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Με όλη μου την αγάπη,  

αφιερωμένο σε όλους εσάς που φτάσατε μέχρι εδώ και στον 

φίλο μου Άλκη, για τη συμβολή του στο εξώφυλλο.  

Μέντωρ μου, εσένα πάντα σε ευχαριστώ! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΣΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι κραυγές ακούγονταν τώρα τόσο δυνατές, που με 

τρομοκράτησαν περισσότερο και από τις προηγούμενες. 

Τίναξα απότομα το κεφάλι μου από τα γόνατα, που ήταν 

χωμένο τόση ώρα, ώστε να μη δει κανείς πως έκλαιγα. Τα χέρια 

μου αγκάλιαζαν τα πόδια, φέρνοντάς τα πιο κοντά στο στήθος 

μου, σε μία προσπάθεια να προστατευτώ, ή απλώς να κλειστώ 

όσο μπορώ στον εαυτό μου. 

Κοίταξα έντρομη μπροστά. Η καρδιά μου βροντούσε. 

Μαύρα κάγκελα συνάντησαν τα μάτια μου. Μουντά γκρι 

κελιά απλώνονταν απέναντί μου. Τρομαγμένα πλάσματα 

παγιδεύονταν μέσα τους, στριμωγμένα σε γωνίες. 

Βουλιάξαμε στην ησυχία μόλις ακούστηκε η πρώτη 

κραυγή, όπως γινόταν κάθε φορά που κάποιος από εμάς 

ούρλιαζε. Ώσπου ήρθε και η δεύτερη κραυγή, η τρίτη, η 
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τέταρτη… όλες από το ίδιο πλάσμα. Αυτήν τη φορά γυναικείες. 

Στριγκλιές κλάματος αναμεμειγμένες με απελπισμένα 

παρακάλια. Η Λερόιλ εκλιπαρούσε να την αφήσουν, αλλά η 

ένταση στη φωνή της ήταν τόσο υψηλή και ψιλή, που μόνο 

μπερδεμένες κουβέντες μπορούσε να διακρίνει κανείς ανάμεσα 

στα απανωτά ουρλιαχτά της. 

Πονούσε πολύ. Και αυτή. Όπως όλοι οι προηγούμενοι που 

πέρασαν από τη θέση της. Όπως όλοι εμείς, οι επόμενοι, που θα 

βρεθούμε στη θέση της σε λίγο. 

Η καρδιά μου σκίρτησε από φόβο. 

Κι άλλο ουρλιαχτό. Ζάρωσα ολόκληρη. 

Μα τι της έκαναν; Τι έκαναν σε όλους τους Λερόιλ και 

ούρλιαζαν; 

Τα χείλη μου τρεμόπαιξαν σε μία προσπάθεια να 

καταπολεμήσουν το κύμα κλάματος που ανέβαινε στον λαιμό 

μου, απειλώντας να με πνίξει. Ήταν αδύνατον όμως. Ήξερα ότι 

μετά από εκείνη θα έφτανε η δική μου σειρά και φοβόμουν. Οι 

φρουροί την είχαν πάρει από το διπλανό κελί, όπως πριν λίγο 

έσυραν με τη βία τον προηγούμενο Λερόιλ από το διπλανό δικό 

της κελί. Μας έπαιρναν τον έναν μετά τον άλλον. 

Η σειρά μου έφτανε. 

Το πρόσωπό μου συσπάστηκε από έναν μορφασμό 

απελπισίας. Το δέρμα μου τραβήχτηκε και με έτσουξε στα 

σημεία που με χτύπησε εκείνος ο στρατιώτης, από στον στρατό 

που εισέβαλε στην κοινωνία, στην προσπάθειά του να με 

αποδυναμώσει και να με αναγκάσει να μπω σε μία από τις 

κλούβες όπου φυλάκιζαν όλους τους Λερόιλ. Η χαρακιά στον 

καρπό μου έτσουζε και έσταζε ακόμα μαύρο αίμα, 

αποκαλύπτοντας σε όλους τους φρουρούς την ταυτότητά μου. 

Άλλωστε, γι’ αυτό χαρακώθηκα. Έπρεπε να ανακαλύψουν τι 

αίμα ρέει στις φλέβες μου. Μαύρο, σκούρο κόκκινο ή έντονο 
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κόκκινο. Το ότι είμαι Λερόιλ με ‘έσωσε’, αν μπορούσε να 

χαρακτηρίσει κανείς την κατάσταση που βίωνα ως σωτηρία. Αν 

ήμουν Ρεμόρ ή άνθρωπος, δεν θα βρισκόμουν εδώ τώρα. Θα 

σκότωναν κι εμένα, όπως σκότωσαν τον… τον… 

Ξέσπασα σε κλάματα. Πιο δυνατά. Όλο και πιο δυνατά, 

μα βουβά. Κανένας από τα γύρω κελιά, στην  πλευρά μου ή 

απέναντι από το δικό μου, δεν με άκουγε τώρα που σπάραζα. 

Ούτε καν εγώ. Δεν ανέπνεα για να με ακούσουν. Λυγμοί δεν με 

πρόδιδαν, τα δάκρυά μου, όμως, είχαν κιόλας φτάσει στο 

στόμα. Πικρά και αλμυρά μαζί, σαν να γευόμουν νερό με αλάτι. 

Και πόσο γρήγορα πολλαπλασιάζονταν στη σκέψη ότι δεν θα 

ξαναέβλεπα τον Ίθαν μου! Όσο πολλαπλασιαζόταν και η 

απελπισία μου, όταν τον έψαχνα στα σοκάκια της κοινωνίας τη 

στιγμή της εισβολής. 

Βρισκόμουν στην καλύβα τότε. Την όμορφη καλύβα μας, 

που είχε φτιάξει εκείνος, με τα χέρια του, για να περάσουμε την 

πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας ως επίσημο ζευγάρι, μετά 

τη συνένωση. Φασαρία με ξύπνησε και πανικοβλήθηκα όταν 

συνειδητοποίησα ότι ο Ίθαν δεν βρισκόταν μαζί μου. Δεν 

κοιμόταν πλάι μου. Όρμησα έξω από την καλύβα μόλις άκουσα 

τους πρώτους πυροβολισμούς. Ήξερα ότι κάτι άσχημο 

συνέβαινε. Κανένας εδώ στην κοινωνία δεν χρειαζόταν όπλα, 

παρά μόνο εκείνα που χρησιμοποιούσαμε για το κυνήγι ζώων 

στη ζούγκλα. Κάποιος ξένος είχε εισβάλλει. 

Είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και οι δάδες είχαν κιόλας 

ανάψει, για να φωτίζουν τα σοκάκια. Στη γειτονιά μου, τη νέα 

μου γειτονιά, όλοι οι Ρεμόρ, οι Λερόιλ και οι άνθρωποι έτρεχαν 

πανικόβλητοι τριγύρω, όπως εγώ, για να βρουν τους δικούς 

τους που σύχναζαν σε άλλες γειτονιές, σε σπίτια φίλων ή 

αγαπημένων. Τους παραμέριζα και έψαχνα, αλλά έμπαιναν 

ξανά όλοι μπροστά μου και μου έκρυβαν τη γύρω θέα, με 
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πίεζαν, με στρίμωχναν ανάμεσά τους και με έσπρωχναν μαζί με 

το ρεύμα. 

«Ίθαν!» φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα, ταυτόχρονα 

με τους άλλους που ούρλιαζαν τα ονόματα των δικών τους. Οι 

γονείς μου. Πού ήταν οι γονείς μου; «Μαμά! Μπαμπά!». Όχι, 

όχι. Βρίσκονταν σε διαφορετική γειτονιά. Στην παλιά μου 

γειτονιά, που εγκατέλειψα μετά τη συνένωσή μου με τον Ίθαν. 

Πώς θα τους έβρισκα; Ακόμα και αν βρίσκονταν κοντά, πώς να 

με ακούσουν και να ακολουθήσουν τη φωνή μου για να με 

βρουν, όταν δεν θα μπορούσαν να την ξεχωρίσουν ανάμεσα σε 

δεκάδες άλλες φωνές; 

«Ίθαν!»ούρλιαζα, ενώ έτρεχα σε όλους τους στενούς και 

κακοτράχαλους, γεμάτους χαλίκια και χώματα δρόμους της 

κοινωνίας μας. Έψαχνα τριγύρω, στριφογυρνούσα, έριχνα 

κλεφτές ματιές σε κάθε καλύβα, σε κάθε ξύλινο σπίτι Λερόιλ ή 

Ρεμόρ, σε κάθε πέτρινο σπίτι ανθρώπων που προσπερνούσα 

τρέχοντας. Όλα είχαν ανοιχτές τις πόρτες. Εδώ δεν 

ανησυχούσαμε για κλέφτες ή εγκληματίες. Ήμασταν 

αγαπημένοι. Μπορεί να χωριζόμασταν σε γειτονιές απλώς και 

μόνο για λόγους οργάνωσης, αλλά ήμασταν όλοι οικογένεια. 

Δεν φοβόμασταν για εισβολείς. Ήμασταν τέλεια κρυμμένοι. 

Κανείς δεν μπορούσε να βρει τη μικτή κοινωνία. Πολλοί 

γνώριζαν την ύπαρξή της, αλλά κανείς την κρυψώνα της. 

Προφυλαγμένοι από την οροσειρά των Άνδεων της Νότιας 

Αμερικής και τη ζούγκλα του Αμαζονίου που μας περιέβαλαν. 

Πιστεύαμε πως θα μας αναζητούσαν σε κάποιο βουνό της Γης. 

«Ίθαν! Ίθαν!». Η φωνή μου είχε σπάσει από τον τρόμο και 

τις συνεχόμενες απόπειρες να ανεβάζω όλο και περισσότερο 

τον τόνο της φωνής μου, όμως συνέχισα να τον φωνάζω. 

«Ίθαν!» 
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Μα η δύναμή μου με εγκατέλειψε, η φωνή μου έσπασε 

και χάθηκε. Δεν ήμουν προετοιμασμένη γι’ αυτό που αντίκρισα. 

Πάγωσα στη μέση του δρόμου. Κάποιος από το πλήθος που 

έτρεχε ολόγυρά μου έπεσε πάνω μου, παραπάτησε και 

σωριάστηκε κάτω. Ήταν θαύμα που δεν έπεσα μαζί του, κυρίως 

επειδή δεν έκανα προσπάθεια να κρατηθώ όρθια. Ήμουν 

επικεντρωμένη μπροστά και σχεδόν μουδιασμένη. Άφησα τους 

δεκάδες Ρεμόρ, Λερόιλ και ανθρώπους, να με σπρώχνουν 

άθελά τους πάνω στον πανικό. Ένιωθα πως χάνω τον κόσμο. 

«Ίθαν» ψέλλισα, λες και μπορούσε να με ακούσει πάνω 

από τις τρομοκρατημένες και υστερικές φωνές όλων. Λες και 

μπορούσε να με ακούσει στην κατάσταση που βρισκόταν. «Ί… 

θαν;» 

Τρεκλίζοντας, σέρνοντας τα πόδια μου στο έδαφος, 

παραπάτησα μερικά βήματα μπροστά, ώσπου στάθηκα δίπλα 

στο σωριασμένο σώμα του Ίθαν. Έπεσα στα γόνατα δίπλα του 

μ’ έναν γδούπο. Ενώ τον άγγιξα ατσούμπαλα, δεν κινήθηκε 

ούτε με επέπληξε για τον πόνο που του προκάλεσα. Δεν ένιωθε 

πόνο. Δεν ένιωθε τίποτα. 

«Ίθαν;» κλαψούρισα. Τα βλέφαρά του ήταν κλειστά και 

το στόμα του μισάνοιχτο. Είχε δάκρυα στα μάτια, φρέσκα 

ακόμα. 

Για λίγο. Δεν είχα προλάβει για λίγο. 

Το στήθος του είχε μία πληγή από σφαίρα και δεν 

ανεβοκατέβαινε πια όπως όταν ανέπνεε. Δίπλα από την πληγή, 

κρατούσε μία μικρή ανθοδέσμη με τα αγαπημένα μου 

λουλούδια. Είχε φύγει για να μου φέρει λουλούδια, έπειτα από 

την πρώτη μας νύχτα μαζί. 

Τα χείλη μου σχημάτισαν ένα γλυκό χαμόγελο που 

μετατράπηκε σε απελπισμένο κλάμα. Σαν υπνωτισμένη έβαλα 

τα χέρια μου πάνω του και τον άγγιξα παντού. Στο πρόσωπο, τα 
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μάγουλα, τον λαιμό, τους ώμους, το στέρνο. Σε κανένα σημείο 

δεν ένιωσα μία σπίθα ζωής. 

«Ίθαν» είπα απελπισμένη και ένιωσα τις πρώτες σταγόνες 

να βρέχουν το πρόσωπό μου. 

Τα μαύρα μαλλιά του ήταν στραπατσαρισμένα, σαν να 

είχε παλέψει, και από τα όμορφα χείλη του έβγαινε σκούρο 

κόκκινο αίμα. Το αίμα των Ρεμόρ. Το ίδιο που έβαφε και το 

στέρνο του από τη σφαίρα. 

Άρχισα να τον ταρακουνάω. 

«Ίθαν; Ίθαν;». Χωρίς να φωνάζω, μα κλαίγοντας. «Ίθαν;» 

Σε κανένα από τα καλέσματά μου δεν ανταποκρίθηκε. 

Σταμάτησα να προσπαθώ. Ήξερα πως ήταν μάταιο. 

Έπιασα μόνο το άψυχο χέρι του - όχι εκείνο που κρατούσε τα 

τριαντάφυλλα - και το οδήγησα στο πρόσωπό μου. Έκλεψα ένα 

τελευταίο χάδι από τον αγαπημένο μου. Ακούμπησα το 

εσωτερικό της παλάμης του στα χείλη μου. Δεν τη φίλησα. 

Μόνο έμεινα εκεί και έκλεισα τα μάτια πιέζοντας περισσότερα 

δάκρυα. Το αίμα που είχε κυλίσει από μία χαρακιά στον καρπό 

του έβαφε τα χείλη μου και το πηγούνι μου σκούρα κόκκινα. 

Ακόμα και το αίμα που γλιστρούσε πάνω μου ήταν τόσο 

πολύτιμο και αγαπημένο, που κάθε σταγόνα του έμοιαζε με 

επώδυνο χάδι. 

Δεν είχα τη δύναμη να σηκωθώ, να ψάξω για τους δικούς 

μου. Η ζωή μου θα τέλειωνε εδώ. 

Δίπλα μας, οι άλλοι Λερόιλ, οι Ρεμόρ και οι άνθρωποι 

πηγαινοέρχονταν σαν τρελοί, έτρεχαν και φώναζαν. Έψαχναν ο 

ένας τον άλλον. Ο Ίθαν κι εγώ δεν υπήρχαμε για κανέναν από 

αυτούς, γιατί κάποιοι άλλοι ήταν η πηγή του τρόμου. Άγριες, 

βάρβαρες διαταγές ηχούσαν στ’ αυτιά μου από φωνές που δεν 

είχα ξανακούσει εδώ στην κοινωνία. Από φωνές ξένες. 

Τρέμοντας στράφηκα προς την κατεύθυνση των αντρικών 
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ουρλιαχτών και είδα μία στρατιά φρουρών με σκούρες μπλε 

στολές. Στρατιώτες. Βασιλικοί φύλακες. 

Μας βρήκαν τελικά. 

Επιτίθονταν στους γύρω με τα μαχαίρια τους, αλλά, 

προτού τους σκοτώσουν, έσκιζαν με τις λεπίδες τους τη σάρκα 

του καθενός στον καρπό. Όλοι οι άνθρωποι αιμορραγούσαν 

κόκκινο αίμα και δολοφονούνταν την ίδια στιγμή με ένα 

περίτεχνο και περίεργο χρυσό μαχαίρι, που ποτέ άλλοτε δεν 

είχα δει. Οι λαιμοί τους άστραφταν χρυσοί καθώς οι ψυχές 

αποχωρίζονταν τα σώματα. Όλοι οι Ρεμόρ απομακρύνονταν με 

τη βία σε ένα μπουλούκι που καθοδηγούταν από φρουρούς και 

δεν έβλεπα πού κατέληγε. Όποιος αντιστεκόταν, πέθαινε. 

«Κι εκεί!» διέταξε ένας στρατιώτης στους υπόλοιπους, 

δείχνοντας προς το μέρος μου. Ένας απ’ αυτούς περπάτησε 

γοργά κατά πάνω μου. Δεν έφυγα, ούτε όταν τον είδα να βγάζει 

το μαχαίρι από τη ζώνη του. Γονατισμένη όπως ήμουν, έπεσα 

πάνω στο σώμα του Ίθαν και τον σκέπασα με το δικό μου, για 

να τον προφυλάξω. Τον αγκάλιασα, σφίγγοντάς τον γερά επάνω 

μου. 

Ο φρουρός πλησίασε. Έπιασε το χέρι μου και με τράβηξε 

από τον Ίθαν. 

«Όχι!» τσίριξα και αντιστάθηκα στο βίαιο κράτημά του. 

«Αφήστε τον! Μην τον αγγίζετε! Μην τον ακουμπάτε!» 

Δεν είχα καταλάβει ότι η λεπίδα του φύλακα προοριζόταν 

να ξεσκίσει τη δική μου σάρκα, γι’ αυτό, όταν με χαράκωσε, 

έβγαλα μία κραυγή. Ο καρπός μου μάτωσε.  

«Λερόιλ!» φώναξε στον επικεφαλή του και, σαν να ήξερε 

τη διαταγή που θα ακολουθούσε, με τράβηξε, με αποτέλεσμα 

να απομακρυνθώ κι άλλο από τον Ίθαν. 

«Στην κλούβα!» τσίριξε τη διαταγή ο επικεφαλής και 

αμέσως ο στρατιώτης άρχισε να με σέρνει άγαρμπα. 
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Παραπάτησα και σωριάστηκα. Αρπάχτηκα από τον Ίθαν. Ο 

φρουρός μού έδωσε μία γροθιά στο μάγουλο, με έσερνε 

κατάχαμα από τα μαλλιά και το χέρι, γεμίζοντας ένα μέρος του 

σώματός μου με μελανιές και γρατζουνιές από την τριβή με τα 

χώματα και τις πέτρες του εδάφους. Παρ’ όλα αυτά, 

αντιστεκόμουν. Του φώναζα να με αφήσει. Φώναζα τον Ίθαν, 

με το βλέμμα μου κολλημένο σ’ εκείνον και το μοναδικό 

ελεύθερο χέρι μου να τεντώνεται προς το μέρος του, λες και 

μπορούσα να τον φτάσω. Το μόνο που έπιασα ήταν ένα μικρό 

τριαντάφυλλο. Μόνο το μικρότερο τριαντάφυλλο από αυτά που 

κρατούσε. Και συνεχώς απομακρυνόμουν. 

Προσπάθησα να ελευθερωθώ, σέρνοντας ακόμα 

περισσότερες πέτρες και χώματα μαζί μου καθώς πάσχιζα να 

πιαστώ από κάπου. Τα ρούχα μου, ένα κοντό κολλητό σορτσάκι 

που φορούσα και ένα μπουστάκι με λεπτές τιράντες -τα ρούχα 

του ύπνου που μου είχαν ράψει ειδικά για το πρώτο βράδυ με 

τον Ίθαν- είχαν αρχίσει κιόλας να σκίζονται. Λερώνονταν. Από 

λευκά, έδειχναν γκρι, καφέ και μαύρα. 

«Ίθαν!» ούρλιαζα κλαίγοντας όσο με έπαιρναν μακριά 

του. 

Και τώρα δεν ήταν πουθενά. Δεν πρόλαβα ούτε να τον 

θάψω μαζί με τους υπόλοιπους νεκρούς της κοινωνίας. Ίσως να 

ήταν ακόμα πεταμένος στη μέση του δρόμου. Ίσως να τον 

ποδοπάτησαν. Ίσως να τον έκαψαν. Ίσως να τον έτρωγαν τα 

όρνια ή τα άγρια ζώα της ζούγκλας. 

Το μόνο που είχα τώρα από εκείνον ήταν το μικρό άνθος 

του τριαντάφυλλου που κρατούσα καλά φυλαγμένο μαζί μου 

και οι αναμνήσεις των ομορφότερων στιγμών της ζωής μου, μα 

και των χειρότερων. 

Έβγαλα το τριαντάφυλλο από το σορτσάκι μου, αφού δεν 

είχα άλλο μέρος να το κρύψω. Αργά κι ευλαβικά το έφερα στα 
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χείλη μου, το φίλησα. Το κλάμα μου δυνάμωνε. Ήχησε μέσα 

στο κελί. Ακουγόταν σαν ένα κλαψιάρικο μουγκρητό που 

αντιλαλούσε στο μικρό μπουντρούμι που με είχαν κλεισμένη. 

Στην επόμενη τσιρίδα που ακούστηκε από την Λερόιλ, τα 

κάγκελα του κελιού μου σείστηκαν σύγκορμα. 

Φύλαξα βιαστικά το τριαντάφυλλο. Το έχωσα ανάμεσα 

στο δέρμα του ποδιού μου και το κολλητό ύφασμα που 

ελάχιστα το κάλυπτε. Έκλεισα τα μάτια μ’ έναν μορφασμό 

πόνου και αγωνίας και πίεσα τα γόνατα ακόμα περισσότερο στο 

στήθος μου με τα χέρια, κουκουβίζοντας στο πάτωμα. Γιατί 

έπαιζαν μαζί μας; Γιατί δεν μας σκότωσαν με τους υπόλοιπους 

Ρεμόρ και ανθρώπους της κοινωνίας; 

Κάθε ερώτηση έκανε την απελπισία μου να φουντώνει. 

Επειδή μόνο αν πήγαιναν και ‘μένα εκεί που οι Λερόιλ 

ούρλιαζαν, θα μάθαινα τι πραγματικά ήθελαν από εμάς. Και 

αυτό σήμαινε ότι οι επόμενες στριγκλιές που θα ακούγονταν 

εδώ κάτω θα ήταν οι δικές μου. 

Η βαριά μεταλλική πόρτα των κρατητηρίων άνοιξε, 

χτυπώντας με δύναμη στον τοίχο. Κάποιος είχε κατέβει στα 

κελιά. Κανένας φυλακισμένος δεν σηκώθηκε, δεν μετακινήθηκε 

έστω από τη θέση του. Δεν τολμούσες να κινηθείς πλέον. Αν 

μπορούσες, θα πέθαινες για να τους κάνεις να σε ξεχάσουν. Οι 

φρουροί θα νόμιζαν ότι τα κελιά ήταν άδεια. Κι όμως, κάθε 

μπουντρούμι είχε και το ‘κατοικίδιό’ του μέσα. Απλώς είχαμε 

βαρεθεί να ουρλιάζουμε, να βρίζουμε, να φωνάζουμε, να 

παρακαλάμε να μας εξηγήσουν για ποιον ηλίθιο λόγο μάς 

έφεραν εδώ, να ταρακουνάμε τα κάγκελα σε μία προσπάθεια να 

ελευθερωθούμε από τα κλουβιά, και μετά να μας χτυπάνε για 

να μας κάνουν να σωπάσουμε. Κανένας μας δεν έβγαλε τον 

παραμικρό ήχο αυτήν τη φορά. Μόνο ο μόνιμος φρουρός των 

κρατητηρίων, που πηγαινοερχόταν στον διάδρομο και έλεγχε 
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από κελί σε κελί, περπάτησε προς την πόρτα που άνοιξε. Είχαν 

έρθει πάλι οι Ρεμόρ. 

«Βάλτε τους μέσα» διέταξε μία τραχιά αντρική φωνή. Η 

πιο άσχημη που είχα ακούσει. 

«Καινούρια παραλαβή;» ρώτησε περιπαικτικά ο φρουρός 

μας. 

«Ολόφρεσκη» απάντησε ο προηγούμενος μ’ έναν εύθυμο 

τόνο στη φωνή του. «Μόλις τους έφεραν από Νόρθεα». 

Τίναξα το κεφάλι μου ψηλά. Νόρθεα. Είχα ακούσει για τη 

Νόρθεα. Ήξερα πως από τις κοινωνίες των Λερόιλ, η Νόρθεα 

ήταν η πρωτεύουσα. 

Σουρσίματα διαδέχτηκαν τη φωνή του αγροίκου Ρεμόρ. 

Μουρμουρητά ακολούθησαν. Βογκητά και σκιές έπεφταν στον 

κεντρικό διάδρομο, που χώριζε τα κελιά σε δύο λωρίδες δεξιά 

και αριστερά του δωματίου, όσο τα κορμιά πλησίαζαν προς το 

μέρος μας. Ένα μπουλούκι φρουρών διέσχισαν τον διάδρομο 

μπροστά μας σέρνοντας πίσω τους ανθρώπους σαν να ήταν 

σακιά με τρόφιμα. Όλοι οι άνθρωποι είχαν πληγές και όλοι 

μάτωναν, αλλά κανείς δεν είχε τις αισθήσεις του. Μόνο ένας 

βογκούσε μέσα στην πλάνη της λιποθυμίας του και 

παραμιλούσε. 

«Μέρεντιθ» ψέλλιζε. «Μέρεντιθ…» 

Ακούγοντάς τον, ένα λυπηρό συναίσθημα με πλημμύρισε 

και η σκέψη μου γύρισε στον Ίθαν μου. Με κόπο συγκράτησα 

κι άλλα από τα δάκρυά μου. Είχε χάσει κι εκείνος ο άνθρωπος 

την αγαπημένη του. Τον είχαν χτυπήσει και αυτόν. Το πρόσωπό 

του ήταν μελανιασμένο, οι άκρες των χειλιών του σκισμένες 

και τα καστανά μαλλιά του κομμένα άνισα, καμένα, με τις πιο 

μακριές τούφες να σκεπάζουν τον σβέρκο του. Δεν ήθελα να 

σκεφτώ τι θα έκαναν σ’ εκείνον ή για ποιον λόγο τον έφεραν 

εδώ, αντί να τον σκοτώσουν. 



ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ  Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 

 
15 

 

Επειδή εκείνη τη στιγμή με απασχολούσε κάτι 

σημαντικότερο. Ένας από τους φρουρούς που ήρθαν στεκόταν 

μπροστά από το κελί μου με το σώμα του στραμμένο σ’ εμένα. 

Το πλατύ, μέσα από τα κλειστά χείλη, χαμόγελό του 

ξεδιπλωνόταν ύπουλα, όσο τα σκούρα μάτια του έπεφταν πάνω 

μου. Ολόκληρο το σώμα του φαινόταν σαν μαύρη σκιά έτσι 

όπως έκρυβε το τεχνητό, κιτρινισμένο φως που έβγαινε από μία 

λάμπα πίσω από την πλάτη του. Η σκοτεινή σιλουέτα του 

έπεφτε πάνω μου σαν σύννεφο, σαν φάντασμα. 

Το σώμα μου σφίχτηκε και νομίζω πως πρώτη φορά 

κοίταζα κάποιον τόσο φοβισμένη. 

«Είσαι έτοιμη, όμορφη Λερόιλ;» με ρώτησε περιπαικτικά. 

Τα άκρα μου κόλλησαν ακόμα περισσότερο στο πλάι του 

κορμού μου και οι μύες του σώματός μου, που είχα αποκτήσει 

από το κυνήγι στη ζούγκλα όλα αυτά τα χρόνια, σφίχτηκαν. Δεν 

πρέπει να είναι η σειρά μου! 

Όμως, ο Ρεμόρ έβγαλε τα μεταλλικά κλειδιά από τη ζώνη 

του, έχωσε το κατάλληλο στη σχισμή της κλειδαριάς του κελιού 

μου και άνοιξε την καγκελόπορτα. 

Σκέφτηκα να πεταχτώ πάνω, να τον σπρώξω και να τρέξω 

για να ξεφύγω, αλλά ήξερα ότι την επόμενη κιόλας στιγμή θα 

έπεφτα στη στρατιά των φυλάκων που στέκονταν στην 

κεντρική είσοδο των κρατητηρίων. Δεν είχα καν δει τι υπήρχε 

εκεί έξω, ή πόσοι ακόμα φρουρούσαν το μέρος. Και αν με 

έπιαναν, τα ουρλιαχτά που άκουγα προηγουμένως θα έμοιαζαν 

με μελωδικούς ψιθύρους μπροστά στις στριγκλιές μου από την 

τιμωρία που θα μου επέβαλαν. Γι’ αυτό, το μόνο που μπορούσα 

να κάνω ήταν να συρθώ μέχρι τη γωνία του κελιού μου και να 

κουλουριαστώ στο σκοτάδι με την ελπίδα να εξαφανιστώ. 

«Σήκω» διέταξε ο Ρεμόρ και με πλησίασε. 
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Κουλουριάστηκα περισσότερο, αλλά τα πόδια μου ήταν 

μακριά και ο κορμός μου ψηλός, όπως όλων των Λερόιλ. 

Άγγιζα το ένα και ογδόντα σε ύψος. Ήταν δύσκολο να μπορέσω 

να τυλιχτώ κι άλλο στον εαυτό μου. 

Ο φύλακας έπιασε τον καρπό μου και με έσυρε προς το 

μέρος του. Έβγαλα μία κραυγή καθώς ένιωθα το χέρι μου να 

τραβιέται. Το σώμα μου κυλίστηκε στο βρωμερό με σκόνες 

πάτωμα. Γλίστρησα και σύρθηκε προς το μέρος του φρουρού. 

«Όχι» κλαψούρισα και αντιστάθηκα. Ο στρατιώτης 

έσφιξε το χέρι μου και με τράβηξε άτσαλα προς τα έξω. «Όχι!» 

φώναξα αυτήν τη φορά κλαίγοντας. «Σε παρακαλώ!» 

Πιάστηκα από τα κάγκελα της πόρτας σε μία απελπισμένη 

προσπάθεια να μείνω εκεί, όσο ο φύλακας με έσερνε προς τον 

διάδρομο. Οι φρουροί παρακολουθούσαν σαν αγάλματα και οι 

Λερόιλ στα διπλανά και γύρω κελιά παρέμεναν σιωπηλοί, όπως 

έκανα κι εγώ κάθε φορά που έπαιρναν κάποιον από εμάς, παρά 

τα παρακάλια του. Και τώρα που εγώ ούρλιαζα και 

απελπισμένα ζητούσα να με βοηθήσουν, κανείς δεν 

ανταποκρινόταν. 

Πλησιάζαμε την κεντρική πόρτα των κρατητηρίων, όσα 

από τα κάγκελα των επόμενων κελιών κι αν άρπαζα για να 

κρατηθώ. Όσο κι αν τσίριζα. Όσο κι αν παρακαλούσα. Τίποτα 

δεν θα με γλίτωνε. 

Τα δάχτυλά μου γλίστρησαν και από τα κάγκελα του 

τελευταίου κελιού. Δεν υπήρχε πια αντικείμενο να κρατηθώ. 

Με τις ανοιχτές παλάμες και το σώμα μου σκούπιζα το πάτωμα, 

αφού τα πόδια μου ήταν αιχμάλωτα στη λαβή του στρατιώτη. 

«ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!» ούρλιαξα, καθώς με έσυραν έξω 

από τα κρατητήρια. 
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Η μεταλλική πόρτα των κρατητηρίων έκλεισε πίσω μου 

με κρότο.  

Με σήκωσαν όρθια. Βρέθηκα σε έναν στενό διάδρομο, με 

τοίχους από ασοβάτιστα τούβλα, που έδειχνε να συνεχίζει την 

ευθεία πορεία του για μέτρα, πέρα από τη στροφή που έκρυβε 

την κατάληξή του. Άλλη πόρτα δεν υπήρχε στον διάδρομο, 

πέρα από εκείνη που μόλις βγήκα. Φωτιζόμασταν από μικρές 

κυλινδρικές λάμπες, κολλημένες στους άβαφους τοίχους δεξιά 

και αριστερά, μία ανά μερικά εκατοστά. Το αδύναμο σκούρο 

μπλε φως τους αργοπέθαινε λεπτό το λεπτό. 

Ο φρουρός με έσυρε μπροστά από το χέρι κι εγώ πρόβαλα 

αντίσταση κλαψουρίζοντας. Πρέπει να ήμουν η πρώτη 

φυλακισμένη που ήθελε σαν τρελή να επιστρέψει στο κελί της. 

«Σε παρακαλώ», ικέτεψα. «Σε παρακαλώ». 
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Δεν ήξερα τι άλλο να πω. Ο φόβος παρέλυε τη γλώσσα 

μου. Προσπάθησα να κουρνιάσω στην ορθή γωνία της πόρτας 

και του τοίχου, όταν ο φρουρός άρπαξε αγριεμένα και άγαρμπα 

τα μαλλιά μου. Τσίριξα. 

«Άκου, ηλίθια Λερόιλ», έφτυσε στην προσφώνηση, λες 

και η καταγωγή μου του προκαλούσε αηδία. Τράβηξε ακόμα 

περισσότερο τα μαλλιά μου προς το μέρος του. Φωνάζοντας, 

υπέκυψα. «Βγάλε τον σκασμό επιτέλους και άσε μας να 

κάνουμε τη δουλειά μας, αλλιώς θα το μετανιώσεις. 

Κατάλαβες;» 

Με κλαψουρίσματα προσπαθούσα να πιάσω τα μαλλιά 

μου για να ελαττώσω τον ανυπόφορο πόνο. 

«Κατάλαβες;» ούρλιαξε στο πρόσωπό μου και τράβηξε 

ακόμα περισσότερο τα μαλλιά μου. 

«Κατάλαβα, κατάλαβα!» 

Η λαβή του χαλάρωσε και τα μαλλιά μου γλίστρησαν από 

πάνω του και χύθηκαν πίσω από την πλάτη μου. Έπιασα το 

κεφάλι μου μορφάζοντας, λες και μπορούσα να κολλήσω πάλι 

όλες τις τρίχες μου ή να μειώσω τον πονοκέφαλο. 

Ο φρουρός έπιασε το μπράτσο μου. 

«Προχώρα». 

Με έσπρωξε, κάνοντάς με να παραπατήσω. Περπάτησα 

άτολμα στον διάδρομο. Τα χέρια μου αγκάλιασαν το σώμα μου. 

Ο φρουρός με ακολουθούσε, ώσπου έφτασα στη στροφή του 

διαδρόμου, όπου, διασχίζοντάς την, αντίκρισα πάνω από δέκα 

πόρτες, κάποιες δεξιά και κάποιες αριστερά. 

«Ευθεία» με διέταξε, όταν είδε ότι σταμάτησα για να 

κοιτάξω γύρω μου. Μπροστά μου, στο τέλος του διαδρόμου 

υπήρχε μία ακόμα πόρτα κλειστή. 

«Ω, καλώς την», με ειρωνεύτηκε ένας από τους φύλακες 

που συνάντησα ανοίγοντας την πόρτα. Σηκώθηκε από την 
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καρέκλα του και πλησίασε. Ο άλλος δεν μίλησε, μόνο με 

παρατηρούσε. Ήταν πιο σοβαρός, ένας νεαρός Ρεμόρ με 

μυώδες σώμα. 

Έσφιξα το παγωμένο πόμολο και έντρομη κοίταξα 

μπροστά. Η αίθουσα αυτή ήταν πιο φωτεινή από τον διάδρομο. 

Οι τοίχοι όμοιοι με του διαδρόμου, φτιαγμένοι από τούβλα που 

δεν είχαν σοβατιστεί ή βαφτεί και έδειχναν γυμνά, το φως, 

όμως, έβγαινε από μακριές και διπλές λάμπες κολλημένες στο 

ταβάνι. 

Παντού υπήρχαν αίματα. Μαύρο αίμα, που έπεφτε σαν 

μπογιά στους τοίχους, στο πάτωμα, σ’ ένα γραφείο ξύλινο, 

επάνω στο οποίο υπήρχαν στοιβαγμένα χαρτιά και φάκελοι. 

Είχε χρωματίσει μέχρι και τις ξύλινες καρέκλες που κάθονταν 

οι φρουροί, μέχρι και τις στολές τους. Στη μέση του δωματίου 

βρισκόταν σε κατακόρυφη θέση ένα είδος επίπλου 

αιχμαλωσίας, φτιαγμένο από ξύλο. Δύο κορμοί βαμμένοι στο 

αίμα στέκονταν όρθιοι στις βάσεις τους, αφήνοντας ένα μικρό 

κενό ανάμεσά τους. Ο καθένας τους είχε δύο θηλιές, μία ψηλά 

και μία χαμηλά, σαν έτσι να παγίδευαν κάτι μέσα τους και να το 

κρατούσαν δεμένο. Ήμουν εξοικειωμένη με τις θηλιές και τις 

παγίδες έπειτα από τόσα χρόνια στην ομάδα του κυνηγιού. Τα 

σχοινιά έδειχναν πρόσφατα χρησιμοποιημένα, αφού κινούνταν. 

Κάποιος βρισκόταν εκεί πριν από ‘μένα. 

Οπισθοχώρησα, με αποτέλεσμα η πλάτη μου να 

συγκρουστεί μαλακά με το στέρνο του φρουρού πίσω μου. Τα 

μάτια μου είχαν μείνει καρφωμένα στο διπλανό έπιπλο. Ένα 

ξύλινο, χαμηλό σε ύψος, παραλληλόγραμμο κατασκεύασμα με 

τρεις τρύπες στη μέση. Μία μεγαλύτερη για το κεφάλι στη μέση 

και δύο μικρότερες για τα χέρια δεξιά και αριστερά. 

Παγιδευμένη μέσα σε αυτό βρισκόταν η κοπέλα που βασάνιζαν 

προηγουμένως, εκείνη η ξανθιά Λερόιλ από το διπλανό κελί. Η 
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Χάνα. Την ήξερα από την κοινωνία. Πολλές φορές είχαμε 

μιλήσει, όταν της διηγούμουν τις περιπέτειες της ομάδας μου 

στο κυνήγι, για να τις αναπαραστήσουν μετά με τη δική της 

ομάδα ψυχαγωγίας και να τις παρακολουθήσει η υπόλοιπη 

κοινωνία. 

Τώρα έδειχνε σαν νεκρή, με το κεφάλι και τις παλάμες της 

περασμένα στις τρύπες του επίπλου και τα γόνατά της να 

στηρίζονται στο πάτωμα. Τα μαλλιά της έπεφταν σαν μακριές 

κουρτίνες που έφταναν μέχρι το πάτωμα και μαύρο αίμα έσταζε 

σε παχιές σταγόνες από δύο πληγές στους καρπούς της μέσα σε 

δύο κουβάδες. Άκουγα ξεκάθαρα το κάθε ‘πλιτς’ μέσα στην 

απόλυτη ησυχία. Έβλεπα τη στάθμη του κουβά να ανεβαίνει 

όλο και περισσότερο όσο το σώμα της Λερόιλ άδειαζε. 

