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Τα Πυρηναία όρη. Η Ντιάν Μπεργκ τα είδε να ορθώνονται 
μπροστά της την ώρα που διέσχιζε έναν λόφο. 

Ένα άσπρο φράγμα, ακόμη μακρινό, εκτεινόταν κατά 
μήκος του ορίζοντα, με δεκάδες λόφους να κυματίζουν 
αποκάτω. Ένα αρπακτικό πτηνό έκανε κύκλους στον ου-
ρανό. 

10 Δεκεμβρίου, εννιά το πρωί. 
Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη στο ταμπλό του αυτοκι-

νήτου της, έπρεπε να βγει στην επόμενη έξοδο και να κα-
τευθυνθεί νότια, προς την Ισπανία. Το παλιό της Lancia 
δεν είχε ούτε GPS ούτε δορυφορική πλοήγηση. Είδε μια 
πινακίδα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο: «Έξοδος 17, 
Μοντρεζό/Ισπανία 1 χλμ.».

Η Ντιάν είχε περάσει τη νύχτα στην Τουλούζη. Ένα φτη-
νό ξενοδοχείο, με μικροσκοπικό δωμάτιο, μικροσκοπική 
τηλεόραση κι ένα μπάνιο από μορφοποιημένο πλαστικό. 
Είχε ξυπνήσει μες στη νύχτα από αλλεπάλληλα ουρλια-
χτά. Με την καρδιά της να χτυπάει σαν τρελή, ανακάθισε 
στο κεφαλάρι του κρεβατιού, σε επιφυλακή. το ξενοδοχείο 
όμως παρέμενε εντελώς ήσυχο και στην αρχή πίστεψε πως 
το είχε ονειρευτεί, μέχρι που τα ουρλιαχτά επανήλθαν, 
αυτή τη φορά ακόμα πιο δυνατά. Το στομάχι της είχε γίνει 
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κόμπος, αλλά στη συνέχεια αντιλήφθηκε πως είχε στηθεί 
γατοκαβγάς κάτω από το παράθυρό της. Ύστερα από αυτό 
δυσκολεύτηκε πολύ να ξανακοιμηθεί. Μόλις την προη-
γούμενη μέρα ήταν στη Γενεύη και γιόρταζε με φίλους και 
συναδέλφους την αναχώρησή της. Είχε περιεργαστεί τη 
διακόσμηση του δωματίου της στο πανεπιστήμιο, διερω-
τώμενη πώς θα ήταν το επόμενο. 

Στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου, ενώ ξεκλείδωνε το αυ-
τοκίνητό της, εν μέσω του χιονιού που έλιωνε κι έπεφτε 
από τις οροφές των αυτοκινήτων, συνειδητοποίησε ξαφ-
νικά πως άφηνε πίσω τη νιότη της. Ήξερε ότι σε μια δυο 
εβδομάδες θα είχε ξεχάσει την προηγούμενη ζωή της. Και 
σε μερικούς μήνες θα είχε αλλάξει εις βάθος. Και δεν θα 
μπορούσε να γίνει διαφορετικά, δεδομένου του μέρους, 
που θα αποτελούσε τον διάκοσμο της ύπαρξής της τους 
επόμενους δώδεκα μήνες. «Να είσαι ο εαυτός σου» την είχε 
συμβουλεύσει ο πατέρας της. Βγαίνοντας από τον μικρό 
παράδρομο για να μπει στον ήδη γεμάτο κίνηση αυτοκι-
νητόδρομο, αναρωτιόταν αν αυτές οι αλλαγές θα ήταν θε-
τικές. Κάποιος είχε πει πως ορισμένες προσαρμογές είναι 
σαν ακρωτηριασμοί, κι εκείνη δεν μπορούσε παρά να ελπί-
ζει πως αυτό δεν θα ίσχυε στην περίπτωσή της. 

Δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται το Ινστι-
τούτο.

