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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΓΚΡΙΖΕΣ ΜΕΡΕΣ

Π ερίμενα την άφιξη του Μαρτίου όπως περιμένει 
κανείς τον σωτήρα του ή, στην περίπτωση κά
ποιου κοριτσιού με πιο απλές προσδοκίες από 

τις δικές μου, τον σύζυγό του.
Αν το φθινόπωρο ήταν ήπιο κι ευχάριστο, τόσο πολύ 

μάλιστα, που σχεδόν κατάφερε να με πείσει ότι το απαίσιο 
βρετανικό κλίμα δεν ήταν τελικά και τόσο κακό, ο χειμώνας 
του 1872 με είχε τυλίξει σαν ιστός αράχνης και οι ατέλειω
τες σκοτεινές και ομιχλώδεις μέρες του μου είχαν προκαλέ
σει τεράστια θλίψη.

Τα φώτα του Λονδίνου, που άναβαν το ένα μετά το άλλο 
στους σκοτεινούς δρόμους, δεν κατάφερναν να μου φτιά
ξουν τη διάθεση, αλλά ούτε και τα γέλια των φίλων μου, 
που δεν ήταν και τόσο πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν 
ήταν το σκοτάδι το πρόβλημα ούτε και το κρύο που μας 
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μαστίγωνε το πρόσωπο. Ήταν το γκρίζο: έντονο και ανυπό
φορο, ανέβαινε από τα βρόμικα νερά του Τάμεση, από τις 
τσιμινιέρες των εργοστασίων και έσταζε από τα μαύρα κλα
διά των δέντρων του Χάιντ Παρκ. Ένιωθα πως ακόμα και 
οι άμαξες κινιόντουσαν πιο αργά και από τις μισόκλειστες 
πόρτες των παμπ δεν ακουγόταν ο συνηθισμένος αδιάκο
πος ήχος από τα μπουκάλια της μπίρας που τσούγκριζαν, 
αλλά ένα μουρμουρητό που μετέφερε μια ανεξήγητη σκο
τεινή μοίρα.

Ίσως δε θα ήταν και τόσο δύσκολο να μαντέψω τις αιτίες, 
αν είχα αφιερώσει έστω και λίγο από τον χρόνο μου, αλλά 
η αλήθεια είναι πως το κατάλαβα μόλις τώρα, τόσα χρόνια 
μετά, και με τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής στην πλά
τη μου, την οποία έζησα επικίνδυνα και σε δύο ηπείρους. 
Τότε, εκείνο τον σκοτεινό Φεβρουάριο, όλα μου έμοιαζαν 
ακίνητα, βαλτωμένα και άψυχα, ακόμα και το όνειρό μου 
να γίνω λυρική τραγουδίστρια, που ερχόταν σε αντίθεση με 
την γκρίζα πραγματικότητα: δεν ήμουν παρά μία από τις 
τόσες κόρες καλής οικογενείας της πόλης, που μπορούσαν 
να κάνουν ατομικά μαθήματα με τη δεσποινίδα Λάνγκτρι.

Για καλή μου τύχη, κάποιος μου έδινε βιβλία για να περ
νάω την ώρα μου, τα οποία εγώ καταβρόχθιζα και συχνά με 
έσωζαν από την πιο βαριά πλήξη. Ήταν ο κύριος Οράτιος 
Νέλσον, ο μπάτλερ μας. Ή ίσως θα ήταν πιο σωστό να τον 
αποκαλώ, ύστερα από όλα τα μυστικά που είχαμε μοιρα
στεί, οικογενειακό μου σύμμαχο. Οι λογοτεχνικές επιλογές 
του εμπλούτιζαν τους ορίζοντές μου, που αν ήταν στο χέρι 
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της καθηγήτριας λογοτεχνίας, της κυρίας Σίμοντς, θα είχαν 
περιοριστεί στον Τζον Μίλτον, τον Αλεξάντερ Πόουπ και 
τον Σάμιουελ Ρίτσαρντσον. Ο δάσκαλος που είχε επιλέξει 
ο πατέρας μου, ο κύριος Γκρίμστον, είχε συνδυάσει τα λα
τινικά και τα ελληνικά με τα μαθηματικά και ο καημένος 
προσπαθούσε, τις τέσσερις ώρες τη βδομάδα που είχε στη 
διάθεσή του, να με πείσει για τη χρησιμότητα του να επα
ναλαμβάνεις το rosa, rosae, rosae, rosam και παρόμοια. Δεν 
είχε και μεγάλη τύχη, όμως, μαζί μου.