Νόμιζα πως θα κάνω εμετό. 

«Τι συμβαίνει, ομορφούλα;» με ρώτησε ο ίδιος φύλακας 

που με καλωσόρισε μόλις μπήκα. «Δεν σου αρέσει η παρέα 

μας;» 

«Μήπως είσαι κι εσύ ακατάδεκτη, σαν τη φίλη σου;» 

ρώτησε ένας άλλος Ρεμόρ και μου έδειξε με ένα ύπουλο 

χαμόγελο τη βασανισμένη Χάνα, σαν να μου έλεγε ότι, αν δεν 

συμμορφωθώ, θα την ακολουθήσω. 

Ο Ρεμόρ πίσω μου με έσπρωξε για να μπω μέσα και 

έκλεισε την πόρτα, φυλακίζοντάς με με άλλους τρεις φρουρούς. 

Ο νεαρός φρουρός με πλησίασε αμίλητος, έβαλε το χέρι του 

στη μέση μου κι εγώ αμέσως σφίχτηκα. Δεν τόλμησα να 

αντισταθώ όταν τα χέρια του πασπάτευαν το σώμα μου, από τον 

λαιμό στα μπράτσα και πάλι στη μέση, σαν να έψαχνε κάτι 

πάνω μου. 

«Αδύνατη είναι» είπε ένας από τους άλλους. «Δεν θα 

αντέξει ούτε μία αφαίμαξη». 
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Ένας Ρεμόρ πετάχτηκε από την καρέκλα του με μία 

λάμψη στα μάτια. 

«Δηλαδή, αναλαμβάνω;» ρώτησε εύθυμος. 

«Τι λες;» αντέδρασε ο διπλανός του και σηκώθηκε και 

αυτός από τη δική του καρέκλα. «Είναι δική μου σειρά. Εσύ 

ξεπάστρεψες τον προηγούμενο». 

Τα μάτια μου γούρλωσαν και αυτόματα χτένισα το 

δωμάτιο για να αναζητήσω τον Λερόιλ που πήραν πριν από την 

Χάνα. Δεν βρισκόταν πουθενά. Κανένας από τους Λερόιλ που 

είχαν πάρει δεν βρισκόταν εδώ, εκτός από την Χάνα. Όμως, το 

φρέσκο αίμα στον χώρο ήταν τόσο σε ποσότητα, που ήμουν 

σίγουρη ότι ανήκε σε πολλούς Λερόιλ. Όλους αυτούς που είχαν 

περάσει από εδώ και είχαν δολοφονηθεί. 

«Δεν μ’ ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει» είπε βαριεστημένα 

ο Ρεμόρ που με έφερε εδώ. «Κάντε το γρήγορα. Και αυτήν τη 

φορά θέλω περισσότερη προσοχή με το αίμα. Στον 

προηγούμενο το μισό σάς χύθηκε», επέπληξε αυτούς που 

τσακώνονταν για το ποιος θα με πρωτοσφάξει. Έκανε κίνηση 

να με σπρώξει προς τους φύλακες κι εγώ κλαψούρισα και 

αντιστάθηκα προσπαθώντας να τραβήξω το χέρι μου από το 

δικό του.  

«Περίμενε», τον σταμάτησε ο νεαρός φρουρός. «Είναι 

αδύνατη, αλλά είναι πιο δυνατή από τις άλλες. Έχει καλές 

φλέβες. Δες», και έπιασε το χέρι μου ώστε να δείξει την 

εσωτερική του πλευρά στους άλλους Ρεμόρ. Αν και μελαχρινός 

στις αποχρώσεις του, το χέρι του Ρεμόρ έδειχνε σχετικά 

ανοιχτόχρωμο μπροστά στη μόνιμα μαυρισμένη και 

ταλαιπωρημένη από τον ήλιο επιδερμίδα μου. Ο καρπός μου 

γύρισε προς τα πάνω και έδειχνε σαν καλωδιωμένος εσωτερικά 

από τις μαύρες φλέβες που αχνοφαίνονταν μέσα από το λεπτό 
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μου δέρμα. «Θα αντέξει για πολλές φορές. Πού να βρίσκουμε 

τώρα άλλους; Αυτοί που μας έφεραν τελειώνουν». 

Ο Ρεμόρ πίσω μου ξεφύσηξε. Ο νεαρός Ρεμόρ άνοιξε πάλι 

το στόμα για να μιλήσει. Τουλάχιστον η ανάσα του δεν 

βρωμούσε όπως του προηγούμενου. 

«Πόσο χρονών είσαι;» με ρώτησε. 

Φοβόμουν μέχρι και να μιλήσω. 

«Πόσο χρονών είσαι;» ρώτησε πιο δυνατά κι εγώ 

μισόκλεισα τα μάτια από το ζάρωμα. 

«Δεκαεννιά» είπα άτολμα. 

«Μικρή» είπε ο φρουρός πίσω μου. 

«Θα αντέξει, σου λέω» επέμεινε ενοχλημένος ο νεαρός. 

«Καλώς. Δέσε τη στον Διπάσσαλο». 

Οι δύο φύλακες που τσακώνονταν για το ποιος θα με 

σκοτώσει κάθισαν πίσω στις θέσεις τους απογοητευμένοι και ο 

φρουρός που με οδήγησε εδώ έπιασε τα μπράτσα μου για να με 

σπρώξει προς το έπιπλο με τις θηλιές. Σφίχτηκα και έφερα 

αντίσταση, βάζοντας κόντρα με τα γυμνά πόδια μου στο 

πάτωμα. Δεν ήξερα τι ήταν καλύτερο. Να με σκοτώσουν ή να 

με δέσουν σε ένα έπιπλο γεμάτο αίματα και να μου κάνουν 

ποιος ξέρει τι; 

«Έλα!» έβγαλε μία φωνή ο πίσω Ρεμόρ και με πέταξε 

μπροστά, όσο ο νεαρός φρουρός έπιανε δύο νυστέρια από το 

γραφείο. Οι άλλοι φύλακες κάθονταν βαριεστημένα στις 

καρέκλες τους και παρακολουθούσαν. Όλοι είχαν μαχαίρια στις 

ζώνες τους και το ενδεχόμενο να ξεφύγω, χωρίς τουλάχιστον να 

τραυματιστώ, ήταν ανύπαρκτο. 

Ήμουν απελπισμένη. 

Πριν σκεφτώ την επόμενή μου κίνηση, ο Ρεμόρ με είχε 

τοποθετήσει ανάμεσα στους κορμούς και άρχισε να δένει πρώτα 

τα χέρια μου ψηλά, ένα σε κάθε κορμό, και μετά τα πόδια. Τα 
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σχοινιά ήταν χοντροκομμένα και ερέθισαν αμέσως τη σάρκα 

μου γύρω από τους καρπούς, ενώ με κάθε βίαιο τράβηγμα του 

φρουρού για να σφίξει περισσότερο τους κόμπους, μάτωσα σε 

ορισμένα σημεία. 

«Τ…τι θα μου κάνετε;» τόλμησα να ξεστομίσω. «Ποιοι 

είστε; Γιατί με φέρατε εδώ;» 

«Δεν ξέρεις τι είναι εδώ;» με ειρωνεύτηκε. «Δεν σου 

είπαν οι φίλοι σου», πρόφερε ξινισμένα τη λέξη φίλοι, «από τη 

μικτή κοινωνία τι θα συναντούσατε όταν σας ανακαλύπταμε;» 

Δεν απάντησα, συνέχισα να τον κοιτάζω τρομαγμένη. 

«Α, ώστε δεν σου είπαν οι άνθρωποι φίλοι σου τι θα 

πάθαινες», με κορόιδεψε. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα 

σιωπής, όπου εγώ έτρεμα και αυτός απολάμβανε κάθε 

ξέσπασμα τρόμου μου, μίλησε. «Όμορφή μου και ανόητη 

Λερόιλ. Καλώς ήρθες στα κέντρα αναμόρφωσης». 
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«Στα… ποια;» ρώτησα. 

«Θα καταλάβεις αμέσως τώρα». Ο νεαρός φρουρός με 

πλησίασε στρέφοντας τα νυστέρια επάνω μου. Μία μικρή 

τσιρίδα ξέφυγε από το στόμα μου καθώς προσπαθούσα να 

απομακρυνθώ, αλλά τα δεσμά μου ήταν γερά και με κάθε 

κίνηση τραβούσαν τη σάρκα μου στα σημεία του δεσίματος, 

καρπούς και αστραγάλους, προκαλώντας μου διπλάσιο πόνο. 

«Όχι, όχι!» κλαψούρισα για να σταματήσω τον Ρεμόρ. 

«Δεν έχω κάνει κάτι! Δεν σας έχω κάνει τίποτα!» 

«Τίποτα;», κορόιδεψε ο Ρεμόρ που με είχε δέσει. Έμοιαζε 

να είναι ο επικεφαλής. «Ρε ‘σεις», απευθύνθηκε στους άλλους. 

«Λάθος Λερόιλ μού φέρατε; Δεν σας είπα να μου φέρετε έναν-

έναν όσους Λερόιλ τόλμησαν να παραβούν τον κανόνα του 
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βασιλιά και να το σκάσουν από τη Νόρθεα, για να ζήσουν σε 

μυστικές κοινωνίες;» 

Οι υπόλοιποι Ρεμόρ γέλασαν. 

«Δεν το έσκασα!» τσίριξα. «Δεν το έσκασα από πουθενά! 

Δεν πήγα να μείνω πουθενά! Εκεί γεννήθηκα!» 

Οι Ρεμόρ γέλασαν περισσότερο. 

«Ωπ! Τι έχουμε εδώ; Εσύ είσαι η έξυπνη της παρέας;» 

«Σας παρακαλώ» είπα τρέμοντας. 

«Φέρτε μου έναν κουβά» διέταξε τους άλλους Ρεμόρ ο 

νεαρός, που τόση ώρα εκτελούσε τη δουλειά σου αμίλητος. 

Ένας από αυτούς σηκώθηκε από την καρέκλα, πήρε έναν κουβά 

από μία στοίβα στη γωνία και τον άφησε δίπλα μου, κάτω από 

το χέρι μου. 

Ο νεαρός Ρεμόρ με πλησίασε. 

«Θα το κάνω εγώ», τον διέκοψε ο επικεφαλής και του 

πήρε τα νυστέρια. Με πλησίασε κι εγώ κατάπια. 

«Για πες μου, όμορφη Λερόιλ». Ακούμπησε τη μύτη του 

νυστεριού στο εσωτερικό του αγκώνα μου, ακριβώς επάνω στη 

φλέβα. «Ήξερες ότι ο νόμος του βασιλιά απαγόρευε στους 

Λερόιλ και τους Ρεμόρ να ζήσουν οπουδήποτε αλλού πέρα από 

τις ακαδημίες και τη Νόρθεα;» 

«Δεν έχουμε βασιλιά». 

Την επόμενη κιόλας στιγμή τσίριξα και τράβηξα το χέρι 

μου μακριά από το νυστέρι που έσκιζε τη σάρκα μου. Μία 

μικρή ποσότητα μαύρου αίματος ξεχύθηκε και έσταξε μέσα 

στον κουβά. 

«Για να ρωτήσω ξανά. Ήξερες πως ο νόμος του βασιλιά 

όλων», τόνισε, «των Λερόιλ απαγορεύει στους Λερόιλ και τους 

Ρεμόρ να ζήσουν οπουδήποτε αλλού πέρα από τις ακαδημίες 

και τη Νόρθεα;» 
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«Ν…», έκανα να παραδεχτώ αλλά το νυστέρι χώθηκε 

βαθύτερα μέσα μου. Ούρλιαξα όπως κάθε προηγούμενος από 

εμένα Λερόιλ. Τώρα γνώριζα τον λόγο. 

«Ουπς» έκανε ο Ρεμόρ με το νυστέρι. «Με συγχωρείς. 

Έπρεπε πρώτα να σε αφήσω να ολοκληρώσεις. Τι πήγες να 

πεις; Ναι, το ήξερες;» 

Ρίγη διαπερνούσαν το σώμα μου. Για πρώτη φορά 

κρύωνα. Βίωνα την αίσθηση του παγερού τρόμου. 

Μου πέρασε απ’ το μυαλό να πω ψέματα, να παραστήσω 

την ανήξερη. Να τους δώσω τις απαντήσεις που ήθελαν, για να 

με αφήσουν να φύγω. Αν παραδεχόμουν τα πάντα, θα με 

βασάνιζαν, όπως έκαναν και στους προηγούμενους. 

«Λοιπόν;» ρώτησε ο Ρεμόρ. «Το ήξερες;» 

«Ο…» και μετά τσίριξα ξανά, περισσότερο δυνατά, 

νιώθοντας το νυστέρι ξανά μέσα μου, βαθιά μέσα μου. 

Ο Ρεμόρ πίεσε τα χείλη του, δήθεν απολογητικά. 

«Ξέχασα να σου πω. Τι βλάκας που είμαι! Σιχαίνομαι 

τους ψεύτες… Λοιπόν; Ήξερες τελικά ότι απαγορεύεται οι 

Λερόιλ και οι Ρεμόρ να μένουν οπουδήποτε αλλού εκτός από 

τις ακαδημίες και τη Νόρθεα;» 

«Μου… μου το είχαν πει» απάντησα δειλά. 

Προετοιμάστηκα για την επερχόμενη τσιρίδα. 

«Έτσι μπράβο» είπε ο Ρεμόρ, έχοντας ακόμα το νυστέρι 

καρφωμένο βαθιά μέσα στη φλέβα μου. Δεν το κούνησε. Δεν 

έκανε κίνηση να με πονέσει ή να με ματώσει περισσότερο. «Το 

ήξερες ότι η κοινωνία που έφτιαξαν οι δικοί σου και οι φίλοι 

τους ήταν παράνομη;» 

Ξεροκατάπια. 

«Ναι» ψέλλισα δειλά, πιέζοντας τα χείλη και τα μάτια για 

να αντέξω τον πόνο, που τελικά δεν ήρθε. 

«Κι εσύ γιατί προτίμησες να καταπατήσεις τον νόμο;» 



ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ  Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 

 
27 

 

Τι να πω; Τι να πω; 

«Δεν μου έδωσαν επιλογή» ψιθύρισα. «Απλώς… 

μεγάλωσα εκεί». 

«Και δεν θέλησες ποτέ να φύγεις;» 

«Ό…χι. Είχα την οικογένειά μου εκεί. Έκανα φίλους. 

Είχα…». Η σκέψη του Ίθαν με έκαψε σαν οξύ. «Φίλους». Η 

λέξη έσβησε προτού ακουστεί ολόκληρη. 

«Εδώ είμαστε» είπε ο Ρεμόρ. Αν δεν κρατούσε το 

νυστέρι, θα έβαζα στοίχημα ότι θα έτριβε τα χέρια του από 

ικανοποίηση. «Τι φίλους έκανες;» 

«Φ…ίλους. Λερόιλ και Ρεμόρ». 

Τότε στρίγκλισα υπερβολικά δυνατά, νιώθοντας την αιχμή 

του νυστεριού να πιέζει τη φλέβα μου. Τσίριζα χωρίς παύση, 

όσο τραβούσα μάταια το χέρι μου, προκαλώντας διπλάσιο πόνο 

στο τραύμα και σκίζοντας ακόμα και τον καρπό μου με το 

σχοινί που τον έδενε. Το αίμα έσταζε σαν ποτάμι τώρα μέσα 

στον κουβά. 

«Σταμάτα!» ούρλιαζα. «Σε παρακαλώ!» 

«Σου είπα ότι σιχαίνομαι τους ψεύτες ή όχι;» φώναξε και 

πίεσε ακόμα δυνατότερα το νυστέρι στην πληγή. Κλάματα 

αναμειγνύονταν με τα ουρλιαχτά και τα παρακάλια μου. Δεν 

είχα πονέσει περισσότερο στη ζωή μου. 

«Δεν είπα!» ούρλιαξα για να σταματήσει. «Δεν είπα 

ψέματα! ΔΕΝ ΕΙΠΑ, ΔΕΝ ΕΙΠΑ!» 

«Δηλαδή, δεν είχες φίλους ανθρώπους;». Η πίεση που 

ασκούσε στο νυστέρι ήταν τόση, που νόμιζα ότι σε λίγο θα βγει 

από τον αγκώνα μου. Ήδη τριβόταν στο κόκαλο. «Δεν έκανες 

παρέα με ανθρώπους; Δεν τους συμπαθούσες;»  

«ΈΚΑΝΑ» στρίγκλισα. 

«Ορίστε» είπε ο Ρεμόρ. «Τόσο δύσκολο ήταν να το πεις;» 



ΒΡΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΒΙΒΛΙΟ 2,5 

 
28 

 

Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήθελα να βρίσω. Αντί γι’ 

αυτό, συνέχισα να κλαίω. 

Αποχαιρέτησα το νυστέρι, που βγήκε απότομα από μέσα 

μου, μ’ ένα ουρλιαχτό και μετά ξέσπασα σε περισσότερα 

κλάματα. Ήθελα να πέσω στα γόνατα, αλλά τα σχοινιά στους 

καρπούς μου με ανάγκαζαν να μείνω όρθια. Η μόνη κίνηση που 

μπορούσα να κάνω ήταν να ρίξω το κεφάλι μου μπροστά. Το 

αίμα κυλούσε στο δέρμα μου, πριν βρεθεί στον κουβά. Ο πάτος 

του ήταν κιόλας μαύρος, αλλά φοβόμουν ότι δεν θα με άφηναν 

να φύγω αν δεν τον γέμιζα ολόκληρο. 

Ο Ρεμόρ με πλησίασε ξανά, έχωσε το νυστέρι στην πληγή 

και άρχισε να τη σκαλίζει, προκαλώντας μου ένα ξέσπασμα 

ουρλιαχτών και κλαμάτων. Ο λαιμός μου πονούσε σχεδόν όσο 

και το χέρι μου, αλλά δεν μπορούσα να σταματήσω να φωνάζω. 

Η ποσότητα των δακρύων μου συναγωνιζόταν εκείνη του 

αίματός μου μέσα στον κουβά. 

«Γαμώ», έβρισε ο Ρεμόρ και έβγαλε το νυστέρι από την 

πληγή. Μόρφασα κι άλλο από τον πόνο και τα κλάματα. 

«Φέρτε μου το άλλο», έδειξε ένα από τα νυστέρια πάνω στο 

γραφείο. «Αυτό εδώ δεν κόβει καλά». 

Ο νεαρός Ρεμόρ έφερε το νυστέρι. 

«Άσε να συνεχίσω». Πήρε τη θέση του επικεφαλή στο 

βασανιστήριό μου. 

«Γιατί;» κλαψούρισα. «Γιατί μου το κάνεις αυτό;» 

«Όχι εμείς» απάντησε ο επικεφαλής, «οι φίλοι σου». 

Ο Ρεμόρ με πιο απαλές κινήσεις, αλλά εξίσου επίπονες, 

ζωγράφισε μία μεγάλη κυκλική χαρακιά με το νυστέρι γύρω 

από τη φλέβα. Έκλεισα σφιχτά τα μάτια και για μία ακόμα 

φορά ούρλιαξα. Η πληγή μου διπλασιάστηκε σε μέγεθος και το 

χέρι μου άδειαζε εσωτερικά όλο και περισσότερο. Δεν το 

ένιωθα πια. Είχε μουδιάσει. Ήθελα να πεθάνω εκείνη τη στιγμή 



ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ  Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 

 
29 

 

για να μηδενίσω τον πόνο. Ο κόσμος άρχισε να γυρίζει. 

Μυρμήγκια χόρευαν μπροστά μου και μοναδικό στήριγμά μου 

ήταν τα σχοινιά που με κρατούσαν ολοκληρωτικά. Είχα αφεθεί 

σ’ εκείνα, κι ας έσκιζαν τους καρπούς μου. Δεν με πονούσαν 

ούτε στο ελάχιστο σε σύγκριση με το κόψιμο στη φλέβα. 

«Γιατί;» ψέλλισα με αδυναμία, όχι επειδή λιποθυμούσα, 

αλλά επειδή ακόμα και η προφορά αυτής της μικρής λέξης 

στράγγιζε από μέσα όση δύναμη μού είχε απομείνει. 

«Αυτά παθαίνεις όταν κάνεις παρέα με ανθρώπους» 

απάντησε ο επικεφαλής. «Έπρεπε να τους μισείς τους 

Αποπροσανατόλιστους. Να τους φοβάσαι, όχι να τους 

προστατεύεις. Πού είναι τώρα οι φίλοι σου οι άνθρωποι να σε 

σώσουν;» 

Τον κοίταξα με όσο μίσος μπορούσα να εκφράσω στο 

πονεμένο πρόσωπό μου. 

«Τους σκοτώσατε» απάντησα αδύναμα. 

Ο Ρεμόρ γέλασε. 

«Καημενούλα μου. Λες, αν τους αφήναμε να ζήσουν, να 

έρχονταν να σε σώσουν;» 

«Ν…ναι» απάντησα ζορισμένη. 

«Οι άνθρωποι μάς μισούν!» φώναξε. 

«Σε μισούν γιατί τους μισείς» είπα αδύναμα. Το σώμα μου 

έγερνε ελαφρώς, όσο μου επέτρεπαν τα σχοινιά. Η πρότασή 

μου δεν εμπεριείχε μίσος ή απέχθεια. Ήταν μία σκέτη 

διαπίστωση. «Και αν νομίζεις ότι θα με κάνεις να τους μισήσω 

με τα κόλπα σου…». Δεν βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω. 

Ο Ρεμόρ σταμάτησε. 

«Κόλπα;», παραξενεύτηκε. «Ποια κόλπα;». 

«Με…». Το σώμα μου συσπάστηκε σαν να αργοπέθαινα. 

«Με βασανίζεις. Με κάνεις να πονάω, δήθεν εξαιτίας των… 

ανθρώπων». 
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Όλοι οι Ρεμόρ γέλασαν κοροϊδευτικά. 

«Τελικά δεν είσαι έξυπνη» είπε ο επικεφαλής. «Μάλλον 

είσαι η πιο ηλίθια Λερόιλ που ξέρω. Μην παίρνεις τη λέξη 

αναμόρφωση ακριβώς τοις μετρητοίς. Δεν προσπαθούμε να 

αλλάξουμε τη συμπεριφορά σου, αλλά να αναμορφώσουμε τον 

Προσανατολισμό σου». 

Δεν ήμουν σε θέση να καταλάβω. 

«Μην προσπαθείς… να με ξεγελάσεις. Καλύτερα να με 

σκοτώσεις, παρά… να με βασανίσεις, για να με κάνεις να τους 

μισήσω. Αυτοί ποτέ δεν μου έκαναν κακό». 

«Ανόητη, δεν σε βασανίζω. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να 

αλλάξεις γνώμη για τις γλοιώδεις επιλογές σου. Είναι χαμένος 

κόπος να σου αλλάξω γνώμη. Θα σε σκότωνα, αν δεν σε 

χρειαζόμουν για να σε προσανατολίσω αμέσως στο 

στρατόπεδο». 

«Και τότε…;» 

«Σου παίρνω αίμα». 

«Για… τί;» 

«Είναι όρος των ανθρώπων. Βλέπεις, οι καλοί σου φίλοι 

το μόνο που θέλουν από εσένα είναι το βρωμερό σου αιματάκι. 

Είναι όρος τους για να παραμείνουμε στη Γη και, αν δεν τους 

δώσουμε αυτό που θέλουν, θα μας σκοτώσουν όλους». 

«Ψέματα… ψέματα». 

«Είσαι σίγουρη; Για ξανασκέψου το». 

Δεν απάντησα, γιατί μετά θυμήθηκα ότι μόνο εμάς, τους 

Λερόιλ, κράτησαν ζωντανούς από την κοινωνία. Γιατί; Τι μας 

ήθελαν; Θυμήθηκα τον τρόπο που εξέταζαν τα χέρια και τις 

φλέβες μου όταν μπήκα εδώ. Τα περίεργα λόγια, ότι δεν θα 

αντέξω, ότι είμαι αδύνατη. Την αφαίμαξη. 

Με αργές κινήσεις κοίταξα την Χάνα παραδίπλα. Είδα 

τους ίδιους κουβάδες κάτω από τα χέρια της, να αργογεμίζουν 
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με το αίμα της. Έπαιρναν το αίμα μας. Και τι το ήθελαν οι 

άνθρωποι; 

«Γιατ…;» προσπάθησα να ρωτήσω, αλλά η λέξη έσβησε 

από τα μουδιασμένα χείλη μου. 

«Πάρτε την» διέταξε ο νεαρός που είχε τελειώσει μαζί 

μου. «Πίσω στο κελί». 

«Δεν θα τη σκοτώσουμε;» ρώτησε ένας από τους άλλους 

που δεν μπορούσα να δω. 

«Όχι, φυσικά. Αυτή θα την κρατήσουμε». Τα παπούτσια 

του έδειχναν θολά στα μάτια μου καθώς στεκόταν ακριβώς 

μπροστά μου και με έριχνε πάνω του. «Είσαι τυχερή» μου 

ψιθύρισε στο αυτί. 

Κι εγώ μόνο τυχερή δεν μπορούσα να νιώσω. 

Δεν κατάλαβα πότε με έλυσαν, πότε με κουβάλησαν και 

πότε με έσυραν πίσω στα κρατητήρια. Μακρινά θυμάμαι μόνο 

το κύλισμά μου μέσα στο κελί και τον ήχο της βαριάς 

καγκελόπορτας να βροντοχτυπά πίσω μου. Και μετά έναν ήχο. 

Μία άλλη καγκελόπορτα να ανοίγει, ύστερα ένα κορίτσι να 

ουρλιάζει ‘μπαμπά’ και να κλαίει, σουρσίματα και πάλη, φωνές 

από έναν αρσενικό που έβριζε και φώναζε στους φρουρούς που 

έπαιρναν την κόρη του, πριν χάσω εντελώς την επαφή μου με 

τον κόσμο γύρω μου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΡΟΝΑΛΝΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν ένας περίεργος πόνος αυτός που καταπλάκωνε το 

στήθος μου. Οικείος και γνώριμος, μα όχι δικός μου. Όχι 

σωματικός. Πίκρα, θυμός και στενοχώρια. 

Δεν ήμουν εγώ ο κάτοχος των συναισθημάτων, όμως τα 

βίωνα σαν δικά μου. 

Επειδή τώρα ένιωθα ό,τι κι εκείνη. 

Δεν έπρεπε να έχει τα οράματά μου, όμως τα ζούσε σαν 

δικά της. Τα έβλεπε, άκουγε, περπατούσε μέσα τους, τρόμαζε 

και βυθιζόταν, γινόταν ένα μ’ εμένα, με την ουσία μου, με την 

πηγή της οργής και της εξουσίας που με διέφθειρε, με 

μεταμόρφωνε, έπαιρνε το κομμάτι μου, το προσάρμοζε στον 

εαυτό της, ερχόταν πιο κοντά σ’ εμένα. Γινόταν εγώ. Τα 

οράματά της ήταν δικά μου, κι ας τα βίωνε σαν δικά της. Τώρα, 
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κάθε εμπειρία της ήταν και δική μου και κάθε εμπειρία μου 

δική της. 

Επειδή αναπόφευκτα εκείνη είχε εκπληρώσει το πρώτο 

μέρος της κατάρας. 

Τώρα πια βρισκόμουν μέσα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΑΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ήχος του υγρού που κυλούσε σε κάποιο διπλανό κελί με 

συνέφερε ως έναν βαθμό από την λιποθυμία. Βρήκα έναν 

βρώμικο επίδεσμο δεμένο γύρω από τον αγκώνα μου, με μία 

ματωμένη στάμπα στο σημείο που κάλυπτε τη φλέβα. Δεν 

θυμόμουν να με είχε δέσει κάποιος, όπως δεν θυμόμουν και πώς 

βρέθηκα πίσω στο κελί μου. Οι τελευταίες εξελίξεις ήταν θολές 

στο μυαλό μου. 

Με κόπο σηκώθηκα από το κρύο πάτωμα, αλλά αμέσως 

ζαλίστηκα και έπεσα. Το ταβάνι γύριζε και, όταν έκλεισα τα 

μάτια για να το σταματήσω, ένιωσα να στροβιλίζεται το σώμα 

μου. Συγκεντρώθηκα στην ακοή μου, σε περίπτωση που κάτι 

συνέβαινε στα γύρω κελιά ή τον διάδρομο, όμως άκουσα μόνο 

το στομάχι μου, που γουργούριζε.  
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Στηρίχτηκα σε έναν από τους τοίχους του κελιού και 

ανακάθισα στο πάτωμα. Μέσα στο μισοσκόταδο μπορούσα να 

διακρίνω τρία μπολάκια στην άκρη του κελιού μου. Σύρθηκα 

προς τα εκεί και έχωσα ολόκληρο το πρόσωπό μου στο πρώτο, 

ρουφώντας λυσσασμένα όσο νερό υπήρχε στο εσωτερικό του, 

όσο κιτρινισμένο και βρωμερό κι αν ήταν. Τουλάχιστον ήταν 

δροσερό. Στο διπλανό μπολ βρήκα έναν καφέ χυλό. Το στομάχι 

μου αμέσως γουργούρισε, αλλά τα μάτια μου σιχάθηκαν στη 

γλοιώδη θέα του. Μάλλον δεν ήμουν ακόμα τόσο απελπισμένη, 

ώστε να φάω αυτήν την αηδία. 

Νοσταλγούσα το κυνήγι στη ζούγκλα και το νόστιμο ψητό 

κρέας που μασουλούσαμε ανά ομάδες γύρω από τις φωτιές 

λέγοντας ιστορίες και αστεία, παίζοντας παιχνίδια μίμησης. Ο 

Ίθαν μου ήταν πάντα ο καλύτερος. Ανακάλυπτε κάθε μίμηση 

αντιπάλου και έκανε τους πάντες να γελάνε με τις κινήσεις του 

όταν ερχόταν η σειρά του να παίξει. Παραλίγο να χαμογελάσω 

στη θύμησή του, όταν ξαφνικά άκουσα τη σιδερένια, κεντρική 

πόρτα των κρατητηρίων να ανοίγει και έναν Ρεμόρ να μπαίνει 

στον χώρο. Τα κάγκελα ενός κελιού σείστηκαν, όταν ο 

κρατούμενος Λερόιλ κρεμάστηκε κυριολεκτικά από τους 

φρουρούς, θέλοντας να ορμήσει έξω. 

«Πού είναι;» γρύλισε στον Ρεμόρ που μπήκε μέσα. «Πού 

είναι το παιδί μου;» 

Κανείς δεν του απάντησε. Ο φρουρός συνέχισε να 

περπατάει στον διάδρομο. Μόνος του. Χωρίς κάποιον Λερόιλ. 

Κι εγώ ήξερα ότι όποιος δεν επιστρεφόταν, δεν ζούσε. Εκείνο 

το κορίτσι που άκουσα να ουρλιάζει όταν με έφεραν, δεν θα 

επέστρεφε. 

Θα μας σκότωναν όλους εδώ μέσα. 

«Πού είναι το παιδί μου;» ούρλιαξε ο Λερόιλ από το 

διπλανό κελί. Ένιωσα όλο τον κόσμο γύρω μου να σείεται από 
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τα ουρλιαχτά του. «Πού είναι, σιχαμένοι; Άθλιοι! Τι κάνατε στο 

παιδί μου, βρωμορεμόρ;» 

Ο φρουρός που περιπολούσε εδώ έβγαλε ένα περίεργο 

αντικείμενο από τη ζώνη του, τετράγωνο, στο μέγεθος της 

παλάμης του, και πλησίασε με αυτό τον Λερόιλ που ούρλιαζε. 

Σαν να τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, ο καημένος Λερόιλ 

τινάχτηκε πίσω, κουτούλησε στον τοίχο και έπεσε στο πάτωμα 

του κελιού του με έναν γδούπο. Τον άκουσα να χτυπάει τη 

γροθιά του κάτω επανειλημμένα και μετά να ξεσπάει σε 

κλάματα καθώς ψέλλιζε το όνομα της κόρης του. Η πρώτη 

φορά που άκουγα αρσενικό να κλαίει. Μαζί του βούρκωσαν και 

τα μάτια μου. 

«Χρειάζεσαι κι άλλον;» ρώτησε ο φύλακας των 

κρατητηρίων τον Ρεμόρ που είχε μπει πριν λίγο. 

«Τελείωσαν για σήμερα. Συγκεντρώσαμε αρκετό. Αύριο 

οι υπόλοιποι. Φέρε τους ανθρώπους. Θα τους μεταφέρουμε 

αλλού. Ξεκινούν εκπαίδευση». 

Μία στρατιά φρουρών μπήκε στα κρατητήρια. 

Προχώρησαν μέχρι τα μέσα κελιά, εκεί όπου είχαν παραχώσει 

τους καημένους τους ανθρώπους που έφεραν από τη Νόρθεα. 

Τους κουβάλησαν άγαρμπα προς τα έξω, αλλά τελικά 

αποδείχτηκαν περισσότεροι απ’ όσους μπορούσαν να 

μεταφέρουν, κι έτσι ο περίπολός μας αναγκάστηκε να δώσει 

ένα χεράκι. 

Τώρα ήταν η ευκαιρία μου. Σύρθηκα μπροστά, ανίκανη 

να σταθώ στα πόδια μου, και άρπαξα τα κάγκελα. 

«Έι» ψιθύρισα φωναχτά στον τύπο από το απέναντι κελί. 

Ήταν από τους πρώτους που μετέφεραν στο δωμάτιο με τα 

βασανιστήρια. Και το σημαντικότερο, δεν τον γνώριζα ούτε καν 

φυσιογνωμικά. Δεν τον έφεραν από τη μικτή κοινωνία. Ήταν 
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εδώ από πριν. Μάλλον ο μόνος που είχε επιζήσει από τους 

προηγούμενους που έφεραν εδώ. «Έι, εσύ. Είσαι ξύπνιος;» 

Δεν πήρα απάντηση, είδα, όμως, τη σκούρα σιλουέτα του 

να μετακινείται. Οι Λερόιλ από τα διπλανά κελιά σήκωσαν τα 

κεφάλια και με κοίταξαν. 

«Ναι, ναι εσύ» είπα γεμάτη αγωνία και έριξα μία ματιά 

στην πόρτα, μήπως εμφανιστεί ξαφνικά ο Ρεμόρ. 

Το σώμα του Λερόιλ σύρθηκε μέχρι τα κάγκελα τόσο 

αργά, που, ειλικρινά, αν δεν μας χώριζαν δύο καγκελόπορτες 

και ένας διάδρομος, θα τον χτυπούσα για να κάνει 

γρηγορότερα, κι ας μην είχα σηκώσει ποτέ το χέρι μου σε 

άλλον. 

Τα χέρια μου έτρεμαν από την ανυπομονησία. Τρίβονταν 

με μανία στα κάγκελα που έσφιγγαν. 

Ο άγνωστος άντρας επιτέλους έφτασε στα κάγκελα και τα 

μάτια του μισόκλεισαν από τον χαμηλό φωτισμό, που ήταν, 

όμως, ικανός να τον ενοχλήσει μετά από… δεν ξέρω πόσο 

καιρό έχει περάσει σε αυτό το μπουντρούμι. Μάλλον ούτε 

αυτός θα ήξερε. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και 

ταλαιπωρημένο, ρυτιδιασμένο, τα μάγουλά του ρουφηγμένα 

από την αδυναμία, τα μαλλιά του άπλυτα, λαδωμένα, 

κολλημένα μεταξύ τους σε χοντρές τούφες και άνισα κομμένα. 

Το σώμα του λεπτό. Η απώλεια αίματος τον είχε εξασθενήσει. 

«Ξέρεις πώς θα βγούμε από ‘δω;» τον ρώτησα βιαστικά 

και έριξα μία ακόμα ματιά στην πόρτα. Ήλπιζα αυτός να είχε 

δει περισσότερα απ’ ό,τι εμείς. Κάτι παραπάνω θα ήξερε. «Είδα 

διάφορες πόρτες στον διάδρομο. Ξέρεις πού οδηγούν; Σε έχουν 

πάει εκεί;» 

Οι Λερόιλ από τα άλλα κελιά αναθάρρεψαν και με 

ανυπομονησία περίμεναν την απάντησή του. Ο Λερόιλ με 

κοίταζε σαν να μην καταλαβαίνει τι του λέω. 
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«Έι!» φώναξα λίγο πιο δυνατά και την επόμενη στιγμή το 

μετάνιωσα και κοίταξα έντρομη την πόρτα. Κανείς ακόμα. 

«Σου μιλάω! Ξέρεις πώς να βγούμε από ‘δω;» 

«Μόνο αν σε σκοτώσουν» απάντησε με απάθεια. 

Καταπολέμησα την ανάγκη να τον βρίσω. Είχα χάσει κάθε 

υπομονή. Εγώ, που ποτέ δεν έβριζα και ποτέ δεν θύμωνα. 

«Σοβαρά μιλάω!». Εκείνος δεν απάντησε. «Κοίτα…». 

Μία ακόμα ματιά στην πόρτα, για να βεβαιωθώ ότι παραμέναμε 

αφύλαχτοι. «Ο φύλακας είναι μόνος του εδώ». Πίεσα το μυαλό 

μου να σκεφτεί ένα σχέδιο. «Να… μπορούμε να…». 

Έλα! Σκέψου, σκέψου! 

«Αν τον παρακάμψουμε κάπως, θα μπορέσουμε να του 

πάρουμε τα κλειδιά». Και να πάμε πού; Να πέσουμε στους 

φρουρούς έξω; Και να τον παρακάμψουμε πώς; 

Όχι, Σάρα, σκέψου! 

«Μικρή, αν θες να ζήσεις, κάτσε εκεί πού είσαι» ήταν η 

απάντηση του Λερόιλ πριν αποσυρθεί. 

«Όχι, μη φεύγεις! Εεε!» 

Έτριψα απελπισμένα το μέτωπό μου και προσπάθησα να 

σκεφτώ μία λύση, όταν άκουσα βήματα και μουρμουρητά έξω 

από την κεντρική πόρτα. Ο χρόνος μου τελείωσε. Σύρθηκα 

αμέσως πίσω και ακούμπησα την πλάτη στον τοίχο, βρίζοντας 

από μέσα μου. Βρίζοντας για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ο 

φρουρός μπήκε στα κρατητήρια και κάθε ελπίδα μου να 

δραπετεύσω έκανε φτερά. Έπιασα το μπολ με το νερό και από 

τα νεύρα μου το πέταξα πέρα, αδειάζοντας και τις τελευταίες 

σταγόνες του. 

