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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ  
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Κ αμιά φορά κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και δεν 
αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Το πρόσωπο που 
βρίσκεται απέναντί σου δεν είναι το δικό σου, 

είναι το πρόσωπο μιας άγνωστης, ενός κοριτσιού δεκατεσ
σάρων χρονών χωρίς όνομα.

Ήξερα πως με έλεγαν Αϊρίν, όπως επίσης και πως με εί
χαν υιοθετήσει. Ο Λεοπόλδος και η Ζενεβιέβ Άντλερ ήταν 
δύο άψογοι γονείς. Εκείνη είχε πεθάνει εξαιτίας μου, στο σπί
τι της στο Παρίσι, δολοφονημένη από έναν ληστή που είχα 
προκαλέσει με τους φίλους μου και λόγω της συνηθισμένης 
ορμητικότητάς μου. Ο Λεοπόλδος, από την άλλη, είχε εξα
φανιστεί, τον είχε καταπιεί η ομίχλη που ένιωθα ότι κάλυπτε 
ολόκληρη την Αγγλία. Ομίχλη, ομίχλη, παντού ομίχλη.

Τα τελευταία δύο χρόνια, είχα μάθει να μην εμπιστεύο
μαι κανέναν, με ελάχιστες εξαιρέσεις: τον Λεοπόλδο, από 
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τον οποίο με είχε απομακρύνει η μοίρα, για να με ρίξει, 
όσο πιο απότομα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, στο 
καινούριο κομμάτι της ζωής μου, ανάμεσα στους παλιούς 
τοίχους αυτής της ψυχρής και υπέροχης βίλας· τον Οράτιο 
Νέλσον, φυσικά, τον ακούραστο μπάτλερ μας και έμπιστο 
φίλο μου· και δύο αγόρια λίγο πιο μεγάλα από μένα, τον 
Αρσέν Λουπέν και τον Σέρλοκ Χολμς.

Σε αυτή την πολύ σύντομη λίστα με τους ανθρώπους 
που εμπιστευόμουν πάντα πρόσθετα και έναν πέμπτο: εμέ
να. Όπως έγραψα όμως στην αρχή αυτής της σελίδας του 
ημερολογίου μου, το πρόσωπο που έβλεπα στον καθρέφτη 
δε μου ενέπνεε πια καμία εμπιστοσύνη.

Το πρόσωπο της Αϊρίν ήταν αυτό που έβλεπα πάνω στο 
τζάμι; Ή μήπως ήταν το πρόσωπο της Μαρία φον Χάρτσεν
μπεργκ; Θεέ μου! Δεν μπορούσα ούτε καν να το προφέρω! 
Πώς ήταν δυνατόν να είναι το πραγματικό μου όνομα, αν 
τα χείλη μου σφίγγονταν κάθε φορά που προσπαθούσα να 
το πω; Πώς μπορούσα να είμαι εγώ;

Για να αποδεχτώ αυτό που είχε συμβεί, χρειάζονταν απο
φασιστικότητα, το πείσμα μου, αλλά και μια δόση γελοιό
τητας.

— Εμπρός, μίλα, Μαρία, πες μου τη γνώμη σου για όλη 
αυτή την τρελή ιστορία, είπα δυνατά, σχεδόν προκαλώντας 
το πρόσωπο στο κέντρο του καθρέφτη. Εσύ δεν είσαι η Αϊ
ρίν και δεν ανήκεις στην οικογένεια Άντλερ. Αυτό όμως το 
ήξερες ήδη, έτσι δεν είναι; Άρα δεν είναι τρέλα, αλλά μόνο 
εκείνη η αλήθεια, την οποία τόσες φορές έχεις επικαλεστεί…
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Αναστέναξα.
— Να τη, λοιπόν, η αλήθεια: Η πραγματική σου μητέρα 

ονομάζεται Σοφί. Και αυτό το ήξερες, βέβαια. Αλεξάντρα 
Σοφί φον Κλέμνιτς. Είχατε ήδη γνωριστεί και είχατε συμπα
θήσει η μία την άλλη. Μετά νιώσατε αμοιβαίο μίσος όταν 
πέθανε η Ζενεβιέβ εξαιτίας… σου. 

Ένιωσα την ψυχρή επιφάνεια του καθρέφτη κάτω από τα 
δάχτυλά μου και τα άφησα εκεί, σαν να ήθελα να απορρο
φήσω εκείνο το κρύο. Χρειαζόμουν όλη την ψύχρα του κό
σμου για να μπορέσω να συνεχίσω.

— Η Αϊρίν ήταν ένα ανήσυχο κοριτσάκι που κυνηγούσε 
τις περιπέτειες… συνέχισε να λέει το πρόσωπο στον καθρέ
φτη. Ένα κοριτσάκι που διάβαζε με τη βοήθεια παιδαγωγού, 
έκανε μαθήματα τραγουδιού και, κυρίως, μοιραζόταν τα 
απογεύματά του στο Λονδίνο με δύο πολύ ξεχωριστά πρό
σωπα. Δύο πρόσωπα που, όπως ο Λεοπόλδος και όπως και 
ο Οράτιος, δεν είναι πλέον στο πλευρό του…

Ένιωσα τα δάκρυα να με πνίγουν, αυταρχικά, αλλά ανα
γκάστηκα να τα συγκρατήσω πίσω από τα βλέφαρά μου. 
Ρούφηξα τον αλμυρό αέρα και τράβηξα τα δάχτυλά μου 
από τον καθρέφτη, ακουμπώντας το χέρι μου στη βάση του 
λαιμού μου.

