρυσόχρωμης είναι ένας από τους
σωματοφύλακές του.»
Η Νορέλτα γελούσε ξανά. «Ακόμα περισσότερη πλάκα!»
«Δε μ’αρέσει,» επανέλαβε η Θάλεια, προβληματισμένα, και ήπιε μια
γουλιά από τον Γλυκ– Δεν ήταν πια Γλυκός Κρόνος στο ποτήρι της (!),
ήταν Κρύος Ουρανός, για κάποιο λόγο.
«Θα ήθελες να μη σ’έχουν μπλέξει στο παιχνίδι τους.» Δεν ήταν ερώτηση.
Η Θάλεια ένευσε. «Μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνο. Ειδικά τώρα που
θα γίνει το Πανδιαστασιακό Συμβούλιο στο Συγκλητικό Ανάκτορο. Έχω
την αίσθηση πως τότε οι δυο τους σκοπεύουν να δράσουν, όταν και ο
Πολιτάρχης και ο σωματοφύλακάς του θα φιλοξενούνται στο Ανάκτορο.»
Συνέχισαν να πηγαίνουν προς τα εκεί όπου η Φενίλδα μπορούσε, με
το μυαλό της, να εντοπίσει τη Βερενίκη Πολύγλωσση, και άκουσαν
τρομαγμένες φωνές από το βάθος. Άναρθρες. Αλλά δίχως αμφιβολία
γυναικείες.
Βάδισαν πιο γρήγορα πάνω στα πατώματα που έτριζαν, ενώ γύρω
τους παράξενες σκιές παιχνίδιζαν και ύποπτοι θόρυβοι αντηχούσαν.
Οι γυναικείες φωνές σταμάτησαν αλλά, απόμακρα, βήματα ακούγονταν, σαν από πόδια που έτρεχαν.
«Κάτι την κυνηγάει,» είπε ο Ελπιδοφόρος.
Ο Τραθλάνος ένευσε.
Είχαν κι οι δύο τα πιστόλια τους σε ετοιμότητα, και τώρα τράβηξε
και η Φενίλδα το δικό της πιστόλι από την τσάντα της: ένα όπλο όλο
κυκλώματα και καλώδια, δικής της κατασκευής φυσικά, και πολλαπλής χρήσης.
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Βρέθηκαν μπροστά σ’έναν πελώριο λάκκο που μπορούσες να τον διασχίσεις μόνο από τα δεξιά βαδίζοντας πάνω σε κάτι ξύλινα τμήματα
που έμοιαζαν επίφοβα. Το υπόλοιπο πάτωμα είχε διαλυθεί. Φωτίζοντας μες στον λάκκο ο Ελπιδοφόρος αποκάλυψε υγρά όπου διάφορα
θραύσματα επέπλεαν και μικρά πλάσματα κολυμπούσαν. Αναθυμιάσεις ανέρχονταν, και ο αέρας φαινόταν να τρεμοπαίζει όπως πάνω από
φωτιά.
«Το θυμάμαι τούτο το μέρος,» είπε ο Ελπιδοφόρος. «Τα υγρά είναι
καυστικά. Και μην πάτε από κει.» Έδειξε τα ξύλινα τμήματα. «Θα πέσετε. Φαίνονται σταθερά αλλά, μόλις πατήσεις, γέρνουν.»
«Δε φαίνονται και τόσο σταθερά, Εξοχότατε,» είπε ο Τραθλάνος.
«Είναι πιο σταθερά από άλλα πατώματα των ακατοίκητων περιοχών
του Ανακτόρου,» τον διαβεβαίωσε ο Ελπιδοφόρος, και πλησίασε τον
τοίχο στ’αριστερά τους.
Τότε ο Τραθλάνος και η Φενίλδα διέκριναν ότι εκεί υπήρχε ένα άνοιγμα που πριν ήταν κρυμμένο από τη... γεωγραφία του μέρους κι
από τις σκιές. Ο Ελπιδοφόρος γλίστρησε μέσα του. Ο χώρος ήταν στενός αλλά μπορούσε να περάσει. Η Φενίλδα και ο Τραθλάνος τον ακολούθησαν. Βγήκαν σύντομα σ’έναν θάλαμο με κοίλο πάτωμα και επίπεδο ταβάνι. Παράξενα φυτά ήταν απλωμένα από δω κι από κει, ξεκινώντας από ανοίγματα του πατώματος γεμάτα χώμα.
«Τι είναι εδώ, μα τον Κρόνο;» μουρμούρισε ο Τραθλάνος. «Φυτώριο;»
«Μπορεί κάποτε να ήταν φυτώριο,» αποκρίθηκε ο Ελπιδοφόρος. «Κι
ακόμα τα φυτά διατηρούνται.»
«Υπήρχαν από παλιά;» ρώτησε η Φενίλδα. «Από τον καιρό της Παντοκράτειρας;»
«Ναι.»
Η Φενίλδα πλησίασε ένα–
«Πρόσεχε!» την προειδοποίησε ο Ελπιδοφόρος. «Καρφώνει.»
Το φυτό κουνούσε απειλητικά τα κλωνάρια του που στις άκριές τους
υπήρχαν κεντριά σαν λόγχες. «Το κατάλαβα.» Η Φενίλδα μουρμούρισε
ένα ξόρκι, κοιτάζοντας ερευνητικά το φυτό· το γυάλινο θραύσμα στο
αριστερό της μάτι στραφτάλιζε.
«Δεν έχουμε χρόνο για τέτοια παιχνίδια, Φενίλδα!»
Η Φενίλδα τον λοξοκοίταξε. «Ποτέ δεν μ’αφήνεις να διασκεδάσω,»
τον πείραξε.
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«Προς τα πού είναι τώρα η Βερενίκη, μπορείς να μας πεις;»
Ο Τραθλάνος μίλησε πριν από τη Φενίλδα: «Την ακούγαμε να βαδίζει
πριν. Πρέπει νάναι κάπου πέρα από εκείνο τον λάκκο, Εξοχότατε.»
«Η ακουστική εδώ πέρα είναι πολύ περίεργη· μην είσαι σίγουρος για
τίποτα.»
Τα φρύδια της Φενίλδα είχαν σμίξει ελαφρώς και το αριστερό της
μάτι γυάλιζε ξανά. Το χέρι της υψώθηκε, δείχνοντας. «Προς τα εκεί.»
Διασχίζοντας την αίθουσα με τα φυτά βρέθηκαν σ’έναν διάδρομο
όλο σωλήνες – στους τοίχους, στο ταβάνι, στο πάτωμα. Βάδισαν επάνω τους, προσέχοντας να μη γλιστρήσουν. Υγρά κυλούσαν από δω κι
από κει, τα οποία έμοιαζαν με καθαρό νερό.
Μια γυναικεία φωνή ξανά: «Φύγε, επιτέλους! Φύγε! Άσε με ήσυχη!»
Και κλάματα.
Ο Ελπιδοφόρος, η Φενίλδα, και ο Τραθλάνος βάδισαν πιο γρήγορα,
με τα όπλα τους σε ετοιμότητα.
«Θα του στήσουμε ενέδρα,» είπε η Άνμα.
«Ενέδρα;» έκανε η Βιργινία.
«Ναι. Δεν τον θέλω πίσω μας, όποιος κι αν είναι.» Η Άνμα έβαλε το
όχημά τους μέσα σε κάτι μικρούς δρόμους των Τελειωμάτων.
«Ξέρεις πού είμαστε, ή πας στην τύχη;»
«Περίπου.» Η Άνμα βασιζόταν στην Πόλη· ακολουθούσε τα σημάδια
της. Αν και διέκρινε κάτι περίεργο σ’αυτά. Δεν μπορούσε να καθορίσει
τι ακριβώς, όμως. Τέλος πάντων. Όλα τα περίεργα πράγματα που έβλεπε μια Θυγατέρα δεν σήμαιναν κάτι συγκεκριμένο· πολλά έπρεπε
απλά να τα αγνοείς αν δεν ήθελες να παραφρονήσεις.
«Ορίστε,» μουρμούρισε η Άνμα κοιτάζοντας, σύντομα, την πιλοτή
που ήθελε να δει: έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο κάτω από μια πολυκατοικία, γεμάτο κολόνες. «Εδώ είμαστε, Βιργινία.» Έστριψε το όχημά της,
βάζοντάς το στην πιλοτή. «Βγαίνουμε.» Πήρε το σπαθί από πίσω, τραβώντας το κάτω απ’το πανί που το έκρυβε, πήρε την κοντόκαννη καραμπίνα από δίπλα, άνοιξε την πόρτα της, και βγήκε απ’το όχημα.
Η Βιργινία είχε ήδη βγει.
«Κρύψου.» Η Άνμα τής έδειξε μια κολόνα.
«Μην περιμένεις ότι θα πυροβολήσω κανέναν, Άνμα!»
«Χρησιμοποίησε τις μπότες που σου έφτιαξα, αν χρειαστεί. Ή τα γυαλιά σου. Κρύψου τώρα!»
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Η Βιργινία κρύφτηκε πίσω απ’την κολόνα.
Και η Άνμα κρύφτηκε πίσω από μια άλλη κολόνα, κρατώντας το
σπαθί γυρισμένο ανάποδα στο ένα χέρι, με τη λεπίδα ν’ακουμπά τον
πήχη και τον βραχίονά της, και την κοντόκαννη καραμπίνα στο άλλο
χέρι, υψωμένη πλάι στο μάγουλό της.
Δεν άργησε ν’ακούσει τη μηχανή ενός δίκυκλου οχήματος να ζυγώνει. Ο κυνηγός, έλεγαν τα σημάδια της Πόλης – οι σκιές και οι αντανακλάσεις του φωτός.
Η Άνμα κρυφοκοίταξε από την άκρη της κολόνας. Είδε μια γυναίκα
να κατεβαίνει από το δίκυκλο. Είχε σγουρά ξανθά μαλλιά, μακριά ώς
την πλάτη, πιασμένα πίσω απ’το κεφάλι της με κοκαλάκι. Είχε γαλανό
δέρμα και γκρίζα μάτια. Μια μαύρη πέτσινη καπαρντίνα την έντυνε.
Ύψωσε το χέρι της κι ένα μελανόχρωμο πουλί κατέβηκε φτεροκοπώντας και γαντζώθηκε στον πήχη της.
Η γυναίκα βάδισε μέσα στην πιλοτή της πολυκατοικίας, με προσοχή,
παρατηρώντας.
Τα πολεοσημάδια έλεγαν στην Άνμα ότι ίσως να την είχε καταλάβει.
Η γυναίκα στάθηκε. «Βγείτε έξω,» είπε. «Το ξέρω ότι με περιμένετε.»
Το Κοινόβιο δεν ήταν μακριά από την Ετερόχρονη: στην άλλη
μεριά της Κυρτής Λεωφόρου βρισκόταν. Ο Σάρντεναλ οδήγησε πάνω
στον πελώριο δρόμο σταθερά και, κατά το μεσημέρι – αφού είχαν κάνει μια στάση σ’ένα πανδοχείο, για να κατουρήσουν όσοι ήθελαν ή να
αγοράσουν φαγητό – μπήκαν στο Κοινόβιο. Οι διαφορές με την Ετερόχρονη ήταν αμέσως φανερές. Η Ετερόχρονη ήταν μια συνοικία γεμάτη
οικοδομήματα παλιάς αρχιτεκτονικής και εκκεντρικούς καλλιτέχνες.
Στους δρόμους της έβλεπες όμορφες αρχιτεκτονικές· αφίσες για θεατρικές παραστάσεις, για βιβλία, για συναυλίες· βιτρίνες με πρωτοποριακές ενδυμασίες, πίνακες, ή αγάλματα. Στο Κοινόβιο τίποτα απ’αυτά
δεν υπήρχε. Το μέρος ήταν ουδέτερο. Μουντό. Σκουπίδια ήταν πεταμένα στο οδόστρωμα· οι τροχοί του οχήματος της Κορίνας τα έλιωναν
από κάτω τους. Στους τοίχους υπήρχαν κακοφτιαγμένα γκράφιτι με
βρισιές, άσχετα ονόματα, γεννητικά όργανα, και τέρατα. Οι διαφημιστικές αφίσες ήταν για απλά ρούχα, μαστίχες, εστιατόρια, εργαλεία. Οι
άνθρωποι στους δρόμους ή φαίνονταν για συμμορίτες ή για κουρασμένοι πολίτες διαφόρων ειδών. Οι αστυφύλακες αγριοκοίταζαν τους
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πάντες. Πάνω στα οχήματά τους και στις στολές τους είχαν τα αρχικά
Α.Κ.: Αστυφυλακή Κοινόβιου.
Η Κορίνα έκανε νόημα στον Σάρντεναλ να κλείσει τη μουσική.
«Έλα τώρα· αυτό είν’ το καλύτερο τραγούδι!» διαμαρτυρήθηκε εκείνος. Τα ηχεία έπαιζαν Ρημάδια των Δρόμων – Παλιομοδίτικες Ρυμοτομίες.
«Κλείσ’ το,» επέμεινε η Κορίνα, που έβλεπε στα σημάδια της Πόλης
ότι οι ηθοποιοί της είχαν ερωτήσεις να κάνουν. Ακόμα και το προτελευταίο τραγούδι τής το ψιθύριζε, συμβολικά, στο μυαλό.
Ο Σάρντεναλ, αναστενάζοντας, έκλεισε τη μουσική.
Και ο Χρίστος ρώτησε: «Φτάνουμε, Κορίνα;»
«Ναι. Σε καμια ώρα πρέπει νάμαστε εκεί.»
«Σε ποιο ξενοδοχείο έχετε κλείσει δωμάτια;» ρώτησε ο Μαύρος Σαμ.
«Δε θα μείνετε σε ξενοδοχείο,» τους πληροφόρησε η Κορίνα. «Θα πάμε κατευθείαν στο ‘Εμπορικό Κέντρο’ μας.»
«Υπάρχει χώρος εκεί για... καθημερινή ζωή;» απόρησε η Μαργκώ.
«Φυσικά και υπάρχει.»
Οι ηθοποιοί άρχισαν να μουρμουρίζουν αναμεταξύ τους.
«Θέλω να μπείτε στο πετσί των ρόλων σας,» τόνισε η Κορίνα. «Θέλω
να αισθανθείτε ακριβώς όπως θα αισθάνονταν αυτοί. Μην ανησυχείτε
για τους χώρους· είναι όλοι άψογα φτιαγμένοι. Δε θα έχετε πρόβλημα.»
Ακόμα της έμοιαζαν ανήσυχοι, αλλά και συγχρόνως ενθουσιασμένοι.
Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους τους. Τους άρεσε, αν και
ίσως να τους ξένιζε λίγο.
«Και οι κομπάρσοι;» ρώτησε τελικά ο Νικόδημος.
«Κι αυτοί εκεί θα είναι.»
«Μαζί μας; Δέχτηκαν να μένουν μαζί μας;»
«Φυσικά. Στο Κοινόβιο μια τέτοια δουλειά δεν θεωρείται καν δουλειά,» χαμογέλασε η Κορίνα. «Μετά χαράς δέχτηκαν.»
Ο Σάρντεναλ σταμάτησε απότομα, ξαφνιάζοντάς τους όλους – εκτός
από την Κορίνα, που είχε διακρίνει στα σημάδια της Πόλης ότι κάποιο
εμπόδιο είχε παρουσιαστεί στον δρόμο τους. Τώρα, στρεφόμενη, είδε
μια συμμορία νάχει συγκεντρωθεί μπροστά τους: άντρες και γυναίκες
που χοροπηδούσαν και χειρονομούσαν προσβλητικά προς το μέρος
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τους. Δύο απ’αυτούς κρατούσαν φορητά ηχοσυστήματα που έπαιζαν
δυνατές μουσικές.
«Φύγετε ρε!» τους φώναξε ο Σάρντεναλ απ’το παράθυρο.
Του έκαναν κι άλλες προσβλητικές χειρονομίες. Ένας τύπος κατέβασε το παντελόνι του, δείχνοντάς του το πουλί του.
Ο Σάρντεναλ τράβηξε ένα πιστόλι μέσα απ’το πανωφόρι του και πυροβόλησε στον αέρα.
Ουρλιάζοντας, η συμμορία έτρεξε. Και οι βρισιές τους ήταν πολύ χυδαίες. «Θα σε βρούμε, παλιοπούστη – θα σε βρούμε και θα σε γαμήσουμε!» φώναξε κάποιος, ενώ ο Σάρντεναλ έριχνε ακόμα μια πιστολιά
κάνοντάς τους να λουφάξουν μέσα σ’ένα σοκάκι, ανάμεσα σ’ένα παντοπωλείο κι ένα κτηνοτροφείο, κάτω από ένα χαμηλό υπόστεγο.
Πατώντας το πετάλι, έβαλε πάλι τους τροχούς του μεγάλου οχήματος σε κίνηση. Κι έκρυψε το πιστόλι του.
Οι ηθοποιοί είχαν σαστίσει.
«Ο φίλος σου δεν σηκώνει αστεία, ε;» είπε ο Μαύρος Σαμ, έχοντας
ένα γλειφιτζούρι στο στόμα.
Η Κορίνα ανασήκωσε τους ώμους. «Κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να
τους... παρακινήσεις.» Χαμογέλασε.
«Τι ακριβώς θα τους δώσεις για να γίνουν πιο ερωτικές; Κάτι διεγερτικό;» ρώτησε η Νορέλτα.
«Αυτό θα ήταν πρόσκαιρο. Θέλουν κάτι πιο μόνιμο.»
«Μπορείς να κάνεις κάποια μόνιμα πιο ερωτική;»
«Μπορώ.»
«Με εκατό τοις εκατό πιθανότητες επιτυχίας;»
«Περίπου. Πάντοτε υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι απρόβλεπτο.
Αλλά μπορώ, γενικά, Νορέλτα, αν έχω διάφορες ουσίες από το άτομο
που μ’ενδιαφέρει. Πήρα λίγο από το δέρμα τους, λίγο από το αίμα τους,
κι ένα φιλί.»
«Φιλί;»
«Ναι· μπορώ να καταλάβω πολλά για τον οργανισμό κάποιου από ένα
φιλί. Αλλά ίσως να θυμώσουν αν αντιληφτούν ότι βοήθησα τη μια χωρίς
να το ξέρει η άλλη. Κι επιπλέον, φοβάμαι ότι πιθανώς να προκαλέσουν
καμια ανεπιθύμητη αναστάτωση κατά τη διάρκεια του Πανδιαστασιακού Συμβουλίου. Θα κρατήσει κάποιες ημέρες· δεν τελειώνει αμέσως.
Όταν τις κάνω πιο ερωτικές, θα είναι γενικά πιο ερωτικές. Μπορεί να
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αισθάνονται ότι πρέπει να προσεγγίσουν κι άλλους πέρα από τους άντρες τους.»
Η Νορέλτα-Βορ γελούσε ξανά. «Αν δεν θέλεις μην τις βοηθήσεις! Πες
τους ότι δεν γίνεται να τους δώσεις αυτό που ζητάνε.»
«Τους το υποσχέθηκα τώρα. Έχω τα πάντα έτοιμα για τη Γολρίκα-Ρίε·
αύριο θάρθει να τα παραλάβει.»
Η Νορέλτα πήρε κατεργάρικη όψη. «Γιατί δεν τους κάνεις κάποια πλάκα;»
«...Τι πλάκα;»
«Δε θα μπορούσες να προκαλέσεις στη μία ερωτική επιθυμία για την
άλλη; Είπες ότι έχεις το αίμα τους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι...»
Η Θάλεια δεν ήταν ανάγκη να το σκεφτεί πολύ. «Θα μπορούσα.»
«Αυτό θα έλυνε τη διαφορά τους, δεν θα την έλυνε; Θα γίνονταν πάλι
φίλες. Περισσότερο από φίλες, ίσως.» Η Νορέλτα γελούσε σαν μεθυσμένη.
«Αν το καταλάβαιναν, όμως...»
«Πώς να το καταλάβουν; Δεν ξέρουν αυτά που ξέρεις εσύ. Και θα τις
έχεις κάνει πιο ερωτικές, όπως σου ζήτησαν. Θα έχεις εκπληρώσει την
υπόσχεσή σου.»
Η Θάλεια σκέφτηκε: Καμια φορά, στα όνειρα σού έρχονται οι καλύτερες ιδέες... Είπε: «Ίσως νάχεις δίκιο, Νορέλτα.» Και χαμογέλασε. «Πρέπει να ξυπνήσω τώρα. Έχω μουλιάσει πια μες στο μπάνιο.»
«Πες μου πού ακριβώς μένεις, Θάλεια,» ζήτησε η Νορέλτα, πιάνοντάς
της το χέρι· αλλά το άγγιγμά της η αλχημίστρια το αισθανόταν απόμακρο ήδη.
Της είπε τη διεύθυνσή της καθώς η ονειρική Θυγατέρα θόλωνε μπροστά στα μάτια της και εξαφανιζόταν.
Η Άνμα βγήκε από την κρυψώνα της, και η Βιργινία, βλέποντάς την,
βγήκε κι εκείνη.
«Τι θέλεις;» ρώτησε η Άνμα τη γαλανόδερμη, ξανθιά γυναίκα αντίκρυ
τους.
Εκείνη χάιδεψε το μαύρο πουλί πάνω στον πήχη της. «Δεν είμαι σίγουρη,» αποκρίθηκε αινιγματικά. «Οδηγήθηκα σ’εσάς.»
Η Άνμα είχε την κοντόκαννη καραμπίνα κατεβασμένη, κι εξακολουθούσε να κρατά τη λεπίδα του σπαθιού ανάστροφα, κρυμμένη πίσω
από τον πήχη και τον βραχίονά της. «Οδηγήθηκες σ’εμάς;»
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Η άγνωστη ένευσε, υπομειδιώντας. «Έχω δίκιο, δεν έχω; Η μία από
τις δυο σας είναι Αδελφή μου... Αλλά ποια;» Κοίταξε μια την Άνμα, μια
τη Βιργινία. «Αν είσαι εσύ,» είπε στη δεύτερη, «τότε πρέπει πρόσφατα
να–»
«Δεν είναι αυτή,» τη διέκοψε η Άνμα.
Τα γκρίζα μάτια της άγνωστης στράφηκαν επάνω της. «Εσύ είσαι,
ε;»
Αντίκρυ τους ήταν μια νεαρή γυναίκα, ζαρωμένη σε μια γωνία
ενός θαλάμου εν μέρει γεμάτου με υγρά, ο οποίος είχε πολλές γωνιές σε
πολλά σημεία, φαινομενικά τυχαία. Το ταβάνι ήταν τρύπιο στο βάθος·
ξύλα και καλώδια διακρίνονταν.
Η νεαρή γυναίκα είχε δέρμα κατάμαυρο και μαλλιά μακριά και μενεξεδιά, μπλεγμένα. Το πρόσωπό της ήταν δακρυσμένο, τα μάτια της
γουρλωμένα, πανικόβλητα. «Φύγε!» είπε, κλαίγοντας. «Άφησέ με!»
Τριγύρω, φώτα τρεμόπαιζαν και παράξενοι τριγμοί αντηχούσαν, αλλά κανένας κυνηγός δεν φαινόταν πουθενά.
«Ησύχασε, Βερενίκη,» είπε ο Τραθλάνος, βηματίζοντας αργά προς το
μέρος της, ενώ αποκολλούσε τον φακό απ’το πιστόλι του και κατέβαζε
το όπλο. «Ήρθαμε να σε βοηθήσουμε. Ο Πολιτάρχης είναι μαζί μου–»
«Πρόσεχε!» του είπε η Βερενίκη. «Πρόσεχε – είν’ από πάνω σου!»
Ο Τραθλάνος κοίταξε πάνω· δεν είδε τίποτα, μόνο το τρύπιο ταβάνι:
καλώδια και ξύλα που κρέμονταν. «Δεν είναι...» Αλλά προτού τελειώσει
τα λόγια του μια ομίχλη τον τύλιξε, στραφταλίζοντας, και πλοκάμια
σέρνονταν από πίσω της, και μυριάδες άλλες εφιαλτικές μορφές, σκεπάζοντας ολόκληρο τον θάλαμο. Ο Τραθλάνος νόμιζε ότι ξαφνικά είχε
μεταφερθεί σ’άλλο χώρο. Κραυγάζοντας, πυροβόλησε.
Και, χωρίς να το ξέρει, παραλίγο να χτυπήσει τον Ελπιδοφόρο.
Ο Ελπιδοφόρος και η Φενίλδα δεν έβλεπαν τίποτα απ’αυτά που έβλεπε ο Τραθλάνος. Τον είχαν δει μονάχα να κοιτάζει προς τα πάνω
και μετά να κραυγάζει, να στρέφεται ολόγυρα, και να πυροβολεί προς
τη μεριά τους.
«Τι κάνεις;» του φώναξε ο Ελπιδοφόρος. «Τρελάθηκες;» Και γύρισε
το πιστόλι του στην ενεργειακή λειτουργία, καθώς έσκυβε και έφευγε
από τη θέση του για να δίνει πιο δύσκολο στόχο.
Η Φενίλδα πήγε προς την άλλη μεριά, επίσης σκυμμένη, ενώ έλεγε:
«Κάτι τον έχει επηρεάσει, Ελπιδοφόρε!»
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Ο Τραθλάνος πυροβολούσε ξανά, στην τύχη, χτυπώντας τους τοίχους, τα υγρά στην άλλη άκρη του δωματίου, το πάτωμα.
«ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΓΑΜΩΤΟ!» φώναξε ο Ελπιδοφόρος.
«Είναι γύρω του!» ούρλιαξε η Βερενίκη. «Πνίγει το μυαλό του! Πνίγει
το μυαλό του!»
Ο Ελπιδοφόρος, έχοντας βρεθεί πλάι στα υγρά (τα οποία δεν ήξερε
αν ήταν μολυσματικά ή όχι, αλλά, εδώ μέσα, κατά πάσα πιθανότητα
ήταν), γονατισμένος στο ένα γόνατο, σημάδεψε τον Τραθλάνο και πάτησε τη σκανδάλη του πιστολιού του, εκτοξεύοντας μια ενεργειακή
ριπή.
(Η Θάλεια ξύπνησε μέσα στο λουτρό. Τι παράξενο όνειρο, σκέφτηκε.
Και: Τι ώρα έχει πάει; Βγήκε από το σαπουνόνερο και έπιασε το ρολόι
της. Περασμένα μεσάνυχτα.
Σκουπίστηκε διεξοδικά.
Τόσο αληθινό όνειρο... Ποτέ ξανά δεν έχω δει τόσο αληθινό όνειρο.
Η Νορέλτα-Βορ... ήταν σαν να ήταν όντως εδώ, μα τον Κρόνο!
Και η πρότασή της... Η Θάλεια μειδίασε καθώς έπιανε τη ρόμπα της
από την κρεμάστρα και τη φορούσε. Νομίζω ότι μ’αρέσει η πρότασή
της. Γιατί δεν την είχα σκεφτεί από μόνη μου;
Μα τι λέω! Από μόνη μου τη σκέφτηκα, φυσικά. Στον ύπνο μου. Η Θάλεια γέλασε καθώς έβγαινε από το μπάνιο.
Πλησίασε τον επικοινωνιακό δίαυλο του διαμερίσματός της και κάλεσε τη Γολρίκα-Ρίε στο σπίτι της.)
«Πού είναι, Κορίνα;» ρώτησε ο Σάρντεναλ. «Έχω μπλεχτεί εδώ πέρα.» Κοίταζε τον ανοιχτό χάρτη δίπλα του και δεν έβγαζε άκρη.
«Προς τα εκεί,» είπε η Κορίνα δείχνοντας μια στροφή.
Ο Σάρντεναλ έστριψε.
«Και προς τα εκεί, κάνοντας τον κύκλο της πλατείας.»
«Ολόκληρη ιστορία η υπόθεση...»
«Θα μπορούσα να σου είχα ζητήσει και τίποτα χειρότερο,» του είπε
χαμηλόφωνα. «Μην παίζεις με την τύχη σου.»
Ο Σάρντεναλ αναποδογύρισε τα μάτια. «Σε μισώ, Κορίνα.»
«Κι εγώ σ’αγαπώ, αγάπη μου,» είπε εκείνη ουδέτερα.
Μετά από κανένα δεκάλεπτο έφτασαν στο οικοδόμημα που είχε νοικιάσει για τα γυρίσματα. Καταλάμβανε ολόκληρο τετράγωνο, και το
είχε βρει σε τιμή ευκαιρίας. Η Πόλη την είχε οδηγήσει σ’αυτό. Ήταν
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τέλειο για τη δουλειά της. Μια μικρογραφία του Συγκλητικού Ανακτόρου, το θεωρούσε η Κορίνα. Πολυσύνθετο – είχε δημιουργηθεί από τη
συνένωση άλλων, παλιότερων οικοδομημάτων. Ήταν ένας ιδανικός
μικρόκοσμος.
Ιδανικός για το έργο της.
«Σταμάτα,» είπε στον Σάρντεναλ δείχνοντας την κλειστή είσοδο του
οικοδομήματος: μια μεγάλη, διπλή, σιδερένια πόρτα.
Ο οδηγός πάτησε το φρένο. «Μπορώ να βάλω μουσική τώρα, αφεντικό;»
Η Νορέλτα αισθανόταν εξαντλημένη.
Ήταν γονατισμένη πάνω στην ταράτσα, τώρα που το κέντρο της διαδρομής είχε πάλι μετατοπιστεί. Ένιωθε να κρυώνει. Το σώμα της ήταν παγωμένο. Κι αυτό δεν οφειλόταν στο κρύο που έκανε στην κορυφή της πολυκατοικίας· οφειλόταν στο γεγονός ότι είχε ξαφνικά αποκοπεί από την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια.
Μετά από την επίσκεψη στο όνειρο της Θάλειας, είχε συνεχίσει να
περιπλανιέται με το νου της, μέχρι που είχε απότομα τιναχτεί έξω από
το κέντρο της διαδρομής. Και το τίναγμα την είχε πειράξει.
Το σημάδι στο πόδι της την έκαιγε, αλλά το αισθανόταν να καταλαγιάζει.
Σηκώθηκε όρθια, κουρασμένη. Βάδισε προς την καταπακτή της ταράτσας, παραπατώντας. Άρχισε να κατεβαίνει τη σκάλα της πολυκατοικίας.
Έριξε μια ματιά στο ρολόι στον καρπό της. Μα τον Κρόνο, δεν πρέπει
να είχαν περάσει πάνω από πέντε λεπτά από τότε που ήρθε σε επαφή
με την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια. Και νόμιζα ότι πέρασαν μέρες!
(—Οικία του κυρίου Πολιτάρχη· λέγετε, παρακαλώ.
—Με συγχωρείτε για την ακατάλληλη ώρα. Θα μπορούσα να μιλήσω
στην κυρία Γολρίκα-Ρίε; Ονομάζομαι Θάλεια, πείτε της. Είναι επείγον.
—Η κυρία κοιμάται, μάλλον. Θέλετε να την ξυπνήσω;
—Ναι, αν είναι δυνατόν.
—Περιμένετε, παρακαλώ.
Μετά από λίγο:
—Μάλιστα;
—Συγνώμη που σ’ενοχλώ τέτοια ώρα, Γολρίκα...
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—Δεν πειράζει. Καθόμουν και διάβαζα. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα;
—Δυστυχώς. Δούλευα μέχρι αργά και... τέλος πάντων, συνέβη κάτι
που, υποχρεωτικά, θα με καθυστερήσει.
—Πόσο; Θέλω να το έχω έτοιμο προτού πάμε να φιλοξενηθούμε στο
Συγκλητικό Ανάκτορο.
—Θα το ετοιμάσω αύριο. Μπορείς να περάσεις την επομένη;
—Φυσικά. Αλλά όχι άλλες τέτοιες καθυστερήσεις, Θάλεια!
—Μην ανησυχείς. Αυτή ήταν η τελευταία.)
«Ναι, εγώ είμαι,» είπε η Άνμα.
«Μπορείς να το αποδείξεις;» ρώτησε η άγνωστη.
«Εδώ; Τώρα; Να μην πάμε σε πιο βολικό μέρος;»
Η άγνωστη ένευσε. «Εντάξει.» Τίναξε το χέρι της προς τα πάνω, και
το μαύρο πουλί πέταξε. «Πάμε.» Βάδισε προς το δίκυκλό της.
«Πώς σε λένε;» ρώτησε η Άνμα.
«Τζέσικα,» αποκρίθηκε εκείνη χωρίς να γυρίσει να την κοιτάξει.
Η ριπή του Ελπιδοφόρου βρήκε τον Τραθλάνο στην πλάτη, και ενέργεια τον τύλιξε από πάνω ώς κάτω, τρίζοντας. Ο μισθοφόρος κραύγασε και σωριάστηκε στο πάτωμα, ακίνητος. Λιπόθυμος.
«Έρχεται προς το μέρος σου!» φώναξε η Βερενίκη, μιλώντας στον
Ελπιδοφόρο.
Εκείνος συνοφρυώθηκε. Τι ερχόταν προς το μέρος του; Δε μπορούσε
να δει τίποτα. Το μόνο που μπορούσε να υποθέσει, από προηγούμενες
εμπειρίες του, ήταν ότι κάποια πνευματική οντότητα βρισκόταν εδώ.
Αλλά πώς η Βερενίκη την έβλεπε; Δεν ήταν μάγισσα· μια απλή οικονομολόγος ήταν. Σωστά;
Η Φενίλδα είπε: «Χτύπα το με το ηχητικό, Ελπιδοφόρε!» ενώ συγχρόνως άρχιζε να κάνει ένα Ξόρκι Πνευματικής Εκδιώξεως, έχοντας κι
εκείνη φτάσει στο συμπέρασμα πως ο εχθρός πρέπει να ήταν πνευματικής φύσης. Τίποτ’ άλλο δεν έβγαζε νόημα.
Ο Ελπιδοφόρος γύρισε το πιστόλι του στην ηχητική λειτουργία, αλλά
δεν πρόλαβε να το βάλει σε χρήση. Ξαφνικά, γύρω του είδε τα πάντα
να τυλίγονται από μια παράξενη ομίχλη που πίσω της πλοκάμια σέρνονταν και αποτρόπαιες μουσούδες γελούσαν. Τρόμος τον γέμισε, αν
και ήξερε ότι δεν μπορεί παρά να ήταν παραίσθηση. Κάτι επηρέαζε το
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μυαλό του. Προς τα πού να έριχνε με το ηχητικό όπλο; Φοβόταν μη
χτυπήσει τη Φενίλδα.
(Η Νορέλτα-Βορ πήγε να πάρει το όχημά της από το γκαράζ όπου το
είχε αφήσει και, μετά, να κλείσει δωμάτιο σ’ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί. Δεν ήταν για άλλες περιπέτειες σήμερα.)
«Εδώ είμαστε,» είπε η Κορίνα ξεκλειδώνοντας τη μεγάλη, διπλή σιδερένια πόρτα του «Εμπορικού Κέντρου» και μπαίνοντας πρώτη.
Οι ηθοποιοί την ακολούθησαν. Ο Σάρντεναλ έμεινε έξω, πλάι στο εξάτροχο επιβατηγό όχημα, περιμένοντας.
«Όπως βλέπετε,» είπε η Κορίνα, «οι χώροι θυμίζουν εμπορικό κέντρο, δεν θυμίζουν;»
«Θα μπορούσε, όντως, να ήταν εμπορικό κέντρο,» παρατήρησε ο
Χρίστος. «Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά, Κορίνα. Πρέπει να είσαι πολύ καλή σκηνοθέτιδα.»
«Μη με κολακεύεις,» είπε εκείνη, υπομειδιώντας, αγγίζοντας ελαφρά
τον ώμο του.
«Και πρέπει, επίσης, να έχεις καλή χρηματοδότηση,» πρόσθεσε ο
Μαύρος Σαμ – ακριβώς όπως έπρεπε ο Μαύρος Σαμ να προσθέσει,
σκέφτηκε η Κορίνα. Είναι όλοι τους τέλειοι.
Τα καταστήματα γύρω τους ήταν γεμάτα βιτρίνες με πράγματα που
έμοιαζαν να περιμένουν να πουληθούν: πίνακες, κοσμήματα, ενδυμασίες, παπούτσια, οθόνες, συσκευές ήχου... Τα πάντα ήταν σαν να είχαν
βγει από άλλη συνοικία, όχι από το Κοινόβιο.
Η Κορίνα γέλασε. «Ήμουν τυχερή και αρκετά χρήματα ήρθαν προς το
μέρος μου τελευταία.»
Η Μαργκώ ρώτησε: «Πού θα μένουμε;»
«Ελάτε από δω.» Η Κορίνα τούς οδήγησε, ανάμεσα από δύο πελώρια
φυτά, σ’έναν μεγάλο ανελκυστήρα που θα μπορούσε άνετα να χωρέσει
ένα μέτριο τετράκυκλο όχημα. Όταν ήταν όλοι τους μέσα, η Θυγατέρα
της Πόλης πάτησε ένα κουμπί κι άρχισαν ν’ανεβαίνουν ομαλά. «Τα
σπίτια σας είναι στους επάνω ορόφους.»
«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε η Βιργινία καθώς έμπαιναν στο όχημά τους. «Και τι εννοούσε ότι είναι αδελφή σου; Γνωρίζεστε από κάπου;»
Η Άνμα πάτησε το πετάλι, βάζοντας τους τέσσερις τροχούς σε κίνηση, και βγήκε από την πιλοτή της πολυκατοικίας ακολουθώντας το
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δίκυκλο της Τζέσικας. «Θα σου εξηγήσω μετά. Αλλά ίσως νάναι όντως
εδώ για να μας βοηθήσει.»
«Δεν καταλαβαίνω πώς... δεν καταλαβαίνω από πού εμφανίστηκε,
Άνμα.»
«Ας μιλήσουμε πρώτα μαζί της, εντάξει;»
Η Βιργινία δεν είπε τίποτ’ άλλο. Είχε μάθει να εμπιστεύεται την Άνμα.
Η Άνμα φαινόταν να ήξερε ακριβώς τι έκανε. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον. Γιατί τώρα όλα τούτα έμοιαζαν στη Βιργινία τελείως παράλογα.
Αλλά μετά σκέφτηκε: Πιο παράλογα απ’τα όπλα που έφτιαξε στο σπίτι
μου; Το αριστερό της χέρι άγγιξε ελαφρά τα γυαλιά της με τους κρυμμένους εκτοξευτήρες βελόνων.
(Η Θάλεια ξύπνησε με το ξημέρωμα και άρχισε αμέσως να δουλεύει,
αναμιγνύοντας ουσίες μέσα στο εργαστήριό της. Η διαδικασία ήταν
ευχάριστη για εκείνη, όπως πάντα. Αισθανόταν σαν να βρίσκεται
σ’έναν άλλο κόσμο – έναν μικρόκοσμο μέσα στη Ρελκάμνια – μια
πραγματικότητα με τους δικούς της νόμους και κανόνες, όπου καθοδηγείτο από τη διαίσθησή της και τα σημάδια που μπορούσε να διακρίνει.)
Η Φενίλδα έκανε το Ξόρκι Πνευματικής Εκδιώξεως με τρόπο που κανένας άλλος μάγος δεν θα μπορούσε να πιστέψει, χρησιμοποιώντας
μεθόδους που θα ήταν «αντισυμβατικές» για τους μάγους των μαγικών ταγμάτων – ακόμα και γι’αυτούς του τάγματος των Δεσμοφυλάκων. Ήταν όλοι τους τόσο περιορισμένοι. Αλλά η Φενίλδα, ύστερα από
τη συναναστροφή της με τους μάγους του Κύκλου της Αλήθειας – τον
Δαίδαλο, τον Κλαρκ, τη Ναλτάφιρ – είχε μάθει... την αλήθεια. Ότι η μαγεία δεν είναι περιορισμένη, ούτε συγκεκριμένη. Είναι απεριόριστη και
παίρνει μυριάδες μορφές.
Ο Ελπιδοφόρος ήταν έκδηλα αποπροσανατολισμένος. Βρισκόταν, σίγουρα, υπό την επίδραση του επικίνδυνου πνεύματος. Κοίταζε γύρωγύρω, με το πιστόλι του υψωμένο, αλλά δεν πατούσε τη σκανδάλη,
μάλλον φοβούμενος ότι θα χτυπούσε τη Φενίλδα ή τη Βερενίκη.
Η μάγισσα εξαπέλυσε το Ξόρκι Πνευματικής Εκδιώξεως, στέλνοντας
τη θέλησή της σαν στρόβιλο εναντίον της πνευματικής οντότητας· και
την αισθάνθηκε να ξαφνιάζεται από αυτή την επίθεση, να τρομοκρατείται. Απομακρύνθηκε απ’τον Ελπιδοφόρο κι έκανε να στραφεί προς
τη Φενίλδα – η Φενίλδα το καταλάβαινε διαισθητικά – αλλά δεν έφτα310
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σε ποτέ κοντά της. Η θέληση της μάγισσας τη λόγχιζε σαν πυρωμένη
λεπίδα που καίει την ομίχλη, τη διαλύει.
Τα πάντα έτριξαν μέσα στον θάλαμο, τα φώτα αναβόσβησαν δαιμονισμένα: και η πνευματική οντότητα τράπηκε σε φυγή.
«Τι έγινε;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος, καθώς τώρα φαινόταν να συνέρχεται.
Η Βερενίκη είπε: «Έφυγε. Η... η κυρία το έδιωξε...»
Η Φενίλδα στράφηκε στη μαυρόδερμη γυναίκα που ήταν ακόμα ζαρωμένη στη γωνία. Την πλησίασε, βαδίζοντας σταθερά. «Πώς είναι δυνατόν εσύ να αντιλαμβανόσουν το πνεύμα; Είσαι μάγισσα;»
«Όχι,» είπε εκείνη, με αδύναμη φωνή.
«Τότε, πώς;»
Η Τζέσικα σταμάτησε το δίκυκλό της πλάι στην πλευρική σκάλα
μιας ψηλής πολυκατοικίας, και κατέβηκε από τη σέλα.
«Εδώ;» ρώτησε η Άνμα, από το παράθυρο του τετράκυκλου οχήματός της.
«Ναι. Πάμε στην ταράτσα.»
«Γιατί στην ταράτσα;»
«Γιατί όχι; Έχει καλή θέα!» γέλασε η Τζέσικα, κι άρχισε ν’ανεβαίνει
τη σκάλα. Το μαύρο πουλί πετούσε από πάνω της.
Η Άνμα βγήκε απ’το όχημα.
Η Βιργινία την ακολούθησε. «Αν θέλει να μας ληστέψει, Άνμα;»
«Δε θέλει να μας ληστέψει.»
Άρχισαν κι αυτές ν’ανεβαίνουν τη σκάλα.
Η Κορίνα τούς έδειξε τις κατοικίες που είχε ετοιμάσει γι’αυτούς.
Ήταν πλήρως εξοπλισμένες, κι έμοιαζαν γενικώς αληθινές. Δεν ήταν
σαν σκηνικό· ήταν σαν να είχε υπόψη της να τις νοικιάσει.
«Πώς σας φαίνονται;»
«Η δουλειά που έχεις κάνει... είναι σαν πραγματικότητα,» είπε ο Χρίστος.
«Μα θέλω η ταινία μας να είναι σαν πραγματικότητα. Δε θέλω νάναι
σαν κάτι άλλες ταινίες που τις βλέπεις και καταλαβαίνεις αμέσως ότι
είναι ψεύτικες. Θέλω να μοιάζει με την παρακολούθηση μιας αληθινής
κατάστασης.
»Βολευτείτε τώρα. Τοποθετήστε τα πράγματά σας στους χώρους
σας.»
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«Οι κομπάρσοι πού είναι;» ρώτησε ο Νικόδημος.
«Θα έρθουν κι αυτοί. Από αύριο.»
Έφτασαν στην ταράτσα.
Η Τζέσικα κάθισε στην άκρη, επάνω στον πέτρινο, προστατευτικό
τοίχο, σε επικίνδυνη θέση. Το μαύρο πουλί ήταν πάλι πιασμένο στον
πήχη της, και το τάιζε σπόρους με το άλλο της χέρι. Περιστέρι ήταν,
παρατήρησε η Άνμα. Μαύρο περιστέρι.
«Γιατί με ακολουθείς;»
«Δε σου είπα; Η Πόλη με καθοδήγησε σ’εσάς τις δύο. Και το υποψιαζόμουν ότι η μία πρέπει να ήταν Αδελφή μου. Αλλά δείξ’ το μου κιόλας·
θέλω να βεβαιωθώ.»
«Δείξ’ το μου εσύ, πρώτη.»
Η Τζέσικα ανασήκωσε τους ώμους. «Αφού θες να διακόψεις το γεύμα
του Μελανόπτερου.» Έβαλε τους σπόρους στην τσέπη της, άφησε το
πουλί πάνω στον τοίχο, και έβγαλε τη δεξιά της μπότα και την κάλτσα
της, στρέφοντας το πέλμα προς την Άνμα.
Η Βιργινία, που στεκόταν παραδίπλα, είδε πάνω στη γαλανή σάρκα
ένα σύμβολο σαν οκτώ, με μια γραμμή να περνά από μέσα του. Λαμπύριζε παράξενα κι έμοιαζε ανάγλυφο.
Η Τζέσικα φόρεσε πάλι την κάλτσα και τη μπότα της.
Η Άνμα έβγαλε τη δική της δεξιά μπότα κι έστρεψε το πέλμα της
προς τη Τζέσικα: και η Βιργινία είδε το ίδιο σύμβολο επάνω στη λευκή
σάρκα της φίλης της. Μα τον Κρόνο – τι ήταν;
«Τι σημαίνει αυτό, Άνμα;» ρώτησε.
Η Άνμα φόρεσε ξανά το υπόδημά της.
Η Τζέσικα γέλασε. «Δεν ξέρει η μικρή;»
«Όχι, δεν ξέρει.»
«Να ξέρω τι;» έκανε η Βιργινία. «Τι είστε;»
«Είμαστε στοιχειά, μικρή,» της είπε η Τζέσικα, ατενίζοντάς την απειλητικά. «Στοιχειά της Ατέρμονης Πολιτείας. Θα σε κλέψουμε και θα
σου πάρουμε τα μάτια.»
Η όψη της έκανε ένα ακούσιο ρίγος να διατρέξει τη Βιργινία.
Η Βερενίκη ξεροκατάπιε. «Δε... δεν ξέρω,» είπε. «Απλώς... το διέκρινα. Με κυνηγούσε από τότε που μπήκα εδώ. Και... έριξε κάτω τον
Φρανκ!» είπε, κλαίγοντας ξαφνικά. «Τον έριξε κάτω!»
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Η Φενίλδα παρατήρησε ότι η μαυρόδερμη γυναίκα κρατούσε, και με
τα δύο χέρια, τον δεξί της αστράγαλο καθώς ήταν ζαρωμένη στη γωνία, πεσμένη στο βρώμικο πάτωμα.
«Γιατί ήρθες εδώ;» ρώτησε ο Ελπιδοφόρος. «Τι ήθελες εδώ πέρα;»
«Σε πονά το πόδι σου;» ρώτησε η Φενίλδα.
Η Βερενίκη ξεροκατάπιε πάλι. «Ναι... Κάτι... κάτι μού συμβαίνει. Ο
Φρανκ είχε δίκιο· έπρεπε να είχα ζητήσει βοήθεια...» Και έκλαιγε ξανά,
με λυγμούς.
Η Φενίλδα συνοφρυώθηκε. Αν είναι αυτό που νομίζω... σκέφτηκε. Είπε στον Ελπιδοφόρο: «Δες αν είναι καλά ο Τραθλάνος. Θα τη φροντίσω εγώ τη Βερενίκη.» Και γονάτισε, στο ένα γόνατο, πλάι στη νεαρή
οικονομολόγο. «Τι σου έλεγε ο Φρανκ;»
«Να πάω σε κάποιον γιατρό, ή σε κάποιον μάγο... να δω τι μου συμβαίνει... Αλλά... δε, δεν το αισθανόμουν... Το αισθανόμουν σαν επικίνδυνο.»
«Σε πονά το πόδι σου;»
«Ναι. Πολύ. Κι έχει κάτι επάνω... κάτι σαν...»
«Σαν τι; Πού ακριβώς; Δείξε μου.»
Η Βερενίκη έβγαλε το παπούτσι της. Επάνω στο μαύρο πέλμα η Φενίλδα είδε ένα σύμβολο που λαμπύριζε, κατακόκκινο σαν φλεγμονή. Κι
έμοιαζε ανάγλυφο.
Η Φενίλδα το αναγνώριζε. Όπως το υποψιαζόμουν, σκέφτηκε· και είπε: «Είσαι Θυγατέρα...»
(Η Νορέλτα-Βορ κοιμόταν, χωρίς τώρα να ονειρεύεται τίποτα. Το
περιδέραιο δεν το είχε βγάλει από πάνω της. Το είχε περασμένο γύρω
απ’τον λαιμό της, κάτω από την κοντομάνικη μπλούζα που φορούσε
στον ύπνο της.)
Η Κορίνα περίμενε τους ηθοποιούς να τακτοποιηθούν στις κατοικίες
τους και, επίτηδες, τους άφησε μόνους για λίγο. Έπρεπε, ούτως ή άλλως, ν’αρχίσουν να συνηθίζουν εκεί μέσα. Εξαφανίστηκε δίχως κανείς
τους να την προσέξει· γλίστρησε σαν σκιά, ακολουθώντας τα σημάδια
της Πόλης.
Βγήκε από το νοικιασμένο οικοδόμημα και πλησίασε τον Σάρντεναλ
που κάπνιζε στεκόμενος δίπλα στο όχημα, με τον ώμο του ακουμπισμένο στην άκρη του τροχοφόρου.
«Τι γίνεται τώρα;» τη ρώτησε. «Μπορώ να την κάνω;»
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«Μπορείς, αν θέλεις.»
«Αυτή είναι η τελευταία χάρη που σου χρωστάω, έτσι;»
«Έτσι. Αλλά τώρα έχουμε γνωριστεί, Σάρντεναλ· δε θα σε ξεχάσω.»
«Προσπαθείς απλώς να με τρομάξεις, ε;»
Τα μαύρα χείλη της Κορίνας μειδίασαν ανεπαίσθητα πάνω στο πορφυρόδερμο πρόσωπό της. «Ίσως,» είπε, και στρέφοντάς του την πλάτη
μπήκε ξανά στο «Εμπορικό Κέντρο» της, βέβαιη ότι ο Σάρντεναλ δεν
θα έφευγε αμέσως. Θα περίμενε κι άλλο. Ήταν περίεργος. Η Κορίνα
κέντριζε το μυαλό του, παρότι ήξερε ότι ήταν Θυγατέρα. Τα πολεοσημάδια τής το μαρτυρούσαν ξεκάθαρα.
Η Τζέσικα γέλασε.
«Γιατί προσπαθείς να την τρομάξεις;» είπε η Άνμα, θυμωμένη. Και
προς τη Βιργινία: «Μην της δίνεις σημασία. Βλακείες σού λέει.» Ύστερα στράφηκε πάλι στη Τζέσικα, περιμένοντας απάντηση.
Εκείνη ανασήκωσε τους ώμους καθώς έπαιρνε ξανά το μαύρο πουλί
– τον Μελανόπτερο, όπως τον είχε αποκαλέσει – στα χέρια της. «Για
πλάκα,» είπε.
«Δεν έχει πλάκα,» αποκρίθηκε η Άνμα.
«Δεν έχεις χιούμορ, Αδελφή μου.»
«Τέλος πάντων. Τι θέλεις από εμάς;»
«Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά σκοπεύω ν’ανακαλύψω. Ίσως να μπορούσα
να σας βοηθήσω. Πού πηγαίνετε; Ετούτες οι περιοχές είναι... απόμακρες, απ’όπου κι αν έρχεστε.»
«Αναζητούμε τρεις ανθρώπους. Τους έχεις δει;» Η Άνμα τής έδειξε τις
φωτογραφίες. Με τις παράξενες συμπτώσεις που κατέκλυζαν τις ζωές
των Θυγατέρων – πολεοτύχη – δεν θα το θεωρούσε καθόλου απίθανο
η Τζέσικα να τους είχε, «τυχαία», δει.
Η Τζέσικα κοίταξε τις φωτογραφίες. «Όχι,» είπε. «Ποιοι είναι;»
«Ο πατέρας της και τα ξαδέλφια της.» Η Άνμα έδειξε, με μια κίνηση
του κεφαλιού, τη Βιργινία.
«Τους έχεις χάσει, μικρή;»
Η Βιργινία ένευσε. «Έρχονταν να με βρουν.»
«Και τώρα τρέχεις να τους βρεις εσύ;» Η Τζέσικα γέλασε κι άρχισε
πάλι να ταΐζει σπόρους τον Μελανόπτερο. «Μήπως κάνετε κύκλους;
Σαν τον σκύλο που κυνηγά την ουρά του;»
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«Τη Βιργινία την είχαν απαγάγει οι Ανθρωποκλέφτες πριν από δύο
χρόνια,» είπε η Άνμα. «Ο πατέρας της και τα ξαδέλφια της έψαχναν να
τη βρουν. Αλλά ποτέ δεν επέστρεψαν. Ακολουθούσαν ένα φορτηγό
μ’ένα φτερωτό κρανίο ζωγραφισμένο επάνω. Στο Τέρμα των Δρόμων
τούς θυμούνται να ρωτάνε γι’αυτό. Πήγε ανατολικά. Φοβόμαστε ότι
ίσως να έφτασε ώς τις Σκοτεινές Συνοικίες.»
«Εκεί έφτασε, σίγουρα,» είπε η Τζέσικα.
«Πώς το ξέρεις;»
«Οι Ανθρωποκλέφτες έχουν μια βάση τους εκεί. Σε ελάχιστες άλλες
συνοικίες θα μπορούσαν να έχουν κάποιο σταθερό μέρος.»
Η Άνμα νόμιζε ότι η Τζέσικα μιλούσε από προσωπική εμπειρία. «Ήσουν κάποτε αιχμάλωτή τους;»
«Αιχμάλωτη; Εγώ;» Γέλασε. «Όχι. Ήθελα ν’αγοράσω έναν άνθρωπο
από αυτούς.» Έδωσε ακόμα έναν σπόρο στον Μελανόπτερο.
(Η αλχημίστρια δούλευε ώς τη νύχτα, αλλά τελείωσε τα πάντα όπως
τα ήθελε. Ήταν τώρα έτοιμη να παραδώσει τα σκευάσματα και στη
Γολρίκα-Ρίε και στη Φαίδρα Χρυσόχρωμη.
Για λίγο αναρωτήθηκε αν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Ήταν, αναμφίβολα, απάτη... Αλλά κι εκείνο που ήθελαν να κάνουν οι αριστοκράτισσες ήταν σωστό; Της Θάλειας δεν της έμοιαζε σωστό, και δεν της
άρεσε καθόλου που την είχαν μπλέξει σε τούτη την υπόθεση. Επιπλέον, όλ’ αυτά μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή
του Πανδιαστασιακού Συμβουλίου.
Και τα σκευάσματα που τους έχω ετοιμάσει δεν θα τις βλάψουν. Αντιθέτως, θα τις συμφιλιώσουν ξανά. Ακόμα κι αν καταλάβαιναν, τελικά,
ότι η Θάλεια τις είχε κοροϊδέψει, πιθανώς να το παρέβλεπαν. Θα αισθάνονταν καλά, άλλωστε. Μπορεί, μάλιστα, και να την ευχαριστούσαν. Σωστά;
Τέλος πάντων. Όπως και νάχε, η υπόθεση θα είχε πλάκα· εκείνη η ονειρική Θυγατέρα είχε δίκιο.
Η Θάλεια σπάνια έκανε τέτοιες πλάκες, αλλά κάτι σ’αυτό το όνειρο
την είχε οδηγήσει να σκεφτεί διαφορετικά, σαν να είχε βάλει το μυαλό
της σε άλλο κανάλι· για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον.)
Η Φενίλδα γνώριζε για τις Θυγατέρες της Πόλης. Όχι τα ανόητα παραμύθια που έγραφαν κάτι βιβλία, αλλά την πραγματικότητα. Της είχε
μιλήσει γι’αυτές ο Κλαρκ, και είχε επίσης γνωρίσει τη Μιράντα, μια
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φορά που εκείνη ήταν μαζί με τον Μάγο. Η Μιράντα ήταν Θυγατέρα
της Πόλης· είχε δείξει και το σημάδι της στη Φενίλδα.
Ήταν ίδιο με το σημάδι της Βερενίκης.
Η οποία τώρα είπε: «Τι;...»
Η Φενίλδα χαμογέλασε. «Μόλις αναγεννήθηκες,» εξήγησε. «Αυτό το
σημάδι δεν υπήρχε επάνω σου παλιότερα, έτσι;»
Η Βερενίκη κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Όχι... Τι έχω;»
«Τίποτα δεν έχεις. Απλώς... αλλάζεις.»
«Αλλάζω; Τι... Γιατί;»
«Κανείς δεν ξέρει. Σε κάποιες σπάνιες γυναίκες απλώς συμβαίνει. Είσαι Θυγατέρα της Πόλης, Βερενίκη.»
«Τι σημαίνει αυτό;»
«Θα σου εξηγήσω.»
Ο Ελπιδοφόρος πλησίασε πίσω από τη μάγισσα. «Τι έχει, Φενίλδα;»
«Τρομαγμένη είναι. Ο Τραθλάνος;»
«Λιπόθυμος. Κατά τα άλλα, εντάξει. Αναπνέει. Δε νομίζω ότι είναι άσχημα χτυπημένος.»
Η Φενίλδα σηκώθηκε όρθια και πλησίασε τον πεσμένο μισθοφόρο,
υποτονθορύζοντας ένα Ξόρκι Ταχείας Αναλύσεως Ζωτικής Καταστάσεως. «Ναι,» είπε μόλις πληροφορίες για τον Τραθλάνο γέμισαν το
μυαλό της. «Δεν έχει πάθει τίποτα σοβαρό.»
Ο Ελπιδοφόρος ρώτησε τη Βερενίκη: «Γιατί ήρθες εδώ; Δεν το ξέρεις
ότι εδώ τα μέρη είναι επικίνδυνα;»
«Συγνώμη, Εξοχότατε. Είχα... είχα τρομάξει...»
«Γιατί;»
«Απ’αυτά που... έβλεπα... που ακόμα βλέπω.»
Ο Ελπιδοφόρος κοίταξε τη Φενίλδα ερωτηματικά.
«Θα σου εξηγήσω,» είπε εκείνη. «Πάμε, όμως, στα κατοικημένα μέρη
του Ανακτόρου πρώτα.»
Οργή φούντωσε μέσα της.
Άρπαξε τη Τζέσικα, με τη μια γροθιά, από τον γιακά της καπαρντίνας
της και την έσπρωξε προς τα πίσω, προς το κενό. Εκείνη για μια στιγμή
τρόμαξε αλλά δεν τρομοκρατήθηκε. Ενώ ο Μελανόπτερος φτερούγιζε,
φεύγοντας από κοντά της, η Τζέσικα πιάστηκε με το ένα χέρι από την
άκρη του τοίχου πάνω στον οποίο καθόταν. Το ένα της πόδι βρέθηκε
να κρέμεται στον αέρα.
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«Συνεργάζεσαι μ’αυτά τα καθάρματα;» γρύλισε η Άνμα.
Η Τζέσικα γέλασε, παρά την επικίνδυνη θέση στην οποία είχε ξαφνικά βρεθεί. «Έχεις τίποτα το προσωπικό μαζί τους;»
Η Άνμα συνέχιζε να την κρατά από την καπαρντίνα, σπρώχνοντάς
την, και ήταν δυνατή, το σώμα της σκληραγωγημένο, γυμνασμένο.
«Συνεργάζεσαι μ’αυτά τα καθάρματα;»
«Ηρέμησε, γαμώτο!» σύριξε η Τζέσικα, μπήγοντας τα νύχια του ελεύθερου χεριού της πάνω στη γροθιά της Άνμα που κρατούσε την
καπαρντίνα της. «Δεν είμαι φανατική οπαδός τους. Απλά χρειαζόμουν
έναν άνθρωπο, τότε, και η Πόλη με καθοδήγησε και τον βρήκα εκεί. Τι
πρόβλημα έχεις;»
«Με τέτοια καθάρματα δεν θάπρεπε ούτε καν να το σκέφτεσαι να
συνεργαστείς!»
«Θα μου κάνεις μήνυση;»
«Θα σε πετούσα από κάτω αν δεν ήσουν Αδελφή μου!» Τράβηξε βίαια τη Τζέσικα προς τα μέσα, ρίχνοντάς την στο πάτωμα της ταράτσας
σαν σακί.
Το πόδι της Τζέσικας υψώθηκε απότομα, γρήγορα, χτυπώντας την
Άνμα στη γυναικεία της φύσης. Η Άνμα διπλώθηκε με μια ξαφνιασμένη
κραυγή. Η Τζέσικα την κλότσησε στα γόνατα, άγρια, ρίχνοντάς την κι
αυτήν στο πάτωμα.
«Σταμάτα!» φώναξε η Βιργινία. «Σταμάτα!» Και τράβηξε το πιστόλι
που της είχε δώσει η Άνμα, νιώθοντας τα χέρια της να τρέμουν.
Μια κραυγή βγήκε απ’τα χείλη της Τζέσικας, μοιάζοντας με κρώξιμο
πτηνού· κι αμέσως δυο πουλιά έπεσαν πάνω στη Βιργινία, τσιμπώντας
και γδέρνοντάς την. Εκείνη ούρλιαξε, σκύβοντας το κεφάλι, προσπαθώντας να προστατευτεί, να τα διώξει.
Η Άνμα τινάχτηκε καταπάνω στη Τζέσικα καθώς εκείνη σηκωνόταν
στο ένα γόνατο. Η Τζέσικα τη γρονθοκόπησε στη μύτη, κόβοντάς της
τη φόρα.
«Δε μπορεί η Πόλη να μ’έστειλε εδώ για να παίξουμε ξύλο,» είπε ξέπνοα. «Αν και... έχει πλάκα, όντως – χα-χα-χα-χαχαχαχα!...»
«Είσαι ανώμαλη,» γρύλισε η Άνμα, σκουπίζοντας το αίμα από το
πρόσωπό της με την ανάστροφη του χεριού της. «Δε χρειαζόμαστε τη
βοήθειά σου!»
317

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

Η Τζέσικα έβγαλε ένα ξαφνικό κρώξιμο απ’τον λαιμό της, και τα αγριεμένα πτηνά φτεροκόπησαν μακριά από την τρομαγμένη Βιργινία.
«Άνμα;» είπε εκείνη. «Είσαι καλά;»
Η Τζέσικα είπε στην Άνμα: «Είσαι σίγουρη; Αν θέλεις να φτάσεις στη
βάση των Ανθρωποκλεφτών, ξέρω ακριβώς πώς να σε οδηγήσω;»
«Είσαι φίλη τους;»
«Τι ανόητη που είσαι! Φυσικά και δεν είμαι φίλη τους. Απλώς τότε
χρειαζόμουν έναν άνθρωπο που τύχαινε να έχουν, για όνομα της Πόλης!
»Εκείνο που αναρωτιέμαι είναι, εσύ τι πρόβλημα έχεις μαζί τους. Τίποτα το προσωπικό;»
«Ήμουν αιχμάλωτή τους, κάποτε. Λίγο προτού αναγεννηθώ.»
Η Τζέσικα ένευσε. «Τώρα καταλαβαίνω. Συγνώμη για την κλοτσιά.»
«Να πας να γαμηθείς.» Η Άνμα έπιασε την άκρη του προστατευτικού
τοίχου της ταράτσας καθώς σηκωνόταν όρθια.
Η Τζέσικα γελούσε σαν όλα αυτά να ήταν ένα μεγάλο αστείο.
Η Βιργινία δεν μπορούσε να βγάλει κανένα συμπέρασμα για το τι στα
μυαλά του Σκοτοδαίμονος συνέβαινε.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΕΚΤΗ
Η Νορέλτα-Βορ ξύπνησε αναζωογονημένη. Τεντώθηκε πάνω στο κρεβάτι του ξενοδοχείου, μουγκρίζοντας. Κοίταξε το ρολόι στο κομοδίνο
και παραξενεύτηκε σχετικά με την ώρα. Και τότε κατάλαβε ότι πρέπει
να είχε κοιμηθεί όλη την προηγούμενη ημέρα. Ήταν πρωί. Είχα κουραστεί τόσο, λοιπόν; σκέφτηκε. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι και πήγε στο
μπάνιο για να πλυθεί. Σήμερα, θα χρησιμοποιούσε πάλι το όμορφο όχημα που είχε αγοράσει. Θα ταξίδευε προς την Ανακτορική Συνοικία.
Θα αναζητούσε τη Θάλεια. Εν μέρει επειδή ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν πραγματική. Αν και δεν μπορεί να ήταν της φαντασίας της. Δεν
μπορεί. Το αισθανόταν.
Η Γολρίκα-Ρίε ήρθε να επισκεφτεί τη Θάλεια από το
πρωί κιόλας, όπως είχαν συμφωνήσει. Η αλχημίστρια το
ήξερε ότι ήταν αυτή προτού ανοίξει την πόρτα· τα σημάδια
της Πόλης την είχαν προειδοποιήσει.
Χαμογέλασε καθώς την άφηνε να περάσει το κατώφλι
του σπιτιού της. Η αριστοκράτισσα ήταν ντυμένη όμορφα,
όφειλε να παρατηρήσει κοιτάζοντάς την από πάνω ώς κάτω. Καθώς η Γολρίκα έβγαζε τη μπλε καπαρντίνα της με τα
ασημιά σιρίτια, από μέσα φάνηκε ότι φορούσε ένα μαύρο,
έξωμο φόρεμα με λουριά που διασταυρώνονταν στην πλάτη. Στον εκτεθειμένο λαιμό της κοσμήματα γυάλιζαν, και
τα χέρια της ήταν γεμάτα βραχιόλια και περιβραχιόνια. Η
Θάλεια αισθάνθηκε την παρόρμηση να την αρπάξει στην
αγκαλιά της και να γλιστρήσει τα δάχτυλά της κάτω από
αυτό το όμορφο, ακριβό φόρεμα.
Δεν το έκανε, φυσικά.
«Τα έχεις όλα έτοιμα;» τη ρώτησε η Γολρίκα-Ρίε.
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«Ναι.» Η Θάλεια την οδήγησε στο εργαστήριό της, νιώθοντας για λίγο άσχημα που σκόπευε να την κοροϊδέψει.
Αλλά ήταν για το καλό της. Επιπλέον, η Θάλεια θύμισε
στον εαυτό της πως δεν έπρεπε ν’αφήνει την κρίση της να
θολώνει από ένα όμορφο φόρεμα.
Άνοιξε ένα ντουλάπι, πήρε από μέσα ένα φιαλίδιο, και το
έδωσε στη Γολρίκα-Ρίε. «Πρώτα, πρέπει να πιεις αυτό.»
«Είναι εύγευστο;» ρώτησε εκείνη, κρατώντας το στο χέρι
της, κοιτάζοντας το καχύποπτα.
«Έτσι κι έτσι.»
«Το έχεις δοκιμάσει;»
«Ξέρω πώς είναι στη γεύση.» Η Θάλεια μπορούσε να καταλάβει τη γεύση μιας ουσίας ακόμα και χωρίς να την έχει
η ίδια βάλει στο στόμα της· της το έλεγαν τα πολεοσημάδια.
Η Γολρίκα άνοιξε το φιαλίδιο. «Δε θα ζαλιστώ, έτσι;»
«Για λίγο μόνο.»
«Να καθίσω, δηλαδή;»
«Ναι, καλύτερα να καθίσεις.»
Η αριστοκράτισσα κάθισε.
«Θα νιώσεις ζαλάδα,» την προειδοποίησε η Θάλεια, «και
μια έντονη θερμότητα σ’όλο σου το σώμα. Θα περάσει σε
κανένα μισάωρο. Να αναπνέεις σταθερά και να περιμένεις.
Δε μπορώ να σου φέρω νερό, ούτε τίποτ’ άλλο. Αν το κάνω, η διαδικασία θα αλλοιωθεί, και υποθέτω δεν το θέλεις
αυτό, έτσι;»
Η Γολρίκα κούνησε το κεφάλι. «Ναι,» είπε. «Να το πιώ
τώρα;»
«Πιες το.»
Έβαλε το φιαλίδιο στα χείλη της και το ήπιε, κάνοντας
το κεφάλι πίσω. Δεν ήταν πολύ: όσο ένα ποτήρι κρασί.
«Πώς αισθάνεσαι;» τη ρώτησε η Θάλεια.
Η Γολρίκα-Ρίε έμεινε σιωπηλή για λίγο, συνοφρυωμένη.
«Ναι,» είπε, «ζαλίζομαι... Νομίζω ότι η καρέκλα κουνιέται.»
«Δεν κουνιέται. Μείνε καθιστή.»
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«Και,» συνέχισε η Γολρίκα, «κάνει ζέστη.» Κούνησε τα
χέρια της μπροστά της για να αεριστεί.
Η Θάλεια έφερε κοντά έναν μικρό ανεμιστήρα και τον
ενεργοποίησε. «Καλύτερα τώρα;»
Η Γολρίκα έκλεισε τα βλέφαρα, πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Ναι.»
«Σε μισή ώρα όλ’ αυτά θα έχουν περάσει. Είναι επειδή γίνονται χυμικές αλλαγές μέσα στο σώμα σου – γρήγορες
και έντονες χυμικές αλλαγές. Πρέπει να κάνεις υπομονή.»
«Ναι,» είπε η Γολρίκα-Ρίε, αναπνέοντας βαθιά, ενώ εξακολουθούσε να κουνά τα χέρια της παρότι ο ανεμιστήρας
τη φυσούσε.
Πριν από χρόνια, προτού αναγεννηθεί ως Θυγατέρα της Πόλης, η Άνμα
κατοικούσε στη Σκορπιστή. Οι γονείς της ήταν μέλη της συμμορίας Οδοκράχτες, και η Άνμα ήταν δεκαεφτά χρονών όταν η Παντοκράτειρα είχε
χάσει την εξουσία της στη Ρελκάμνια και οι συμμορίες της Σκορπιστής
είχαν στραφεί εναντίον του καινούργιου Πολιτάρχη. Οδομαχίες γίνονταν παντού, απ’τη μια άκρη της συνοικίας ώς την άλλη· κανένα μέρος
δεν ήταν ασφαλές· και η Άνμα συμμετείχε στις συγκρούσεις με τις ευλογίες των γονιών της, που την κοίταζαν περήφανα να πυροβολεί με καραμπίνα, να χτυπά με μακρύ ρόπαλο, και να κλοτσά με σιδεροντυμένες
μπότες.
Η αστυνομία του Πολιτάρχη δεν μπορούσε ν’αντέξει τη δύναμη των
ενωμένων συμμοριών της Σκορπιστής· μόνο οι Παντοκρατορικοί μπορούσαν να τις κρατούν υπό έλεγχο, μόνο τους πράκτορες της Παντοκράτειρας φοβόνταν· και τώρα που η Συμπαντική Παντοκρατορία είχε διαλυθεί ήταν ελεύθερες να κάνουν ό,τι ήθελαν. Κι αυτή τη συνοικία τη θεωρούσαν δική τους, όχι του Πολιτάρχη.
Το όραμά τους πολύ σύντομα θα γινόταν πραγματικότητα, αλλά η Άνμα δεν ήταν πλέον στη Σκορπιστή όταν αυτό συνέβη. Σε μια από τις οδομαχίες μερικοί κουκουλοφόροι την αφόπλισαν, της έριξαν στο πρόσωπο κάτι που την αναισθητοποίησε, και την έκλεψαν. Όταν ξύπνησε
ήταν αιχμάλωτη κάποιων που δεν άργησε να μάθει πως ονομάζονταν
Ανθρωποκλέφτες. Δεν παραδόθηκε εύκολα, βέβαια· αντιστάθηκε· και
της έκαναν πράγματα άσχημα. Την ξυλοκόπησαν, τη βίασαν, την έκλεισαν σ’ένα δωμάτιο ένα επί ένα επί δύο και δεν την άφηναν να βγει για
321

