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«Θέλω τουλάχιστον πέντε χιλιάδες χαρακτήρες» λέει ο 
Μπεζάνα, ανοίγοντας τους υαλοκαθαριστήρες.

Στο μεταξύ, συνειδητοποιεί ότι δεν είναι νερό αυτό 
που κυλάει στο παρμπρίζ. Γιατί καλά καλά δεν κυλάει, 
αφού στις άκρες έχει ήδη σχηματιστεί ένα λευκό στρώμα. 
Μόνο το χιόνι μάς έλειπε. Βγάζει φλας και μπαίνει στη δε
ξιά λωρίδα, θα γράψει το άρθρο σε κάποιο σταθμό εξυπη
ρέτησης αυτοκινήτων. Δεν μπορεί να το ρισκάρει και να 
μείνει μπλοκαρισμένος στον περιφερειακό του Μιλάνου, 
ειδικά απόψε.

«Άντε, διάολε» προσθέτει, έχοντας πάντα το κινητό του 
σε ανοιχτή ακρόαση. Και δεν είναι σίγουρος αν εκείνο το 
διάολε, που του βγήκε τόσο αυθόρμητα, απευθύνεται στο 
φορτηγό μπροστά του, που μόλις του έκοψε τον δρόμο, ή 
στον αρχισυντάκτη, που του δημιουργεί μονίμως ιστορίες, 
λες και πληρώνει το χαρτί απ’ την τσέπη του.

Έπειτα πέφτει η γραμμή. Έμεινε από μπαταρία. Για άλλη 
μια φορά έχει ξεχάσει στο σπίτι τον φορτιστή με τον οποίο 
μπορεί να φορτίσει το κινητό από το αυτοκίνητο.

Παρκάρει κι ύστερα βγαίνει τρέχοντας, βροντώντας 
την πόρτα. Φτάνει σκυφτός στην είσοδο του μπαρ, καλύ
πτοντας το κεφάλι του με το σακίδιό του.

«Παλιόκαιρος, ε;» του λέει μια κοπέλα που κάθεται στο 
ταμείο.
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Είναι το πρώτο όμορφο πράγμα που βλέπει μπροστά 
του εδώ και τουλάχιστον δέκα ώρες. Το χρειαζόταν.

Πλησιάζει παραπαίοντας ελαφρώς, όπως συνηθίζει. 
Ποτέ δεν ήταν ικανός να περπατήσει καλύτερα, ακόμα και 
νηφάλιος μοιάζει μεθυσμένος.

«Θα με κρατήσετε να κοιμηθώ εδώ;» Και της χαμογελά. 
Η τύπισσα βαριέται χίλια τα εκατό, οπότε καλύτερα να τη 
φλερτάρει. Γιατί επιπλέον θέλει να της ζητήσει μια χάρη: 
πρέπει να φορτίσει το κινητό του, αμέσως.

«Η βάρδια μου τελειώνει στις οχτώ. Μπορείτε να το ζη
τήσετε από τον συνάδελφό μου», αλλά χαμογελά κι εκεί
νη, το έχαψε.

Πράγματι, αφού του δίνει δύο πακέτα τσιγάρα, τον 
βοη θά να διαλέξει σάντουιτς.

«Μπρεζάολα; Για μένα; Όχι, για όνομα του Θεού. Πει
νάω σαν λύκος, δεν είναι ώρα γι’ αστεία» λέει, δείχνοντας 
το σάντουιτς με σπεκ και μπρι. «Με μια μικρή μπίρα, για 
αρχή».

Δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γίνεται να πεινάει τόσο 
πολύ ύστερα από εκείνη την αηδία που είδε, η οποία έκανε 
τους μισούς ρεπόρτερ της πιάτσας να ξεράσουν, και μόνο 
από τη φωτογραφία.

Διαλέγει ένα τραπεζάκι στο βάθος, το οποίο βλέπει 
στον αυτοκινητόδρομο. Στο μεταξύ, το σκοτάδι ήρθε να 
προστεθεί στο χιόνι: αν το μέρος δεν ήταν τόσο ελεεινό, 
θα μπορούσε σχεδόν να φανταστεί ότι βρίσκεται σε ένα 
εστιατόριο pieds dans l’eau*.