Όσους ήταν έγκλειστοι εκεί πέρα.
Όλη την προηγούμενη μέρα, αυτή η σκέψη είχε στοι-

χειώσει την Ντιάν: Δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα σταθώ στο 
ύψος των περιστάσεων. Παρόλο που προετοιμάστηκα και 
είμαι η πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη θέση, δεν έχω 
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ιδέα τι με περιμένει. Αυτοί οι άνθρωποι θα με διαβάσουν σαν 
ανοιχτό βιβλίο.

Τους σκεφτόταν ως ανθρώπους – όχι ως… τέρατα. 
Κι ωστόσο αυτό ήταν: πραγματικά τερατώδη άτομα, 

ανθρώπινα όντα με τόση απόκλιση από εκείνη, τους γονείς 
της κι όλους όσους γνώριζε, όση έχει η τίγρη από μια γάτα. 

Τίγρεις…
Έτσι έπρεπε να τους βλέπει: ως απρόβλεπτους, επικίν-

δυνους, ικανούς για ασύλληπτη αγριότητα. Έγκλειστες τί-
γρεις στο βουνό…

Στα διόδια, αντιλήφθηκε ότι, απορροφημένη καθώς 
ήταν από τις σκέψεις της, είχε ξεχάσει πού είχε βάλει το 
εισιτήριό της. Ο υπάλληλος την κοίταξε αυστηρά ενόσω 
εκείνη έψαχνε μανιωδώς στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου 
και στη συνέχεια στην τσάντα της. Εντούτοις δεν υπήρχε 
κάποια βία∙ δεν ήταν κανείς εκεί γύρω. 

Στον επόμενο κυκλικό κόμβο, πήρε την κατεύθυνση 
προς την Ισπανία και προς τα βουνά. Έπειτα από μερικά 
χιλιόμετρα, η κοιλάδα σταμάτησε απότομα. Οι πρώτοι λο-
φίσκοι από τους πρόποδες των Πυρηναίων έμοιαζαν να 
ξεφυτρώνουν από το έδαφος και ο δρόμος ήταν περιστοι-
χισμένος από δασόφυτα, στρογγυλά σαν στήθη υψώμα-
τα, που δεν είχαν καμία σχέση με τις μυτερές, δαντελωτές 
βουνοκορφές τις οποίες έβλεπε στο βάθος. Επίσης άλλαξε 
κι ο καιρός, καθώς το χιόνι έπεφτε πολύ πιο πυκνό. 

Ύστερα από μια στροφή, ο δρόμος άρχισε ξαφνικά να 
βλέπει σε άσπρα από το χιόνι λιβάδια, ποτάμια και δάση. 
Στην κορφή ενός λόφου είδε να κουρνιάζει ένας καθεδρι-
κός ναός γοτθικού ρυθμού περιστοιχισμένος από ένα μικρό 
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χωριό. Μέσα από το αδιάκοπο πηγαινέλα των υαλοκαθα-
ριστήρων, το τοπίο άρχισε να μοιάζει με παλιά γκραβούρα.

«Τα Πυρηναία δεν είναι Ελβετία» την είχε προειδοποιή- 
σει ο Σπίτζνερ.

Στην άκρη του δρόμου, ο όγκος του χιονιού γινόταν 
όλο και πιο μεγάλος. 

Μέσα από τις χιονονιφάδες, διέκρινε τα προειδοποιητικά 
φώτα που αναβόσβηναν, προτού δει την μπάρα. Το χιόνι 
έπεφτε όλο και πιο πυκνό. Οι άντρες της χωροφυλακής 
στέκονταν μέσα στο χιόνι κουνώντας τις φωτιζόμενες ρά-
βδους τους. Η Ντιάν πρόσεξε πως ήταν οπλισμένοι. Ένα 
ημιφορτηγό και δύο μοτοσικλέτες ήταν παρκαρισμένα στο 
βρόμικο χιόνι από την κάτω πλευρά, κάτω από τα ψηλά 
έλατα. Κατέβασε το παράθυρό της και οι τεράστιες πυκνές 
νιφάδες μούσκεψαν το κάθισμά της. 

