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Κεφάλαιο 1

ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΞΑ

Α ν η μαμά μου είχε φανταστεί ποτέ τι θα έκανα με 
το αγαπημένο της φόρεμα, νομίζω πως τελικά δε 
θα το είχε αγοράσει. Ούτε θα μου το άφηνε κλη-

ρονομιά μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ και μερικές εβδο-
μάδες, από τότε που ήρθε η άνοιξη, τα είχαμε στοιβάξει 
όλα στο δωμάτιό μου, μπροστά από τις ανοιχτές ντουλά-
πες, για να δούμε ποια μου πήγαιναν και να αποφασίσου-
με τι θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Με βοηθούσαν η δεσποινίς 
Φάουλερ και ο καημένος ο κύριος Νέλσον, που όχι μόνο 
δε σκάμπαζε από γυναικείες τουαλέτες, αλλά ήταν ανα-
γκασμένος να μπαινοβγαίνει διαρκώς στο δωμάτιο όπου 
τα δοκίμαζα για να μην κινδυνεύσει να δει με τα εσώρουχα 
μια δεσποινίδα με καλή ανατροφή σαν εμένα (αυτά ήταν 
τα λόγια του, φυσικά).

Εμένα δε με ένοιαζε καθόλου αν θα με έβλεπε με τα εσώ-
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ρουχα ο κύριος Νέλσον, ύστερα απ’ όλες τις περιπέτειες 
που είχαμε περάσει μαζί. Ίσως γιατί, παρά τα δεκατέσσερά 
μου χρόνια, ήταν πραγματικά ελάχιστες οι καμπύλες που 
διακρίνονταν κάτω από τα εσώρουχα ή ίσως επειδή ο κύριος 
Νέλσον ήταν για μένα σαν δεύτερος πατέρας.

Κι αυτό έκανε ακόμα πιο περίπλοκη την κατάσταση, μια 
και ο πατέρας μου, ο Λεοπόλδος Άντλερ, ο πλούσιος βιο-
μήχανος, στην πραγματικότητα δεν ήταν ο αληθινός μου 
πατέρας. Με βάση τα όσα ήξερα για τον αληθινό μου πα-
τέρα, θα μπορούσε ακόμα και να ήταν ο κύριος Νέλσον, 
αν δεν υπήρχε η διαφορά στο χρώμα του δέρματός μας, 
αφού το δικό του ήταν σαν το μαόνι του καθιστικού μετά το 
γυάλισμα με λάδι που του έκανε η δεσποινίς Φάουλερ, και 
το δικό μου, αντίθετα, ήταν τρομερά χλωμό, μ’ εκείνες τις 
φακίδες που πρόδιδαν αναμφίβολα ότι ήμουν ένα κορίτσι 
από τον Βορρά. Ήμουν πολύ αδύνατη, πολύ ψηλή (τον τε-
λευταίο χρόνο είχα ψηλώσει εντυπωσιακά και τώρα έφτανα 
τους φίλους μου) και με μακρύ λαιμό. Ήμουν χαριτωμένη, 
πολύ χαριτωμένη. Μου το έλεγαν συχνά. Και αυτό με υπο-
χρέωνε να συνειδητοποιώ κάτι που, αντί να με χαροποιεί, 
περισσότερο με ενοχλούσε. Ευτυχώς, όταν έβγαινα από το 
σπίτι, δεν ήμουν σχεδόν ποτέ μόνη, αλλά μπορούσα πάντα 
να βασίζομαι στη σταθερή συντροφιά των δύο καλών μου 
φίλων Αρσέν Λουπέν και Σέρλοκ Χολμς.

