


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

«Έχουμε τη Γιορτή των Νεκρών αυτό τον μήνα, κύριε, και 
το νησί σφύζει από κόσμο» είπε ο ευτραφής ξενοδόχος. 
Και πρόσθεσε: «Λυπάμαι πολύ, κύριε».

Κοίταζε με ανυπόκριτη στενοχώρια τον ψηλό γενειο-
φόρο άντρα που στεκόταν μπροστά στον πάγκο απέναντί 
του. Αν και ο ταξιδιώτης φορούσε έναν λιτό καφετί χιτώνα 
και το μαύρο καπέλο του δεν έφερε κανένα διακριτικό, από 
την αύρα εξουσίας που απέπνεε ήταν φανερό ότι επρόκει-
το για κάποιον υψηλόβαθμο αξιωματούχο – το είδος του 
επισκέπτη στον οποίο θα μπορούσε να χρεώσει κανείς ένα 
σεβαστό ποσό για μια διανυκτέρευση.

Μια ενοχλημένη έκφραση ζωγραφίστηκε στα βαριά χα-
ρακτηριστικά του γενειοφόρου. Σκουπίζοντας τον ιδρώτα 
από το μέτωπό του, είπε στον γεροδεμένο άντρα που τον 
συνόδευε:

«Την είχα ξεχάσει τη Γιορτή των Νεκρών! Έπρεπε να 
το σκεφτώ όταν είδα τους βωμούς που έχουν στήσει στον 
δρόμο οι ντόπιοι. Είναι το τρίτο ξενοδοχείο που δεν έχει 
δωμάτιο· νομίζω πως πρέπει να το ξεχάσουμε. Καλύτερα 
να συνεχίσουμε τον δρόμο μας και να διανυκτερεύσουμε 
στην πόλη Τσιν-χουά. Τι ώρα λες να φτάσουμε;»

Ό σύντροφός του ανασήκωσε τους φαρδείς του ώμους.
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«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά, κύριε. Το βόρειο κομ-
μάτι της περιφέρειας Τσιν-χουά δεν το γνωρίζω καλά, και 
το σκοτάδι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. 
Πρέπει να περάσουμε και δυο τρία ποτάμια. Ίσως καταφέ-
ρουμε να φτάσουμε στην πόλη κατά τα μεσάνυχτα – αν 
είμαστε τυχεροί στα πορθμεία».

Ό γηραιός υπάλληλος που άναβε το κερί στον πάγκο 
κατάφερε να πιάσει το βλέμμα του ξενοδόχου και είπε με 
τη στριγκιά φωνή του:

«Γιατί δεν δίνουμε στον κύριο το Κόκκινο Περίπτερο;»
Ό ξενοδόχος έτριψε το στρογγυλό πιγούνι του και είπε 

διστακτικά:
«Ωραία διαμερίσματα, βέβαια. Βλέπουν δυτικά και είναι 

δροσερά όλο το καλοκαίρι. Μόνο που δεν έχουν αεριστεί 
καλά και…»

«Αφού είναι διαθέσιμα, μου κάνουν!» τον διέκοψε από-
τομα ο γενειοφόρος. «Είμαστε στον δρόμο από το πρωί». 
Και αφού στράφηκε στον σύντροφό του, πρόσθεσε: «Φέρε 
τις αποσκευές μας και δώσε τα άλογα στον ιπποκόμο!».

«Είστε ευπρόσδεκτοι στα διαμερίσματά μας, κύριε» συνέ-
χισε ο ξενοδόχος, «αλλά οφείλω να σας ενημερώσω ότι…»

«Μπορείς να χρεώσεις ό,τι νομίζεις, δεν με πειράζει» 
τον διέκοψε ξανά ο συνομιλητής του. «Δώσε μου το βιβλίο 
να υπογράψω».

