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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ

Τ ο τρένο σταμάτησε στη μέση της κοιλάδας. Έξω 
από το παράθυρο, τα δάση με έλατα στις πλαγιές 
των βουνών άφηναν τον απογευματινό ήλιο να 

τα χαϊδεύει. Όλα έμοιαζαν ακίνητα και γαλήνια, όπως σε 
έναν πίνακα στο σαλόνι μιας ηλικιωμένης κυρίας της αρι
στοκρατίας.

Η αντίθεση ανάμεσα σ’ εκείνο το τοπίο και στην ψυχική 
μου κατάσταση με έκανε να αναστενάξω. Πρέπει να είχαμε 
σταματήσει λίγη ώρα, αλλά εγώ το κατάλαβα μόνο εκείνη 
τη στιγμή, σαν να με ξύπνησαν οι φωνές που αντηχούσαν 
στην κοιλάδα.

— Μια αγελάδα στις ράγες… ή κάποιο άλλο παρόμοιο 
ατύχημα, μου εξήγησε ο Οράτιος Νέλσον, ο πιστός μπάτλερ 
μας, με ένα αχνό χαμόγελο. Είμαι σίγουρος πως σύντομα θα 
ξεκινήσουμε πάλι.
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Κοίταξα έξω από το παράθυρο, αλλά δεν είδα κοπάδια με 
ζώα. Μου φάνηκε, ωστόσο, ότι αντιλήφθηκα κάτι, μια φευ
γαλέα σκιά στο λαμπερό πράσινο του λιβαδιού, που αμέσως 
εξαφανίστηκε ανάμεσα στα έλατα. Εγώ, αφηρημένη από χι
λιάδες άλλες σκέψεις, δεν έδωσα σημασία. Χρειάστηκε να 
περάσουν μέρες για να καταλάβω ότι εκείνο το ασήμαντο 
επεισόδιο ήταν, στην πραγματικότητα, η πρώτη ένδειξη 
ενός μεγάλου μυστηρίου. Του πιο περίπλοκου απ’ όσα είχα 
μπλεχτεί ποτέ.

Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, δεν είχα την παραμικρή υπο
ψία και απλώς κούνησα το κεφάλι, ανταποδίδοντας με τη 
σειρά μου το αχνό χαμόγελο στον Οράτιο.

Σκέφτηκα, αντίθετα, πόσο είχε αλλάξει η συμπεριφορά 
του κυρίου Νέλσον απέναντί μου εκείνες τις τελευταίες βδο
μάδες. Ήταν λες και είχε κάνει πολλά βήματα πίσω, επιστρέ
φοντας στη διακριτική ευγένεια που μου επιφύλασσε μέχρι 
πριν από λίγες βδομάδες. Ήταν ο τρόπος του να μου δώσει 
να καταλάβω ότι κατανοούσε την ταραχή στην ψυχή μου 
και ότι σκόπευε, όσο ήταν στο χέρι του, να με αφήσει στην 
ησυχία μου.

Η ίδια η ιδέα, όμως, της γαλήνης ήταν για μένα κάτι πολύ 
μακρινό και άπιαστο εκείνες τις μέρες. Πώς θα μπορούσε 
να βρει τη γαλήνη κάποιος που μόλις είχε δει τη ζωή του να 
ανατρέπεται από τη μοίρα κι έβλεπε ό,τι έμοιαζε σίγουρο να 
χάνεται ξαφνικά από τα χέρια του;

Όλα συνέβησαν λίγες βδομάδες νωρίτερα, ενώ ήμουν στο 
Παρίσι. Μόλις είχα βγει από μια πολύ σκοτεινή ιστορία στην 
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οποία είχα εμπλακεί με τους φίλους μου Σέρλοκ και Αρσέν, 
αντιμετωπίζοντας μεγάλους κινδύνους, όταν η μοίρα απο
φάσισε να φέρει μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή μου. Μια 
κυρία με συμπαθητικό πρόσωπο και μεγάλα μάτια, που την 
είχα συναντήσει κι άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά πάντα 
με μυστηριώδη και φευγαλέο τρόπο, αυτή τη φορά καθόταν 
και μου μιλούσε και μου αποκάλυψε επιτέλους το μυστικό 
της (το μυστικό μας!): το όνομά της ήταν Αλεξάντρα Σοφί 
φον Κλέμνιτς και ήταν η αληθινή μου μητέρα.

