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Άναμπελ

Τίποτα χειρότερο από το να ξεκινάς τη Δευτέρα σου μες στο σκοτάδι με 
παγωμένα βρεμένα πόδια.

Ώσπου να φτάσω στη δουλειά, το κάτω μέρος της φούστας μου και οι 
σουέτ μπότες μου είχαν γίνει μούσκεμα. Ημέρες σαν κι αυτήν ο δημοτι-
κός σταθμός λεωφορείων ήταν κόλαση. Έφτανα στο πάρκινγκ πριν καλά 
καλά φέξει, περίμενα το λεωφορείο μέσα στο αυτοκίνητο με τα αχνισμέ-
να τζάμια κι έπειτα καθόμουν στη θέση μου κουτουλώντας μισοκοιμισμέ-
νη ώσπου να φτάσω στην πόλη. Ακόμα δεν είχα καταλήξει ποια στάση με 
αφήνει κοντύτερα στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα κατέβηκα στη στάση 
του Ηρώου, είχα όμως ξεχάσει ότι η Γιούνιτι Στριτ ήταν κλειστή, γιατί εί-
χαν ανοίξει ένα χαντάκι. Δεν υπήρχε τρόπος να περάσω, εκτός φυσικά αν 
διέσχιζα το δρόμο, κάτι καθόλου εύκολο. Έτσι περίμενα να βρω κάποιο 
κενό στην κυκλοφορία και το ρισκάρισα να διασχίσω εκείνο το κομμάτι 
του πεζοδρόμιου δίπλα στην τεράστια λακκούβα πριν περάσει κανένα 
ακόμα φορτηγό και με κάνει παπί.

Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα γρήγορη. Δεν είμαι φτιαγμένη για τρέξιμο εγώ.
Μπήκα από την πίσω πύλη αφήνοντάς τη να ταλαντεύεται μ’ έναν 

βαρύ χτύπο πίσω μου. Η βροχή είχε αραιώσει τώρα – μα φυσικά. Η κάρτα 
πρόσβασης πέρασε πέντε διαφορετικά σημεία ασφαλείας βγάζοντας τον 
χαρακτηριστικό ήχο. Τα μέτρησα – η πίσω πύλη, η πύλη του πάρκινγκ, 
η πίσω πόρτα, η είσοδος προς τη Μονάδα Πληροφοριών και τελικά η 
πόρτα προς το Γραφείο Δημόσιας Προστασίας. Κρέμασα το παλτό μου 
και το μακρύ μου κασκόλ –βρεμένα και τα δύο–, άγγιξα το καλοριφέρ 
–παγωμένο φυσικά, στο κάτω κάτω Δευτέρα ήταν– και γέμισα νερό το 
βραστήρα από το δίλιτρο μπουκάλι που πηγαινοφέρναμε από την κουζί-
να που απείχε κάπου οκτακόσια μέτρα από το γραφείο μας.
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Περιττό να πω ότι το ψυγείο είχε δεχτεί επιδρομή. Την Παρασκευή 
υπήρχε τουλάχιστον μισό λίτρο γάλα εκεί μέσα, αλλά τώρα το πλαστικό 
μπουκάλι ήταν τοποθετημένο τακτικά στο ράφι –άδειο– λες και αυτό 
αρκούσε. Το μισοφαγωμένο μου σάντουιτς με τόνο από την Παρασκευή, 
όμως, ήταν ακόμα εκεί. Η οσμή του μου έφερε ξάφνου στο νου το σπίτι 
που είχα μπει Παρασκευή βράδυ και όσα έγιναν μετά.

Κρατώντας την ανάσα μου, έβγαλα το σάντουιτς από το ψυγείο, προ-
χώρησα στο διάδρομο, μπήκα στο γραφείο περιπολιών και το πέταξα στα 
δικά τους σκουπίδια. Αυτοί πρέπει να είχαν πιει το γάλα. Οπότε μπορού-
σαν να μου πάρουν και το σάντουιτς.

Έφτιαξα τσάι –μαύρο– και μπήκα στον υπολογιστή μου. Όλα προχω-
ρούσαν με αργούς ρυθμούς. Από το διάδρομο ακουγόταν το μεγάφωνο. 
Σε μερικές ώρες θα μπορούσα να το αγνοήσω και να συγκεντρωθώ, προς 
το παρόν όμως με ενοχλούσε.

Ο Αστυφύλακας Χόλις, αν είναι στο τμήμα, παρακαλείται να επικοινω-
νήσει με το Τμήμα Συλλήψεων. Ο Αστυφύλακας Χόλις να επικοινωνήσει με 
το Τμήμα Συλλήψεων, ευχαριστώ…

Η Πένι Μπάτλερ, η Πένι Μπάτλερ, παρακαλείται να καλέσει το 9151. 
Επαναλαμβάνω, η Πένι Μπάτλερ το 9151. Ευχαριστώ…

Ο οδηγός του μπλε Φολκσβάγκεν Γκολφ που είναι παρκαρισμένο στο 
πίσω πάρκινγκ παρακαλείται να το μετακινήσει αμέσως.

Ένα μήνα αφότου άρχισα να δουλεύω στο Μπραϊαρστόουν εγκατέλειψα 
τη σκέψη του αυτοκινήτου στην πόλη. Υπήρχαν μόνο τρεις θέσεις που προ-
ορίζονταν για τη Μονάδα Πληροφοριών και, για να λέμε την αλήθεια, κατά 
τη διάρκεια της ημέρας δεν χρειαζόμουν το αυτοκίνητό μου όσο κάποιοι 
άλλοι στο αστυνομικό τμήμα. Βέβαια, το πάρκινγκ στο δημοτικό σταθμό 
λεωφορείων κόστιζε δώδεκα λίρες την εβδομάδα, έτσι όμως δεν ήμουν ανα-
γκασμένη να μετακινώ κάθε τόσο το αμάξι μου επειδή κάποιον εμπόδιζε.

Πήγαινα πάντα στο γραφείο κάπου μια ώρα πριν απ’ όλους τους άλ-
λους. Έτσι είχα το χρόνο να τακτοποιηθώ, να κάνω γρήγορα μερικά 
πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Είχα το χρόνο να προετοιμαστώ ψυχο-
λογικά για ακόμα μία εβδομάδα εκεί μέσα.
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Άγνωστο με ποια σειρά θα εμφανίζονταν. Εξαρτιόταν από την κίνηση, 
από το πώς είχε περάσει ο καθένας το Σαββατοκύριακο, από τον καιρό 
και, στην περίπτωση των ένστολων, από το αν τους είχαν καλέσει για 
κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Πάντως ένα ήταν σίγουρο: η Κέιτ θα ερχό-
ταν πάντα τελευταία, τραβώντας το όσο περισσότερο μπορούσε και όταν 
τελικά εμφανιζόταν, θα χαιρετούσε τους πάντες εκτός από μένα.