Ό ξενοδόχος άνοιξε το ογκώδες βιβλίο στη σελίδα 
με την ημερομηνία «Εικοστή όγδοη Ημέρα της Έβδομης 
Σελήνης» και το έσπρωξε προς το μέρος του. Ό επισκέ-
πτης ύγρανε τη γραφίδα του στο πλακάκι της μελάνης και 
έγραψε με αδρούς χαρακτήρες: «Τι Γιεν-τγέι, Επίτροπος 
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της περιοχής του Που-γιανγκ, καθ’ οδόν προς την πόλη 
του επιστρέφοντας από την πρωτεύουσα. Συνοδευόμενος 
από έναν εκ των βοηθών του, ονόματι Μα Γιουνγκ». Κα-
θώς επέστρεφε το βιβλίο, το μάτι του έπεσε στο όνομα του 
ξενοδοχείου, που δέσποζε στο εξώφυλλο με δυο μεγάλους 
χαρακτήρες: «Αιώνια Ευδαιμονία».

«Είναι ξεχωριστή τιμή για μας να φιλοξενούμε τον επί-
τροπο της γειτονικής περιοχής!» είπε ευγενικά ο ξενοδό-
χος. Κοιτάζοντας όμως τις πλάτες των δύο αντρών που 
απομακρύνονταν μουρμούρισε: «Δεν μου αρέσει και πολύ 
αυτή η σύμπτωση. Είναι γνωστό ότι ο τύπος αυτός είναι 
μεγάλο λαγωνικό. Ελπίζω να μην υποπέσει στην αντίληψή 
του…». Κούνησε το κεφάλι με δυσπιστία.

Ό γηραιός υπάλληλος οδήγησε τον Δικαστή Τι από την 
αίθουσα υποδοχής στην κεντρική αυλή που την πλαισίω-
ναν μεγάλα διώροφα κτίρια. Δυνατές φωνές και τραντα-
χτά γέλια αντηχούσαν πίσω από τα φωτισμένα χάρτινα 
παράθυρα. «Όλα γεμάτα! Όύτε γωνιά ελεύθερη!» μουρ-
μούρισε ο υπάλληλος με το γκρίζο γένι καθώς περνούσε 
τον δικαστή από την ψηλή διακοσμητική πύλη στο πίσω 
μέρος της αυλής.

Βρέθηκαν σε έναν όμορφο περιτοιχισμένο κήπο. Το φεγ-
γαρόφως έλουζε τους ανθισμένους θάμνους και την ασά-
λευτη επιφάνεια μιας τεχνητής λιμνούλας με χρυσόψαρα. 
Ό Δικαστής Τι σκούπισε το πρόσωπό του με το μακρύ του 
μανίκι· ακόμα και στον ανοιχτό χώρο η ατμόσφαιρα ήταν 
ζεστή και αποπνικτική. Μπερδεμένοι ήχοι από τραγούδια, 
γέλια και γρατσουνίσματα έγχορδων οργάνων έφταναν 
στα αυτιά του από το κτίριο δεξιά του.
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«Το γλέντι δεν σταματά ποτέ εδώ!» παρατήρησε ο δι-
καστής.

«Μόνο το πρωί δεν ακούγεται μουσική στο Νησί του 
Παραδείσου, κύριε!» είπε ο γέρος με περήφανο ύφος. «Σε 
όλα τα σπίτια το γλέντι ξεκινά λίγο πριν από το μεσημέρι. 
Και μετά οι ώρες μπλέκονται, σερβίρουν το γεύμα, και πριν 
τελειώσει το γεύμα έχουν σερβίρει το απογευματινό και 
μετά το βραδινό. Και σε όλα τα σπίτια προσφέρουν πρό-
γευμα το επόμενο πρωί. Είναι πολύ ζωντανό μέρος το Νησί 
του Παραδείσου, κύριε. Θα δείτε!»

«Ελπίζω να μην το δω. Είχα πολύ κουραστικό ταξίδι 
και πρέπει να συνεχίσω αύριο το πρωί. Θέλω να πέσω για 
ύπνο νωρίς. Το δωμάτιό μου είναι ήσυχο, υποθέτω».

