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«Αλίς…» είπε, κοιτάζοντάς την. Οποιοσδήποτε άλλος στη 
θέση του θα έλεγε πως πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα.

Τη φώναξε με το μικρό της όνομα επιχειρώντας να δη
μιουργήσει ένα κλίμα οικειότητας, δεν κατάφερε όμως να 
προκαλέσει μέσα της ούτε μια τοσηδά ρωγμή. Χαμήλωσε 
το βλέμμα προς τις σημειώσεις που είχε καταγράψει πρό
χειρα ο Αρμάν πάνω στο χαρτί κατά τη διάρκεια της πρώ
της ανάκρισης: Αλίς Βαντενμπός, είκοσι τεσσάρων ετών. 
Προσπάθησε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να είναι σε 
κανονικές συνθήκες μια Αλίς Βαντενμπός, είκοσι τεσσά
ρων ετών. Θα ήταν μια νέα κοπέλα, με μακρόστενο πρό
σωπο, καστανόξανθα μαλλιά και ευθεία ματιά. Σήκωσε το 
βλέμμα και αυτό που είδε του φάνηκε εντελώς αδιανόη
το. Αυτή η κοπέλα δεν έμοιαζε σε τίποτα με αυτό: μαλλιά 
κολλημένα πάνω στο κρανίο, ξανθά κάποτε, με μακριές 
σκουρόχρωμες ρίζες, χλωμή σε βαθμό που να προκαλεί 
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δυσφορία, ένα τεράστιο μπλαβί αιμάτωμα στο αριστερό 
μάγουλο, μια λεπτή γραμμή από ξεραμένο αίμα στη γωνία 
των χειλιών… κι όσο για τα μάτια της, κοιτούσαν αγριε
μένα προσπαθώντας να ξεγλιστρήσουν, χωρίς τίποτα το 
ανθρώπινο μέσα τους εκτός από τον τρόμο, έναν τρόμο 
φρικτό, που ακόμη της έφερνε ρίγος, σαν να είχε βγει χωρίς 
παλτό μια μέρα με χιονιά. Κρατούσε ένα πλαστικό ποτήρι 
με καφέ με τα δυο της χέρια, σαν να είχε διασωθεί από κά
ποιο ναυάγιο. 

Συνήθως, η άφιξη του Καμίγ Βεροβέν και μόνο προκα
λούσε κάποια αντίδραση, ακόμα και στους πιο απτόητους. 
Αλλά με την Αλίς τίποτα. Η Αλίς ήταν κλεισμένη στον 
εαυτό της κι έτρεμε.

