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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ

Χ ρειάζεσαι χρόνο για να γράψεις καλά. Χρόνο που 
εγώ δε διαθέτω. Το κεφάλι μου είναι γεμάτο ει
κόνες και αναμνήσεις, τις οποίες συχνά δυσκο

λεύομαι να καταγράψω και, όταν τα καταφέρνω, όλο αυτό 
κρατά μόνο λίγες ώρες: έπειτα τα μάτια κουράζονται και 
τα δάχτυλα πονάνε από το σφίξιμο της πένας. Αχ, τα δά
χτυλά μου. Δεν είναι πια εκείνα που ήταν κάποτε. Δεν επι
τρέπεται καμία χαριτωμένη κίνηση κι ακόμα κι ένα χάδι 
μπορεί να είναι επώδυνο. Κι όμως, να με, με το γνωστό 
μου πείσμα, καθισμένη στο γραφείο μου λες και με υπο
χρέωνε κάποιος άλλος να το κάνω και δεν ήταν απλώς η 
θέλησή μου να αφήσω μια μαρτυρία για όσα έχω ζήσει και 
όσα έχω δει. Σε αυτές τις κακογραμμένες σελίδες εξομο
λογούμαι τη ζωή μου και δεν μπορώ να το κάνω χωρίς να 
έχω βάλει τα πάντα στη θέση τους, κάθε ανάμνηση στη 



12

TO ΛΙΜΆΝΙ ΤΗΣ ΆΠΆΤΗΣ

σειρά της, κάθε λέξη των χαμένων φίλων μου τη στιγμή 
που την πρόφεραν.

Έλεγα, λοιπόν, πως, για να το κάνω καλά, θα χρειαζό
μουν χρόνο, τον ίδιο χρόνο που, την περίοδο στην οποία 
αναφέρονται τα ημερολόγιά μου, τα τρία υπέροχα χρόνια 
ανάμεσα στο 1870 και στο 1872, μου φαινόταν απεριόρι
στος, όσο απεριόριστος είναι για όποιον έχει μόλις κλεί
σει τα δεκατέσσερα και έχει τη διάθεση –όπως την είχα κι 
εγώ– να ανακαλύψει τον κόσμο. Τότε νόμιζα πως το μο
ναδικό εμπόδιο ήταν ο χώρος, η γεωγραφία, τα μέρη στα 
οποία δεν μπορούσα να φτάσω, ζώντας στο Λονδίνο σε 
ένα άνετο αστικό διαμέρισμα μαζί με τον πατέρα μου, τον 
Λεο πόλδο, και τον μπάτλερ μας, τον Οράτιο, και δε γύριζα, 
όπως πολλές φορές φανταζόμουν, τον κόσμο σαν μία από 
κείνες τις γυναίκες που εξερευνούσαν, φορώντας φουστά
νια, τις Ανατολικές Ινδίες και τη θάλασσα της Καραϊβικής, 
τη γη της Παταγονίας και την Αυστραλία. Δεν είναι ότι στο 
σπίτι μου έλειπε η αγάπη για οτιδήποτε εξωτικό ή, προσέξ
τε, για περιπέτειες και το μυστήριο. Κι αυτό όχι μόνο γιατί 
οι καλύτεροί μου φίλοι ήταν ο Σέρλοκ Χολμς και ο Αρσέν 
Λουπέν, οι οποίοι θα συνέχιζαν να ιχνηλατούν τους επικίν
δυνους δρόμους του εγκλήματος στη ζωή τους, αν και ακο
λουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις. Το μυστήριο ήταν 
κομμάτι της ζωής μου και γιατί δεν ήμουν αυτή που νόμιζα 
ότι είμαι και γιατί δεν ήξερα ποια ήμουν. Κυριολεκτικά κι 
όχι λόγω μιας εφηβικής τρέλας. Δεν επιζητούσα την προ
σοχή σαν τον νεαρό Βέρθερο, τον ήρωα του Γκαίτε. Ούτε 
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είχα, όπως ο Βέρθερος, μια προδιάθεση στη μελαγχολία. 
Αντίθετα: η αβεβαιότητα για το παρελθόν μου προέκυπτε 
από το γεγονός ότι ο Λεοπόλδος δεν ήταν ο πραγματικός 
μου πατέρας και επειδή η πραγματική μου μητέρα δε ζούσε 
μαζί μας, λόγω ενός εξίσου απροσδιόριστου κινδύνου που 
με αφορούσε και για τον οποίο αρνιόταν να μου πει λεπτο
μέρειες, παρότι είχε περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε 
που είχαμε βρεθεί. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε ο κύριος 
Οράτιος ήταν ένας απλός μπάτλερ. Και σε αυτή την περί
πτωση, όμως, η ταυτότητα και η ζωή εκείνου του μαύρου 
γίγαντα πριν αρχίσει να υπηρετεί τον πατέρα μου, όπως κι 
οι λεπτομέρειες της γνωριμίας τους, εξακολουθούσαν να 
μου διαφεύγουν. 

Όλα αυτά με βασάνιζαν, λοιπόν, και γέμιζαν τις σελίδες 
του γαλάζιου σημειωματάριου, στο οποίο κατέγραφα τις 
σκέψεις μου. Τις ίδιες που σήμερα προσπαθώ να τακτοποιή
σω για τον αόρατο αναγνώστη της συνείδησής μου.

Υπήρχε μια συγκεκριμένη φράση στο σημειωματάριο 
που με εντυπωσίασε, όταν τη διάβασα ύστερα από χρόνια. 

Την είχα γράψει λίγους μήνες πριν από την επιστροφή 
μου στο Λονδίνο, λίγο μετά τον θάνατο της Ζενεβιέβ, συ
ζύγου του Λεοπόλδου, αλλά και αμφιλεγόμενης θετής μου 
μητέρας. Αμφιλεγόμενης γιατί, μέχρι τη στιγμή του θανά
του της, μου φαινόταν ότι με μισούσε και ήταν αναίσθητη. 
Έπειτα, όμως, ίσως και εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες 
δολοφονήθηκε, είχε μεταμορφωθεί στις αναμνήσεις μου σε 
ένα σπουδαίο παράδειγμα αρετής. Ένα παράδειγμα που 
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μου άρεσε να αναπολώ και που εκείνη, όσο ήταν ζωντανή, 
προσπαθούσε με κάθε τρόπο να με κάνει να ακολουθήσω, 
δίνοντάς μου, όμως, μόνο άγαρμπες απαντήσεις και γκρι
μάτσες. Τους μήνες μετά τον θάνατό της, αντίθετα, εκείνο 
το παράδειγμα μου φαινόταν άπιαστο, λες κι έπρεπε να βρω 
τον δρόμο μου σε μια άγνωστη θάλασσα, αλλά χωρίς πυξί
δα. Όταν έλειπε ο μπαμπάς, άνοιγα τις ντουλάπες της και 
φορούσα τα φουστάνια της, ελπίζοντας πως τα μετάξια κι 
οι δαντέλες της θα μου έδιναν έμπνευση. Προφανώς, όμως, 
ήταν απλώς η ανόητη ιδέα ενός κοριτσιού και τα κόκκινα 
μαλλιά μου, που ήταν ακόμη κοντοκουρεμένα, ξεχώριζαν 
πάνω σ’ εκείνα τα παστέλ υφάσματα σαν λεκέδες από φρού
τα πάνω σε ένα φίνο τραπεζομάντιλο. Ο δρόμος της κομψό
τητας της Ζενεβιέβ ήταν αποκλεισμένος. Όπως και πολλοί 
άλλοι δρόμοι, που έμοιαζαν καθαρά αντρικό προνόμιο.

Η φράση που με εντυπωσίασε, ωστόσο, ήταν αυτή: «Δε
κατρία βήματα για να γίνω αυτή που θέλω».

Δε με εντυπωσίασε τόσο ότι είχα γεμίσει δύο σελίδες με 
τις λεπτομέρειες αυτού του άπιαστου σχεδίου, όσο η ιδέα 
που είχα τότε για το ποια ήθελα να γίνω.

Τι ήταν αυτή η υπενθύμιση; Ίσως να μην είχα πραγματο
ποιήσει ούτε ένα από τα δεκατρία εκείνα βήματα. Πάνω 
απ’ όλα, όμως, πώς ήταν εκείνη η γυναίκα που φανταζό
μουν ότι θα γινόμουν;

Η φιλοδοξία μου, το 1870, ενώ ταξίδευα με το μυαλό μου 
στο γραφείο της κάμαράς μου στην οδό Άλντφορντ, ήταν 
να γίνω μια ευτυχισμένη γυναίκα.
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Στο δέκατο τρίτο βήμα, υπήρχε μια τεράστια μουντζούρα 
που με εμπόδιζε να διαβάσω τι είχα γράψει. Θυμόμουν, όμως, 
πολύ καλά τι έγραφα σ’ εκείνες τις γραμμές: να καταλάβω, 
μια για πάντα, αν ήμουν ερωτευμένη με τον Αρσέν Λουπέν ή 
με τον Σέρλοκ Χολμς. Ή με κανέναν από τους δύο.

Θυμόμουν ακριβώς τη στιγμή που είχα σβήσει εκείνο το 
βήμα του σχεδίου, σαν να είχα αποφασίσει ότι ήταν κάτι που 
δεν μπορούσε ποτέ να συμβεί. Ήταν στο τέλος του πρώτου 
και του μοναδικού μας ταξιδιού στη Σκοτία.

Έκανα λάθος που το έσβησα; Σήμερα ίσως, κρίνοντας 
από τα χρόνια που ακολούθησαν, θα μπορούσα να απαντή
σω θετικά. Η αλήθεια, όμως, είναι πως καλά έκανα και το 
έσβησα, εκείνο το μακρινό βράδυ του 1872. Φυσικά: ίσως, 
αν δεν το είχα κάνει, τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί δια
φορετικά και να μην είχα γίνει η γυναίκα που είμαι σήμερα.

Μια γυναίκα ευτυχισμένη;
Ω, ναι. Πολύ.
Το πώς τα κατάφερα, όμως, είναι μια εντελώς διαφορετι

κή ιστορία και πιθανότατα ξεκίνησε όταν, επιτέλους, απο
φάσισα να κάνω κάποια σπορ – με ένα τσόχινο μουστάκι 
που μου είχε δώσει ο Σέρλοκ χάρη σε έναν φίλο του μακιγέρ 
και με ένα όνομα ακόμα πιο ψεύτικο από κείνο με το οποίο 
νοίκιαζε ο Αρσέν Λουπέν ένα δωμάτιο στην οδό Μάρσαλ, 
παριστάνοντας έναν νεαρό παριζιάνο ευγενή.

Νομίζω, όμως, πως έχω ήδη γράψει ότι οι φίλοι μου ήταν 
δύο πρόσωπα πολύ ασυνήθιστα.
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Ό λα άρχισαν με την άφιξη στο σπίτι του γιατρού 
Μάρκεσον. Ήταν ο αλαζόνας και ορμητικός 
νεαρός που είχε αντικαταστήσει τον γιατρό 

Γουίλιαμσον. Αφού συνταξιοδοτήθηκε λόγω ηλικίας, ο 
ηλικιωμένος γιατρός είχε εγκαταλείψει το σκοτεινό και λα
σπωμένο Λονδίνο για να περάσει τα τελευταία του χρόνια 
σε μια αγροικία στην περιοχή Λέικ, στην οποία είχε επενδύ
σει τις οικονομίες του, και πριν φύγει μας είχε συστήσει αυ
τόν που θεωρούσε νόμιμο κληρονόμο του, στον οποίο είχε 
δώσει και τους φακέλους των ασθενών του. Τον Μάρκε
σον. Ψηλός, ξανθός και με μια δυνατή χειραψία. Ήρθε στο 
ραντεβού με τον πατέρα μου φορώντας ανεπίσημα ρούχα 
και με τον κόμπο της γραβάτας του χαλαρό, τον χαιρέτησε 
όπως χαιρετάς έναν συνομήλικό σου, παρότι θα μπορού
σε να είναι πατέρας του, κι έπειτα μου χάρισε ένα υπέροχο 
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χαμόγελο. Λίγες βδομάδες νωρίτερα, η άφιξη ενός νεαρού 
κηπουρού είχε προκαλέσει τη σιωπηλή ζήλια του Σέρλοκ 
και του Αρσέν, οι οποίοι δεν έπαιζαν πια τον ρόλο του φύ
λακααγγέλου χωρίς φτερά, αλλά έδιναν πρόθυμα συμβου
λές για τον ποιον θα έπρεπε να συναναστρέφομαι και ποιον 
όχι. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαν αν ήταν παρόντες στην 
επίσκεψη του γιατρού Μάρκεσον, μια και ο ασθενής για τον 
οποίο είχε εμφανιστεί ήμουν εγώ.

— Πείτε μου γι’ αυτούς τους ενοχλητικούς πονοκεφά
λους, δεσποινίς Άντλερ. Προσπαθήστε να τους περιγράψε
τε με ακρίβεια: είναι ζαλάδες ή επαναλαμβανόμενος πόνος, 
υποδόριος, εδώ ή μήπως εδώ;

Τα χέρια του, ενώ μιλούσε, άγγιζαν το κεφάλι μου σε διά
φορα σημεία κι έπειτα στην πλάτη. Δε με άγγιζαν απλώς, 
όπως ίσως θα έκανε κάποτε ο κύριος Γουίλιαμσον. Ένιωθα 
το βάρος τους, το σχήμα, την υφή τους. Κι όσο κατέβαιναν 
στη σπονδυλική μου στήλη, τόσο το πρόσωπο του πατέρα 
μου συνοφρυωνόταν και η αυτοσυγκράτησή του χανόταν, 
μπροστά στην τολμηρή αυτή επίσκεψη.

Ήταν πια δεκαπέντε μέρες που δεν μπορούσα να σκεφτώ 
ικανοποιητικά ούτε να διαβάσω κάποιο βιβλίο, λόγω ενός 
επίμονου πόνου που ξεκινούσε από τον αυχένα και κάλυ
πτε κάθε σκέψη μου. Τον περιέγραψα με αυτόν τον τρόπο 
στον γιατρό Μάρκεσον κι εκείνος φάνηκε πολύ ικανοποιη
μένος από τη διάγνωσή μου. Μου έδωσε συγχαρητήρια για 
τη διαύγειά μου και μου είπε κάτι σαν: «Είναι πολύ ωραίο να 
γνωρίζουμε τόσο καλά τον εαυτό μας, δεσποινίς».
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Ήθελα να βάλω τα γέλια, αλλά δεν ήταν σίγουρα μια συ
μπεριφορά κατάλληλη για την περίσταση.

— Θέλω να ξεγυμνώσετε την πλάτη σας, σας παρακαλώ, 
συνέχισε ο Μάρκεσον και, ενώ εγώ κοκκίνιζα μέχρι τις μύ
τες των ποδιών μου, εκείνος γύρισε και κοίταξε έναν ακόμα 
πιο συνοφρυωμένο Λεοπόλδο, ο οποίος στο μεταξύ είχε αρ
χίσει να βήχει δυνατά.

— Νιώθετε κι εσείς το ίδιο, κύριε; του είπε, δίνοντάς του 
ένα ανοιχτό βιβλίο.

Ο μπαμπάς κάγχασε: 
— Τι να νιώθω;
— Κατά την ταπεινή μου άποψη, που θεωρώ ότι επιβε

βαιώνεται πλήρως από τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη, οι 
πιθανές αιτίες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν έναν 
τέτοιο πονοκέφαλο σε ένα υγιέστατο κορίτσι σαν την κόρη 
σας μπορεί να είναι μόνο δύο. Η πρώτη… κι ενώ μιλούσε 
ακούμπησε φιλικά το χέρι στον ώμο του πατέρα μου και 
τον κάλεσε να πλησιάσει για να παρακολουθήσει καλύτερα 
την επίσκεψη… είναι να έχει πρόβλημα με την όρασή της 
η δεσποινίς Αϊρίν, πράγμα που μάλλον θα απέκλεια, αλλά 
θα ήθελα πρώτα τη βοήθειά σας. Κρατήστε ψηλά το βιβλίο, 
έτσι, με τις σελίδες στραμμένες προς το μέρος της κόρης 
σας. Μου χαμογέλασε. Μπορείτε να διαβάσετε, δεσποινίς;

— …Λένε ότι ο έρωτας είναι μια τρέλα, διάβασα. Στην 
πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η φαντασία, 
εντυπωσιασμένη από ευχάριστες εικόνες…

Ο πατέρας μου κατέβασε απότομα το βιβλίο, συμφω
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νώντας με τον γιατρό. Έβλεπα άψογα. Τόσο, που ξεχώρισα 
ανάμεσα στα χέρια του ακόμα και τον τίτλο του βιβλίου, δη
λαδή Η αισθηματική αγωγή του κυρίου Φλομπέρ.

— Και η δεύτερη αιτία; ρώτησε.
— Δεν μπορεί παρά να είναι η σπονδυλική στήλη, απά

ντησε αμέσως ο γιατρός. Για να το ελέγξω, ζήτησα από την 
κόρη σας να μου δείξει την πλάτη της, αν έχει την καλοσύνη.

— Πράγμα που η κόρη μου ακόμη δεν έχει δεχτεί, όμως, 
είπε ο αγαπημένος μου Λεοπόλδος.

— Μπαμπά, σε παρακαλώ! Νομίζω πως είναι αδύνατον 
να δει την πλάτη μου ο γιατρός, κάτω απ’ όλες αυτές τις 
κορδέλες που με κρατούν δεμένη μέχρι τον λαιμό, έτσι δεν 
είναι;

Κι έτσι ο πατέρας μου παρακολούθησε άπραγος την 
άφιξη της κυρίας Φάουλερ, που ελευθέρωσε και αποκάλυ
ψε επιτέλους την πλάτη και τον αυχένα μου.

— Όπως το φανταζόμουν… είπε ο γιατρός ύστερα από 
λίγο. Μου επιτρέπετε;

Ένιωσα πάλι το χέρι του να πιέζει τους σπονδύλους μου, 
τον έναν μετά τον άλλο, μέχρι που σταμάτησε στον τέταρτο 
ή πέμπτο κάτω από τον αυχένα.

— Μπορεί να σας πονέσω λίγο, δεσποινίς, με προειδο
ποίησε ευγενικά ο γιατρός. Νομίζω, όμως, ότι είναι σημα
ντικό να εντοπίσουμε τις αιτίες της αδιαθεσίας σας.

— Σας επιτρέπω, του απάντησα, πριν προλάβει να πει 
οτιδήποτε ο πατέρας μου.

— Πάρτε βαθιά ανάσα, συνέχισε εκείνος, κρατώντας 
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το ένα του χέρι πάνω στον σπόνδυλο και ακουμπώντας το 
άλλο στο μέτωπό μου. Ένα, δύο και…

Κρακ.
Αυτός ο απλός θόρυβος που έκανε η σπονδυλική μου 

στήλη μού έκοψε την ανάσα.
Αναστέναξα, περισσότερο από έκπληξη και λιγότερο 

από τον πόνο, και κοίταξα τον γιατρό κατάματα. 
— Τελειώσαμε, είπε εκείνος και μου ζήτησε να ντυθώ. Τις 

επόμενες μέρες, να πίνετε πολλά υγρά. Αν είμαστε τυχεροί, 
νομίζω πως σε λίγες ώρες ο πονοκέφαλος θα μειωθεί. Αν 
έχω δίκιο, κύριε Άντλερ, το πρόβλημα είναι απλώς η στά
ση του σώματος: η κόρη σας μεγαλώνει πολύ γρήγορα και 
πιθανότατα περπατά με λάθος τρόπο, πιέζοντας τη σπον
δυλική της στήλη. Δεν είναι τίποτα σοβαρό: είναι απολύτως 
φυσιολογικό, σε αυτή την ηλικία. Και η καλύτερη λύση είναι 
να ασχοληθεί λίγο με κάποιο σπορ. 

