


Πρόλογος

Παρασκευή
ΜΠΕΝ

Τα δάχτυλά του είναι μετέωρα πάνω από το πληκτρολόγιο. 
Πρέπει να τα γράψει όλα. Αυτή, αυτή είναι η ιστορία που 
θα τον κάνει διάσημο! Ο Μπεν ανάβει άλλο ένα τσιγάρο, 
ένα Gitanes. Λίγο κλισέ να καπνίζει αυτή τη μάρκα εδώ, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι του αρέσει η γεύση. Και, εντάξει, 
δεν ντρέπεται να το παραδεχτεί, του αρέσει και η εικόνα 
του μ’ ένα Gitanes στο στόμα.

Κάθεται μπροστά στα ψηλά παράθυρα του διαμερίσμα-
τος, που βλέπουν στην κεντρική αυλή. Μόνο το αμυδρό 
πρασινωπό φως μιας λάμπας σκίζει το σκοτάδι που τυλίγει 
τα πάντα εκεί έξω. Το κτίριο είναι πανέμορφο, μα υπάρχει 
κάτι σάπιο βαθιά μέσα του. Και, τώρα που το ανακάλυψε, 
πιάνει την μπόχα του παντού. 

Θα ’πρεπε να φύγει αποδώ, και γρήγορα μάλιστα. Έχει 
μείνει παραπάνω απ’ όσο ήταν ευπρόσδεκτος σε τούτο 
το μέρος. Δεν θα μπορούσε να είχε βρει χειρότερη στιγμή  
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ν’ αποφασίσει να έρθει να μείνει μαζί του η Τζες. Τελευ-
ταία στιγμή τον ενημέρωσε. Και δεν του είπε πολλές λε-
πτομέρειες από το τηλέφωνο, αλλά ήταν φανερό ότι κάτι 
έχει συμβεί· κάποιο πρόβλημα με την άθλια δουλειά της, 
σ’ όποιο μπαρ κι αν δουλεύει αυτόν τον καιρό. Η ετεροθα-
λής αδερφή του έχει το ταλέντο να εμφανίζεται όταν είναι 
ανεπιθύμητη. Τραβάει σαν μαγνήτης τους μπελάδες, που 
μοιάζουν να την ακολουθούν σε κάθε της βήμα. Ποτέ της 
δεν έμαθε να παίζει απλώς σωστά το παιχνίδι. Ποτέ δεν κα-
τάλαβε πόσο πιο εύκολη γίνεται η ζωή σου αν δίνεις απλώς 
στους άλλους αυτό που θέλουν, αν τους λες αυτό που θέ-
λουν ν’ ακούσουν. Ναι, είπε όντως ο ίδιος στην Τζες να 
έρθει και να μείνει «όποτε ήθελε», αλλά δεν το εννοούσε 
πραγματικά. Κι εκείνη ήταν ανάγκη να πάρει τα λόγια του 
τοις μετρητοίς;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδε; Η σκέψη της 
πάντα τον κάνει να νιώθει ένοχος. Μήπως έπρεπε να της 
είχε σταθεί περισσότερο, να την είχε φροντίσει…; Είναι εύ-
θραυστο πλάσμα η Τζες. Ή μάλλον, όχι ακριβώς εύθραυ-
στη, αλλά ευάλωτη, μ’ έναν τρόπο που οι άλλοι ίσως δεν 
βλέπουν αμέσως. Σαν αρμαντίλο, που το σκληρό του εξω-
τερικό κρύβει το πόσο μαλακό είναι από μέσα. 

Τέλος πάντων. Πρέπει να της τηλεφωνήσει, να της δώ-
σει κάποιες οδηγίες. Το τηλέφωνό της καλεί, αλλά δεν το 
σηκώνει, έτσι της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή: «Γεια 
σου, Τζες. Λοιπόν, η διεύθυνση είναι Ρι ντεζ Αμάν δώδεκα. 
Εντάξει; Στον τρίτο όροφο». 

Το μάτι του πιάνει μια φευγαλέα κίνηση σαν αναλαμπή 
στην αυλή, κάτω από τα παράθυρά του. Κάποιος τη δια-
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σχίζει γοργά, σχεδόν τρέχοντας. Βλέπει μόνο μια σκιά, δεν 
διακρίνει ποιος είναι. Όμως κάτι σ’ αυτή την αστραπιαία 
κίνηση του φαίνεται αλλόκοτο. Η ενστικτώδης του αντί-
δραση είναι μια μικρή έκρηξη αδρεναλίνης.

