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2  

Φλασμπάκ  

«Εμπρός;» 

«Καλησπέρα. Είναι ήδη βράδυ σ’ εσάς, σωστά; Μήπως παίρ-

νω σε ακατάλληλη στιγμή;» 

«Όχι, όχι, καθόλου. Περίμενα να έρθετε σε επαφή. Είμαι στη 

θέση μου –είναι όλα… έτοιμα;» 

«Όλα είναι έτοιμα.» 

«Και το…;» 

«Όπως είπα –είναι όλα έτοιμα. Η μόνη ερώτηση είναι: εσείς 

είστε; Η δουλειά είναι επικίνδυνη, επομένως καταλαβαίνω ότι 

ίσως έχετε κάποιες αμφιβολίες. Όμως παραμένει γεγονός ότι δεν 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς τη βοήθειά σας.» 

«Μην ανησυχείτε –κανένα πρόβλημα!» 

«Έκτακτα!» 

«Λοιπόν, πότε ξεκινάμε;» 

«Σύντομα –πολύ σύντομα…»  

«Στο Νταρφούρ;» 

«Χμμ...» 

«Για πόσο καιρό;» 

«Περίπου μία εβδομάδα για αναγνώριση του εδάφους, 

τέσσερις μέρες με την υπουργό κι ύστερα μια δυο μέρες για να 

τελειώσουμε. Δύο εβδομάδες συνολικά, πιστεύω, ανάλογα με 
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το αν θα γυρίσω με το κυβερνητικό αεροσκάφος ή θα χρεια-

στεί να πάρω κανονική πτήση.» 

Έγνεψε καταφατικά κι ύστερα κοίταξε την πρωινή εφημε-

ρίδα που ήταν ανοιχτή μπροστά του. 

«Η δουλειά μου είναι, Μίκε. Το ξέρεις.» 

«Το ξέρω», μουρμούρισε δίχως να σηκώσει τα μάτια. «Αυ-

τό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ζητωκραυγάζω κάθε φορά 

που ξεκινάς για κάποιο καινούριο επικίνδυνο μέρος, ιδίως όταν 

υπάρχουν άλλες επιλογές. Πού νομίζεις ότι θα σε στείλουν την 

επόμενη φορά, στη Βαγδάτη;» 

Μάλλον για Καμπούλ το κόβω, παραλίγο ν’ απαντήσει, αλ-

λά σταμάτησε προτού σχηματιστούν οι λέξεις. Σκόπευε να 

κρατήσει αυτή τη συγκεκριμένη εκπληξούλα μέχρι να σιγου-

ρευτεί ότι θα πήγαινε η δική της ομάδα. 

«Κοίτα», είπε και περίμενε μέχρι να σηκώσει το κεφάλι να 

την κοιτάξει. «Συνήθως μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου, 

εξάλλου μου αρέσει η δουλειά μου. Έχουμε ήδη συζητήσει την 

ιδέα να έκανα κάτι διαφορετικό, όπως, λόγου χάρη, να δού-

λευα στην εταιρεία σου, άρα ξέρεις πώς νιώθω. Τι θα ’λεγες να 

φανείς λίγο υποστηρικτικός αντί να με πρήζεις με αυτή τη μό-

νιμη γκρίνια κάθε πρωί;» 

Συνέχισε να τον κοιτάζει επίμονα για ένα δυο δευτερόλε-

πτα ώσπου, ως συνήθως, εκείνος υποχώρησε. 

«Συγγνώμη, σίγουρα δεν ήθελα ν’ αρχίσω τις υστερίες…» 

Δίπλωσε την εφημερίδα κι έβαλε το χέρι του πάνω στο δικό 

της. «Συγγνώμη, Μπέκα, και βέβαια πρέπει να πας. Εντάξει; Το 

μόνο που δεν χρειάζεσαι πριν από ένα τέτοιο ταξίδι είναι να 

έχεις προβλήματα στο σπίτι. Απλώς δεν κοιμάμαι και πολύ κα-

λά, κι έχω πολλή δουλειά, ξέρεις…» 

Την κοίταξε με κουταβίσιο βλέμμα κι εκείνη του ανταπέ-

δωσε μηχανικά το χαμόγελο.  

«Εντάξει», μουρμούρισε. «Κανένα πρόβλημα.» 
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Η απότομη αλλαγή στάσης του θα έπρεπε να την είχε χα-

ροποιήσει, αντί γι’ αυτό όμως, το μόνο που ένιωθε ήταν απο-

γοήτευση. 

Ο Μίκε ήταν ένας υπέροχος άντρας, ποτέ δεν δημιουργού-

σε προβλήματα και πάντα υποχωρούσε όταν είχαν διαφορετι-

κές απόψεις. Καλή δουλειά, καλές γενικές γνώσεις, αίσθηση 

του χιούμορ, όλα αυτά… Ο πρίγκιπας των ονείρων κάθε γυναί-

κας, στ’ αλήθεια, ιδίως σε σύγκριση με τους προηγούμενους 

δεσμούς της.  

