


Ο Σον Γκέιγκαν· η Κίμπερλι Γκάμερ· η Κίμπερλι Μπρούερ, 
η μητέρα και ο θείος της Κίμπερλι Μπρούερ· η Μπριτ-

Ανν Κονόβερ· ο Τζέρεμι Χάσκιλ· δύο από τα μικρότερα αγό-
ρια ΝτιΠαολαντόνιο· ο Τσακ Μπίερς· η Μορίν Χάουαρντ· 
η Κέιλι Ζανέλα· ο Κρις Κάρτερ και ο Τζον Μαρκς (με μια 
μέρα διαφορά, θύματα της ίδιας σκάρτης παρτίδας, είπε 
κάποιος)· ο Κάρλο, που το επώνυμό του ποτέ δεν θυμάμαι· 
το αγόρι της Τέιλορ Μπόους, κι έπειτα η Τέιλορ Μπόους 
έναν χρόνο μετά· ο Πιτ Στόκτον· η εγγονή των παλιών μας 
γειτόνων· η Χέιλι Ντρίσκολ· η Σέινα Πιετρέφσκι· ο Ντού-
νεϊ Τζέικομπς και η μητέρα του· η Μελίσα Γκιλ· η Μέγκαν 
Μόροου· η Μέγκαν Χανόβερ· η Μέγκαν Τσίσολμ· η Μέ-
γκαν Γκριν· ο Χανκ Τσάμπλις· ο Τιμ και ο Πολ Φλόρες· ο 
Ρόμπι Σάιμονς· ο Ρίκι Τοντ· ο Μπράιαν Όλντριτς· ο Μάικ 
Άσμαν· η Σέριλ Σόκολ· η Σάντρα Μπρόουτς· ο Κεν και ο 
Κρις Λόουερι· η Λίσα Μοράλες· η Μαίρη Λιντς· η Μαίρη 
Μπρίτζες και η ανιψιά της, που ήταν συνομήλική της, και 
η φίλη της· ο πατέρας και ο θείος του Μίκι Χιουζ· δύο θείοι 
που σπανίως βλέπουμε. Ο παλιός μας δάσκαλος, ο κύριος 
Πολς. Ο αρχιφύλακας Ντέιβις στο 23ο. Η ξαδέρφη μας Τρέισι. 
Η ξαδέρφη μας Σάνον. Ο πατέρας μας. Η μητέρα μας. 





ΤΩΡΑ





«Βρέθηκε ένα πτώμα στις γραμμές της οδού Γκάρνι. Γυ-
ναικείο, απροσδιόριστης ηλικίας, μάλλον από υπερβολική 
δόση» λέει η συνάδελφος στο Κέντρο Επιχειρήσεων. 

Η Κέισι, σκέφτομαι. Είναι ένα τικ, ένα αντανακλαστι-
κό, κάτι διαπεραστικό και υποσυνείδητο που ζει εντός μου 
στέλνοντας εσπευσμένα το ίδιο μήνυμα στο ίδιο ποταπό 
τμήμα του εγκεφάλου μου κάθε φορά που γίνεται καταγ-
γελία στις Αρχές για κάποια γυναίκα. Έπειτα ακολουθεί 
το πιο λογικό κομμάτι μου, με αργό αλλά σταθερό ρυθμό, 
ληθαργικό, στερούμενο ενθουσιασμού, ένας ευσυνείδη-
τος, ανιαρός στρατιώτης που έρχεται για να μου υπενθυ-
μίσει πιθανότητες και στατιστικές: εννιακόσια θύματα από 
υπερβολική δόση πέρυσι στο Κένσινγκτον. Ούτε ένα απ’ 
αυτά η Κέισι. Επιπλέον, τούτος ο φρουρός με κατακρίνει: 
Φαίνεται πως έχεις ξεχάσει τη σημασία τού να είσαι επαγ-
γελματίας. Ίσιωσε τους ώμους σου. Χαμογέλασε λίγο. Έχε 
χαλαρό το πρόσωπό σου, μη σμίγεις τα φρύδια, μην κρεμάς 
το πιγούνι. Κάνε τη δουλειά σου. 