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

να κατουρήσει. Κι ακόμα δεν έμοιαζε να τη θεωρούν «λάφυρο προς πώληση».
Τότε ήταν που η Άνμα άρχισε να αναγεννιέται ως Θυγατέρα της Πόλης. Νόμιζε ότι είχε τρελαθεί.
Σε αντίθεση με άλλες Αδελφές της, το δεξί της πόδι δεν την πονούσε
καθώς το σημάδι εμφανιζόταν εκεί· τη γαργαλούσε μόνο. Η Άνμα φοβήθηκε ότι είχε παραισθήσεις όταν είδε το παράξενο σύμβολο να διαμορφώνεται, σταδιακά, επάνω στο δέρμα της μέσα από την κοκκινίλα. Αυτό
όμως ήταν το λιγότερο αλλόκοτο από όλα που έβλεπε. Τα πάντα έμοιαζαν να της μιλάνε: οι κινήσεις των ανθρώπων, οι σκιές τους, διάφορες
σκόρπιες λέξεις τους, το τράβηγμα μιας καρέκλας, το γύρισμα ενός τροχού. Της έδιναν πληροφορίες που ζάλιζαν το μυαλό της.
Και, κυρίως, της έλεγαν πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει καθετί ώς
όπλο, για να δραπετεύσει, για να ξεφύγει απ’αυτούς τους καριόληδες,
σκοτώνοντας συγχρόνως όσους περισσότερους μπορούσε.
Παρατήρησε, επίσης, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν μόνοι τους στο μέρος
όπου την είχαν κλεισμένη. Κυκλοφορούσαν και διάφορες άλλες, αθέατες
παρουσίες εδώ. Στοιχειακά της Ρελκάμνια. Δεν έκαναν κανένα μεγάλο
κακό, συνήθως· ήταν σαν απλοί παρατηρητές, νόμιζε η Άνμα, ή σαν παράσιτα. Έρχονταν και τρέφονταν από την απόγνωση των κρατούμενων
και από τη σαδιστική μανία των δεσμοφυλάκων τους. Η Άνμα συνειδητοποίησε ότι ένα τέτοιο στοιχειακό την πλησίαζε και τρεφόταν κι από
εκείνη τα βράδια, όταν ήταν κουλουριασμένη, τρέμοντας, προσπαθώντας να διώξει τον φόβο, προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό της ότι
κάποτε θα επέστρεφε στους γονείς της, στη συμμορία της, στη Σκορπιστή.
Τώρα η Άνμα το διέκρινε το σιχαμερό παράσιτο που την έβλεπε ως
δείπνο. Και του έστησε παγίδα. Με το μυαλό της. Παρατηρώντας το να
την πλησιάζει, έστρεψε όλη της την οργή εναντίον του και χτύπησε τη
γροθιά της στο πάτωμα όπου ήταν κουλουριασμένη. Το στοιχειακό τρόμαξε περισσότερο από το γεγονός ότι το είχε καταλάβει παρά από την
αντίδρασή της – τα στοιχειακά έχουν μάθει να είναι αόρατα για τους
ανθρώπους – και εξαφανίστηκε. Δεν την ξαναπλησίασε.
Και πρέπει να έπεσε σύρμα και στα άλλα στοιχειακά που περιφέρονταν εκεί μέσα, γιατί η Άνμα παρατηρούσε, μετά, ότι κανένα δεν τη ζύγωνε.
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Αλλά εκείνη δεν σκόπευε ούτως ή άλλως να μείνει για πολύ ακόμα μέσα σε τούτο το γαμημένο μπουρδέλο. Είχε ήδη συμπεράνει πώς να φτιάξει τα όπλα που ήθελε και πώς να αρπάξει αυτά που δεν μπορούσε να
φτιάξει. Η Αόρατη Σύμμαχός της – όπως τότε αντιλαμβανόταν την Πόλη
– είχε καθοδηγήσει το μυαλό της. Τώρα δεν έλειπε παρά να βάλει και το
σώμα της σε κίνηση.
Η Άνμα υποπτευόταν ότι ίσως να είχε τρελαθεί, αλλά δεν την ενδιέφερε. Τρελή ή μη, θα τους έκανε να μαρτυρήσουν την ώρα και τη στιγμή
που γεννήθηκαν στη Ρελκάμνια!
Μια τρομερή γαλήνη την είχε κυριεύσει.
Ήταν έτοιμη.
Η Φενίλδα βοήθησε την αναγεννημένη Θυγατέρα να σηκωθεί όρθια.
«Μπορείς να το πατήσεις το πόδι σου;»
«Μπορώ,» αποκρίθηκε η Βερενίκη. «Αλλά τα πάντα... τα πάντα με
τρομάζουν... Πείτε μου τι εννοείτε ότι είμαι Θυγατέρα της Πόλης; Έχω
τρελαθεί;»
Η Φενίλδα γέλασε. «Όχι, δεν έχεις τρελαθεί.»
Ο Ελπιδοφόρος, εν τω μεταξύ, προσπαθούσε να ξυπνήσει τον Τραθλάνο, γονατισμένος δίπλα του. Δεν μπορούσε να τον σηκώσει ενώ
ήταν λιπόθυμος. Είμαι πολύ μεγάλος πια για τέτοια, δυστυχώς, σκέφτηκε. Παλιότερα θα τον είχα πάρει στην πλάτη. Τώρα τον χαστούκισε ξανά. «Τραθλάνε!» είπε έντονα. «Σύνελθε, άνθρωπέ μου!»
Τα μάτια του μισθοφόρου βλεφάρισαν. Μούγκρισε. «...Εξοχότατε,»
άρθρωσε, βραχνά.
«Συγνώμη που σε πυροβόλησα αλλά δεν γινόταν αλλιώς–»
«...Τι;»
Ο Ελπιδοφόρος τον βοήθησε να ανακαθίσει. «Σου έριξα μια ενεργειακή ριπή.»
Ο Τραθλάνος πονούσε. Κάθε σπιθαμή του σώματός του πονούσε, ειδικά η πλάτη του. «Εσείς;... Ήταν... δεν ξέρω τι ήταν... Κάποιου είδους
δαιμονική οντότητα...»
«Μια πνευματική οντότητα σού επιτέθηκε, σ’έκανε να βλέπεις παραισθήσεις, κι άρχισες να πυροβολείς γύρω-γύρω. Παραλίγο να μας
σκοτώσεις.»
«Τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος!» καταράστηκε ο Τραθλάνος, τρίβοντας με το ένα χέρι την πλάτη του. «Με συγχωρείτε, Εξοχότατε.»
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«Ούτε που να το σκέφτεσαι· έχω περάσει κι από χειρότερα, όπως ξέρεις.»
«Ναι, το ξέρω.»
«Μπορείς να σηκωθείς; Δε μπορώ να σε σηκώσω, εκτός αν η Φενίλδα
έχει τρόπο να με κάνει στιγμιαία πιο νέο.»
«Σε είχα προειδοποιήσει,» του είπε η μάγισσα, πειραχτικά, ενώ η Βερενίκη κρατιόταν από τη μέση της.
«Θα τα καταφέρω,» μούγκρισε ο Τραθλάνος και, με κάποια βοήθεια
από τον Ελπιδοφόρο, ορθώθηκε αν και παραπατώντας. Το βλέμμα του
στράφηκε στη Βερενίκη. «Εσύ... τι έχεις τελικά; Τι... συμβαίνει μαζί
σου;»
«Την έχω αναλάβει εγώ,» του είπε η Φενίλδα, «μην ανησυχείς. Είναι,
απλώς, λιγάκι άρρωστη.»
«Και ο Φρανκ;»
Η Βερενίκη άρχισε πάλι να κλαίει.
«Τον σκότωσε το πνεύμα που επιτέθηκε και σ’εσένα,» τον πληροφόρησε η Φενίλδα. «Αυτό ήταν που τον έκανε να γλιστρήσει και να πέσει
σ’εκείνο το χάσμα.»
«Τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος...» μούγκρισε ο Τραθλάνος.
«Ώρα να φεύγουμε,» είπε ο Ελπιδοφόρος. «Τα λόγια μπορούν να περιμένουν.»
(Η Κορίνα είπε στους ηθοποιούς να βολευτούν σήμερα στις κατοικίες τους, να συνηθίσουν εδώ – να αισθανθούν, κυριολεκτικά, σαν στο
σπίτι τους – και να διαβάσουν το σενάριο που τους είχε δώσει, να μάθουν τους ρόλους τους: να μπουν στο πετσί των ρόλων τους. «Δεν είστε πια αυτοί που ήσασταν,» τους είπε χαμογελώντας. «Είστε οι ρόλοι
σας. Είστε οι κάτοικοι του Εμπορικού Κέντρου που αποκλείστηκαν
εκεί από τους πειραματισμούς μιας μυστηριώδους μάγισσας. Εντάξει;»
Εντάξει, της είπαν. Τους έμοιαζε με παιχνίδι. Τους άρεσε. Ήταν τέλειοι. Τέλειοι. Τα πολεοσημάδια τής το μαρτυρούσαν.
«Θα φύγω εγώ τώρα,» είπε η Κορίνα, «και θα έρθω πάλι αύριο. Έχω
κάποιες δουλειές στο Κοινόβιο. Ό,τι χρειάζεστε είναι εδώ· δεν υπάρχει
λόγος να φύγετε. Αν θέλετε οτιδήποτε άλλο, καλέστε με.» Και τους έδωσε τον τηλεπικοινωνιακό κώδικα του πομπού της. «Εντάξει;»
Εντάξει, της είπαν.
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Η Κορίνα βγήκε από το νοικιασμένο οικοδόμημα που ήταν φτιαγμένο από τη συνένωση πολλών οικοδομημάτων και καταλάμβανε ολόκληρο τετράγωνο στο Κοινόβιο. Δεν κλείδωσε τη μεγάλη πόρτα πίσω
της· δεν χρειαζόταν: το ήξερε πως οι ηθοποιοί της δεν θα έφευγαν.
Ο Σάρντεναλ στεκόταν ακόμα απέξω και την περίμενε.
«Τι κάνεις εσύ εδώ;» τον ρώτησε – αν και το ήξερε ότι θα τον ξανάβλεπε. «Νόμιζα ότι θα είχες εξαφανιστεί.»
«Μεσημέρι είναι,» αποκρίθηκε εκείνος ρίχνοντας το τσιγάρο του κάτω και σβήνοντάς το με το πόδι. «Έλεγα ότι ίσως να ήθελες να κεράσεις φαγητό τον οδηγό σου.»
«Θα τον κεράσω, αν οδηγήσει ώς το εστιατόριο.»
Ο Σάρντεναλ χαμογέλασε. «Πάμε,» είπε κλείνοντας το μάτι, κι ανέβηκε στο μεγάλο, εξάτροχο όχημα.)
Η Νορέλτα-Βορ πήγε σε μια καφετέρια που της είχε μπει στο μάτι.
Δεν ήταν μακριά· κοντά στο ξενοδοχείο βρισκόταν. Έφτασε εκεί βαδίζοντας. Ήταν στον τρίτο όροφο μιας πολυκατοικίας, σ’ένα μπαλκόνι
γεμάτο φυτά. Η Νορέλτα κάθισε σ’ένα από τα όμορφα τραπεζάκια και
παράγγειλε μια μεγάλη κούπα καφέ με κρέμα. Της τον έφεραν μαζί με
δύο κουλουράκια.
Το χέρι της γλίστρησε μέσα στο πουκάμισό της, όπου κρυβόταν το
περιδέραιο με τον ασημένιο δίσκο. Της άρεσε να ψηλαφεί το παράξενο
σχήμα με τους ομόκεντρους κύκλους και τις τεθλασμένες γραμμές. Νόμιζε ότι μπορούσε να διαβάσει τα πολεοσημάδια επάνω του ακόμα και
με την αφή.
Μετά από μισή ώρα, η Γολρίκα-Ρίε συνήλθε. «Δε ζεσταίνομαι πια.»
Η Θάλεια έκλεισε τον ανεμιστήρα. «Ζαλίζεσαι;»
«Δε νομίζω.»
«Για σήκω.»
Σηκώθηκε. «Δε ζαλίζομαι.»
«Βάδισε λίγο.»
Βάδισε. «Δε ζαλίζομαι, Θάλεια. Αλλά... δεν ξέρω αν αισθάνομαι πιο ερωτική.» Συνοφρυώθηκε.
Η Θάλεια γέλασε. «Μην ανησυχείς· θα αισθανθείς.» Και
της είπε: «Θα περιμένουμε μερικά λεπτά, τώρα, και μετά
θα καθίσεις πάλι και θα καταπιείς αυτό.» Της έδειξε ένα
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χάπι που κρατούσε ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρά
της. «Και θα διαβάσεις αυτό το ποίημα.» Άνοιξε ένα βιβλίο
με ποιήματα εκεί όπου βρισκόταν ο σελιδοδείκτης.
Η Γολρίκα-Ρίε πλησίασε να το κοιτάξει, αλλά η Θάλεια
την απομάκρυνε ευγενικά. «Όχι από τώρα. Όλα στην ώρα
τους.»
(Καθισμένη δίπλα στον Σάρντεναλ, ο οποίος οδηγούσε το επιβατηγό
όχημα, η Κορίνα έβγαλε ένα μικρό φορητό σύστημα από την τσάντα
της και το άνοιξε. Πάτησε μερικά κουμπιά και η οθόνη διαιρέθηκε στα
τέσσερα, αρχίζοντας να δείχνει κινούμενες εικόνες.
«Τι είναι αυτό;» τη ρώτησε ο Σάρντεναλ. «Τι κάνεις εκεί;»
«Μια δική μου δουλειά,» αποκρίθηκε η Κορίνα, παρακολουθώντας
τους ηθοποιούς της μέσα από τους κρυφούς τηλεοπτικούς πομπούς
που βρίσκονταν εμφυτευμένοι στους τοίχους του «Εμπορικού Κέντρου».)
«Εντάξει,» είπε η Θάλεια στη Γολρίκα-Ρίε ύστερα από κανένα δεκάλεπτο, «τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάθισε.»
Η αριστοκράτισσα κάθισε στην καρέκλα όπου καθόταν και πριν –
σταυρώνοντας τα πόδια της με τρόπο ελκυστικό, παρατήρησε η Θάλεια, και σκέφτηκε: Ναι... το σώμα της ήδη αντιδρά διαφορετικά, ακόμα
κι αν η ίδια δεν το έχει καταλάβει.
Της έδωσε το χάπι μαζί μ’ένα ποτήρι νερό. Η Γολρίκα-Ρίε το έβαλε
στο στόμα της και το κατάπιε με τη βοήθεια του νερού.
«Και τώρα θα διαβάσω το ποίημα;» ρώτησε.
«Περίμενε λίγο,» είπε η Θάλεια.
«Πάλι;»
«Πάλι.»
(«Είναι μεσημέρι,» είπε η Άνμα, έχοντας καθίσει πάνω στον προστατευτικό τοίχο της ταράτσας, αφήνοντας το σώμα της να θεραπευτεί
από τα χτυπήματα της Τζέσικας – μια γρήγορη διαδικασία, αφού τα
χτυπήματα δεν ήταν και τόσο σοβαρά. «Πάμε στο Τέρμα των Δρόμων,
να φάμε και να συζητήσουμε περισσότερο.»
Η Τζέσικα κατένευσε, έχοντας ξανά τον Μελανόπτερο στα χέρια της,
χαϊδεύοντάς τον και ταΐζοντάς τον σπόρους. «Εντάξει.»
«Σίγουρα ξέρεις πού είναι η βάση τους, έτσι;»
«Ξέρω.»
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Τα πολεοσημάδια δεν προειδοποιούσαν την Άνμα ότι επρόκειτο για
παγίδα· η Τζέσικα δεν ήταν με τους Ανθρωποκλέφτες: δεν μπορεί να
ήταν. «Και είσαι σίγουρη ότι είναι σταθερή βάση; Γιατί εγώ, απ’ό,τι
γνωρίζω, δεν έχουν σταθερές βάσεις.»
«Γενικά δεν έχουν· αλλά αυτή η συγκεκριμένη είναι σταθερή. Στις
Σκοτεινές Συνοικίες βρίσκεται, Άνμα· ποιος θα τους ελέγξει; Μόνο ο
Σκοτοδαίμων, κι αυτός ο καριόλης νομίζω πως πρέπει να τους αγαπά.»
Η Βιργινία παρενέβη: «Συγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Πείτε μου.»
Οι δύο Θυγατέρες της Πόλης στράφηκαν να την ατενίσουν. Η Τζέσικα γελούσε ξανά.
«Πάμε στο πανδοχείο,» είπε η Άνμα καθώς σηκωνόταν από τον προστατευτικό τοίχο της ταράτσας.)
Τους επιτέθηκε όταν την είχαν βάλει σ’ένα όχημα για μεταφορά μαζί
με άλλους τρεις αιχμαλώτους – άλλα τρία «λάφυρα». Η Αόρατη Σύμμαχός της της έλεγε πως αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή. Και η Άνμα είχε
ήδη όπλα κρυμμένα επάνω της: έναν σουγιά φτιαγμένο από πράγματα
με τα οποία παλιά δεν θα πίστευε ότι μπορούσε να φτιαχτεί σουγιάς·
ένα νήμα στραγγαλισμού, φτιαγμένο από μια ελαστική λουρίδα πλεγμένη με σύρμα· ένα αεροβόλο πιστόλι μιας χρήσης – με μία σφαίρα μέσα –
φτιαγμένο από κομμάτια που είχε βρει στις τουαλέτες και τα είχε συναρμολογήσει με τρομερή ταχύτητα.
Δύο Ανθρωποκλέφτες ήταν στην πισινή μεριά του οχήματος, μαζί με
την Άνμα και τους τρεις συναιχμαλώτους της. Δύο άλλοι ήταν μπροστά:
η μία οδηγούσε, ο δεύτερος καθόταν δίπλα της.
Τα χέρια των αιχμαλώτων ήταν δεμένα πίσω από τις πλάτες τους,
γιατί όλοι θεωρούνταν «δυσπώλητοι», δηλαδή ταραχοποιοί που οι Ανθρωποκλέφτες δύσκολα θα τσάκιζαν τη θέλησή τους ώστε να τους πουλήσουν με άνεση.
Η Άνμα έβγαλε τον σουγιά απ’την πίσω μεριά του παντελονιού της και
έκοψε τα δεσμά της. Λουριά ήταν, όχι αλυσίδες. Με λίγη προσπάθεια
διαλύθηκαν. Και τώρα ήταν ελεύθερη. Τινάχτηκε κι έμπηξε το αυτοσχέδιο λεπίδι της στο υπογάστριο του πιο κοντινού Ανθρωποκλέφτη, τρυπώντας τα σωθικά του. Τον έσπρωξε, τινάζοντας αίματα ολόγυρα.
Ο άλλος, τρομαγμένος, τράβηξε το ρόπαλό του. Η Άνμα είχε ήδη βγάλει
το αυτοσχέδιο πιστόλι της και πάτησε τη σκανδάλη· η σφαίρα τον χτύ327
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πησε στο αριστερό μάτι, πετώντας τον πίσω και κάτω. Δεν ήταν κανονική σφαίρα, αλλά ο άντρας έμεινε ακίνητος, αιμόφυρτος· ακόμα κι αν
δεν ήταν νεκρός, είχε βγει από τη μέση προς το παρόν.
Οι δύο που κάθονταν στις μπροστινές θέσεις στράφηκαν να δουν τι
γινόταν στην πίσω μεριά του μικρού φορτηγού. Η Άνμα άρπαξε το ρόπαλο του πεσμένου Ανθρωποκλέφτη και χίμησε στον συνοδηγό. Το όπλο
της του χτύπησε το χέρι που είχε μόλις τραβήξει πιστόλι, μουδιάζοντας
τα δάχτυλά του κι αναγκάζοντάς τον να ρίξει το πυροβόλο. Το επόμενο
χτύπημα της Άνμα τον βρήκε στο μέτωπο, σπάζοντας το κεφάλι του και
αναισθητοποιώντας τον.
Η οδηγός σταμάτησε απότομα το όχημα, κι έκανε ν’ανοίξει την πόρτα
πλάι της και να τιναχτεί έξω, να φύγει. Η Άνμα την άρπαξε από τον λαιμό με το νήμα στραγγαλισμού που είχε φτιάξει. Την έπνιξε, γρυλίζοντας
σαν θηρίο.
Τα άλλα τρία λάφυρα τής φώναζαν να τους λύσει από την πίσω μεριά
του οχήματος.
«Τους φοβάμαι αυτούς τους τύπους εδώ μέσα,» είπε ο Σάρντεναλ
όταν είχαν καθίσει στο εστιατόριο όπου τον οδήγησε η Κορίνα. Το μέρος, προφανώς, ελεγχόταν από συμμορία. Αλλά η Κορίνα ήξερε την
αρχηγό τους, και τα πήγαιναν αρκετά καλά οι δυο τους.
«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας,» είπε στον Σάρντεναλ. «Είναι γνωστοί μου.»
Μια κοπέλα πλησίασε, ντυμένη με πέτσινο παντελόνι, μπούστο, και
μικρό καπέλο· ένα κυρτό ξιφίδιο ήταν θηκαρωμένο στη ζώνη της. «Τι
θα πάρετε, κυρία Κορίνα;»
«Ό,τι θέλει ο φίλος μου.»
Η κοπέλα έστρεψε το βλέμμα της στον Σάρντεναλ.
«Έχετε μενού;» ρώτησε εκείνος.
Η σερβιτόρα τού έδωσε έναν κατάλογο.
Ο Σάρντεναλ τον κοίταξε και, μετά, παράγγειλε.
«Σε λίγο θα τα έχετε,» τους είπε η σερβιτόρα. «Κερασμένα όλα, φυσικά, από την αφεντικίνα μας, κυρία Κορίνα.»
«Την ευχαριστώ, πες της.»
Η κοπέλα έφυγε.
Ο Σάρντεναλ είπε: «Α έτσι, ε; Σου ζητάω να με κεράσεις και με πας
κάπου όπου το ξέρεις πως θα σε κεράσουν!»
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Η Κορίνα χαμογέλασε επιτηδευμένα. «Τι πρόβλημα έχεις; Δε
σ’αρέσουν οι έξυπνες γυναίκες;»
«Είναι καλό το φαγητό, τουλάχιστον;»
«Είναι.» Η Κορίνα άναψε τσιγάρο, και πρόσφερε ένα και στον Σάρντεναλ.
Εκείνος το έβαλε στα χείλη του και η Κορίνα τού έδωσε φωτιά με τον
ενεργειακό αναπτήρα της.
«Πήγαινε να ξεκουραστείς τώρα,» είπε ο Ελπιδοφόρος στον
Τραθλάνο, όταν μπήκαν πάλι στα κατοικημένα μέρη του Συγκλητικού
Ανακτόρου.
«Δε με χρειάζεστε άλλο, Εξοχότατε;» Ο μισθοφόρος λοξοκοίταξε τη
Βερενίκη, η οποία βάδιζε πλάι στη Φενίλδα αλλά χωρίς τη βοήθειά της,
κι έμοιαζε να κοιτάζει ολόγυρα σαν να είχε βρεθεί εδώ για πρώτη φορά.
«Όχι,» αποκρίθηκε ο Ελπιδοφόρος. «Πήγαινε να ξεκουραστείς.»
«Θα ήθελα, πάντως, να μάθω τι συνέβη στον Σιλκάρμπω, αν δεν έχετε πρόβλημα, Εξοχότατε.»
«Μην ανησυχείς, θα μάθεις. Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο.»
Ύστερα, ο Ελπιδοφόρος και η Φενίλδα πήγαν τη Βερενίκη στα διαμερίσματα του Πολιτάρχη μέσα στο Συγκλητικό Ανάκτορο.
«Κάθισε,» της είπε η μάγισσα, και η νεαρή οικονομολόγος κάθισε
στον καναπέ.
«Με συγχωρείτε για... για ό,τι έγινε,» είπε.
«Δεν έφταιγες εσύ.» Η Φενίλδα κάθισε δίπλα της. «Πες μου τι ακριβώς συνέβη.»
Ο Ελπιδοφόρος κάθισε σε μια πολυθρόνα, παρατηρώντας τες σιωπηλός. Η Φενίλδα φαινόταν να καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από
αυτόν για την περίπτωση της Βερενίκης. Ας άφηνε, λοιπόν, εκείνη να
μιλήσει με την Πολύγλωσση.
Η νεαρή οικονομολόγος είπε: «Είχα, εδώ και καμια μέρα, αρχίσει να
βλέπω πράγματα περίεργα... Δε... δεν ξέρω πώς ακριβώς να τα περιγράψω. Μάλλον είναι παραισθήσεις–»
«Δεν είναι παραισθήσεις,» τη διαβεβαίωσε η Φενίλδα. «Συνέχισε.»
«Και το πόδι μου με πονούσε. Το δεξί μου πόδι. Μια κοκκινίλα είχε
παρουσιαστεί επάνω στο πέλμα. Ο Φρανκ μού είπε να πάω σε κάποιον
γιατρό ή μάγο, όταν το έμαθε. Φοβόταν ότι έχω αρρωστήσει, ότι κά329
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ποιο μικρόβιο ίσως να είναι μέσα μου. Αλλά η πρότασή του με... δεν
ξέρω γιατί, αλλά με τρομοκρατούσε. Αρνήθηκα να πάω να συναντήσω
κανέναν, και... και του είπα να μην ανακατεύεται – να μην ανακατευτεί
– να μην κάνει τίποτα χωρίς τη συγκατάθεσή μου.
»Αλλά μετά, την άλλη μέρα, ο πόνος συνεχιζόταν, και οι... παραισθήσεις επίσης. Τα πάντα ήταν σαν να μου μιλούσαν. Ακόμα μου μιλάνε,»
είπε ρίχνοντας μια ματιά τριγύρω, στο δωμάτιο. «Και τότε πήγα να τον
βρω, τον Φρανκ, μην ξέροντας τι άλλο να κάνω. Ήμουν μπερδεμένη.
Μου είχε πει πού θα φρουρούσε, και πήγα να τον βρω. Ήταν εκεί, μιλήσαμε για λίγο, και μου είπε οπωσδήποτε να πάω σε κάποιον γιατρό.
Αρνήθηκα ξανά, γιατί αυτή η ιδέα εξακολουθούσε να με τρομάζει. Ο
Φρανκ επέμεινε, είπε ότι θα με πήγαινε με το ζόρι αν δεν δεχόμουν, και
τότε πανικοβλήθηκα, έτρεξα προς τα εκεί, μέσα στα ακατοίκητα μέρη
του Ανακτόρου – δεν ήξερα τι μου γινόταν – και ο Φρανκ με ακολούθησε, και εκείνο το... τέρας άρχισε να μας καταδιώκει – το διέκρινα·
κάπως, μέσα από τα σημάδια του χώρου, το διέκρινα – και έπεσε πάνω
στον Φρανκ· του φώναξα να απομακρυνθεί, να φύγει, αλλά έμοιαζε
νάχει τρελαθεί. Το τέρας τον έκανε να γκρεμιστεί και να σκοτωθεί.» Η
Βερενίκη έκλαιγε ξανά. «Και μετά με κυνηγούσε, και... Έπαιζε μαζί μου.
Με κυνηγούσε και δεν ήξερα πού να πάω, και... είχα χαθεί τελείως. Και
μετά ήρθατε εσείς.»
Η Νορέλτα-Βορ ήπιε τον καφέ της με την ησυχία της, καπνίζοντας
συγχρόνως ένα τσιγάρο. Παρατήρησε ότι ένας νεαρός τής έριχνε λοξές
ματιές από ένα άλλο τραπέζι, όποτε νόμιζε ότι η κοπέλα που ήταν μαζί
του δεν τον πρόσεχε. Η Νορέλτα αποφάσισε να μην κάνει κάτι που θα
είχε πλάκα, αν και πολλές φορές μπήκε στον πειρασμό. Τώρα όμως
είχε πιο σημαντικά πράγματα στο μυαλό της.
Τελειώνοντας τον καφέ της, έφυγε από την καφετέρια και πήγε στο
γκαράζ όπου είχε αφήσει το τετράκυκλο όχημά της – λιγνό, όμορφο, με
γυαλιστερή μπλε βαφή. Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, κάθισε στη μαλακή δερμάτινη θέση, έβγαλε τα παπούτσια της, ενεργοποίησε τη μηχανή, πάτησε το πετάλι, και έφυγε απ’το γκαράζ.
Σύντομα είχε διασχίσει το Σύμφυρμα και πιάσει τη Μακριά Λεωφόρο, κατευθυνόμενη προς τα ανατολικά, με προορισμό την Ανακτορική
Συνοικία. Θα γινόταν και το Πανδιαστασιακό Συμβούλιο τώρα, θύμισε
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στον εαυτό της. Θα έχει κόσμο σ’εκείνα τα μέρη, σκέφτηκε, και χαμογέλασε. Της άρεσε όταν είχε κόσμο.
«Διάβασε τώρα το ποίημα,» της είπε η Θάλεια, δίνοντάς
της το ανοιχτό βιβλίο.
Η Γολρίκα-Ρίε, καθισμένη στην καρέκλα της, υπάκουσε.
«Το διάβασα,» είπε.
«Δύο φορές ακόμα.»
Η Γολρίκα-Ρίε γέλασε. «Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω
αυτό, Θάλεια! Το ποίημα δεν είναι καν ερωτικό. Είναι... είναι τελείως παράξενο. Σκόρπιες εικόνες και εντυπώσεις.»
«Διάβασέ το άλλες δύο φορές,» είπε η Θάλεια. «Αργά. Και
να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένη σ’αυτό.»
Η Γολρίκα-Ρίε το έκανε. Ύστερα σηκώθηκε από την καρέκλα και έδωσε το βιβλίο στην αλχημίστρια. «Αυτό ήταν;»
«Ναι.»
«Και... είσαι σίγουρη ότι είχε επιτυχία;» Η Γολρίκα την
κοίταζε από πάνω ώς κάτω, και το βλέμμα της ήταν ερωτικό, είτε το καταλάβαινε είτε όχι.
Η Θάλεια μειδίασε. «Θα το διαπιστώσεις και μόνη σου,
πολύ σύντομα.» Από το μυαλό της πέρασε να της προτείνει
να... δοκιμάσουν τα αποτελέσματα της αλχημικής διαδικασίας, αλλά συγκρατήθηκε. Μην παρασύρεσαι από ένα όμορφο φόρεμα, είπε στον εαυτό της.
Η Γολρίκα γέλασε. «Η αλήθεια,» είπε, «είναι ότι... αισθάνομαι κάτι διαφορετικό.»
«Θα αισθανθείς πολλά διαφορετικά πράγματα, σε διαβεβαιώνω.»
«Να σε πληρώσω τώρα, Θάλεια;» Η φωνή της έμοιαζε να
είναι όλο ερωτικά υπονοούμενα.
Ναι, σκέφτηκε η Θάλεια, έλα εδώ και άσε με να ψάξω κάτω από το φόρεμά σου. Αλλά δεν το είπε, βέβαια. «Ναι,»
αποκρίθηκε, «πλήρωσέ με.» Το γεγονός ότι η Γολρίκα την
προκαλούσε έτσι σήμαινε ότι η αλχημική διαδικασία είχε
ολοκληρωθεί άψογα.
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Η αριστοκράτισσα έβγαλε χαρτονομίσματα από την
τσάντα της και τα έδωσε στη Θάλεια. «Σ’ευχαριστώ.»
«Για ό,τι άλλο θέλεις,» είπε η αλχημίστρια, κρύβοντας τα
δεκάδια στο συρτάρι ενός πάγκου, «θα είμαι πάντα στη
διάθεσή σου.»
Το χαμόγελο της Γολρίκα-Ρίε ήταν πονηρό. «Θα το έχω
υπόψη.»
Θα μπορούσα να την είχα τώρα στο κρεβάτι μου, ή στον
καναπέ· ή στο πάτωμα, μα τη Μεριδόρη, σκέφτηκε η Θάλεια. Και γιατί όχι; –Όχι. Είναι απλά πελάτισσα, και δε θες να
μπλέξεις έτσι μαζί της. Δε θες να μπλέξεις μαζί της.
Η Θάλεια ένευσε μονάχα και ξεπροβόδισε τη Γολρίκα-Ρίε
ώς την εξώπορτα του διαμερίσματός της.
«Γεια σου, Θάλεια,» είπε εκείνη, αγγίζοντας προς στιγμή
το χέρι της καθώς έφευγε και στέλνοντας ένα ξαφνικό
γαργαλητό μες στο σώμα της αλχημίστριας.
Η Θάλεια ξεροκατάπιε βλέποντάς την να μπαίνει στον
ανελκυστήρα του διαδρόμου. Ελπίζω να μην το παράκανα,
σκέφτηκε.
Η Άνμα κάθισε στη θέση του οδηγού και έβγαλε το φορτηγό από την
παλιά του πορεία, οδηγώντας τυχαία μέσα στους δρόμους της Ατέρμονης Πολιτείας. Ή μάλλον, όχι τυχαία. Όχι ακριβώς. Την καθοδηγούσε ακόμα η Αόρατη Σύμμαχός της. Την καθοδηγούσε η... η ίδια η Πόλη. Η Πόλη την καθοδηγούσε. Όλα αυτά τα σημάδια στους δρόμους – τα σημάδια
που, σίγουρα, μονάχα εκείνη μπορούσε να διακρίνει – της έλεγαν προς
τα πού να πάει για να βρει ασφάλεια.
«Λύσε μας!» της φώναξε ένα από τα «λάφυρα» από πίσω. «Λύσε μας!
Γιατί δε μας λύνεις;»
«Θα σας λύσω,» απάντησε η Άνμα. «Υπομονή! Θα σας λύσω.»
Και μετά από λίγο σταμάτησε το όχημα σ’έναν δρόμο που τα σημάδια
τής μαρτυρούσαν ότι ήταν ασφαλής. Σηκώθηκε από τη θέση του οδηγού
και, πηγαίνοντας πίσω, έκοψε τα δεσμά των αιχμαλώτων μ’ένα ξιφίδιο
που πήρε από τη ζώνη ενός Ανθρωποκλέφτη.
«Πώς το έκανες αυτό;» τη ρώτησε ο Τζακ, ένα από τα «λάφυρα» των
Ανθρωποκλεφτών. «Πώς τους πλάκωσες έτσι, Άνμα; Μα τα παπάρια του
Κρόνου, δικιά μου – πώς;»
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Η Άνμα σκότωσε τους Ανθρωποκλέφτες που ήταν ακόμα ζωντανοί (αν
και λιπόθυμοι), σκίζοντας τους λαιμούς τους. «Αν σου πω θα πρέπει μετά να σε καθαρίσω κι εσένα, Τζακ.»
Οι τρεις απελευθερωμένοι αιχμάλωτοι γελούσαν. Ο Βίκτορας ρώτησε:
«Πού πάμε τώρα;»
Η Άνμα σκούπισε τη λεπίδα του ξιφιδίου της πάνω στα ρούχα ενός
Ανθρωποκλέφτη. «Όπου θέλετε, φυσικά.»
«Ξέρεις πού είμαστε;» ρώτησε ο τρίτος αιχμάλωτος, που η Άνμα δεν
ήξερε το όνομά του.
«Όχι. Πώς σε λένε;»
«Νόρτεκ.»
Η Άνμα είπε προς όλους: «Θα πρέπει, λοιπόν, να ανακαλύψουμε πού
είμαστε... και μετά... θα σας πάω όλους όπου γουστάρετε!» κατέληξε
μορφάζοντας. Χαμογέλασε και πήδησε πάλι στη θέση του οδηγού.
Κι έτσι άρχισε η ζωή της ως Θυγατέρα της Πόλης.
«Κατά πρώτον,» είπε η Φενίλδα, «μη φοβάσαι. Ούτε έχεις τρελαθεί,
ούτε άρρωστη είσαι, ούτε κανένα μικρόβιο σ’έχει επηρεάσει. Είσαι Θυγατέρα της Πόλης. Και τώρα έτυχε να αναγεννηθείς.»
«Θυγατέρα της Πόλης... Τι σημαίνει αυτό;» ρώτησε η Βερενίκη.
«Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει· έχω, όμως, γνωρίσει άλλη μια από
εσάς. Έχει το ίδιο σημάδι μ’εσένα στο δεξί πέλμα· μου το έχει δείξει.
Περίμενε λίγο εδώ και θα σου φέρω ένα βιβλίο.» Η Φενίλδα σηκώθηκε
απ’τον καναπέ και πήγε σ’ένα άλλο δωμάτιο των διαμερισμάτων του
Ελπιδοφόρου το οποίο ήταν βιβλιοθήκη.
Η Βερενίκη είπε, εν τω μεταξύ, στον Ελπιδοφόρο, αποφεύγοντας να
κοιτάζει το πρόσωπό του: «Με συγχωρείτε, Εξοχότατε, για... όλη την
αναστάτωση. Και δεν ήθελα να... σκοτωθεί έτσι ο Φρανκ,» είπε με αδύναμη φωνή.
«Δεν έφταιγες εσύ–»
«Αν αποφασίσετε να με διώξετε απ’το Ανάκτορο, το καταλαβαίνω.»
«Δεν πρόκειται να σε διώξω, Βερενίκη. Αν και δεν ξέρω τι είναι αυτό
για το οποίο μιλά η Φενίλδα, αντιλαμβάνομαι πως ό,τι συνέβη ήταν
κάτι που δεν μπορούσες να ελέγξεις.»
Η μάγισσα επέστρεψε μ’ένα βιβλίο στα χέρια. Κάθισε δίπλα στη Βερενίκη, γύρισε τις σελίδες, ψάχνοντας κάτι, και τελικά της το έδωσε.
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«Εδώ,» είπε. «Εδώ γράφει για τις Θυγατέρες της Πόλης. Βλέπεις αυτό
το σύμβολο; Δεν είναι ίδιο με το σύμβολο στο πόδι σου;»
Η Βερενίκη ένευσε. «Ναι...» είπε. Έβγαλε το παπούτσι της και κοίταξε
το πέλμα της σαν να ήθελε να βεβαιωθεί: το σημάδι ήταν κατακόκκινο
πάνω στο μαύρο δέρμα της. «Ναι.»
«Αυτά που γράφει το βιβλίο, βέβαια,» την προειδοποίησε η Φενίλδα,
«δεν είναι αλήθεια. Είναι διάφοροι μύθοι που υπάρχουν για τις Θυγατέρες της Πόλης. Και οι περισσότεροι είναι υπερβολικοί ή ανόητοι. Μόνο εσείς οι ίδιες γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνει να είσαι Θυγατέρα της
Πόλης.»
Η Βερενίκη στράφηκε ν’ατενίσει τη γαλανόδερμη μάγισσα καταπρόσωπο. «Πόσες άλλες είναι σαν εμένα;»
«Δεν ξέρω, Βερενίκη. Δεν είμαι σίγουρη αν καν η Μιράντα ξέρει.»
«Πού μπορώ να βρω αυτή τη Μιράντα; Είναι Θυγατέρα κι αυτή, είπες, έτσι;»
«Ναι, και πολύ μεγάλη. Αρκετές δεκαετίες πάνω από εκατό χρονών,
απ’ό,τι κατάλαβα.»
Τα μάτια της Βερενίκης γούρλωσαν. «Τόσο γριά; Και ζει ακόμα;»
Η Φενίλδα γέλασε. «Δεν γερνάτε. Φαίνεστε πάντα γύρω στα τριάντα.»
«Τι;»
«Ναι,» είπε η Φενίλδα, νεύοντας.
«Πού μπορώ να βρω τη Μιράντα;»
«Δεν ξέρω. Κι αυτό είναι το πρόβλημά σας, γενικά. Δεν μπορείτε ποτέ
να μείνετε σ’έναν τόπο. Το σημάδι σας» – έριξε μια ματιά στο γυμνό
πόδι της Βερενίκης – «δεν σας αφήνει.»
(Το μεσημέρι, η Νορέλτα-Βορ σταμάτησε σ’ένα πανδοχείο κοντά
στην Ανακτορική Οδό, που ήταν κάθετη στη Μακριά Λεωφόρο, αρκετά
μεγάλη, και οδηγούσε κατευθείαν στο Συγκλητικό Ανάκτορο. Άφησε
το όχημά της στο γκαράζ και πήγε να φάει και να ξεκουραστεί.
Ο σερβιτόρος που της έφερε το φαγητό – ένας συμπαθητικός, γαλανόδερμος νεαρός με όμορφο, αν και ίσως λίγο ντροπαλό, χαμόγελο –
της άρεσε, και η Νορέλτα με μερικά απλά λόγια και ανεπαίσθητες κινήσεις του σώματός της δεν δυσκολεύτηκε να τον βάλει να της υποσχεθεί ότι θα ερχόταν στο δωμάτιό της μόλις η βάρδια του τελείωνε
τώρα, το μεσημέρι. Και πράγματι, όταν η Νορέλτα ανέβηκε στο δωμά334
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τιό της, η πόρτα δεν άργησε να χτυπήσει. Του άνοιξε και του έδειξε τι
μπορούσε να κάνει έχοντας διαβάσει όλα τα πολεοσημάδια γύρω του.
Όταν τελείωσαν, της είπε ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που του είχε
τύχει όσο δούλευε σε τούτο το πανδοχείο.
Η Νορέλτα γέλασε. «Ίσως,» είπε.
«Περνάς συχνά από εδώ;» τη ρώτησε, έχοντας ακόμα τα χέρια του
και το κεφάλι του μπλεγμένα μες στα πόδια της.
«Στην Ατέρμονη Πολιτεία, όλα δρόμος είναι,» αποκρίθηκε αινιγματικά η Νορέλτα-Βορ.)
Η Φαίδρα Χρυσόχρωμη επισκέφτηκε τη Θάλεια μια ώρα πριν από το
μεσημέρι.
«Το έχεις έτοιμο;» ρώτησε.
«Ναι, φυσικά,» αποκρίθηκε η αλχημίστρια, κρίνοντας ότι το ντύσιμο
αυτής της αριστοκράτισσας δεν ήταν τόσο όμορφο όσο της ΓολρίκαΡίε. Φορούσε πάλι ένα ταγέρ, λευκό αυτή τη φορά, αποτελούμενο από
σακάκι και κοντή φούστα, με χρυσά κουμπιά κι αρκετά άλλα χρυσά
κοσμήματα καρφιτσωμένα επάνω. Μέσα από το σακάκι διακρινόταν
μια μαύρη, γυαλιστερή μπλούζα. Τα πόδια της ήταν ντυμένα με μαύρες, στιλπνές κάλτσες και αργυρόχρωμα, ψηλοτάκουνα γοβάκια.
«Ελάτε μαζί μου,» είπε η Θάλεια, και την οδήγησε στο εργαστήριό
της. «Καθίστε. Βολικά. Ίσως να θέλατε να βγάλετε και το σακάκι σας,
γιατί θα ζεσταθείτε.» Άνοιξε ένα ντουλάπι και πήρε ένα φιαλίδιο από
μέσα.
«Γιατί να ζεσταθώ;»
«Εξαιτίας αυτού.» Ύψωσε το φιαλίδιο. «Προκαλεί ζάλη και θερμότητα για κανένα μισάωρο.»
Η Φαίδρα συνοφρυώθηκε. «Δεν είναι επικίνδυνο, έτσι;»
«Καθόλου. Αλλά έχει αυτό το αποτέλεσμα επειδή αλλάζει τη χυμεία
του σώματός σας.»
Η Φαίδρα δίστασε για μια στιγμή· ύστερα έβγαλε το σακάκι της – η
μπλούζα που φορούσε από μέσα ήταν μονοκόμματη και αμάνικη, παρατήρησε η Θάλεια – και κάθισε στην καρέκλα όπου είχε, πριν από μερικές ώρες, καθίσει και η Γολρίκα-Ρίε.
Η αλχημίστρια τής έδωσε το φιαλίδιο. «Πιείτε το, και θα περιμένουμε
μισή ώρα προτού συνεχίσουμε.»
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Ο Σάρντεναλ ήθελε να κοιμηθούν μαζί. Η Κορίνα υποπτευόταν
ότι θα το είχε καταλάβει ακόμα κι αν δεν το έβλεπε σ’όλα τα πολεοσημάδια γύρω του. Αλλά δεν ήταν κάτι που εκείνη επιθυμούσε. «Μην
παίζεις με την τύχη σου,» του είπε, σε κάποια στιγμή, ενώ έτρωγαν και
τα υπονοούμενά του είχαν παραγίνει ξεδιάντροπα. Την έβλεπε με κάποια επιφύλαξη, ήταν προφανές – άλλωστε, γνώριζε τι ήταν η Κορίνα
– αλλά, συγχρόνως, αυτό έμοιαζε να τον προκαλεί. Ο καταραμένος δεν
ήταν με τα καλά του!
Και μετά επέμενε να τη συνοδέψει ώς το δωμάτιο του πανδοχείου
της (το οποίο δεν το έλεγχε καμια συμμορία του Κοινόβιου, όπως το
εστιατόριο). Στον διάδρομο, λίγο πιο έξω από την πόρτα της, της είπε:
«Δεν αισθάνεσαι ποτέ μοναξιά, Κορίνα;»
Τον κοίταξε με στενεμένα πράσινα μάτια. «Εξακολουθείς να παίζεις
με την τύχη σου, Σάρντεναλ.» Οι άντρες την ενοχλούσαν όταν ήθελαν
να κοιμηθούν μαζί της, οσοδήποτε καλές οι προθέσεις τους.
Το χέρι του άγγιξε το κοκκινόδερμο μάγουλό της μαζί με μια τούφα
από τα ξανθά της μαλλιά. «Θα μπορούσα να κάνω πολλά για σένα...»
Η Κορίνα δίστασε για μια στιγμή, συγκρατήθηκε απ’το να του πει
κάτι απότομο· ένα χαμόγελο παιχνίδισε πάνω στα μαυροβαμμένα χείλη της. «Κι αν σου έλεγα ότι μ’αρέσει μόνο ό,τι μπορείς να μου κάνεις
με το στόμα;»
«Θα ήμουν ήδη μες στο δωμάτιό σου.» Η απάντησή του την ξάφνιασε.
Γυρίζοντας το κεφάλι της ελαφρώς, του δάγκωσε τον αντίχειρα, δυνατά, κάνοντάς τον ν’απομακρύνει το χέρι του. «Έλα τότε,» είπε υπομειδιώντας, διαισθανόμενη ότι δεν της έλεγε ψέματα.
Στράφηκε στην πόρτα του δωματίου της, ξεκλείδωσε, και μπήκε. Ο
Σάρντεναλ την ακολούθησε. Και εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Τα
ρούχα της έφυγαν το ένα μετά το άλλο, καθώς η Κορίνα ξάπλωνε στο
κρεβάτι, και το στόμα του έφαγε το πορφυρόδερμο σώμα της απ’τον
λαιμό ώς τα πόδια της. Η Κορίνα, σφίγγοντας τα μαύρα μαλλιά του
Σάρντεναλ και με τα δύο χέρια, κραύγασε καθώς εκείνος είχε το πρόσωπό του κάτω από τον ξανθό θάμνο της. Και κραύγασε ξανά, κυρτώνοντας τη ράχη της πάνω στο στρώμα, κλείνοντας τα μάτια. «Κάθαρμα...»
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Ύστερα ηρέμησε, βαριανασαίνοντας, καθώς ο Σάρντεναλ φιλούσε το
γόνατό της. «Σου είπα αλήθεια;» τη ρώτησε.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Κορίνα, και τεντώθηκε ικανοποιημένα πάνω
στο κρεβάτι.
«Και τι θα κάνεις τώρα εσύ για μένα;» Ο Σάρντεναλ ορθώθηκε από
πάνω της, στα τέσσερα, με το όργανό του καυλωμένο, μοιάζοντας πελώριο. Είχε ένα από τα πιο μεγάλα πέη που είχε δει η Κορίνα. Και δεν
είχε δει λίγα στη μακρόχρονη ζωή της· πλησίαζε τα εκατό πια.
«Όχι,» του είπε βάζοντας απότομα το δεξί της πέλμα πάνω στο στήθος του, απομακρύνοντάς τον.
«Γιατί;» Έμοιαζε απογοητευμένος.
«Δε μ’αρέσει αυτό.»
«Να πάω στο μπάνιο σου, δηλαδή;» Έδειξε προς τη μικρή πόρτα με
μια κίνηση του κεφαλιού του, μοιάζοντας τώρα διασκεδασμένος. «Ή
θα μου το κάνεις εσύ;»
Η Κορίνα έτριψε το πέλμα της στο στήθος του. «Επάνω στο πόδι
μου;» πρότεινε.
«Οπουδήποτε.» Φίλησε τη γάμπα της.
Η Κορίνα γλίστρησε το πόδι της ανάμεσα στους μηρούς του, τρίβοντάς το πάνω στα μπαλάκια του. Ο Σάρντεναλ το κράτησε κοντά του,
επίμονα, και σύντομα το ζεστό σπέρμα του έβρεξε στην κνήμη της.
Ξάπλωσε στο πλάι, μουγκρίζοντας, αναστενάζοντας. Γύρισε να την
κοιτάξει. «Πάντα έτσι το κάνεις;»
«Πάντα αδιάκριτες ερωτήσεις κάνεις στις γυναίκες;» Η Κορίνα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, πηγαίνοντας στο μπάνιο.
Κάθισαν σ’ένα τραπέζι στο Τέρμα των Δρόμων.
Αφού παράγγειλαν, η Άνμα ρώτησε τη Τζέσικα: «Πού είναι η βάση
τους;»
«Έχεις ξαναπάει στις Σκοτεινές Συνοικίες;»
«Όχι.»
«Δε θα καταλάβεις τότε.»
Η Βιργινία είπε: «Θα μου εξηγήσετε;»
Η Τζέσικα γέλασε. «Μικρή: Όταν σου πούμε γι’αυτό, μετά η ζωή σου
θα καταστραφεί.» Συγχρόνως χάιδευε τον Μελανόπτερο μέσα στα χέρια της.
337