Αλλά και αυτή τη φορά ανακάλυψε ότι μετάνιωνε που δεν 

του είχε πετάξει στα μούτρα το ταξίδι στο Αφγανιστάν όταν 

είχε την ευκαιρία. Που δεν είχε ρίξει λίγο λάδι στη φωτιά, έτσι 

από περιέργεια, για να δει τι θα συνέβαινε. Τα καλά κορίτσια 

όμως δεν κάνουν τέτοια πράγματα. 

Εξάλλου δεν θα είχε και νόημα. 

Πιθανόν να κατέβαζε μούτρα για άλλο ένα λεπτό, αλλά τε-

λικά το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο.  

Μεγάλα, θλιμμένα κουταβίσια μάτια και «Συγγνώμη, Μπέ-

κα.» 

Για κάποιο λόγο είχε αρχίσει να βγάζει σπυράκια με όλη 

αυτή τη ρουτίνα και η σκέψη να εργαστεί στην ίδια εταιρεία με 

αυτόν δεν ήταν και τόσο ελκυστική, ακόμα κι αν ο μισθός που 

της πρόσφεραν ήταν σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που έπαιρνε 

τώρα. 

Καμιά φορά νοσταλγούσε την εποχή που συναντιόνταν 

απλώς για λίγο σεξ χωρίς παραπάνω απαιτήσεις. Ήταν πιο 

διασκεδαστικός τότε, πιο ελκυστικός θα μπορούσε κανείς να 

πει. 

Πήρε μερικές σελίδες από την εφημερίδα κι άρχισε να τις 

ξεφυλλίζει χωρίς μεγάλο ενδιαφέρον. Έκανε κι αυτός το ίδιο 

για λίγα λεπτά, αφήνοντάς την έτσι στην ησυχία της με τις 

σκέψεις της. 
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Είχε όλα όσα μπορούσε να επιθυμήσει –αλλά και πάλι δεν 

ήταν ευτυχισμένη. 

Μα τι στο καλό είχε πάθει; 

Υπήρχαν δύο εκατομμύρια δολάρια και κάτι ψιλά στον λογα-

ριασμό του Παιχνιδιού όταν τον είχε αδειάσει. 

Έπρεπε να παραδεχτεί ότι ήταν κάπως λιγότερα απ’ όσα 

είχε υπολογίσει, και πάλι όμως ήταν περισσότερα από αυτά 

που θα χρειαζόταν για να ζήσει μια άνετη ζωή. 

Ένα μέρος των χρημάτων είχε καταλήξει σε ορισμένους 

ανθρώπους στις τράπεζες που τον είχαν βοηθήσει να σβήσει 

όλα τα ίχνη, ενώ άλλο ένα μέρος τους είχε πάει στις τσέπες του 

δικηγόρου που είχε τακτοποιήσει τις υποθέσεις του στην πα-

τρίδα: την αποπληρωμή της υποθήκης του διαμερίσματός του, 

τη σύσταση ενός καταπιστεύματος που θα κάλυπτε τα τρέχο-

ντα έξοδα, κι ενός ακόμα για τον καημένο τον μπάτσο που πα-

ραλίγο να σκοτώσει στο Λιντχαγκενσπλάν, λίγα λεφτά για να 

τον αποζημιώσει για τον κόπο και τον πόνο του. Το νεοσύστα-

το Ειδικό Αστυνομικό Ίδρυμα είχε ανταμείψει τον υπαστυνόμο 

Χανς Κρούσε με ένα εκατομμύριο κορόνες αφορολόγητες για 

το θάρρος του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ, για 

τον ίδιο λόγο, η συνάδελφός του Ρεμπέκα Νορμέν είχε λάβει 

ένα χρηματικό βραβείο σχεδόν ισόποσο με αυτό που χρω-

στούσε στη Χαντελσμπάνκεν για την υποθήκη της.  

Χάρη στον δικηγόρο, όλα τα έγγραφα ήταν εκατό τοις ε-

κατό νομότυπα, οπότε έτσι κανένας από τους δύο αποδέκτες 

δεν είχε σκεφτεί να αμφισβητήσει την προέλευση των χρημά-

των. Ήξερε επίσης ότι οι παλιοί του φίλοι Γκούσταβ «Τράγος» 

Μποκ και Φαρούκ «Μάνγκα» Αλ Χασάν είχαν βρει από έναν 

ξέχειλο φάκελο ο καθένας στα γραμματοκιβώτιά τους, που το 

περιεχόμενό του τους αποζημίωνε και με το παραπάνω για το 

κόστος δύο κατεστραμμένων μοτοποδηλάτων και ενός κατα-

στήματος που είχε υποστεί ζημιές από πυρκαγιά. 
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Έπειτα απ’ όλες τις πληρωμές και το ποσό που είχε βάλει 

στην άκρη για τα τρέχοντα έξοδα, είχαν μείνει περίπου τα μισά 

απ’ αυτή την μπάζα. 