— Το όνομά μου είναι Μαρία φον Χάρτσενμπεργκ και είμαι 
η πριγκίπισσα της Βοημίας, κρυμμένη από την πραγματική 
μου μητέρα για να της σώσω τη ζωή. Η Μαρία φον Χάρτσεν
μπεργκ είναι μια πριγκίπισσα και, ως πριγκίπισσα, πρέπει να 
προστατεύεται, γιατί η ζωή της κινδυνεύει… Η δική της και 
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όλων των αγαπημένων της, μια και κάποιοι πιστοί στον σφετε
ριστή του θρόνου της Βοημίας θέλουν να τη σκοτώσουν!

Σήκωσα το χέρι, φουσκώνοντας το στήθος με άλλη μια 
βαθιά ανάσα που έδιωξε οριστικά τα δάκρυα, αλλά με άφη
σε με ένα κενό. «Μακάρι να σκότωναν αυτή τη Μαρία» 
σκεφτόμουν. «Για να είναι πάλι ελεύθερη η Αϊρίν!»

Το χλωμό κορίτσι στον καθρέφτη, ωστόσο, έλεγε κάτι 
διαφορετικό.

— Είτε σου αρέσει είτε όχι, αυτό είναι το καταφύγιό μας… 
Είμαστε εδώ, μαζί με τη Σοφί, στο Φεαργουέλ’ς Χεντ, μια 
βίλα στη θάλασσα… Την ακούς τη θάλασσα; Μόνο εσύ, η 
μητέρα σου και ο οικοδεσπότης μας, ο ευγενικός σερ Μπί
γουελΤέβενς, γνωρίζετε πού βρισκόμαστε. Το Φεαργουέλ’ς 
Χεντ είναι μια μυστική και προστατευμένη τοποθεσία, κά
που στα βόρεια της Ουαλίας. Διάβασες το όνομα του χω
ριού φευγαλέα, τη νύχτα που σε έφεραν εδώ: Όκενχολτ. Και 
το έψαξες στον άτλαντα που είχε ο σερ Ρόμπερτ ανάμεσα 
στα βιβλία της βιβλιοθήκης του…

Έλεγα εκείνα τα λόγια στον καθρέφτη, ελπίζοντας να 
μου φέρουν λίγη γαλήνη. Δεν τα κατάφερα, όμως. Η καρ
διά μου άρχισε να χτυπάει πιο δυνατά, οι σκέψεις έτρεχαν 
μπερδεμένες.

— Έχεις δίκιο… Είναι απαίσια βιβλιοθήκη, το ξύλο είναι 
πολύ σκούρο… Κι εσύ, εξάλλου, θα ήθελες να είναι μαζί σου 
ο κύριος Οράτιος, για να σου δανείσει ένα από τα μυθιστο
ρήματά του γεμάτα περιπέτειες ή τρόμο, που διαβάζατε εδώ 
και χρόνια κρυφά από τον Λεοπόλδο. Και… να πάρει! έκα
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να, όταν ένα δάκρυ τελικά κύλησε στο μάγουλό μου, απεί
θαρχο και θυμωμένο σαν την ψυχή μου, που δεν μπορούσε 
να αποδεχτεί τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων, τα 
οποία με έκαναν να νιώθω σαν μια ανόητη μαριονέτα στα 
χέρια κάποιου αγνώστου.

Με μια απότομη κίνηση το σκούπισα με την παλάμη μου 
κι έπειτα έδωσα σ’ εκείνο τον μονόλογο το τέλος που θα 
ήθελα να ακούσω: 

— Άρα, Αϊρίν, τώρα θα είσαι καλό κορίτσι για να περά
σουν οι μέρες, θα ακούς τη θάλασσα να χτυπάει πάνω στα 
βράχια, θα διαβάζεις βαρετά βιβλία και τους τόμους της 
εγκυκλοπαίδειας, μέχρι να σου πουν (ποιος θα σου το πει; 
Η Σοφί; Ή ο ευγενέστατος σερ Ρόμπερτ;) ότι μπορείς να 
γυρίσεις στο σπίτι. Στο Λονδίνο, με τον Σέρλοκ, τον Λου
πέν και τον Οράτιο, με τον Λεοπόλδο και τις δουλειές του, 
το σέρι και την πίπα του. Με τον υπόκοσμο του λιμανιού 
και τους εγκληματίες που κρύβονται σαν τα ποντίκια, με 
τους αστυνομικούς της Σκότλαντ Γιαρντ και την ευγενική 
δεσποινίδα Λάνγκτρι, που υποστηρίζει ότι έχεις ταλέντο 
στο τραγούδι, με λίγα λόγια με όλους όσοι είναι κομμάτι 
της πραγματικής σου ζωής… 

Πήρα μια ανάσα και προσπάθησα να χαμογελάσω. 
— Γιατί έτσι θα γίνει, θα είσαι καλή και υπάκουη και για 

λίγες μέρες θα προσπαθήσεις να μην είσαι πολύ… η Αϊρίν.
Μέσα στη σιωπή που ακολούθησε, άκουσα το μπουλ

ντόγκ του σερ Ρόμπερτ να γαβγίζει. Κι έπειτα τον θόρυβο 
από τις ρόδες μιας άμαξας που πλησίαζε στο μονοπάτι.
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— Και τώρα, για να τελειώνουμε, είσαι έτοιμη να κατέ
βεις κάτω, όπως αρμόζει σε μια πραγματική πριγκίπισσα; 
αναρωτήθηκα φωναχτά.

Περίμενα μερικά δευτερόλεπτα προτού χτυπήσω το τα
κούνι του παπουτσιού μου στο κέντρο του καθρέφτη, όπου 
σχηματίστηκε μια σειρά από ρωγμές.