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

Η Άνμα αναστέναξε. «Μην την ακούς. Ανοησίες σού λέει ξανά. Και,
υποθέτω, τώρα πρέπει να σου δώσουμε κάποιες εξηγήσεις.»
Η Βιργινία περίμενε ν’ακούσει τη συνέχεια.
Η Άνμα τής είπε για τις Θυγατέρες της Πόλης.
Εν τω μεταξύ, το φαγητό τους ήρθε κι άρχισαν να τρώνε.
Η Φενίλδα εξήγησε στη Βερενίκη πως, σύμφωνα με ό,τι γνώριζε,
οι Θυγατέρες της Πόλης δεν μπορούσαν ποτέ να μείνουν σ’έναν τόπο.
Αν έμεναν, το σημάδι στο πόδι τους άρχιζε να τους προκαλεί τρομερό
πόνο ώσπου να φύγουν.
«Δηλαδή, θα πρέπει να εγκαταλείψω την Ανακτορική Συνοικία;»
«Δυστυχώς.»
«Μα, δε θέλω να φύγω...»
«Δε μπορώ να κάνω τίποτα για να σε βοηθήσω. Μ’έχουν προειδοποιήσει πως, αν τύχει να συναντήσω Θυγατέρες της Πόλης, καλύτερα
να μην προσπαθήσω να επέμβω στη φύση τους.» Ο Κλαρκ τής το είχε
πει αυτό· φαινόταν να γνωρίζει πολλά για τις Θυγατέρες. Αλλά ετούτη
ήταν η πρώτη φορά που η Φενίλδα συναντούσε μία από αυτές, πέρα
από τη Μιράντα. Ήθελε, φυσικά, να την ερευνήσει, ήθελε να κάνει πειράματα μαζί της (η Φενίλδα ήταν κάποτε του τάγματος των Ερευνητών, κι ακόμα είχε τις ίδιες παρορμήσεις όπως παλιά· το σύμπαν τη
μάγευε μ’όλα του τα μυστήρια), αλλά πολύ φοβόταν πως δεν έπρεπε,
πως κάτι κακό θα συνέβαινε αν το επιχειρούσε.
Η Βερενίκη έμοιαζε μπερδεμένη. «Κι αν... αν το σημάδι μου δεν με πονέσει τελικά; Δε θα μπορούσα να μείνω;»
Η Φενίλδα ανασήκωσε τους ώμους. «Μάλλον. Αλλά, απ’ό,τι ξέρω, το
σημάδι σου κάποια στιγμή θ’αρχίσει να σε κάνει να πονάς αφόρητα
μέχρι που να φύγεις.»
«Είσαι σίγουρη γι’αυτό;»
Η Φενίλδα ένευσε. «Δεν υπάρχει αμφιβολία.»
Η Βερενίκη έμοιαζε έτοιμη να βάλει τα κλάματα ξανά. «Τότε, είμαι
άρρωστη,» είπε.
Η Φαίδρα ήταν εκνευρισμένη καθώς καθόταν στην καρέκλα,
μπροστά στον ανεμιστήρα. Ζεσταινόταν και ζαλιζόταν. «Αν μ’έχεις δηλητηριάσει, θα το μετανιώσεις!» απείλησε τη Θάλεια.
«Δε σας έχω δηλητηριάσει, κύρια Χρυσόχρωμη. Λίγο υπομονή κάνετε
και θα περάσει. Δέκα λεπτά ακόμα.» Κοίταζε το ρολόι στον καρπό της.
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Και πράγματι, μετά από δέκα λεπτά, η Φαίδρα συνήλθε. Σηκώθηκε
απ’την καρέκλα και βάδισε. «Δε νιώθω τίποτα διαφορετικό.»
Τι άδικο που έχεις, σκέφτηκε η Θάλεια παρατηρώντας τις κινήσεις
της. Παρότι η Χρυσόχρωμη δεν την τραβούσε ως γυναίκα, όφειλε να
ομολογήσει ότι τώρα κινιόταν με αναμφίβολα πιο προκλητικό τρόπο,
χωρίς να το καταλαβαίνει. «Θα το νιώσετε. Θα δείτε.»
«Αν δεν γίνει τίποτα ύστερα απ’όλ’ αυτά, θέλω τα λεφτά μου πίσω.»
«Δε θα τα ζητήσετε πίσω,» τη διαβεβαίωσε η Θάλεια.
Αφού περίμεναν λίγο ακόμα της έδωσε να καταπιεί το χάπι μαζί με
νερό. Και περίμεναν ξανά προτού της ζητήσει να διαβάσει το ποίημα.
«Μου φαίνεται τελείως τρελό αυτό, αλλά τέλος πάντων,» είπε η Φαίδρα, και άρχισε να διαβάζει.
«Τρεις φορές,» τόνισε η Θάλεια. «Αργά και προσεχτικά. Ενώ σκέφτεστε το ποίημα και μόνο το ποίημα.» Και την παρατηρούσε για να βεβαιωθεί ότι θα το έκανε σωστά. Τα πολεοσημάδια θα της το φανέρωναν αν η αριστοκράτισσα διάβαζε βιαστικά ή αδιάφορα.
Όμως δεν διάβασε ούτε βιαστικά ούτε αδιάφορα. Μπορεί να αμφέβαλλε για τις μεθόδους της αλχημίστριας αλλά αν δεν την εμπιστευόταν καθόλου δεν θα είχε έρθει εδώ εξαρχής· και, προφανώς, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει πιο ερωτική, για να κερδίσει το στοίχημα που είχε
βάλει με τη Γολρίκα-Ρίε, την πρώην φίλη της και νυν αντίπαλό της...
...και σύντομα ερωμένη της, σκέφτηκε η Θάλεια, διασκεδασμένη. Εκείνη η ονειρική Θυγατέρα είχε απόλυτο δίκιο. Αυτό είχε πλάκα!
Η Φαίδρα τής επέστρεψε το βιβλίο. «Το διάβασα. Κι ακόμα δεν νιώθω διαφορετικά. Μόνο...» συνοφρυώθηκε, «μόνο λίγο, ίσως.»
«Θα δείτε ότι θα νιώσετε διαφορετικά. Το σώμα σας έχει αλλάξει, και
η σκέψη σας επίσης.»
Η Φαίδρα σηκώθηκε από την καρέκλα, στρώνοντας τη μπλούζα και
τη φούστα της με μια ασυναίσθητη κίνηση που τόνιζε το σώμα της κι
έκανε την αναπνοή της Θάλειας να κοπεί προς στιγμή. Μα τη Μεριδόρη, ίσως όντως να το παράκανα και με τις δυο τους! σκέφτηκε, επικαλούμενη για δεύτερη φορά σήμερα το όνομα της φημολογούμενα πιο
ερωτικής νύμφης του Κρόνου.
Η Φαίδρα φόρεσε το σακάκι της ξανά. Κούμπωσε τα χρυσά κουμπιά.
Έβγαλε από μια εσωτερική τσέπη μια δέσμη χαρτονομίσματα και τα
έδωσε στη Θάλεια. «Η αμοιβή σου,» είπε. «Μέτρησέ τα, αν θέλεις.»
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Η αλχημίστρια χαμογέλασε. «Δε χρειάζεται, κυρία Χρυσόχρωμη.»
«Ελπίζω να δω αποτελέσματα.»
«Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία.»
«Αν η βοήθειά σου αποδειχτεί σημαντική για να νικήσω αυτή την ενοχλητική γάτα, έχεις κάνει την τύχη σου, αλχημίστρια,» υποσχέθηκε η
Φαίδρα. «Θα σε χρειαστώ και για άλλες δουλειές στο μέλλον.»
«Ευχαριστώ, κυρία Χρυσόχρωμη,» αποκρίθηκε η Θάλεια και τη συνόδεψε ώς την εξώπορτα του διαμερίσματός της.
Την κοίταζε καθώς εκείνη βάδιζε προς τον ανελκυστήρα του διαδρόμου, και διαπίστωσε ότι ήταν μαγνητισμένη από τη φιγούρα της.
Η Νορέλτα-Βορ πήρε το όχημά της από το γκαράζ του
πανδοχείου και έφυγε, μέσα στο φως του απογεύματος.
Ακολουθώντας τη Μακριά Λεωφόρο, πέρασε από την Ανακτορική Οδό χωρίς να στρίψει εκεί, και έστριψε γύρω
στα δεκαπέντε χιλιόμετρα παρακάτω, στην Οδό Ανακτόρων, που ήταν κάθετη στη Μακριά Λεωφόρο και παράλληλη στην Ανακτορική Οδό. Πολλοί τούς μπέρδευαν αυτούς τους δύο δρόμους, επειδή τα ονόματά τους έμοιαζαν,
αλλά ήταν διαφορετικοί. Η Ανακτορική Οδός πήγαινε κατευθείαν στο Συγκλητικό Ανάκτορο· η Οδός Ανακτόρων
διέσχιζε όλη την Ανακτορική Συνοικία, ανατολικά του Συγκλητικού Ανακτόρου, φτάνοντας ώς τη Διαπερατή, στα
βόρεια.
Η Νορέλτα δεν σκόπευε να πάει τόσο μακριά. Μόνο μέχρι
το σπίτι της Θάλειας.
Ελπίζω τα όνειρα να μη διαστρεβλώνουν τις διευθύνσεις,
σκέφτηκε. Αλλά, μάλλον, τα πολεοσημάδια θα της το έλεγαν αν έκανε λάθος. Σωστά;
Η Βιργινία άκουγε μην ξέροντας αν έπρεπε να τα πιστέψει ή όχι. Αλλά δεν μπορεί η Άνμα να της έλεγε ψέματα. Γιατί να της έλεγε ψέματα,
μα τον Κρόνο; Τι είχε να κερδίσει;
«Σίγουρα δεν μου κάνετε πλάκα... έτσι;» είπε, κοιτάζοντας μια την
Άνμα μια τη Τζέσικα.
«Σίγουρα,» αποκρίθηκε η πρώτη. «Σου λέμε τι ισχύει στην πραγματικότητα.»
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«Δεν είχες ποτέ ξανά ακούσει για τον μύθο των Θυγατέρων;» τη ρώτησε η Τζέσικα.
«Όχι,» παραδέχτηκε η Βιργινία.
«Γι’αυτό δεν είχες φοβηθεί όσο έπρεπε,» μειδίασε η Τζέσικα.
«Και...» Η Βιργινία κόμπιασε προς στιγμή. «Και τώρα που είστε... δηλαδή, ήσασταν και πριν, αλλά... εννοώ, γιατί σας ενδιαφέρει να σώσετε
τον πατέρα μου και τα ξαδέλφια μου;»
«Εμένα δε μ’ενδιαφέρει να σώσω τους συγγενείς σου, μικρή,» της είπε η Τζέσικα, πίνοντας μια γουλιά από το αναψυκτικό της.
«Γιατί είσαι εδώ, τότε;»
«Γιατί εδώ με οδήγησε η Πόλη. Σ’εσάς τις δυο.»
«Και πας όπου... σε οδηγεί η Πόλη;»
«Γιατί, έχεις κάτι καλύτερο να κάνω;»
Η Βιργινία συνοφρυώθηκε, παραξενεμένη. «Και έτσι ζεις... γενικά;»
«Αρχίζεις να μ’ενοχλείς, μικρή,» είπε η Τζέσικα, «και θα σε δαγκώσω.» Δάγκωσε ένα κομμάτι από το κρέας στο πιάτο της.
Η Βιργινία δεν το θεώρησε ασφαλές να την ενοχλήσει περισσότερο.
Έστρεψε το βλέμμα της στην Άνμα.
Εκείνη είπε: «Οι Ανθρωποκλέφτες με είχαν πιάσει κάποτε, όπως σου
είπα. Λίγο προτού αναγεννηθώ ως Θυγατέρα της Πόλης και τους ξεφύγω. Δεν τους συμπαθώ. Καθόλου. Αλλά ίσως να σε βοηθούσα να
σώσεις τον πατέρα και τα ξαδέλφια σου ούτως ή άλλως, Βιργινία.» Ανασήκωσε τους ώμους κι άναψε τσιγάρο. «Κι εμένα κάτι με οδήγησε
σ’εσένα, δεν το έχεις καταλάβει; Νομίζεις πως ήταν τυχαίο ότι ο Νίνο
σ’έσωσε μαζί με τον γιο του και, μετά, συναντηθήκαμε;»
«Δεν ήταν;»
«Όχι ακριβώς. Ήταν πολεοτύχη.»
«...Πολεοτύχη;»
«Ναι,» είπε η Άνμα, φυσώντας καπνό προς τα πάνω. «Οι ζωές μας είναι γεμάτες από διάφορες τέτοιες συμπτώσεις της Πόλης.»
«Και τι θα κάνουμε τώρα;» ρώτησε η Βιργινία.
«Η Τζέσικα θα μας οδηγήσει στη βάση των Ανθρωποκλεφτών, στις
Σκοτεινές Συνοικίες,» είπε η Άνμα, και κοίταξε τη Τζέσικα.
«Ναι,» επιβεβαίωσε εκείνη, καθώς τελείωνε το φαγητό στο πιάτο
της κι έπινε μια γουλιά από το αναψυκτικό της. Ο Μελανόπτερος, που
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τώρα ήταν πιασμένος στον ώμο της, τέντωσε τις φτερούγες του σαν
για να ξεπιαστεί.
«Αυτοί είναι οι κομπάρσοι,» είπε η Κορίνα καθώς αρκετός κόσμος
έμπαινε στο «Εμπορικό Κέντρο».
Οι ηθοποιοί ήταν συγκεντρωμένοι σε μια καφετέριά του που έμοιαζε
αληθινή· η Ελεονόρα είχε ετοιμάσει τους καφέδες. Όλοι τους τώρα
κοίταζαν τους κομπάρσους: ανθρώπους από το Κοινόβιο, μέλη διάφορων συμμοριών που είχε συγκεντρώσει η Κορίνα με την ελάχιστη δυνατή αμοιβή και χωρίς να έχουν κανένα παράπονο.
«Πώς σας φαίνονται;» ρώτησε, καθίζοντας σ’ένα από τα τραπεζάκια.
«...Άγριοι,» σχολίασε η Ζιλκάμα.
Η Κορίνα μειδίασε αχνά. «Θα εκπολιτιστούν. Δεν είναι τόσο άγριοι
όσο δείχνουν.»
«Από αυτούς είναι τα μέλη της συμμορίας μου;» θέλησε να μάθει η
Ελεονόρα.
«Και όχι μόνο τα μέλη της συμμορίας σου,» αποκρίθηκε η Κορίνα. Και
ρώτησε: «Πώς ήταν η νύχτα σας;»
Χαμογέλασαν. «Μια χαρά,» είπε ο Χρίστος. – «Εντάξει,» είπε ο Μαύρος Σαμ. «Όπως θάπρεπε.» – «Άνετη,» είπε ο Νικόδημος. – «Ήταν...
σπιτικά,» είπε η Ελεονόρα. – «Έχετε κάνει καλή δουλειά σ’όλα τα δωμάτια, κυρία Σάρπενδηχ,» είπε η Ζιλκάμα.
«Διαβάσατε το σενάριο;» τους ρώτησε η Κορίνα.
Αποκρίθηκαν πως το είχαν διαβάσει.
«Πώς σας φάνηκε;»
«Καλό,» είπε ο Νικόδημος.
«Άγριο κι αυτό,» χαμογέλασε η Ζιλκάμα.
«Οι ρόλοι μας έχουν ενδιαφέρον,» παρατήρησε ο Χρίστος.
«Καμια ερώτηση;» είπε η Κορίνα.
Σιγή για λίγο· ύστερα η Μαργκώ ρώτησε: «Θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα από αύριο;»
«Από μεθαύριο. Διαβάστε καλά το σενάριο, σήμερα· συνηθίστε εδώ,
στο ‘Εμπορικό Κέντρο’ μας. Δε χρειαστήκατε τίποτα από έξω, έτσι;»
Όχι, αποκρίθηκαν.
«Δεν βγήκατε καθόλου;» Το ήξερε ήδη, από την παρακολούθηση των
κρυφών τηλεοπτικών πομπών μέσα στο οικοδόμημα, κι από την πα342
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ρατήρηση των πολεοσημαδιών προτού περάσει την είσοδό του σήμερα το πρωί, αλλά ήθελε να το ακούσει κι από τους ηθοποιούς.
Και το άκουσε.
Και της έμοιαζαν ευχαριστημένοι. Κανείς τους δεν φαινόταν νάχει
παράπονο.
«Οι κομπάρσοι πού θα μείνουν;» ρώτησε ο Ρόλεμ.
«Έχω κατοικίες έτοιμες και γι’αυτούς.»
«Είναι πολλοί...»
«Δεν είναι τόσο ευρύχωρες οι κατοικίες τους όσο οι δικές σας· αλλά
είμαι βέβαιη πως δεν θα τους πειράζει καθόλου.» Η Κορίνα τούς κοίταζε τώρα καθώς περιφέρονταν μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο» σχολιάζοντας, συζητώντας, γελώντας. Κάθε τους κίνηση ήταν ένα πολεοσημάδι
για το μυαλό της. Ναι, τους είχε διαλέξει κι αυτούς πολύ καλά.
«Γιατί να μην ξεκινήσουμε από αύριο τα γυρίσματα;» ρώτησε ο Χρίστος.
«Θέλω να συνηθίσετε μέσα στο ‘Εμπορικό Κέντρο’ λίγο ακόμα,» επανέλαβε η Κορίνα. «Και να ξαναδιαβάσετε το σενάριο προσεχτικά. Και
να φανταστείτε πώς θα ήταν να ήσασταν πραγματικά οι ρόλοι που θα
παίξετε.» Επίσης, ήθελε κυρίως να τους παρατηρήσει γι’ακόμα μια μέρα μέσω των κρυφών τηλεοπτικών πομπών. Την ενδιέφερε πολύ πώς
αντιδρούσαν όταν δεν ήξεραν ότι εκείνη ήταν κοντά.
Η Φενίλδα συνόδεψε τη Βερενίκη ώς το διαμέρισμά της μέσα
στο Συγκλητικό Ανάκτορο και την άφησε εκεί, μόνη, λέγοντάς της να
μη φοβάται. Μόνο να συνηθίσει έπρεπε. Και να μην ανησυχούσε για τα
καθήκοντά της, της τόνισε· ο Πολιτάρχης, για την ώρα, της είχε δώσει
άδεια. «Κι αν με χρειαστείς, κάλεσέ με.» Της έγραψε έναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα επάνω σ’ένα κομμάτι χαρτί.
«Ευχαριστώ,» αποκρίθηκε η Βερενίκη.
Η Φενίλδα τη χαιρέτησε κι έφυγε από το διαμέρισμά της.
Η Βερενίκη, αναστενάζοντας, βούλιαξε στον μαλακό καναπέ με τα
φουσκωτά μαξιλάρια. Το σημάδι στο πόδι της δεν την πονούσε τόσο
όσο στην αρχή, νόμιζε. Ο πόνος είχε ελαττωθεί από τότε που ο Πολιτάρχης και η μάγισσα την είχαν φέρει πάλι στις κατοικημένες περιοχές
του Ανακτόρου. Ίσως επειδή είχε ηρεμήσει λιγάκι.
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Λυγίζοντας το πόδι, κοίταξε πάλι το δεξί της πέλμα. Το σημάδι φαινόταν τώρα πολύ πιο καθαρά από πριν. Ήταν ακριβώς όπως αυτό που
της είχε δείξει η Φενίλδα σ’εκείνο το βιβλίο.
Το βιβλίο, που προτού φύγει, είχε αφήσει πάνω στο τραπέζι του καθιστικού της Βερενίκης.
Η Βερενίκη σηκώθηκε απ’τον καναπέ και το πήρε από εκεί. Ξανακάθισε στον καναπέ κι άρχισε να διαβάζει. Η Φενίλδα είχε δίκιο, διαπίστωσε σύντομα· αυτά που γράφονταν εδώ ήταν ανοησίες, δεν μπορεί
να αλήθευαν. Δεν μπορεί οι Θυγατέρες να περνούσαν μέσα από τοίχους, ούτε μπορεί να εξαφανίζονταν από τη μια άκρη της Ρελκάμνια
για να παρουσιαστούν στην άλλη.
Μετά, όμως, η Βερενίκη θυμήθηκε κάτι που την είχε εντυπωσιάσει
αλλά δεν το είχε πει στη Φενίλδα· είχε γλιστρήσει απ’το μυαλό της, με
όλα όσα είχαν συμβεί.
Καθώς έτρεχε μες στα λαβυρινθώδη ακατοίκητα μέρη του Ανακτόρου, κυνηγημένη από εκείνο το μοχθηρό πνεύμα, είχε χτυπήσει το αριστερό της πόδι λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Είχε αισθανθεί να κόβεται, και είχε στρέψει τον φακό που κρατούσε – τον φακό που είχε πέσει από τη λαβή του Φρανκ όταν εκείνος γκρεμίστηκε στο χάσμα εξαιτίας του μοχθηρού πνεύματος – για να δει αν το τραύμα ήταν σοβαρό.
Το παντελόνι της είχε σκιστεί, διαπίστωσε, και ήταν βαμμένο με αίμα·
αλλά δεν πρέπει να επρόκειτο για τίποτα περισσότερο από ένα μικρό
κόψιμο. Η Βερενίκη είχε συνεχίσει να τρέχει, βλέποντας το πνεύμα να
έρχεται ξανά πίσω της – διακρίνοντάς το μέσα από τα σημάδια του
χώρου.
Αργότερα, είχε ξεχάσει τελείως εκείνο το τραύμα.
Αλλά όταν ο Πολιτάρχης και η μάγισσα την είχαν πάει στα διαμερίσματά τους η Βερενίκη δεν αισθανόταν πια κανέναν πόνο από το χτύπημα στο αριστερό της πόδι. Είχε, μάλιστα, την εντύπωση πως είχε
θεραπευτεί κάπως.
Τώρα το κοίταξε ξανά, μέσα από το σκίσιμο στο παντελόνι. Δεν υπήρχε κανένα τραύμα πάνω στη μαύρη σάρκα της. Κανένα. Ούτε ουλή
καν.
Μήπως δεν είχε ποτέ τραυματιστεί; Μήπως το είχε φανταστεί; Μήπως το πνεύμα την είχε–; Όχι· υπήρχε αίμα πάνω στο παντελόνι. Από
πού αλλού να είχε έρθει το αίμα;
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Τραυματίστηκα. Και το σώμα μου θεραπεύτηκε. Αλλά... τόσο γρήγορα;
Έψαξε μέσα στο βιβλίο για καμια αναφορά σχετικά με το πόσο γρήγορα θεραπεύονταν οι Θυγατέρες της Πόλης. Όμως δεν βρήκε τίποτα.
Το κουδούνι του διαμερίσματός της χτύπησε.
Η Βερενίκη πλησίασε την εξώπορτα. «Ποιος είναι;»
«Ο Πολιτάρχης μάς ζήτησε να σας φέρουμε φαγητό, κυρία Πολύγλωσση.»
Η Βερενίκη άνοιξε στον νεαρό, κι εκείνος τής παρέδωσε έναν δίσκο
με χάρτινα πακέτα επάνω.
«Ευχαριστώ.»
(Η Θάλεια ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ του σαλονιού της, μες στο
μεσημέρι, καπνίζοντας δοντόχορτο με την πίπα της – ένας καπνός που
εισαγόταν από την άγρια διάσταση της Φεηνάρκια και σε ζάλιζε ώσπου να τον συνηθίσεις. Της Θάλειας τής άρεσε πολύ η αίσθησή του.
Ήταν κι αυτός άγριος, όπως η διάσταση από την όποια προερχόταν. Η
Θάλεια, καθώς κάπνιζε, μπορούσε να φανταστεί τα ατίθασα, γεμάτα
βλάστηση τοπία της Φεηνάρκια, και τα αιμοβόρα θηρία της, και τις
βαρβαρικές φυλές της. Είχε δει φωτογραφίες, είχε δει ντοκιμαντέρ.
Πόσο διαφορετικός ήταν ο κόσμος εκεί... Η μεγαλύτερη πόλη της Φεηνάρκια ήταν πολύ μικρότερη από μια συνοικία της Ρελκάμνια!
Προτού η Ρελκάμνια οικοδομηθεί, άραγε, προτού γίνει «η Ατέρμονη
Πολιτεία», ήταν κάποτε σαν τη Φεηνάρκια;
Η ονειρική Θυγατέρα θα ήξερε; Η Θάλεια μειδίασε καθώς τη σκεφτόταν. Θα την ξαναονειρευόταν, άραγε; Τι ήταν εκείνο που είχε φέρει τη
Νορέλτα-Βορ στο μυαλό της; Μάλλον το γεγονός ότι είχα να κάνω με
αριστοκράτισσες τελευταία, σκέφτηκε. Ο νους μου έφτιαξε μια δική του
αριστοκράτισσα για να τις αντιμετωπίσει!
Γέλασε καθώς συνέχιζε να καπνίζει δοντόχορτο.)
Η Βερενίκη έκανε ένα μπάνιο και έφαγε· αλλά όχι πολύ, γιατί δεν
πεινούσε και τόσο. Επίσης, δεν μπορούσε να χαλαρώσει ώστε να κοιμηθεί· αισθανόταν τα νεύρα της πολύ τσιτωμένα. Κι εξακολουθούσε να
βλέπει παράξενα σημάδια παντού γύρω. Νόμιζε, μάλιστα, πως προς
στιγμή διέκρινε και κάποιο πνεύμα να γλιστρά κάτω από την πόρτα
της, αλλά δεν ήταν εχθρικό και μοχθηρό όπως εκείνο που είχε σκοτώσει τον Φρανκ.
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Εγώ φταίω για τον θάνατό του, σκεφτόταν, μελαγχολικά, η Βερενίκη,
κουλουριασμένη πάνω στον καναπέ της καθώς είχε έρθει πλέον το
απόγευμα. Δεν έπρεπε να είχα τρέξει μες στα ακατοίκητα μέρη. Τι
μ’έπιασε; Αποκλείεται ο Φρανκ να έφερνε γιατρούς με το ζόρι· απλώς το
είχε πει επειδή ανησυχούσε για μένα.
Το δεξί της πόδι άρχισε να την πονά. Όχι όπως πριν. Έντονα, τώρα,
πολύ έντονα. Νόμιζε πως μια πυρωμένη βελόνα περνούσε από το πέλμα της κι ανέβαινε προς το γόνατο.
Η Βερενίκη ανασηκώθηκε, μορφάζοντας, τρίζοντας τα δόντια. «Γαμώτο!» Έτριψε την πατούσα της, αλλά αυτό δεν φαινόταν να μπορεί
να τη βοηθήσει. Το σημάδι των Θυγατέρων ήταν κατακόκκινο, λαμπύριζε. Κι έμοιαζε ανάγλυφο, αν και στην αφή δεν ήταν. «Γαμώτο!...» Η
Βερενίκη σηκώθηκε απ’τον καναπέ, βάδισε· αλλά ούτε αυτό μπορούσε
να τη βοηθήσει. Ο πόνος απλά χειροτέρευε.
Και τα λόγια της Φενίλδα ήρθαν πάλι στο μυαλό της:
Δεν μπορείτε ποτέ να μείνετε σ’έναν τόπο. Το σημάδι σας δεν σας αφήνει.
Δε μπορώ να κάνω τίποτα για να σε βοηθήσω. Μ’έχουν προειδοποιήσει πως, αν τύχει να συναντήσω Θυγατέρες της Πόλης, καλύτερα να μην
προσπαθήσω να επέμβω στη φύση τους.
Κι αν... αν το σημάδι μου δεν με πονέσει τελικά; Δε θα μπορούσα να
μείνω; είχε ρωτήσει η Βερενίκη.
Μάλλον, είχε αποκριθεί η Φενίλδα. Αλλά, απ’ό,τι ξέρω, το σημάδι σου
κάποια στιγμή θ’αρχίσει να σε κάνει να πονάς αφόρητα μέχρι που να
φύγεις.
Είσαι σίγουρη γι’αυτό;
Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Η Βερενίκη άρχισε να κλαίει. Δεν ήθελε να εγκαταλείψει το Συγκλητικό Ανάκτορο ή την Ανακτορική Συνοικία. Ποτέ ξανά δεν είχε φύγει
από την Ανακτορική Συνοικία για να ζήσει αλλού· εκεί είχε γεννηθεί,
εκεί είχε μεγαλώσει, εκεί είχε εκπαιδευτεί ως οικονομολόγος. Μονάχα
κάποιες σύντομες επισκέψεις είχε κάνει στη Λαμπροφόρο και στην
Ιερή Συνοικία. Πιο μακριά δεν είχε πάει. Δεν είχε ούτε καν περάσει
στην αντίπερα μεριά της Μακριάς Λεωφόρου.
Θα το κοροϊδέψω, σκέφτηκε. Θα κάνω πως φεύγω, αλλά δεν θα φύγω!
Άρχισε αμέσως να ετοιμάζεται.
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Η Νορέλτα-Βορ νόμιζε ότι τα πολεοσημάδια προσπαθούσαν να την παραπλανήσουν. Ή, μάλλον, να την οδηγήσουν κάπου αλλού από εκεί όπου σκόπευε να φτάσει. Κάθε φορά που πίστευε ότι βρισκόταν στον σωστό δρόμο για
να καταλήξει στο σπίτι της Θάλειας, έβλεπε κάποιο καινούργιο σημάδι στην Πόλη το οποίο την έκανε να στρίψει
προς διαφορετική κατεύθυνση.
Πού ήθελε να την οδηγήσει η Πόλη; Και γιατί;
Η Νορέλτα αποφάσισε ν’ακολουθήσει το πληροφοριακό
ρεύμα. Από περιέργεια, αν μη τι άλλο.
Διέκρινε ότι ίσως να ήταν αρκετά σημαντικό. Κάποιος...
χρειαζόταν τη βοήθειά της;
(«Ακόμα εδώ είσαι εσύ;» είπε η Κορίνα, όταν ο Σάρντεναλ τη συνάντησε έξω από το «Εμπορικό Κέντρο». Πλησίαζε μεσημέρι και η Θυγατέρα της Πόλης είχε μόλις βγει από το νοικιασμένο οικοδόμημα, αφήνοντας τους ηθοποιούς μόνους μαζί με τους κομπάρσους, έχοντας
φροντίσει για τα πάντα.
«Βιάζεσαι να με διώξεις;»
Η Κορίνα το είχε διακρίνει στα πολεοσημάδια ότι θα τον συναντούσε, λίγο προτού εκείνος παρουσιαστεί πίσω από ένα περίπτερο. «Μόνο
αν σκοπεύεις να γίνεις ενοχλητικός.»
«Δεν έχω τέτοια πρόθεση,» είπε ο Σάρντεναλ βαδίζοντας δίπλα της.
Η Κορίνα σταμάτησε να βαδίζει και στράφηκε να τον αντικρίσει.
«Κοίτα...» του είπε, «αυτό που συνέβη... ήταν απλά τυχαίο. Το καταλαβαίνεις, έτσι;»
«Σκεφτόμουν ότι ίσως να μην είχες τέτοια γνώμη...»
«Σάρντεναλ, δεν έχεις άλλη δουλειά στο Κοινόβιο. Και δεν μου χρωστάς κάτι πλέον. Καλύτερα να πηγαίνεις,» είπε η Κορίνα, και στρέφοντάς του την πλάτη άρχισε πάλι να βαδίζει.
Τον άκουσε να την ακολουθεί.
«Πρέπει να κάνω κάτι για να σε διώξω;» τον ρώτησε γυρίζοντας να
τον κοιτάξει πάνω απ’τον ώμο της. «Μην είσαι ανόητος· είναι επικίνδυνο να είσαι μαζί μου,» του είπε, με σκοπό να τον τρομάξει.
«Να μη σε κεράσω μεσημεριανό σ’ένα εστιατόριο που βρήκα λίγο πιο
πριν, το οποίο δεν ελέγχεται από συμμορία αλλά από εταιρεία;»
«Ποιο εστιατόριο;»
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«Η Ταράτσα.»
«Α, αυτό λες.»
«Το ξέρεις;»
«Το ξέρω.»
«Πάμε;»
Ύστερα από μια στιγμή δισταγμού, η Κορίνα είπε: «Εντάξει. Αφού
είσαι τόσο ηλίθιος.»)
Έχοντας περάσει το μεσημέρι στο Τέρμα των Δρόμων, πήραν τα οχήματά τους και έφυγαν από το πανδοχείο – η Άνμα και η Βιργινία μέσα
στο τετράκυκλο, η Τζέσικα καβάλα στο δίκυκλο, με τον Μελανόπτερο
να φτεροκοπά από πάνω της.
Έκανε νόημα στην Άνμα να την ακολουθήσει, και διέσχισαν τα Τελειώματα από δρόμους που φαινόταν η Τζέσικα να γνωρίζει καλά.
«Δε μ’αρέσει και τόσο αυτή,» είπε η Βιργινία. «Απλά το λέω.»
«Ούτε εμένα μ’αρέσει τόσο. Αλλά δε νομίζω ότι λέει ψέματα. Ξέρει
πού είναι η βάση τους.»
«Πιστεύεις ότι κρατάνε ακόμα εκεί τον πατέρα μου και τα ξαδέλφια
μου, Άνμα;»
«Μάλλον όχι. Αλλά από εκεί πιθανώς να μπορούμε να μάθουμε πού
τους έχουν πάει. Ή πού τους έχουν πουλήσει.»
«Δε θα είναι δύσκολο αυτό;»
«Η Πόλη θα μας οδηγήσει. Δε μπορεί να μ’έφερε τυχαία στον δρόμο
σου, Βιργινία.»
Καθώς νύχτωνε, βγήκαν από τα Τελειώματα περνώντας κάτω από
μια μεγάλη πύλη του τείχους που χώριζε αυτή τη συνοικία από τη Νυχωτή στ’ανατολικά.
Η Νυχωτή, αρχικά, δεν έμοιαζε στη Βιργινία να έχει τίποτα το πολύ
ιδιαίτερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη συνοικία της Ρελκάμνια· αλλά
μετά είδε τους ανθρώπους που καβαλούσαν πελώριες γάτες. Τίγρεις.
Σαν αυτές που έβλεπες μόνο σε φωτογραφίες.
«Μα τον Κρόνο...» έκανε η Βιργινία.
Η Τζέσικα σταμάτησε το δίκυκλό της, και η Άνμα σταμάτησε το δικό
της όχημα δίπλα της. «Τι είναι;»
«Μη σας τρομάζουν τα γατιά εδώ,» είπε η Τζέσικα. «Είναι λιγάκι μεγάλα, αλλά όχι τίποτα το ασυνήθιστο για τη Νυχωτή.»
«Το έχω ακούσει,» αποκρίθηκε η Άνμα.
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Η Τζέσικα ένευσε και έβαλε πάλι τους τροχούς της σε κίνηση.
Η Βερενίκη έφυγε από το Συγκλητικό Ανάκτορο χωρίς να πει σε
κανέναν τίποτα. Ήθελε να κοροϊδέψει το σημάδι στο πόδι της, να το
κάνει να νομίσει πως θα εγκατέλειπε τούτο το μέρος για πάντα, ώστε
να πάψει να την πονά.
Ο πόνος είχε πια γίνει πολύ δυνατός. Αφόρητος, ίσως. Αν και η Βερενίκη υποψιαζόταν ότι πιθανώς να γινόταν και δυνατότερος. Με το ζόρι
κατάφερνε να μην κουτσαίνει.
Βγήκε από μια από τις εξόδους του Ανακτόρου και βρέθηκε πάνω σε
μια γέφυρα. Βάδισε γρήγορα, ελπίζοντας ότι αυτό θα έκανε τον πόνο
να περάσει. Ο αέρας ήταν παγερός μες στο σούρουπο, και η Βερενίκη
είχε την κάπα της τυλιγμένη σφιχτά επάνω της και την κουκούλα της
στο κεφάλι. Αισθανόταν τον σάκο της να βαραίνει πάρα πολύ τους
ώμους της – αδικαιολόγητα πολύ.
Ο πόνος από το πόδι της δεν ελαττωνόταν. Γαμώτο! Τι έκανε λάθος;
Βάδισε ακόμα πιο γρήγορα, σχεδόν τρέχοντας πάνω στη γέφυρα.
Βρέθηκε κοντά σε μια σκάλα κι άρχισε να την κατεβαίνει. Από τη μέση
κι έπειτα, το δεξί της πόδι έτρεμε· η Βερενίκη κρατιόταν γερά για να
μην πέσει. Κι όταν έφτανε πια στο τέλος, γλίστρησε, βιαστική να πατήσει στο έδαφος, και σωριάστηκε στον πεζόδρομο από κάτω χτυπώντας επώδυνα τα γόνατά της. Δάκρυα ήρθαν στα μάτια της.
Σηκώθηκε όρθια με το ζόρι. Όλα τα σημάδια γύρω της – στους δρόμους, στις πινακίδες, στα οχήματα που περνούσαν τρέχοντας, στους
διαβάτες, στον ουρανό – της έμοιαζαν εχθρικά, τόσο εχθρικά. Απειλητικά.
Η Βερενίκη, τυλιγμένη στην κάπα της, έτρεξε σαν να την κυνηγούσε
ο ίδιος ο Σκοτοδαίμων. Γλίστρησε μέσα στις σκιές του σούρουπου, που
νόμιζε ότι άνοιγαν στόματα για να την καταπιούν. Το πόδι της... το πόδι της τη λόγχιζε με καυτό πόνο που έφτανε ώς τη μέση της. «Σταμάτα
πια!» γρύλισε η Βερενίκη, κλαίγοντας. «Σταμάτα!» Αλλά οι θεοί – αν
όντως οι θεοί είχαν καμια σχέση με ό,τι της συνέβαινε – δεν την άκουγαν.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ένας περαστικός. Η Βερενίκη νόμιζε ότι είχε
κάτι το τρομαχτικό επάνω του, κι έτρεξε να φύγει.
Στην Ανακτορική Συνοικία βρισκόταν, όπου είχε ζήσει όλη της τη
ζωή, αλλά ετούτοι οι δρόμοι τής φαίνονταν ξαφνικά σαν λαβύρινθος,
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παράξενος και μυστηριώδης, με κινδύνους και μυστικά που ποτέ παλιά
η Βερενίκη δεν μπορούσε να διανοηθεί.
Κι αισθανόταν κάτι να την ωθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Προσπαθούσε να του ξεφύγει, να το ξεγελάσει, αλλά πάντα πεταγόταν
μπροστά της. Μια παρουσία που δεν ήταν παρουσία. Και αποκλείεται
να ήταν κάτι σαν εκείνο το μοχθηρό πνεύμα. Ήταν κάτι... άλλο. Κάτι
πελώριο. Ήταν... ήταν σαν να κάλυπτε ολόκληρη την Ανακτορική Συνοικία. Ολόκληρη τη Ρελκάμνια, ίσως.
Η Βερενίκη ήταν παγιδευμένη! Κι αυτός ο καταραμένος πόνος στο
πόδι της δεν σταματούσε με τίποτα. Είχε κάνει λάθος που έφυγε απ’το
Συγκλητικό Ανάκτορο. Είχε κάνει λάθος. Πάλι ανοησία είχε κάνει – όπως τότε που έτρεξε μακριά από τον Φρανκ! Έπρεπε να είχα καλέσει
τη Φενίλδα· η Φενίλδα θα μπορούσε να με βοηθήσει!
Στους δρόμους διέκρινε πνεύματα να την παρατηρούν με περιέργεια,
διασκεδασμένα πολλά από αυτά. Γελούσαν. Ήταν σαν θεατές που παρακολουθούσαν μια κινηματογραφική ταινία. Έβλεπαν μια τρελή να
τρέχει μέσα σ’ένα σκηνικό.
«Φύγετε!» τους φώναξε η Βερενίκη πιάνοντας ένα μπουκάλι που ήταν παρατημένο στο περβάζι ενός παραθύρου και εκτοξεύοντάς το
σ’έναν τοίχο, κάνοντάς το θρύψαλα. «Φύγετε, γαμώτο! Φύγετε!»
Μια γυναίκα την κοίταζε με περιέργεια από ένα μπαλκόνι.
Η Βερενίκη γύρισε και έτρεξε. Χώθηκε σ’έναν μικρό δρόμο. Γάτες
σκορπίστηκαν στο διάβα της μες στη νύχτα· τα μάτια τους γυάλιζαν,
την τρόμαζαν.
Η Βερενίκη σκόνταψε κι έπεσε στα γόνατα. Ο πόνος ακόμα δεν είχε
περάσει. Έπιανε ολόκληρη τη δεξιά της μεριά τώρα. Από το σημάδι στο
πόδι της ώς τον ώμο της, ώς το κεφάλι της. Ακόμα και το δεξί της μάτι
πονούσε, και είχε θολώσει.
Τα φώτα ενός τετράκυκλου οχήματος ήρθαν προς το μέρος της.
Η Βερενίκη πανικοβλήθηκε. Ο δρόμος ήταν μικρός – οι τροχοί θα την
πατούσαν! «Σταμάτα!» φώναξε στον οδηγό, υψώνοντας τα χέρια της,
ακόμα γονατισμένη. «Σταμάτα – δε με βλέπεις; Σταμάτα, θα με σκοτώσεις!»
Το όχημα σταμάτησε. Όχι ξαφνικά, αλλά σαν να είχε ήδη σκοπό να
σταματήσει.
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Και η Βερενίκη ξεχώριζε κάτι διαφορετικό στα σημάδια τώρα· ή έτσι
νόμιζε, τουλάχιστον. Διέκρινε μια φιλική παρουσία.
Μια πόρτα του οχήματος άνοιξε. Μια γυναίκα βγήκε. Η Βερενίκη δεν
μπορούσε να δει σχεδόν τίποτα γι’αυτήν, τυφλωμένη από τα φώτα
του τετράκυκλου· αλλά καταλάβαινε ότι αυτή ήταν η φιλική παρουσία.
Η άγνωστη την πλησίασε. Γονάτισε στο ένα γόνατο μπροστά της.
Και τώρα η Βερενίκη είδε ότι το δέρμα της ήταν κατάλευκο σαν κόλλα
χαρτί – το τελείως αντίθετο του δικού της – και τα μαλλιά της καστανά
και πιασμένα με κάποιο τσιμπιδάκι πίσω απ’το κεφάλι της.
Η άγνωστη χαμογέλασε. «Ποια είσαι συ; Είσαι αυτό που νομίζω πως
είσαι;»
Η Βερενίκη ξεροκατάπιε.
«Μη με φοβάσαι,» της είπε η άγνωστη. «Δεν είμαι ληστής.»
«Βοηθήστε με, κυρία,» είπε η Βερενίκη.
«Τι έχεις; Κάποιος σε κυνηγά;»
Τι να της έλεγε, μα τον Κρόνο; Τι να της έλεγε; «Είμαι... ίσως να είμαι...» Άρρωστη; Όχι. Θα ήθελε κι αυτή να την πάει σε κάποιον γιατρό.
«Έχω χαθεί, κυρία.»
Η Νορέλτα-Βορ τη βοήθησε να σηκωθεί όρθια. «Έλα μαζί μου,» είπε.
«Δε νομίζω ότι συναντηθήκαμε τυχαία.»
«Τι... τι εννοείτε;» ρώτησε η Βερενίκη καθώς η Νορέλτα άνοιγε μια
πίσω πόρτα του οχήματος και την ωθούσε προς τα εκεί.
«Κάθισε.»
Η Βερενίκη κάθισε στο μαλακό κάθισμα.
Η Νορέλτα έκλεισε την πόρτα και κάθισε πάλι στη θέση του οδηγού.
Έβαλε τους τροχούς σε κίνηση κι έφυγε απ’τον μικρό δρόμο όπου την
είχαν οδηγήσει τα πολεοσημάδια. Είχε την εντύπωση πως ήξερε ποιο
ήταν το πρόβλημα αυτής της μαυρόδερμης κοπέλας που έμοιαζε με
χαμένη γάτα της νύχτας. Αλλά, βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι
δυνατόν η Πόλη να οδήγησε εμένα σε μια αναγεννημένη; Η Νορέλτα δεν
θεωρούσε τον εαυτό της και τόσο έμπειρο. Δεν ήταν και τόσα πολλά
τα χρόνια που είχε αναγεννηθεί ως Θυγατέρα της Πόλης.
«Σε πονά το πόδι σου, μήπως;» ρώτησε τη μαυρόδερμη κοπέλα.
Η Βερενίκη την κοίταξε με γουρλωμένα μάτια. «Το ξέρετε;... Πώς το
ξέρετε;»
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Μα τον Κρόνο, σκέφτηκε η Νορέλτα-Βορ, έχω δίκιο. «Έχει παρουσιαστεί τίποτα... ασυνήθιστο πάνω στο πόδι σου; Στο πέλμα σου;»
«Πώς το ξέρετε; Ο Πολιτάρχης σάς έστειλε; Η Φενίλδα;»
«Η Πόλη με έστειλε,» της είπε η Νορέλτα. «Δεν έχεις ιδέα τι σου συμβαίνει, ε;» Την κοίταζε από τον καθρέφτη του οχήματος.
«Όχι,» αποκρίθηκε η Βερενίκη, «ξέρω... Ξέρω... περίπου.»
«Τι ξέρεις;»
«Μου είπαν ότι είμαι Θυγατέρα της Πόλης.»
Η Νορέλτα χαμογέλασε. «Δεν είσαι, λοιπόν, τόσο άσχετη όσο φαίνεσαι.»
«Ποια είστε, κυρία;»
«Αδελφή σου είμαι. Το όνομά μου είναι Νορέλτα-Βορ.»
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΕΒΔΟΜΗ
«Όταν το λέω αυτό στη Συρροή δεν θα με πιστεύουν,» είπε η Βιργινία
κοιτάζοντας, έξω από τα παράθυρα του τετράκυκλου οχήματος, έναν
γατοκαβαλάρη να διασχίζει τον δρόμο, μες στη νύχτα. «Θα νομίζουν
ότι τους παραμυθιάζω.»
«Υπάρχουν φωτογραφίες από τη Νυχωτή,» της θύμισε η Άνμα, οδηγώντας.
«Δεν είναι οι τίγρεις το μόνο παράξενο εδώ. Και τα χτίρια... έχουν...
είναι, είναι κάπως διαφορετικά, δεν είναι;»
Η Άνμα ανασήκωσε τους ώμους. «Μπορεί. Αλλά έχω δει και πιο περίεργες αρχιτεκτονικές.»
Η Τζέσικα, καβάλα στο δίκυκλό της, τις οδήγησε σ’ένα πανδοχείο
στον πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας, μέσω μιας γέφυρας που περνούσε μπροστά από την είσοδό του. «Το Νύχι της Πόλης» ονομαζόταν.
Άφησαν τα οχήματά τους στο γκαράζ και πήγαν στην τραπεζαρία. Δεν
είχε πολύ κόσμο. Και το φαγητό δεν ήταν και τόσο καλό, αλλά τρωγόταν. Μια καφετιά τίγρης ήταν κουλουριασμένη κάτω από την ανοιχτή
οθόνη του τηλεοπτικού δέκτη, ο οποίος ήταν συντονισμένος σ’ένα τοπικό κανάλι, προβάλλοντας έναν αγώνα με γατοκαβαλάρηδες που έτρεχαν.
«Επανάληψη,» είπε η Τζέσικα. Ο Μελανόπτερος ήταν πιασμένος στην
πλάτη της καρέκλας της, μοιάζοντας κουρασμένος.
«Πώς το ξέρεις;» ρώτησε η Βιργινία.
«Δε βλέπεις που κανείς δεν ενδιαφέρεται ποιος θα νικήσει;»
Ένας ψηλός, καλογυμνασμένος άντρας τις πλησίασε ύστερα από λίγο, προσφέροντάς τους τις υπηρεσίες του, αν τις επιθυμούσαν. Είχε
δέρμα καφετί και μαλλιά μαύρα και μακριά· φρεσκοξυρισμένο πρόσωπο, μεγάλα φρύδια. Φορούσε ριγωτό σακάκι που τον έκανε να
μοιάζει κι εκείνος με τίγρη – και μάλλον δεν ήταν τυχαία αυτή τη ενδυ353
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μασία, νόμιζε η Άνμα, γιατί άλλος ένας άντρας εδώ μέσα φορούσε παρόμοιο σακάκι. Πρέπει να ήταν ερωτικοί συνοδοί του καταστήματος.
Η Τζέσικα τον κοίταξε μειδιώντας λοξά. «Θα μας έπαιρνες και τις
τρεις μαζί;»
Η Βιργινία κοκκίνισε· έκανε πως ήταν πολύ απασχολημένη με το φαγητό της.
Η Άνμα αισθανόταν ενοχλημένη· η Τζέσικα δεν την είχε ρωτήσει.
Ο συνοδός αποκρίθηκε: «Αν αυτό επιθυμούν οι κυρίες, φυσικά. Ωστόσο, είναι κι ο φίλος μου εδώ...» Κοίταξε προς τη μεριά του άλλου
άντρα με το ριγωτό σακάκι. «Και υπάρχει κι ένας ακόμα που μπορούμε
να ειδοποιήσουμε.»
«Δε θα τους χρειαστούμε,» τον διαβεβαίωσε η Άνμα. «Βιργινία;»
Η Βιργινία κούνησε το κεφάλι αρνητικά.
«Μπορείτε κι οι τρεις να εξυπηρετήσετε την κυρία,» είπε η Άνμα στον
συνοδό, δείχνοντας με τα ξανθά φρύδια της τη Τζέσικα.
Η Τζέσικα γέλασε. «Οι φίλες μου νοιάζονται πολύ για μένα!» είπε.
«Αλλά εσύ είσαι αρκετός, νομίζω. Θα με περιμένεις στο δωμάτιό μου;»
«Φυσικά. Ποιο είναι;»
«Δεν το έχω κλείσει ακόμα.»
«Θα το φροντίσω ο ίδιος,» είπε ο άντρας με το ριγωτό σακάκι.
Η Τζέσικα χαμογέλασε.
«Είσαι... Θυγατέρα της Πόλης;» είπε η Βερενίκη.
«Ναι.» Η Νορέλτα-Βορ σταμάτησε στο πλάι ενός δρόμου και, παίρνοντας τα πόδια της από τα πετάλια, γύρισε το δεξί της πέλμα προς το
πισινό κάθισμα, δείχνοντας στη Βερενίκη το σημάδι της.
«Σαν το δικό μου,» παρατήρησε εκείνη.
«Να το δω;»
Η Βερενίκη έβγαλε το μποτάκι της και το έδειξε.
«Πόσος καιρός είναι που αναγεννήθηκες;»
«Από χτες, νομίζω. Από χτες άρχισα να βλέπω περίεργα πράγματα
και το πόδι μου να με ενοχλεί.»
«Και ποιος σου είπε για τις Θυγατέρες της Πόλης;»
«Η Φενίλδα.»
«Ποια είναι η Φενίλδα;»
«Η μάγισσα του Πολιτάρχη του Συγκλητικού Ανακτόρου.»
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Η Νορέλτα-Βορ συνοφρυώθηκε. «Νομίζω πως έχω ακούσει γι’αυτήν,
αν και δεν συχνάζω σε τούτα τα μέρη. Φημολογείται πως έχει... ασυνήθιστες γνώσεις και δυνάμεις, σωστά;»
«Ναι. Είναι πολύ περίεργη. Και δεν γερνά.»
«Δεν γερνά; Είναι Αδελφή μας;»
«Δεν είναι Θυγατέρα της Πόλης. Αλλά ξέρει γι’αυτές. Κάποιοι υποθέτουν πως ίσως να κάνει ό,τι έκανε και η Παντοκράτειρα. Ούτε εκείνη
γερνούσε, λένε. Ήταν Αδελφή μας;»
«Η Παντοκράτειρα; Όχι, δεν νομίζω.» Και ρώτησε: «Πώς σε λένε;»
«Βερενίκη.»
«Πού πηγαίνεις; Θέλεις να σε πετάξω κάπου;»
«Δεν... δεν ξέρω πού πηγαίνω, Νορέλτα. Το πόδι μου με πονούσε και...
έπρεπε να φύγω. Έτσι μου είπε η Φενίλδα.»
«Καλά σού είπε. Όταν το σημάδι σου σε πονά, πρέπει να φύγεις. Δεν
υπάρχει άλλη επιλογή.»
«Καμία;»
«Καμία. Αυτή είναι η ζωή μας.»
«Τώρα δεν με πονά.»
«Τότε, έκανες την αλλαγή που έπρεπε να κάνεις.»
«Μπορώ, δηλαδή, να επιστρέψω στο Ανάκτορο;»
«Ποιο Ανάκτορο; Το Συγκλητικό; Εκεί έμενες;»
«Ναι. Δούλευα ως οικονομολόγος.»
«Όχι,» είπε η Νορέλτα, «δεν μπορείς να επιστρέψεις.»
«Γιατί;»
«Η Πόλη ήθελε, προφανώς, να φύγεις από εκεί.»
Η Βερενίκη έμεινε σιωπηλή για λίγο, νιώθοντας χαμένη.
«Θες νάρθεις μαζί μου για την ώρα;» τη ρώτησε η Νορέλτα, βλέποντας την απεγνωσμένη όψη της.
Η Βερενίκη ένευσε. «Πού πας;»
«Να βρω μια φίλη. Αδελφή μας,» απάντησε η Νορέλτα, κι έβαλε ξανά
τους τροχούς του τετράκυκλου σε κίνηση.
(Η Κορίνα παρακολουθούσε τους ηθοποιούς όλη την ημέρα, μέσα
από τους κρυφούς τηλεοπτικούς πομπούς στο «Εμπορικό Κέντρο».
Τους παρακολουθούσε μέσω του φορητού συστήματός της, έχοντας
την οθόνη του χωρισμένη στα τέσσερα.
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Ο Σάρντεναλ, μετά το φαγητό στο εστιατόριο, της είχε προτείνει να
έρθει ξανά στο δωμάτιό της, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί. Δεν ήθελε περισσότερες επαφές μαζί του. Δεν υπήρχε λόγος. Είχε άλλα στο μυαλό
της.
Καθώς παρακολουθούσε τους ηθοποιούς της μέσα από την οθόνη,
κρατούσε σημειώσεις σ’ένα σημειωματάριο. Οι αντιδράσεις τους την
ενδιέφεραν πολύ.)
Η Γολρίκα-Ρίε αισθανόταν σαν διαφορετική γυναίκα από τότε που
έφυγε από το σπίτι της Θάλειας κι επέστρεψε στο δικό της. Η αλχημίστρια τα είχε καταφέρει· την είχε όντως αλλάξει! Συνεχώς, πονηρές
σκέψεις έρχονταν στο μυαλό της με όλους τους άντρες που έβλεπε· ακόμα και με τις γυναίκες! Θα νικούσε τη Φαίδρα· σίγουρα θα τη νικούσε.
Πλησίασε τον Μόρνιλακ, τον σύζυγό της, και κατάφερε να τον αποσπάσει από τις πρωινές του δουλειές. Η πόρτα του γραφείου του Πολιτάρχη της Ανακτορικής Συνοικίας σύντομα κλειδώθηκε, ο επικοινωνιακός δίαυλος και οι δύο τηλεπικοινωνιακοί πομποί του Μόρνιλακ απενεργοποιήθηκαν· και ο Πολιτάρχης έκανε έρωτα με τη γυναίκα του επάνω
στη μεγάλη πολυθρόνα, μισοντυμένοι κι οι δυο τους και παθιασμένοι.
«Γολρίκα...» της είπε, μετά, παραμερίζοντας μια τούφα ξανθών μαλλιών από το πρόσωπό της· «ήταν όπως τις πρώτες μας φορές, αγάπη
μου.»
Εκείνη χαμογέλασε. «Ναι, ήταν. Αλλά τι έχει αλλάξει, ούτως ή άλλως,
γλυκέ μου; Χι-χι-χι-χι-χι...» Η Φαίδρα, σκεφτόταν, δεν θα είχε τώρα καμία πιθανότητα να της κλέψει τον Μόρνιλακ! Ο Μόρνιλακ ούτε που θα
γύριζε να την κοιτάξει αυτή την ξεπαρμένη παρείσακτη αριστοκράτισσα!
Ύστερα, η Γολρίκα άφησε τον Πολιτάρχη στις δουλειές του – οι οποίες
δεν ήταν λίγες τώρα που το Πανδιαστασιακό Συμβούλιο βρισκόταν τόσο
κοντά – κι άρχισε να τριγυρίζει μέσα στη μεγάλη βίλα τους. Τα πάντα
τής έμοιαζαν καινούργια, διαφορετικά. Οι υπηρέτες, και οι υπηρέτριες,
της κινούσαν το ενδιαφέρον. Το ερωτικό ενδιαφέρον. Το ίδιο και οι
φρουροί· και όλοι, βασικά.
Έπρεπε να είχα πληρώσει τη Θάλεια περισσότερο! σκέφτηκε, διασκεδασμένη.
Να πλησίαζε τον κηπουρό; αναρωτήθηκε, κοιτάζοντάς τον να περιποιείται τον κήπο. Δε νόμιζε να της έλεγε όχι. Και θα είχε πλάκα! Ή, μήπως,
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να πήγαινε από τώρα στον Έρικ, τον σύζυγο της Φαίδρας και σωματοφύλακα του άντρας της;
Ναι· γιατί όχι; Δε χρειαζόταν να περιμένει μέχρι το Πανδιαστασιακό
Συμβούλιο μετά από δύο μέρες· μπορούσε να κάνει τη Φαίδρα να ξεφτιλιστεί από τώρα! Χι-χι-χι-χι!
Πήγε προς τους επαγγελματικούς χώρους της βίλας ξανά, προς τα εκεί
όπου έκανε τις δουλειές του ο Μόρνιλακ. Αναζήτησε τους σωματοφύλακές του και, σύντομα, διαπίστωσε ότι ο Έρικ δυστυχώς δεν ήταν σε θέση
που μπορούσε να τον προσεγγίσει. Μαζί μ’άλλους τρεις στεκόταν μέσα
σε μια αίθουσα όπου ο Πολιτάρχης μιλούσε με κάποιους επιχειρηματίες.
Η Γολρίκα έφυγε και, καθώς το μεσημέρι πλησίαζε, πήγε προς τον κήπο.
Ο κηπουρός αποδείχτηκε πρόθυμος, όπως φανταζόταν, αλλά και ξαφνιασμένος επίσης, σαν να νόμιζε ότι κάποια άλλη γυναίκα είχε αντικαταστήσει την κυρία του σπιτιού.
«Δε θα πεις τίποτα στον Πολιτάρχη, έτσι;» του είπε η Γολρίκα, όταν
τελείωσαν, κοιτάζοντας τον αυστηρά.
«Φυσικά και όχι, κυρία.»
«Ωραία.»
Το πρωί, έφυγαν από το Νύχι της Πόλης και κατευθύνθηκαν ανατολικά, με τη Τζέσικα πάλι να οδηγεί καβάλα στο δίκυκλό της και τον
Μελανόπτερο να φτεροκοπά από πάνω της.
Η Βιργινία, καθισμένη δίπλα στην Άνμα, αισθανόταν αγχωμένη.
Προσπαθούσε να μη σκέφτεται τι μπορεί να γινόταν· αν θα κατάφερναν να βρουν τα ίχνη του πατέρα και των ξαδέλφων της.
Δεν άργησαν να διασχίσουν τη Νυχωτή, και όταν μπήκαν στις Σκοτεινές Συνοικίες το κατάλαβαν αμέσως. Ήταν σαν μια υπερφυσική
σκιά να είχε πέσει πάνω στον ήλιο, αν και καμια σκιά δεν φαινόταν,
ούτε τόσα σύννεφα υπήρχαν στον ουρανό. Η σκοτεινιά έμοιαζε νάναι
απλωμένη παντού στον χώρο, γενικά. Κατά τα άλλα, οι Σκοτεινές Συνοικίες θα μπορούσαν να ήταν όπως οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ατέρμονης Πολιτείας. Αν και υπήρχε κάτι το ομολογουμένως άγριο εδώ.
Συμμορίες τριγύριζαν στους δρόμους, αστυνόμευση δεν φαινόταν να
υπάρχει πουθενά.
Η Τζέσικα σταμάτησε το δίκυκλό της, και η Άνμα σταμάτησε το όχημά της δίπλα της.
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«Θα μας πάω από τους πιο ασφαλείς δρόμους που ξέρω,» είπε η Τζέσικα στην Αδελφή της, «αλλά έχε υπόψη σου ότι εδώ, ουσιαστικά, ασφαλείς δρόμοι δεν υπάρχουν. Μπορεί να μας επιτεθούν, ειδικά αφού
είναι καταφανές ότι είμαστε ξένες και λίγες. Τα οχήματά μας ήδη τα
έχουν δει κάποιοι που θα τα ήθελαν για δικά τους.»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι, το κατάλαβα κι εγώ αυτό. Συνέχισε.»
Η Τζέσικα έβαλε τους τροχούς της σε κίνηση, και η Άνμα την ακολούθησε.
«Από πού το κατάλαβες;» τη ρώτησε η Βιργινία.
«Η Πόλη μού το είπε,» αποκρίθηκε η Άνμα σαν να ήταν το πιο φυσικό
πράγμα στη Ρελκάμνια.
Ξεκινάμε τα γυρίσματα σήμερα.
Η Κορίνα πήγε στο νοικιασμένο οικοδόμημα μαζί με τους τεχνικούς:
ανθρώπους που θα φρόντιζαν για τον ήχο, για τον φωτισμό, για την
αποθήκευση των κινούμενων εικόνων, για το ντύσιμο και το βάψιμο
των ηθοποιών. Τους είχε ειδοποιήσει όλους από πριν, φυσικά. Αυτοί
δεν θα κατοικούσαν μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο»· θα έρχονταν μόνο
όταν τους το ζητούσε. Έμεναν σ’ένα ξενοδοχείο στο Κοινόβιο, πληρωμένο από την Κορίνα.
«Πώς ήταν η χτεσινή ημέρα σας;» ρώτησε τους ηθοποιούς, που ήταν
πάλι συγκεντρωμένοι στην ίδια καφετέρια με χτες και η Ελεονόρα είχε
φτιάξει καφέδες. «Αισθάνεστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε;»
«Αυτό περιμένουμε,» είπε ο Νικόδημος.
«Η πρώτη σκηνή, με τη μάγισσα, είναι ήδη γυρισμένη;» ρώτησε η
Μαργκώ. Το σενάριο έλεγε ότι, στην αρχή της ταινίας, παρουσιαζόταν
η σκοτεινή φιγούρα της μάγισσας που, κάνοντας πειράματα, προκαλούσε διαστασιακές αναταραχές, με αποτέλεσμα το Εμπορικό Κέντρο
να αποκοπεί από την υπόλοιπη Ρελκάμνια.
«Όχι,» απάντησε η Κορίνα. «Θα τη γυρίσω στο τέλος. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο.»
«Ποια θα κάνει τη μάγισσα;» Η Μαργκώ, περίεργη όπως έπρεπε να
είναι. Τέλεια, φυσικά.
«Εγώ.»
Κοίταξαν την Κορίνα ξαφνιασμένοι. «Είσαι και ηθοποιός;» είπε ο
Χρίστος.
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Η Κορίνα γέλασε. «Δε χρειάζεται να είμαι και τόσο καλή ηθοποιός
όσο εσείς. Θα φοράω κουκούλα και θα κάνω κάτι σαχλαμάρες επάνω
σ’έναν πάγκο με διάφορες συσκευές. Αυτό μόνο.
»Λοιπόν,» είπε καθώς σηκωνόταν από την καρέκλα της. «Να δοκιμάσουμε τώρα να γυρίσουμε την πρώτη σκηνή;» Ατένισε τον Χρίστο και
τη Ζιλκάμα.
Εκείνοι αλληλοκοιτάχτηκαν· μετά είπαν, σχεδόν συγχρόνως: «Ναι.»
Η Κορίνα τούς οδήγησε σ’ένα από τα επάνω πατώματα του πολυσύνθετου οικοδομήματος, ενώ έκανε νόημα και στους τεχνικούς να
τους ακολουθήσουν.
«Εδώ,» είπε στον Χρίστο, όταν έφτασαν, «φυλάς σκοπιά και, ξαφνικά, βλέπεις περίεργα πράγματα να συμβαίνουν έξω απ’το παράθυρο.
Το παράθυρο είναι αυτή η οθόνη.» Η Κορίνα τράβηξε μια κουρτίνα
στον τοίχο, αποκαλύπτοντας την οθόνη. Την ενεργοποίησε, κι αυτή
άρχισε να δείχνει μια πανοραμική εικόνα της Ατέρμονης Πολιτείας, η
οποία τρεμόπαιζε και αλλοιωνόταν, σταδιακά, ολοένα και περισσότερο.
«Εσύ,» είπε η Κορίνα στη Ζιλκάμα, «είσαι στο γραφείο σου όταν έρχεται ο Χρίστος να σε βρει.» Έδειξε μια πόρτα. «Πήγαινε να το δεις πώς
είναι.»
Η Ζιλκάμα πλησίασε την πόρτα, ανοίγοντας, κοιτάζοντας μέσα.
Η Κορίνα έκανε νόημα στους μακιγιέρ να πλησιάσουν. «Ελάτε να
τους ντύσετε και να τους βάψετε.»
(Η Θάλεια άκουσε το κουδούνι της πόρτας της να χτυπά. Ποιος μπορεί να είχε έρθει να την επισκεφτεί τέτοια ώρα; Ήταν αργά.
Σηκώθηκε από τον καναπέ, αφήνοντας την πίπα με το δοντόχορτο
παραδίπλα, και πλησίασε την εξώπορτα του διαμερίσματός της. «Ποιος είναι;» ρώτησε ενώ, συγχρόνως, κοίταζε απ’το ματάκι–
Δεν μπορεί! Αναγνώριζε τη γυναίκα που είδε. Αλλά, πριν, την είχε δει
μόνο μέσα σ’ένα όνειρο.
«Ονομάζομαι Νορέλτα-Βορ,» είπε η νυχτερινή επισκέπτρια. «Έχουμε
γνωριστεί.»
Αδύνατον! Πώς είχε βγει από το όνειρό της; Ήταν πραγματική; Ήταν
κι αυτή Θυγατέρα της Πόλης και μπορούσε να μπαίνει στα όνειρα άλλων Θυγατέρων; ή άλλων ανθρώπων γενικά; Σαν κάποιον από τους
φανταστικούς μύθους έμοιαζε...
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«Μην παραξενεύεσαι,» είπε η Νορέλτα-Βορ. «Θυμάμαι κι εγώ εκείνο
το όνειρο.»)
Η Τζέσικα είχε δίκιο. Οι δρόμοι ήταν επικίνδυνοι εδώ.
Η Άνμα είδε τα σημάδια της Πόλης να την προειδοποιούν – κίνδυνος!
– και πάτησε αμέσως το φρένο. Η Τζέσικα επίσης σταματούσε το δίκυκλό της, γυρίζοντάς το στο πλάι, ενώ οι μεταλλικοί τροχοί του ούρλιαζαν πάνω στο οδόστρωμα.
Καφάσια και βαρέλια έπεσαν μπροστά τους από μια κοντινή ταράτσα, κλείνοντάς τους τον δρόμο. Αν δεν είχαν σταματήσει έγκαιρα θα
τις είχαν χτυπήσει.
Συμμορίτες πετάχτηκαν από δεξιά κι αριστερά, φωνάζοντας Κατεβείτε απ’τα οχήματα! Κατεβείτε! ενώ κρατούσαν διαφόρων ειδών όπλα: ρόπαλα, αλυσίδες, καραμπίνες.
«Χτύπα τους, Βιργινία,» είπε η Άνμα, και, ανοίγοντας το παράθυρό
της, πέταξε μια αυτοσχέδια βόμβα (την οποία είχε φτιάξει στο σπίτι
των Απειρόλεκτων) καταπάνω στους συμμορίτες. Η έκρηξη τούς ξάφνιασε και τους τρόμαξε, και τους σκόρπισε από δω κι από κει. Αυτούς
που βρίσκονταν από την αριστερή μεριά του δρόμου, τουλάχιστον.
Αυτοί από τη δεξιά μεριά ύψωσαν τα πυροβόλα τους για να ρίξουν,
αλλά η Βιργινία ήδη τους πυροβολούσε με το πιστόλι της, το ίδιο και η
Τζέσικα. Και η Άνμα έστριψε το τετράκυκλο όχημά της έτσι ώστε να
καλύψει την Αδελφή της από τα εχθρικά πυρά. Τζάμια ράγισαν αλλά
δεν έσπασαν. Τα κρύσταλλα του οχήματος της Άνμα ήταν αλεξίσφαιρα, και τα μέταλλά του ήταν ενισχυμένα. Παρότι δεν φαινόταν για θωρακισμένο τροχοφόρο, ήταν πιο ανθεκτικό από τα συνηθισμένα. Η ίδια
είχε φροντίσει γι’αυτό.
Η Τζέσικα οδήγησε το δίκυκλό της καταπάνω στους σκορπισμένους
συμμορίτες από την αριστερή μεριά, χτυπώντας έναν με τον μπροστινό τροχό και τινάζοντάς τον παραδίπλα ενώ, συγχρόνως, πυροβολούσε με το πιστόλι της.
Ύστερα ούρλιαξε από πόνο, και η Άνμα στράφηκε να δει τι της είχε
συμβεί. Η Τζέσικα είχε σταματήσει το δίκυκλό της και κρατούσε το
δεξί της μάτι με το ένα χέρι· αίματα κυλούσαν ανάμεσα από τα δάχτυλά της. Η Άνμα πυροβόλησε, με την κοντόκαννη καραμπίνα της, τον
συμμορίτη που είχε πυροβολήσει την Αδελφή της, βρίσκοντάς τον στο
στήθος.
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Από τη δεξιά μεριά, οι κακοποιοί συνέχιζαν να πυροβολούν το τετράκυκλο όχημα. Η Βιργινία ήταν σκυμμένη, καλυμμένη, και με το ζόρι
έριχνε καμια πιστολιά κάθε τόσο. Ούτε η ίδια δεν μπορούσε να το πιστέψει πόσο εύκολο τής ήταν τώρα να πατά τη σκανδάλη. Τελικά, όταν κινδυνεύει η ζωή σου δεν διστάζεις και πολύ, είχε διαπιστώσει.
«Τζέσικα!» φώναξε η Άνμα. «Είσαι καλ–;»
«Ακολουθήστε με!» τη διέκοψε εκείνη, γρυλίζοντας, βάζοντας πάλι
τους τροχούς της σε κίνηση, στρίβοντας μέσα σ’έναν πλαϊνό δρόμο.
Η Άνμα, πάραυτα, την ακολούθησε.
Ο δρόμος ήταν στενός, γεμάτος σκουπίδια, κι άνθρωποι έτρεχαν να
φύγουν από το πέρασμα των οχημάτων των δύο Θυγατέρων, βουτώντας μέσα σε παράθυρα και πόρτες. Από ένα μπαλκόνι κάποιοι τις κοίταζαν, φωνάζοντας. Μια γλάστρα έπεσε καταπάνω τους, χτυπώντας
την οροφή του οχήματος της Άνμα, το οποίο άνετα άντεξε την πρόσκρουση.
Βγήκαν απ’τον στενό δρόμο και έστριψαν αλλού, σε μια οδό μεγαλύτερη, πιο φαρδιά. Κοιτάζοντας από τον καθρέφτη, η Βιργινία δεν μπορούσε να δει κανέναν να τους καταδιώκει. «Δεν έρχονται πίσω μας,»
είπε.
«Ναι,» συμφώνησε η Άνμα, «δεν έρχονται.» Δε χρειαζόταν να κοιτάξει τον καθρέφτη· το διέκρινε στα σημάδια της Πόλης μπροστά της.
Η Τζέσικα σταμάτησε το δίκυκλό της κοντά σε μια πλατεία που έμοιαζε αρκετά φιλική για τα δεδομένα των Σκοτεινών Συνοικιών. Πίσω
από τα οικοδομήματα, στον ορίζοντα, μια πελώρια, κατάμαυρη κουρτίνα φαινόταν, σαν γιγάντιο πέπλο καπνού.
«Τι είν’ αυτό, Άνμα;» ρώτησε η Βιργινία, δείχνοντας, καθώς η Άνμα
σταματούσε το όχημά της δίπλα στη Τζέσικα.
«Το Απώτερο Σκότος. Εκεί η Ρελκάμνια τελειώνει.»
Ανοίγοντας την πόρτα της, βγήκε και πλησίασε την Αδελφή της. «Είσαι καλά;»
Η Τζέσικα κρατούσε τώρα ένα αιματοβαμμένο μαντήλι πάνω στο δεξί της μάτι. «Έχει τύχει να είμαι και καλύτερα,» μούγκρισε.
Η Βιργινία κοίταζε από το εσωτερικό του τετράκυκλου νιώθοντας
παγωμένη. Μα τον Κρόνο! σκέφτηκε. Έχασε το μάτι της!
«Έχεις σφαίρα μέσα σου;» ρώτησε η Άνμα τη Τζέσικα.
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«Όχι. Με πήρε ξυστά καθώς γύριζα για ν’αποφύγω τη ριπή. Ο γαμημένος!» Έβγαλε το μαντήλι από μπροστά της, και η Βιργινία, βλέποντας το κατεστραμμένο μάτι, αναφώνησε άθελά της.
«Τι είναι, μικρή;» της είπε η Τζέσικα. «Σε τρομάζω;»
Η Βιργινία απέστρεψε το βλέμμα. «Λυπάμαι,» ψέλλισε.
Η Άνμα τής είπε: «Η Τζέσικα θα είναι καλά σε μερικές μέρες.»
«Μα... το μάτι της...»
«Τα τραύματά μας θεραπεύονται, Βιργινία· σ’το είπα, δεν σ’το είπα;»
Η Τζέσικα, εν τω μεταξύ, έδενε το μαντήλι γύρω απ’το κεφάλι της
έτσι ώστε να καλύπτει το δεξί της μάτι.
Η Βιργινία ξεροκατάπιε. «Θες να πεις ότι... θα βγει καινούργιο μάτι;»
«Δε θα βγει καινούργιο μάτι!» γέλασε η Τζέσικα. «Το παλιό μου θα
είναι.»
Η Βιργινία άνοιξε την πόρτα της και κατέβηκε από το τετράκυκλο,
κοιτάζοντας μια τη Τζέσικα μια την Άνμα.
Η δεύτερη τής είπε: «Αν ένα τραύμα δεν μας σκοτώσει, το σώμα μας
πάντα θεραπεύεται.»
«Κι αν... αν χάσετε ένα χέρι;» δεν μπόρεσε παρά να ρωτήσει η Βιργινία.
«Φυτρώνει πάλι,» αποκρίθηκε η Άνμα. «Αλλά έχω ακούσει ότι πονάει.» Η ίδια δεν είχε ποτέ ακρωτηριαστεί.
«Πονάει,» τη διαβεβαίωσε η Τζέσικα, που μάλλον είχε, αν έκρινε κανείς από την όψη της.
Ο Μελανόπτερος προσγειώθηκε στον ώμο της.
Λίγο μετά το μεσημέρι, αφού η Γολρίκα-Ρίε είχε φάει, σκέφτηκε να αναζητήσει πάλι τον Έρικ. Δεν μπορεί εκείνη η συγκέντρωση να συνεχιζόταν ακόμα· πρέπει πια να είχε τελειώσει.
«Πάμε για ύπνο, λοιπόν;» ρώτησε τα παιδιά της, που είχαν γευματίσει
μαζί της στην τραπεζαρία. (Ο Μόρνιλακ έλειπε, καθώς εξακολουθούσε
μάλλον να έχει δουλειές.)
«Δε νυστάζω,» είπε ο γιος της, που ήταν οχτώ χρονών και έμοιαζε
στον πατέρα του.
«Ούτε εγώ,» είπε η κόρη της, που ήταν εννιά χρονών και έμοιαζε κι αυτή στον πατέρα της. Ώρες-ώρες, η Γολρίκα νόμιζε ότι τούτα τα παιδιά
δεν είχαν πάρει τίποτα από εκείνη.
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«Μην κοιμηθείτε, τότε,» τους αποκρίθηκε. «Αλλά πηγαίνετε στα δωμάτιά σας μαζί με την κυρία Αγνή, εντάξει;» Έριξε ένα βλέμμα προς τη μεριά της κουβερνάντας.
Εκείνη χαμογέλασε. «Μην ανησυχείτε, κυρία· θα φροντίσω για όλα.»
«Την άλλη φορά προσπαθούσε να μας βάλει να κοιμηθούμε και δεν θέλαμε!» διαμαρτυρήθηκε η κόρη της Γολρίκα.
«Ήταν πολύ αργά, κυρία,» είπε αμέσως η Αγνή.
Η Γολρίκα-Ρίε την κοίταξε αυστηρά. «Αν δεν θέλουν να κοιμηθούν, μην
τα αναγκάζεις. Άφησέ τα να κουραστούν· στο τέλος θα τα πάρει ο ύπνος.»
«Όπως επιθυμείτε, κυρία.»
Η Γολρίκα αναρωτήθηκε πώς θα ήταν η Αγνή χωρίς τη στολή της, γυμνή – και δεμένη. Θα της άρεσε, άραγε, να δοκιμάσουν κάποτε κάτι τέτοιο οι δυο τους; Μειδίασε πονηρά, χωρίς να μιλήσει.
Η κουβερνάντα, διακρίνοντας μάλλον την αλλαγή στην έκφρασή της,
είπε, αμήχανα: «Κυρία;...»
«Τι;» αποκρίθηκε η Γολρίκα.
«Τίποτα. Απλώς...» Κόμπιασε.
«Πάρε τα μικρά και συνόδεψέ τα στα δωμάτιά τους.»
«Μάλιστα, κυρία.»
«Μαμά, δεν θέλουμε να πάμε!» είπε ο γιος της.
Η Γολρίκα αναστέναξε.
Όταν κατάφερε να ξεμπλέξει από τα δύο επίμονα τερατάκια, αναζήτησε πάλι τον Έρικ μέσα στη βίλα. Και δυσκολευόταν να τον εντοπίσει.
Κανείς δεν φαινόταν να ξέρει πού ακριβώς βρισκόταν, αλλά κάποιοι συνάδελφοί του τη διαβεβαίωναν ότι εδώ ήταν, δεν χρειαζόταν η κυρία να
ανησυχεί.
«Τι συμβαίνει, Μαρκ;» ρώτησε η Γολρίκα έναν μισθοφόρο. «Υπάρχει
κάποιο πρόβλημα;»
«Φυσικά και όχι, κυρία. Εδώ γύρω είναι. Θα τον βρείτε σύντομα, είμαι
σίγουρος.»
«Πού είναι, Μαρκ; Ξέρεις, δεν ξέρεις;»
«Όχι, κυρία, δεν...»
Η Γολρίκα βάδισε προς το μέρος του, στριμώχνοντάς τον στον τοίχο
του διαδρόμου. Κανείς άλλος δεν ήταν επί του παρόντος εδώ· κανέναν
δεν έβλεπε με τις άκριες των ματιών της. «Πες μου, Μαρκ,» επέμεινε. «Τι
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θέλεις;» Τα στήθη της άγγιξαν το στέρνο του. «Θέλεις χρήματα; Θέλεις
να πω στον Πολιτάρχη ότι αναζητούσα τον Έρικ και μου τον έκρυβες;»
«Όχι, δεν...» Ο μισθοφόρος την κοίταζε σαν να την έβλεπε για πρώτη
φορά και να μη μπορούσε ν’αποφασίσει πώς έπρεπε να της φερθεί. Επίσης, υπήρχε φανερή αμηχανία στην όψη του. Τα χέρια του άγγιξαν τους
ώμους της, σταθερά, αλλά δεν την έσπρωξαν. «Κυρία, σας παρακαλώ,
δεν είναι πρέπον αυτό. Μπορεί κάποιος να σας παρεξηγήσει.»
Η Γολρίκα συνέχισε να στέκεται προκλητικά κοντά του. «Πού είναι ο
Έρικ;» ξαναρώτησε.
Ο Μαρκ αναστέναξε. «Προς τη νότια πτέρυγα τον είδα να κατευθύνεται. Στα δωμάτια κοντά στον κήπο. Δεν ξέρω τίποτ’ άλλο.»
«Σ’ευχαριστώ, Μαρκ,» χαμογέλασε η Γολρίκα, κι έφυγε.
Πήγε στη νότια πτέρυγα της βίλας, που ήταν και η πιο ήσυχη, ειδικά τα
δωμάτια κοντά στον κήπο. Οι περισσότεροι χώροι εδώ δεν χρησιμοποιούνταν παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η Γολρίκα-Ρίε βάδισε
στον διάδρομο με περιέργεια. Τι είχε έρθει να κάνει ο Έρικ σε τούτο το
μέρος; Τίποτα ύποπτο;
Από την άλλη, βέβαια, θα ήταν το πιο άψογο μέρος για να τον ξεμοναχιάσει! Χαμογέλασε πονηρά. Μια φορά αν αγκαλιαζόταν μαζί του, η
Φαίδρα θα έσβηνε από το μυαλό του – ήταν σίγουρη.
Τ’αφτιά της έπιασαν ξαφνικά θορύβους που έρχονταν...
(κοίταξε ολόγυρα)
...πίσω από εκείνη εκεί την πόρτα. Και δεν ήταν τυχαίοι θόρυβοι. Θύμιζαν–
Ήταν δυνατόν;
Η Γολρίκα-Ρίε πλησίασε την πόρτα, έπιασε το πόμολο, το γύρισε, και
την έσπρωξε ελαφρώς. Κοίταξε από τη χαραμάδα, και είδε μέσα στο
δωμάτιο τη Φαίδρα να ερωτοτροπεί με τον Έρικ. Η πλάτη της ήταν κολλημένη στον τοίχο και τα πόδια της τυλιγμένα γύρω από τη μέση του, τα
γοβάκια της ριγμένα στο πάτωμα.
Τα μάτια της Γολρίκα στένεψαν από θυμό. Αλλά, ύστερα, ένα άλλο, πολύ ισχυρότερο συναίσθημα την κατέλαβε, το οποίο την ξάφνιασε, γιατί
η λογική της το θεωρούσε αδιανόητο.
Η Γολρίκα-Ρίε συνειδητοποίησε ότι, απρόσμενα, επιθυμούσε τη Φαίδρα Χρυσόχρωμη. Την επιθυμούσε όπως δεν είχε επιθυμήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο στη ζωή της.
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Και ζήλευε αφόρητα τώρα, βλέποντας αυτόν τον καταραμένο μισθοφόρο να της κάνει ό,τι θα μπορούσε και εκείνη – η Γολρίκα – να της κάνει – και ακόμα καλύτερα!
Η Κορίνα δεν ήθελε να τους δώσει την εντύπωση πως τα γυρίσματα
ήταν προσποιητά. Έτσι δεν έδειξε να είναι ικανοποιημένη αμέσως από
την πρώτη σκηνή της ταινίας. Τους ζήτησε να την επαναλάβουν τέσσερις φορές προτού τελικά αποφασίσει ότι ήταν εντάξει.
Την ευχαριστούσε, πάντως, που έβλεπε ότι ο Χρίστος και η Ζιλκάμα
έμπαιναν στο πετσί των ρόλων τους όπως έπρεπε. Τα πολεοσημάδια
τής έλεγαν ότι ο Χρίστος είχε όντως αρχίσει να αισθάνεται σαν φύλακας του Εμπορικού Κέντρου, σαν άνθρωπος που το θεωρούσε χρέος
του να προστατεύει τους άλλους. Και η Ζιλκάμα είχε πιστέψει ότι ήταν
φίλη του και «σημαντική φιγούρα» μέσα στο Εμπορικό Κέντρο. Πριν
από οποιονδήποτε άλλο, ο Χρίστος, βλέποντας τις αλλαγές στον έξω
κόσμο, είχε τρέξει να ειδοποιήσει αυτήν.
Η Κορίνα τούς συνεχάρη. «Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή,» είπε.
Ύστερα, κατέβηκε στην καφετέρια μαζί τους, όπου περίμεναν οι υπόλοιποι ηθοποιοί πίνοντας καφέδες, καπνίζοντας, και συζητώντας.
«Πώς πήγε;» ρώτησε η Μαργκώ.
«Υπέροχα,» αποκρίθηκε η Κορίνα. «Θα την παρακολουθήσουμε τώρα
όλοι μαζί, να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.» Και φώναξε σ’έναν από
τους τεχνικούς να της φέρουν μια πλακέτα με τη γυρισμένη σκηνή.
Ο Χρίστος και η Ζιλκάμα, εν τω μεταξύ, μιλούσαν με τους άλλους ηθοποιούς, γελώντας και χαμογελώντας.
«Είναι πολύ αυστηρή,» είπε ο Χρίστος για την Κορίνα, «αλλά υποθέτω πως ξέρει τι κάνει.»
Ο Μαύρος Σαμ γελούσε.
«Το απόγευμα είναι η σειρά σου,» του είπε η Κορίνα, με προσποιητά
αυστηρό ύφος. «Είσαι στην επόμενη σκηνή. Εσύ, ο Ρόλεμ, και η Μαργκώ.»
«Την έχουμε άσχημα,» είπε ο Ρόλεμ – πλακατζής όπως έπρεπε να είναι ο Ρόλεμ, σκέφτηκε η Κορίνα. Ολοένα και περισσότερο μεταμορφώνονται. Κι αυτό την ικανοποιούσε. Το πείραμά της είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Ένας τεχνικός τής έφερε την πλακέτα με τη γυρισμένη σκηνή. Η Κορίνα την πέρασε στη θυρίδα κάτω από την οθόνη της καφετέριας.
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«Δείτε!» είπε στους ηθοποιούς, δυνατά, για ν’ακουστεί πάνω από τις
κουβέντες τους. «Δείτε τι κάναμε σήμερα το πρωί!» Πάτησε το πλήκτρο της αναπαραγωγής και ο Χρίστος φάνηκε στην οθόνη, να βαδίζει
μέσα στον διάδρομο, ντυμένος με τη στολή του, μοιάζοντας συλλογισμένος.
Ύστερα το βλέμμα του πήγε προς το παράθυρο. «Μα τον Κρόνο!»
αναφώνησε. «Τι...;» Η πραγματικότητα της Ρελκάμνια αλλοιωνόταν με
παράξενους τρόπους έξω απ’το Εμπορικό Κέντρο: έσβηνε.
Η Θάλεια άνοιξε την πόρτα.
Παραδίπλα, παρατήρησε, στεκόταν και μια άλλη γυναίκα: νεαρή,
μαυρόδερμη, με μενεξεδιά μαλλιά και όψη που πρόδιδε σύγχυση και
κάποιο φόβο. Φορούσε κάπα και είχε σάκο στον ώμο.
Η Νορέλτα-Βορ, αντιθέτως, δεν ήταν ούτε συγχυσμένη ούτε φοβισμένη. «Πρέπει να σ’έχω ξαφνιάσει,» είπε.
«Αυτό ξαναπές το,» αποκρίθηκε η Θάλεια. «Δεν περίμενα να είσαι
πραγματική.»
«Να περάσω;»
«Είσαι όντως Αδελφή μου;»
Η Νορέλτα, με τη βοήθεια του αριστερού ποδιού, έβγαλε το δεξί της
παπούτσι κι έστρεψε το πέλμα της προς την αλχημίστρια.
«Μάλιστα,» είπε η Θάλεια. «Περάστε.» Παραμέρισε από την είσοδο,
και η Νορέλτα κι η μαυρόδερμη γυναίκα που τη συνόδευε μπήκαν στο
διαμέρισμά της.
«Ποια είναι η κοπέλα;» ρώτησε η αλχημίστρια.
«Βερενίκη τη λένε. Μόλις αναγεννήθηκε.»
«Κι αυτή Αδελφή μας;»
«Δείξ’ της,» είπε η Νορέλτα-Βορ στη Βερενίκη. Εκείνη κάθισε στον
καναπέ του καθιστικού της Θάλειας κι έβγαλε το δεξί της μποτάκι, δείχνοντας το σημάδι της.
«Δύο Αδελφές μου στο σπίτι μου συγχρόνως...» είπε η Θάλεια, παραξενεμένη. «Τι συμβαίνει, Νορέλτα-Βορ; Και πώς μπήκες στο όνειρό
μου;»
Η Νορέλτα χαμογέλασε. «Ούτε κι εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα
σου εξηγήσω. Ο λόγος που ήρθα είναι, βασικά, επειδή ήθελα να δω ότι
είσαι πραγματική!» γέλασε.
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«Αμφέβαλλες; Νόμιζες κι εσύ ότι ονειρευόσουν; Ότι δεν ήταν τίποτα
περισσότερο από ένα απλό όνειρο;»
«Το ήξερα ότι ήταν κάτι περισσότερο, αλλά... και πάλι...» Η Νορέλτα
ξαναγέλασε. Κάθισε στον καναπέ.
«Σαν στο σπίτι σας,» είπε η Θάλεια, που ακόμα στεκόταν.
(Η σκηνή που γύρισαν το απόγευμα ήταν, στα μάτια της Κορίνας, το
ίδιο άψογη όπως αυτή που γύρισαν το πρωί. Ο Μαύρος Σαμ, ο Ρόλεμ,
και η Μαργκώ διαπίστωναν ότι το Εμπορικό Κέντρο είχε αποκοπεί
από την υπόλοιπη Ρελκάμνια και ανησυχούσαν. Συγχρόνως, διάφοροι
κομπάρσοι παρουσιάζονταν, μοιάζοντας τρομαγμένοι, αλλά δεν έλεγαν
τίποτα περισσότερο από μια, δυο κουβέντες.
Ο Μαύρος Σαμ αναρωτιόταν τι θα γινόταν τώρα με τις υπόγειες δραστηριότητές του. Ο Ρόλεμ φοβόταν ότι ίσως να είχαν αποκλειστεί για
πάντα εδώ, αλλά προσπαθούσε να μην το δείχνει και να εμψυχώνει και
τους άλλους. Η Μαργκώ βρισκόταν σε κατάσταση πανικού· έλεγε ότι
έπρεπε να μάθουν πώς είχε συμβεί αυτό, οπωσδήποτε, αν ήταν να το
αντιστρέψουν κάπως – αλλιώς ήταν χαμένοι!
Όταν νύχτωσε, η Κορίνα πήγε στο ξενοδοχείο της και παρακολουθούσε ξανά τους ηθοποιούς μέσα από τους κρυφούς τηλεοπτικούς πομπούς του «Εμπορικού Κέντρου». Επίσης, κρατούσε σημειώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους και το πώς φαινόταν να έχουν επηρεαστεί
από τα πρώτα γυρίσματα.)
«Θες να καθίσουμε κάπου να ξεκουραστείς;» ρώτησε η Άνμα.
«Όχι,» είπε η Τζέσικα. «Θα σε οδηγήσω ώς εκεί όπου σου υποσχέθηκα· και μετά... βλέπουμε.»
Η Άνμα ένευσε. «Σ’ευχαριστώ.» Μπήκε πάλι στο όχημά της και η Βιργινία την ακολούθησε.
Η Τζέσικα ξεκίνησε πρώτη, και η Άνμα την πήρε στο κατόπι. Ο Μελανόπτερος φτεροκοπούσε από πάνω τους.
Το Απώτερο Σκότος φαινόταν να έρχεται ολοένα και πιο κοντά καθώς διέσχιζαν τους δρόμους των Σκοτεινών Συνοικιών. Από ένα σημείο και μετά έμοιαζε να σκεπάζει τον μισό ουρανό. Τα πάντα ήταν
σκοτεινιασμένα γύρω τους, παρότι ήταν μεσημέρι ακόμα. Ο ήλιος νόμιζες ότι ήταν ασθενικός εδώ. Την τρόμαζε τη Βιργινία. Αλλά το θυμόταν αυτό το περιβάλλον· είχε ξαναβρεθεί στις Σκοτεινές Συνοικίες, αν
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και για λίγο. Την είχαν, όντως, φέρει σε τούτες τις περιοχές οι Ανθρωποκλέφτες.
Η Τζέσικα σταμάτησε όταν είχαν φτάσει αρκετά κοντά στο Απώτερο
Σκότος, και η Άνμα σταμάτησε δίπλα της ξανά. Βρίσκονταν στη γωνία
δύο δρόμων. Ένα εστιατόριο ήταν λίγο πιο κάτω, και μια μικρή συμμορία ήταν συγκεντρωμένη γύρω από ένα παγκάκι, παίζοντας χαρτιά και
ζάρια.
«Εδώ είναι;» ρώτησε η Άνμα.
«Όχι εδώ. Παρακάτω,» αποκρίθηκε η Τζέσικα δείχνοντας με το βλέμμα. «Αλλά, αν είναι να συνεχίσουμε, πρέπει να ξέρεις ότι από δω και
πέρα οι Ανθρωποκλέφτες έχουν παρατηρητές. Πώς ακριβώς σκοπεύεις
να τους προσεγγίσεις; Φιλικά, για να τους κάνεις ερωτήσεις; Ή σκέφτεσαι ν’αρπάξεις κανέναν και να του κάνεις... μη φιλικές ερωτήσεις;»
«Νομίζεις ότι θα ανταποκριθούν σε φιλικές ερωτήσεις;»
«Αν είσαι πρόθυμη να τους πληρώσεις, ίσως.»
«Δεν πληρώνω αυτά τα καθάρματα.»
«Τότε, μία επιλογή έχεις.»
«Και τι προτείνεις; Πώς να τους πλησιάσουμε;»
«Σίγουρα όχι τώρα.»
«Πότε;»
«Όταν νυχτώσει.»
Η Βιργινία δεν ήθελε ούτε να φανταστεί πώς θα ήταν τη νύχτα
σ’αυτό το σκοτεινό μέρος. Φοβόταν ότι η σκιά του Απώτερου Σκότους
ίσως να κατάπινε τα φεγγάρια και όλα τα άλλα φώτα σε τούτες τις
άγριες γειτονιές.
«Ναι,» αποκρίθηκε η Άνμα στη Τζέσικα. «Αυτό θα ήταν το πιο συνετό, μάλλον. Αλλά θα χρειαστώ κι άλλη καθοδήγηση από εσένα. Μόνο
εσύ έχεις ξαναπάει στη βάση τους. Η Βιργινία δεν μετράει – ήταν αιχμάλωτη.»
«Θα την έχεις την καθοδήγησή μου, και τη βοήθειά μου,» τη διαβεβαίωσε η Τζέσικα. «Γι’αυτό μ’έστειλε η Πόλη εδώ.»
«Θα σου χρωστάω μετά από τούτο.»
«Φρόντισε να μην το ξεχάσεις. Με θυμώνουν οι γυναίκες που ξεχνάνε
τα χρέη τους.» Και δεν ήταν εύκολο να κρίνει ούτε η Βιργινία ούτε η
Άνμα αν η Τζέσικα αστειευόταν. Δεν ήταν καν εύκολο να κρίνουν αν το
χαμόγελό της ήταν περιπαιχτικό ή μοχθηρό.
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Η Γολρίκα-Ρίε δεν μπορούσε άλλο να στέκεται και να βλέπει! Παραμερίζοντας την πόρτα, μπήκε στο δωμάτιο.
«Τι κάνεις εδώ, Έρικ; Αυτή είναι η δουλειά σου; Δεν έχεις δουλειά τώρα;»
Ο σωματοφύλακας του Πολιτάρχη τινάχτηκε πίσω, μακριά από τη γυναίκα του, κι αμέσως προσπάθησε να τραβήξει τα ρούχα του, να καλύψει το γυμνό του σώμα. Η Φαίδρα ίσα που πρόλαβε να κατεβάσει τα πόδια της για να πατήσει στο πάτωμα και να μη σωριαστεί εκεί.
Τα μάτια της στράφηκαν οργισμένα στη Γολρίκα-Ρίε. Αλλά η οργή δεν
έμεινε για πολύ μέσα της.
Η Φαίδρα είχε έρθει στη βίλα του Πολιτάρχη για να επισκεφτεί τον
σύζυγό της, για να του πει κάτι, δήθεν· αλλά η πραγματική της πρόθεση
ήταν να κάνει εκείνο που ήταν βέβαιη πως ποτέ ο Έρικ δεν θα την άφηνε να κάνει υπό κανονικές συνθήκες: να τον αποπλανήσει εν ώρα υπηρεσίας. Αν το κατάφερνε αυτό, τότε η καημένη η Γολρίκα δεν θα είχε την
παραμικρή πιθανότητα να της τον κλέψει, όσο κι αν προσπαθούσε.
Επιπλέον, και μόνο η σκέψη να πηδιέται στα κρυφά με τον Έρικ μέσα
στην ίδια τη βίλα της Γολρίκα και του Πολιτάρχη την έφτιαχνε απίστευτα!
Και είχε γίνει πραγματικότητα. Ο Έρικ, αρχικά, είχε απορήσει γιατί η
Φαίδρα ήθελε να του «μιλήσει προσωπικά», όπως εκείνη είχε πει μπροστά στους άλλους μισθοφόρους· και μετά, όταν ήταν μόνοι, είχε αμέσως
αρνηθεί την ερωτική της πρόταση· αλλά η Φαίδρα δεν είχε αργήσει να
τον δελεάσει, ανακαλύπτοντας πως και το σώμα της και το μυαλό της
είχαν αρχίσει να δρουν με τρόπους που πριν, για κάποιο λόγο, δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί. «Πάμε, τουλάχιστον, κάπου όπου θα είμαστε
πιο ασφαλείς,» της είπε ο Έρικ, και την οδήγησε στη νότια πτέρυγα της
βίλας, σε κάτι δωμάτια που ήταν φανερά εγκαταλειμμένα. Στο δρόμο
συνάντησαν δυο άλλους μισθοφόρους, αλλά κανείς δεν τους προκάλεσε
πρόβλημα. Τους έριξαν, όμως, υποψιασμένα βλέμματα, παρατήρησε διασκεδασμένη η Φαίδρα· ίσως να υποπτεύονταν γιατί ο Έρικ πήγαινε σε
κάποιο μοναχικό μέρος με τη γυναίκα του. Κι αυτό είχε πλάκα! νόμιζε η
Φαίδρα. Θα ήταν, πιθανώς, ακόμα καλύτερα αν έφερναν και κανέναν
από τους συναδέλφους του Έρικ μαζί τους. Αλλά δεν το πρότεινε τώρα
αυτό στον σύζυγό της. Άλλη φορά, ίσως· στο μέλλον.
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Μπορεί ο Έρικ να άλλαζε σκεπτικό σχετικά με τέτοιες ερωτικές εκπλήξεις εν ώρα υπηρεσίας, σκεφτόταν η Φαίδρα καθώς είχε την πλάτη της
κολλημένη στον τοίχο του μοναχικού δωματίου και τα χέρια και τα πόδια της τυλιγμένα γύρω από τον σύζυγό της–
Τότε ήταν που η Γολρίκα-Ρίε άνοιξε την πόρτα, εισβάλλοντας απροειδοποίητα – η μέγαιρα!
Η μέγαιρα;
Η Φαίδρα δεν μπορούσε, ξαφνικά, να τη βλέπει ως «μέγαιρα», ούτε ως
«μαλακισμένη», ούτε ως «ξεπαρμένη Παλαιά αριστοκράτισσα». Η Γολρίκα-Ρίε, καθώς στεκόταν εκεί, έκδηλα οργισμένη, ήταν το πιο ερωτικό
πλάσμα που είχε αντικρίσει ποτέ στη ζωή της. Πώς παλιότερα δεν το
είχε προσέξει; Πώς;
«Αυτή είναι η δουλειά σου, Έρικ;» απαίτησε ξανά η Γολρίκα ενώ ο μισθοφόρος ντυνόταν βιαστικά.
«Με συγχωρείτε, κυρία. Απλώς έτυχε να... Είχαμε κάτι να συζητήσουμε.»
«Δε μου φάνηκε να συζητάτε! Ο Πολιτάρχης–»
«–δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα γι’αυτό, Γολρίκα, έτσι δεν είναι;» είπε η Φαίδρα. «Μπορούμε να μιλήσουμε οι δυο μας, δεν μπορούμε;» Δεν
είχε κάνει καν τον κόπο να κουμπώσει το πουκάμισό της. Έβρισκε την
κατάσταση πολύ ερωτική· οι μαύρες θηλές της προεξείχαν σαν επικίνδυνες αιχμές.
Η Γολρίκα την ατένισε ευθέως, και η Φαίδρα δεν μπόρεσε παρά να διακρίνει την επιθυμία στο βλέμμα της. Με θέλει κι εκείνη! σκέφτηκε, και
η διέγερσή της φούντωσε.
Ο Έρικ είπε: «Κυρία, ο Πολιτάρχης είναι καλά προφυλαγμένος. Στη θέση μου έμεινε ο–»
«Πήγαινε,» τον διέκοψε η Γολρίκα-Ρίε. «Πήγαινε πίσω,» ενώ το βλέμμα
της ήταν στη Φαίδρα, δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη Φαίδρα. Η
Γολρίκα αισθανόταν να θέλει οπωσδήποτε να δαγκώσει αυτά τα ξαναμμένα στήθη που ξεπρόβαλλαν μέσα από το ανοιχτό πουκάμισο τόσο
θελκτικά.
Ο Έρικ, αναστενάζοντας – μοιάζοντας να μην έχει καταλάβει τίποτα
για την ερωτική έξαψη των δύο γυναικών – κατένευσε κι έφυγε απ’το
δωμάτιο.
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Η Γολρίκα-Ρίε πλησίασε τη Φαίδρα, λικνίζοντας ασυναίσθητα το σώμα
της. «Τι έκανες εδώ με τον άντρα σου;» είπε – κάτι ανάμεσα σε ερωτικό
αστείο και γρύλισμα. «Θα τον σκοτώσω! Θα τον σκοτώσω!»
«Θα σε σκοτώσω αν τον σκοτώσεις!» αποκρίθηκε η Φαίδρα και την
άρπαξε από το μπούστο του φορέματός της, τραβώντας την κοντά της.
Η Γολρίκα αισθάνθηκε την αναπνοή της να κόβεται. «Σκύλα...» αναφώνησε ξέπνοα· και, γραπώνοντας τα μαλλιά της Φαίδρας, κόλλησε τα
χείλη της πάνω στα δικά της.
Η Φαίδρα την έκλεισε μέσα στην αγκαλιά της και, σύντομα, βρέθηκαν
ξαπλωμένες στο παλιό χαλί του πατώματος, τραβώντας απότομα η μία
τα ρούχα της άλλης, σκίζοντας τις πιο αδύναμες ραφές...
Η Νορέλτα-Βορ είπε στη Θάλεια, πρώτα, για το πώς συνάντησε τη
Βερενίκη στους δρόμους της Ανακτορικής Συνοικίας. Ύστερα, αφού η
αλχημίστρια έφτιαξε καφέδες για όλες, η Νορέλτα ζήτησε από τη Βερενίκη να τους πει περισσότερα για τον εαυτό της, κι εκείνη το έκανε,
εξηγώντας με λεπτομέρειες πώς κατέληξε εκεί όπου τελικά τη βρήκε η
Αδελφή της.
«Αλλά τώρα δεν έχω ιδέα πού πρέπει να πάω,» είπε, πίνοντας ακόμα
μια γουλιά καφέ. «Δεν ξέρω... δεν ξέρω τι να κάνω.»
«Μην ανησυχείς, θα το ανακαλύψεις,» τη διαβεβαίωσε η Θάλεια.
«Μόνη μου;»
«Θα σε καθοδηγήσει η Πόλη. Θα μάθεις να διακρίνεις τα σημάδια
της.»
«Με τρομάζουν.»
«Στην αρχή, όλες μάς τρομάζουν. Μπορείς να μείνεις μαζί μου, για
κάποιο καιρό, αν θέλεις. Δεν είναι κανείς άλλος εδώ, επί του παρόντος.»
Η Βερενίκη κοίταξε τη Νορέλτα. Εκείνη χαμογέλασε. «Μην κοιτάς εμένα. Εσύ αποφασίζεις. Θα μείνεις με τη Θάλεια;»
Η Βερενίκη αντίκρισε την αλχημίστρια με κάποια επιφύλαξη. «Θα...
θα... Να το σκεφτώ;»
«Σκέψου του όσο θέλεις,» αποκρίθηκε η Θάλεια, φιλικά. Και προς τη
Νορέλτα: «Εσύ πώς μπήκες στο όνειρό μου;»
Η αριστοκράτισσα έβγαλε το φυλαχτό από το εσωτερικό του πουκαμίσου της. «Με αυτό.»
Η Θάλεια συνοφρυώθηκε.
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Η Νορέλτα-Βορ άρχισε να της εξηγεί πώς το βρήκε και τι έκανε, παρότι είχε ξαφνικά μια αίσθηση ότι ίσως δεν θάπρεπε να λέει και πολλά
γι’αυτό. Γιατί όμως να νιώθει έτσι; Ήταν κλέφτρα η Θάλεια; Μπορεί να
ήθελε να της το κλέψει;
(Η επόμενη σκηνή που γύρισε η Κορίνα, το άλλο πρωί, περιλάμβανε
τον Νικόδημο, την Ελεονόρα, και τον Χανς. Βρίσκονταν στο κατάστημα
του Νικόδημου, με τα εκπαιδευμένα ζώα. Η Ελεονόρα, που ήταν ήδη
αρχηγός συμμορίας – αν και όχι τόσο σημαντικής ακόμα – μιλούσε μαζί
του για ό,τι συνέβαινε στο Εμπορικό Κέντρο – για την εξαφάνιση του
έξω κόσμου. Και ο Χανς, κρυμμένος, παρακολουθούσε. Σε κάποια στιγμή οι συμμορίτες της Ελεονόρας παραλίγο να τον εντοπίσουν, αλλά
κατάφερε να τους αποφύγει.
Η Κορίνα παρατήρησε ότι ο αυταρχικός χαρακτήρας της Ελεονόρας
είχε αρχίσει να διακρίνεται αρκετά καθαρά. Κι αυτό τής άρεσε.)
Το πανδοχείο όπου τις οδήγησε η Τζέσικα ονομαζόταν «Ο Σκοτεινός
Ήλιος», κι έμοιαζε να το ξέρει από κάποια παλιότερη επίσκεψή της. Δεν
βρισκόταν και τόσο κοντά στην περιοχή της βάσης των Ανθρωποκλεφτών, και ήταν προχωρημένο μεσημέρι πλέον όταν έφτασαν εκεί. Το
μέρος είχε λίγο κόσμο, και σ’έναν από τους
τοίχους της τραπεζαρίας του ήταν ζωγραφισμένο ένα πελώριο μαύρο σύμβολο αποτελούμενο από έναν δίσκο που γύρω του υπήρχαν τρία μεγάλα κυρτά κέρατα και τρία μικρότερα κέρατα στα διαστήματα ανάμεσα
στα μεγάλα. Τα μεγάλα κέρατα λύγιζαν προς
τα δεξιά· τα μικρά προς τα αριστερά.
«Τι πράγμα είν’ αυτό;» είπε η Βιργινία, καθώς είχαν καθίσει σ’ένα από τα τραπέζια. «Τρομαχτικό είναι!»
«Αυτό,» την πληροφόρησε η Τζέσικα, «είναι ένα από τα σύμβολα του
Σκοτοδαίμονος.»
Τα μάτια της Βιργινίας γούρλωσαν. «Και το ζωγραφίζουν έτσι, ανοιχτά;»
Η Τζέσικα γέλασε. «Στις Σκοτεινές Συνοικίες είμαστε, μικρή. Πιο πολλούς θα βρεις εδώ να προσεύχονται στον Σκοτοδαίμονα παρά στον
Κρόνο.»
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Το γεύμα τους δεν άργησε να το φέρει μια σερβιτόρα που είχε πιστόλι θηκαρωμένο στη μέση και ζήτησε να πληρώσουν αμέσως, προτού καν δοκιμάσουν το φαγητό.
Η Άνμα την πλήρωσε, προσθέτοντας κι ένα μικρό φιλοδώρημα.
Η Βιργινία δοκίμασε τις μπάμιες της με κάποια επιφύλαξη. Αλλά δεν
ήταν και τόσο κακές όσο περίμενε. Το γεγονός ότι εδώ λάτρευαν τον
Σκοτοδαίμονα προφανώς δεν τους απέτρεπε απ’το να φτιάχνουν καλό
φαγητό.
Η Τζέσικα άνοιξε το μεταλλικό κουτάκι του αναψυκτικού που είχε
ζητήσει, το οποίο έγραφε επάνω ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ – μια μάρκα που
η Βιργινία δεν είχε ξαναδεί – και είχε ζωγραφισμένο από κάτω ένα κατάμαυρο πρόσωπο με δύο κέρατα στο κεφάλι κι ένα στο σαγόνι. Θύμιζε ανησυχητικά το σύμβολο του Σκοτοδαίμονος στον τοίχο.
Η Τζέσικα ήπιε μια μεγάλη γουλιά από το αναψυκτικό της.
«Τι κοιτάς, μικρή; Θες να δοκιμάσεις;» ρώτησε τη Βιργινία.
«Είμαι περίεργη,» παραδέχτηκε εκείνη.
Η Τζέσικα τής έδωσε το κουτάκι, και η Βιργινία ήπιε μια γουλιά από
το άνοιγμα. Η γεύση του αναψυκτικού ήταν πολύ τσουχτερή. Σχεδόν
σαν ποτό ήταν, όχι σαν αναψυκτικό. Αλλά η Βιργινία δεν νόμιζε ότι ζάλιζε. Και ήταν παγωμένο και δροσιστικό.
«Σ’αρέσει;» είπε η Τζέσικα.
«Έτσι κι έτσι.» Της επέστρεψε το κουτάκι.
«Τι μας είχε πιάσει και είχαμε τσακωθεί, γλυκιά μου;» είπε η Γολρίκα,
φιλώντας αργά το πλάι του λαιμού και τον ώμο της Φαίδρας, ενώ κι οι
δύο ξεκουράζονταν τώρα.
Η Φαίδρα γέλασε. «Ήταν ανόητο, δεν ήταν;»
«Αυτό νομίζω κι εγώ.»
«Το μόνο που θέλω είναι να σ’έχω κοντά μου.»
«Κι εγώ.»
Η Φαίδρα διέτρεξε το χέρι της πάνω στον μηρό της Γολρίκα, καθώς
εξακολουθούσαν νάναι ξαπλωμένες στο πάτωμα του μοναχικού δωματίου, γυμνές, με τα ρούχα τους σκορπισμένα ολόγυρα. «Απορώ γιατί ακόμα είμαστε με τους άντρες μας!» γέλασε.
«Κι εγώ το ίδιο σκεφτόμουν,» παραδέχτηκε η Γολρίκα, χαχανίζοντας.
Και φιλήθηκαν παθιασμένα.
«Να πούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε; Ή να κάνουμε ανακωχή;»
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«Όχι! Τελείωσε.»
Η Φαίδρα γελούσε. «Γιατί δεν το είχαμε κάνει αυτό πιο πριν, καρδιά
μου;»
«Δεν ξέρω!» Η Γολρίκα έπαιζε πάλι με το αριστερό στήθος της Φαίδρας. «Αλλά... θα υπήρχε κάποιος λόγος... που δεν μπορώ να διανοηθώ.»
Η Φαίδρα σκέφτηκε: Η Θάλεια, φυσικά. Όμως... δεν μπορεί να φταίει
μόνο αυτή. Εκείνο που ένιωθε για τη Γολρίκα δεν ήταν σαν εκείνο που
ένιωθε για οποιοδήποτε άλλο τυχαίο πρόσωπο έβλεπε. Ούτε καν σαν
εκείνο που ένιωθε για τον άντρα της. Ήταν κάτι πολύ πιο δυνατό. Και η
Γολρίκα έμοιαζε να νιώθει το ίδιο, παρότι δεν είχε πάρει κανένα σκεύασμα από την αλχημίστρια.
«Γιατί μου το έκρυβες τόσο καιρό, καρδιά μου;» ρώτησε η Φαίδρα, αγκαλιάζοντας τη Γολρίκα, σφίγγοντάς την κοντά της. «Ανέκαθεν με ήθελες; Ανέκαθεν με έβλεπες και ήθελες να με γδύσεις, αλλά κρατιόσουν;»
«Ναι – χι-χι-χι-χι-χι – ναι, γλυκιά μου, ναι!» αποκρίθηκε η Γολρίκα-Ρίε·
όμως, την ίδια στιγμή, δεν μπορούσε παρά να σκέφτεται ότι πιθανώς οι
αλχημείες της Θάλειας να είχαν κάποια επίδραση επάνω στην αντίδρασή της. Αλλά δεν ένιωθε για τη Φαίδρα εκείνο που ένιωθε για τον Μόρνιλακ, ή για τον κηπουρό πιο πριν, ή για άλλους που έβλεπε μες στη βίλα
της. Αυτό που ένιωθε για τη Φαίδρα ήταν κάτι πολύ, πολύ πιο έντονο.
Και, επίσης, ήταν αμοιβαίο· το έβλεπε ξεκάθαρα. Άλλωστε, η Φαίδρα
ήταν που πρώτη την είχε αρπάξει, σωστά; Μα τον Κρόνο, είχε άραγε
τσακωθεί μαζί της σ’εκείνη τη δεξίωση επειδή, στην πραγματικότητα,
την ήθελε ερωτικά; Η ερωτική επιθυμία της είχε διαστραφεί σε οργή;
«Αλλά,» πρόσθεσε η Γολρίκα καθώς γλιστρούσε από την αγκαλιά της
Φαίδρας, «η αλήθεια είναι ότι εσύ, ύπουλη γλύκα, μου το έκρυβες τόσο
καιρό!»
«Όχι!» γέλασε η Φαίδρα. «Εσύ το έκρυβες!»
«Έλα τώρα – αφού το καταλαβαίνω!»
«Ναι; Πώς;»
«Θα σου δείξω πώς, γλυκιά μου.» Το χέρι της Γολρίκα γλίστρησε ανάμεσα στους μηρούς της Φαίδρας.
Η Φαίδρα δεν αντιστάθηκε. Αλλά, μετά τον οργασμό, είπε: «Εγώ έχω
κάνει στον εαυτό μου, καρδιά μου, κάτι που εσύ δεν έχεις κάνει. Εσύ μού
κρυβόσουν, και τώρα επιτέλους φανερώθηκες!»
«Χι-χι-χι-χι-χι· τι είν’ αυτά που λες, γλύκα; Σου έχω θολώσει το μυαλό;»
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«Μου έχεις θολώσει το μυαλό, καρδιά μου» – η Φαίδρα φίλησε τη δεξιά, κοκκινωπή θηλή του λευκόδερμου στήθους της Γολρίκα – «αλλά ακόμα ξέρω τι έχω κάνει στον εαυτό μου.»
«Ναι; Τι του έχεις κάνει που δεν σου έχω ήδη κάνει εγώ; Πες μου, να
σου κάνω κάτι που θα τρελαθείς!»
Η Φαίδρα γελούσε. «Να σου αποκαλύψω ένα μυστικό, καρδιά μου; Να
σου αποκαλύψω ένα τρομερό μυστικό;»
«Με ξετρελαίνουν τα μυστικά,» είπε η Γολρίκα ανακατεύοντας τα
μαύρα μαλλιά της Φαίδρας.
«Αλλά ο πόλεμός μας έχει τελειώσει, έτσι;»
«Το είπαμε, δεν το είπαμε; Μόνο εσένα θέλω, γλύκα. Ποιο είναι το τρομερό μυστικό σου; Θα σε τιμωρήσω αν είναι πολύ κακό!» πρόσθεσε παιχνιδιάρικα.
Η Φαίδρα γελούσε. «Δεν είμαι ο εαυτός μου, καρδιά μου – όχι ακριβώς.»
«Δηλαδή;» Η Γολρίκα την κοίταξε με προσποιητή ανησυχία.
«Έκανα... κάτι ύπουλο για να σε νικήσω στον πόλεμο που είχαμε.»
«Με τρελαίνουν οι ύπουλες ενέργειες των εχθρών – χι-χι-χι-χι-χι!» είπε
η Γολρίκα, αν και κάτι άρχιζε να την ενοχλεί βαθιά μέσα στις σκέψεις
της.
«Επισκέφτηκα μια αλχημίστρια της Ανακτορικής Συνοικίας. Τη Θάλεια.
Ίσως να την ξέρεις κι εσύ.»
Η Γολρίκα-Ρίε συνοφρυώθηκε. «Τι;»
Η Φαίδρα γέλασε. «Ναι. Και ξέρεις τι έκανε για μένα;»
Η Θάλεια την άκουγε με ενδιαφέρον. «Η ανακάλυψή σου είναι... κάτι
το τρομερό, Νορέλτα,» είπε, όταν η Αδελφή της τελείωσε. «Δεν έχω
ξανακούσει για τέτοιο πράγμα, ποτέ.»
«Ούτε εγώ,» αποκρίθηκε η Νορέλτα-Βορ, εξακολουθώντας να κρατά
τον ασημένιο δίσκο που κρεμόταν από τον λαιμό της.
Η Θάλεια αισθανόταν μια έλξη προς το περιδέραιο, μια επιθυμία να
το αποκτήσει. «Να το δοκιμάσω;» ρώτησε, απλώνοντας το χέρι της.
Η Νορέλτα αμέσως έκρυψε τον δίσκο μέσα στο πουκάμισό της. «Όχι!» είπε απότομα. «Είναι δικό μου!» Και το εννοούσε. Το ένιωθε. Ήταν
δικό της, και καμιας άλλης Θυγατέρας! Το είχε βρει – είχε πολεμήσει
ένα πανίσχυρο, διαβολικό πνεύμα για να το αποκτήσει – και ήταν πλέον δικό της. Δικό της.
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Η Θάλεια συνοφρυώθηκε. «Δε θα σ’το κλέψω, μα τους θεούς!»
«Είναι μόνο για μένα,» είπε η Νορέλτα-Βορ.
Η Θάλεια γέλασε, ενοχλημένη από τις απαντήσεις της και από την
υπεροψία της. Έφταιγε μήπως το γεγονός ότι ήταν ευγενής; «Δεν είναι
μόνο για σένα· απλά έτυχε εσύ να το βρεις!»
«Έτυχε; Δεν ήταν ‘τύχη’, Θάλεια, και το ξέρεις. Η Πόλη με οδήγησε
σ’αυτό. Ήθελε να το έχω εγώ.»
«Ναι αλλά δεν είναι μόνο για σένα. Δώσε μου να το δοκιμάσω.» Η
Θάλεια σηκώθηκε από την πολυθρόνα της, πλησιάζοντας τη Νορέλτα
στον καναπέ, όπου καθόταν πλάι στη Βερενίκη.
Η Νορέλτα αμέσως πετάχτηκε όρθια. «Όχι,» είπε. «Είναι μόνο για μένα.»
Η Βερενίκη κοίταζε μια τη μια, μια την άλλη, ανήσυχη. Οι Αδελφές
της έμοιαζαν να την έχουν ξεχάσει τελείως.
«Ωραία συμπεριφορά έχεις προς κάποια που σε φιλοξενεί στο σπίτι
της!» είπε η Θάλεια στη Νορέλτα-Βορ.
«Δεν ήρθα στο σπίτι σου για να μείνω!»
Στις επόμενες σκηνές του έργου φαινόταν ο πανικός που άρχιζε
να επικρατεί μέσα στο Εμπορικό Κέντρο καθώς όλοι συνειδητοποιούσαν την κατάστασή τους. Ήταν αποκλεισμένοι από την υπόλοιπη Ρελκάμνια, και δεν ήξεραν αν ποτέ θα κατάφερναν να βγουν από εδώ. Τα
τρόφιμά τους ήταν περιορισμένα, εκτός αν χρησιμοποιούσαν τη μικρή
περιοχή καλλιέργειας που διέθετε το Εμπορικό Κέντρο. Και το ίδιο ίσχυε για τους τεχνικούς εξοπλισμούς, και για την ενέργεια. Την τελευταία, μάλιστα, δεν είχαν τρόπο να την αναπληρώσουν. Όταν εξαντλείτο θα έμεναν χωρίς ενέργεια – πράγμα που όλους τούς τρόμαζε: ξεκάθαρο από τα λόγια τους και από τις δραστηριότητές τους. Έκλεβαν και
άρπαζαν όσες περισσότερες ενεργειακές φιάλες μπορούσαν, και τις
έκρυβαν εκεί όπου δεν θα τις έβρισκαν οι άλλοι.
Η Ελεονόρα είχε βάλει τη συμμορία της να το κάνει αυτό βασική της
μέριμνα. «Χωρίς ενέργεια είμαστε τελειωμένοι!» τους είπε. «Ό,τι ενεργειακή φιάλη μπορείτε να πάρετε θα τη φέρνετε εδώ. Είναι πιο σημαντικές από τα λεφτά τώρα. Τα λεφτά μάς είναι άχρηστα. Τα όπλα και η
ενέργεια είναι τα σπουδαιότερα αγαθά! Με καταλαβαίνετε;»
Και η Κορίνα ήταν πολύ ευχαριστημένη βλέποντας τη μεταμόρφωση
της Ελεονόρας στις καθημερινές της δραστηριότητες, όταν δεν υπο376

