


 

 

 



 

 

 

Αγαπητέ αναγνώστη 

 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται ένας νέος χαρακτήρας και εγκαι-

νιάζεται μια νέα σειρά. Έχοντας δουλέψει με τη Βέρα Στάνχοουπ 

και τον Τζίμι Πέρεζ για πολλά χρόνια, τώρα που έχει έρθει η ώρα 

να σου συστήσω τον Μάθιου Βεν αισθάνομαι μια νευρικότητα, 

σχεδόν σαν τους εφήβους που φέρνουν το κορίτσι του ή το αγόρι 

τους πρώτη φορά στο σπίτι. Ελπίζω να τον συμπαθήσεις, κι ας  

είναι κάπως ανασφαλής και ελαφρώς ακοινώνητος.  

Το Άλμπατρος με φέρνει ξανά στο βόρειο Ντέβον, όπου  

έζησα μεγάλο μέρος των παιδικών μου χρόνων. Η ιδέα γεννήθηκε 

όταν επισκέφτηκα μια συμμαθήτρια και κάναμε περιπάτους στα 

παλιά λημέρια συζητώντας για παλιούς γνωστούς. Είχα ξεχάσει 

πόσο όμορφος είναι ο τόπος. Μερικές φορές ωστόσο, η ομορφιά 

είναι επιφανειακή, κι εμένα με ενδιαφέρει κυρίως αυτή ακριβώς η 

αντίθεση. Όπως στην περίπτωση των Σέτλαντ και του Νορθά-

μπερλαντ, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί να αποκα-

λύψει κανείς σχετικά με την περιοχή και τους ανθρώπους που 

ζουν εκεί. 

Η δημιουργία ενός καινούριου χαρακτήρα και ενός καινούρι-

ου σκηνικού είναι πάντοτε μια πρόκληση και ελπίζω ότι θα αγα-

πήσεις τον Μάθιου και το βόρειο Ντέβον όσο απόλαυσα εγώ τη 

δημιουργία τους. 

Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι τα καλύτερα, 

 

Ανν 
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Πρώτο κεφάλαιο 

ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΠΤΩΜΑ στην ακτή ο Μάθιου Βεν 

ήταν ήδη βαθιά χωμένος σε σκέψεις περί θανάτου. Στεκόταν έξω 

από το κρεματόριο του βόρειου Ντέβον, στα περίχωρα του 

Μπάρνσταπλ, περιστοιχισμένος από μοβ κρόκους, και παρακο-

λουθούσε από απόσταση τη νεκροφόρα που μετέφερε τον πατέρα 

του στο παρεκκλήσι όπου θα γινόταν η τελετή. Όταν η μικρή 

πένθιμη πομπή μπήκε στο παρεκκλήσι, ο Μάθιου πλησίασε πε-

ρισσότερο. Κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμά 

του να βρίσκεται εκεί. Είχε την εμφάνιση ευυπόληπτου συντηρη-

τικού ανθρώπου –φορούσε κοστούμι και σκούρα γραβάτα– του 

οποίου τα μαλλιά είχαν γκριζάρει πρόωρα. Δεν θύμιζε άνθρωπο 

αντισυμβατικό, άνθρωπο που έχει επιλέξει να ζει ριψοκίνδυνα. 

Στα μάτια των παρευρισκομένων θα μπορούσε να ήταν ο τελε-

τάρχης που έφτασε αργοπορημένος ή ένας από τους πενθούντες, 

ένας άντρας άτολμος και ντροπαλός που ζητάει συγγνώμη για την 

αργοπορία του, ένας άντρας με επιδερμίδα απαλή και μάτια λυ-

πημένα. Κάποιος που δεν τον γνώριζε θα περίμενε να ακούσει 

από τα χείλη του λόγια συμπόνιας και παρηγοριάς. Στην πραγμα-

τικότητα ο Μάθιου ήταν θυμωμένος, όμως είχε μάθει προ πολλού 

να κρύβει τα αισθήματά του. 
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Κοίταξε το έδαφος για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε τσαλαπατή-

σει τα λουλούδια και προχωρώντας ανάμεσα στα μνήματα κατευ-

θύνθηκε προς το μονοπάτι. Η πόρτα της αίθουσας ήταν ανοιχτή – 

η μέρα ήταν ζεστή κι ας ήταν ακόμα η αρχή της άνοιξης. Η τελετή 

είχε ξεκινήσει και από μέσα ακουγόταν μια βαθιά και ενθουσιώ-

δης φωνή την οποία ο Μάθιου θα αναγνώριζε παντού: Ήταν η 

φωνή του Ντένις Σόλτερ που ξεσήκωνε τους στρατιώτες του, 

τους πιστούς του, πείθοντάς τους ότι δεν έπρεπε να λυπούνται 

τον Άντριου Βεν, τον αδελφό τους που είχε πάει στον ουρανό, 

αλλά τον εαυτό τους. Ακολούθησε ο ήχος της βαριάς ανάσας  

ενός ηλεκτρικού αρμόνιου και οι αργές, προσεκτικά παιγμένες 

νότες ενός ύμνου τον οποίο ο Μάθιου γνώριζε, χωρίς ωστόσο να 

θυμάται ποιος είναι. Είδε νοερά την Άλις Γουόζενκροφτ σκυμμέ-

νη πάνω από τα πλήκτρα, ντυμένη στα μαύρα, με χέρια όμοια με 

νύχια γαμψά και μύτη όμοια με ράμφος. Η Άλις θύμιζε κοράκι. 

Όταν ο Μάθιου ήταν παιδάκι, η Άλις ήταν ήδη γριά. Τότε ακόμα 

ήταν ένα αφοσιωμένο μέλος των Αδελφών του Μπάρουμ
1
 από τα 

γεννοφάσκια του. Η χαρά και η ελπίδα των γονιών του. Τώρα πια 

για την ομάδα δεν ήταν παρά ένας απόβλητος. Σήμερα γινόταν  

η κηδεία του πατέρα του, αλλά ο Μάθιου δεν ήταν ευπρόσδεκτος 

στην τελετή. 

Μόλις τελείωσε ο μονότονος ύμνος, ο Μάθιου έκανε μεταβο-

λή. Η τελετή δεν θα αργούσε να ολοκληρωθεί. Το φέρετρο του πα-

τέρα του θα γλιστρούσε πίσω από την κουρτίνα και θα μετατρεπό-

ταν σε στάχτη. Η μικρή ομάδα των πενθούντων αποτελούνταν κυ-

ρίως από ηλικιωμένες γυναίκες που σε λίγο θα έβγαιναν έξω στη 

λιακάδα για να κουβεντιάσουν κι ύστερα ίσως πήγαιναν στο σπίτι 

της μητέρας του για τσάι, σπιτικά κέικ και γλυκό σέρι σερβιρισμέ-

νο σε λιλιπούτεια ποτηράκια. Δεν αποκλείεται να ανέφεραν παρε-

μπιπτόντως το όνομά του. Οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν ότι μια γυ-

                                                  
1
  Σ.τ.Μ.: Barum, παλαιότερη ονομασία του Μπάρνσταπλ. 
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ναίκα που μόλις έχασε τον άντρα της νιώθει την ανάγκη να έχει 

κοντά της τον γιο της αυτές τις στιγμές, ωστόσο, παρά τη συμπό-

νια τους, ούτε ένας ανάμεσά τους δεν θα υποστήριζε ότι έπρεπε να 

είχε προσκληθεί ο γιος της. Ήταν δική του απόφαση να εγκατα-

λείψει τους Αδελφούς. Ο Μάθιου στάθηκε προς στιγμήν ακίνητος, 

σκεπτόμενος ότι η έλλειψη πίστης δεν είναι ζήτημα επιλογής.  

Η αμφιβολία είναι ένα καρκίνωμα που εμφανίζεται απρόσκλητο. 

Προσπάθησε να διώξει το αίσθημα ενοχής που εξακολουθούσε να 

φωλιάζει στα σωθικά του κάνοντας αισθητή την παρουσία του σαν 

τον πονόδοντο. Αυτή ήταν η ρίζα του θυμού του. Το ξεφτισμένο 

κατάλοιπο μιας πίστης που τον έκανε να σκέφτεται πως ο πατέρας 

του –το πνεύμα ή η ψυχή του πατέρα του– πιθανόν να βρισκόταν 

κάπου εκεί γύρω και να τον παρακολουθούσε, εξακολουθώντας να 

αισθάνεται απογοητευμένος από τον γιο του. Ο Μάθιου κατευ-

θύνθηκε βιαστικά προς το αυτοκίνητό του. 

Λίγο προτού φτάσει στο αυτοκίνητο χτύπησε το τηλέφωνό 

του. Ακούμπησε την πλάτη του στον περιμετρικό μαντρότοιχο του 

κοιμητηρίου κι έστρεψε το πρόσωπό του προς το φως. Ήταν ο 

Ρος Μέι, ο συνάδελφος και υφιστάμενός του. Η ενεργητικότητα 

του Ρος εξουθένωνε τον Μάθιου. Την ένιωσε να περνάει μέσα 

από το κινητό τηλέφωνο και να τρυπώνει στο αυτί του. Ο Ρος  

ήταν ένας μυώδης νεαρός άντρας, φωνακλάς και φιγουρατζής. 

Ήταν μέλος της τοπικής λέσχης δρομέων και έπαιζε ράγκμπι. 

Προφανώς διέθετε ομαδικό πνεύμα – οπουδήποτε αλλού εκτός 

από τη δουλειά. 

«Αφεντικό. Πού είσαι;» 

«Στον δρόμο». Ο Μάθιου δεν είχε διάθεση να εξηγήσει στον 

Ρος Μέι πού βρισκόταν. 

«Μπορείς να επιστρέψεις; Βρέθηκε ένα πτώμα στην παραλία, 

στο Κρόου Πόιντ. Στα λημέρια σου». 

Ο Μάθιου σκέφτηκε λίγο προτού μιλήσει. «Ατύχημα;» Ατυ-

χήματα συνέβαιναν ακόμα κι όταν ο καιρός ήταν καλός. Η πα-
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λίρροια εγκυμονούσε κινδύνους. «Μήπως κάποιος είχε βγει με 

μια βαρκούλα στα ανοιχτά και τώρα ξεβράστηκε το πτώμα του;» 

«Όχι. Τα ρούχα του είναι στεγνά και τον βρήκαν στην αμ-

μουδιά, πιο ψηλά από το όριο της φουσκονεριάς. Επίσης έχει 

τραύμα από μαχαιριά». Ο Ρος μιλούσε με έξαψη, όπως το συνή-

θιζε πριν από έναν σημαντικό αγώνα. 

«Πού βρίσκεσαι;» 

«Πηγαίνω στην παραλία. Είναι μαζί μου κι η Τζεν. Μόλις 

μας ειδοποίησαν. Ένας μπασκίνας βρίσκεται ήδη εκεί. Το αρχη-

γείο υπέθεσε, όπως κι εσύ, ότι ίσως πρόκειται για ατύχημα». 

Ένας μπασκίνας. Ο Μάθιου κατάπιε την επιθυμία του να τον 

κατσαδιάσει για την έλλειψη σεβασμού απέναντι σε έναν συνά-

δελφο. Αν μιλάς έτσι για τους συναδέλφους, δεν θα αργήσεις να 

επιστρέψεις στις τάξεις των ένστολών, ήθελε να του πει, όμως 

δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να τον βάλει στη θέση του. Ο Μά-

θιου ήταν ακόμα καινούριος στην ομάδα. Όταν θα ερχόταν η ώρα 

της αξιολόγησης, θα του έκανε μια σχετική αναφορά. Άλλωστε ο 

Ρος ήταν το χαϊδεμένο παιδί του αρχιεπιθεωρητή, οπότε έπρεπε 

να χειριστεί το ζήτημα με προσοχή. «Θα σας συναντήσω εκεί. Θα 

αφήσουμε τα αυτοκίνητα στο τέρμα του δρόμου των διοδίων και 

από κει θα συνεχίσουμε με τα πόδια». Το τελευταίο πράγμα που 

χρειάζονταν ήταν να κολλήσει το αυτοκίνητό τους στην άμμο κο-

ντά στο ακρωτήριο. 

Ήταν ακόμα η αρχή της σεζόν και κυκλοφορούσαν ελάχιστοι 

τουρίστες. Στα μέσα του καλοκαιριού θα χρειαζόταν πάνω από 

μία ώρα για τη διαδρομή από το αστυνομικό τμήμα του Μπάρν-

σταπλ μέχρι το σπίτι του, λόγω της πυκνής κυκλοφορίας. Οι στε-

νοί δρόμοι γέμιζαν μεγάλα οχήματα που ακόμα και στα περίχωρα 

του Λονδίνου, όπου ήταν καταχωρισμένα, θα φάνταζαν εξωφρε-

νικά ογκώδη. Σήμερα διέσχισε με ευκολία την καινούρια γέφυρα 

του ποταμού Τάου· ακολουθώντας πορεία αντίθετη στο ρεύμα 

του ποταμού, πέρασε έξω από το Ροκ Παρκ και από το σχολείο 
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όπου πήγαινε μικρός. Εκείνα τα χρόνια ήταν ένα ονειροπόλο 

παιδί που αγαπούσε τις φανταστικές ιστορίες και του μακρινούς 

μοναχικούς περιπάτους. Ονειρευόταν να γίνει ποιητής μια μέρα. 

Κανένας άλλος δεν είχε δει ποτέ αυτή την πλευρά του. Ήταν ένα 

παιδί που περνούσε απαρατήρητο, που εύκολα τον ξεχνούσαν οι 

δάσκαλοι και οι συμμαθητές του. Πριν από μερικά χρόνια είχε 

πάει σε μια συνάντηση παλιών συμμαθητών, όπου συνειδητοποί-

ησε ότι είχε ελάχιστους αληθινούς φίλους. Ως παιδί ήταν ιδιαίτε-

ρα υπάκουος και ευσεβής, παραπάνω απ’ όσο έπρεπε. Οι γονείς 

του ισχυρίζονταν ότι θα γινόταν σπουδαίος ιεροκήρυκας, κι  

αυτός τους είχε πιστέψει. 

Φτάνοντας στο Μπρόντον, επέστρεψε απότομα στο σήμερα. 

Το Μπρόντον ήταν ακόμα χωριό όταν εκείνος ήταν παιδί, αλλά 

σήμερα έμοιαζε περισσότερο με μικρή κωμόπολη, όχι παραθα-

λάσσια ακριβώς, ωστοσο από κει περνούσε ο δρόμος για τα πα-

ράλια. Ήταν η ώρα που σχολούσαν οι μαθητές. Ο Μάθιου προ-

σπάθησε να συγκρατήσει την ανυπομονησία του, σταματημένος 

στο φανάρι, στο κέντρο του χωριού. Έπειτα έστριψε αριστερά 

προς την εκβολή του ποταμού, εκεί όπου ο Τάου συναντούσε τον 

Τόριτζ και κατέληγε στον Ατλαντικό. Στο βάθος, προς τον Βορ-

ρά, διακρινόταν ο κάβος του Μπάγκι Πόιντ και ακριβώς κάτω 

από τη γραμμή του ορίζοντα διαγραφόταν ο λευκός όγκος ενός 

ξενοδοχείου – μεγαλοπρεπής και ταυτόχρονα ασήμαντος, λόγω 

της απόστασης και του φωτισμού. 

Όπως είχε επισημάνει ο Ρος, η περιοχή αυτή ήταν τα λημέρια 

του Μάθιου, ο οποίος, μολονότι τη γνώριζε καλά, παρατηρούσε 

τώρα με προσοχή τις λεπτομέρειες γύρω του, καθώς πλησίαζε 

στον τόπο ενός εγκλήματος. Κοίταξε το μικρό βιομηχανικό πάρ-

κο όπου έφτιαχναν ιστιοσανίδες και κομψά ρούχα κατάλληλα για 

αγροτικές δουλειές· κοίταξε τα χέρσα χωράφια που είχαν καλλι-

εργηθεί ξανά για να τροφοδοτούν με βιολογικά λαχανικά τους ξέ-

νους και τους ματσωμένους ενοχλητικούς τουρίστες. Ο δρόμος 
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στένευε, και δεξιά κι αριστερά του υψώνονταν ξερολιθιές στεφα-

νωμένες με θάμνους. Είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα 

μπουμπούκια και σε λίγο θα άνθιζαν οι πριμούλες, οι οποίες  

είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα απάνεμα σημεία του κή-

που τους. 

Όταν ο Μάθιου έφτασε στον βάλτο, ο ουρανός πλάτυνε και 

η διάθεσή του βελτιώθηκε, όπως πάντα. Αν πίστευε στον Παντο-

δύναμο, θα θεωρούσε την αγάπη του για τον ανοιχτό ορίζοντα 

και το φως μια μορφή θρησκευτικής εμπειρίας. Ο χειμώνας φέτος 

είχε πολλές βροχές και τα χαντάκια και οι λιμνούλες ήταν πλημ-

μυρισμένα, προσελκύοντας τους γλάρους και τα υδρόβια πουλιά. 

Τα πεδινά διατηρούσαν ακόμα τα χρώματα του χειμώνα: γκρι, 

καφέ και λαδί. Από το σημείο εκείνο δεν έβλεπε τη θάλασσα, αλ-

λά αν έβγαινε από το αυτοκίνητο, θα μπορούσε να τη μυρίσει,  

κι αν είχε τρικυμία θα άκουγε τα μεγάλα κύματα να σκάνε στην 

παραλία που εκτεινόταν για ατελείωτα χιλιόμετρα ως το χωριό 

Σόντον. 

Μόλις έφτασε στον στενό δρόμο των διοδίων που οδηγούσε 

στο ποτάμι είδε έναν ένστολο αστυνομικό να περιμένει κοντά 

στην μπάρα. Το περιπολικό ήταν παρκαρισμένο στην άκρη, απέ-

ναντι από το σπιτάκι του εισπράκτορα των διοδίων. Ο αστυνομι-

κός ήταν έτοιμος να διώξει τον Μάθιου, αλλά μόλις τον αναγνώ-

ρισε σήκωσε την μπάρα. Ο Μάθιου τον πλησίασε, σταμάτησε  

δίπλα του και πάτησε το κουμπί για να κατεβάσει το τζάμι του  

αυτοκινήτου. 

«Εσύ έφτασες πρώτος στο σημείο;» 

«Ναι, μας ειδοποίησαν για ένα ατύχημα». Ήταν φανερό ότι 

η θέα του πτώματος είχε προκαλέσει ναυτία στον νεαρό αστυνο-

μικό. Ο Μάθιου δεν τον ρώτησε αν ήταν το πρώτο του πτώμα· 

αναμφίβολα ήταν η πρώτη του δολοφονία. «Οι συνάδελφοί σας 

βρίσκονται ήδη εκεί. Με έστειλαν εδώ για να απομακρύνω τον 

κόσμο». 
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«Πολύ σωστά. Ποιος τον βρήκε;» 

«Μια γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της. Μένει 

σε μια από τις νεόδμητες κατοικίες στο Τσίβενορ. Κανόνισε να 

πάρει το παιδί της από το σχολείο ένας γείτονας, αλλά μετά ζή-

τησε να γυρίσει σπίτι για να μη μείνει το παιδί μόνο του. Έλεγξα 

τα στοιχεία της, κράτησα τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλε-

φώνου της, και την άφησα να φύγει. Ελπίζω να έκανα καλά». 

«Έπραξες άριστα. Δεν υπάρχει λόγος να την έχουμε μέσα 

στα πόδια μας». Ο Μάθιου σώπασε προς στιγμήν και μετά ρώτη-

σε: «Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα στην παραλία;» 

«Όχι πλέον. Την ώρα που έφτασα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων 

έμπαιναν στο Volvo τους για να αναχωρήσουν. Κράτησα τα ονό-

ματα και τη διεύθυνσή τους καθώς και τον αριθμό της πινακίδας, 

όμως είχαν κάνει τον περίπατό τους προς την αντίθετη κατεύθυν-

ση και δεν είχαν δει τίποτα. Εκείνη την ώρα ακόμα πίστευα ότι 

επρόκειτο για ατύχημα, οπότε τους άφησα να φύγουν χωρίς να 

τους ρωτήσω περισσότερα πράγματα». 

«Δεν ξέρω πόση ώρα θα χρειαστεί να παραμείνεις εδώ», είπε 

ο Μάθιου. «Θα ζητήσω να σε αντικαταστήσει κάποιος το συντο-

μότερο δυνατό». 

«Μην ανησυχείτε». Ο αστυνομικός έδειξε με το κεφάλι προς 

την αγροικία. «Αναγκάστηκα να εξηγήσω στους ενοίκους τι είχε 

συμβεί κι αυτοί θέλησαν να μου προσφέρουν τσάι. Μου είπαν ότι 

αν χρειαστώ τουαλέτα, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δική τους και 

να μείνουν αυτοί στο πόστο μου». 

«Θα περάσω αργότερα να τους μιλήσω. Μπορείς να τους ζη-

τήσεις να μη φύγουν προτού τους συναντήσω;» 

«Α, δεν θα το έχαναν για τίποτα στον κόσμο». 

Ο Μάθιου ένευσε καταφατικά και συνέχισε τον δρόμο του. 

Είχε αφήσει το τζάμι ανοιχτό και τώρα άκουγε το κύμα στην πα-

ραλία και την κραυγή ενός ασημόγλαρου, έναν ήχο που οι φυσιο-

δίφες ονόμαζαν κάλεσμα, μια κραυγή που στα αυτιά του ηχούσε 
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πάντοτε σαν άναρθρο ουρλιαχτό πόνου. Ο ήχος τού ήταν οικείος, 

τον άκουγε κι από το σπίτι του. Ακολούθησε τη στροφή του δρό-

μου και αμέσως μετά φάνηκε το σπίτι του – το σπίτι τους. Ήταν 

χαμηλό, με άσπρους τοίχους, προστατευμένο από τους ανέμους 

από μια σειρά λυγισμένα σφεντάμια και τρικκοκιές. Ένα σπίτι 

κατάλληλο να στεγάσει μια οικογένεια, έστω κι αν δεν είχαν ακό-

μα παιδιά. Καμιά φορά το συζητούσαν κι ύστερα το άφηναν να 

πλανιέται στον αέρα. Ίσως ήταν και οι δύο υπέρμετρα εγωιστές. 

Είχαν αγοράσει το σπίτι φτηνά επειδή το σημείο όπου ήταν χτι-

σμένο κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να πλημμυρίσει. Διαφορετικά 

δεν θα τους έφταναν τα χρήματα για την αγορά κατοικίας. Αν η 

φουσκονεριά συνδυαζόταν με θυελλώδεις δυτικούς ανέμους, το 

προστατευτικό ανάχωμα θα υπερχείλιζε, τα νερά του ποταμού 

Τάου θα πλημμύριζαν τον βάλτο και θα περικύκλωναν το σπίτι 

τους σαν να ήταν νησί. Όμως η θέα και ο ανοιχτός ορίζοντας  

αποτελούσαν σημαντικό αντιστάθμισμα σ’ αυτό το ρίσκο. 

Αντί να σταματήσει και να ανοίξει την καγκελόπορτα του 

κήπου συνέχισε την πορεία του, ώσπου είδε το αυτοκίνητο του 

Ρος. Πάρκαρε και σκαρφάλωσε στη στενή λωρίδα των αμμόλο-

φων μέχρι που αντίκρισε την ακτή. Εδώ το ποτάμι πλάταινε και 

ήταν δύσκολο να ξεχωρίσεις πού τελείωνε ο Τάου και πού άρχιζε 

ο Ατλαντικός. Μπροστά του εκτεινόταν επίσης ο Τόριτζ, ο άλλος 

ποταμός του βόρειου Ντέβον, ο οποίος χυνόταν στη θάλασσα 

στο Ίνστοου. Το Κρόου Πόιντ πρόβαλλε μέσα στο νερό από την 

από δω πλευρά των εκβολών. Φαγωμένο από τον άνεμο και το 

νερό, μπορούσες να το προσεγγίσεις μόνο με τα πόδια. Ο ήλιος 

είχε γείρει κι έριχνε μακριές σκιές· η θάλασσα χρύσιζε. Ο Μάθιου 

μισόκλεισε τα μάτια για να διακρίνει τις φιγούρες στο βάθος, κά-

τι μικροσκοπικές σιλουέτες σαν τα ανθρωπάκια του Λόουρι,
2
 

                                                  
2
  Σ.τ.Μ.: L. S. Lowry, ζωγράφος του 20ού αιώνα, διάσημος για τις εικόνες 
από τη ζωή των βιομηχανικών περιοχών της βορειοδυτικής Αγγλίας. 
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σχεδόν χαμένες στην απέραντη αμμουδιά, στη θάλασσα και στον 

ουρανό. Κατηφόρισε τον αμμόλοφο προς την παραλία και κα-

τευθύνθηκε προς το μέρος τους, κάτω από τη γραμμή της φου-

σκονεριάς.  

Στέκονταν λίγο πιο πέρα από το πτώμα περιμένοντας την 

άφιξη της ιατροδικαστή και των ανθρώπων του Εγκληματολογι-

κού που θα έστηναν την προστατευτική τέντα τους. Ο Μάθιου 

σκέφτηκε ότι ήταν τυχεροί επειδή αφενός σήμερα δεν είχε τρικυ-

μία και αφετέρου ο άντρας είχε βρεθεί στο στεγνό κομμάτι της 

αμμουδιάς, μακριά από το νερό. Το σημείο ήταν εκτεθειμένο  

κι ένας σφοδρός άνεμος θα μπορούσε να παρασύρει την τέντα ως 

τα μισά της απόστασης από την Αμερική, ενώ μια πλημμυρίδα θα 

απομάκρυνε το πτώμα από την ακτή. Ο χρόνος δεν τους πίεζε, 

ωστόσο καλό θα ήταν να ενημερωθούν γρήγορα οι συγγενείς και 

να ξεκινήσει η έρευνα. Οι μόνοι που θα ανυπομονούσαν να πά-

ρουν πίσω την παραλία τους ήταν οι περιπατητές και όσοι έβγα-

ζαν βόλτα τον σκύλο τους.  

Η Τζεν και ο Ρος τον περίμεναν, και μόλις πάτησε το πόδι 

του στην ακτή, η Τζεν τού κούνησε το χέρι. Η πουριτανική πλευ-

ρά του Μάθιου δεν ενέκρινε την Τζεν, την αρχιφύλακά του. Είχε 

αποκτήσει τα παιδιά της πολύ νέα, είχε παρατήσει τον άντρα της 

που την κακοποιούσε και, αφήνοντας πίσω της τις βόρειες ρίζες 

της, είχε βρει θέση στην Αστυνομική Διεύθυνση Ντέβον και Κορ-

νουάλης. Τώρα τα παιδιά της ήταν έφηβοι κι εκείνη χαιρόταν τη 

ζωή της αδράχνοντας κάθε ευκαιρία για να πιει και να το ρίξει 

έξω, ώστε να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο από τα είκοσι μέχρι 

τα τριάντα της. Αν ήταν άντρας, θα ήταν αυτό που λέμε «κυνη-

γός». Ήταν μια εκρηκτική κοκκινομάλλα, μια κουκλάρα με γυ-

μνασμένο σώμα, και τέτοιου είδους άντρες προτιμούσε. Παρ’ όλα 

αυτά, ο Μάθιου τη θαύμαζε για τα κότσια και για το κέφι της.  

Το γέλιο και η χαρούμενη διάθεσή της έφτιαχναν την ατμόσφαι-

ρα στο γραφείο και, επιπλέον, η Τζεν έβαζε τα γυαλιά σε όλους  
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τους ντετέκτιβ με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο Μάθιου κατά 

καιρούς. 

«Τι έχουμε, λοιπόν;» 

«Δύσκολο να πούμε κάτι προτού μπορέσουμε να τον δούμε 

καλύτερα». Ο Ρος γύρισε και κοίταξε προς τη μεριά του θύματος. 

Ο Μάθιου έριξε μια ματιά στο πτώμα, που ήταν πεσμένο  

ανάσκελα πάνω στην άμμο. Είχε μια μαχαιριά στο στήθος και τα 

ρούχα του ήταν ματωμένα. 

«Πώς είναι δυνατόν να πίστεψε κάποιος ότι πρόκειται για 

ατύχημα;» 

«Όταν τον βρήκε η γυναίκα, ήταν πεσμένος πρηνηδόν», εξή-

γησε ο Ρος. «Ο ένστολος τον γύρισε ανάσκελα», πρόσθεσε στρι-

φογυρίζοντας τα μάτια με αποδοκιμασία, όμως ο Μάθιου δεν το 

θεώρησε τόσο επιλήψιμο. Εφόσον ο άντρας ήταν πεσμένος 

μπρούμυτα, ήταν επόμενο εκ πρώτης όψεως να νομίσει κανείς ότι 

επρόκειτο για ατύχημα· εξάλλου, τα τοπικά αστυνομικά όργανα 

δεν είχαν πείρα στην αντιμετώπιση ανεξήγητων θανάτων. 

Ο άντρας φορούσε ξεθωριασμένο τζιν, κοντό τζιν σακάκι, 

μαύρο φούτερ και φθαρμένες μπότες με φαγωμένη σόλα, που στο 

ύψος του τακουνιού είχαν σχεδόν τρυπήσει. Τα μαλλιά του ήταν 

καλυμμένα από άμμο και δεν μπορούσες να διακρίνεις το χρώμα 

τους. Στον λαιμό του είχε ένα τατουάζ, ένα πουλί. Μολονότι ο 

Μάθιου δεν ήταν ειδικός, λόγω των μεγάλων φτερών του πουλιού 

υπέθεσε ότι ήταν ένα θαλασσοπούλι, μια σούλα ή ένα άλμπατρος, 

ζωγραφισμένο επιδέξια σε γκρίζους τόνους. Το θύμα ήταν ένας 

άντρας αδύνατος, νεαρής ηλικίας, απ’ ό,τι έδειχνε, ωστόσο λόγω 

της απόστασης που τους χώριζε ήταν αδύνατον να διακρίνουν 

περισσότερα στοιχεία. Ο Ρος πηγαινοερχόταν όλο νευρικότητα 

σαν υπερκινητικό παιδί. Η αδράνεια τον σκότωνε. Τόσο το χει-

ρότερο γι’ αυτόν, σκέφτηκε ο Μάθιου. Είναι καιρός να το συνη-

θίσει. Ο Ρος θύμιζε κακομαθημένο σχολιαρόπαιδο. Έβαζε τζελ 

στα μαλλιά του, φορούσε πουκάμισα επώνυμων σχεδιαστών και 
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ήταν ανίκανος να δεχτεί άλλη κοσμοθεωρία πέρα από τη δική 

του. Ήταν από τους άντρες που είναι σίγουροι για τα πάντα.  

Ο γάμος του με τη Μέλανι, για την οποία η Τζεν κάποτε είχε 

σχολιάσει ότι έμοιαζε σαν να βγήκε από σελίδες περιοδικού μό-

δας, δεν τον είχε αλλάξει. Αν μη τι άλλο, ο θαυμασμός της Μέλα-

νι ενίσχυε περισσότερο την έπαρσή του. 

«Πηγαίνω να μιλήσω σ’ αυτούς που μένουν στο σπιτάκι του 

εισπράκτορα των διοδίων. Η μπάρα ανοιγοκλείνει αυτόματα πλέ-

ον –ρίχνεις τα χρήματα στο κουτί–, όμως ίσως γνωρίζουν τους πε-

ριπατητές που περνούν τακτικά από δω και ίσως παρατήρησαν 

κάτι ασυνήθιστο». Ο Μάθιου είχε ήδη κάνει μεταβολή και καθώς 

κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του γύρισε το κεφάλι και είπε: 

«Τζεν, έλα μαζί μου. Ρος, περίμενε την ιατροδικαστή. Όταν έρ-

θει, φώναξέ με». 

Βλέποντας την απογοητευμένη έκφραση του Ρος, ένιωσε 

στιγμιαία μια γελοία παιδιάστικη αγαλλίαση. 
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Δεύτερο κεφάλαιο 

Ο ΜΟΡΙΣ ΜΠΡΑΝΤΙΚ ΑΝΗΣΥΧΟΥΣΕ για την κόρη του. Η κοι-

νωνική λειτουργός στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας, θέλοντας να 

βοηθήσει τη Λούσι να γίνει πιο ανεξάρτητη, είχε κατεβάσει μια 

ιδέα. Αφήστε τη να γυρίζει μόνη της με το λεωφορείο από την 

πόλη. Εμείς θα φροντίζουμε να φτάνει εγκαίρως στη στάση. Tο 

σπίτι σας βρίσκεται στο τέρμα της διαδρομής, επομένως δεν  

υπάρχει κίνδυνος να χάσει τη στάση. Από το τέρμα μπορεί να  

επιστρέφει στο σπίτι με τα πόδια. Γνωρίζει τη διαδρομή. 

Ο Μόρις καταλάβαινε σε τι αποσκοπούσε αυτό. Η Λούσι 

ήταν τώρα τριάντα ετών κι εκείνος ογδόντα. Ήταν ένα είδος 

προετοιμασίας. Εκείνος και η γυναίκα του είχαν αποκτήσει τη 

Λούσι σε μεγάλη ηλικία· σαν από θαύμα, είχε πει η Μάγκι. Όμως 

τώρα η Μάγκι είχε πεθάνει και ο Μόρις δεν ήταν τόσο ακμαίος 

όσο άλλοτε. Ανέκαθεν πίστευε ότι θα έφευγε πρώτος, επειδή  

ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα του. Ποτέ δεν είχε 

φανταστεί ότι θα έμενε μόνος του, ότι θα αναγκαζόταν να παίρ-

νει αυτός τις αποφάσεις και να κρατάει τις ισορροπίες στο σπίτι. 

Η κοινωνική λειτουργός πίστευε ότι σε λίγα χρόνια ο Μόρις δεν 

θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κόρης του, αυτού 

του χαριτωμένου, χοντρού κι αδέξιου πλάσματος με τις μαθησιακές 
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δυσκολίες. Η κοινωνική λειτουργός ήταν της άποψης ότι ο Μόρις 

έπρεπε να λάβει τα μέτρα του όσο αφορά το μέλλον της Λούσι 

μετά τον θάνατό του. Ήταν αρκετά λογικό, ωστόσο εκείνος πί-

στευε ότι το διοικητικό συμβούλιο ενδιαφερόταν περισσότερο να 

γλιτώσει τα έξοδα του ταξί παρά για την τύχη της Λούσι. 

Αφότου ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ο Μόρις περίμενε κάθε 

απόγευμα στο παράθυρο να δει την κόρη του να διασχίζει το 

δρομάκι. Ζούσαν σ’ ένα μικρό σπίτι στις παρυφές του χωριού 

Λάβακοτ. Είχαν εγκατασταθεί εκεί με τη Μάγκι αμέσως μετά τον 

γάμο τους. Αρχικά ανήκε στον δήμο, αλλά το αγόρασαν όταν άλ-

λαξαν οι κανονισμοί, πιστεύοντας πως θα ήταν ένα είδος επένδυ-

σης για τη Λούσι. Ήταν ένα γωνιακό σπίτι, μεσοτοιχία σε μια 

σειρά οκτώ όμοιων κατοικιών, μπροστά σε μια μικρή αλάνα όπου 

μερικές φορές έπαιζαν μπάλα τα παιδιά της γειτονιάς. Στο πίσω 

μέρος είχε έναν μακρόστενο κήπο με θέα στην κοιλάδα και  

στο βάθος διακρινόταν το Έξμουρ. Τώρα πια ο Μόρις περνούσε  

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στον κήπο· καλλιεργούσε  

τα δικά του λαχανικά και διατηρούσε σε περιφραγμένο χώρο 

πέντ’ έξι κότες. Είχε μεγαλώσει σε αγρόκτημα και είχε δουλέψει 

χασάπης σε κρεοπωλείο του Μπάρνσταπλ, οπότε ήξερε από ζώα, 

νεκρά και ζωντανά. Η Λούσι δεν ενδιαφερόταν για την υγιεινή 

διατροφή, αλλά κάπου κάπου τσιμπούσε λίγη σαλάτα που έκοβε 

μόνη της από τον κήπο ή τα αυγά που έφερνε από το κοτέτσι. 

Προς στιγμήν οι σκέψεις του Μόρις ταξίδεψαν στο Μπάρνσταπλ 

όπως το θυμόταν από τα παλιά τα χρόνια. Η Μπούτσερς Ρόου 

ήταν τότε γεμάτη χασάπικα. Τώρα τα μαγαζάκια που βρίσκονταν 

απέναντι από την παλιά σκεπαστή αγορά είχαν εξελιχθεί σε κομψά 

ντελικατέσεν και καταστήματα που πουλούσαν κακόγουστα σου-

βενίρ στους τουρίστες. Δεν είχε απομείνει ούτε ένας αληθινός χα-

σάπης. 

Στεκόταν μπροστά στο παράθυρο του σαλονιού, καθώς από 

κει έβλεπε καλύτερα τον δρόμο που οδηγούσε στο χωριό. Μόλις 
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θα την έπαιρνε το μάτι του να εμφανίζεται στη γωνία, θα τραβιό-

ταν πίσω ώστε να μην καταλάβει η Λούσι ότι την περίμενε εκεί γε-

μάτος ανησυχία. Πάνω στο περβάζι υπήρχε μια από τις πιο αγαπη-

μένες του φωτογραφίες της. Η Λούσι πόζαρε ανάμεσα σε δύο φίλες 

της με τα μπράτσα περασμένα στους ώμους τους: την Κρίσι Σά-

πλαντ, που είχε επίσης σύνδρομο Ντάουν, και τη νεαρή Ρόζα Χόλ-

σγουερδι. Κοιτούσαν όλες τον φακό μ’ ένα πλατύ χαμόγελο. Έριξε 

άλλη μια ματιά έξω, αλλά η Λούσι δεν είχε φανεί ακόμα. 

Τα βροχερά απογεύματα ο Μόρις χαιρόταν επειδή είχε μια 

δικαιολογία για να την περιμένει με το αυτοκίνητο στο τέρμα του 

λεωφορείου. Της Λούσι δεν της άρεσε να βρέχεται. Όταν όμως 

είχε λιακάδα όπως σήμερα, ο Μόρις περίμενε δίπλα στο παράθυ-

ρο. Είχε μάθει ότι ήταν προτιμότερο να συμμορφώνεται με ό,τι 

του έλεγαν και, άλλωστε, του άρεσε να βλέπει το θριαμβευτικό 

χαμόγελο της Λούσι καθώς έστριβε στη γωνία, με την τσάντα της 

περασμένη στον ώμο, περήφανη που γύριζε στο σπίτι μόνη της. 

Η διάθεσή του έφτιαξε και μόνο που την είδε. Σήμερα η Λούσι 

είχε αργήσει λίγο. Το λεωφορείο θα πρέπει να είχε φτάσει πριν 

από είκοσι λεπτά και η διαδρομή με τα πόδια μέχρι το σπίτι διαρ-

κούσε δέκα λεπτά. Ήταν έτοιμος να τραβήξει προς τον κεντρικό 

δρόμο, για να βεβαιωθεί ότι όλα πήγαιναν καλά, όταν η Λούσι 

εμφανίστηκε στη στροφή, αφράτη και στρουμπουλή, φορώντας 

το αγαπημένο της κίτρινο φουστάνι. 

Του κούνησε το χέρι από μακριά, όμως σήμερα δεν χαμογε-

λούσε. Ίσως είχε βαρεθεί το περπάτημα από τη στάση ως το σπί-

τι, ίσως η διαδρομή τής είχε γίνει ρουτίνα και τώρα την έβλεπε 

σαν αγγαρεία. Η Λούσι ποτέ δεν είχε έφεση στη σωματική άσκη-

ση. Ήταν κι αυτό άλλο ένα θέμα για το οποίο του γκρίνιαζε η 

κοινωνική λειτουργός. Παρατηρήσαμε ότι έχει πάρει βάρος, κύριε 

Μπράντικ. Πρέπει να προσέχετε τη διατροφή της, να κόψετε τα 

λίπη και τη ζάχαρη. Τέρμα οι σοκολάτες! Γιατί δεν την πηγαίνετε 

για κολύμπι; Ευχαριστιέται το κολύμπι, όποτε πηγαίνουν με την 
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ομάδα του κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Ή, πάλι, θα μπορούσα-

τε να βγαίνετε μαζί για περιπάτους, όταν ο καιρός είναι καλός.  

Ο Μόρις σκεφτόταν πως όλα αυτά ήταν εύκολα στα λόγια. Αυτοί 

δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τα μούτρα που έκανε η Λούσι όταν 

δεν περνούσε το δικό της. Και αν της άρεσε να τρώει ένα κομμάτι 

κέικ μετά το τσάι της, πού ήταν το κακό; Ούτε εκείνου του άρε-

σαν ιδιαίτερα οι περίπατοι, άσε που δεν ήξερε κολύμπι. 

Βγήκε στην εξώπορτα να την υποδεχτεί. «Όλα καλά, κορίτσι 

μου; Να βάλω το νερό να βράσει και να μου πεις πώς πέρασες τη 

μέρα σου;» Η Λούσι είχε πιο πλούσια κοινωνική ζωή από τον 

Μόρις τώρα που εκείνος είχε συνταξιοδοτηθεί, και του άρεσε να 

του περιγράφει τη μέρα της στο κέντρο φροντίδας. Ήταν μια αλ-

λαγή από την τηλεόραση. Η Μάγκι ήταν πιο κοινωνική από  

αυτόν, έπιανε εύκολα φιλίες και οι περισσότερες φίλες της από 

το χωριό είχαν σταματήσει να προσπαθούν να κρατήσουν επαφή 

μαζί του. Τον πρώτο καιρό μετά τον θάνατό της κάποιες από  

αυτές είχαν έρθει να τον επισκεφτούν, όμως ο Μόρις δεν είχε τι 

να τους πει. Τότε ήθελε απλώς να μείνει μόνος, ωστόσο τώρα πια 

θα δεχόταν ευχαρίστως τη συντροφιά τους. 

Η Λούσι πέρασε το λουρί της τσάντας της πάνω από το κε-

φάλι της κι έβγαλε τη μάλλινη μοβ ζακέτα που φορούσε πάνω 

από το κίτρινο φουστάνι. 

«Σήμερα ο άντρας δεν ήταν στο λεωφορείο». 

«Αλήθεια;» Ο Μόρις είχε πάει στην κουζίνα να βράσει νερό 

και δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή. Άνοιξε το κουτί με τα μπισκότα 

και το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι. «Για ποιον άντρα λες;» 

«Για τον φίλο μου. Τις περισσότερες μέρες κάθεται δίπλα 

μου. Με κάνει να γελάω». Η Λούσι είχε ακολουθήσει τον Μόρις 

στην κουζίνα και τώρα ακουμπούσε την πλάτη στο κούφωμα της 

πόρτας. Ακουγόταν αναστατωμένη, οπότε ο Μόρις θορυβήθηκε 

και τέντωσε τα αυτιά του. Είχε υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε 

καλά όταν την είδε να επιστρέφει χωρίς να χαμογελάει. «Όταν 



ANN CLEEVES 

26 

κατέβηκα από το λεωφορείο, περίμενα στη στάση μήπως έρθει να 

με συναντήσει εκεί». 

«Τον γνωρίζεις από το Γούντγιαρντ;» Οι λειτουργοί του κέ-

ντρου ημερήσιας φροντίδας δεν ενθάρρυναν μόνο τη Λούσι να  

είναι πιο ανεξάρτητη αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

Εκείνη κούνησε το κεφάλι. «Δεν έρχεται στο κέντρο φροντί-

δας. Όμως τον έχω ξαναδεί. Στο λεωφορείο. Μου λέει μυστικά». 

Το πρόσωπό της σκυθρώπιασε ξανά. Μιλούσε με την προφορά του 

βόρειου Ντέβον, όπως ο πατέρας της. Η φωνή της ακουγόταν ζε-

στή και μεστή σαν την κρέμα που έφτιαχνε παλιά η μητέρα του. Οι 

ξένοι δεν την καταλάβαιναν πάντοτε, όμως εκείνος την είχε συνηθί-

σει, όπως είχε συνηθίσει τις μεταπτώσεις της διάθεσής της. 

«Από πού είναι, κορίτσι μου;» Του Μόρις δεν του άρεσε  

αυτή η υπόθεση. Η Λούσι είχε αγαθή ψυχή και εμπιστευόταν τους 

άλλους. Όποιος της έδειχνε καλοσύνη μπορούσε να γίνει φίλος 

της. Ή το αγόρι της. Η Μάγκι είχε προσπαθήσει να της μιλήσει 

γι’ αυτά τα θέματα, να της εξηγήσει ποιους επιτρεπόταν να αγκα-

λιάζει και ποιους έπρεπε να κρατάει σε απόσταση, όμως εκείνος 

δυσκολευόταν να βρει τις κατάλληλες λέξεις. 

«Δεν ξέρω». Η Λούσι απέστρεψε το βλέμμα. «Τον έχω δει 

στα μέρη μας». Ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να απαντήσει στην 

ερώτηση. Όταν δεν περνούσε το δικό της, πείσμωνε σαν μουλάρι.  

Ο Μόρις γύρισε και την κοίταξε. «Μήπως σε πείραξε; Είπε 

ποτέ κάτι που σε τάραξε;» 

Η Λούσι κούνησε το κεφάλι και κάθισε βαριά στην καρέκλα. 

«Όχι!» αναφώνησε σαν να έβρισκε την ιδέα γελοία. «Είναι φίλος 

μου». Το πρόσωπό της ήταν ακόμα αναψοκοκκινισμένο από το 

περπάτημα. 

«Μήπως έκανε κάτι που δεν έπρεπε; Δεν πιστεύω να σε άγ-

γιξε;» Ο Μόρις προσπάθησε να μιλήσει ήρεμα, κρύβοντας την 

ανησυχία του. Η Λούσι ανίχνευε τις διαθέσεις των ανθρώπων πε-

ρισσότερο από τη φωνή τους παρά από τα λόγια τους. 
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«Όχι, μπαμπά. Είναι πάντα καλός μαζί μου». Του χαμογέλα-

σε με το υπέροχο χαμόγελό της που φώτισε το δωμάτιο κι έκανε 

τον κόσμο να μοιάζει καλύτερος. 

Ο Μόρις ανακουφίστηκε. Δεν ήξερε πώς θα τα έβγαζε πέρα σε 

περίπτωση που κάποιος επιχειρούσε να βλάψει την κόρη του. Λίγο 

πριν από το τέλος είχε υποσχεθεί στη Μάγκι ότι θα την προσέχει. 

Είδε νοερά το ασφυκτικά ζεστό δωμάτιο της μονάδας περίθαλψης. 

Η Μάγκι, αδύνατη, αποστεωμένη, με μαλλιά τόσο λεπτά που από 

κάτω φαινόταν το ροζ κρανίο της, του είχε σφίξει το μπράτσο. Δυ-

νατά. Τον είχε βάλει να της ορκιστεί. Όμως αυτό δεν ήταν απαραί-

τητο· η Μάγκι όφειλε να γνωρίζει ότι ο Μόρις αγαπούσε τη Λούσι 

όσο κι εκείνη. Και ίσως πράγματι το γνώριζε, γιατί αμέσως μετά 

του είχε χαμογελάσει, του είχε ζητήσει συγγνώμη, είχε φέρει το χέρι 

του στα χείλη της και το είχε φιλήσει. Ο Μόρις απόδιωξε την εικό-

να από το μυαλό του. 

«Μου έδινε γλυκά», είπε η Λούσι. «Κάθε μέρα στο λεωφο-

ρείο μού έδινε γλυκά». 

Αυτό του προκάλεσε νέα ανησυχία. Σκέφτηκε να τηλεφωνή-

σει στην κοινωνική λειτουργό και να της πει ότι ήταν επικίνδυνο 

να γυρίζει η Λούσι μόνη της σπίτι με το λεωφορείο. Στην ανάγκη, 

θα εξοικονομούσε αυτός τα χρήματα για να πληρώνει το ταξί. 

«Πού κατέβαινε συνήθως αυτός ο άντρας;» Ο Μόρις άφησε 

μια κούπα τσάι μπροστά στη Λούσι. Της άρεσε το αραιό τσάι με 

μπόλικο γάλα.  

«Εδώ», απάντησε η κόρη του. «Μαζί μου. Γι’ αυτό άργησα. 

Περίμενα μήπως έρθει με άλλο λεωφορείο». 

«Ίσως τον δεις στο χωριό». 

Η Λούσι πήρε ένα μπισκότο από το κουτί. Κούνησε το κε-

φάλι της καταφατικά, όμως ο Μόρις κατάλαβε ότι η προσοχή της 

είχε αποσπαστεί. Τώρα που ήταν εδώ με τον μπαμπά της, το τσάι 

της κι ένα μπισκότο, είχε ξεχάσει τον άντρα. Κάθε ανάμνηση που 

θα μπορούσε να την αναστατώσει είχε σβήσει. 




