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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΡΟΥ

«Ψιτ! Χαλ! Είσαι ξύπνιος;»
Ο Χαλ ανακάθισε στο κρεβάτι και ανοιγόκλεισε τα 

αγουροξυπνημένα μάτια του. Το δωμάτιό του ήταν σκοτει-
νό, αλλά του μύριζε καφές. Μια φιγούρα με ριγέ πιτζάμες 
στεκόταν στο κατώφλι της πόρτας του, με το φως του πλα-
τύσκαλου να φέγγει από πίσω της. 

«Θείε Νατ;» Ο Χαλ πετάχτηκε όρθιος με ενθουσιασμό. 
«Ήρθες!»

«Καλά Χριστούγεννα, Χαλ».
Ο Χαλ άναψε το φωτιστικό του, φωτίζοντας τις χριστου-

γεννιάτικες κάρτες πάνω στο κομοδίνο του, τις οποίες είχε 
λάβει από τη Λένι, τη Χάντλεϊ και τον Μέισον, τους φίλους 
που είχε γνωρίσει στα σιδηροδρομικά ταξίδια του. Το γρα-
φείο στα πόδια του κρεβατιού του ήταν καλυμμένο με πρό-
χειρα σχέδια που αναπαριστούσαν την οικογένειά του, τον 
σκύλο του και τρένα – άπειρα τρένα. Στηριγμένα στον τοίχο, 
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δίπλα σ’ έναν κυρτό πύργο από τετράδια ζωγραφικής, βρί-
σκονταν βάζα από μαρμελάδα και μεταλλικά κουτιά γεμάτα 
μολύβια, στιλό και πινέλα. Ο Χαλ λάτρευε να ζωγραφίζει και 
η αγαπημένη του ώρα για ζωγραφική ήταν πάνω στο τρένο 
με τον θείο Νατ.

Η γυαλιστερή, μαύρη μύτη του χνουδωτού άσπρου σκύ-
λου του Χαλ, της Μπέιλι, προσπέρασε τον θείο Χαλ και 
σκαρφάλωσε αγκομαχώντας με λαχτάρα πάνω στο κρεβάτι, 
με τα γαλάζια μάτια της να αστράφτουν και τη γλώσσα της 
κρεμασμένη, σαν σε ετοιμότητα. 

«Μπέιλι, κατέβα! Οχ, όχι!» διαμαρτυρήθηκε ο Χαλ κα-
θώς η Μπέιλι έγλειφε το πρόσωπό του. 

Ο θείος Νατ έβαλε τα γέλια: 
«Νόμιζα ότι τα παιδιά ξυπνούσαν με τα κοκόρια το πρωί 

των Χριστουγέννων».
«Τι ώρα είναι;»
«Έξι». Ο θείος Νατ ήπιε μια γουλιά από το φλιτζάνι του 

καφέ του. «Η Μπεβ μού είπε να σου ρίξω μια σκουντιά. Μου 
φαίνεται ότι ήρθε ο Άγιος Βασίλης».

Ο Χαλ τσίριξε. Είχαν περάσει δύο μήνες από την περιπέ-
τειά τους στο Καλιφόρνια Κόμετ και, παρ’ όλο που προσπα-
θούσε να μην έχει πολλές ελπίδες για ένα ακόμα σιδηροδρο-
μικό ταξίδι τόσο σύντομα μετά το τελευταίο, η σκέψη τού 
να ταξιδέψει ξανά με τον θείο του έκανε το στομάχι του να 
κροταλίζει από εκρήξεις ενθουσιασμού. Έτρεξε κάτω, ενώ ο 
θείος Νατ και η Μπέιλι ακολουθούσαν ξοπίσω του. 

«Καλά Χριστούγεννα, γλυκέ μου» είπε απαλά η μητέρα 
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του, που κρατούσε αγκαλιά τη μικρή αδελφή του, την Έλι, 
και την τάιζε με το μπιμπερό. Κοίταξε τον Νατ. «Θα έρθει 
αργότερα ο Τζέιμς για το χριστουγεννιάτικο δείπνο;»

«Φοβάμαι πως όχι. Δουλεύει και μετά θα πάει στη μαμά 
και στον μπαμπά του».

«Αχ, τι κρίμα!»
«Είμαι κουρασμένος. Ας πέσουμε πάλι στο κρεβάτι» είπε 

ο μπαμπάς του Χαλ καθώς έβγαινε από την κουζίνα. Ο Χαλ 
γέλασε. Τα μάτια του μπαμπά του έλαμπαν από χαρά. Λά-
τρευε τα Χριστούγεννα όσο και ο Χαλ. «Λοιπόν, Χαλ…» Ο 
μπαμπάς του πήρε σοβαρό ύφος καθώς ακολουθούσε τον 
Χαλ μέσα στο σαλόνι. «Κάναμε μια μικρή κουβεντούλα και 
καταλήξαμε ότι τώρα που είσαι δώδεκα, παραείσαι μεγάλος 
για να έχεις κάλτσα στο τζάκι». 