«Τα χαρτιά σας, παρακαλώ, δεσποινίς μου».
Έσκυψε να τα βγάλει από το ντουλαπάκι. Άκουγε τα 

παράσιτα από τα μηνύματα στους ασυρμάτους τους, σε 
συνδυασμό με τον γρήγορο ρυθμό των υαλοκαθαριστή-
ρων της και τον όλο διαμαρτυρία θόρυβο που έκανε η εξά-
τμιση του αυτοκινήτου της. Μια παγωμένη υγρασία τύλιξε 
το πρόσωπό της. 

«Είστε δημοσιογράφος;»
«Ψυχολόγος. Πηγαίνω στο Ινστιτούτο Βαρνιέ».
Ο χωροφύλακας την περιεργάστηκε, σκυμμένος στο 

ανοιχτό παράθυρο. Ένας ψηλός ξανθός τύπος, κοντά στο 
ένα ενενήντα. Πίσω από το ηχητικό χαλί των ασυρμάτων, 
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η Ντιάν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη βοή του ορμητικού ποτα-
μού μέσα στο δάσος. 

«Τι έρχεστε να κάνετε εδώ; Δεν είναι δα και δίπλα η Ελ-
βετία».

«Το Ινστιτούτο είναι μια ψυχιατρική κλινική, κι εγώ εί-
μαι ψυχολόγος. Μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση;»

Της επέστρεψε τα χαρτιά της. «Καλώς. Πηγαίνετε».
Βάζοντας ξανά μπρος τη μηχανή, αναρωτήθηκε αν η 

γαλλική αστυνομία έλεγχε πάντα έτσι τους αυτοκινητι-
στές ή αν είχε συμβεί κάτι. Ο δρόμος είχε πολλές στροφές, 
ακολουθώντας τους μαιάνδρους του ποταμού (του Γκαβ 
σύμφωνα με τον χάρτη της) που κυλούσε ανάμεσα στα 
δέντρα. Στη συνέχεια το δάσος εξαφανίστηκε, παραχω-
ρώντας τη θέση του σε μια κοιλάδα με πλάτος γύρω στα 
πέντε χιλιόμετρα. Ένας μακρύς ευθύς δρόμος περνούσε 
από βενζινάδικα, έρημα κάμπινγκ, με τις σημαίες τους να 
κυματίζουν θλιμμένα από τον άνεμο, όμορφα σπίτια που 
θύμιζαν αλπικά σαλέ, μια σειρά από διαφημιστικές πινα-
κίδες, που διατυμπάνιζαν τα πλεονεκτήματα και τις ομορ-
φιές των γύρω χιονοδρομικών κέντρων.

«ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΣΕΝ ΜΑΡΤΕΝ ΝΤΕ 
ΚΟΜΙΝΖ, 20.863 ΚΑΤΟΙΚΟΙ» – σύμφωνα με την πινακίδα 
με τα έντονα χρώματα. Πάνω από την πόλη, οι κορφές 
ήταν καλυμμένες από γκρίζα σύννεφα, που κατά διαστή-
ματα αραίωναν κι ο αχνός ήλιος φώτιζε την άκρη μιας βου-
νοκορφής ή τα πλάγια κάποιου ορεινού περάσματος σαν 
το φως που ρίχνει ο φάρος. Στον πρώτο στρογγυλό κόμβο, 
η Ντιάν πέρασε τον δρόμο προς το κέντρο της πόλης και 
πήρε ένα μικρό δρομάκι στα δεξιά, πίσω από ένα κτίριο 
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όπου στη βιτρίνα έγραφε με μεγάλα γράμματα από νέον 
«Φύση & Αθλητισμός». Στους δρόμους κυκλοφορούσαν 
αρκετοί πεζοί, ενώ υπήρχαν πολλά παρκαρισμένα αυτο-
κίνητα. «Δεν είναι και πολύ διασκεδαστικό μέρος για μια 
νέα γυναίκα». Tα λόγια του Σπίτζνερ τής ξανάρθαν στο 
μυαλό ενόσω οδηγούσε κατά μήκος των δρόμων, έχοντας 
για συντροφιά τον οικείο και καθησυχαστικό ήχο από τους 
υαλοκαθαριστήρες.

