


 

 

 



 

 

 

 

«Χαμένος ήμουν, μ’ εύρηκε και μ’ ελευθέρωσε.»1 

Amazing Grace (Θαυμάσια χάρη) 

 

 

 

 

                                                                  
1  Σ.τ.Μ.: Μετάφραση από το Υμνολόγιο.gr. 
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1 

Ο Μπίλι Σάμερς κάθεται στο λόμπι του ξενοδοχείου περιμένο-

ντας να τον πάρουν μ’ ένα αμάξι. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Αν 

και διαβάζει ένα κόμικ μικρού μεγέθους με τίτλο «Ο Άρτσι, τα 

φιλαράκια του και τα κορίτσια του», σκέφτεται τον Εμίλ Ζολά 

και το τρίτο του μυθιστόρημα, τη ρηξικέλευθη Τερέζ Ρακέν. 

Σκέφτεται ότι είναι βιβλίο ενός νεαρού, ότι ο Ζολά είχε μόλις αρ-

χίσει να εξορύσσει μια φλέβα χρυσού που έμελλε να αποδειχτεί 

βαθιά και πολύ πλούσια. Σκέφτεται πως ο Ζολά ήταν –είναι– η 

εφιαλτική εκδοχή του Καρόλου Ντίκενς. Σκέφτεται πως αυτό θα 

ήταν καλό θέμα για ένα δοκίμιο. Όχι δηλαδή πως έχει γράψει 

ποτέ κανένα. 

Στις δώδεκα και δύο λεπτά η πόρτα ανοίγει και δύο άντρες 

μπαίνουν στο λόμπι. Ο ένας είναι ψηλός με μαύρα μαλλιά χτενι-

σμένα σε στιλ πομπαντούρ της δεκαετίας του 1950. Ο άλλος είναι 

κοντός και διοπτροφόρος. Και οι δύο φορούν κοστούμια. Όλοι οι 

άντρες του Νικ είναι κοστουμαρισμένοι. Ο Μπιλ ξέρει τον ψηλό 

από τα δυτικά. Είναι πολύ καιρό με τον Νικ. Λέγεται Φρανκ Μάκι-

ντος. Εξαιτίας του πομπαντούρ, κάποιοι από τους άντρες του Νικ 

τον φωνάζουν Φράνκι Έλβις ή –τώρα που έχει μια φαλακρίτσα 

πίσω– Σόλαρ2 Έλβις. Όχι όμως καταπρόσωπο. Ο Μπίλι δεν ξέρει 

τον άλλον. Πρέπει να είναι ντόπιος. 

                                                                  
2  Σ.τ.Μ.: Ηλιακός. 
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Ο Μάκιντος τείνει το χέρι του. Ο Μπίλι σηκώνεται και το  

σφίγγει. 

«Γεια, Μπίλι, έχουμε καιρό να βρεθούμε. Χαίρομαι που σε 

βλέπω.» 

«Κι εγώ χαίρομαι, Φρανκ.» 

«Αποδώ ο Πόλι Λόγκαν.» 

«Γεια, Πόλι.» Ο Μπίλι δίνει το χέρι του στον κοντό. 

«Χαίρω πολύ, Μπίλι.» 

Ο Μάκιντος παίρνει το κόμικ του Άρτσι από το χέρι του Μπί-

λι. «Ακόμη διαβάζεις κόμικ, βλέπω.» 

«Ναι», λέει ο Μπίλι. «Μ’ αρέσουν. Τα αστεία. Μερικές φορές 

οι υπερήρωες, αλλά όχι τόσο πολύ.» 

Ο Μάκιντος το φυλλομετρά και δείχνει κάτι στον Πόλι Λό-

γκαν. «Δες αυτές τις γκόμενες. Φίλε μου, τις βλέπεις και σου ’ρχε-

ται να τραβήξεις μαλακία.» 

«Η Μπέτι και η Βερόνικα», λέει ο Μπίλι παίρνοντας πίσω το 

κόμικ. «Η Βερόνικα είναι η κοπέλα του Άρτσι και η Μπέτι θα ’θελε 

να ήταν.» 

«Διαβάζεις και βιβλία;» ρωτάει ο Λόγκαν. 

«Μερικά, αν έχω μακρύ ταξίδι. Και περιοδικά. Αλλά κυρίως 

κόμικ.» 

«Ωραία, ωραία», λέει ο Λόγκαν και κλείνει το μάτι στον Μάκι-

ντος. Όχι πολύ διακριτικά, και ο Μάκιντος κατσουφιάζει, όμως ο 

Μπίλι δεν έχει πρόβλημα. 

«Είσαι έτοιμος για μια βόλτα με το αμάξι;» ρωτά ο Μάκι-

ντος. 

«Φυσικά.» Ο Μπίλι χώνει το κόμικ στην κωλότσεπη. Ο Άρτσι 

και οι βυζαρούδες φίλες του. Επίσης θέμα για δοκίμιο. Για την  

ανακουφιστική αίσθηση που χαρίζουν οι κομμώσεις και οι συ-

μπεριφορές όταν δεν αλλάζουν. Για το Ρίβερντεϊλ και πώς ο χρό-

νος εκεί είναι στάσιμος. 

Εγώ λέω να πηγαίνουμε τώρα, λέει ο Μάκιντος. «Ο Νικ σί-

γουρα θα περιμένει εδώ και ώρα.» 
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Ο Μάκιντος οδηγεί. Ο Λόγκαν λέει ότι θα καθίσει πίσω επειδή εί-

ναι κοντός. Ο Μπίλι περιμένει να πάνε δυτικά, γιατί εκεί είναι η 

κυριλέ περιοχή της πόλης και του Νικ Ματζάριαν τού αρέσει να 

ζει χλιδάτα. Και τα ξενοδοχεία δεν είναι του γούστου του. Όμως 

πηγαίνουν βορειοανατολικά. 