Όλη μέρα βάζω τον Λάφερτι να απαντάει στις κλήσεις 
που δεχόμαστε για περαιτέρω εξάσκηση. «Τώρα» του λέω 
κουνώντας το κεφάλι, κι εκείνος ξεροβήχει και σκουπίζει 
το στόμα του. Νευρικός.

«2613» λέει.
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Το νούμερο του περιπολικού μας. Σωστό. 
Η συνάδελφος από το Κέντρο Επιχειρήσεων συνεχίζει. 

Το άτομο που έκανε την αναφορά δεν έδωσε όνομα. Το τη-
λεφώνημα έγινε από κάποιον θάλαμο, έναν από τους κά-
μποσους που εξακολουθούν να βρίσκονται κατά μήκος της 
λεωφόρου Κένσινγκτον και, απ’ όσο γνωρίζω, τον μόνο 
που εξακολουθεί να λειτουργεί. 

Ο Λάφερτι με κοιτάζει. Τον κοιτάζω κι εγώ. Του κάνω 
νόημα. Κι άλλα. Ρώτησε να μάθεις κι άλλα.

«Κατάλαβα» λέει ο Λάφερτι στον ασύρματο. «Όβερ». 
Λάθος. Φέρνω τον δικό μου ασύρματο στο στόμα. Μι-

λάω με καθαρή φωνή. 
«Κάποια επιπλέον πληροφορία για την τοποθεσία;» 

λέω. 

Αφού τερματίζω την κλήση, κάνω μερικές υποδείξεις στον 
Λάφερτι, υπενθυμίζοντάς του να μη φοβάται να μιλάει 
ξεκάθαρα με το Κέντρο Επιχειρήσεων –πολλοί ψάρακες 
αστυνομικοί έχουν τη συνήθεια να μιλάνε με έναν κάπως 
επιτηδευμένο, αρρενωπό τρόπο που έχουν ξεσηκώσει κυ-
ρίως από ταινίες ή από την τηλεόραση– και υπενθυμίζο-
ντάς του, επίσης, να λαμβάνει από το Κέντρο όσο περισ-
σότερες λεπτομέρειες μπορεί.

Όμως, προτού ολοκληρώσω, ο Λάφερτι λέει ξανά: «Κα-
τάλαβα». 

Τον κοιτάζω. «Τέλεια» λέω. «Χαίρομαι». 
Τον γνωρίζω μόλις μια ώρα, όμως έχω αρχίσει να παίρ-

νω μια ιδέα για τον χαρακτήρα του. Μιλάει πολύ –ήδη γνω-
ρίζω γι’ αυτόν περισσότερα απ’ όσα θα μάθει ποτέ εκείνος 
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για μένα– και έχει δόλιες προθέσεις. Έχει βλέψεις. Με άλλα 
λόγια, ένας υποκριτής. Κάποιος που τρέμει τόσο πολύ μην 
τον αποκαλέσουν φτωχό ή αδύναμο ή ηλίθιο, που δεν θα 
παραδεχτεί ούτε καν τα σχετικά ελλείμματα που όντως 
έχει. Εγώ, από την άλλη, ξέρω ότι είμαι φτωχή. Περισσό-
τερο από ποτέ τώρα που οι επιταγές του Σάιμον έχουν 
σταματήσει να έρχονται. Είμαι αδύναμη; Πιθανόν, κατά 
κάποιες έννοιες: πεισματάρα ίσως, αδιάλλακτη, ξεροκέ-
φαλη, διστακτική στο να δεχτώ βοήθεια, ακόμα κι αν θα 
μου φαινόταν χρήσιμη. Και σωματικά φοβητσιάρα: δεν θα 
ριχτώ πρώτη μπροστά σε μια σφαίρα για έναν φίλο, δεν θα 
ριχτώ πρώτη μες στα αυτοκίνητα καταδιώκοντας κάποιον 
δράστη που εξαφανίζεται. Φτωχή: ναι. Αδύναμη: ναι. Ηλί-
θια: όχι. Δεν είμαι ηλίθια. 