«Σκασμός!» μου φώναξε ο φύλακας. Πέρασε από το κελί 

μου και συνέχισε να περπατάει. 

Φουρτουνιασμένη, πετάχτηκα πάνω. Τρέκλισα από την 

αδυναμία και έπιασα τα κάγκελα για να μη σωριαστώ. 
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«Εσύ!» του φώναξα. Ο Ρεμόρ με αγνόησε.  

«Δεν ακούς; Είσαι κουφός;» 

Ήλπιζα ότι δεν θα χρησιμοποιούσε επάνω μου εκείνο το 

αντικείμενο, με το οποίο είχε τινάξει πέρα τον Λερόιλ στο 

διπλανό κελί. Η αγένεια δεν ήταν ποτέ μέσα στα προτερήματά 

μου. Πάντα ήμουν υπερβολικά ευγενική και καλή για να βρω το 

θάρρος να μιλήσω άσχημα σε κάποιον, ακόμα και όταν είχα 

δίκιο, όμως τώρα το μόνο που ήθελα να κάνω με αυτόν τον 

κουφό Ρεμόρ ήταν να τον χτυπήσω. 

«Τι θες;» ρώτησε αγριεμένος και στάθηκε μπροστά από το 

κελί μου. Μερικά δευτερόλεπτα πέρασαν μέχρι να σκεφτώ την 

απάντησή μου. Τι ήθελα; Τίποτα. Στην ουσία να βρω έναν 

τρόπο να φύγω. Να δω τι περιέχουν τα άλλα δωμάτια. 

«Κατουριέμαι» είπα τελικά. 

Ο Ρεμόρ με αγνόησε και συνέχισε τη βαρετή βάρδιά του. 

«Τι θα γίνει; Θα με πας στην τουαλέτα ή θα συνεχίσεις να 

κυνηγάς κατσαρίδες για να σκοτώσεις την ώρα σου;». Έπιασα 

τα κάγκελα και προσπάθησα να χώσω το κεφάλι μου ανάμεσα, 

για να τον κοιτάξω. «Κατουριέμαι σου είπα». 

«Κατούρα» μου απάντησε αδιάφορα, χωρίς να με 

κοιτάξει. 

«Ε, πήγαινέ με!» 

«Κατούρα εκεί, ηλίθια», έδειξε το κελί μου. 

«Δεν υπάρχει τίποτα εδώ» διαμαρτυρήθηκα. 

Ο φύλακας πλησίασε ξανά τα κάγκελα κι εγώ τα άφησα 

και στάθηκα στην άκρη της πόρτας, για να εξασφαλίσω πως δεν 

θα με χτυπήσει με κάποιο από τα περίεργα όπλα του. Κίνησε τα 

χέρια του προς τη ζώνη του παντελονιού του. 

Τρομοκρατήθηκα, αλλά αυτός, αντί να πιάσει κάποιο όπλο, 

άνοιξε το κουμπί του παντελονιού, κατέβασε το φερμουάρ και 

έβγαλε το σιχαμερό πουλί του έξω. Το πέρασε μέσα από τα 
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κάγκελα, τη στιγμή που εγώ παραπατούσα έντρομη προς τα 

πίσω. Μόνο όταν άγγιξα τον τοίχο πίσω μου σταμάτησα και 

κοίταξα αηδιασμένη τον κίτρινο πίδακα ούρων που κατέληγε 

μέσα στο τρίτο μπολ, το άδειο. Πλέον, ήξερα σε τι χρησίμευε 

και από πού προερχόταν αυτός ο ήχος που με ξύπνησε. Ο 

σιχαμένος πιτσίλισε και το διπλανό μπολ με το φαγητό μου. 

Ξαφνικά κινήθηκε στρέφοντας το σώμα του σ’ εμένα, με 

αποτέλεσμα να καταβρέξει τα πόδια μου. Με μία τσιρίδα 

πετάχτηκα στην άκρη και χώθηκα στη γωνία του κελιού, 

τινάζοντας τα πόδια μου, αλλά μερικές σταγόνες κυλούσαν ήδη 

στις γάμπες και τα καλάμια μου. Ο Ρεμόρ τίναξε το πέος του 

πριν το βάλει μέσα, κουμπώθηκε και με κοίταξε. 

«Τώρα υπάρχει κάτι για να κατουρήσεις» είπε και 

συνέχισε τη μονότονη περιπολία του. 

Μόρφασα από σιχαμάρα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με 

συγκράτησε από το να κάνω εμετό. 

Ήμουν ευγνώμων που δεν χρειαζόταν να ανασάνω αέρα, 

και μαζί τα αηδιαστικά υγρά του, για να ζήσω. Δεν μπορούσα 

να καθίσω κάπου. Ο βρωμερός Ρεμόρ είχε αφήσει παντού στο 

κελί του τις βρωμιές του. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν 

να περιμένω να στεγνώσουν. 

Και μετά να περιμένω το επόμενο βασανιστήριο, μόνο και 

μόνο για να βγω από το κελί. 
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Καταλάβαινα πως η μέρα άλλαζε, από τις επισκέψεις των 

Ρεμόρ για την αφαίμαξη. Σήμερα είχαν πάρει κιόλας δύο 

Λερόιλ από τα κελιά της δικής μου πλευράς χωρίς να τους 

επιστρέψουν, προτού αρκετοί άλλοι Λερόιλ μάς επισκεφτούν 

στα κελιά. Συνεργάζονταν με τους Ρεμόρ, τους μιλούσαν 

ψιθυριστά. Μόνο ακατάληπτα μουρμουρητά μπορούσα να 

ακούσω. Οι φύλακες τούς άφησαν να σκορπιστούν στον 

διάδρομο και, μάλιστα, άνοιγαν τις πόρτες των κελιών μας, 

ώστε οι Λερόιλ να έρθουν σε επαφή μ’ εμάς. Τι ήταν πάλι αυτό; 

Καινούρια μέθοδος βασανισμού; 

Δεν άκουσα κανέναν να φωνάζει, να πονάει ή έστω να 

κλαψουρίζει. Προσπάθησα να δω τι συνέβαινε στα απέναντι 

κελιά, μήπως και καταλάβω για ποιον λόγο ήρθαν εδώ αυτοί οι 

Λερόιλ. Ένα αισιόδοξο κομμάτι του εαυτού μου ευελπιστούσε 

να μας ελευθερώσουν, αλλά το λογικό και ρεαλιστικό μέρος 
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μου, που πάντα υπερίσχυε, ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να 

ελευθερωθώ ήταν να πεθάνω. Ο ηλικιωμένος Λερόιλ στο 

απέναντι κελί μού υπενθύμιζε ότι κανείς δεν έφευγε από εδώ. 

Όχι τόσο εύκολα. 

Χρατς, χρουτς και ένα περίεργο είδος μηχανικού 

φυσήματος και λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεφυσήματος ήταν 

κάποιοι από τους ήχους που έπιανα, ακολουθούμενοι από 

μονολεκτικά μουρμουρητά ‘Αδύναμος’, ‘Φυσιολογικός’, 

‘Δυνατός’, που φώναζαν οι Λερόιλ στους Ρεμόρ. 

Όταν κάποιος κρινόταν αδύναμος, δύο Ρεμόρ τον έβγαζαν 

από το κελί του και τον τραβολογούσαν έξω από τα 

κρατητήρια, ενώ κάθε φορά ο υπεύθυνος φύλακας κουνούσε 

βιαστικά το χέρι του σαν να λέει ‘τελειώνετε γρήγορα’ και 

συμπλήρωνε «Πάρτε ό,τι μπορείτε από αυτόν». 

Τα μισά κελιά είχαν αδειάσει και μόνο οκτώ ή εννιά 

Λερόιλ είχαμε πλέον απομείνει. Η σειρά του κρατούμενου στο 

απέναντι κελί ήρθε. Ήταν ένας Λερόιλ που κάποιες φορές είχα 

πετύχει να περιφέρεται στη μικτή κοινωνία, ο Ρόμαν, ο αδερφός 

της Χάνα. Προσπάθησε να απομακρυνθεί από τον Λερόιλ και 

ένας φρουρός τον ακινητοποίησε. Δεν παρακολούθησα τη 

συνέχεια, επειδή ένας άλλος Λερόιλ στάθηκε μπροστά από το 

κελί μου και μου έκοψε τη θέα. 

Ο Ρεμόρ που μας φρουρούσε ξεκλείδωσε την πόρτα του 

κελιού μου, ο Λερόιλ μπήκε κι εγώ σύρθηκα πίσω και κόλλησα 

στον τοίχο. Ο Λερόιλ άφησε το βαλιτσάκι που κρατούσε στο 

πάτωμα και, μόλις έσκυψε από πάνω του για να το ανοίξει, 

όρμησα πάνω και τον έσπρωξα για να περάσω. Η άξαφνη φωνή 

του, καθώς έπεφτε στο πάτωμα, ειδοποίησε τον φύλακα να 

έρθει προς το μέρος μου. Με άρπαξε πριν καν προλάβω να 

κάνω βήμα. Αηδίασα και μόνο στη σκέψη πως με άγγιζε με τα 

χέρια που λίγες ώρες πριν είχε πιάσει το πουλί του. 
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«Τς τς τς» είπε σαν να μου κάνει μάθημα για το τι είναι 

σωστό και τι λάθος. Με πέταξε μέσα στο κελί. «Λάθος 

κίνηση», με προειδοποίησε. «Στην επόμενη καίγεσαι». 

Τώρα ο Ρεμόρ στεκόταν μπροστά από το κελί μου και 

φρουρούσε μόνο εμένα, όσο ο Λερόιλ σηκωνόταν όρθιος και 

ψαχούλευε ξανά τη βαλίτσα με τα πράγματά του. Έβγαλε ένα 

περίεργο αντικείμενο και το εφάρμοσε στ’ αυτιά του. Πήρε το 

χέρι μου, αλλά εγώ από φόβο το τράβηξα πίσω. Ο Ρεμόρ, 

έχοντας χάσει πια την υπομονή του, όρμησε στο κελί μου και 

άρπαξε άγαρμπα το χέρι μου. 

«Δώσ’ το το γαμημένο, αλλιώς θα σου το κόψω!» φώναξε 

και το έτεινε προς τον Λερόιλ, τραβώντας το με τόση δύναμη, 

που νόμιζα ότι από στιγμή σε στιγμή ο ώμος μου θα 

εξαρθρωνόταν. 

Ο Λερόιλ πέρασε το χέρι μου μέσα από ένα περίεργο 

κυλινδρικό αντικείμενο, φτιαγμένο από χοντρό ύφασμα, και το 

κούμπωσε στο μπράτσο μου. Άρχισε να πιέζει ένα είδος μικρής 

πλαστικής μπάλας, προέκταση του εργαλείου που ενωνόταν με 

το ύφασμα μέσω ενός χοντρού καλωδίου, και τότε άκουσα το 

φσουτ, εκείνον τον ήχο που έμοιαζε με φύσημα. Όσο ο ήχος 

επαναλαμβανόταν, τόσο το εργαλείο έσφιγγε το μπράτσο μου. 

Μπορούσα να νιώσω τους σφυγμούς μου να χτυπούν πάνω του. 

Με ένα δυνατό ξεφύσημα η λαβή χαλάρωσε και το μπράτσο 

μου ελευθερώθηκε. 

«Δυνατή», αποκρίθηκε ο Λερόιλ στον φύλακα που ακόμα 

με κρατούσε. Εκείνος μου χαμογέλασε ύπουλα. 

«Έχουμε πολλά να περάσουμε ακόμα». 

Συνόδευσε τον Λερόιλ έξω, πριν κλειδώσει ξανά την 

πόρτα του κελιού μου. 

Η επόμενη διπλανή πόρτα άνοιξε και άκουσα αμέσως τον 

Λερόιλ που χθες ούρλιαζε για την κόρη του, να φωνάζει τώρα. 
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Έβριζε και καταριόταν όποιον προσπαθούσε να τον πλησιάσει, 

ενώ μόλις ο Ρεμόρ τον πλησίασε για να τον συμμορφώσει, 

άκουσα καθαρά το φτύσιμο του Λερόιλ. Μόρφασα με 

ικανοποίηση. 

«Μπάσταρδε», γρύλισε ο Ρεμόρ και μετά άκουσα ξανά 

τον ηλεκτρικό ήχο ενός παράξενου όπλου και τις φωνές του 

καημένου Λερόιλ από το ηλεκτροσόκ. Αδύναμος πια έπεσε 

κάτω και ο Λερόιλ με το περίεργο αντικείμενο μπόρεσε να 

κάνει και σε αυτόν την ίδια δουλειά που έκαναν σε όλους. 

«Γερός» είπε στον Ρεμόρ. 

«Τέλεια» απάντησε ο φύλακας. «Ο επόμενος που θα πάει 

μέσα για αίμα θα είσαι εσύ». 

Οι Λερόιλ συγκεντρώθηκαν σε ένα πηγαδάκι με τον 

Ρεμόρ κοντά στην κεντρική, μεταλλική πόρτα και άρχισαν να 

συζητούν ψιθυριστά. Τότε βρήκα την ευκαιρία να συρθώ 

μπροστά και να κάνω νόημα στον Ρόμαν, για να με προσέξει. 

Ανακουφίστηκα όταν με κοίταξε. Σύρθηκε κι εκείνος στα 

κάγκελα του δικού του κελιού για να φτάσει πιο κοντά μου. 

Κούνησα τα χέρια, δείχνοντάς του τον δρόμο προς την 

πόρτα και μετά εκείνον, εμένα και όλο το μέρος εδώ, με την 

ελπίδα να καταλάβει. Εκείνος κούνησε καταφατικά το κεφάλι 

συμφωνώντας, αλλά ανασήκωσε τους ώμους σαν να με ρωτάει 

πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από ‘δω. Έφερα το δάχτυλο 

στον λαιμό μου και τον διαπέρασα από τη μία άκρη μέχρι την 

άλλη και μετά έδειξα τον φρουρό. Ανασήκωσε ξανά τους 

ώμους ρωτώντας με πώς θα τον σκοτώσουμε. Έδειξα επάνω 

μου το σημείο όπου κανονικά βρίσκεται η ζώνη του φρουρού 

και έπειτα έκανα μία κίνηση με τη γροθιά μου σαν να του 

δείχνω ότι κρατάω μαχαίρι και το κατεβάζω στον λαιμό του 

Ρεμόρ. 
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Ο Ρόμαν ένευσε αρνητικά και, φέρνοντας τις ανοιχτές 

παλάμες του τη μία κοντά στην άλλη, μου έδειξε ότι ο Ρεμόρ θα 

μας πιάσει αν προσπαθήσουμε να τον σκοτώσουμε με ένα από 

τα δικά του όπλα και μετά θα σκοτώσουν εμάς. 

Ανασήκωσα τους ώμους σε μία κίνηση απόγνωσης και 

θυμού, ρωτώντας τον πώς να τον πιάσουμε. Δυσκολευόταν να 

μου δείξει με χειρονομίες αυτό που ήθελε, οπότε άρχισε να 

προφέρει αργά και χωρίς καθόλου ήχο μία πρόταση. 

Χρειαζόμαστε ένα όπλο από πριν, ήταν η φράση που σχημάτισε 

με τα χείλη του. Σωστά. Καλύτερα να είχαμε ένα όπλο από 

πριν, παρά να το παίρναμε εκείνη την ώρα από τον Ρεμόρ, ώστε 

να βγάζαμε γρήγορα από τη μέση τον φρουρό πριν προλάβει να 

αντιδράσει. 

Τον ρώτησα ξανά πώς. Η μόνη του απάντηση ήταν να 

ανασηκώσει κι εκείνος τους ώμους απογοητευμένος. Τον 

κοίταξα ενοχλημένη και προσπάθησα να σκεφτώ. 

Ένα όπλο από πριν. Ένα όπλο από πριν. 

Τα μάτια μου γούρλωσαν. Θυμήθηκα! Δεν είχα δει μόνο 

επάνω στη ζώνη του Ρεμόρ όπλα. Είχα δει και σ’ εκείνο το 

τραπέζι, στην αίθουσα με τον Διπάσσαλο. Τα νυστέρια. 

Ο Ρόμαν κατάλαβε ότι σκεφτόμουν κάτι, γιατί τον είδα να 

κουνάει τα χέρια μέσα στο κελί του, προσπαθώντας να με κάνει 

να τον προσέξω. Προσπάθησα με χειρονομίες να του δώσω να 

καταλάβει ότι στην αίθουσα που μας βασάνισαν υπάρχουν 

νυστέρια επάνω στο τραπέζι. Το πώς θα τα παίρναμε ήταν κάτι 

που δεν ήθελα να σκεφτώ, επειδή ήξερα ότι έπρεπε πρώτα να 

πάρουν εκεί μέσα έναν από τους δύο μας. 

Ο Ρόμαν δεν καταλάβαινε. Σταμάτησα να χειρονομώ και, 

όπως έκανε αυτός προηγουμένως, σχημάτισα τις λέξεις που 

συνέθεταν τη φράση ‘στην αίθουσα με τον Διπάσσαλο 

υπάρχουν νυστέρια’. Πάλι, όμως, δεν κατάλαβε. Επανέλαβα, 
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κινώντας τα χείλη μου πιο αργά και καθαρά. Δεν κατάλαβα ότι 

πλέον ψέλλιζα τα λόγια μου, ότι ο διάδρομος ήταν τώρα 

ήσυχος, οι Λερόιλ είχαν φύγει και ο Ρεμόρ στεκόταν μπροστά 

από το κελί μου και χαμογελούσε με το πιο ύπουλο χαμόγελό 

του. 

Πάγωσα. 

«Κάποια έχει όρεξη για κουβεντούλα εδώ;», με 

ειρωνεύτηκε. 

«Ό… όχι. Διψούσα και… του είπα αν μπορεί να μου 

σπρώξει το νερό του». 

«Μα έχεις πολύ νερό. Και δεν το έχεις αγγίξει καθόλου» 

είπε δήθεν παραπονιάρικα. Το κεφάλι μου κατέβηκε στα μπολ 

που είχε κατουρήσει αυτός και ήταν ακόμα γεμάτο. «Εμπρός, 

πιες το». 

Μαζεύτηκα και κρατήθηκα να μην ξεράσω. 

«Πιες το» επανέλαβε αγριεμένα. «Να σε δω». 

Κούνησα αρνητικά το κεφάλι, υιοθετώντας μία 

κλαψιάρικη έκφραση. 

«Μήπως είναι μπαγιάτικο και δεν σου αρέσει; Μήπως 

προτιμάς να σου το ανανεώσω;». Έπιασε το πουλί του πάνω 

από το παντελόνι. «Άνοιξε το στόμα σου να το βάλω 

κατευθείαν μέσα». 

Με πολλαπλές και κοφτές επαναλαμβανόμενες κινήσεις 

κουνούσα το κεφάλι δεξιά και αριστερά. 

«Τότε, πιες αυτό» είπε και έδειξε το μπολ. 

«Συγγνώμη» ψέλλισα. 

«Πιες το!» 

«Σε… παρακαλώ. Δεν είπαμε κάτι». 

Το κεφάλι του Ρεμόρ χαμήλωσε κι άλλο και κόλλησε στα 

κάγκελα μπροστά από το δικό μου. 
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«Αν δεν το πιεις θα αναγκαστώ να πω στους φρουρούς 

δίπλα ότι μιλούσες. Και ξέρεις πώς τιμωρούν αυτοί τους 

ταραξίες; Ω, μα και βέβαια ξέρεις. Πιες το λοιπόν». 

Δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Τότε, εκείνος πέρασε 

αστραπιαία το χέρι του μέσα από τα κάγκελα, άρπαξε το πίσω 

μέρος του κεφαλιού μου και το κατέβασε στο μπολ, μερικά 

εκατοστά πριν μου το βουτήξει μέσα. Οι μπροστινές τούφες 

των μαλλιών μου έπεσαν μπροστά και βράχηκαν από τις 

βρωμιές του. Η μύτη μου σχεδόν ακουμπούσε την επιφάνεια 

του μπολ. 

Κλαψούρισα, αφού ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω. 

Το χέρι του Ρεμόρ έτρεμε στο κεφάλι μου σαν προειδοποίηση 

πως ανά πάσα στιγμή θα με βουτούσε μέσα. 

«Αν δεν το πιεις, θα σε πάω μέσα» γρύλισε. 

Δεν απάντησα, κι εκείνος έσπρωξε λίγο ακόμα το κεφάλι 

μου. Η μύτη σχεδόν βούτηξε ολόκληρη και τα χείλη μου 

ακούμπησαν στην επιφάνεια. 

«Μέσα!» τσίριξα με κίνδυνο να ρουφήξω κι άλλα από τα 

σιχαμερά υγρά του. «ΜΕΣΑ, ΜΕΣΑ, ΜΕΣΑ!» 

Ο Ρεμόρ με άφησε αμέσως και ξεκλείδωσε την πόρτα, τη 

στιγμή που εγώ ξερνούσα μέσα στο σιχαμερό μπολ, με 

αποτέλεσμα τα κάτουρα του Ρεμόρ να ξεχειλίσουν στο πάτωμα, 

ολόγυρα από το σκεύος. Δεν με άφησε να ηρεμήσω. Με 

γράπωσε αμέσως από τις μασχάλες και με ανάγκασε να σταθώ 

στα πόδια μου, καθώς με έσπρωχνε έξω από το κελί. Τρέκλισα 

από την αδυναμία και πιάστηκα από τα κάγκελα του απέναντι 

κελιού, εκείνου που βρισκόταν ο Ρόμαν. Μία ματιά του ήταν 

ικανή για να μου δώσει να καταλάβω ότι τώρα ήταν η ευκαιρία 

που ψάχναμε. Θα πήγαινα στην αίθουσα με τα νυστέρια. 

Όμως, δεν μπορούσα να νιώσω τυχερή γι’ αυτό. 
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Ο πόνος ήταν το ίδιο ανυπόφορος με την προηγούμενη 

φορά. Ίσως και περισσότερο, επειδή τώρα ήξερα, πριν με 

φέρουν εδώ, με τι θα ερχόμουν αντιμέτωπη. 

Δεν είχα προλάβει να γιατρευτώ από την προηγούμενη 

αφαίμαξη, όταν η αιχμή του νυστεριού μπήχτηκε πάλι στο 

δέρμα μου. Το ουρλιαχτό μου έτριξε κάθε αντικείμενο και 

έπιπλο του δωματίου, μαζί με τις φωνητικές μου χορδές. Όταν 

πια πόνεσε ο λαιμός μου από τις κραυγές, έβηξα και έγειρα το 

κεφάλι μπροστά, αλλά έβαλα τα δυνατά μου να κρατηθώ. Δεν 

θα λιποθυμούσα. Θα κατέστρεφα τα πάντα και θα ήμουν 

αναγκασμένη να υπομείνω ένα ακόμα μαρτύριο. 

Λίγο ακόμα έπρεπε να περιμένω. Λίγο ακόμα. 

Μου είχαν πάρει ήδη αρκετό αίμα. Ο κουβάς κάτω από το 

χέρι μου είχε γεμίσει σχεδόν, και η αυξανόμενη ζαλάδα που 

σκοτείνιαζε την όρασή μου απειλούσε να με αφήσει αναίσθητη. 
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Όχι. Δεν έπρεπε να μείνω αναίσθητη! 

Σαν αυτή η σκέψη να με ταρακούνησε, άνοιξα διάπλατα 

τα μάτια πριν βυθιστώ, χωρίς να δω τίποτα πέρα από μαυρίλα. 

Τρομοκρατημένη, τίναξα το κεφάλι δεξιά και αριστερά για να 

συνέλθω. Προσπαθούσα να φανώ ψύχραιμη. Η έλλειψη αίματος 

έφταιγε. Δεν είχα μείνει τυφλή. Σε λίγο θα έβλεπα και πάλι. 

Έγειρα πίσω αυτήν τη φορά. Το μαύρο τοπίο ξεθόλωνε αργά 

και μπορούσα να δω το ασοβάτιστο ταβάνι. 

«Τελειώσαμε» είπε ο βασανιστής. «Πάρτε την». 

Ο σφυγμός μου άρχισε να χτυπάει δυνατότερα απ’ ό,τι 

προηγουμένως. 

Οι Ρεμόρ τύλιξαν το χέρι μου με μία γάζα, για να μην 

αιμορραγώ, και με ξεκρέμασαν από τις θηλιές του πασσάλου. 

Κρατήθηκα γερά επάνω στον ένα προτού σωριαστώ. Ευτυχώς, 

ο νεαρός βασανιστής καθάριζε το νυστέρι του εκείνη την ώρα 

και οι άλλοι δύο μετέφεραν με προσοχή τον κουβά με το αίμα 

μου, για να μη χυθεί σταγόνα. Έτσι, μόνο ένας φύλακας με 

κρατούσε. 

Περπάτησα άτσαλα και παραπάτησα προς το γραφείο. 

«Δεν… αισθάνομαι…» είπα ψέματα και μετά άφησα 

ολόκληρο το βάρος μου να με παρασύρει κάτω. Το πόδι μου 

χτύπησε στη γωνία του γραφείου καθώς έπεφτα και εκεί 

βόγκηξα στ’ αλήθεια. Ο κορμός μου από τη μέση και πάνω 

απλώθηκε στην επιφάνεια του γραφείου και, πέφτοντας, 

τράβηξα μαζί μου όλα τα αντικείμενα και τα χαρτιά που 

υπήρχαν επάνω. Μαζί και τα νυστέρια. Μερικά από αυτά με 

έκοψαν επιφανειακά στα χέρια. Σωριάστηκα μπρούμυτα στο 

πάτωμα, με πλήθος από αντικείμενα και νυστέρια να πέφτουν 

επάνω και δίπλα μου και διάφορα έγραφα να χορεύουν στον 

αέρα πριν προσγειωθούν σε διάφορες θέσεις στο βρωμερό 

πάτωμα. 
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«Σκατά» μουρμούρισε ο νεαρός βασανιστής. Έτρεξε προς 

το μέρος μου, τη στιγμή που ο Ρεμόρ που με κρατούσε είχε ήδη 

σκύψει από πάνω μου για να με σηκώσει. 

Εγώ, όμως, είχα προλάβει. 

Το νυστέρι που είχα πλακώσει με το σώμα μου είχε χωθεί 

μέσα στο σορτσάκι μου εκείνα τα δευτερόλεπτα που ήμουν 

ξαπλωμένη. Αν είχα μάθει κάτι από το κυνήγι στη ζούγκλα, 

ήταν να κινούμαι αστραπιαία και με λεπτούς χειρισμούς. 

Ο νεαρός Ρεμόρ με σήκωσε. 

«Συγγνώμ…» προσπάθησα να ψελλίσω στο αυτί του. 

Γραπώθηκα επάνω του, με την ελπίδα να του αποσπάσω την 

προσοχή και να μην ελέγξει εκείνη τη στιγμή τα μαχαίρια. 

Κλαψούρισα παραπονιάρικα. Τα χείλη μου ήταν 

κολλημένα στον λαιμό του και το σώμα μου είχε γίνει ένα με το 

δικό του. Έσφιξε τη μέση του και τον γοφό μου -τον γοφό που 

μόνο ο Ίθαν έπιανε, σιχαμένε Ρεμόρ- και με μετέφερε στο κελί 

μου. Νομίζω πως με ακούμπησε μαλακά στο πάτωμα και 

έβγαλε τα μαλλιά από το πρόσωπό μου, πριν με κλειδώσει ξανά 

και χάσω τελικά τις αισθήσεις μου. 
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Ένας μεταλλικός ήχος, που χτυπούσε πλάι στο κεφάλι μου 

μου θύμισε πως έπρεπε να συνέλθω. Κάτι έπρεπε να κάνω. Κάτι 

είχα αφήσει στη μέση. 

Ακολούθησε ένα σούρσιμο. 

Κοίταξα προς την πόρτα του κελιού και αμέσως σύρθηκα 

πίσω με όση δύναμη μού είχε απομείνει. Το χέρι μου χώθηκε 

ανάμεσα από τα πόδια, για να βεβαιωθώ ότι το νυστέρι 

βρισκόταν ακόμα μέσα στο σορτσάκι μου και, το 

σημαντικότερο, ότι δεν φαινόταν, επειδή μπροστά μου, πίσω 

από την πόρτα του κελιού, βρισκόταν ο νεαρός Ρεμόρ. Είχε 

μόλις περάσει μέσα από τα κάγκελα ένα μπολ και το έσερνε 

προς το μέρος μου. 
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Τον κοίταξα αμίλητη. Τα μάτια του ήταν ήρεμα, όπως και 

όλο του το πρόσωπο. Μου έριξε μία ματιά, προτού σηκωθεί 

όρθιος. 

«Τι είναι αυτό;» έσπευσα να ρωτήσω και δειλά σύρθηκα 

προς το μεταλλικό μπολ. 

«Κρέας. Για να δυναμώσεις» είπε κι έφυγε. Για αρκετή 

ώρα κοιτούσα το φαγητό από φόβο μήπως περιείχε κάτι 

περίεργο μέσα. Τελικά υπέκυψα στην πείνα μου. Όρμησα στο 

μπολ και έπιασα το κρέας με χέρια που έτρεμαν από την 

αδυναμία, πριν αρχίσω να το τραγανίζω λαίμαργα. Αφράτο και 

ζουμερό, χωρίς κόκαλα, κατέβαινε εύκολα στον οισοφάγο, 

πολλές φορές χωρίς να το μασάω σωστά. Ένα κομμάτι στάθηκε 

στον λαιμό μου και αμέσως έβηξα. Σε δευτερόλεπτα το κρέας 

ήταν παρελθόν. Αν εκείνος ο Ρεμόρ ήξερε ότι έτσι με βοηθάει 

να δραπετεύσω, μάλλον δεν θα προσφερόταν να με δυναμώσει. 

Σκούπισα τα χέρια μου στο ελάχιστο ύφασμα που 

φορούσα, έφτασα γονατιστή μέχρι τα κάγκελα και έλεγξα έξω. 

Δεν μπορούσα να καταλάβω αν ο ήλιος είχε δύσει ή όχι, πόσα 

φεγγάρια είχαν περάσει από τη μέρα που με έφεραν εδώ, ή 

πόσες πανσέληνοι. Το μοναδικό φως που έβλεπα ήταν το 

τεχνητό, ξεφτισμένο κίτρινο, υπολόγιζα όμως ότι δεν είχα χάσει 

πολλές δύσεις του ήλιου, μιας και με είχαν μεταφέρει μόνο δύο 

φορές στο δωμάτιο με τον Διπάσσαλο. 

Περίμενα λίγο, ώσπου να με πιάσει η τροφή και, όταν 

βρήκα για τα καλά τις αισθήσεις μου, έχωσα το χέρι ανάμεσα 

στα πόδια μου και ένιωσα την επιφάνεια του νυστεριού να 

πιέζει τη σάρκα μου. Με λύπη συνειδητοποίησα ότι ήταν 

μικρότερο απ’ όσο υπολόγιζα. Η γροθιά μου το έκρυβε 

ολόκληρο μέσα της. 

Προσπάθησα να προσελκύσω με κάποιον τρόπο τον 

φρουρό. Μόνο που τότε άκουσα τη βαριά μεταλλική πόρτα των 
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κρατητηρίων να ξεκλειδώνει και το αίμα πάγωσε στις φλέβες 

μου. 

Πλάκα κάνεις. Όχι, σε παρακαλώ! Όχι τώρα! 

Σύρθηκα βιαστικά πίσω και κόλλησα στη γωνία του 

κελιού μου, με το χέρι πίσω από την πλάτη και τη γροθιά μου 

να σφίγγει το νυστέρι τόσο δυνατά από την αγωνία, που η αιχμή 

του είχε ήδη χωθεί στην παλάμη μου. Ωραία, τουλάχιστον είναι 

κοφτερό. Μερικοί Ρεμόρ προχώρησαν στον διάδρομο, 

στάθηκαν μπροστά από τα κελιά και προσπάθησαν να 

αποφασίσουν ποιον Λερόιλ θα πάρουν μαζί τους. 

Ας μην είμαι εγώ! Δεν γίνεται να πάρουν πάλι εμένα. Σε 

παρακαλώ, ας μην είμαι εγώ! 

Όταν, όμως, ένας Ρεμόρ στάθηκε μπροστά μου και έβγαλε 

από τη ζώνη του μία αρμαθιά κλειδιά για να ανοίξει τη δική 

μου πόρτα, ένιωσα πραγματικά πως πανικοβάλλομαι. Το σώμα 

μου κινήθηκε νευρικά και άρχισα να αναζητώ ένα μέρος όπου 

θα μπορούσα να κρύψω το νυστέρι μου ώσπου να επιστρέψω. 

Πουθενά. Τρεις τοίχοι, μία πόρτα, ένα πάτωμα και τρία μπολ, 

που μπορούσαν να μου τα πάρουν ό,τι ώρα ήθελαν, ήταν όλα τα 

υπάρχοντα του κελιού μου. 

Το νυστέρι καρφώθηκε ακόμα πιο βαθιά μέσα στην 

παλάμη μου, όταν ο Ρεμόρ βρήκε το κατάλληλο κλειδί για την 

πόρτα μου. Ο κορμός μου τεντώθηκε νευρικά. Θα του ορμούσα, 

δεν είχα επιλογή. Όμως, μετά θα ορμούσαν όλοι οι άλλοι επάνω 

μου. Θα με σκότωσαν αμέσως. 

Όχι! Σκέψου, Σάρα! 

Η σωτηρία ήρθε από αλλού. 

«Όχι αυτή» είπε τελευταία στιγμή ο νεαρός Ρεμόρ. 

Αμέσως ο κορμός μου χαλάρωσε και έπεσε καμπουριαστός 

πάνω στα γονατισμένα πόδια μου. Χωρίς να το καταλάβω, 
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έριξα ένα χαμόγελο ευγνωμοσύνης στον νεαρό Ρεμόρ που με 

κοίταζε. 

«Τότε ποιον;» ρώτησε ένας άλλος. 

«Πάρτε αυτόν εδώ» είπε ο νεαρός και έδειξε τον 

ηλικιωμένο Λερόιλ από το απέναντι κελί, τον άγνωστο. Έφυγαν 

όλοι μαζί, αφήνοντας τον συνηθισμένο φρουρό μόνο να μας 

φυλάει. 

Τώρα, που και οι Ρεμόρ ήταν απασχολημένοι! 

Έριξα μία ματιά στη σχισμή ανάμεσα στην καγκελόπορτα 

και το πάτωμα. Ήταν αρκετά μεγάλη, ώστε να χωρέσει το χέρι 

μου για να βάλει τρικλοποδιά στον Ρεμόρ τη στιγμή που θα 

περνούσε μπροστά από το κελί μου, να πέσει και να τον σύρω 

κοντά μου για να τον χτυπήσω με το νυστέρι. 

Όμως μέχρι τότε θα έχει φωνάξει τους υπόλοιπους. Ίσως 

να έχει προλάβει και ο ίδιος να αρπάξει το μαχαίρι από τη ζώνη 

του και να μου επιτεθεί. 

Όχι. Έπρεπε να τον βγάλω από τη μέση, προτού εκείνος 

προφτάσει να φωνάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να τον 

έχω κοντά μου. 

«Ει!» του φώναξα και πετάχτηκα πάνω. Το αριστερό μου 

χέρι σχημάτιζε ακόμα γροθιά που μέσα της έκρυβε το νυστέρι. 

Ήλπιζα μόνο να μην τρέχει αίμα και με προδώσει. Ο Ρόμαν από 

το απέναντι κελί με κοίταξε με ενδιαφέρον, σαν να κατάλαβε 

ότι κάτι σκάρωνα. Διακριτικά σύρθηκε προς τα κάγκελα. 

«Τι θες να κατουρήσω αυτήν τη φορά;» ρώτησε 

βαριεστημένα ο Ρεμόρ και συνέχισε να περπατάει στον 

διάδρομο. 

Για μία στιγμή σκέφτηκα να του πετάξω το νυστέρι. Αντί 

γι’ αυτό, έπιασα ένα άδειο μπολ και του το πέταξα στο κεφάλι. 

Ο Ρεμόρ κοκάλωσε από την έκπληξη -είχε γυρίσει πλάτη και 

δεν πρόλαβε να δει τι έκανα-, και μετά ήρθε σχεδόν τρέχοντας 
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κατά πάνω μου. Προσπάθησα να μην απομακρυνθώ, όσο κι αν 

φοβόμουν, όσο κι αν έτρεμαν τα πόδια μου. Ο φρουρός πέρασε 

το χέρι του ανάμεσα, πιάνοντάς μου τα μαλλιά. Με τράβηξε και 

σχεδόν κόλλησε τα στόματά μας, το δικό μου στεγνό και το 

δικό του σαλιωμένο. 

Έσφιξα το νυστέρι στην παλάμη μου. 

«Τι θέλεις, καριόλα;» φώναξε και μερικά σάλια 

πετάχτηκαν στο πρόσωπό μου. «Θα το βουλώσεις ή θα σου 

δείξω πόσο σιχαμένος μπορώ να γίνω, βουλώνοντας το στόμα 

σου με το πουλί μου;» 

Το δεξί του χέρι συνέχιζε να σφίγγει τη χαίτη μου και το 

άλλο κινήθηκε προς το κουμπί του παντελονιού του για να το 

ξεκουμπώνει. Ο σιχαμερός Ρεμόρ δεν ήξερε, όμως, ότι εκείνη 

τη στιγμή το αριστερό μου χέρι με το νυστέρι κατευθυνόταν 

ορμητικά στον λαιμό του. 
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Ο Ρεμόρ άφησε έναν ήχο υπόκωφο, σαν να κόπηκε η 

ανάσα του απότομα. Το κράτημά του άρχισε να εξασθενεί και 

τα μαλλιά μου γλίστρησαν από την παλάμη του και έπεσαν στα 

πλευρά μου. 

Δάκρυα κυλούσαν στα μάτια μου. Ένας πόνος 

διαφορετικός από όσους είχα ζήσει μέχρι σήμερα, σωματικός ή 

ψυχικός, πότισε σαν σκούρα κηλίδα την ψυχή μου. Το να 

αφαιρείς ζωές, έστω και ζώων, για να τραφείς, καμιά φορά είναι 

αναγκαίο. Το να αφαιρείς, όμως, ζωές άλλων πλασμάτων, 

σχεδόν όμοιων μ’ εσένα, δεν σηκώνει ελαφρυντικά. Είναι 

δείγμα πως τα πράγματα εξελίσσονται άσχημα για τον κόσμο 

μας. 