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

δυόταν την αρχηγό της συμμορίας. Ο χαρακτήρας της χαμογελαστής,
ντροπαλής ηθοποιού υποχωρούσε και ο άγριος, αυταρχικός χαρακτήρας του ρόλου της παρουσιαζόταν ολοένα και πιο έντονα. Οι κρυφοί
τηλεοπτικοί πομποί του «Εμπορικού Κέντρου» δεν έλεγαν ψέματα.
Ο Χρίστος, μέσα στο Εμπορικό Κέντρο του έργου, είχε αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό του «γενικό φύλακα», και μαζί με τη Ζιλκάμα προσπαθούσε να βάλει μια τάξη, ώστε να πάψουν οι λεηλασίες και να επιβληθεί κάποιου είδους νόμος. «Χωρίς νόμο δεν θα επιβιώσουμε,» έλεγε.
«Θα φάμε ο ένας τον άλλο σαν άγρια θηρία!»
Ο Ρόλεμ και η Μαργκώ ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του. Ο
Μαύρος Σαμ θα τον υποστήριζε μόνο αν ο ίδιος είχε όφελος από αυτό.
Αλλά πολλοί άλλοι (κομπάρσοι) έδειχναν να διστάζουν, να φοβούνται
ότι κάποιοι προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο εις βάρος κάποιων
άλλων. Ο Νικόδημος το έλεγε ξεκάθαρα, δεν το έκρυβε. Και η Ελεονόρα, φυσικά, δεν ήθελε κανέναν «νόμο» να βάζει σε κίνδυνο, όπως έλεγε, τη ζωή της συμμορίας της. Και κατηγόρησε ανοιχτά τον Χρίστο και
τη Ζιλκάμα ότι προσπαθούσαν να θέσουν όλο το Εμπορικό Κέντρο υπό
την κυριαρχία τους. «Θέλετε να έχουμε μια κεντρική αποθήκη ενέργειας για να κάνετε εσείς κουμάντο στην αποθήκη! Εγώ λέω κανείς να μην
κάνει κουμάντο σ’όλη την ενέργεια – κι ο καθένας ας έχει όση μπορεί
να αποκτήσει!»
Αρκετοί συμφωνούσαν με την Ελεονόρα – και πολλοί απ’αυτούς επειδή έδειχναν να φοβούνται τους οπλισμένους συμμορίτες της, που
ήδη είχαν σκοτώσει κάποιους φύλακες σαν τον Χρίστο.
Ο Χανς, θέλοντας να βρίσκεται σε θέση ισχύος, προσέγγισε σε μια
από τις επόμενες σκηνές την Ελεονόρα και της πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως ερωτικός συνοδός. Εκείνη, στην αρχή, σύμφωνα με το σενάριο, τον κοίταξε επικριτικά και του είπε ότι αναρωτιέται πώς θα έπρεπε να τον θανατώσει. Με μια πιστολιά μέσα στον κώλο, ίσως; Αλλά
ύστερα ακολούθησε μια καυτή ερωτική σκηνή ανάμεσα στους δυο
τους. Ψεύτικη, φυσικά· όμως η Κορίνα μπορούσε να διακρίνει την ένταση στα πρόσωπα των ηθοποιών.
Και, σε μια από τις επόμενες νύχτες, ενώ τους παρακολουθούσε μέσα
από τους κρυφούς τηλεοπτικούς πομπούς, είδε την Ελεονόρα και τον
Χανς να κάνουν πραγματικό έρωτα στην κατοικία του. Είχαν αρχίσει
να μιμούνται τους ρόλους τους...
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Και ο Χρίστος, επίσης, είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν «φύλακας» μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο», φροντίζοντας για όλους λες και
κάποιος να του είχε αναθέσει αυτή τη δουλειά· ενώ η Ζιλκάμα φαινόταν να νομίζει πως μπορούσε να παίρνει «δίκαιες αποφάσεις» όπως ο
ρόλος της στο κινηματογραφικό έργο.
Η Μαργκώ ήθελε να μαθαίνει τα πάντα, φυσικά, ενώ ο Ρόλεμ γινόταν
ολοένα και πιο πλακατζής – και ειρωνικός.
Η Κορίνα είδε, μια φορά, τον Μαύρο Σαμ να κλέβει ένα ρολόι από την
κατοικία της Ζιλκάμα, σαν κλεπτομανία να τον είχε καταλάβει, ή σαν
να προσπαθούσε να διαπιστώσει αν μπορούσε κι αυτός να κάνει ό,τι
έκανε ο ρόλος του. Και ο Νικόδημος, αρκετά συχνά, πήγαινε και έπαιζε
με τα εκπαιδευμένα ζώα όπως στο έργο. Ακριβώς όπως στο έργο.
Οι «συμμορίτες» της Ελεονόρας – που ήταν αληθινά μέλη από συμμορίες του Κοινόβιου, βέβαια – φέρονταν ολοένα και περισσότερο σαν
συμμορία μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο». Φέρονταν σαν κλίκα. Φέρονταν άσχημα στους άλλους κομπάρσους.
Η Κορίνα τα έβρισκε όλα τούτα τρομερά ενδιαφέροντα, και είχε γεμίσει το σημειωματάριό της με σημειώσεις, ενώ είχε αποθηκεύσει και
ορισμένες κινούμενες εικόνες από τους τηλεοπτικούς πομπούς, θεωρώντας τες σημαντικό υλικό.
Όταν ανέβηκαν στο τρίκλινο δωμάτιό τους στον Σκοτεινό Ήλιο,
η Τζέσικα τούς είπε ό,τι ήξερε για τη βάση των Ανθρωποκλεφτών και
τους έκανε κι ένα πρόχειρο σκίτσο. Πολύ πρόχειρο. Τα πράγματα που
γνώριζε ήταν λίγα: το γενικό σχήμα του οικοδομήματος και μερικοί
χώροι. Είχε υπόγειο, τρεις ορόφους πάνω από το ισόγειο, και ταράτσα
με ελικοδρόμιο κι ένα φυλάκιο.
Μπροστά από το ισόγειο υπήρχε μια αυλή όπου σταματούσαν τα οχήματα των Ανθρωποκλεφτών. Στον τρίτο όροφο πρέπει να κατοικούσαν τα αφεντικά του μέρους γιατί εκεί είχε πάει η Τζέσικα για να
συνεννοηθεί για τον άνθρωπο που ήθελε να αγοράσει. (Και μόνο που
άκουγε ανθρώπους να «αγοράζονται», η Άνμα αισθανόταν να θέλει να
γρονθοκοπήσει κάποιον.) Στο υπόγειο κρατούνταν οι αιχμάλωτοι, και
υπήρχε ένα φυλάκιο με δύο φρουρούς πριν από τους χώρους κράτησης.
«Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισβάλεις;» ρώτησε η Άνμα.
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«Για να εισβάλεις;...» Η Τζέσικα μόρφασε. «Δεν ξέρω. Δε νομίζω ότι
διέκρινα κανένα ευάλωτο σημείο ή τίποτα τέτοιο.»
«Παράθυρα;»
«Υπάρχουν αρκετά παράθυρα, φυσικά. Αλλά τότε δεν έκανα τον γύρο του οικοδομήματος για να τα βρω όλα· δε μ’ενδιέφερε. Θα πρέπει
να το ελέγξουμε επιτόπου.»
«Η αυλή με τι είναι περιτειχισμένη;»
«Πέτρινο τείχος, τρία μέτρα στο ύψος, λείο, με συρματόπλεγμα στην
κορυφή. Δε μπορείς να το σκαρφαλώσεις. Εκτός των άλλων, θα σε
μπανίσουν οι φρουροί.»
«Η πόρτα της αυλής πώς είναι;»
«Δίφυλλη, μεταλλική.»
«Την κλείνουν;»
«Τη νύχτα; Υποθέτω πως οπωσδήποτε.»
«Τα παράθυρα έχουν κάγκελα;»
«Ναι. Εκτός από του τρίτου ορόφου, νομίζω. Αλλά δεν είναι εύκολο
να αναρριχηθείς ώς εκεί, και υπάρχουν φρουροί στην ταράτσα. Σου
είπα, έχει φυλάκιο στην ταράτσα. Και έχουν και παρατηρητές γενικά
σ’όλο τον δρόμο πριν από τη βάση, σε διάφορα σημεία.»
Η Βιργινία παρενέβη: «Γιατί δεν αρπάζουμε έναν απ’αυτούς τους
παρατηρητές, για να τον ανακρίνουμε;»
Η Τζέσικα τη λοξοκοίταξε. «Είσαι χαζή, μικρή;»
Η Βιργινία συνοφρυώθηκε.
«Η Τζέσικα εννοεί ότι αυτοί οι φρουροί αποκλείεται να ξέρουν για
τον πατέρα και τα ξαδέλφια σου,» είπε η Άνμα.
«Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται,» μόρφασε η Τζέσικα.
Η Άνμα άλλαξε θέμα: «Δεν υπάρχει, δηλαδή, κανένας φανερός τρόπος για να εισβάλουμε...»
«Μόνο έναν μπορώ να σκεφτώ,» είπε μετά από μερικές στιγμές σιωπής η Τζέσικα.
Η Άνμα ύψωσε το φρύδι της ερωτηματικά.
«Από καμια διπλανή ταράτσα. Αλλά θα πρέπει να πάμε κοντά για να
δούμε αν είναι εφικτό.»
«Και οι φρουροί στην ταράτσα της βάσης;»
«Θα έχουν να κάνουν εκείνη τη στιγμή με πολλά θυμωμένα νυχτοπούλια που θα έρχονται καταπάνω τους.»
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«Σίγουρα;»
«Σίγουρα,» είπε η Τζέσικα, χαϊδεύοντας τον Μελανόπτερο μέσα στα
χέρια της και δίνοντάς του έναν σπόρο να φάει. Το μαύρο περιστέρι
κοίταζε την Άνμα με το ένα μάτι και το κεφάλι ελαφρώς γερμένο. «Αλλά υπάρχει κι ένα άλλο πρόβλημα. Μόλις βρεθούμε πάνω στην ταράτσα θα πρέπει να σκοτώσουμε γρήγορα και αθόρυβα τους φρουρούς.
Τα πιστόλια σας δεν βολεύουν, ούτε το δικό μου· κάνουν φασαρία.»
«Μην ανησυχείς,» είπε η Άνμα· «έχω αρκετά σιωπηλά όπλα στο όχημά μου.»
Η Τζέσικα την κοίταξε με το φρύδι του μοναδικού της ματιού κυρτωμένο. «Τι όπλα;»
«Ηχητικά, ενεργειακά, αγχέμαχα, βαλλίστρες.»
«Κουβαλάς οπλοστάσιο μαζί σου, Αδελφή μου;»
«Πάντα,» χαμογέλασε η Άνμα. «Αλλά, ακόμα κι αν δεν είχα τίποτα, θα
μπορούσα να φτιάξω μερικά όπλα αν βρίσκαμε εδώ πέρα καμια αποθήκη με άχρηστα κομμάτια.»
«Άχρηστα κομμάτια;»
«Που οι άλλοι τα θεωρούν άχρηστα, τουλάχιστον.» Και προς τη Βιργινία: «Δείξ’ της τι κάνουν τα γυαλιά που έφτιαξα απ’τα πράγματα
στην αποθήκη σου.»
Η Βιργινία φόρεσε τα γυαλιά, έστρεψε το βλέμμα της στον τοίχο, και
γύρισε ελαφρώς τα δύο σκέλη τους. Δύο βελόνες τινάχτηκαν, χτυπώντας τον τοίχο.
Η Τζέσικα είπε: «Μη με ξανακοιτάξεις ενώ φοράς αυτά τα πράγματα,
μικρή. Ένα μάτι μού έχει απομείνει, και το θέλω.»
«Μη φοβάσαι,» της είπε η Άνμα· «έχουν ασφάλεια, φυσικά.»
«Τώρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα,» αποκρίθηκε ειρωνικά η Τζέσικα.
Η Άνμα ρώτησε: «Πώς σκέφτεσαι να πηδήσουμε από τη μια ταράτσα
στην άλλη; Είναι τόσο κοντά;»
«Δε θυμάμαι. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε μόλις νυχτώσει. Υπάρχουν,
πάντως, άλλα οικοδομήματα γύρω από τη βάση τα οποία είναι ψηλότερα από αυτήν.»
«Επίσης,» είπε η Άνμα, «πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα φύγουμε
από εκεί όταν τελειώσουμε τη δουλειά μας.»
«Κι εγώ ήθελα να σ’το επισημάνω αυτό,» ένευσε η Τζέσικα. «Είναι
ψιλοσημαντικό, δεν είναι;»
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«Στην ταράτσα ανέφερες ότι έχει ελικοδρόμιο. Πώς το ξέρεις; Είχες
ανεβεί;»
Η Τζέσικα κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Καθώς ερχόμουν από κάτω, είδα ένα ελικόπτερο νάναι προσγειωμένο εκεί. Και παραδίπλα ήταν ένα φυλάκιο.»
«Θα μπορούσαμε να πάρουμε το ελικόπτερο όταν είναι ώρα να φύγουμε. Υποθέτοντας πάντα ότι θα βρούμε και τώρα ελικόπτερο στην
ταράτσα.»
Η Βιργινία ρώτησε: «Ξέρεις να πιλοτάρεις ελικόπτερο;»
«Δεν το έχω ξανακάνει, αλλά πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;» είπε η
Άνμα.
Η Τζέσικα γέλασε με την έκφραση στο πρόσωπο της Βιργινίας.
«Γιατί δεν σκεφτόμαστε κάποιον καλύτερο τρόπο;» πρότεινε εκείνη.
Η Τζέσικα ανασήκωσε τους ώμους. «Θα μπορούσαμε πάντα να κατεβούμε από ένα απ’τα παράθυρα του τρίτου ορόφου. Σχοινί έχετε μαζί
σας;»
«Όχι,» είπε η Άνμα.
«Θα πρέπει να αγοράσουμε, τότε. Για εσάς, κυρίως.»
Η Άνμα την κοίταξε ερωτηματικά.
«Γνωρίζω το Ξόρκι Λιθικής Έλξεως.»
«Ξέρεις να κάνεις ξόρκια;»
«Λίγα. Γιατί;»
«Δε μου το είπες πιο πριν.»
«Δε ρώτησες.»
Η Βιργινία παρενέβη: «Τι είναι αυτό το Ξόρκι Λιθικής Έλξεως;»
«Κάνει τα χέρια και τα πόδια σου να μαγνητίζονται από τις πέτρες,»
αποκρίθηκε η Τζέσικα. «Σκαρφαλώνεις έτσι πάνω σε πέτρινα οικοδομήματα, άνετα.»
«Δε μπορείς με το ξόρκι να επηρεάσεις κι εμάς, Τζέσικα;» ρώτησε η
Άνμα.
«Όχι.»
«Παράξενο,» παρατήρησε η Άνμα. «Απ’ό,τι ξέρω, οι μάγοι μπορούν να
επηρεάσουν κι άλλους με τη μαγεία τους, όχι μόνο τον εαυτό τους.»
«Δεν είμαστε μάγισσες, Αδελφή μου· το ξεχνάς; Αλλά δεν είναι εκεί το
θέμα, τώρα. Απλά εγώ δεν το γνωρίζω τόσο καλά το Ξόρκι Λιθικής Έλ381
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ξεως ώστε να επηρεάσω μ’αυτό κι άλλους πέρα απ’τον εαυτό μου. Επομένως, καλό θα ήταν να έχουμε σχοινί μαζί μας.
»Πάμε τώρα να μου δείξεις τα όπλα που έχεις στο όχημά σου; Είμαι
περίεργη να τα δω.»
«Θα σου τα πω,» αποκρίθηκε η Άνμα· «τα θυμάμαι.» Και της τα είπε,
με λεπτομέρειες.
Η Τζέσικα την κοίταζε διασκεδασμένη με το μοναδικό της μάτι.
«Κουβαλάς τόσα όπλα μαζί σου;»
«Μ’αρέσουν τα όπλα,» είπε η Άνμα, τραβώντας κάτω απ’το ρολόι
στον καρπό της ένα στιλέτο που έμοιαζε αδύνατον να κρύβεται εκεί. Η
λεπίδα του αναδιπλωνόταν σαν να ήταν μια σειρά από κρίκους· η λαβή
του ήταν με το ζόρι αρκετή για να το κρατήσεις· αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η αιχμή του μπορούσε να σκοτώσει. Η Άνμα μειδίασε, κι
έκρυψε πάλι το όπλο κάτω απ’το ρολόι της, ενώ η Τζέσικα την κοίταζε
με το μάτι της γουρλωμένο.
«Είσαι πιο επικίνδυνη απ’ό,τι φανταζόμουν...» σχολίασε. «Πώς το
έφτιαξες αυτό;»
«Από διάφορα κομμάτια στην αποθήκη του σπιτιού της Βιργινίας.» Η
Άνμα έλυσε το ρολόι της. «Βλέπεις; Κολλά από κάτω με μαγνήτη. Και
καθώς το τραβάς» – τράβηξε τη μικρή λαβή – «η λεπίδα ξεδιπλώνει.
Δεν είναι μεγάλο, αλλά για μια έκτακτη ανάγκη....» Ανασήκωσε τους
ώμους και το έκλεισε ξανά.
«Τι έκανε για σένα, γλύκα;» ρώτησε η Γολρίκα-Ρίε.
«Θα με συγχωρέσεις, έτσι; Ήθελα να σε νικήσω στον πόλεμο που τότε
είχαμε.»
«Πες μου!» επέμεινε η Γολρίκα, έχοντας μια δυσάρεστη υποψία για το
τι είχε συμβεί.
Η Φαίδρα γελούσε. «Μου έφτιαξε κάτι... σκευάσματα, και μου έδωσε
να διαβάσω κι ένα ποίημα – αν και δεν ξέρω τι νόημα μπορεί να είχε αυτό–»
«Μα τον Κρόνο!» Η Γολρίκα ανασηκώθηκε, στηριζόμενη στο ένα χέρι.
«Τι συμβαίνει, καρδιά μου;»
«Σ’τα έδωσε όλ’ αυτά για να γίνεις πιο ερωτική, έτσι δεν είναι;»
Η Φαίδρα μειδίασε. «Το κατάλαβες, πονηρή!»
«Δεν το... κατάλαβα ακριβώς.»
Η Φαίδρα την κοίταξε ερωτηματικά, συνοφρυωμένη.
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«Μου έδωσε κι εμένα τα ίδια σκευάσματα· και το ίδιο ποίημα, υποθέτω.»
«Τι!» Η Φαίδρα δεν ανασηκώθηκε μόνο· πήρε καθιστή θέση στο πάτωμα, με τα πόδια διπλωμένα από κάτω της. «Τι;»
«Είχα πάει κι εγώ να της ζητήσω να με κάνει πιο ερωτική...» εξήγησε η
Γολρίκα-Ρίε· και αντάλλαξαν ένα τρομαγμένο βλέμμα οι δυο τους.
«Νομίζω πως είναι ώρα να φεύγω,» είπε η Νορέλτα-Βορ.
«Όχι,» είπε η Θάλεια. «Κάθισε. Μην–»
Η Νορέλτα κούνησε το κεφάλι. «Απλώς ήρθα για να δω αν είσαι αληθινή. Πρέπει να πηγαίνω.» Φοβόταν ότι ίσως η αλχημίστρια να της έκλεβε το περιδέραιο.
«Δεν υπάρχει πρόβλημα,» τη διαβεβαίωσε η Θάλεια. «Αν δεν θέλεις
να μου το δώσεις να το δοκιμάσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάθισε.»
Αλλά η Νορέλτα το είχε αποφασίσει· κάτι δεν της άρεσε στον τρόπο
της Θάλειας, νόμιζε· κι αισθανόταν μια ανησυχία εντός της. «Όχι, καλύτερα να πηγαίνω. Έχω δουλειές εξάλλου.»
Η Βερενίκη σηκώθηκε από τον καναπέ, αφήνοντας τον καφέ της παραδίπλα.
«Δεν είναι ανάγκη να έρθεις μαζί μου,» της είπε η Νορέλτα. «Μπορείς
να μείνεις με τη Θάλεια, αν θέλεις.»
Η Βερενίκη ήταν διστακτική προς στιγμή, κοιτάζοντας μια τη μια, μια
την άλλη.
«Αποφάσισε γρήγορα, όμως,» πρόσθεσε η Νορέλτα· «δεν θα μείνω
άλλο εδώ.»
«Αν έρθω μαζί σου,» ρώτησε η Βερενίκη, ακόμα με δισταγμό, «πού θα
πάμε;»
Η Νορέλτα δεν ήταν σίγουρη ότι την ήθελε μαζί της. Μια αναγεννημένη Θυγατέρα ήταν πολύ μεγάλη ευθύνη, δεν ήταν; Η Νορέλτα δεν
αισθανόταν αρκετά έμπειρη για να την αναλάβει. Δεν μπορούσε να
είναι υπεύθυνη για τη Βερενίκη, αν η ίδια η Βερενίκη δεν μπορούσε να
είναι υπεύθυνη για τον εαυτό της. «Δεν ξέρω πού θα πάμε,» της είπε.
«Όπου μας οδηγήσει η Πόλη.» Καταλάβαινε ότι αυτό αντίφασκε
μ’εκείνο που είχε πει πριν από λίγο στη Θάλεια (Έχω δουλειές εξάλλου),
αλλά δεν ήθελε να κοροϊδέψει τη Βερενίκη λέγοντάς της κάποιο ψέμα.
Δεν της φαινόταν σωστό.
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Η Βερενίκη κοίταξε τη Θάλεια. «Εσύ θα μείνεις εδώ, στην Ανακτορική
Συνοικία;»
«Όχι για πάντα,» αποκρίθηκε η αλχημίστρια. «Αλλά, για την ώρα,
ναι.»
«Τότε... λέω να μείνω κι εγώ εδώ, μαζί σου, αν δεν σε πειράζει.»
«Δε με πειράζει καθόλου,» είπε φιλικά η Θάλεια.
Η Βερενίκη στράφηκε στη Νορέλτα-Βορ. «Σ’ευχαριστώ πολύ για τη
βοήθειά σου. Δε θα σε ξεχάσω.»
Η Νορέλτα χαμογέλασε. «Είσαι Αδελφή μου· δε χρειάζεται να
μ’ευχαριστείς.» Της έδωσε το χέρι, κι αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία. «Πιθανώς να ξανασυναντηθούμε. Στη Ρελκάμνια, όλα δρόμος είναι.»
Η Βερενίκη τής επέστρεψε το χαμόγελο.
Η Θάλεια είπε στη Νορέλτα: «Αν πάντως ήθελες να μείνεις
γι’απόψε....»
Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Καλύτερα να πηγαίνω.» Ακόμα υπήρχε ο
φόβος εντός της ότι η αλχημίστρια ίσως να της έκλεβε το φυλαχτό –
αν και είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτός ο φόβος ήταν παράλογος. Ήταν... θα μπορούσε να προέρχεται από το ίδιο το φυλαχτό;
Έδωσε το χέρι της στη Θάλεια κι αντάλλαξε και μ’αυτήν μια χειραψία. «Όπως νομίζεις,» είπε η αλχημίστρια. «Και σ’ευχαριστώ για τη συμβουλή σχετικά με τις αριστοκράτισσες,» πρόσθεσε μειδιώντας.
Η Νορέλτα γέλασε. «Τι άλλο να σε συμβούλευα να κάνεις;» Και ρώτησε: «Είσαι σίγουρη πως τα φάρμακα που τους έφτιαξες έπιασαν;
Επηρεάστηκαν από αυτά;»
«Φυσικά και επηρεάστηκαν.»
«Δηλαδή... κοιμούνται μαζί τώρα;»
«Αν όχι τώρα, μόλις συναντηθούν. Αργά ή γρήγορα.»
Η Νορέλτα γέλασε πάλι, σαν κοριτσάκι που είχε κάνει κάποια σκανταλιά. «Μπορεί να ξαναπεράσω από εδώ, Θάλεια, να μάθω τι έγινε.»
«Γιατί δεν μένεις;»
Η Νορέλτα, γι’ακόμα μια φορά, κούνησε το κεφάλι. «Όχι. Αντίο, Θάλεια. Θα τα ξαναπούμε.»
«Μας κορόιδεψε;» είπε η Φαίδρα. «Πότε πήγες να της ζητήσεις τα
σκευάσματα;»
Η Γολρίκα τής απάντησε.
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«Λίγο πιο πριν από εμένα, δηλαδή! Και η καταραμένη δεν μου είπε τίποτα!»
«Ούτε εμένα μού είπε ότι σε συνάντησε όταν την ξαναείδα.»
Έμειναν σιωπηλές για μερικές στιγμές.
Μετά, η Φαίδρα είπε, απλώνοντας το χέρι της και παραμερίζοντας μια
τούφα ξανθών μαλλιών από το πρόσωπο της Γολρίκα: «Ωστόσο, τα αποτέλεσμα δεν ήταν άσχημα.»
Η Γολρίκα χαμογέλασε. «Όχι, δεν ήταν... Αλλά...»
«...μας ξεγέλασε,» είπε η Φαίδρα.
«Ναι.»
Οι όψεις τους αγρίεψαν.
«Κανονικά,» είπε η Φαίδρα, «έπρεπε να μου το είχε πει ότι είχε μιλήσει
πρώτα μαζί σου.»
«Κι εμένα, όταν την ξαναείδα, έπρεπε να μου είχε πει ότι μίλησε μαζί
σου.»
«Τι θα κάνουμε, καρδιά μου, μ’αυτή την ύπουλη αλχημίστρια;»
«Πρέπει να το σκεφτούμε,» είπε, πολύ σοβαρά, η Γολρίκα-Ρίε.
Όταν νύχτωσε, βγήκαν από τον Σκοτεινό Ήλιο. Πριν από δυο ώρες, η
Τζέσικα είχε πάει και είχε αγοράσει ένα σχοινί με γάντζο από ένα κατάστημα που ήξερε σε τούτες τις περιοχές. Τώρα το σχοινί ήταν περασμένο στον ώμο της Άνμα, λοξά. Από τη ζώνη της κρέμονταν όπλα, και
στον σάκο της υπήρχαν περισσότερα όπλα. Στον άλλο της ώμο ήταν
θηκαρωμένο ένα σπαθί. Η Τζέσικα και η Βιργινία ήταν παρόμοια οπλισμένες. Προτού βγουν από το πανδοχείο, είχαν επισκεφτεί το όχημα
της Άνμα στο γκαράζ και είχαν πάρει από εκεί όλα τα κρυμμένα όπλα
που πίστευαν ότι θα τους χρειάζονταν. (Η Τζέσικα, γελώντας, είχε πει:
«Ολόκληρο οπλοστάσιο... Είσαι το κάτι άλλο, Αδελφή μου! Έχεις αρχίσει να μ’αρέσεις, το ξέρεις;»)
Τα ίδια τα οχήματα δεν τα είχαν πάρει μαζί τους, γιατί έπρεπε να
πλησιάσουν αθέατες και αθόρυβες τη βάση των Ανθρωποκλεφτών:
και ούτε το τετράκυκλο ούτε το δίκυκλο βόλευαν για μια τέτοια δουλειά.
Η νύχτα στις Σκοτεινές Συνοικίες ήταν όπως η Βιργινία φανταζόταν
πως θα ήταν: πολύ πιο σκοτεινή απ’ό,τι αλλού στη Ρελκάμνια. Τα φεγγάρια μετά βίας πρόσφεραν φωτισμό εδώ, κι ακόμα και τα τεχνητά
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φώτα της περιοχής έμοιαζαν να δυσκολεύονται να διαπεράσουν την
πυκνή σκιά που έριχνε το Απώτερο Σκότος από τα ανατολικά.
Τώρα, καθώς οι τρεις τους πήγαιναν προς αυτή την κατεύθυνση,
πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο το Απώτερο Σκότος, το οποίο φάνταζε πολύ τρομαχτικό στη Βιργινία.
«Ο ήλιος από πού βγαίνει εδώ;» ρώτησε. «Δε βγαίνει από την ανατολή;»
«Από πίσω,» είπε η Τζέσικα.
«Τι ‘από πίσω’;»
«Πίσω από τη γιγάντια μαυρίλα που βλέπεις, μικρή,» αποκρίθηκε ενοχλημένα η Τζέσικα. «Αργεί να ξημερώσει στις Σκοτεινές Συνοικίες.»
Και πρόσθεσε: «Προσοχή τώρα· έχουν παρατηρητές από δω και κάτω
οι Ανθρωποκλέφτες.»
Η Άνμα μπορούσε να τους διακρίνει μέσα από τα σημάδια της Πόλης,
αλλιώς θα ήταν τελείως αόρατοι για τα μάτια της. Πρέπει να βρίσκονταν πάνω σε ταράτσες και σε μπαλκόνια, σε καλά καλυμμένες θέσεις.
Η Τζέσικα οδήγησε την Αδελφή της και τη Βιργινία προς ένα στενορύμι ανάμεσα στα οικοδομήματα: κι εκεί η Άνμα δεν έβλεπε κανένα
προειδοποιητικό σημάδι. Κανείς δεν παρακολουθούσε τούτο το μέρος.
Μόλις μπήκαν μέσα, το σκοτάδι που της τύλιξε ήταν σχεδόν απόλυτο. Δεν έβλεπαν τίποτα. Η Τζέσικα έπιασε το χέρι της Άνμα για να μη
χαθούν, και η Άνμα το χέρι της Βιργινίας. Μάτια γατών φαίνονταν να
γυαλίζουν κάπου-κάπου. Ο χώρος ήταν πολύ στενός· σε κάποια σημεία
οι ώμοι τους τρίβονταν στους τοίχους των κοντινών οικοδομημάτων.
«Είχες ξανάρθει από δω, παλιότερα;» ρώτησε η Άνμα.
«Όχι,» είπε η Τζέσικα, «αλλά είχα διακρίνει τον δρόμο. Και τον είχα
υπόψη μου μήπως καμια στραβή προκύψει. Καλό είναι πάντα να είσαι
προετοιμασμένη.»
Από πάνω τους πουλιά φτεροκοπούσαν κάθε τόσο, κάνοντας ανεπαίσθητους ήχους με τα φτερά τους. Στην αρχή, η Βιργινία νόμιζε ότι
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από τον αέρα που φυσούσε· μετά κατάλαβε ότι ήταν ζωντανά πλάσματα. «Νυχτερίδες,» είπε.
Η Τζέσικα γέλασε σιγανά. «Δεν είναι νυχτερίδες, μικρή. Δαιμονοπούλια, τα λένε, ή πουλιά του δαίμονα – εννοώντας ‘του Σκοτοδαίμονος’,
φυσικά. Μόνο εδώ κυκλοφορούν. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα προσελκύ386
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ει το Απώτερο Σκότος· κάποιοι πιστεύουν ότι τα γεννά το Απώτερο
Σκότος.»
«Και πετάνε μόνο τις νύχτες;»
«Και τα πρωινά, επίσης. Κοιμούνται ελάχιστα, και όποτε τους κατέβει· δεν έχουν συγκεκριμένες συνήθειες. Είναι υπέροχα πλάσματα.»
«Τα ξέρεις καλά;» ρώτησε η Άνμα, διασκεδασμένη από τον τόνο της
φωνής της Αδελφής της.
«Φυσικά,» είπε η Τζέσικα. «Αν και ο Μελανόπτερος τα φοβάται, ο
καημένος.» Το μαύρο περιστέρι ήταν πιασμένο στον ώμο της, αόρατο
επί του παρόντος μες στο σκοτάδι. «Δεν τον έχουν πειράξει ποτέ, όμως. Δεν είναι επιθετικά, παρότι έχουν τρομαχτικό όνομα.»
(Η Θάλεια αναστέναξε όταν η Νορέλτα-Βορ έκλεισε την πόρτα πίσω
της φεύγοντας από το διαμέρισμα. Από τη μια, τη στεναχωρούσε που
είχε δημιουργηθεί μια τέτοια παρεξήγηση με την «ονειρική» Αδελφή
της· από την άλλη, τη στεναχωρούσε που δεν θα είχε την ευκαιρία να
δοκιμάσει εκείνο το αρχαίο φυλαχτό. Τι τρομερό εύρημα που ήταν! Μα
τον Κρόνο, πώς μπορεί να είχε δημιουργηθεί; Το είχε φτιάξει η παλιά
Θυγατέρα που είχε, για κάποιο λόγο, θαφτεί μαζί του; Ή είχε φτιαχτεί
κάπως αλλιώς;
Η Θάλεια μόρφασε, απογοητευμένη. Τι εγωίστρια αυτή η ΝορέλταΒορ!
Αλλά, βέβαια, θα έπρεπε να το περιμένει κανείς. Αριστοκράτισσα δεν
ήταν;)
Την υπόλοιπη μέρα οι δύο αριστοκράτισσες την πέρασαν συζητώντας
τι έπρεπε να κάνουν με την ύπουλη αλχημίστρια. Τον παλιό τους πόλεμο
τον είχαν ξεχάσει. Κι ακόμα αισθάνονταν μια τρομερή έλξη η μία για την
άλλη. (Δεν σκέφτηκαν ότι ίσως αυτό να μην ήταν απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των σκευασμάτων.)
Στο Εμπορικό Κέντρο η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο έκρυθμη.
Η μια σκηνή ήταν πιο έντονη από την προηγούμενη. Η Ελεονόρα και η
συμμορία της λήστευαν τρόφιμα, όπλα, και ενεργειακές φιάλες, χωρίς
κανέναν έλεγχο. Ο Χρίστος και άλλοι φύλακες προσπαθούσαν να τους
σταματήσουν, αλλά χωρίς να τα καταφέρνουν. Επιπλέον, ήθελαν να
αποφύγουν μια ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους γιατί αυτό θα είχε άσχημα επακόλουθα για όλους. Ο σκοπός ήταν να επιβιώσουν μέσα στο αποκλεισμένο Εμπορικό Κέντρο, όχι να αλληλοσκοτωθούν. Ο Χρίστος
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πάλευε να διατηρήσει μια τάξη, και γινόταν ολοένα και πιο βίαιος και
απόλυτος. Είχαν αρχίσει να τον φοβούνται όσο και την Ελεονόρα.
Ο Μαύρος Σαμ, σε μια σκηνή που μιλούσε με τον Ρόλεμ και τη Μαργκώ, το είπε ανοιχτά. Είπε ότι η Ελεονόρα ήταν επικίνδυνη, αλλά και ο
Χρίστος το ίδιο επικίνδυνος είχε αρχίσει να γίνεται. Ο Ρόλεμ προσπάθησε να αστειευτεί, όμως δεν τα κατάφερε και πολύ καλά, μπέρδεψε
τα λόγια του. Η Μαργκώ ανησυχούσε.
Σε άλλη σκηνή: Ο Χρίστος πλησιάζει έναν συμμορίτη της Ελεονόρας
που έχουν πιάσει δύο φύλακες και του κόβει το δεξί χέρι με το σπαθί
του. «Οι κλέφτες θα τιμωρούνται αυστηρά από δω και στο εξής!» φωνάζει.
Σε άλλη σκηνή: Ο Μαύρος Σαμ μιλά με τον Χανς σ’ένα σκιερό μέρος.
Τον ρωτά αν θα μπορούσε να επηρεάσει την Ελεονόρα ώστε να γίνει
πιο... λογική. Ο Χρίστος χειροτέρευε με κάθε πέντε ώρες που περνούσαν μέσα σε τούτο το τρισκατάρατο Εμπορικό Κέντρο· αν η Ελεονόρα
γινόταν πιο λογική, τότε ίσως θα μπορούσαν να πειστούν αρκετοί να
την υποστηρίξουν ώστε ο Χρίστος να... παραμεριστεί. Ο Χάνς ρωτά:
«Φοβάσαι ότι θα σε πιάσει να κλέβεις, Σαμ;» Ο Μαύρος Σαμ τον αγριοκοιτάζει. «Νομίζεις ότι εσύ θα έχεις καλύτερη μοίρα από μένα όταν πάει να εξολοθρεύσει την Ελεονόρα και τους δικούς της; Γιατί – μην αμφιβάλλεις – στο τέλος αυτό θα γίνει!»
Σε άλλη σκηνή: Η Ζιλκάμα λέει στον Χρίστο ότι έχει αρχίσει να το
παρατραβά. «Σε φοβούνται, δεν το βλέπεις;» Εκείνος αποκρίνεται ότι
ορισμένοι εδώ μέσα θα έπρεπε να τον φοβούνται περισσότερο, αλλιώς
οι κλέφτες και οι ληστές θα καταδυναστέψουν τους υπόλοιπους.
«Ποια προστασία έχουν οι απλοί άνθρωποι εναντίον τους; Μόνο εμένα!»
Σε άλλη σκηνή: Ο Νικόδημος πετά ένα κομμάτι κρέας στα εκπαιδευμένα σκυλιά του, τα οποία το κατασπαράζουν. Ο Χρίστος παρουσιάζεται στην είσοδο του καταστήματός του. «Αυτό θα μπορούσαν να το
τρώνε άνθρωποι,» του λέει, «όχι τα ζώα σου.» «Και τα ζώα μου πρέπει
να ζήσουν,» αποκρίνεται ο Νικόδημος. Ο Χρίστος τού λέει από δω και
πέρα να τα ταΐζει μόνο με τις τροφές που είναι για ζώα· κι αν αυτές
τελειώσουν, να τα σκοτώσει. «Οι άνθρωποι προέχουν.»
Σε άλλη σκηνή: Ο Χανς, ενώ είναι στο κρεβάτι μαζί με την Ελεονόρα,
της προτείνει να βοηθήσει κάποιους από τους ανθρώπους του Εμπο388
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ρικού Κέντρου, να τους δώσει ενέργεια που τους λείπει και φαγητά.
Εκείνη τον κοιτάζει παραξενεμένη. «Πώς σου ήρθε αυτό;» Ο Χανς αποκρίνεται: «Θα γίνεις πιο δημοφιλής έτσι, βασίλισσά μου.» Η Ελεονόρα
γελά. «Δε θέλω να είμαι ‘δημοφιλής’. Θέλω η συμμορία μου να επιβιώσει.»
Η Κορίνα ήταν ευχαριστημένη με όλους τους. Ήταν ευχαριστημένη
επειδή τους έβλεπε να αλλάζουν μέσα από τους κρυφούς τηλεοπτικούς
πομπούς του «Εμπορικού Κέντρου». Αυτή η «ταινία» την ενδιέφερε
πολύ περισσότερο. Ήταν μια ταινία ζωντανή, και με αβέβαιο τέλος. Οι
ηθοποιοί είχαν ταυτιστεί υπερβολικά με τους ρόλους τους, ακριβώς
όπως το περίμενε. Το κλειστό περιβάλλον και οι συνεχείς επαναλήψεις
των σκηνών είχαν αρχίσει να επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Η
σκέψη τους είχε αλλοιωθεί· η Κορίνα το έβλεπε ξεκάθαρα στα πολεοσημάδια παντού.
Η Ελεονόρα φερόταν στον Χανς σαν να ήταν όντως ένας ερωτικός
συνοδός υπό την κυριαρχία της· κι εκείνος την έλεγε «βασίλισσά μου»
όταν έκαναν έρωτα. Και ο έρωτάς τους έμοιαζε πολύ με τον προσποιητό έρωτα στα γυρίσματα.
Ο Μαύρος Σαμ κάθε τόσο έκλεβε και κάτι, σαν να είχε καταλειφθεί
από κάποια ψυχική νόσο. Ο Χρίστος είχε γίνει αυταρχικός, αναμφίβολα, και πιο βίαιος· πολλές φορές αγριοκοίταζε τους κομπάρσους ή τους
μιλούσε άσχημα ή απότομα. Η Ζιλκάμα νόμιζε ότι είχε τη «δίκαια λύση» για τα πάντα. Ο Ρόλεμ έκανε όλο ανόητα αστεία, με τα οποία ελάχιστοι γελούσαν – αλλά αυτό δεν έμοιαζε να το παρατηρεί. Η Μαργκώ
ανησυχούσε για τη συμπεριφορά όλων τους, και το έλεγε ανοιχτά:
«Σαν νάχετε μπερδέψει τους ρόλους σας με τους εαυτούς σας!» Την
αγνοούσαν, φυσικά· της αποκρίνονταν ότι ήταν υπερβολική. Και η ίδια
δεν διέκρινε ότι και η δική της συμπεριφορά είχε αλλάξει. Ο Νικόδημος,
εν τω μεταξύ, έμοιαζε να ενδιαφέρεται πιο πολύ για τα ζώα του παρά
για οτιδήποτε άλλο. Μόνο που τα ζώα δεν ήταν πραγματικά δικά του·
ήταν του Νικόδημου της ταινίας. Ο ηθοποιός, ωστόσο, τα είχε οικειοποιηθεί· με το ζόρι άφηνε τον ειδικό να τα πλησιάζει για να τα περιποιηθεί όπως ήξερε.
Το φινάλε, σκεφτόταν η Κορίνα, δεν είναι μακριά. Είχε γεμίσει δύο
ολόκληρα σημειωματάρια με σημειώσεις.
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(Φεύγοντας από το σπίτι της Θάλειας, η Νορέλτα-Βορ αναρωτιόταν
αν όντως το φυλαχτό επηρέαζε κάπως το μυαλό της αλλά, πιθανώς,
και της αλχημίστριας... Ήταν δυνατόν;
Καθώς έβγαινε από την πολυκατοικία και βάδιζε προς το όχημά της,
δεν αισθανόταν πλέον να φοβάται ότι θα της έκλεβαν το περιδέραιο.
Ήταν σαν εκείνη η αίσθηση να μην είχε υπάρξει ποτέ.
Δεν ήταν φυσιολογική αίσθηση, συμπέρανε η Νορέλτα ανοίγοντας
την πόρτα του οχήματος και καθίζοντας στο μαλακό κάθισμα της θέσης του οδηγού. Ήταν μια αίσθηση που έμοιαζε με τις παραισθήσεις
που προκαλούσαν κάποια στοιχειακά πνεύματα.
Μα τον Κρόνο, σκέφτηκε, τι θα κάνω μ’αυτό το φυλαχτό;
Δεν μπορούσε να το πετάξει. Ήταν πολύ πολύτιμο.
Ενεργοποίησε τη μηχανή του οχήματός της, έβγαλε τα παπούτσια
της, και πάτησε το πετάλι, ξεκινώντας τους τροχούς.)
«Αυτή είναι η βάση,» είπε η Τζέσικα, καθώς οι τρεις τους κοίταζαν
από ένα άνοιγμα ανάμεσα στα ψηλά οικοδομήματα.
Η βάση των Ανθρωποκλεφτών βρισκόταν πολύ κοντά στο ανατολικό άκρο των Σκοτεινών Συνοικιών. Μετά από αυτήν, ήταν μερικά οικοδομήματα πέρα από τα οποία διακρίνονταν μονάχα ερείπια μέσα
από το πυκνό σκοτάδι. Στο εσωτερικό των ερειπίων, με το ζόρι μπορούσες να δεις να περιφέρονται παράξενες ανθρωποειδείς μορφές.
«Ποιοι είναι αυτοί, εκεί στο βάθος;» ρώτησε η Βιργινία, χαμηλόφωνα, δείχνοντας.
«Κανείς δεν ξέρει,» είπε η Τζέσικα.
«Τι εννοείς;»
«Κανείς δεν έχει ποτέ επιστρέψει από εκεί, μικρή. Από κει και πέρα
αρχίζει το Απώτερο Σκότος.»
«Κι αν πας;»
«Δεν επιστρέφεις. Χαζή είσαι;»
Η Άνμα είπε: «Κανονικά αυτές οι φιγούρες μες στα ερείπια δεν θάπρεπε να φαίνονται τόσο καθαρά.»
«Το πρόσεξες κι εσύ, ε;» είπε η Τζέσικα. «Ναι, είναι... παραφυσικό.
Σαν το περίγραμμά τους να είναι ελαφρώς φωτισμένο.»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι.»
Η Βιργινία δεν μιλούσε, νιώθοντας θυμωμένη με τη συμπεριφορά της
Τζέσικας.
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«Λοιπόν,» είπε η Τζέσικα. «Πάμε τώρα να κάνουμε τον γύρο της βάσης. Θα περάσουμε απέναντι. Προσοχή στους παρατηρητές, Αδελφή
μου.»
Η Άνμα ένευσε ξανά.
Και παρατήρησαν κι οι δύο τα πολεοσημάδια στον δρόμο. Ύστερα –
όταν διέκριναν την κατάλληλη στιγμή μέσα από τις σκιές, τις αντανακλάσεις του φωτός, το πέταγμα των πουλιών του δαίμονα, ένα φως
που αναβόσβησε στο παράθυρο μιας πολυκατοικίας, κι ένα όχημα που
ακούστηκε να περνά από απόσταση – έφυγαν από την κρυψώνα τους
τρέχοντας, τραβώντας και τη Βιργινία μαζί τους. Πέρασαν στην αντικρινή μεριά του δρόμου και χώθηκαν σ’ένα σοκάκι μεγαλύτερο απ’το
προηγούμενο όπου βρίσκονταν.
Κοίταξαν πίσω τους ξανά.
Η Άνμα δεν διέκρινε στα πολεοσημάδια κανέναν κίνδυνο. «Όλα εντάξει, νομίζω.»
«Ναι,» συμφώνησε η Τζέσικα, και τις οδήγησε πάλι. Έστριψαν λίγο
παρακάτω και βρέθηκαν κοντά στο πλάι της βάσης, μέσα στα πυκνά
σκοτάδια.
Έκαναν τον γύρο της, αποφεύγοντας τα βλέμματα των φρουρών
στην ταράτσα και παρατηρώντας τα πάντα. Τα παράθυρα της βάσης
είχαν κάγκελα, όπως είχε πει η Τζέσικα, εκτός από αυτά στον τρίτο
όροφο. Στην οροφή ήταν προσγειωμένο ένα ελικόπτερο.
Γύρω από τη βάση υπήρχαν διάφορα άλλα οικοδομήματα· η Άνμα
και η Τζέσικα κοίταζαν τα πολεοσημάδια στα μπαλκόνια και στις οροφές.
Τελικά μπήκαν πάλι σ’ένα σοκάκι όπου κανένας φρουρός δεν μπορούσε να τις δει.
«Τι νομίζεις, Αδελφή μου;» είπε η Τζέσικα.
«Δε θα είναι και τόσο εύκολο.»
«Σε προειδοποίησα, δε σε προειδοποίησα;»
«Κοίτα· αν θέλεις να φύγεις.... Με βοήθησες ήδη αρκετά.»
Η Τζέσικα γέλασε σιγανά. «Κατά κανόνα, προτιμώ να μην αφήνω
δουλειές μισοτελειωμένες. Επιπλέον, θέλω να δοκιμάσω αυτά τα υπέροχα σιδερικά από τη συλλογή σου.» Τράβηξε το ηχητικό πιστόλι από
τη ζώνη της, μειδιώντας.
«Εντάξει,» είπε η Άνμα· «όπως γουστάρεις.»
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«Τι νομίζεις, λοιπόν; Από πού θα πηδήσουμε στην ταράτσα τους;»
«Δύο μέρη μού φάνηκαν πιο βολικά.» Ύψωσε τα δύο δάχτυλα του
δεξιού χεριού.
«Το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου και το δώμα μετά απ’αυτό, από
την πίσω μεριά της βάσης;» είπε η Τζέσικα.
«Προφανώς, είδαμε τα ίδια σημάδια.»
«Αναμενόμενο. Το δώμα μού μοιάζει καλύτερο.» Ύψωσε το φρύδι
του μοναδικού της ματιού, ερωτηματικά.
«Αν μη τι άλλο, θα είναι πιο εύκολο να φτάσουμε εκεί.»
«Πάμε;»
«Πάμε.»
Η Βιργινία τις ακολούθησε νιώθοντας τελείως έξω απ’τα νερά της,
και πολύ αγχωμένη.
Σταμάτησαν πλάι σε μια ψηλή πολυκατοικία.
Η Τζέσικα είπε: «Πρέπει να υπάρχει παράθυρο από μέσα το οποίο
βγάζει στο δώμα. Το είδα στα πολεοσημάδια.»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι.»
Πλησίασαν την είσοδο της πολυκατοικίας. Η Άνμα έκανε να την ανοίξει αλλά τη βρήκε κλειδωμένη.
«Δεν το είχες διακρίνει;» είπε η Τζέσικα.
«Δεν ήμουν σίγουρη. Αλλά έχω το κλειδί.» Η Άνμα έβγαλε από την
τσέπη της μια σιδερογροθιά με μπαταρία. Την πέρασε στο χέρι της,
πάτησε το κουμπί που τη φόρτιζε με ενέργεια, και γρονθοκόπησε τη
κλειδαριά – μία – δύο – τρεις φορές – σπάζοντάς την.
«Ανθεκτική,» παρατήρησε, καθώς έσπρωχνε την πόρτα, μπαίνοντας
στην πολυκατοικία. Η ενέργεια της μπαταρίας της σιδερογροθιάς είχε
ξοδευτεί.
Η Τζέσικα και η Βιργινία την ακολούθησαν.
Ένας μαυρόδερμος τύπος με καραμπίνα πετάχτηκε από το βάθος
του διαδρόμου, σημαδεύοντάς τες. «Τι σκατά κάνετ’ εκεί;»
Μ’ένα κρώξιμο απ’τον λαιμό της Τζέσικας, ο Μελανόπτερος έπεσε
καταπάνω του, φτεροκοπώντας, τσιμπώντας, γδέρνοντας. Ο άντρας
ξαφνιάστηκε, προσπάθησε να διώξει το πουλί με την καραμπίνα του,
βρίζοντας αισχρά. Η Άνμα τον πυροβόλησε με το ενεργειακό πιστόλι
της, σωριάζοντάς τον λιπόθυμο.
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Ο Μελανόπτερος επέστρεψε στον πήχη της Τζέσικας. «Δε νομίζω ότι
υπάρχει άλλος φύλακας.»
«Ούτε εγώ,» συμφώνησε η Άνμα.
Η Βιργινία στεκόταν πίσω τους, για καλό και για κακό, φοβούμενη
μη φάει καμια πιστολιά, σε περίπτωση που τελικά υπήρχε κι άλλος
φύλακας.
Οι Θυγατέρες της Πόλης άρχισαν ν’ανεβαίνουν τις σκάλες της πολυκατοικίας, γρήγορα. Η Βιργινία τις ακολούθησε, τραβώντας το ενεργειακό πιστόλι που της είχε δώσει η Άνμα.
«Αυτό είναι,» είπε η Τζέσικα όταν είχαν ανεβεί αρκετά σκαλοπάτια
και βρίσκονταν πλάι σ’ένα κλειστό παράθυρο.
«Ναι,» συμφώνησε η Άνμα.
Η Τζέσικα το άνοιξε και κοίταξε το δώμα. Ανέβηκε στο περβάζι και
πήδησε έξω, γονατίζοντας αμέσως στο ένα γόνατο για να είναι καλύτερα κρυμμένη. Δαιμονοπούλια φτεροκοπούσαν τριγύρω, αθόρυβα
σαν σκιές. Η μονόφθαλμη Θυγατέρα χαμογέλασε κι έβγαλε ένα κρώξιμο που κανονικά δεν θάπρεπε να μπορεί να βγει από ανθρώπινο λαιμό.
Τα πουλιά προσγειώθηκαν στο δώμα. Ούτε τα μάτια τους δεν γυάλιζαν. Ήταν τόσο μαύρα που έμοιαζαν με τρύπες επάνω στην πραγματικότητα της Ρελκάμνια.
(«Λοιπόν,» είπε η Θάλεια. «Θέλεις να κοιμηθείς εδώ, στο σαλόνι;»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Βερενίκη, αμήχανα.
«Πεινάς; Ούτε εγώ έχω φάει ακόμα.»
Η Βερενίκη ένευσε. «Ας φάμε,» είπε.
Η Θάλεια πήγε στην κουζίνα και ετοίμασε φαγητό. Το έφερε στο
τραπέζι του σαλονιού, και η Βερενίκη ήρθε εκεί και κάθισε. Καθώς έτρωγαν, ρώτησε: «Εσύ πώς έγινες Θυγατέρα της Πόλης;»
«Με τον ίδιο τρόπο που έγινες κι εσύ. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε το
σημάδι στο πόδι μου.»
«Πριν από πόσο καιρό;»
«Τριάντα-δύο χρόνια.»
«Και πόσο χρονών ήσουν τότε;»
«Είκοσι-εφτά.»
Η Βερενίκη συνοφρυώθηκε, κοιτάζοντας την ερευνητικά, μοιάζοντας
να συγκρίνει το πώς φαινόταν με το γεγονός ότι ήταν πενήντα-εννιά
χρονών.
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Η Θάλεια μειδίασε. «Σου είπε η Νορέλτα ότι δεν γερνάμε, έτσι;»)
Η Άνμα, η Τζέσικα, και η Βιργινία, γονατισμένες πάνω στο δώμα, κοίταζαν τους φρουρούς στην ταράτσα της βάσης των Ανθρωποκλεφτών. Τέσσερις ήταν, συνολικά, και βημάτιζαν: έκαναν γύρω-γύρω,
παρατηρώντας. Μέσα στο μικρό φυλάκιο, τα πολεοσημάδια έλεγαν
στην Άνμα ότι δεν ήταν κανείς. Επάνω στην ταράτσα υπήρχαν δύο ελικοδρόμια, αλλά μόνο στο ένα ήταν προσγειωμένο ελικόπτερο.
Η Βιργινία είπε: «Και θα πηδήσουμε εκεί πέρα;»
Η Τζέσικα τη λοξοκοίταξε. «Σου φαίνεται μακριά;»
«Δεν είναι μακριά; Δε μπορώ να πηδήσω ώς εκεί!» Ακουγόταν απεγνωσμένη.
«Μείνε εδώ,» της είπε η Άνμα, «αν φοβάσαι να πηδήσεις. Πάντως,
αντικειμενικά, δεν είναι μακριά. Απλώς λιγάκι ψηλά. Είμαστε δυο μέτρα περίπου από πάνω τους. Η απόσταση που χωρίζει το δώμα από τη
βάση στοίχημα είναι αν είναι ένα μέτρο.»
«Δεν είναι ένα μέτρο,» είπε η Τζέσικα, και τράβηξε το ηχητικό πιστόλι της. «Πάμε, Αδελφή;»
Η Άνμα τράβηξε το ενεργειακό πιστόλι της και του άλλαξε μπαταρία,
γιατί ήθελε να είναι πλήρως φορτισμένο τώρα, και πριν είχε χτυπήσει
τον φύλακα της πολυκατοικίας. «Ναι.»
Αλλά έμειναν κι οι δύο ακίνητες προς το παρόν, παρατηρώντας τα
πολεοσημάδια γύρω από τους φρουρούς καθώς αυτοί βημάτιζαν πάνω στην ταράτσα. Ύστερα, η Άνμα είπε: «Τώρα.»
Και η Τζέσικα έβγαλε ένα παράξενο κρώξιμο από τον λαιμό της.
Τα δαιμονοπούλια, σαν ένα σμήνος από απόκοσμες σκιές, έπεσαν
καταπάνω στους φρουρούς της ταράτσας, φτεροκοπώντας ολόγυρά
τους.
Οι Θυγατέρες της Πόλης πήδησαν. Έπεσαν στην ταράτσα με τα γόνατα λυγισμένα. Η Τζέσικα έστρεψε την πλατειά κάννη του ηχητικού
πιστολιού της προς δύο φρουρούς που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν
αρκετά κοντά ο ένας στον άλλο. Πάτησε τη σκανδάλη, και ο ηχητικός
κώνος τούς χτύπησε και τους δύο· έπεσαν κάτω, κρατώντας τα κεφάλια τους, αιμορραγώντας από τ’αφτιά και τη μύτη.
Η Άνμα έβαλε εναντίον ενός άλλου φρουρού με το ενεργειακό της
πιστόλι, βρίσκοντάς τον στην κοιλιά. Το σώμα του τραντάχτηκε, και
σωριάστηκε λιπόθυμος. Η Άνμα στράφηκε στον τελευταίο, ενώ εκείνος
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ήταν ακόμα αποπροσανατολισμένος από τα πουλιά του δαίμονα, και
τον χτύπησε κι αυτόν με μια ενεργειακή ριπή.
Η Τζέσικα έκρωξε ξανά, και τα δαιμονοπούλια διαλύθηκαν, φεύγοντας από την ταράτσα σαν κακό όνειρο. Έτρεξε καταπάνω στους ηχητικά χτυπημένους φρουρούς και κλότσησε τον έναν στο κεφάλι, αναισθητοποιώντας τον. Ο άλλος προσπαθούσε να σηκωθεί στα γόνατα. Η
Τζέσικα τράβηξε ένα ξιφίδιο από τη μπότα της και τον κάρφωσε στον
λαιμό. Σκούπισε τη λεπίδα πάνω στα ρούχα του και την ξαναθηκάρωσε.
Η Βιργινία κοίταζε από την ταράτσα, ακίνητη.
Η Τζέσικα τής έγνεψε να πηδήσει, καθώς ο Μελανόπτερος ερχόταν
να πιαστεί στον ώμο της.
Η Άνμα πήγε προς το ελικόπτερο, για να ρίξει μια ματιά μέσα, στα
όργανα ελέγχου. Ελπίζω να μπορέσω να το οδηγήσω αν χρειαστεί, σκέφτηκε.
Η Τζέσικα έγνεψε ξανά στη Βιργινία να πηδήσει. Κι εκείνη ορθώθηκε
πάνω στο δώμα, έκανε μερικά βήματα πίσω, έτρεξε, και πήδησε. Βρέθηκε στην ταράτσα, παραπατώντας, σκοντάφτοντας πάνω σ’έναν
φρουρό, και πέφτοντας.
Η Τζέσικα, γελώντας, τη βοήθησε να σηκωθεί. «Δεν είσαι και τόσο
κακή ακροβάτισσα, μικρή. Σε λίγο θα σε πάμε σε τσίρκο.»
(Η Νορέλτα-Βορ οδηγούσε μες στη νύχτα, προσπαθώντας
ν’αποφασίσει τι να κάνει μ’αυτό το φυλαχτό. Δεν μπορούσε να το πετάξει. Σίγουρα δεν μπορούσε να το πετάξει. Αλλά φοβόταν και να το
κρατήσει. Αν το κρατήσω, θα ανησυχώ ότι μπορεί να μου το κλέψει όποια Αδελφή μου τύχει να συναντήσω. Και ίσως, όντως, να θέλουν να
μου το κλέψουν. Ίσως το φυλαχτό, κάπως, να τις παρακινεί. Ίσως να
επιδρά πάνω στα μυαλά μας. Η Θάλεια ήταν πολύ επίμονη να το δοκιμάσει, δεν ήταν;
Η Νορέλτα σταμάτησε το όχημά της όταν είχε πια μπει στην Ιερή Συνοικία και οδηγήσει αρκετά χιλιόμετρα μέσα της. Βρισκόταν σε μια
σήραγγα, καλά φωτισμένη, με νυχτερινά μαγαζιά δεξιά κι αριστερά:
μια μικρή, υπόγεια αγορά του μεσονυχτίου.
Θα ακολουθήσω ξανά τη διαδρομή του φυλαχτού, κατέληξε η Νορέλτα ύστερα από μερικά λεπτά σκέψης. Ίσως εκεί να βρω απάντηση. Για
την ώρα, όμως, ακολούθησε τα σημάδια της Πόλης ώστε να φτάσει σε
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κάποιο γκαράζ. Δε σκόπευε ν’αφήσει το καινούργιο της όχημα οπουδήποτε. Της άρεσε· δεν ήθελε τίποτα αλήτες να το χτυπήσουν.)
Η Άνμα πλησίασε την ανοιχτή καταπακτή της ταράτσας, με το ενεργειακό της πιστόλι στο ένα χέρι και το σπαθί της στο άλλο. Μέσα μια
σκάλα φαινόταν.
«Από κάτω μας είναι ο τρίτος όροφος,» είπε η Τζέσικα. «Τα διαμερίσματα των αφεντικών. Αν κάποιος ξέρει τι απέγιναν οι συγγενείς της
Βιργινίας, εκεί θα τον βρούμε.» Και προς τη Βιργινία: «Τράβα κανένα
όπλο, μικρή.»
Η Βιργινία τράβηξε τη μικρή βαλλίστρα της, αν και διστακτικά. Επίσης φόρεσε τα γυαλιά-εκτοξευτήρες που της είχε φτιάξει η Άνμα, και
θύμισε στον εαυτό της ότι φορούσε τις μπότες που μπορούσαν να πετάξουν ενέργεια.
Η Άνμα άρχισε να κατεβαίνει πρώτη τη σκάλα, παρατηρώντας τα
πολεοσημάδια. Αλλά δεν την προειδοποιούσαν για κίνδυνο· ο χώρος
τής φαινόταν ανοιχτός. Η Τζέσικα και η Βιργινία την ακολουθούσαν
σταθερά.
Βρέθηκαν σ’έναν διάδρομο στρωμένο με χαλί και με ενεργειακές λάμπες στους τοίχους. Ήταν πολύ μακρύς, και στο βάθος του φαινόταν
ένα παράθυρο. Δεξιά κι αριστερά του υπήρχαν πόρτες, κλειστές όλες,
καθώς και τρεις πίνακες. Από δεξιά μόνο ήταν ένα άνοιγμα που πρέπει
να οδηγούσε σε άλλο διάδρομο.
Η Άνμα βημάτισε προσεχτικά, πλησιάζοντας το άνοιγμα, το οποίο
δεν ήταν μακριά από τη σκάλα. Και τότε, από εκεί, από κάπου όπου η
Άνμα δεν μπορούσε να δει, μια πόρτα ακούστηκε ν’ανοίγει και κάποιος
να βγαίνει.
Πολεοτύχη! Η Άνμα δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία γι’αυτό. Το
αισθανόταν.
Πλησίασε γρήγορα το άνοιγμα και κοίταξε μέσα. Ένας διάδρομος
απλωνόταν μπροστά της. Στα δεξιά ήταν μια πόρτα, την οποία τώρα
ένας άντρας έκλεινε. Στο βάθος φαινόταν ένα μεγάλο σαλόνι – έρημο,
της μαρτυρούσαν τα πολεοσημάδια.
Ο άντρας στράφηκε στην Άνμα, ξαφνιασμένος. Ήταν, σίγουρα, πάνω
από σαράντα, γαλανόδερμος, με μαύρα μαλλιά, αλλά λίγα: το καραφλό
μέρος του κεφαλιού του γυάλιζε στο φως των ενεργειακών λαμπών.
Στο σαγόνι του ήταν ένα μικρό μούσι.
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«Ποια...;» έκανε.
Η Άνμα ύψωσε το πιστόλι της, σημαδεύοντάς τον. «Μη φωνάξεις,
μην κινηθείς.» Τον ζύγωσε.
Η Τζέσικα την ακολούθησε, ξεπροβάλλοντας από τη γωνία του ανοίγματος.
Τα μάτια του άντρα γούρλωσαν. «Εσύ! Τι θέλεις εσύ εδώ;»
«Μπες μέσα,» του είπε η Τζέσικα. «Στο γραφείο,» δείχνοντας με το
πιστόλι της την πόρτα απ’την οποία ο άντρας είχε βγει.
Ο άντρας υπάκουσε, και η Άνμα, η Τζέσικα, και η Βιργινία τον ακολούθησαν. Το δωμάτιο ήταν αρκετά μεγάλο, με κάμποσες καρέκλες,
γραφεία, αρχειοθήκες, και κονσόλες. Είχε, επίσης, ένα παράθυρο, με τα
πατζούρια κλειστά.
«Τι θέλεις, Τζέσικα;» ρώτησε ο άντρας. «Πώς βρέθηκες εδώ;»
«Ποιο είναι αυτό το κάθαρμα;» είπε η Άνμα, εξακολουθώντας να τον
σημαδεύει.
«Ονομάζεται Βόρντικαλ-Βορ,» αποκρίθηκε η Τζέσικα. «Είναι ένα από
τα αφεντικά της βάσης.»
Ο αριστοκράτης την αγριοκοίταζε τώρα. «Αυτό το αστείο παρατράβηξε, Τζέσικα! –Οοογκχχχ...!»
Η Άνμα τον κλότσησε στην κοιλιά, διπλώνοντάς τον. «Δεν πρόκειται
γι’αστείο, κάθαρμα!» Τον χτύπησε στο πλάι του κεφαλιού, με τη λαβή
του σπαθιού της, τινάζοντάς τον πάνω σ’ένα γραφείο, σκορπίζοντας
τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί. Ύστερα, η μακριά λεπίδα της βρέθηκε πλάι στον λαιμό του.
«Δε θάχει να μας πει τίποτα αν τον σκοτώσεις,» της τόνισε ήρεμα η
Τζέσικα.
Η Άνμα θηκάρωσε το πιστόλι της και έβγαλε τις φωτογραφίες του
πατέρα και των ξαδέλφων της Βιργινίας μέσα απ’το πανωφόρι της.
«Ψάχνουμε αυτούς τους τρεις. Πού είναι; Τους είχατε εδώ πριν από
δυο χρόνια.»
«Τι... τι λέει αυτή, Τζέσικα;» Το χέρι του Βόρντικαλ-Βορ πήγαινε προς
το πλάι του γραφείου, προς ένα συρτάρι.
Η Τζέσικα το κλότσησε. «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου, θα ήμουν πιο
φρόνιμη, Βόρντικαλ. Αυτή η κυρία είναι πολύ τσαντισμένη. Καλύτερα
να της δώσεις τις απαντήσεις που θέλει.»
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Η Άνμα κράτησε τις φωτογραφίες μπροστά του. «Πες μου γι’αυτούς.
Πού είναι;»
Ο Βόρντικαλ-Βορ πήρε τις φωτογραφίες στο χέρι του, τις κοίταξε μία-μία.
«Τους είχατε πιάσει πριν από δύο χρόνια,» είπε η Άνμα.
«Καταλαβαίνετε,» είπε ο Βόρντικαλ, «πως αν φωνάξω–»
«–είσαι νεκρός!» Η Άνμα πίεσε κι άλλο τη λεπίδα του σπαθιού της
πάνω στον λαιμό του. «Ναι, το καταλαβαίνουμε. Εσύ ίσως να μην το
έχεις ακόμα συνειδητοποιήσει. Πες μου γι’αυτούς τους ανθρώπους!»
Ο Βόρντικαλ αναστέναξε. «Πρώτη φορά τούς βλέπω.»
Η Άνμα δεν ήταν σίγουρη αν της έλεγε ψέματα ή όχι· δεν μπορούσε
να διακρίνει κάτι από τα πολεοσημάδια. «Μαλακίες!»
«Αλήθεια σού λέω. Δεν τους θυμάμαι.»
Η Τζέσικα είπε: «Τα συστήματά σας, όμως, ίσως να τους θυμούνται.»
Κοίταξε τις κονσόλες. «Έτσι δεν είναι;»
Ο Βόρντικαλ-Βορ ξεροκατάπιε.
Η Άνμα τον τράβηξε με το ελεύθερο χέρι της, σηκώνοντάς τον από το
γραφείο. Και παρατήρησε ότι το βλέμμα του πήγε προς στιγμή στη
Βιργινία, και πρέπει να την αναγνώριζε. Τη θυμόταν!
Τότε, η πόρτα του γραφείου άνοιξε.
Όταν ο Χρίστος Λονάρβω σκότωσε τη Ζιλκάμα, μέσα στο κινηματογραφικό έργο, η Κορίνα ήξερε πως ήταν πλέον ώρα να ξεκινήσει
το φινάλε. Τα πράγματα είχαν φτάσει εκεί όπου ήθελε. Αν οι υπολογισμοί της ήταν σωστοί – και το ήξερε πως ήταν – οι ηθοποιοί είχαν τόσο
πολύ ταυτιστεί με τους ρόλους τους που, στο κατάλληλο περιβάλλον,
αυτοί θα αντικαθιστούσαν τις παλιές τους προσωπικότητες.
Όταν νύχτωσε και οι πάντες μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο» κοιμόνταν, η Κορίνα, στέλνοντας ένα τηλεπικοινωνιακό σήμα στο αυτόματο
σύστημα που η ίδια είχε πληρώσει για να εμφυτέψουν στο νοικιασμένο οικοδόμημα, έκανε όλες τις εξώπορτες και τα παράθυρα να κλείσουν με άθραυστα μέταλλα, παγιδεύοντας και τους ηθοποιούς και
τους κομπάρσους. Ύστερα, μ’άλλο ένα σήμα, διέκοψε κάθε είδους τηλεπικοινωνιακή επαφή του «Εμπορικού Κέντρου» με τον έξω κόσμο:
τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια κάηκαν, και τρεις κεραίες (τις οποίες
αυτοί που βρίσκονταν μέσα στο οικοδόμημα δεν μπορούσαν να φτά398
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σουν) άρχισαν να εκπέμπουν παρεμβολές μπλοκάροντας όλα τα τηλεπικοινωνιακά σήματα ανάμεσά τους.
Τώρα ξεκινούσε πραγματικά η ταινία της Κορίνας.
(«Γιατί η Νορέλτα βιαζόταν τόσο να φύγει;» ρώτησε η Βερενίκη, έχοντας τελειώσει τα μακαρόνια στο πιάτο της. «Παρεξηγηθήκατε; Τι
είναι εκείνο το περιδέραιο; Δεν κατάλαβα ακριβώς.»
Η Θάλεια ήταν σκεπτική για μερικές στιγμές. Ύστερα ήπιε μια γουλιά
απ’το λευκό κρασί της. «Ό,τι κι αν είναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Και δεν
ξέρω αν η Νορέλτα θα έπρεπε να το έχει. Δεν ξέρω αν καμια από εμάς
θα έπρεπε να το έχει.»
«Γιατί;»
«Δεν άκουσες; Μπήκε στο όνειρό μου μέσω του φυλαχτού, Βερενίκη.
Και αυτή δεν είναι η μοναδική του δύναμη· έχει επίδραση επάνω στην
ίδια την πραγματικότητα της Ρελκάμνια. Η Νορέλτα δεν ήξερε καν αν
βρισκόταν στο μέλλον ή στο παρελθόν, όταν μιλήσαμε μες στο όνειρό
μου. Το φυλαχτό έχει επίδραση ακόμα κι επάνω στον χρόνο.»
«Ποιος το έφτιαξε;»
«Ένα πολύ καλό ερώτημα...» είπε συλλογισμένα η Θάλεια.)
«Βόρντικαλ–» Η γυναίκα σταμάτησε ξαφνιασμένη στο κατώφλι του
γραφείου.
Η Βιργινία, αμέσως, χτύπησε κάτω το τακούνι της δεξιάς της μπότας.
Ένα ενεργειακό κύμα έτρεξε πάνω στο πάτωμα, πλήττοντας τα πόδια
της άγνωστης, μουδιάζοντάς τα και σωριάζοντάς την με μια φωνή.
Η Τζέσικα τής έριξε με το ηχητικό πιστόλι. Η γυναίκα σπαρτάρισε
προς στιγμή και μετά έμεινε ακίνητη. «Τράβα τη μέσα, μικρή! Τράβα τη
μέσα!»
Η Βιργινία άρπαξε τη γυναίκα από τη ρόμπα της, και η Τζέσικα ήρθε
να τη βοηθήσει. Την έβαλαν στο γραφείο κι έκλεισαν πάλι την πόρτα.
Ο Βόρντικαλ-Βορ προσπάθησε τότε να αφοπλίσει την Άνμα – να της
πάρει το σπαθί. Τα πολεοσημάδια την προειδοποίησαν, ωστόσο ο άντρας ήταν αρκετά γρήγορος κι αρκετά δυνατός. Κατάφερε ν’αρπάξει
σταθερά τη λεπίδα ανάμεσα στις παλάμες του και να τη γυρίσει. Η Άνμα άφησε τη λαβή, ξαφνιάζοντάς τον, τράβηξε το μικροσκοπικό, αναδιπλούμενο στιλέτο απ’το ρολόι στον καρπό της, και το έβαλε απότομα στον λαιμό του, σπρώχνοντάς τον πίσω. «Μη με προκαλείς να σε
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σκοτώσω!» γρύλισε. «Κάποτε ήμουν αιχμάλωτή σας· και δεν το έχω
ξεχάσει.»
Ο Βόρντικαλ άφησε το σπαθί να πέσει, υψώνοντας τα χέρια. «Εντάξει,» είπε, «εντάξει. Ας δούμε αν το σύστημα μπορεί ν’αναγνωρίσει αυτούς στις φωτογραφίες. Εντάξει;»
Η Άνμα έπιασε το σπαθί από κάτω. «Τελείωνε.»
Ο Βόρντικαλ πάτησε ένα κουμπί μιας κονσόλας, ενεργοποιώντας την.
Πέρασε τη φωτογραφία του πατέρα της Βιργινίας σε μια θυρίδα και
πάτησε μερικά κουμπιά ακόμα. Στην οθόνη εμφανίστηκαν πληροφορίες.
«Ναι,» είπε ο Βόρντικαλ-Βορ, «τον είχαμε εδώ πριν από δυο χρόνια.
Τον πιάσαμε να μας κατασκοπεύει μαζί μ’άλλους δύο.»
«Πού είναι τώρα;» ρώτησε η Βιργινία και ύψωσε τη βαλλίστρα της
προς το κεφάλι του άντρα. «Πού;»
«Έχει πουληθεί στον Καρνάθο’μορ, τον Τεχνοχειρούργο του υπόκοσμου του Χρηματοκοπείου–»
«Ποιος είν’ αυτός;» ρώτησε η Βιργινία. «Τον ξέρετε;» Κοίταξε μια την
Άνμα μια τη Τζέσικα.
«Όχι,» είπε η Άνμα.
«Τον έχω ακουστά,» είπε η Τζέσικα. «Φτιάχνει τεχνητά μέλη, τροποποιεί πρόσωπα. Αυτός δεν είναι, Βόρντικαλ;»
«Αυτός.»
«Εκτύπωσέ μας πληροφορίες γι’αυτόν. Όλα όσα έχετε. Τώρα.»
«Την άλλη φορά είχαμε διαπραγματευτεί σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, Τζέσικα–»
«Δεν είσαι πολιτισμένος άνθρωπος!» παρενέβη η Άνμα, πιέζοντας τη
λεπίδα του σπαθιού της στα πλευρά του. «Εκτύπωσέ μας τις πληροφορίες γι’αυτό το κάθαρμα. Και βρες και τους άλλους δύο από τις φωτογραφίες.»
Ο Βόρντικαλ-Βορ πήρε τη φωτογραφία του πατέρα της Βιργινίας
από τη θυρίδα του συστήματος. «Ένα-ένα, εντάξει;» είπε, κι έβαλε τη
φωτογραφία του Βάντορεκ στη θυρίδα. Πάτησε μερικά πλήκτρα ενώ η
Άνμα τον παρακολουθούσε γερακίσια. Αν τα πολεοσημάδια τής έλεγαν
ότι επιχειρούσε πουστιά μ’αυτό το σύστημα, θα τον λιάνιζε.
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Στην οθόνη παρουσιάστηκαν πληροφορίες για τον Βάντορεκ. «Είναι
νεκρός,» είπε Βόρντικαλ. «Προσπάθησε να δραπετεύσει και σκοτώθηκε. Τον θυμάμαι τώρα.»
Η Βιργινία αισθάνθηκε μια τρομερή θλίψη να τη γεμίζει. «Και ο άλλος;» ρώτησε. «Αν τον έχετε σκοτώσει κι αυτόν...!»
«Δε φταίμε εμείς· προσπάθησε να–»
«Βρες τον άλλο,» τον διέκοψε η Άνμα, πιέζοντας την αιχμή της λεπίδας της στα πλευρά του.
(Η Νορέλτα-Βορ, αφήνοντας το όχημά της στο υπόγειο γκαράζ, άρχισε να βαδίζει μέσα στις σήραγγες ακολουθώντας τη διαδρομή που
μπορούσε να διακρίνει επάνω στο σχήμα του φυλαχτού της, πηγαίνοντας απ’το ένα πολεοσημάδι στο άλλο. Πέρασε από μέρη τελείως σκοτεινά και από μέρη καλά φωτισμένα με ενεργειακές λάμπες. Ευτυχώς
οι περιοχές εδώ, στην Ιερή Συνοικία, δεν ήταν κατά κανόνα επικίνδυνες. Σε κάποια στιγμή βγήκε από τα υπόγεια και συνέχισε να βαδίζει
ακολουθώντας τα πολεοσημάδια της διαδρομής...)
Ο Βόρντικαλ-Βορ έβαλε τη φωτογραφία του Ελεσνόρου στην ειδική
θυρίδα, πάτησε πλήκτρα, και πληροφορίες παρουσιάστηκαν στην οθόνη. «Έχει πουληθεί,» είπε, «σ’έναν έμπορο από τη Φεηνάρκια – τον
Νάρακαμ της Μέρελκεβ. Έρχεται στη Ρελκάμνια, κατά περιόδους, εμπορευόμενος άγρια θηρία από τη διάστασή του.»
«Δηλαδή, ο ξάδελφός μου είναι τώρα σε άλλη διάσταση;» σύριξε η
Βιργινία.
Ο Βόρντικαλ δεν απάντησε.
Η Βιργινία ρώτησε: «Είναι εδώ αυτός ο έμπορος;»
«Δε γνωρίζω–»
«Μη μας λες ψέματα!» Η Άνμα τον πίεσε με την αιχμή της λεπίδας
της.
«Μα τον Κρόνο, δεν γνωρίζω. Δεν έχω εγώ συναναστροφές μ’αυτόν.
Συνήθως πάει στην Παράλληλη Συνοικία· εκεί πουλά τα θηρία του. Αλλά δεν θάχει τον Ελεσνόρο μαζί του. Τον πήρε για να τον πουλήσει στη
Φεηνάρκια, σε άλλους. Κρατάνε δούλους εκεί, γίνεται δουλεμπόριο.
Έχει ξαναπάρει ανθρώπους από εμάς.»
«Κανονικά θέλεις σκότωμα,» του είπε η Άνμα, με τα μάτια της να
γυαλίζουν άγρια. «Εκτύπωσέ μας τώρα τις πληροφορίες γι’αυτόν τον
Καρνάθο’μορ τον Τεχνοχειρούργο.»
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«Θα υποσχεθείτε, όμως, να φύγετε ήσυχα, χωρίς–»
«Δε σου υποσχόμαστε τίποτα, κάθαρμα! Εκτύπωσε τις πληροφορίες,
αλλιώς θα σε σκοτώσω με τα δόντια μου!»
Ο Βόρντικαλ-Βορ έστρεψε το βλέμμα του στη Τζέσικα.
«Θα φύγουμε,» του είπε εκείνη, ψύχραιμα. «Σ’το υπόσχομαι.»
Ο ευγενής πληκτρολόγησε ξανά και ένα μηχάνημα άρχισε να εκτυπώνει φύλλα.
(Όταν τελείωσαν το φαγητό και την κουβέντα, και ήταν φανερό πως
η Βερενίκη αισθανόταν πλέον αρκετά άνετα εδώ, η Θάλεια τής έδωσε
μαξιλάρι, σεντόνι, και κουβέρτα και την άφησε να κοιμηθεί στον καναπέ του σαλονιού.
Η ίδια πήγε στο υπνοδωμάτιό της, και καθώς έπεφτε για ύπνο αναρωτήθηκε αν θα ονειρευόταν ξανά τη Νορέλτα-Βορ.)
Οι άνθρωποι μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο» πανικοβλήθηκαν μόλις
συνειδητοποίησαν ότι ήταν αποκλεισμένοι εκεί. Προσπαθούσαν να
χρησιμοποιήσουν τηλεπικοινωνιακές συσκευές για να ζητήσουν βοήθεια, αλλά τις έβρισκαν όλες άχρηστες. Χτυπούσαν τα μεταλλικά τμήματα που έκλειναν τις εξώπορτες και τα παράθυρα, αλλά δεν μπορούσαν να τα σπάσουν.
Ήταν φανερό πως όλη αυτή η υπόθεση τούς έμοιαζε με εφιάλτης.
Η Κορίνα τούς παρακολουθούσε και περίμενε να... ξυπνήσουν. Τώρα
είχαν ξεχάσει τους ρόλους τους, μα σύντομα θα επέστρεφαν σ’αυτούς·
δεν υπήρχε αμφιβολία.
Και η Κορίνα είχε φροντίσει να έχουν στη διάθεσή τους πραγματικά
όπλα, όχι ψεύτικα. Απλώς στα γυρίσματα δεν ήταν οπλισμένα· ήταν
όλα άσφαιρα. Όμως υπήρχαν γεμιστήρες κρυμμένοι σε διάφορα σημεία του «Εμπορικού Κέντρου». Η Κορίνα επίτηδες τούς είχε βάλει εκεί· και δεν είχε αμφιβολία ότι οι ηθοποιοί της θα τους έβρισκαν.
Όπως επίσης θα έβρισκαν τα κρυμμένα τρόφιμα και τις κρυμμένες
ενεργειακές φιάλες.
Θα έπαιζαν ξανά τους ρόλους τους. Αλλά το τέλος θα ήταν αβέβαιο.
Η Κορίνα παρακολουθούσε, μέσα από τους κρυφούς τηλεοπτικούς
πομπούς, με μεγάλο ενδιαφέρον.
Η Άνμα τράβηξε ξαφνικά το ενεργειακό πιστόλι της και πυροβόλησε τον Βόρντικαλ στο κεφάλι. Το σώμα του έκανε σπασμούς ενώ
ήταν ακόμα όρθιο· ύστερα κατέρρευσε στο πάτωμα κι έμεινε ακίνητο.
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Η Βιργινία κοίταζε με γουρλωμένα μάτια.
Η Τζέσικα είπε, με αδιάφορο τόνο στη φωνή της: «Ίσως να τον σκότωσες ή να τον άφησες ανάπηρο. Ενεργειακή ριπή στο κεφάλι από τόσο κοντά–»
Η Άνμα τον κλότσησε στα πλευρά. «Κανονικά, όλους πρέπει να τους
σκοτώσουμε εδώ μέσα!» Πήρε τα εκτυπωμένα χαρτιά απ’το μηχάνημα,
τα δίπλωσε, και τα έκρυψε στο εσωτερικό του πανωφοριού της.
«Μην είσαι ανόητη, Αδελφή μου. Δε μπορείς να εξολοθρεύσεις μόνη
σου όλους τους Ανθρωποκλέφτες. Και τώρα καλύτερα να φύγουμε
από δω. Γρήγορα. Προτού οι άλλοι πάρουν είδηση ότι αυτοί οι δυο» –
έριξε μια ματιά στον Βόρντικαλ και στη λιπόθυμη γυναίκα – «αργούν
πολύ να εμφανιστούν.»
Η Άνμα άνοιξε τα πατζούρια του παραθύρου του γραφείου. «Θα
μπορούσαμε να κατεβούμε από δω.»
«Προτιμότερο απ’το να πάρουμε το ελικόπτερο,» σχολίασε η Βιργινία με αδύναμη φωνή.
«Σίγουρα,» συμφώνησε η Τζέσικα, και άνοιξε το τζάμι του παραθύρου. «Πηγαίνω πρώτη.» Μουρμούρισε για λίγο ακατανόητα λόγια· έπειτα έβγαλε τις μπότες της και πάτησε στο περβάζι. Ο Μελανόπτερος,
που μέχρι στιγμής ήταν στον ώμο της, πέταξε από εκεί, φτεροκοπώντας. Η Τζέσικα πιάστηκε στον τοίχο έξω απ’το παράθυρο με γυμνά
χέρια και πόδια, σαν να ήταν έντομο: οι παλάμες και οι πατούσες της
κολλούσαν στις πέτρες. Άρχισε να κατεβαίνει χωρίς δυσκολία.
Η Άνμα έβγαλε το σχοινί απ’τον ώμο της κι έπιασε τον γάντζο του
στην άκρη του παραθύρου. «Εσύ πρώτα,» είπε στη Βιργινία, κι έδεσε
ένα μέρος του σχοινιού γύρω από τη μέση της κοπέλας. «Τα πόδια σου
πάντα να τάχεις πάνω στον τοίχο και να κατεβαίνεις σταθερά. Δε θα
σ’αφήσω να πέσεις. Μη φοβάσαι. Πρόσεχε μόνο να αποφεύγεις τα παράθυρα παρακάτω – να περνάς από δίπλα τους, όχι από μπροστά
τους.»
Η Βιργινία κατένευσε· το χρυσαφένιο δέρμα της είχε αδυνατίσει. Κάθισε στο περβάζι του παραθύρου, πιάστηκε απ’το σχοινί, κι έκανε να
κατεβεί. Στην αρχή πανικοβλήθηκε: τα πόδια της κλότσησαν τον αέρα,
ξέφρενα· τα χέρια της κρατιόνταν από το σχοινί κοκαλωμένα. «Άνμα!»
έκανε πνιχτά. «Άνμα!»
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«Μη φοβάσαι. Κρατάω το σχοινί, άρα κρατάω κι εσένα. Είναι δεμένο