Ένα εκατομμυριάκι δολάρια, κρυμμένα σ’ ένα μέρος όπου 

μόνο εκείνος μπορούσε να τα βρει. Καθόλου κακό… 

Τέσσερα άτομα στην ομάδα της –τρεις άντρες και μία γυναίκα. 

Θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, αλλά την εποχή αυτή οι 

διαθέσιμοι προσωπικοί φρουροί δεν αρκούσαν ούτε κατά διά-

νοια για να καλύψουν τις ανάγκες. 

Όμως έτσι κι αλλιώς… 

Ήταν τέσσερις άριστα εκπαιδευμένοι και έμπειροι προ-

σωπικοί φρουροί που συνεργάζονταν από πολύ παλιά και ήξε-

ραν πώς ακριβώς να λειτουργούν σε διάφορες καταστάσεις. 

Παρ’ όλα αυτά ένα νέο αφεντικό πάντα προκαλούσε κάποια 

αβεβαιότητα, ακόμα πιο πολύπλοκη επειδή γνωρίζονταν αρκε-

τό καιρό. Όποια απάντηση κι αν έδινε κανείς σε μια υποθετική 

ερώτηση, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αγαπάνε ιδιαίτερα 

την αλλαγή. Το πρόβλημα με την ομάδα της ήταν ότι είχε μείνει 

πολλούς μήνες χωρίς αφεντικό και ότι ο υπαρχηγός της, ο 

Ντάβιντ Μαλμέν, περίμενε ότι τη θέση θα την έπαιρνε εκείνος. 

Οι άλλοι τρεις τον άκουγαν και θα δυσκολεύονταν να δε-

χτούν οποιονδήποτε άλλο στη θέση αυτή. Οι ομάδες με τους 

ανεπίσημους αρχηγούς ποτέ δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν 

για μεγάλο διάστημα. Η Ρεμπέκα το είχε διαπιστώσει προσω-

πικά όταν ήταν ακόμα στο στάδιο της εκπαίδευσής της αλλά 

και αργότερα στην καριέρα της. 

Θα χρειαζόταν να δείξει ευαισθησία μα και σταθερότητα 

αν ήθελε πραγματικά να πετύχει. Περιθώριο λάθους ουσιαστι-

κά δεν υπήρχε. 

Η πτήση ήταν κουραστική, με τρεις αλλαγές προτού φτά-

σουν επιτέλους στο Χαρτούμ. 
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Μερικές νύχτες σ’ ένα ξενοδοχείο κι ένα σωρό συμβούλια 

για να ρυθμίσουν τα τυπικά.  

Οι σουδανικές αρχές ήθελαν να επιθεωρήσουν τα πάντα  

–τα όπλα τους, τον επικοινωνιακό εξοπλισμό τους και τα αλε-

ξίσφαιρα γιλέκα τους. Και έπρεπε να επανελεγχθούν όλα τους 

τα χαρτιά, να σφραγιστούν, να επανελεγχθούν και να σφραγι-

στούν ξανά προτού μπορέσουν να πάρουν τα οχήματά τους 

και επιτέλους να ξεκινήσουν.  

Όσο πιο νότια προχωρούσαν, τόσο πιο άγονο γινόταν το 

τοπίο. Το στεγνό κοκκινόχωμα απλωνόταν ολόγυρά τους, 

στροβιλιζόταν κάτω από τα οχήματά τους και κατάφερνε να 

τρυπώνει σε όλα τα κενά, με αποτέλεσμα όλα τα ρούχα τους 

και ο εξοπλισμός να είναι σκεπασμένα με μια λεπτή ρόδινη 

κρούστα. 

Παρότι χειμώνας, υπήρχαν φορές που η ζέστη ήταν αφό-

ρητη. Η Καρολίνα Μοντίν είχε αναλάβει την οδήγηση, ενώ η 

Ρεμπέκα καθόταν δίπλα της στη θέση του αφεντικού. 

Ο Μπενγκτ Έσμπγιορνσον οδηγούσε το μεγάλο όχημα που 

τους ακολουθούσε, με επιβάτη τον διερμηνέα τους. 

Ο Μαλμέν και ο Γιόρανσον θα έφταναν σε μια δυο μέρες με 

το κυβερνητικό αεροσκάφος μαζί με την υπουργό. Στο μεταξύ 

εκείνη και οι άλλοι δύο έπρεπε να ελέγξουν τα μέρη που επρό-

κειτο να επισκεφθούν. 

Είχε σκεφτεί πολύ σχολαστικά τον όλο σχεδιασμό. Εκείνη 

κι ο Πέτερ Γιόρανσον είχαν κάνει μαζί την εκπαίδευσή τους και 

είχαν συνεργαστεί κι άλλες φορές, γι’ αυτό και ένιωθε αρκετά 

άνετα μαζί του. 