«Ασφαλώς, κύριε, ασφαλώς! Πολύ ήσυχο!» ψέλλισε ο 
γέρος με το γκρίζο γένι. Προχώρησε γρήγορα και οδήγησε 
τον δικαστή σε έναν μακρύ, μισοσκότεινο διάδρομο. Στο 
τέλος υπήρχε μια ψηλή πόρτα.

Ό γηραιός υπάλληλος σήκωσε το φανάρι του και το 
φως έπεσε πάνω στα φύλλα της πόρτας με την περίτεχνη 
ξυλόγλυπτη επιφάνεια και την πλούσια διακόσμηση από 
χρυσή λάκα. Σπρώχνοντας τη βαριά πόρτα, είπε:

«Το διαμέρισμα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ξενο-
δοχείου, κύριε. Έχει πολύ ωραία θέα στο πάρκο. Και είναι 
πολύ ήσυχο».

Έδειξε στον δικαστή έναν μικρό προθάλαμο με μια 
πόρτα στην κάθε του πλευρά. Τράβηξε την κουρτίνα της 
πόρτας που βρισκόταν δεξιά και πέρασε πρώτος σε ένα 
ευρύχωρο δωμάτιο. Αφού άναψε τα δυο κηροπήγια που 
βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι στο κέντρο του δωματίου, 
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προχώρησε στο βάθος και άνοιξε την μπαλκονόπορτα και 
το παράθυρο.

Ό Δικαστής Τι παρατήρησε πως ο χώρος μύριζε μού-
χλα και υγρασία, αλλά το δωμάτιο έδειχνε αρκετά άνετο. 
Το τραπέζι και οι τέσσερις καρέκλες με τις ψηλές πλάτες 
ήταν φτιαγμένα από σκαλιστό σανταλόξυλο στο φυσικό 
του χρώμα και περασμένο με γυαλιστερό βερνίκι. Ό κα-
ναπές στον τοίχο δεξιά ήταν από το ίδιο υλικό, όπως και η 
τουαλέτα στον απέναντι τοίχο – όλα παλιά κομμάτια αξίας. 
Όι πίνακες από πάπυρο με παραστάσεις πουλιών και λου-
λουδιών που κοσμούσαν τους τοίχους ήταν εξαιρετικής 
ποιότητας. Είδε ότι η πίσω πόρτα έβγαζε σε μια φαρδιά βε-
ράντα, που τις τρεις πλευρές της έκλεινε ένα πυκνό παρα-
πέτασμα από φυλλώματα γλυσίνας που κρέμονταν από το 
μπαμπού καφασωτό πάνω από το κεφάλι τους. Μπροστά 
και χαμηλά έβλεπε κανείς μια σειρά πυκνούς ψηλούς θά-
μνους και πιο πέρα ένα μεγάλο πάρκο που φωτιζόταν από 
φαναράκια περασμένα σε πολύχρωμες μεταξωτές γιρλά-
ντες που κρέμονταν ανάμεσα στα ψηλά δέντρα. Πιο κάτω 
ορθωνόταν ένα διώροφο κτίριο που μισοφαινόταν πίσω 
από τα πράσινα φυλλώματα. Εκτός από κάποια σιγανή 
μουσική που ερχόταν από εκεί, το δωμάτιο ήταν πραγμα-
τικά πολύ ήσυχο.

«Αυτό είναι το καθιστικό, κύριε» είπε ο γέρος με το 
γκρίζο γένι με έναν τόνο δουλοπρέπειας στη φωνή του. 
«Το υπνοδωμάτιο είναι από την άλλη πλευρά».