Ήταν οκτώμισι το πρωί.
Από την ώρα που έφτασε στο Τμήμα Ανθρωποκτο νιών, 

λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Καμίγ ένιωθε κουρασμένος. Το δεί
πνο της προηγουμένης είχε τελειώσει γύρω στη μία τη νύ
χτα. Με ανθρώπους που δεν γνώριζε, φίλους της Ιρέν. Μι
λούσαν για τηλεόραση, διηγούνταν ιστορίες που ο Καμίγ 
θα έβρισκε μάλλον αστείες αν απέναντί του δεν καθόταν 
μια γυναίκα που του θύμιζε τρομερά τη μητέρα του. Σ’ όλη 
τη διάρκεια του γεύματος πάλευε να βγάλει από τον νου 
του αυτή την εικόνα, αλλά ήταν αδύνατον, εκείνη είχε το 
ίδιο βλέμμα, το ίδιο στόμα και την ίδια μάρκα τσιγάρων, 
τα οποία κάπνιζε το ένα μετά το άλλο. Ο Καμίγ είχε γυρί
σει είκοσι χρόνια πίσω, στην υπέροχη εποχή όπου η μητέ
ρα του έβγαινε ακόμη από το εργαστήριό της με την ποδιά 
γεμάτη λεκέδες από μπογιές, με το τσιγάρο στο στόμα, τα 
μαλλιά ανάκατα. Την εποχή που εκείνος καθόταν ακόμη και 
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την κοίταζε καθώς δούλευε. Ήταν μια γυναίκα με έντονη 
προσωπικότητα. Σθεναρή και προσηλωμένη, με μια δόση 
λύσσας στην πινελιά της. Ζούσε τόσο κλεισμένη μέσα στις 
σκέψεις της που, μερικές φορές, έμοιαζε να μην αντιλαμ
βάνεται την παρουσία του. Στιγμές ατελείωτες, σιωπηλές, 
που τον έκαναν να λατρέψει τη ζωγραφική. Παρατηρούσε 
την κάθε της κίνηση σαν να ήταν το κλειδί ενός μυστηρίου 
που τον αφορούσε προσωπικά. Αυτά συνέβαιναν πριν. Πριν 
τα χιλιάδες τσιγάρα που κάπνιζε η μητέρα του να της κη
ρύξουν τον πόλεμο, αλλά πολύ αφότου έγιναν η αιτία της 
εμβρυϊκής υποτροφίας που στιγμάτισε τον Καμίγ από τη 
γέννησή του. Στην εφηβεία του, με το τελικό του ανάστη
μα στο ένα και σαράντα πέντε, ο Καμίγ δεν είχε αποφασίσει 
ακόμη αν μισούσε περισσότερο αυτή τη μητέρα που τον δη
λητηρίασε και τον έφτιαξε σαν ένα αμυδρό αντίγραφο του 
ΤουλούζΛοτρέκ, σε λιγότερο δύσμορφη εκδοχή, τον ήρεμο 
και ανίκανο πατέρα του, που κοιτούσε τη σύζυγό του με τον 
θαυμασμό του αδύναμου, ή το είδωλό του στον καθρέφτη: 
στα δεκαέξι του ήταν ήδη άντρας, αλλά ταυτόχρονα ημιτε
λής για πάντα. Ενώ η μητέρα του συσσώρευε τους πίνακες 
στο εργαστήριό της και ο πατέρας του, αιωνίως σιωπηλός, 
ασχολούνταν με το φαρμακείο του, ο Καμίγ μάθαινε να ζει 
σαν κοντός· μεγαλώνοντας όμως, όπως οι άλλοι, έπαυε να 
στέκεται συστηματικά στις μύτες των ποδιών του, συνήθιζε 
σταδιακά να κοιτάζει τους άλλους από χαμηλά, παραιτού
νταν της προσπάθειας να φτάσει τα ράφια χωρίς να τραβή
ξει πρώτα μια καρέκλα, διαμόρφωνε τον ιδιωτικό του χώρο 
σε ύψος κουκλόσπιτου. Και αυτή η μινιατούρα ανθρώπου 
κοιτούσε, χωρίς πραγματικά να τους καταλαβαίνει, τους τε
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ράστιους πίνακες που η μητέρα του τύλιγε σε ρολό για να 
τους μεταφέρει στις γκαλερί. Πού και πού η μητέρα του έλε
γε: «Καμίγ, έλα κοντά μου…». Καθισμένη σε ένα σκαμπό, 
περνούσε το χέρι της μέσα στα μαλλιά του χωρίς να μιλά, 
και ο Καμίγ ήξερε ότι την αγαπούσε, σκεφτόταν μάλιστα ότι 
δεν θα αγαπούσε ποτέ κανέναν άλλον.

Τότε, ζούσαν ακόμη τις καλές εποχές, σκεφτόταν ο 
Καμίγ στη διάρκεια του δείπνου, κοιτώντας τη γυναίκα 
απέναντί του να σκάει στα γέλια, να πίνει ελάχιστα και να 
καπνίζει σαν φουγάρο. Προτού η μητέρα του αρχίσει να 
περνά τις μέρες της γονατιστή πλάι στο κρεβάτι της, με 
το μάγουλο ακουμπισμένο πάνω στις κουβέρτες, μοναδι
κή στάση στην οποία ο καρκίνος την άφηνε για λίγο να 
ησυχάσει. Η αρρώστια την είχε κυριολεκτικά γονατίσει. Κι 
εκείνες οι στιγμές ήταν οι πρώτες που τα βλέμματά τους 
μπορούσαν να διασταυρωθούν στο ίδιο ύψος, κι ας είχαν 
γίνει αδιαπέραστα το ένα για το άλλο. Εκείνη την εποχή 
ο Καμίγ σχεδίαζε πολύ. Περνούσε ατελείωτες ώρες στο 
εργαστήριο της μητέρας του, που τώρα πια είχε εγκατα
λειφθεί. Όταν αποφάσιζε τελικά να μπει στο δωμάτιό της, 
έβρισκε εκεί τον πατέρα του, που επίσης περνούσε το δεύ
τερο μισό της ζωής του γονατιστός, κουλουριασμένος δί
πλα στη γυναίκα του, κρατώντας την από τους ώμους, αμί
λητος, αναπνέοντας στον ίδιο ρυθμό με εκείνη. Ο Καμίγ 
ήταν μόνος. Ο Καμίγ σχεδίαζε. Ο Καμίγ άφηνε τον χρόνο 
να περνά και περίμενε. 