Ο Μαλμέν και ο Έσμπγιορνσον τα πήγαιναν καλά, επομέ-

νως χωρίζοντάς τους και βρίσκοντας, όπως ήλπιζε, λίγο χρόνο 

για να μιλήσει και στη Μοντίν, θα είχε την ευκαιρία να ανα-

διοργανώσει καλύτερα τη νέα ιεραρχία μέσα στην ομάδα. Έ-

πρεπε να παραδεχτεί όμως ότι το σχέδιό της δεν είχε λειτουρ-

γήσει και τόσο λαμπρά μέχρι στιγμής… 
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Η απόφασή της να κρατήσει τον Μαλμέν ως υπαρχηγό της 

δεν είχε γίνει δεκτή με τον ενθουσιασμό που περίμενε. Αλλά 

αυτό μπορεί και να μην ήταν τόσο παράξενο. Στην πραγματι-

κότητα, δεν είχε και πολλές επιλογές. 

Άλλωστε και το ταξίδι δεν είχε κυλήσει εντελώς απρόσκο-

πτα. 

Ο Έσμπγιορνσον ήταν ένας λιγομίλητος τύπος από τη βό-

ρεια Σουηδία που δεν έλεγε τίποτα παραπάνω από τα απολύ-

τως απαραίτητα, ενώ η Καρολίνα Μοντίν έμενε κλεισμένη στον 

εαυτό της χωρίς να γίνεται δυσάρεστη ή εχθρική. 

Πάντως, η ομάδα θα έπρεπε να είχε συνεργαστεί μερικές 

φορές στην πατρίδα προτού αναλάβει μια τέτοια αποστολή, 

αλλά ο προϊστάμενός της δεν ήταν πρόθυμος ν’ ακούσει ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο.  

O αστυνόμος Ρούνεμπεργ την είχε διακόψει με ένα βλέμμα 

που την είχε κάνει να νιώσει σαν γκρινιάρικο σχολιαρόπαιδο. 

«Εσύ ήθελες ν’ αναλάβεις την ομάδα, Νορμέν. Θα πρέπει λοι-

πόν να σφίξεις τα δόντια και να το κάνεις», της είχε πει. 

Είχαν πάρει τον σύμβουλο πρεσβείας Γκλαντ στο Χαρτούμ, 

μαζί με τον βοηθό του και τον διερμηνέα του. Δεν είχε χρεια-

στεί παρά μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να καταλάβει αυτόν 

τον τόσο επηρμένο τύπο και δυστυχώς οι φόβοι της είχαν α-

ποδειχτεί σωστοί σχεδόν αμέσως. Ο γεροξεκούτης θα πρέπει 

να είχε προσληφθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών πριν από τη 

γέννησή της. Δεν τον είχε δει ποτέ να φοράει οτιδήποτε άλλο 

εκτός από ριγέ κοστούμι, γραβάτα και μαντιλάκι στο πέτο. Η 

φορεσιά αυτή τον έκανε να φαίνεται ακόμα πιο ψηλός και πιο 

αδύνατος, σχεδόν σαν καρικατούρα του ίδιου του του εαυτού, 

και, τις λίγες φορές που είχε καταδεχτεί να τους μιλήσει, η Ρε-

μπέκα προσπαθούσε να μη γελάσει με την έντονα αριστοκρα-

τική νοτιοσουηδική προφορά του. 

Ο Γκλαντ είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού 

της επιστροφής κάνοντας παράπονα στους συναδέλφους του 
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στο Υπουργείο Εξωτερικών για το πώς θα μπορούσε το προ-

σωπικό του να είχε διευθετήσει όλα τα θέματα ασφαλείας με 

τη σουδανική κυβέρνηση, αντί να του φέρουν αεροπορικώς 

πρωτόπειρους Σουηδούς αστυνομικούς που δεν γνώριζαν τη 

χώρα ή τον πολιτισμό της. Αποδείχτηκε επίσης ότι ο Γκλαντ 

είχε έναν ανιψιό στην αστυνομία και δήλωσε ότι «γνώριζε με-

ρικά πράγματα για το Σώμα», τα οποία, αν έκρινε κανείς από 

τον τόνο της φωνής του και την έκφραση του προσώπου του, 

σίγουρα δεν έπρεπε να θεωρηθούν θετικά. 

Το μόνο καλό του ταξιδιού ήταν ότι η Καρολίνα Μοντίν 

φαινόταν να συμμερίζεται τη γνώμη της Ρεμπέκα για τον σύμ-

βουλο της πρεσβείας, και στη διάρκεια της διαδρομής αντάλ-

λασσαν ειρωνικές ματιές ακούγοντας μερικά από τα πράγματα 

που ξεφούρνιζε. 

Δυστυχώς ο Γκλαντ δεν ήταν τόσο βλάκας ώστε να μην 

παρατηρήσει τις εκφράσεις στα πρόσωπά τους και μέχρι να 

φτάσουν στον προορισμό τους η ατμόσφαιρα μέσα στο αυτο-

κίνητο είχε παγώσει εντελώς. 

Αντίθετα, ο Χόκαν Μπέργλουντ, ο βοηθός του Γκλαντ, ή-

ταν ευχάριστος τύπος, περίπου συνομήλικός της, που έκανε 

μερικές απόπειρες να απαλύνει όσο το δυνατόν τις πιο μεγάλες 

χοντράδες του αφεντικού του. 

«Ο Σίξτεν είναι λίγο της παλιάς σχολής», προσπάθησε να 

τον δικαιολογήσει την πρώτη φορά που βγήκαν μαζί για ένα 

ποτό μετά τη δουλειά. «Δεν είναι κακός άνθρωπος κι έμαθα 

πολλά δουλεύοντας μαζί του.» 

Η Ρεμπέκα σήκωσε τους ώμους. 

«Δεν με νοιάζει πώς φέρεται, αρκεί να του διευκρινίσεις 

ότι εγώ θα είμαι εκείνη που θα αποφασίζει πού πηγαίνει η υ-

πουργός και πού όχι, όχι το πρωτόκολλο του Υπουργείου Εξω-

τερικών, εντάξει;» 

Ο Μπέργλουντ σήκωσε το ποτήρι του κι έκανε έναν χαιρε-

τισμό σχεδόν στρατιωτικό.  
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«Κατάλαβα, υπαστυνόμε. Με την ευκαιρία, ανέφερα ότι θα 

επιστρέψω στη Στοκχόλμη σε μια δυο εβδομάδες;» Της χαμο-

γέλασε ζεστά και καθώς η Ρεμπέκα συνειδητοποίησε πόσο πο-

λύ της άρεσε το χαμόγελό του, θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει να 

τηλεφωνήσει στο σπίτι της. 

Η ζωή του ως φυγά είχε ξεκινήσει με άριστους οιωνούς. 

Στάση πρώτη: τα διαμερίσματα διακοπών του παλιού του 

φίλου Γέσους στην Ταϊλάνδη, όπου περνούσε τον καιρό του 

τεμπελιάζοντας κάτω απ’ τα φοινικόδεντρα. Αναπολώντας με 

μεγάλη ικανοποίηση πώς είχε ξεγελάσει το Παιχνίδι και το είχε 

σκάσει με όλα τους τα λεφτά. 

Έπειτα από κάνα μήνα όμως άρχισε να εκνευρίζεται με την 

απραξία. 

Το να είναι ξαπλωμένος σε μια αιώρα και ν’ ακούει τα κύ-

ματα να παφλάζουν ακουγόταν πολύ γλυκό όταν το περιέ-

γραφε –αλλά για όλη την υπόλοιπη ζωή του; 

Δεν υπήρχε περίπτωση! 

Ακριβώς σαν τον Κέιν, τον θρύλο του «Κουνγκ-Φου», δεν 

ήταν από τους ανθρώπους που αράζουν κάπου.  

Νοίκιασε λοιπόν μια μηχανή και πέρασε μια δυο εβδομά-

δες κάνοντας βόλτες μέχρι που σιχάθηκε τη μυρωδιά της εξά-

τμισης, ενώ ο πισινός του είχε αρχίσει πια να συγκαίγεται και 

τα έντομα σφηνώνονταν ανάμεσα στα δόντια του. 

Έπειτα επισκέφθηκε τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και το 

Μπαλί προτού καταλήξει στην Αυστραλία. 

Γέμιζε τις μέρες του με τουριστικές περιπέτειες –σαφάρι 

κροκόδειλων, μπάντζι-τζάμπινγκ από γέφυρες, κολύμπι με 

καρχαρίες. 

Οι πληρωμένες εμπειρίες όμως δεν μετρούσαν –ιδίως όχι 

έπειτα απ’ όλα όσα είχε περάσει, βαρέθηκε λοιπόν τις προκάτ 

περιπέτειες και τον έπιασε πάλι εκνευρισμός. Αποφάσισε να 

προχωρήσει. 
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Αναρωτιόταν αν έπρεπε να κατευθυνθεί προς τα ανατολι-

κά, να φτάσει ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως δεν ήταν 

σίγουρος ότι η πλαστή του ταυτότητα θα περνούσε από τον 

έλεγχο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης. 

Το διαβατήριο πιθανόν να τους ξεγελούσε, ήταν όμως πιο 

δύσκολο να παραχαράξει τα δακτυλικά του αποτυπώματα και 

ο Συντονιστής σίγουρα θα τα είχε στείλει σε όλες τις βάσεις 

δεδομένων που μπορούσε κανείς να φανταστεί.  

Η σκέψη ότι θα έμενε έστω και για λίγο στις φυλακές της 

Αλαμπάμα, παριστάνοντας την πουτάνα της φυλακής, ήταν 

αρκετά τρομακτική ώστε να τον κάνει ν’ αφήσει οριστικά κατά 

μέρος το όνειρό του να πάει στην Αμερική. 