* «Δίπλα στη θάλασσα», γαλλικά στο πρωτότυπο. (Σ.τ.Μ.)
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«Το ζεσταίνω και σας το φέρνω» του φωνάζει η κοπέλα. 
Η αίθουσα είναι μεγάλη αλλά εντελώς άδεια. Δεδομένου 
ότι για ένα βράδυ δεν υπάρχει ψυχή, η καινούρια του φίλη 
μπορεί ακόμα και να προσποιηθεί πως είναι η ιδιοκτήτρια 
του μαγαζιού. Ποιος ξέρει, ίσως είναι το όνειρό της.

Σε κάθε περίπτωση, ήρθε η στιγμή να της ζητήσει εκεί
νη τη μικρή βοήθεια στο μέτωπο του κινητού.

«Ευχαριστώ, είστε θησαυρός. Μια και είμαι εδώ, θα μου 
κάνετε μια χάρη;»

Εκείνη χαμογελά, σφίγγοντας το χάρτινο πιάτο στο 
οποίο έχει φέρει το σάντουιτς.

«Αρκεί να μη μου ζητήσετε να καπνίσετε» του απαντά, 
έχοντάς τον δει με το iPad μπροστά του και το τσιγάρο να 
κρέμεται σβηστό απ’ το στόμα του.

Ο Μπεζάνα κουνάει αρνητικά το κεφάλι και της εξηγεί 
το πρόβλημα, χωρίς να παραβλέψει να της πει ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να τηλεφωνήσει στο αφεντικό του, γιατί έχει 
στα χέρια του ένα πολύ σημαντικό άρθρο.

«Ένα έγκλημα;» Η κοπέλα μένει στήλη άλατος, με το 
κινητό του στο χέρι. «Τρομερό» προσθέτει.

Με μια ευγενική κίνηση του πιγουνιού, ο Μπεζάνα τής 
δίνει να καταλάβει ότι είναι διατεθειμένος να της πει εκ 
των προτέρων μερικά πράγματα, αρκεί εκείνη να κουνήσει 
τον κώλο της και να τρέξει να βρει μια πρίζα.

«Ω, ναι, βέβαια, με συγχωρείτε» λέει εκείνη. Και φεύγει 
υπάκουα.

Για να γυρίσει ύστερα από ένα λεπτό, με μια μπίρα κε
ρασμένη απ’ το μαγαζί. Άλλωστε, κανένας δεν ελέγχει 
την κατανάλωση της βαρελίσιας μπίρας. Κι εκείνη, κατά 
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βάθος, έχει ήδη εστιάσει στον Άγνωστο Δράστη που έχει 
μπροστά της. Παίζουν με τα ίδια όπλα.

«Τι ευγενικό» σχολιάζει ο Μπεζάνα. «Ακριβώς αυτό που 
χρειαζόμουν. Πώς μαντέψατε ότι γράφω καλύτερα έτσι;»

Η κοπέλα –ξύπνια, πρέπει να το παραδεχτούμε– χα
μογελάει ικανοποιημένη και κάθεται στο τραπέζι του. Μα 
εκείνη τη στιγμή χτυπάει το κινητό.

Ο Μπεζάνα σηκώνεται απότομα και τρέχει πίσω από το 
ταμείο για να απαντήσει. Το σημείο είναι επίφοβο, αλλά 
αυτός λύνει το πρόβλημα κλείνοντάς της το μάτι. Εξάλ
λου, η φίλη του έχει ήδη πλησιάσει για να ακούσει. Τη δια
σκεδάζει ακόμα πιο πολύ η προοπτική να τον ακούσει να 
μιλάει με το αφεντικό.

«Πέντε χιλιάδες ασυζητητί» λέει ο Μπεζάνα. «Κάνω 
αυτή τη δουλειά εδώ και τριάντα χρόνια και δεν έχω ξα
ναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Για να σου δώσω να καταλάβεις, οι 
ερευνητές ακολουθούν τα ίχνη σατανιστών. Το κινητό μου 
είναι ξεφόρτιστο, οπότε θα είμαι σύντομος: της έβγαλαν 
τα σωθικά και ένα κομμάτι της γάμπας βρέθηκε εκατοντά
δες μέτρα πιο μακριά. Έξι χιλιάδες, τέλεια. Αλλά πρέπει να 
το γράψω σε έναν ΣΕΑ*, οπότε κρατήστε μου ανοιχτή την 
εφημερίδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Το ξέρω πως δεν 
υπάρχει πρόβλημα, το ξέρω».