Όταν μπήκε στη Νομική, η μητέρα του ζύγιζε όσο ένα 
από τα πινέλα της. Κάθε φορά που γύριζε σπίτι, ο πατέρας 
του έμοιαζε κλεισμένος στη βαριά σιωπή του πόνου. Και 
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όλα αυτά είχαν κρατήσει για καιρό. Και ο Καμίγ έσκυβε 
το αιώνια παιδικό του σώμα πάνω από τα νομικά κείμενα 
περιμένοντας να έρθει το τέλος.

Έφτασε έτσι απλά, μια ημέρα του Μαΐου. Ήταν σαν ένα 
ανώνυμο τηλεφώνημα. Ο πατέρας του είπε μονάχα: «Πρέ
πει να γυρίσεις σπίτι» και ο Καμίγ ένιωσε ξαφνικά με βε
βαιότητα πως στο εξής θα έπρεπε να ζήσει μόνος με τον 
εαυτό του, πως δεν θα υπήρχε ποτέ κανείς άλλος.

Στα σαράντα του, αυτός ο μικροσκοπικός άντρας με το 
μακρόστενο, θλιμμένο πρόσωπο και τη μεγάλη καράφλα 
ήξερε ότι τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι από τη στιγ
μή που η Ιρέν μπήκε στη ζωή του. Αλλά με όλες αυτές τις 
εικόνες του παρελθόντος, η βραδιά τού είχε φανεί κυριο
λεκτικά εξαντλητική.

Επιπλέον το στομάχι του δυσκολευόταν να χωνέψει το 
κυνήγι.

Περίπου την ίδια ώρα που ο Καμίγ έφερνε στην Ιρέν τον 
δίσκο με το πρωινό, μια περίπολος είχε περιμαζέψει την 
Αλίς στη λεωφόρο ΜπονΝουβέλ.

Ο Καμίγ κατέβηκε με έναν πήδο από την καρέκλα του 
και μπήκε στο γραφείο του Αρμάν, ενός αδύνατου άντρα 
με τεράστια αυτιά και παροιμιώδη τσιγκουνιά.

«Σε δέκα λεπτά» είπε ο Καμίγ «θα έρθεις να μου αναγ
γείλεις ότι βρήκαμε τον Μαρκό. Σε κακό χάλι».

«Ότι τον βρήκαμε; Πού;» ρώτησε ο Αρμάν.
«Δεν έχω ιδέα, κόψε τον λαιμό σου». Και αμέσως επέ

στρεψε στο γραφείο του με μικρές βιαστικές δρασκελιές. 
«Λοιπόν» άρχισε πάλι πλησιάζοντας την Αλίς. «Θα τα πιά
σουμε πάλι όλα ήρεμα από την αρχή». 
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Στεκόταν όρθιος μπροστά της, τα βλέμματά τους βρί
σκονταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Η Αλίς έμοιαζε να βγαί
νει από τον λήθαργό της. Τον κοιτούσε σαν να τον έβλεπε 
για πρώτη φορά και δεν πρέπει να είχε νιώσει ποτέ τόσο 
έντονα τον παραλογισμό του κόσμου όσο τη στιγμή που 
κατάλαβε ότι εκείνη, η Αλίς, με το στομάχι σμπαράλια, 
έχοντας πέσει θύμα γερού ξυλοδαρμού δυο ώρες νωρίτε
ρα, βρισκόταν τώρα ξαφνικά στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών 
απέναντι σε έναν άνθρωπο με ύψος ένα και σαράντα πέ
ντε, ο οποίος της πρότεινε να τα πιάσουν όλα πάλι από το 
μηδέν, λες και δεν βρισκόταν κιόλας στο μηδέν.