Ο δρόμος άρχισε να ανηφορίζει. Έριξε μια γρήγορη μα-
τιά στις σχεδόν κολλημένες στέγες στους πρόποδες της 
πλαγιάς. Στο έδαφος, τη θέση του χιονιού είχε πάρει μια 
μαυριδερή λάσπη, που μαστίγωνε το κάτω μέρος του αυ-
τοκινήτου. «Είσαι σίγουρη πως θέλεις να πας εκεί, Ντιάν; 
Δεν θα έχει και πολλή σχέση με τη Σαμπ-Ντολόν». Σαμπ-
Ντολόν έλεγαν την ελβετική φυλακή όπου, μετά το πτυ-
χίο της ως ψυχολόγος, είχε διεξαγάγει ιατροδικαστικές 
έρευνες και είχε αναλάβει τις περιπτώσεις σεξουαλικών 
παραβατών. Είχε έρθει σε επαφή με κατά συρροή βιαστές, 
με παιδόφιλους και με περιπτώσεις ενδοοικογενειακής σε-
ξουαλικής κακοποίησης – επίσημη ορολογία για τους αι-
μομικτικούς βιασμούς. Είχε επίσης κληθεί, ως συν-ειδικός, 
να διεξαγάγει τεστ αξιοπιστίας σε ανηλίκους που δήλωναν 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, και προς μεγάλη της 
φρίκη είχε ανακαλύψει ότι τέτοιου είδους εξετάσεις μπο-
ρούσαν πολύ εύκολα να διαστρεβλωθούν από τις ιδεολο-
γικές και ηθικές προκαταλήψεις του ειδικού, πολλές φορές 
εις βάρος της αντικειμενικότητας. 

«Ακούγονται πολύ περίεργα πράγματα για το Ινστιτού-
το Βαρνιέ» της είχε πει ο Σπίτζνερ.
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«Μίλησα με τον ίδιο τον κύριο Βαρνιέ στο τηλέφωνο. 
Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση».

«Ο Βαρνιέ είναι εξαιρετικός» είχε παραδεχτεί ο Σπί-
τζνερ.

Παρ’ όλα αυτά ήξερε πως δεν θα την υποδεχόταν εκεί-
νος, αλλά ο διάδοχός του και επικεφαλής του Ινστιτούτου, 
ο Κεμπεκιανός δρ Ξαβιέ, ο οποίος είχε έρθει από το Ινστι-
τούτο Πινέλ στο Μόντρεαλ. Ο Βαρνιέ είχε βγει στη σύντα-
ξη πριν από έξι μήνες. Εντούτοις αυτός είχε εξετάσει την 
αίτησή της και την είχε εγκρίνει προτού αποχωρήσει από 
τα καθήκοντά του, κι αυτός ήταν που, στις πολυάριθμες 
τηλεφωνικές τους συνδιαλέξεις, την είχε προειδοποιήσει 
για τις δυσκολίες του έργου της. 

«Δεν είναι εύκολο μέρος για μια νέα γυναίκα, δρ 
Μπεργκ. Δεν μιλάω μόνο για το Ινστιτούτο αλλά και για 
τα πέριξ. Αυτή η κοιλάδα… το Σεν Μαρτέν… Εδώ είναι τα 
Πυρηναία, η περιοχή Κομίνζ. Οι χειμώνες κρατάνε πολύ, η 
διασκέδαση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Εκτός βεβαίως κι αν 
σας αρέσουν τα χειμερινά σπορ». 

«Μην ξεχνάτε πως είμαι Ελβετίδα» του είχε απαντήσει 
αστειευόμενη.

«Σ’ αυτή την περίπτωση μία συμβουλή έχω να σας 
δώσω: μην αφήσετε να σας απορροφήσει πλήρως η δου-
λειά σας, να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας και να περνάτε 
τον ελεύθερο χρόνο σας έξω στο ύπαιθρο. Αυτό το μέρος 
μπορεί να… προκαλέσει ψυχολογικές διαταραχές… έπειτα 
από κάποιον καιρό». 