Θυμάται ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το μήνυμα 
προς την Τζες και, αποτραβώντας το βλέμμα του από το 
παράθυρο, συνεχίζει: «Χτύπα απλώς το κουδούνι. Θα είμαι 
επάνω και θα σε περιμένω…» 

Σταματάει απότομα. Διστάζει. Αφουγκράζεται.
Ακούει έναν θόρυβο.
Είναι ο ήχος βημάτων στο πλατύσκαλο… βημάτων που 

πλησιάζουν την πόρτα του διαμερίσματος.
Τα βήματα σταματούν. Κάποιος είναι εκεί, ακριβώς απέ-

ξω. Ο Μπεν περιμένει ν’ ακούσει να του χτυπούν την πόρ-
τα. Όμως δεν ακούγεται κανένα χτύπημα. Σιωπή. Μα μια 
σιωπή μελετημένη και ύπουλη, σαν κρατημένη ανάσα. 

Περίεργο.
Και τότε τη σιωπή σπάει ένας άλλος ήχος. Ο Μπεν μένει 

ακίνητος, με τα αυτιά τεντωμένα, προσπαθώντας να κατα-
λάβει τι είναι. Και να που ακούγεται ξανά. Είναι μέταλλο 
πάνω σε μέταλλο, το ανεπαίσθητο ξύσιμο ενός κλειδιού. 
Και μετά ο υπόκωφος ήχος καθώς γλιστράει μέσα στον 
μηχανισμό. Βλέπει την κλειδαριά να γυρίζει. Κάποιος ξε-
κλειδώνει την πόρτα του απέξω. Κάποιος που έχει κλειδί, 
αλλά δεν έχει καμία δουλειά να έρχεται εδώ απρόσκλητος.

Το πόμολο αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Και η πόρ-
τα σιγά σιγά ανοίγει, μ’ εκείνο το γνώριμο μακρόσυρτο 
τρίξιμο. 

Αφήνει το τηλέφωνο στον πάγκο της κουζίνας, ξεχνώ-
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ντας εντελώς το ανολοκλήρωτο φωνητικό μήνυμα. Περι-
μένει, παρακολουθώντας άπραγος την πόρτα ν’ ανοίγει 
προς τα μέσα και τη μορφή που διαγράφεται στο άνοιγμά 
της να μπαίνει στο διαμέρισμα.

«Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα;» ρωτάει ο Μπεν. Ήρεμα και 
λογικά. Γιατί δεν έχει τίποτα να κρύψει. Και δεν φοβάται. 
Όχι ακόμα, τουλάχιστον. «Και γιατί…»

Τότε βλέπει τι κρατάει ο εισβολέας. 
Και τώρα… τώρα ο φόβος τον κυριεύει. 



Τρεις ώρες αργότερα
ΤΖΕΣ

Για τ’ όνομα του Θεού, Μπεν. Σήκωσε το τηλέφωνό σου. 
Έχω ξεπαγιάσει ως το κόκαλο εδώ πέρα. Το Eurostar που 
πήρα άργησε δύο ώρες να αναχωρήσει από το Λονδίνο. 
Κανονικά θα έπρεπε να είχα φτάσει από τις δέκα και μισή 
και τώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Και κάνει κρύο από-
ψε, έχει πιο πολλή παγωνιά στο Παρίσι απ’ ό,τι είχε στο 
Λονδίνο. Είμαστε μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, αλλά η ανά-
σα μου αχνίζει στον αέρα και τα δάχτυλα των ποδιών μου 
έχουν μουδιάσει μέσα στις μπότες μου. Είναι απίστευτο, 
αν σκεφτεί κανείς ότι είχαμε κύμα καύσωνα πριν από λίγες 
βδομάδες. Χρειάζομαι κατάλληλο παλτό. Αλλά, βέβαια, 
ανέκαθεν χρειαζόμουν ένα σωρό πράγματα, που ξέρω ότι 
δεν πρόκειται ν’ αποκτήσω ποτέ.

Πρέπει να έχω τηλεφωνήσει στον Μπεν καμιά δεκαριά 
φορές ως τώρα: την ώρα που το Eurostar έμπαινε στον 
σταθμό Γκαρ ντι Νορ, και στο μισάωρο που περπατούσα 
αποκεί ως εδώ. Και δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα 
γραπτά μου μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ, με υποχρέωσες, 
μεγάλε αδερφέ!
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Είπε ότι θα ήταν εδώ για να μου ανοίξει. «Χτύπα απλώς 
το κουδούνι. Θα είμαι επάνω και θα σε περιμένω…» 

Ε, ορίστε, λοιπόν, εδώ είμαι. Και, λέγοντας εδώ, εννοώ 
ένα αμυδρά φωτισμένο λιθόστρωτο αδιέξοδο σε μια πολύ 
κυριλέ, απ’ ό,τι φαίνεται, συνοικία. Στο τέρμα του ορθώνε-
ται ένα ανεξάρτητο κτίριο, η πολυκατοικία που βρίσκεται 
μπροστά μου. 