«Σιχαμένε» γρύλισα, μισοκλαίγοντας. Μισούσα αυτόν τον 

Ρεμόρ που με ανάγκασε να τον σκοτώσω. 
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Η παλάμη του είχε μείνει ακίνητη επάνω μου, σαν να μην 

είχε συνειδητοποιήσει ούτε ο ίδιος τι συνέβη. Ακόμα και να 

ήθελε να με αποκρούσει, δεν προλάβαινε, έτσι όπως το χέρι του 

ήταν χωμένο μέσα από τα κάγκελα και κρατούσε το κεφάλι 

μου. Γι’ αυτό κι εγώ έβγαλα βιαστικά το νυστέρι από τον λαιμό 

του και το έχωσα ξανά μέσα, λίγα εκατοστά πιο δίπλα από την 

προηγούμενη πληγή. 

Το σώμα του σωριάστηκε μπροστά στο κελί μου. Τα 

μάτια του είχαν μείνει ανοιχτά και τα δικά μου γουρλωμένα, 

καρφωμένα σ’ εκείνον. Το χέρι μου βρισκόταν ακόμα στον 

αέρα και το νυστέρι έλαμπε στα σημεία που δεν είχε καλυφθεί 

με σκούρο κόκκινο αίμα. 

Ακούστηκε φασαρία. Λερόιλ από τα απέναντι κελιά 

πετάχτηκαν επάνω και γράπωσαν τα κάγκελα, για να βρεθούν 

πιο κοντά στον διάδρομο και να δουν καλύτερα. 

«Τι έκανες;» ρώτησε μία. Ήμουν πολύ σοκαρισμένη για 

να της απαντήσω ή να την κοιτάξω. Νομίζω πως άρχισα να 

τρέμω. Τ’ αυτιά μου βούιζαν. 

Οι Λερόιλ στα διπλανά μου κελιά μουρμούριζαν. 

«…ελιά!» άκουσα μακρινά. «Έι, έι, κοπελιά. Σάρα!» 

φώναξε σιγανά ένας άλλος και τότε σήκωσα το βλέμμα. Ο 

Ρόμαν με καλούσε. Είχε γραπώσει τα κάγκελα του κελιού του 

και προσπαθούσε να μου τραβήξει την προσοχή. «Τα κλειδιά! 

Πάρε τα κλειδιά και άνοιξε! Γρήγορα!» 

Σαν να βγήκα από ένα σύννεφο θολούρας και οκνηρίας, 

έκρυψα το νυστέρι στο σορτσάκι μου και έπεσα στα γόνατα. Το 

τρέμουλο και το αίμα επάνω μου με δυσκόλευαν κάθε φορά 

που τα δάχτυλά μου γλιστρούσαν στις μεταλλικές λαβές της 

ζώνης του Ρεμόρ. Κάτι χειρίστηκα λάθος και όλα τα κλειδιά 

ξέφυγαν από τον κρίκο και χύθηκαν στο πάτωμα, 

αναπαράγοντας τον πιο ενοχλητικό, μεταλλικό θόρυβο. 
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Κάποιος έβρισε. 

«Όχι, όχι» μουρμούρισα πανικόβλητη και πίεσα κάτω τα 

κλειδιά με τις παλάμες μου για να σταματήσω τη φασαρία. 

Στράφηκα στην πόρτα ταυτόχρονα με όλους τους υπόλοιπους 

Λερόιλ, αναμένοντας τη στιγμή που κάποιος Ρεμόρ θα είχε 

ακούσει και θα ορμούσε μέσα. 

«Γρήγορα!» είπε ένας, όταν κατάλαβε ότι κανείς δεν 

ερχόταν. «Κάνε γρήγορα!» 

Άρχισα να μαζεύω τα κλειδιά, κάποια αρπάζοντας και 

άλλα σέρνοντάς τα στο πάτωμα προς το μέρος μου, αφού ήταν 

αδύνατον να χωρέσουν όλα στην παλάμη μου. Τα δοκίμαζα 

στην κλειδαριά. Δεν ξέρω αν ευθύνονταν τα ίδια τα κλειδιά ή 

τα χέρια μου που έτρεμαν, αλλά κανένα δεν εφάρμοζε στο 

λουκέτο του κελιού μου. 

«Έλα!» είπε με αγωνία ο Ρόμαν. 

«Προσπαθώ» γρύλισα, επιμένοντας να δοκιμάζω κλειδιά. 

Όλα τα ακατάλληλα είχαν συγκεντρωθεί σε μία στοίβα δίπλα 

μου, για να μην κάνω τη βλακεία και τα χρησιμοποιήσω ξανά. 

«Αυτό είναι, αυτό είναι!» φώναξε ο Ρόμαν, με 

περισσότερο ενθουσιασμό απ’ ό,τι θα έπρεπε, όταν το σωστό 

κλειδί χώθηκε ολόκληρο στην κλειδαριά. Οι Λερόιλ από τα 

υπόλοιπα κελιά του μουρμούριζαν να σωπάσει. 

Η πόρτα μου άνοιξε, κινήθηκε προς τα μέσα. Πετάχτηκα 

αμέσως πάνω και όρμησα έξω από το κελί. 

«Εδώ» ψιθύρισε όσο πιο φωναχτά μπορούσε ο Λερόιλ 

από δίπλα μου. 

«Όχι, εδώ» είπε αγχωμένος ένας άλλος. Ο ένας μετά τον 

άλλον συνέχιζαν να μου υποδεικνύουν να ελευθερώσω τον 

καθένα τους, όσο εγώ στριφογυρνούσα από την πλευρά του 

ενός, στη μεριά του άλλου, αναποφάσιστη για το πού να πάω 

πρώτα. 
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«Σταματήστε!» ψιθύρισα. Έσπρωξα όλα τα κλειδιά στον 

Ρόμαν. «Άνοιξε και ελευθέρωσε και τους άλλους». 

Εκείνος, χωρίς να ρωτήσει τι θα έκανα, άρπαξε όσα 

περισσότερα κλειδιά μπορούσε και άρχισε να τα δοκιμάζει στην 

κλειδαριά, τη στιγμή που εγώ έσκυβα ξανά πάνω από τον 

Ρεμόρ και ψαχούλευα κάθε πόντο της ζώνης και της στολής του 

για όπλα. Θυμόμουν εκείνο το αντικείμενο που χρησιμοποίησε 

πάνω στον καημένο Λερόιλ που έκλαιγε για την κόρη του. 

Έπρεπε να το βρω. 

Ο Ρόμαν ελευθερώθηκε και προχώρησε στο επόμενο κελί, 

για να ελευθερώσει περισσότερους, όσο εγώ συνέχιζα να 

ψάχνω. Οι ελεύθεροι Λερόιλ πολλαπλασιάζονταν, αλλά τα 

όπλα που μάζεψα από τον Ρεμόρ παρέμεναν μόνο τρία. Δύο 

μαχαίρια και το ηλεκτρικό αντικείμενο. 

«Δεν φτάνουν» είπε ο Ρόμαν. «Είμαστε εννιά και είναι 

τρία». 

«Τέσσερα» είπα και έβγαλα από το σορτσάκι μου το 

νυστέρι. 

«Και πάλι». 

Έδωσα στον Ρόμαν και στον γκριζομάλλη Λερόιλ, που 

αναζητούσε την κόρη του, τα μαχαίρια. Στο τέλος έδωσα στον 

κοκκινομάλλη το περίεργο αντικείμενο με τον ηλεκτρισμό. 

«Σχέδιο;» ρώτησε ο κοκκινομάλλης. Οι Λερόιλ 

κοιταχτήκαμε αμίλητοι. 

«Να ορμήσουμε εκεί που μας πήγαν» γρύλισε ο 

γκριζομάλλης. Ήταν τόσο απελπισμένος να βρει τη μικρή του 

Λερόιλ, που δεν σκεφτόταν καθαρά. 

«Όχι», πετάχτηκα μπροστά του. «Θα μας κατασπαράξουν. 

Έχουν περισσότερα όπλα και είναι εκπαιδευμένοι. Δεν πρέπει 

να καταλάβουν ότι είμαστε ελεύθεροι». 
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«Να τους περιμένουμε εδώ» πρότεινε ο Ρόμαν. «Θα 

έρθουν για να φέρουν πίσω αυτόν που πήραν, ή για να πάρουν 

κάποιον άλλον από εμάς». 

Το μυαλό μου επεξεργαζόταν ήδη το σχέδιο. Ο Ρόμαν είχε 

δίκιο. Αν περιμέναμε τους Ρεμόρ εδώ, οι πιθανότητες να 

κερδίσουμε ήταν περισσότερες. Σίγουρα δεν θα έρχονταν όλοι 

οι φρουροί και έτσι θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε 

ευκολότερα από αυτούς. 

Άρχισα να ψάχνω γύρω μου, ώστε να βρω κάτι που θα με 

βοηθούσε να ολοκληρώσω το πλάνο στο μυαλό μου. 

«Τι;» ρώτησε ο Ρόμαν. 

«Ο Ρεμόρ» είπα και κινήθηκα προς τον νεκρό φύλακα. 

«Πρέπει να τον κρύψουμε. Αν οι φύλακες δουν ότι είναι νεκρός 

μόλις ανοίξουν την πόρτα, θα φωνάξουν τους άλλους. Πρέπει 

να τους αιφνιδιάσουμε. Να μπουν πρώτα μέσα και μετά να τους 

επιτεθούμε». 

Ο Ρόμαν με βοήθησε να σύρουμε τον Ρεμόρ σε ένα κελί, 

όσο οι υπόλοιποι πηγαινοέρχονταν νευρικοί. 

«Μα και πάλι, θα καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά, αν 

δουν πως δεν τους άνοιξε αυτός ή πως δεν είναι εδώ» είπε η 

Χάνα. Έδειχνε υπερβολικά ταλαιπωρημένη και χλωμή. 

Οι υπόλοιποι συμφώνησαν με καταφατικά νεύματα. 

Συνοφρυώθηκα. 

«Βγάλε του τα ρούχα» είπε ο  Ρόμαν και έβγαλε τη 

μπλούζα του. «Θα τα φορέσω. Θα παραστήσω τον φύλακα. Οι 

άλλοι από έξω θα μπουν κανονικά μέσα, εμείς θα κλείσουμε 

την πόρτα και θα τους καθαρίσουμε όσο θα νομίζουν ότι όλα 

είναι καλά». 

«Είσαι πολύ ψηλός», έφερα αντίρρηση. «Δεν θα σου 

κάνουν τα ρούχα. Θα σε καταλάβουν αμέσως. Καλύτερα να τα 

φορέσει ένας άλλος». 
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Με το βλέμμα μου σάρωσα τους Λερόιλ κρατούμενους. 

Δυστυχώς, όλοι ήταν γύρω στο ένα και ενενήντα. Η διαφορά θα 

γινόταν αμέσως αισθητή. Τα μάτια μου στάθηκαν στην Χάνα.  

Ήταν η πιο κοντή, γύρω στο ένα και εβδομήντα-πέντε. 

«Ξέχνα το» μου είπε απότομα ο Ρόμαν και στάθηκε 

προστατευτικά μπροστά. 

«Τότε, θα τη βάλω εγώ» είπα. 

«Τα μαλλιά και των δυο σας είναι μακρυά και ανοιχτά», 

έφερε αντίρρηση ο κοκκινομάλλης Λερόιλ. «Θα φανούν 

αμέσως. Το καπέλο δεν μπορεί να τα κρύψει». 

Τότε, αναγκαστικά το βλέμμα μου στράφηκε στον πιο 

κοντό με κοντά μαλλιά. Ένα αγοράκι Λερόιλ. Μόλις 

καρφώθηκα πάνω του, εκείνο προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από 

τα σώματα των άλλων για να εξαφανιστεί. 

«Δεν θα το κάνεις αυτό» απαίτησε ο γκριζομάλλης. «Είναι 

παιδί». 

«Ο ένας είναι ψηλός, ο άλλος είναι λεπτός, ο άλλος είναι 

γυναίκα, ο άλλος έχει μακριά μαλλιά, ο άλλος είναι παιδί! 

Κάποιος πρέπει να το κάνει, και αυτός είναι η μόνη μας ελπίδα 

για να μη μας καταλάβουν. Είναι ο μόνος που βρίσκεται κοντά 

στο ύψος του Ρεμόρ. Τα ρούχα θα του κάνουν και το καπέλο θα 

κρύψει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου του». 

Γονάτισα μπροστά στον μικρό Λερόιλ. 

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό» γρύλισε ο γκριζομάλλης. 

«Άφησέ τη», τον σταμάτησε ο Ρόμαν. 

«Έι» είπα παιχνιδιάρικα στον μικρό, πασχίζοντας να 

καταπολεμήσω το άγχος και να φαίνομαι φυσιολογική. Ήξερα, 

όμως, ότι από ώρα σε ώρα οι Ρεμόρ θα επέστρεφαν. «Πώς σε 

λένε;» 

«Ντ… Ντέμιαν». 
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Ακούγοντας τη φωνή του, άρχισα κι εγώ να αμφιβάλλω 

για το σχέδιο. Η ψιλή χροιά του δεν έμοιαζε καθόλου με τη 

βαριά φωνή του φύλακα.  Όμως το ύψος… Ήταν ό,τι πιο 

κοντινό είχαμε στον φρουρό. Το ένα και εβδομήντα που ήταν ο 

Ρεμόρ δεν είχε μεγάλη διαφορά από το ύψος του μικρού 

Ντέμιαν. Έπρεπε να το ρισκάρουμε. 

«Εγώ είμαι η Σάρα» είπα όσο πιο μαλακά μπορούσα. 

Διέκρινα το τρέμουλο στη φωνή μου. «Ντέμιαν… θέλεις να 

φύγουμε από εδώ, έτσι;» 

«Αυτό είναι εκβιασμός» γρύλισε ο γκριζομάλλης. Δεν 

είχα μιλήσει ποτέ άσχημα σε πλάσμα. Με εκείνον θα έκανα μία 

εξαίρεση αν συνέχιζε να με εμποδίζει. 

«Ντέμιαν, θέλεις;» 

Ο μικρός κούνησε μόνο το κεφάλι του καταφατικά. 

«Ωραία. Κι εμείς θέλουμε πολύ να φύγουμε, αλλά δεν 

μπορούμε μόνοι μας. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Και 

τώρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Θέλεις να μας βοηθήσεις;» 

Αυτήν τη φορά δεν κουνήθηκε καθόλου. 

«Το μόνο που θέλουμε από ‘σένα είναι να φορέσεις τη 

στολή του Ρεμόρ και να ανοίξεις την πόρτα, όταν έρθουν οι 

φρουροί. Δεν θα σε πειράξουν. Δεν θα σε αναγνωρίσουν. Μετά, 

όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς. Θα σε προστατέψουμε». 

Πάλι δεν αντέδρασε. Είχε συνέχεια το κεφάλι χαμηλά. 

«Δεν βλέπεις ότι δεν θέλει;», πετάχτηκε ο γκριζομάλλης. 

«Πάψε…» είπα καθώς έστρεφα το κεφάλι μου προς το 

μέρος του. Συνειδητοποιούσα ότι του μίλησα απότομα. 

«Προτιμάτε να τον βάλω να επιτεθεί στους Ρεμόρ; Όσο αυτός 

θα τους αποσπάει την προσοχή, εμείς με τα όπλα θα ορμάμε. 

Είναι πιο ασφαλές να μείνει εκτός μάχης και με αυτόν έχουμε 

μία ελπίδα να μη μας καταλάβουν αμέσως». 

«Δεν νομίζω…» 
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«Βρισκόμουν στην ομάδα κυνηγιού και σας πληροφορώ 

ότι γνωρίζω περισσότερες τακτικές αιχμαλωσίας από εσάς. Αν 

έχετε κάποια καλύτερη ιδέα, που δεν θα μας σκοτώσει από το 

πρώτο δευτερόλεπτο, πείτε, κι εγώ θα τη δεχτώ». 

Ο Λερόιλ σώπασε. 

«Τι έχεις στο μυαλό σου;» ρώτησε ο Ρόμαν. 

«Θα βάλουμε τον μικρό να ανοίξει την πόρτα. Δεν 

χρειάζεται να μιλήσει. Εμείς με τα όπλα θα στεκόμαστε πίσω 

από την πόρτα και, μόλις ο μικρός την κλείσει, θα επιτεθούμε. 

Αυτοί που δεν έχουν όπλα θα επιστρέψουν στα πρώτα κελιά, 

για να τους δουν οι φρουροί καθώς μπαίνουν και να μην 

υποψιαστούν ότι ελευθερωθήκαμε». 

Ο Ρόμαν κατένευσε συμφωνώντας κι εγώ επικεντρώθηκα 

ξανά στο αγοράκι. 

«Κατάλαβες; Είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να 

μιλήσεις. Μόνο θα ανοίξεις την πόρτα και, μόλις μπουν οι 

Ρεμόρ, θα την κλείσεις, θα κάνεις γρήγορα στην άκρη κι εμείς 

θα μπούμε μπροστά. Ναι;» 

Ο μικρός κατένευσε κι εγώ χαμογέλασα. 

Με τρελαμένες κινήσεις ο Ρόμαν κι εγώ βγάλαμε τη 

στολή από την Ρεμόρ και τη φορέσαμε στον μικρό Ντέμιαν. Το 

λεπτό σώμα του έπλεε μέσα της, ο μικρός δεν διέθετε τους μυς 

των Ρεμόρ. Το παντελόνι ήταν αρκετά μακρύ, το ίδιο και τα 

μανίκια της μπλούζας. Τα γύρισα για να κοντύνουν και 

ευχήθηκα να μην το παρατηρήσουν οι φρουροί. 

Λίγα δευτερόλεπτα, έλεγα στον εαυτό μου. Ας ήμασταν 

τυχεροί γι’ αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Ας ήμασταν τυχεροί 

γενικά. 

«Εσείς κρυφτείτε» συμβούλευσε ο Ρόμαν εμένα και την 

Χάνα. «Είναι επικίνδυνο για εσάς». 
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«Όχι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε εμείς. Στα κελιά πρέπει 

να μπουν αυτοί που κανονικά βρίσκονταν εκεί από την αρχή. 

Ένας παρατηρητικός φρουρός θα καταλάβει την αλλαγή». 

Ο Ρόμαν κοίταξε την Χάνα, συνειδητοποιώντας πως η 

αδερφή του έπρεπε να μείνει στο πεδίο της μάχης. Πήρε από 

τον κοκκινομάλλη το όπλο του ηλεκτρισμού, αφού έτσι κι 

αλλιώς εκείνος θα κρυβόταν, και το έδωσε στην αδερφή του.  

«Θα μείνετε πίσω μας». Έδειξε τον εαυτό του και τον 

γκριζομάλλη Λερόιλ. «Εμείς θα επιτεθούμε πρώτοι». 

Κατένευσα και μοιραστήκαμε στις θέσεις μας. Τέσσερις 

από τους Λερόιλ που δεν είχαν όπλα κλείστηκαν στα τέσσερα 

πρώτα κελιά, δύο δεξιά και δύο αριστερά του διαδρόμου. Για 

δύο με τρία μέτρα από την είσοδο όλα έδειχναν φυσιολογικά. 

Το εσωτερικό των επόμενων κελιών δεν ήταν ορατό από τέτοια 

απόσταση. Ώσπου οι Ρεμόρ να φτάσουν στα παρακάτω κελιά, 

έπρεπε να είναι νεκροί. 

Έπρεπε να είναι νεκροί. 

Γρήγορες κινήσεις, συμβούλευα τον εαυτό μου, όσο 

περίμενα στην κρυψώνα. Τώρα ήταν φανερή, αλλά μόλις η 

πόρτα άνοιγε, θα μας έκρυβε από τον διάδρομο και όταν 

έκλεινε θα μπορούσαμε να ορμήσουμε μπροστά. 

Αρκετή ώρα αργότερα, ακούστηκε φασαρία από έξω, 

μουρμουρητά. Το σώμα μου σφίχτηκε. Ο μικρός Ντέμιαν 

στεκόταν στην πόρτα και, όταν γύρισε να με κοιτάξει, 

κατάλαβα πως ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα. Δεν θα το 

έκανε. Θα τα παρατούσε. 

«Μπέρμαν» φώναξε ένας φρουρός στον Ρεμόρ που 

σκότωσα. «Άνοιξε ρε, είμαστε φορτωμένοι». 

Παρακάλεσα με το βλέμμα τον μικρό Ντέμιαν να το 

κάνει. 
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Τα λεπτά δάχτυλά του τυλίχτηκαν γύρω από το πόμολο, 

το κεφάλι του χαμήλωσε, το πηγούνι βούλιαζε στο παιδικό 

στέρνο του, οι μεταλλικοί μεντεσέδες έτριξαν και η πόρτα 

άνοιξε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Λερόιλ στα πρώτα κελιά είχαν αρπάξει τα κάγκελα και 

κοίταζαν μπροστά. Έσφιγγα τρελαμένα το νυστέρι μου, με 

αποτέλεσμα να γεμίσω την παλάμη μου μικρά κοψίματα. Θα 

μας καταλάβαιναν αμέσως αν έδειχναν όλοι τόσο αγχωμένοι. 

Στο επόμενο δευτερόλεπτο, έχασα εντελώς την οπτική 

επαφή μου με τους απέναντι. Η πόρτα είχε ανοίξει και μας 

έκρυβε. Άκουσα σουρσίματα και προσπάθησα να καταλάβω 

πόσοι ήταν οι φύλακες και ποιοι. 

«Τι έγινε, Μπέρμαν; Σου έφαγαν οι Λερόιλ τη γλώσσα;» 

ρώτησε ένας. 

Ένιωσα την πόρτα να έρχεται κι άλλο προς το μέρος μου 

και να με πιέζει, σαν κάποιος να στηρίχτηκε πάνω της, για να 

απομακρυνθεί από τους φρουρούς. Επιφωνήματα έκπληξης και 

πόνου βγήκαν από τα στόματά των Λερόιλ δίπλα μου κατά το 
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μεταξύ μας στρίμωγμα και την επόμενη στιγμή άκουσα τους 

Λερόιλ στα κελιά να παράγουν διάφορους ήχους. Κάποιος 

έκλαιγε, ένας έβηχε, ένας άλλος φώναζε. Προσπαθούσαν να 

σκεπάσουν τον δικό μας θόρυβο. 

«Μπέρμαν, τι θα γίνει; Θα έρθεις να μας ανοίξεις το 

αναθεματισμένο κελί, για να βάλουμε τον βρωμολερόιλ;» 

Στράφηκα στον Ρόμαν και τον είδα να μου χαρίζει το ίδιο 

έντρομο ύφος με το δικό μου. Τα κλειδιά! Είχαμε ξεχάσει τα 

κλειδιά πάνω στις καγκελόπορτες. 

Οι φρουροί ήταν ακόμα κοντά στην είσοδο. Το 

καταλάβαινα από την ένταση στη φωνή τους. Ήταν εύκολο γι’ 

αυτούς να ξεφύγουν, αν ορμούσαμε τώρα. Όχι, όχι! Ήταν 

ιδανική ευκαιρία. Ήταν μόνο δύο, τους άκουγα. Μπορεί να τα 

καταφέρναμε. Λίγο ακόμα έπρεπε να μπουν. 

Προτού προλάβω να σκεφτώ κάτι για να σώσουμε την 

κατάσταση με τα κλειδιά, άκουσα έναν μεταλλικό ήχο πάνω 

στο δάπεδο. Και κατάλαβα. Κάποιος από τους Ρεμόρ είχε 

σπρώξει κατά λάθος με το παπούτσι του ένα από τα κλειδιά που 

είχαμε παρατήσει κάτω. 

«Τι…» έκανε να ρωτήσει, όταν άκουσα κάποια μεταλλική 

πόρτα κελιού να τρίζει απότομα. 

«Την πόρτα!» φώναξε στον μικρό Ντέμιαν ο Λερόιλ που 

βρισκόταν στο πρώτο κελί. «Κλείσε την πόρτα!» 

Νιώσαμε όλοι τον κίνδυνο και αντιδράσαμε ταυτόχρονα. 

Ο Ρόμαν κι εγώ σπρώξαμε την πόρτα, ο Λερόιλ που είχε 

πεταχτεί από το κελί του έπιασε τον μικρό Ντέμιαν, για να τον 

σώσει από το βάρος που ερχόταν κατά πάνω του, ο μικρός 

παραπάτησε και παρέσυρε τον Λερόιλ που τον έσωσε σε μία 

ανισορροπία βημάτων, οι Ρεμόρ έριξαν από τους ώμους τους το 

βάρος του Λερόιλ που κουβαλούσαν και έπιασαν τα όπλα τους. 

Οι υπόλοιποι Λερόιλ άνοιξαν τις πόρτες των κελιών τους για να 
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ορμήσουν, αλλά οι καγκελόπορτες άνοιγαν προς τα μέσα και 

τους καθυστέρησαν. Ένας από τους δύο φρουρούς είχε ήδη 

προλάβει να ορμήσει πάνω στον Λερόιλ που προστάτευε τον 

Ντέμιαν και να του καρφώσει ολόκληρο το μαχαίρι του μέχρι 

τη λαβή. 

Η επίθεση μάς πάγωσε όλους. Όχι, όμως, και τους Ρεμόρ. 

Ο δεύτερος όρμησε στο κελί δίπλα του και άρπαξε τα κάγκελα 

της πόρτας για να φέρει κοντά του τον κοκκινομάλλη Λερόιλ 

που ετοιμαζόταν να πεταχτεί έξω, ενώ με το άλλο του χέρι 

έτεινε το μαχαίρι για να τον χτυπήσει. Ευτυχώς, ο 

κοκκινομάλλης πρόλαβε να αφήσει τα κάγκελα και να κάνει 

πίσω. 

Τότε συνήλθαμε εμείς με τα όπλα και, σαν μία δύναμη, ο 

Ρόμαν, ο γκριζομάλλης κι εγώ πέσαμε επάνω στον Ρεμόρ που 

μαχαίρωσε τον δικό μας. Η Χάνα έτρεξε να βοηθήσει τους 

υπόλοιπους, για να αντιμετωπίσουν τον δεύτερο φρουρό. 

Έκανα στο πλάι για να γλιτώσω την επίθεση του Ρεμόρ 

που αντιμετωπίζαμε εμείς. Προσπαθούσα να τον χειριστώ σαν 

ένα ζώο που μου επιτίθεται, όπως τα χιλιάδες στη ζούγκλα του 

Αμαζονίου. Να αποφεύγω τις επιθέσεις του, αλλάζοντας 

συνεχώς τη θέση μου. Γρήγορα και κοφτά. Και ποτέ να μην 

χάνω την επαφή με τα μάτια. 

Ο Ρόμαν και ο γκριζομάλλης έπιασαν το ένα χέρι του 

Ρεμόρ, για να τον συγκρατήσουν και να μη με φτάσει με το 

μαχαίρι, αλλά ήταν δύσκολο να κατευνάσουν τη δύναμή του. Ο 

Ρεμόρ σήκωσε το άλλο του χέρι και άρπαξε τον λαιμό του 

Ρόμαν. Τον έσφιξε και τον έσπρωξε, ενώ, για να απομακρύνει 

τον γκριζομάλλη, τον κουτούλησε στο μέτωπο. Ο Λερόιλ 

παραπάτησε και ο Ρεμόρ ήταν σχεδόν ελεύθερος. 

«Σάρα!» με φώναξε ο Ρόμαν. Η φωνή του ακούστηκε 

βραχνή. 
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Πετάχτηκα μπροστά με το νυστέρι μου, αλλά δεν 

πρόλαβα. Το μικρό μου όπλο κάρφωσε την πλάτη του Ρεμόρ 

την ίδια στιγμή που το μαχαίρι του μπήχτηκε στα πλευρά του 

Ρόμαν. Ούρλιαξαν και οι δύο μαζί, ο Ρεμόρ πιο συγκρατημένα 

και στράφηκε σ’ εμένα για επίθεση. Δεν πρόλαβα να τραβήξω 

το νυστέρι από την πληγή του και έμεινα άοπλη. Τα πόδια μου 

έκαναν πίσω βήματα καθώς ο Ρεμόρ ερχόταν επάνω μου. 

«Σκύλα» γρύλισε και στο επόμενο βήμα του προς εμένα, 

αναπήδησε. Το σώμα του άδειασε από δύναμη. Έπεσε νεκρός 

μπροστά μου, ενώ πίσω του ξεπρόβαλε η ψηλή φιγούρα του 

Ρόμαν. Έσφιγγε τη λαβή του μαχαιριού και με τα δύο χέρια, λες 

και φοβόταν ότι θα του πέσει. Σκούρο κόκκινο αίμα έσταζε από 

την αιχμή του, δημιουργώντας μία λίμνη που αναμειγνυόταν με 

το μαύρο δικό του. Η πληγή του στα πλευρά αιμορραγούσε. Με 

κοίταξε για μία στιγμή ζορισμένος, πριν σωριαστεί δίπλα στον 

φρουρό που μαχαίρωσε. 

Ακολούθησε μία στριγκλιά. 

Η Χάνα, που κρατούσε το όπλο με τον ηλεκτρισμό και 

είχε μόλις καρβουνιάσει τον δεύτερο φύλακα, είδε τον αδερφό 

της να πέφτει. Το όπλο που κρατούσε της έπεσε από τα χέρια, 

αναπαράγοντας έναν δυνατό κρότο, προτού σπάσει σε χίλια 

κομμάτια. 

Και μετά άκουσα ένα κλαψούρισμα. Μπροστά από την 

πόρτα ο μικρός Ντέμιαν πάλευε με ένα πτώμα. Ο Λερόιλ, που 

τον είχε σώσει και σκοτώθηκε πρώτος, τον είχε πλακώσει τώρα 

και ο Ντέμιαν δεν μπορούσε να ελευθερωθεί. Η φωνή του ήταν 

η μοναδική που έσπαγε την ησυχία. 

Κοίταξα γύρω. Τα καταφέραμε. Οι φρουροί ήταν νεκροί 

και τώρα είχαμε τα διπλάσια όπλα, αφού μπορούσαμε να 

κλέψουμε και τα δικά τους. Όμως, αποτύχαμε. Τα όπλα 
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περίσσευαν, γιατί τα χέρια όσων δικών μας μπορούσαν να τα 

χρησιμοποιήσουν είχαν μείνει μισά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Πίεσε εδώ», υπέδειξα μ’ ένα νεύμα του κεφαλιού μου 

στην Χάνα, που στεκόταν ακόμη πάνω από εμένα και τον 

Ρόμαν. Έδειχνε πελαγωμένη και το μόνο που έκανε ήταν να 

κοιτάζει τον αδερφό της. Είχε παγώσει από το σοκ. 

Τα χέρια μου ήταν ήδη απασχολημένα με το να πιέζουν 

ένα ύφασμα πάνω στην πληγή του, κι όμως χρειαζόμασταν 

περισσότερο ύφασμα και χέρια. Ο γκριζομάλλης Λερόιλ είχε 

στην αγκαλιά του τον μικρό Ντέμιαν και σχεδόν όλοι οι 

υπόλοιποι ήταν νεκροί. Όλοι, εκτός από τον κοκκινομάλλη, που 

όμως είχε πληγωθεί στο χέρι από ένα βαθύ κόψιμο. Το πίεζε με 

το άλλο χέρι του και παρ’ όλα αυτά έβλεπα το αίμα να 

αναβλύζει. 

«Έι!» φώναξα σχεδόν από τα νεύρα μου στην Χάνα. «Σ’ 

εμένα μιλάω. Ξύπνα!» 
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«Χά…να» της είπε τρεμουλιαστά ο Ρόμαν. Προσπάθησε 

να τείνει το χέρι του προς εκείνη. 

Η Χάνα έπεσε στα γόνατα και έπιασε το χέρι του αδερφού 

της, αναγκάζοντάς με να σηκωθώ για να πάρει τη θέση μου 

δίπλα του. Δεν μπορούσε να πει τίποτα, μόνο έκλαιγε. Ξανθές 

τούφες από τις αφέλειές της έπεφταν μπροστά στα μάτια και 

βρέχονταν. 

«Μην… κλαις… Χάνι» της είπε ο αδερφός της μ’ ένα 

αμυδρό χαμόγελο. Μ’ έκανε να νοιαστώ για εκείνον και να 

ορμήσω ξανά μπροστά, σπρώχνοντας την Χάνα για να τη 

συνεφέρω. 

«Σήκω. Πρέπει να τον πάμε για ράμματα». 

«Ράμ…ματα;» 

«Μέσα. Στο δωμάτιο που μας πήγαιναν έχει γάζες και 

υλικά για ράμματα». Με κοίταξε σαν χαζή. «Μόνο εμένα 

έραβαν κάθε φορά, για να μην αιμορραγώ;» ρώτησα λίγο πιο 

φωναχτά απ’ όσο έπρεπε. Πάνω στην ταραχή μου το μόνο που 

δεν σκεφτόμουν ήταν να ελέγξω τη φωνή μου. «Θα τον πάμε 

μέσα να του κάνουμε ράμματα». 

«Δεν μπορούμε να πάμε μέσα» είπε ο κοκκινομάλλης. 

«Είναι οι Ρεμόρ εκεί. Πρέπει να φύγουμε και όχι να 

αντιμετωπίσουμε κι άλλους». 

«Και θα αφήσετε τον αδερφό μου να πεθάνει;» ρώτησε 

οργισμένη η Χάνα. «Θα αφήσεις την κόρη σου χωρίς να ξέρεις 

αν είναι κάπου εδώ;» είπε στον γκριζομάλλη. 

Σήκωσα το κεφάλι και αντίκρισα το πληγωμένο βλέμμα 

του Λερόιλ. 

«Κι εσύ θα αφήνεις παντού στίγματα, σε όποιον δρόμο 

και αν ακολουθήσουμε για να μας βρουν» είπα στον 

κοκκινομάλλη. 
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Κανείς δεν απάντησε. Με κοίταζαν όλοι πελαγωμένοι, λες 

και ήμουν εγώ η σωτηρία τους. Πίεσα τα χείλη και πήρα εγώ 

την απόφαση. 

«Βγάλτε τα ρούχα των Ρεμόρ». 

 

Λίγη ώρα αργότερα στεκόμασταν όλοι έξω από την 

αίθουσα με τον Διπάσσαλο. Η πόρτα ήταν κλειστή. Ο 

κοκκινομάλλης και ο γκριζομάλλης Λερόιλ με κρατούσαν 

ανάμεσά τους για να με οδηγήσουν μέσα, όπως έκαναν όλες τις 

άλλες φορές οι κανονικοί Ρεμόρ. Αφού δεν είχαμε πιο κοντούς, 

έπρεπε να ρισκάρουμε να παραστήσουν αυτοί τους φρουρούς. 

Οι Ρεμόρ μέσα θα τους καταλάβαιναν αμέσως. 

Αλλά όχι αν αποσπούσα την προσοχή τους. 

Συγκεντρώσου στο σχέδιο. 

Διάσπαρτοι στον διάδρομο κρύβονταν οι υπόλοιποι, ο 

μικρός Ντέμιαν και ο Ρόμαν. Ήξερα ότι μόνο η Χάνα μπορούσε 

να ακολουθήσει το σχέδιο μας. Το μαχαίρι μέσα στην παλάμη 

της έτρεμε, αλλά ήταν η μόνη που μας είχε απομείνει για να 

στηριχτούμε. Η ματιά μου έπεσε στη ζώνη της και στα κλειδιά 

που δεν ανήκαν στα κελιά μας και είχαν περισσέψει. Δεν είχαμε 

βρει ακόμα τι μπορούσαν να ανοίξουν, αλλά σίγουρα θα μας 

φαίνονταν χρήσιμα για να τα αφήσουμε πίσω. 

Οι δύο Λερόιλ κι εγώ κοιταχτήκαμε. 

«Νίσμαν» είπα χαμηλόφωνα και ξεροκατάπια, 

προσπαθώντας να μην ακούγομαι αγχωμένη. «Νίσμαν φώναξαν 

την προηγούμενη φορά για να μπουν. Πρέπει να είναι το όνομα 

του επικεφαλή φρουρού». 

Ο γκριζομάλλης ξερόβηξε και προσπάθησε να βαθύνει 

ακόμα περισσότερο τη φωνή του και να σιγουρευτεί ότι 

ακούγεται βραχνή. 
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«Νίσμαν!» φώναξε. Αν δεν ήξερα ποιος βρίσκεται δίπλα 

μου, θα έπαιρνα όρκο ότι η φωνή ανήκε στον Ρεμόρ. 

Η πόρτα άνοιξε και ένιωσα τον κοκκινομάλλη να 

σφίγγεται δίπλα μου. Ο γκριζομάλλης με έσπρωξε και 

περπάτησε πίσω μου με το κεφάλι σκυμμένο και όσο μπορούσε 

καλυμμένο από το καπέλο της στολής του. 

Το πρώτο μου βήμα σύρθηκε με το ζόρι, αλλά, 

μπαίνοντας στην αίθουσα, ήξερα ότι δεν μπορούσα να διστάσω. 

Έτρεξα μέσα στην αίθουσα, άρπαξα ένα από τα νυστέρια και 

όρμησα στον πρώτο που βρήκα. Μόνο έτσι θα κρατούσα τα 

βλέμματα όλων επάνω μου. Δυστυχώς, είχα να αντιμετωπίσω 

περισσότερους απ’ όσους υποψιαζόμουν. Τρεις, μαζί με εκείνον 

τον όμορφο που μου έφερε φαγητό. Σε αυτόν όρμησα πρώτα. 

Μ’ ένα επιφώνημα έκπληξης, οι άλλοι δύο Ρεμόρ 

πετάχτηκαν από τις καρέκλες τους και έτρεξαν κατά πάνω μου, 

τη στιγμή που όρθωνα το νυστέρι ψηλά, για να το καρφώσω με 

δύναμη στον νεαρό φρουρό μπροστά μου. Εκείνος άρπαξε το 

χέρι μου και με μία κίνηση το γύρισε πίσω από τον πλάτη μου. 

Με τράβηξε κοντά του και κόλλησε το σώμα μου πάνω στο 

δικό του, για να με κρατήσει ακίνητη. 