«Καλημέρα Τρίγκερ. Έβαλες την τσαγιέρα στη φωτιά; Καλημέρα 
Κάρολ. Πέρασες καλά το Σαββατοκύριακο; Καλημέρα Τζο, Σάρα. Πού 
πήγατε τελικά την Παρασκευή; Σας χάσαμε μετά την παμπ! Στο Τζαξ 
πήγατε; Ήταν καλά εκεί;»

Εντέλει, μετά από ένα εικοσάλεπτο που της είχε χρειαστεί για να βγά-
λει το παλτό της και να το κρεμάσει πίσω από την πόρτα, η Κέιτ έμπαινε 
στον υπολογιστή της και ξεκινούσε την γκρίνια για το πόσο αργό ήταν το 
σύστημα. Κάνα εικοσάλεπτο αργότερα η Τζο, η Έιμι, η Σάρα ή κάποιος 
άλλος από το διπλανό γραφείο την ειδοποιούσε και όλοι μαζί ανέβαιναν 
στην καντίνα στον τελευταίο όροφο για πρωινό.

Σήμερα ήταν η Κάρολ που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα.
«Έρχεσαι;» είπε.
Αλλά η Κέιτ είχε ήδη σηκωθεί, με το πορτοφόλι της ανά χείρας. «Μα 

φυσικά. Πεθαίνω της πείνας».
«Καλημέρα Άναμπελ» μου είπε γλυκά η Κάρολ. «Θέλεις να σου φέρου-

με κάτι;»
Ναι, κάποιες φορές μου έκαναν αυτή την ερώτηση. Αλλά φυσικά ποτέ 

δεν με ρωτούσαν αν ήθελα να πάω μαζί τους, γιατί φοβόνταν ότι θα απα-
ντούσα θετικά και τότε θα έπρεπε να μου πιάσουν κουβέντα.

«Όχι, ευχαριστώ».
Αλλά εκείνες είχαν ήδη βγει από την πόρτα και το γραφείο βυθιζόταν 

σε μια ανακουφιστική σιωπή. Αν κάποια από αυτές με είχε ρωτήσει πώς 
πέρασα το Σαββατοκύριακο, θα τους είχα πει. Αν είχαν μπει στον κόπο, 
θα μάθαιναν πώς έγινε και βρήκα το πτώμα στο διπλανό σπίτι. Ήταν σαν 
να έβλεπα τα πρόσωπά τους συνεπαρμένα πάνω από τα πιάτα με τα σά-
ντουιτς με μπέικον, τις φρυγανιές και τα κρακεράκια τυριού. Για πρώτη 



32

φορά θα άκουγαν και δεν θα με διέκοπταν. Για πρώτη φορά τα δικά μου 
νέα θα ήταν πολύ πιο συναρπαστικά από τα δικά τους.

Αλλά δεν με ρώτησαν. Έτσι κι εγώ δεν είπα τίποτα.
Ξέχασα να πω στην Κέιτ να μου αγοράσει ένα μπουκάλι γάλα από την 

καντίνα και αποκλείεται να το σκεφτόταν μόνη της, οπότε, αφού απόλαυσα 
την ησυχία του γραφείου για κάνα δεκάλεπτο, σηκώθηκα, έβγαλα το πορ-
τοφόλι από την τσάντα μου και πήρα το ασανσέρ για τον τελευταίο όροφο.

Όλες τους ήταν μαζεμένες γύρω από ένα τραπέζι κοντά στο ταμείο 
με τα κεφάλια γερμένα, κολλημένα σχεδόν μεταξύ τους. Καθώς έπαιρνα 
ένα γάλα από το ψυγείο και κοιτούσα την ημερομηνία λήξης, άκουγα 
αποσπασματικά τη συζήτηση.

«Είδες; Σ’ τα ’λεγα εγώ!»
«Μόλις μετακόμισε, Κέιτ, δεν έχει πάρει ακόμα όλα τα πράγματά του…»
Κατά τα φαινόμενα, η Κάρολ είχε πετάξει τον καψερό τον Ρικ έξω από 

το διαμέρισμα. Στεκόμουν στην ουρά πίσω από δύο αστυνομικούς με 
πλήρη εξάρτηση. Αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασύρματοι που εξέπεμπαν παρά-
σιτα. Πίσω από τον πάγκο, η Λιν έβαζε μπόλικο ξίδι από ένα βιομηχανι-
κού μεγέθους μπουκάλι σ’ ένα τηγάνι για αυγά ποσέ. Στην επιφάνειά του 
επέπλεε ήδη ένας αηδιαστικός καφετής αφρός από ξίδι και αραιό ασπρά-
δι. Γύρισα τα μάτια μου αλλού.

«Άρχισες να μιλάς στους τοίχους ή ακόμα;» ρωτούσε η Σάρα την Κάρολ.
«Μη γελάς. Παραείναι ήσυχα χωρίς το Σκάι Σπορ κάθε ώρα και στιγμή 

της ημέρας».
«Όπου να ’ναι θα πάρεις γάτα…»
«Πες το ψέματα» είπε η Κάρολ. «Αν δεν ήταν η γάτα της, η Άναμπελ θα 

είχε τελείως αποτρελαθεί, ξέρεις».
«Είσαι κακιά» είπε η Έιμι. «Δεν είναι τρελή».
«Κατά κει πάει, αν θες τη γνώμη μου».
Τις κοίταξα έντονα. Δεν με είδαν να στέκομαι εδώ μπροστά τους ή 

μήπως το κάνουν επίτηδες, αναρωτήθηκα.
«Μόνο αυτό θες, Άναμπελ;» ρώτησε η Λιν, που στο μεταξύ είχε πετάξει 

μερικά αυγά στο τηγάνι και τώρα έριχνε καφετί νερό από πάνω τους για 
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να επισπεύσει το μαγείρεμα. Στράφηκα στο ταμείο και άνοιξα το πορτο-
φόλι μου.

«Ναι» απάντησα. Τα μάγουλά μου έκαιγαν.
«Ω, γαμώτο» άκουσα να λέει κάποια από το τραπέζι πίσω μου. 
Σιωπή έπεσε ανάμεσά τους. Έδωσα μια λίρα, πήρα το γάλα κι έφυγα 

βιαστικά, χωρίς να κοιτάξω το τραπέζι, χωρίς να κοιτάξω τη Λιν, που την 
άκουσα να λέει «Περίμενε – τα ρέστα σου!».