«Θα το έχω υπόψη μου».
«Και κάτι ακόμα: Δεν θα έχω τη χαρά να σας υποδε-
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χτώ. Θα το αναλάβει ο διάδοχός μου, ο δρ Ξαβιέ από το 
Μόντρεαλ. Ένας γιατρός με πολύ καλή φήμη. Τον περιμέ-
νουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι ιδιαιτέρως ενθουσιώ-
δης. Όπως γνωρίζετε, εκεί πέρα είναι πιο μπροστά σε ό,τι 
αφορά την αντιμετώπιση επιθετικών ασθενών. Πιστεύω 
πως θα είναι πολύ ενδιαφέρον για εσάς να ανταλλάξετε 
απόψεις». 

«Κι εγώ έτσι νομίζω».
«Εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμασταν εδώ και καιρό 

έναν αναπληρωτή διευθυντή σ’ αυτό το ίδρυμα. Εγώ δεν 
έδινα αρκετές αρμοδιότητες».

Η Ντιάν οδηγούσε και πάλι κάτω από ένα σκέπαστρο 
από δέντρα. Ο δρόμος δεν είχε σταματήσει να ανηφορίζει 
μέχρι που τελικά εισχώρησε σε μια στενή δασώδη κοιλάδα, 
χωμένη σε μια αποπνικτική, τοξική απομόνωση. Μισάνοι-
ξε το παράθυρό της και μια μυρωδιά από φύλλα, μούχλα, 
βρεγμένο χώμα και χιόνι γαργάλησε τα ρουθούνια της. Ο 
ήχος του χειμάρρου εκεί δίπλα κάλυπτε τον θόρυβο της 
μηχανής. 

«Ένα μοναχικό μέρος» σχολίασε μεγαλόφωνα για να 
πάρει κουράγιο.

Οδηγούσε προσεκτικά μέσα στη μουντάδα και τη μαυ-
ρίλα του χειμωνιάτικου πρωινού. Τα μεγάλα φώτα της 
έγδερναν τους κορμούς από τα έλατα και τις οξιές. Ένα 
καλώδιο ηλεκτροδότησης ακολουθούσε κατά μήκος του 
δρόμου. Τα κλαδιά των δέντρων έγερναν πάνω του λες 
και δεν είχαν πια τη δύναμη να κρατήσουν μόνα τους 
το βάρος τους. Κατά διαστήματα το δάσος οδηγούσε σε 
μικρά ξέφωτα, όπου μπορούσε να δει εγκαταλειμμένες 
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αγροικίες, με τις στέγες τους από σχιστόλιθους γεμάτες 
βρύα και λειχήνες. 

Σε μια στροφή, το μάτι της έπιασε στο βάθος κάτι κτί-
ρια. Μετά τη στροφή εμφανίστηκαν ξανά. Δίπλα στο δά-
σος υπήρχαν αρκετά κτίσματα από ξύλο και τσιμέντο, με 
μεγάλες μπαλκονόπορτες στο ισόγειο. Ένα μονοπάτι ξε-
κινούσε από τον δρόμο, διέσχιζε τον χείμαρρο μέσω μιας 
σιδερένιας γέφυρας, και στη συνέχεια διέσχιζε ένα χιο-
νισμένο λιβάδι για να καταλήξει σε αυτά. Τα κτίρια ήταν 
έρημα κι ετοιμόρροπα. Χωρίς να ξέρει το γιατί, αυτά τα 
άδεια κτίρια, χαμένα στο βάθος της κοιλάδας, της έφεραν 
ανατριχίλα.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ «ΠΛΑΤΩΝΙΑ»*