«Όχι!» φώναξα και προσπάθησα να βάλω όλη μου τη 

δύναμη, για να φέρω το χέρι μου μπροστά. Απ’ ό,τι φαίνεται, η 

δύναμή μου ήταν παιδική σε σχέση με του Ρεμόρ. Έτσι, 

αναγκαστικά σήκωσα το άλλο χέρι και άρχισα να δίνω άχαρες 

γροθιές, μέχρι που οι άλλοι δύο με άρπαξαν και με εγκλώβισαν 

μέσα τους. «Αφήστε με!» ούρλιαζα και χτυπιόμουν με όποιον 

τρόπο μπορούσα. Πού ήταν επιτέλους οι άλλοι για να 

επέμβουν; 

Ένας από τους Ρεμόρ σήκωσε αστραπιαία το χέρι του και 

το προσγείωσε στο μάγουλό μου με τόση δύναμη, που γύρισε 

το κεφάλι μου στο πλάι. Πέρα από μία τσιρίδα που αυτόματα 
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βγήκε από το στόμα μου, η μιλιά μου κόπηκε από το σοκ και 

τον πόνο. Έπαψα να αντιστέκομαι. Ο νεαρός με κοίταξε 

ανήσυχος και την επόμενη στιγμή τα μάτια του ανέβηκαν 

ψηλότερα και αγρίεψαν. Το ένα του χέρι κατέβηκε από πάνω 

μου και κινήθηκε προς τη ζώνη του, όπου άρπαξε το μαχαίρι 

του, αλλά ο Ρεμόρ πίσω μου, αυτός που με χαστούκισε, είχε 

ήδη βογκήξει. Το σώμα του σωριάστηκε στο πάτωμα μαζί με το 

μαχαίρι του γκριζομάλλη Λερόιλ που τον κάρφωσε. 

«Γρήγορα!» φώναξε ο κοκκινομάλλης. «Γρήγορα!» 

Άρπαξα τον νεαρό Ρεμόρ, σχεδόν τον αγκάλιασα για να 

τον κρατήσω και να αποτρέψω την επίθεσή του, όσο ο 

γκριζομάλλης Λερόιλ ορμούσε πάνω στον άλλον Ρεμόρ, αλλά 

εκείνος είχε προλάβει να βγάλει τα όπλα του και να 

αντιμετωπίσει και τους δύο δικούς μου. 

Ο νεαρός με πέταξε πέρα και, καθώς έπεφτα, χτύπησα το 

κεφάλι μου στον τοίχο. Φώναξα στους Λερόιλ για να τους 

ειδοποιήσω, τσίριξα από τον πανικό και προσπάθησα να σταθώ 

όρθια, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ο νεαρός Ρεμόρ έτρεχε 

προς την αντίθετη από τους Λερόιλ κατεύθυνση. 

«Όχι, όχι!» φώναξα και πετάχτηκα πάνω τρεκλίζοντας. Ο 

Ρεμόρ χτύπησε με τη γροθιά του τον διακόπτη στον τοίχο, ένα 

βουητό πλημμύρισε τ’ αυτιά μας και μία σειρήνα άρχισε να 

στριγκλίζει παντού. Ο άλλος Ρεμόρ στράφηκε προς το μέρος 

μας και ο κοκκινομάλλης βρήκε την ευκαιρία να τον καρφώσει 

με το μαχαίρι του, τη στιγμή που εγώ έτρεχα επάνω στον 

συναγερμό για να τον σπάσω. Ο νεαρός με έπιασε και με 

ακινητοποίησε μέσα στην αγκαλιά του. 

«Άσε με!» φώναξα. Προσπάθησα να τον χτυπήσω. «Άσε 

με να φύγω!» 

«Σταμάτα!» προσπαθούσε να με κάνει να ηρεμήσω. Και 

τότε εγώ έδωσα μία με το μέτωπό μου στο δικό του, όπως είχα 
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δει έναν από τους φρουρούς να κάνει. Το πίσω μέρος το 

κεφαλιού του κουτούλησε στον τοίχο. 

«Άουτς!» φώναξα και με τα ελεύθερα πια χέρια μου 

έτριψα το κούτελό μου. «Άουτς, να πάρει, άουτς». Δεν ήξερα 

πως πονάει τόσο. 

Ο νεαρός Ρεμόρ είχε πέσει στο πάτωμα από τη δύναμη 

του χτυπήματος, αλλά δεν είχε χάσει τις αισθήσεις του. 

«Σάρα» φώναξε ο κοκκινομάλλης, για να ακουστεί πάνω 

από τον συναγερμό. «Σάρα, γρήγορα! Πρέπει να φύγουμε. Θα 

έρθουν!» 

Παραπατώντας έτρεξα προς το ντουλάπι και προσπάθησα 

να πάρω τα σύνεργα, για να ράψουμε τις πληγές του Ρόμαν. 

«Όχι!» φώναξε ο κοκκινομάλλης. «Δεν προλαβαίνουμε. 

Θα βρουν τους άλλους έξω!» 

«Μα γι’ αυτό ήρθαμε!» 

«Πάμε, πάμε!» 

Με τράβηξε από το μπράτσο και με έσυρε μέχρι έξω. Ο 

κοκκινομάλλης, που έτρεχε μπροστά, έσπρωξε την πόρτα και 

πετάχτηκε στον διάδρομο. Ένα μαχαίρι καρφώθηκε ακριβώς 

στην καρδιά του κι εκείνος έπεσε κάτω νεκρός. 

«Όχι!» ούρλιαξα στην Χάνα. «Όχι εμάς! Τους φύλακες 

σού είπαμε να σκοτώσεις! Τους φύλακες!» 

Η Χάνα με κοίταξε πανικόβλητη. Τα μάτια της είχαν 

γουρλώσει και τα χέρια της έτρεμαν. 

«Δεν…» ψέλλισε αλλά δεν ακούστηκε μέσα στη βουή των 

σειρήνων. Από τα δάκρυά της κατάλαβα ότι δεν το ήθελε. Η 

στολή που φορούσε ο κοκκινομάλλης την είχε μπερδέψει. 

Ποδοβολητά ακούστηκαν από ψηλά. 

«Έρχονται!» φώναξε ο γκριζομάλλης Λερόιλ. Άρπαξε από 

το χέρι τον μικρό Ντέμιαν κι εγώ με τη Χάνα πιάσαμε τον 

Ρόμαν. Τρέξαμε προς μία από τις πόρτες του διαδρόμου. Ο 
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καημένος ο Ρόμαν βογκούσε, αλλά δεν παραπονιόταν. Τα πόδια 

του σέρνονταν, παρ’ όλο που προσπαθούσε να τα κινήσει, για 

να μας βοηθήσει να πάμε γρηγορότερα. 

Ορμήσαμε σε ένα δωμάτιο, ακολουθώντας τον 

γκριζομάλλη και τον μικρό Ντέμιαν που έτρεχαν μπροστά. 

Απότομα το βάρος του Ρόμαν με παρέσυρε. Η Χάνα τον είχε 

αφήσει και τώρα ούρλιαζε. Ο Ρόμαν κι εγώ πέσαμε μπροστά 

από ένα… πτώμα. Τρομαγμένη σύρθηκα μακριά και κοίταξα 

μπροστά. Έκλεισα με την παλάμη μου το στόμα μου και 

κατάπια ένα μικρό κομμάτι κρέας που είχε ανέβει στον λαιμό 

μου μαζί με κάτι γλοιώδες και υγρό. Πηχτό. Ο εμετός. 

Ο μικρός Ντέμιαν κοίταζε σιωπηλός μπροστά. 

Η Χάνα σταμάτησε να τσιρίζει, επειδή έκλαιγε. Οι 

σειρήνες σταμάτησαν. 

«Λίλι» είπε αποκαρδιωμένος ο γκριζομάλλης. Άφησε το 

μικρό χεράκι του Ντέμιαν. Δυσκολευόταν μέχρι και να σταθεί 

όρθιος. «Λίλι» επανέλαβε και η φωνή του ακούστηκε σαν 

ψίθυρος. Ακολούθησα το βλέμμα του, ώσπου αντίκρισα ένα 

κοριτσάκι περίπου στην ηλικία του Ντέμιαν, που έμοιαζε με τον 

γκριζομάλλη Λερόιλ. Μία μικρή θηλυκή Λερόιλ με μακριά 

μαλλιά, τόσο ανοιχτά στο χρώμα, όσο η επιδερμίδα της. Θα 

ήταν όμορφη αν δεν ήταν νεκρή. 

Βρισκόταν στο κάτω μέρος μιας στοίβας πτωμάτων, με το 

σώμα ενός μεγαλύτερου Λερόιλ να καλύπτει σχεδόν ολόκληρο 

το δικό της. Μόνο το μικρό της πρόσωπο φαινόταν. 

Ο Λερόιλ έσυρε τα πόδια του και κατέρρευσε μπροστά 

στο κοριτσάκι. Έσπρωξε με μανία τα σώματα που πλάκωναν το 

δικό της για να την ελευθερώσει, σαν να ήταν κάτι 

μολυσματικό για το παιδί του. Την τράβηξε κοντά του. Η μικρή 

φορούσε ένα φορεματάκι σκισμένο σε πολλά σημεία και 

μαυρισμένο, αλλά μπορούσες να καταλάβεις πόσο 
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περιποιημένο ήταν πριν καταλήξει εδώ. Το χέρι του Λερόιλ 

έτρεμε όταν άγγιξε το μάγουλό της κόρης του. Χάιδεψε τα 

μαλλιά της προσέχοντας να μην τα τσαλακώσει ή τα τραβήξει. 

Λες και φοβόταν ότι θα την πονέσει με μία λάθος κίνηση. 

Έστρωσε καλύτερα όσες τούφες είχαν ξεστρατίσει και έστρωσε 

το φορεματάκι της πριν πέσει επάνω της και την αγκαλιάσει. 

Έκλαιγε βουβά τώρα που την κρατούσε. 

Δεν είχα ξαναδεί αρσενικό να κλαίει και το θέαμα αυτό με 

έκανε διπλά αδύναμη. Χωρίς να το καταλάβω, έσφιξα πάνω 

μου την Χάνα και άρχισα να σιγοκλαίω μαζί της. Δεν ήθελα, 

όμως, να ακουστώ καθόλου. Πώς θα τολμούσα να κλάψω 

δυνατότερα από τον πατέρα της μικρούλας; Πώς τολμούσε η 

Χάνα να δείχνει ότι πονάει περισσότερο από εκείνον; 

Πίσω μου άκουγα τις πόρτες του διαδρόμου να 

ανοιγοκλείνουν η μία μετά την άλλη, τους Ρεμόρ να μιλάνε 

μεταξύ τους, να ελέγχουν τους χώρους, να καθησυχάζουν ο 

ένας τον άλλον ότι το δωμάτιο που μόλις έλεγξαν είναι καθαρό. 

Τα βήματά τους πλησίαζαν και δεν ήξερα πια τι να κάνουμε. 

Δεν είχαμε πια άλλες δυνάμεις. Κανείς δεν κινήθηκε. 

Και οι Ρεμόρ είχαν φτάσει έξω από το δωμάτιο. 
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«Κρυφτ… είτε» προσπάθησε να μας πει ο Ρόμαν, ενώ 

αυτός το μόνο που έκανε ήταν να γυρίσει μπρούμυτα, με την 

ελπίδα οι φρουροί να τον περάσουν για έναν από τους νεκρούς. 

Έσπρωξε με το χέρι του το πόδι του μικρού Ντέμιαν που 

στεκόταν δίπλα του κι εκείνος ήρθε προς το μέρος μας. 

«Γρήγορα» ψέλλισε αδύναμα. 

Η Χάνα κι εγώ κοιταχτήκαμε διστακτικά και, όταν της 

ένευσα θετικά, εκείνη πήρε από το χέρι τον Ντέμιαν και 

προσπάθησαν να κρυφτούν πίσω από τη στοίβα με τα πτώματα. 

Αρσενικοί και θηλυκές ή παιδιά και μεγαλύτεροι σε ηλικία 

Λερόιλ με σκισμένα ή ταλαιπωρημένα ρούχα, μαλλιά 

κολλημένα μεταξύ τους από την μπίχλα. Έδειχναν όλοι 

πρόσφατα πεθαμένοι και, όσο τους έβλεπα, αναγνώριζα 

πρόσωπα. Ήταν όλοι Λερόιλ από τη μικτή κοινωνία μας. Οι 
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Λερόιλ που είχαν πάρει από τα κελιά και δεν τους είχαν 

επιστρέψει. 

Κοίταξα τον γκριζομάλλη Λερόιλ που κρατούσε αγκαλιά 

τη νεκρή κόρη του, όπως ήταν μισοξαπλωμένος επάνω της, σαν 

πεθαμένος, και δεν τόλμησα να τον ενοχλήσω. Ο μικρός 

Ντέμιαν και η Χάνα κρύφτηκαν πίσω από τα πτώματα. Κάπου 

εκεί ξάπλωσα κι εγώ. Δυστυχώς, ο όγκος του λόφου των 

πτωμάτων δεν θα ήταν ικανός να κρύψει και το δικό μου σώμα. 

Ήμουν αναγκασμένη να χωθώ ανάμεσα σε αυτά. 

Προσπάθησα να μείνω ψύχραιμη όσο έπιανα το χέρι ενός 

νεκρού, που βρισκόταν μπρούμυτα στο πάτωμα, με τα υπόλοιπα 

άκρα του να ακουμπούν ή να σκεπάζουν μέρη άλλων 

πτωμάτων. Σήκωσα ελαφρώς το σώμα του και τρύπωσα από 

κάτω του. 

Δάγκωσα τα χείλη μου και προσπάθησα να μην κοιτάζω 

τον Λερόιλ, αλλά ήταν αδύνατον. Το πρόσωπό του ήταν στην 

ίδια ευθεία με το δικό μου. Τα χείλη του ακουμπούσαν το 

μάγουλό μου. 

Η πόρτα άνοιξε. 

Νομίζω πως άκουσα ένα μικρό κλαψούρισμα και 

παρακάλεσα νοερά την Χάνα να μείνει σιωπηλή. 

Η σιλουέτα του νεαρού Ρεμόρ ξεπρόβαλε από το κατώφλι. 

Προσπάθησα να κλείσω τα μάτια, δεν μπορούσα όμως. 

Επικεντρωμένη στον Ρεμόρ. Έτρεμα μέχρι και να κουνήσω τα 

βλέφαρά μου, για να μεταμορφωθώ σε νεκρή. 

Εκείνος ξεφύσησε αηδιασμένος μόλις μπήκε βαθύτερα 

στο δωμάτιο και σκέπασε τη μύτη του. Νομίζω ότι για μερικά 

δευτερόλεπτα προσπαθούσε να μην ανασαίνει καθόλου, γιατί 

ανά συχνά χρονικά διαστήματα άκουγα μία βαθιά εκπνοή και 

ακόμα πιο βαθιά εισπνοή από το στόμα. 

«Λοιπόν;» άκουσα μία φωνή από έξω. «Κανείς;» 
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«Κανείς» απάντησε εκείνος. Βρισκόταν αρκετά κοντά 

μου, για να δω τη σιχαμάρα στην έκφρασή του. Δυστυχώς, για 

εκείνον η ανάσα και το οξυγόνο ήταν απαραίτητα για την 

επιβίωσή του, ανάγκες που τώρα τον έκαναν να ρίχνει μόνο 

μερικές ματιές εδώ κι εκεί, για να βγει έξω όσο πιο γρήγορα 

γίνεται. 

«Ψάξτε πάνω» άκουσα από έξω τη διαταγή του ίδιου 

Ρεμόρ. Τα βήματά των φυλάκων απομακρύνθηκαν. 

Πάνω. Άρα ήμασταν κάτω. Σε κάποιο υπόγειο ίσως; 

Έπρεπε να ανέβουμε πάνω. 

«Πείτε στο δωμάτιο ελέγχου να έχει τον νου του στις 

κάμερες», άκουσα την τελευταία διαταγή, πριν μας αφήσουν 

εντελώς μόνους. Κάμερες. Κάμερες. Τι είναι κάμερες; Κάποιο 

όπλο ίσως; «Να τους εντοπίσουν από εκεί». 

Ο Ρεμόρ με μεγάλες δρασκελιές έσπευσε να βγει από το 

δωμάτιο, αλλά παραπάτησε στο χέρι ενός πτώματος, αυτό 

μετακινήθηκε και μερικά σώματα άρχισαν να κατρακυλούν. 

Ένα προσγειώθηκε με δύναμη ακριβώς πάνω στον νεκρό 

Λερόιλ που με μισοσκέπαζε. Το πρόσωπό του έπεσε ακριβώς 

πάνω στο δικό μου, με το ανοιχτό μάτι του να κοιτάζει ευθεία 

μέσα στα δικά μου και το άλλο βγαλμένο. 

Τσίριξα στιγμιαία. Και μετά πίεσα τα χείλη μου μεταξύ 

τους. Όχι, όχι! Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. 

Αστραπιαία ο Ρεμόρ γύρισε προς το μέρος μου και πήδηξε 

πάνω από όλα τα πτώματα, για να με φτάσει. Πέταξε από πάνω 

μου όσους με σκέπαζαν και άρπαξε τα μπράτσα μου, για να με 

σηκώσει. Περίμενα να με χτυπήσει και γύρισα το κεφάλι στο 

πλάι μισοκλείνοντας τα μάτια. 

«Είσαι χαζή;» με ρώτησε και έσφιξε τα μπράτσα μου 

ταρακουνώντας με από την ανησυχία. Έπιασα πίσω του την 
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κίνηση, αλλά δεν πρόλαβα να αντιδράσω. «Θες να σε 

σκοτώσουν; Θες να…» 

Βόγκηξε και τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα τη στιγμή 

που έσφιγγε τα μπράτσα μου με όλη τη δύναμη, πριν τα αφήσει 

εντελώς ελεύθερα και προσγειωθεί μπροστά μου. Παραπάτησα, 

έτοιμη να κάνω εμετό. Δεν θα άντεχα άλλο. 

Ένα μαχαίρι ήταν καρφωμένο στην πλάτη του και ο 

γκριζομάλλης Λερόιλ στεκόταν τώρα μπροστά μου με τα μάτια 

του πρησμένα. Κοιταχτήκαμε σιωπηλά για λίγο και έπειτα 

κατένευσα, σαν να τον ευχαριστώ, πριν σπεύσει να με πιάσει. 

Είχα ήδη πέσει. Τα γόνατά μου ακούμπησαν πάνω στην πλάτη 

ενός πτώματος και εγώ έσκυψα μπροστά. Δεν έκανα εμετό, όσο 

κι αν ένιωθα την τροφή μέσα μου σαν ένα βάρος που 

στριφογυρνούσε από το στομάχι στην κοιλιά και μετά στον 

λαιμό και πάλι πίσω. 

«Έλα» είπε ο Λερόιλ. «Πρέπει να φύγουμε». Η 

αποφασιστικότητά του μου θύμισε τον πατέρα μου και για μία 

στιγμή ένιωσα την επιθυμία να πέσω στην αγκαλιά αυτού του 

άγνωστου Λερόιλ. Κατένευσα και τον άφησα να με σηκώσει. 

Από τις κρυψώνες τους βγήκαν η Χάνα και ο μικρός 

Ντέμιαν. Ο γκριζομάλλης τον σήκωσε στην αγκαλιά του και ο 

μικρός πέρασε τα χέρια γύρω από το κεφάλι του καινούριου του 

μπαμπά. Μοιάζαμε σαν οικογένεια όλοι μαζί. Ίσως όλοι μαζί να 

καταφέρναμε να σωθούμε. 

Η Χάνα έτρεξε να πιάσει τον αδερφό της. Προσπάθησε να 

τον γυρίσει ανάσκελα, παρ’ όλο που αυτός δεν βοηθούσε την 

κατάσταση. Έδειχνε βαρύς. Γυρισμένος ακόμα μπρούμυτα, με 

το κεφάλι του χωμένο ανάμεσα στα χέρια του και το κούτελο 

στο πάτωμα, δεν μπορούσα να δω την έκφρασή του. Αν 

πονούσε και πόσο. Από την ένταση στο σώμα του μόνο 

καταλάβαινα. Καμία αντίδραση στην κίνηση της αδερφής του. 
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Κανένα βογκητό για έναν τόσο βαριά τραυματισμένο που 

μετακινούταν. Έπρεπε να πονάει. Έπρεπε να ουρλιάζει και να 

προσπαθεί να αντισταθεί, για να κρατηθεί σταθερός. Όμως, 

αυτός εδώ δεν διέφερε σε τίποτα από τους υπόλοιπους Λερόιλ 

του δωματίου. Έμοιαζε τόσο ήρεμος και αδύναμος. Έμοιαζε… 

«Ρόμαν». Βογκούσε η Χάνα από το βάρος. «Έλα, Ρόμαν, 

δεν μπορώ να σε κουβαλήσω μόνη μου. Κάνε κι εσύ κάτι». 

Αυτήν τη φορά δεν έτρεξα να τη βοηθήσω να τον 

κουβαλήσει. Κοίταζα μία εκείνη και μία τον αδερφό της. 

Κατάπια τους λυγμούς, αλλά ο φόβος δεν υποχώρησε. Έτρεμα 

την αντίδραση την Χάνα όταν συνειδητοποιούσε αυτό που εμείς 

οι υπόλοιποι καταλάβαμε. 

Ο αδερφός της δεν θα σηκωνόταν ποτέ ξανά. 
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«Ρόμαν». Η Χάνα και προσπαθούσε να τον γυρίσει. Μα 

καλά, πώς ήταν δυνατόν να μην είχε καταλάβει; «Έλα, Ρόμαν». 

Έκανα ένα βήμα προς το μέρος της. 

«Χάνα;» τόλμησα να πω. Την πλησίασα κι άλλο, κι εκείνη 

έκανε πως δεν με είδε. Συνέχισε να ταρακουνάει μαλακά τον 

αδερφό της, με προσοχή, για να μην τον πονέσει περισσότερο, 

κι ας μη βίωνε πια τον πόνο. 

«Έλα, Ρόμαν, πρέπει να φύγουμε». 

«Χάνα;» 

Έσκυψα δίπλα της, για να την αναγκάσω να με κοιτάξει 

και τότε είδα το πρόσωπό της. Είχε καταλάβει, γι’ αυτό έκλαιγε. 

«Σήκω» επαναλάμβανε στον αδερφό της. «Άντε», και 

προσπαθούσε να τον σηκώσει. «Πρέπει να φύγουμε. Δεν 

μπορούμε να μείνουμε». 
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Νομίζω πως τα μάτια μου άρχισαν να καίνε. 

«Χάνα;» 

Έπιασα τον ώμο της μαλακά. 

«Βοηθήστε τον» παρακάλεσε. «Σηκώστε τον. Σας 

παρακαλώ». 

«Χάνα» είπα τρέμοντας. 

Τα χέρια της έπεσαν. Ξέσπασε σε ένα αθόρυβο κλάμα. 

Μερικά δάκρυα δικά μου κύλησαν και τα κατάπια, για να 

προσπαθήσω να παραμείνω ψύχραιμη, αλλά ήταν αδύνατον να 

μη βουρκώσω έστω. 

«Χάνα;» είπα μαλακά και γλυκά, χαϊδεύοντας τον ώμο 

της. Στο δευτερόλεπτο το χέρι μου πετάχτηκε πέρα και το σώμα 

της Χάνα τιναζόταν όρθιο. 

«Εσύ φταις! Εσύ και το σχέδιό σου!» 

Ήμουν ακόμα καθισμένη στα γόνατα καθώς την κοίταζα 

από πάνω μου, έτοιμη να μου χιμήξει. Εντάξει, μπορούσα να το 

αντιμετωπίσω. Ήταν νωρίς ακόμα και η αντίδρασή της ήταν 

φυσιολογική. Έπρεπε να κατηγορήσει κάποιον για να ξεσπάσει. 

Δεν είχα πρόβλημα να είμαι εγώ αυτή, αν έτσι ένιωθε 

καλύτερα. 

«Το ξέρω» είπα μαλακά και αργά σηκώθηκα όρθια. 

«Για ‘σένα πέθανε! Για να μη μαχαιρώσει εσένα αυτός ο 

Ρεμόρ. Εξαιτίας σου! Μπήκε στη μέση για να σε σώσει». 

Τώρα ένιωθα ακόμη πιο άσχημα. 

«Ο αδερφός σου ήταν ήρωας και…» 

«Μη λες ήταν!» τσίριξε. «Όχι ήταν!» 

«Είναι» είπα πιο δυνατά για να με ακούσει και σήκωσα τις 

παλάμες μου ειρηνικά. Αν συνέχιζε να φωνάζει έτσι, σίγουρα 

θα μας πρόδιδε. Επίσης, αν μέναμε λίγο ακόμα εδώ, σίγουρα θα 

μας έβρισκαν και τόσοι νεκροί θα πήγαιναν χαμένοι. «Είναι 

ήρωας. Είναι. Όχι ήταν». 
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«Και θυσιάστηκε για μία ψεύτρα. Μία δειλή εγωίστρια. 

Μία…» 

«Χάνα» την έκοψα. 

«Γιατί δεν έφερες τα σύνεργα, για να τον ράψουμε; Γιατί 

δεν έκανες αυτό που είπες; Ψεύτρα!» 

«Χάνα» προσπάθησε να μιλήσει ο γκριζομάλλης, για να 

με δικαιολογήσει. 

«Χτύπησε ο συναγερμός» είπα ντροπιασμένη. Το κεφάλι 

μου κοίταζε χαμηλά. «Κατέβαιναν οι φύλακες. Ήθελα, μα… 

δεν προλαβαίναμε». 

Η Χάνα γέλασε γεμάτη μίσος. 

«Πες ότι τα έκανες όλα για να δεις τον αγαπητικό σου». 

Έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου κι εγώ πισωπάτησα. «Γιατί 

δεν σε σκότωσε ο Ρεμόρ; Γιατί σου έφερε φαγητό στο κελί; 

Γιατί σε προστάτευσε. Είσαι μαζί τους, προδότρα!» 

«Όχι», έσπευσα να απαντήσω και έκανα κι άλλο πίσω. 

«Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω γιατί τα έκανε όλα αυτά. Με 

βασάνισαν, όπως κι εσάς». 

«Μόνο που εσύ ζεις, ενώ ο αδερφός μου πέθανε εξαιτίας 

σου». 

«Όπως πέθανε και ο κοκκινομάλλης, όταν τον σκότωσες», 

την κατηγόρησα. «Δεν είδα να ουρλιάζεις τότε». 

Την επόμενη στιγμή μετάνιωσα για τα λόγια μου. Η Χάνα 

με κοίταζε με μάτια γουρλωμένα. Πίεσε τα χείλη. 

«Δεν τη θέλω μαζί μας». Μου πήρε λίγη ώρα, για να 

καταλάβω ότι μιλούσε στον Λερόιλ που κρατούσε στην 

αγκαλιά του τον Ντέμιαν. «Δεν θέλω την προδότρα μαζί μας. 

Να την παρατήσουμε, όπως έκανε και αυτή στους δικούς μας». 

«Χάνα…» είπε εκείνος μαλακά. 

«Για μισό λεπτό», πετάχτηκα. Τώρα ακουγόμουν 

θυμωμένη. «Κανείς δεν σου είπε να με ακολουθήσεις. 
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Μπορούσες να μείνεις πίσω μαζί τους. Από πότε ορίσαμε ότι 

είμαι εγώ αρχηγός;» 

«Από τότε που αποφάσιζες μόνη σου για τα σχέδιά μας». 

«Προφανώς επειδή εσύ και όλοι σας είχατε πάρει 

απόφαση να πεθάνετε για τους Ρεμόρ. Γιατί δεν πρότεινες εσύ 

κάποιο σχέδιο; Γιατί δεν παραπονέθηκες, όταν σκοτώθηκαν οι 

άλλοι; Όταν τους αφήναμε πίσω, για να πάρουμε τα σύνεργα 

και να σώσουμε τον αδερφό σου;» 

Τα μάτια της γούρλωσαν από οργή και έδειχναν ακόμα 

πιο πρησμένα τώρα. 

«Ίσως γιατί δεν ήθελα να τον χάσω» γρύλισε. «Ίσως γιατί 

είναι ο μόνος που έχω όλα αυτά τα χρόνια. Που είχα!» ούρλιαζε 

και έκλαιγε. «Και τώρα έμεινα μόνη! Αλλά πού να καταλάβεις 

εσύ; Ξέρεις πώς είναι να είσαι μόνη σου στον κόσμο; Ένας 

άγνωστος πέθανε για ‘σένα» φώναξε και έδειξε πάλι τον 

αδερφό της. «Είχες ταίρι στην κοινωνία. Είχατε συνενωθεί. 

Είχες γονείς που σε αγαπούσαν. Ξέρεις πώς είναι να μην έχεις 

κανέναν άλλον;» 

Το σώμα μου άδειασε από δύναμη και η ανάγκη να 

υπερασπιστώ τον εαυτό μου με εγκατέλειψε. Τώρα ήθελα μόνο 

να σωριαστώ. 

«Ξέρεις;» φώναξε δυνατότερα. 

«Όχι» ψέλλισα και χαμήλωσα το κεφάλι. Τι νόημα είχε να 

της εξηγήσω πώς βρισκόμασταν και οι δύο στο ίδιο σημείο; 

Είχε χάσει τον μοναδικό δικό της; Εγώ σε μία βραδιά τους 

έχασα όλους. Ίσως, όταν δεν έχεις πολλά κοντινά δικά σου 

πλάσματα για να στηριχτείς, μαθαίνεις να είσαι δυνατός. Η 

Χάνα ήταν δυνατότερη από μένα. Είχε μάθει να ζει για λίγα και 

να παλεύει. Εγώ, που μία ζωή είχα μάθει να με στηρίζουν και 

να με αγαπούν, να μου τα δίνουν όλα έτοιμα, πώς θα μάθαινα 

τώρα να ζω και να παλεύω εγώ για μένα; Να αγαπώ μόνο εγώ 
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τον εαυτό μου και να πολεμάω χωρίς συντροφιά για το 

καλύτερο; 

«Τόσοι πέθαναν για ‘σένα! Ακόμα και ο Ρεμόρ. Δεν 

ξέρεις τι σημαίνει να είσαι μόνη».  

«Ναι». Κρατήθηκα να μην κλάψω. «Έχεις δίκιο». 

Τότε σταμάτησαν οι κατηγορίες. Η Χάνα δεν ήξερε τι να 

πει. Δεν ήταν προετοιμασμένη για μία τέτοια απάντηση και, 

τώρα που παραδέχτηκα όλες τις κατηγορίες, βουβάθηκε. 

Κάθισα παραπέρα. Με την άκρη του ματιού μου, την είδα 

που έπεσε στα γόνατα δίπλα στον αδερφό της και του κράτησε 

το χέρι τρυφερά. 

«Τώρα που τα είπατε», μίλησε επιτέλους ο Λερόιλ, 

«μπορούμε να πηγαίνουμε. Οι φύλακες δεν θα περιμένουν. Μας 

ψάχνουν». 

«Δεν πάω πουθενά με αυτήν» είπε απαξιωτικά η Χάνα, 

χωρίς καν να γυρίσει να με κοιτάξει. Χάιδεψε το χέρι του 

αδερφού της, σαν να μπορούσε εκείνος να το νιώσει. 

«Εντάξει» είπα αδύναμα. «Πηγαίνετε. Εγώ θα συνεχίσω 

μόνη μου». 

«Μόνη σου», κορόιδεψε η Χάνα, ενώ συνέχιζε να 

χαϊδεύει τρυφερά το μέτωπο του αδερφού της, χωρίς να με 

κοιτάζει. «Έλα τώρα. Ξέρουμε τις μεθόδους σου. Όλο και 

κάποιον Ρεμόρ θα βρεις να πεθάνει για να σε προστατέψει. 

Αλήθεια, και ο Ίθαν Ρεμόρ δεν ήταν;» 

Πετάχτηκα πάνω. 

«Βούλωσέ το» γρύλισα. «Μην ξαναμιλήσεις γι’ αυτόν». 

Το πρόσωπό της γύρισε επάνω μου με ένα κακεντρεχές 

χαμόγελο. 

«Είχα μιλήσει μαζί του. Με είχε βοηθήσει να φτιάξω την 

καλύβα μου. Καλός ήταν. Και χωρίς μπλούζα ακόμα 

καλύτερος. Και τα πηγαίναμε τόσο καλά». 
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Οι γροθιές μου σφίχτηκαν. 

«Και αυτός δεν πέθανε; Τον άκουσα να σε φωνάζει όταν 

τον τραβούσαν οι φύλακες. Για ‘σένα πέθανε κι αυτός. Μπήκε 

μπροστά όταν έρχονταν στην καλύβα και τους χτύπησε, για να 

μην έρθει κανείς να βρει εσένα». 

Παραλίγο να σωριαστώ από την αποκάλυψη. 

«Δεν το ήξερες, ε;» με ειρωνεύτηκε. «Μα νόμιζα πως εσύ 

τον έστειλες». 

«Σκάσε» είπα δυνατότερα. «Αν ξαναμιλήσεις, θα σε 

σκοτώσω. Σου ορκίζομαι… ορκίζομαι ότι πρώτα θα σου κόψω 

τη γλώσσα, θα την τραβήξω μέχρι να την ξεριζώσω και θα σε 

βάλω να τη φας και μετά θα σου χώσω το μαχαίρι τόσο βαθιά 

στην κοιλιά, που ούτε εγώ δεν θα μπορώ να το τραβήξω πίσω». 

«Σάρα» είπε έκπληκτος ο Λερόιλ. Τα φονικά μου 

ένστικτα με εγκατέλειψαν μόλις στράφηκα σ’ εκείνον και τον 

είδα να με κοιτάζει σοκαρισμένος. Τώρα που κι εγώ σκέφτηκα 

καλύτερα τα λόγια μου, τρόμαξα. Είχα συνηθίσει να σκοτώνω 

ζώα, όχι πλάσματα όμοια μ’ εμένα, όμως ένιωσα τόσο έντονη 

την επιθυμία να κάνω κακό στην Χάνα, που τρόμαξα με τον 

εαυτό μου. Φοβόμουν ότι άλλαζα. Ποτέ δεν ήμουν έτσι. 

Έκλεισα σφιχτά τα μάτια και χύθηκα στο πάτωμα. 

«Κανείς δεν είναι πιο ευνοημένος από τον άλλον» είπε ο 

Λερόιλ. «Εσύ έχασες τον αδερφό σου;» ρώτησε την Χάνα. 

«Κοίτα εκεί». Έδειξε το σημείο που βρισκόταν η μικρή Λερόιλ 

κόρη του. «Και δεν ήταν ούτε δέκα» γρύλισε. «Νομίζεις πως 

μόνο εσύ είσαι μόνη; Κοίτα αυτή». Έδειξε εμένα. «Βλέπεις 

κανέναν μαζί της; Κοίτα αυτόν», έδειξε τον μικρό Ντέμιαν που 

κρατούσε αγκαλιά. «Πόσες πιθανότητες λες να έχει να 

επιβιώσει ή να το ξεπεράσει; Αν, λοιπόν, υπάρχει ένας λιγότερο 

ευνοημένος εδώ, δεν είσαι εσύ, αλλά αυτός. Στάσου στο ύψος 

σου. Κανείς δεν θα μείνει πίσω. Αν έχουμε μία ελπίδα να 
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βγούμε από ‘δω, θα το κάνουμε όλοι μαζί. Το χρωστάμε στους 

δικούς μας. Δεν πέθαναν για να πεθάνουμε κι εμείς. Θα 

ζήσουμε, για να τους κρατήσουμε και αυτούς ζωντανούς μέσα 

μας». 

Καμιά μας δεν απάντησε. 

«Συνεννοηθήκαμε;» ρώτησε με πιο μπάσα φωνή. 

«Καλά» ψέλλισε η Χάνα. Ήξερα ότι ήταν η σειρά μου να 

τους απαντήσω, αλλά δεν το έκανα. Απέφευγα και να τους 

κοιτάξω. 

«Σάρα;» 

«Εντάξει» απάντησα μέσα από τα δόντια μου. 

«Σηκωθείτε. Αρκετή ώρα χάσαμε με αυτά. Πρέπει να 

φύγουμε τώρα, που οι φύλακες μάς ψάχνουν αλλού». 

Η Χάνα κοίταξε τον αδερφό της. Καταλάβαινα πως 

δίσταζε να τον αφήσει. Δεν μπορούσα πλέον να νιώσω οίκτο γι’ 

αυτή, ούτε να συγκινηθώ, σε αντίθεση με τον Λερόιλ, που 

συμπονούσα βλέποντάς τον να στρέφεται στη μικρή του κόρη. 

Έσφιξε κι άλλο στην αγκαλιά του τον μικρό Ντέμιαν. 

Δεν είπαμε κουβέντα καθώς βγαίναμε από το δωμάτιο με 

τα πτώματα. Ο Λερόιλ προσφέρθηκε να ελέγξει τον διάδρομο 

πριν βγούμε με μία κλεφτή ματιά στο άνοιγμα της πόρτας, όμως 

ο μικρός Ντέμιαν δεν ήθελε να κατέβει από πάνω του, κι έτσι 

έλεγξα εγώ. Ήξερα πως, αν περίμενε κάποιος απ’ έξω, θα μας 

είχε ακούσει, οπότε είχα καθησυχαστεί. 

Ο διάδρομος ήταν έρημος. Με μαλακά πατήματα, βγήκα 

έξω και ένευσα στους άλλους να με ακολουθήσουν. Πόρτες 

υπήρχαν η μία δίπλα στην άλλη και μερικές απέναντί μας, όλες 

κλειστές. 

«Κάποια θα οδηγεί έξω» είπε ο Λερόιλ σιγανά, για να μην 

ακουστεί στην περίπτωση που κάποιος βρισκόταν εδώ. 
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«Πάνω» τον διόρθωσα. «Είμαστε σε υπόγειο. Άκουσα που 

το είπαν». 

Η Χάνα έβρισε. 

«Δηλαδή, δεν αρκεί να φύγουμε σώοι από εδώ, πρέπει να 

το σκάσουμε και από το πάνω πάτωμα. Μα εκεί θα υπάρχουν 

σίγουρα φρουροί και περισσότεροι». 

Αγνόησα τη μουρμούρα της και κοίταξα τον Λερόιλ για 

να πάρω κάποια οδηγία. 

«Να ψάξουμε πίσω από τις πόρτες;» ρώτησα. «Ίσως 

βρούμε κάτι χρήσιμο». Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. 

«Δεν ξέρουμε τι υπάρχει εκεί» έφερε αντίρρηση η Χάνα. 

«Αν έχει φρουρούς;» 

«Ελπίζω πως θα μας είχαν ακούσει και θα είχαν βγει έξω 

να μας πιάσουν. Οπότε, μάλλον δεν υπάρχουν». 