Η Συνοπτική Έκθεση Αρχηγού έφτασε με μέιλ κατά τις εννιάμισι, πάνω 
που η Κέιτ γυρνούσε στο γραφείο. Στο τέταρτο που μεσολάβησε από τη 
σκηνή στον τελευταίο όροφο, έχυσα μερικά δάκρυα στα κλεφτά, έπλυνα 
το πρόσωπό μου στις τουαλέτες και αποφάσισα να το ξεχάσω. Στο κάτω 
κάτω το ήξερα ότι με κουτσομπόλευαν. Όλους τους κουτσομπόλευαν 
πίσω από την πλάτη τους, άρα δεν ήμουν και τίποτα το ιδιαίτερο.

Η Κέιτ έβαλε το βραστήρα στη φωτιά και ξερόβηξε. «Θέλεις τσάι;»
«Ναι, ευχαριστώ. Θέλω».
Προφανώς είχε την ελπίδα ότι θα έλεγα όχι, αλλά εγώ ένιωσα μια δι-

εστραμμένη ευχαρίστηση απαντώντας θετικά στην ερώτησή της. Όταν 
βρόντηξε το φλιτζάνι στο γραφείο μου, διαπίστωσα ότι είχε βάλει πολύ 
γάλα. Όμως διψούσα πολύ και δεν με πείραζε. Στο κάτω κάτω μπήκε 
στον κόπο, έκανε μια προσπάθεια.

«Ευχαριστώ, Κέιτ. Ωραίο τσάι, όπως ακριβώς το πίνω».
Η συνοπτική έκθεση περιείχε συνήθως πέντ’ έξι αξιοσημείωτες περι-

πτώσεις. Εγκλήματα και συμβάντα που είχαν λάβει χώρα την προηγού-
μενη μέρα. Περιλαμβανόταν οποιοδήποτε συμβάν είχε χαρακτηριστεί 
σημαντικό: ένοπλες ληστείες, αιφνίδιοι και ύποπτοι θάνατοι, αυτοκτονί-
ες. Εμένα με ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι βιασμοί και οι φόνοι, σε περίπτωση 
που κάποιος από τους δράστες που έπρεπε να ελέγχω είχε περάσει την 
κόκκινη γραμμή. Μπορούσα βέβαια να ψάξω στο σύστημα τα εγκλήματα 
της προηγούμενης νύχτας, η συνοπτική έκθεση όμως βόλευε πολύ, αφού 
σίγουρα θα περιλαμβάνονταν τα πιο σοβαρά αδικήματα.

Και να το.
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Ύποπτος θάνατος 

Στις 20.32 περίπου την Παρασκευή το βράδυ, περιπολικά πήγαν σε 
μια διεύθυνση στη Νιουμάρκετ Στριτ του Μπραϊαρστόουν. Μια γει-
τόνισσα παρατήρησε έντονη οσμή να αναδίδεται από τη συγκεκρι-
μένη διεύθυνση και εισερχόμενη στην οικία βρήκε στο καθιστικό το 
πτώμα μιας γυναίκας σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Η 
αστυνομία πιστεύει ότι το πτώμα ανήκει στη 43άχρονη που κατοι-
κούσε σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδοποιήθηκαν οι συγγενείς. Το Τμήμα 
Ανθρωποκτονιών έφτασε επιτόπου και, παρ’ ότι οι έρευνες συνεχίζο-
νται, ο θάνατος δεν θεωρείται ότι οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Αυτό ήταν όλο. Δεν ξέρω τι περίμενα, ίσως πολλές μεγαλοστομίες, εδώ 
όμως είχαμε μια άχρωμη περιγραφή, που σκοπό είχε απλώς να ενημερώσει 
όσους έπρεπε και να θολώσει τα νερά για όσους δεν έπρεπε να μάθουν. 

Ολόκληρο το Σάββατο το διπλανό σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο. Το βαν του 
εγκληματολογικού ήταν παρκαρισμένο απ’ έξω και, μολονότι μίλησα 
στο πρώτο περιπολικό που ήρθε, περίμενα όλη μέρα για να μου πάρουν 
κανονική κατάθεση.

Η συναισθηματική μου κατάσταση ήταν εύθραυστη· κάτι μεταξύ ναυ-
τίας και σοκ εξαιτίας αυτού που είχα δει και κάνει, ενόχλησης επειδή κα-
θυστερούσαν τόσο, και ενοχής που δεν τους είχαν ειδοποιήσει αμέσως, 
αντί να κάνω διάρρηξη σαν καμιά άγαρμπη Τζέσικα Φλέτσερ.3

Αφού βρήκα το πτώμα, γύρισα σπίτι κι έκλεισα την πόρτα. Έπειτα την 
ξανάνοιξα, πέταξα έξω τη γάτα και την έκλεισα πάλι πίσω της. Βάζοντας 
το χέρι μου κάτω από την κοιλιά της είχα νιώσει, αντί για την απαλή της 
γούνα, μια κρύα υγρή κολλώδη γλίτσα παντού πάνω της.

Και την οσμή – στα χέρια, στους μηρούς, στη φούστα μου. Μαύρο, 
πράσινο και καφέ, τα χρώματα που προκύπτουν αν ανακατέψεις όλα τα 

3. Σ.τ.Μ. Χαρακτήρας της τηλεοπτικής σειράς Murder, She Wrote, όπου η πρωταγωνίστρια 
ενσαρκώνει μια συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων και ερασιτέχνη ντετέκτιβ. 
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χρώματα, μαζί με τη μυρωδιά της σήψης. Γδύθηκα επιτόπου, εκεί κατα-
μεσής στην κουζίνα κι έριξα όλα μου τα ρούχα στο πλυντήριο. Ρύθμισα 
τη θερμοκρασία στους εξήντα βαθμούς και ετοιμαζόμουν να το βάλω σε 
λειτουργία, όταν σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε. Ίσως ήταν στοιχεία.

Στοιχεία για τι πράγμα;
Έπλυνα τα χέρια μου με αντιβακτηριδιακό που είχε έντονη μυρωδιά, και 

πάλι όμως η οσμή δεν έφυγε. Έβρεξα χαρτί κουζίνας, έριξα μπόλικο υγρό 
καθαριστικό πάνω του και άρχισα να τρίβω γερά τα πόδια μου, μήπως και 
η ουσία είχε διαπεράσει το καλσόν μου και είχε κολλήσει στις γάμπες μου.

Όλη αυτή την ώρα κρατιόμουν για να μην κάνω εμετό. Γιατί κάθε τόσο 
με χτυπούσε η μυρωδιά και αναγούλιαζα.