Πολλές φορές, όσο περνούσε ο καιρός, είχα προσπαθή
σει να φέρω πάλι στον νου μου εκείνες τις ώρες που ακο
λούθησαν την αποκάλυψη, ελπίζοντας να καταλάβω ποια 
συναισθήματα είχα νιώσει. Κάθε φορά, όμως, που η μνήμη 
ήταν έτοιμη να επανέλθει σ’ εκείνες τις στιγμές όλα θόλω
ναν και δεν μπορούσα παρά να παρασυρθώ ξανά από την 
ίδια μπερδεμένη ραψωδία εντυπώσεων και συναισθημάτων. 
Θυμάμαι, για παράδειγμα, ότι είχα την αίσθηση πως ονει
ρεύομαι, ότι τίποτα από όσα συνέβαιναν δεν ήταν αληθινό. 
Και θυμάμαι επίσης ότι σκεφτόμουν πολύ τα συναισθήματά 
μου για τον κύριο και την κυρία Άντλερ: όσο κι αν τους αγα
πούσα, ειδικά τον πατέρα μου, δεν ένιωθα τάχα πάντα μια 
ανεξήγητη απόσταση; Κι όμως, έτσι ήταν. Είχα νιώσει πολύ 
άσχημα όταν έμαθα ότι δεν ήταν απλώς οι φαντασιώσεις 
ενός μικρού, ανήσυχου κοριτσιού, αλλά κάτι που έφερε όλο 
το βάρος και τη σκληρότητα της πραγματικότητας!

Και έπειτα θυμάμαι και κάποιες άλλες σκέψεις που 
προσπαθούσα να κρατήσω μακριά, αλλά που επέστρεφαν  
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συνεχώς για να με ταράξουν, σαν κοφτερές μαχαιριές: για 
ποιο λόγο εκείνη η γυναίκα με την τόσο ευγενική φυσιο
γνωμία με είχε εγκαταλείψει; Γιατί είχε δεχτεί να με αποχω
ριστεί, να αποχωριστεί την κόρη της; Πώς μπορούσε να ζει 
έτσι το ζεύγος Άντλερ, καλλιεργώντας τόσο καιρό αυτό το 
ψέμα; Πώς μπορούσαν, μέρα με τη μέρα, να είναι τόσο αφο
σιωμένοι σε αυτό το θέατρο; Και πάνω από όλα: ποια ήμουν 
στ’ αλήθεια; Ποιος ήταν ο πατέρας μου και η οικογένειά μου;

Ίσως είναι αυτό το συναίσθημα που θυμάμαι πιο ξεκάθα
ρα: ήμουν ένα ασυμβίβαστο κορίτσι τότε και ήθελα να πάρω 
απαντήσεις αμέσως, για να θέσω τέλος σε αυτά τα ανυπό
φορα ψέματα που είχαν γίνει πια ολόκληρη η ζωή μου. Και 
αυτές είναι, ακόμη, οι πιο επώδυνες αναμνήσεις για μένα. 
Γιατί το μίσος και η περιφρόνηση που με κατέκλυζαν εκείνες 
τις μέρες δεν επέτρεψαν να γλιτώσει ούτε καν κάποιος σαν 
τον Λεοπόλδο Άντλερ, που δεν άξιζε αυτή τη συμπεριφορά, 
έχοντας πάρει κάθε απόφασή του με βάση την καλοσύνη 
του.

Η καρδιά των κοριτσιών, όμως, είναι σκληρή και βλέπει 
σαν απάτη ή σαν δόλια δικαιολογία ό,τι δεν μπορεί να ικα
νοποιήσει τη δίψα της για την αλήθεια.

Σε μια τέτοια συναισθηματική κατάσταση ταξίδευα, λοι
πόν, ανάμεσα στους επιβλητικούς όγκους των Ελβετικών 
Άλπεων, με κατεύθυνση το Νταβός, όπου θα συναντούσα 
την Αλεξάντρα Σοφί φον Κλέμνιτς, την άγνωστη που θα 
έπρεπε να πιέσω τον εαυτό μου να μάθει να αποκαλεί «μη
τέρα».
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Αυτή η συνάντηση είχε αποφασιστεί, προφανώς, σε συμ
φωνία με τους κυρίους Άντλερ. Οι θετοί γονείς μου είχαν, 
μάλιστα, επιμείνει, παρά τη δική μου έντονη επιμονή, να μη 
μου δίνουν καμία πληροφορία για τις συνθήκες της υιοθε
σίας μου. «Είναι εξηγήσεις που μια μητέρα έχει το δικαίωμα 
–ή μάλλον το καθήκον– να δώσει στην κόρη της κοιτάζο
ντάς τη στα μάτια», μου είχε πει η κυρία Άντλερ, προσπαθώ
ντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Θα πρέπει, λοιπόν, να 
περιμένεις να μιλήσεις με την κυρία Κλέμνιτς».