Η πινακίδα στην είσοδο του μονοπατιού είχε σκουριά-
σει. Ακόμη δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του Ινστιτού-
του. Ούτε καν η παραμικρή πινακίδα. Ήταν ολοφάνερο 
πως το Ινστιτούτο Βαρνιέ δεν αποζητούσε τη δημοσιότη-
τα. Η Ντιάν άρχισε να αναρωτιέται μήπως είχε πάρει λάθος 
διαδρομή. Ο χάρτης του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτού-
του, κλίμακας 1/25 000, ήταν ανοιγμένος στο κάθισμα του 
συνοδηγού. Ένα χιλιόμετρο και δέκα στροφές παραπέρα, 
βρήκε έναν χώρο να σταματήσει, που στην άκρη είχε ένα 
πέτρινο τοιχαλάκι. Έκοψε ταχύτητα κι έστριψε το τιμόνι. 
Η Lancia αναπήδησε μέσα στις λακκούβες με νερό, γεμί-
ζοντας με ακόμα περισσότερη λάσπη. Πήρε τον χάρτη και 

* Πλατώνια: μηρυκαστικό θηλαστικό της οικογένειας των ελαφίδων. 
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βγήκε από το αυτοκίνητο. Η υγρασία την τύλιξε σαν υγρό 
και παγωμένο σεντόνι.

Αδιαφορώντας για το χιόνι που έπεφτε, άνοιξε τον χάρ-
τη. Τα κτίρια της κατασκήνωσης που μόλις είχε περάσει 
ήταν σημειωμένα πάνω στον χάρτη με τρία μικρά ορθο-
γώνια παραλληλόγραμμα. Διέτρεξε με το βλέμμα της την 
απόσταση που είχε καλύψει, ακολουθώντας τον γεμάτο 
στροφές επαρχιακό δρόμο. Ο χάρτης έδειχνε δύο ακόμα 
παραλληλόγραμμα λίγο πιο μακριά. Σχημάτιζαν ένα Τ και 
–παρόλο που δεν υπήρχε καμία αναγραφή στον χάρτη για 
το τι ήταν τα συγκεκριμένα κτίρια– δεν υπήρχε περίπτωση 
να επρόκειτο για κάτι άλλο, αφού ο δρόμος τελείωνε σε 
εκείνο το σημείο και δεν εμφανιζόταν κανένα άλλο σύμ-
βολο πάνω στον χάρτη. 

Ήταν πολύ κοντά…
Περπάτησε μέχρι το τοιχάκι και τα είδε. 
Από την άλλη πλευρά του ποταμού, πιο ψηλά στην 

πλαγιά, βρίσκονταν δύο μακρόστενα πέτρινα κτίρια. Παρά 
την απόσταση, μπορούσε να καταλάβει το μέγεθός τους. 
Ήταν η ίδια κυκλώπεια αρχιτεκτονική που συναντούσε κα-
νείς λίγο έως πολύ παντού στο βουνό, στους σταθμούς πα-
ραγωγής ενέργειας, στα φράγματα και στα ξενοδοχεία του 
περασμένου αιώνα. Ήταν όντως αυτό: το άντρο του Κύ-
κλωπα. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε 
μόνο ένας Πολύφημος μέσα στη σπηλιά, αλλά πολλοί. 

Η Ντιάν δεν ήταν τύπος που αποθαρρυνόταν εύκολα, 
είχε ταξιδέψει σε μέρη όπου συμβούλευαν τους τουρίστες 
να μην πάνε, κι από την εφηβεία της κιόλας έκανε αθλή-
ματα που περιλάμβαναν μια δόση κινδύνου. Ως παιδί, και 
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στη συνέχεια ως ενήλικη, δεν είχε τον παραμικρό δισταγ-
μό. Αλλά κάτι σ’ αυτό το θέαμα έδεσε το στομάχι της κό-
μπο. Δεν επρόκειτο για σωματικό κίνδυνο, όχι. Ήταν κάτι 
άλλο… Ένα άλμα στο άγνωστο…

Έβγαλε το κινητό της και σχημάτισε κάποιο νούμερο. 
Δεν ήξερε αν υπήρχε κεραία σ’ εκείνο το σημείο ώστε να 
έχει σύνδεση, αλλά έπειτα από τρία κουδουνίσματα της 
απάντησε μια οικεία φωνή. 