Όταν τελικά ένιωσα πως είχα καθαριστεί, τηλεφώνησα στην αστυνομία.
«Αστυνομία Κεντ. Πώς μπορώ να βοηθήσω;»
«Μόλις βρήκα ένα πτώμα στο διπλανό σπίτι. Είναι σε προχωρημένη 

σήψη».
«Μάλιστα» είπε η γυναικεία φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. Την 

άκουσα να χτυπάει το πληκτρολόγιο καθώς μιλούσε, βάζοντας τον αρ-
χικό κωδικό 240Β για «ενδεχόμενο πτώμα». «Μου λέτε, παρακαλώ, το 
όνομά σας;»

«Άναμπελ Χάιερ».
Σκέφτηκα όλες τις απαντήσεις –διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, όλα τα 

στοιχεία πάνω στο τι είχα δει (αναμμένο φως), ακούσει (τίποτα), μυρίσει 
(σήψη) και δει τελικά (ένα πτώμα καθισμένο στην πολυθρόνα)– ώσπου 
έπεισα τον εαυτό μου ότι όλα τα είχα φανταστεί.

«Έχουμε πολύ δουλειά απόψε» είπε η κοπέλα «όμως θα περάσει ένα 
περιπολικό μόλις μπορέσει».

Ανέβηκα στον πάνω όροφο, έκανα ντους, λούστηκα και φόρεσα κα-
θαρά ρούχα, ακόμα όμως το μύριζα, λιγότερο τώρα, πάντως η οσμή δεν 
είχε φύγει τελείως. Κοίταξα έξω από το παράθυρο, αλλά το περιπολικό 
δεν είχε φανεί ακόμα.

Η γάτα νιαούριζε, ήθελε να μπει μέσα. Έκλεισα την πόρτα της κου-
ζίνας και της έκανα ένα πρόχειρο μπάνιο στο νεροχύτη. Είχα ξαναπρο-
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σπαθήσει να μπανιάρω γάτες κι αυτή ήταν μια εμπειρία εξίσου τραυματι-
κή με τις προηγούμενες. Με καταγρατζούνισε καθώς σαπούνιζα τη ράχη 
και τα πλευρά της με ζεστό νερό και το καλύτερο οργανικό σαμπουάν 
που διέθετα με ουδέτερο pH χωρίς χημικά πρόσθετα. Την καθάρισα αρ-
κετά καλά. Γλειφόταν κιόλας και η γούνα της είχε γίνει καρφάκια. Παρ’ 
ότι την έπλυνα, την ξέπλυνα και τη σκούπισα με μια πετσέτα της κουζί-
νας, μόνο που το σκεφτόμουν και μου ερχόταν η οσμή στα ρουθούνια, 
με έπιανε αναγούλα. Εκείνη, μόλις κατάφερε να ελευθερωθεί από την 
πετσέτα που την είχα τυλιγμένη, όρμησε πανικόβλητη στην κουζίνα ρί-
χνοντας πράγματα στο διάβα της. Από φόβο μην τα κάνει όλα γυαλιά 
καρφιά άνοιξα την πίσω πόρτα κι εκείνη ρίχτηκε έξω βολίδα.

Στο μεταξύ ήρθε το περιπολικό και αφού πήγαν δίπλα και διαπίστω-
σαν ότι πράγματι υπήρχε πτώμα και ειδοποίησαν να έρθουν να ασχολη-
θούν μ’ αυτό, μου έδωσαν την άδεια να πάω για ύπνο.

Μέσα στο ψυχρό φως του σαββατιάτικου πρωινού όλα φαίνονταν 
πολύ διαφορετικά. Η γάτα καθόταν στο πίσω σκαλί με ύφος ιδιαίτερα 
τσαντισμένο. Μπήκε μέσα όταν άνοιξα την πόρτα κι αμέσως μου γύρισε 
την πλάτη και κάθισε στη γωνιά της κουζίνας, για να μετακινηθεί μόνο 
όταν γέμισα γατοκροκέτες το πιατάκι της. Το τρίχωμα της ράχης και της 
κοιλιάς της ήταν ακόμα ανατριχιασμένο, τουλάχιστον όμως η μυρωδιά 
είχε φύγει.

Δεν γνώριζα τον αστυφύλακα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που 
μου πήρε κατάθεση τελικά και, μολονότι μου έδειξε την αστυνομική του 
ταυτότητα μόλις του άνοιξα και μπήκε, ξέχασα στη στιγμή το όνομά του. 
Μου είπε ότι εδώ κι ένα χρόνο εργαζόταν στο αστυνομικό τμήμα του 
Μπραϊαρστόουν και μόλις το είπε θυμήθηκα ότι τον είχα δει την καντίνα.

«Πώς είστε;» ρώτησε επιτέλους μπαίνοντας στο καθιστικό. «Θα πρέ-
πει να ταραχτήκατε».

Ήταν αργά το απόγευμα και όλη μέρα δεν είχα φάει τίποτα. Κάθε φορά 
που σκεφτόμουν το φαγητό, μου ερχόταν στο νου το φρικτά τουμπανια-
σμένο σχήμα του πτώματος, το χρώμα του δέρματος και η λιμνούλα με 
τα πτωματικά υγρά κάτω από την καρέκλα.
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«Αρκετά» απάντησα. «Αν και το περίμενα μάλλον, εξαιτίας της 
οσμής».

«Ναι, τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα εκεί μέσα».
«Θέλετε τσάι; Καφέ;»
«Έναν καφέ, ευχαριστώ. Με δυο κουταλιές ζάχαρη. Μπορώ να χρησι-

μοποιήσω την τουαλέτα σας;»
Του έδειξα προς τα πού ήταν κι έπειτα πήγα στην κουζίνα, γέμισα το 

βραστήρα και περίμενα το νερό να βράσει. Στο πρεβάζι του παραθύρου 
μου ένα αγγελάκι, που το είχα αγοράσει από ένα κατάστημα Νιου Έιτζ 
στο Μπαθ, λαμποκοπούσε στον ήλιο σαν να είχε φωτοστέφανο.

Έφερα τους καφέδες στο καθιστικό. Εκείνος καθόταν ήδη εκεί και με 
σκυμμένο κεφάλι έγραφε κάτι στο σημειωματάριο που είχε ακουμπισμέ-
νο στα γόνατά του.

«Ευχαριστώ» είπε. «Εργάζεστε στη Μονάδα Πληροφοριών, σωστά;»
«Ναι. Είμαι αναλύτρια δημόσιας προστασίας. Επιπλέον είμαι μια από 

τις αναλύτριες τομέα».
«Κάνετε δύο δουλειές;»
«Κάπως έτσι. Ήμασταν τέσσερις κι εγώ ήμουν μόνο στη δημόσια προ-

στασία, πέρσι όμως δύο από την ομάδα πήραν μετάθεση και τώρα είμα-
στε μόνο εγώ και μία ακόμα αναλύτρια. Οπότε μοιραζόμαστε τη δουλειά 
του τομέα μεταξύ μας».