Ότι ήμουν τυχερή ίσως το πίστευα μόνο εγώ, γιατί ούτε ο 
κύριος Οράτιος Νέλσον ούτε ο πατέρας μου ήταν χαρούμε-
νοι γι’ αυτές τις συναναστροφές μου. Οι λόγοι ήταν εύκολα 
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κατανοητοί: με τον Σέρλοκ και τον Λουπέν τριγύριζα στην 
πόλη, συχνά έχανα τα μαθήματα τραγουδιού (που μόλις 
πριν από λίγους μήνες είχα ορκιστεί πως θα ήταν η μονα-
δική πραγματική μου απασχόληση) και, με λίγα λόγια, κιν-
δύνευα να μην αξιοποιήσω καμία από τις δυνατότητες που 
μπορούσε να μου εξασφαλίσει ο πατέρας μου.

Λίγους μήνες αφότου η εκπαίδευσή μου είχε ανατεθεί σε 
έναν αφηρημένο παιδαγωγό, είχα γραφτεί στο Κολέγιο Θη-
λέων Χόλκομπ, ένα ιδιωτικό σχολείο στην είσοδο της πό-
λης. Πολλές συνομήλικές μου θα έκαναν τα πάντα για να 
φοιτήσουν εκεί. Εγώ το έβρισκα φριχτό. Προσευχόμασταν 
αντί να μελετάμε ιστορία και γεωγραφία. Και μαθαίναμε να 
καθόμαστε σωστά στο τραπέζι αντί να ασχολούμαστε με τα 
μαθηματικά. Μια φορά μόνο είχα προσπαθήσει να μιλήσω, 
στην τάξη, μπροστά στην καθηγήτριά μας (χλωμή και ξερα-
κιανή σαν κατσίκα με αλμπινισμό) για τις ανακαλύψεις που 
δημοσίευε εκείνη την εποχή ο κύριος Κάρολος Δαρβίνος 
και, ως μοναδική απάντηση, έλαβα μια πρόσκληση για το 
γραφείο της διευθύντριας.

«Πώς ενημερωθήκατε γι’ αυτά τα ακατάλληλα αναγνώ-
σματα, δεσποινίς Άντλερ;» με είχε ρωτήσει, εξαιρετικά συ-
νοφρυωμένη.

«Από τον πατέρα μου, κυρία», της είχα απαντήσει, κάνο-
ντάς τη να χλωμιάσει ακόμα περισσότερο. «Έχει τα έργα του 
κυρίου Κάρολου Δαρβίνου στο κομοδίνο του. Και σήμερα, 
στο πρωινό, είπε ότι θα άξιζε τον κόπο να χρηματοδοτήσει 
κανείς τις μελέτες του, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό».
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Η απάντηση αυτή μου κόστισε μια τιμωρία και μια επι-
στολή στο σπίτι, με την οποία καλούσε τον καημένο τον 
Λεοπόλδο στο ίδιο γραφείο.

«Αϊρίν, καλή μου, ανησυχώ για την πορεία των σπουδών 
σου…» μου είχε πει τελικά ο μπαμπάς, το βράδυ, νιώθοντας 
υποχρεωμένος να με επιπλήξει κάπως.

Δεν τα είχε καταφέρει όμως. Γιατί, στο βάθος, συμφω-
νούσε μαζί μου. Και αυτό σήμαινε πως, ακόμα πιο στο βά-
θος, δεν μπορούσε να απορρίψει ούτε τους φίλους μου.

Ήμασταν συνέχεια οι τρεις μας, εκείνη την περίοδο. 
Μια περίοδος που, ωστόσο, έφτανε στο τέλος της, παρό-
τι εγώ δεν το ήξερα τότε, και μάλιστα εξαιτίας μου. Μας 
είχαν ενώσει το ίδιο επαναστατικό πνεύμα και μια κάπως 
υπεροπτική διάθεση απέναντι στη ζωή και μας είχαν χωρί-
σει, κρυφά (αν κι εγώ άρχιζα κάπως αόριστα να το αντιλαμ-
βάνομαι), κάποια μπερδεμένα εφηβικά συναισθήματα που 
εμφανίζονταν κατά καιρούς ανάμεσά μας. Δεν ήταν, όμως, 
χρυσάφι, όπως μου φαινόταν τότε, αλλά μάλλον θραύσμα-
τα μαρμαρυγία που έλαμπαν στον ήλιο.