 «Μπαμπάαα!» μούγκρισε ο Χαλ. 
Ο μπαμπάς του του έκανε το ίδιο αστείο κάθε χρόνο. 
«Τη βγάλαμε από το τζάκι χθες το βράδυ» συνέχισε ο 

μπαμπάς του, απολαμβάνοντας τη γκρίνια του γιου του. 
«Σύντομα θα μπεις στην εφηβεία και…»

«Τότε τι είναι αυτό εκεί;» 
Ο Χαλ έδειξε την κάλτσα που είχε κρεμάσει δίπλα στη 

σόμπα γκαζιού τους το περασμένο βράδυ και τώρα βρισκό-
ταν παραγεμισμένη πάνω στο πάτωμα, δίπλα στο δέντρο. 

«Ε, δεν το πιστεύω!» Ο μπαμπάς του Χαλ έξυσε το κεφά-
λι του. «Από πού ήρθε αυτό;»

«Μπαμπά!» Ο Χαλ χτύπησε με τις παλάμες του το πρό-
σωπό του. «Σταμάτα!»
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Ο θείος χασκογελούσε, καθισμένος στο μπράτσο του 
καναπέ, ενώ η μαμά του Χαλ είχε βουλιάξει στα μαξιλάρια, 
κρατώντας ακόμη αγκαλιά την Έλι. 

«Ελπίζω να ήσουν καλό παιδί φέτος». Ο μπαμπάς ανασή-
κωσε τα φρύδια του ερωτηματικά. «Αν δεν ήσουν, μπορεί να 
είναι γεμάτη πατάτες και κάρβουνα».

«Καλό παιδί; Έπιασα έναν κλέφτη κοσμημάτων και εξι-
χνίασα μια απαγωγή! Ήμουν καταπληκτικό παιδί!»

«Εμπρός, γλυκέ μου» είπε γελώντας η μητέρα του. «Άνοι-
ξε την κάλτσα σου».

Ο Χαλ ξετύλιξε ένα γιογιό, ένα σετ περιποίη- 
σης για την Μπέιλι, ένα μαξιλαράκι κλανιέρα 
(το οποίο φούσκωσε αμέσως ο μπαμπάς του 
και προσποιήθηκε τάχα ότι έκατσε κατά λά-
θος πάνω του), δύο μολύβια που έμοιαζαν 
με μπαγκέτες ντραμς και μια τράπουλα 
με παλιές αφίσες τρένων στο πίσω 
μέρος. Ο Χαλ θαύμασε κάθε δώρο 
με την ησυχία του και ευχαρίστησε, 
αλλά, καθώς τα ξετύλιγε, η ματιά του 
περιπλανιόταν διαρκώς προς τα δέ-
ματα κάτω από το δέντρο, ψάχνο-
ντας για μια ετικέτα με τα πλαγια-
στά γράμματα του θείου του. 

«Τα άνοιξες γρήγο-
ρα!» είπε η μητέρα 
του, ενώ ο Χαλ 



15

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΡΟΥ

αναποδογύριζε την κάλτσα και παρακολουθούσε ένα μα-
νταρίνι και ένα καρύδι να κατρακυλούν προς τα έξω. Έδωσε 
την Έλι στον πατέρα της. «Ας ανοίξουμε τα δώρα κάτω από 
δέντρο μετά το πρωινό. Θα φάμε πάνκεϊκς, Νατ, με μπέικον 
και σιρόπι σφενδάμου. Ο Χαλ ήθελε ένα πρωινό σαν αυτά 
που τρώγατε στο Καλιφόρνια Κόμετ».

«Μα, Μπεβ, ανυπομονώ να δω τι μου πήρε ο Χαλ για 
τα Χριστουγέννα» είπε ο θείος Νατ, πιάνο-

ντας το χέρι της. «Δεν μπορούμε να 
ανταλλάξουμε πρώτα 

τα δώρα μας;»
«Ναι, ας το κά-

νουμε έτσι!» 
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Ο Χαλ πετάχτηκε όρθιος και η Μπέιλι γάβγισε με ενθου-
σιασμό. Χωρίς να περιμένει την απάντηση της μητέρας του, 
βούτηξε κάτω από το δέντρο, παραβλέποντας τις μυτερές 
βελόνες του, και τράβηξε ένα ορθογώνιο δέμα προς τα έξω. 
«Καλά Χριστούγεννα, θείε Νατ». Ξεροκατάπιε, νιώθοντας 
ξαφνικά νευρικότητα. «Ελπίζω να σου αρέσει».

Ο θείος Νατ έσκισε το χαρτί περιτυλίγματος και αποκα-
λύφθηκε ένα κορνιζαρισμένο σκίτσο του Χάιλαντ Φάλκον, 
που διέσχιζε την κοιλαδογέφυρα του Ρίμπλχεντ στο Γιόρκ- 
σαϊρ, βγάζοντας ατμούς. 