Η κοπέλα τον κοιτάζει υπνωτισμένη, είναι διατεθειμένη 
να τον κερνάει μπίρες όλο το βράδυ. Δεν είναι αλήθεια ότι 
σχολάει στις οχτώ.

* ΣΕΑ: Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.τ.Μ.)
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Την επόμενη μέρα στο γραφείο σύνταξης επικρατεί μια 
σχετική δυσθυμία. Προτού αρχίσουν τη σύσκεψη, ο διευ
θυντής τα βάζει με τον αρχισυντάκτη του αστυνομικού ρε
πορτάζ, ο οποίος ανέθεσε μια τόσο πολύκροτη υπόθεση 
«σ’ εκείνο τον σπασαρχίδη τον Μπεζάνα», που δεν βλέπει 
την ώρα να τον βγάλει στη σύνταξη πρόωρα, και όχι στον 
Λούκα Μιλέζι, την καινούρια φίρμα της εφημερίδας.

«Χθες ο Μιλέζι βρισκόταν στη Ρώμη, για ένα πέρασμα 
από την τηλεόραση» απαντά ο αρχισυντάκτης «έπρεπε να 
στείλω κάποιον επιτόπου».

«Τώρα όμως δεν θα τον ξεφορτωθούμε εύκολα» τον 
διώχνει ο διευθυντής, ενοχλημένος. «Ξέρεις πόσο ξεροκέ
φαλος είναι. Θα πει πως πλέον η υπόθεση είναι δική του».

Κατά τη μία, μόλις τελειώνει η σύσκεψη, ο αρχισυντά
κτης έχει να αντιμετωπίσει άλλον έναν μπελά. Γυρίζει στο 
γραφείο του και βρίσκει την Ιλάρια Πιάτι να τον περιμένει. 
Κάποιος, αργά ή γρήγορα, πρέπει να της πει ότι δεν έχει 
ελπίδες να μπει στην εφημερίδα. Είναι δύσκολοι καιροί, με 
απολύσεις και καβγάδες με τα συνδικάτα, έκανε την πρα
κτική της σε λάθος στιγμή, η καημένη η κοπέλα.

Τη χαιρετά και την κόβει από πάνω μέχρι κάτω. Βέβαια, 
κι αυτή δεν βοηθά καθόλου την κατάσταση. Εμφανίζεται 
πάντα στη σύνταξη ντυμένη φριχτά, σήμερα δε είναι και 
μουσκίδι. Χιονίζει του καλού καιρού, σύμφωνοι, μα αρκούσε 
μια ομπρέλα. Κι όμως όχι, εκείνη θεώρησε σκόπιμο να φο
ρέσει αδιάβροχο και λαστιχένιες μπότες ψαρέματος, λες και 
το γραφείο σύνταξης είναι ποτάμι που πρέπει να περάσει.
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«Γεια σου, Ρομπέρτο, έχεις μια στιγμή για μένα;»
«Είναι σκατομέρα σήμερα. Είμαι λίγο βιαστικός».
«Όχι, να, εγώ…»
Ο αρχισυντάκτης κλείνει για μια στιγμή τα μάτια. Όχι, 

σε παρακαλώ, μη με ρωτήσεις αν έχεις μέλλον ή όχι. Μη 
μου το ρωτήσεις τώρα.

«Να, είναι… είναι ανάγκη να μιλήσω με τον Μπεζάνα. 
Διάβασα το άρθρο, ξέρεις… και έχω ένα ίχνος».