Ο Σέρλοκ με είχε σφίξει πάνω του, μια φορά, και με είχε 
φιλήσει, αν και παραληρούσε από τη νύστα, όπως σφίγγεις 
την αγαπημένη σου (απ’ ό,τι ήξερα τουλάχιστον από κά-
ποια μυθιστορήματα). Και με είχε φιλήσει κι ο Αρσέν, αλλά 
όχι στον ύπνο του. Και όχι μόνο μια φορά.

Τον είχα φιλήσει κι εγώ και είναι μάταιο να χάνεις χρόνο 
με ψευτοντροπές, όταν γράφεις για τον εαυτό σου: μου είχε 
αρέσει. Θα ήθελα να τον ξαναφιλήσω, αν μπορούσα. Και αν 
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δε φοβόμουν ότι τα φιλιά αυτά θα διατάρασσαν για πάντα 
την ισορροπία της περιπετειώδους τριάδας μας.

Αυτά ήταν, λοιπόν, τα συναισθήματά μου όταν, στην 
άμαξα που μας οδηγούσε στο Κένινγκτον Όβαλ, στις 16 
Μαρτίου 1872, προσπαθούσα να φορέσω, χωρίς να την κα-
ταστρέψω, την τουαλέτα της μητέρας μου για να παίξω τον 
ρόλο μιας ευγενούς κυρίας που την είχαν καλέσει στον τε-
λικό του Κυπέλλου Αγγλίας, για τον οποίο είχαν αγοράσει 
εισιτήρια οι δύο φίλοι μου.

Ή τουλάχιστον αυτό με είχαν κάνει να πιστέψω.
— Θέλετε να βοηθήσετε λίγο; Ή θα κάθεστε εκεί να με 

κοιτάτε; τους ρώτησα, ενώ κόντευα να τρελαθώ με τις κό-
πιτσες του φορέματος καθώς η άμαξα τρανταζόταν στους 
στενούς δρόμους του Λονδίνου.

— Αν ήταν στο χέρι μου, θα έμενα να κοιτάζω… μου 
απάντησε ο Αρσέν, προκλητικός όπως πάντα, γυρίζοντας 
για μια στιγμή το κεφάλι και ρίχνοντας ένα βλέμμα στη μι-
σόγυμνη πλάτη μου.

Ο Σέρλοκ, δίπλα του, είχε πάρει τη συνηθισμένη περι-
φρονητική του έκφραση. Αυτό το κράμα αυστηρότητας και 
άρνησης απέναντι στο γεγονός ότι είμαι γυναίκα τον έκανε 
να μοιάζει περισσότερο με στρουθοκάμηλο (μακριά μύτη, 
μυτερή σαν ράμφος, και μαλλιά που πετούσαν σαν φτερά) 
παρά με την ιδιοφυΐα που είχα γνωρίσει.

— Έι! έκανα. Αν θέλετε να έρθω μαζί σας, χρειάζομαι 
βοή θεια… Αμέσως!

Οι δυο τους βιάστηκαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
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μου. Έπρεπε να σφίξουν, να ισιώσουν και να δέσουν και 
μπορούσα να αντιληφθώ κάθε δισταγμό τους, εκείνο τον 
συνδυασμό προσοχής και έκπληξης που νιώθει κανείς όταν 
αντιλαμβάνεται, ξαφνικά, πώς είναι φτιαγμένοι οι άλλοι.

Τελικά η άμαξα σταμάτησε ακριβώς μπροστά στην είσο-
δο του Κένινγκτον Όβαλ. Ο αμαξάς, που είχε δει να μπαί-
νουν στην άμαξα τρία παιδιά, παρατήρησε απαθής να κα-
τεβαίνουν δύο άντρες και μία κυρία που φορούσε ένα υπέ-
ροχο απογευματινό φόρεμα, κουμπωμένο μάλλον με πολύ 
πρόχειρο τρόπο.