— Σπορ;
— Ναι, σπορ. Σωματική άσκηση, κύριε Άντλερ. Τρέξιμο, 

για παράδειγμα. Ή, ακόμα καλύτερα, κωπηλασία, ιδανικό 
για τη σπονδυλική στήλη.

— Μα η κόρη μου… Η κόρη μου δεν κάνει σπορ! έκανε 
ο Λεοπόλδος.

— Μπαμπά! διαμαρτυρήθηκα.
— Σε αντίθετη περίπτωση, συνέχισε ο γιατρός ατάρα

χος, καλέστε με, κι αν ο πονοκέφαλος παρουσιαστεί ξανά, 
θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.

— Αναμφίβολα, είπε τότε ο Λεοπόλδος ψυχρά. Έπειτα 
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πρόσθεσε, συνοδεύοντας τον Μάρκεσον έξω από το σαλό
νι όπου είχε γίνει η επίσκεψη: Αποδώ, γιατρέ…

Είχαν μόλις εξαφανιστεί, όταν μπήκε ο κύριος Οράτιος 
στο δωμάτιο.

— Μπορείς να πας να δεις τι γίνεται, Οράτιε; Φοβάμαι 
για τον καημένο τον γιατρό, του εξομολογήθηκα, δένοντας 
το φόρεμά μου.

— Μην ανησυχείτε, δεσποινίς, έγνεψε καταφατικά εκεί
νος και βιάστηκε να τους ακολουθήσει.

Άκουσα πρώτα την πόρτα να κλείνει κι έπειτα τον πατέ
ρα μου να φωνάζει, με αρκετά δυνατή φωνή ώστε να ακού
γεται από τον δρόμο: 

— Τι είναι αυτός ο γιατρουδάκος της δεκάρας! Ακούς 
εκεί πράγματα! Σπορ!

Η πρόταση μου φάνηκε κι εμένα ασυνήθιστη, αλλά ανα
γκάστηκα να παραδεχτώ πως, ακριβώς όπως το είχε προ
βλέψει ο νεαρός γιατρός, λίγες ώρες αργότερα ο πονοκέ
φαλος εξαφανίστηκε.

Το ανακοίνωσα την επομένη το πρωί, στο πρωινό. Ο πα
τέρας μου, κρυμμένος πίσω από την εφημερίδα, την κατέ
βασε μόνο για να με ρωτήσει: 

— Είσαι σίγουρη;
— Απολύτως, απάντησα. Αισθάνομαι σαν καινούρια.
Εκείνος κοίταξε τον κύριο Οράτιο, ο οποίος σε αντίστοι

χες περιπτώσεις ήταν ικανός να πάρει μια μοναδική έκφρα
ση αποστασιοποίησης και ταυτόχρονα υποστήριξης άνευ 
όρων.
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— Αφού το λέει η επιστήμη, σπορ, λοιπόν, μουρμούρισε 
ο Λεοπόλδος, τσαλακώνοντας την εφημερίδα ανάμεσα στα 
δάχτυλά του. Έχεις ιδέα πώς… δηλαδή… τι πρέπει να κάνεις 
για να;…

— Νομίζω πως ναι, μπαμπά, απάντησα εγώ, διασκεδά
ζοντας. Νομίζω πως είναι αρκετό να γραφτώ σε έναν αθλη
τικό όμιλο.

— Εντάξει, εντάξει, αλλά διακριτικά, για όνομα του 
Θεού! έκανε εκείνος, σηκώνοντας πάλι την εφημερίδα. Και 
έπειτα πρόσθεσε δυσαρεστημένος: Κορίτσια που κάνουν 
σπορ. Να δω πού θα φτάσουμε, Οράτιε! Πού;