«Ένα ίχνος; Εσύ;»
Η Πιάτι κρατάει την ανάσα της. Η καημενούλα, ένα τί

ποτα αρκεί για να ταραχτεί. Βέβαια, το πράγμα σού προ
καλεί και λίγο γέλιο. Επί έξι μήνες, στην εφημερίδα, όταν 
πήγαινε καλά, ασχολούνταν με τα τροχαία. Το αποκορύ
φωμα της συγκίνησης. Διαφορετικά, λεζάντες και πίνακες 
ή μότο στα άρθρα.

«Όχι, με την έννοια ότι… Να, νομίζω ότι μπορεί να 
πρόκειται… Εν ολίγοις, συνέδεσα τα πράγματα κι έτσι…»

«Έτσι;»
Είναι αργή η Πιάτι. Κυρίως όταν κάποιος βιάζεται. Είναι 

και λιγάκι νευρωτική, το πάει πάντα γύρω γύρω. Δεν εί
ναι ικανή να αρθρώσει μία πρόταση σε δύο δευτερόλεπτα, 
όπως θα έπρεπε. Σβέλτη, γραμμική, απλή. Όχι. Νομίζει 
πως έχει μπροστά της κάποιον ψυχαναλυτή;

«Έτσι» ψελλίζει αυτή, όλο και πιο τρομαγμένη «έτσι… 
εν ολίγοις, νομίζω ότι πρόκειται για κατά συρροή δολοφό
νο».

Ο αρχισυντάκτης ξεσπάει σε γέλια. Αυτό πραγματικά 
πάει πάρα πολύ. Φτάνει, δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο.

«Πήγαινε να το πεις στον Μπεζάνα» της απαντά.
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«Ακριβώς» λέει αυτή. «Μήπως έχεις το κινητό του;»
Δέκα λεπτά για να ζητήσει το τηλέφωνο του Μπεζά

να; Σίγουρα θα γελάσει κι αυτός στα μούτρα της. Και μετά 
σε κάτι τέτοιους ανθρώπους τους κακοφαίνεται όταν δεν 
τους προσλαμβάνεις.

«Πες στη γραμματέα της σύνταξης να σου το δώσει».
«Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ».
Ευχαριστώ για ποιο πράγμα; Κανένας δεν θα την αφή

σει να γράψει ούτε μια αράδα γι’ αυτή την ανθρωποκτονία, 
τι νομίζει. Αλλά το σημαντικό είναι να φύγει. Αμέσως, αν 
είναι δυνατόν.

11 Δεκεμβρίου

Παρά το χιόνι, ο Μπεζάνα βρίσκεται ξανά στο αυτοκίνη
το. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει στο Μποτανούκο για 
να μιλήσει ξανά με τους ερευνητές. Τα κανάλια έχουν ήδη 
αφηνιάσει και ο Μιλέζι πιέζει για να του κλέψει την υπό
θεση. Αλλά είναι δική του, συγγνώμη. Μπορεί να είναι η 
τελευταία, αλλά είναι δική του.

Χτυπάει το κινητό, είναι ένα νούμερο που δεν υπάρχει στις 
επαφές του και ο Μπεζάνα κοιτάζει υποψιασμένος την οθόνη.

«Ναι;»
«Καλησπέρα, κύριε Μπεζάνα, με συγχωρείτε για την 

ενόχληση, είμαι η Ιλάρια. Η Ιλάρια Πιάτι».
«Μέρα είναι ακόμη» της απαντά ξερά ο Μάρκο.
«Α, ναι. Βέβαια, συγγνώμη. Καλημέρα».
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Το Τσιμπούρι*, έτσι τη φωνάζουν όλοι στη σύνταξη. 
Όσοι δηλαδή την προσφωνούν με κάποιον τρόπο, γιατί οι 
άλλοι δεν την κατονομάζουν καν. Και πράγματι είναι τσι
μπούρι. Και τι θέλει από αυτόν;

«Πείτε μου».
«Να, θα ήθελα… θα ήθελα να σας μιλήσω».
«Πείτε μου» επαναλαμβάνει.
Τι κούραση να μιλάς μαζί της, δεν φτάνει ποτέ στο ψητό.
«Είναι μεγάλη κουβέντα, μπορούμε να συναντηθούμε 

για έναν καφέ;»
«Δεν μπορώ, πηγαίνω στην Μπεργκαμάσκα. Όμως σας 

ακούω. Προσπαθήστε να είστε σύντομη, ναι; Οδηγώ. Ας 
πούμε πως έχετε στη διάθεσή σας πενήντα χαρακτήρες. 
Μαζί με τα κενά».