Τις αιτίες, όπως έλεγα, εκείνης της θλίψης και της βαθιάς 
έλλειψης προσοχής έπρεπε να τις αναζητήσω πολύ κοντά 
μου και ήταν, όπως συχνά συμβαίνει όταν ο πόνος μοιά
ζει ανεξήγητος και βαθύς, συνδεμένες με τη μητέρα μου. 
Ή, καλύτερα, με τις δύο μητέρες μου. Τη Ζενεβιέβ, τη μαμά 
που δεν είχα πια και που η απουσία της ήταν κάθε μέρα όλο 
και πιο βαριά, παρότι, όσο ήταν ακόμη στη ζωή, μέχρι εκεί
νη την καταραμένη νύχτα στο Παρίσι, εγώ κι εκείνη δεν τα 
πηγαίναμε ποτέ πολύ καλά. Και την πραγματική μου μητέ
ρα, τόσο ατάραχη μέσα στη γλυκύτητά της, ανίκανη να μου 
πει γιατί με είχε εγκαταλείψει, ποια ήταν η ιστορία της και 
άρα και η δική μου. Η Σοφί, ωστόσο, είχε έρθει να μας βρει 
την Πρωτοχρονιά, ύστερα από πρόσκληση του πατέρα μου, 
Λεοπόλδου, που είχε σκεφτεί ότι θα μου άρεσε. Μου άρεσε, 
αλλά, μέσα σ’ εκείνους τους εορτασμούς και μια χαρούμενη 
και ευγενική ατμόσφαιρα, δεν είχαμε καταφέρει να μιλή
σουμε πολύ κι εγώ πια είχα αποδεχτεί την ιδέα πως η από
σταση και τα μυστικά που υπήρχαν ανάμεσά μας ήταν για 
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τη Σοφί ένας τρόπος να με προστατεύει, αν και η επιθυμία 
να ανακαλύψω από τι ήθελε να με προστατεύσει ερχόταν 
όλο και πιο έντονα στις σκέψεις μου.

Είχα, σε κάθε περίπτωση, ένα καινούριο κόσμημα: ένα 
ζευγάρι υπέροχα ροζ μαργαριταρένια σκουλαρίκια, που 
ταίριαζαν με το καμέο που μου είχε δωρίσει η Σοφί τα πε
ρασμένα Χριστούγεννα. Ήταν, όλα μαζί, στο συρτάρι του 
μικρού σεκρετέρ που είχα για την αλληλογραφία.

Ήταν ένα όμορφο έπιπλο από ανοιχτόχρωμο ξύλο, με 
πολλά συρταράκια σε κάθε πλευρά, ενώ το κεντρικό κομ
μάτι ήταν καλυμμένο από πράσινο δέρμα και χρυσές λε
πτομέρειες. Υπήρχε θέση για το μελανοδοχείο και τις πένες, 
τα μολύβια και τον χαρτοκόπτη κι εκεί έβρισκα καταφύγιο 
για να γεμίζω σελίδες ολόκληρες με τις σκέψεις μου, που 
απλώνονταν στο χαρτί σαν καπνός. Κάτι σαν κι αυτό που 
κάνω τώρα, με εξίσου δραματικό πνεύμα, αλλά λιγότερη 
νεανική αφέλεια.

Αν έβγαινα στο παράθυρο, έβλεπα τις στέγες του Λονδί
νου, που θύμιζαν ράχες ψαριών η μία πλάι στην άλλη, στους 
πάγκους της αγοράς. Αν άνοιγα τις κουρτίνες και κοίταζα 
κάτω, στα πεζοδρόμια, φανταζόμουν μια ιστορία για κάθε 
περαστικό: αν ένας άντρας σήκωνε το βλέμμα του για να 
κοιτάξει ένα παράθυρο, ήταν ένας κλέφτης που ετοίμαζε το 
επόμενο χτύπημά του. Αν ένα κορίτσι έχανε την ομπρέλα 
του λόγω του ανέμου, το έκανε για να μπορέσει να πιάσει, 
δημόσια, το χέρι του αγαπημένου της, που έτρεξε να τη μα
ζέψει. Περνώντας έτσι την ώρα μου, ήταν ξεκάθαρη η επιρ
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ροή του Σέρλοκ Χολμς, που είχε εκπαιδεύσει την παρατη
ρητικότητά μου, και του Αρσέν Λουπέν, που μου είχε μάθει 
να ξεσκεπάζω τις δικαιολογίες των ανθρώπων.

Αυτό που σίγουρα δεν μπορούσα πάντως να φανταστώ 
εκείνο τον σκοτεινό Φεβρουάριο ήταν όσα συνέβαιναν 
πραγματικά, λίγο πιο πέρα από το σπίτι μου. Και ακόμα και 
σήμερα, αν επιστρέψω εκεί με τη φαντασία μου, δυσκολεύο
μαι να τα πιστέψω.

Αποδώ θα ήθελα, λοιπόν, να ξεκινήσω αυτή την ιστορία. 
Από ένα έγκλημα στο οποίο δεν ήμουν μάρτυρας, όπως και 
άλλα εξίσου φριχτά γεγονότα που ακολούθησαν και συνέ
βη κάπως έτσι.
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Η ομίχλη ήταν πυκνή και σαν ένα χλωμό πλάσμα 
της φαντασίας πλανιόταν ανάμεσα στις όχθες 
του Τάμεση και στα φώτα από τις λιγοστές 

βάρκες. Ήταν νύχτα, αλλά, ακόμα κι αν υπήρχε φεγγάρι ή 
αστέρια, δεν μπορούσες να τα ξεχωρίσεις. Δύο άντρες περ
πατούσαν αργά, ο ένας πλάι στον άλλο, ανάμεσα στα ερεί
πια των παλιών αποθηκών. Βρόμικοι τοίχοι, σπασμένα πα
ράθυρα. Στις άκρες του δρόμου, λάσπες και σκελετωμένα 
δέντρα στο χρώμα του κάρβουνου. Η σιωπή ανάμεσά τους 
είχε έναν τόνο οικειότητας. Γνωρίζονταν. Δεν τους άρεσε, 
όμως, να μιλούν. Αν μια λάμψη φώτιζε τα πρόσωπά τους κι 
εκείνη τη στιγμή συναντούσαν κάποιον περαστικό, αυτός 
θα έβλεπε δύο ανθρώπους πονεμένους. Ο ένας από τους 
δύο είχε ένα νευρικό τικ, που τον ανάγκαζε να ανοιγοκλεί
νει ανεξέλεγκτα το δεξί του μάτι, ενώ το αριστερό, εξαντλη
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μένο, έμενε συνεχώς κλειστό. Για κακή του τύχη, όμως, κα
νένα φως δεν μπορούσε να διαπεράσει εκείνη τη σκοτεινή 
νύχτα και το σημείο συνάντησης είχε επιλεγεί σκόπιμα για 
να μην περάσει κανείς αποκεί.

— Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι… μουρμούριζε ο 
άντρας με το τικ. Κοίτα πώς έχουμε καταντήσει. Πούλησα 
το σπίτι. Σύντομα θα πουλήσω και το γραφείο… Θέλεις 
πραγματικά να ζήσω… εδώ;

— Δεν είναι κακό να αλλάξεις τον αέρα σου, απάντησε ο 
άλλος, που περπατούσε λίγα βήματα πιο πίσω. Εγώ…

— ΕΣΥ! φώναξε ο πρώτος, φτύνοντας το σάλιο του. 
— ΕΣΥ… ΤΙ; Εσύ δεν έχεις την παραμικρή ιδέα τι ση

μαίνει… να χάνεις τα πάντα! Ένα τη φορά, σαν… κομμάτια 
μου που βλέπω να σαπίζουν και να ξεκολλάνε… λες κι έγινα 
ξαφνικά λεπρός!

— Σε παρακαλώ…
— ΛΕΠΡΟΣ! επανέλαβε ο άλλος παραπατώντας. Και ξέ

ρεις γιατί; Ξέρεις γιατί σαπίζουν;
— Πες μου εσύ. Ο άλλος σταμάτησε. Τώρα μπορούσε να 

ακούσει, κοντά στο λασπωμένο στρίφωμα του πανωφοριού 
του, τον αργό παφλασμό των κυμάτων του ποταμού.

— Εξαιτίας σου. Γιατί ΕΣΥ είσαι σάπιος. Κι έγινα κι εγώ 
μαζί σου! Δεν έπρεπε…

— Τι πράγμα; τον διέκοψε ο άλλος ψιθυριστά. Τι… δεν 
έπρεπε;

— Να δεχτώ, είπε ο πρώτος. Έπειτα έσκυψε το κεφάλι 
και ξέσπασε σε λυγμούς. Δεν… έπρεπε… να δεχτώ…
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Ο συνοδός του τον άφησε να κλάψει ανενόχλητος κι 
έπειτα, όταν είδε ότι καθάριζε το πρόσωπό του με το μανίκι 
του, είπε: 

— Δέχτηκες, όμως.
— Ναι. Ναι. Ναι! δέχτηκα… δέχτηκα το τρελό σχέδιό 

σου… αλλά τώρα που βλέπω τις συνέπειες… τώρα που βλέ
πω όλες τις συνέπειες… σου ζητάω να γυρίσουμε πίσω!

— Πίσω; Πού; Στον πόλεμο, ίσως;
— ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ! ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ 

ΚΑΝΑΜΕ! Να ομολογήσουμε και… και… να βγάλουμε από 
πάνω μας όλη αυτή τη σαπίλα που μας ακολουθεί! Δεν το 
νιώθεις γύρω μας; Αυτή την απαίσια μυρωδιά;

— Ο Τάμεσης είναι, απάντησε ο άλλος ήρεμα.
— ΟΧΙ! Εμείς είμαστε! Εγώ είμαι! Είναι η μυρωδιά που 

κουβαλάω πάνω μου από τότε που σε άκουσα, από τότε που 
σε πίστεψα, από τότε που ΟΛΟΙ σε πίστεψαν! Εγώ δε θέλω 
πια να συνεχίσω έτσι! Δε θέλω πια να ζω έτσι!

— Γι’ αυτό σου ζήτησα να συναντηθούμε σήμερα.
— Ναι: να συναντηθούμε τη νύχτα, εδώ κάτω, όπου δεν 

τολμούν να πλησιάσουν ούτε και τα αδέσποτα σκυλιά… 
Σαν δύο από τους χειρότερους εγκληματίες! Δεν μπορού
σαμε να βρεθούμε στο γραφείο μου, όπως την τελευταία 
φορά;

— Δε βρίσκεις ότι το μέρος αυτό είναι πιο κατάλληλο για 
δύο εγκληματίες;

Ο άντρας με το τικ ξεφύσησε δυνατά. Κούνησε το κεφάλι 
με μανία. Κοίταξε γύρω του αναποφάσιστος, μπερδεμένος. 
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— Τι θέλεις να κάνεις, λοιπόν; ρώτησε γυρίζοντας την 
πλάτη στον σύντροφό του.

— Να εκπληρώσω τις επιθυμίες σου, απάντησε ο άλλος. 
Το χέρι του γλίστρησε κάτω από το πανωφόρι κι έπεισε ένα 
μακρύ στιλέτο δεμένο στη ζώνη του.

— Θα ομολογήσεις, λοιπόν;
— Την άλλη επιθυμία σου.
— Τι;…
Το πανωφόρι τινάχτηκε μέσα στο σκοτάδι σαν το φτερό 

ενός κορακιού, ενώ ο άντρας έτρεχε προς το μέρος του συ
ντρόφου του. Τον άρπαξε από το πέτο και τον πέταξε στο 
έδαφος, με το στιλέτο σφιχτά στο χέρι του.

— Μόλις μου είπες ότι δε θέλεις πια να ζεις έτσι, είπε 
έξαλλος, καβαλώντας το σώμα του άλλου. Έτσι θα γίνει, 
λοιπόν.

Τον χτύπησε μια πρώτη φορά.
— Τέρμα…
Μια δεύτερη.
— Πια…
Και μια τρίτη.
— Η ζωή σου!
Κι έπειτα τον έσπρωξε στο ποτάμι.