γύρω σου· δεν πέφτεις. Κατέβα σταθερά. Μόνο από τον φόβο σου
μπορεί κάτι κακό να συμβεί, με καταλαβαίνεις; Κατέβα σταθερά· δεν
πέφτεις. Και να περνάς δίπλα από τα άλλα παράθυρα, όχι από μπροστά τους· γιατί μπορεί να σε δουν και να μπλέξουμε όλες.»
Η Βιργινία πήρε μια βαθιά ανάσα. Έβαλε τα πόδια της πάνω στον
τοίχο κι άρχισε να κατεβαίνει. Στην αρχή, πιο αργά· μετά, πιο γρήγορα.
Δεν άργησε και τόσο να περάσει ανάμεσα από τα καγκελωτά παράθυρα του δεύτερου και του πρώτου ορόφου και να φτάσει στον δρόμο,
πλάι στη Τζέσικα.
Χαμογέλασε, ανακουφισμένη.
Η μονόφθαλμη Θυγατέρα τής έλυσε το σχοινί από τη μέση. «Σ’το είπα ότι εσένα θα σε πάμε σε τσίρκο στο τέλος.»
Η Άνμα κατέβηκε τελευταία αλλά πολύ πιο γρήγορα από τη Βιργινία.
Και οι τρεις τους εξαφανίστηκαν μες στα σκοτάδια της Σκοτεινής Συνοικίας.
(Η Νορέλτα έφτασε στο τέλος της διαδρομής και, γι’ακόμα μια φορά,
ήρθε σε άμεση επαφή με την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια. Ο χώρος
και ο χρόνος ξεδιπλώθηκαν ολόγυρά της σαν ένα απέραντο πληροφοριακό πλέγμα, και η Νορέλτα γλιστρούσε επάνω στα ρεύματά του. Είδε
τη Θάλεια να κοιμάται... τώρα, σωστά; Αυτό συνέβαινε τώρα... Η Νορέλτα κοίταξε προς το παρελθόν της Θάλειας και είδε τον εαυτό της
εκεί, στο διαμέρισμά της. Είδε πώς είχε συμπεριφερθεί, και δεν της άρεσε· ήταν απότομη· παράλογη· αγενής, αναμφίβολα.
Ακολούθησε μια ροή παράπλευρη, αλλά παρελθοντική κι αυτή, και
αντίκρισε τις δύο αριστοκράτισσες, τη Φαίδρα Χρυσόχρωμη και τη
Γολρίκα-Ρίε, να ερωτοτροπούν επάνω στο πάτωμα ενός έρημου δωματίου, χαρούμενες, μεθυσμένες από τις αλχημικές αλλαγές στα σώματά τους. Δεν φαίνονταν καθόλου θυμωμένες μεταξύ τους. Η Νορέλτα
τις παρακολούθησε διασκεδασμένη.
Τις άκουσε να μιλάνε για τη Θάλεια. Ολόκληρη την ημέρα μιλούσαν
για τη Θάλεια. Τη θεωρούσαν ύπουλη, ότι τις είχε κοροϊδέψει. Αλλά δεν
είχαν καταλάβει πως η αλχημίστρια τις είχε κάνει επίτηδες να επιθυμούν η μία την άλλη· απλώς ήταν οργισμένες μαζί της επειδή είχε κρύψει στη μία το ότι είχε μιλήσει με την άλλη.
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Θα πήγαιναν να τη βρουν αύριο – αυτό αποφάσισαν στο τέλος της
ημέρας: Θα πήγαιναν να τη βρουν και να λογαριαστούν μαζί της.
«Θάλεια,» είπε η Νορέλτα-Βορ, έχοντας μπει σαν νυχτερινή διαρρήκτρια στο διαμέρισμά της. «Θάλεια!»
Η Αδελφή της ανασηκώθηκε πάνω στο κρεβάτι. «Εσύ πάλι...»
«Συγνώμη για πριν,» της είπε η Νορέλτα. «Ήμουν αγενής. Και ξέρεις
τι νομίζω; ότι αυτό το φυλαχτό κάπως επηρεάζει τα μυαλά μας.»
Η Θάλεια συνοφρυώθηκε, συλλογισμένη.
«Δεν ήμουν ο εαυτός μου, είμαι σίγουρη. Πρέπει να σκεφτώ τι θα κάνω με το φυλαχτό...»
«Φέρ’ το εδώ,» πρότεινε η Θάλεια, «να το ερευνήσουμε μαζί.»
Η Νορέλτα κούνησε το κεφάλι. «Όχι, δε νομίζω ότι αυτή θα ήταν καλή ιδέα.» Και ρώτησε: «Η Βερενίκη πώς είναι;»
«Καλά. Κοιμάται στο σαλόνι. Δεν τη συνάντησες... μπαίνοντας;»
Η Νορέλτα γέλασε. «Δεν μπήκα όπως νομίζεις. Τέλος πάντων. Η Γολρίκα-Ρίε και η Φαίδρα θα έρθουν να σε βρουν αύριο, από το πρωί κιόλας. Έχουν καταλάβει πως έκρυψες από τη μία το ότι μίλησες με την
άλλη· και δεν τους αρέσει. Κατά τα άλλα, είναι ευχαριστημένες.» Γέλασε ξανά. «Φαίνεται να πέρασαν καλά – αν και εμένα δεν μ’αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια, προσωπικά. Δεν κατάλαβαν, όμως, ότι τις
έκανες να επιθυμούν η μία την άλλη,» πρόσθεσε· «δεν το υποψιάζονται
καθόλου αυτό.»
Η Θάλεια σηκώθηκε από το κρεβάτι, και ήταν ντυμένη με πολύ προκλητικά εσώρουχα – μάλλον μόνο εδώ, στο όνειρο. «Ίσως με την πρότασή σου να με έμπλεξες, Νορέλτα...» είπε, «αλλά μπορώ να σε συγχωρήσω...» Την πλησίασε.
Η Νορέλτα έκανε πίσω, γελώντας. «Σου είπα, δεν μ’αρέσουν αυτά τα
παιχνίδια εμένα!»
«Ούτε στα όνειρα;»
«Ούτε στα όνειρα.»
«Είσαι πολύ περίεργη!»
«Και μην πιέσεις τη Βερενίκη, αν δεν–»
«Πώς μπορείς να σκέφτεσαι έτσι για μένα;» Η Θάλεια έμοιαζε ξαφνικά προσβεβλημένη. «Δε θα το έκανα ποτέ αυτό!»
Η Νορέλτα νόμιζε ότι της έλεγε αλήθεια. Ένευσε. «Εντάξει. Απλώς
θέλω να ξέρω ότι δεν θα την τρομάξεις.»
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Η Θάλεια την αγριοκοίταζε. «Είσαι απαράδεκτη, το ξέρεις;»
Η Νορέλτα γέλασε. «Μου το έχουν ξαναπεί. Τώρα πρέπει να φύγω.»
Αισθανόταν ένα από τα χρονικά ρεύματα να την τραβά μακριά από
εδώ. «Να προσέχεις τη Βερενίκη.»
Και έφυγε. Γλίστρησε μέσα στον χρόνο και λιγάκι μέσα στον χώρο,
και είδε τη Θάλεια και τη Βερενίκη να απομακρύνονται από την πολυκατοικία της αλχημίστριας, μ’ένα τετράκυκλο όχημα, να ταξιδεύουν
στην Ατέρμονη Πολιτεία. Πού κατευθύνονταν;
Η Νορέλτα δεν μπόρεσε να τις ακολουθήσει· παρασύρθηκε από άλλα
ρεύματα του ενεργειακού πλέγματος της Ρελκάμνια: πήγε μακριά...
μακριά...)
Επέστρεψαν στον Σκοτεινό Ήλιο. Πήραν τα οχήματά τους από εκεί
και έφυγαν. Ταξίδεψαν μες στη νύχτα. Η Τζέσικα οδηγούσε, καβάλα
στο δίκυκλό της, με τον Μελανόπτερο να φτερουγίζει από πάνω της.
Είχε πει πως θα τις πήγαινε σ’ένα άλλο πανδοχείο, μακριά από εδώ.
Η Βιργινία ρώτησε την Άνμα: «Θα με βοηθήσεις πάλι; Θα με βοηθήσεις να τους βρω;»
«Θα σε βοηθήσω να βρεις τον πατέρα σου. Για τον Ελεσνόρο δεν
μπορώ να κάνω τίποτα, Βιργινία. Οι Θυγατέρες δεν πάνε σε άλλες διαστάσεις. Εκεί οι δυνάμεις μας χάνονται.»
Μια στιγμή προβληματισμένου δισταγμού· ύστερα: «Σ’ευχαριστώ.»
«Μακάρι να μπορούσα να κάνω περισσότερα... Όχι μόνο για σένα.»
Στο μυαλό της ήταν οι Ανθρωποκλέφτες. Και όλα τα θύματα των Ανθρωποκλεφτών.
Η Θάλεια ξύπνησε με το χάραμα. Όχι εξαιτίας του ονείρου με τη
Νορέλτα-Βορ, αλλά επειδή ένας έντονος πόνος τη διαπερνούσε. Ξεκινούσε από το δεξί της πέλμα και διέτρεχε όλο της το πόδι.
Το σημάδι της!
Η Θάλεια σηκώθηκε από το κρεβάτι, μορφάζοντας, τυλίγοντας τη
ρόμπα γύρω της γιατί έκανε ψύχρα. Μόνο ένα πράγμα μπορούσε να
σημαίνει τέτοιος πόνος: Το σημάδι της της ζητούσε να εγκαταλείψει
την τωρινή της ζωή, να φύγει μακριά από εδώ.
Επειδή θα έρχονταν η Γολρίκα-Ρίε και η Φαίδρα Χρυσόχρωμη; Ίσως.
Ή ίσως να ήταν απλά τυχαίο. Η Πόλη ήθελε να την τραβήξει αλλού.
Η Θάλεια το είχε πια συνηθίσει αυτό, ύστερα από τόσα χρόνια· δεν
την ενοχλούσε και τόσο. Αν και πάντα ήταν λιγάκι δυσάρεστο όταν
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έπρεπε να εγκαταλείψει μια ζωή που είχε βρει βολική. Και εδώ, στην
Ανακτορική Συνοικία, δουλεύοντας ως αλχημίστρια, είχε μείνει τέσσερα χρόνια.
Πήγε να ξυπνήσει τη Βερενίκη. Καλύτερα να έφευγαν προτού οι δύο
αριστοκράτισσες έρχονταν να χτυπήσουν την πόρτα.
Όταν η Γολρίκα και η Φαίδρα χτύπησαν την εξώπορτα
του διαμερίσματος της Θάλειας, κανείς δεν τους απάντησε.
«Άνοιξέ μου, Θάλεια!» φώναξε η Γολρίκα. «Το ξέρω ότι
είσαι μέσα!»
Ξανά, καμία απάντηση.
«Μας κρύβεται,» είπε η Φαίδρα χαμηλόφωνα. «Πρέπει
να μας είδε να ερχόμαστε. Ή να μας βλέπει τώρα από το
ματάκι.»
Η Γολρίκα χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. «Άνοιξέ μας,
Θάλεια! Αλλιώς θα βρούμε άλλο τρόπο για να μπούμε!»
«Μη στεναχωριέσαι, καρδιά μου,» της είπε η Φαίδρα.
«Θα μας ανοίξει, θέλοντας και μη.» Έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό πομπό από την τσάντα της και κάλεσε έναν μάγο
του τάγματος των Τεχνομαθών με τον οποίο είχε συναναστροφές πολλές φορές στο παρελθόν και της είχε κάνει
αρκετές δουλειές – όχι όλες νόμιμες.
Ύστερα από καμια ώρα – κατά την οποία οι δύο αριστοκράτισσες στέκονταν έξω από την πόρτα του διαμερίσματος της αλχημίστριας – ο μάγος ήρθε και τις συνάντησε.
«Υπάρχει κίνδυνος μέσα;» ρώτησε τη Φαίδρα.
«Δε νομίζω. Μια χαζή είναι, μόνο, η οποία μου κρύβεται.»
Ο μάγος άγγιξε την κλειδαριά, μουρμούρισε τα λόγια για
ένα ξόρκι, και ο μηχανισμός μετά από λίγο ακούστηκε να
γυρίζει. «Αρκετά καλή κλειδαριά,» σχολίασε ο μάγος. «Με
δυσκόλεψε.»
Η Γολρίκα έσπρωξε την πόρτα. «Βγες, Θάλεια!» φώναξε.
«Να μιλήσουμε θέλουμε!»
Αλλά, όπως σύντομα διαπίστωσαν, κανείς δεν ήταν στο
διαμέρισμα, και τα περισσότερα πράγματα είχαν εξαφανιστεί. Μόνο τα έπιπλα είχαν μείνει. Τα αλχημικά εργαλεία
της Θάλειας δεν ήταν πλέον στο εργαστήριό της.
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«Δεν το πιστεύω!» είπε η Γολρίκα-Ρίε. «Έφυγε.»
«Τόσο πολύ φοβόταν ότι θα...; Αλλά... για στάσου, καρδιά
μου! Δε μπορεί να υπολόγιζε ότι θα το καταλαβαίναμε,
σωστά; Πρέπει να νόμιζε ότι δεν θα το καταλαβαίναμε.» Η
Φαίδρα ήταν μπερδεμένη.
Και η Γολρίκα το ίδιο. Συνοφρυώθηκε. «Ναι,» είπε. «Λογικά, ναι... δεν μπορεί να νόμιζε ότι θα το καταλαβαίναμε...
Δεν... Κάτι δεν βγάζει νόημα, Φαίδρα! Πώς είναι δυνατόν
να μας περίμενε; Δεν είπαμε σε κανέναν ότι θα ερχόμασταν εδώ!»
«Μπορεί να μας παρακολουθούσε κάπως.»
«Μα, τι είναι – κατάσκοπος; Μια αλχημίστρια είναι!»
«Θα την ξαναβρούμε,» είπε η Φαίδρα. «Δε μπορεί νάχει
πάει μακριά. Κάπου μες στην Ανακτορική Συνοικία πρέπει
να είναι. Απλώς άλλαξε σπίτι.»
Η Θάλεια και η Βερενίκη πλησίαζαν τη Μακριά Λεωφόρο μέσα στο
τετράκυκλο όχημα της αλχημίστριας, βγαίνοντας από την Ανακτορική
Συνοικία και μη σκοπεύοντας να επιστρέψουν σύντομα.
Η Βερενίκη είχε σκεφτεί δυο φορές να μείνει πίσω, αφού το δικό της
σημάδι δεν την πονούσε· αλλά νόμιζε ότι είχε αρχίσει να συμπαθεί τη
Θάλεια, έτσι την είχε ακολουθήσει. Επιπλέον, ακόμα την τρόμαζαν λιγάκι αυτά που έβλεπε ως Θυγατέρα της Πόλης. Δεν ήθελε να είναι μόνη. Όχι από τώρα.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΟΓΔΟΗ
Όταν το αρχικό ξάφνιασμα, η αρχική ανησυχία, και ο αρχικός τρόμος
πέρασαν, οι άνθρωποι μέσα στο αποκλεισμένο οικοδόμημα ξεκίνησαν
να οργανώνονται για να επιβιώσουν. Και το μυαλό τους πήγε αμέσως,
συλλογικά, προς την κατεύθυνση της ταινίας που γύριζαν προτού αποκλειστούν.
«Η υπόθεση μοιάζει με κακόγουστο αστείο,» είπε ο Χρίστος, ενώ όλοι
– ηθοποιοί και κομπάρσοι – ήταν συγκεντρωμένοι στο ισόγειο του Εμπορικού Κέντρου, σε μια μεγάλη αίθουσα με σιντριβάνι. «Είναι σαν να
συμβαίνει στην πραγματικότητα εκείνο που γινόταν στο σενάριο.»
«Δε βλέπουμε καμια μάγισσα πουθενά, όμως, ε;» αστειεύτηκε ο Ρόλεμ– ο Τζακ, δηλαδή, θύμισε στον εαυτό του ο Χρίστος· ο Τζακ. Αλλά το
Ρόλεμ – το όνομα του ρόλου του Τζακ – ερχόταν πολύ πιο εύκολα στο
νου του, για κάποιο λόγο. Γλιστρούσε εκεί αβίαστα, αντικαθιστώντας
το Τζακ.
«Δεν έχει πλάκα,» είπε η Ζιλκάμα στον Ρόλεμ, αυστηρά. «Και σίγουρα
δεν είναι αστείο,» πρόσθεσε, ρίχνοντας μια ματιά και σ’αυτόν και στον
Χρίστο.
Ο τελευταίος ένευσε. Και την Ευτυχία πιο άνετα με το όνομα του ρόλου της τη σκεφτόταν – Ζιλκάμα. «Πρέπει να οργανωθούμε,» είπε. «Να
δούμε τι αποθέματα έχουμε.»
«Κι ας ελπίσουμε να μην καταλήξουμε όπως στην ταινία!» γέλασε ο
Ρόλεμ.
«Όταν μας τελειώσουν τα τρόφιμα, θα πάψεις να νομίζεις ότι έχει
πλάκα!» του είπε απότομα, άγρια ίσως, ο Χρίστος. Και όλοι τώρα τον
κοίταζαν όπως μέσα στην ταινία, νόμιζε. Τότε συνειδητοποίησε ότι
είχε χρησιμοποιήσει ακριβώς τα ίδια λόγια όπως σε μια παρόμοια σκηνή της ταινίας, όπου είχε εκνευριστεί από τα αστεία του Ρόλεμ που
γίνονταν ολοένα και πιο ανόητα.
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«Ας ηρεμήσουμε,» είπε η Μαργκώ. «Όλοι.»
«Κι ας αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε ό,τι μπορούμε,» πρόσθεσε η
Ελεονόρα. «Μέσα σ’ολόκληρο αυτό το οικοδόμημα πρέπει να υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να
επιβιώσουμε μέχρι να έρθουν να μας βγάλουν από εδώ.» Τα μέλη της
συμμορίας της είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, μοιάζοντας να τη βλέπουν ως αρχηγό τους, έτοιμοι να την υπερασπιστούν.
Ο Χριστός τούς ατένιζε με καχυποψία. Είχαν μπερδέψει την πραγματικότητα με την ταινία, οι ανόητοι;
Μετά, συνειδητοποίησε ξανά ότι συνέχιζε να σκέφτεται τους πάντες
με τα ονόματα που είχαν στο σενάριο...
(Η Νορέλτα-Βορ ταξίδευε μέσα στα ενεργειακά ρεύματα της Ρελκάμνια, νιώθοντας χαμένη. Πόση ώρα είχε περάσει εκεί όπου στεκόταν
το σώμα της; Την άλλη φορά δεν είχαν περάσει πάνω από πέντε λεπτά.
Συνέβαινε το ίδιο τώρα;
Μα... τι ήταν ο χρόνος; Ένα αστείο, φυσικά!
Η Νορέλτα γέλασε, κι άκουσε το γέλιο της να αντηχεί μέσα από δεκάδες δρόμους, σήραγγες, παράθυρα, δωμάτια, εισόδους, σωλήνες,
φωταγωγούς της Ατέρμονης Πολιτείας. Είδε ανθρώπους – ξαφνικές
εικόνες μέσα στη νόησή της – να γυρίζουν προσπαθώντας να εντοπίσουν τον ήχο, μάταια. Κάποιοι νόμιζαν ότι είχαν ακούσει το γέλιο
στοιχειακού.
Η Νορέλτα γέλασε ξανά.
Είμαι σαν τις μυθικές Θυγατέρες στις ιστορίες!
Χώθηκε μες στις σελίδες ενός βιβλίου κι άρχισε να διαβάζει. Ήταν
ένα τυχαίο ρομάντζο ξεχασμένο πάνω σ’ένα τραπεζάκι μιας καφετέριας. Το βαρέθηκε κι έφυγε.
Παραπάτησε πάνω στα ενεργειακά ρεύματα. Ο χώρος έχασε κάθε
νόημα για μερικές στιγμές–
(στιγμές;)
(ώρες;)
(αιώνες;)
–και μετά η Νορέλτα δεν ήταν πλέον σε επαφή με την ενεργειακή
φύση της Ρελκάμνια.
Αλλά, επίσης, δεν βρισκόταν στο ίδιο μέρος όπου είχε τελειώσει τη
διαδρομή του φυλαχτού.
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Και ήταν μέρα, όχι νύχτα!)
Αφού διέσχισαν εκατοντάδες χιλιόμετρα επάνω στη γιγάντια Μακριά Λεωφόρο, έφτασαν σε μια συνοικία που η Άνμα είπε στη Βιργινία
ότι ονομαζόταν Ραβδωτή. Η Θυγατέρα της Πόλης οδηγούσε το τετράκυκλο όχημα, ως συνήθως. Είχαν ταξιδέψει μέχρι εδώ από τις Σκοτεινές Συνοικίες, περνώντας από τη Νυχωτή (βλέποντας ξανά τους γατοκαβαλάρηδες που τόσο εντυπωσίαζαν τη Βιργινία!), από τα Τελειώματα, και, πιάνοντας τη Μακριά Λεωφόρο, από πολλές άλλες συνοικίες
που η Βιργινία ή τις είχε ακούσει μόνο ή δεν τις ήξερε καθόλου. Αν δεν
ανησυχούσε για τον πατέρα της, όλα τούτα θα ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι, υπέθετε. Ήταν, από μια άποψη, σαν όνειρο. Σαν όνειρο που εναλλασσόταν με εφιάλτη. Η Βιργινία ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έβρισκε
τον εαυτό της μαζί με μια γυναίκα που... που ήταν μυθική, βασικά. Κάτι
σαν στοιχειακό της Ρελκάμνια, μα τον Κρόνο!
«Τι είναι εδώ;» ρώτησε. «Είναι φιλικό μέρος;»
«Αρκετά φιλικό,» αποκρίθηκε η Άνμα, οδηγώντας μέσα στη Ραβδωτή. Ήταν νύχτα και γύρω τους υπήρχαν ψηλές πολυκατοικίες, ουρανοξύστες, γέφυρες, φωτεινές πινακίδες, προβολείς, μεγάλα ολογράμματα. Η Βιργινία έβλεπε περίπτερα, εστιατόρια, μπαρ, κινηματογράφους,
ένα καζίνο, ένα καμπαρέ.
«Έχει νυχτερινή κίνηση...»
«Αυτή η γειτονιά, ναι, έχει.»
«Πώς λέγεται;»
«Ζυγαριά.»
«Είμαστε μακριά από το Χρηματοκοπείο;»
«Όχι πολύ. Δες και μόνη σου.» Της έδωσε τον χάρτη τους, διπλωμένο
έτσι ώστε να φαίνεται η νότια μεριά της Ατέρμονης Πολιτείας. Το δάχτυλό της έδειξε τη Ραβδωτή. «Εδώ είμαστε· βλέπεις;»
«Ναι.» Η Ραβδωτή ήταν στα νότια της Μακριάς Λεωφόρου. Από την
άλλη μεριά, στα βόρεια, ήταν μια συνοικία που ονομαζόταν Σύμφυρμα.
Και το Συγκλητικό Ανάκτορο δεν ήταν και τόσο μακριά από εδώ –
προς τα βόρεια και ανατολικά. Το είχαν προσπεράσει αλλά χωρίς να το
δουν· δεν ήταν πλάι στη Μακριά Λεωφόρο.
Νότια της Ραβδωτής η Βιργινία είδε έναν μεγάλο δρόμο που άκουγε
στο όνομα Οδός Κηπευτηρίου· και κάθετος σ’αυτόν ήταν ένας άλλος
δρόμος, η Οδός Χρηματοκοπείου, πηγαίνοντας προς τα νότια και κα411
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ταλήγοντας στο Χρηματοκοπείο, το οποίο ήταν ακριβώς κάτω από το
Κηπευτήριο.
«Γιατί το λένε Χρηματοκοπείο;»
«Δεν έχω ξαναπάει σ’αυτό το μέρος,» είπε η Άνμα, «αλλά έχω ακούσει ότι, πριν από αιώνες, κάποιοι έκοψαν εκεί τα πρώτα δεκάδια της
οικονομίας της Ρελκάμνια. Δε νομίζω, πάντως, ότι κόβουν πια χρήματα
στη συγκεκριμένη συνοικία· απλώς έχει μείνει το όνομα.»
Η Βιργινία αναστέναξε. «Η Τζέσικα έπρεπε να είχε έρθει μαζί μας. Εκείνη ξέρει αυτά τα μέρη!»
Η Άνμα ανασήκωσε τους ώμους. «Η Πόλη την οδηγούσε αλλού.»
«Δε νομίζω ότι με συμπαθούσε...»
Η Άνμα γέλασε. «Δε νομίζω ότι η Τζέσικα συμπαθεί πολλούς.» Τις είχε εγκαταλείψει όταν έπιασαν τη Μακριά Λεωφόρο, στα δυτικά σύνορα των Τελειωμάτων, φεύγοντας με το δίκυκλό της προς τα βόρεια,
μπαίνοντας στον Σταθμό. Ίσως να σκόπευε να πάει κάπου με τρένο.
«Δεν καταλαβαίνω, τότε, γιατί μας βοήθησε να βρούμε τη βάση των
Ανθρωποκλεφτών.»
«Δεν καταλαβαίνεις γενικά τις Θυγατέρες της Πόλης, μου φαίνεται.»
«Αυτό είναι αλήθεια. Σου χρωστάω χάρη, Άνμα – για πάντα θα σου
χρωστάω – αλλά ούτε εσένα σε καταλαβαίνω, ουσιαστικά. Αυτό που
κάνεις για μένα – το ρίσκο που παίρνεις... μοιάζει τρελό. Ποια άλλη θα
το έκανε, εκτός αν ήταν πολύ καλή φίλη μου;»
«Αν ήσουν αγέραστη και σχεδόν αθάνατη, και δεν μπορούσες ποτέ
να μείνεις πουθενά, και έβλεπες στην Πόλη τα πράγματα που βλέπουμε εμείς, θα κατανοούσες ότι τα πάντα στη διάστασή μας είναι ένα
παιχνίδι. Όλα στη Ρελκάμνια δρόμος είναι, Βιργινία. Μπορεί κάποτε να
σε χρειαστώ, γι’αυτό η Πόλη τώρα με καθοδήγησε να σε βοηθήσω. Τα
πάντα συνδέονται μεταξύ τους· τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Η βοήθεια
που σου προσφέρω δημιουργεί μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων
ώς τα πέρατα της Ρελκάμνια.»
Η Βιργινία την κοίταζε με αμφιβολία στο βλέμμα της.
Η Άνμα χαμογέλασε λεπτά. «Δεν καταλαβαίνεις,» είπε ξανά. «Στην
Πόλη δεν υπάρχουν συμπτώσεις, ουσιαστικά· μόνο πολεοτύχη. Ακόμα
και οι συμπτώσεις που μοιάζουν με απλές συμπτώσεις έχουν δημιουργηθεί από αλληλουχίες γεγονότων που δεν μπορείς να διανοηθείς. Ούτε εγώ δεν μπορώ να τις διανοηθώ, ούτε κανένας.
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»Τέλος πάντων· πάμε στο ξενοδοχείο μας τώρα.» Έστριψε προς τα
δεξιά, μπαίνοντας σ’ένα πιο ήσυχο μέρος ανάμεσα στα ψηλά οικοδομήματα.
«Ποιο ξενοδοχείο μας;»
Η Άνμα συνέχισε να χαμογελά. Και μετά από λίγο έφτασαν.
(Η Κορίνα παρακολουθούσε τους ηθοποιούς και τους κομπάρσους
με ενδιαφέρον μέσα από τη χωρισμένη στα τέσσερα οθόνη του φορητού της συστήματος, ενώ συγχρόνως έτρωγε ξηρούς καρπούς και έπινε Κρύο Ουρανό από ένα μικρό μπουκάλι. Ήταν καθισμένη οκλαδόν
επάνω στο κρεβάτι του δωματίου της, στο ξενοδοχείο. Κάθε τόσο έπιανε το σημειωματάριό της από δίπλα και σημείωνε κάτι με στιλογράφο.)
Η Νορέλτα-Βορ κοίταξε γύρω της. Βρισκόταν στη σκιά μιας γέφυρας.
Από τ’αριστερά το μέρος ήταν ελεεινό, γεμάτο σκουπίδια, κι ένας σκύλος ήταν ξαπλωμένος ανάμεσα τους. Από τα δεξιά περνούσαν οχήματα
και φαινόταν να υπάρχει κάμποση κίνηση.
Επίσης, ήταν πρωί. Η Νορέλτα ακόμα δεν μπορούσε να το πιστέψει.
«Πού σκατά είμαι;» μουρμούρισε. Μέχρι στιγμής δεν είχε φανταστεί
ότι το φυλαχτό μπορούσε πραγματικά να μεταφέρει το σώμα της από
τη μια μεριά της Ρελκάμνια στην άλλη! Νόμιζε ότι μπορούσε να της
δίνει μόνο πληροφορίες.
«Μα τον Κρόνο...» μονολόγησε. Έχω γίνει σαν τις μυθικές Θυγατέρες
για τις οποίες γράφουν σε κάτι τρελά βιβλία!
Βάδισε προς τα εκεί όπου έβλεπε οχήματα να περνάνε. Βρέθηκε
σ’έναν μεγάλο δρόμο. Αντίκρυ της ήταν ένα οικοδόμημα που η πινακίδα του έγραφε με γιγάντια γράμματα: Η ΜΙΚΡΗ ΡΕΛΚΑΜΝΙΑ. Φαινόταν για καζίνο, και τώρα ήταν κλειστό, της έλεγαν τα πολεοσημάδια. Η
Μικρή Ρελκάμνια... Η Νορέλτα δεν το είχε ξανακούσει. Κοίταξε τις πινακίδες των δρόμων· δεν νόμιζε ότι ήταν σε κάποιο από τα γνωστά της
μέρη.
Κοίταξε το ρολόι στον καρπό της. Έδειχνε νυχτερινή ώρα.
«Τα μπέρδεψα...» είπε, απεγνωσμένα. «Τα μπέρδεψα πολύ!...»
Απέφυγε την κλοτσιά της Λύκαινας,
πήδησε πίσω·
απέφυγε και δεύτερη κλοτσιά από τη Λύκαινα:
και τώρα την ήξερε –
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είχε διαβάσει όλα τα σημάδια γύρω της.
Η Ανίκητη Αλβέρτα χαμογέλασε.
Η επόμενη κλοτσιά δεν άργησε να έρθει, αυτή τη φορά προς το κεφάλι της – ακριβώς όπως υπολόγιζε. Σκύβοντας, άρπαξε το πόδι της
Λύκαινας του Κάτω Κόσμου, το έστριψε, και την έριξε στα χαλίκια της
αρένας. Η Λύκαινα ούρλιαξε μέσα από το σιδερένιο κράνος της, και
κλότσησε την Αλβέρτα στο γόνατο, με το άλλο πόδι.
Η Αλβέρτα παραπάτησε, αναγκαζόμενη να ελευθερώσει τη Λύκαινα.
Μάλλον δεν είχε «διαβάσει» την αντίμαχό της τόσο καλά όσο νόμιζε,
τελικά. Ήταν σκληρή όπως έλεγαν οι φήμες γι’αυτήν.
Το πλήθος γύρω από την αρένα παρακολουθούσε με αμείωτο ενδιαφέρον. Άνθρωποι του υπόκοσμου όλοι τους. Κανείς δεν περίμενε ότι η
Λύκαινα θα συναντούσε τέτοια αντίσταση.
Η Ανίκητη Αλβέρτα δεν ξανάχε έρθει ποτέ σε τούτα τα νότια μέρη
της Ατέρμονης Πολιτείας.
(Η Νορέλτα-Βορ πλησίασε ένα περίπτερο, κοίταξε τις εφημερίδες
που κρέμονταν εκεί. Και τρομοκρατήθηκε.
Βρισκόταν έξι χρόνια πριν απ’ό,τι θα έπρεπε να βρίσκεται!
Είχε ταξιδέψει έξι χρόνια στο παρελθόν.
Προσπαθώντας να διώξει τον πανικό από το μυαλό της, ρώτησε τον
περιπτερά: «Συγνώμη, τι συνοικία είναι αυτή;»
Ο άντρας την κοίταξε σαν να μην είχε καταλάβει τι του έλεγε. «Ε;...»
«Σε ποια συνοικία βρισκόμαστε; Ποια συνοικία της Ρελκάμνια είναι
αυτή;»
«Η Χορδή, βέβαια. Καλά, δεν ξέρεις πού είσαι; Είσαι ’ντάξει;»
«Ευχαριστώ,» είπε η Νορέλτα, κι έφυγε βιαστικά απ’το περίπτερο.
Πού ήταν η Χορδή; Πού ήταν; Προσπάθησε να θυμηθεί. Κάπου επί
της Μακριάς Λεωφόρου δεν ήταν; Ίσως κοντά στην Ιερή Συνοικία.
Μπορεί η Νορέλτα, τελικά, να μην είχε ταξιδέψει και τόσο μακριά. Μέσα στον χώρο, δηλαδή. Γιατί μέσα στον χρόνο–
Μα τον Κρόνο, έξι χρόνια στο παρελθόν! Μα τον Κρόνο!
Πρέπει να γυρίσω πίσω. Ακολουθώντας τα πολεοσημάδια – που, για
κάποιο λόγο, της φαίνονταν περίεργα: ίσως επειδή δεν βρισκόταν εκεί
όπου κανονικά έπρεπε να βρίσκεται – έφτασε σ’ένα άλλο περίπτερο
και ζήτησε έναν χάρτη της Ρελκάμνια. Ο περιπτεράς τής πούλησε έναν.
Η Νορέλτα αγόρασε επίσης ένα μπουκαλάκι Κρύο Ουρανό. Απομα414
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κρύνθηκε απ’το μικρό κατάστημα, άνοιξε το μπουκαλάκι, και ήπιε μια
μεγάλη γουλιά. Διψούσε περισσότερο απ’ό,τι νόμιζε. Έσκισε το πλαστικό κάλυμμα του χάρτη, τον ξεδίπλωσε, κι έψαξε να βρει τη Χορδή.
Έψαξε αρχίζοντας από τις περιοχές κοντά στην Ιερή Συνοικία. Δεν άργησε καθόλου να εντοπίσει τη Χορδή· ήταν απέναντι της Λαμπροφόρου (η οποία ήταν δίπλα στην Ιερή Συνοικία), στην αντικρινή μεριά της
Μακριάς Λεωφόρου.
Εντάξει, σκέφτηκε η Νορέλτα-Βορ, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα,
πρέπει να επιστρέψουμε τώρα, Νορέλτα. Πρέπει να επιστρέψουμε στην
Ιερή Συνοικία. Και μετά από έξι χρόνια. Τράβηξε το περιδέραιο μέσα
από το πουκάμισό της.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε καμια συγκεκριμένη ιδέα πώς ακριβώς να φτάσει στον χωροχρονικό προορισμό της.
Κι αισθανόταν κουρασμένη.
Αλλά δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Άρχισε να βαδίζει, ακολουθώντας τα πολεοσημάδια που της έδειχνε το σχήμα επάνω στον ασημένιο
δίσκο.)
Η Βιργινία ξάπλωσε ανάσκελα στο ένα κρεβάτι του δωματίου που
έκλεισαν, κι έφερε ξανά στο μυαλό της όσα ήξεραν γι’αυτόν τον Καρνάθο’μορ τον Τεχνοχειρούργο – όσα έγραφαν τα εκτυπωμένα χαρτιά
που τους είχε δώσει ο Βόρντικαλ-Βορ.
Ήταν μάγος του τάγματος των Τεχνομαθών – εξ ου και το ’μορ στο
τέλος του ονόματός του. Δούλευε στον υπόκοσμο του Χρηματοκοπείου, και μόνο στον υπόκοσμο· κυρίως σκιερά άτομα συναναστρεφόταν
γιατί έκανε δουλειές παράνομες. Έφτιαχνε τεχνητά μέλη με τρόπους
πειραματικούς και επικίνδυνους, και άλλαζε τα σώματα των ανθρώπων με τρόπους ακόμα πιο πειραματικούς και ακόμα πιο επικίνδυνους.
Μπορούσε να σου αλλάξει τελείως το πρόσωπο. Οι εγκληματίες που
ήθελαν να ξεφύγουν από τους διώκτες τους τον προτιμούσαν.
Ο Τεχνοχειρούργος είχε ένα άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο κάπου
μέσα στο Χρηματοκοπείο, αλλά τα χαρτιά δεν έγραφαν τη θέση του –
μάλλον οι Ανθρωποκλέφτες δεν ήξεραν πού ακριβώς ήταν. Στο εργαστήριο κρατούσε ανθρώπους που δούλευαν γι’αυτόν και ήταν, ουσιαστικά, σκλάβοι του. Δεν τους επέτρεπε να φύγουν, πιθανώς επειδή
φοβόταν ότι θα αποκαλύψουν πληροφορίες για τον ίδιο, για τις μεθόδους του, και για τους εξοπλισμούς του. Είχε μέσα σε όλους εμφυτευ415
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μένο έναν μηχανισμό εντοπισμού και, ίσως, αυτόματου θανάτου. Οι
Ανθρωποκλέφτες δεν έγραφαν λεπτομέρειες· μάλλον δεν γνώριζαν
λεπτομέρειες.
Ο πατέρας της Βιργινίας είχε πουληθεί σ’αυτό το κάθαρμα, και θα είχε τώρα μέσα του έναν από τους μηχανισμούς του...
Καθώς η Άνμα βγήκε από το μπάνιο, η Βιργινία ανασηκώθηκε πάνω
στο κρεβάτι, στηριζόμενη στον αγκώνα. «Τι θα κάνουμε αν δεν μπορούμε να βγάλουμε από μέσα του τον μηχανισμό του μάγου, Άνμα;»
«Θα βρούμε τρόπο.»
«Μα δεν είσαι μάγισσα. Πώς θα το καταφέρεις; Μόλις ο Καρνάθος’μορ καταλάβει ότι ο πατέρας μου δραπετεύει μαζί μας, θα τον
σκοτώσει στιγμιαία, από απόσταση!»
«Θα βρούμε τρόπο, Βιργινία,» επέμεινε η Άνμα. «Η Πόλη θα μας καθοδηγήσει. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο Χρηματοκοπείο.»
«Κι αν η Πόλη δεν θέλει να σώσουμε τον πατέρα μου;»
Η Άνμα χαμογέλασε. «Η Πόλη είναι σαν τον καιρό· δεν έχει τόσο συγκεκριμένες επιθυμίες.»
Δεν μπορούσε να το πιστέψει.
Τα πάντα είχαν αρχίσει να θυμίζουν το σενάριο της Κορίνας.
Μαζί με τέσσερις άλλους φύλακες του Εμπορικού Κέντρου – κομπάρσους – πήγε στην περιοχή που η Ελεονόρα είχε κάνει λημέρι της.
Όλη η συμμορία της ήταν συγκεντρωμένη εκεί, όπως και στην ταινία.
Οι άνθρωποι είχαν τρελαθεί τελείως! Κρατούσαν και όπλα – τα οποία
δεν ήταν άσφαιρα. Πού σκατά είχαν βρει τις σφαίρες;
Τρεις συμμορίτες στάθηκαν στο διάβα του Χρίστου και των συντρόφων του. Ένας είχε καραμπίνα στα χέρια, οι άλλοι ραβδιά. «Τι θέλεις
εδώ;» ρώτησε αυτός με την καραμπίνα, ένας γαλανόδερμος άντρας με
μακριά μαύρα μαλλιά.
«Τι πρόβλημα υπάρχει;» είπε ο Χρίστος. «Κάντε πέρα· θέλω να μιλήσω στην αρχηγό σας!» (Αυτά δεν ήταν τα λόγια που είχε χρησιμοποιήσει και σε μια από τις σκηνές της ταινίας;)
«Δεν πας πουθενά· γύρνα στη δουλειά σου.»
Η αίθουσα ήταν αρκετά μεγάλη, φωτισμένη από ενεργειακές λάμπες,
και πρόσωπα συμμοριτών στράφηκαν προς το μέρος τους. Πού ήταν η
Ελεονόρα;
«Φύγε από μπροστά μου,» είπε ο Χρίστος.
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«Γύρνα στη δουλειά σου,» επέμεινε ο φρουρός.
Ο Χρίστος τού άρπαξε την καραμπίνα κι άρχισαν να παλεύουν. Οι άλλοι δύο έκαναν να χιμήσουν στον Χρίστο από δίπλα, αλλά οι τέσσερις
σύντροφοί του τους έσπρωξαν, απομακρύνοντάς τους, κρατώντας ραβδιά κι αυτοί.
Συμμορίτες σηκώνονταν από διάφορα σημεία της αίθουσας. «Εεε!»
γκάριξε ένας. «Φυγέτ’ από δω άμα θέτε το καλό σας!»
Ο Χρίστος κλότσησε στην κοιλιά τον αντίπαλό του, του πήρε την καραμπίνα απ’τα χέρια, και τον κοπάνησε στο κεφάλι με την πίσω μεριά
της, σωριάζοντάς τον. «Πού είναι η Ελεονόρα;» φώναξε.
Μια φιγούρα ξεπρόβαλε από τις σκιές στο βάθος. «Χρίστο,» είπε η
ηθοποιός. «Το όνομά μου δεν είναι Ελεονόρα. Μη μπερδεύεις την ταινία με την πραγματικότητα που ζούμε–»
«Δεν μπερδεύω εγώ την πραγματικότητα με την ταινία!» φώναξε εκείνος, δείχνοντάς την με την καραμπίνα χωρίς να έχει το χέρι του κοντά στη σκανδάλη, κρατώντας το όπλο σαν να ήταν κοντό ραβδί. «Εσύ
την έχεις μπερδέψει! Εσύ και οι... συμμορίτες σου. Έχετε αρχίσει να
κλέβετε από τους άλλους εδώ μέσα!»
«Δεν κλέψαμε τίποτα–»
«Σοβαρά; Θες να πάμε να τους ρωτήσουμε; Γιατί αυτοί έχουν τελείως
άλλη άποψη για το θέμα!»
Το βλέμμα της Ελεονόρας αγρίεψε. «Δεν είχαν ανάγκη τις φιάλες που
κρατούσαν. Έπρεπε να τις μοιραστούν.»
«Κι αφού δεν δέχονταν, τους τις κλέψατε!»
«Δεν τις ‘κλέψαμε’· απλώς–»
«Να τις επιστρέψετε, τώρα.»
«Δεν είσαι φύλακας εδώ, Χρίστο. Δε θα μας λες τι να κάνουμε!»
«Ούτε εσείς θα κλέβετε!»
Ένας συμμορίτης, που τον είχε πλησιάσει, παρενέβη: «Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε, μαλάκα– Ααα!»
Ο Χρίστος τον κοπάνησε στο κεφάλι με την καραμπίνα, αίματα τινάχτηκαν.
Ο συμμορίτης, πισωπατώντας ζαλισμένος, τράβηξε ένα μεγάλο μαχαίρι από τη ζώνη του. «Γαμιόλικο αρχίδι!»
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«Τράβα πίσω στην τρύπα σου, παράσιτο!» Ο Χρίστος τον σημάδεψε
με την κάννη της καραμπίνας, και τώρα το χέρι του ήταν στη σκανδάλη.
«Χρίστο!» Η φωνή ήταν του Χανς – αυτού του καριόλη που έγλειφε
το μουνί της Ελεονόρας και μέσα και έξω από την ταινία. «Τι κάνεις,
άνθρωπέ μου; Δεν είσαι φύλακας. Ένας ηθοποιός είσαι, όπως κι εμείς.
Μα τον Κρόνο!»
«Στον Σκοτοδαίμονα θάπρεπε να προσεύχεσαι!» του είπε ο Χρίστος,
στρέφοντας ένα οργισμένο βλέμμα καταπάνω του. «Και μη με συγκρίνεις μαζί σας – δεν είμαι κλέφτης!»
Η Ελεονόρα έκανε νόημα στους συμμορίτες της – που είχαν τραβήξει
όπλα και κυκλώσει τον Χρίστο και τους συντρόφους του – να απομακρυνθούν, κι εκείνοι υπάκουσαν.
«Δώστε πίσω αυτά που κλέψατε,» πρόσταξε ο Χρίστος.
«Αλλιώς τι θα κάνεις, ρε;» είπε ένας συμμορίτης. «Έχουμε όπλα. Όπλα με σφαίρες. Παλιομαλάκα!»
Ο Χρίστος πυροβόλησε μια άδεια καρέκλα, σπάζοντάς την. «Θα τα
ξαναπούμε,» υποσχέθηκε, «αν δεν επιστρέψετε μέσα σε τέσσερις ώρες
ό,τι κλέψατε.» Κι έφυγε από το λημέρι τους χωρίς να τους γυρίσει την
πλάτη, με τους συντρόφους του να τον μιμούνται.
(Η Κορίνα, παρακολουθώντας από τους κρυφούς τηλεοπτικούς πομπούς, σκεφτόταν: Είναι τέλειοι! Είναι όλοι τους τέλειοι. Και χαμογελούσε, ενώ κρατούσε σημειώσεις με τον στιλογράφο της. Τους διάλεξα
τέλεια.)
Η Λύκαινα του Κάτω Κόσμου τινάχτηκε όρθια, αλυχτώντας· όρμησε
καταπάνω στην Ανίκητη Αλβέρτα γρονθοκοπώντας και με τα δύο γαντοφορεμένα χέρια που είχαν αιχμηρά μέταλλα στις φάλαγγες των
δαχτύλων. Το κρανοφόρο κεφάλι της ήταν κατεβασμένο.
Αυτή ήταν μια καινούργια επιθετική μέθοδος που μέχρι στιγμής δεν
είχε επιδείξει. Η Αλβέρτα απέκρουε τις γροθιές με τους πήχεις της, που
ήταν ντυμένοι με φουσκωτά δερμάτινα περικάρπια με σίδερο στο εσωτερικό. Αν δεχόταν οπουδήποτε αλλού τέτοια χτυπήματα, ήξερε
πως ο πόνος θα ήταν δυνατός. Ακόμα κι έτσι, όμως, ήταν αναγκασμένη
να υποχωρεί. Αλλά σταθερά, ελεγχόμενα.
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Και, με το πρώτο άνοιγμα που της παρουσιάστηκε, κλότσησε. Το
μποτοφορεμένο πόδι της βρήκε τη Λύκαινα στο στομάχι, τινάζοντάς
την πίσω και ρίχνοντάς την ξανά στα χαλίκια της αρένας.
Η Αλβέρτα πήδησε, με σκοπό να πέσει πάνω της με το ένα γόνατο
και να την κρατήσει κάτω – να δώσει τέλος σε τούτο τον αγώνα. Αλλά
η αντίμαχός της κύλησε αστραπιαία στο πλάι. Το γόνατο της Αλβέρτας
συνάντησε τα χαλίκια, επώδυνα. Η Λύκαινα, σηκωμένη στο ένα γόνατο
τώρα κι αυτή, τράβηξε ένα λιγνό, μυτερό ξιφίδιο μέσα από το αλυσιδωτό μπούστο της.
Η καριόλα είχε φέρει κανονικό όπλο μέσα στον αγώνα. Και κανείς
δεν θα της έλεγε τίποτα, φυσικά. Ήταν αγώνας απεριόριστης επιθετικότητας – που σήμαινε ότι οι μονομάχοι μπορούσαν να χτυπήσουν όπου και όπως ήθελαν, και μπορούσαν να είναι ντυμένοι όπως νόμιζαν.
Το μόνο που απαγορευόταν ήταν να παρουσιαστούν με φανερά όπλα
στην έναρξη. Αν είχαν κρυμμένα μικρά όπλα επάνω τους δεν πείραζε.
Η Λύκαινα, αλυχτώντας, τέντωσε το χέρι της μπροστά, απότομα, βίαια, με τη λεπίδα στη γροθιά της. Η Αλβέρτα ίσα που πρόλαβε να την
αποκρούσει πάνω στο κρυφό σίδερο του περικαρπίου της, προτού
μπηχτεί στα πλευρά της. Στράφηκε και γρονθοκόπησε τη Λύκαινα καταπρόσωπο, συναντώντας το προστατευτικό μέταλλο της μύτης του
κράνους της. Αλλά το χτύπημα δεν ήταν αμελητέο, γιατί η Αλβέρτα
φορούσε σιδερογροθιές. Η Λύκαινα τινάχτηκε πίσω, ζαλισμένη.
Η Αλβέρτα πήδησε όρθια, αμέσως, και την κλότσησε στο κεφάλι. Η
Λύκαινα γύρισε στο πλάι κι έπεσε μπρούμυτα πάνω στα χαλίκια. Το
ξιφίδιο είχε φύγει απ’το χέρι της.
Τα πολεοσημάδια ήταν ευνοϊκά, έβλεπε η Αλβέρτα.
Το πλήθος ούρλιαζε.
Η Νορέλτα-Βορ έφτασε στο τέλος της διαδρομής γι’ακόμα μια
φορά, στεκόμενη πάνω σε μια πεζογέφυρα. Το δεξί της πόδι κόλλησε
βίαια στο δάπεδο· ένιωθε το σημάδι της να μαγνητίζεται εκεί από μια
τρομερή δύναμη. Οι αρχέγονες ενέργειες της Ρελκάμνια διαπέρασαν τη
Νορέλτα, κι εκείνη γλίστρησε μέσα στα ρεύματά τους. Ο χώρος και ο
χρόνος έχασαν το συνηθισμένο τους νόημα· απλώθηκαν ολόγυρά της
σαν πολυδιάστατος χάρτης.
Έξι χρόνια μπροστά. Πρέπει να πάω έξι χρόνια προς το μέλλον. Αλλά
πώς;
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Πώς είχε πάει έξι χρόνια πίσω;
Η Νορέλτα άφησε τον εαυτό της να γλιστρήσει ελεύθερα μέσα στα
ενεργειακά ρεύματα, αλλά, συγχρόνως, με προσοχή. Παρατηρώντας.
Είδε μια Αδελφή της την οποία δεν είχε συναντήσει παλιότερα: οδηγούσε ένα τετράκυκλο όχημα ταξιδεύοντας πάνω στη Μακριά Λεωφόρο, και μαζί της ήταν μια κοπέλα που – πώς ονομαζόταν; – την έλεγαν
Βιργινία και είχε χάσει τον πατέρα της και τα ξαδέλφια της. Τους είχαν
κλέψει κάποιοι που ονομάζονταν Ανθρωποκλέφτες. Ανθρωποκλέφτες;
Η Νορέλτα νόμιζε πως κάπου είχε ξανακούσει κάτι γι’αυτούς...
Από πού έρχονταν όλες τούτες οι πληροφορίες, τόσο ξαφνικά; Από
το μυαλό της Άνμα; Της Αδελφής της;
Η Άνμα και η Βιργινία πήγαιναν να σώσουν τον πατέρα της Βιργινίας, τώρα, από κάποιον Τεχνοχειρούργο στο Χρηματοκοπείο. Εκεί τον
είχαν πουλήσει οι Ανθρωποκλέφτες. Τι παράξενη υπόθεση. Και η Νορέλτα αισθανόταν ξαφνική συμπάθεια και για τις δυο τους.
Αλλά πότε είχαν συμβεί αυτά; Ήταν σύγχρονη ιστορία, ή παλιά; Ή
μελλοντική;
Δεν πρέπει να απείχαν και πολύ από τη δική της χρονική θέση, νόμιζε
η Νορέλτα· και, από ενδιαφέρον, ακολούθησε τα χωροχρονικά ρεύματα της Ρελκάμνια προσπαθώντας να παραμείνει εστιασμένη σ’αυτές
τις δυο γυναίκες. Θα έφταναν σύντομα στη Ραβδωτή, μια συνοικία νότια του Συμφύρματος, και μετά θα ταξίδευαν ώς το Χρηματοκοπείο,
και μετά... οι εικόνες μπλέχτηκαν· η Νορέλτα προσπάθησε να τις ξεδιαλύνει· τα κατάφερε– Μα τον Κρόνο! Το μέλλον της Αδελφής της και της
Βιργινίας ήταν φριχτό! Κάπως έπρεπε να τις βοηθήσει, να τις προειδοποιήσει· δεν μπορούσε να τις εγκαταλείψει.
Αλλά ούτε και μπορούσε τώρα, άμεσα, να έρθει σε επαφή μαζί τους.
Δεν έβρισκε τα σωστά ανοίγματα μέσα στο ενεργειακό πλέγμα της
Ρελκάμνια.
Ακολούθησε παράπλευρες οδούς, κοντινές ως προς τον χρόνο και
τον τόπο της Άνμα και της Βιργινίας...
Έφυγαν με το ξημέρωμα.
Η Άνμα στο τιμόνι, η Βιργινία καθισμένη δίπλα της. Διέσχισαν τη Ραβδωτή προς τα νότια κι έφτασαν σ’έναν μεγάλο δρόμο.
«Αυτή είναι η Οδός Κηπευτηρίου;» είπε η Βιργινία.
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Η Άνμα τής έδειξε την πινακίδα που έγραφε ΟΔΟΣ ΚΗΠΕΥΤΗΡ, και το
ΙΟΥ ήταν σκεπασμένο από ένα γκράφιτι που έπιανε τον μισό τοίχο: ένα
δέντρο το οποίο ήταν εν μέρει γυναίκα και είχε δύο κεφάλια που κάπνιζαν από πίπες τις οποίες τους πρόσφεραν κοκαλιάρηδες νεαροί.
«Δεν έχεις χαθεί, έτσι;»
Η Άνμα χαμογέλασε με το άγχος της Βιργινίας. «Δε μπορώ να χαθώ
μέσα στην Ατέρμονη Πολιτεία. Είναι η μητέρα μου.»
Ακολούθησε την Οδό Κηπευτηρίου για κάμποσα χιλιόμετρα και, τελικά, έστριψε σ’έναν άλλο, εξίσου μεγάλο δρόμο γεμάτο γέφυρες και
υπόγειες διαβάσεις – την Οδό Χρηματοκοπείου. Την ακολούθησε κι
αυτήν για καμια εκατοστή χιλιόμετρα – κάνοντας μόνο μια μικρή στάση στην αρχή της, για να κατουρήσουν εκείνη και η Βιργινία – και σταμάτησε σ’ένα πανδοχείο όταν είχε έρθει πια το μεσημέρι. Η πινακίδα
του έγραφε: Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ’ΚΟΠΕΙΟΥ. Εδώ η Χρηματοκοπείου κύρτωνε προς τα δυτικά, πηγαίνοντας προς το Χρηματοκοπείο.
Το πανδοχείο είχε αρκετό κόσμο. Το γκαράζ του ήταν γεμάτο, και η
τραπεζαρία του επίσης. Η μεγάλη οθόνη στον τοίχο έδειχνε έναν αγώνα που πρέπει να διεξαγόταν τώρα σε κάποια από τις τριγυρινές συνοικίες.
Ο Μαύρος Σαμ πλησίασε τον Χρίστο, ενώ εκείνος είχε μόλις φύγει από το λημέρι της Ελεονόρας.
«Θέλεις να σου πω κάτι που σ’ενδιαφέρει;»
Ο Χρίστος σταμάτησε μες στον διάδρομο. Δεν του άρεσε έτσι όπως
φερόταν ο Σαμ από τότε που είχαν αποκλειστεί εδώ μέσα. Φερόταν
σαν ύποπτος. Και τους ύποπτους ο Χρίστος είχε αρχίσει να τους μυρίζεται.
«Τι θα μ’ενδιέφερε;»
«Γεμιστήρες για πυροβόλα όπλα.»
Τα μάτια του Χρίστου στένεψαν. «Τι εννοείς;»
«Πού νομίζεις ότι η Ελεονόρα και οι δικοί της βρήκαν τις σφαίρες;»
«Μη μου τα λες περίεργα! Ξέρεις ή δεν ξέρεις;»
«Κατάφεραν να εντοπίσουν μια κρυψώνα. Γεμάτη με γεμιστήρες.
Τους γεμιστήρες των άδειων όπλων που μας έδωσε η Κορίνα.»
«Γιατί να έχει κρατήσει τους γεμιστήρες εδώ μέσα;»
Ο Σαμ ανασήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω· ίσως να της τους είχαν
πουλήσει μαζί με τα όπλα και να μην ήθελε να τους πετάξει. Μετά
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απ’την ταινία, υποθέτω πως θα πουλούσε τα πυροβόλα ξανά. Όπως
και πολλά άλλα πράγματα από δω μέσα. Δεν είναι άχρηστα. Κανονικά
αντικείμενα είναι – όχι σαν αυτά που βρίσκεις σ’άλλα γυρίσματα.»
«Τέλος πάντων. Τι–;»
«Βρήκα ακόμα μια κρυψώνα,» είπε ο Μαύρος Σαμ, υπομειδιώντας.
«Γεμάτη γεμιστήρες. Θες να μάθεις πού;»
«Φυσικά.»
«Τέτοιες πληροφορίες δεν δίνονται δωρεάν, βέβαια...»
«Σοβαρολογείς;» φώναξε ο Χρίστος. «Παζαρεύεις μαζί μου ενώ αυτοί
οι ληστές κάνουν ό,τι τους κατέβει εδώ μέσα;»
«Μα, αν δεν υπήρχε πρόβλημα, το... παζάρι δεν θα είχε νόημα, Χρίστο–»
Ο Χρίστος τον άρπαξε, με τη μια γροθιά, απ’το πέτο–
–κι αισθάνθηκε ξαφνικά ένα μικρό πιστόλι να πιέζεται κάτω απ’το
σαγόνι του. «Είναι οπλισμένο,» τον διαβεβαίωσε ο Σαμ.
Ο Χρίστος τον ελευθέρωσε. «Δε μου λες, έχεις τρελαθεί; Είμαστε
κλεισμένοι εδώ μέσα και προσπαθούμε να ζήσουμε μέχρι κάποιος να
μας βγάλει. Αν έχεις αυταπάτες ότι κάτι άλλο συμβαίνει–»
«Δεν έχω καθόλου αυταπάτες–»
«Παράξενο. Γιατί η συμμορία της Ελεονόρας σίγουρα έχει!»
Ο Σαμ γέλασε. «Το ίδιο έχω ακούσει κάποιους να λένε για σένα.»
«Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να συνεργαστούμε; Θες άνθρωποι να
πεθάνουν εδώ μέσα;»
«Αν δεν σου δώσω τους γεμιστήρες, η συμμορία της Ελεονόρας θα
συνεχίσει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ας μη γελιόμαστε· όποιος έχει όπλα–»
«Λέγε πού είναι.»
«Πρώτα θα με πληρώσεις.»
Θα τον σκοτώσω τον γαμημένο! σκέφτηκε οργισμένα ο Χρίστος. Ανώμαλοι ήταν όλοι τους; Και γιατί, επιτέλους, δεν ερχόταν η Κορίνα να
τους βγάλει; Πώς είχαν αποκλειστεί έτσι; Τι είχε συμβεί στον έξω κόσμο; Κανένα πραξικόπημα στο Κοινόβιο;
Αναστέναξε. «Τι θέλεις;» Ο Σαμ ίσως να ήταν ο χειρότερος απ’όλους.
Ο Χρίστος νόμιζε πως ο καριόλης έκλεβε από προτού αποκλειστούν.
Νόμιζε πως αυτός ήταν που είχε αρπάξει κάτι αντικείμενα που είχαν
εξαφανιστεί. Ο νους του είχε αρχίσει να σαλεύει από το σενάριο. (Ο
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Χρίστος δεν αναρωτήθηκε πάρα μόνο φευγαλέα, οριακά, γιατί συνέχιζε να τον σκέφτεται ως Μαύρο Σαμ. Μέσα στο μυαλό του ήταν ο Μαύρος Σαμ.)
Ο Μαύρος Σαμ είπε: «Ενεργειακές φιάλες, φυσικά. Και τρόφιμα.»
«Και τι θα τα κάνεις; Θα τα κρύψεις κάπου για τον εαυτό σου;»
«Δεν έχει σημασία τι θα τα κάνω εγώ. Σημασία έχει τι θα κάνεις εσύ
χωρίς σφαίρες όταν η συμμορία της Ελεονόρας σε πλησιάσει.»
Τι σχεδίαζε ο Σαμ; Να καταχωνιαστεί κάπου και να περιμένει να έρθουν να τον βγάλουν, ενώ όλοι οι άλλοι θα πέθαιναν; Νόμιζε ότι θα κατάφερνε να είναι ο τελευταίος επιζών; Τι ανώμαλος μαλάκας!
Αλλά για τώρα τον χρειάζομαι. Για τώρα. «Εντάξει,» είπε ο Χρίστος.
«Θα τα έχεις.»
Ο Μαύρος Σαμ χαμογέλασε.
Η Νορέλτα ονειρευόταν ότι βρισκόταν μέσα σ’ένα πλήθος γύρω από
μια αρένα– Όχι, δεν το ονειρευόταν· ήταν εκεί. Ήταν ανάμεσα στο πλήθος. Ο ιδρώτας τους ερχόταν δύσοσμος στα ρουθούνια της. Οι φωνές
τους μούδιαζαν τ’αφτιά της.
Πού είμαι τώρα; Ακολουθούσε ένα ρεύμα κοντά στην Άνμα και στη
Βιργινία όταν βρέθηκε εδώ.
Κοίταξε ανάμεσα από το πλήθος. Δύο μονομάχοι ήταν μες στη γεμάτη
χαλίκια αρένα. Δύο γυναίκες. Η μία φορούσε σιδερένιο κράνος και ήταν
πεσμένη μπρούμυτα επί του παρόντος. Η άλλη στεκόταν από πάνω της:
χρυσόδερμη, κοντά κόκκινα μαλλιά, μια μάσκα στο πρόσωπό της αποτελούμενη από κρύσταλλα στα μάτια και προστατευτικά μέταλλα στη μύτη, τα μάγουλα, το στόμα. Η μονομάχος ήταν ντυμένη με εφαρμοστή,
αμάνικη μαύρη μπλούζα, μαύρη περισκελίδα, μαύρες μπότες ώς το γόνατο. Στα χέρια της φορούσε σιδερογροθιές και περικάρπια.
Η Νορέλτα-Βορ νόμιζε ότι την αναγνώριζε. Ναι, σίγουρα την αναγνώριζε.
Η χρυσόδερμη μονομάχος πάτησε με το ένα πόδι πάνω στη ράχη της
πεσμένης αντιπάλου της και της τράβηξε το κράνος απ’το κεφάλι, πετώντας το παραδίπλα, αποκαλύπτοντας λευκόδερμο πρόσωπο και
σγουρά μαύρα μαλλιά. Η λευκόδερμη γυναίκα ούρλιαξε· η χρυσόδερμη
την άρπαξε απ’τα μαλλιά με το ένα χέρι ενώ έβαλε το άλλο κάτω από το
σαγόνι της. Μπορούσε άνετα να της σπάσει τον λαιμό τώρα, μ’ένα απότομο γύρισμα, αν ήθελε. Η πεσμένη μονομάχος συνέχιζε να ουρλιάζει
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σαν σκυλί, αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί, ούτε να αποτινάξει την αντίπαλό της.
«ΝΙΚΗ!» φώναξε ένας νάνος που στεκόταν πάνω σ’ένα ψηλό σκαμνί
και κρατούσε τηλεβόα. «ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΚΗΤΗ ΑΛΒΕΡΤΑ! Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΟΥ
ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΗΤΤΗΘΗΚΕ!»
Η Αλβέρτα δεν είχε εργοδότη επί του παρόντος. Είχε βρεθεί στο Χρηματοκοπείο από διάφορες συγκυρίες – πολεοτύχη, ίσως· δεν ήταν βέβαιη – και, όταν είχε ανάγκη από λεφτά, είχε μάθει για τους αγώνες
που γίνονταν στον υπόκοσμο της περιοχής – σίγουρα πολεοτύχη. Είχε
αποφασίσει να συμμετάσχει και είχε βρεθεί να αντιμετωπίζει τη Λύκαινα του Κάτω Κόσμου, μια από τις χειρότερες μονομάχους της συνοικίας.
Η πληρωμή της Αλβέρτας θα ήταν ένα μέρος των χρημάτων που θα
συγκεντρώνονταν από τα στοιχήματα επάνω της. Και τώρα που είχε
νικήσει τη Λύκαινα διαπίστωσε πως δεν ήταν καθόλου λίγοι αυτοί που
είχαν στοιχηματίσει επάνω της.
Ο άντρας πίσω από τον πάγκο, στο μικρό δωμάτιο δίπλα στην αίθουσα της αρένας, είπε στην Αλβέρτα: «Από τα μέσα του αγώνα και
μετά συγκεντρώθηκαν όλ’ αυτά.» Και της έδωσε μια επιταγή. «Στην
αρχή, εννιά άνθρωποι μόνο πίστευαν σ’εσένα.»
«Χαίρομαι που τους άλλαξα γνώμη,» αποκρίθηκε η μονομάχος. Δε
φορούσε πλέον την προστατευτική μάσκα της, ούτε τις σιδερογροθιές
της, αλλά κατά τα άλλα ήταν ακόμα ήταν ντυμένη όπως πριν. Πήρε την
επιταγή από τον πάγκο και την κοίταξε. Ήταν του Γεφυρωτού Θησαυροφυλακίου, μιας τράπεζας με υποκαταστήματα σχεδόν παντού στη
Ρελκάμνια. «Ελπίζω νάναι πραγματική.»
«Φυσικά και είναι, κυρία!» είπε ο λιγνός, γαλανόδερμος άντρας. «Τι
νομίζεις, ότι κάνουμε δουλειές του κώλου εδώ; Α, και πού ’σαι; Υπάρχουν δυο άτομα που τους ενδιαφέρεις, άμα σ’ενδιαφέρει. Θέλουν να
πολεμήσεις γι’αυτούς.»
«Τα ονόματά τους;»
Ο άντρας τής έδωσε δυο κάρτες.
Η Αλβέρτα τις κοίταξε. Μπορεί και να τους είχε υπόψη της. «Υπάρχει
καμια πόρτα για να φύγω ήσυχα από δω;»
«Συγνώμη, αλλά θέλω να της μιλήσω!» ακούστηκε μια φωνή πίσω
της.
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«Δεν έχετε δουλειά εδώ, κυρία.»
«Την ξέρω! –Αλβέρτα!»
Η Αλβέρτα στράφηκε για να δει τους δύο μπράβους να κρατάνε μια
γυναίκα πέρα απ’το κατώφλι, με τις γιγάντιες παρουσίες τους και μόνο. Τα σώματά τους ήταν φουσκωμένα. Τόσο φουσκωμένα που αποκλείεται να ήταν φυσιολογικά, με κανέναν τρόπο. Και το χέρι του ενός
ήταν εν μέρει μηχανικό· το ένα δάχτυλο, μάλιστα, θύμιζε κάννη πιστολιού. Η Αλβέρτα είχε ακούσει ότι κάποιος Καρνάθος’μορ – «ο Τεχνοχειρούργος» – υπήρχε εδώ, στον υπόκοσμο του Χρηματοκοπείου, και
ίσως αυτός να ήταν που είχε κάνει τις... τροποποιήσεις στα σώματα
των μπράβων.
Αλλά τώρα η μονομάχος δεν κοίταζε τους μπράβους· κοίταζε τη γυναίκα που μετά βίας φαινόταν ανάμεσά τους. Μια γυναίκα με κατάλευκο δέρμα και καστανά μαλλιά.
«Αφήστε την!» είπε δυνατά η Αλβέρτα. «Παραμερίστε. Θέλω να τη
δω.»
Οι μπράβοι κοίταξαν τον άντρα πίσω από τον πάγκο. Εκείνος κατένευσε, μορφάζοντας αδιάφορα.
Οι μπράβοι παραμέρισαν.
Η Αλβέρτα συνοφρυώθηκε. «Τι κάνεις εσύ εδώ;» Αυτό ήταν το τελευταίο μέρος όπου περίμενε να δει μια αριστοκράτισσα σαν τη Νορέλτα-Βορ!
«Πρέπει να σου μιλήσω.»
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Αλβέρτα· δεν θα έλεγε όχι σε μια Αδελφή
της. Στράφηκε στον άντρα πίσω από τον πάγκο. «Υπάρχει καμια πόρτα για να φύγουμε ήσυχα από δω;»
Εκείνος ένευσε. «Φυσικά, κυρία.» Πάτησε ένα κουμπί πάνω σε μια
κονσόλα και μια κρυφή πόρτα άνοιξε στον τοίχο αριστερά, συρόμενη.
Πέρα από το κατώφλι της ένας διάδρομος φαινόταν.
«Υπάρχουν... συστήματα εδώ μέσα,» παρατήρησε η Αλβέρτα.
Ο λιγνός άντρας χαμογέλασε. «Φυσικά, κυρία. Τι νομίζεις, ότι κάνουμε δουλειές του κώλου;»
(Η Κορίνα αναρωτιόταν πόσες ημέρες θα χρειάζονταν μέχρι η κατάσταση στο «Εμπορικό Κέντρο» να φτάσει σε κορύφωση. Είχε κάνει
κάποιους υπολογισμούς, βάσει των συμπεριφορών των ηθοποιών και
των κομπάρσων, και ήθελε να δει αν οι αριθμοί είχαν βγει σωστοί. Δεν
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ήταν βέβαιη ότι οι εξισώσεις ανθρώπινης συμπεριφοράς έδιναν πάντα
ορθά αποτελέσματα. Καθόλου βέβαιη. Πόσο περίεργο μπορεί να ήταν
το ανθρώπινο μυαλό;
Στο τέλος, όταν όλη η ένταση είχε εκτονωθεί μέσα στο «Εμπορικό
Κέντρο» – ό,τι κι αν είχε συμβεί ώς τότε – η Κορίνα σκόπευε ν’ανοίξει
τις πόρτες και τα παράθυρα και ν’αφήσει τους επιζώντες να φύγουν.
Αναρωτιόταν ποιοι θα ήταν οι επιζώντες. Σίγουρα κάποιοι θα σκοτώνονταν πριν από την εκτόνωση όλης της έντασης. Οι υπολογισμοί της
Κορίνας έδειχναν προς την κατεύθυνση κάποιων, αλλά μπορούσε να
παίζει μόνο με πιθανότητες...)
Μετά από τη σύντομη συζήτησή τους, που διεξάχθηκε σ’έναν από
τους πεζόδρομους του Χρηματοκοπείου ενώ βάδιζαν, η Νορέλτα-Βορ
είπε ότι τώρα βιαζόταν, έπρεπε να φύγει. «Μην ξεχάσεις όσα σού είπα.
Χρειάζονται τη βοήθειά σου, Αλβέρτα,» τόνισε, κι ύστερα έστριψε
ξαφνικά πίσω από μια γωνία.
Η μονομάχος παραξενεύτηκε από αυτή την ενέργειά της. «Στάσου
λίγο!» είπε γελώντας. Η Νορέλτα ήταν πάντα παιχνιδιάρα· μήπως όλα
τούτα ήταν κάποιο από τα παιχνίδια της; Η Αλβέρτα έκανε να την κυνηγήσει, στρίβοντας κι εκείνη πίσω από τη γωνία.
Αλλά η Νορέλτα-Βορ δεν ήταν εκεί. Πού είχε πάει; Η Αλβέρτα δεν την
έβλεπε πουθενά. Και ούτε τα σημάδια της Πόλης τη βοηθούσαν. Τα
σημάδια της Πόλης, βασικά, της έλεγαν ότι η Αδελφή της είχε... εξαφανιστεί.
Η Νορέλτα νόμιζε ότι ονειρευόταν ξανά. Εκείνη μπορούσε να δει την
Αλβέρτα, αλλά η Αλβέρτα σίγουρα δεν μπορούσε να τη δει. Μη με απογοητεύσεις, Αδελφή μου, είπε η Νορέλτα, βέβαιη πως η μονομάχος δεν
την άκουγε· η Άνμα σε χρειάζεται.
Ύστερα, γλίστρησε πάλι μέσα στα ρεύματα της Ρελκάμνια, θέλοντας
να προλάβει να τελειώσει τις δουλειές της προτού το ενεργειακό πλέγμα
την πετάξει έξω.
Και, συγχρόνως, ήταν προσεχτική – πολύ προσεχτική – για να μην παραπατήσει ξανά και βρεθεί κάπου όπου δεν ήθελε καθόλου να βρεθεί.
Ήδη είχε λοξοδρομήσει αρκετά από τον προορισμό της.
Μέσα στο χωροχρονικό πλέγμα κοντά στην Άνμα και στη Βιργινία είχε
διακρίνει ακόμα μια Αδελφή τους που μπορούσε ίσως να τις βοηθήσει,
και τώρα κατευθύνθηκε προς αυτήν, γλιστρώντας πάνω στα ενεργειακά
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ρεύματα. Την είδε να είναι στο κρεβάτι μαζί μ’έναν άντρα, κοκκινόδερμη, με κατακόκκινα μακριά μαλλιά, και πρόσωπο γεμάτο παράξενες
δερματοστιξίες – ουρές, καμπύλες, λοξές γραμμές, ασυνήθιστα γεωμετρικά σχήματα. Στα χέρια της φορούσε δαχτυλίδια, περικάρπια, και
βραχιόλια καθώς καβαλούσε τον εραστή της. Κατά τα άλλα, ήταν γυμνή.
Η Νορέλτα, διασκεδασμένη, στάθηκε παρατηρώντας τους. Δεν χρειαζόταν ν’ανησυχεί για τον χρόνο που περνούσε στη Ρελκάμνια· ο χρόνος
ήταν υποκειμενικός για εκείνη. Το μόνο που έπρεπε να προσέχει ήταν το
ενεργειακό πλέγμα να μην την πετάξει έξω.
Η κοκκινόδερμη Αδελφή της ήταν βιαστική στον έρωτά της. Τι νόημα
είχε να είναι κάποια τόσο βιαστική; Αυτά τα πράγματα ήταν καλύτερα
όταν γίνονταν πιο αργά.
Η κοκκινόδερμη Θυγατέρα (η Νορέλτα δεν είχε καταφέρει να διακρίνει
το όνομά της) ξάπλωσε σύντομα δίπλα στον εραστή της – έναν μεγαλόσωμο, καστανομάλλη άντρα, κατάμαυρο στο δέρμα. Εκείνος γύρισε και
την αγκάλιασε, χαμογελώντας. Δεν μίλησαν. Κοιμήθηκαν, ενώ η κοκκινόδερμη Θυγατέρα είχε το κεφάλι της ακουμπισμένο στον ώμο του.
Η Νορέλτα-Βορ έβγαλε έναν συριστικό ήχο από τα χείλη της που μονάχα εδώ, μέσα σ’ένα τέτοιο όνειρο, μπορούσε να βγάλει. Ο ήχος έκανε
την κοιμισμένη Αδελφή της να ξυπνήσει. Βλεφαρίζοντας ανασηκώθηκε–
Το χέρι της πήγε προς το πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι, όπου ήταν τα
ριγμένα ρούχα της, και το πιστόλι της.
«Ονειρεύεσαι,» την πληροφόρησε η Νορέλτα. «Δε χρειάζεσαι όπλο.»
Εκείνη, ωστόσο, έπιασε το πιστόλι. «Δεν είναι όνειρο!»
Η Νορέλτα γέλασε. «Όνειρο είναι.» Έπιασε ένα μαξιλάρι από κάτω και
το πέταξε πάνω στον κοιμισμένο εραστή της κοκκινόδερμης Θυγατέρας
– ο οποίος δεν ξύπνησε. «Βλέπεις; Όνειρο είναι. Περίπου. Η κουβέντα
μας εδώ είναι πραγματική.»
Η κοκκινόδερμη Θυγατέρα συνοφρυώθηκε. «Τι... τι είσαι;»
«Αδελφή σου.» Η Νορέλτα έβγαλε το γοβάκι της και της έδειξε το σημάδι στο πέλμα της.
«Προσπαθείς να με κοροϊδέψεις!» Η κοκκινόδερμη Θυγατέρα την πυροβόλησε–
κλικ
κλικ-κλικ-κλικ!
Το όπλο δεν έριχνε.
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Η Νορέλτα γελούσε. «Τι νομίζεις ότι είμαι; Κάποιο στοιχειακό; Δεν είμαι στοιχειακό· είμαι Αδελφή σου. Σου λέω αλήθεια. Το όνομά μου είναι
Νορέλτα-Βορ, και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο για κουβέντα. Πώς
σε λένε;»
Η κοκκινόδερμη γυναίκα δίστασε ν’απαντήσει. Μετά είπε: «Αλίκη. Κάποιοι με λένε Άλικη Αλίκη.»
«Άλικη;...» Ύστερα η Νορέλτα κατάλαβε – κόκκινο δέρμα, κατακόκκινα
μαλλιά. Γέλασε. «Ναι, σου ταιριάζει.»
«Τι θέλεις εδώ;» Η Αλίκη σηκώθηκε απ’το κρεβάτι, και ήταν ξαφνικά
ντυμένη με ένα κοντό φόρεμα όλο κρόσσια και πτυχώσεις.
«Μια Αδελφή μας, η Άνμα, χρειάζεται βοήθεια–»
«Η Άνμα; Ξέρεις την Άνμα;»
«Δεν την έχω συναντήσει ποτέ, αλλά, ναι, την... ξέρω, μπορείς να πεις.
Εσύ την ξέρεις;»
Η Αλίκη ένευσε, κοιτάζοντας τη Νορέλτα καχύποπτα.
«Η Άνμα πηγαίνει στο Χρηματοκοπείο μαζί με μια κοπέλα. Ψάχνουν να
βρουν έναν μάγο του υπόκοσμου, που ακούει στο όνομα Καρνάθος’μορ ο
Τεχνοχειρούργος. Θα έχουν πολύ άσχημο τέλος αν δεν τις βοηθήσεις–» Η
Νορέλτα αισθάνθηκε το ενεργειακό πλέγμα της Ρελκάμνια να την τραβά. «Γαμώτο!»
«Τι συμβαίνει;» είπε η Αλίκη.
«Δεν ξέρω πού είσαι ακριβώς, αλλά πήγαινε στο Χρηματοκοπείο! Θα
κλείσουν δωμάτιο εκεί σ’ένα ξενοδοχείο που έχει πολλά μπαλκόνια γεμάτα φυτά με γαλανά και λευκά άνθη.» Η εικόνα της Αλίκης και όλου
του δωματίου θόλωνε μπροστά της καθώς η Νορέλτα μιλούσε όσο πιο
γρήγορα μπορούσε. Μετά, τα πάντα διαλύθηκαν μέσα σε ομίχλη πρωταρχικής ενέργειας–
Ο Μαύρος Σαμ, αφού πληρώθηκε, οδήγησε τον Χρίστο, τη Ζιλκάμα,
και τέσσερις φύλακες του Εμπορικού Κέντρου στην κρυψώνα με τους
γεμιστήρες. Ήταν κάτω από το σιντριβάνι της αίθουσας όπου είχαν
προ ημερών συγκεντρωθεί για να μιλήσουν σχετικά με το τι θα έκαναν.
«Δεν το πιστεύω...» μουρμούρισε ο Χρίστος, καθώς ο Μαύρος Σαμ
έβγαζε τα κουτιά από την κρυψώνα και τα άνοιγε. Ύστερα, πιο δυνατά: «Γιατί ν’αφήσει τους γεμιστήρες κρυμμένους εκεί κάτω; Γιατί να
μην τους βάλει σε καμια αποθήκη;»
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«Ίσως να φοβόταν ότι μπορεί κάποιος να τους έβρισκε και να τους
χρησιμοποιούσε,» υπέθεσε η Ζιλκάμα.
«Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο στα γυρίσματα;»
Η Ζιλκάμα έμεινε σκεπτική, με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά της.
«Μην κάθεσαι να κοιτάζεις πολλή ώρα το δώρο σου,» είπε ο Μαύρος
Σαμ στον Χρίστο, «γιατί μπορεί να εξαφανιστεί!» Και γελώντας έφυγε
από την αίθουσα.
Ο Χρίστος τράβηξε έναν από τους γεμιστήρες και τον έβαλε στο άδειο πιστόλι του. Ταίριαζε τέλεια· δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν
φτιαγμένος γι’αυτό. Το ύψωσε και έστρεψε την κάννη προς μια βιτρίνα. Πάτησε τη σκανδάλη. Κρότος – λάμψη – η βιτρίνα διαλύθηκε.
Η Ζιλκάμα είπε: «Τα πάντα είναι τόσο αληθινά εδώ... Τόσο αληθινά...» μοιάζοντας να μονολογεί.
Οι φύλακες άρχισαν να γεμίζουν τα όπλα τους με σφαίρες.
Ο Χρίστος κατέβασε το πιστόλι του. «Τώρα η Ελεονόρα δεν θα έχει
πια το πάνω χέρι.»
«Ωωω! σταμάτα!» έκανε απότομα η Ζιλκάμα. «Δεν τη λένε Ελεονόρα,
γαμώτο!»
«Τι διαφορά έχει από την Ελεονόρα; Ίδια είναι. Έχει τρελαθεί!»
Η Ζιλκάμα αναστέναξε. «Αν τους πυροβολήσουμε, μπορεί... θα – θα
σκοτωθεί κόσμος, Χρίστο!»
«Θα φροντίσουμε να μη σκοτωθεί κανένας.»
«Πώς θα το φροντίσετε αυτό;»
«Δε θα τους ρίξουμε, αλλά θα τους κάνουμε να δουν ότι έχουμε τώρα
κι εμείς όπλα – και δεν μπορούν να συνεχίσουν να κλέβουν απ’όποιον
θέλουν!»
Η Ζιλκάμα έσμιξε τα χείλη. «Φοβάμαι ότι αυτό δεν θα έχει καλή κατάληξη. Περίμενε λίγο, τουλάχιστον, προτού κάνεις οτιδήποτε. Έχουμε
ακόμα αρκετά τρόφιμα και ενέργεια· και μπορεί σύντομα να μας ανοίξουν και να βγούμε από δω. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει απέξω, αλλά η
Κορίνα πρέπει σίγουρα να προσπαθεί να μας ελευθερώσει.»
Ο Χρίστος ένευσε. «Ναι, μάλλον έχεις δίκιο σ’αυτό. Αλλά θα είμαστε
σε επιφυλακή. Αν έρθουν να ξανακάνουν επιδρομή, θα το μετανιώσουν. Δε θ’αφήσω τους ανθρώπους μας απροστάτευτους.»
Η Ζιλκάμα τον αγκάλιασε, κι εκείνος χάιδεψε τα μαλλιά της με το ελεύθερό του χέρι, που δεν κρατούσε το πιστόλι.
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(Η Νορέλτα-Βορ κοίταξε γύρω της. Ήταν ακόμα πάνω σ’εκείνη την
πεζογέφυρα στη Χορδή.
Έβγαλε μια κραυγή απόγνωσης, σφίγγοντας το ασημένιο φυλαχτό
μες στη χούφτα της.
Τι ανόητη που ήταν! Είχε παρασυρθεί απ’αυτή την υπόθεση με την
Άνμα και τη Βιργινία, και δεν είχε προλάβει να επιστρέψει στη σωστή
χωροχρονική θέση.
Και τώρα αισθανόταν κουρασμένη. Τόσο κουρασμένη. Προσπάθησε
να βρει κάποιο μέρος για να ξεκουραστεί. Δεν μπορούσε να ξανακολουθήσει αμέσως τη διαδρομή.)
Το απόγευμα, έφυγαν από τη Στροφή του ’Κοπείου ταξιδεύοντας δυτικά με το τετράκυκλο όχημά τους. Η Βιργινία αισθανόταν ολοένα και
πιο αγχωμένη όσο πλησίαζαν στον προορισμό τους. Φοβόταν ότι ίσως,
τελικά, να μην έβρισκε τον πατέρα της εκεί. Ίσως να είχε σκοτωθεί
προσπαθώντας να ξεφύγει από τον Καρνάθο’μορ. Ή ίσως ο Καρνάθος’μορ να τον είχε πουλήσει σε κανέναν άλλο. Ή ίσως να είχε κάνει
κάποιο φριχτό πείραμα επάνω του. Ίσως η όψη του πατέρα της να ήταν για πάντα αλλοιωμένη...
Η Άνμα, αντιθέτως, δεν έμοιαζε να ανησυχεί καθόλου. Αλλά βέβαια
δεν ήταν δικός της ο πατέρας που πήγαιναν να σώσουν– Η Βιργινία
έδιωξε τούτη τη σκέψη απ’το μυαλό της. Δεν ήταν σωστό να σκέφτεται έτσι για τη γυναίκα που την είχε βοηθήσει τόσο. Αν δεν ήταν η Άνμα, δεν θα είχε ποτέ βρει τα ίχνη του πατέρα της.
Έφτασαν στο Χρηματοκοπείο μετά από δυόμισι ώρες οδήγηση. Η
Βιργινία δεν το κατάλαβε αρχικά· η Άνμα τής το είπε. Τα οικοδομήματα γύρω τους δεν έμοιαζαν να έχουν τίποτα το ξεχωριστό. Ψηλές πολυκατοικίες κι άλλες ψηλές πολυκατοικίες, με κάποια χαμηλότερα οικήματα ανάμεσά τους.
Το πρώτο ξενοδοχείο που συνάντησαν στον δρόμο τους είχε πολλά
μπαλκόνια γεμάτα φυτά με γαλανά και λευκά άνθη. Η πινακίδα του,
που φωτιζόταν από γύρω μέσα στη νύχτα, έγραφε: Ο ΟΡΘΙΟΣ ΚΗΠΟΣ.
«Θα σταματήσουμε εδώ,» είπε η Άνμα, και οδήγησε το όχημά της στο
γκαράζ του ξενοδοχείου.
(Η Κορίνα δεν περίμενε να το δει αυτό. Η οθόνη του φορητού συστήματός της, παίρνοντας πληροφορίες από τους κρυφούς τηλεοπτικούς
πομπούς μες στο «Εμπορικό Κέντρο», έδειχνε τον Χρίστο και τη Ζιλκά430

{ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ }

μα να κάνουν έρωτα πάνω στο κρεβάτι του διαμερίσματος του. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κορίνας, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί.
Η Ζιλκάμα έπρεπε ν’αρχίσει, σταδιακά, να γίνεται ολοένα και πιο ενοχλητική για τον Χρίστο μέχρι που εκείνος θα τη σκότωνε. Η πραγματικότητα όμως αψηφούσε τους υπολογισμούς της. Και είχε ενδιαφέρον.
Η Κορίνα κράτησε σημειώσεις με τον στιλογράφο της.)
Καθώς έβγαιναν από το γκαράζ, έχοντας αφήσει εκεί το όχημά τους,
και έμπαιναν στη ρεσεψιόν του Όρθιου Κήπου, η Άνμα διάβασε στα
πολεοσημάδια κάτι που την ξάφνιασε: Κάποιος ήταν εδώ περιμένοντάς την. Εκείνη συγκεκριμένα.
Αδύνατον! σκέφτηκε αμέσως, βέβαιη ότι έκανε λάθος. Μπορούσε να
συμβεί, άλλωστε· τα σημάδια της Πόλης ορισμένες φορές έδιναν λανθασμένες εντυπώσεις στο μυαλό των Θυγατέρων.
«Τι είναι;» ρώτησε η Βιργινία, βλέποντάς την να σταματά απότομα
μες στη ρεσεψιόν.
Η Άνμα κοίταξε καλύτερα τα πολεοσημάδια. Κάποιος σε περιμένει,
της μαρτυρούσαν.
Ο δεξής αντίχειράς της πήγε κοντά στην κάτω μεριά του δαχτυλιδιού
που φορούσε στον μέσο. Με το πάτημα ενός κουμπιού εκεί, το δαχτυλίδι μπορούσε να εκτοξεύσει μία και μόνο ριπή οξέως, ιδιαίτερα καυστικού. Αν σε χτυπούσε στο πρόσωπο, σε σημάδευε για πάντα. Αν σε
χτυπούσε στο μάτι, έπαυες να έχεις μάτι.
Μια γυναίκα σηκώθηκε από μια πολυθρόνα της ρεσεψιόν, όπου καθόταν κι έπινε τον καφέ της. Ήταν χρυσόδερμη και είχε κοντά, κόκκινα
μαλλιά. Φορούσε μαύρη μπλούζα και γκρίζο παντελόνι. Ο τρόπος που
βάδιζε έλεγε ότι ήταν επικίνδυνη, ότι ήξερε να πολεμά – και, μάλιστα,
πολύ καλά.
Η Άνμα ήταν έτοιμη να υψώσει το δαχτυλίδι της καθώς η άγνωστη
βάδιζε προς το μέρος της. Το μόνο που τη συγκράτησε ήταν το γεγονός
ότι τα πολεοσημάδια τής έλεγαν πως η κοκκινομάλλα δεν είχε εχθρικές
διαθέσεις.
«Συγνώμη,» είπε η άγνωστη, «είσαι μήπως η Άνμα;»
Η Άνμα συνοφρυώθηκε. «Και ποια είσαι συ; Πώς με ξέρεις;»
«Είναι... λίγο παράξενο. Μια Αδελφή μας μου είπε να σε βοηθήσω επειδή γνωρίζει – κάπως (δεν μου εξήγησε πώς) – ότι βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Κατευθύνεσαι σε κίνδυνο, μάλλον.»
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«Αδελφή μας;... Είσαι...;»
«Ναι. Αν θέλεις μπορούμε να πάμε κάπου πιο ιδιαίτερα να σ’το αποδείξω.»
«Ποια σου είπε για μένα;» Η Άνμα περίμενε ότι η απάντηση θα ήταν
Η Τζέσικα.
Αλλά δεν άκουσε το όνομα της γυναίκας με το μαύρο περιστέρι. Άκουσε ένα όνομα που δεν είχε ξανακούσει ποτέ της: «Η Νορέλτα-Βορ.»
«Δεν τη γνωρίζω, όποια κι αν είναι.»
«Εγώ τη γνωρίζω, από παλιότερα... αν και δεν περίμενα να τη συναντήσω εδώ.»
«Δεν καταλαβαίνω πώς ξέρει για μένα!»
«Η κοπέλα μαζί σου δεν λέγεται Βιργινία;»
Η Άνμα λοξοκοίταξε τη Βιργινία. «Ναι.»
«Και δεν πηγαίνετε να σώσετε τον πατέρα της από τον Καρνάθο’μορ
τον Τεχνοχειρούργο;»
Η όψη της Άνμα αγρίεψε. «Πώς είναι δυνατόν να τα ξέρεις αυτά;»
«Η Νορέλτα μού τα είπε–»
«Δεν έχω ποτέ συναντήσει καμια Αδελφή μας που λέγεται ΝορέλταΒορ!»
«Η Νορέλτα, πάντως, μου τα είπε–»
«Κάτι μού κρύβεις!»
«Θέλεις να πάμε στο δωμάτιό μου να συζητήσουμε; Σε περιμένω δυο
μέρες να εμφανιστείς. Το όνομά μου είναι Αλβέρτα, παρεμπιπτόντως.»
Έτεινε το χέρι της προς την Άνμα.
Είχε πολύ δυνατή λαβή.
(Η Άλικη Αλίκη δεν ήξερε αν έπρεπε να πάρει στα σοβαρά το παράξενο όνειρο. Δεν είχε ποτέ ξανά συναντήσει καμια Αδελφή της με το
όνομα Νορέλτα-Βορ. Αλλά γνώριζε την Άνμα. Κι αν ήταν αλήθεια αυτά
που έλεγε η ονειρική Θυγατέρα, η Άνμα βρισκόταν σε κίνδυνο.
Τον Καρνάθο’μορ τον Τεχνοχειρούργο τον είχε ακούσει μόνο ως φήμη του υπόκοσμου· δεν τον είχε δει από κοντά. Και ούτε, αυτή τη στιγμή, θυμόταν κανένα ξενοδοχείο στο Χρηματοκοπείο με πολλά μπαλκόνια και φυτά με γαλανά και λευκά άνθη.
Καθισμένη επάνω στο κρεβάτι της, άναψε τσιγάρο, ενώ ο Ράντολμ
κοιμόταν παραδίπλα, ροχαλίζοντας ελαφρά, το γλυκό ερωτικό της θηρίο!
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Η Αλίκη βρισκόταν επί του παρόντος στο Κηπευτήριο. Δεν ήταν μακριά από το Χρηματοκοπείο. Κι αν η Άνμα όντως κινδύνευε, δεν ήθελε
να την αφήσει στο έλεος αυτού του Τεχνοχειρούργου. Ας πήγαινε,
τουλάχιστον, να ρίξει μια ματιά.
Τι λες κι εσύ; ρώτησε νοητικά τον Νήνεμο Άνεμο μέσα στον λίθο του
λαξευτού δαχτυλιδιού στον παράμεσο του αριστερού της χεριού. Πάμε
να βρούμε την Αδελφή μου;
Το στοιχειακό πνεύμα συμφωνούσε· το ενοχλούσαν οι εραστές της
Αλίκης, κατά κανόνα.
Η Αλίκη μειδίασε και σηκώθηκε απ’το κρεβάτι.
Ο Ράντολμ την κατάλαβε – τίποτα δεν του ξέφευγε! «Πού πας, μωρό
μου;» μούγκρισε απλώνοντας το χέρι του προς το μέρος της.
«Πρέπει να φύγω,» είπε η Αλίκη, αρχίζοντας να ντύνεται.
Ο Ράντολμ χαμογέλασε δείχνοντας, ξαφνικά, λευκά δόντια πάνω στο
κατάμαυρο πρόσωπό του. «Ροχάλιζα τόσο άσχημα;»
«Δεν έχει σχέση μ’εσένα,» είπε η Αλίκη. «Έχει σχέση με... κάποιο
στοιχειακό.» Ο εραστής της δεν γνώριζε ότι ήταν Θυγατέρα της Πόλης·
νόμιζε ότι ήταν μάγισσα του τάγματος των Δεσμοφυλάκων, παρότι
εκείνη τού είχε πει ότι δεν ανήκε σε κανένα τάγμα.
Ο Ράντολμ συνοφρυώθηκε. «Έγινε κάτι όσο κοιμόμουν;»
«Ναι. Αλλά μην ανησυχείς· ήταν μόνο για μένα.» Η Αλίκη έσκυψε και
τον φίλησε. «Πρέπει να φύγω.»)
Οι παλιάνθρωποι πάλι τα ίδια είχαν αρχίσει!
Ο Χρίστος, ενώ περιπολούσε τους διαδρόμους του Εμπορικού Κέντρου, άκουσε κραυγές. Δίχως καθυστέρηση έτρεξε τραβώντας το πιστόλι του. Δεν είχε αμφιβολία ότι θα συναντούσε τους συμμορίτες της
Ελεονόρας.
Ανέβηκε σκάλες, όσο πιο γρήγορα μπορούσε, κι έφτασε στον όροφο
όπου έμεναν κάποιοι κομπάρσοι έχοντας οικειοποιηθεί μερικά καταστήματα, το ένα από τα οποία ήταν ζαχαροπλαστείο.
Οι συμμορίτες της Ελεονόρας ήταν όντως εδώ, όπως ο Χρίστος το
περίμενε. Κι ανάμεσά τους ήταν ο Νικόδημος μαζί μ’έναν πελώριο
μαύρο σκύλο – αυτόν που του άρεσε περισσότερο, και στην ταινία και
στην πραγματικότητα.
Έκλεβαν τρόφιμα από τους κατοίκους. Ο σκύλος έτρωγε κάτι κουλουράκια πεταμένα στο πάτωμα.
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«Τι συμβαίνει εδώ;» φώναξε ο Χρίστος. «Τι συμβαίνει;»
Στράφηκαν να τον αντικρίσουν.
«Παίρνουμε κάτι και για μας,» αποκρίθηκε ένας συμμορίτης. «Τα
κρατούσανε όλα για τον εαυτό τους!»
«Ναι,» πρόσθεσε μια άλλη. «Δεν τους χρειάζονταν όλα.»
«Δε θα το κρίνετε εσείς αυτό,» είπε ο Χρίστος υψώνοντας το πιστόλι
του. «Φύγετε, τώρα!» Συγχρόνως, ένας ακόμα φύλακας του Εμπορικού
Κέντρου είχε έρθει – ένας κομπάρσος – κρατώντας καραμπίνα.
«Θα μας ρίξεις με το άσφαιρο;» γέλασε ο συμμορίτης που είχε μιλήσει πρώτος.
Ο Χρίστος πυροβόλησε το ταβάνι, ξαφνιάζοντάς τους, και ο άλλος
φύλακας πυροβόλησε επίσης, χτυπώντας έναν τοίχο.
«Δώστε πίσω ό,τι κλέψατε και φύγετε!» πρόσταξε ο Χρίστος.
«Δε θα μας πεις εσύ τι να κάνουμε!»
«Φα τον, αγόρι μου, φα τον!» φώναξε ξαφνικά ο Νικόδημος, και ο
Χρίστος είδε τον μεγάλο μαύρο σκύλο να πηδά καταπάνω του.
Ενστικτωδώς, τον πυροβόλησε.
Το ζώο σωριάστηκε στο πάτωμα, ενώ μια λίμνη αίματος απλωνόταν
γύρω του.
Ο Νικόδημος ούρλιαξε σαν η σφαίρα να είχε πετύχει τον ίδιο. «Κάθαρμα!» γκάριξε ορμώντας καταπάνω στον Χρίστο.
Ο Χρίστος συγκρατήθηκε για να μην τον πυροβολήσει. Ο Νικόδημος
τού άρπαξε τους καρπούς, στρέφοντας το πιστόλι προς τα κάτω, και
τον κοπάνησε καταπρόσωπο με το κούτελό του. Ο Χρίστος ζαλίστηκε,
είδε χρώματα και σκοτοδίνες να χορεύουν μπροστά του.
Μετά ο Νικόδημος σωριάστηκε με μια κραυγή, και ο Χρίστος διέκρινε
τον άλλο φύλακα να στέκεται πάνω από τον εκπαιδευτή ζώων, χτυπώντας τον στο κεφάλι με την πίσω μεριά της καραμπίνας του, αναισθητοποιώντας τον.
Ο Χρίστος πιάστηκε από μια κολόνα, παραπατώντας. Μέσα από τα
χρώματα που ακόμα χόρευαν μπροστά του, διέκρινε έναν συμμορίτη
να σημαδεύει τον φύλακα, κρατώντας καραμπίνα κι αυτός. Ο Χρίστος
αμέσως τον πυροβόλησε με το πιστόλι του. Ο συμμορίτης έπεσε, κραυγάζοντας, αιμόφυρτος.
Οι άλλοι συμμορίτες έτρεξαν να φύγουν.
Δύο ακόμα φύλακες είχαν έρθει.
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«Χρίστο! Είσαι καλά;»
«Είσαι καλά, αρχηγέ;»
«Ναι... νομίζω.» Σκούπισε τα αίματα από το πρόσωπό του. Η μύτη
του πρέπει να είχε σπάσει.
(Η Νορέλτα-Βορ κοιμήθηκε μερικές ώρες σ’ένα ξενοδοχείο. Ύστερα,
μέσα στο απόγευμα, έξι χρόνια πριν από εκεί όπου έπρεπε να βρίσκεται, βάδισε πάλι στους δρόμους της Χορδής ακολουθώντας τη διαδρομή που της υποδείκνυαν τα σημάδια στο σύμβολο του φυλαχτού της.
Ήταν, φυσικά, τελείως διαφορετική από την προηγούμενη φορά. Τα
σημάδια δεν ήταν σταθερά μέσα στην Πόλη, κι ακόμα και στο ίδιο το
σύμβολο του φυλαχτού άλλαζαν, αν και όχι τόσο απότομα.)
Ανέβηκαν στο δωμάτιο της Αλβέρτας και κάθισαν στο μπαλκόνι, που
γύρω-γύρω του σκαρφάλωναν αναρριχώμενα φυτά με λευκά και γαλανά άνθη. Ο καιρός δεν ήταν και τόσο ζεστός, μες στη νύχτα· η Άνμα
φορούσε το πανωφόρι της, η Βιργινία την κάπα της με την κουκούλα
σηκωμένη, και η Αλβέρτα μια κοντή δερμάτινη καπαρντίνα.
Η τελευταία πρόσφερε τσιγάρο στις δύο πρώτες και ύστερα άναψε
ένα για τον εαυτό της.
«Τι συμβαίνει, λοιπόν;» θέλησε να μάθει η Άνμα, φυσώντας καπνό
απ’τα ρουθούνια. Ακόμα της φαινόταν λιγάκι ύποπτη αυτή η Αδελφή
της – αν όντως ήταν Αδελφή της.
Η Αλβέρτα, παρότι όχι και τόσο καλή όσο άλλες Θυγατέρες στο να
διακρίνει τις διαθέσεις των ανθρώπων μέσω των σημαδιών της Πόλης,
μπορούσε άνετα να δει την καχυποψία στο βλέμμα της Άνμα. Δεν της
χρειάζονταν τα πολεοσημάδια γι’αυτό. «Η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ
δεν ξέρω ακριβώς. Ήμουν σε μια από τις αρένες του υπόκοσμου του
Χρηματοκοπείου, όταν η Νορέλτα-Βορ ήρθε να με βρει. Είμαι μονομάχος.» Και της είπε για τη συνάντησή της με τη Νορέλτα.
«Μάλιστα...» Η Άνμα τίναξε στάχτη προς τα κάτω, πέρα από τα αναρριχώμενα φυτά. «Μου φαίνεται εξωφρενικό που γνωρίζει τόσα
πράγματα για εμάς, πάντως. Εκτός αν μίλησε με τη Τζέσικα...»
«Δεν την ξέρω τη Τζέσικα,» είπε η Αλβέρτα. «Κι ακόμα νομίζω ότι με
υποπτεύεσαι...»
«Εσύ δεν θα σε υποπτευόσουν, αν ήσουν στη θέση μου;»
«Είμαστε Αδελφές, δεν είμαστε;» Η μονομάχος έβγαλε το δεξί της
μποτάκι, τράβηξε την κάλτσα της, κι έστρεψε το σημάδι της προς την
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Άνμα, για να το δει, για να μην αμφιβάλλει ότι όντως ήταν Θυγατέρα
της Πόλης.
Η Άνμα ένευσε, κι έβγαλε κι εκείνη τη μπότα της για να της δείξει το
σημάδι της. «Δεν αμφισβητώ ότι είσαι Αδελφή μου.»
«Έχεις γνωρίσει την Κορίνα;»
Η Άνμα συνοφρυώθηκε, μορφάζοντας. «Ποια είν’ αυτή;»
Η Αλβέρτα χαμογέλασε. «Μια Αδελφή μας. Απλώς, αν την είχες γνωρίσει, θα το θεωρούσα απόλυτα δικαιολογημένο να είσαι καχύποπτη
με όλες μας.»
«Τι είναι αυτή η Κορίνα;»
«Πίστεψέ με, καλύτερα που δεν την έχεις γνωρίσει. Αλλά εγώ δεν είμαι εδώ για να σου παίξω κάποιο άσχημο παιχνίδι, Άνμα. Είμαι εδώ για
να σε βοηθήσω, αν μπορώ.»
«Πώς νομίζεις ότι μπορείς;»
Η Βιργινία, που ήταν ώς τώρα βουβή, πετάχτηκε: «Ξέρεις πού είναι ο
Τεχνοχειρούργος;»
«Όχι,» είπε η Αλβέρτα. «Αλλά έχω ακούσει γι’αυτόν. Και έχω υπόψη
μου κάποιον που μάλλον θα γνωρίζει πώς να έρθετε σε επαφή μαζί
του–»
«Μισό λεπτό,» τη διέκοψε η Άνμα. «Η Νορέλτα-Βορ γιατί δεν έμεινε
εδώ για να μας μιλήσει η ίδια;»
«Ούτε εγώ κατάλαβα. Σου είπα: εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω πού πήγε.»
Της Άνμα ακόμα της φαίνονταν πολύ ύποπτα όλα τούτα. Έχοντας
τελειώσει το τσιγάρο της, το πέταξε κάτω απ’το μπαλκόνι.
«Μου τόνισε, πάντως,» συνέχισε η Αλβέρτα, «πως αν δεν σας βοηθήσω θα βρείτε πολύ άσχημο τέλος από τον Τεχνοχειρούργο. Μου το είπε
σαν κάπως να το γνώριζε. Κι εμένα μού μοιάζει περίεργο το όλο περιστατικό, Άνμα. Εν μέρει, δεν πίστευα ότι θα σας συναντούσα. Όταν ήρθατε πια, ήμουν έτοιμη να φύγω απ’το ξενοδοχείο.»
«Αυτή η Νορέλτα φαίνεται νάχει προφητικές δυνάμεις...» είπε η Άνμα. «Εντάξει, Αλβέρτα. Πώς προτείνεις να πάρουμε τον Φρανκ Απειρόλεκτο – τον πατέρα της Βιργινίας – από τον Καρνάθο’μορ;»
«Δεν ξέρω. Τι ακριβώς συμβαίνει μ’αυτούς τους δύο, κατά πρώτον;»
«Δε σου είπε η Νορέλτα;»
«Μου είπε μόνο ότι πηγαίνετε να σώσετε τον πατέρα της κοπέλας
από τον Τεχνοχειρούργο.»
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«Τότε, πώς περιμένει να μας βοηθήσεις;»
«Πες μου, πρώτα, τι ακριβώς συμβαίνει, Άνμα.»
Η Άνμα τής είπε, και η Βιργινία πρόσθεσε: «Ο Τεχνοχειρούργος βάζει
κάποιον μηχανισμό μέσα στους δούλους του, για να τους παρακολουθεί» – έβγαλε τα χαρτιά των Ανθρωποκλεφτών από τον σάκο της –
«και για να μπορεί, αυτομάτως, να τους σκοτώνει.»
«Δεν ξέρω γι’αυτό,» είπε η Αλβέρτα. «Δεν τόχω ξανακούσει. Δεν είχα
καν ακούσει ότι κρατά... δούλους.»
«Σε τι μπορείς να μας βοηθήσεις, τότε;» απόρησε η Άνμα.
Η Αλβέρτα μόρφασε. «Σε ό,τι... Δεν... Κοίτα, απλώς είμαι εδώ επειδή
μ’έστειλε η Νορέλτα-Βορ. Και σου είπα: γνωρίζω κάποιον που θα μπορούσε να σας φέρει σε επαφή με τον Τεχνοχειρούργο. Τον λένε Ιερώνυμο Σκληρό. Είναι άτομο του υπόκοσμου. Τον συνάντησα ενώ έψαχνα
για αρένες και αγώνες μονομαχίας για να συμμετάσχω. Αυτός σίγουρα
ξέρει πώς μπορείς να μιλήσεις στον Καρνάθο’μορ για να του ζητήσεις
κάτι. Αν και, βέβαια, εσείς... δεν θέλετε να του ζητήσετε κάτι... Ή, μήπως, σκοπεύετε να τον πληρώσετε για να πάρετε πίσω τον πατέρα της
Βιργινίας;»
«Δε νομίζω ότι δέχεται λεφτά για να ελευθερώσει τους δούλους του.
Φοβάται ότι μπορεί να προδώσουν τα μυστικά του, τις μεθόδους του.»
«Επομένως, θέλετε να μπείτε στην περιοχή του και να κλέψετε τον
πατέρα της Βιργινίας...»
«Κάτι τέτοιο. Εκτός αν μπορούμε να βρούμε τον Φρανκ έξω από την
περιοχή του μάγου, σταλμένο σε κάποια δουλειά ίσως.»
Η Βιργινία πρόσθεσε: «Αλλά πρέπει να βρούμε κι έναν τρόπο για να
βγάλουμε τη συσκευή του Τεχνοχειρούργου μέσα από τον πατέρα μου,
Αλβέρτα. Γιατί μπορεί να τον ανιχνεύσει μέσω αυτής, και θα τον σκοτώσει αμέσως αν δει ότι τον παίρνουμε μακριά του!»
Η Αλβέρτα ήταν προς στιγμή συλλογισμένη. «Αυτές οι συσκευές, αν
όντως υπάρχουν, αν όντως είναι εμφυτευμένες στους δούλους του–»
«Δε νομίζω οι Ανθρωποκλέφτες να έχουν λάθος πληροφορίες.»
«Εντάξει,» είπε η Αλβέρτα, «υπάρχουν. Αλλά αποκλείεται ο Καρνάθος’μορ να τις παρακολουθεί συνέχεια. Υποθέτω θα είναι κάποιοι πομποί που εκπέμπουν ένα τηλεπικοινωνιακό σήμα. Και το σήμα θα έχει
μια συγκεκριμένη εμβέλεια. Δεν είμαι καμια αυθεντία σ’αυτά τα θέμα437
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τα, αλλά, αν πάρετε τον πατέρα σου πέρα από την εμβέλεια του σήματος, ο μάγος δεν θα μπορεί πλέον να τον επηρεάσει με κανέναν τρόπο.»
«Θα τον σκοτώσει!»
«Αν δεν μπορεί να τον φτάσει, πώς, Βιργινία;»
Η Βιργινία έτεινε τα χαρτιά των Ανθρωποκλεφτών προς το μέρος
της. «Δες το! Το γράφει!»
«Οι πληροφορίες μας λένε πως ίσως να μπορεί να τους σκοτώσει αυτόματα, Βιργινία,» της θύμισε η Άνμα, που είχε διαβάσει λεπτομερειακά τα χαρτιά.
«Δε θα το ρισκάρουμε!» Η Βιργινία την κοίταξε με διασταλμένα μάτια. «Δεν ήρθαμε ώς εδώ για να–!»
«Ηρέμησε,» της είπε η Άνμα. «Δε θα παίξουμε με τη ζωή του· εννοείται αυτό. Ηρέμησε.»
«Πρέπει να βρούμε τρόπο να βγάλουμε τη συσκευή από μέσα του!»
«Εντάξει.»
Η Αλβέρτα είπε: «Αν πάντως κάτι είναι εκτός εμβέλειας – ό,τι κι αν
είναι αυτό – δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Και πόσο μεγάλη εμβέλεια να
έχει μια τέτοια εμφυτευμένη συσκευή; Παραπάνω από ένα χιλιόμετρο;
Θα μου φαινόταν απίθανο.»
«Κι αν σε σκοτώνει μόλις βγεις από την εμβέλειά της;» είπε η Άνμα.
Η Αλβέρτα συνοφρυώθηκε. «Θα έπαιζε έτσι με τη ζωή των ανθρώπων που τον υπηρετούν; Μπορεί κάποιος, κατά λάθος, να βγει για λίγο
από την εμβέλεια – μπορεί να πάει πενήντα μέτρα παραπέρα. Θα σκοτωθεί αμέσως;»
«Αυτό που λες... ναι, είναι όντως παράξενο,» παραδέχτηκε η Άνμα.
«Θα ήταν ακραίο.»
«Μπορεί οι φήμες να είναι απλώς για φόβητρο.»
«Δε θα το ρισκάρουμε,» επανέλαβε η Βιργινία.
Η Αλβέρτα ρώτησε: «Πού είναι εμφυτευμένος αυτός ο μηχανισμός;
Στο κεφάλι; Κοντά στην καρδιά;»
«Δε γράφουν τα χαρτιά,» είπε η Βιργινία.
«Χρειαζόμαστε χειρούργο,» συμπέρανε η Αλβέρτα. «Ή περισσότερες
πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής.»
«Αυτός ο Ιερώνυμος Σκληρός δεν θα μπορεί να μας δώσει πληροφορίες;» ρώτησε η Άνμα.
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«Το θεωρώ... μάλλον απίθανο. Είναι πολύ εξειδικευμένο θέμα. Για
νάμαι ειλικρινής... δε μπορώ να φανταστώ ποιος άλλος ίσως να έχει
αυτές τις πληροφορίες εκτός από τον ίδιο τον Καρνάθο’μορ.»
«Οι δούλοι του;» είπε η Άνμα.
«Πιθανώς. Μέσα τους είναι οι συσκευές, άλλωστε.»
«Ο Ιερώνυμος Σκληρός μπορεί να μας πει πού να βρούμε κάποιον
από αυτούς;»
«Θα πρέπει να τον ρωτήσετε. Και... ίσως να ήταν επικίνδυνο. Ο Τεχνοχειρούργος λένε πως έχει πολλά μάτια και πολλά αφτιά στον υπόκοσμο του Χρηματοκοπείου. Και η Νορέλτα-Βορ ήδη μας προειδοποίησε.»
Η Νορέλτα-Βορ! σκέφτηκε η Άνμα. Τι σκατά ξέρει η Νορέλτα-Βορ, που
δεν την έχω συναντήσει ποτέ μου;
«Γνωρίζω μια Αδελφή μας,» είπε η Αλβέρτα αλλάζοντας θέμα, «που
είναι γιατρός. Πολύ καλή γιατρός. Καταλαβαίνεις, η Πόλη την καθοδηγεί, όπως καθοδηγεί εμένα στις μονομαχίες μου. Το όνομά της είναι
Ολντράθα. Αυτή θα μπορούσε να βγάλει το εμφύτευμα, εύκολα.»
«Ξέρεις πώς να έρθουμε σε επαφή μαζί της;»
«Δεν ξέρω πού είναι αυτή τη στιγμή. Τελευταία φορά έτυχε να τη
συναντήσω στη Χαρμόσυνη, στις ακτές της Μεγάλης Θάλασσας, πριν
από τρία χρόνια.»
«Η Νορέλτα-Βορ ίσως να ξέρει. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί
της;»
«Δε μου άφησε κανέναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα.»
Η Νορέλτα έφτασε στο τέλος της διαδρομής μέσα στις τουαλέτες
μιας καφετέριας της Χορδής. Το πόδι της κόλλησε στο πάτωμα. Οι ενέργειες της Ρελκάμνια τη διαπέρασαν... κι άρχισε να ταξιδεύει. Προσπάθησε να κατευθυνθεί έξι χρόνια προς το μέλλον, γλιστρώντας μέσα
στα χωροχρονικά ρεύματα, νιώθοντας σαν να βρισκόταν στη θάλασσα, μέσα σε φουρτούνα.
Την προσοχή της τράβηξε μια κατάσταση τρομερής ψυχικής ταραχής. Η περιέργειά της την ώθησε να κοιτάξει– Όχι, Νορέλτα! Όχι! Πρέπει να επιστρέψουμε στον χρόνο μας! Κοίταξε, όμως, και είδε ανθρώπους να σκοτώνονται μέσα σ’ένα μεγάλο οικοδόμημα αποτελούμενο
από πολλά οικοδομήματα ενωμένα μαζί. Ήταν όλοι τους... μισότρελοι.
Ή μάλλον... όχι ακριβώς. Ήταν... Τι γινόταν εδώ; Νόμιζαν ότι ήταν κά439
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ποιοι άλλοι! Αλλά, συγχρόνως, ήξεραν ότι δεν ήταν. Τι συνέβαινε; Κάποιου είδους αυτοσχέδιο θέατρο; Αποκλείεται· σκοτώνονταν πραγματικά! Δεν ήταν ψέμα. Και ήταν αποκλεισμένοι μέσα σ’αυτό το οικοδόμημα. Εμπορικό Κέντρο, το αποκαλούσαν. Αλλά δεν ήταν Εμπορικό Κέντρο. Ήταν σαν... εγκαταλειμμένο Εμπορικό Κέντρο.
«Αυτό το κάθαρμα έχει μπλέξει την πραγματικότητα με την ταινία
της Κορίνας!» είπε ένας άντρας. «Σκότωσε τον σκύλο μου – το κάθαρμα!» Κρατούσε στα χέρια του το πτώμα ενός μεγάλου μαύρου σκύλου.
Αντίκρυ του στεκόταν μια γυναίκα με όπλα θηκαρωμένα επάνω της.
Τριγύρω ήταν κάποιοι που έμοιαζαν με συμμορίτες. Ένας απ’αυτούς
είπε: «Και τον Μαρκ! Τον πυροβόλησε στο ψαχνό, το αρχίδι! Στο ψαχνό!»
«Απορώ πού βρήκε τις σφαίρες,» είπε η γυναίκα.
«Τελείωσε!» φώναξε ο άντρας, πετώντας τον νεκρό σκύλο πάνω στο
τραπέζι. «ΤΕΛΕΙΩΣΕ!» Κοπάνησε και τις δύο γροθιές του στο τραπέζι· η
όψη του είχε γίνει σαν όψη θηρίου. «Πρέπει κάποιος να του δώσει τέλος, αλλιώς κανένας δεν θα βγει ζωντανός από δω μέσα!»
Η Νορέλτα-Βορ είχε μείνει σ’ένα όνομα – Κορίνα.
Η ταινία της Κορίνας...
...της Κορίνας...
Ακολούθησε το όνομα μέσα στο ενεργειακό πλέγμα, γιατί το ίδιο το
όνομα ήταν ρεύμα, ήταν δρόμος. Οι έννοιες, οι σκέψεις εδώ ήταν δρόμοι. Η υλική πραγματικότητα ήταν μια παραίσθηση, ένα απλό αποτέλεσμα όλων των άλλων δεδομένων.
Η Νορέλτα-Βορ είδε μια κοκκινόδερμη, ξανθιά γυναίκα να κάνει έρωτα μ’έναν εύσωμο, λευκόδερμο, σγουρομάλλη άντρα που είχε το κεφάλι του σκυμμένο ανάμεσα στους μηρούς της. Τα πόδια της ήταν στους
ώμους του, και στο πέλμα της η Νορέλτα είδε το σημάδι των Θυγατέρων.
Αδελφή μου... Η Νορέλτα παρακολούθησε την ερωτική σκηνή, βρίσκοντάς τη διασκεδαστική. Και απόρησε με την κατάληξη. Τι πρόβλημα έχει μ’αυτό τον τύπο; Της αρέσει ή δεν της αρέσει; Ο τύπος έμοιαζε
έτοιμος να κάνει τα πάντα για εκείνη. Τι ανόητη που ήταν η Κορίνα!
Έπρεπε να τον είχα εγώ κάπου κοντά μου.
Αλλά τώρα η Κορίνα ενδιέφερε τη Νορέλτα περισσότερο απ’αυτό
τον άντρα. Ακολούθησε τα ενεργειακά ρεύματα και την παρακολού440
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θησε κι άλλο. Ήρθε σε επαφή μ’ένα μυαλό ψυχρό, υπολογιστικό. Τρόμαξε.
Και κατάλαβε τι γινόταν.
Κατάλαβε τι έκανε η Κορίνα με τους ηθοποιούς.
Αν η Νορέλτα-Βορ είχε σώμα, θα είχε ριγήσει. Δεν είναι με τα καλά
της η γαμημένη! Τι νομίζει ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι, χάρτινες φιγούρες; Έτσι κατέληγαν οι Θυγατέρες μετά από πολλά χρόνια ζωής; Η Νορέλτα μπορούσε να καταλάβει ότι η Κορίνα ήταν πολύ γριά. Μάλλον
όχι τόσο γριά όσο η Μιράντα, αλλά μεγάλη· σίγουρα μεγάλη.
Η Μιράντα δεν είναι σαν αυτήν. Ούτε εγώ θα καταλήξω σαν αυτήν!
Η Νορέλτα απομακρύνθηκε. Πρέπει να γυρίσω πίσω στον χρόνο μου
και–
Βρισκόταν ήδη στον σωστό χρόνο, διαπίστωσε. Ναι, μάλλον βρισκόταν στον σωστό χρόνο. Τα γεγονότα στο «Εμπορικό Κέντρο» διαδραματίζονταν την ίδια περίοδο που η Νορέλτα είχε φύγει από το διαμέρισμα της Θάλειας στην Ανακτορική Συνοικία.
Τώρα, απλά πρέπει να πάω στην Ιερή Συνοικία ξανά. Η Νορέλτα, γλιστρώντας μέσα στα ενεργειακά ρεύματα, έφερε στο μυαλό της την
Κυρτή Λεωφόρο που ήταν κοντά στο Κοινόβιο (όπου βρίσκονταν οι
παγιδευμένοι ηθοποιοί και η Κορίνα)· την έφερε στο μυαλό της ως χωρική έννοια. Βρέθηκε εκεί. Την ακολούθησε, φέρνοντας τώρα στο μυαλό της κάποιες από τις συνοικίες που βρίσκονταν στα όριά της. Θύελλα... Ετερόχρονη... Κηπευτήριο... Ναι, νόμιζε ότι πήγαινε καλά. Κρατούσε σταθερό τον χρόνο και άλλαζε τον χώρο. Αισθανόταν τα ενεργειακά
ρεύματα να προσπαθούν να την τραβήξουν από δω κι από κει, αλλά
κρατούσε την πορεία της αμετάβλητη. Αμετάβλητη. Λίγο ακόμα και θα
έφτανε!
Η Κυρτή Λεωφόρος, από ένα σημείο και μετά, γινόταν Μακριά Λεωφόρος. Σύμφυρμα... Ραβδωτή... Ανακτορική Συνοικία...
Μέσα από την Ανακτορική Συνοικία, προς τα βορειοανατολικά–
Ιερή Συνοικία!
Εδώ είμαι! Επέστρεψα!
Η Νορέλτα έφερε στο μυαλό της το μέρος όπου βρισκόταν όταν είχε
φτάσει τέλος της διαδρομής. Και το όχημά της που είχε αφήσει στο
υπόγειο γκαράζ· το όμορφο καινούργιο όχημά της–
Πετάχτηκε έξω από το ενεργειακό πλέγμα της Ρελκάμνια.
441