Εξάλλου όλες αυτές οι άσκοπες μετακινήσεις εδώ κι εκεί 

είχαν αρχίσει να τον εκνευρίζουν. 

Και ο εκνευρισμός αυτός φαινόταν να μεγαλώνει με γεω-

μετρική πρόοδο. Το ίδιο και η αϋπνία του. 

Λίγο πολύ συνειδητά άρχισε να μετακινείται προς βορράν. 

Έκανε μια στάση στην Ινδία, περνώντας μερικές εβδομάδες 

χαμένος στην πρέζα στην παραλία της Γκόα μέχρι να καταλή-

ξει εδώ –στη γαμημένη Χώρα του Ποτέ. 

Το Ντουμπάι είναι παράδεισος, θα το λατρέψεις, μάγκα μου  

–mais bien sûr! 

Σημείωση προς τον εαυτό του –ποτέ μην ακούς συμβουλές 

για ταξίδια από Γάλλους γκέι με μαύρες κάρτες της Αμέρικαν 

Εξπρές, όσο χόρτο κι αν σε κερνάνε… 

Είχε σιχαθεί πια τα συνδυασμένα τουριστικά αξιοθέατα 

του ανατολικού ημισφαιρίου κι εξάλλου ολόκληρη αυτή η πα-

ραμυθένια χώρα ήταν εξίσου αυθεντική με το όνομά του στο 

πιο πρόσφατο διαβατήριό του. 

Μια βιτρίνα ήταν, μια άψυχη βρομοβιτρίνα δίχως το πα-

ραμικρό ίχνος σχέσης με την ιστορία της –ή και με την πραγ-

ματικότητα, σε τελευταία ανάλυση... 
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Το καινούριο του φιλαράκι, ο Βενσάν, είχε υποσχεθεί να 

τον συναντήσει εκεί, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε δώσει κανένα 

σημείο ζωής. Υπέθετε ότι ο Γάλλος και η παρέα του ήταν ακό-

μα χαμένοι σ’ ένα σύννεφο καπνού στην παραλία της Γκόα, 

ενώ ο ίδιος βαριόταν σ’ αυτό το τεχνητό νησί σαν ναυαγός πο-

λυτελείας. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένας φανταστικός 

φίλος, σαν την μπάλα του Τομ Χανκς στον «Ναυαγό», και δεν 

θα είχε κανένα άλλο πρόβλημα. 

Άραγε ο Αρμάνι έφτιαχνε και μπάλες του βόλεϊ; 

Γαμώτο, αυτό το μέρος θα μπορούσε να συναγωνιστεί ά-

νετα το Λας Βέγκας για το πρώτο βραβείο στο κιτς. 

Πριν από μερικές μέρες είχε ακούσει μια ηλιοκαμένη οικο-

γένεια με μαμά, μπαμπά και 2,1 κουτσούβελα να μιλάνε σουη-

δικά μερικά τραπέζια παραπέρα, και ξαφνικά του ήρθε να ξε-

σπάσει σε κλάματα πάνω από το αυγό του πρωινού του. Ύ-

στερα από λίγο μπόρεσε να καταλάβει τον λόγο.  

Γαμώτο, τον είχε πιάσει νοσταλγία! 

Νοσταλγούσε τη Σουηδία, τη Στοκχόλμη, το Σεντερμάλμ, 

την αδερφή του, τον Μάνγκα, τον Τράγο, τα τραγούδια στο 

ύπαιθρο στο Σκάνσεν, τις αναγγελίες στο μετρό της Στοκχόλ-

μης, «αναχωρεί ο συρμός για το Ρούπστεν», πάρε και διάλεξε, 

γαμώτο! 

Κατά πάσα πιθανότητα όμως, περισσότερο απ’ όλα, νο-

σταλγούσε τον ίδιο του τον εαυτό. 

Επειδή ακόμα κι αν είχε αποκτήσει περίπου όλα όσα θα 

ονειρευόταν ένας μέσος Σουηδός –λεφτά, ελευθερία, χωρίς 

σχεδόν καμιά ευθύνη για οτιδήποτε– η πικρή αλήθεια ήταν ότι 

το μοναδικό πράγμα που ήθελε πραγματικά δεν μπορούσε να 

το αποκτήσει.  

Να ξαναγίνει ο ΧΠ –διόρθωση: ο νέος, βελτιωμένος ΧΠ– πί-

σω στη δική του φωλίτσα.  

Η σκέψη ότι ήταν καταδικασμένος να τριγυρίζει σε όλα τα 

τουριστικά ξενοδοχεία της Ασίας για την υπόλοιπη ζωή του 



49 

ώσπου να μην μπορεί πια να θυμηθεί το όνομά του αρκούσε 

για να του προκαλέσει βαριά κατάθλιψη. 
Χρειαζόταν κάτι, οτιδήποτε, που να του θυμίσει ποιος ή-

ταν πραγματικά, να τον κάνει να νιώσει, έστω κι ελάχιστα, ζω-
ντανός και πάλι.  