«Σπίτζνερ».
Αισθάνθηκε αμέσως ανακουφισμένη. Η ζεστή, σταθερή 

και ήρεμη φωνή είχε πάντα το χάρισμα να τη γαληνεύει και 
να εξαφανίζει κάθε δισταγμό της. Ήταν ο Πιερ Σπίτζνερ 
–ο μέντοράς της στο πανεπιστήμιο– που την είχε κάνει να 
ενδιαφερθεί για τη δικαστική ψυχολογία. Το εντατικό μά-
θημα ΣΩΚΡΑΤΗΣ πάνω στα δικαιώματα του παιδιού, υπό 
την αιγίδα ενός ευρωπαϊκού διαπανεπιστημιακού προ-
γράμματος, την είχε φέρει κοντά σ’ αυτόν τον διακριτικό 
και γοητευτικό άντρα, υποδειγματικό σύζυγο και πατέρα 
επτά παιδιών. Ο επιφανής ψυχολόγος την πήρε υπό την 
προστασία του στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ψυχολογίας 
και Παιδαγωγικής. Είχε επιτρέψει στη χρυσαλίδα να μετα-
μορφωθεί σε πεταλούδα – ακόμα κι αν η συγκεκριμένη ει-
κόνα θα είχε φανεί πολύ τετριμμένη στο εκλεκτικό μυαλό 
του Σπίτζνερ.

«Η Ντιάν είμαι. Μήπως σε ενοχλώ;»
«Όχι βέβαια. Πώς πάει;»
«Δεν έχω φτάσει ακόμη… Είμαι στον δρόμο… Από εδώ 

που είμαι βλέπω το Ινστιτούτο».
«Συμβαίνει κάτι;»
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Αυτός ο άνθρωπος ήταν θεός. Ακόμα κι από το τηλέ-
φωνο μπορούσε να διακρίνει την παραμικρή διακύμανση 
στη φωνή της. 

«Όχι, όλα μια χαρά. Απλώς… ο στόχος τους ήταν να 
απομονώσουν αυτούς τους ανθρώπους από όλο τον υπό-
λοιπο κόσμο. Τους έχουν εγκλωβίσει στο πιο θλιβερό, στο 
πιο απόμακρο μέρος που μπορούσαν να βρουν. Μου ση-
κώνεται η τρίχα βλέποντας αυτή την κοιλάδα…»

Με το που ξεστόμισε την τελευταία φράση, είχε ήδη 
μετανιώσει. Συμπεριφερόταν σαν μια έφηβη που για πρώ-
τη φορά πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνη της – ή σαν μια 
φοιτητριούλα, καψούρα με τον καθηγητή της, η οποία κά-
νει τα πάντα για να τραβήξει την προσοχή του. Σκέφτη-
κε πως ο Σπίτζνερ ήδη θα αναρωτιόταν πώς θα τα έβγαζε 
πέρα αν το θέαμα και μόνο των κτιρίων την είχε ήδη τρο-
μοκρατήσει. 

«Έλα τώρα» της είπε. «Έχεις ήδη δουλέψει με ένα σωρό 
παρανοϊκούς, σχιζοφρενείς και βιαστές, έτσι δεν είναι; Πες 
ότι κι εδώ θα είναι ακριβώς το ίδιο».

«Ναι, αλλά δεν ήταν όλοι τους δολοφόνοι. Για την ακρί-
βεια μόνο ένας εξ αυτών ήταν δολοφόνος».

Αμέσως η εικόνα του ήρθε μπροστά στα μάτια της: λε-
πτό πρόσωπο, μελί μάτια που την κοιτούσαν με τη λαγνεία 
του αρπακτικού. Ο Κουρτζ ήταν πραγματικός κοινωνιοπα-
θής. Ο μοναδικός που είχε συναντήσει ποτέ. Ψυχρός, χει-
ριστικός, ανισόρροπος. Χωρίς το παραμικρό ίχνος ενοχών. 
Είχε βιάσει και σκοτώσει τρεις μητέρες, εκ των οποίων η 
νεότερη ήταν σαράντα έξι χρονών κι η μεγαλύτερη εβδο-
μήντα έξι. Το κόλλημά του ήταν οι ώριμες γυναίκες. Κα-
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θώς και τα σκοινιά, τα δεσίματα, τα φίμωτρα, οι θηλιές… 
Κάθε φορά που πίεζε τον εαυτό της να μην τον σκέφτεται, 
εκείνος θρόνιαζε στο μυαλό της, με το αμφιλεγόμενο χα-
μόγελό του και το βλέμμα άγριου ζώου. Αυτό της θύμιζε 
την επιγραφή που είχε βάλει ο Σπίτζνερ στην πόρτα του 
γραφείου του: «ΜΗ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ».