Ρίχνω μια ματιά στον άδειο δρόμο πίσω μου. Δίπλα σε 
ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, γύρω στα έξι μέτρα μακριά, 
νομίζω ότι βλέπω σκιές να κινούνται. Κάνω στην άκρη και 
προσπαθώ να δω καλύτερα. Μισοκλείνω τα μάτια πασχί-
ζοντας να διακρίνω το σχήμα. Θα ’παιρνα όρκο ότι κά-
ποιος είναι εκεί, σκυμμένος πίσω από το αμάξι. 

Αναπηδώ στο ουρλιαχτό μιας σειρήνας μερικούς δρό-
μους μακριά αποδώ, που σπάει τη σιωπή. Το ακούω να 
σβήνει σιγά σιγά στην ησυχία της νύχτας. Διαφέρει κάπως 
από τον ήχο των σειρήνων στην πατρίδα –σαν την πυρο-
σβεστική σ’ εκείνο το παιδικό τραγουδάκι, που κάνει «νιι-
νο, νιι-νο»–, αλλά και πάλι αρκεί για ν’ αρχίσει η καρδιά 
μου να χτυπάει λίγο πιο γρήγορα. 

Κοιτάζω ξανά στον σκοτεινό χώρο πίσω από το παρ-
καρισμένο αυτοκίνητο. Δεν πιάνω καμία κίνηση τώρα· δεν 
βλέπω καν το σχήμα που μου φάνηκε ότι διέκρινα πρωτύ-
τερα. Ίσως ήταν απλώς κάποιο παιχνίδισμα ανάμεσα στις 
σκιές και στο φως.

Στρέφω και πάλι το βλέμμα μου ψηλά, στο κτίριο. Και 
τα άλλα κτίρια του δρόμου είναι όμορφα, αλλά ετούτο δεν 
συγκρίνεται με κανένα τους. Είναι τραβηγμένο πιο μέσα 
από τον δρόμο, πίσω από τη μεγάλη πύλη ενός ψηλού 
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τοίχου που κρύβει κάποιον κήπο ή μια αυλή. Έχει πέντε ή 
έξι ορόφους, με τεράστια παράθυρα, και όλοι έχουν μπαλ-
κόνια με κάγκελα από σφυρήλατο σίδερο. Πυκνός κισσός 
καλύπτει ολόκληρη την πρόσοψη, σαν σκούρα κηλίδα που 
εξαπλώνεται αργά και ύπουλα. Αν τεντώσω τον λαιμό μου, 
μπορώ να δω κάτι σαν ρουφ γκάρντεν στην κορυφή, με 
τα μυτερά σχήματα δέντρων και θάμνων να διαγράφονται 
μαύρα στο φόντο του νυχτερινού ουρανού. 

Ελέγχω άλλη μια φορά τη διεύθυνση. Αριθμός δώδεκα, 
Ρι ντεζ Αμάν. Σωστή είναι. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέ-
ψω ότι ο Μπεν μένει σ’ αυτή την πολυτελή πολυκατοικία. 
Είπε ότι τον βοήθησε ένας φίλος να βρει το διαμέρισμα, 
κάποιος γνωστός του από τα φοιτητικά του χρόνια. Αλλά, 
βέβαια, ο Μπεν ανέκαθεν ήταν και τυχερός και καταφερ-
τζής. Δεν πρέπει να μου φαίνεται περίεργο, λοιπόν, που 
εκμεταλλεύτηκε τη γοητεία του για να εξασφαλίσει ένα 
τέτοιο σπίτι. Γιατί με τη γοητεία του θα τα κατάφερε σί-
γουρα. Ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι βγάζουν περισσότερα 
από μια μπαργούμαν, αλλά όχι και τόσο περισσότερα.

Το μπρούντζινο ρόπτρο της μεταλλικής πύλης μπροστά 
μου έχει το σχήμα κεφαλιού λιονταριού, μ’ έναν χοντρό 
μεταλλικό κρίκο ανάμεσα στα απειλητικά του δόντια. Στο 
επάνω μέρος της πύλης παρατηρώ μια σειρά από αντια-
ναρριχητικά καρφιά και, σε όλο το μήκος του ψηλού τοί-
χου που την πλαισιώνει, υπάρχουν ενσωματωμένα θραύ-
σματα γυαλιού. Αυτά τα μέτρα ασφάλειας μοιάζουν κάπως 
παράταιρα με την κομψότητα του κτιρίου.