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

(Η Κορίνα, καθισμένη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, παρακολουθώντας τους ηθοποιούς της μέσα από το φορητό σύστημα ενώ έπαιρνε
μεσημεριανό, αισθάνθηκε κάτι... παράξενο. Συνοφρυωμένη κοίταξε τον
χώρο ολόγυρά της για πολεοσημάδια. Κάποιο στοιχειακό πνεύμα; Όχι,
δεν νόμιζε. Ήταν μόνη εδώ.
Γιατί, τότε, αισθανόταν έτσι; Σαν... σαν μια παρουσία να ήταν μαζί
της. Κάποια που την παρατηρούσε από... από πού; Δεν καταλάβαινε.
Δεν ήταν όπως άλλες παρακολουθήσεις, που η Κορίνα μπορούσε να
διακρίνει τους κατασκόπους εύκολα μέσα από τα πολεοσημάδια.
Σηκώθηκε από το κρεβάτι της και βημάτισε μες στο δωμάτιο. Η παράξενη αίσθηση παρέμεινε.
Τυλίγοντας σφιχτά τη ρόμπα γύρω της, βγήκε στο μπαλκόνι. Κοίταξε
τα σημάδια της Πόλης. Τίποτα. Καμια προειδοποίηση από εκεί.
Αλλά η παράξενη αίσθηση παρέμενε.
Παρέμεινε ολόκληρη εκείνη την ημέρα και μετά, απροειδοποίητα, εξαφανίστηκε.
Η Κορίνα δεν είχε κοιμηθεί σχεδόν καθόλου τη νύχτα.)
«Λοιπόν,» είπε η Άνμα. «Ας κλείσουμε δωμάτιο εδώ, να κοιμηθούμε
απόψε, κι από αύριο βλέπουμε τι θα κάνουμε.»
«Θα πάμε να βρούμε τον Ιερώνυμο Σκληρό;» ρώτησε η Βιργινία.
«Δεν ξέρω. Ίσως να ήταν επικίνδυνο, αν όντως ο Τεχνοχειρούργος
έχει κατασκόπους του στο Χρηματοκοπείο.» Κοίταξε την Αλβέρτα, η
οποία έμεινε σιωπηλή.
Η Βιργινία είπε: «Απλώς θα πούμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε στον
Καρνάθο’μορ για κάποιο... θέμα. Πού συναντά τους πελάτες του ο Τεχνοχειρούργος; Δεν τους πηγαίνει στο εργαστήριό του για να κάνει...
τροποποιήσεις στα σώματά τους;»
«Εσείς όμως δεν θέλετε να σας κάνει τροποποιήσεις,» τόνισε η Αλβέρτα.
«Θα μπορούσαμε να πούμε ψέματα.»
«Ο Σκληρός απλά θα σας εξηγήσει πώς να έρθετε σε επαφή με τον
Καρνάθο’μορ.»
«Αυτό θέλουμε!»
«Δεν θέλετε αυτό. Θέλετε τρόπο να μπείτε στην περιοχή του. Αλλά ο
μάγος δεν θα σας πάει κατευθείαν εκεί. Πρώτα θα σας ρωτήσει τι δουλειά ζητάτε να σας κάνει. Και τι σκέφτεσαι να του απαντήσεις τότε;»
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Η Βιργινία έμεινε σιωπηλή.
Η Άνμα, συλλογισμένη, είπε: «Θα μπορούσα εγώ να του ζητήσω κάτι.
Για να μπω στο εργαστήριό του.»
Η Αλβέρτα την κοίταξε ερωτηματικά.
«Δυο καινούργια δάχτυλα.»
«Καινούργια δάχτυλα;»
«Αν κόψω δύο.» Η Άνμα ύψωσε τα δάχτυλα του αριστερού της χεριού.
«Τι;» έκανε η Βιργινία.
«Σου είπαμε ότι τα κομμένα μέλη μας ξαναφυτρώνουν, δεν σ’το είπαμε;» Και προς την Αλβέρτα: «Έτσι θα με βάλει μες στο εργαστήριό
του.»
«Εσένα και μόνο. Και μετά, τι σκέφτεσαι να κάνεις;»
«Δε σ’αφήνω να πας μόνη σου, Άνμα!» είπε η Βιργινία, μην ξέροντας
αν φοβόταν περισσότερο για τη φίλη της ή για τον πατέρα της. «Δε
γνωρίζουμε ακόμα τίποτα για το εργαστήριο του Καρνάθου’μορ, ούτε
για τη συσκευή που–»
«Μια σκέψη ήταν, μόνο,» τη διέκοψε η Άνμα. «Δε θα πάω να το κάνω
αύριο. Ίσως, όμως, αυτός να είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπούμε
στην περιοχή του Τεχνοχειρούργου.»
«Για να μπεις εσύ,» της είπε ξανά η Αλβέρτα. «Εγώ δεν πρόκειται να
κόψω τα χέρια μου ή τα πόδια μου για να μπω εκεί μέσα, σ’το λέω. Δεν
είναι καθόλου ευχάριστο. Κάποτε είχα χάσει τρία δάχτυλα. Αυτά τα
τρία» – τέντωσε τον δείκτη, τον μέσο, και τον παράμεσο του δεξιού
της χεριού – «σε μια μονομαχία. Έκαναν ένα μήνα να φυτρώσουν. Και
δεν μπορείς να φανταστείς πώς πονούσα.
»Επιπλέον, ακόμα κι αν πηγαίναμε κι οι δύο κουλές εκεί, δε νομίζω να
μας έβαζε μαζί στο εργαστήριό του. Κατά πάσα πιθανότητα, θα έπαιρνε πρώτα τη μία και μετά την άλλη. Και μόνη σου δεν νομίζω να επιβιώσεις, Άνμα.»
«Γιατί; Επειδή σ’το είπε η Νορέλτα-Βορ;»
«Ναι. Επειδή το είπε η Νορέλτα-Βορ· κι επειδή μου το λέει η κοινή
λογική, επίσης. Ο Τεχνοχειρούργος είναι από τις πιο εφιαλτικές μορφές
του υπόκοσμου του Χρηματοκοπείου, όχι κανένας αρχηγός ασήμαντης
συμμορίας.»
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Η Νορέλτα καθόταν μέσα στο όχημά της, στο υπόγειο γκαράζ.
Τα χέρια της ήταν στο τιμόνι· τα πόδια της, ξυπόλυτα, στα πετάλια.
Βλεφάρισε, αποπροσανατολισμένη.
Είχε βρεθεί τόσο ξαφνικά εδώ.
Δεν είμαι εκεί όπου ήμουν όταν τελείωσα τη διαδρομή! σκέφτηκε με
απόγνωση. Είχε – πάλι – κάνει κάποιο γαμημένο λάθος!
Αισθανόταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Ποτέ δεν θα κατάφερνε να
επιστρέψει στον σωστό χρόνο! Πάντα θα περιπλανιόταν χαμένη στα
ενεργειακά ρεύματα της Ρελκάμνια!
«Γαμώτο!» γρύλισε χτυπώντας το τιμόνι με τις γροθιές της. «Γαμώ
τη μάνα του Κρόνου και τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος, γαμώ!»
Τράβηξε το αρχαίο φυλαχτό μέσα απ’το πουκάμισό της θέλοντας να
το σπάσει (όχι πως μπορούσε να το κάνει αυτό με τα χέρια της), αλλά
μετά το βλέμμα της έπεσε στο ρολόι της κονσόλας του οχήματος. Ήταν
αργά, μετά τα μεσάνυχτα. Και η μέρα, ο μήνας, το έτος – ήταν όλα σωστά!
Είμαι πίσω! Είμαι εκεί που πρέπει. Απλώς... απλώς δεν είμαι ακριβώς
εκεί όπου τελείωσα τη διαδρομή. Δεν πειράζει· πειράζει; Δεν μπορεί να
πείραζε.
Αλλά πώς σκατά είχε έρθει στο όχημά της;
Τέλος πάντων. Ας έβγαινε τώρα απ’το γκαράζ. Ενεργοποιώντας τη
μηχανή, οδήγησε προς την έξοδο.
Αναρωτιόταν ποια θα ήταν η αντίδραση των φυλάκων όταν θα την
έβλεπαν να βγαίνει χωρίς να την έχουν δει πρώτα να μπαίνει. Θα τη
νόμιζαν για κλέφτρα; Θα τους δείξω την κάρτα που μου έδωσαν. Δεν
είχε αμφιβολία ότι βρισκόταν στην τσέπη του πουκαμίσου της.
Καθώς περνούσε όμως κοντά από τους φύλακες του γκαράζ, εκείνοι
δεν φάνηκε να ξαφνιάζονται καθόλου, σαν να την περίμεναν να βγει.
Η Νορέλτα-Βορ οδήγησε έξω από το γκαράζ, μέσα στις σήραγγες της
Ιερής Συνοικίας. Πώς είναι δυνατόν;... σκέφτηκε. Και μετά κατάλαβε! Τι
ανόητη που είμαι! Δεν πρέπει να είχε εμφανιστεί ξαφνικά μες στο γκαράζ· πρέπει απλώς να είχε ταξιδέψει λιγάκι πιο μπροστά μέσα στον
χρόνο. Είχε επιστρέψει στο σώμα της όταν το σώμα της θα ερχόταν
στο γκαράζ για να πάρει το όχημα. Οι φύλακες την είχαν δει να μπαίνει
δείχνοντάς τους την κάρτα της.
Γιατί, τότε, εγώ δεν το θυμάμαι;
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Η Νορέλτα σταμάτησε το όχημά της πλάι σ’ένα υπόγειο μπαρ, ανάμεσα σε δύο ανάποδες πολυκατοικίες. Μουσική αντηχούσε από μέσα.
Δεν το θυμάμαι; Έψαξε τις αναμνήσεις της. Το θυμόταν! Φυσικά και το
θυμόταν!
Το ενεργειακό πλέγμα της Ρελκάμνια την είχε πετάξει έξω και η Νορέλτα είχε κατεβεί πάλι στις σήραγγες, επιστρέφοντας στο γκαράζ.
Είχε δείξει την κάρτα της στους φύλακες, είχε βαδίσει ώς το όχημά της,
είχε ανοίξει την πόρτα του, είχε μπει, και–
Γιατί πριν μου φαινόταν περίεργο;
Μια στιγμή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τα είχα ζήσει όλ’ αυτά; Μα τα
είχε ζήσει! Τα θυμόταν.
Αλλά...
Τι σκατά μού συμβαίνει;
Η Νορέλτα βγήκε από το όχημά της και μπήκε στο μπαρ, για να πάρει κάτι να πιει, να ισιώσει το μυαλό της. Κι από δω και μπρος ορκίστηκε στον εαυτό της να είναι πολύ προσεχτική μ’αυτό το αρχαίο φυλαχτό. Δεν ήθελε να τρελαθεί.
(Η Αλίκη δεν άργησε να φτάσει στο Χρηματοκοπείο, οδηγώντας ένα
κλειστό τρίκυκλο που οι δύο πίσω τροχοί ήταν μεγαλύτεροι από τον
μπροστινό. Ήταν ξημερώματα, και ο ήλιος αντανακλούσε πάνω στα
τζάμια και στα μέταλλα των πολυκατοικιών. Η συνοικία ήταν ήσυχη.
Η ονειρική Θυγατέρα είχε πει ότι θα συναντούσε την Άνμα σ’ένα ξενοδοχείο με πολλά μπαλκόνια γεμάτα φυτά με άνθη γαλανά και λευκά.
Η Αλίκη δεν είχε ιδέα πού μπορεί να ήταν αυτό το ξενοδοχείο και, κοιτάζοντας τα πολεοσημάδια, δεν έβρισκε καμια καθοδήγηση. Επομένως, ένας τρόπος τής απέμενε για να εντοπίσει την Αδελφή της: αυτός
που ήξερε καλά.
Σταμάτησε το όχημά της σ’έναν μικρό δρόμο πλάι σε μια καπνοβιομηχανία, όπου μπορούσε να διακρίνει ένα στοιχειακό που θύμιζε λαγωνικό. Ήταν αόρατο, φυσικά, για τους καθημερινούς ανθρώπους, αλλά όχι και για μια Θυγατέρα της Πόλης· το έβλεπε μέσα από τα πολεοσημάδια.
Το στοιχειακό ήταν κουλουριασμένο τεμπέλικα στον μικρό δρόμο.
Αντιλαμβανόμενο την Αλίκη να βγαίνει από το όχημά της, ανασηκώθηκε, μυρίζοντάς την. Καταλάβαινε ότι είχε αντίκρυ του μια οντότητα
διαφορετική από άλλους ανθρώπους.
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Η Άλικη Αλίκη άρθρωσε τα λόγια για ένα Ξόρκι Προσωρινής Πνευματικής Καταπαύσεως, υψώνοντας τα χέρια της προς τη μεριά του στοιχειακού. Εκείνο γύρισε να φύγει, φοβισμένο. Αλλά δεν πρόλαβε να πάει μακριά· η θέληση της Αλίκης το τύλιξε σαν υπνωτική ομίχλη, και το
πνεύμα έπεσε σε αδράνεια, ακίνητο κάτω από τις αφίσες που διαφήμιζαν έναν πλανόδιο θίασο.
Η Αλίκη είχε έτοιμο ένα αντικείμενο φυλάκισης εδώ και κάποιες ημέρες, σαν να ήξερε ότι κάπου σύντομα θα της χρειαζόταν – η Πόλη πιθανώς να την είχε καθοδηγήσει. Τώρα το έβγαλε μέσα από τις πτυχώσεις του φορέματός της: ένα κομμάτι κρύσταλλο, ένας φακός. Η Αλίκη
πλησίασε το αδρανοποιημένο πνεύμα και το μαγνήτισε προς τον φακό.
Το στοιχειακό ξύπνησε απρόσμενα, και βρέθηκε σε σύγκρουση με τη
δύναμη της θέλησης της Αλίκης. Πάλεψε άγρια, μανιασμένα· προσπάθησε να την τρομοκρατήσει· προσπάθησε να δαγκώσει το μυαλό της·
όλα τα χαρτιά στον δρόμο – οι αφίσες, οι πεταμένες εφημερίδες, διάφορα άλλα σκουπίδια – αναδεύονταν χωρίς νάχει σηκωθεί αέρας· αλλά, στο τέλος, το στοιχειακό υποτάχθηκε. Ο φακός το παγίδευσε, και
τώρα μέσα του μια παράξενη γυαλάδα φαινόταν, σαν από κάπου κάποιο φως να τον χτυπούσε: κάποιο ανύπαρκτο φως.
Η Αλίκη σκέφτηκε: Θα σε λέω Ανήσυχο Κατάσκοπο.
Το στοιχειακό την απειλούσε για να το ελευθερώσει· την εκλιπαρούσε για να το ελευθερώσει.
Θα σε ελευθερώσω, αποκρίθηκε η Αλίκη, που, για να το έχει δεσμευμένο, έπρεπε συγχρόνως να έχει δεσμευμένο κι ένα μέρος της ψυχικής
της δύναμης, ακριβώς όπως και οι μάγοι του τάγματος των Δεσμοφυλάκων· δεν ήθελε, επομένως, να το κρατήσει για πάντα. Αλλά πρώτα
θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
Τι χάρη;
Να ψάξεις να βρεις μια φίλη μου. Νομίζω ότι είσαι καλός σ’αυτό – να
βρίσκεις ανθρώπους. Το καταλάβαινε· το στοιχειακό μπορούσε να
«μυρίζει» αύρες. Η Αλίκη έφερε στο νου της την Άνμα, όσο καλύτερα,
όσο πιο καθαρά, γινόταν. Θα μου τη βρεις;
Η λάμψη μέσα στον φακό αναδεύτηκε, έκανε πέρα-δώθε. Δεν ήταν
δύσκολο, αποκρίθηκε το στοιχειακό. Θα την έβρισκε. Αλλά κλεισμένο
εδώ μέσα δεν μπορούσε!
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Η Αλίκη το άφησε να βγει από τον φακό ενώ, ταυτόχρονα, διατηρείτο φυσικά η σύνδεσή του με την πνευματική φυλακή· δεν μπορούσε να
πάει και πολύ μακριά. Βρες την! πρόσταξε η Αλίκη. Και θα σε ελευθερώσω.
Ο Ανήσυχος Κατάσκοπος άρχισε να οργώνει τους δρόμους και τα οικοδομήματα ολόγυρα, αόρατος για όσους δεν μπορούσαν να αντιληφτούν, με κάποιον τρόπο, πνευματικές οντότητες.
Η Άλικη Αλίκη μπήκε στο τρίκυκλο όχημά της κι άρχισε πάλι να οδηγεί, αργά, με το λαγωνικό της από κοντά.
Μέσα στον λίθο του δαχτυλιδιού της, ο Νήνεμος Άνεμος είπε στην
αφέντρα του ότι δεν του άρεσε αυτός ο ξένος. Ήταν... βάρβαρος!
Η Αλίκη μειδίασε καθώς οδηγούσε. Γερνάς και παραξενεύεις, αποκρίθηκε στο στοιχειακό της. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι για πολύ μαζί
μας. Τον χρειάζομαι για να βρει την Αδελφή μου. Εσύ δεν μπορείς να το
κάνεις αυτό.
Ο Νήνεμος Άνεμος ήταν προσβεβλημένος.)
«Βρήκαμε μια καινούργια κρυψώνα γεμάτη ενεργειακές φιάλες, Χρίστο,» είπε ο Ρόλεμ.
«Πού;»
«Κάτω από το κατάστημά μου!» Γελούσε.
«Αν είναι δυνατόν...» Δεν ήταν η πρώτη κρυψώνα με ενεργειακές
φιάλες που είχε βρεθεί, ούτε η πρώτη κρυψώνα με τρόφιμα. Για ποιο
λόγο μπορεί η Κορίνα να τα είχε βάλει αυτά εδώ; Ή μήπως δεν τα είχε
βάλει η Κορίνα; Το οικοδόμημα ήταν πολυσύνθετο.
«Μα τον Κρόνο, σοβαρολογώ. Έλα να δεις.»
«Σε πιστεύω,» είπε ο Χρίστος, και μαζί μ’έναν φύλακα-κομπάρσο τον
ακολούθησε μέσα στους διαδρόμους του Εμπορικού Κέντρου κι επάνω
στις σκάλες του. «Το ξέρει κανείς άλλος εκτός από σένα;»
«Δεν το κράτησα κρυφό. Ήταν κι άλλοι εκεί κοντά.»
«Ίσως θα έπρεπε,» είπε ο Χρίστος. «Ίσως θα έπρεπε να το είχες κρατήσει κρυφό.»
Ο Ρόλεμ τον λοξοκοίταξε.
«Ξέρεις τι εννοώ. Οι συμμορίτες της Ελεονόρας παραφυλάνε παντού.»
«Εσένα φοβούνται, Χρίστο. Ηρέμησε.»
«Εμένα φοβούνται; Μα τους θεούς, Ρόλεμ!»
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«Την άλλη φορά πυροβόλησες έναν απ’αυτούς – τον σκότωσες. Και
σκότωσες και τον σκύλο του Νικόδημου.»
«Ο σκύλος του είχε ορμήσει να με φάει! Ο ίδιος τον είχε στείλει καταπάνω μου! Και ο συμμορίτης που πυροβόλησα ήταν έτοιμος να πυροβολήσει έναν απ’τους φύλακές μου!»
«Ο Νικόδημος δεν λέει ότι ο σκύλος του σου επιτέθηκε. Λέει μόνο ότι
εσύ τον πυροβόλησες.»
«Δεν τα λέει καλά – και επίτηδες, το δίχως άλλο!»
Ο κομπάρσος είπε: «Ο σκύλος επιτέθηκε. Το είδαμε.»
Ο Ρόλεμ δεν συνέχισε την κουβέντα.
Έφτασαν στο κατάστημά του και βρήκαν καμια ντουζίνα ανθρώπους συγκεντρωμένους εκεί. Η Μαργκώ ήταν ανάμεσά τους, αλλά όλοι
οι υπόλοιποι ήταν κομπάρσοι. Στράφηκαν να κοιτάξουν τον Χρίστο·
τον έβλεπαν σαν αρχηγό τους οι περισσότεροι που δεν ήταν με την
Ελεονόρα.
«Βρήκαμε ενέργεια,» είπε μια γυναίκα. «Κάτω απ’το μαγαζί. Κάτω
απ’τα σανίδια!»
«Πέντε φιάλες,» πρόσθεσε ένας άντρας.
«Ίσως να υπάρχουν κι άλλες,» είπε η Μαργκώ, «σε κάποιο άλλο κρυφό σημείο. Αλλά δεν έχουμε βρει κανένα ακόμα.»
«Φέρτε αυτές στην αποθήκη,» είπε ο Χρίστος, «προτού η συμμορία
της Ελεονόρας καταλάβει τι γίνεται εδώ και έρθει να–»
«Σας έχει καταλάβει ήδη, Χρίστο!»
Ο Χρίστος στράφηκε για ν’αντικρίσει την Ελεονόρα να στέκεται αντίκρυ τους μαζί με κάμποσους από τους ανθρώπους της. Όλοι τους
κρατούσαν όπλα.
«Οι φιάλες θα πάνε στην καινούργια αποθήκη,» είπε ο Χρίστος.
«Πρέπει όλοι να έχουμε ενέργεια μέχρι να–»
«Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εμείς όμως δεν έχουμε πρόσβαση ακόμα στην αποθήκη σου.»
«Δεν είναι ‘δική μου’ αποθήκη! Και σας απαγορεύτηκε η πρόσβαση
επειδή αρχίσατε να κλέβετε!»
«Παίρναμε πράγματα από αυτούς που είχαν παραπάνω απ’όσα τούς
χρειάζονταν. Κάνε πίσω τώρα. Οι φιάλες είναι δικές μας.» Ύψωσαν τα
όπλα τους.
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Αλλά και ο Χρίστος είχε ήδη υψώσει το πιστόλι του, καθώς και ο κομπάρσος φύλακας. «Μη μας οδηγήσεις σ’ακόμα μια αιματοχυσία εδώ
μέσα! Ο σκοπός είναι να επιβιώσουμε. Όλοι.»
«Κάποιοι όμως φαίνεται να θεωρούν τους εαυτούς τους πιο σημαντικούς εδώ μέσα από τους άλλους! Και, άρα, πρέπει να προστατέψουμε τους εαυτούς μας. Είμαστε περισσότεροι, Χρίστο. Κάνε πίσω,
γιατί ξέρουμε ποιος θα σκοτωθεί αυτή τη φορά.»
«Εγώ λέω να τον βγάλουμε απ’τη μέση, μια και καλή!» πετάχτηκε
ένας συμμορίτης. «Σκότωσε τον Μαρκ, το κάθαρμα!»
«Ναι!» συμφώνησε ένας άλλος.
«Όχι!» φώναξε η Ελεονόρα. «Κανένας δεν θα σκοτωθεί εδώ! Κατέβασε το όπλο σου, Χρίστο, και φύγε.»
Ο Χρίστος έβλεπε ότι, όντως, οι συμμορίτες είχαν το πάνω χέρι. Ήταν όσοι και οι άνθρωποι μπροστά στο κατάστημα περίπου, αλλά είχαν όλοι όπλα· ενώ οι άνθρωποι μπροστά στο κατάστημα ήταν άοπλοι.
Μόνο εκείνος και ο κομπάρσος φύλακας ήταν οπλισμένοι. Θα μας σκοτώσουν τα καθάρματα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, σκέφτηκε ο Χρίστος, κι αισθάνθηκε τρομερό μίσος να φουντώνει εντός του για την
Ελεονόρα και τους οπαδούς της. Τα μυαλά τους είχαν τελείως διαστραφεί εδώ μέσα – δεν ήξεραν πια τι τους γινόταν!
«Χρίστο!» Ένας πυροβολισμός αντήχησε και πόδια ακούστηκαν να
τρέχουν σ’έναν από τους ορόφους του Εμπορικού Κέντρου ακριβώς
από πάνω τους. Η ριπή χτύπησε έναν συμμορίτη στον ώμο, κάνοντάς
τον να κραυγάσει και να παραπατήσει.
Φύλακες έρχονταν από τον όροφο, καθώς και άλλοι κομπάρσοι, οπλισμένοι άπαντες.
Μια συμμορίτισσα γύρισε και τους πυροβόλησε με δύο πιστόλια. Αυτοί ανταπέδωσαν. Ένας συμμορίτης έριξε προς τον Χρίστο, αλλά εκείνος είχε ήδη πεταχτεί στο πλάι και η σφαίρα χτύπησε τον φύλακα δίπλα του, σωριάζοντας τον αιμόφυρτο. Ο Χρίστος σημάδεψε και τράβηξε τη σκανδάλη: και είδε να πέφτει, κρατώντας το στήθος του, ο συμμορίτης που είχε προσπαθήσει να τον σκοτώσει.
Κραυγές, ποδοβολητά, και πυροβολισμοί παντού.
Ο Χρίστος, γονατισμένος στο ένα γόνατο, έριχνε στους συμμορίτες,
πατώντας τη σκανδάλη ξανά και ξανά.
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Όταν ο αναβρασμός καταλάγιασε, το έδαφος ήταν γεμάτο πεσμένους ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες. Η Ελεονόρα δεν ήταν ανάμεσά τους· είχε αναγκαστεί να υποχωρήσει μαζί με τους συμμορίτες
της που ακόμα στέκονταν. Η Μαργκώ ήταν κάτω, κρατώντας το πόδι
της, κλαίγοντας. Ο Ρόλεμ, που δεν είχε τραυματιστεί, την πλησίασε αμέσως για να τη βοηθήσει.
Ο Χρίστος δεν είχε ποτέ ξανά στη ζωή του δει τόσο αίμα χυμένο – τόσο αληθινό αίμα χυμένο. Αυτή δεν ήταν ταινία. Όλα τούτα ήταν πραγματικότητα. Άνθρωποι – τόσοι άνθρωποι – είχαν χάσει τη ζωή τους!
Τι... τι κάνουμε εδώ, μα τον Κρόνο; σκέφτηκε ο Χρίστος, αφήνοντας
το πιστόλι του να πέσει. Τι κάνουμε εδώ; Γιατί η Ελεονόρα και οι δικοί
της δεν σταματούσαν αυτό τον παραλογισμό; Γιατί δεν συνεργάζονταν με τους άλλους ώστε να επιβιώσουν όλοι; Τι σκατά τούς είχε πιάσει;
Ο Χρίστος δεν μπορούσε ν’αφήσει τους υπόλοιπους ανθρώπους στο
έλεός τους. Αισθανόταν υπεύθυνος γι’αυτούς. Έπρεπε να δώσει ένα
τέλος στην παραφροσύνη! Οι πάντες βασίζονταν σ’εκείνον – το έβλεπε· τους έβλεπε πώς τον κοίταζαν – βασίζονταν σ’εκείνον. Δε θα τους
απογοήτευε. Αν δεν κάνω τίποτα, θα σκοτωθούμε όλοι. Ή θα επιβιώσουν μόνο τα καθάρματα της Ελεονόρας!
Καλύτερα να ζούσαν οι άνθρωποι που ήταν τίμιοι και καλοί παρά
αυτοί οι απατεώνες – οι φονιάδες!
Η Ελεονόρα συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους της
στο άντρο της. Φασαρία γινόταν, κραυγές ακούγονταν.
«Ησυχία!» φώναξε, χτυπώντας την καραμπίνα της πάνω
στο τραπέζι. «Ησυχία!» Ήταν τραυματισμένη στον αριστερό μηρό, αλλά ελαφρά, ξώφαλτσα, και μπορούσε άνετα να
στέκεται.
Σιγή έπεσε ολόγυρα· όλων τα μάτια ήταν στραμμένα επάνω της. Εκτός των άλλων, ο Νικόδημος ήταν εδώ, και ο
Μαύρος Σαμ, και ο Χανς. Η Ελεονόρα τούς σκεφτόταν με
τα ονόματα των ρόλων τους. Σκεφτόταν πλέον ακόμα και
τον εαυτό της με το όνομα του ρόλου της. Τι άλλη επιλογή
είχε; Ο ρόλος της – η Ελεονόρα – ήταν η μόνη γυναίκα που
μπορούσε να επιβιώσει εδώ μέσα, ανάμεσα σ’αυτούς τους
τρελούς. Η μόνη που μπορούσε να οργανώσει κάποιους
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ώστε να επιζήσουν. Αν δεν το έκανε, ορισμένοι θα συγκέντρωναν όλα τα τρόφιμα και την ενέργεια για τους εαυτούς τους και θ’άφηναν τους υπόλοιπους χωρίς τίποτα.
Είχε ήδη συμβεί παραπάνω από μια φορά. Κάποιοι ήθελαν
να κρατήσουν ό,τι είχε τύχει να βρουν κοντά τους, κι όταν
οι άλλοι είχαν προσπαθήσει να πάρουν αυτά που τους αναλογούσαν, ο Χρίστος αμέσως τους είχε αποκαλέσει κλέφτες, υπερασπιζόμενος τους σφετεριστές. Ο άνθρωπος
ήταν πωρωμένος· είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα! Νόμιζε ότι ήταν ο νόμος ο ίδιος εδώ μέσα! Ο ανώμαλος!
Μόνο η Ελεονόρα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Η Νικίτα θα ήταν πολύ τρομαγμένη από όλ’ αυτά. Μόνο η Ελεονόρα μπορούσε να οργανώσει τους ανθρώπους που έμοιαζε να έχουν «κακή τύχη» μες στο Εμπορικό Κέντρο. Αν
δεν το είχε κάνει, τώρα όσοι βρίσκονταν γύρω της πιθανώς να πεινούσαν, ενόσω περίμεναν κάποιος να έρθει να
τους ανοίξει για να φύγουν από εδώ.
«Μας πυροβόλησαν ανοιχτά!» είπε ένας από τους ανθρώπους της. «Ανοιχτά. Προτού καν τους δούμε νάρχονται.»
«Σας το έλεγα,» είπε ο Νικόδημος. «Ο Χρίστος! Αυτός
φταίει για όλα! Πρέπει να τον ξεπαστρέψουμε, και τα πάντα θα στρώσουν.»
«Εγώ απορώ πώς βρήκαν τα όπλα,» είπε μια συμμορίτισσα.
Η Ελεονόρα κοίταξε τον Μαύρο Σαμ, ερωτηματικά, γιατί
αυτός γνώριζε πολλά – κάπως, κατάφερνε να χώνεται παντού – και της έφερνε, κάθε τόσο, ανέλπιστες και παράξενες πληροφορίες.
Τώρα, όμως, ο Σαμ ανασήκωσε τους ώμους μορφάζοντας
για να δείξει την άγνοιά του. «Υπάρχουν πολλές κρυψώνες
εδώ μέσα,» είπε μόνο.
«Γιατί, όμως;» είπε ο Χανς.
Η Ελεονόρα έστρεψε το βλέμμα της επάνω του. «Τι;»
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«Δεν καταλαβαίνω γιατί η Κορίνα είχε κρύψει τα τρόφιμα και τις φιάλες και τα όπλα. Ήταν... σαν να τα είχε σχεδιάσει όλ’ αυτά, Ελεονόρα.»
Την έλεγε Ελεονόρα, πάντα την έλεγε Ελεονόρα: και στο
κρεβάτι και έξω από το κρεβάτι. Και της άρεσε αυτό. Τη
βοηθούσε να είναι πειστικότερα η Ελεονόρα – όπως χρειαζόταν τώρα. Η Νικίτα δεν θα είχε τις ίδιες αντοχές.
«Να είχε σχεδιάσει τι; Να μας κλείσει εδώ μέσα;»
«Ναι.»
«Γιατί, μα τον Κρόνο; Μια σκηνοθέτιδα είναι· την ταινία
της ήθελε να γυρίσει.»
Ο Νικόδημος παρενέβη: «Κατά τύχη βρέθηκαν όλ’ αυτά
εδώ μέσα. Απλά μας φαίνεται σαν να είναι τοποθετημένα
για εμάς, επειδή μας χρειάζονται.»
«Μάλλον έχεις δίκιο,» συμφώνησε η Ελεονόρα.
«Κι όμως,» είπε ο Μαύρος Σαμ, «κι εγώ το έχω, κατά καιρούς, σκεφτεί...» Κι έμεινε ξαφνικά σιωπηλός, συλλογισμένος, κοιτάζοντας το τραπέζι, με τα χέρια του σταυρωμένα
μπροστά του καθώς στεκόταν. Όλοι τους στέκονταν· κανείς δεν καθόταν. Ήταν πολύ τσιτωμένοι.
«Τέλος πάντων,» είπε η Ελεονόρα. «Το βασικό τώρα είναι πως βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει πια καμια
αμφιβολία γι’αυτό. Ο Χρίστος θέλει να μας αποκλείσει από
τα λιγοστά αγαθά που–»
«Θέλει να μας σκοτώσει, μα τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος!» είπε μια γυναίκα της συμμορίας.
«Συνέχεια μας πυροβολούν ανοιχτά!» πρόσθεσε ένας άλλος.
«Ναι,» είπε δυνατά η Ελεονόρα, για να τους προλάβει
προτού ξεκινήσουν βαβούρα ξανά. «Ναι. Και πρέπει να
δώσουμε ένα τέλος σ’αυτό. Ο Χρίστος και οι φύλακές του
πρέπει να πεθάνουν. Και μετά εμείς θα κάνουμε κουμάντο
όπως θέλουμε μες στο Εμπορικό Κέντρο. Οι άλλοι δεν θα
αντιδράσουν, είμαι σίγουρη. Θα φροντίσουμε όλα να είναι
όπως πρέπει, ώστε να επιζήσουμε μέχρι βοήθεια να έρθει
από έξω.»
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Ο Ιερώνυμος Σκληρός έμενε στον δωδέκατο όροφο μιας μεγάλης πολυκατοικίας ανάμεσα σε τρεις αερογέφυρες. Αρκετά περαστικό μέρος.
Δούλευε ως ενεχυροδανειστής και μεσίτης. Αλλά αυτό δεν ήταν παρά
προκάλυμμα για τις πιο ύποπτες δραστηριότητές του, που είχαν κυρίως να κάνουν με την ανταλλαγή πληροφοριών του υπόκοσμου.
Η Αλβέρτα πήγε να τον συναντήσει από το πρωί κιόλας. Όταν ξύπνησαν, εκείνη και η Άνμα συμφώνησαν ότι ένας μόνο τρόπος υπήρχε
για να συνεχίσουν αυτό τον δρόμο: ν’αφήσουν την Πόλη να τις οδηγήσει. Αλλά η Πόλη δεν οδηγεί τις Θυγατέρες που μένουν ακίνητες. Επομένως, έπρεπε ν’αρχίσουν να κινούνται, και να παρατηρούν.
Η Αλβέρτα επισκέφτηκε μόνη της τον Σκληρό, γιατί ήταν καλύτερα
αυτός να μην έβλεπε το πρόσωπο της Άνμα ή της Βιργινίας. Την Αλβέρτα την ήξερε ήδη: η Πόλη την είχε καθοδηγήσει στον Ιερώνυμο
Σκληρό όταν είχε έρθει στο Χρηματοκοπείο· και ο Σκληρός την είχε καθοδηγήσει στην αρένα όπου είχε, τελικά, νικήσει τη Λύκαινα του Κάτω
Κόσμου
Τώρα η μονομάχος τον αντίκριζε ξανά, καθισμένο πίσω απ’το γραφείο του, να καπνίζει ένα τσιγάρο. Χρυσόδερμος και μελαχρινός – ένα
πρόσωπο χαμένο μέσα στα μαλλιά και στα μούσια. Ντυμένος με γυαλιστερό κοστούμι.
«Άκουσα πως την ξέσκισες τη Λύκαινα!» γέλασε. «Τέτοιο πράμα δεν
γίνεται συχνά σε τούτα τα μέρη μας, δικιά μου! Πρέπει νάσαι όντως
πολύ καλή. Σε ζητάνε διάφορες μούρες, ξέρεις. Για να δουλέψεις
γι’αυτούς. Πρόσωπα σοβαρά του υπόκοσμου.»
«Τι πρόσωπα;»
Ο Ιερώνυμος τής ανέφερε δύο ονόματα, και μετά ένα τρίτο που την
ξάφνιασε. «Ο Καρνάθος’μορ, ο Τεχνοχειρούργος. Ίσως να τον έχει πάρει τ’αφτί σου.»
«Κάτι έχω ακούσει...» Τι ήταν αυτό; Πολεοτύχη; Η Αλβέρτα είχε έρθει
εδώ με σκοπό να ζητήσει εκείνη τον Τεχνοχειρούργο, λέγοντας πως μια
φίλη της είχε χάσει δυο δάχτυλα και σκεφτόταν να τα αντικαταστήσει.
Η Άνμα τής είχε πει ότι ήθελε να μάθει ποια θα ήταν η απάντηση του
Σκληρού: θα της έδινε κάποιον τηλεπικοινωνιακό κώδικα; θα της έλεγε
να πάει σε κάποιο μέρος για να συναντήσει ανθρώπους του Καρνάθου’μορ; «Δεν το ήξερα πως ασχολείται με μονομάχους.»
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Ο Ιερώνυμος γέλασε σβήνοντας το τσιγάρο του μες στο τασάκι. «Με
τα πάντα και τους πάντες ασχολείται αυτός! Περίεργη μούρη, βέβαια,
ε· πρέπει να τον προσέχεις. Τον τελευταίο μονομάχο του τον είχε κάνει
μισό άνθρωπο μισό μηχανή, δικιά μου.»
«Τι εννοείς;»
«Αυτό που λέω. Να δεις κάτι χέρια να τα παίξεις. Και τα κόκαλά του
δεν ήταν κανονικά κόκαλα, λένε, αλλά είχαν αντικατασταθεί από κάποιο άλλο υλικό, πολύ ισχυρότερο. Και το δέρμα του επίσης· δύσκολα
το τρυπούσε λεπίδα.»
«Μιλάς γι’αυτόν σα να μη ζει πια...»
«Χα! Όλα τα πιάνεις, δικιά μου, ε; Ναι, είναι νεκρός· τον πήρε ο Ανόφθαλμος στην πούστικη αγκαλιά του.» Έβγαλε μια μαστίχα από ένα
κουτάκι πάνω στο γραφείο, την ξετύλιξε, και την έβαλε στο στόμα του.
Πρόσφερε μια άλλη στην Αλβέρτα.
Εκείνη κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Ποιος τον σκότωσε;»
«Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς· είναι ψιλομυστηριώδες το θέμα. Πολεμούσε μ’έναν άλλο μονομάχο – τον Ραδάμανθη το Κήτος – όταν... κάτι...
σα να μπλόκαρε ήταν. Το είδα το περιστατικό από πλακέτα. Έπεσε
κάτω κι έκανε κινήσεις σαν μηχανή που έχει χαλάσει. Και μετά πέθανε.
Αιμορραγούσε από τη μύτη κι από τα μάτια. Τελοσπάντω· να προσέχεις άμα σκέφτεσαι να δουλέψεις για τον Τεχνοχειρούργο.
»Αλλά γιατί ήρθες να με δεις; Τι ψάχνεις;»
«Τον Τεχνοχειρούργο.»
Ο Ιερώνυμος την κοίταξε συνοφρυωμένος. «Τι;»
«Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Όχι για μένα· για μια γνωστή μου
που έχει χάσει δυο δάχτυλα στο χέρι της. Πώς θα μπορούσε νάρθει
σ’επαφή με τον Καρνάθο’μορ;»
Ο Ιερώνυμος έπιασε έναν στιλογράφο, έγραψε έναν τηλεπικοινωνιακό κώδικα πάνω σ’ένα χαρτάκι, και της το έδωσε. «Έτσι.»
«Τον καλείς και του λες τι θέλεις;»
«Ναι. Αλλά πες στη φίλη σου να μην κάνει καμια μαλακία να προσπαθήσει να εντοπίσει από πού έρχεται το σήμα· ο Καρνάθος’μορ τάχει προφυλαγμένα αυτά με μαγείες, και μπορεί να βρει τον μπελά της.»
«Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση,» τον διαβεβαίωσε η Αλβέρτα. Ύστερα ρώτησε: «Κι αν θέλω εγώ να επικοινωνήσω μαζί του; Για να
δουλέψω γι’αυτόν;»
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«Στον ίδιο κώδικα κάλεσέ τον.»
«Δεν ξέρεις πού άλλου θα μπορούσα να τον βρω; Για να του μιλήσω
αυτοπροσώπως;»
Ο Ιερώνυμος γέλασε. «Τι λες τώρα; Δεν είν’ εύκολα αυτά τα πράγματα. Μόνο ο Τεχνοχειρούργος αποφασίζει πού θα τον συναντήσεις.»
Φεύγοντας από το υπόγειο μπαρ, η Νορέλτα-Βορ πήρε το καινούργιο της όχημα και οδήγησε μέσα στις σήραγγες με προσοχή γιατί
ήταν λιγάκι πιωμένη. Δεν είχε αφήσει τον εαυτό της να μεθύσει αλλά
είχε πιει ένα ποτήρι Κρύο Ουρανό και δυο ποτήρια Γλυκό Κρόνο· και ο
Γλυκός Κρόνος ζαλίζει, όπως όλοι ξέρουν. Εκείνο που όλοι δεν ξέρουν
είναι ότι ζαλίζει ακόμα και τις Θυγατέρες της Πόλης. Δεν έχουν ανοσία
στο μεθύσι.
Η Νορέλτα είχε πάρει μια απόφαση, όσο καθόταν στο μπαρ και έπινε, ακούγοντας μουσική και βλέποντας ανθρώπους να χορεύουν. Είχε
αποφασίσει να χαλάσει το σχέδιο της Κορίνας.
Δεν της άρεσε αυτό που έκανε η Αδελφή της. Ήταν... ήταν άθλιο, δίχως καμια αμφιβολία. Δεν είχε δικαίωμα να παίζει έτσι μ’εκείνους τους
ανθρώπους.
Και το χρονικό σημείο όπου τώρα βρισκόταν η Νορέλτα δεν ήταν
μακριά από το χρονικό σημείο όπου οι άνθρωποι μέσα στο Εμπορικό
Κέντρο άρχιζαν να αλληλοσκοτώνονται αλύπητα. Τουλάχιστον, έτσι
νόμιζε. Και ήλπιζε να μην είχε κάνει λάθος. Ήλπιζε να είχε χρόνο να
τους σώσει.
Οδήγησε το όχημά της έξω από τις σήραγγες της Ιερής Συνοικίας,
βγαίνοντας στους επίγειους δρόμους. Ήταν ξημερώματα, και το φως
του ήλιου ενοχλούσε λιγάκι τα μάτια της καθώς αντανακλάτο πάνω
στα μέταλλα και στα τζάμια, περνώντας ανάμεσα από τις πολυκατοικίες.
Χρειάζομαι έναν καφέ. Σταμάτησε πλάι σε μια καντίνα, που μάλλον
είχε διανυκτερεύσει, και, χωρίς να βγει απ’το όχημά της, ζήτησε έναν.
«Πικρό. Σάρντλιο, αν έχετε.»
«Δεν έχουμε Σάρντλιο.»
«Εντάξει.»
Ο άντρας τής ετοίμασε τον καφέ της και η Νορέλτα τον πλήρωσε.
Ήπιε μια γουλιά, έβαλε ξανά τους τροχούς της σε κίνηση, κι απομακρύνθηκε από την καντίνα.
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Ήταν κουρασμένη αλλά δεν ήθελε από τώρα να σταματήσει για να
ξεκουραστεί· δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Βγήκε από την Ιερή Συνοικία,
διέσχισε τη Λαμπροφόρο, κι έπιασε τη Μακριά Λεωφόρο, αρχίζοντας
να κατευθύνεται προς τα δυτικά επάνω στον πελώριο δρόμο, περνώντας ανάμεσα από διάφορες συνοικίες της Ατέρμονης Πολιτείας. Το
Κοινόβιο, όπου ήταν στημένο το διαβολικό θέατρο της Κορίνας, δεν
βρισκόταν κοντά. Απείχε εκατοντάδες χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν πέρα
από το Σύμφυρμα, πέρα από το Κηπευτήριο, πέρα από την Ετερόχρονη...
«Τι θα κάνεις, λοιπόν;»
Η Άνμα κοίταξε τον τηλεπικοινωνιακό κώδικα που της είχε φέρει η
Αδελφή της και της απάντησε: «Θα τον καλέσω. Τι άλλο μπορώ να κάνω;»
«Είσαι πρόθυμη να κόψεις δύο δάχτυλα; Είναι επώδυνο, σ’το λέω, εκ
πείρας.»
Η Βιργινία παρενέβη: «Μην το κάνεις, Άνμα. Θα βρούμε άλλο τρόπο.»
Η Άνμα κούνησε το κεφάλι. «Τι άλλο τρόπο; Αλλά μην ανησυχείς· δεν
θα κόψω τα δάχτυλά μου από τώρα. Θέλω να δω πρώτα τι θα μου πει
ο Καρνάθος’μορ.»
Ήταν καθισμένες κι οι τρεις στο δίκλινο δωμάτιο της Άνμα και της
Βιργινίας, πάνω στα κρεβάτια. Η Άνμα έβγαλε τον τηλεπικοινωνιακό
πομπό της και σχημάτισε τον κώδικα στη μικρή οθόνη του. Περίμενε
ακούγοντας τον χτύπο.
«Μάλιστα;» είπε σύντομα μια γυναικεία φωνή από το μεγάφωνο του
πομπού.
«Γεια σας,» είπε η Άνμα, εσκεμμένα λιγάκι διστακτικά – όχι πως δεν
αισθανόταν κάποια αμηχανία. «Είναι... είναι ο κύριος Καρνάθος’μορ
εκεί; Ο Τεχνοχειρούργος;»
«Ποια είστε, παρακαλώ, και τι θέλετε;» Η φωνή της γυναίκας ήταν
ουδέτερη· μάλλον είχε συνηθίσει να απαντά έτσι.
Η Άνμα καθάρισε τον λαιμό της. «Έχω... ένα πρόβλημα, που ίσως να
μπορούσε να το λύσει ο κύριος Καρνάθος’μορ.»
«Τι πρόβλημα, παρακαλώ;»
«Έχω χάσει δύο δάχτυλα. Πρόσφατα. Στο αριστερό μου χέρι. Τον
δείκτη και τον μέσο. Χτυπήθηκα...» Έκανε τη φωνή της πνιχτή. «Θα
μπορούσε να...;»
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«Θέλετε να αντικατασταθούν;»
«Μπορεί ο κύριος Καρνάθος’μορ να τα αντικαταστήσει;»
«Μπορεί. Με την ανάλογη πληρωμή, φυσικά.»
«Μην ανησυχείτε, θα πληρωθεί. Να του μιλήσω;»
«Δεν χρειάζεται· θα επικοινωνήσει εκείνος μαζί σας, στον πομπό σας,
το συντομότερο δυνατό.»
«Να σας δώσω τον κώδικά μου;»
«Όχι, τον έχουμε. Καλή σας ημέρα!» είπε με πρόσχαρη φωνή, και τερμάτισε την τηλεπικοινωνία.
Η Άνμα έκλεισε τον πομπό και, συνοφρυωμένη, κοίταξε την Αλβέρτα.
Εκείνη ανασήκωσε τους ώμους. «Θα περιμένουμε...»
Η Άνμα έκρυψε τον πομπό κάτω από το μαξιλάρι της και κάθισε από
πάνω. «Ίσως να μπορεί να μας ακούσει τώρα από κει μέσα. Ίσως, μάλιστα, να προσπαθήσει να διαπιστώσει διάφορα πράγματα για εμένα,
εντοπίζοντας το σήμα μου.»
Η Αλβέρτα ένευσε. «Τίποτα απ’αυτά δεν αποκλείεται,» παραδέχτηκε.
«Αν στείλει κατασκόπους του, θα πρέπει να δουν μια γυναίκα που
της λείπουν δύο δάχτυλα.»
Η Βιργινία κοίταζε την Άνμα με γουρλωμένα μάτια. «Όχι, μην το κάνεις...»
«Μην είσαι ανόητη. Πώς αλλιώς θα τον πλησιάσουμε;»
«Η Αλβέρτα...» Η Βιργινία κοίταξε τη μονομάχο.
«Θα πρέπει να μπει στις υπηρεσίες του,» είπε η Άνμα. «Πράγμα που
δεν είναι και τόσο συνετό, νομίζω.»
«Και είναι συνετό εσύ να μπεις μόνη σου στο εργαστήριό του για να
βάλεις δύο τεχνητά δάχτυλα;» τη ρώτησε η Αλβέρτα. «Το σώμα σου
πιθανώς να αντιδράσει, κατά πρώτον. Θα έχει ήδη αρχίσει να θεραπεύεται.»
«Δε θα καθίσω να μου βάλει τα τεχνητά δάχτυλα.»
«Θα του επιτεθείς; Μέσα στο λημέρι του;»
«Η Αλβέρτα έχει δίκιο, Άνμα!» είπε η Βιργινία. «Σ’ευχαριστώ για ό,τι
έχεις κάνει για μένα, αλλά αυτό... αυτό δεν ξέρω αν θα βοηθήσει τον
πατέρα μου· και σίγουρα θα σε βάλει σε μεγάλο κίνδυνο.»
«Η Νορέλτα-Βορ μάς προειδοποίησε,» τόνισε η Αλβέρτα· «μην το ξεχνάς.»
«Κι ακόμα απορώ πώς ξέρει ό,τι ξέρει!» είπε η Άνμα.
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«Κι εγώ απορώ, αλλά...» Κούνησε το κεφάλι.
Η Άνμα είπε: «Τουλάχιστον, αν κόψω τα δάχτυλά μου, θα τον συναντήσουμε. Αποκλείεται να με πάρει αμέσως στο εργαστήριό του. Πρώτα, λογικά, θα μου ζητήσει να συναντηθούμε κάπου.»
«Το ίδιο ισχύει και για τη δική μου περίπτωση,» είπε η Αλβέρτα. «Δε
θα μου ζητήσει να τον συναντήσω κάπου προτού με πάρει στη δούλεψή του; Αν το μόνο που θέλεις είναι να τον δεις, τότε μπορείς απλά να
έρθεις μαζί μου.
»Ή, εναλλακτικά, αν δεν βιάζεσαι, μπορούμε να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα. Μπορώ να μπω στη δούλεψή του.»
«Κι αυτό δεν είναι πιο ριψοκίνδυνο; Πού ξέρεις τι θα βάλει επάνω
σου;»
«Δε θα δεχτώ τίποτα. Θα του πω ότι είμαι Θυγατέρα της Πόλης.
Πράγμα που, νομίζω, θα του κινήσει το ενδιαφέρον, και δε θάχει πρόβλημα να δουλέψω γι’αυτόν με τους δικούς μου όρους.»
Η Άνμα συνοφρυώθηκε συλλογισμένη. Ύστερα είπε: «Ναι... Γαμώτο·
γιατί δεν το σκεφτήκαμε αυτό πιο πριν;» Έβγαλε τον πομπό της κάτω
από το μαξιλάρι, τον απενεργοποίησε, και τράβηξε έξω τη μπαταρία.
«Τι κάνεις;» είπε η Βιργινία.
«Έκανα βλακεία πριν,» εξήγησε η Άνμα. «Δεν έπρεπε να τον είχα καλέσει. Και τώρα καλύτερα ν’αλλάξουμε ξενοδοχείο· ίσως ήδη νάχει εντοπίσει το σήμα μας.»
Η Αλβέρτα ένευσε. «Αρχίζουμε να βρίσκουμε τον δρόμο μας, νομίζω,
Αδελφή μου.»
«Στην Ατέρμονη Πολιτεία, όλα δρόμος είναι.»
Χαμογέλασαν οι δυο τους.
Η Βιργινία τις κοίταζε λιγάκι μπερδεμένη. «Δηλαδή, τελικά δεν θα
κόψεις τα δάχτυλά σου;»
«Δεν υπάρχει λόγος. Πάμε να φύγουμε τώρα.»
Πλησίαζε μεσημέρι και η Αλίκη ακόμα δεν είχε βρει την
Άνμα. Ο Ανήσυχος Κατάσκοπος έψαχνε, μύριζε τις αύρες
προς κάθε κατεύθυνση, πηδώντας από δω κι από κει, αόρατος μες στην πολύπλοκη γεωγραφία του αστικού τοπίου, αλλά πουθενά δεν εντόπιζε την Αδελφή της.
Η Αλίκη αναρωτιόταν μήπως τελικά το όνειρο δεν ήταν
τίποτα περισσότερο από ένα όνειρο. Ωστόσο... έμοιαζε με
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κάτι περισσότερο. Αυτή η Νορέλτα-Βορ, όποια κι αν ήταν,
δεν ήταν της φαντασίας της. Ούτε ήταν κάποιο στοιχειακό
πνεύμα που προσπαθούσε να την κοροϊδέψει. Πρέπει να
ήταν όντως Θυγατέρα της Πόλης.
Αλλά... Θυγατέρα με τέτοιες δυνάμεις; Να μπαίνει στα
όνειρα άλλων Θυγατέρων; Πρώτη φορά είχε ακούσει η Αλίκη για κάτι σαν αυτό. Και δεν ήταν μικρή· είχε ζήσει πάνω από εβδομήντα χρόνια στην Ατέρμονη Πολιτεία.
Όμως, επίσης, δεν ήταν και ανόητη. Αντιλαμβανόταν πολύ καλά πως, όσα χρόνια κι αν ζούσε κανείς σε τούτη τη
διάσταση, πάντοτε θα υπήρχαν μυστήρια για να ανακαλύψει.
Δε σκόπευε να εγκαταλείψει από τώρα την αναζήτησή
της για την Άνμα. Σήμερα, τουλάχιστον, θα έψαχνε ολόκληρη την ημέρα στο Χρηματοκοπείο.
Ο Ανήσυχος Κατάσκοπος διαμαρτυρήθηκε μες στο μυαλό της, μέσω του νοητικού τους συνδέσμου, ότι είχε κουραστεί.
Μη μου λες ψέματα, αποκρίθηκε η Αλίκη, οδηγώντας ήρεμα το τρίκυκλό της. Δεν είσαι κουρασμένος ακόμα.
Ο Νήνεμος Άνεμος αναρωτιόταν πότε θα τον ξεφορτώνονταν επιτέλους αυτόν τον παρείσακτο. Δεν ήταν φίλος
τους!
Η Αλίκη αναστέναξε. Τα στοιχειακά της Ρελκάμνια ήταν
πιο γκρινιάρικα από τους ανθρώπους, πιο δύστροπα, και
πιο περίεργα, δίχως αμφιβολία.
Σιωπή πια! πρόσταξε και τους δυο τους, θυμωμένη· και η
οργή της τους έκανε να τρομάξουν – η θέλησή της ήταν ισχυρή. Βρες μου την Αδελφή μου, Ανήσυχε Κατάσκοπε. Όσο
πιο γρήγορα τη βρεις, τόσο πιο γρήγορα θα είσαι ελεύθερος.
Ο Νήνεμος Άνεμος ζήτησε από την Αλίκη να τον αφήσει
να μιλήσει στον Κατάσκοπο: να του πει να κουνηθεί!
Σιωπή! ήταν η απάντησή της.
(Η Κορίνα, παρακολουθώντας τους ηθοποιούς, σκέφτηκε: Σύντομα
θα τελειώσει. Το διαισθανόταν. Κι αυτό δεν της άρεσε τόσο. Όταν ο
μεγάλος πόλεμος που φαινόταν να ετοιμάζεται έφτανε στο τέλος του,
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δεν θα μπορούσε πια να κάνει άλλες παρατηρήσεις για τους ανθρώπους που ήταν κλεισμένοι μέσα στο «Εμπορικό Κέντρο». Θα έπρεπε να
τους ελευθερώσει. Εξ αποστάσεως, φυσικά. Χωρίς να τους δώσει καμια εξήγηση.
Οι επιζώντες δεν θα την ξανάβλεπαν ποτέ.)
Η Νορέλτα-Βορ σταμάτησε σ’ένα πανδοχείο στα όρια Εύσχημης και
Μακριάς Λεωφόρου. Ήταν μεσημέρι πλέον και δεν μπορούσε να οδηγεί
άλλο. Μπήκε στο γκαράζ, άφησε το όχημά της, έφαγε στην τραπεζαρία, έκλεισε δωμάτιο, και κοιμήθηκε ώς το απόγευμα, προτού συνεχίσει
τη διαδρομή της προς τα δυτικά.
Η Άνμα, η Βιργινία, και η Αλβέρτα πήγαν σ’ένα ξενοδοχείο που
πρότεινε η τελευταία, στα κεντρικά του Χρηματοκοπείου, όλο λαβυρινθώδεις σκάλες και στριφτούς διαδρόμους που τυλίγονταν σαν φίδια στο εσωτερικό του. Οι ανελκυστήρες ήταν απελπιστικά λίγοι για
ένα τόσο μεγάλο οικοδόμημα. Ονομαζόταν «Ο Παλαιός Οίκος», και η
Άνμα ρώτησε την Αλβέρτα αν είχε καμια σχέση με ευγενείς. Η μονομάχος αποκρίθηκε ότι δεν ήξερε – «και δεν νομίζω ότι τώρα ανήκει σε
αριστοκράτες» – αλλά πιθανώς να είχε φτιαχτεί κάποτε από ευγενείς
κάποιου Παλαιού Οίκου. Ήταν, σίγουρα, παλιό ξενοδοχείο. Και φαινόταν.
Έκλεισαν ένα τρίκλινο δωμάτιο για να είναι όλες μαζί σε περίπτωση
που παρουσιαζόταν κίνδυνος – αν και δεν το θεωρούσαν τόσο πιθανό.
Το δωμάτιο ήταν αρκετά ευρύχωρο – υπήρχαν μεγάλα κενά ανάμεσα
στα κρεβάτια – και το πάτωμα ήταν ξύλινο και γυαλιστερό. Είχε, επίσης, δύο τουαλέτες, αλλά ένα μόνο ντους.
Παράγγειλαν να τους φέρουν φαγητό επάνω, και σε λίγο το είχαν.
Κάθισαν γύρω απ’το μικρό τραπεζάκι, τρώγοντας και πίνοντας.
Η Βιργινία ρώτησε την Αλβέρτα: «Πώς είναι να κάνεις τη δουλειά
που κάνεις;»
«Εννοείς να είμαι μονομάχος;»
«Ναι. Δεν είναι...; Δε σε τρομάζει; Βέβαια, εσείς θεραπεύεστε πιο γρήγορα...»
«Πονάμε όμως. Κοίτα, δεν το διάλεξα εγώ ακριβώς να είμαι μονομάχος. Μπορείς να πεις ότι αυτό διάλεξε εμένα.»
«Δηλαδή;»
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«Η Πόλη με οδήγησε προς τα εκεί. Μπορώ να καταλαβαίνω πώς μάχονται οι άλλοι, να διακρίνω διάφορα πράγματα γι’αυτούς. Η Πόλη
μού τα δείχνει.»
«Και δεν το παίρνουν είδηση ότι κάτι... περίεργο συμβαίνει μαζί
σου;»
«Δεν είναι τίποτα που μπορούν να παρατηρήσουν, εκτός ότι είμαι
καλή ως μονομάχος.»
«Κι όταν τα τραύματά σου θεραπεύονται πιο γρήγορα από των άλλων ανθρώπων;»
«Μες στην αρένα κανείς δεν έχει χρόνο να με δει να θεραπεύομαι.
Ούτε εγώ δεν έχω πολύ χρόνο να θεραπευτώ, ουσιαστικά. Αν χτυπηθώ
άσχημα μες στην αρένα, το αποτέλεσμα είναι για μένα το ίδιο όπως για
οποιονδήποτε άλλο μονομάχο. Θα πέσω.»
«Οι εργοδότες σου, όμως, το ξέρουν ότι θεραπεύεσαι γρήγορα...»
«Δε γίνεται αλλιώς.»
«Τους λες ότι είσαι Θυγατέρα της Πόλης;»
«Δε γίνεται αλλιώς,» επανέλαβε η Αλβέρτα. «Αν είναι να συνεργαστώ
με κάποιον, πρέπει να το ξέρει.»
Όταν τελείωσαν το φαγητό τους, είπε: «Θα καλέσω τώρα τον Καρνάθο’μορ. Εντάξει;» Κοίταζε την Άνμα κυρίως.
Εκείνη ένευσε, έχοντας ανάψει τσιγάρο.
Η Αλβέρτα πήρε τον πομπό της από τον σάκο της και κάλεσε τον τηλεπικοινωνιακό κώδικα που της είχε δώσει ο Ιερώνυμος Σκληρός. Η
ίδια γυναικεία φωνή ακούστηκε ξανά: «Μάλιστα;»
«Ονομάζομαι Αλβέρτα. Ο κύριος Καρνάθος’μορ άκουσα ότι έχει δείξει
κάποιο ενδιαφέρον για εμένα. Είμαι μονομάχος. Πρόσφατα νίκησα τη
Λύκαινα του Κάτω Κόσμου στην Αρένα των Οκτώ.»
«Μισό λεπτό. Περιμένετε, παρακαλώ.» Μελωδική μουσική αντικατέστησε για λίγο τη φωνή της γυναίκας.
Η Αλβέρτα περίμενε, σιωπηλή. Το ίδιο και η Άνμα κι η Βιργινία που
είχαν ακούσει τη συνομιλία από τον ανοιχτό πομπό.
Η γυναικεία φωνή δεν άργησε να ακουστεί πάλι: «Ο κύριος Καρνάθος’μορ θα μιλήσει μαζί σας αύριο βράδυ, αν συμφωνείτε.»
«Συμφωνώ. Πού θα συναντηθούμε;»
«Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αύριο το μεσημέρι για να σας ενημερώσουμε.»
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«Εντάξει.»
«Καλό σας απόγευμα!» είπε πρόσχαρα η γυναίκα και τερμάτισε την
τηλεπικοινωνία.
Η Αλβέρτα έβγαλε τη μπαταρία από τον πομπό της, αδρανοποιώντας
τον. «Ας πούμε τώρα ό,τι έχουμε να πούμε, και μετά ας θεωρήσουμε
ότι βρισκόμαστε υπό παρακολούθηση.»
Η Άνμα ένευσε. «Ναι.»
Η Βιργινία ρώτησε: «Αυτή που μιλούσε λέτε να είναι μια από τους
δούλους του;»
«Πολύ πιθανό,» είπε η Αλβέρτα. «Έχει καμια σημασία;»
Πυροβολισμοί.
Οι συμμορίτες της Ελεονόρας κάποιους χτυπούσαν ξανά – δεν μπορεί
να ήταν άλλοι! Ο Χρίστος ήταν βέβαιος.
«Μα τον Κρόνο...» είπε ο Ρόλεμ, καθισμένος σε μια καρέκλα πλάι στο
κρεβάτι όπου ήταν ξαπλωμένη η Μαργκώ, ανήμπορή ακόμα να σηκωθεί, δύο ημέρες ύστερα από τον τραυματισμό της.
«Τι θέλουν τώρα;» είπε η Ζιλκάμα. «Πάλι ήρθαν να κλέψουν;»
«Θα μάθουμε.» Ο Χρίστος τράβηξε το πιστόλι του, οπλίζοντάς το καθώς βάδιζε προς την έξοδο του διαμερίσματος.
Η Ζιλκάμα τον ακολούθησε, πιάνοντας μια καραμπίνα. «Περίμενε!»
Την κοίταξε πάνω απ’τον ώμο του. «Τι κάνεις εκεί;»
«Θάρθω μαζί σου.»
«Νόμιζα ότι δεν ήθελες να μπλέκεσαι σ’αυτά...»
Η Ζιλκάμα αναστέναξε. «Τι άλλη επιλογή έχω; Αν δε βοηθήσω θα μας
ξεπαστρέψουν όλους στο τέλος.»
Ο Χρίστος ένευσε, συμφωνώντας. Ναι. Ή εμείς θα επιβιώσουμε ή αυτοί. «Πάμε,» είπε, και βγήκαν μαζί από το διαμέρισμα, αφήνοντας τον
Ρόλεμ μόνο με τη Μαργκώ. Δεν ήταν σύζυγός της στην πραγματικότητα, μονάχα μέσα στην ταινία· αλλά από τότε που είχαν αποκλειστεί
στο Εμπορικό Κέντρο φερόταν σαν σύζυγός της, αν και ο Χρίστος δεν
ήταν βέβαιος αν είχαν ερωτικές σχέσεις οι δυο τους. Ούτε και τον ενδιέφερε. Ήταν προσωπικό τους θέμα, φυσικά.
Βγαίνοντας στους διαδρόμους μαζί με τη Ζιλκάμα, συνάντησε έναν
φύλακα που ήταν τραυματισμένος ελαφρά στα πλευρά.
«Είσαι καλά;» τον ρώτησε ο Χρίστος.
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«Περίπου,» αποκρίθηκε εκείνος, μιλώντας βαριά. Το ένα του χέρι ήταν πάνω στο τραύμα του, το άλλο κρατούσε πιστόλι.
«Ποιοι;»
«Ποιοι άλλοι, αρχηγέ; Αυτή τη φορά νομίζω πως τόχουν βάλει σκοπό
να μας εξολοθρεύσουν.»
«Τι εννοείς; Δεν ήρθαν να κλέψουν;»
«Δε νομίζω. Είναι πόλεμος. Προσπαθούν να μας αφανίσουν. Πλησίασαν πυροβολώντας.»
«Η Ελεονόρα θέλει να με προλάβει...» είπε ο Χρίστος σαν να μονολογούσε. Μάλλον κι εκείνη είχε σκεφτεί το ίδιο μ’αυτόν: ότι ο εχθρός έπρεπε να εξολοθρευτεί. Ο Χρίστος δεν είχε ακόμα κινηθεί εναντίον των
συμμοριτών, όμως σύντομα το σκόπευε.
Η Ελεονόρα, ωστόσο, είχε δράσει πιο γρήγορα.
(Η Νορέλτα-Βορ σταμάτησε το βράδυ σ’ένα πανδοχείο στο Σύμφυρμα και κοιμήθηκε ευχόμενη να μην ήταν πολύ αργά για να σώσει τους
«ηθοποιούς» της Κορίνας από το διαβολικό της θέατρο.
Ακόμα δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι υπήρχε μια από τις Αδελφές
της που θα έκανε κάτι τέτοιο σ’άλλους ανθρώπους χωρίς δεύτερη
σκέψη.
Η ίδια η Νορέλτα είχε, κατά καιρούς, σκαρώσει διάφορες απάτες.
Όμως ήταν αθώες – τελείως άκακες, μα τον Κρόνο – σε σχέση μ’αυτό
που έκανε τώρα η Κορίνα. Αυτό ήταν... ήταν μαζική δολοφονία, μόνο
που δεν τη διέπραττες εσύ, έβαζες τους άλλους να αλληλοσκοτωθούν
αναμεταξύ τους σαν πειραματόζωα!
Δυσκολεύτηκε να την πάρει ο ύπνος.)
Το απόγευμα, η πόρτα του δωματίου τους χτύπησε, και τα πολεοσημάδια αμέσως τις προειδοποίησαν και τις δύο, αλλά για ελαφρώς διαφορετικά πράγματα. Η Αλβέρτα νόμιζε ότι της έλεγαν πως είχε έρθει
κάποιο άτομο που συνδεόταν κάπως μαζί της, αν και απόμακρα – σαν
να ήταν στην ίδια αποστολή με εκείνη. Η Άνμα «διάβαζε» ότι μια παλιά
γνωστή της βρισκόταν εδώ, ερχόμενη εσκεμμένα για να τη βοηθήσει.
Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι με το πιστόλι της στο χέρι.
Η Αλβέρτα σηκώθηκε απ’το δικό της κρεβάτι και στάθηκε πλάι στην
πόρτα του δωματίου, χωρίς να κρατά όπλο· τα ίδια τα χέρια και τα πόδια της ήταν όπλα, όταν ήθελε.
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Η Βιργινία έδειχνε τρομοκρατημένη. «Τι είναι;» ρώτησε με χαμηλωμένη φωνή.
«Φόρα τα γυαλιά σου,» της είπε η Άνμα στον ίδιο τόνο.
Η Βιργινία φόρεσε τα γυαλιά που της είχε φτιάξει η Άνμα – αυτά που
εκτόξευαν βελόνες – και τα απασφάλισε.
Η Άνμα πλησίασε την πόρτα. «Ποιος είναι;»
«Εσύ είσαι, Άνμα;» άκουσε από την άλλη μεριά – και η φωνή κάτι τής
θύμιζε.
«Ποια είσαι;»
«Η Άλικη Αλίκη.»
Σωστά! Αυτήν τής θύμιζε η φωνή. Αλλά τι ήθελε Αλίκη εδώ; Η Άνμα
χαμογέλασε κι έκανε νόημα στην Αλβέρτα ότι όλα ήταν εντάξει. «Αδελφή μας είναι,» της είπε. Και άνοιξε την πόρτα, αν και με κάποια
προσοχή.
«Δε θα το χρειαστείς αυτό,» είπε η Αλίκη κοιτάζοντας το όπλο στο
χέρι της Άνμα. «Να μπω;»
Η Άνμα γέλασε. «Μπες.» Παραμέρισε από το κατώφλι, βάζοντας το
πιστόλι στην πίσω μεριά του παντελονιού της. «Τι κάνεις εδώ; Πώς
ήξερες ότι είμαι εδώ;»
Η Αλίκη μπήκε στο δωμάτιο και στράφηκε να κοιτάξει την Αλβέρτα,
που ακόμα στεκόταν δίπλα από την πόρτα. Συνοφρυώθηκε. «Τι είσαι
εσύ;»
«Αδελφή μας είναι κι αυτή,» την πληροφόρησε η Άνμα. «Αλβέρτα τη
λένε.»
«Δεν έχουμε συναντηθεί,» είπε η Αλίκη.
«Από εδώ η Άλικη Αλίκη,» τη σύστησε η Άνμα.
Η Αλβέρτα χαμογέλασε. «Κατακόκκινη.» Της έδωσε το χέρι της κι
αντάλλαξαν μια σύντομη χειραψία.
«Η κοπέλα;» ρώτησε η Αλίκη κοιτάζοντας τη Βιργινία που ήταν ακόμα πάνω στο κρεβάτι. «Πάντα φορά γυαλιά ηλίου μες στο απόγευμα;»
Η Άνμα γέλασε. «Δεν είναι γυαλιά ακριβώς. Όπλο είναι.» Και προς τη
Βιργινία: «Βγάλ’ τα· δε νομίζω να σου χρειαστούν.»
Η Βιργινία τα έβγαλε, αν και διστακτικά. Την τρόμαζε αυτή η καινούργια Θυγατέρα της Πόλης με το κόκκινο δέρμα, τα μακριά κόκκινα
μαλλιά, και το πρόσωπο που ήταν γεμάτο παράξενες δερματοστιξίες.
Η Άνμα είπε στην Αλίκη: «Αυτή είναι η Βιργινία. Εσύ τι κάνεις εδώ;»
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«Μια στιγμή. Πρώτα να ελευθερώσω ένα στοιχειακό που έχει ήδη
αρχίσει να θυμώνει μαζί μου.» Κρατούσε έναν φακό ανάμεσα στον αντίχειρα και στον δείκτη της· μέσα του μια μυστήρια γυαλάδα φαινόταν η οποία δεν έμοιαζε να προέρχεται από κανένα συγκεκριμένο φως.
Η Αλίκη έσπασε το λεπτό κρύσταλλο πιέζοντάς το με τα δάχτυλά της.
Η Άνμα και η Αλβέρτα διέκριναν, μέσω των πολεοσημαδιών και της
διαίσθησής τους, το στοιχειακό να φεύγει από τη φυλακή του, να γλιστρά κάτω από τη χαραμάδα της εξώπορτας, και να εγκαταλείπει το
δωμάτιο.
«Ούτε γεια...» σχολίασε η Αλίκη, υπομειδιώντας. Ύστερα εξήγησε
στην Άνμα: «Με βοήθησε να σε βρω. Δεν ήξερα πού ήσουν μες στο
Χρηματοκοπείο.» Γέλασε. «Για νάμαι ειλικρινής, πίστευα ότι ίσως να
μην ήσουν εδώ.»
«Με έψαχνες;» Η Άνμα αναρωτιόταν αν η Αδελφή της θα έλυνε, μήπως, το μυστήριο μ’αυτή τη Νορέλτα-Βορ.
Αλλά, αν μη τι άλλο, η Άλικη Αλίκη έκανε το μυστήριο ακόμα πιο
σκοτεινό. Της είπε για το όνειρό της. «Δεν ήμουν σίγουρη αν έπρεπε να
το πάρω στα σοβαρά, αλλά σκέφτηκα πως αν κινδυνεύεις δεν μπορώ
να σ’αφήσω αβοήθητη. Δεν έχω, πάντως, ποτέ μου ξανακούσει για Θυγατέρα που να μιλά μέσα από τα όνειρα. Είναι καμια γνωστή σου;»
Η Άνμα κοίταξε την Αλβέρτα. Εκείνη είπε: «Μα τους θεούς, δεν είχα
ιδέα ότι η Νορέλτα-Βορ μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα... Αλλά, όταν
μου μίλησε, σου είπα ότι εξαφανίστηκε περίεργα... πολύ περίεργα...»
Η Αλίκη συνοφρυώθηκε. «Την ξέρεις;»
Η Αλβέρτα ένευσε. «Αυτή μ’έστειλε εδώ. Για να βοηθήσω την Άνμα.
Αν και εγώ δεν ήξερα την Άνμα από παλιά, όπως εσύ. Ξέρω όμως τη
Νορέλτα. Είναι μια σχετικά νεαρή Θυγατέρα. Πρόσφατα αναγεννήθηκε. Γύρω στα είκοσι χρόνια πρέπει νάχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος.»
«Εσύ είσαι παλιά;»
«Τα έχω τα χρόνια μου στην Ατέρμονη Πολιτεία. Το θέμα είναι πως,
αν μου έλεγαν ότι η Νορέλτα-Βορ μπορεί να μιλά μέσα σε όνειρα, δεν
θα το πίστευα. Δεν θα το πίστευα αν δεν είχε εξαφανιστεί έτσι παράδοξα μπροστά στα μάτια μου. Έστριψε σε μια γωνία και μετά... δεν ήταν πια εκεί. Δεν ήταν πουθενά.»
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Η Αλίκη είπε: «Όλ’ αυτά είναι σαν τους φαντασμένους μύθους που
γράφουν για εμάς κάτι βιβλία και περιοδικά.»
«Ακριβώς,» συμφώνησε η Αλβέρτα.
«Υπάρχει, λοιπόν, κάποιος λόγος που μας έφερε εδώ αυτή η Νορέλτα-Βορ;» ρώτησε η Αλίκη κοιτάζοντας τώρα την Άνμα.
«Υπάρχει. Αλλά μην αισθάνεσαι υποχρεωμένη να μείνεις, αν–»
«Μην είσαι ανόητη. Είμαστε Αδελφές, δεν είμαστε; Αν έχεις προβλήματα θα σε βοηθήσω.»
«Δεν έχω προβλήματα· όχι ακόμα, τουλάχιστον· αλλά, σύμφωνα με
τα λόγια της Νορέλτα-Βορ, θα έχω πολύ άσχημο τέλος αν ασχοληθώ με
τον Τεχνοχειρούργο χωρίς τη δική σας βοήθεια.»
«Εξηγήστε μου τι συμβαίνει,» ζήτησε η Άλικη Αλίκη, «και θα κάνω
ό,τι μπορώ.»
Πυροβολισμοί.
Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ν’ακολουθήσουν τους πυροβολισμούς
για να φτάσουν στην εστία του προβλήματος. Μέσα σε μια από τις μεγάλες αίθουσες του Εμπορικού Κέντρου, οι συμμορίτες της Ελεονόρας
συγκρούονταν με τους φύλακες και αρκετούς άλλους κομπάρσους που
είχαν οπλιστεί. Ήταν όλοι καλυμμένοι πίσω από έπιπλα, κιβώτια, μεγάλα φυτά, πόρτες, σκάλες, τοίχους, γωνίες – και πυροβολούσαν.
Ο Χρίστος και η Ζιλκάμα κρύφτηκαν πίσω από κάτι σκαλοπάτια κι
άρχισαν κι αυτοί να πυροβολούν.
«ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΕΛΕΟΝΟΡΑ;» φώναξε ο πρώτος, γιατί έβλεπε πως η αρχηγός ήταν μαζί με τους συμμορίτες της.
«Εσένα!» αποκρίθηκε εκείνη. «Και τους φύλακές σου! Παραδοθείτε·
ελάτε εδώ στο κέντρο της αίθουσας – άοπλοι!»
«Και τι θα γίνει μετά;» φώναξε ένας από τους φύλακες.
«Ό,τι αποφασίσουμε εμείς, καθάρματα!» αντιγύρισε ένας συμμορίτης.
«Τι θα γίνει μετά, Ελεονόρα;» είπε ο Χρίστος. «Θα μας σκοτώσεις όλους;»
«Αν δεν παραδοθείτε, πολύ περισσότεροι θα πεθάνουν!»
«Γιατί; Για να έχετε εσείς στα χέρια σας όλα τα αγαθά του Εμπορικού
Κέντρου;» φώναξε ο φύλακας που είχε μιλήσει και πριν. «Ποτέ!»
«Παραδώσου εσύ, Ελεονόρα!» φώναξε ο Χρίστος. «Αν παραδοθείς
εσύ, και πάψεις να τους οδηγείς αυτούς σε κλοπές, όλα θα σταμ–»
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«Αυτά που πήραμε ήταν ό,τι χρειαζόμασταν, παλιομαλάκα!» τον διέκοψε ένας συμμορίτης, πυροβολώντας.
Ο Χρίστος καλύφτηκε πίσω από τα σκαλιά. Ανταπέδωσε με το πιστόλι του, αστοχώντας τον συμμορίτη για μερικά εκατοστά. «Αν δεν
σταματήσεις, Ελεονόρα, ποιος θα επιζήσει στο τέλος;»
«Αν δεν γίνει δίκαιη μοιρασιά των αγαθών, ποιοι θα επιζήσουν;» απάντησε εκείνη.
«Η μοιρασιά είναι όσο πιο δίκαιη μπορεί να γίνει!» φώναξε η Ζιλκάμα.
«Τι ξέρεις εσύ, μαλακισμένη; Νομίζεις ότι όντως είσαι ‘νομικό πρόσωπο’; Έχετε όλοι τρελαθεί εδώ μέσα!»
Η Ζιλκάμα πυροβόλησε με την καραμπίνα της, αστοχώντας τελείως
το σημείο όπου κρυβόταν η Ελεονόρα, χτυπώντας τα φύλλα ενός ψηλού φυτού, σκορπίζοντας πράσινα και κίτρινα κομμάτια.
«Αφήστε τα όπλα σας!» φώναξε η Ελεονόρα. «Αφήστε τα όπλα σας
και θα σας φυλακίσουμε μόνο!»
«Ποτέ!» κραύγασε ο φύλακας που είχε μιλήσει και πριν, και τώρα
πυροβολούσε ελεύθερα με το τουφέκι του, θερίζοντας ό,τι έβλεπε
μπροστά του. Αλλά όλοι οι συμμορίτες είχαν καλυφτεί καλά και δεν
τραυματίστηκε κανένας. Διάφορα θραύσματα τινάχτηκαν από δω κι
από κει. Κάλυκες και σφαίρες σκορπίζονταν παντού.
Μια συμμορίτισσα ξεπρόβαλε ξαφνικά εκτοξεύοντας ένα στροβιλιζόμενο μαχαίρι. Ο φύλακας έπεσε με μια φωνή, και με το μαχαίρι καρφωμένο στον ώμο του.
(Το επόμενο μεσημέρι, η Νορέλτα-Βορ ήταν στην Ετερόχρονη, και το
βράδυ είχε φτάσει στο Κοινόβιο, στην άλλη μεριά της Κυρτής Λεωφόρου. Τώρα έπρεπε να βρει την Κορίνα, και νόμιζε πως θυμόταν σωστά
το όνομα του ξενοδοχείου της από το ταξίδι μέσα στις ενεργειακές
ροές της Ρελκάμνια.)
Ο τηλεπικοινωνιακός πομπός της Αλβέρτας κουδούνισε μες στο μεσημέρι, όπως είχε υποσχεθεί η γυναίκα που μιλούσε εκ μέρους του Τεχνοχειρούργου.
Όλες τους ήταν στο τρίκλινο δωμάτιο, ακόμα και η Αλίκη· δεν είχε
πάει να κλείσει άλλο δωμάτιο.
Η Αλβέρτα έπιασε τον πομπό και δέχτηκε την κλήση. «Ναι;»
467