Εκείνη η στιγμή πλησίαζε ολοένα και περισσότερο και 
όταν έσκυψα από το παράθυρο αναγνώρισα ένα κομψό και 
επιβλητικό κτίριο στην πλαγιά του βουνού. Το είχα δει σε 
μια καρτούλα που είχε έρθει πριν από λίγες μέρες στο σπίτι 
μας: ήταν το ξενοδοχείο Μπελβεντέρε, όπου θα με περίμενε 
η κυρία Φον Κλέμνιτς, η μητέρα μου. Το τρένο άρχισε πάλι 
να κινείται αργά κι άφησε στον αέρα το σφύριγμά του που, 
ωστόσο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε όταν ήμουν μικρή, δε 
μου έδωσε καμία χαρά.

*  *  *

Όταν φτάσαμε τελικά στον σταθμό του Νταβός Πλατς, ο 
Οράτιος πήρε τη βαλίτσα μας και, κινούμενος με άνεση στη 
μικρή πλατεία μπροστά στον σταθμό, που ήταν γεμάτος 
οχήματα, βρήκε μια άμαξα για μας. Διασχίσαμε μια μικρή 
δια δρομή, κατά μήκος του όμορφου ανηφορικού δρόμου 
που οδηγεί στο Νταβός Ντορφ, το ψηλότερο σημείο του 

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ
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ταξιδιού μας, και σταματήσαμε μπροστά στο ξενοδοχείο 
Μπελβεντέρε. Δύο νεαροί με λιβρέες έτρεξαν προς το όχη
μά μας για να πάρουν τις αποσκευές μας. 

Ο κύριος Νέλσον μου άπλωσε το χέρι, βοηθώντας με να 
κατέβω από την άμαξα, και, όταν φτάσαμε στη λευκή σκά
λα του ξενοδοχείου, σταμάτησε για μια στιγμή και κοίταξε 
γύρω του. Ήταν εκείνη η ώρα της μέρας που το απόγευμα 
αρχίζει να γλυκαίνει, έτοιμο να βυθίσει την ατμόσφαιρα στα 
χρώματα του σούρουπου, και η μεγάλη κοιλάδα με τα έλατα 
έμοιαζε ακόμα πιο γαλήνια και επιβλητική.

— Δεν είναι υπέροχα, δεσποινίς Αϊρίν; με ρώτησε ο Ορά
τιος και είδα να λάμπει στα σκούρα μάτια του ένας αυθε
ντικός θαυμασμός για το θέαμα που πρόσφεραν εκείνα τα 
βουνά.

— Είναι, καλέ μου Οράτιε, απάντησα, ρίχνοντας κι εγώ 
το βλέμμα μου στο καταπράσινο δάσος, που τώρα είχε πάρει 
χρυσαφένιες αποχρώσεις.

Ήταν μια απάντηση που έδωσα, όμως, από ευγένεια πε
ρισσότερο παρά από ειλικρίνεια. Όση ομορφιά και αν είχε το 
τοπίο, η καρδιά μου και το μυαλό μου ήταν αλλού.

Η είσοδος του ξενοδοχείου είχε μεγάλες μπαλκονόπορ
τες που την έκαναν πολύ φωτεινή, ενώ τα απαλά χρώματα 
στην ταπετσαρία και στην κουρτίνα τής έδιναν μια κομψή 
αλλά όχι μεγαλοπρεπή εμφάνιση. Ο κονσιέρζ, ο υπάλληλος 
υποδοχής, του Μπελβεντέρε μας καλωσόρισε με υποκλίσεις 
κι εκείνη τη χαρακτηριστική συμπεριφορά όσων δουλεύουν 
στα πολυτελή ξενοδοχεία. Μας έδωσαν δύο διπλανά δωμά
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τια, το 319 και το 320, από τα οποία, μας διαβεβαίωσε με 
τα αστεία γαλλικά του, θα μπορούσαμε να απολαύσουμε τη 
θέα της υπέροχης κοιλάδας.

Ο Οράτιος κι εγώ ανεβήκαμε τις σκάλες σιωπηλοί και 
πίσω μας ακολουθούσαν οι αχθοφόροι με τις βαλίτσες μας. 
Τη στιγμή που μπαίναμε στα δωμάτιά μας ανταλλάξαμε 
άλλο ένα χαμόγελο. Έπειτα είχα την εντύπωση πως ο κύριος 
Νέλσον πήγε να πει κάτι, σαν να ήθελε να σπάσει αυτή την 
ψυχρή ευγένεια που επικρατούσε από μέρες. Ο Οράτιος, 
ωστόσο, άλλαξε γνώμη. Χτύπησε αστεία τα τακούνια του, 
σαν παλιός στρατιωτικός, έκανε μια υπόκλιση και αποσύρ
θηκε.

— Θα σας περιμένω στην τραπεζαρία για το δείπνο στις 
οχτώ, δεσποινίς Αϊρίν. Ελπίζω ότι η ατμόσφαιρα του βουνού 
να σας ανοίξει την όρεξη, όπως συνέβη σ’ εμένα!

