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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ

Ο Χάρισον Μπεκ έβγαλε ένα στιλό από την τσέπη του 
κίτρινου άνοράκ του, το γύρισε επιδέξια με τον δείκτη 

του, ώστε η μύτη να είναι προς τα κάτω, και άρχισε να ζω-
γραφίζει στο κεντρικό περιθώριο της εφημερίδας που ήταν 
ανοιγμένη πάνω στο τραπέζι. Οι ρυτίδες που έβλεπε να αυ-
λακώνουν το μέτωπο του πατέρα του του προκαλούσαν νευ-
ρικότητα. 

Ο Κόλιν Μπεκ άφησε το ένθετο της εφημερίδας με τα 
αθλητικά και, αναστενάζοντας απογοητευμένος, έδειξε το 
ρολόι του σταθμού: 

«Είπε ότι θα μας συναντούσε εδώ στις πέντε. Είμαστε στο 
καφέ που ζήτησε ο αδελφός σου. Η ώρα είναι πέντε» είπε και 
κοίταξε προς τα έξω τους ανθρώπους που πηγαινοέρχονταν 
στον σταθμό. «Πού είναι λοιπόν, Μπεβ;» 

«Μην ανησυχείς, αγάπη μου» μάλωσε χαϊδευτικά τον 
σύζυγό της η Μπέβερλι Μπεκ. «Θα πάθεις δυσπεψία». 
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Ακούμπησε το χέρι της πάνω στο μανίκι του: «Θα έρθει ο 
Νατ».

Ο Χαλ έκανε μια απότομη κίνηση με το στιλό του, καθώς 
παρατηρούσε το πρόσωπο της μητέρας του. Έδειχνε κουρα-
σμένη. Το μπλε πανωφόρι του μπαμπά με την κουκούλα την 
έπνιγε, αλλά ήταν τόσο προχωρημένη η εγκυμοσύνη της, 
που η κοιλιά της προεξείχε από μπροστά. Κανένας δεν τον 
είχε ρωτήσει αν ήθελε μια μικρή αδελφή – θα την αποκτούσε 
είτε του άρεσε είτε όχι. Άφησε κάτω το στιλό του: 

«Μαμά, δε θέλω να πάω με τον θείο Νατ. Θέλω να μείνω 
μαζί σας. Δε μου αρέσουν τα τρένα. Είναι βαρετά».

«Το ξέρω, ζουζουνάκι μου...» η μαμά τεντώθηκε προς το 
μέρος του και ανακάτεψε τα μαλλιά του «αλλά θα σου κάνει 
καλό να περάσεις λίγο χρόνο με τον θείο σου. Είναι ενδιαφέ-
ρων τύπος».

Ο Χαλ στραβομουτσούνιασε. Όποτε οι μεγάλοι έλεγαν 
ότι κάτι θα σου κάνει καλό, αυτό το κάτι ήταν ή βαρετό ή 
αηδιαστικό ή και τα δύο μαζί. 

«Θα ήσουν κολλημένος στην αίθουσα αναμονής ενός 
μαιευτηρίου και δεν είναι ωραίο μέρος για να περάσεις τις 
τελευταίες μέρες των καλοκαιρινών σου διακοπών». Του 
χτύπησε απαλά το χέρι: «Πού ξέρεις, μπορεί και να διασκε-
δάσεις».

«Δεν υπάρχει περίπτωση». 
Ο Χαλ σήκωσε το βλέμμα του και κοίταξε τον συννεφια-

σμένο ουρανό μέσα από τη γυάλινη οροφή του σταθμού. 
Δεν ήθελε να τον στείλουν σε κάποιο ταξίδι με τρένο, πα-
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ρέα με έναν περίεργο θείο τον οποίο έβλεπε μόνο τα Χρι-
στούγεννα. Οι ψηλές τούβλινες αψίδες του Κινγκς Κρος 
ήταν τυλιγμένες με ένα λευκό σμιλεμένο πλέγμα, που 
έκανε το εσωτερικό του σταθμού να μοιάζει με κυψέλη και 
όλους τους πολυάσχολους επιβάτες σαν μέλισσες. Πλήθος 
κόσμου έτρεχε βιαστικά πέρα δώθε, σέρνοντας τσάντες και 
μεταφέροντας χαρτοφύλακες. Ένας άντρας στεκόταν δί-
πλα σε ένα μεταλλικό σταντ με στοίβες από εφημερίδες 
και τις έδινε με το ζόρι στον κόσμο. Ο Χαλ είδε φευγαλέα 
τον τίτλο «Κλέφτης κοσμημάτων ξαναχτυπά», τη στιγμή 
που μια γυναίκα με κοστούμι άρπαξε μία εφημερίδα από 
τον πωλητή και την έβαλε κάτω από τη μασχάλη της, για 
να τη διαβάσει στο τρένο. Δύο περιστέρια με φουσκωμένο 
στέρνο προχώρησαν καμαρωτά προς το μέρος του, ραμφί-
ζοντας το πάτωμα. 

Ο Κόλιν Μπεκ έριξε μια κλοτσιά στον αέρα και μουρμού-
ρισε: 

«Πάρτε δρόμο, παράσιτα».  
Ο Χαλ αγριοκοίταξε τον μπαμπά του, έκοψε την κόρα 

από το μισοφαγωμένο του σάντουιτς με ζαμπόν και έσκυψε 
κάτω από το τραπέζι, για να το πετάξει στα ξαφνιασμένα 
πουλιά. Τα περιστέρια άρπαξαν το κομμάτι του ψωμιού και 
άρχισαν να το τραβολογούν σαν να έπαιρναν μέρος σε διελ-
κυστίνδα. Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, καστόρινα αν-
θρακί με τρεις λευκές ρίγες, σταμάτησαν δίπλα στο τραπέζι. 
Ο Χαλ είδε ένα καφέ παντελόνι με σχέδιο ψαροκόκαλο και 
μια ευδιάκριτη κάθετη τσάκιση. Μόνο ένα άτομο θα μπο-
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ρούσε να είναι. Η μαμά σηκώθηκε και η μεταλλική καρέκλα 
της έξυσε το τσιμεντένιο πάτωμα. 

«Νατ!» φώναξε. Προχώρησε γύρω από το τραπέζι σαν 
πάπια και τύλιξε τα χέρια της γύρω από τον μεγαλύτερο 
αδελφό της. 

«Πρόσεχε, Μπεβ, θα με ρίξεις». 
Ο θείος Νατ ακούμπησε κάτω την ταλαιπωρημένη  

δερμάτινη βαλίτσα και την ομπρέλα του και την αγκάλια- 
σε:

«Πώς τα πας, αγαπημένη μου; Είσαι καλά;»
«Ναι» αποκρίθηκε η μαμά με το βλέμμα της να εξακοντί-

ζεται στον Χαλ «είμαι μια χαρά».
«Χαίρομαι που σε βλέπω, Ναθάνιελ». Ο μπαμπάς σηκώ-

θηκε, άρπαξε το χέρι του θείου Νατ και του έκανε χειραψία. 
«Σου είμαστε πραγματικά υπόχρεοι γι’ αυτό που κάνεις». 

Τα μάτια του Χαλ πετάρισαν από τον θείο στον πατέ-
ρα του. Ο θείος Νατ ήταν ευθυτενής, λυγερόκορμος, αδύ-
νατος, με καλοκουρεμένα ίσια μαλλιά και φορούσε γυαλιά 
από χοντρό σκελετό ταρταρούγας. Το μπεζ αδιάβροχο και 
το μουσταρδί πουλόβερ του ταίριαζαν απόλυτα με το πα-
ντελόνι και τα παπούτσια του. Αντίθετα, ο μπαμπάς ήταν 
στρουμπουλός. Το καλοσυνάτο στρογγυλό πρόσωπό του 
πλαισιωνόταν από μαλλιά στο χρώμα του αλατοπίπερου, 
κοντά, με αφέλειες και μια καράφλα στην κορυφή. Οι ώμοι 
του έγερναν προς τα εμπρός και το καρό μπλε πουκάμισό 
του ήταν χωμένο μέσα στο παντελόνι τσίνο με την καφέ 
ζώνη, τονίζοντας την κοιλιά του, που προεξείχε. 
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Ο θείος Νατ στράφηκε στον Χαλ και τα μάτια του έδει-
χναν να λάμπουν. 

«Καιρός ήταν να γνωρίσω καλύτερα τον ανιψιό μου». 
Έδωσε το χέρι του στον Χαλ. «Μεγάλωσες από τα Χριστού-
γεννα, Χάρισον. Είσαι ενθουσιασμένος για την ατμοκίνητη 
περιπέτειά μας;»

Ο Χαλ έσφιξε το χέρι του θείου του και κούνησε το κεφά-
λι, αλλά δε σκόπευε να απαντήσει θετικά στην ερώτησή του, 
διότι θα ήταν ψέμα. Ένα μακρινό ταξίδι μέχρι τη Σκοτία και 
πάλι πίσω με το πιο αργό τρένο του κόσμου και τον περίεργο 
θείο του δεν ήταν αυτό που θα αποκαλούσε περιπέτεια. 

«Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να έρθει μαζί 
σου ο Χαλ;» είπε η μαμά, 
σηκώνοντας το σακίδιο 
του αγοριού και περνώ-
ντας το στους ώμους 
του. «Του είπα να 
σε αφήνει στην 
ησυχία σου, όταν 
θα πρέπει να δου-
λέψεις». 

Ο θείος Νατ ήταν 
ταξιδιωτικός συντά-
κτης και είχε συμφω-
νήσει να πάρει τον 
Χαλ μαζί του 
σε ένα 
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επαγγελματικό ταξίδι, όσο η Μπέβερλι Μπεκ θα πήγαινε 
στο μαιευτήριο, για να γεννήσει. 

«Απολύτως. Μην ανησυχείς για εμάς». Ο θείος Νατ 
ακούμπησε το χέρι του προσεκτικά πάνω στην κοιλιά της 
αδελφής του: «Εσύ φρόντισε να φέρεις αυτό το μωρό σώο 
και ασφαλές στον κόσμο. Περιμένω και τους τρεις σας στον 
σταθμό Πάντινγκτον σε τέσσερις μέρες που θα επιστρέψου-
με».

«Ναι» έγνεψε θυμωμένα ο Χαλ – δεν έβγαιναν άλλες λέ-
ξεις από το στόμα του. 

«Θα είμαι μια χαρά, Χαλ» είπε η μαμά του απαλά. Γονάτι-
σε και ακούμπησε το χέρι της στο μάγουλό του. «Δε χρειάζε-
ται ν’ ανησυχείς. Θα με προσέχει ο μπαμπάς». Ξεκούμπωσε 
την ασημένια αλυσίδα που κρεμόταν στον λαιμό της: «Να, 
πάρε την αλυσίδα με τον Άγιο Χριστόφορο του παππού για 
καλή τύχη. Ο προστάτης των ταξιδιωτών θα σε προστατεύει 
στο ταξίδι σου». 

Ο Χαλ έσφιξε το ασημένιο νόμισμα ανάμεσα στον αντίχει-
ρα και στον δείκτη του. Ψηλάφισε την εικόνα του Άγιου Χρι-
στόφορου –ραβδί στο χέρι, παιδί στους ώμους– και τη ρώτησε:

«Μα, αν τον χρειαστείς εσύ;»
«Μπορείς να μου τον επιστρέψεις όταν γυρίσεις σπίτι» 

του απάντησε η μαμά, κούμπωσε την αλυσίδα και έπειτα 
ασχολήθηκε με το άνοράκ του, τραβώντας προς τα έξω την 
κουκούλα, που είχε μαζευτεί κάτω από το σακίδιό του. Πέ-
ρασε τις άκρες των δαχτύλων της μέσα από τα ασημόχρυσα 
μαλλιά του: «Θα είσαι καλό παιδί για τον θείο, έτσι;»
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«Ναι, μαμά».
«Ποια διαδρομή θα ακολουθήσει το Χάιλαντ Φάλκον, 

Ναθάνιελ;» ρώτησε ο μπαμπάς του. 
«Θα διασχίσουμε την ανατολική ακτή προς τα πάνω και 

αύριο θα σταματήσουμε στο Μπαλμόραλ για μεσημεριανό. 
Έπειτα, θα κάνουμε τον γύρο της Σκοτίας και θα κατέβουμε 
πάλι από τα δυτικά».