Ο Καμίγ πέρασε πίσω από το γραφείο του και έπιασε 
μηχανικά ένα μολύβι από τα δέκα περίπου που περιείχε ένα 
βάζο από χυτό γυαλί, δώρο της Ιρέν. Σήκωσε το βλέμμα 
του προς την Αλίς. Ειλικρινά, η Αλίς δεν ήταν καθόλου 
άσχημη. Μάλλον όμορφη θα την έλεγε. Με λεπτά χαρα
κτηριστικά, αν και λιγάκι ακαθόριστα, που η ατημελησία 
και οι νύχτες αγρύπνιας είχαν ήδη εν μέρει καταστρέψει. 
Έμοιαζε με πιετά. Με αντίγραφο αρχαίου ερειπίου.

«Από πότε δουλεύεις για τον Σαντενί;» τη ρώτησε, σχε
διάζοντας ταυτόχρονα με μια γραμμή το περίγραμμα του 
προσώπου της σ’ ένα μπλοκ.

«Δεν δουλεύω γι’ αυτόν!»
«Εντάξει, ας πούμε εδώ και δυο χρόνια. Εσύ δουλεύεις 

για εκείνον κι εκείνος σε προμηθεύει, έτσι δεν είναι;»
«Όχι».
«Κι εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει λίγη αγάπη μέσα σ’ όλα 

αυτά; Αυτό νομίζεις;» 
Εκείνη κάρφωσε το βλέμμα της πάνω του. Εκείνος της 
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χαμογέλασε κι έπειτα συγκεντρώθηκε πάλι στο σχέδιό του. 
Παρέμειναν σιωπηλοί για αρκετή ώρα. Ο Καμίγ θυμήθηκε 
μια φράση που έλεγε η μητέρα του: «Στο σώμα του μοντέ
λου χτυπάει πάντα η καρδιά του καλλιτέχνη».

Μετά από λίγο, με μερικές γρήγορες γραμμές, εμφανι
ζόταν πάνω στο σημειωματάριο μια διαφορετική Αλίς, πιο 
νέα ακόμα από αυτήν εδώ, εξίσου πονεμένη αλλά χωρίς 
μώλωπες. Ο Καμίγ σήκωσε πάλι το βλέμμα προς το μέρος 
της κι έδειξε να παίρνει μια απόφαση. Η Αλίς τον κοίταξε 
να τραβά κοντά της μια καρέκλα και να κάθεται πάνω πη
δώντας σαν παιδάκι, με τα πόδια να ταλαντεύονται τριά
ντα εκατοστά πάνω από το πάτωμα. 

«Μπορώ να καπνίσω;» ρώτησε η Αλίς.
«Ο Σαντενί έχει μπλέξει πολύ άσχημα» είπε ο Καμίγ σαν 

να μην είχε ακούσει τίποτα. «Τον ψάχνουν όλοι. Κι εσύ το 
ξέρεις πολύ καλά» πρόσθεσε δείχνοντας τις μελανιές της. 
«Είναι άγριοι οι τύποι, ε; Θα ήταν καλύτερα αν τον βρίσκα
με πρώτοι εμείς, δεν νομίζεις;» Τα πόδια του Καμίγ, που 
ταλαντεύονταν σαν εκκρεμές, έμοιαζαν να έχουν υπνωτί
σει την Αλίς. «Δεν έχει αρκετές γνωριμίες για να γλιτώσει. 
Του δίνω δυο μέρες, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά ούτε 
κι εσύ έχεις αρκετές γνωριμίες, θα σε βρουν… Πού είναι ο 
Σαντενί;»

Εκείνη πήρε ύφος πεισμωμένου παιδιού που ξέρει ότι 
κάνει βλακεία, ωστόσο επιμένει να την κάνει. 