Ο άνθρωπος αυτός ποσώς ενδιαφερόταν για την περιγραφή της εργα-
σίας μου, όμως εγώ είχα πάντα την ελπίδα ότι κάποιος θα βρισκόταν τε-
λικά που θα αντιλαμβανόταν την αδικία, το ότι δηλαδή έπρεπε να κάνω 
διπλή δουλειά χωρίς περισσότερα λεφτά. Παραλίγο να πω ότι η Κέιτ 
έκανε ανάλυση μόνο για τον Βόρειο Τομέα, ενώ εγώ έκανα και αυτό και 
τη δουλειά για τη δημόσια προστασία. Αλλά, όπως πάντα, δάγκωσα τη 
γλώσσα μου και δεν είπα λέξη.

«Λοιπόν» ξεκίνησε εκείνος «μπήκατε από την πίσω πόρτα, σωστά;»
«Μάλιστα» απάντησα. «Είδα ένα φως αναμμένο και μου φάνηκε πα-

ράξενο, γιατί πίστευα ότι δε μένει κανείς στο σπίτι».
«Υπήρχε αναμμένο φως; Πού δηλαδή;»
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«Στην τραπεζαρία. Ήταν ένα αμπαζούρ πάνω στο τραπέζι».
Εκείνος σημείωνε. Γεμάτη ένταση τον περίμενα να τελειώσει. «Ας 

πάμε λίγο πιο πίσω. Είπατε στο τηλέφωνο ότι σπάσατε ένα παράθυρο;»
«Όχι. Εννοώ, όχι σκόπιμα. Έσπρωξα την πόρτα και το τζάμι, που ήταν 

χαλαρό, έπεσε μέσα στην κουζίνα κι έσπασε στο πάτωμα. Ένα από τα 
τζάμια στο κάτω μέρος της πόρτας ήταν ήδη σπασμένο».

«Η πόρτα όμως ήταν ανοιχτή;»
«Όχι. Το κλειδί ήταν από μέσα. Την ξεκλείδωσα».
Έγραψε πάλι.
«Και είπατε ότι υπήρχε αναμμένο φως…»
«Ναι. Στην τραπεζαρία».
«Ήταν ακόμα αναμμένο όταν φύγατε;»
«Ναι».
«Δεν το σβήσατε;»
Έμεινα να τον κοιτάζω σαστισμένη. Φυσικά δεν το είχα σβήσει, για-

τί να κάνω κάτι τέτοιο; Για να βγω ψηλαφώντας στο σκοτάδι; Από την 
άλλη όμως δεν σκεφτόμουν λογικά. Μήπως τελικά το είχα σβήσει;

«Δε νομίζω να το έσβησα» είπα διστακτικά.
Εκείνος έβγαλε έναν ήχο που ακούστηκε σαν «Χμμμ».
«Θα με συλλάβετε μήπως για διάρρηξη;» ρώτησα μ’ ένα γελάκι που 

ακόμα και στα δικά μου αυτιά ακούστηκε βεβιασμένο.
«Όχι τώρα» απάντησε εκείνος χαμογελώντας πλατιά. «Αρκετά έχω 

στο κεφάλι μου».
Η κατάθεση μού φάνηκε να διαρκεί έναν ολόκληρο αιώνα, παρ’ ότι 

κράτησε λιγότερο από μία ώρα. Έπειτα ο αστυνομικός με έβαλε να δια-
βάσω τα κολλυβογράμματά του και να υπογράψω στο σημειωματάριό 
του δηλώνοντας ότι συμφωνώ με όσα έγραφε. Είπε ότι θα το δακτυλο-
γραφούσε και κάποια στιγμή τη Δευτέρα, στη δουλειά, θα έπρεπε να 
υπογράψω και την επίσημη εκδοχή. Έπειτα γύρισε στο γειτονικό σπίτι 
και με άφησε στην ησυχία μου.

Δεν είχε όμως περάσει πολλή ώρα, όταν ένας χτύπος ακούστηκε στην 
εξώπορτα. Ήταν ένας άγνωστος άντρας. Φορούσε ένα χαχόλικο μπου-
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φάν και τζιν και τα πυκνά γκρίζα του μαλλιά ήταν χτενισμένα προς τα 
πίσω, φουσκωτά σαν παλιομοδίτικο κοκοράκι.

«Γεια σας. Με συγχωρείτε για την ενόχληση» είπε και φυσικά αυτό που 
έπρεπε να κάνω ήταν να του κλείσω την πόρτα στα μούτρα. Από χαζομά-
ρα, όμως, κι από ευγένεια δεν το έκανα.

«Είμαι δημοσιογράφος της εφημερίδας Χρονικά του Μπραϊαρστόουν» 
συνέχισε εκείνος. «Ήρθα για τη γειτόνισσα του διπλανού σπιτιού. Εσείς 
ήσασταν που καλέσατε την αστυνομία;»

Δάγκωσα τα χείλη μου. «Δεν ξέρω ποιος κάλεσε την αστυνομία. Λυπάμαι».
«Μου είπαν ότι κάποιος γείτονας τηλεφώνησε. Δεν υπάρχει σπίτι από 

την άλλη πλευρά, οπότε σκέφτηκα ότι εσείς πρέπει να είσαστε».
«Δεν ξέρω τίποτα» είπα. «Λοιπόν, είμαι πολύ απασχολημένη, με συγ-

χωρείτε».
«Μάλιστα. Ευχαριστώ για το χρόνο σας».
Δεν του έδωσα την ευκαιρία να πει τίποτε άλλο. Έκλεισα αποφασιστι-

κά την πόρτα. Μερικές ώρες αργότερα χτύπησε πάλι το κουδούνι. Αυτή 
τη φορά φρόντισα να κοιτάξω από το ματάκι της πόρτας και είδα έναν 
άλλο άγνωστο άντρα που πάντως δεν φορούσε στολή. Νεαρός, πρόχειρα 
ντυμένος, με γυαλιά και σκούρα μαλλιά που χρειάζονταν κούρεμα. Με-
ρικά βήματα πίσω του στεκόταν μια γυναίκα με μια τεράστια φωτογρα-
φική μηχανή να κρέμεται από το χέρι της. Δεν άνοιξα.

Παρά τα τρία ντους που είχα κάνει και τα μπουγαδιασμένα ρούχα μου, η 
φρικτή οσμή με χτυπούσε κάθε τόσο, ήταν σαν να είχε κολλήσει στα ρου-
θούνια μου. Ίσως πάλι να ήταν η φαντασία μου. Η γάτα είχε κουλουριαστεί 
στον καναπέ σαν θυμωμένη μπάλα με τη ράχη της γυρισμένη σε μένα και 
στο δωμάτιο. Θα περνούσε καιρός ώσπου να με ξανακοιτάξει στα μάτια.