«Χαλ!» είπε με μια κοφτή ανάσα. «Εσύ το ζωγράφισες;»
Ο Χαλ έγνεψε καταφατικά. 
Τα μάτια του θείου Νατ είχαν γίνει διάφανα. Κράτησε τη 

ζωγραφιά σε απόσταση ενός χεριού. 
«Είναι τέλειο, Χαλ. Το λατρεύω». Άπλωσε το ελεύθερο 

χέρι του και τράβηξε τον Χαλ στην αγκαλιά του. «Έλα εδώ. 
Σ’ ευχαριστώ – είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο 
που θα μπορούσα να ζητήσω. Θα το κρεμάσω στο σαλόνι 
μου, πάνω από το τζάκι».

Ο Χαλ κοκκίνισε από περηφάνια. 
«Το δούλευε εδώ και εβδομάδες» είπε η μαμά του, λά-

μποντας από χαρά. 
«Ε λοιπόν, τώρα αισθάνομαι άσχημα» είπε ο θείος Νατ. 

«Το δικό μου δώρο δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο καλό». 
Έβγαλε ένα πακέτο από την τσέπη του, τυλιγμένο με χρυ-
σαφί χαρτί και δεμένο με μια κόκκινη κορδέλα. «Ελπίζω να 
σου αρέσει».
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«Ευχαριστώ» είπε ο Χαλ. 
Το δώρο είχε το μέγεθος μεγάλης σοκολάτας και ήταν 

σκληρό. Ο Χαλ έλυσε την κορδέλα, τράβηξε το χαρτί και 
είδε ότι κρατούσε ένα μεταλλικό κουτί με κάρβουνα ζωγρα-
φικής. 

«Σκέφτηκα ότι ίσως να σου άρεσε να ζωγραφίζεις με κάρ-
βουνο» είπε ο θείος Νατ.

Ο Χαλ ένιωσε σαν να κόπηκε όλο το οξυγόνο από τα 
πνευμόνια του. Χαμογέλασε πλατιά κοιτάζοντας το μεταλ-
λικό κουτί, προσπαθώντας να μη δείξει την απογοήτευσή 
του. 

«Ουάου! Θείε Νατ, είναι καταπληκτικά! Δεν έχω ξαναζω-
γραφίσει ποτέ με κάρβουνο. Σ’ ευχαριστώ».

Τα βλέμματα όλων όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο ήταν 
καρφωμένα πάνω του, οπότε ο Χαλ άνοιξε το μεταλλικό 
κουτί, για να δείξει πόσο τον ενδιέφεραν τα κάρβουνα ζω-
γραφικής. Καθώς το άνοιγε, μια μικρή κάρτα έπεσε προς τα 
έξω και κατρακύλησε στο πάτωμα. Ο Χαλ τη σήκωσε. 

«Θα χρειαστείς βέβαια και κάτι για να ζωγραφίσεις» πρό-
σθεσε ο θείος Νατ. 

Η κάρτα είχε σκούρο πράσινο χρώμα και ανάγλυφα 
χρυσά γράμματα. Ο Χαλ είχε στυλώσει το βλέμμα του 
πάνω της. Προσπαθούσε να μιλήσει, αλλά δεν είχε πνοή 
ούτε λόγια, και το στόμα του βρέθηκε να μοιάζει με αυτό 
ενός ψαριού.

Κοίταξε τον θείο του, που χαμογελούσε πλατιά σαν τον 
γάτο του Τσεσάιρ.
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«Θα πάμε στη Νότια Αφρική, Χαλ» είπε με  
χαρά ο θείος Νατ. «Στις διακοπές του Φε-

βρουαρίου. Θα πάρουμε το Σαφάρι Σταρ 
από την Πρετόρια και θα φτάσουμε 
στη Ζιμπάμπουε, για να δούμε τους 

Καταρράκτες της Βικτόρια, στα 
σύνορα με τη Ζάμπια. Σκέφτηκα 

ότι θα σου άρεσε να ζωγραφί-



19

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΡΟΥ

σεις με κάρβουνο τα ζώα που θα δούμε στα εθνικά πάρκα 
σαφάρι…»

Ο θείος Νατ δεν ολοκλήρωσε όμως αυτό που έλεγε, 
διότι ο Χαλ φώναζε και έτρεχε προς το μέρος του, ενώ 
τα κάρβουνα να εκτοξεύτηκαν στον αέρα καθώς τύ-



ΦΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΑΡ 

20

λιξε τα χέρια του γύρω από τον θείο του, ρίχνοντας τον από 
τον καναπέ.

Νότια Αφρική! Η καρδιά του Χαλ πήγαινε να σπάσει από 
χαρά στη σκέψη ότι θα έκανε ένα ακόμα σιδηροδρομικό τα-
ξίδι με τον θείο του. Δεν είχε ιδέα όμως ότι θα εξελισσόταν 
στην πιο επικίνδυνη περιπέτεια που είχαν ζήσει ποτέ.