«Καλά, τότε θα σε αφήσω ελεύθερη» είπε ο Καμίγ σαν 
να μιλούσε στον εαυτό του. «Την επόμενη φορά που θα σε 
δω, ελπίζω να μη βρίσκεσαι στον πάτο κανενός σκουπιδο
τενεκέ».
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Εκείνη ακριβώς τη στιγμή μπήκε ο Αρμάν.
«Μόλις βρήκαμε τον Μαρκό. Είχατε δίκιο, είναι σε κακό 

χάλι».
Ο Καμίγ, δήθεν ξαφνιασμένος, κοίταξε τον Αρμάν.
«Πού;»
«Στο σπίτι του».
Ο Καμίγ κοίταξε τον συνάδελφό του απογοητευμένος· 

ο Αρμάν παρέμενε φειδωλός ακόμα και στη φαντασία του.
«Καλώς. Τότε μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερη τη μι

κρή» συμπέρανε πηδώντας από την καρέκλα του.
Ξαφνικά, ένας μικρός πανικός κι αμέσως μετά:
«Είναι στο Ραμπουγιέ» είπε η Αλίς με μια ανάσα.
«Α» έκανε ο Καμίγ με αδιάφορη φωνή.
«Λεωφόρος Ντελαγκράνζ. Στο 18».
«Στο 18» επανέλαβε ο Καμίγ, λες και το να προφέ

ρει αυτό τον απλό αριθμό θα τον απάλλασσε από την 
υποχρέω ση να ευχαριστήσει την κοπέλα.

Χωρίς να ζητήσει άδεια, η Αλίς έβγαλε από την τσέπη 
της ένα τσαλακωμένο πακέτο τσιγάρα και άναψε ένα.

«Το κάπνισμα κάνει κακό στην υγεία» είπε ο Καμίγ.

2

Ο Καμίγ έκανε νόημα στον Αρμάν να στείλει γρήγορα μια 
ομάδα επιτόπου, τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο.

Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο Λουί ακουγόταν λαχα
νιασμένος. Κοντανάσαινε. 
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«Μας έστειλαν στο Κουρμπεβουά…» 
«Λέγε» είπε λακωνικά ο Καμίγ πιάνοντας ένα στιλό.
«Μας ειδοποίησαν νωρίς το πρωί με ανώνυμο τηλεφώ

νημα. Βρίσκομαι στον τόπο του εγκλήματος. Είναι… πώς 
να το πω–»

«Προσπάθησε και θα δούμε» τον διέκοψε ο Καμίγ, ελα
φρώς εκνευρισμένος.

«Μια φρίκη» πέταξε ο Λουί. Η φωνή του ήταν αλλοιω
μένη. «Μια σφαγή. Καμία σχέση με τα συνηθισμένα, αν 
καταλαβαίνετε τι εννοώ…»

«Όχι ακριβώς, Λουί, όχι ακριβώς».
«Δεν μοιάζει με τίποτα απ’ όσα έχω δει…»

3

Μια και η γραμμή του ήταν κατειλημμένη, ο Καμίγ πήγε 
κατευθείαν στο γραφείο του αστυνομικού διευθυντή 
Λε Γκουέν. Μετά από έναν σύντομο χτύπο στην πόρτα, 
μπήκε χωρίς να περιμένει απάντηση. Είχε ελεύθερη πρό
σβαση.

Ο Λε Γκουέν ήταν ένας ψηλός, σωματώδης άντρας, ο 
οποίος έκανε τη μία δίαιτα μετά την άλλη εδώ και είκοσι 
χρόνια, χωρίς να έχει χάσει ποτέ ούτε ένα γραμμάριο. Και 
γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είχε αφεθεί στη μοιρολατρία 
των ανθρώπων που έχουν σχεδόν φτάσει στα όριά τους, 
πράγμα που διαβαζόταν στο πρόσωπό του αλλά και σε 
ολόκληρο το είναι του. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, ο 
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Καμίγ τον έβλεπε σιγά σιγά να υιοθετεί συμπεριφορά έκ
πτωτου βασιλιά, παίρνοντας ύφος περίλυπο και κοιτάζο
ντας συστηματικά τον κόσμο με σκυθρωπό βλέμμα. Πριν 
προλάβει να του πει δυο λέξεις, ο Λε Γκουέν τον διέκοψε 
για λόγους αρχής λέγοντάς του ότι, έτσι κι αλλιώς, «δεν 
είχε καθόλου χρόνο». Παρ’ όλα αυτά, στο άκουσμα των 
πρώτων στοιχείων που του αποκάλυψε ο Καμίγ, αποφάσι
σε να τον συνοδεύσει.
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