Ο μπαμπάς του Χαλ κούνησε το κεφάλι: 
«Εδώ και πολλές μέρες τοποθετούν τον στολισμό στο 

Κρου. Ο σταθμός έδειχνε εντυπωσιακός σήμερα που πήρα-
με το τρένο για να κατέβουμε» είπε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πολλές εορταστικές εκδη-
λώσεις». Ο θείος Νατ έκλεισε το μάτι στον Χαλ: «Αυτό το 
ταξίδι θα το θυμάσαι σε όλη σου τη ζωή».

«Είσαι τυχερός που θα κάνεις αυτό το ταξίδι, γιε μου». Ο 
μπαμπάς του Χαλ τού χτύπησε χαϊδευτικά τον ώμο. «Θυμά-
μαι που, όταν ήμουν παιδί, χαιρετούσα το Χάιλαντ Φάλκον, 
καθώς περνούσε από το Κρου. Είναι πανέμορφη ατμομηχα-
νή».

«Θα μου λείψεις». Η μαμά αγκάλιασε τον Χαλ. «Να κά-
νεις ό,τι λέει ο θείος και θα τα πούμε σε τέσσερις μέρες».

«Θα περάσουμε καλά». Ο θείος Νατ σήκωσε τη βαλίτσα 
του, κρέμασε την ομπρέλα του στον βραχίονά του και έπιασε 
τον Χαλ από το χέρι. «Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνουμε. Δε 
θέλουμε να χάσουμε το τρένο μας».

Ο Χαλ δυσκολευόταν να μιλήσει. Δεν τους είχε αποχαι-
ρετήσει όπως θα έπρεπε. Οι γονείς του τραβήχτηκαν προς 
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τα πίσω, γνέφοντας και χαμογελώντας, ενώ ο θείος Νατ τον 
τραβούσε προς τον χώρο επιβίβασης. Είδε τον πατέρα του 
να αγκαλιάζει προστατευτικά τη μητέρα του. Έκαναν μετα-
βολή, προχώρησαν μέσα στο πλήθος και –έτσι απλά– έφυ-
γαν. 

«Θα χρειαστείς το εισιτήριό σου». Ο θείος Νατ άφησε το 
χέρι του Χαλ και έψαξε μέσα στην τσέπη του αδιάβροχού 
του. 

Ο Χαλ σάρωσε το πλήθος με το βλέμμα του, ψάχνοντας 
τους γονείς του, αλλά είδε μόνο ανέκφραστα πρόσωπα ξέ-
νων ανθρώπων. Ένιωσε ένα κενό μέσα του. Ο θείος Νατ τού 
έβαλε ένα λευκό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο χαρτί μέσα 
στο χέρι.

«Είσαι έτοιμος, Χάρισον;» Η φωνή 
του θείου ήταν απαλή σαν αυτή 

της μαμάς του.
Ο Χαλ έριξε μια ματιά πάνω 

από τον ώμο του, έπειτα σήκω-
σε προς τα πάνω το κεφάλι, κοί-

ταξε τον θείο του και του έγνεψε 
καταφατικά:

«Είμαι έτοιμος».
Πλήθος ανθρώπων είχε 

συγκεντρωθεί στην εί-
σοδο της αποβάθρας, 
σπρώχνοντας ο ένας 
τον άλλο. 
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«Ας μη χασομερήσουμε στο κόκκινο χαλί» είπε ο θείος 
Νατ, βαδίζοντας προς το μέρος τους. «Θα αφήσουμε τη σκη-
νή γι’ αυτούς που απολαμβάνουν τα φώτα της δημοσιότη-
τας».

Ο Χαλ έριξε μια ματιά προς τα κάτω, στο κίτρινο άνορακ 
και στο ξεβαμμένο μπλε τζιν του και τον έπιασε πανικός. Δε 
φορούσε τα κατάλληλα ρούχα, για να περπατήσει στο κόκ-
κινο χαλί. 

«Τα εισιτήριά σας, παρακαλώ» είπε ένας φύλακας με στο-
λή. 

Ο Χαλ έδωσε τη λευκή κάρτα με το όνομά του. Τα φλας 
των φωτογραφικών μηχανών άστραψαν και ο φύλακας χα-
μογέλασε:  

«Καλώς όρισες, Χάρισον Μπεκ, στο τελευταίο ταξίδι του 
Χάιλαντ Φάλκον».

Η ΑΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΤΟΝ

ΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ

Χάρισον Μπεκ

ΧΑΪΛΑΝΤ ΦΑΛΚΟΝ