«Σύμφωνοι… Λοιπόν… Νομίζω ότι ο Άγνωστος Δρά
στης είναι κατά συρροή δολοφόνος» όλα με μια ανάσα.

Ο Μπεζάνα βάζει τα γέλια: «Αυτοί πάνω κάτω είναι εξή
ντα ή εβδομήντα χαρακτήρες. Μπορούσατε κάλλιστα να 
βγάλετε το σύμφωνοι και το λοιπόν. Θέλετε να τη μάθετε 
αυτή τη δουλειά ή όχι;»

«Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ».
Σιωπή. Η Πιάτι ολοφάνερα περιμένει μια απάντηση.
«Και γιατί νομίζετε πως είναι κατά συρροή δολοφόνος; 

Από τον τρόπο που μεταχειρίστηκε το σώμα; Προς το πα
ρόν, οι ερευνητές υποθέτουν πως πρόκειται για σατανιστή. 
Εξαιτίας αυτού του πράγματος με τα βγαλμένα σωθικά και 

* Λογοπαίγνιο με το επώνυμο της ηρωίδας, «Piatti», και τη λέξη 
«Piattola», που θα πει «τσιμπούρι». (Σ.τ.Μ.)
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τη γάμπα που κατέληξε σ’ ένα δάσος. Όμως είναι νωρίς για 
πει κανείς οτιδήποτε».

«Το ξέρω, το ξέρω, μα…» επιμένει εκείνη «η σκηνή του 
εγκλήματος με κάνει να σκέφτομαι…»

«Πιάτι, με ευχαριστεί πραγματικά που έχετε παθιαστεί 
με την υπόθεση, αλλά δεν βλέπουμε παρέα κάποιο επεισό
διο του Criminal Minds» τη διακόπτει αμέσως ο Μπεζάνα. 
Σύμφωνοι, είναι μια ανασφαλής εικοσάχρονη που εντός 
ολίγου θα πάρει πόδι, όμως δεν φταίει αυτός. Αν είναι γι’ 
αυτό, κι ο ίδιος θα πάρει πόδι εντός ολίγου.

«Μήπως κατά τύχη βρήκαν καρφίτσες;»
Ο Μπεζάνα φρενάρει απότομα. Ένας ηλίθιος μ’ ένα 

SUV μόλις προσπέρασε από δεξιά χωρίς να βγάλει φλας.
«Καρφίτσες; Όχι απ’ ό,τι ξέρω» απαντά.
«Το στόμα ήταν γεμάτο χώμα;»
«Δεν νομίζω» απαντά ο Μπεζάνα.
«Κρίμα» λέει η Πιάτι «γιατί θα ήταν ολόιδιο. Ακόμα και 

η ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου».
«Ολόιδιο με τι;» ρωτάει ο Μπεζάνα, γεμάτος περιέργεια.
«Με ένα άλλο έγκλημα» απαντά, επιτέλους περιεκτικά, 

η Πιάτι.
«Ποιο;»
«Μια υπόθεση του δέκατου ένατου αιώνα» ψιθυρίζει εκείνη.
Ο Μπεζάνα κουνάει το κεφάλι. Τούτη πάει και σκαλίζει 

μια υπόθεση του δέκατου ένατου αιώνα. Πόση υπομονή 
χρειάζεται για κάτι τέτοιο.

«Εντάξει, Πιάτι, σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την κου
βεντούλα. Τώρα όμως σας αφήνω. Πρέπει να σταματήσω 
για να βάλω βενζίνη. Καλή επιτυχία σε όλα».
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«Ευχαριστώ. Ας το ελπίσουμε» απαντά γλυκά εκείνη.
Ο Μπεζάνα μπαίνει στην έξοδο του αυτοκινητόδρομου με 

χαμόγελο, κι αυτός το ελπίζει: ελπίζει ότι στον γνωστό ΣΕΑ 
θα είναι ακόμη η αγαπημένη του σερβιτόρα. Ποιος ξέρει.