Δύο μίλια μακριά από το κέντρο της πόλης, μπαίνουν σε μια 

γειτονιά που του Μπίλι του φαίνεται μικρομεσοαστική. Τρεις 

τέσσερις βαθμίδες καλύτερη από τον οικισμό με τροχόσπιτα  

όπου μεγάλωσε, αλλά κάθε άλλο παρά κυριλέ. Δεν υπάρχουν 

σπιταρόνες με μεγάλες αυλόπορτες, τουλάχιστον όχι εδώ. Είναι 

γειτονιά μονοκατοικιών, με ψεκαστήρες να στριφογυρνούν σε 

μικρές αυλές με γκαζόν. Οι περισσότερες είναι μονώροφες. Είναι 

καλοσυντηρημένες οι πιο πολλές, αλλά μερικές χρειάζονται βά-

ψιμο και το γκαζόν τους χρειάζεται ξεχορτάριασμα. Βλέπει ένα 

σπίτι μ’ ένα σπασμένο παράθυρο κλεισμένο με χαρτόνι. Μπρο-

στά σ’ ένα άλλο κάποιος χοντρός με βερμούδα και φανελάκι κά-

θεται σε μια καρέκλα κήπου από το Costco ή το Sam’s Club, πί-

νοντας μπίρα και παρακολουθώντας τους να περνούν. Τα πράγ-

ματα πήγαιναν καλά εδώ και λίγο καιρό στην Αμερική, όμως αυ-

τό πιθανόν να άρχιζε να αλλάζει. Ο Μπίλι ξέρει τις γειτονιές σαν 

αυτήν. Αποτελούν βαρόμετρο και σε τούτο δω η στάθμη έχει 

αρχίσει να πέφτει. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα κάνουν δου-

λειές όπου χτυπάς κάρτα. 

Ο Μάκιντος στρίβει στο δρομάκι ενός διώροφου με γκαζόν 

μαδημένο εδώ κι εκεί. Είναι βαμμένο μ’ ένα άτονο κίτρινο χρώμα. 

Είναι εντάξει, αλλά δεν μοιάζει με σπίτι όπου θα διάλεγε να μείνει 

ο Νικ Ματζάριαν έστω και για λίγες μέρες. Μοιάζει με μέρος όπου 

θα ζούσε ένας μηχανοτεχνίτης ή ένας κατώτερος υπάλληλος αε-

ροδρομίου μαζί με τη σύζυγό του που μάζευε εκπτωτικά κουπό-

νια και τα δυο τους πιτσιρίκια, πληρώνοντας τις δόσεις του στε-

γαστικού δανείου κάθε μήνα και παίζοντας μπόουλινγκ και πίνο-

ντας μπίρες τα βράδια τις Πέμπτες. 
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Ο Λόγκαν ανοίγει την πόρτα του Μπίλι. Αυτός αφήνει στο 

ταμπλό το κόμικ του Άρτσι και βγαίνει έξω.  

Ο Μάκιντος ανεβαίνει πρώτος τα σκαλιά της μπροστινής βε-

ράντας. Κάνει ζέστη έξω, όμως μέσα έχει κλιματισμό. Ο Νικ Μα-

τζάριαν στέκεται στον μικρό διάδρομο που οδηγεί στην κουζίνα. 

Φοράει ένα κοστούμι που κατά πάσα πιθανότητα κόστισε όσο μια 

δόση του δανείου γι’ αυτό το σπίτι. Τα μαλλιά του έχουν αρχίσει 

να αραιώνουν και είναι πατικωμένα·	 δεν είναι γι’ αυτόν τα πο-

μπαντούρ. Το πρόσωπό του είναι στρογγυλό και με μαύρισμα αλά 

Λας Βέγκας. Είναι σωματώδης, όμως όταν αγκαλιάζει τον Μπίλι, 

το πεταχτό του στομάχι είναι σκληρό σαν πέτρα. 

«Μπίλι!» αναφωνεί ο Νικ και τον φιλάει και στα δύο μάγου-

λα. Μεγάλα, εγκάρδια φιλιά. Φοράει χαμόγελο του ενός εκατομ-

μυρίου. «Μπίλι, Μπίλι, δικέ μου, χαίρομαι που σε βλέπω!» 

«Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω, Νικ.» Κοιτάει τριγύρω. «Συ-

νήθως μένεις κάπου πιο κυριλέ απ’ ό,τι εδώ.» Κάνει σύντομη παύ-

ση. «Με το συμπάθιο.» 

Ο Νικ γελά. Έχει όμορφο, μεταδοτικό γέλιο ασορτί με το χα-

μόγελο. Ο Μάκιντος τον μιμείται κι ο Λόγκαν χαμογελά επίσης. 

«Έχω ένα σπίτι στο Ιστ Σάιντ. Για λίγο. Το προσέχω ώσπου να 

γυρίσει ο ιδιοκτήτης, θα μπορούσες να πεις. Έχει ένα σιντριβάνι 

στην μπροστινή αυλή. Μ’ ένα γυμνό πιτσιρίκι στη μέση, ένα πώς 

το λένε…» 

Χερουβείμ, σκέφτεται ο Μπιλ, μα δεν το λέει. Συνεχίζει απλώς 

να χαμογελά. 

«Τέλος πάντων, ένα πιτσιρίκι που κατουράει νερό. Θα το δεις, 

θα το δεις. Όχι, αυτό εδώ δεν είναι δικό μου, Μπίλι. Είναι δικό σου. 

Αν αποφασίσεις δηλαδή να αναλάβεις τη δουλειά.» 

 

 

3 

Ο Νικ τον ξεναγεί. «Πλήρως επιπλωμένο», λέει σαν να το πουλάει. 

Μπορεί αυτό να κάνει κατά κάποιον τρόπο. 
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Έχει και πρώτο όροφο όπου υπάρχουν τρεις κρεβατοκάμα-

ρες και δύο μπάνια, το δεύτερο μικρό, ίσως για τα παιδιά. Στο  

ισόγειο υπάρχουν μια κουζίνα, ένα καθιστικό και μια τραπεζαρία 

τόσο μικρή, που στην πραγματικότητα είναι απλώς μια γωνιά για 

φαγητό. Το μεγαλύτερο μέρος του υπογείου έχει μετατραπεί σε 

μακρύ δωμάτιο με μοκέτα, που στη μία άκρη έχει μια μεγάλη τη-

λεόραση και στην άλλη ένα τραπέζι του πινγκ πονγκ. Σποτ ράγας. 

Ο Νικ το αποκαλεί δωμάτιο σαματά και κάθονται εκεί. 

Ο Μάκιντος τους ρωτάει αν θα ήθελαν να πιουν κάτι. Λέει 

πως υπάρχουν αναψυκτικά, μπίρα, λεμονάδα, παγωμένο τσάι.  

«Θέλω ένα Arnold Palmer», λέει ο Νικ. «Μισό μισό. Με πολύ 

πάγο.» 

Ο Μπίλι λέει πως θα ήθελε επίσης ένα. Το ρίχνουν στην ψιλο-

κουβέντα ώσπου να έρθουν τα ποτά. Για τον καιρό, πόση ζέστη 

κάνει εδώ κάτω στον συνοριακό νότο. Ο Νικ ρωτάει πώς ήταν το 

ταξίδι του Μπίλι. Αυτός λέει πως ήταν καλό, όχι όμως κι από πού 

ήρθε αεροπορικώς, ούτε ο Νικ τον ρωτά. Τον ρωτάει τι γνώμη  

έχει για τον γαμημένο τον Τραμπ και ο Μπίλι λέει σαν τι γνώμη να 

έχω δηλαδή… Αυτό είναι όλο κι όλο και ύστερα έρχεται ο Μάκι-

ντος με δύο ψηλά ποτήρια σ’ έναν δίσκο και, με το που φεύγει, ο 

Νικ μπαίνει στο ψητό. 

«Όταν τηλεφώνησα στον άνθρωπό σου τον Μπάκι, μου είπε 

ότι θες ν’ αποσυρθείς.» 

«Το σκέφτομαι. Είναι πολύς ο καιρός που το κάνω. Πάρα 

πολύς.» 

«Πράγματι. Πόσων χρονών είσαι, επ’ ευκαιρία;» 

«Σαράντα τεσσάρων.»  

«Και το κάνεις αυτό από τότε που έβγαλες τη στολή;» 

«Λίγο πολύ.» Είναι σίγουρος ότι ο Νικ τα ξέρει όλα αυτά.  

«Πόσους συνολικά;» 

Ο Μπίλι ανασηκώνει τους ώμους. «Δεν θυμάμαι ακριβώς.» 

Είναι δεκαεφτά. Δεκαοχτώ μαζί με τον πρώτο, εκείνον με τον γύ-

ψο στο χέρι. 
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«Ο Μπάκι λέει ότι ίσως θα έκανες ακόμα έναν αν η αμοιβή 

ήταν εντάξει.» 

Περιμένει να ρωτήσει ο Μπίλι. Αυτός δεν το κάνει, οπότε ο 

Νικ συνεχίζει. 

«Η αμοιβή γι’ αυτόν είναι πολύ εντάξει. Θα μπορούσες να τον 

κάνεις και να περάσεις την υπόλοιπή σου ζωή κάπου που θα έχει 

ζέστη. Πίνοντας Pina Colada σε μια αιώρα.» Σκάει ένα μεγάλο χα-

μόγελο ξανά. «Δύο εκατομμύρια. Πεντακόσια χιλιάρικα μπροστά, 

τα υπόλοιπα μετά.» 

Το σφύριγμα του Μπίλι δεν είναι μέρος της προσποίησης, 

που δεν τη βλέπει σαν προσποίηση αλλά σαν τον ανόητο εαυτό 

του, αυτόν που δείχνει σε τύπους σαν τον Νικ και τον Φρανκ και 

τον Πόλι. Είναι σαν ζώνη ασφαλείας. Δεν τη χρησιμοποιείς επειδή 

περιμένεις να τρακάρεις, όμως ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα μπορού-

σες να συναντήσεις στο τέλος μιας ανηφόρας, από τη δική σου 

μεριά του δρόμου. Αυτό ισχύει επίσης για τον δρόμο της ζωής, 

όπου άνθρωποι λοξοδρομούν παντού και οδηγούν από τη λάθος 

πλευρά του αυτοκινητόδρομου. 

«Γιατί τόσο πολλά;» Τα περισσότερα που έχει πάρει ποτέ σε 

ένα συμβόλαιο ήταν εβδομήντα χιλιάρικα. «Δεν είναι πολιτικός, ε; 

Επειδή δεν θα αναλάμβανα κάτι τέτοιο.» 

«Ούτε κατά διάνοια.» 

«Είναι κακός;» 

Ο Νικ γελά, κουνάει το κεφάλι και κοιτάζει τον Μπίλι με αλη-

θινή στοργή. «Την ίδια ερώτηση πάντα.» 

Ο Μπίλι κατανεύει. 

Μπορεί ο ανόητος εαυτός να είναι βιτρίνα, όμως αυτό είναι 

αλήθεια: σκοτώνει μόνο κακούς. Έτσι κοιμάται τις νύχτες. Εννοεί-

ται πως βγάζει τα προς το ζην δουλεύοντας για κακούς, ναι, αλλά 

αυτό δεν το βλέπει σαν ηθικό γρίφο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να 

πληρώνουν κάποιοι κακοί για να σκοτώνονται άλλοι κακοί. Βασι-

κά βλέπει τον εαυτό του σαν σκουπιδιάρη με όπλο. 

«Είναι πολύ κακός.» 
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«Εντάξει…» 

«Και δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ είμαι απλώς ένας μεσά-

ζοντας εδώ, με προμήθεια, θα μπορούσες να πεις. Όχι από τη δική 

σου αμοιβή, η δική μου είναι εξτρά.» Ο Νικ σκύβει μπρος, με τα 

χέρια πλεγμένα ανάμεσα στους μηρούς του. Η έκφρασή του είναι 

σοβαρή. Τα μάτια του είναι καρφωμένα στου Μπίλι. «Επίσης, ο 

στόχος είναι επαγγελματίας εκτελεστής όπως εσύ. Μόνο που αυ-

τός δεν ρωτάει ποτέ αν πρόκειται για κακό άτομο ή για καλό. Δεν 

κάνει τέτοιες διακρίσεις. Αν τα λεφτά είναι εντάξει, κάνει τη δου-

λειά. Για την ώρα θα τον λέμε Τζο. Πριν από έξι χρόνια, ή μπορεί 

να ήταν εφτά, δεν έχει σημασία, αυτός ο Τζο καθάρισε ένα δεκα-

πεντάχρονο παιδί καθώς πήγαινε στο σχολείο του. Ήταν αυτό το 

αγόρι κακός άνθρωπος; Όχι. Για την ακρίβεια, ήταν αριστούχος 

μαθητής. Όμως κάποιος ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον μπα-

μπά του πιτσιρικά. Ο πιτσιρικάς ήταν το μήνυμα. Ο Τζο ήταν ο 

αγγελιαφόρος.» 

Ο Μπίλι αναρωτιέται αν η ιστορία είναι αληθινή. Θα μπορού-

σε να μην είναι, έχει κάτι που θυμίζει παραμύθι, αλλά για κάποιο 

λόγο τού φαίνεται αληθινή. «Θες να εκτελέσω έναν εκτελεστή.» 

Σαν να το ξεκαθαρίζει στο μυαλό του. 

«Το ’πιασες. Ο Τζο είναι σε μια φυλακή στο Λος Άντζελες τώ-

ρα. Στις Κεντρικές Ανδρικές. Κατηγορούμενος για επίθεση και  

απόπειρα βιασμού. Η απόπειρα βιασμού, αν δεν είσαι γκόμενα 

του Me Too, έχει κάτι αστείο. Πέρασε κατά λάθος για πόρνη μια 

συγγραφέα, μια φεμινίστρια συγγραφέα, που βρισκόταν στο Λος  

Άντζελες για ένα συνέδριο. Της έκανε πρόταση –με λίγο ζόρικο 

τρόπο, φαντάζομαι– κι αυτή του έριξε σπρέι πιπεριού. Της έριξε 

μια στα δόντια και της έβγαλε το σαγόνι. Η δικιά σου μάλλον θα 

πούλησε άλλες εκατό χιλιάδες βιβλία χάρη σ’ αυτό. Θα έπρεπε να 

τον ευχαριστήσει αντί να του κάνει μήνυση, δεν νομίζεις;» 

Ο Μπίλι δεν απαντά. 

«Έλα, Μπίλι, σκέψου το. Ο τύπος ξέκανε δεν ξέρω πόσους, 

που κάποιοι ήταν πολύ ζόρικοι τύποι, και τον ψεκάζει με σπρέι 
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πιπεριού μια φεμινίστρια τζιβιτζιλού. Δεν μπορεί, θα βλέπεις το 

αστείο σ’ αυτό.» 

Ο Μπίλι χαμογελάει τυπικά. «Το Λος Άντζελες είναι από την 

άλλη μεριά της χώρας.» 

«Ακριβώς, αλλά αυτός ήταν εδώ προτού πάει εκεί. Δεν ξέρω 

γιατί ήταν εδώ και δεν με νοιάζει, όμως ξέρω ότι έψαχνε για ένα 

παιχνίδι πόκερ και κάποιος του είπε πού θα το έβρισκε. Επειδή, 

βλέπεις, ο φίλος μας ο Τζο θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο χαρτό-

μουτρο. Για να μην τα πολυλογώ, έχασε πολλά λεφτά. Όταν ο με-

γάλος νικητής βγήκε έξω κατά τις πέντε το πρωί, ο Τζο τον πυρο-

βόλησε στην κοιλιά και πήρε πίσω όχι μόνο τα δικά του λεφτά 

αλλά όλα. Κάποιος προσπάθησε να τον σταματήσει, πιθανώς ένας 

άλλος λεβέντης που ήταν κι αυτός στο παιχνίδι, και ο Τζο τον πυ-

ροβόλησε επίσης.» 

«Σκότωσε και τους δύο;» 

«Ο μεγάλος νικητής πέθανε στο νοσοκομείο, αλλά είχε προ-

λάβει να αναγνωρίσει τον Τζο. Ο τύπος που προσπάθησε να 

μπει στη μέση τη σκαπούλαρε. Επίσης αναγνώρισε τον Τζο. Και 

ξέρεις τι άλλο;» 

Ο Μπίλι γνέφει αρνητικά. 

«Υπάρχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Βλέπεις πού 

καταλήγει αυτό;» 

Ο Μπίλι το βλέπει ξεκάθαρα. «Δεν θα το ’λεγα.» 

«Η Καλιφόρνια τον έχει συλλάβει για επίθεση. Που θα σταθεί 

ως κατηγορία. Η απόπειρα βιασμού μάλλον θα απορριφθεί, γιατί 

δεν την έσυρε κιόλας σε κάνα σοκάκι και μάλιστα προσφέρθηκε 

να την πληρώσει, έτσι είναι απλώς παρακίνηση σε πορνεία, που 

τον εισαγγελέα δεν τον νοιάζει. Άντε να φάει ενενήντα μέρες φυ-

λακή και ξεμπέρδεψε. Αλλά εδώ είναι φόνος και δεν αστειεύονται 

με τέτοια πράγματα στην αποδώ μεριά του Μισισιπή.» 

Ο Μπίλι το ξέρει. Στις ρεπουμπλικανικές Πολιτείες στέλνουν 

στα θυμαράκια αυτούς που σκοτώνουν εν ψυχρώ. Δεν έχει πρό-

βλημα με αυτό. 
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«Και αφού δουν οι ένορκοι το υλικό από τις κάμερες ασφα-

λείας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποφασίσουν την εκτέλεση του 

παλιόφιλου, του Τζόι με ένεση. Το καταλαβαίνεις αυτό, ε;» 

«Φυσικά.» 

«Όπως είναι αναμενόμενο, παλεύει με τον δικηγόρο του να 

μην τον εκδώσουν. Ξέρεις τι είναι η έκδοση, ε;» 

«Φυσικά.» 

«Εντάξει. Ο δικηγόρος του Τζο παλεύει με νύχια και με δόντια 

και δεν είναι κάνας δικηγοράκος της πλάκας. Έχει πετύχει ήδη να 

καθυστερήσει μια ακρόαση τριάντα μέρες και θα τις χρησιμοποι-

ήσει για να βρει άλλους τρόπους να την κωλύσει, αλλά τελικά θα 

χάσει. Και ο Τζο είναι στην απομόνωση, επειδή κάποιος προσπά-

θησε να του μπήξει ένα λεπίδι. Ο παλιόφιλος ο Τζόι τού το πήρε 

και του έσπασε τον καρπό, αλλά εκεί που υπάρχει ένας με λεπίδι 

θα μπορούσαν να υπάρχουν δέκα.» 

«Τα έχει βάλει μαζί του καμιά συμμορία;» ρωτά ο Μπίλι. 

«Καμιά του δρόμου; Έχουν προηγούμενα μ’ αυτόν;» 

Ο Νικ ανασηκώνει τους ώμους. «Ποιος ξέρει; Για την ώρα, η 

αφεντιά του έχει τον δικό της ιδιωτικό στάβλο, δεν τρώει με 

τους άλλους στο ίδιο παχνί και βγαίνει μόνος του για ένα μισά-

ωρο στην αυλή. Επίσης, στο μεταξύ ο δικηγόρος επικοινωνεί με 

κόσμο. Το μήνυμα που στέλνει είναι πως αυτός ο τύπος θα μι-

λήσει για κάτι πολύ μεγάλο αν τη σκαπουλάρει από την κατη-

γορία για φόνο.» 

«Θα μπορούσε να γίνει αυτό;» Του Μπίλι δεν του αρέσει 

αυτή η ιδέα, ακόμα κι αν ο τύπος που σκότωσε αυτός ο Τζο  

ήταν κακός. «Οι κατήγοροι μπορεί να έβγαζαν απ’ το τραπέζι τη 

θανατική ποινή ή ακόμα και να κατέβαζαν τη δολοφονία σε 

δευτέρου βαθμού;» 

«Δεν τα πας άσχημα, Μπίλι. Τουλάχιστον είσαι στη σωστή 

κατεύθυνση. Όμως αυτό που ακούω είναι ότι ο Τζο θέλει να  

απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες. Πρέπει να κρατάει πολύ καλό 

χαρτί.» 
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«Πιστεύει ότι μπορεί να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα, για να 

βγει λάδι έχοντας διαπράξει φόνο;» 

«Λέει αυτός που την έχει βγάλει λάδι ούτε που ξέρω πόσες 

φορές», λέει ο Νικ και γελάει. 

Ο Μπίλι δεν γελάει. «Δεν πυροβόλησα ποτέ κανέναν επειδή 

έχασα λεφτά σ’ ένα παιχνίδι πόκερ. Δεν παίζω πόκερ. Και δεν 

κλέβω.» 

Ο Νικ νεύει ζωηρά. «Το ξέρω, Μπίλι. Μόνο κακούς. Απλώς σε 

κουρντίζω. Πιες το ποτό σου.» 

Ο Μπίλι πίνει το ποτό του. Σκέφτεται, Δύο εκατομμύρια. Για 

μια δουλειά. Κι επίσης σκέφτεται, Πού είναι η λούμπα; 

«Κάποιος πρέπει να θέλει στ’ αλήθεια να εμποδίσει αυτόν τον 

τύπο να φανερώσει ό,τι ξέρει.» 

Ο Νικ τον σημαδεύει με το δάχτυλο λες και ο Μπίλι έκανε κά-

ποιο εκπληκτικό συλλογιστικό άλμα. «Το ’πιασες. Τέλος πάντων, 

μου έστειλε ένα μήνυμα ένας αποδώ, θα τον γνωρίσεις αν πάρεις 

τη δουλειά, για να μου πει ότι γυρεύουμε έναν επαγγελματία  

εκτελεστή που θα είναι ο καλύτερος των καλύτερων. Θεωρώ ότι 

αυτός είναι ο Μπίλι Σάμερς, τελεία και παύλα.» 

«Θες να ξεπαστρέψω αυτόν τον τύπο εδώ και όχι στο Λος 

Άντζελες. Εδώ.» 

«Όχι εγώ. Είμαι απλώς ο μεσάζοντας, μην το ξεχνάς. Κάποιος 

άλλος το θέλει. Κάποιος με πολύ βαθιές τσέπες.» 

«Πού είναι η λούμπα;» 

Ο Νικ σκάει ένα χαμόγελο. Σημαδεύει πάλι με το δάχτυλο τον 

Μπίλι. «Κατευθείαν στο ψητό, ε; Μόνο που δεν είναι λούμπα στ’ 

αλήθεια. Ή μπορεί και να είναι, ανάλογα πώς θα το δεις. Είναι ο 

χρόνος, βλέπεις. Θα είσαι εδώ…» 

Κουνάει το χέρι για να δείξει το κίτρινο σπιτάκι. Ή μπορεί 

τη γειτονιά επίσης –που ο Μπίλι θα ανακαλύψει πως λέγεται 

Μίντγουντ. Ή μπορεί και όλη την πόλη, που είναι ανατολικά του 

Μισισιπή και κάτω ακριβώς από τη Γραμμή Μέισον-Ντίξον. 

«…γι’ αρκετό καιρό.» 
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4 

Κουβεντιάζουν λίγο ακόμα. Ο Νικ λέει στον Μπίλι πως η τοποθε-

σία έχει οριστεί, δηλαδή το μέρος απ’ όπου θα πυροβολήσει ο 

Μπίλι. Του λέει ότι δεν χρειάζεται να το αποφασίσει ώσπου να το 

δει και ν’ ακούσει περισσότερα. Ο Μπίλι θα τα μάθει από τον Κεν 

Χοφ. Είναι ο ντόπιος για τον οποίο του είπε. Ο Νικ λέει πως ο Κεν 

είναι εκτός πόλης σήμερα.  

«Ξέρει τι χρησιμοποιώ;» Δεν είναι το ίδιο με το να πει ότι εί-

ναι μέσα, όμως είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Δύο εκατομμύρια για να κάθεται, βασικά, κι έπειτα να πυροβολή-

σει μία φορά. Δύσκολο να απορρίψει μια τέτοια προσφορά. 

Ο Νικ νεύει καταφατικά. 

«Εντάξει, πότε θα γνωρίσω αυτόν τον Χοφ;» 

«Αύριο. Θα σου τηλεφωνήσει στο ξενοδοχείο σου απόψε για 

να σου πει ώρα και μέρος.» 

«Αν το κάνω, θα χρειαστώ μια ιστορία ως προκάλυμμα, που 

θα εξηγεί γιατί είμαι εδώ.» 

«Έχει κανονιστεί και είναι μέγκλα. Ιδέα του Τζόρτζιο. Θα σ’ 

την πούμε αύριο το βράδυ αφού συναντήσεις τον Χοφ.» Ο Νικ ση-

κώνεται. Απλώνει το χέρι. Ο Μπίλι το σφίγγει. Έχει δώσει κι άλλες 

φορές τα χέρια μαζί του και δεν του αρέσει, γιατί ο Νικ είναι κα-

κός. Είναι όμως δύσκολο να μην τον συμπαθήσεις λιγάκι. Ο Νικ εί-

ναι επαγγελματίας επίσης, κι αυτό το χαμόγελο κάνει δουλειά.  

 

 

5 

Ο Πόλι Λόγκαν τον πηγαίνει με το αμάξι πίσω στο ξενοδοχείο. Ο 

Πόλι δεν πολυμιλάει. Ρωτά τον Μπίλι αν τον πειράζει ν’ ανοίξει 

το ραδιόφωνο κι όταν αυτός λέει όχι, ο Πόλι βάζει έναν σταθμό 

με απαλή ροκ. Κάποια στιγμή λέει: «Οι Loggins and Messina είναι 

οι καλύτεροι.» Με εξαίρεση μια βλαστήμια που πετάει σε κά-

ποιον γιατί του κόβει τον δρόμο στη Σίνταρ Στριτ, αυτό είναι 

ό,τι λέει όλο κι όλο.  
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Τον Μπίλι δεν τον πειράζει. Σκέφτεται όλες τις ταινίες που 

έχει δει με ληστές που σχεδιάζουν την τελευταία δουλειά. Αν το 

νουάρ είναι είδος, τότε η «τελευταία δουλειά» είναι υποείδος. Σε 

αυτές τις ταινίες, η τελευταία δουλειά στραβώνει πάντα. Ο Μπίλι 

δεν είναι ληστής και δεν δουλεύει με συμμορία ούτε είναι προλη-

πτικός, όμως η υπόθεση της τελευταίας δουλειάς τον τρώει παρ’ 

όλα αυτά. Ίσως επειδή η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Ίσως επειδή 

δεν ξέρει ποιος πληρώνει ή γιατί. Μπορεί να φταίει ακόμα και η 

ιστορία που του είπε ο Νικ, για το πώς ο στόχος είχε ξεπαστρέψει 

κάποτε έναν δεκαπεντάχρονο αριστούχο μαθητή. 

«Θα ’σαι εδώ;» ρωτάει ο Πόλι όταν μπαίνει με το αμάξι στο 

προαύλιο του ξενοδοχείου. «Επειδή αυτός ο Χοφ θα σου φέρει το 

εργαλείο που χρειάζεσαι. Θα μπορούσα να το κάνω εγώ, όμως ο 

Νικ είπε όχι.» 

Θα μείνει; «Δεν ξέρω. Μπορεί.» Κοντοστέκεται βγαίνοντας. 

«Μάλλον.» 

 

 

6 

Στο δωμάτιό του ο Μπίλι ανοίγει το λάπτοπ του. Αλλάζει τη χρο-

νική σήμανση κι ελέγχει το VPN του, γιατί οι χάκερ λατρεύουν τα 

ξενοδοχεία. Θα μπορούσε να δοκιμάσει να γκουγκλάρει τα δικα-

στήρια της Κομητείας του Λος Άντζελες, οι ακροάσεις για έκδοση 

θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, όμως υπάρχουν απλούστεροι 

τρόποι να βρει αυτό που θέλει. Και το θέλει. Είχε δίκιο ο Ρόναλντ 

Ρέιγκαν όταν είπε, εμπιστέψου αλλά επαλήθευσε. 

Πάει στο σάιτ των LA Times και πληρώνει για εξαμηνιαία 

συνδρομή. Χρησιμοποιεί μια πιστωτική κάρτα που ανήκει σε ένα 

φανταστικό πρόσωπο ονόματι Τόμας Χάρντι, καθώς ο Χάρντι εί-

ναι ο αγαπημένος συγγραφέας του Μπίλι. Τουλάχιστον απ’ τους 

νατουραλιστές. Με το που μπαίνει, αναζητά φεμινίστρια συγγρα-

φέα και προσθέτει απόπειρα βιασμού. Βρίσκει πέντ’ έξι άρθρα, το 

καθένα μικρότερο από το προηγούμενο. Υπάρχει μια φωτογρα-
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φία μιας φεμινίστριας συγγραφέως που δείχνει σέξι κι έχει πολλά 

να πει. Η υποτιθέμενη επίθεση συνέβη στο προαύλιο του ξενοδο-

χείου Beverly Hills. Ο φερόμενος ως δράστης αποκαλύφθηκε πως 

είχε στην κατοχή του πολλές ταυτότητες και πιστωτικές κάρτες. 

Σύμφωνα με τους Times, το αληθινό του όνομα είναι Τζόελ Ρά-

ντολφ Άλεν. Κατέρριψε μια κατηγορία για βιασμό στη Μασαχου-

σέτη το 2012. 

Ο Τζο ταιριάζει λοιπόν. Άρα το όνομα Τζο είναι κοντά στο 

πραγματικό, σκέφτεται ο Μπίλι. 

Ύστερα πηγαίνει στο σάιτ της εφημερίδας αυτής της πόλης, 

χρησιμοποιεί ξανά τον Τόμας Χάρντι για τη συνδρομή και αναζη-

τά θύμα δολοφονίας παιχνίδι πόκερ. 

Το άρθρο είναι εκεί και η συνοδευτική φωτογραφία από την 

κάμερα ασφαλείας είναι ενοχοποιητική. Μία ώρα νωρίτερα το 

φως δεν θα ήταν αρκετά καλό ώστε να φαίνεται το πρόσωπο του 

δράστη, όμως η χρονική σήμανση στο κάτω μέρος της φωτογρα-

φίας είναι 5:18 π.μ. Ο ήλιος έχει σχεδόν βγει και το πρόσωπο του 

τύπου στο σοκάκι είναι τόσο καθαρό όσο θα ήθελε κανείς αν ήταν 

εισαγγελέας. Έχει το χέρι στην τσέπη, περιμένει έξω από μια πόρ-

τα που λέει ΖΩΝΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΕ και, αν ο Μπίλι  

ήταν ένορκος, μάλλον θα ψήφιζε υπέρ της ένεσης, μόνο και μόνο 

βάσει αυτού. Επειδή ο Μπίλι Σάμερς είναι ειδικός στο θέμα της 

προμελέτης, δηλαδή σε ό,τι ακριβώς βλέπει εδώ.  

Το πιο πρόσφατο άρθρο, στην εφημερίδα Red Bluff, λέει πως 

ο Τζόελ Άλεν έχει συλληφθεί με άσχετες κατηγορίες στο Λος  

Άντζελες. 

Ο Μπίλι είναι σίγουρος πως ο Νικ πιστεύει ότι παίρνει τα πά-

ντα τοις μετρητοίς. Όπως όλοι οι άλλοι για τους οποίους έχει δου-

λέψει ο Μπίλι τα χρόνια που το κάνει αυτό, ο Νικ πιστεύει ότι,  

εκτός από τις τρομερές του ικανότητες ως ελεύθερος σκοπευτής, 

ο Μπίλι είναι λιγάκι αργόστροφος, ίσως ακόμα και στο φάσμα 

του αυτισμού. Ο Νικ πιστεύει τον ανόητο εαυτό επειδή ο Μπίλι 

προσέχει να μην το παρακάνει. Ούτε χάσκει ούτε κοιτάει με  
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απλανές βλέμμα ή δείχνει ξεκάθαρα κουτός. Ένα κόμικ του Άρτσι 

κάνει θαύματα. Το μυθιστόρημα του Ζολά που διαβάζει είναι 

θαμμένο βαθιά μες στη βαλίτσα του. Κι αν κάποιος έψαχνε εκεί 

μέσα και το ανακάλυπτε; Ο Μπίλι θα έλεγε ότι το βρήκε αφημένο 

στη θήκη ενός αεροπορικού καθίσματος και το πήρε επειδή του 

άρεσε η κοπέλα στο εξώφυλλο. 

Σκέφτεται να κοιτάξει για τον δεκαπεντάχρονο αριστούχο 

μαθητή, όμως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Θα μπορούσε 

να το γκουγκλάρει όλο το απόγευμα και να μην το βρει. Ακόμα κι 

αν το έβρισκε, δεν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι ο δεκαπεντά-

χρονος που θα έβλεπε θα ήταν ο σωστός. Αρκεί το ότι έχει επιβε-

βαιώσει την υπόλοιπη ιστορία που του είπε ο Νικ. 

Παραγγέλνει ένα σάντουιτς και τσάι. Όταν του τα φέρνουν, 

κάθεται πλάι στο παράθυρο τρώγοντας και διαβάζοντας την Τε-

ρέζ Ρακέν. Του φαίνεται σαν διασταύρωση του Τζέιμς Μ. Κέιν με 

ένα κόμικ τρόμου της EC από το 1950. Μετά το καθυστερημένο 

του γεύμα ξαπλώνει με τα χέρια πίσω απ’ το κεφάλι και κάτω από 

το μαξιλάρι, νιώθοντας τη δροσιά που είναι κρυμμένη εκεί. Η  

οποία, σαν τα νιάτα και την ομορφιά, δεν κρατά πολύ. Θα δει τι 

έχει να πει αυτός ο Κεν Χοφ και αν αυτό επιβεβαιώνεται επίσης, 

πιστεύει ότι θα αναλάβει τη δουλειά. Η αναμονή θα είναι δύσκο-

λη, δεν ήταν ποτέ καλός σ’ αυτό (δοκίμασε μια φορά το Ζεν και 

δεν τα κατάφερε), αλλά για δύο εκατομμύρια δολάρια μπορεί να 

περιμένει. 

Κλείνει τα μάτια και αποκοιμιέται. 

Στις εφτά τρώει βραδινό σερβιρισμένο στο δωμάτιό του και 

παρακολουθεί τη Ζούγκλα της ασφάλτου στο λάπτοπ του. Φυσι-

κά, είναι μια ταινία για μια τελευταία δουλειά που στράβωσε. Το 

τηλέφωνο χτυπάει. Είναι ο Κεν Χοφ. Του λέει πού θα συναντη-

θούν την επόμενη μέρα το απόγευμα. Ο Μπίλι δεν χρειάζεται να 

το γράψει. Είναι επικίνδυνο να γράφεις πράγματα κι αυτός έχει 

καλή μνήμη.  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

1 

Όπως οι περισσότεροι σταρ του σινεμά –για να μην πούμε για 

τους άντρες που βλέπει ο Μπίλι στον δρόμο να μιμούνται αυτούς 

τους σταρ–, ο Κεν Χοφ έχει μια μουντζούρα από γένια, λες και ξέ-

χασε τρεις τέσσερις μέρες να ξυριστεί. Στον Χοφ, που είναι κοκκι-

νομάλλης, αυτή η εμφάνιση είναι αποτυχημένη. Δεν δείχνει σκλη-

ρός και ζόρικος· δείχνει σαν να τον έχει κατακάψει ο ήλιος.  

Κάθονται στη σκιά της ομπρέλας σε ένα τραπέζι έξω από ένα 

φαγάδικο, το Sunspot Café. Είναι στη γωνία Μέιν και Κορτ. Ο 

Μπίλι υποθέτει πως το μαγαζί θα έχει πολύ κόσμο τις καθημερι-

νές, αλλά αυτό το σαββατιάτικο απομεσήμερο είναι σχεδόν έρημο 

μέσα και είναι οι μόνοι θαμώνες στα σκόρπια εξωτερικά τραπέζια.  

Ο Χοφ είναι καμιά πενηνταριά χρονών ή κακοζωισμένος σα-

ρανταπεντάρης. Πίνει ένα ποτήρι κρασί. Ο Μπίλι πίνει ένα ανα-

ψυκτικό διαίτης. Δεν πιστεύει πως ο Χοφ δουλεύει για τον Νικ, 

επειδή η βάση του δεύτερου είναι το Λας Βέγκας. Όμως ο Νικ εί-

ναι ανακατεμένος σε πολλές δουλειές που δεν είναι όλες στα δυ-

τικά. Μπορεί ο Νικ Ματζάριαν και ο Κεν Χοφ να συνδέονται με 

κάποιον τρόπο ή ίσως ο Χοφ να έχει πάρε δώσε με τον τύπο που 

πληρώνει για τη δουλειά. Αν δηλαδή γίνει η δουλειά τελικά.  

«Το κτίριο απέναντι είναι δικό μου», λέει ο Χοφ. «Είκοσι δύο 

όροφοι μόνο, αλλά αρκούν για να είναι το δεύτερο ψηλότερο κτίριο 

στο Ρεντ Μπλαφ. Θα είναι το τρίτο ψηλότερο όταν ανεγερθεί το 

Κέντρο Χίγκινς. Θα έχει τριάντα ορόφους. Και εμπορικό κέντρο. 
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Έχω κι από κείνο ένα καλό μερίδιο, όμως τούτο δω το μωρό είναι 

ολοδικό μου. Κορόιδεψαν τον Τραμπ όταν είπε πως θα έφτιαχνε 

την οικονομία, αλλά τελικά τα κατάφερε. Ναι, τα κατάφερε.» 

Τον Μπίλι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ο Τραμπ ή η οικονομία 

του, όμως περιεργάζεται με επαγγελματικό ενδιαφέρον το κτίριο. 

Είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα πρέπει να πυροβολήσει αποκεί. Λέγε-

ται Πύργος Τζέραρντ. Ο Μπίλι θεωρεί λίγο παρατραβηγμένο να  

αποκαλείς πύργο ένα κτίριο με είκοσι δύο ορόφους όλους κι όλους, 

όμως υποθέτει πως σε τούτη την πόλη με τα μικρά τούβλινα κτί-

σματα, άθλια τα περισσότερα, θα δείχνει σαν ουρανοξύστης. Στο 

καλά φροντισμένο και ποτισμένο γκαζόν μπροστά, μια πινακίδα 

λέει ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΡΑ. Έχει έναν αριθμό τηλεφώνου που μπορείς να κα-

λέσεις. Η πινακίδα φαίνεται πως είναι αρκετό καιρό εκεί. 

«Δεν γέμισε όπως περίμενα», λέει ο Χοφ. «Η οικονομία ανθεί, 

ναι, υπάρχουν πλούσιοι που έχουν χεστεί στο τάλιρο και το 2020 

θα είναι ακόμα καλύτερο, όμως θα ξαφνιαζόσουν με το πόσο ση-

μαντκό ρόλο έπαιξε το ίντερνετ σε όλο αυτό, Μπίλι. Πειράζει να σε 

λέω Μπίλι;» 

«Καθόλου.» 

«Για να μην τα πολυλογώ, είμαι λίγο ζορισμένος φέτος. Έχω 

προβλήματα ρευστότητας αφότου αγόρασα τρεις θυγατρικούς 

του WWE, αλλά πώς θα μπορούσα να πω όχι;» 

Ο Μπίλι δεν έχει ιδέα τι ακριβώς είναι αυτό που του λέει. Κά-

τι σχετικό με την επαγγελματική πάλη ίσως; Ή για τις πίστες με 

εκείνα τα φορτηγά τέρατα με τις γιγάντιες ρόδες, που διαφημί-

ζουν συνεχώς στην τηλεόραση; Μιας και ο Χοφ ολοφάνερα πι-

στεύει ότι θα έπρεπε να ξέρει ο Μπίλι για τι πράγμα μιλάει, κι αυ-

τός κατανεύει σαν να ξέρει όντως. 

«Οι παλιοί ντόπιοι κερατάδες με λεφτά πιστεύουν ότι έχω 

επεκταθεί πολύ, αλλά πρέπει να ποντάρεις στην οικονομία, έτσι 

δεν είναι; Ρίξε το ζάρι όσο ακόμα το παιχνίδι είναι στα πάνω του. 

Χρειάζονται λεφτά για να βγάλεις λεφτά, ε;» 
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«Βέβαια.» 

«Έτσι λοιπόν κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Κι όταν κάτι είναι 

καλό, το μυρίζομαι, έτσι ξέρω ότι αυτή είναι καλή συμφωνία για 

μένα. Λίγο ριψοκίνδυνη, αλλά χρειάζομαι μια γέφυρα. Κι ο Νικ με 

διαβεβαιώνει ότι αν σ’ έπιαναν, που ξέρω ότι δεν θα γίνει, θα κρα-

τούσες κλειστό το στόμα σου.» 

«Ναι.» Τον Μπίλι δεν τον έχουν πιάσει ποτέ και δεν σκοπεύει 

να τον πιάσουν αυτή τη φορά. 

«Κώδικας του δρόμου, έτσι;» 

«Βέβαια.» Ο Μπίλι ψυλλιάζεται ότι ο Κεν Χοφ έχει δει πάρα 

πολλές ταινίες. Κάποιες πιθανώς του υποείδους της «τελευταίας 

δουλειάς». Εύχεται να έμπαινε στο ψητό. Κάνει ζέστη εδώ έξω, 

ακόμα και κάτω από την ομπρέλα. Κι έχει υγρασία. Είναι κλίμα 

για τα πουλιά, σκέφτεται ο Μπίλι, και μάλλον ούτε σε αυτά θα  

αρέσει. 

«Έχω μια καλή γωνιακή σουίτα στον πέμπτο», λέει ο Χοφ. 

«Τρία δωμάτια. Γραφείο, υποδοχή, κουζινούλα. Κουζινούλα, ε, τι 

λες; Θα είσαι εντάξει για όσο καιρό κι αν πάρει. Ωραία και βολικά. 

Δεν θα σ’ τη δείξω, αλλά μπορείς να μετρήσεις μέχρι το πέντε, ε;» 

Βέβαια, σκέφτεται ο Μπίλι, μπορώ ακόμα και να περπατάω 

και να μασάω τσίχλα ταυτόχρονα. 

Το κτίριο είναι τετράγωνο, ένα κουτί με παράθυρα, έτσι στην 

πραγματικότητα υπάρχουν δύο γωνιακές σουίτες στον πέμπτο, 

όμως ο Μπίλι ξέρει ποια εννοεί ο Χοφ: αυτή στ’ αριστερά. Από το 

παράθυρο βλέπει μια διαγώνιο στην Κορτ Στριτ, που έχει μήκος 

μόνο δύο τετράγωνα. Η διαγώνιος, η τροχιά της σφαίρας που θα 

ρίξει αν αναλάβει τη δουλειά καταλήγει στα σκαλιά του δικαστη-

ρίου. Είναι ένα γκρίζο γρανιτένιο δυσαρμονικό κτίριο. Τα σκαλιά, 

είκοσι τουλάχιστον, οδηγούν σε μια πλατεία με τη Δικαιοσύνη με 

τη ζυγαριά της και τα δεμένα της μάτια στη μέση. Ανάμεσα στα 

πολλά πράγματα που δεν θα πει ποτέ στον Κεν Χοφ: η Δικαιοσύ-

νη, Justice, βασίζεται στη Γιουστίτια, μια ρωμαϊκή θεά επινοημένη 

λίγο ως πολύ από τον αυτοκράτορα Αύγουστο. 