— Κι εγώ το ελπίζω, Οράτιε, απάντησα.
Έπειτα μπήκα στο δωμάτιό μου.
Δεν έμεινα παρά μόνο λίγα λεπτά. Το πρώτο πράγμα που 

μου ήρθε, βλακωδώς, στον νου ήταν να κατέβω πάλι στη 
ρεσεψιόν και να ρωτήσω αν είχε έρθει κάποια επιστολή για 
μένα. Δεν ήμουν εκεί παρά μόνο λίγα λεπτά, αλλά έτρεφα 
την ελπίδα να βρω κάποιο γράμμα. Λίγες μέρες πριν φύγω 
για το Νταβός, σε ένα από κείνα τα θυμωμένα και ταραγμέ
να απογεύματα, είχα γράψει δύο γράμματα, ένα στον Σέρ
λοκ και ένα στον Αρσέν. Γράμματα που έπειτα θα μετάνιω
να που έγραψα, λίγα λεπτά αφότου τα έδωσα στον Οράτιο 
για να τα πάει στο ταχυδρομείο. Γράμματα στα οποία, χωρίς 

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ
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πολλές περιστροφές, ζητούσα από τους φίλους μου να μη 
με αφήσουν μόνη εκείνη τη δύσκολη στιγμή και να κάνουν 
ό,τι μπορούν για να με βρουν στο Νταβός, στις Ελβετικές 
Άλπεις, όπου θα έμενα από τις 16 Ιουνίου κι έπειτα.

Θυμάμαι ακόμα και σήμερα, σχεδόν λέξη προς λέξη, εκεί
να τα δύο γράμματα. Ήταν γεμάτα φορτισμένες και μπερ
δεμένες λέξεις, ήταν αιτήματα για βοήθεια, τα οποία, στην 
πραγματικότητα, δεν μπορούσα ούτε καν να εξηγήσω σε τι 
θα με βοηθούσαν ο Σέρλοκ και ο Αρσέν. Και δεν μπορούσα 
γιατί ούτε καν εγώ δεν το είχα ακόμη καταλάβει.

Για μια στιγμή, ο κονσιέρζ, πριν υιοθετήσει πάλι τους ευ
γενικούς τρόπους του, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή 
του. 

— Εχμ… Όχι, δεσποινίς. Δεν ήρθε κανένα γράμμα για 
σας. Λυπάμαι…

Κοιτάζοντας το πρόσωπο εκείνου του ώριμου άντρα με τη 
λιβρέα ένιωσα, μετά από πολύ καιρό, κάτι μέσα μου να γε
λάει. Δεν είχα περιγράψει την κατάσταση, αλλά είχα απλώς 
ρωτήσει αν είχε έρθει κάποιο γράμμα για μένα, κι έτσι εκεί
νος ο άντρας θα πρέπει σίγουρα να σκέφτηκε πως ήμουν 
τρελή. Η σκέψη δε με ενόχλησε ιδιαίτερα: πήγαινε πολύς 
καιρός που ένιωθα να είμαι σε πόλεμο με τον κόσμο ολό
κληρο κι έτσι ίσως ο σπόρος της τρέλας να είχε πια φυτευτεί 
για τα καλά στο μυαλό μου.

Συνέχισα να σκέφτομαι εκείνη την παράξενη ιδέα και στο 
μεταξύ αποφάσισα να βγω στη μεγάλη βεράντα που βρι
σκόταν στη μια πλευρά του μεγάλου λόμπι. Μόλις βρέθηκα 
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ανάμεσα στα μαρμάρινα αγάλματα και στα μικρά τραπεζά
κια με τα λευκά τραπεζομάντιλα, με την αλπική κοιλάδα να 
απλώνεται πέρα από τα κάγκελα, ένιωσα πάλι την αλλόκο
τη αίσθηση ότι βρισκόμουν μέσα σε όνειρο. Μια παράξενη 
φαντασίωση όπου καθετί οικείο έμοιαζε τώρα να μεταλλάσ
σεται και να γίνεται καινούριο. Ήμουν πραγματικά εγώ, η 
Αϊρίν Άντλερ, εκείνο το κορίτσι με το βλέμμα χαμένο ανάμε
σα στα βουνά, που περίμενε να γνωρίσει μια μητέρα που ως 
τότε υπήρξε άγνωστη, ελπίζοντας να μπορέσει επιτέλους να 
μάθει ποια μυστικά είχαν σημαδέψει τη γέννηση και τη ζωή 
του ολόκληρη;

— Δεν υπάρχει αμφιβολία, καλή μου… είπε μια γυναικεία 
φωνή δίπλα μου, σαν να ήθελε να απαντήσει στις ερωτήσεις 
που είχαν γεννηθεί στο μυαλό μου.

Γύρισα τρομαγμένη.
— …Το βουνό μπορεί να είναι πολύ βαρετό, αλλά μερικές 

φορές το θέαμα είναι σπουδαίο!

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ