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

Η ίδια γυναικεία φωνή ακούστηκε ξανά: «Η κυρία Αλβέρτα; Η Ανίκητη Αλβέρτα;»
«Μάλιστα.»
«Ο κύριος Καρνάθος’μορ θα σας συναντήσει απόψε, στις οκτώ και μισή, στο μπαρ ‘Υπόγεια Σχήματα’. Έχετε υπόψη πού βρίσκεται;»
«Όχι.»
Η γυναικεία φωνή τής είπε. Ήταν σε έναν από τους υπόγειους δρόμους του Χρηματοκοπείου, τρία επίπεδα κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους. «Να πω στον κύριο Καρνάθο’μορ ότι θα είστε εκεί στις οκτώ
και μισή;»
«Ναι.»
«Εντάξει. Θα σας περιμένει. Καλό σας απόγευμα!» είπε με πρόσχαρη
φωνή και τερμάτισε την τηλεπικοινωνία.
Οι τρεις Θυγατέρες αλληλοκοιτάχτηκαν, και δεν μίλησαν καθόλου.
Ήταν έτοιμες.
Η Βιργινία, φυσικά, θα έμενε εδώ· όλες τους επέμεναν σ’αυτό. Και η
ίδια δεν ήξερε αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε. Από τη μια, φοβόταν να
πάει μαζί τους. Από την άλλη, αισθανόταν ανόητη να κάθεται και να
τις περιμένει. Και ίσως, μάλιστα, αυτό να τη φόβιζε ακόμα περισσότερο, συνειδητοποιούσε. Γιατί, τι θα γινόταν αν οι Θυγατέρες δεν επέστρεφαν; Θα ξέμενε στο Χρηματοκοπείο μην ξέροντας τι να κάνει;
Τούτα τα μέρη ήταν τελείως άγνωστα για τη Βιργινία, και πολύ, πολύ
μακριά από την πατρίδα της, τη Συρροή.
Ο Βιομάχος.
Έτσι λεγόταν το ξενοδοχείο όπου έμενε η Κορίνα, αν δεν έκανε λάθος
η Νορέλτα-Βορ.
Σταμάτησε κοντά σ’ένα περίπτερο. Βγήκε απ’το όχημά της και το
πλησίασε. Ρώτησε τον περιπτερά: «Συγνώμη. Ξέρετε πού είναι ο Βιομάχος; Ένα ξενοδοχείο;»
«Μπορώ να σου πουλήσω τον κατάλογο,» αποκρίθηκε εκείνος, όχι
και τόσο φιλικά. «Έχει όλα τα ξενοδοχεία στο Κοινόβιο. Και εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ–»
«Εντάξει,» τον διέκοψε η Νορέλτα, βλέποντας πως ο άνθρωπος ήθελε να πάρει λεφτά. «Θα τον αγοράσω.»
«Τρία δεκάδια.»
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Η Νορέλτα τον πλήρωσε, πήρε τον οδηγό, και στράφηκε πάλι στο
όχημά της–
Τέσσερις νεαροί – μέλη συμμορίες, κατά τα φαινόμενα – ήταν καθισμένοι επάνω του! Ο πρώτος στην οροφή, οκλαδόν· ο δεύτερος και ο
τρίτος στη μπροστινή μεριά· ο τέταρτος στην πίσω μεριά, κρατώντας
ένα κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος. Ο δεύτερος είχε ένα ρόπαλο στα χέρια,
ο τρίτος ένα γλειφιτζούρι στο στόμα.
«Τι γλυκό πλάσμα είσαι συ!» σφύριξε ο ροπαλοφόρος.
Η Νορέλτα θύμωσε με τον εαυτό της που δεν είχε διακρίνει αυτούς
τους λεχρίτες από πριν· κάποιο πολεοσημάδι πρέπει να προσπαθούσε
να την προειδοποιήσει. «Φύγετε απ’το όχημά μου,» τους είπε, πλησιάζοντας. Αν τους έδειχνε ότι τους φοβόταν, τα πολεοσημάδια τής έλεγαν ότι απλά θα έπαιρναν περισσότερο θάρρος.
Ο τύπος με το γλειφιτζούρι γέλασε. «Μωρό μου – είσαι άγρια!»
Η Νορέλτα είχε ένα πιστόλι μαζί της, αλλά το είχε αφήσει μες στο όχημα. Ώρες-ώρες είμαι ανόητη. Και το έβλεπε πως αυτή η συνοικία ήταν γεμάτη παλιανθρώπους... Δε χρειαζόταν καν να είναι Θυγατέρα
της Πόλης για να το διακρίνει.
«Τι θέλετε;» τους είπε. «Λεφτά;»
Ο νεαρός που καθόταν στην οροφή του οχήματος πήδησε κάτω,
μπροστά στη Νορέλτα, λιγνός και γαλανόδερμος, με φουντωτά, καστανά μαλλιά. «Μπορεί απλά να θέλουμε παρέα,» αποκρίθηκε, μειδιώντας και δείχνοντας χαλασμένα δόντια.
«Ή παρέα,» είπε ο τύπος με το κοντό, πλατυλέπιδο ξίφος, «ή το όχημά σου.» Κατέβηκε από την πίσω μεριά, ζυγώνοντας τη Νορέλτα-Βορ.
Αυτός πρέπει να ήταν ο αρχηγός τους.
Η Νορέλτα δεν απορούσε που ο περιπτεράς δεν ακουγόταν να λέει
τίποτα. Σε μια τέτοια συνοικία, δεν απορούσε καθόλου. Πιθανώς να
φοβόταν ότι θα του έσπαγαν το περίπτερο αν τους προκαλούσε προβλήματα.
«Μαζί σου,» είπε η Νορέλτα στον αρχηγό, με τρόπο που ήξερε ότι αμέσως θα τον διέγειρε, αμέσως θα τον προσέλκυε (το έβλεπε στα σημάδια ολόγυρά του), «θα έκανα άνετα παρέα μέσα στο όχημά μου.» Και
χαμογέλασε σαγηνευτικά.
Τον είδε να ξεροκαταπίνει, ενώ οι άλλοι κοίταζαν αμήχανα. Ύστερα,
ξαφνικά, το σπαθί του βρέθηκε κοντά στον λαιμό της, αλλά η Νορέλτα
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ήξερε ότι δεν κινδύνευε άμεσα από την αιχμή ή την κόψη του. «Μέσα
στο όχημά σου; Τώρα; Γουστάρεις τέτοια φάση;»
«Όχι με τους φίλους σου να μας κοιτάζουν απ’τα παράθυρα!» είπε η
Νορέλτα, αγγίζοντας το λεπίδι του ξίφους και σέρνοντας ελαφρά τα
δάχτυλά της επάνω του, ενώ ατένιζε τον νεαρό κατάματα, καταλαβαίνοντας πως όλα αυτά τον έκαναν να τη θέλει ακόμα περισσότερο.
«Μπες μέσα!» της είπε εκείνος. Και προς αυτόν που είχε πηδήσει από
την οροφή και τώρα στεκόταν μπροστά στην πόρτα: «Φύγ’ εσύ απ’τη
μέση, ρε! Τι στέκεσαι σαν ξύλο;»
Ο γαλανόδερμος νεαρός απομακρύνθηκε.
«Κι οι υπόλοιποι!» είπε ο αρχηγός. «Για κάντε λίγο χώρο!»
«Μόνος σου θα την πάρεις, ρε Τερβίλλο;» είπε ο τύπος με το ρόπαλο.
«Ό,τι γουστάρω θα κάνω!» γέλασε ο αρχηγός ρουθουνίζοντας. «Σένα
θα ρωτήσω; Για κάντε πέρα, λέμε!»
Καθώς οι νεαροί ξεμάκραιναν απ’το όχημα, η Νορέλτα ξεκλείδωσε
την πόρτα και κάθισε στη θέση του οδηγού.
Ο αρχηγός τη σκούντησε με την αιχμή του ξίφους του. «Πιο μέσα,
μωρό μου· εγώ είμ’ ο οδηγός τώρα!»
Η Νορέλτα δεν έφερε αντίρρηση. Χαμογελώντας δελεαστικά, σιγογελώντας, πήγε στο διπλανό κάθισμα, ενώ έβγαζε τα παπούτσια της. Ο
αρχηγός κάθισε στη θέση του οδηγού, αφήνοντας το ξίφος του πάνω
στην κονσόλα. Έκλεισε την πόρτα.
Η Νορέλτα άπλωσε τα γυμνά της πόδια προς το μέρος του. Εκείνος,
γελώντας, τ’άρπαξε μες στα σκληρά χέρια του, δάγκωσε τον αστράγαλό της. Αμφίβολο ήταν αν είχε προσέξει το σημάδι των Θυγατέρων στο
δεξί πέλμα.
Η Νορέλτα άνοιξε γρήγορα το ντουλαπάκι της κονσόλας, τράβηξε
έξω το πιστόλι, και τον πυροβόλησε στο στήθος.
Αίμα τινάχτηκε.
Τα μάτια του αρχηγού φανέρωναν ότι δεν είχε καταλάβει ακριβώς τι
είχε συμβεί.
Η Νορέλτα τον κλότσησε δυνατά, κάνοντας το κεφάλι του να χτυπήσει πάνω στο τζάμι της πόρτας.
«ΕΕΕ!» γκάριξε ο ροπαλοφόρος, κι όλοι ήρθαν τρέχοντας προς το όχημα.
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Η Νορέλτα δεν είχε χρόνο ν’ανοιξει την πόρτα για να πετάξει τον νεκρό έξω· πήδησε στα γόνατά του και πάτησε το πετάλι, καθισμένη επάνω του, νιώθοντας το αίμα του να μουλιάζει τα ρούχα της.
Ο ροπαλοφόρος τινάχτηκε καταπάνω στο όχημά της. Εκείνη έστριψε
για να τον αποφύγει. Το ρόπαλό του χτύπησε το τζάμι της πίσω αριστερής πόρτας, σπάζοντάς το. Η Νορέλτα επιτάχυνε, φεύγοντας.
Όταν τα πολεοσημάδια τής έλεγαν ότι ήταν πια ασφαλής από τη
συμμορία, άνοιξε την πόρτα και πέταξε έξω τον νεκρό. Έκλεισε ξανά
και απομακρύνθηκε.
Είχε ένα ξενοδοχείο να βρει.
Οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν για κάμποση ώρα
κι από τις δυο μεριές, μέχρι που οι μαχόμενοι κατάλαβαν ότι εδώ κανείς δεν μπορούσε να νικήσει. Ήταν όλοι καλά καλυμμένοι· απλά χαλούσαν τις σφαίρες τους. Ελάχιστοι είχαν τραυματιστεί.
Και οι σφαίρες ήταν περιορισμένες μες στο Εμπορικό Κέντρο. Εκείνοι που πρώτοι θα ξέμεναν από
πολεμοφόδια θα έχαναν τον πόλεμο· δεν θα είχαν
τρόπο να αμυνθούν. Έτσι, μετά από κάποια ώρα, κανείς πλέον δεν πυροβολούσε. Αλλά παρέμεναν στις
θέσεις τους, περιμένοντας να δουν τι θα έκαναν οι
αντίπαλοί τους.
Κανένας δεν κουνιόταν.
Καθώς ο χρόνος κυλούσε, άρχισαν να διαλύονται
από τη μεγάλη αίθουσα, με προσοχή, επιστρέφοντας
στις περιοχές τους, αφήνοντας πίσω τους έναν χώρο
ρημαγμένο.
Όταν η μεγάλη αίθουσα ήταν έρημη, ο Μαύρος Σαμ
παρουσιάστηκε μέσα από τις σκιές κι άρχισε να μαζεύει ό,τι πίστευε πως μπορεί να του φαινόταν χρήσιμο.
Θα επιβίωνε όποιος ήταν πιο έξυπνος εδώ μέσα·
έτσι σκεφτόταν.
Φυσικά, δεν είχε εμπλακεί καθόλου στη σύγκρουση. Ούτε σκόπευε να εμπλακεί σε καμία σύγκρουση
στο μέλλον. Όταν έρχονταν να τους βγάλουν από το
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Εμπορικό Κέντρο, ο Μαύρος Σαμ θα ήταν ανάμεσα
στους επιζώντες, όχι ανάμεσα στους νεκρούς.
Και αναρωτιόταν ποιος θα ερχόταν. Για κάποιο λόγο, δεν περίμενε την Κορίνα – αν και ήξερε πως, λογικά, αυτήν θα έπρεπε να περιμένει. Κάτι το αλλόκοτο υπήρχε επάνω της, εξαρχής. Εξαρχής...
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΕΝΑΤΗ
Η Αλβέρτα έφυγε από το γκαράζ του Παλαιού Οίκου επάνω στο δίκυκλό της, μόνη, διασχίζοντας για μερικά χιλιόμετρα τους δρόμους του
Χρηματοκοπείου προτού κατεβεί μια ράμπα και βρεθεί στις σήραγγές
του – στους υπόγειους δρόμους του, όπου τα φώτα ήταν τεχνητά μέρα-νύχτα.
Τα πολεοσημάδια τής έλεγαν ότι οι Αδελφές της βρίσκονταν πίσω
της, όπως είχαν συμφωνήσει.
Η Άνμα και η Αλίκη ακολουθούσαν την Ανίκητη Αλβέρτα,
η πρώτη μέσα στο τετράκυκλο όχημά της, η δεύτερη μέσα
στο τρίκυκλο με τους δύο μεγάλους οπίσθιους τροχούς.
Μαζί με την Άνμα ήταν και η Βιργινία, καθισμένη πλάι της.
Αρχικά, οι τρεις Θυγατέρες δεν την ήθελαν μαζί τους, κι
εκείνη είχε συμφωνεί, αν και προβληματισμένη, να μείνει
στο ξενοδοχείο. Λίγο προτού φύγουν, όμως, ενώ η Αλβέρτα
ήδη κατέβαινε προς το γκαράζ, η Βιργινία είχε πει στην
Άνμα: «Θα έρθω κι εγώ»· και τότε δεν υπήρχε χρόνος η Άνμα να διαφωνήσει. Αναστενάζοντας, της είχε αποκριθεί:
«Εντάξει, έλα.»
Τώρα, καθώς οι δυο τους βρίσκονταν μέσα στο τετράκυκλο όχημα, η Άνμα είπε: «Μην κάνεις τίποτα χωρίς να με
ρωτήσεις, εντάξει;»
«Ναι,» ένευσε η Βιργινία.
«Εντάξει;» ξαναρώτησε η Άνμα, λοξοκοιτάζοντάς την.
«Όχι άλλες εκπλήξεις!» Ούτε τα σημάδια της Πόλης δεν την
είχαν προειδοποιήσει για την αλλαγή στην αρχική απόφαση της Βιργινίας να μείνει πίσω. Πρέπει κι η ίδια να μην
ήταν βέβαιη για το τι να κάνει, μέχρι την τελευταία στιγμή.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Βιργινία.
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Ακολουθώντας την Αλβέρτα κατέβηκαν στους υπόγειους
δρόμους του Χρηματοκοπείου. Και σύντομα κατέβηκαν
ξανά, στο δεύτερο επίπεδο κάτω από τη γη. Και μετά, στο
τρίτο: και η Αλβέρτα οδηγούσε τώρα πιο σιγά μέσα στις
σήραγγες, ψάχνοντας για τα Υπόγεια Σχήματα.
Τα μάτια της Άνμα παρατηρούσαν τα πολεοσημάδια. Η
ψυχή της ήταν ανοιχτή σε κάθε είδους διαισθητικό παλμό.
Αλλά τίποτα δεν την προειδοποιούσε για κίνδυνο.
Όλα καλά, ώς τώρα.
Η Κορίνα διαισθάνθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά τι;
Συνοφρυώθηκε, παίρνοντας τα μάτια της από την οθόνη του φορητού συστήματός της που ήταν χωρισμένη στα τέσσερα λαμβάνοντας
εικόνες από τους τηλεοπτικούς πομπούς στο «Εμπορικό Κέντρο». Η
Κορίνα αισθανόταν όπως εκείνο το μεσημέρι. Μια παρουσία. Κάτι που
την παρακολουθούσε. Κάτι που δεν νόμιζε ότι είχε ποτέ ξανά νιώσει.
Ύστερα, ανεξήγητα, η αίσθηση διαλύθηκε σαν κρύσταλλος που σπάει. Και η Κορίνα είδε τα πολεοσημάδια μέσα στο δωμάτιό της να την
προειδοποιούν. Κάποιος ερχόταν να τη συναντήσει, και οι προθέσεις
του δεν ήταν καλές. Ο κίνδυνος για εκείνη ήταν αρκετά μεγάλος – κίνδυνος για τα σχέδιά της.
Για τα σχέδιά της; Τι εννοούσαν τα σημάδια της Πόλης; Αναφέρονταν στο αυτοσχέδιο θέατρό της με τους ηθοποιούς;
Η Κορίνα καταλάβαινε ότι δεν είχε χρόνο. Σηκώθηκε απ’το κρεβάτι,
πήρε το πιστόλι της από την τσάντα της, και το ρύθμισε στην ενεργειακή λειτουργία.
Ο εχθρός πλησίαζε την εξώπορτα, μαρτυρούσε κάθε σκιά και κάθε
αντανάκλαση φωτός μες στο δωμάτιό της. Και ήταν οπλισμένος, μαρτυρούσαν οι τυχαίες θέσεις των αντικειμένων. Οπλισμένος όπως η Κορίνα.
Η Νορέλτα-Βορ, χρησιμοποιώντας τον οδηγό που είχε
αγοράσει από το περίπτερο, δεν άργησε να βρει τον Βιομάχο. Σταμάτησε το όχημά της έξω από το ξενοδοχείο, άλλαξε γρήγορα μερικά ρούχα (γιατί τα προηγούμενα ήταν
μουλιασμένα από το αίμα του νεαρού συμμορίτη), και
βγήκε.
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Στην είσοδο του ξενοδοχείου ήταν ένας μεσήλικας άντρας που διάβαζε εφημερίδα καθισμένος πίσω από τον
πάγκο του. Το βλέμμα του στράφηκε στη Νορέλτα καθώς
εκείνη βάδιζε με τέτοιο τρόπο προς το μέρος του που ήξερε ότι θα δελέαζε τους περισσότερους άντρες. Και σίγουρα
κατάφερε να μαγνητίσει τον συγκεκριμένο φύλακα· το είδε στα σημάδια ολόγυρά του.
Χαμογέλασε. «Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ–»
«Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα,» αποκρίθηκε αμέσως
εκείνος.
«Μια φίλη μου ψάχνω. Κοκκινόδερμη, ξανθιά. Έχει δώσει
το όνομα Κορίνα Σάρπενδηχ.»
«Ναι, μάλιστα...»
«Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο δωμάτιο μένει;»
«Να την ειδοποιήσω;» Άγγιξε τον επικοινωνιακό δίαυλο
πλάι του.
«Όχι· θέλω να της κάνω έκπληξη,» χαμογέλασε προκλητικά η Νορέλτα-Βορ. «Αν μπορείτε να μου πείτε το δωμάτιο, αυτό θα ήταν αρκετό...»
«Στο δωμάτιο σαράντα-έξι είναι. Τέταρτος όροφος.»
Το χαμόγελο της Νορέλτα πλάτυνε, και τα χείλη της ήταν
γεμάτα υποσυνείδητες υποσχέσεις. «Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ,» είπε· και πήρε τον ανελκυστήρα, ανεβαίνοντας.
Όταν έφτασε στον τέταρτο όροφο κι άρχισε να πλησιάζει την πόρτα, έβγαλε το πιστόλι της και το έκρυψε πίσω
από την πλάτη. Αλλά η ταχύτητα του βηματισμού της ελαττώθηκε απότομα.
Οι σκιές στο πάτωμα, ένας ήχος από ένα άλλο δωμάτιο,
κάτι λεκέδες στον τοίχο – τα σημάδια της Πόλης την προειδοποιούσαν ότι δεν θα έβρισκε την Αδελφή της ανέτοιμη.
Η Νορέλτα σκέφτηκε, επίμονα: Δε μπορώ να την αφήσω
να συνεχίσει να βασανίζει αυτούς τους ανθρώπους! Και ζύγωσε την πόρτα.
Ύψωσε το ελεύθερό της χέρι και χτύπησε.
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Η Αλβέρτα σταμάτησε το δίκυκλό της έξω από το μπαρ «Υπόγεια
Σχήματα». Το κλείδωσε και κατέβηκε από τη σέλα. Οι Αδελφές της ήταν πίσω της· η Πόλη τής το φανέρωνε. Την πρόσεχαν σαν προσωπικές της σωματοφύλακες. Η Αλβέρτα δεν θυμόταν ποτέ ξανά στο πρόσφατο παρελθόν να είχε αισθανθεί τόσο ασφαλής. Ωστόσο, εδώ έπρεπε αναμφίβολα να προσέχει.
Έσπρωξε την πόρτα του υπόγειου μπαρ και, περνώντας ανάμεσα
από δύο φύλακες (που εκτός απ’το να την κοιτάξουν από πάνω ώς κάτω δεν έκαναν τίποτε άλλο), μπήκε σε μια αρκετά μεγάλη αίθουσα η
οποία αλλού ήταν φωτισμένη έντονα, με εστιασμένα φώτα, αλλού ήταν τυλιγμένη σε πυκνές σκιές. Επάνω σε μια σκηνή, μια λυγερή χορεύτρια με κατάλευκο δέρμα και κατάξανθα μακριά μαλλιά στροβιλιζόταν γύρω από άλλους χορευτές οι οποίοι ήταν καταφανώς ολογράμματα. Τα ρούχα της ήταν λίγα και αποκαλυπτικά· οι κινήσεις της
φανέρωναν τρομερή ευλυγισία. Στο βάθος της αίθουσας βρισκόταν
ένας μακρύς πάγκος που έπιανε ολόκληρο τον τοίχο και μέρος του
πλαϊνού. Σε όλη την υπόλοιπη αίθουσα υπήρχαν τραπεζάκια με καρέκλες γύρω τους, καναπέδες, και ανάκλιντρα. Η Αλβέρτα είδε αρκετούς
πελάτες να ερωτοτροπούν ανοιχτά επάνω τους. Ο χώρος ήταν ομιχλιασμένος από τους καπνούς τσιγάρων και πούρων. Τα μεγάλα ηχεία
του ηχοσυστήματος έπαιζαν Ακάθιστους Κράχτες: Γέρνοντας τα Κεφάλια. Η μουσική ήταν τόσο δυνατή που έπνιγε κάθε άλλο θόρυβο.
Η Αλβέρτα δεν ήξερε πού να πάει για να συναντήσει τον Καρνάθο’μορ· υπέθετε ότι εκείνος θα συναντούσε αυτήν. Και τα πολεοσημάδια μες στην αίθουσα τής μαρτυρούσαν πως δεν είχε άδικο στην υπόθεσή της. Η Αλβέρτα έπρεπε, λοιπόν, να περιμένει μόνο, και να μην πάει σε κανένα πολύ σκοτεινό μέρος όπου δεν θα μπορούσαν να τη δουν.
Αν και – πάλι – τα πολεοσημάδια τής μαρτυρούσαν ότι κάποιοι ήδη
την είχαν εντοπίσει: κάποιοι που ενδιαφέρονταν για εκείνη.
Πλησίασε τον μακρύ πάγκο στο βάθος του μπαρ. Ο ένας από τους
δύο άντρες που στέκονταν πίσω του – αυτός που της φαινόταν πιο
ευπαρουσίαστος (άνετα θα τον πηδούσε, αν δεν είχε άλλη δουλειά, κι
αν ήταν πρόθυμος) – της είπε: «Εσύ δεν είσαι η... Ανίκητη Αλβέρτα;»
Χαμογελούσε.
«Και λοιπόν;» αποκρίθηκε η μονομάχος, λοξοκοιτάζοντάς τον, με τον
αγκώνα της ακουμπισμένο στο μπαρ.
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«Μη μας επιτεθείς, έτσι;» γέλασε ο άντρας. «Απλώς το λέω. Σε είδα
να νικάς τη Λύκαινα του Κάτω Κόσμου. Όχι ζωντανά, αλλά από την
οθόνη. Την έλιωσες!
»Τι θα πάρεις; Κερνά το κατάστημα.»
«Ευχαριστώ. Ένα Αργυρό Νεφέλωμα.»
«Πάντα πίνεις τόσο ελαφρά ποτά;»
«Αναλόγως την περίπτωση.»
Ο άντρας του μπαρ τής έφερε ένα ποτήρι Αργυρό Νεφέλωμα, και η
Αλβέρτα είδε μέσα του ότι οι Αδελφές της βρίσκονταν κι αυτές στα
Υπόγεια Σχήματα, πίσω της. Ήπιε μια γουλιά.
«Μόνη σου δουλεύεις, ε;» είπε ο άντρας του μπαρ. «Δεν έχεις εργοδότη. Έτσι άκουσα.»
Η Αλβέρτα ένευσε. «Ναι.»
«Είσαι καινούργια εδώ;»
Η Αλβέρτα ένευσε ξανά.
«Φαίνεται. Να προσέχεις. Οι περισσότεροι μονομάχοι έχουν εργοδότες.»
«Αυτό ισχύει παντού.»
Μια γυναίκα πλησίασε την Αλβέρτα από δίπλα. «Συγνώμη,» είπε.
«Κάποιος κύριος σάς περιμένει. Όπως, υποθέτω, γνωρίζετε.» Ήταν πιο
κοντή από εκείνη, γαλανόδερμη, μελαχρινή.
Η Αλβέρτα ένευσε και, αφήνοντας το ποτό της πάνω στο μπαρ, την
ακολούθησε.
(Η Άνμα και η Αλίκη, καθισμένες σ’ένα από τα τραπεζάκια, είδαν την
Αδελφή τους να απομακρύνεται από τον μακρύ πάγκο βαδίζοντας πίσω από μια άγνωστη, που όλα τα πολεοσημάδια μαρτυρούσαν ότι την
πήγαινε στον προορισμό της – εκεί όπου ήθελαν να πάει.
«Του Τεχνοχειρούργου είναι αυτή;» ρώτησε ψιθυριστά η Βιργινία,
που δεν μπορούσε να δει τα πολεοσημάδια.
«Ναι,» είπε η Άνμα.
Η Άλικη Αλίκη άγγιξε τον λίθο επάνω στο λαξευτό δαχτυλίδι στον
παράμεσο του αριστερού της χεριού. Έχουμε δουλειά οι δυο μας, είπε
νοητικά στον Νήνεμο Άνεμο. Πάρε με μαζί σου.
Το στοιχειακό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό· του άρεσε όταν η
αφέντρα του το καβαλούσε.
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Η Αλίκη το άφησε να βγει από τη φυλακή του, και πιάστηκε πάνω
του με το πνεύμα της. Ο Νήνεμος Άνεμος διέσχισε την αίθουσα του
μπαρ, αόρατος για τους περισσότερους ανθρώπους, ενώ η νόηση της
Αλίκης ήταν γαντζωμένη στη ράχη του κι έτσι η Θυγατέρα έβλεπε μέσα από τα πνευματικά του μάτια, έβλεπε με το μυαλό της, έβλεπε όπως βλέπει κανείς μέσα σε όνειρο. Και ακολουθούσε την Αλβέρτα, που
ακολουθούσε τη γαλανόδερμη, μελαχρινή γυναίκα προς μια από τις
σκοτεινές γωνίες των Υπόγειων Σχημάτων, ανάμεσα από τα τραπέζια,
τις καρέκλες, τους καναπέδες, τα ανάκλιντρα, και τον όρθιο κόσμο.
Η Άνμα και η Βιργινία είδαν την Αλίκη να κλείνει τα βλέφαρα, μένοντας ακίνητη καθώς το δεξί της χέρι άγγιζε τον λίθο επάνω στο λαξευτό δαχτυλίδι του αριστερού.
«Τις παρακολουθεί τώρα;» ψιθύρισε η Βιργινία.
«Ναι.»
Ένας σερβιτόρος πλησίασε. «Τι θα πάρουν οι κυρίες;»
Η Άνμα παράγγειλε τρία ποτήρια Σεργήλιο οίνο.
Ο νεαρός ένευσε και έφυγε, αν και έριξε ένα λιγάκι παραξενεμένο
βλέμμα στην Αλίκη που εξακολουθούσε νάχει τα μάτια κλειστά.)
«Ποιος είναι;» ρώτησε η Κορίνα, κρύβοντας το πιστόλι της πίσω από
την πλάτη καθώς ζύγωνε την πόρτα.
«Θα ήθελα να σου μιλήσω, Κορίνα.»
Με ξέρει; Κοίταξε από το ματάκι, βλέποντας μια γυναίκα με κατάλευκο δέρμα, μακριά καστανά μαλλιά, μεγάλα χείλη, αρκετά εύσωμη,
αρκετά όμορφη. Αλλά άγνωστη για την Κορίνα. «Γνωριζόμαστε από
κάπου;»
«Είμαι Αδελφή σου.»
Αδελφή μου; Η Κορίνα δεν διέκρινε κανένα σημάδι που να της μαρτυρά ότι η άγνωστη έλεγε ψέματα. «Δεν έχουμε ξανασυναντηθεί, ή κάνω λάθος;»
«Δεν κάνεις λάθος. Πρέπει να σου μιλήσω για κάτι σημαντικό. Πολύ
σημαντικό.»
Η Κορίνα διαισθανόταν κίνδυνο. Αλλά ήταν περίεργη. Κι ετούτη δεν
ήταν η πρώτη φορά που είχε αφήσει την περιέργειά της να υπερνικήσει τον φόβο της. Το χέρι της έπιασε το πόμολο της πόρτας. Το γύρισε.
Και, τραβώντας την πόρτα, βάδισε όπισθεν, εξακολουθώντας να έχει
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το πιστόλι κρυμμένο πίσω από την πλάτη της. «Ποια είσαι;» ρώτησε
την άγνωστη.
Εκείνη πέρασε το κατώφλι. «Νορέλτα-Βορ ονομάζομαι,» αποκρίθηκε,
και στα πολεοσημάδια του δωματίου διάβασε ότι η Κορίνα σκόπευε να
της επιτεθεί – τώρα!
Η Νορέλτα έκανε να βγάλει το πιστόλι πίσω από την πλάτη της, να
το υψώσει προς την Αδελφή της (για να την απειλήσει, φυσικά, όχι για
να τη σκοτώσει).
Αλλά εκείνη αποδείχτηκε πιο γρήγορη. Έβγαλε πρώτη το δικό της
πιστόλι πίσω από την πλάτη της και το έστρεψε στη Νορέλτα. Πάτησε
τη σκανδάλη ενώ ακόμα το όπλο της Νορέλτα ήταν κατεβασμένο.
Μια ενεργειακή ριπή εξαπολύθηκε από την κάννη.
Η Νορέλτα-Βορ τραντάχτηκε πατόκορφα, βγάζοντας μια πνιχτή
κραυγή. Ύστερα σκοτάδι την τύλιξε.
Η γαλανόδερμη γυναίκα την οδήγησε σ’ένα δωμάτιο δίπλα στη
μεγάλη αίθουσα του μπαρ, και η Αλβέρτα δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία ότι εδώ ήταν ο προορισμός της. Στο κέντρο του δωματίου
βρισκόταν ένα στρογγυλό τραπέζι όπου ένας άντρας καθόταν καπνίζοντας μακρύ τσιγάρο. Το δέρμα του ήταν λευκό με απόχρωση του
ροζ, το πρόσωπό του γωνιώδες και φρεσκοξυρισμένο, τα μάτια του
μαύρα και γυαλιστερά, τα μαλλιά του μαύρα και κοντοκουρεμένα. Φορούσε ένα πράσινο πουκάμισο με ψηλούς γιακάδες. Δεν ήταν άσχημος,
όφειλε να παραδεχτεί η Αλβέρτα. Αλλά τα σημάδια γύρω του τον αναγνώριζαν ως κινητό οχυρό· της έλεγαν ότι είχε μια πανοπλία επάνω
του.
Τι πανοπλία; Τίποτα δεν φαινόταν να φορά ο Καρνάθος’μορ, ούτε
καν ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Πίσω του στέκονταν δύο άντρες που ήταν φανερά σωματοφύλακες
(και δεν ήταν αυτοί η «πανοπλία» του). Κι οι δύο ήταν ψηλοί και μυώδεις. Ο ένας είχε δέρμα λευκό όπως ο Τεχνοχειρούργος και τέσσερα
χέρια (!), δύο εκ των οποίων τελείωναν σε μηχανικά δάχτυλα με διάφορα εργαλεία επάνω – φονικά πολλά από αυτά, αναμφίβολα. Ο άλλος
είχε ένα μεγάλο τεχνητό αριστερό μάτι, κι από το πλάι του κεφαλιού
του μια κεραία ξεπρόβαλλε. Τα πολεοσημάδια γύρω κι από τους δύο
φανέρωναν ότι κάτι αφύσικο συνέβαινε μαζί τους – πράγμα ούτως ή
άλλως καταφανές.
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Παραδίπλα, κοντά σ’ένα τραπέζι που αποτελούσε κάβα με μπουκάλια και ποτήρια, στεκόταν ένας άνθρωπος που η Αλβέρτα είχε ξαναδεί.
Τον είχε ξαναδεί στη μία από τις τρεις φωτογραφίες της Άνμα και
της Βιργινίας. Ήταν ο Φρανκ Απειρόλεκτος. Και δεν φαινόταν σωματικά αλλοιωμένος όπως οι σωματοφύλακες, αλλά τα πολεοσημάδια τής
έλεγαν ότι κάτι είχε παρέμβει στο σώμα του με βίαιο τρόπο – αφύσικο
ξανά – κάτι που έλεγχε τη ζωή του.
Το γεγονός, πάντως, ότι ο πατέρας της Βιργινίας βρισκόταν εδώ ήταν, αναμφίβολα, πολεοτύχη. Η Αλβέρτα δεν νόμιζε ότι ο Τεχνοχειρούργος τον είχε φέρει επίτηδες· δεν νόμιζε ότι ήξερε για την πραγματική της αποστολή.
«Ήρθαμε, κύριε,» είπε η γαλανόδερμη γυναίκα που είχε οδηγήσει τη
μονομάχο ώς εδώ. Κι αυτή, διέκρινε η Αλβέρτα, είχε κάτι το αφύσικο
επάνω της, κάτι που έλεγχε τη ζωή της. Ακόμα μία από τους δούλους
του Τεχνοχειρούργου;
Ο Καρνάθος’μορ είπε: «Εσύ είσαι, λοιπόν, η Ανίκητη Αλβέρτα...» παρατηρώντας την πίσω απ’τον καπνό του τσιγάρου του.
«Κι εσείς είστε ο Καρνάθος’μορ, ο Τεχνοχειρούργος.»
«Προφανώς. Κάθισε.» Έδειξε την καρέκλα αντίκρυ του.
Η Αλβέρτα κάθισε.
«Θα πιεις κάτι; Έχουμε... τα πάντα.» Μόρφασε δείχνοντας προς τη
μεριά της μικρής κάβας.
«Ένα Αργυρό Νεφέλωμα.»
«Φρανκ;»
«Μάλιστα, κύριε.» Ο πατέρας της Βιργινίας γέμισε ένα ποτήρι και το
έφερε στην Αλβέρτα.
«Γιατί με αναζήτησες;» ρώτησε ο Καρνάθος’μορ.
«Μου είπαν ότι με ψάχνετε.»
«Ποιος;»
«Ο Ιερώνυμος Σκληρός.»
«Αναμενόμενο. Σ’ενδιαφέρει όντως να δουλέψεις για μένα;»
«Αν πληρώνετε καλά...»
«Για μια τόσο ικανή μονομάχο – που νίκησε έτσι τη Λύκαινα του Κάτω Κόσμου – θα μπορούσα να κάνω οτιδήποτε.» Τα μάτια του την ατένιζαν όπως ένας καλλιτέχνης θα ατένιζε τα υλικά του, υπέθετε η Αλβέρτα – κι αυτό έκανε ένα ρίγος να τη διατρέξει.
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«Έχω ακούσει ότι... αλλοιώνετε τους μονομάχους σας.»
Ο Καρνάθος’μορ γέλασε. «Δεν τους ‘αλλοιώνω’! Τους κάνω πιο δυνατούς. Τους... βελτιώνω – από κάθε άποψη.»
«Αν αποφασίσω να συνεργαστώ μαζί σας, αυτό δεν μπορεί να γίνει
και με μένα.»
Η όψη του φανέρωσε δυσαρέσκεια. «Τότε ίσως η συνεργασία μας να
μην είναι εφικτή. Πράγμα... λυπηρό.»
«Αντιθέτως, νομίζω πως θα σας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε...»
Η όψη του φανέρωσε τώρα περιέργεια. Τα μάτια του γυάλισαν. Έσβησε το τσιγάρο του μέσα στο τασάκι.
Η Αλβέρτα είπε: «Για να σας πω περισσότερα θα πρέπει να απομακρύνεται τους ανθρώπους σας. Είναι... αρκετά προσωπικό θέμα για
εμένα.»
Ο Καρνάθος’μορ γέλασε. «Τι είσαι; Δολοφόνος;»
«Δεν είμαι δολοφόνος, ούτε σκοπεύω να σας σκοτώσω.»
«Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ είναι όλοι αξιόπιστοι, σε διαβεβαιώνω.»
«Για εσάς, ίσως. Αλλά όχι για έμενα.»
«Ό,τι ξέρω εγώ μπορούν να το ξέρουν κι αυτοί. Οι ζωές τους είναι...
δεμένες με τη δική μου. Κυριολεκτικά.»
Η Αλβέρτα ήταν βέβαιη ότι αναφερόταν στη συσκευή που έβαζε μέσα τους. Ύψωσε το φρύδι της ερωτηματικά, θέλοντας να μάθει περισσότερα – ελπίζοντας πως η Πόλη θα της αποκάλυπτε περισσότερα.
Τώρα ήταν ευκαιρία, ίσως – τώρα που ο Φρανκ ήταν εδώ.
Ο Καρνάθος’μορ ήπιε μια μικρή γουλιά από τον Κρύο Ουρανό στο
ποτήρι του. «Είσαι καιρό στον υπόκοσμο του Χρηματοκοπείου;»
«Μόλις ήρθα. Ο πρώτος αγώνας που έδωσα ήταν με τη Λύκαινα.»
Ο Καρνάθος έμοιαζε να το γνωρίζει ήδη αυτό. «Ίσως, λοιπόν, να μην
έχεις ακούσει τις φήμες για εμένα.»
«Έχω ακούσει... λίγα, ομολογουμένως.»
«Οι άνθρωποι που με υπηρετούν από κοντά είναι όλοι έμπιστοι
σ’εμένα γιατί αν πεθάνω εγώ θα πεθάνουν κι αυτοί. Μιλάω κυριολεκτικά. Υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα τους που δένει τη ζωή τους με τη
δική μου. Καταλαβαίνεις; Δεν είναι ψέμα. Αν λοιπόν σκοπεύεις να πεις
κάτι σ’εμένα, μπορείς να το πεις και μπροστά τους.»
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«Τι είδους συσκευή είν’ αυτή; Δεν έχω ξανακούσει για κάτι τέτοιο.
Υπάρχει τέτοιο πράγμα;»
«Δεν με περιορίζουν τα πράγματα που υπάρχουν. Ό,τι δεν υπάρχει το
κάνω να υπάρξει. Προφανώς, δεν έχεις ακούσει τίποτα για μένα.»
«Πολύ λίγα, όπως σας είπα...»
«Θα μου μιλήσεις,» ρώτησε ο Καρνάθος’μορ, «ή η συνεργασία μας θα
λήξει προτού καν έχει αρχίσει;»
«Αφού με διαβεβαιώνετε ότι οι άνθρωποί σας είναι έμπιστοι.... Δε θέλω να μεταφέρουν σε κανέναν αυτά που θα σας πω εδώ. Ούτε εσείς
θέλω να τα πείτε σε άλλους.»
«Έχεις την υπόσχεσή μου. Οι άνθρωποι που με υπηρετούν δεν μπορούν να μου κρύψουν τίποτα· να είσαι βέβαιη γι’αυτό.»
«Αν αποφασίσω να συνεργαστούμε, θα βάλετε μια τέτοια συσκευή
μέσα και σ’εμένα;»
«Δε θα ήταν ‘συνεργασία’, τότε,» είπε ο Καρνάθος’μορ. «Αλλά εσύ
μού είπες, μόλις τώρα, ότι δεν δέχεσαι καμία αλλαγή επάνω σου...»
«Ναι.» Η Αλβέρτα ήπιε μια γουλιά Αργυρό Νεφέλωμα. «Το ίδιο το
σώμα μου δεν νομίζω ότι θα τη δεχόταν.»
«Τι σημαίνει αυτό; Τι διαφορά έχει το σώμα σου από το σώμα οποιασδήποτε άλλης γυναίκας;»
«Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι, κύριε Καρνάθε’μορ. Είμαι Θυγατέρα
της Πόλης. Έχετε ακούσει για τις Θυγα–;»
Ο Τεχνοχειρούργος γελούσε.
Η Αλβέρτα έμεινε σιωπηλή, αντικρίζοντάς τον αγέλαστα.
«Τέτοιου είδους απάτες,» της είπε ο Καρνάθος’μορ, εύθυμα, δείχνοντάς την με το δάχτυλό του, «δεν πιάνουν σ’εμένα, να το ξέρεις.»
«Δεν είναι απάτη. Είμαι όντως–»
«Οι Θυγατέρες της Πόλης είναι μύθος! Με περνάς για ηλίθιο;»
Η Αλβέρτα έκανε πίσω την καρέκλα της, κι έβγαλε τη δεξιά της μπότα και την κάλτσα. Έστρεψε το χρυσόδερμο πέλμα της προς τον μάγο.
«Όλες οι Θυγατέρες έχουν αυτό το σημάδι. Δεν μπορεί να γίνει με δερματοστιξία.»
Το σύμβολο λαμπύριζε κι έμοιαζε ανάγλυφο πάνω στο δέρμα, χωρίς
να είναι.
«Επίσης...» είπε η Αλβέρτα και τράβηξε ένα ξιφίδιο μέσα από τα ρούχα της. Οι σωματοφύλακες δεν κινήθηκαν παρά ελάχιστα. Ο Τεχνοχει482
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ρούργος δεν έδειξε ν’ανησυχεί. Η μονομάχος έσκισε το δέρμα πάνω
από τον αστράγαλό της, αφήνοντας αίμα να κυλήσει.
Μετά από λίγο, το τραύμα είχε κλείσει από μόνο του. Είχε εξαφανιστεί τελείως.
Το βλέμμα του Καρνάθου’μορ φανέρωνε τώρα έντονο ενδιαφέρον.
«Τι είσαι, μα τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος;»
Η Αλβέρτα είχε ήδη κρύψει το ξιφίδιο. «Σας είπα.» Φόρεσε ξανά την
κάλτσα και τη μπότα της.
Ο Καρνάθος’μορ ύψωσε τα χέρια του μπροστά του, διαγράφοντας
μυστηριώδη σύμβολα, ενώ μουρμούριζε σε μια γλώσσα που η Αλβέρτα
δεν μπορούσε να καταλάβει. Τα μάτια του θόλωσαν ξαφνικά· της θύμιζαν μικροσκοπικές οθόνες. Ο μάγος την ατένιζε δίνοντάς της την εντύπωση πως δεν την έβλεπε καθόλου.
Ύστερα, τα μάτια του ξεθόλωσαν. «Δε μοιάζει νάχεις μέσα σου κανέναν μηχανισμό,» είπε.
«Σας εξήγησα: δε νομίζω πως το σώμα μου θα τον δεχόταν.»
«Το σώμα σου, δηλαδή, θεραπεύεται από μόνο του; Χωρίς εσύ να έχεις κάνει καμια αλλαγή ή επέμβαση επάνω του;»
«Ακριβώς.»
«Προσλαμβάνεσαι,» της είπε ο Τεχνοχειρούργος.
(«Ο πατέρας σου, Βιργινία, είναι μαζί τους,» είπε η Αλίκη δίχως
ν’ανοίξει τα μάτια.
«Τι; Πού;» Η κοπέλα έμοιαζε έτοιμη να πεταχτεί όρθια.
Η Άνμα τής έπιασε τον καρπό, τον κράτησε σφιχτά. «Ψύχραιμα,» είπε. «Η Πόλη μάς βοηθά.»
«Τι βλέπεις, Αλίκη;» ρώτησε η Βιργινία.
Αλλά η Άλικη Αλίκη τώρα δεν μιλούσε. Το μυαλό της καβαλούσε τον
Νήνεμο Άνεμο, ο οποίος ήταν ζαρωμένος σε μια γωνία του δωματίου
όπου βρίσκονταν η Αλβέρτα, ο Καρνάθος’μορ, ο Φρανκ, και οι άλλοι
άνθρωποι του Τεχνοχειρούργου. Ο μάγος δεν φαινόταν να έχει καμια
αυτόματη μέθοδο προφύλαξης για να εντοπίσει το στοιχειακό. Παρότι
είχε τρομερές γνώσεις στη μαγεία που σχετιζόταν με τα μηχανήματα,
μάλλον δεν ήξερε παρά ελάχιστα πράγματα για τις πνευματικές οντότητες της Ρελκάμνια.)
Η γυναίκα που είχε συστηθεί ως Νορέλτα-Βορ έπεσε στο πάτωμα,
αφήνοντας το πιστόλι από τη λαβή της.
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Πιστόλι; απόρησε η Κορίνα. Και έλεγε πως είναι Αδελφή μου; Η μια
Θυγατέρα της Πόλης δεν σκότωνε την άλλη· ήταν άγραφος κανόνας,
αλλά ένας κανόνας που όλες τους σέβονταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Μήπως το πιστόλι ήταν ενεργειακό, ή ρυθμισμένο σε ενεργειακή λειτουργία, όπως αυτό της Κορίνας;
Η Κορίνα έσκυψε και το σήκωσε. Όχι, δεν ήταν ενεργειακό. Ούτε είχε
ενεργειακή λειτουργία. Ήταν ένα απλό πυροβόλο. Η Κορίνα το αφόπλισε, βγάζοντας τον γεμιστήρα. Τίποτα το ιδιαίτερο.
Μετά, το βλέμμα της έπεσε σε κάτι που είχε γλιστρήσει έξω από το
άνοιγμα του πουκαμίσου της Νορέλτα-Βορ. Ένα ασημένιο περιδέραιο.
Η διαίσθησή της της έλεγε ότι ήταν σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
Γονάτισε στο ένα γόνατο και έλυσε την αλυσίδα του περιδέραιου.
Κράτησε τον ασημένιο δίσκο ανάμεσα στα δάχτυλά της και είδε πως
από τη μια μεριά ήταν λαξεμένο το σημάδι των Θυγατέρων – αυτό που
υπήρχε και στο πέλμα τους: οι αλληλοσυνδεόμενες σπείρες που ενώνονταν από μια διάκεντρο. Από την άλλη μεριά του δίσκου ήταν λαξεμένο ένα άλλο σχήμα: ομόκεντροι κύκλοι που ενώνονταν με τεθλασμένες γραμμές.
Και μέσα τους...
...Μέσα τους η Κορίνα μπορούσε να διακρίνει σημάδια. Πολεοσημάδια. Τόσα πολλά...
Μα τον Κρόνο, τι ήταν αυτό το πράγμα;
Η Κορίνα το έβαλε στην τσέπη του φορέματός της, και τράβηξε το
δεξί παπούτσι της λιπόθυμης γυναίκας. Στο πέλμα της είδε να στραφταλίζει το σημάδι των Θυγατέρων.
Δεν έλεγε ψέματα, λοιπόν· ήταν, όντως, Αδελφή της.
«Έλα μαζί μου,»
είπε ο Τεχνοχειρούργος,
«να μιλήσουμε κάπου πιο άνετα.»
«Πού;» ρώτησε η Αλβέρτα.
«Έξω από το μπαρ, στο σπίτι μου.»
«Είναι εδώ κοντά το σπίτι σας;»
«Έχω ήδη καλέσει το όχημά μου,» αποκρίθηκε ο Καρνάθος’μορ.
Η Αλβέρτα παραξενεύτηκε. Δεν τον είχε δει να μιλά σε κανέναν τηλεπικοινωνιακό πομπό. Δεν τον είχε δει καν να κάνει κάποιο ξόρκι που
ίσως να δημιουργούσε τηλεπικοινωνιακό σήμα.
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Η Αλίκη άνοιξε τα βλέφαρά της, ξαφνιάζοντας τη Βιργινία. «Έρχονται,» είπε.
«Ποιοι;»
«Ο Τεχνοχειρούργος και η Αδελφή μας. Και ο πατέρας
σου. Μαζί με τους σωματοφύλακες του Τεχνοχειρούργου
και τη γαλανόδερμη γυναίκα.»
Η Άνμα στράφηκε προς τα εκεί όπου παρατήρησε μια
μεταβολή στα σημάδια της Πόλης μέσα στο υπόγειο μπαρ,
και είδε πως η Αλίκη μιλούσε σωστά: η Αλβέρτα διέσχιζε
τη μεγάλη αίθουσα πλάι σ’έναν λευκόδερμο, μαυρομάλλη
άντρα που πρέπει να ήταν ο Καρνάθος’μορ. Πίσω τους έρχονταν δύο ψηλοί, μυώδεις άντρες, ο ένας εκ των οποίων
είχε τέσσερα – τέσσερα, μα τον Κρόνο! – χέρια. Ο άλλος είχε τεχνητό μάτι και μια κεραία που έβγαινε μέσα απ’το ίδιο το κρανίο του! Η γαλανόδερμη γυναίκα προπορευόταν
πλάι στον Φρανκ Απειρόλεκτο.
«Ο μπαμπάς μου!» είπε η Βιργινία.
Η Άνμα αμέσως της άρπαξε τον πήχη. «Μην κινείσαι, μη
μιλάς· θα σε σκοτώσω.»
«Θα τους αφήσουμε να φύγουν;»
«Θα τους ακολουθήσουμε, φυσικά. Αλλά εσύ – όπως
συμφωνήσαμε,» της θύμισε – «δεν – θα κάνεις – τίποτα.
Καλώς;»
Η Βιργινία αναστέναξε. «Εντάξει.»
Μόλις η Αλβέρτα, ο Καρνάθος’μορ, και οι άλλοι είχαν βγει
από το μπαρ, οι δύο Θυγατέρες και η Βιργινία σηκώθηκαν
από το τραπέζι τους και τους ακολούθησαν.
Η Νορέλτα ξύπνησε νιώθοντας το κεφάλι της βαρύ. Βλεφάρισε. Η
όρασή της ήταν αρχικά θολωμένη, αλλά σύντομα ξεθόλωσε. Είδε την
Κορίνα να κάθεται αντίκρυ της, πάνω στο κρεβάτι του δωματίου, πλάι
σ’ένα φορητό σύστημα με κονσόλα και οθόνη. Το πιστόλι της ήταν
αφημένο στο στρώμα. Στα χέρια της ήταν κάτι που γυάλιζε: ένας ασημένιος δίσκος.
Το αρχαίο φυλαχτό!
Η Νορέλτα έκανε να κινηθεί–
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–και διαπίστωσε ότι τα χέρια της ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη
της καρέκλας όπου καθόταν.
Τράβηξε τα δεσμά της, νιώθοντας ότι δεν ήταν απλά σχοινιά αλλά
μεταλλικές χειροπέδες. «Λύσε με!» γρύλισε.
«Ας αρχίσουμε από την αρχή, Αδελφή μου,» είπε η Κορίνα, ήρεμα. «Τι
είναι αυτό, κατά πρώτον;» Ύψωσε τον ασημένιο δίσκο.
«Δεν πρόκειται να σου πω τίποτα, όσο μ’έχεις δεμένη!»
Η Κορίνα κοίταξε το φυλαχτό. «Μπορείς να διακρίνεις... σημάδια εδώ
πάνω. Σημάδια της Πόλης.» Έστρεψε ξανά το βλέμμα της στη Νορέλτα.
«Πού το βρήκες;»
Η Νορέλτα δεν μίλησε.
«Γιατί ήρθες εδώ;» ρώτησε η Κορίνα. «Γιατί ήρθες κρατώντας πιστόλι; Ήθελες να με σκοτώσεις; Γιατί; Είμαι Αδελφή σου, μα τον Κρόνο!
και δεν έχουμε ποτέ ξανά συναντηθεί.»
«Βασανίζεις αυτούς τους ανθρώπους!» σύριξε θυμωμένα η Νορέλτα,
τραβώντας τα δεσμά της, κάνοντας την καρέκλα να τρίζει αλλά μη
μπορώντας να ελευθερωθεί.
Τα μάτια της Κορίνας στένεψαν. «Ποιους ανθρώπους;»
«Αυτούς που φαίνονται στην οθόνη σου!» Το βλέμμα της Νορέλτα
έδειξε το φορητό σύστημα.
«Και πού ξέρεις εσύ γι’αυτούς;»
Η Νορέλτα δεν μίλησε.
«Πώς ξέρεις εσύ γι’αυτούς;» επέμεινε η Κορίνα.
Η Νορέλτα παρέμεινε σιωπηλή.
«Συνάντησες τον Σάρντεναλ;» Η Κορίνα σηκώθηκε απ’το κρεβάτι.
Η Νορέλτα υπέθεσε ότι πρέπει να αναφερόταν στον άντρα με τον
οποίο την είχε δει να ερωτοτροπεί. Γι’ακόμα μια φορά δεν μίλησε.
Η Κορίνα την πλησίασε. «Αυτό το κάθαρμα σε συνάντησε; Πότε;»
Η Νορέλτα γέλασε. «Δεν ήταν αυτός! Και είσαι τόσο ανόητη που τον
έδιωξες–»
Η Κορίνα τη χαστούκισε. «Μην παίζεις με την υπομονή μου! Ποιος
σου είπε γι’αυτό που συμβαίνει με τους ηθοποιούς;»
Η Νορέλτα την ατένισε άγρια, προκλητικά. «Δε θα μάθεις τίποτα από
μένα! Τι θα κάνεις, θα με σκοτώσεις;»
Η Κορίνα την άρπαξε απ’το σαγόνι με το ένα χέρι. «Μπορώ να σου
κάνω πράγματα που θα ευχηθείς να σε είχα σκοτώσει!»
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Έξω από τα Υπόγεια Σχήματα, ένα μακρύ τετράκυκλο όχημα περίμενε. Φανερά θωρακισμένο. Δίνοντας την εντύπωση άρματος μάχης.
Αλλά δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ήταν γρήγορο.
Ο σωματοφύλακας με την κεραία στο κεφάλι άνοιξε μια από τις πίσω πόρτες του, και ο Καρνάθος’μορ έκανε νόημα στην Αλβέρτα να
μπει. Η μονομάχος υπάκουσε, καθίζοντας στον έναν από τους δύο αντικριστούς καναπέδες της πίσω μεριάς του οχήματος. Ο Τεχνοχειρούργος κάθισε απέναντί της, ανάμεσα στον Φρανκ και τη γαλανόδερμη γυναίκα. Πλάι στην Αλβέρτα κάθισε ο σωματοφύλακας με τα
τέσσερα χέρια. Μεταξύ των δύο καναπέδων ήταν ένα τραπεζάκι με
ειδικά σημεία για να στηρίζονται ποτήρια και μπουκάλια.
Ο σωματοφύλακας με την κεραία στο κεφάλι πήγε στη μπροστινή
μεριά του οχήματος, καθίζοντας στη θέση του συνοδηγού. Στη θέση
του οδηγού καθόταν ένας άλλος άντρας. Το μπροστινό μέρος του οχήματος χωριζόταν από το πίσω μόνο μέσω του καναπέ όπου τώρα κάθονταν ο Καρνάθος’μορ και οι δύο δούλοι του.
«Θα με οδηγήσετε στο σπίτι σας;» ρώτησε η Αλβέρτα. «Έχω ακούσει
πως η θέση του είναι κρυφή.»
«Δεν έχω μόνο ένα σπίτι,» αποκρίθηκε ο Τεχνοχειρούργος. «Η θέση
του εργαστηρίου μου είναι κρυφή, ουσιαστικά.» Και, κοιτάζοντας πάνω απ’τον ώμο του, είπε στον οδηγό: «Ξεκινάμε για την Πολυσίμωτη.»
«Μάλιστα, κύριε.»
Οι τέσσερις δυνατοί τροχοί του θωρακισμένου οχήματος μπήκαν σε
κίνηση.
Η Αλβέρτα έβλεπε στα πολεοσημάδια ότι οι Αδελφές της την ακολουθούσαν. Όπως το περίμενε.
Ήθελαν να σώσουν τώρα τον Φρανκ Απειρόλεκτο.
Η Αλβέρτα αναρωτιόταν αν αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή. Ποια άλλη, όμως, θα ήταν πιο καλή;
(Η Άνμα ακολουθούσε το όχημα του Τεχνοχειρούργου μέσα στο δικό
της τετράκυκλο, μαζί με τη Βιργινία, η οποία είχε φορέσει τα γυαλιάεκτοξευτήρες και είχε στα χέρια της ένα πιστόλι. Δίπλα τους ερχόταν η
Άλικη Αλίκη μέσα στο τρίκυκλό της.
Η Άνμα παρατηρούσε τα πολεοσημάδια πολύ προσεχτικά. Οι τρεις
Θυγατέρες, ουσιαστικά, επικοινωνούσαν τώρα μέσω αυτών. Κοιτάζοντάς τα προσπαθούσαν να συγχρονιστούν ώστε να επιτεθούν στον
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Καρνάθο’μορ προτού εκείνος καταλάβει ότι κάποιοι ακολουθούσαν το
όχημά του.
Διέσχιζαν τις σήραγγες τρία επίπεδα κάτω από το έδαφος του Χρηματοκοπείου, περνώντας μέσα από σκοτεινές περιοχές, μέσα από φωτισμένες περιοχές, δίπλα από εισόδους ανάποδων πολυκατοικιών, δίπλα από πόρτες διαφόρων ειδών οικημάτων, δίπλα από καταστήματα,
δίπλα από οχήματα και πεζούς, δίπλα από παράξενες σκιές – τα πάντα
ακόμα ένα σημάδι της Πόλης για τις Θυγατέρες...)
«Τι είναι αυτό το πράγμα;» ρώτησε η Κορίνα, συνεχίζοντας να κρατά
το σαγόνι της Νορέλτα με το ένα χέρι ενώ με το άλλο βαστούσε το ασημένιο φυλαχτό. «Πού το βρήκες;»
Εκείνη δεν μίλησε.
Η Κορίνα, αφήνοντας το σαγόνι της Νορέλτα, τη χαστούκισε ξανά.
Έστρεψε το βλέμμα της στον δίσκο με το παράξενο λάξευμα όπου τα
πολεοσημάδια παιχνίδιζαν σαν κάτι το ζωντανό. Ένα τόσο μικρό
πράγμα... να περιέχει τόσα πολλά σημάδια της Πόλης...
Πώς είχε φτιαχτεί; Η Κορίνα απορούσε.
Κάθε αντανάκλαση του φωτός, κάθε σκιά, κάθε διαφορετική χρονική στιγμή έδινε – κάπως – και διαφορετικό νόημα στους σχηματισμούς
του λαξεύματος με τους ομόκεντρους κύκλους και τις τεθλασμένες
γραμμές.
Η Κορίνα ατένισε καταπρόσωπο τη Νορέλτα-Βορ ξανά. Συνοφρυωμένη. «Δεν πρέπει νάσαι και πολύ μεγάλη, ε; Πόσα χρόνια είναι που
αναγεννήθηκες;»
Η Νορέλτα έμεινε σιωπηλή.
«Τι έχεις εναντίον μου, μα τον Κρόνο;» φώναξε η Κορίνα. «Δεν έχουμε ποτέ συναντηθεί παλιότερα!»
«Δε μιλάω με άτομα σαν εσένα!» μόρφασε η Νορέλτα.
Η Κορίνα γέλασε. Ύστερα η όψη της αγρίεψε. «Μιλούσες με τη Μιράντα; Αυτή σού είπε για μένα; Μην πιστεύεις τίποτα απ’όσα σού λέει
αυτή! Είναι διεστραμμένη!»
«Διεστραμμένη είσαι εσύ. Η Μιράντα ποτέ δεν θα έκλεινε ανθρώπους
εκεί μέσα–»
Η Κορίνα τη χαστούκισε. «Το ήξερα!» σύριξε. «Το ήξερα ότι έχεις
συμμαχήσει μ’αυτή την άθλια! Πού είναι; Γιατί δεν έρχεται η ίδια να με
συναντήσει; Φοβάται;»
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Τώρα ήταν η σειρά της Νορέλτα να γελάσει παρά τον πόνο στα μάγουλά της. «Τη Μιράντα την ξέρω,» είπε, «αλλά δεν μου έχει πει ποτέ
για σένα. Είχαμε πιο σημαντικά πράγματα να λέμε–»
Ακόμα ένα χαστούκι. «Μαλακισμένη! Νομίζεις ότι είσαι έξυπνη; Ε;
Πού βρήκες αυτό το φυλαχτό, μα τα μυαλά του Σκοτοδαίμονος; Είναι
πολύτιμο!»
«Είναι δικό μου,» είπε η Νορέλτα, με στενεμένα, δακρυσμένα μάτια.
Και πάλεψε πάλι να ξεφύγει, νιώθοντας τις χειροπέδες να κόβουν, να
τραυματίζουν, τους καρπούς της. Ήθελε το αρχαίο φυλαχτό πίσω! Το
ήθελε οπωσδήποτε πίσω! Δε μπορούσε ν’αφήσει αυτή τη διεστραμμένη σκύλα να το κρατήσει! ΗΤΑΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ!
Η Κορίνα γέλασε βλέποντάς την να παλεύει. «Το αγαπάς πολύ, ε; Πες
μου τι είναι και ίσως να σ’το επιστρέψω.»
«Λες ψέματα,» είπε ψυχρά η Νορέλτα. «Καμια Θυγατέρα δεν θα το
έδινε. Ειδικά κάποια σαν εσένα.»
«Σ’αυτό,» αποκρίθηκε η Κορίνα σκεπτικά, «έχεις δίκιο, μαλακισμένη.» Και, ξαφνικά, βάδισε προς την πόρτα του μπαλκονιού. Την άνοιξε
και βγήκε.
Κοίταξε τη νυχτερινή Πόλη αντίκρυ της, προς τα κάτω, προς τα πάνω: ψηλά οικοδομήματα, γέφυρες, δρόμοι... γεμάτα πολεοσημάδια.
Ύστερα κοίταξε ξανά το φυλαχτό στο χέρι της: πολεοσημάδια κι εκεί.
Η Κορίνα συνοφρυώθηκε, αρχίζοντας να καταλαβαίνει. Τα σημάδια
της Πόλης αντανακλώνται στο φυλαχτό, σκέφτηκε. Ή, ίσως, τα σημάδια
του φυλαχτού αντανακλώνται στην Πόλη.
Όχι, δεν μπορεί. Η Πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη... αν και... Αν και ήταν
πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς αυτός ο μικρός ασημένιος δίσκος
μπορούσε να περιέχει τόσα σημάδια!
Ήταν σαν να ήθελε να της δείξει κάποιον δρόμο. Κάποιο μονοπάτι.
Αλλά, αν ήταν έτσι, η Κορίνα δεν μπορούσε να το διαπιστώσει αυτό
από εδώ. Μόνο έξω μπορούσε να το διαπιστώσει.
Τώρα!
Η Αλβέρτα το έβλεπε στα σημάδια παντού γύρω της. Τώρα ήταν η
ώρα να επιτεθούν. Καμια άλλη στιγμή δεν θα ήταν καλύτερη – όχι όσο
βρισκόταν μες στο όχημα του Τεχνοχειρούργου, τουλάχιστον. Και οι
Αδελφές της το καταλάβαιναν επίσης· το διάβαζε κι αυτό στα πολεοσημάδια.
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Πρέπει να κινηθούμε συγχρονισμένα, αν είναι να έχουμε πιθανότητες
επιτυχίας.
Η Αλβέρτα δεν χρειαζόταν όπλο για να επιτεθεί, και διέκρινε πως
πρώτα έπρεπε να βγάλει από τη μέση τον σωματοφύλακα δίπλα της.
Καθώς βάδιζαν, πριν, καθώς πλησίαζαν το όχημα, αλλά και ενόσω βρίσκονταν στο μικρό δωμάτιο πλάι στην κεντρική αίθουσα του μπαρ,
τους είχε μελετήσει και τους δύο φρουρούς όσο μπορούσε: είχε διαβάσει τα σημάδια που της έδιναν πληροφορίες για το πώς μάχονταν. Ο
τετράχειρος άντρας ήταν πολύ επικίνδυνος, είχε συμπεράνει η Αλβέρτα. Δεν θα ήθελε να τον αντιμετωπίσει στην αρένα.
Ευτυχώς, εδώ δεν ήταν αρένα. Και επί του παρόντος ο σωματοφύλακας δεν έμοιαζε να τη θεωρεί άμεσο κίνδυνο.
Τραγικό λάθος.
Καθώς ήταν καθισμένη δίπλα του, ο αγκώνας της κινήθηκε με θανάσιμη ακρίβεια, προς το πλάι και προς τα πάνω. Χτύπησε τον σωματοφύλακα κατευθείαν στον λαιμό, σπάζοντάς του τον λάρυγγα. Ο άντρας
άρχισε αμέσως να σπαρταρά, μη μπορώντας ν’ανασάνει.
Ο Καρνάθος’μορ δεν πανικοβλήθηκε – μάλλον είχε συνηθίσει να
προσπαθούν να τον δολοφονήσουν – το χέρι του πήγε στο εσωτερικό
του σακακιού του, όπου η Αλβέρτα είχε ήδη διακρίνει (μέσω των σημαδιών της Πόλης) ότι κρυβόταν ένα πολύ επικίνδυνο όπλο.
Τώρα!
Τα πολεοσημάδια το έλεγαν ξεκάθαρα. Αυτή ήταν η στιγμή να επιτεθούν. Η Άλικη Αλίκη, οδηγώντας το τρίκυκλό της πλάι στο όχημα του
Τεχνοχειρούργου, εξαπέλυσε τον Νήνεμο Άνεμο καταπάνω στη μπροστινή μεριά του μακρύ τετράκυκλου. Ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν
φαίνονταν πίσω από τα φιμέ τζάμια, αλλά η Αλίκη αμέσως κατάλαβε
ότι είχαν αναστατωθεί, όπως ήταν αναμενόμενο. Όταν ο Νήνεμος Άνεμος σού επιτιθόταν ήταν σαν να σε χτυπά δυνατός αέρας χωρίς να
κουνιέται φύλλο.
Το μακρύ όχημα έχασε την πορεία του· κοπάνησε, με την αριστερή
μπροστινή άκρη, σ’έναν τοίχο πλάι στην είσοδο μιας ανάποδης πολυκατοικίας· αλλά συνέχισε να κινείται.
Η Άνμα, οδηγώντας το δικό της τετράκυκλο, το προσπέρασε, βγήκε
μπροστά του, και, γυρίζοντας απότομα στο πλάι, σταμάτησε, κλείνοντάς του τον δρόμο. Το παράθυρό της ήταν ήδη κατεβασμένο, και έ490
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βγαλε από εκεί ένα ηχητικό τουφέκι, αρκετά μεγάλο κι αρκετά δυνατό.
Πάτησε τη σκανδάλη.
Το ηχητικό κύμα έκανε κομμάτια και θρύψαλα όλα τα μπροστινά
τζάμια του οχήματος του Τεχνοχειρούργου, παρότι ήταν αναμφίβολα
πολύ ανθεκτικά.
Η Άνμα είχε ρυθμίσει το όπλο της στη μέγιστη δύναμη. Η ριπή της
κατανάλωσε και τις δύο μεγάλες μπαταρίες μέσα του.
Η Κορίνα επέστρεψε στο εσωτερικό του δωματίου. «Σε ρωτάω
για τελευταία φορά,» είπε: «πού βρήκες αυτό το πράγμα;»
Η Νορέλτα αποκρίθηκε: «Λύσε με και θα συζητήσουμε.»
«Πες μου, αλλιώς δεν πρόκειται να λυθείς.»
Η Νορέλτα δεν μίλησε.
«Όπως νομίζεις.» Η Κορίνα έκλεισε το φορητό σύστημά της κι άρχισε
να ετοιμάζει τα πράγματά της, βάζοντάς τα σε μια βαλίτσα.
«Τι κάνεις;»
«Φεύγω.» Τράβηξε μια μονωτική ταινία, την έκοψε με ψαλίδι, και,
κρατώντας την τεντωμένη ανάμεσα στα χέρια της, πλησίασε τη Νορέλτα-Βορ.
«Σταμάτα!»
Η Κορίνα τής έκλεισε το στόμα με τη μονωτική ταινία, τυλίγοντάς
την γύρω απ’το κεφάλι της. «Αυτό επειδή είσαι τυχερή απόψε, μαλακισμένη. Όταν ξανασυναντηθούμε, θα μιλήσουμε περισσότερο, νάσαι
σίγουρη.»
Η Νορέλτα-Βορ χτυπιόταν και τραβούσε τις χειροπέδες της, αλλά δεν
μπορούσε να ελευθερωθεί· μπορούσε μονάχα να μουγκρίζει.
Η Κορίνα τελείωσε με τη βαλίτσα της και την έκλεισε. Την πήρε στο
χέρι, πέρασε στον ώμο την τσάντα της και την τσάντα της ΝορέλταΒορ, και έφυγε από το δωμάτιο.
Η Νορέλτα ακόμα χτυπιόταν. Αναποδογύρισε την καρέκλα της και
βρέθηκε στο πάτωμα. Δεν έβλεπε κανένα πολεοσημάδι που να μπορεί
να τη βοηθήσει.
Και η καταραμένη η Κορίνα τής είχε κλέψει το αρχαίο φυλαχτό!
Η Αλβέρτα κλότσησε το χέρι του Τεχνοχειρούργου καθώς έβγαινε
μέσα απ’το σακάκι του, χτυπώντας τον στον καρπό και τινάζοντας
πέρα το πιστόλι που δεν έμοιαζε για συνηθισμένο όπλο. Την ίδια στιγμή, οι δύο άντρες στη μπροστινή μεριά του οχήματος φάνηκαν να πα491
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λεύουν με κάτι αόρατο, κάτι σαν άνεμο που όμως δεν ήταν άνεμος. Το
όχημα έχασε την πορεία του: χτύπησε σ’έναν τοίχο με την αριστερή
άκρη, τραντάζοντάς τους πάντες στο εσωτερικό του, αλλά συνέχισε να
κινείται.
Η Αλβέρτα κλότσησε τη γαλανόδερμη γυναίκα, χωρίς να σηκωθεί,
χτυπώντας την στη μύτη και αναισθητοποιώντας την. Ήθελε να τη
βγάλει από τη μέση: μόνο ο Τεχνοχειρούργος και ο Φρανκ την ενδιέφεραν.
Και τώρα ερχόταν η επίθεση της Άνμα – τα πολεοσημάδια το έλεγαν.
Όλα τα μπροστινά τζάμια του οχήματος ξαφνικά έσπασαν ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός κραύγαζαν κρατώντας τα κεφάλια τους.
Το μακρύ όχημα κουτούλησε πάνω στο τετράκυκλο της Άνμα που
ήταν σταματημένο μπροστά του. Η ταχύτητά του ήταν μειωμένη, έτσι
η σύγκρουση δεν ήταν και τόσο άσχημη, αλλά ένα λιγότερο ανθεκτικό
όχημα από της Άνμα πιθανώς να είχε διαλυθεί.
Ο Καρνάθος’μορ έκανε ν’ανοίξει μια πόρτα για να πεταχτεί έξω, αλλά
η Αλβέρτα όρμησε και τον άρπαξε από τα ρούχα–
ένα ενεργειακό ρεύμα τη διέτρεξε
–κραυγάζοντας έπεσε πίσω, με τα νεύρα και τους μύες της κλονισμένα, την όρασή της θολωμένη· στα όρια της λιποθυμίας. Τα σημάδια με
είχαν προειδοποιήσει... σκέφτηκε, μουδιασμένα. Πανοπλία... πανοπλία...
Ο Καρνάθος’μορ βγήκε από το όχημα.
Η Αλίκη τον είδε, καθώς είχε ήδη σταματήσει το τρίκυκλό της παραδίπλα και πεταχτεί έξω. «Μην κινείσαι!» του είπε, σημαδεύοντάς τον
με το πιστόλι της.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε ο Τεχνοχειρούργος, «εντάξει,» υψώνοντας τα
χέρια του–
–κι εκτοξεύοντας ένα βέλος μέσα από το μανίκι του σακακιού του.
Χτυπώντας την Αλίκη στα πλευρά.
Η Θυγατέρα της Πόλης παραπάτησε, έπεσε πίσω, σωριάστηκε στο
οδόστρωμα.
Η Άνμα ήταν, όμως, έξω από το όχημά της κι έτρεξε καταπάνω στον
Καρνάθο’μορ κραδαίνοντας ένα ρόπαλο με ατσάλινες, ατρακτοειδείς
άκρες, στροβιλίζοντάς το πάνω απ’το κεφάλι της. Δεν ήθελε να τον
σκοτώσει γιατί, καθώς έφευγαν από το μπαρ, η Αλίκη είχε πει ότι άκουσε πως η ζωή του ήταν άμεσα συνδεδεμένη με του Φρανκ. Κι επι492
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πλέον, ήταν ίσως ο μόνος που μπορούσε να ελευθερώσει τον πατέρα
της Βιργινίας.
Ο Τεχνοχειρούργος στράφηκε να αντικρίσει την Άνμα την τελευταία
στιγμή – και δέχτηκε το χτύπημά της στην κοιλιά.
Χωρίς ούτε να κάνει ένα βήμα πίσω.
Η Άνμα νόμιζε ότι είχε χτυπήσει πέτρα. Τι σκατά είχε ο τύπος κάτω
απ’το πουκάμισό του; Δεν φαινόταν τίποτα. Ούτε έμοιαζε δυσκίνητος.
Ο Καρνάθος’μορ τράβηξε ένα ξιφίδιο μέσα απ’το σακάκι του. «Ποιες
είστε;» ρώτησε. «Τι θέλετε;»
«Τον Φρανκ,» αποκρίθηκε η Άνμα, «τον δούλο σου. Ελευθέρωσέ
τον.»
«Λυπάμαι, αυτό δεν γίνεται.»
«Θα γίνει.» Η Άνμα όρμησε ξανά καταπάνω του, στροβιλίζοντας το
πολεμικό ραβδί της.
Ο Καρνάθος’μορ το απέκρουσε με το ξιφίδιό του, κι εκείνη τη στιγμή
η λεπίδα άστραψε σαν να ήταν φλας φωτογραφικής μηχανής. Η Άνμα
τινάχτηκε πίσω, τυφλωμένη.
Ο Τεχνοχειρούργος ήταν έτοιμος να την καρφώσει, βλέποντας την να
παραπατά, όταν η Βιργινία ήρθε από δίπλα χτυπώντας τη μπότα της
κάτω, με δύναμη. Ένα ενεργειακό ρεύμα έτρεξε πάνω στο έδαφος,
βρίσκοντας τον Καρνάθο’μορ στα πόδια. Ο μάγος κραύγασε κι έπεσε.
Η Άνμα έτριβε τα μάτια της, προσπαθώντας να δει.
Η Αλίκη προσπαθούσε να τραβήξει το βέλος που ήταν καρφωμένο
στα πλευρά της, καταλαβαίνοντας πως, αν δεν το έβγαζε γρήγορα από
μέσα της, θα τη σκότωνε. «Βιργινία!» έκρωξε. «Βοήθησέ με!»
Ο σωματοφύλακας με την κεραία στο κεφάλι άνοιξε την πόρτα του
και βγήκε από το μακρύ όχημα, τρεκλίζοντας, με αίματα να κυλάνε από
τη μύτη και το στόμα του.
Η Βιργινία ύψωσε το πιστόλι της και τον πυροβόλησε, ξανά και ξανά
και ξανά. Ο μεγαλόσωμος άντρας έπεσε, μάλλον νεκρός.
Ο Τεχνοχειρούργος προσπαθούσε να σηκωθεί στα γόνατα, και η Βιργινία δίσταζε να τον χτυπήσει, γιατί θυμόταν τα λόγια της Αλίκης λίγο
προτού μπουν στα οχήματά τους, βγαίνοντας από το μπαρ: Προσέχετε
μην τον σκοτώσετε, γιατί κι ο Φρανκ θα πεθάνει· το άκουσα.
«Βιργινία!» φώναξε τώρα η Αλίκη, αγκομαχώντας, πασχίζοντας να
τραβήξει το βέλος από μέσα της και μη μπορώντας.
493

{ ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΑΖΕΡΗΣ }

Η Βιργινία αισθανόταν διχασμένη.
Τότε, ο πατέρας της βγήκε από το όχημα, και στο χέρι του ήταν ένα
πιστόλι.
(Η Κορίνα περιπλανήθηκε στο Κοινόβιο, αποφεύγοντας συμμορίες
και την Αστυφυλακή του Κοινόβιου, ακολουθώντας τα πολεοσημάδια
που παρουσιάζονταν πάνω στον παράξενο ασημένιο δίσκο. Και, μες
στη νύχτα, ήταν βέβαιη ότι ακολουθούσε έναν δρόμο. Ένα μονοπάτι.
Μια μυστηριώδη διαδρομή.
Όταν έφτασε στο τέλος της, βρισκόταν κοντά σ’ένα διανυκτερεύον
εστιατόριο κι αισθάνθηκε το δεξί της πόδι να κολλά ξαφνικά, με δύναμη, στη γη, ενώ ενέργεια διαπερνούσε ολόκληρο το σώμα της.
Ο χώρος και ο χρόνος διαλύθηκαν.)
«Βιργινία;»
Η Βιργινία χαμογέλασε. «Μπαμπά!»
Ο Καρνάθος’μορ, έχοντας σηκωθεί στα γόνατα τώρα, έπιασε από κάτω το ξιφίδιό του και έδειξε τη Βιργινία με τη λεπίδα, σαν το όπλο να
μην ήταν αγχέμαχο αλλά κάποιου είδους πυροβόλο–
Ο Φρανκ στράφηκε αμέσως και τον πυροβόλησε στο κεφάλι.
Κόκαλα, μυαλά, αίματα τινάχτηκαν. Το ξιφίδιο έπεσε στο οδόστρωμα. Ο Τεχνοχειρούργος σωριάστηκε σαν σπασμένη κούκλα.
Ο Φρανκ διπλώθηκε, ενώ ολόκληρο το σώμα του έκανε βίαιους σπασμούς· σωριάστηκε κι εκείνος, τρέμοντας.
«Όχι!» ούρλιαξε η Βιργινία. «Όχι!» Με τα μάτια της θολωμένα από τα
δάκρυα, γονάτισε πλάι στον πατέρα της, τραβώντας τα ρούχα του.
«Όχι όχι όχι! Μπαμπά σταμάτα! Σταμάτα!» Αλλά δεν φαινόταν να μπορεί να κάνει τίποτα για να τον σώσει· ο πατέρας της συνέχιζε να σπαρταρά σαν ψάρι έξω απ’το ενυδρείο. «Άνμα! Βοήθησέ τον!»
Καθώς γύριζε για να κοιτάξει τη Θυγατέρα της Πόλης, είδε ότι εκείνη
είχε γονατίσει πλάι στην Αδελφή της, πλάι στην Άλικη Αλίκη, και τραβούσε το βέλος από μέσα της.
(Τόσες πολλές εντυπώσεις – εικόνες, ήχοι, πληροφορίες... Η Κορίνα
μπορούσε να είναι όπου ήθελε. Γλιστρούσε πάνω σε ρεύματα ενέργειας. Ήταν σε επαφή με την ίδια την ενεργειακή φύση της Ρελκάμνια.
Είχε χάσει τελείως τον προσανατολισμό της, είχε ξεχάσει το σώμα της.
Για πόση ώρα;
Η ώρα δεν είχε κανένα νόημα εδώ. Τα πάντα ήταν ενέργεια.
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Η Κορίνα κοίταξε τόσα πολλά στιγμιότυπα που το μυαλό της δεν
μπορούσε να τα συγκρατήσει. Ήταν όλα σαν ανακατεμένα όνειρα.
Συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να μάθει ποια ήταν η ΝορέλταΒορ και πώς είχε βρει το φυλαχτό, αρκεί ν’ακολουθούσε τα σωστά
ρεύματα μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο.
Αλλά μετά το ενεργειακό πλέγμα της Ρελκάμνια την πέταξε έξω.
Και η Κορίνα βρέθηκε να στέκεται εκεί όπου ήταν πριν, κοντά στο
διανυκτερεύον εστιατόριο. Κάθιδρη. Ένιωθε τα ρούχα της να κολλάνε
επάνω της.
Μα τον Κρόνο – αυτό είναι υπέροχο!
Τι θησαυρός είναι αυτός;
Πού τον βρήκε;
Είναι – είναι ασύλληπτα υπέροχο!
Η Κορίνα ζαλιζόταν και μόνο στη σκέψη τού τι θα μπορούσε να κατορθώσει μ’ένα τέτοιο πράγμα στην κατοχή της.
Τι υπέροχο δώρο τής είχε κάνει η Πόλη! Δεν ήταν τυχαίο, τελικά, που
αυτή η Νορέλτα-Βορ είχε έρθει να τη βρει· ήταν, αναμφίβολα, πολεοτύχη. Το φυλαχτό προοριζόταν για εκείνη. Εξαρχής τής ανήκε.
Γέλασε. Η Ρελκάμνια είναι δική μου! Είναι δική μου!
Είμαι η Αρχόντισσα της Πόλης! Η Μοναδική Αρχόντισσα του Χώρου
και του Χρόνου στη Ρελκάμνια!
Όταν ξανασυναντηθούμε, Μιράντα... Όταν ξανασυναντηθούμε...!
Η Κορίνα πέρασε την αλυσίδα του φυλαχτού γύρω απ’τον λαιμό της
και την έκλεισε. Το έκρυψε μέσα στο φόρεμά της.
Πόση ώρα είχε περάσει; Κοίταξε το ρολόι της.
Αποκλείεται να είχαν περάσει πάνω από δέκα λεπτά!)
Η Βιργινία έκλαιγε, γονατισμένη πλάι στο ακίνητο σώμα του πατέρα
της. Σφίγγοντας τα ρούχα του μέσα στις γροθιές της, έλεγε ξανά και
ξανά: Μπαμπά σήκω! Αλλά εκείνος δεν σάλευε.
Η Άνμα δεν χρειαζόταν να πλησιάσει για να καταλάβει ότι ήταν νεκρός· της το μαρτυρούσαν τα πολεοσημάδια γύρω του.
«Πώς αισθάνεσαι;» ρώτησε την Αλίκη, πετώντας παραδίπλα το βέλος που είχε μόλις τραβήξει από τα πλευρά της.
Εκείνη ξεροκατάπιε. «Καλύτερα τώρα.» Η αιμορραγία είχε ήδη αρχίσει να σταματά.
Η Άνμα σηκώθηκε όρθια και βάδισε προς τη Βιργινία.
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Τότε, η Αλβέρτα βγήκε από το μακρύ όχημα του Τεχνοχειρούργου,
παραπατώντας, προφανώς κλονισμένη από κάτι.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε η Άνμα.
«Ναι,» αποκρίθηκε η μονομάχος, αγγίζοντας με το ένα χέρι την οροφή του οχήματος για να στηριχτεί. «Κάτι είχε στα ρούχα του... Κάποια
ενέργεια με χτύπησε...» Και το βλέμμα της πήγε στη Βιργινία και στον
πατέρα της, και στον Καρνάθο’μορ. «Είναι...;»
Η Άνμα κατένευσε σιωπηλά. Αλλά γονάτισε πλάι στον Φρανκ κι έπιασε τον σφυγμό στον λαιμό του για να βεβαιωθεί. Όπως το περίμενε, δεν υπήρχε σφυγμός.
Η Βιργινία την κοίταζε με μάτια θολωμένα από τα δάκρυα. «Άνμα...;»
«Λυπάμαι,» είπε εκείνη, σιγανά. «Είναι νεκρός.»
«Δεν έπρεπε να τον είχε σκοτώσει!» φώναξε η Βιργινία. «Το ήξερε –
το ήξερε ότι θα πέθαινε – κι όμως τον σκότωσε!»
«Για σένα το έκανε,» της είπε ήπια η Άνμα. «Το είδα. Ο Τεχνοχειρούργος είχε το ξιφίδιό του στραμμένο προς το μέρος σου, και είμαι
βέβαιη πως κάτι θα πεταγόταν από εκεί.»
Η Βιργινία ξεροκατάπιε, αμίλητη. Η Άνμα τη βοήθησε να σηκωθεί
όρθια.
(Η Κορίνα κάθισε στην τραπεζαρία ενός πανδοχείου όπου σκόπευε
να διανυκτερεύσει. Το μέρος δεν είχε πολύ κόσμο, και το ηχοσύστημά
του – αν είχε ηχοσύστημα – ήταν σιωπηλό. Δύο από τους πελάτες
σ’ένα γωνιακό τραπέζι την κοίταζαν και σκέφτονταν αν θ’άξιζε τον
κόπο να τη ληστέψουν· τα πολεοσημάδια την προειδοποιούσαν.
Η Κορίνα τούς αγνόησε. Ήξερε πώς να τους αντιμετωπίσει αν χρειαζόταν.
Άνοιξε το φορητό σύστημά της επάνω στο τραπέζι και το έφερε σε
επαφή με τους τηλεοπτικούς πομπούς του «Εμπορικού Κέντρου» της.
Τελείωσε αυτό το παιχνίδι, σκέφτηκε. Έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε τώρα. Πολύ πιο ενδιαφέροντα. Κι ένα λεπτό χαμόγελο διαγράφηκε στο πρόσωπό της.
Πάτησε το κουμπί που έστελνε το σήμα το οποίο θα άνοιγε τις κλειστές πόρτες και τα παράθυρα του πολυσύνθετου οικοδομήματος.)
«Μπορείς να οδηγήσεις;» ρώτησε η Άνμα την Αλβέρτα.
«Δεν είμαι σίγουρη. Ζαλίζομαι. Αλλά αν προσπαθήσω...»
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«Καλύτερα νάρθεις μέσα στο όχημά μου, τότε. Κι εσύ» – στράφηκε
στην Αλίκη – «οπωσδήποτε θάρθεις μέσα στο όχημά μου. Βιργινία,
πρέπει εσύ να οδηγήσεις το όχημα της Αλίκης. Μπορείς, έτσι;»
Η Βιργινία ένευσε, ξεροκαταπίνοντας. Το βλέμμα της ήταν ακόμα στο
νεκρό σώμα του πατέρα της. «Θα ήθελα να τον πάρω μαζί μου,» είπε.
«Εντάξει,» αποκρίθηκε η Άνμα, «αλλά ας βιαστούμε. Σύντομα κάποιοι θα έρθουν εδώ. Έγινε μεγάλη φασαρία.»
Μαζί με τη Βιργινία έπιασαν το νεκρό σώμα του Φρανκ και το μετέφεραν στον αποθηκευτικό χώρο του τετράκυκλου οχήματος. Η Αλίκη,
εν τω μεταξύ, σηκώθηκε όρθια στηριζόμενη στο τρίκυκλό της και, μετά, βάδισε ώς το όχημα της Άνμα και κάθισε στο μακρύ πισινό κάθισμα. Ξάπλωσε εκεί.
Η Αλβέρτα πήρε θέση στο κάθισμα του συνοδηγού.
Η Βιργινία μπήκε στο τρίκυκλο. Η Άνμα κάθισε πίσω απ’το τιμόνι
του δικού της οχήματος, και της φώναξε απ’το παράθυρο: «Να με ακολουθείς πιστά. Όπου πηγαίνω, εκεί να πηγαίνεις κι εσύ. Εντάξει;»
Η Βιργινία τής έγνεψε καταφατικά.
Η Άνμα πάτησε το πετάλι και έφυγαν από το σημείο της σύγκρουσης
με τον Τεχνοχειρούργου.
Σύντομα είχαν βγει από τις σήραγγες του Χρηματοκοπείου και έτρεχαν στους νυχτερινούς δρόμους του. Η Άνμα οδήγησε τις Αδελφές της
και τη Βιργινία προς τα βόρεια, διασχίζοντας αυτή τη συνοικία για να
φτάσει στο Κηπευτήριο.
«Συγνώμη για το δίκυκλό σου,» είπε στην Αλβέρτα. Το είχαν αφήσει
έξω από τα Υπόγεια Σχήματα.
«Δεν πειράζει,» αποκρίθηκε εκείνη. «Μπορώ να βρω άλλο. Η Βιργινία, δυστυχώς, δεν μπορεί να βρει άλλο πατέρα.»
Η Άνμα αναστέναξε. «Ίσως να ήμασταν βιαστικές...»
«Ίσως να ήμασταν τυχερές,» είπε η Άλικη Αλίκη, από πίσω, μοιάζοντας τώρα καλύτερα αλλά εξακολουθώντας νάναι ξαπλωμένη στο μακρύ κάθισμα. «Ήταν πιο επικίνδυνος απ’ό,τι είχαμε υπολογίσει. Η Νορέλτα-Βορ είχε δίκιο, Άνμα. Αν επιχειρούσες να τα βάλεις μαζί του μόνη σου, δεν νομίζω να είχες επιβιώσει.»
«Μακάρι η Νορέλτα να ήξερε και πώς ακριβώς να σώσουμε τον πατέρα της Βιργινίας...»
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«Προφανώς δεν είναι τόσο παντογνώστρια όσο νομίζεις,» είπε η Αλβέρτα, ανάβοντας τσιγάρο.
Πλησίαζαν στα σύνορα με το Κηπευτήριο πλέον, και καμια τους δεν
διέκρινε κίνδυνο ή καταδίωξη στα σημάδια της Πόλης.
Η Νορέλτα-Βορ ήταν εξοργισμένη και τρομαγμένη
συγχρόνως. Αισθανόταν έτοιμη να σκάσει! Προσπαθούσε να δαγκώσει τη μονωτική ταινία για να τη
βγάλει από μπροστά της, για να ελευθερώσει τα χείλη της, να φωνάξει· αλλά δεν τα κατάφερνε – ήταν
αδύνατον.
Κι έτσι όπως είχε ρίξει την καρέκλα της στο πάτωμα, ενώ ήταν δεμένη επάνω της, είχε ακινητοποιηθεί.
Το ένα της πόδι είχε πιαστεί κάτω από το αναποδογυρισμένο κάθισμα.
Ήρεμα, Νορέλτα, είπε στον εαυτό της. Ήρεμα, κοπέλα μου. Ήρεμα. Δε μπορεί να μην υπάρχει τρόπος
να ξεφύγουμε από δω, δεν μπορεί... Η Πόλη θα μας
βοηθήσει.
Σταμάτησε να παλεύει σπασμωδικά για μερικές
στιγμές, αναπνέοντας σταθερά, νιώθοντας τον λαιμό
της ξερό, να την καίει.
Η καρέκλα ήταν πεσμένη στο πλάι. Τα χέρια της
ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της καρέκλας. Αν
σερνόταν με τρόπο, θα τα ξέμπλεκε από εκεί, σωστά;
Το επιχείρησε, ήπια, χωρίς να βιάζεται· και σύντομα κατάφερε να αφήσει την καρέκλα πίσω της, ελευθερώνοντας το πόδι της από κάτω της και ξεμπλέκοντας τα χέρια της από την ξύλινη πλάτη της.
Μετά πήρε γονατιστή θέση πάνω στο πάτωμα· και
μετά σηκώθηκε όρθια. Η Κορίνα δεν της είχε δέσει
και τα πόδια, μόνο τα χέρια.
Η Νορέλτα κοίταξε τη ράχη της στον καθρέφτη,
για να δει πώς ακριβώς ήταν δεμένα τα χέρια της.
Είδε τις χειροπέδες. Τίποτα περισσότερο. Ήταν μεταλλικές και ενώνονταν με μια κοντή αλυσίδα.
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Με τι θα μπορούσε να τη σπάσει αυτή την αλυσίδα;
Η Νορέλτα κοίταξε γύρω-γύρω στο δωμάτιο. Παρατήρησε τα αντικείμενα, παρατήρησε τα πολεοσημάδια, έχοντας απομακρύνει τον πανικό απ’το μυαλό
της. Και, με κάποια δυσκολία, κατάφερε να διακρίνει
κάτι. Κατάφερε να το διακρίνει όπως διακρίνεις έναν
δυσνόητο κώδικα, εσκεμμένα κρυμμένο.
Κάτω απ’το στρώμα του κρεβατιού η Νορέλτα νόμιζε ότι υπήρχε κάτι που μπορούσε να τη βοηθήσει!
Παραξενεύτηκε. Τι να ήταν; Κάποιο όπλο; Ή, μήπως, δεν είχε καταλάβει καλά τι της έλεγαν τα σημάδια της Πόλης;
Τα παρατήρησε με μεγαλύτερη προσοχή, και πάλι
το ίδιο μήνυμα έλαβε το μυαλό της: Κάτω από το
στρώμα, κάτι μπορούσε να την οδηγήσει στην ελευθερία. Η Κορίνα το είχε κρύψει καλά, το είχε κωδικοποιήσει πίσω από άλλες πληροφορίες των σημαδιών
της Πόλης, αλλά ήταν εκεί, δεν υπήρχε αμφιβολία.
Πρέπει να σηκώσω το στρώμα, σκέφτηκε η Νορέλτα: πράγμα που δεν θα ήταν εύκολο με τα χέρια της
δεμένα πίσω από την πλάτη. Γονατίζοντας στο ένα
γόνατο, έπιασε τις άκριες του στρώματος όσο πιο
καλά μπορούσε, και μετά σηκώθηκε όρθια, τραβώντας το, μουγκρίζοντας πίσω από το κολλητικό φίμωτρό της.
Έσπρωξε το στρώμα με δύναμη, για να το βγάλει
από τη θέση του, ενώ κοίταζε πάνω απ’τον ώμο της
για να δει τι έκρυβε τελικά από κάτω του. Τα μάτια
της είδαν κάτι να γυαλίζει.
Τι;...
Δυο κλειδιά πιασμένα σ’έναν κρίκο. Τα κλειδιά των
χειροπεδών!
Θα τη σκοτώσω άμα την ξανασυναντήσω! Θα τη
σκοτώσω!
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Αναστενάζοντας πίσω από το φίμωτρό της, η Νορέλτα-Βορ κάθισε πάνω στο ξύλο του κρεβατιού,
αφήνοντας απότομα το ανασηκωμένο στρώμα να
πέσει στην πλάτη της και να μείνει στερεωμένο εκεί.
Το βάρος του δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Τα χέρια
της έψαξαν πίσω της για τα κλειδιά. Τα βρήκαν, τα
έπιασαν, και η Νορέλτα σηκώθηκε πάλι όρθια, επιτρέποντας τώρα στο στρώμα να ξανακαλύψει το
κρεβάτι.
Ύστερα από μερικές επίμονες προσπάθειες – δεν
ήταν ταχυδακτυλουργός, ούτε ιδιαίτερα επιδέξια,
και τα κλειδιά τής έπεσαν τρεις φορές – κατάφερε
να ξεκλειδώσει τη μια χειροπέδα και να φέρει τα χέρια της μπροστά. Ξεκλείδωσε γρήγορα και την άλλη
και μετά τράβηξε τη μονωτική ταινία για να τη βγάλει από το στόμα της. Δάκρυα ήρθαν στα μάτια της
καθώς το κολλώδες υλικό έφευγε από τα χείλη της,
τα μάγουλά της, και τα μαλλιά της.
«Θα τη σκοτώσω την καταραμένη...» είπε η Νορέλτα-Βορ, κοιτάζοντας το πρόσωπό της στον καθρέφτη. Το κατάλευκο δέρμα της είχε κάνει μια πολύ
άσχημη, πολύ κόκκινη γραμμή. Σύντομα θα έφευγε,
βέβαια, αλλά και πάλι την εξόργιζε.
Όμως κάτι άλλο τη θύμωνε ακόμα περισσότερο
απ’το γεγονός ότι η Κορίνα την είχε δέσει μες στο
δωμάτιο. «Μου πήρε το φυλαχτό μου, η καταραμένη... Μου πήρε το φυλαχτό μου!» Η Νορέλτα άρπαξε
την καρέκλα από κάτω και την εκτόξευσε πάνω
στον καθρέφτη, θρυμματίζοντάς τον.
«Ήταν δικό μου, γαμώτο! Δικό μου!»
Ύστερα, έφυγε από το δωμάτιο κι από το ξενοδοχείο.
Το όχημά της την περίμενε εκεί όπου το είχε αφήσει. Αλλά δεν είχε τα κλειδιά για να μπει· η Κορίνα τα
είχε πάρει μαζί με την τσάντα της.
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Και μες στη νύχτα το Κοινόβιο δεν ήταν η πιο φιλική συνοικία της Ρελκάμνια. Η Νορέλτα-Βορ έπρεπε
να βρει κάποιο μέρος για να διανυκτερεύσει. Αλλά
όχι σε τούτο το ξενοδοχείο, καλύτερα. Είχαν γίνει
πολλά εδώ.
Άρχισε να βαδίζει, προσέχοντας για συμμορίες.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Μεταλλικοί γδούποι μες στη νύχτα.
Ο Χρίστος, συνεχώς σε επιφυλακή, ξύπνησε πρώτος, περιμένοντας
κάποιος εισβολέας να έχει μπει στο διαμέρισμα.
Η Ζιλκάμα ανασηκώθηκε πιο αργά δίπλα του. «Τι;» είπε, αγουροξυπνημένη.
Ο Χρίστος είχε ήδη πιάσει το πιστόλι του από την άκρη του κρεβατιού. Στην αρχή δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν, αλλά δεν άργησε να δει το παράθυρο που είχε ανοίξει. Τα μεταλλικά πατζούρια
που το κρατούσαν σφαλισμένο είχαν απομακρυνθεί! Τα φώτα της νυχτερινής πόλης φαίνονταν μέσα από το τζάμι του!
«Μα τον Κρόνο!» Ο Χρίστος πετάχτηκε όρθιος. «Δες!»
«Άνοιξε...» είπε η Ζιλκάμα σαν να μη μπορούσε να το πιστέψει.
«Πώς;»
«Δεν ξέρω, αλλά μάλλον έχουν ανοίξει και τ’άλλα παράθυρα, και οι
πόρτες.» Ο Χρίστος άρχισε να ντύνεται. «Όμως, ακόμα κι αν μόνο αυτό
έχει ανοίξει, πάλι μπορούμε από εδώ να δραπετεύσουμε κάπως. Μπορούμε να φωνάξουμε για νάρθει βοήθεια.»
Αφού ντύθηκαν κι οι δύο βγήκαν από το διαμέρισμα και βάδισαν μέσα στο Εμπορικό Κέντρο, βλέποντας ότι κι άλλοι είχαν ξυπνήσει από
τους μεταλλικούς γδούπους, βλέποντας ότι κι άλλα παράθυρα είχαν
ανοίξει – το δικό τους δεν ήταν το μοναδικό. Ήταν ελεύθεροι!
«Χρίστο!» αναφώνησε ο Ρόλεμ, χαμογελώντας. «Άνοιξαν! Άνοιξαν!»
«Ναι, το βλέπω...» είπε εκείνος, γελώντας. «Το βλέπω, φίλε μου!»
Συγκεντρώθηκαν όλοι στη μεγάλη αίθουσα που βρισκόταν πιο κοντά
στην κεντρική είσοδο του Εμπορικού Κέντρου, η οποία τώρα ήταν επίσης ανοιχτή. Οι πάντες έδειχναν χαρούμενοι και σαστισμένοι συγχρόνως.
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«Ποιος το έκανε;» ρώτησε ο Νικόδημος. «Κάποιος από δω μέσα κατάφερε να μας ανοίξει;»
Κανείς δεν μπορούσε ν’απαντήσει σ’αυτό.
«Δε νομίζω ότι εμείς το κάναμε,» είπε ο Χρίστος. «Από έξω έγινε.»
«Η Κορίνα...» είπε ο Μαύρος Σαμ.
«Ναι, αλλά πού είναι τώρα;» είπε η Ζιλκάμα.
Ο Χρίστος αναρωτήθηκε ξαφνικά γιατί τους σκεφτόταν όλους με τα
ονόματα των ρόλων τους. Ήταν σαν κάποιου είδους μυστηριακή επίδραση να είχε διαλυθεί από το μυαλό του, τώρα που οι πόρτες και τα
παράθυρα είχαν ανοίξει ξανά. Η Ζιλκάμα δεν ήταν η Ζιλκάμα. Ήταν η
Ευτυχία, μα τους θεούς! Δεν ήταν συμβολαιογράφος· μια ηθοποιός ήταν.
Η Ελεονόρα – η Νικίτα – στεκόμενη αντίκρυ του, έμοιαζε να κάνει τις
ίδιες σκέψεις μ’αυτόν. Τους κοίταζε όλους σαν να τους έβλεπε με άλλο
μάτι ή, ίσως, για πρώτη φορά. Και η ίδια η όψη της, παρατηρούσε ο
Χρίστος, είχε αλλάξει. Δεν μπορούσε πια να τη βλέπει σαν αρχηγό συμμορίας. Εκείνη η σκληρή μάσκα είχε εξαφανιστεί.
Κομπιάζοντας η Νικίτα είπε: «Όλα όσα έγιναν εδώ... Μ’ακούτε; Όλα
όσα έγιναν εδώ – τα ξεχνάμε όλα. Εντάξει; Τα ξεχνάμε όλα. Δεν έγιναν
ποτέ.»
Αλληλοκοιτάχτηκαν, άπαντες σιωπηλοί τώρα, καθώς θυμόνταν τι είχε διαδραματιστεί μέσα σε τούτο το «Εμπορικό Κέντρο». Μα τον Κρόνο, σκέφτηκε ο Χρίστος, κάναμε εγκλήματα, μα τον Κρόνο... «Ναι,» είπε.
«Τα ξεχνάμε όλα. Τελείωσαν.
»Είμαστε σύμφωνοι;» ρώτησε κοιτάζοντας γύρω-γύρω, ηθοποιούς
και κομπάρσους. «Τα ξεχνάμε όλα – δεν συνέβησαν ποτέ. Είμαστε
σύμφωνοι;»
Οι πάντες συμφώνησαν. Αλλά ο Κέσνελ – ο ηθοποιός που έπαιζε τον
Μαύρο Σαμ – είπε: «Και η Κορίνα; Μπορεί νάρθει τώρα» – έδειξε προς
την είσοδο του πολυσύνθετου οικοδομήματος – «από στιγμή σε στιγμή.»
«Δεν τη βλέπω νάρχεται, όμως,» είπε ο Πολ – ο ηθοποιός που έπαιζε
τον ρόλο του Χανς. «Γιατί να καθυστερεί;»
«Πάμε να κοιτάξουμε,» πρότεινε ο Χρίστος. «Με προσοχή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί νάναι έξω.»
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Συμφώνησαν, και τον ακολούθησαν προς την έξοδο του «Εμπορικού
Κέντρου». Βγήκαν και είδαν πως ο νυχτερινός δρόμος ήταν έρημος.
Ησυχία απλωνόταν παντού.
«Ποιος μας άνοιξε, μα τον Κρόνο;» είπε η Ευτυχία, μιλώντας σιγανά,
σαν να φοβόταν ότι μπορεί κάποιος ανεπιθύμητος να την άκουγε.
«Δεν έχει σημασία,» αποκρίθηκε η Νικίτα. «Πάμε να φύγουμε από
δω. Μακριά από δω. Πίσω στην Ετερόχρονη. Κι εσείς,» είπε στους κομπάρσους, που ήταν όλοι άνθρωποι από συμμορίες του Κοινόβιου,
«πηγαίνετε πίσω στα σπίτια σας.»
«Και η Κορίνα;» ρώτησε ξανά ο Κέσνελ.
«Γάμα την Κορίνα, γαμώτο!» είπε ο Τζακ – ο ηθοποιός που έπαιζε τον
Ρόλεμ. «Ίσως αυτή να έφταιγε που κλειστήκαμε εκεί μέσα. Ίσως... ίσως... Δεν ξέρω τι συνέβαινε, αλλά... Τέλος πάντων· πρέπει να πάω να
πάρω τη Μαργκώ από μέσα.» Ήταν ακόμα τραυματισμένη.
Ο Στίβεν – ο ηθοποιός που έπαιζε τον Νικόδημο – είπε: «Έρχομαι να
σε βοηθήσω.»
Οι δυο άντρες επέστρεψαν στο εσωτερικό του «Εμπορικού Κέντρου».
Η Ευτυχία είπε: «Έχω την αίσθηση ότι η Κορίνα θα έχει εξαφανιστεί...»
Η Νικίτα ένευσε. «Κι εγώ.»
«Αλλιώς,» συνέχισε η Ευτυχία, «γιατί να μας είχε αφήσει εκεί μέσα
τόσες μέρες;»
«Καλύτερα να φύγουμε,» είπε, γι’ακόμα μια φορά, η Νικίτα – «ξεχνώντας τα πάντα.»
«Ναι,» συμφώνησε ο Χρίστος, «αυτό είναι το καλύτερο.» Καταλάβαινε ότι όλοι τους φοβόνταν τις συνέπειες, αν μαθευόταν τι είχε γίνει
εκεί μέσα. Κι ο ίδιος φοβόταν τις συνέπειες.
Ο Τζακ και ο Στίβεν δεν άργησαν να επιστρέψουν από το εσωτερικό
του πολυσύνθετου οικοδομήματος υποβαστάζοντας τη Σειρήνα ανάμεσά τους – την ηθοποιό που έπαιζε τη Μαργκώ.
Η Σειρήνα χαμογέλασε. «Επιτέλους. Κάποιος μάς ελευθέρωσε.»
Ποιος, όμως; Αυτό ήταν ένα ερώτημα που κανείς δεν μπορούσε να
απαντήσει. Και τώρα, κανείς δεν ήθελε να μπει στον κόπο να το ερευνήσει.
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Άρχισαν να φεύγουν, εγκαταλείποντας για πάντα αυτό το φριχτό
μέρος.
(Η Άνμα, η Βιργινία, η Άλικη Αλίκη, και η Αλβέρτα κάθονταν στην αίθουσα ενός εστιατορίου του Κηπευτηρίου, το επόμενο μεσημέρι αφότου έφυγαν από το Χρηματοκοπείο. Η Βιργινία δεν είχε όρεξη· σκάλιζε
το φαγητό μες στο πιάτο της χωρίς να τρώει.
Η Άνμα τής έσφιξε τον ώμο. «Θα πάμε στη Συρροή μαζί,» της είπε.
Εκείνη ένευσε, μουντά· τα λόγια της Θυγατέρας δεν της είχαν φτιάξει
καθόλου τη διάθεση.
Και δικαιολογημένα, συλλογίστηκε η Άνμα. Δε νομίζω ότι υπάρχει τίποτα που μπορώ να της πω για να της φτιάξω τη διάθεση.
«Εσείς πού θα πάτε;» ρώτησε την Αλίκη και την Αλβέρτα, σκεπτόμενη πως ήταν καλύτερα ν’άλλαζε θέμα τελείως.
«Θα δείξει,» αποκρίθηκε η πρώτη.
«Τα πάντα στη Ρελκάμνια δρόμος είναι,» είπε η δεύτερη.
«Ωσότου, λοιπόν, οι δρόμοι να μας ξαναφέρουν κοντά, Αδελφές μου,»
είπε η Άνμα. Και πρόσθεσε: «Χάρηκα που σε γνώρισα, Αλβέρτα.»
«Κι εγώ το ίδιο.»
«Αναρωτιέμαι,» είπε η Αλίκη, «αν στο σύντομο μέλλον θα συναντήσει
καμια μας τη Νορέλτα-Βορ.»
Η Άνμα ένευσε. «Κι εγώ. Θα ήθελα πολύ να μάθω τι έχει να μας πει.»)
Η Νορέλτα, ύστερα από κάμποσες μέρες, βάδιζε πάνω σε μια όμορφη
πλατεία της Ετερόχρονης. Καλλιτεχνικά αγάλματα υπήρχαν σε διάφορα σημεία, καθώς και γουστόζικα κουρεμένοι θάμνοι και χαμηλά δέντρα. Ήταν πρωί, και οι λάμπες επάνω στους στύλους σβηστές. Ένας
ψυχρός αέρας φυσούσε, παρασέρνοντας φύλλα και παλιά χαρτιά.
Σ’ένα παγκάκι, η Νορέλτα είδε να κάθεται μια παλιά φίλη και να ρίχνει ψίχουλα στα περιστέρια που είχαν μαζευτεί στα πόδια της. Φορούσε μελανόχρωμη καπαρντίνα και καφετιές μπότες, και τα μαύρα
μαλλιά της χύνονταν λυτά γύρω από το λευκόδερμο πρόσωπό της.
Η Νορέλτα-Βορ την πλησίασε.
Εκείνη ύψωσε το βλέμμα της για να την κοιτάξει. Χαμογελώντας.
«Γεια σου, Μιράντα.»
«Νορέλτα. Οι δρόμοι μάς έφεραν πάλι κοντά. Αλλά μου φαίνεσαι
προβληματισμένη, Αδελφή μου...»
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Η Νορέλτα-Βορ αναστέναξε. «Πρόσφατα έχασα το πιο πολύτιμο
πράγμα που μπορείς να φανταστείς.»
Η Μιράντα την ατένισε ερωτηματικά, ρίχνοντας τα τελευταία ψίχουλα από τα χέρια της στα περιστέρια.
Η Νορέλτα τη ρώτησε: «Γνωρίζεις μια Αδελφή μας που λέγεται Κορίνα;»
Το βλέμμα της Μιράντας σκοτείνιασε. «Δυστυχώς, ναι, τη γνωρίζω.»
«Ούτε αυτή νομίζω ότι σε συμπαθεί.»
«Δε με εκπλήσσει.»
Η Νορέλτα δεν μπόρεσε παρά να χαμογελάσει αχνά. Ύστερα είπε:
«Θες ν’ακούσεις μια παράξενη ιστορία;»
«Το ήξερα ότι κάτι παράξενο θα συνέβαινε σ’ετούτο το παγκάκι από
προτού καθίσω εδώ για να ταΐσω τα περιστέρια. Πες μου.»
Η Νορέλτα-Βορ κάθισε δίπλα της, σταυρώνοντας τα πόδια στο γόνατο κι ανάβοντας τσιγάρο.
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