Όδήγησε τον δικαστή πίσω στον προθάλαμο και ξε-
κλείδωσε τη βαριά πόρτα στα αριστερά, χρησιμοποιώντας 
ένα κλειδί με περίτεχνο σχέδιο.
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«Γιατί τόσο περίπλοκη κλειδαριά;» ρώτησε ο Δικαστής 
Τι. «Σπάνια βρίσκει κανείς κλειδαριές στις εσωτερικές πόρ-
τες. Φοβάστε τους κλέφτες;»

Ό γέρος χαμογέλασε πονηρά.
«Στους φιλοξενούμενούς μας αρέσει… να μην τους 

ενοχλούν, κύριε!» Κάγχασε και συνέχισε γρήγορα: «Τις 
προάλλες κάποιος έσπασε την κλειδαριά, αλλά την αντι-
καταστήσαμε με μια παρόμοια, που ανοίγει και απ’ έξω και 
από μέσα».

Το υπνοδωμάτιο είχε κι αυτό πολυτελή επίπλωση. Το 
τεράστιο κρεβάτι με ουρανό στα αριστερά, το τραπέζι και 
οι καρέκλες μπροστά του, ο νιπτήρας και η τουαλέτα στην 
απέναντι γωνία ήταν όλα από σκαλιστό ξύλο, βαμμένο με 
κατακόκκινη λάκα. Όι κουρτίνες του κρεβατιού ήταν από 
βαρύ κόκκινο μπροκάρ, και ένα παχύ κόκκινο χαλί σκέπα-
ζε το πάτωμα. Όταν ο υπάλληλος άνοιξε τα παντζούρια 
του μοναδικού παραθύρου στον πίσω τοίχο, ο δικαστής 
είδε ξανά, μέσα από τις βαριές σιδερένιες βέργες, το πάρκο 
στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου.

«Να υποθέσω ότι τα διαμερίσματα αυτά ονομάζονται 
Κόκκινο Περίπτερο επειδή το υπνοδωμάτιο είναι ντυμένο 
στα κόκκινα;»

«Ακριβώς, κύριε. Το διαμέρισμα είναι ογδόντα ετών. 
Ύπάρχει από τότε που χτίστηκε το ξενοδοχείο. Θα στείλω 
μια καμαριέρα με το τσάι. Η Εντιμότητά σας θα δειπνήσει 
έξω;»

«Όχι. Πες να μου σερβίρουν το βραδινό μου ρύζι εδώ».
Όταν γύρισαν στο καθιστικό, ο Μα Γιουνγκ μπήκε στο 

δωμάτιο κουβαλώντας δυο μεγάλους σάκους με τις απο-
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σκευές τους. Ό γέρος εξαφανίστηκε αθόρυβα ακροπατώ-
ντας στα τσόχινα παπούτσια του. Ό Μα Γιουνγκ άνοιξε 
τους σάκους και άρχισε να απλώνει τους χιτώνες του Δικα-
στή Τι στον καναπέ. Είχε φαρδύ πρόσωπο με βαρύ σαγόνι, 
και το μόνο πράγμα που ξεχώριζε πάνω στο λείο του δέρ-
μα ήταν ένα κοντό μουστάκι. Παλιότερα ήταν ληστής των 
δρόμων, αλλά μερικά χρόνια πριν είχε αλλάξει ζωή και είχε 
μπει στην υπηρεσία του Δικαστή Τι. Ως δεινός πυγμάχος 
και παλαιστής, είχε φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος στον δικαστή 
σε περιπτώσεις σύλληψης σκληρών εγκληματιών και στην 
εκτέλεση επικίνδυνων αποστολών.

«Μπορείς να κοιμηθείς εδώ, στον καναπέ» του είπε ο 
δικαστής. «Μια νύχτα είναι. Θα γλιτώσεις τη φασαρία να 
τρέχεις έξω να βρεις δωμάτιο».

«Α, δεν πειράζει. Κάπου θα βρω να μείνω!» απάντησε 
εύθυμα ο βοηθός του.