Κατάπια και άνοιξα την πρώτη πόρτα. Ένα ψυχρό κύμα 

αέρα σε μορφή αχνού σύννεφου μάς κάλυψε. Ήταν εντελώς 

αναζωογονητικό. Κοίταξα από τη σχισμή που είχα 

δημιουργήσει και αντίκρισα κινούμενους πάγκους, που έγερναν 

ελαφρώς δεξιά και αριστερά. Οι κουβάδες που 

χρησιμοποιούσαν για να μας πάρουν αίμα βρίσκονταν επάνω 

στους πάγκους και κινούνταν επίσης, χωρίς να πέφτουν αυτοί ή 

το περιεχόμενό τους. 

Αμέσως πετάχτηκα έξω και έκλεισα με δύναμη πίσω μου 

την πόρτα. Τα σώματα των άλλων σφίχτηκαν. 

«Εντάξει» είπα για να τους καθησυχάσω. «Δεν είναι 

κανείς. Είναι… Δεν ξέρω. Ένα παγωμένο δωμάτιο με τους 

κουβάδες από το αίμα που μας πήραν. 

Χαλάρωσαν λίγο. 

«Το άκουσες;» ακούστηκε από μακριά μία άγνωστη 

αντρική φωνή. Ακολούθησαν βήματα σε σκάλες. Κατέβαιναν! 
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«Που να πάρει» μουρμούρισα, ενώ έσπρωχνα την Χάνα 

μέσα σε μία πόρτα, τη διπλανή από την προηγούμενη που 

άνοιξα. Ο Λερόιλ μπήκε σε μία άλλη, πιο κοντινή σ’ εκείνον, 

πριν προλάβουμε να συνεννοηθούμε. 

Η πόρτα πίσω μας έκλεισε και, χωρίς να προλάβω να δω 

το δωμάτιο, όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.  

Οι ψίθυροι των φρουρών ακούγονταν σαν κανονικές 

κουβέντες πια. Πισωπάτησα για να μπω πιο βαθιά στο σκοτεινό 

δωμάτιο και να κρυφτώ κάπου. Μόνο που πολύ σύντομα έπεσα 

πάνω σε τοίχο. Τι; Μα δεν είχαμε συναντήσει καθόλου έπιπλα 

εδώ, ούτε καν πτώματα ή κάποιο άλλο εμπόδιο. Μήπως ήταν 

δωμάτιο για πτώματα; 

«Είναι κλειδωμένη», έβρισε η Χάνα. Κλειδωμένη; Ποια; 

Γυρνώντας πίσω, άγγιξα μία πόρτα. Δεν ήταν τοίχος, όπως 

νόμιζα. Δεν έμοιαζε με κελί. Δεν είχε κάγκελα, αλλά ήταν 

φτιαγμένη από ένα ενιαίο χοντρό μέταλλο. Το μικρό δωμάτιο 

πρέπει να ήταν κάτι σαν προθάλαμος που οδηγούσε στον καλά 

φυλαγμένο χώρο. 

«Τα κλειδιά!» αναφώνησα όσο πιο αθόρυβα μπορούσα. 

Τα κλειδιά που βρήκαμε στη ζώνη του Ρεμόρ κρέμονταν ακόμα 

από τη ζώνη που τώρα φορούσε η Χάνα. «Φέρε γρήγορα τα 

κλειδιά». 

Τα χέρια της και τα δικά μου μπερδεύονταν στη ζώνη της 

καθώς άρπαζαν όσα περισσότερα κλειδιά μπορούσαν. Άρχισα 

να τα δοκιμάζω. 

Η πόρτα άνοιξε κι εμείς χωθήκαμε μέσα. Το πάχος της 

απόκοψε εντελώς τους ψιθύρους των Ρεμόρ. Την κλείσαμε 

εντελώς, για να φαίνεται απείραχτη, και απομακρυνθήκαμε με 

αργά πίσω βήματα. Οι φύλακες ήταν ακόμα έξω. 
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Εκείνη τη στιγμή Η Χάνα σκόνταψε κάπου και τσίριξε. 

Την τράβηξα άγαρμπα πάνω μου και της βούλωσα το στόμα με 

την παλάμη μου. 

«Σώπα» ψιθύρισα στο αυτί της. «Σώπα, που να σε πάρει, 

σώπα». 

Αυτή, όμως, αντέδρασε περισσότερο και προσπάθησε να 

μιλήσει μέσα από την παλάμη μου και να ξεφύγει για να τρέξει. 

«Θα μας ακούσουν» γρύλισα. Ένιωθα το στόμα της να 

κινείται και το πίεζα περισσότερο, από φόβο μήπως οι φρουροί 

έξω μας ακούσουν και μπουκάρουν.  

«Πί…» μουρμούριζε. «..αποιος… σω σου!» 

Τρομαγμένη, γύρισα πίσω για να αντικρίσω την απόλυτη 

μαυρίλα. Απομακρυνθήκαμε και οι δύο. 

«Κάποιος είναι». 

Και τότε κάποιος μούγκρισε. 

Η Χάνα κι εγώ τιναχτήκαμε και πισωπατήσαμε 

περισσότερο, αλλά πέσαμε πάνω στην πόρτα. Και πίσω της 

μέσα στο δωμάτιο βρίσκονταν οι φύλακες. Δεν μπορούσαμε να 

επιστρέψουμε εκεί. Θα μας έπιαναν. Μπορούσαμε, όμως, να 

μείνουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μαζί με ένα άγνωστο 

πλάσμα; 

Το άγνωστο πλάσμα μούγκρισε ξανά. Έμοιαζε με άντρα 

που πονούσε. 

Μουγκρητό. Άντρας. Κλειστός, σκοτεινός χώρος. 

Βρισκόμασταν σε ένα μπουντρούμι. Το πλάσμα μπροστά μας 

πρέπει να πονούσε. Ήταν παγιδευμένο, όπως εμείς. 

Διστακτικά έσυρα το ένα μου πόδι μπροστά για να 

πλησιάσω. 

«Μη» μου είπε η Χάνα και ένιωσα το χέρι της να με 

αγγίζει, σε μία προσπάθεια να με σταματήσει. 

«Μη φωνάζεις» της είπα σιγανά. 
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«Μα, θα πας μπροστά;» ρώτησε ψιθυριστά. Ακόμα και σε 

αυτόν τον τόνο ξεχώριζα τον τρόμο της. 

«Τι θες να κάνω; Να τρέξω έξω για να πέσω στους 

φρουρούς ή να τον αφήσω να μουγκρίζει για να μας 

ακούσουν;» 

Κινήθηκα ξανά προς το μέρος του και πάτησα κι εγώ αυτό 

που είχε πατήσει η Χάνα. Ένα πόδι. Ο άγνωστος δεν 

παραπονέθηκε ούτε το τράβηξε προς το μέρος του. 

«Χάνα;» ψιθύρισα επιμένοντας να κοιτάξω το κενό 

μπροστά, με τον φόβο πως ο άγνωστος θα πεταχτεί και θα 

αρπάξει. «Έχεις… έχεις τον φακό; Πρέπει να είναι στη ζώνη 

που πήραμε από τον Ρεμόρ». 

Άκουσα τις κινήσεις της. Λίγο μετά ένα μεταλλικό φως 

απλώθηκε μπροστά μου και αποκάλυψε μία μορφή. Γυναικεία 

μορφή. Το μουγκρητό με είχε μπερδέψει. Δεν ήταν άντρας. 

Μόλις το φως έπεσε πάνω της, τα μάτια της έκλεισαν, σε μία 

έκφραση δυσφορίας, και το κεφάλι της γύρισε ελαφρώς στο 

πλάι, για να αποφύγει όσο περισσότερο φως μπορούσε. Τα 

μαλλιά της έδειχναν σπασμένα και ταλαιπωρημένα, μακριά 

τόσο, που απλώνονταν σε διάφορα μήκη στο πάτωμα δίπλα της. 

Σε πολλά σημεία ήταν γκριζαρισμένα και γερασμένα, όπως και 

το πρόσωπό της. Έδειχνε πάνω από εβδομήντα χρονών. Και 

ήταν Λερόιλ. 

Δεν κουνιόταν. Είχαν φυλακίσει τους καρπούς της σε 

χειροπέδες, που οι προεκτάσεις τους μπήγονταν στον τοίχο για 

να περιορίζουν τις κινήσεις της. Το σώμα της ήταν ξαπλωμένο 

ανάσκελα στο πάτωμα, χυμένο, και το κεφάλι της στηριζόταν 

ελαφρώς στον τοίχο για να ανασηκώνεται. 

«Είναι φυλακισμένη» είπα στην Χάνα και έριξα το φως 

στα δεμένα με χειροπέδες χέρια της και την προέκταση της 

αλυσίδας που ενσωματωνόταν στον τοίχο πίσω από την Λερόιλ. 
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Γονάτισα μπροστά της, φροντίζοντας, όμως, να κρατήσω μία 

απόσταση. «Χάνα, δώσε μου τα κλειδιά». 

«Τι; Και αν είναι επικίνδυνη;» 

«Είναι φυλακισμένη. Σου φαίνεται επικίνδυνη; Οι 

επικίνδυνοι εδώ είναι οι ελεύθεροι», και ένευσα προς τα έξω. 

Η Χάνα την παρατήρησε και τελικά μου έδωσε τα 

κλειδιά. Για κάποιον περίεργο λόγο οι φύλακες δεν έλεγξαν το 

μπουντρούμι μας. Μάλλον η τύχη μάς χαμογέλασε αυτήν τη 

φορά. 

«Και τότε, γιατί την έχουν μόνη της σε μπουντρούμι;» 

ψέλλισε. Την αγνόησα και επικεντρώθηκα στη γυναίκα. 

«Μη φοβάσαι» είπα στη γυναίκα μ’ ένα καλοσυνάτο 

χαμόγελο, παρ’ ότι εκείνη δεν έδειχνε να φοβάται. Με 

αγνοούσε εντελώς. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να την 

ελευθερώσω και μάλιστα τέντωνε όσο μπορούσε τα χέρια της, 

για να με διευκολύνει. «Θα σε βγάλουμε από εδώ». 

Τα μάτια της στράφηκαν επάνω μου. Πρώτη φορά έβλεπα 

μαύρα μάτια. Είχα συνηθίσει το δικό μου καφέ που συναντούσα 

σε όσους Λερόιλ, Ρεμόρ και ανθρώπους γνώριζα. 

«Με ακούς; Μπορείς να καταλάβεις τι σου λέω;» 

Η Λερόιλ κούνησε το κεφάλι της σε ένα καταφατικό 

νεύμα. Έπιασα το λουκέτο της και το εξέτασα, προτού 

ξεκινήσω να δοκιμάζω τα κλειδιά. 

«Ξέρεις πώς να βγούμε από ‘δω;» τη ρώτησα. Η γυναίκα 

μου ένευσε αρνητικά. «Εντάξει, δεν πειράζει, θα βρούμε τρόπο. 

Εγώ είμαι η Σάρα. Μπορείς να μιλήσεις; Μπορείς να μου πεις 

το όνομά σου;» 

Είδα το μήλο στον κοκαλιάρικο λαιμό της να κινείται 

κατακόρυφα δύο και τρεις φορές και κατάλαβα ότι κατάπινε για 

να ξαναβρεί τη μιλιά της. Πόσα χρόνια είχε άραγε να μιλήσει; 

Τα χείλη της άρχισαν να κινούνται, αλλά οι λέξεις δεν 
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συγχρονίζονταν με τις κινήσεις του στόματός της. Μέσα από τη 

βραχνή και αχρησιμοποίητη για χρόνια φωνή της, άκουσα να 

προφέρει ψιθυριστά ένα όνομα. Μόρα. 
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 Ο κήπος ήταν αηδιαστικά υπέροχος. Η τελειότητα στην 

πιο ολοκληρωμένη της μορφή. Και πόσο αφόρητη έδειχνε! 

Σιχαινόμουν την Εδέμ. Ήξερα ότι τη μισούσα. Γι’ αυτό 

έπρεπε να κάνω γρήγορα τη δουλειά μου και να μη χρειαστεί να 

ξανασυρθώ σε αυτά τα αρρωστημένα άγια μέρη. 

Το γρασίδι, ανυπόφορα βελούδινο, χάιδευε το τραχύ 

σώμα μου και πατικωνόταν από κάτω μου, χωρίζοντας την 

καταπράσινη έκταση στη μέση, καθώς διέσχιζα τα ιερά χώματα. 

Γύρω μου ξεπρόβαλαν όλων των ειδών τα δέντρα, μεγάλα και 

μικρά, πολύχρωμα, φτωχά και πλούσια, πυκνά και λεπτά, όλα 

σχεδόν στο ίδιο ύψος, αλλά ξεχωριστό το καθένα, με διαφόρων 

ειδών καρπούς και φρούτα πάνω τους, που όλα μαζί συνέβαλαν 

στη σύνθεσή του Π… 
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Ένιωσα τη διπλάσια δηλητηριώδη πίκρα να φουσκώνει τη 

γλώσσα μου και μόνο στη σκέψη του ονόματος αυτού του 

καταραμένου τόπου. 

Απ’ όλα αυτά τα δέντρα όμως, εμένα ένα με ενδιέφερε. 

Αυτό που βρισκόταν ακριβώς στη μέση του κήπου. Ήταν το 

ψηλότερο από όλα, το μοναδικό που ξεχώριζε. Το πιο λαμπερό 

και πλούσιο. Οι φυλλωσιές των άλλων δέντρων έδειχναν 

ξεθωριασμένες μπροστά στις καταπράσινες δικές του και οι 

καρποί του είχαν το χρώμα της αγαπημένης μου κόλασης. Δεν 

ήταν τυχαίο άλλωστε, που ο συγκεκριμένος καρπός ήταν 

απαγορευμένος για τους δύο ανόητους πρωτόπλαστους. 

Αναρριχήθηκα στο δέντρο ξεδιπλώνοντας ολόκληρο το 

σώμα μου επάνω στον κορμό του και αγκαλιάζοντάς τον από τη 

ρίζα, μέχρι τις φυλλωσιές στα πρώτα κλαδιά του. Ήθελα να 

γευτώ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεύση αμαρτίας. Ήλπιζα να 

μπορούσα να το μυρίσω. 

Σαν να αντιλήφθηκε την παρουσία μου η πρώτη ανόητη, 

στάθηκε μαγεμένη μπροστά από το δέντρο και το παρατηρούσε 

σαν να το έβλεπε για πρώτη φορά. Η Εύα. Φαίνεται ότι το 

σώμα μου το έκανε να λάμπει διπλά τώρα. Πράσινο, κόκκινο 

και χρυσό. 

«Έλα» της είπα νοερά. Μέχρι κι εγώ μαγεύτηκα από τη 

μεθυστική χροιά της φωνής μου. Την απόλαυσα με λαγνεία και 

τυλίχτηκα πιο σφιχτά γύρω από τον κορμό, σαν να είχα θηλυκό 

τυλιγμένο με το σώμα μου, αντί για κορμό. 

Μαγεμένη από τη φωνή και την κίνηση του σώματός μου, 

η Εύα πλησίασε. Ίσως να ένιωσε τον ερεθισμό μου. Πλησίασα 

ένα από τα μήλα που βρίσκονταν στα χαμηλότερα κλαδιά και 

άρχισα να λικνίζομαι γύρω του, χαϊδεύοντας με το σώμα μου τη 

λεία φλούδα του. Είδα την επιθυμία στα μάτια της Εύας. Τη 

ζήλεια. Λυπήθηκα που δεν μπορούσα να δείξω το χαμόγελό 
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μου. Υπέπεσε σε ένα αμάρτημα. Τώρα ήταν κατά το ήμισυ δική 

μου. 

«Πάρε» είπα με όμοιο με την προηγούμενη φορά που 

μίλησα τόνο και συνέχισα τον μεθυσμένο χορό μου ανάμεσα 

στους απαγορευμένους καρπούς. 

Όμως, εκείνη ένευσε αρνητικά και το σώμα μου πάγωσε. 

Όχι; Είπε όχι; Τόλμησε να αρνηθεί να εκπληρώσει την επιθυμία 

του Άρχοντα; Τόλμησε να παίξει μαζί μου; 

«Αφού θέλεις» είπα και ενέτεινα την κίνηση ανάμεσα 

στους καρπούς. «Το ξέρω ότι θέλεις. Το βλέπω». 

Διστακτικά κοίταξε πίσω, λες και φοβόταν μήπως από 

κάπου ξεπεταχτεί ο… Εκείνος. Έπρεπε να κάνω πιο γρήγορα. 

Αν εμφανιζόταν Εκείνος, το παιχνίδι θα ήταν χαμένο κι εγώ 

ηττημένος. Και έπρεπε να κερδίσω. 

«Έλα!» είπα με περισσότερη ανυπομονησία. 

Ένευσε ξανά αρνητικά. 

«Απαγορεύεται» απάντησε με φόβο. Τα δάχτυλα των 

χεριών της πλέκονταν κάτω από το πηγούνι της, σαν να 

προσεύχεται. «Ο Αφέντης… Δεν πρέπει». 

«Γιατί δεν πρέπει;» ρώτησα με προκλητικότητα και 

λαγνεία στη φωνή μου. Είδα στην έκφρασή της ότι δεν ήξερε 

την απάντηση. «Θέλεις να σου πω εγώ γιατί;» 

Δεν απάντησε και κατάλαβα ότι η σιωπηλή της αυτή 

στάση σήμαινε ναι. 

«Γιατί θα σε κάνει παντοδύναμη. Θα σου δώσει τη δύναμη 

που έχει Εκείνος. Και δεν θέλει να έχετε την ίδια δύναμη». 

Ένευσε αρνητικά, για να μου δείξει ότι δεν με πιστεύει. 

«Ενώ εγώ μπορώ να σου δώσω ό,τι θέλεις. Τι είναι αυτό 

που θέλεις; Θέλεις να μπορείς να ελέγχεις τον κόσμο; Θέλεις να 

μπορείς να ξέρεις τι σκέφτονται οι άλλοι; Τι θέλεις; Ό,τι μου πεις 

θα είναι δικό σου». 
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Τα μάτια της άστραψαν. Η ανόητη, ήταν έτοιμη. 

«Αρκεί να φας ένα. Να το δαγκώσεις μόνο». 

Με την άκρη της ουράς μου έσπρωξα ένα μήλο από το 

κλαράκι που το στήριζε και αυτό αποκόπηκε και έπεσε 

μπροστά στα πόδια της Εύας. Εκείνη το κοίταξε με τρόμο στην 

αρχή, αλλά όσο εγώ επαναλάμβανα τις υποσχέσεις μου μέσα 

στο κεφάλι της, η έκφρασή της άλλαζε. Τώρα έβλεπα μόνο 

επιθυμία. Έσκυψε και αγκάλιασε με τις παλάμες της τον 

απαγορευμένο καρπό. Τα μάτια μου άστραψαν και το σώμα 

μου σφίχτηκε νευρικά. Και όσο ο καρπός έφτανε στο στόμα 

της, τόσο εγώ την πλησίαζα από την ανυπομονησία. Το μισό 

μου σώμα είχε τυλιχτεί στο κλαδί και το υπόλοιπο αιωρούνταν 

μέχρι το κεφάλι της Εύας. Είδα τα δόντια της αμέσως μόλις τα 

χείλη χωρίστηκαν το ένα από το άλλο. Αλλά δίσταζε ακόμα. 

«Έλα» είπα γεμάτος ανυπομονησία. «Μία δαγκωνιά. 

Μόνο μία. Και ό,τι ζητήσεις θα είναι δικό σου. Θα είσαι μαζί μου 

από ‘δω και πέρα. Θα ζήσεις για πάντα. Με τους νικητές». 

Το χρατς που ακολούθησε έμοιαζε με τον πιο μελωδικό 

ψίθυρο που έχω ακούσει ποτέ. Με ερέθισε όσο δεν με έχει 

ερεθίσει τίποτα μέχρι τώρα. Έβρισα τον… αναθεματισμένο, 

που πάλι δεν μπορούσα να γελάσω. 

Το κομμάτι βρισκόταν ήδη στον λαιμό της κι εγώ την είχα 

πάρει με το μέρος μου. Τώρα ήμουν ένα βήμα πιο κοντά. 

Πότισα μέσα της τον δικό μου καρπό της αμαρτίας. Και αυτή η 

ψυχή ήταν δική μου πλέον. 

Ήξερα ότι η νίκη ήταν δική μου. 

 

Ο κορμός μου πετάχτηκε πάνω καθώς προσπάθησα να 

ανασάνω βαθιά για να συνέλθω, αλλά ο λαιμός μου ήταν 

στεγνός και ο ήχος που προκάλεσε η κορεσμένη μου ανάσα 
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ακούστηκε σαν φρενάρισμα σόλας αθλητικών παπουτσιών σε 

στεγνό δάπεδο. 

Κατάπια, ένιωσα το σάλιο να γδέρνει τον λαιμό μου, 

έβηξα και ανάσανα βαθιά δύο και τρεις φορές, με το στήθος 

μου να ανεβοκατεβαίνει φρενιασμένο. Κοίταξα γύρω μου. 

Κανένας κήπος. Κανένα δέντρο. Κανένας καρπός. Κανένα φίδι. 

Ήμουν ακόμα... Πού ήμουν; Γιατί ήμουν μόνη; Ο Ρόναλντ πού 

ήταν; Ο Γκέιλ; 

Ένας πόνος σφυροκόπησε το κρανίο μου στην τελευταία 

σκέψη και αμέσως συνήλθα. Ανασαίνοντας όλο και πιο αργά, 

προσπάθησα να βάλω τις σκέψεις μου σε μία τάξη. Θυμήθηκα 

τον αδερφό μου, τον Γκέιλ, όλα όσα έγιναν στην Νόρθεα, και η 

μία σκέψη μού δημιούργησε μεγαλύτερο πόνο από την άλλη. 

Ήμουν στο αερόπλοιο της Νέιλα Ρόζντοφ. 

Κατευθυνόμουν στις φυλακές. Όλα ήταν ένα όνειρο. 

Τι περίεργο όνειρο. 

Τέντωσα τον λαιμό για να δω έξω απ’ το παράθυρο πού 

βρισκόμασταν. 

Ώσπου ξεκίνησε ο πραγματικός πόνος. 

Άφησα μία φωνή και πίεσα τους κροτάφους μου για να 

μειώσω την έντασή του. Μόνο που τότε συνειδητοποίησα ότι 

δεν προερχόταν από το κεφάλι, δεν είχε σχέση με τους 

κροτάφους, αλλά με τα μάτια μου, και αυξανόταν κατακόρυφα. 

Τα έκλεισα με πίεση και άρχισα να τα τρίβω, κατεβάζοντας 

όλες τις βρισιές που γνώριζα. Κάτι έκαιγε τις κόρες μου σαν 

οξύ. Και πονούσε διαολεμένα πολύ αυτό το αναθεματισμένο 

κάτι. 

«Το κέρατό μου!» 

«Μέγκαν;» 

Η φωνή του Μέισον ακούστηκε μακρινή από το 

πιλοτήριο, από όπου έλεγχε το αερόπλοιο. Άνοιξε τη γκρίζα 
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πόρτα που μας χώριζε από τον κεντρικό θάλαμο με τα 

καθίσματα. Δεν του έδωσα σημασία και συνέχισα να βρίζω και 

να τρίβω τα μάτια μου. 

«Τι έπαθες;» ρώτησε θέλοντας να δείχνει αδιάφορος. 

«Τίποτα. Ένας εφιάλτης ήταν μόνο». 

Κατέβασα τα χέρια και άνοιξα τα μάτια δειλά, παίζοντας 

με τα βλέφαρά μου, μέχρι να σιγουρευτώ ότι ο πόνος είχε 

υποχωρήσει. Πράγματι ήμουν καλύτερα… μόνο που… κάτι 

συνέβαινε με την όρασή μου. Έβλεπα περίεργα. 

«Εντάξει, πέρασε». Σήκωσα το κεφάλι, για να κοιτάξω 

τον Μέισον. Έδειχνε θολός και… χρυσός; 

Εκείνος με κοίταξε παραξενεμένος. 

«Τι;» ρώτησα. 

«Μέγκαν, τα μάτια σου». 

«Ε, τι;» 

«Είναι… Οι κόρες έχουν αλλάξει χρώμα. Είναι χρυσές». 

Γούρλωσα τα μάτια. Πετάχτηκα από το κάθισμα και 

κοιτάχτηκα σε ένα από τα παράθυρα του αερόπλοιου. Και τότε 

το είδα. Οι κόρες μου έλαμπαν χρυσές. Έκλεισα τα μάτια και τα 

έτριψα λίγο. Μήπως έκανα κάτι πριν που τα πίεσα; Μήπως αν 

τα έτριβα πάλι να επανερχόταν το φυσιολογικό μου χρώμα; Μα 

τι βλακείες έλεγα; 

Όταν κοιτάχτηκα ξανά, τίποτα δεν είχε αλλάξει. Τα μάτια 

μου ήταν ακόμα χρυσά. Όπως ήταν τα μάτια του αδερφού μου, 

όταν ερχόταν κοντά στη δύναμη. Όπως ήταν το σώμα του 

φιδιού στο τατουάζ μου στον λαιμό. Όπως ήταν το σώμα του 

φιδιού στο όνειρο. 

Προσπάθησα να μην αφήσω αυτές τις σκέψεις να με 

επηρεάσουν. 

«Τι έπαθαν τώρα;», τσαντίστηκα και τα έτριψα ξανά. 
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«Μόνο οι βασιλικοί έχουν αυτό το χρώμα» είπε 

υποψιασμένος ο Μέισον. «Και το χρυσό έχει χρόνια να 

εμφανιστεί σε βασιλικό Λερόιλ. Μετά τον Κορβίνιους, κανείς 

δεν το είχε». 

Εκτός από τον αδερφό μου, αλλά δεν ήταν ώρα να 

μοιραστώ μαζί του αυτήν την πληροφορία. Να έφταιγε ο 

θάνατος του Ρόναλντ γι’ αυτή την αλλαγή; Θα μπορούσε, αφού 

μόνο αυτός είχε χρυσά μάτια και τα κληροδότησε σ’ εμένα 

αφότου πέθανε ή επειδή εγώ τον σκότωσα. Όμως, δεν έβγαζε 

νόημα. Τόσους και τόσους σκοτώναμε. Γιατί δεν παίρναμε και 

το δικό τους χρώμα ματιών; Οπότε δεν βγάζει νόημα. 

Μήπως πάθαινα κάτι; Μήπως είχε σχέση με την 

ανθρώπινη φύση μου αυτό το χρώμα; Πάλι η απάντηση που 

μου ερχόταν στο μυαλό ήταν όχι. 

Να έφταιγε το όνειρο; Το τόσο περίεργο και ζωντανό 

όνειρο, που άγγιζε τα όρια του οράματος; Ήξερα πως το φίδι 

του ονείρου, ήταν σαν, κατά κάποιο τρόπο, να ήμουν εγώ. 

Σκεφτόμουν όσα κι εκείνο. Οι αντιδράσεις και τα 

συναισθήματά του ήταν και δικά μου. Θυμάμαι, πότισε εκείνη 

τη γυναίκα του ονείρου με τον καρπό της αμαρτίας για να την 

πάρει, λέει, με το μέρος του και να κερδίσει. Τι να κερδίσει; 

Αυτό το φίδι ήταν ίδιο με αυτό που αποτυπωνόταν παντού 

στην κοινωνία μας. Στους τοίχους, τους λαιμούς μας, το αίμα 

μας. Ήταν ένα είδος Θεού. 

Και τι σχέση είχε αυτό με την αλλαγή των ματιών μου;  

Κανείς δεν ήταν εδώ για να μου εξηγήσει. 

«Αλλά εσύ είσαι άνθρωπος. Οι Λερόιλ δεν γεννάνε 

ανθρώπους και, φυσικά, κανένας Ρεμόρ δεν θα γεννούσε 

άνθρωπο βασιλικό… Μάλλον». 

Μάλλον… Δεν μου άρεσε αυτό το μάλλον. 

«Λες να με πείραξε τίποτα;» 
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«Το καλό που σου θέλω, όχι. Έχουμε σημαντικότερα 

πράγματα να κάνουμε από το να ασχολούμαστε με τα ματάκια 

σου». Έπαψα να τρίβω τα μάτια μου και τον αγριοκοίταξα. 

«Μάζεψε τα χάλια που έκανες εδώ και ετοιμάσου. Σε λίγο 

φτάνουμε στην Πρίζνοβ». 

Σαν να με χτύπησε κεραυνός, ξέχασα τα μάτια και 

επικεντρώθηκα στον στόχο μου. Τις φυλακές, τον Κορβίνιους, 

το μυστικό της επιστροφής του, τον αδερφό μου.  

«Ποιο είναι το σχέδιο;» 

«Μόλις φτάσουμε, θα το μάθεις» απάντησε και έκλεισε 

πίσω του την πόρτα του πιλοτηρίου. 

Άρπαξα ένα σακίδιο που βρήκα πεταμένο δίπλα μου και 

άρχισα να χώνω μέσα διάφορα όπλα και αντικείμενα -σχοινιά, 

φακούς, καμιά γάζα για περίπτωση τραυματισμού- που είχε 

περιμαζέψει ο Μέισον από τη Νόρθεα. Στο μυαλό μου, 

επαναλάμβανα τα βήματα του σχεδίου μου. Μπαίνω, βρίσκω 

τον Κορβίνιους, τον ελευθερώνω και φέρνω πίσω τον αδερφό 

μου. 

Μπαίνω, βρίσκω, ελευθερώνω, φέρνω πίσω. 

Κράτησα την ελπίδα της επόμενης σκέψης, που 

περιλάμβανε εμένα και τον Γκέιλ ελεύθερους από την υποβολή 

του αδερφού μου. 

Πέρασα το σακίδιο γύρω από τους ώμους μου. Δυστυχώς 

το Πούρμπα μου ήταν κάπου χαμένο στη Μυστική Κοινωνία 

των Ρεμόρ, αλλά τουλάχιστον κρατούσα ένα απλό μαχαίρι. 

Τα χρυσά μου μάτια άστραψαν από αποφασιστικότητα. 

Ήμουν έτοιμη για την εισβολή μας στις φυλακές. 
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«Μόρα;» ρώτησε η Χάνα. «Περίεργο όνομα». 

Η Λερόιλ στράφηκε επάνω της με εξωπραγματική 

ταχύτητα, γυρνώντας μόνο το κεφάλι. Ο αυχένας μου πόνεσε 

για λογαριασμό του δικού της, που κανονικά θα έπρεπε να 

σπάσει από την απότομη στροφή, αν αναλογιστεί κανείς πόσα 

χρόνια ακινησίας είχε περάσει εδώ μέσα. Το βλέμμα της 

καρφώθηκε στην Χάνα και τα μάτια της άστραψαν μαύρα. 

«Καλά», μαζεύτηκε η Χάνα. «Δεν είπα και τίποτα». 

Άρχισα να δοκιμάζω ένα-ένα τα κλειδιά, για να λύσω τα 

δεσμά της Λερόιλ. Φρόντιζα όσα δεν ταίριαζαν στη σχισμή να 

τα ακουμπάω μαλακά στη στοίβα δίπλα μου, ώστε να μην 

ακουστεί κανένας επικίνδυνος ήχος που θα προσέλκυε τους 

φρουρούς, ενώ παράλληλα είχα στον νου μου να μην τα 

ξαναχρησιμοποιήσω. 

«Ξέρεις πόσο καιρό είσαι εδώ;» ρώτησα τη γυναίκα. 
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«Τι ρωτάς τώρα;» είπε η Χάνα. «Με το ζόρι θυμάται το 

όνομά της». 

Ένιωσα την ενόχληση της Λερόιλ στο σφίξιμο του 

σώματός της, καθώς την κρατούσα για να σταθεροποιήσω τα 

χέρια της. 

«Πρέπει… να φάω» είπε βραχνά, ξεροκαταπίνοντας 

ενδιάμεσα, για να διώξει το γρέζι από τον λαιμό της.  

Το κλειδί που κρατούσα χώθηκε στη σχισμή και 

ξεκλείδωσε το λουκέτο. 

«Προτεραιότητα είναι να φύγουμε» απάντησε η Χάνα. 

 «Άκου να σου πω, ανόητη θνητή» ακούστηκε σαν βρισιά 

η λέξη από το στόμα της γυναίκας. Σήκωσα το κεφάλι, για να 

βεβαιωθώ ότι η φωνή, που έμοιαζε με βαριά αντρική, βγήκε 

από το δικό της στόμα και δεν ανήκε σε κάποιον άντρα εδώ 

μέσα. Είδα την κακία στην έκφρασή της και πετάχτηκε πίσω, 

όρθια δίπλα στην Χάνα, που κοίταζε την Μόρα με μάτια 

γουρλωμένα. «Πρέπει να φάω ΤΩΡΑ για να πάρω δύναμη και 

αν δεν μου βρεις αμέσως φαγητό, εσύ θα είσαι αυτή που θα 

προσφερθεί να με χορτάσει. Και μόλις τελειώσω μαζί σου, θα 

στείλω την ψυχή σου να καεί στην κόλαση». 

Η πόρτα του μπουντρουμιού άνοιξε ορμητικά και οι 

φρουροί όρμησαν μέσα. Η Χάνα κι εγώ τσιρίξαμε ταυτόχρονα, 

πισωπατήσαμε και οι δύο Ρεμόρ μάς κόλλησαν στον τοίχο. 

«Την Μόρα!» φώναξε ο φρουρός που με κρατούσε στον 

άλλον. «Έλεγξέ τη…» 

Η φράση έμεινε εγκλωβισμένη στο στόμα του, όταν η 

Μόρα με μία απότομη κίνηση πετάχτηκε πάνω και έστριψε το 

κεφάλι του Ρεμόρ τόσο δυνατά, που γύρισε ολόκληρο, το 

κόκαλο έσπασε και το κεφάλι έγειρε πίσω, λες και δεν είχε 

εσωτερικό στήριγμα για να κρατηθεί όρθιο. Ούτε να βογκήξει 
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δεν πρόλαβε ο Ρεμόρ. Το σώμα του σωριάστηκε κι εγώ ήμουν 

ελεύθερη. 

Παραλίγο να σωριαστώ μαζί του από το σοκ. Προς το 

παρόν είχα παγώσει. Ποιος να το περίμενε ότι μία πεινασμένη 

και φυλακισμένη γυναίκα θα είχε τόση δύναμη; Πόσο πιο 

δυνατή θα γινόταν αν ικανοποιούσε την πείνα της; 

Ο άλλος φρουρός σχεδόν πέταξε την Χάνα πάνω μου και 

καταλήξαμε αγκαλιασμένες και κολλημένες στον τοίχο, όταν 

εκείνος τράβηξε το μαχαίρι του από τη ζώνη για να 

αντιμετωπίσει την Μόρα. Το χέρι της κινήθηκε με ευελιξία και 

γλίστρησε μέσα από την παλάμη του Ρεμόρ σαν αέρας, 

αρπάζοντας τη λαβή του όπλου. Κάρφωσε την αιχμή στα 

πλευρά του. Ποτέ κανείς δεν ήταν τόσο γρήγορος. Ούτε καν τα 

ζώα. 

Ο φύλακας έπεσε αιμόφυρτος στο πάτωμα. Ασθμαίνοντας 

άρχισε να σέρνεται προς την έξοδο, αφήνοντας πίσω του ένα 

ματωμένο μονοπάτι. 

Η Μόρα έκανε ένα μόνο βήμα για να καλύψει την 

απόσταση που είχε καταφέρει ο Ρεμόρ να κερδίσει και πάτησε 

με τη γυμνή πατούσα της την πληγή του Ρεμόρ. Η Χάνα κι εγώ 

αγκαλιαστήκαμε ακούγοντας το ουρλιαχτό του και 

στριμωχτήκαμε κι άλλο στη γωνία του μπουντρουμιού. Εκείνη 

τη στιγμή ευχήθηκα να ήμουν αόρατη. 

Η Μόρα έστριψε την πατούσα προς τα δεξιά, 

προκαλώντας ένα ξέσπασμα από φωνές, κλάματα και 

παρακάλια του Ρεμόρ. Την ξανάστριψε αριστερά και μετά πάλι 

δεξιά, πιέζοντας όλο και περισσότερο το τραύμα. 

«Ένα στρίψιμο για κάθε χρόνο που πέρασα εδώ, σιχαμένε 

θνητέ». 
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Ο Ρεμόρ βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, όταν 

εκείνη σταμάτησε να τον πονάει. Γονάτισε μπροστά του και 

έπιασε το σαγόνι του, για να τον αναγκάσει να την κοιτάξει. 

«Ω, που να με πάρει» είπε γεμάτη λαχτάρα. «Είσαι 

Αποπροσανατόλιστος. Ο Λούσιφερ θα με επαινέσει γι’ αυτό… 

μία ψυχή περισσότερη». 

Σηκώθηκε όρθια κρατώντας το σαγόνι του Ρεμόρ στο χέρι 

της. Είχε καταφέρει να τον σηκώσει εντελώς στον αέρα με το 

ένα και μόνο κοκαλιάρικο χέρι της. Ούτε ο πιο δυνατός Ρεμόρ 

της κοινωνίας δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο. Ποτέ. Τι πλάσμα 

ήταν αυτή; 

Τα άκρα του Ρεμόρ κρέμονταν παρατημένα. Είχε 

παραδοθεί στη μοίρα του. 

«Επιτέλους» είπε η Μόρα γεμάτη δίψα. «Ώρα για 

φαγητό», και έκλεισε ακόμα περισσότερο τα δάχτυλά της στο 

σαγόνι του Ρεμόρ υποκινώντας τα χείλη του να ανοίξουν, πριν 

τα σφραγίσει τα με δικά της. 
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Η Μόρα ανάσανε βαθιά, σαν να ρουφούσε τον αέρα από 

τα σωθικά του φύλακα κι εκείνος άρχισε να πνίγεται, 

συρρικνώθηκε και ρουφήχτηκε σε μάγουλα, πνευμόνια, κοιλιά 

και κάθε σημείο που μπορούσε να αποθηκεύσει αέρα. Σαν να 

άδειαζε από ζωή εσωτερικά. Τα άκρα του σπαρτάρησαν προτού 

παραλύσουν διπλά, οι ώμοι του κατάπεσαν και τα βλέφαρά του 

βάρυναν, μέχρι που σκέπασαν τελείως τα μάτια καθώς ο Ρεμόρ 

παραδόθηκε στον θάνατο. 