Άργησα στην ενημέρωση σήμερα το πρωί. Ξανά. Ντρέ-
πομαι να παραδεχτώ ότι ήταν η τρίτη φορά μέσα σε 

έναν μήνα, και σιχαίνομαι να αργώ. Μια καλή αστυνομικός 
είναι πάντα στην ώρα της αν μη τι άλλο. Όταν μπήκα στον 
κοινόχρηστο χώρο –μια μελαγχολική, φωτεινή αίθουσα, χω-
ρίς έπιπλα, με μοναδικό στολίδι τις αφίσες με τους κανονι-
σμούς που ξεφλουδίζουν στον τοίχο– ο αρχιφύλακας Έχερν 
με περίμενε, με τα χέρια σταυρωμένα πάνω στο στέρνο του.

«Φιτζπάτρικ» είπε. «Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Εί-
σαι μαζί με τον Λάφερτι σήμερα στο 2613».

«Ποιος είναι ο Λάφερτι» είπα, προτού το καλοσκεφτώ. 
Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ, ειλικρινά. Ο Σεμπόφσκι, 
στη γωνία, γέλασε δυνατά μια φορά. 

Ο Έχερν είπε «Αυτός είναι ο Λάφερτι». Δείχνοντας. 
Και να τος, ο Έντι Λάφερτι, δεύτερη μέρα στο αστυνο-

μικό τμήμα. Ήταν απασχολημένος στην άλλη άκρη της αί-
θουσας, κοιτάζοντας το κενό αρχείο δραστηριοτήτων του. 
Μου έριξε μια γρήγορη και επιφυλακτική ματιά. Έπειτα 
έσκυψε, σαν να πρόσεξε κάτι στα παπούτσια του, που ήταν 
φρεσκοβαμμένα, σχεδόν λαμποκοπούσαν. Σούφρωσε τα 
χείλια του. Σφύριξε σιγανά. Εκείνη τη στιγμή σχεδόν τον 
λυπήθηκα.

Ύστερα μπήκε και κάθισε στη θέση του συνοδηγού.

*  *  *
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Πληροφορίες που έχω μάθει για τον Έντι Λάφερτι μέσα στην 
πρώτη ώρα της γνωριμίας μας: είναι σαράντα τριών, δηλα-
δή έντεκα χρόνια μεγαλύτερός μου. Έγινε πρόσφατα δεκτός 
στην Αστυνομία της Φιλαδέλφειας. Δούλευε οικοδομή μέ-
χρι πέρυσι, όταν έδωσε τις εξετάσεις. («Η μέση μου» λέει ο 
Έντι Λάφερτι. «Ακόμα με ταλαιπωρεί καμιά φορά. Μην το 
πεις σε κανέναν».) Έχει μόλις ολοκληρώσει την πρακτική του 
εκπαίδευση. Έχει τρεις πρώην συζύγους και τρία παιδιά που 
κοντεύουν να ενηλικιωθούν. Έχει ένα σπίτι στα όρη Πόκο-
νο. Σηκώνει βάρη. («Ξημεροβραδιάζομαι στο γυμναστήριο» 
λέει ο Έντι Λάφερτι.) Έχει γαστροοισοφαγική παλινδρόμη-
ση. Κάπου κάπου υποφέρει από δυσκοιλιότητα. Μεγάλωσε 
στη Νότια Φιλαδέλφεια και τώρα ζει στο Μέιφερ. Μοιράζε-
ται εισιτήρια διαρκείας των Ιγκλς με έξι φίλους. Η πιο πρό-
σφατη πρώην σύζυγός του ήταν είκοσι χρονών. («Ίσως αυτό 
να ήταν το πρόβλημα» λέει ο Λάφερτι «ότι ήταν ανώριμη».) 
Παίζει γκολφ. Έχει δύο ημίαιμα πιτ μπουλ, τον Τζίμπο και την 
Τζέινι, που τα έσωσε από κυνομαχίες. Στο γυμνάσιο έπαιζε 
μπέιζμπολ. Μάλιστα, ένας από τους συμπαίκτες του τότε 
ήταν ο αρχιφύλακας της διμοιρίας μας, ο Κέβιν Έχερν, και ο 
αρχιφύλακας Έχερν ήταν που του πρότεινε να σκεφτεί να γί-
νει αστυνομικός. (Κάτι σ’ αυτό μου φαίνεται λογικό.)

Πληροφορίες που ο Έντι Λάφερτι έχει μάθει για μένα 
μέσα στην πρώτη ώρα της γνωριμίας μας: μου αρέσει το 
παγωτό φιστίκι. 