Η ώρα ήταν ήδη δέκα και δεν είχα κάνει τίποτε ακόμα. Όμως δεν άντεχα 
να ξεκινήσω την Αξιολόγηση Τακτικής, οπότε άνοιξα το σύστημα ενη-
μέρωσης και έψαξα να βρω το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Βέβαια αυτό 
ήταν αντικανονικό, αν όμως με ρωτούσαν θα έλεγα ότι ψάχνω κάτι για 
τη δουλειά.
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*  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΡΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ 
ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΠΙΤΙ

* ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΕΙ

*  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΡΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΓΑΤΑ ΜΠΗΚΕ ΜΥ-
ΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΟ 
ΤΡΙΧΩΜΑ ΤΗΣ

*  ΔΙΟΡΘΩΣΗ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ-
ΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

*  ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ: ΑΤ55 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΖ31 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙ-
ΜΟ ΑΛ22 ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟ

*  ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΡΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΜΟΛΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

*  Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΡΙΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΑ 
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ

*  ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ: Η ΕΝΟΙΚΟΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΩΣ Η ΣΕΛΕΪ 
ΛΟΥΙΖ ΜΠΑΡΤΟΝ

*  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

* 2032 ΑΛ22 ΕΠΙΤΟΠΟΥ

* ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ

*  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟ-
ΝΙΩΝ – Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΡΕΣΤΟΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

*  ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜ-
ΜΕΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΗ

*  ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟ-
ΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ
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Συνεχιζόταν για κάμποσες σελίδες ακόμα. Καλούνταν διάφορες ομά-
δες σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Γινόταν σχολαστική καταγραφή των 
προσπαθειών να βρεθεί συγγενής πρώτου βαθμού της Σέλεϊ Μπάρτον. 
Τελικά βρήκαν μια ηλικιωμένη θεία στο Νόρφοκ. Δεν αναφερόταν ο σύ-
ντροφός της, ο Γκράχαμ, αν θυμόμουν καλά το όνομα.

«Είδες τη Συνοπτική Έκθεση Αρχηγού;» είπα. «Βρήκαν κι άλλο».
«Τι άλλο;» ρώτησε η Κέιτ κοιτώντας με εξεταστικά πάνω από την οθό-

νη του υπολογιστή της.
«Και άλλο πτώμα σε κατάσταση αποσύνθεσης. Μόλις σαράντα τριών 

ετών».
«Τσ τσ τσ» έκανε η Κέιτ. Πάντα τα παραμέριζε αυτά, αφού τυπικά δεν 

υπήρχε έγκλημα. Πτώματα που βρέθηκαν στην άνεση του σπιτιού τους, 
κάτω από συνθήκες που δεν ήταν εμφανώς ύποπτες, δεν την αφορού-
σαν. Άλλωστε κι εγώ, αν δεν ήμουν αυτή που είχε βρει το πτώμα, μάλ-
λον δεν θα έδειχνα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο υπήρχε κάτι άλλο που 
με ενοχλούσε. Εκείνος ο τύπος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχε αμ-
φισβητήσει αυτό που είπα για την αναμμένη λάμπα. Ήταν φανερό πως 
όταν εκείνοι έφτασαν η λάμπα ήταν σβηστή. Αυτό από μόνο του δεν ήταν 
κάτι ανησυχητικό. Στο κάτω κάτω μπορεί καθώς έβγαινα να την έσβη-
σα ασυνείδητα εγώ, ίσως πάλι την έσβησε το πρώτο περιπολικό ή ίσως 
κάηκε τελικά ο γλόμπος. Θυμάμαι όμως ότι είχα την αλλόκοτη αίσθηση 
πως κάποιος ήταν μέσα στο σπίτι. Ένιωσα κάτι –μια παρουσία– κι εκείνη 
τη στιγμή θεώρησα ότι την αίσθηση αυτή μου τη δημιούργησε το πτώμα 
στην πολυθρόνα και ότι οι όποιοι θόρυβοι άκουγα προέρχονταν από τη 
γάτα. Μήπως όμως υπήρχε κάποιος μέσα στο σπίτι όσο ήμουν κι εγώ εκεί;

«Τι κρίμα!» είπα. «Σκέψου να κείτεσαι εκεί τόσον καιρό και κανείς να 
μην έχει προσέξει την απουσία σου».

«Μμμμ» είπε η Κέιτ, αλλά ήταν φανερό ότι δεν πρόσεχε.
«Πόσοι να είναι άραγε αυτό το χρόνο;»
Καμία απάντηση όλη αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα 

να μου απαντήσει. Η Κέιτ προσποιούνταν ότι ήταν απορροφημένη από 
τη δεκαπενθήμερη αναφορά που έπρεπε να υποβάλουμε στη διοικητική 
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ομάδα την Τετάρτη, ενώ στην πραγματικότητα χάζευε στο Φέισμπουκ 
από το κινητό της.

Άι στην ευχή. Στο κάτω κάτω δεν πνιγόμουν στη δουλειά αυτή τη στιγ-
μή. Βάλθηκα λοιπόν να βρω όλες τις κλήσεις και τα συμβάντα που είχαν 
να κάνουν με κάποιο πτώμα που είχε βρεθεί από την αρχή του χρόνου. 
Έβαλα στη μηχανή αναζήτησης τις λέξεις «σε κατάσταση αποσύνθεσης» 
ή «σήψη». Δεν μπορεί να είναι πολλά, σκέφτηκα. Έκανα όμως λάθος.

«Είκοσι τέσσερα» ανακοίνωσα.
«Τι εικοσιτέσσερα;» 
«Πτώματα. Εικοσιτέσσερα πτώματα από τον Ιανουάριο. Στο δημοτικό 

διαμέρισμα του Μπραϊαρστόουν».
Η Κέιτ αναστέναξε και άφησε κάτω το τηλέφωνό της. Τέντωσε το κε-

φάλι από την άκρη της οθόνης της και με κοίταξε σταθερά. «Τι πτώματα; 
Δεν καταλαβαίνω τι λες».

«Πτώματα που βρέθηκαν μέσα σε κάποιο σπίτι σε κατάσταση απο-
σύνθεσης».

«Άσ’ τα αυτά, γιατί τα ψάχνεις; Αφού ξέρεις ότι πρέπει να έχουμε τε-
λειώσει την αναφορά ως το μεσημέρι».

«Επιπλέον» είπα κάνοντας μια παύση για να δημιουργήσω σασπένς 
«μάντεψε πόσα ήταν όλη την περσινή χρονιά;»

Εκείνη σήκωσε τους ώμους. «Είκοσι; Δέκα;»
«Τέσσερα».
Η Κέιτ κάρφωσε το βλέμμα της πάνω μου, είχα επιτέλους κινήσει το 

ενδιαφέρον της, και ήρθε στο γραφείο μου να κοιτάξει πάνω από τον ώμο 
μου. Οι αριθμοί ήταν όλοι εκεί – είχα βάλει τα ίδια στοιχεία και για τις δυο 
χρονιές και όμως φέτος ο ως τώρα αριθμός ήταν απροσδόκητα ψηλός και 
πέρσι παραδόξως χαμηλός.