«Αρκεί να μην ξοδέψεις όλα σου τα χρήματα στο κρασί 
και στις γυναίκες!» είπε ξερά ο Δικαστής Τι. «Ό τζόγος και 
η πορνεία ανθούν στο Νησί του Παραδείσου. Ξέρουν πώς 
να γδέρνουν τον κόσμο!»

«Εμένα δεν μπορεί να με γδάρει κανείς!» είπε ο Μα 
Γιουνγκ με πλατύ χαμόγελο. «Αλήθεια όμως, γιατί το λένε 
νησί αυτό το μέρος;»

«Επειδή περιβάλλεται από ποτάμια και κανάλια, φυ-
σικά. Ας μείνουμε όμως στο θέμα μας! Θυμήσου το όνο-
μα της μεγάλης γέφυρας, Μα Γιουνγκ, την πέτρινη αψί-
δα που είδαμε την ώρα που μπαίναμε στην πόλη. Γέφυρα 
της Ψυχικής Μετάβασης, έτσι λέγεται, επειδή η τρυφηλή 
ατμόσφαιρα του Νησιού του Παραδείσου ξελογιάζει τον 
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επισκέπτη! Και εσύ έχεις καλό βαλάντιο για ξόδεμα. Δεν 
κληρονόμησες δυο ράβδους χρυσού από τον θείο σου 
στην πρωτεύουσα;»

«Ναι! Μόνο που το χρυσάφι αυτό δεν πρόκειται να το 
αγγίξω, κύριε! Όταν γεράσω θα αγοράσω ένα σπιτάκι και 
μια βαρκούλα στο χωριό μου με αυτά τα χρήματα. Έχω 
όμως και δυο αργυρά νομίσματα, και με αυτά θα δοκιμάσω 
την τύχη μου!»

«Φρόντισε να είσαι εδώ αύριο το πρωί πριν από το πρό-
γευμα. Θα ξεκινήσουμε νωρίς· θέλουμε γύρω στις τέσσερις 
ώρες για να διασχίσουμε το βόρειο κομμάτι της περιφέ-
ρειας Τσιν-χουά. Θα φτάσουμε στην πόλη Τσιν-χουά κατά 
το μεσημέρι. Πρέπει να κάνω οπωσδήποτε μια εθιμοτυπική 
επίσκεψη στον παλιό μου φίλο, τον Επίτροπο Λο. Δεν γί-
νεται να περάσω από την περιοχή του χωρίς να σταματή-
σω να τον δω. Μετά θα συνεχίσουμε για το Που-γιανγκ».

Ό αφοσιωμένος βοηθός υποκλίθηκε και καληνύχτισε 
τον δικαστή. Περνώντας μπροστά από τη γοητευτική νεα-
ρή καμαριέρα που έφερνε το τσάι, της έκλεισε πονηρά το 
μάτι.

«Θα πάρω το τσάι μου έξω στη βεράντα» της είπε ο Δι-
καστής Τι. «Σε παρακαλώ να μου σερβίρεις και το βραδινό 
μου ρύζι εκεί».