Ακόμα και ο θρύλος του «Κουνγκ-Φου» δεν είχε καταφέρει 
να αντέξει για πολύ την αλήτικη ζωή, καταλήγοντας σαν ένας 
ξοφλημένος τραβεστί σε μια ντουλάπα ξενοδοχείου, με το κορ-
δόνι από μια περσίδα περασμένο στον λαιμό του σαν γραβάτα.  

Και ποιος θα τον κατηγορούσε γι’ αυτό; 

Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε ακριβώς στην ώρα 
του στο μικρό αεροδρόμιο του Ελ-Φάσερ, ενώ οι δυο μηχανές 
σήκωναν σύννεφα σκόνης προς τα οχήματα που περίμεναν. 

Πέρα από τη δική τους ομάδα, ο τοπικός εκπρόσωπος του 
ΟΗΕ ήταν επίσης εκεί για να υποδεχτεί το αεροπλάνο και η Ρε-
μπέκα είχε ανταλλάξει μερικές λέξεις με το προσωπικό ασφα-
λείας. 

Η πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε και ο Μαλμέν κοίταξε 
έξω. Η Ρεμπέκα τού έγνεψε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα κι εκεί-
νος συγκατένευσε. 

Η υπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης της χαμογέλασε για να 
την ευχαριστήσει καθώς κατέβαινε τη σκάλα του αεροπλάνου. 

«Καλώς ορίσατε στο…» άρχισε η Ρεμπέκα, αλλά ο Γκλαντ 
είχε ήδη χωθεί ανάμεσά τους.  

«Καλώς ορίσατε στην Αφρική, κυρία υπουργέ, ελπίζω να 
κάνατε ευχάριστο ταξίδι. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον 
τοπικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ, τον κύριο Μουν, και τη βοηθό 
του, την κυρία Αουάγκα. Η πρώτη μας στάση, όπως σίγουρα 
ήδη ξέρετε, κυρία υπουργέ, θα είναι το στρατόπεδο των προ-
σφύγων στο Ντάλι, όπου θα συναντήσουμε τον υπουργό Εσω-
τερικών του Σουδάν και τον κυβερνήτη του Νταρφούρ. Έπειτα 
απ’ αυτό θα συνεχίσουμε για το Σπίτι των Παιδιών στο Κα-
γκούρο…» 



 

50 

Η Ρεμπέκα έκανε στην άκρη και άνοιξε την πόρτα του αυ-

τοκινήτου για την υπουργό, που κάθισε υπάκουα. Ο Γκλαντ 

πήγε από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου και περίμενε, ό-

μως η Ρεμπέκα τον αγνόησε. Η υπουργός ήταν δική της ευθύ-

νη, ο Γκλαντ μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του μόνος του. 

Σίγουρα ο γερο-ηλίθιος μπορούσε ν’ ανοίξει την πόρτα του χω-

ρίς βοήθεια; 

Ένα δυο λεπτά αργότερα ήταν έτοιμοι να φύγουν. Η υ-

πουργός και ο Γκλαντ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο πίσω από 

το πρώτο στρατιωτικό τζιπ μαζί με τη Ρεμπέκα και την Καρο-

λίνα Μοντίν. Ο Έσμπγιορνσον, ο Μαλμέν και ο Γιόρανσον ήταν 

λίγο πίσω τους στο Landcruiser, και η υπόλοιπη ομάδα ήταν σ’ 

ένα τρίτο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας ντόπιος. Ακολου-

θούσαν τα τρία οχήματα του ΟΗΕ και τελικά άλλο ένα τζιπ του 

σουδανικού στρατού. Όλα απολύτως σύμφωνα με το σχέδιο. 

Το κινητό της χτύπησε. 

Ήταν στα μισά του δρόμου για το στρατόπεδο των προ-

σφύγων, μόνο βλάστηση υπήρχε κατά μήκος του γεμάτου 

λακκούβες χωματόδρομου, γι’ αυτό και βρήκε την ευκαιρία να 

ρίξει μια ματιά στα μηνύματά της. Ήταν απίστευτο που είχε 

σήμα εδώ, στη μέση του πουθενά –αλλά προφανώς η Αφρική 

ήταν το πιο πρόσφατο χρυσωρυχείο για τους κατασκευαστές 

κινητών τηλεφώνων. 

Να προσέχεις, Μπέκα –θα σε δω όταν γυρίσεις; 

Χαμογέλασε, έπειτα γύρισε το κεφάλι. Στο πίσω κάθισμα η υ-

πουργός και ο Γκλαντ εξακολουθούσαν να είναι απορροφημέ-

νοι σε μια συζήτηση που η Ρεμπέκα είχε πάψει να παρακολου-

θεί εδώ και μερικά λεπτά. 