«Δεν βρίσκεις πως είναι λίγο αργά για τέτοιου είδους 
ερωτηματικά, Ντιάν;»

Η παρατήρησή του έκανε τα μάγουλά της να κοκκινί-
σουν.

«Θα τα πας μια χαρά, είμαι σίγουρος. Έχεις το ιδανικό 
προφίλ για τη θέση. Δεν λέω πως θα είναι εύκολο, αλλά θα 
τα καταφέρεις, σ’ το εγγυώμαι».

«Έχεις δίκιο» του απάντησε. «Είμαι γελοία».
«Και βέβαια όχι. Όλοι στη θέση σου θ’ αντιδρούσαν 

με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω καλά τι φήμη έχει αυτό το μέ-
ρος. Μην κολλάς όμως εκεί. Συγκεντρώσου στη δουλειά 
σου. Κι όταν μας επιστρέψεις, θα είσαι η πιο εξειδικευμένη 
πάνω στους ανισόρροπους ψυχοπαθείς σε όλα τα καντό-
νια. Πρέπει να σε αφήσω τώρα. Με περιμένει ο πρύτανης 
να συζητήσουμε για τα οικονομικά. Τον ξέρεις πώς είναι: 
θα χρειαστεί να επιστρατεύσω όλες μου τις ικανότητες. 
Καλή τύχη, Ντιάν. Να με κρατάς ενήμερο».

Κανένας ήχος. Το είχε κλείσει. 
Η ησυχία, που διαταρασσόταν μόνο από τον ήχο του χει-

μάρρου, την πλάκωσε σαν βρεγμένος μουσαμάς. Μια μεγά-
λη, πυκνή ποσότητα χιονιού έπεσε από ένα κλαδί, κάνοντάς 
τη να αναπηδήσει. Έβαλε το κινητό στην τσέπη του μπου-
φάν της, δίπλωσε τον χάρτη και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο. 
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Έβαλε μπρος κι έστριψε το τιμόνι για να φύγει. 
Ένα τούνελ. Τα φώτα της αντανακλούσαν πάνω στα 

μαύρα, υγρά τοιχώματα. Δεν έμπαινε καθόλου φως. Έπει-
τα από μια στροφή, έφτασε στην έξοδο. Στα αριστερά της 
υπήρχε μια μικρή γέφυρα πάνω από τον χείμαρρο. Κι επι-
τέλους η πρώτη ταμπέλα σε έναν άσπρο φράχτη: «ΨΥΧΙΑ-
ΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΑΡΛ ΒΑΡΝΙΕ». Έστριψε 
αργά και διέσχισε τη γέφυρα. Ο δρόμος έγινε απότομα 
ανηφορικός, με φιδωτές στροφές ανάμεσα σε έλατα και 
μπόλικο χιόνι. Η Ντιάν φοβήθηκε μήπως το σαραβαλάκι 
της άρχιζε να γλιστράει πάνω στην παγωμένη πλαγιά. Δεν 
είχε ούτε αλυσίδες ούτε ειδικά λάστιχα για το χιόνι και τον 
πάγο. Αλλά πολύ σύντομα ο δρόμος έγινε και πάλι ίσιος.

Μια τελευταία στροφή και είχε σχεδόν φτάσει. 
Βούλιαξε ακόμα περισσότερο στο κάθισμά της όταν εμ-

φανίστηκαν τα κτίρια μέσα από το χιόνι, την ομίχλη και τα 
δέντρα. 

11:15 το πρωί, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.