«Και τα προηγούμενα χρόνια;» ρώτησε η Κέιτ.
«Αυτό θα κοιτάξω τώρα».
«Να σου πω την αλήθεια, δε βλέπω το λόγο» είπε η Κέιτ. «Ποιος νοιά-

ζεται γι’ αυτά τα πράγματα; Εδώ δε γίνεται τίποτα για τα εγκλήματα που 
διαπράττονται, θα γίνει όταν δεν υπάρχει έγκλημα;»
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«Το ζήτημα είναι το περιτύλιγμα» είπα χτυπώντας ελαφρά την άκρη 
της μύτης μου. «Κοινοτική ασφάλεια. Φόβος του εγκλήματος. Κοινωνική 
συνοχή. Γειτονιές και τα σχετικά».

Όμως δυστυχώς η Κέιτ είχε δίκιο. Εργαζόμασταν ως πολιτικό προ-
σωπικό στην αστυνομία και συχνά δινόταν μάχη πολιτισμών ώστε να 
πείσουμε τους ανωτέρους πως η συνεισφορά μας στην έρευνα, στον προ-
γραμματισμό πόρων και στις στρατηγικές πρωτοβουλίες αξίζει όσο και 
των αξιωματικών που βγαίνουν έξω στους δρόμους και κάνουν συλλή-
ψεις. Η μικρότερη απόσταση που θα μπορούσα να βρεθώ από κάποιον 
εγκληματία ήταν να ζω στη μακάρια ανωνυμία μου δυο δρόμους μακριά 
από τον κατά συρροή δράστη σεξουαλικής παρενόχλησης της γειτονιάς 
μου ή να περάσω μπροστά από κάποιον στο γραφείο υπηρεσίας καθώς θα 
περίμενε να ασχοληθούν μαζί του. Ποτέ δεν θα χρειαζόταν να ηρεμήσω 
κάποιον που κρατούσε μαχαίρι ούτε να πω σε κάποιον ότι το αγαπημένο 
του πρόσωπο ήταν νεκρό. Ποτέ δεν θα χρειαζόταν να προσπαθήσω να 
πείσω μια γυναίκα να αφήσει τον βίαιο σύντροφό της, να πω σ’ έναν γονιό 
ότι το παιδί του έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Εγώ κοιτούσα τα νούμερα, 
τα ακατέργαστα στοιχεία που έφταναν σ’ εμάς καθημερινά, προσπαθώ-
ντας να διακρίνω κάποιο μοτίβο. Αλλά ακόμα και τότε, αφού έβρισκα 
κάτι που ενδεχομένως να είχε ενδιαφέρον, έπρεπε συχνά να πασχίσω για 
να πείσω τα ανώτερα στελέχη ότι οι προτάσεις μου άξιζαν. Όπως είχα 
μόλις πει στην Κέιτ, πάντα συνέφερε η προσεκτική διατύπωση για να 
υποδείξει κανείς ότι υπήρχαν επιπλέον οφέλη όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κοίταξα τον κατάλογο που είχα συντάξει. Είκοσι τέσσερα άτομα που 
είχαν όλα βρεθεί νεκρά, μόνα τους, αρκετό καιρό μετά το θάνατό τους. 
Δυστυχώς, επειδή δεν ήταν θύματα εγκλήματος, δεν υπήρχε τρόπος 
έρευνας άλλων παραμέτρων, όπως ηλικία και φύλο, αλλά κοιτώντας δυο 
τρεις αναφορές βεβαιώθηκα ότι δεν ήταν όλα άτομα ηλικιωμένα.

Επανέλαβα το ίδιο ξεκινώντας από το 2005 και εκτύπωσα τα στοιχεία 
σ’ ένα εξελόφυλλο. Ένας πρόχειρος πίνακας έδειχνε πόσο ενδιαφέροντα 
ήταν τα πρόσφατα στοιχεία. Τρία μόνο πτώματα σε κατάσταση απο-
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σύνθεσης όλο το 2005. Στα επτά χρόνια ανάμεσα στο 2004 και το 2011, 
είκοσι δύο πτώματα – υψηλότερος αριθμός το 2010 με έντεκα, όμως ο 
συγκεκριμένος χειμώνας ήταν πολύ κρύος. Και το 2012 είκοσι τέσσερα 
πτώματα τους πρώτους εννιά μήνες του χρόνου.

Την ώρα του μεσημεριανού βγήκα έξω και ανηφόρισα λαχανιάζοντας 
προς το κέντρο της πόλης. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου, η Κέιτ 
και η Κάρολ πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση κουβεντιάζοντας ζω-
ηρά. Δεν με είχαν δει ή προσποιούνταν ότι δεν με έβλεπαν. Άλλωστε 
περπατούσαν με διπλάσια ταχύτητα από μένα και σε ένα δυο λεπτά θα 
βρίσκονταν στην κορυφή της ανηφόρας, θα έστριβαν και θα τις έχανα 
από τα μάτια μου. 

Επιστρέφοντας στο αστυνομικό τμήμα κοίταξα τα πανομοιότυπα σπί-
τια που, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, πλαισίωναν την Γκρέιτ Μπαρ 
Στριτ. Λερά σκαλιά, γκριζαρισμένες κουρτίνες, φάκελοι αλληλογραφίας 
ριγμένοι κάτω από μια είσοδο με θαμπό γυαλί. Δυο ψόφιες μύγες με τα 
πόδια ψηλά στο πρεβάζι μιας άλλης. Πόσοι ακόμα άνθρωποι κείτονταν 
εκεί μέσα, περιμένοντας να τους βρουν;

Πήρα το αυτοκίνητο από τον δημοτικό σταθμό λεωφορείων και πήγα 
στο σούπερ μάρκετ. Έβρεχε, το ραδιόφωνο έπαιζε κι εγώ συλλογιζόμουν 
τι θα έκανα για τον εαυτό μου, πώς θα τον φρόντιζα μετά το πλήγμα του 
Σαββατοκύριακου. Ίσως να παράγγελνα απ’ έξω. Να μούλιαζα απολαυ-
στικά στην μπανιέρα. Να διάβαζα ένα βιβλίο, να έβλεπα μια ταινία.

Ζούσα χρόνια μόνη μου και μου άρεσε. Άλλωστε είχα γάτα. Είχα τους 
αγγέλους που με προστάτευαν.