Από το πίσω παράθυρο μόλις που διέκρινε τα οχήματα 

που τους ακολουθούσαν και τις σκούρες σιλουέτες των επιβα-
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τών τους. Από την απόσταση αυτή δεν μπορούσε να καταλάβει 

σε ποιον ανήκε η κάθε σκιά. 

Θα δούμε… 

Καθώς πίεζε το πλήκτρο για την αποστολή, παρατήρησε ότι η 

Μοντίν την κοίταζε. 

«Από το σπίτι», είπε γρήγορα και η Μοντίν κάτι μουρμού-

ρισε σε απάντηση.  

Η Ρεμπέκα κοίταξε την ώρα. 

«Άλλα δέκα λεπτά», είπε στον ασύρματο στον καρπό της. 

Ένα διπλό κλικ στο ακουστικό της της έδειξε ότι ο Μαλμέν είχε 

καταλάβει τι είχε πει και δεν είχε τίποτα να προσθέσει.  

Ωραία. 

Στην πραγματικότητα όμως δεν χρειαζόταν την έγκρισή 

του. Έπρεπε να συνηθίσει το γεγονός ότι αυτή ήταν η δική της 

ομάδα τώρα, οι τέσσερις συν μία. 

Το πλήθος ήταν ορατό από μακριά. 

Το στρατιωτικό τζιπ μπροστά τους είχε σταματήσει στη 

μία πλευρά κι ένα χέρι τούς έγνεψε να περάσουν· σε αντίθεση 

όμως με την προηγούμενη μέρα, ο δρόμος που οδηγούσε στα 

κτίρια ήταν μπλοκαρισμένος. 

«Δεν μου φαίνεται ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο», 

είπε και η Μοντίν έγνεψε ότι συμφωνούσε. 

«Αλλαγή σχεδίου», είπε στον ασύρματο που είχε στον 

καρπό της. «Ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος, προφανώς λοι-

πόν θα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο κομμάτι με τα πόδια. 

Έσμπγιορνσον και Μοντίν, περιμένετε με τα αυτοκίνητα, εκτός 

κι αν πάρετε διαφορετικές εντολές. Εντάξει; Όβερ.» 

«Νομίζω ότι όλοι είμαστε απαραίτητοι, η κατάσταση 

μπροστά φαίνεται κάπως χαοτική, όβερ.» 
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Η φωνή του Μαλμέν στον ασύρματο ήταν κοφτή, απότο-

μη, και η Ρεμπέκα παρατήρησε ότι η Μοντίν είχε σηκώσει ανε-

παίσθητα το κεφάλι σαν να περίμενε την απάντησή της. 

Η Ρεμπέκα πήρε βαθιά ανάσα. 

Τέσσερις συν μία ή τέσσερις εναντίον μίας; Όλα εξαρτιό-

νταν από το πώς θα απαντούσε. 

Ο Μαλμέν ήταν έμπειρος προσωπικός φρουρός και σίγου-

ρα είχε δίκιο, αν όμως εκείνη υποχωρούσε τώρα, θα ήταν σα-

φές σε όλους ποιο ήταν το πραγματικό αφεντικό της ομάδας 

αυτής. 

Από την άλλη μεριά, αν τον έβαζε στη θέση του με τη δέ-

ουσα αυστηρότητα, μπορεί να έδειχνε ότι ένιωθε πως απει-

λούνταν και ότι δεν θα άκουγε τις ιδέες τους στο μέλλον για 

λόγους αρχής, όσο λογικές κι αν ήταν. Μια τέτοιου είδους ηγε-

σία δεν ήταν απλώς κακή, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο 

την ασφάλεια όλης της ομάδας. 

Η Ρεμπέκα σήκωσε το αριστερό χέρι στο στόμα της, πήρε 

βαθιά ανάσα και πίεσε το πλήκτρο μετάδοσης.  

«Καταλαβαίνω πώς σκέφτεσαι, Μαλμέν, αλλά αυτή τη 

στιγμή θα προτιμούσα να είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Έ-

σμπγιορνσον και Μοντίν, προς το παρόν μείνετε στα οχήματα. 

Θα κάνω νέα εκτίμηση προτού ξεφορτώσουμε. Όβερ και ά-

ουτ.» 

Οι τρεις τελευταίες λέξεις σηματοδότησαν το οριστικό τέ-

λος της συνομιλίας. Η Ρεμπέκα έριξε μια ματιά στη Μοντίν, ε-

κείνη όμως καθόταν εντελώς ακίνητη, χωρίς να έχει αλλάξει 

έκφραση. 

Μπήκαν σ’ ένα μικρό κυκλικό μονοπάτι και άνοιξε την 

πόρτα του αυτοκινήτου. 

Έδειχνε να έχει κερδίσει τον πρώτο γύρο, ωστόσο για κά-

ποιο λόγο είχε την αίσθηση ότι το παιχνίδι τώρα μόλις άρχιζε.  