Σηκώνω το ρόπτρο, κρύο και βαρύ μες στο χέρι μου, 
και το αφήνω να πέσει. Η κλαγγή του αντιλαλεί στο λι-
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θόστρωτο πολύ πιο δυνατά απ’ ό,τι περίμενα στη σιωπή. 
Γιατί εδώ είναι τόσο σιωπηλά και σκοτεινά, που μου εί-
ναι δύσκολο να φανταστώ ότι βρίσκομαι στην ίδια πόλη 
που διέσχισα λίγο νωρίτερα, με τα αμέτρητα ζωηρά φώτα 
και τα πλήθη ανθρώπων που μπαινόβγαιναν ασταμάτητα 
σε εστιατόρια και μπαρ. Στον νου μου έρχεται η περιοχή 
γύρω από εκείνον τον τεράστιο φωταγωγημένο ναό πάνω 
στον λόφο, απ’ όπου πέρασα μόλις πριν από είκοσι λεπτά, 
τη Σακρ Κερ, με ορδές τουριστών να βγάζουν σέλφι και 
ύποπτους τύπους με χοντρά μπουφάν να κυκλοφορούν 
στα μουλωχτά ανάμεσά τους, έτοιμοι να τους ξαφρίσουν 
τα πορτοφόλια. Δρόμοι με επιγραφές νέον, μουσική στη 
διαπασών, ξενυχτάδικα, ανθρώπινα ποτάμια να ξεχύνο-
νται από τα μπαρ, ουρές για τα κλαμπ. Εδώ, βρίσκομαι 
σ’ ένα διαφορετικό σύμπαν. Ρίχνω μια ματιά στον δρόμο 
πίσω μου· δεν υπάρχει ψυχή. Το μόνο που ακούγεται είναι 
το σύρσιμο ξερών φύλλων στο λιθόστρωτο. Από μακριά, 
φτάνουν η βουή και τα κορναρίσματα οχημάτων, μα ακό-
μα κι αυτοί οι ήχοι μοιάζουν πνιχτοί, σαν να μην τολμούν 
να εισβάλουν σ’ αυτόν τον αριστοκρατικό και γαλήνιο 
κόσμο.

Δεν το πολυσκέφτηκα καθώς ερχόμουν από τον σταθ-
μό, σέρνοντας τη βαλίτσα μου στους δρόμους της πόλης. 
Είχα τον νου μου μόνο να μη με ληστέψουν ή να μη σκα-
λώσει πουθενά το σπασμένο ροδάκι της βαλίτσας μου και 
με κάνει να χάσω την ισορροπία μου. Τώρα, όμως, το συ-
νειδητοποιώ για πρώτη φορά: βρίσκομαι εδώ, στο Παρίσι. 
Σε μια διαφορετική πόλη, σε μια άλλη χώρα. Τα κατάφερα. 
Άφησα πίσω μου την παλιά μου ζωή.
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*  *  *

Ένα φως ανάβει ξαφνικά σ’ ένα από τα επάνω παράθυρα. 
Κοιτάζω και βλέπω μια σκούρα φιγούρα να στέκεται εκεί· 
διακρίνω το περίγραμμα του κεφαλιού και των ώμων. Μή-
πως είναι ο Μπεν; Αλλά, αν ήταν εκείνος, σίγουρα θα με 
χαιρετούσε, ανεμίζοντας το χέρι του. Ξέρω ότι φαίνομαι 
καλά, λουσμένη στο φως του κοντινού φανοστάτη. Όμως 
η μορφή στο παράθυρο μένει ακίνητη σαν άγαλμα. Δεν δι-
ακρίνω ούτε χαρακτηριστικά ούτε αν είναι άντρας ή γυναί-
κα. Πάντως με παρακολουθεί. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον. 
Ξέρω ότι θα φαίνομαι χάλια και εντελώς εκτός τόπου με 
την παλιά, σπασμένη μου βαλίτσα έτοιμη ν’ ανοίξει, παρά 
τον ιμάντα που έχω δέσει γύρω της. Είναι παράξενο συναί-
σθημα να ξέρω ότι κάποιος με βλέπει, ενώ εγώ δεν μπορώ 
να τον δω καλά. Χαμηλώνω τα μάτια μου.

Αχά! Στα δεξιά της πύλης, πιάνει το μάτι μου έναν μι-
κρό πίνακα με πλήκτρα που αντιστοιχούν στα διαμερί-
σματα και μια ενσωματωμένη κάμερα. Το ρόπτρο θα εί-
ναι μόνο για φιγούρα. Πλησιάζω και πατάω το κουδούνι 
για τον τρίτο όροφο, όπου είναι το διαμέρισμα του Μπεν. 
Περιμένω ν’ ακούσω τη φωνή του από το μικρόφωνο της 
θυροτηλεόρασης.

Καμία απάντηση. 