Και η Μόρα ζωντάνεψε. Άλλαξε εντελώς. Δεν έμοιαζε πια 

με το γερασμένο πλάσμα με τις ρυτίδες και τα μακριά άσπρα 

μαλλιά. Το ζαρωμένο δέρμα της τραβήχτηκε σε όλα τα σημεία, 

έγινε λείο και έλαμψε. Τα μαλλιά της έλαμψαν μαύρα, μάζεψαν 

και κόντυναν μέχρι τους ώμους, χωρίς όμως να κοπούν. Το 

σώμα της και κάθε κοκαλιάρικο άκρο και σημείο επάνω της 

δυνάμωσε και σμιλεύτηκε, έδειχνε υγιές και γερό. 
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Η Χάνα κλαψούρισε κι εγώ έσφιξα το χέρι της μέσα στο 

δικό μου, για να της δείξω πόσο συμπάσχω, αλλά ταυτόχρονα 

να την προειδοποιήσω να σωπάσει. Αν αποσπούσαμε την 

προσοχή της Μόρα, μπορεί να καταλήγαμε σαν εκείνον τον 

Ρεμόρ. Μακάρι να περνούσαμε απαρατήρητες. Να έφευγε. 

Μακάρι να μας ξέχναγε. 

Πέταξε πίσω τον Ρεμόρ. Ο λαιμός του έλαμπε και το 

σημείο του σφυγμού του άστραφτε χρυσό. Η Μόρα εξέπνευσε 

βαθιά, γεμάτη απόλαυση, κάτι που με παραξένεψε, εφόσον 

εμείς δεν ανασαίναμε. Βέβαια, εκείνη δεν έδειχνε σε κανένα 

σημείο όμοια με εμάς. Ακόμα και το γεγονός ότι τρεφόταν με… 

Τα μάτια της έπεσαν επάνω μας. Τότε σφίχτηκα. Το ένα 

άκρο του χείλους της Μόρα κύρτωσε προς τα πάνω σε ένα 

ύπουλο χαμόγελο. Ήταν η πιο όμορφη, αλλά ταυτόχρονα η πιο 

άσχημη γυναίκα που έχω αντικρίσει. Το πρόσωπό της 

μεταλλασσόταν σαν να υπήρχε μία λάμψη μέσα της, που από 

νέα γυναίκα τη μεταμόρφωνε για δευτερόλεπτα σε απαίσια 

γριά, όπως αυτήν που βρήκαμε όταν ήρθαμε εδώ. 

«Εσύ» είπε και ένευσε προς την Χάνα, «δώσε μου τα 

παπούτσια σου». 

Η Χάνα δίπλα μου μαζεύτηκε. 

«Μα… εγώ μετά… εγώ δεν». Νομίζω πως άρχισε να 

κλαίει σιγανά. 

«Δώσε μου τα παπούτσια σου είπα. Τώρα!» 

Η μετατροπή της φωνής της σε βραχνή και αντρική με 

έκανε να κλείσω τα μάτια και να μορφάσω κλαψιάρικα από 

φόβο. 

«Σε… παρακαλώ» είπε κλαψιάρικα η Χάνα. «Πάρε 

αυτού». Έδειξε τον Ρεμόρ που η Μόρα είχε μόλις… φάει. «Δεν 

θα μπορώ μετά να…» 

Ένα γαργαλιστικά ύπουλο γέλιο διέκοψε την Χάνα. 



ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ  Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 

 
111 

 

«Παρακαλάς; Εσύ που πριν έβγαζες την ωραία σου 

γλώσσα που πολύ θα ήθελα να φάω, τώρα παρακαλάς; Χμμ… 

Ίσως τελικά να με πείσεις. Μήπως το επόμενο βήμα θα ήταν να 

πέσεις και στα γόνατα;» 

Τα λόγια της Μόρα ήταν καθαρή πρόκληση. Η Χάνα 

δειλά και τρέμοντας άρχισε να κατεβαίνει, μέχρι που τα γόνατά 

της ακούμπησαν στο πάτωμα. 

«Σε παρακαλώ» κλαψούρισε. 

Η Μόρα χαμογέλασε από ευχαρίστηση. 

«Μήπως το επόμενο βήμα θα ήταν να συρθείς μέχρι εδώ;» 

Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα αυτή να βρίσκεται κοντά 

μας. 

Η Χάνα το έκανε. Σύρθηκε μέχρι τα πόδια της Μόρα. 

«Δεν σε άκουσα» είπε η Μόρα. 

«Σε… παρακαλώ». 

Συνεχίζοντας να παίζει, η Μόρα γέλασε. 

«Μήπως το επόμενο βήμα θα ήταν να βγάλεις τα ρούχα 

σου;» 

Η Χάνα έμεινε κοκαλωμένη στη θέση της, τη στιγμή που 

εγώ γούρλωνα τα μάτια. 

«Τι… τι εννοείς;» 

«Να βγάλεις τα ρούχα σου. Τα δικά μου είναι απαίσια. 

Φυσικά και θα βγάλεις τα δικά σου. Ε, νόστιμή μου;» 

Τόσο η λέξη νόστιμη όσο και ο τόνος της ήταν 

προειδοποίηση πως, αν η Χάνα δεν κάνει ό,τι της λέει, θα 

καταλήξει όπως ο Ρεμόρ. 

Η Μόρα έγειρε προς την Χάνα περιμένοντας απάντηση 

και, όταν δεν την πήρε, γονάτισε μπροστά της, πέρασε τα χέρια 

της μέσα από το μπλουζάκι της Χάνα και άρχισε να της 

χαϊδεύει το στήθος. Η Χάνα κλαψούρισε αλλά δεν κουνήθηκε. 
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Έκλαιγε όσο πιο αθόρυβα μπορούσε, από φόβο μήπως 

προκαλέσει την οργή της Μόρα. 

Προσπαθούσα να μην κάνω τον παραμικρό θόρυβο. 

Όμως, όσο σοκαρισμένη κι αν ήμουν, δεν μπορούσα να μην 

κοιτάζω. Νομίζω πως, αν η Μόρα συνέχιζε να πασπατεύει την 

Χάνα, θα έκανα εμετό. 

Τα χέρια της Μόρα κατέβηκαν χαμηλότερα στο σώμα της 

Χάνα μέχρι που κατέληξαν στη μέση της. 

«Αν δεν το κάνεις εσύ, θα σου τα βγάλω εγώ. Και, 

πίστεψέ με, δεν θα σου αρέσει». 

Έμπηξε το νύχι της στο δέρμα της Χάνα κι εκείνη έβγαλε 

μία φωνή. Η Μόρα γέλασε. Η Χάνα κάλυψε με τις παλάμες της 

το πρόσωπο. 

«Αν δεν μου δώσεις αμέσως τα ρούχα σου, θα φροντίσω 

το δάχτυλό μου να μπει και αλλού. Και αυτό θα πονέσει πολύ 

περισσότερο». 

Ίσως… ίσως τώρα που ήταν… απασχολημένη. 

Πολύ προσεκτικά και χωρίς να ξεκολλήσω το σώμα μου 

από τον τοίχο, περπάτησα με πλάγια βήματα προς την 

κατεύθυνση που απλωνόταν. Ήλπιζα η Μόρα να μη με 

καταλάβει. Όμως, εκείνη την ώρα άλλαξε θέση κι εγώ 

κοκάλωσα. Έβγαλε το δάχτυλό της από τη σώμα της Χάνα και 

το έβαλε μέσα στο στόμα της, γλύφοντας κάθε στάλα αίματος 

πάνω του. Κατάπια για να μην ξεράσω, αλλά, με τόσα που είχα 

δει εδώ μέσα, δεν ήξερα πόσο ακόμα θα άντεχα. 

«Μμμμ» μούγκριζε από απόλαυση. «Νοστιμότατο». 

Η Χάνα δεν κουνιόταν. Δεν έκανε τίποτα. Το ίδιο κι εγώ. 

Που να πάρει, ήμουν τόσο κοντά! Είχα σχεδόν φτάσει πίσω της. 

Ήθελα τόσο λίγο! Κι όμως, δίσταζα. 
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«Έλα» είπε γεμάτη προσμονή η Μόρα και ένευσε στην 

Χάνα να τελειώνει με τα ρούχα της. «Μη με κάνεις να σε 

ρουφήξω. Έλα!» 

Δεν πρέπει να το κάνω. Δεν πρέπει, δεν πρέπει. Αν τολμήσω 

να το κάνω, θα πάθω τα ίδια και χειρότερα. Δεν πρέπει! 

Δάγκωσα το κάτω χείλος μου τόσο δυνατά, που τσίνησα 

από τον έντονο πόνο και αμέσως μετά γεύτηκα το αίμα μου. 

Και πετάχτηκα μπροστά. 

Άρπαξα το μαχαίρι που ήταν πεταμένο στο πάτωμα 

ακριβώς πίσω από την Μόρα και έτεινα το χέρι μου για να της 

το καρφώσω στην πλάτη. Αστραπιαία γύρισε πίσω, πετάχτηκε 

πάνω με ταχύτητα που όμοιά της δεν έχω συναντήσει σε 

ζωντανό πλάσμα, άρπαξε το χέρι μου και με γύρισε τον καρπό 

μου. Ούρλιαξα και άφησα το μαχαίρι να πέσει. Η οξύτητα του 

πόνου συνέχισε να διαχέεται μέχρι τον ώμο μου. 

«Ηλίθια θνητή» είπε περιφρονητικά αλλά και γεμάτη οργή 

πιέζοντας τα δόντια της. «Θα πάρω την ψυχή σου τώρα και, 

όταν έρθει η ώρα της κρίσης, θα ψάξω να σε βρω και θα σε 

βάζω να σκοτώνεις Αποπροσανατόλιστες ψυχές για χάρη του 

Διαβόλου, πριν σε κάψω με τους Αγνούς». 

Ιδρώτας κυλούσε στο πρόσωπό μου όσο πάσχιζα να 

υπομείνω τον πόνο. Η Μόρα έκλεισε το σαγόνι μου στην άλλη 

παλάμη της, έσφιξε τα κόκαλα και πίεσε τα μάγουλά μου με τα 

δάχτυλά της, φέρνοντάς με κοντά της. Τα πόδια μου ήταν στον 

αέρα και κινούνταν υστερικά, ενώ πάσχιζα να ελευθερωθώ. Τα 

χείλη μας ακούμπησαν. Το στόμα της ρούφηξε το δικό μου, η 

Μόρα ανάσανε κι εγώ ένιωθα να στερεύω από ανάσα. Οξυγόνο, 

που κανονικά δεν χρειαζόμουν. Κι όμως, ήθελα σαν τρελή να 

αναπνεύσω, να αναπληρώσω όσα έχασα, να μη νιώθω αυτό το 

άδειασμα που πίεζε το στομάχι και την κοιλιά μου όλο και πιο 
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μέσα. Μα οι Λερόιλ δεν χρειαζόταν να ανασαίνουν, πώς 

γινόταν να νιώθω κάτι τέτοιο; Κι όμως, ένιωθα… ένιωθα… 

Τ’ αυτιά μου βούλωσαν. Μακρινά άκουγα ένα βουητό 

μόνο. Το σώμα μου έχανε κάθε ενέργεια, παρέλυε στα χέρια της 

Μόρα. Τα μάτια μου είχαν κλείσει. Ακόμα και όταν έπεσα 

κάτω, δεν μπορούσα να τα ανοίξω. 

Δεν πόνεσα όπως προσγειώθηκα άγαρμπα κάτω. Όμως, 

σαν να γέμισε κάτι μέσα μου, ένιωσα την καρδιά μου να 

χτυπάει δυνατότερα από πριν, τα βλέφαρά μου να κινούνται, 

αλλά η μαυρίλα δεν είχε αποκατασταθεί. Έμεινα τυφλή; 

«Σήκω, σήκω, σήκω!» βούιζε μέσα στο αυτί μου η 

πανικόβλητη φωνή της Χάνα. Η όρασή μου ήταν ακόμα θολή, 

με μαύρες κουκίδες που κάλυπταν το πρόσωπό της. Όσο κι αν 

με τραβούσε, αδυνατούσα να κινηθώ. Με το ζόρι στάθηκα στα 

γόνατα. «Έλα, γαμώτο, έλα!» τσίριξε η Χάνα και συνέχισε να 

με τραβάει. 

Ακούμπησα την ελεύθερη παλάμη μου στο πάτωμα, για 

να στηριχτώ και να σηκωθώ, αλλά αμέσως ούρλιαξα από τον 

πόνο στον καρπό και τράβηξα το χέρι μου κοντά μου. 

Τουλάχιστον, κατάφερε να με συνεφέρει εντελώς. Μπορούσα 

πλέον να δω. 

Η Μόρα; Πού ήταν η Μόρα; 

Την είδα να κείτεται κάμποσα εκατοστά μακριά μου. 

Κρατούσε το κεφάλι της και προσπαθούσε να συνέλθει. Μαύρο 

αίμα ανάβλυζε από μία πληγή στο πίσω μέρος του. Δίπλα της 

ήταν πεσμένο ένα ρόπαλο, βαμμένο μαύρο κατά τόπους και 

έσταζε κηλίδες αίματος στο πάτωμα. 

«Τρέχα!» μου φώναξε πάλι η Χάνα και συνέχισε να 

τραβάει το σώο χέρι μου. «Τρέχα, τρέχα!» 

Τρεκλίζοντας, την ακολούθησα όταν βγήκε πρώτη έξω 

από το μπουντρούμι στον κεντρικό διάδρομο. Τα ζαλισμένα 
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βήματά μου μπερδεύτηκαν με τα αναποφάσιστα της Χάνα και 

κουτουλήσαμε. 

Τότε, μία σειρήνα ούρλιαξε στ’ αυτιά μας, με επίκεντρο 

το υπόγειο που βρισκόμασταν. 

«Πάνω!» φώναξε η Χάνα. «Να πάμε πάνω!» 

«Τους άλλους» είπα αδύναμα, ψέλλισα σχεδόν και έκανα 

να κινηθώ προς την πόρτα του δωματίου που είχαν κρυφτεί ο 

γκριζομάλλης Λερόιλ και ο μικρός Ντέμιαν. 

Η πόρτα πίσω μου άνοιξε διάπλατα, χτύπησε με φόρα 

στον τοίχο και έσπασε, η Μόρα πετάχτηκε έξω, μας άρπαξε και 

τις δύο από τα μαλλιά και άρχισε να μας τραβολογάει. Οι 

απειλές της ακούγονταν πάνω από τη σειρήνα, πάνω από τις 

στριγκλιές μου και της Χάνα, όσο οι τούφες μας ξεριζώνονταν. 

Είχα μόνο ένα γερό χέρι για να κρατήσω το κεφάλι μου, ενώ η 

Χάνα χρησιμοποίησε και τα δύο, και έτσι καμιά μας δεν έκανε 

κίνηση να χτυπήσει την Μόρα. Μας έσερνε πίσω της, 

κουτούλησε τα κεφάλια μας μεταξύ τους και μας τράβηξε ξανά 

πίσω, μόνο και μόνο για να δώσει στα σώματά μας φόρα για το 

επόμενο χτύπημα. 

Τα γόνατά μου λύθηκαν και έπεσα όταν το σώμα της 

Μόρα πλάκωσε εμένα και την Χάνα. Η Μόρα με ένα γρύλισμα, 

πετάχτηκε πάνω και όρμησε σε κάποιον. Στον γκριζομάλλη 

Λερόιλ, που είχε βγει από την κρυψώνα του και με ένα ξύλο, 

σαν ρόπαλο, πάλευε να αποκρούσει την Μόρα, που 

λυσσασμένα ορμούσε σαν κόμπρα από όλες τις πλευρές για να 

τον κατασπαράξει. Ο Λερόιλ ήταν αδύναμος κι εκείνη 

χορτασμένη. Ο Λερόιλ ήταν θνητός κι εκείνη… ένα πλάσμα 

που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Ο Λερόιλ ήταν απρόσεκτος κι 

εκείνη τον πέτυχε στο πλευρό. 

Ο Λερόιλ έβγαλε μία φωνή και το ξύλο τού έπεσε από τα 

χέρια. Η Μόρα, με μία στριγκλιά, που την έκανε να μοιάζει με 
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θηρίο, όρμησε πάνω του. Ο Λερόιλ έκανε πίσω και κάλυψε το 

πρόσωπό του με τα χέρια του και τότε από το δωμάτιο που 

είχαν κρυφτεί πετάχτηκε ο μικρός Ντέμιαν και έσπρωξε την 

Μόρα για να την απομακρύνει από τον Λερόιλ. Η Μόρα 

παραπάτησε και πριν το σκεφτεί, πήδηξε πάνω στον μικρό, για 

να τον ξεσκίσει με τα νύχια της, που τώρα έδειχναν μακριά και 

μαύρα πάνω στα γερασμένα δάχτυλά της. 

«Όχι!» ουρλιάξαμε όλοι ταυτόχρονα, αλλά μόνο ο 

γκριζομάλλης Λερόιλ πρόλαβε να αντιδράσει ουσιαστικά. 

Μέχρι η Χάνα κι εγώ να σηκωθούμε, αυτός είχε πεταχτεί 

μπροστά, είχε μπει ανάμεσα στην Μόρα και τον μικρό Ντέμιαν 

και είχε παρασύρει το λυσσασμένο πλάσμα μακριά από το 

παιδί. Τα νύχια της καρφώθηκαν στην κοιλιά του και την 

ξέσκισαν. Ο Λερόιλ ούρλιαξε, μα συνέχιζε να την κρατάει 

σφιχτά, για να δώσει στον μικρό και σε εμάς τον χρόνο να 

φύγουμε. 

Ο μικρός Ντέμιαν κοίταζε την Μόρα να ξεσκίζει τον 

Λερόιλ. Εκείνος προσπάθησε να μιλήσει, αλλά η Μόρα 

κόλλησε το στόμα της στο δικό του και άρχισε να τον ρουφάει, 

ίσα που πρόλαβε να μας κάνει νόημα να φύγουμε, πριν η 

δύναμη χαθεί από μέσα του και τα άκρα του παραλύσουν 

τελείως. 

Όταν μία παλάμη προσγειώθηκε στο μάγουλό μου με 

δύναμη, κατάφερα να κοιτάξω την Χάνα. 

«Ξεκόλλα από εκεί! Σήκω επιτέλους!» 

Άρπαξε το χέρι του μικρού Ντέμιαν και έτρεξα μπροστά, 

ακολούθησα την Χάνα, με τα δάκρυά μου να τρέχουν 

περισσότερο από τα πόδια μου. 

«Θα μας ακολουθήσει» είπε πανικόβλητη η Χάνα, ενώ 

έτρεχε με τον μικρό Ντέμιαν πίσω της κι εμένα τελευταία. 

Σταματούσε μπροστά από κάθε πόρτα και στιγμιαία το 
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μετάνιωνε και αμέσως συνέχιζε την πορεία της ευθεία στον 

διάδρομο. Μας οδηγούσε στις σκάλες που κατέληγαν σε μία 

πόρτα στον επάνω όροφο. 

Η σειρήνα συνέχιζε να ουρλιάζει και ήξερα πως από 

στιγμή σε στιγμή οι Ρεμόρ θα εμφανίζονταν. 

Πίσω μας ακούστηκαν τα οργισμένα βήματα της Μόρα, 

σαν πέλματα ελέφαντα φτιαγμένα από πέτρα. Έσπαζε όλες τις 

πόρτες στο πέρασμά της. Έσπρωξα τον μικρό Ντέμιαν. Ήμουν 

η τελευταία. Εμένα θα έπιανε πρώτη, και αυτήν τη φορά οι 

άλλοι δεν θα με έσωζαν. Θα έτρεχαν μακριά. Να πάρει, να 

πάρει, να πάρει! 

Ανεβήκαμε ατσούμπαλα τις σκάλες πέφτοντας ο ένας 

πάνω στον άλλον και χρησιμοποιώντας τα χέρια για να μην 

κουτρουβαλιαστούμε εντελώς. 

Η Μόρα όρμησε πίσω μας. 

Δεν τολμούσα να δω. Θα με έφτανε. Θα με έφτανε! 

Η Χάνα όρμησε πρώτη έξω από την πόρτα που βρήκαμε 

στο τέλος της σκάλας, ο μικρός Ντέμιαν την ακολούθησε, εγώ 

πετάχτηκα πίσω του και οι τρεις μαζί πέσαμε πάνω στην πόρτα 

σαν μία δύναμη, για να την κλείσουμε ξανά. Η Μόρα 

ουρλιάζοντας έπεσε κι αυτή πάνω της από τη μέσα πλευρά, 

σπρώχνοντάς τη για να μπει. Εμείς σπρώχναμε από έξω και 

αυτή από μέσα. 

Τότε μία άλλη σειρήνα άρχισε να ουρλιάζει μέσα στ’ 

αυτιά μας από κάτι περίεργα μηχανήματα που έμοιαζαν με 

χωνιά στις γωνίες του ταβανιού. Η Μόρα συνέχιζε να πιέζει και 

να καταριέται, να βρίζει και να χτυπιέται, εμείς επιμέναμε να 

κρατάμε την πόρτα, αλλά ακόμα και δέκα να ήμασταν, πάλι δεν 

θα μπορούσαμε να τη συγκρατήσουμε.  

Η πόρτα άνοιγε με κάθε χτύπο της λυσσασμένης σκύλας. 

Άνοιγε! 
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Και σαν να μην έφτανε αυτό, μία ομάδα φρουρών 

κατευθυνόταν κατά πάνω μας. Και οι σειρήνες στο υπόγειο 

συνέχιζαν να σκούζουν. Και οι σειρήνες σε αυτό τον όροφο 

ούρλιαζαν δυνατότερα. Και από μακριά άκουγα και έβλεπα και 

άλλους φύλακες, ακόμα περισσότερους, να τρέχουν προς 

διάφορες κατευθύνσεις, άσχετες από τη δική μας, φωνάζοντας: 

«Τρέξτε στο προαύλιο! Εισβολή στις φυλακές!» 
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Οι σταγόνες της βροχής έπεφταν με μανία επάνω μου λες 

και με εκδικούνταν που την άφησα να φύγει. Λάσπες λέρωναν 

το παντελόνι της επίσημης στολής των φυλάκων που φορούσα, 

στα σημεία που τα γόνατά μου ακουμπούσαν στο πετρώδες 

έδαφος της βασιλικής αυλής της Νόρθεα. Δεν είχα τη δύναμη 

να σηκωθώ όρθιος. Είχα σταματήσει να κοιτάζω τον ουρανό. 

Το αερόπλοιο είχε χαθεί πια. Η Μέγκαν έφυγε. 

Έφυγε. 

Το σώμα μου έγειρε μπροστά και η γροθιά μου χτύπησε 

το έδαφος δύο και τρεις φορές. Τα κόκαλα έτριξαν και η σάρκα 

μου τρίφτηκε με τα χαλίκια και γδάρθηκε, σκίστηκε και 

μάτωσε, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να συνεχίζω να χτυπάω τις 

πέτρες και να τις ματώνω, να τις βάφω σκούρες κόκκινες. 

«Την άφησες, έτσι;» 
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Μ’ ένα τελευταίο χτύπημα η γροθιά μου έμεινε στο 

έδαφος. Δεν σηκώθηκα, ούτε γύρισα να τον κοιτάξω. 

«Υποτίθεται θα τη σταματούσες. Μας είπες ότι θα τη 

σταματούσες και σε εμπιστεύτηκα. Ξέρεις τι έκανες; Ω, τον 

Χριστό μου, δεν ξέρεις τι έκανες!» 

«Βούλωσέ το, Λαζάρ» γρύλισα και στράφηκα οργισμένος 

πίσω, όπου στεκόταν ο Τζέσε με τη Νάταλι δίπλα του σε 

κατάσταση χειρότερη απ’ ότι εγώ. Η χαρακιά στο μάγουλό της 

είχε αρχίσει να επουλώνεται, αφήνοντας στη θέση της μία 

ανεπαίσθητη ουλή. Τα μάτια της ήταν πρησμένα και κόκκινα. 

Τουλάχιστον εγώ ήξερα ότι η Μεγκ ζούσε, κι ας με 

εγκατέλειψε. Ήξερα ότι δεν έφταιγε αυτή. Ο Ρόναλντ είχε φύγει 

και η Νάταλι δεν θα τον έβλεπε ξανά. Όμως, δεν μπορούσα να 

τη λυπηθώ. Αν ο Ρόναλντ ήταν ακόμα ζωντανός, θα τον είχα 

σκοτώσει με τα ίδια μου τα χέρια γι’ αυτό που έκανε στην 

Μέγκαν. «Παράτα με ήσυχο». 

«Πρέπει να τη βρούμε» είπε ο Τζέσε. 

«Ξέχνα το» είπε η Νάταλι. «Δεν δίνω δεκάρα γι’ αυτήν τη 

φόνισσα. Να ψοφήσει, αυτό της αξίζει». 

Ο τρόπος που μαζεύτηκε η Νάταλι όταν στράφηκε σ’ 

εμένα, έδειχνε πόσο δολοφονικά την κοιτούσα. Ήμουν ικανός 

να σπάσω ακόμα και τον δικό της λαιμό, έτσι και συνέχιζε να 

κατηγορεί την Μέγκαν. 

«Σταματήστε» είπε ο Τζέσε περισσότερο αγχωμένος απ’ 

ό,τι θα φανταζόμουν. «Κι εσύ σταμάτα» είπε αγριεμένος στη 

Νάταλι. «Αν τη βρουν, ήρθε το τέλος μας. Όλων. Το να τη 

σκοτώσουν θα είναι μόνο η αρχή και σίγουρα δεν θα είναι 

τίποτα μπροστά σε αυτά που θα συμβούν. Σε όλους μας! 

Ακούστε με μία φορά! Πρέπει να τη βρούμε. Τώρα. Πριν από 

τον Κρέιτον». 
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Η Νάταλι γύρισε το κεφάλι χωρίς να φέρει αντίρρηση. 

Παρέμεινε σιωπηλή. 

«Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε τον Ρόναλντ» της πέταξε για 

να την πείσει. «Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα». 

«Τι… τι εννοείς;» τόλμησε να ρωτήσει η Νάταλι. 

«Ο Ρόναλντ δεν έχει χαθεί. Πρέπει να βρούμε την 

Μέγκαν, όμως. Σκεφτείτε πού μπορεί να πήγε. Έλεγε κάτι 

ασυναρτησίες. Ότι ο Ρόναλντ δεν πέθανε. Ότι δεν θα πεθάνει. 

Κάτι τέτοια… Σκέψου» μου είπε με αγωνία. «Εσύ την ξέρεις 

καλύτερα». 

«Πώς στα κομμάτια να βρω πού πήγε το πούστικο το 

αερόπλοιο;» γρύλισα. 

Ο Λαζάρ τινάχτηκε. 

«Αερόπλοιο; Είπες αερόπλοιο; Πήρε αερόπλοιο;» ρώτησε 

και μία σπίθα ενθουσιασμού άστραψε στο πρόσωπό του. 

«Ναι» είπα, σαν να λέω το πιο φυσικό πράγμα του 

κόσμου. Ήταν τόσο ηλίθιος. που ενθουσιαζόταν με την 

προοπτική πως η Μέγκαν απομακρύνεται γρηγορότερα; 

«Ίσως έχουμε μία ελπίδα να τη βρούμε». Μας έδειξε ένα 

σημείο λίγο πιο μακριά. Ένα μικρό σπιτάκι χωρίς σκεπή, αλλά 

κλειστό από πάνω, κάτι σαν μεταλλικό γκρίζο κουτί. «Είναι το 

δωμάτιο ελέγχου» είπε ψιθυριστά, λες και θα μας άκουγε 

κάποιος. «Όλα τα αερόπλοια έχουν κρυφούς πομπούς. 

Μπορούμε να δούμε προς τα πού κινείται αυτό που πήρε η 

Μέγκαν και να το ακολουθήσουμε. Θα καταστρέψουμε τον 

δικό μας από το αερόπλοιο που θα κλέψουμε, για να μη μας 

εντοπίσουν, και θα ακολουθήσουμε την πορεία του αερόπλοιου 

της Μέγκαν». 

«Κι αν τον έχει ήδη καταστρέψει;» 

«Ας ελπίσουμε πως θα είμαστε τυχεροί. Λίγοι ξέρουν για 

τους πομπούς». 
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Έκανε ένα βήμα για να περπατήσει προς τα εκεί, αλλά η 

Νάταλι έπιασε το μπράτσο του και τον σταμάτησε. 

«Στάσου. Κάποιοι είναι εκεί». 

«Πώς…» έκανε να πει ο Τζέσε. 

«Τους αισθάνομαι. Μπορώ να νιώσω έμψυχα πλάσματα 

όσο και άψυχα. Και κάποιοι υπάρχουν εκεί. Είναι πάνω από… 

πέντε». 

«Τέλεια» γρύλισα και έπιασα το Πούρμπα από τη ζώνη 

μου. Έτρεξα μπροστά. Άκουσα τους άλλους δύο να τρέχουν 

πίσω μου, μουρμουρίζοντας διάφορα και φωνάζοντας, αλλά 

είχα ήδη ορμήσει μέσα στο σπιτάκι. Η πόρτα βρόντηξε δίπλα 

μου και έκλεισε ξανά πίσω μου. Πέντε φρουροί στράφηκαν 

αμέσως πίσω και, μόλις με είδαν, μου επιτέθηκαν. Η λεπίδα του 

Πούρμπα μου είχε κιόλας σκίσει τον λαιμό εκείνου που 

βρισκόταν πιο κοντά μου, έκοψε και τα πέντε δάχτυλα της 

παλάμης του επόμενου, που έκανε κίνηση να πιάσει το μαχαίρι 

του από τη ζώνη του και να μου επιτεθεί. Ύστερα κάρφωσα το 

Πούρμπα μου μέσα στο στομάχι του τρίτου. Ο τέταρτος 

τέντωσε το μαχαίρι του προς το μέρος μου κι εγώ αστραπιαία 

έγειρα πίσω, πριν προλάβω να τραβήξω τη λαβή του όπλου 

μου, με αποτέλεσμα να μείνει μέσα στον τρίτο Ρεμόρ που 

τραυμάτισα και που τώρα έπεφτε αιμόφυρτος στο πάτωμα. Ο 

τέταρτος Ρεμόρ με ένα άλμα βρέθηκε μαζί με τον πέμπτο και 

μου επιτέθηκαν ταυτόχρονα. Η πόρτα πίσω μου άνοιγε με ορμή 

και ο Τζέσε με τη Νάταλι μπούκαραν στο δωμάτιο ελέγχου με 

τα όπλα τους στα χέρια, όταν εγώ πηδούσα στο πλάι για να 

απομακρυνθώ και από τους δύο Ρεμόρ. Βρέθηκα ακριβώς δίπλα 

στον πέμπτο και άρπαξα τον βραχίονά του, τον κατέβασα 

ορμητικά στο γόνατό μου σπάζοντας του το κόκαλο. Με το 

άλλο χέρι φρόντισα να κρατάω την παλάμη του Ρεμόρ, μαζί και 

το όπλο, για να διασφαλίσω ότι δεν θα το αφήσει να πέσει. 
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Τώρα βρισκόταν κάτω από τον δικό μου έλεγχο. Αγνοώντας τις 

κραυγές του, έφερα το σώμα του μπροστά σαν ασπίδα, ώστε ο 

άλλος αντίπαλός μου να μην τολμήσει να επιτεθεί, και 

καθοδήγησα το χέρι του στο πλάι για να μαχαιρώσω στα 

πλευρά τον τελευταίο όρθιο Ρεμόρ. Η Νάταλι όρμησε σ’ 

εκείνον που ούρλιαζε ακόμα στο πάτωμα για τα κομμένα 

δάχτυλά του και του πήρε τη ζωή με ένα στρίψιμο του λαιμού 

και. Πριν προλάβω κι εγώ να κάνω το ίδιο σε αυτόν που 

κρατούσα, ο αγκώνας του ελεύθερου χεριού του χτύπησε με 

ορμή το μάγουλό μου. Έβρισα και καθοδήγησα το σπασμένο 

χέρι του, μπήγοντας το μαχαίρι που ο ίδιος κρατούσε στο μάτι 

του. Αυτός ούρλιαξε κι εγώ τον πέταξα πίσω αφήνοντάς τον να 

λιγοψυχάει φωνάζοντας. 

Πήρα μία ανάσα και έσφιξα τις γροθιές μου. 

«Πίσω σου!» φώναξε η Νάταλι και αστραπιαία γύρισα 

πίσω, έτοιμος να αντιμετωπίσω την επόμενη απειλή. Αλλά δεν 

υπήρχε κανείς. Μόνο ένα κλαψούρισμα που ακουγόταν από 

κάτι μακρινά μηχανήματα και, όσο οι ζωντανοί Ρεμόρ 

παραδίνονταν και έπαυαν να ουρλιάζουν, αυτό δυνάμωνε. 

Ποτισμένος ακόμα με οργή, όρμησα στα πίσω 

μηχανήματα, τα έκανα όλα πέρα, σέρνοντάς τα στο πάτωμα με 

τέτοια δύναμη, που οι μεταλλικές βάσεις τους έτριξαν 

ανατριχιαστικά και μερικές ξηλώθηκαν. 

Πάγωσα. 

«Μέρεντιθ;» 

Το πρόσωπό βγήκε από τις χούφτες. Ήταν 

κουλουριασμένη σαν να ήθελε να προστατευτεί, όταν σήκωσε 

το κεφάλι και άνοιξε τα μάτια για να κοιτάξει. 

«Γκέιλ» κλαψούρισε. Πετάχτηκε πάνω και έπεσε στην 

αγκαλιά μου κλαίγοντας με λυγμούς. Την κράτησα σφιχτά και 

χάιδεψα την πλάτη της για να την καθησυχάσω. 
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«Ηρέμησε» της είπα απαλά. «Όλα είναι καλά τώρα». Την 

άφησα να κλάψει λίγο ακόμα, αλλά δεν είχα άλλη υπομονή. 

«Πες μου τι έγινε. Γιατί είσαι εδώ; Πού είναι ο Μπρέιντερ;» 

Τρομοκρατήθηκα στην επόμενη σκέψη. «Μη μου πεις ότι… 

Όχι». 

«Τον… πήραν» τραύλισε ενδιάμεσα από τους λυγμούς. 

«Τον πήραν μαζί με…». Ένα αναφιλητό. «Άλλους». 

«Άλλους; Ποιος άλλους;» 

«Ανθρώπους από την κοινωνία». 

«Γιατί τους πήραν; Τι τους θέλουν; Και πού τους πήγαν;» 

ρώτησε η Νάταλι. 

«Δεν ξέρω» κλαψούρισε η Μέρεντιθ και σκούπισε μάταια 

τα δάκρυα από τα μάτια της, μόνο και μόνο για να 

αντικατασταθούν από νέα. «Τον έβαλαν σε ένα από αυτά», 

έδειξε έξω και κατάλαβα ότι εννοούσε τα αερόπλοια. Κοίταξα 

με απορία τον Τζέσε κι εκείνος ένευσε προς το μηχάνημα που 

προηγουμένως έλεγχαν οι Ρεμόρ, σαν να μου έλεγε ότι εκεί θα 

βρούμε τις απαντήσεις που θέλουμε. 

«Έλα» είπα μαλακά στην Μέρεντιθ. «Θα μάθουμε πού 

τον πήγαν». 

Προσπερνώντας τα πτώματά των Ρεμόρ, βρεθήκαμε ο 

ένας δίπλα στον άλλον, να κοιτάζουμε μία οθόνη στηριγμένη σε 

μία βάση που της έδινε ύψος. Ένας λεπτός κύκλος διαγραφόταν 

στην επιφάνειά της οθόνης που τον διαπερνούσε, κυκλικά όπως 

κινούνταν, μία ευθεία ακτίνα σαν δείκτης ρολογιού, αλλά με 

γρηγορότερες κινήσεις. Μία κουκκίδα αναβόσβηνε μέσα στην 

ευρεία του κύκλου και απομακρυνόταν αργά. 

«Εκεί είναι» είπε σιγανά ο Τζέσε. 

«Ο Μπρέιντερ;» ρώτησε γεμάτη ελπίδα η Μέρεντιθ και 

τεντώθηκε ολόκληρη προς το μέρος του. 

«Η Μέγκαν», διόρθωσε ο Τζέσε. 
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«Πού το ξέρεις;» τον ρώτησα. 

«Δείχνει να έφυγε πρόσφατα. Το αερόπλοιο αυτό δεν έχει 

απομακρυνθεί πολύ και η Μέγκαν έφυγε πριν λίγο. Άρα θα 

είναι το δικό της». 

«Και ο Μπρέιν;» ρώτησε με παράπονο η Μέρεντιθ 

σιγοκλαίγοντας. «Πού είναι ο Μπρέιν μου;» 

«Δεν κινείται άλλο αερόπλοιο στο ραντάρ» απάντησε ο 

Τζέσε. «Θα έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Η τοποθεσία 

είναι ορατή μόνο όταν οι μηχανές του αερόπλοιου βρίσκονται 

σε λειτουργία». 

«Μα πρέπει να τον βρούμε» είπε η Μέρεντιθ όλο 

παράπονο. «Σας παρακαλώ, κάντε κάτι». 

«Χωρίς τον πομπό δεν μπορούμε να τον βρούμε. Χώνεψέ 

το». Η Μέρεντιθ έχασε κάθε ελπίδα. 

«Λαζάρ» γρύλισα και έκανα μαλακά την Μέρεντιθ στο 

πλάι, για να μη τη χτυπήσω κατά λάθος με κάποια απότομη 

κίνηση. Πλησίασα ήρεμα τον Τζέσε, άπλωσα τα χέρια μου 

πάνω του και άρπαξα τον γιακά της μπλούζας του, για να τον 

φέρω κοντά μου. Ήταν ψηλότερος από ‘μένα, αλλά αυτό δεν θα 

με εμπόδιζε να του σπάσω τα δόντια με μία κουτουλιά, για να 

σταματήσει να φέρεται σαν ψηλομύτης κόπανος. «Βούλωσε το 

στόμα σου, βρωμολερόιλ, και μάθε να φέρεσαι, διαφορετικά 

την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να την πληγώσεις, δεν θα 

μπορείς να μιλήσεις, ούτε καν για να ζητήσεις συγγνώμη». 

Ο Τζέσε προσπάθησε να με πετάξει πίσω με ένα 

σπρώξιμο, αλλά τον κρατούσα τόσο γερά, που το μόνο που 

κατάφερε ήταν να ξηλώσει τις ραφές από τον γιακά του. Τον 

έσπρωξα εγώ πίσω και τον αγριοκοίταξα. 