Η μητέρα μου γινόταν όλο και πιο ασθενική. Από πέρσι που έπεσε, 
παρ’ ότι τη γλίτωσε με μερικές μελανιές μόνο, δεν είχε πια το θάρρος 
να βγαίνει έξω. Έτσι έδινε σε μένα λίστες για ψώνια, οδηγίες για την 
παραλαβή των συνταγών της και της αλληλογραφίας της κι εγώ, στο 
γυρισμό από τη δουλειά, περνούσα από το σπίτι της δυο τρεις φορές την 
εβδομάδα για να της μαγειρέψω και να βάλω πλυντήριο. Από τεχνική 
άποψη μπορούσε να μαγειρεύει και να κάνει μόνη της το νοικοκυριό της, 
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όμως από το Δεκέμβριο, που είχε αρρωστήσει με λοίμωξη του αναπνευ-
στικού, μού είχε μείνει η συνήθεια να τη φροντίζω ακόμα και τώρα που 
ήταν καλά.

Έμενε σ’ ένα παλιό βικτοριανό σπίτι με μεσοτοιχίες με τα διπλανά πα-
νομοιότυπα, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Παρκαρισμένο ακόμα 
έξω, σκουριάζοντας, ήταν το αυτοκίνητό της, ένα Νισάν Μίκρα, εκείνη 
όμως επέμενε να πληρώνει φόρους και ασφάλεια, για την περίπτωση που 
θα ένιωθε ξαφνικά την ανάγκη να πάει κάπου. Σταμάτησα πίσω από το 
αυτοκίνητό της και για μια στιγμή έμεινα στο τιμόνι απολαμβάνοντας 
την αίσθηση της μοναξιάς, της ησυχίας.

Άνοιξα την εξώπορτα με το κλειδί μου που είχα βαλμένο σ’ έναν ξε-
χωριστό κρίκο, σαν να έλεγα στον εαυτό μου ότι ήταν κάτι προσωρινό. 
«Εγώ είμαι, μαμά!» φώναξα. Από το πίσω δωμάτιο άκουσα τον δυνατό 
ήχο της τηλεόρασης. Κάποια σαπουνόπερα, όπως όλα τα απογεύματα.

«Γεια σου, καλή μου» είπε η μητέρα μου χωρίς να σηκώσει το κεφάλι. 
«Μπορείς να ανάψεις το θερμοστάτη; Κάνει ψύχρα».

Άπλωσα το χέρι πάνω από το κεφάλι της και γύρισα το διακόπτη, 
ώσπου άκουσα το «βρρρ» του μπόιλερ γκαζιού στην κουζίνα που έπαιρνε 
μπρος.

«Σου πήρα έτοιμη σούπα» είπα. «Μπρόκολο με τυρί στίλτον».
Εκείνη μούτρωσε, όμως είπε «Εντάξει καλή μου. Αφού πρέπει να φα-

γωθεί».
Αυτή ήταν η αγαπημένη μου. Άνοιξα την κονσέρβα και την έβαλα στο 

φούρνο μικροκυμάτων, παρόλο που η μαμά γκρίνιαζε πάντα αν δεν ζέ-
σταινα τη σούπα κανονικά στην εστία της κουζίνας. Το τηγανάκι ήταν 
στο νεροχύτη, λερωμένο με κάτι σαν ομελέτα που μάλλον είχε φτιάξει 
για πρωινό. Ενώ περίμενα τη σούπα να γίνει, άνοιξα τη βρύση με το ζεστό 
κι έριξα μπόλικο υγρό κουζίνας στο τηγάνι για να μουλιάσει. Σταμάτησα 
το φούρνο μικροκυμάτων πριν με μαρτυρήσει το κουδουνάκι και ανακά-
τεψα τη σούπα σ’ ένα βαθύ πιάτο, το έβαλα στο δίσκο μ’ ένα βουτυρωμέ-
νο ψωμάκι ολικής αλέσεως και της τα πήγα.

«Δεν έχει άσπρο ψωμί;» ρώτησε εκείνη παραπονιάρικα.
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«Δε βρήκα στο σούπερ μάρκετ» είπα ψέματα. «Άλλωστε το ολικής 
αλέσεως κάνει καλό. Χρειάζεσαι περισσότερες ίνες, μαμά, ειδικά αν τρως 
αβγά κάθε μέρα».

Εκείνη είχε ήδη γυρίσει στην τηλεόραση.
Έπλυνα τα πιάτα, έξυσα το τηγάνι, ενώ ευχόμουν να το άφηνε να μου-

λιάζει καμιά φορά, και καθάρισα τους πάγκους της κουζίνας. Έπειτα γύ-
ρισα στο καθιστικό. Η μαμά είχε φάει όλη τη σούπα της, παρ’ ότι έκανε 
ότι δεν της άρεσε.

«Μια που ήρθες, μπορείς να μου βρεις το τραπεζικό μου βιβλιάριο;»
Σχεδόν πάντα υπήρχε η στιγμή «μια που ήρθες» και σχεδόν πάντα 

ήταν όταν είχα πια βάλει το παλτό μου κι ετοιμαζόμουν να φύγω.
«Ποιο απ’ όλα;»
«Των καταθέσεων».
Πήγα στο διπλανό δωμάτιο και άνοιξα το πάνω συρτάρι του κομοδίνου, 

όπου φύλαγε το ληγμένο διαβατήριο, την άδεια οδήγησης, διάφορες εγ-
γυήσεις και φυλλάδια οδηγιών για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που είχε 
αγοράσει τα τελευταία τριάντα χρόνια – ανάκατα χαρτιά και έγγραφα που 
δεν θα ξαναχρησιμοποιούσε ποτέ πια και θαμμένα από κάτω όσα χρησιμο-
ποιούσε. Τραπεζικό βιβλιάριο, σήμα ΑΜΕΑ, οικογενειακές φωτογραφίες.

«Εδώ είναι, μαμά».
Τώρα όμως στράφηκα πάλι και κοίταξα το ανοιχτό συρτάρι· το βιβλιά-

ριο ήταν πάνω πάνω. Πολύ ασυνήθιστο. Παρατήρησα επίσης ότι τα πά-
ντα ήταν τοποθετημένα τακτικά, λες και κάποιος είχε κάνει ένα καλό 
ξεσκαρτάρισμα. Φαίνεται ότι η μαμά πήρε την απόφαση να βάλει μια 
τάξη στο χάος εκεί μέσα κι ύστερα το ξέχασε. 

Γερνάει και άρχισε να ξεχνάει, σκέφτηκα καθώς της πήγαινα το βι-
βλιάριο. Μέχρι τώρα το μυαλό της δούλευε ξυράφι, παρ’ ότι σωματικά 
ήταν πια πολύ εύθραυστη. Πόσο ακόμα θα τα καταφέρνει μόνη της, στο 
δικό της σπίτι, έστω μ’ εμένα να την επισκέπτομαι πού και πού; 