Μόλις η καμαριέρα απομακρύνθηκε, ο δικαστής βγή-
κε στη βεράντα. Άφησε το ψηλό του κορμί να γλιστρήσει 
αργά στην μπαμπού καρέκλα που βρισκόταν δίπλα σε ένα 
στρογγυλό τραπεζάκι. Τεντώνοντας τα πονεμένα του πό-
δια και ρουφώντας απολαυστικά το τσάι του, σκέφτηκε με 
ικανοποίηση πως όλα είχαν πάει καλά τις δύο εβδομάδες 
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της διαμονής του στην πρωτεύουσα. Τον είχαν καλέσει 
από το Μητροπολιτικό Δικαστήριο για να δώσει περισσό-
τερες λεπτομέρειες για μια υπόθεση που είχε εξιχνιάσει τον 
προηγούμενο χρόνο και στην οποία εμπλεκόταν ένας βου-
διστικός ναός της περιοχής του. Τώρα ανυπομονούσε να 
γυρίσει στην έδρα του. Ήταν κρίμα που οι πλημμύρες τον 
είχαν αναγκάσει να κάνει όλη αυτή την παράκαμψη μέσω 
της περιφέρειας Τσιν-χουά, εντέλει όμως δεν ήταν παρά 
μία μέρα καθυστέρηση. Παρόλο που η τρυφηλή ατμόσφαι-
ρα του Νησιού του Παραδείσου του προξενούσε αποστρο-
φή, ήταν τυχερός που είχε βρει αυτό το ήσυχο διαμέρισμα 
σε ένα τόσο πολυτελές ξενοδοχείο. Σύντομα θα έκανε ένα 
γρήγορο μπάνιο, θα έτρωγε ένα λιτό γεύμα και μετά θα 
είχε όλη τη νύχτα μπροστά του για να ξεκουραστεί.

Καθώς πήγε να γείρει πίσω στην καρέκλα του, ξαφνικά 
κοκάλωσε. Είχε μια έντονη αίσθηση ότι κάποιος τον παρα-
κολουθούσε. Γύρισε κι έριξε μια γρήγορη ματιά στο σαλόνι 
πίσω του. Δεν ήταν κανείς. Σηκώθηκε και περπάτησε στη 
βεράντα μέχρι το καγκελόφραχτο παράθυρο του Κόκκινου 
Δωματίου. Κοίταξε μέσα, αλλά δεν είδε κανέναν. Στη συ-
νέχεια έσκυψε πάνω από τα κάγκελα και εξέτασε τους πυ-
κνούς θάμνους που κάλυπταν όλο τον χώρο κάτω από τη 
βεράντα. Όσο μπορούσαν να δουν τα μάτια του, τίποτα δεν 
σάλευε μέσα στις σκοτεινές σκιές. Παρατήρησε όμως μια 
δυσάρεστη οσμή, σαν μυρωδιά σαπισμένων φύλλων. Ξανα-
κάθισε στην καρέκλα του. Μάλλον ήταν η φαντασία του.

Τράβηξε την καρέκλα του κοντά στα κάγκελα και κοί-
ταξε πέρα το πάρκο· τα πολύχρωμα φαναράκια ανάμεσα 
στα φυλλώματα πρόσφεραν ένα ευχάριστο θέαμα. Αλλά 
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δεν μπορούσε να ξαναβρεί την προηγούμενη, χαλαρή του 
διάθεση. Η ζεστή, ασάλευτη ατμόσφαιρα γινόταν αποπνι-
κτική· το άδειο πάρκο έμοιαζε τώρα να αποπνέει μια απει-
λητική αύρα.

Ένα θρόισμα ανάμεσα στα φύλλα της γλυσίνας δεξιά 
τον έκανε να στρέψει το κεφάλι ξαφνιασμένος. Διέκρινε 
αμυδρά μια κοπέλα να στέκεται στην άκρη της βεράντας, 
πίσω από το παραπέτασμα που σχημάτιζε το φύλλωμα της 
γλυσίνας με τα μπλε λουλούδια. Ανακουφισμένος, έστρε-
ψε τα μάτια του στο πάρκο και είπε:

«Αν έχεις την καλοσύνη, ακούμπησε τον δίσκο σε αυτό 
εδώ το τραπεζάκι».

Ένα απαλό γέλιο ακούστηκε για απάντηση. Γύρισε και 
κοίταξε ξανά σαστισμένος. Δεν ήταν η καμαριέρα που πε-
ρίμενε, αλλά μια ψηλή κοπέλα ντυμένη με ένα μακρύ φό-
ρεμα από λεπτή λευκή γάζα. Τα γυαλιστερά μαλλιά της 
κρέμονταν λυτά. Της είπε με μεταμέλεια:

«Με συγχωρείς, νόμιζα πως ήταν η καμαριέρα».