«Νοτιοανατολικά» πετάχτηκε η Νάταλι και γυρίσαμε όλοι 

σ’ εκείνη. Το βλέμμα της ήταν κολλημένο στο ραντάρ και 

σύγκρινε τις συχνότητες με έναν χάρτη που είχε ανοίξει και είχε 



ΒΡΥΣΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  ΒΙΒΛΙΟ 2,5 

 
126 

 

τοποθετήσει ακριβώς δίπλα. «Το αερόπλοιο πηγαίνει 

νοτιοανατολικά. Αλλά δεν βλέπω ακαδημία κοντά. Το μόνο που 

υπάρχει είναι το όρος Έλμπρους. Εκτός και αν πηγαίνει σε 

εντελώς άσχετο με τις κοινωνίες μας μέρος». 

«Έλμπρους;» ρώτησα μισοσαστισμένος. 

«Ναι. Στην…» 

«Πρίζνοβ» ολοκλήρωσα. 

«Εκεί!» πετάχτηκε η Μέρεντιθ. «Εκεί θα πήγαιναν τον 

Μπρέιντερ. Τους άκουσα που το έλεγαν!» 

«Μα γιατί να πάει η Μέγκαν στην Πρίζνοβ;» ρώτησε ο 

Τζέσε. 

Όρος Έλμπρους, Πρίζνοβ, Κορβίνιους και… πώς… τι 

είπε ο Τζέσε ότι έλεγε πριν η Μέγκαν; Δεν πέθανε ο Ρόναλντ. 

Δεν θα πεθάνει. 

«Πάει να βρει τον Κορβίνιους» ψέλλισα. «Θέλει να 

αναστήσει τον Ρόναλντ». 

«Υπάρχει τέτοια πιθανότητα;» ρώτησε η Νάταλι γεμάτη 

ελπίδα. «Αυτό εννοούσες ότι μπορούμε να τον βοηθήσουμε;» 

ρώτησε τον Τζέσε. «Μπορούμε να…» 

«Ναι» απάντησα. «Τουλάχιστον, έτσι φαίνεται». 

«Όχι, τον Χριστό μου», έβρισε ο Τζέσε. «Δεν πρέπει να 

συναντηθεί με τον Κορβίνιους! Βιάσου, Ουόλτερς. Βιαστείτε! 

Πρέπει να πάμε στην Πρίζνοβ». 

Τα πρόσωπά της Νάταλι και της Μέρεντιθ φωτίστηκαν. 

Και οι δύο θα έπαιρναν αυτό που ήθελαν, τους αρσενικούς 

τους. Ο Τζέσε έτρεξε έξω από το μεταλλικό σπιτάκι και 

στάθηκε μπροστά από το πρώτο αερόπλοιο που βρήκε. 

Πληκτρολόγησε στον πίνακα με τους αριθμούς της πόρτας έναν 

κωδικό και αυτή με έναν πολλαπλό ήχο πληκτρολογίου 

ξεκλείδωσε και άνοιξε. Ο Τζέσε όρμησε μέσα και, αφού 

βοήθησα τη Μέρεντιθ να ανέβει, ακολούθησα κι εγώ. Την 
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έβαλα να καθίσει σε ένα από τα καθίσματα του κεντρικού 

θαλάμου και έτρεξα να βρω τον Τζέσε στο πιλοτήριο. 

«Λαζάρ» είπα κοιτάζοντας τα δεκάδες μηχανήματα, τους 

μοχλούς και τα κουμπιά τριγύρω. Πρώτη φορά συναντούσα 

τόση τεχνολογία. «Δεν ξέρω πώς να το κουμαντάρω αυτό το 

πράγμα». 

«Δεν περίμενα να ξέρεις, Ρεμόρ» είπε απαξιωτικά. «Αυτή 

είναι δουλειά μόνο για έξυπνους». 

Μισόκλεισα τα μάτια. Ο Τζέσε έβαλε μπροστά τη μηχανή 

και άρχισε να πατάει διάφορα κουμπιά και να ανεβοκατεβάζει 

μοχλούς. 

«Να βγάλουμε τον πομπό» είπα και άρχισα να ψάχνω 

κάθε πιθανό σημείο που μπορεί να βρισκόταν. Και πώς μοιάζει, 

για να ξέρω ότι τον βρήκα; 

«Δεν βγαίνει» απάτησε ο Τζέσε. «Πρέπει να τον 

σπάσουμε». 

Ξήλωσε το μέταλλο δίπλα από τα πόδια του και 

προσπάθησε να σπάσει με τη γροθιά του το μεταλλικό κουτί 

που έκρυβε μέσα του τον πομπό, αλλά δεν ήταν κούφιο όπως 

νόμιζα και η γροθιά του Τζέσε κροτάλισε, σαν να χτύπησε σε 

βράχο. Ο Τζέσε τράβηξε το χέρι του και άρχισε να το τινάζει 

βρίζοντας. 

«Άσε, Λερόιλ» είπε το ίδιο απαξιωτικά μ’ εκείνον «αυτή 

είναι δουλειά μόνο για ικανούς». Έδωσα μία με τη γροθιά μου 

και το μεταλλικό κουτί συμπιέστηκε και μπήχτηκε ακόμα πιο 

μέσα στις καλωδιώσεις του αερόπλοιου. 

«Έγινε!» φώναξε η Νάταλι απ’ έξω, για να μας 

διαβεβαιώσει ότι τα ίχνη μας χάθηκαν από το ραντάρ. Από το 

παράθυρο την είδα που έπιασε μία καρέκλα και την κοπάνησε 

μερικές φορές επάνω του, ο πίνακας ελέγχου έγινε χίλια 

κομμάτια και ένας συναγερμός άρχισε να βουίζει στην Αυλή. Η 
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Νάταλι μπήκε βιαστικά μέσα στο αερόπλοιο και έκλεισε την 

πόρτα πίσω της με κρότο. «Φύγαμε». 

Καθίσαμε στις θέσεις μας και από κάτω μου ένιωσα ένα 

βουητό να σείει τα πόδια μου. Αρχίσαμε να κινούμαστε. 

Η Νάταλι καθόταν μόνη και κοίταζε έξω από το 

παράθυρο. Οι παλάμες της κρατούσαν σφιχτά η μία της άλλη. 

Οι κινήσεις της ήταν νευρικές, όσο κι αν προσπαθούσε να το 

κρύψει. Είχε την ίδια ανυπομονησία μ’ εμένα. 

«Γκέιλ;» είπε σιγανά η Μέρεντιθ και στάθηκε από πάνω 

μου. 

«Έλα Μερ» της είπα χαμογελώντας. 

«Θα… θα τον βρούμε; Θα τον βρούμε, έτσι;» 

Την έβαλα να καθίσει στα πόδια μου και την κράτησα 

αγκαλιά για να την καθησυχάσω, όπως ήθελα να καθησυχάσει 

κάποιος εμένα. Την έσφιξα περισσότερο απ’ όσο ήθελα, 

ανίκανος να τιθασεύω την ανυπομονησία μου. Την έσφιξα όπως 

θα έσφιγγα την Μέγκαν μόλις την έβλεπα, αφού πρώτα της 

έδινα ένα χέρι ξύλο γι’ αυτό που μου έκανε, κι ας μην έφταιγε. 

«Σου το υπόσχομαι» ψιθύρισα στην Μέρεντιθ. «Θα τους 

βρούμε. Θα τους βρούμε». Η τελευταία φράση ειπώθηκε για να 

την ακούσω εγώ. Να πείσω τον εαυτό μου. 

Η Μέρεντιθ έκανε πίσω και μου χαμογέλασε γεμάτη 

ευγνωμοσύνη. Με ευχαριστούσε. 

«Δεν έχω καταλάβει. Πού πήγαν τον Μπρέιν; Πού πάμε; 

Τι είναι αυτή η Πρίζνοβ;» 

Έτριψα το μπράτσο της και κοίταξα έξω από το θολό 

παράθυρο. Ήδη πετούσαμε. Η Νόρθεα βρισκόταν πίσω μας. 

«Πάμε στις φυλακές». 
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Σειρήνες ούρλιαζαν. 

Συναγερμοί όμοιοι μ’ εκείνους της ακαδημίας του 

Κορβίνιους ή της Νόρθεα, που χρησιμοποιούνταν για τις 

περιπτώσεις που οι υπεύθυνοι φύλαξης ήθελαν να ειδοποιήσουν 

όλο το προσωπικό στο κτήριο πως κάτι έχει ξεφύγει από τον 

έλεγχό τους. Όχι πως το έπαιρνα πάνω μου, αλλά τις εννιά από 

τις δέκα φορές αυτό το κάτι που προκαλούσε αναταραχή, άξια 

για να σημάνει ειδοποίηση στον μισό πλανήτη να βρίσκεται σε 

επιφυλακή, ήμουν εγώ. Οι απόπειρές μου να το σκάσω από την 

ακαδημία πριν από μερικά χρόνια θα είχαν φτάσει και τις 

χιλιάδες. 

Είχα μάθει πολύ καλά να αναγνωρίζω αυτόν τον 

αναθεματισμένα τσιριχτό ήχο. Η εξήγηση ήταν ίδια σε όλες τις 

περιπτώσεις: Κάτι σοβαρό συνέβαινε. 

Ξεφωνητά συνόδευαν τις σειρήνες. Ακούγονταν τόσο 

δυνατά, που ούτε η προστασία των κτηρίων ή των 

περιφερειακών τειχών δεν τα εμπόδιζε να βγουν παραέξω, σε 



 

 
 
 

εμένα και τον Μέισον δηλαδή. Μάλιστα, ποίκιλαν. Άλλοτε 

έμοιαζαν με φωνές φόβου και άλλοτε επιθέσεων ή διαταγών. 

Καταλάβαινες ότι προέρχονταν από δύο διαφορετικές ομάδες 

μέσα στις φυλακές. Τους διώκτες και τους κυνηγημένους. 

Και όλες αυτές οι φωνές μαζεύονταν, συμπορεύονταν, 

συγκρούονταν, σαν να συναγωνίζονταν για το ποια θα ακουστεί 

περισσότερο και, γαμώ το, δυνάμωναν, σαν να προσπαθούσε η 

μία να υπερισχύσει της άλλης. Ή, ακόμα καλύτερα, σαν να 

έκαναν έναν αγώνα για το ποια θα με εκνευρίσει περισσότερο. 

Ακόμα δεν ήμουν καλά. Υπέφερα με κάθε ήχο, και αυτό 

γιατί τον βίωνα στον διπλάσιο από τον πραγματικό του βαθμό. 

Ο αναθεματισμένος πονοκέφαλος έφταιγε. Δεν με είχε 

εγκαταλείψει από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο αερόπλοιο, 

και μόνο πιο έντονη ήξερε να κάνει την καταραμένη παρουσία 

του. Τώρα οι ήχοι, οι φωνές, τα ουρλιαχτά, οι συναγερμοί και 

ό,τι άλλο μπορούσε να προκαλέσει φασαρία μέσα στις φυλακές 

συνωστίζονταν στο κεφάλι μου σαν πολλαπλές και συνεχόμενες 

εκρήξεις των οργάνων μου, πριν ανατιναχτούν ολοκληρωτικά 

από την πίεση του κρανίου μου. Επαναλαμβανόταν στον 

μέγιστο βαθμό από τον ήδη καταπονημένο μου εγκέφαλό, με 

όλο και περισσότερη αυξανόμενη ένταση, λες και η υπάρχουσα 

ισχύ τους δεν ήταν αρκετή για να υπογραμμίσει τη 

σημαντικότητα του ανεξήγητου γεγονότος που συνέβαινε αυτή 

τη στιγμή στην Πρίζνοβ. 

Μέσα στο προσωπικό μου βάσανο, άργησα να καταλάβω 

ότι δεν θα έπρεπε να επικρατεί τέτοια κατάσταση εκεί. Λογικά 

θα ήταν ήρεμη η κατάσταση. Να μου πεις, πότε συναντήσαμε 

τη λογική, για να τη βρούμε και εδώ; 

Άρα, τι συνέβαινε εκεί; Να εισέβαλλε κάποιος; 

Μισόκλεισα τα μάτια και ανοιγόκλεισα τα βλέφαρα για να 

απωθήσω τη χρυσή, σαν φιλτραρισμένη, εικόνα των φυλακών. 



 

 
 

 

Παράλληλα έτριβα τους κροτάφους μου. Οι κόρες μου έκαιγαν 

και ήξερα πως τα μάτια μου ήταν ακόμα χρυσά. 

Ο Μέισον ανασκουμπώθηκε πλάι μου. Ήταν μόνο μία 

ανεπαίσθητη κίνηση, κάτι σαν προειδοποίηση ή υπενθύμιση 

πως είναι κι αυτός εδώ και πως η ώρα πλησίαζε. Να μην 

επαναπαύομαι. Έπρεπε να βρίσκομαι σε ετοιμότητα για τα 

επόμενα λεπτά, για τη στιγμή που θα εισβάλλουμε. Με τέτοιο 

πανικό που επικρατούσε εκεί μέσα, ήταν σίγουρα η κατάλληλη 

στιγμή. Δεν θα ήταν όλοι οι φρουροί συγκεντρωμένοι σ’ εμάς 

και θα ξεγλιστρούσαμε χωρίς δυσκολία. Δεν θα μας έπιαναν. 

Βάζω στοίχημα ότι σκέψεις σαν αυτές θα έκαναν έναν 

απαισιόδοξο να με μαχαιρώσει για την αυτοπεποίθηση και την 

αισιοδοξία μου. Τίποτα δεν θα γινόταν όσο εύκολα το 

σκεφτόμουν. 

Άρα, πώς θα μπαίναμε; 

Σαν να ελαττώθηκε κάπως ο πόνος του κεφαλιού μου και 

των ματιών μου στη σκέψη της αποστολής μας. Υπερνίκησε η 

αγωνία και η αύξηση της αδρεναλίνης. 

Σταμάτησα να πιέζω τους κροτάφους μου. Εστίασα ξανά 

μπροστά. Εξέτασα ένα-ένα τα στοιχεία. Ήμουν αρκετά μακριά 

από τα περιμετρικά τείχη, ώστε να μένω κρυμμένη από τους 

εξωτερικούς φύλακες, αυτούς που φρουρούσαν το μέρος από 

τους σταθμούς επιτήρησης των φυλακών, για να ελέγχουν τι 

γίνεται παραέξω, σε περίπτωση που πλησιάσει κάποιος σαν 

εμάς. Βέβαια, βρισκόμουν και αρκετά κοντά, ώστε να βλέπω 

και να ακούω όσα γίνονταν. 

«Στοίχημα ότι αυτός ο χαμός δεν έχει σχέση με την 

αύξηση των μέτρων φρούρησης» είπα με εξυπνακίστικο ύφος 

στον Μέισον με ειρωνικό χαμόγελο. Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες του, σήμερα ήταν εκείνη η μέρα του μήνα, που τα 

μέτρα φρούρησης ενισχύονταν, πράγμα που σήμαινε ότι για 



 

 
 
 

μικρό διάστημα κάποια θα απενεργοποιούνταν για να 

ενισχυθούν. Η μοναδική μας ευκαιρία να τρυπώσουμε και να 

κάνουνε τσάκα-τσάκα τη δουλειά. 

Μισή ώρα, σκεφτόμουν. Είχαμε μόνο μισή ώρα. 

Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να σκεφτώ πως μετά, αν 

δεν τα καταφέρναμε, θα παγιδευόμασταν στις φυλακές με νέα, 

ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και φρούρησης. Είχα 

περισσότερους λόγους να αγχωθώ και χωρίς αυτήν τη σκέψη. 

Ας πούμε, να ένας λόγος, μπροστά μου. Πώς στα κομμάτια θα 

μπαίναμε μέσα σε αυτό το φρούριο; 

«Ετοιμάσου» διέταξε ο Μέισον. 

Έγειρα κι εγώ μπροστά. Το κεφάλι μου βγήκε ως τη μέση 

έξω από την προστασία του λόφου από χιόνι που μας έκρυβε 

και απέκτησα καλύτερη ορατότητα προς τις φυλακές. Είχε δίκιο 

ο Μέισον. Δεν υπήρχε πουθενά είσοδος. Η μοναδική, σύμφωνα 

με τον χάρτη μας, βρισκόταν μέσα στις φυλακές και ήταν ο 

διάδρομος προσγείωσης για τα αερόπλοια. Από τον αέρα μόνο 

επιτρεπόταν να μπει κανείς στην Πρίζνοβ. Ήταν ένας τρόπος 

ασφαλής, ώστε να ελέγχουν οι φρουροί ποιος έρχεται, αλλά και 

να αντιδράσουν σε περίπτωση που η επίσκεψη δεν 

προβλεπόταν στη λίστα τους. Αν επιχειρούσαμε να 

εισβάλλουμε από εκεί, θα μας σκότωναν αμέσως. Έπρεπε να 

μπούμε με τα πόδια λοιπόν. 

Χμμμμ… 

Ακόμα πιο δύσκολο. Το κτηριακό συγκρότημα των 

φυλακών προφυλασσόταν από ένα τείχος ψηλό και ενιαίο στην 

κατασκευή του, λείο και χοντρό μέταλλο χωρίς κενά στην 

έκτασή του ή πόρτες που θα μπορούσαν να ανοίξουν. Δεν 

μπορούσαμε να το διασπάσουμε από πουθενά, για να μπούμε 

κανονικά. Άρα, θα έπρεπε να σκαρφαλώσουμε. Μόνο που το 

υλικό του τείχους ήταν ακατάλληλο για σκαρφάλωμα με γυμνά 



 

 
 

 

χέρια. Χρειαζόμασταν βοήθημα. Επίσης, στην κορυφή του 

υπήρχε και ηλεκτροφόρο σύρμα. 

Αν δεν ήμουν υπερβολικά απελπισμένη, θα έβαζα τα 

γέλια. 

«Το σύρμα;» ρώτησα τον Μέισον. 

«Θα το απενεργοποιήσουν για να το ενισχύσουν. Γι’ αυτό 

έχουν αυξήσει τη φρουρά στους σταθμούς επιτήρησης». 

Πράγμα που σήμαινε πως με το πρώτο βήμα έξω από τον 

χιονόλοφο που κρυβόμασταν, θα μας έβλεπαν οι φρουροί των 

σταθμών επιτήρησης. Το να φτάσουμε και μόνο στο τείχος, 

χωρίς να σκαρφαλώσουμε, θα ήταν θαύμα. 

Επιθεώρησα καλύτερα τους σταθμούς. Αυτοί ήταν το 

μεγαλύτερό μας πρόβλημα. Έμοιαζαν με μικρούς πυργίσκους 

σε κυλινδρικό σχήμα, που βρίσκονταν από τη μέσα πλευρά του 

τείχους και είχαν ύψος μεγαλύτερο από αυτό, για να έχουν οι 

φρουροί ευρεία εικόνα των βουνών τριγύρω. Όπως μπορούσα 

να δω, μόνο ένας Ρεμόρ βρισκόταν σε κάθε φυλάκιο. Στην 

κορυφή κάθε πύργου διέκρινα ένα παράθυρο, από το οποίο οι 

φρουροί επιτηρούσαν και μάλλον επιτίθονταν. Κανείς δεν θα 

κινούταν χωρίς να τον εντοπίσουν αυτοί. Και όταν τον 

εντόπιζαν, φυσικά θα σήμαιναν συναγερμό, αν δεν τον 

σκότωναν επιτόπου. 

Δυστυχώς οι σταθμοί αυτοί ήταν αμέτρητοι. Ένας ανά 

κάθε λίγα μέτρα σε όλη την περίμετρο των τειχών. 

Βλέποντας πρώτα αυτά τα εξωτερικά μέτρα ασφαλείας, 

που πρέπει να ήταν και τα πιο απλά σε σχέση με όσα θα 

συναντούσαμε μέσα, με έπιασε απελπισία. 

Ήταν τυχαίο το σημείο που επιλέξαμε να 

παρακολουθήσουμε και να εισβάλλουμε, αφού, σύμφωνα με 

τον χάρτη, περιμετρικά τα τείχη και οι σταθμοί επιτήρησης 



 

 
 
 

έμοιαζαν ίδια σε κάθε σημείο. Δεν μας ευνοούσε περισσότερο 

αυτή η τοποθεσία από κάποια άλλη. 

Σπρώχνοντας στην άκρη τον πονοκέφαλο, διέταξα τα 

γρανάζια του μυαλού μου να σκαρφιστούν ένα σχέδιο για να 

τρυπώσουμε μέσα χωρίς να μας πάρουν είδηση οι φύλακες. 

Μετά από ώρα συνειδητοποίησα ότι το πιο γελοίο και εντελώς 

σαχλό σχέδιο που σκεφτόμουν περιλάμβανε σκάψιμο χιονιού 

στη βάση των τειχών, μέχρι να περάσουμε κάτω από τη βάση 

τους. 

Τέλεια. 

Μήπως τελικά να εισβάλλαμε με το αερόπλοιο κατευθείαν 

μέσα; 

«Ποιο είναι το σχέδιο;» ρώτησα τελικά. 

Ο Μέισον κινήθηκε, έχωσε το χέρι του στον σάκο που 

είχε κρεμασμένο στον ένα ώμο και άρχισε να ψαχουλεύει το 

εσωτερικό του. Στον άλλο ώμο είχε περασμένο ένα τόξο μαζί 

με τα βέλη του που είχε στο αερόπλοιο. Έβγαλε από τον σάκο 

δύο γερά άγκιστρα, στο μέγεθος της μεγάλης αντρικής παλάμης 

του, και έδεσε τους κρίκους που το καθένα είχε στη βάση του 

με ένα γερό σχοινί. 

«Θα τα χρησιμοποιήσουμε, για να σκαρφαλώσουμε». 

«Το κατάλαβα» είπα και έτεινα το χέρι μου, για να πάρω 

το δικό άγκιστρο, αλλά εκείνος το έχωσε ξανά στον σάκο του. 

Προσπάθησα να μην μορφάσω ενοχλημένη. «Και με τους 

φρουρούς;» ρώτησα. «Θα τους εξαφανίσεις;» 

«Θα τους βγάλουμε από τη μέση» μου ανακοίνωσε ο 

Μέισον. «Αυτούς τους τέσσερις». Έδειξε αυτούς που 

βρίσκονταν πιο κοντά στο σημείο που θα σκαρφαλώναμε. Δύο 

δεξιά και δύο αριστερά. Έπιασε το τόξο του και τέντωσε τη 

χορδή του, προσαρμόζοντας ένα βέλος ανάμεσα. «Οι υπόλοιποι 

είναι μακριά, δεν μπορούν να μας φτάσουν με τα όπλα τους». 



 

 
 

 

«Είμαστε κι εμείς μακριά απ’ αυτούς τους τέσσερις, 

Μέισον» είπα κάπως ενοχλημένη, που αναγκαζόμουν να εξηγώ 

τα αυτονόητα. «Δεν τους φτάνουμε με τίποτα από ‘δω. Πρέπει 

να βγεις έξω για να σκοπεύσεις και αυτό σημαίνει ότι θα σε 

δουν. Όσο εσύ θα προσπαθείς να σκοτώσεις τον ένα από αυτούς 

τους τέσσερις, θα σε πετύχει ο άλλος και οι υπόλοιποι θα 

σημάνουν τον συναγερμό, γιατί, ακόμα και αν δεν μπορούν να 

σε φτάσουν με τα όπλα τους, θα σε έχουν δει. Τόσο απλό». 

Με κοίταξε εκνευρισμένος. 

«Τότε κάνε κι εσύ κάτι» γρύλισε. «Δεν σε πήρα μαζί μου 

για να παριστάνεις την έξυπνη». 

Γέλασα περιπαιχτικά. 

«Φυσικά και όχι. Με πήρες γιατί δεν είχες άλλη επιλογή» 

του υπενθύμισα. 

«Τώρα όμως έχω, οπότε τώρα θα κάνεις εσύ αυτό που λέω 

εγώ. Θα βγεις και θα κάνεις το δόλωμα». 

Το γέλιο μου έγινε ειρωνικό. 

«Ωραίο τρόπο βρήκες να με ξεφορτωθείς». 

Ο Μέισον έδειχνε πραγματικά ενοχλημένος. 

«Είναι τακτική, άσχετη. Οι φρουροί θα σε δουν και θα 

επικεντρωθούν σ’ εσένα, ώσπου να βγω και να τους σκοτώσω. 

Ο ένας μας καλύπτει τον άλλο». 

«Με σάβανο;» ειρωνεύτηκα. Αφότου το ξεστόμισα, 

κατάλαβα πόσο κρύο αστείο ήταν και μάλλον ακαταλαβίστικο 

για τον Μέισον, αφού το έμαθα όσο ζούσα με τους ανθρώπους. 

Τουλάχιστον, ταίριαζε με το περιβάλλον γύρω μας. 

Ο Μέισον άνοιξε το στόμα για να μιλήσει, αλλά τώρα τον 

πρόλαβα εγώ. 

«Δεν το κάνω» δήλωσα. «Να παριστάνεις εσύ το δόλωμα, 

κι εγώ θα τους σημαδέψω με το τόξο». Γέλασα ύπουλα. 

«Πρόσεξε μόνο μη σε μπερδέψω με δαύτους». 



 

 
 
 

Ο Μέισον με μία αστραπιαία κίνηση πέταξε πέρα το τόξο 

και έπεσε πάνω μου αγριεμένος. Δεν ήμουν προετοιμασμένη να 

τον αντιμετωπίσω, γι’ αυτό το βάρος του με παρέσυρε πίσω. 

Ξάπλωσα στο χιόνι μ’ εκείνον από πάνω μου να με πλακώνει. 

«Μη με προκαλείς, γιατί τώρα δεν μπορείς να με 

εκβιάσεις με τίποτα» γρύλισε σφίγγοντάς με κι άλλο. «Θα σε 

παρατήσω εδώ, να ψοφήσεις». 

Προσπάθησα να ξεφύγω, μάταια, και πίεσα τα χείλη. Η 

έκφραση του Μέισον σκλήρυνε κι άλλο. 

«Δεν πρόκειται να σε σέρνω πίσω μου έτσι» μου δήλωσε 

και σηκώθηκε από πάνω μου. «Αφού δεν σε ξεφορτώνομαι, θα 

κάνεις κάτι κι εσύ. Θα τους απασχολήσεις μέχρι να τους 

σκοτώσω και μετά, με τα σχοινιά και τα άγκιστρα, θα 

σκαρφαλώσουμε για να περάσουμε μέσα». 

Στηρίχτηκα στα γόνατα και αποτίναξα από πάνω μου όσα 

χιόνια δεν είχαν ακόμα λιώσει στα ρούχα μου. Ο 

αναθεματισμένος! Τώρα θα αρρώσταινα! Για να μην αναφέρω 

τους πόνους της επόμενης περιόδου. 

«Και γιατί δεν πάμε κατευθείαν να παραδοθούμε;», τον 

ειρωνεύτηκα. «Να μην τους ταλαιπωρούμε κιόλας τους 

καημένους τους φρουρούς. Αφού θα μας πιάσουν που θα μας 

πιάσουν». Ο Μέισον πήγε να μιλήσει, αλλά δεν τον άφησα. 

«Μέχρι να σκοτώσουμε τους τέσσερις, οι άλλοι θα μας έχουν 

δει και θα ειδοποιήσουν όλες τις φυλακές με συναγερμό 

εισβολής. Θα μάθουν όλοι ότι είμαστε εδώ και θα επιτεθούν. 

Περισσότεροι. Πολλοί περισσότεροι. Δεν νομίζω να θες να 

ακολουθήσω ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν έχω παρατήσει ακόμα τις 

ελπίδες μου για τη ζωή». 

Ο Μέισον χαμογέλασε ξεμακραίνοντας μόνο τη μία άκρη 

των χειλιών του. Κάτι έκρυβε σε αυτό το χαμόγελο. 



 

 
 

 

«Δεν πιστεύω να περίμενες πως θα μπεις στις φυλακές 

χωρίς να το μάθουν όλοι οι φρουροί. Και βέβαια θα σε δουν. 

Είναι στο πρόγραμμα». 

Σάστισα για λίγο. 

«Μα τότε πώς…» 

«Κάνε αυτό που σου λέω. Έχω σχέδιο». 

Η σκέψη πως το σχέδιό του ήταν να στρέψει την προσοχή 

επάνω μου για να πιάσουν εμένα και να γλυτώσει αυτός, με 

σκοπό να μπει ανενόχλητος στις φυλακές, δεν είχε σταματήσει 

να στριφογυρίζει στο μυαλό μου. 

«Ποιο θα ήταν το σχέδιό σου πριν έρθω; Τώρα είναι 

φανερό ότι χωρίς ένα επιπλέον άτομο, αυτό το σχέδιο θα ήταν 

ακόμα πιο ριψοκίνδυνο». 

«Δεν είχα άλλο σχέδιο. Θα το διακινδύνευα. Ας πούμε ότι 

η παρουσία σου… μου είναι χρήσιμη». 

Γέλασα χαιρέκακα. Μετά θυμήθηκα το δύσκολο έργο που 

με περίμενε και σοβάρεψα. Αναστέναξα και σηκώθηκα όρθια. 

Οι σκέψεις εξαφανίστηκαν την επόμενη στιγμή, που το σώμα 

μου είχε αποκαλυφθεί. Οι φρουροί, οι τέσσερις, που οι σταθμοί 

επιτήρησής τους βρίσκονταν πιο κοντά στο μέρος όπου 

φανερώθηκα, με είδαν. Λογικό να διακρίνεις στο δευτερόλεπτο 

μία φιγούρα με μαύρα ρούχα μέσα στο κατάλευκο τοπίο, 

άσχετα που εγώ το έβλεπα ακόμα ξεθωριασμένο χρυσό. 

Άκουσα φωνές μεταξύ τους, αρκετά δυνατές ώστε να καλύψουν 

τις αποστάσεις που τους χώριζαν και να ακούσουν ο ένας τον 

άλλο. 

«Μείνε εκεί που είσαι και σήκωσε τα χέρια!» φώναξε 

κάποιος. Εφόσον ερχόμουν ειρηνικά, θα έπρεπε να υπακούσω. 

Μόνο που εγώ συνέχισα να προχωράω. Ο Ρεμόρ επανέλαβε τη 

διαταγή, που πήγε στον βρόντο. 



 

 
 
 

Εντόπισα κινήσεις στα παράθυρα και βέλη από τα τόξα 

τους ξεπετάγονταν με επίκεντρο εμένα. Σκατά. 

Άρχισα να τρέχω. Το μεταλλικό τοίχος έδειχνε όλο και 

ψηλότερο καθώς το πλησίαζα. Βέλη εκτοξεύονταν γύρω μου κι 

εγώ έβριζα κάθε φορά που κάποιο περνούσε ξυστά από δίπλα 

μου. Μερικά με έκοψαν, έσκισαν λεπτά κομμάτια από τα 

μπράτσα μου, προκαλώντας ένα ξέσπασμα από τσουξίματα σε 

όλο το υπόλοιπο σώμα μου και βρισιές δικές μου. Άρχισα να 

ελίσσομαι. Το να κινούμαι γρήγορα και κυκλικά από εδώ και 

από εκεί, χωρίς κάποιο προορισμό, τους μπέρδευε. Δεν ήξεραν 

πού να στοχεύσουν. Σε έναν ελιγμό, όμως, έχασα το βήμα μου, 

γλίστρησα και έπεσα. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με το 

αναθεματισμένο χιόνι. 

Δεν κινούμουν πια. Δεν απέφευγα τις επιθέσεις. Ήμουν 

σταθερός στόχος και, όταν είδα ένα από τα βέλη να έρχεται 

κατά πάνω μου, γούρλωσα τα μάτια και τελευταία στιγμή το 

σώμα μου ανέλαβε τον έλεγχο και εφάρμοσε όλες τις πολεμικές 

του γνώσεις. Κυλίστηκα. Όμως, κι άλλο βέλος ερχόταν κατά 

πάνω μου από την άλλη πλευρά. Δύο και τρία από δύο 

διαφορετικές κατευθύνσεις δεξιά και αριστερά μου. 

Κυλιόμουν χωρίς να βλέπω πια πού πηγαίνω. Μία δεξιά, 

δύο αριστερά, μία πάλι δεξιά και όχι προς μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση, με την ελπίδα να αποπροσανατολίσω κάπως τους 

φύλακες και να τους μπερδέψω. Να μην ξέρουν ποια θα είναι η 

επόμενη κίνησή μου. Χιόνια και νερά έμπαιναν στα μάτια μου, 

πάγωναν τον λαιμό μου από την ποσότητα που κατάπινα, όσο 

στριφογυρνούσα και βούλιαζα όλο και πιο βαθιά. Λάσπες 

λέρωναν τα ήδη ματωμένα ρούχα μου. Τα μοναδικά ρούχα που 

είχα. Το αίμα του αδερφού μου ήταν ακόμα επάνω μου. Πότιζε 

το ύφασμα. 



 

 
 

 

Μα πού στα κομμάτια ήταν αυτός ο κόπανος; Τον έφαγαν 

οι φρουροί; Και δεν μπορούσα ούτε να σταματήσω για να 

κοιτάξω πού είχε πάει, αν ζούσε. Να ξέρω, να μην κυλιέμαι 

μάταια, σαν ηλίθια. Αλλά τι να έκανα; Να σταματούσα; Μόλις 

ακινητοποιούμουν, θα με ακινητοποιούσαν για τα καλά και 

οριστικά τα βέλη. Σκατά, σκατά. 

Μέισον! ήθελα να φωνάξω, αλλά μόνο κοφτές φωνές 

πανικού έβγαιναν από το στόμα μου. Δεν μπορούσα να ακούσω 

φωνές, παρά μόνο τον θόρυβο που προκαλούσα εγώ. Δεν 

κοίταζα τους σταθμούς επιτήρησης, αλλά ούτε και κάπου 

αλλού. Τα μάτια μου ήταν κλειστά, γι’ αυτό και όταν δύο χέρια 

με σταμάτησαν, δεν κατάλαβα αμέσως σε ποιον ανήκαν. 

Έβγαλα μία φωνή και πρόταξα τα δικά μου χέρια σαν 

αντίσταση, δίνοντας παράλληλα ένα χτύπημα στην απειλή. 

«Εγώ είμαι, εγώ είμαι!» με σταμάτησε ο Μέισον και 

έβρισε από τον πόνο που του προκάλεσα. 

Τινάχτηκα πάνω, οργισμένη ακόμα. Η καρδιά μου 

κόντευε να πεταχτεί έξω από το στήθος μου. Με μανία τίναξα 

τα χέρια του από πάνω μου. 

«Ανάθεμα εσένα και τα σχέδιά σου!» φώναξα όταν 

αντίκρισα τα πράσινα μάτια του. Φυσικά, δεν του είπα πως 

ανακουφίστηκα που ζούσε. Στριφογύρισα, από φόβο μήπως 

κάποιο βέλος με χτυπήσει ξαφνικά. Μήπως ο Μέισον δεν είχε 

σκοτώσει όλους τους φύλακες από τους κοντινούς σταθμούς 

επιτήρησης. 

«Εντάξει, ηρέμησε, τους σκότωσα» με διαβεβαίωσε. 

Κοίταξα γύρω. Όντως, δεν κινδύνευα πια. Οι φρουροί 

είχαν πέσει. Ένας έξω από τα τείχη, λίγα μέτρα μακριά μας. 

Ένας κρεμόταν ο μισός από το παράθυρο του σταθμού 

επιτήρησης με ένα βέλος καρφωμένο στον κορμό του, να 

μπαίνει από μπροστά και να βγαίνει από πίσω. Οι άλλοι δύο 



 

 
 
 

φρουροί δεν φαίνονταν. Μάλλον είχαν πέσει από τη μέσα 

πλευρά του τείχους. 

«Παραδέχεσαι σημάδι» κοκορεύτηκε ο Μέισον. 

Σαν απάντηση του έδωσα μία γερή γροθιά στο πρόσωπο, 

πριν αποδιώξω για τα καλά την τρομάρα μου με μερικές 

εκπνοές. Αμέσως ξαλάφρωσα. Ο Μέισον έτριψε το μάγουλό 

του γελώντας. Δεν πρόλαβε να με κοροϊδέψει. Την επόμενη 

στιγμή, ένας νέος συναγερμός ήχησε. Εξωτερικός. 

«Οι γύρω φρουροί» είπε, προσπαθώντας να μη δείχνει 

ταραγμένος. 

«Νόμιζα πως ήταν στο σχέδιο». 

Μου χάρισε ένα μισό γελάκι. Ωχ, ωχ, δεν μου άρεσε αυτό. 

Έχωσε τα χέρια του στον σάκο και έβγαλε από μέσα τα 

δύο άγκιστρα με τα σχοινιά. Μου έδωσε βιαστικά το ένα και 

έκλεισε πάλι τον σάκο. Πέταξε πέρα το τόξο του. Τα βέλη είχαν 

τελειώσει και το όπλο θα ήταν ένα παραπάνω βάρος στο 

σκαρφάλωμα. 

«Πάμε» διέταξε. 

Η σειρήνα που ούρλιαζε πάνω από τα κεφάλια  μας, μου 

θύμιζε πως ο χρόνος μας είχε τελειώσει. Πως αυτή ήταν η 

μοναδική μου ευκαιρία να φέρω πίσω τον αδερφό μου. 

Τύλιξα στο χέρι μου το μακρύ σχοινί που κρεμόταν από 

τον κρίκο του δικού μου άγκιστρου και κατένευσα στον 

Μέισον. Λίγη φόρα ήθελα, λίγη δύναμη, λίγη ευστοχία και 

πολλή τύχη, για να το καρφώσω με επιτυχία στην κορυφή του 

τείχους με ένα μόνο πέταγμα του άγκιστρου. Δεν θα είχα 

ευκαιρία για δεύτερη απόπειρα. 

«Τώρα!» φώναξε ο Μέισον και μαζί πεταχτήκαμε 

μπροστά. Τρέξαμε για να εισβάλλουμε στις φυλακές. 

 

 
  



 

 
 

 

 





 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 
 

«Γιατί όταν τολμάς να παίζεις με τους Θεούς, πρέπει να ξέρεις να χάνεις» 

 

Η Ημέρα της Κρίσης πλησιάζει. Ποια πλευρά θα κυριαρχήσει; 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 



 

 
 
 

 
 

«Γιώργο… Πέθανα για μερικές ημέρες» 

 

Μια αναζήτηση μεταφυσικού μυστηρίου και περιπέτειας 

από την τριλογία του Σιμιτσάκη Μανώλη 

 

 

 

     
 

 

Κι ο θάνατος το τέλος δεν είναι 

Start reading online on www.Aray.gr
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