


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Flectere si nequeo superos, 

Acheronta movebo. 

 

Αν δεν μπορέσω να κινήσω τον Ουρανό,  

Θα κινήσω τον Αχέροντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιργιλίου Αινειάδα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Έξω, ο αέρας τράνταζε προειδοποιητικά τις ξύλινες με-

λωδικές καμπανούλες. Πέρα μακριά στην ακτή, έσκαγαν δυ-

νατά κύματα· οι φρενιασμένοι ψίθυροι του νερού όλο και δυ-

νάμωναν, σάμπως η θάλασσα να ήταν μια μάγισσα που κα-

λούσε τη βία. Μέχρι σήμερα –εδώ και μία δεκαετία σχεδόν– 

η καταιγίδα ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο.  

Ο διάβολος απαιτούσε αντίποινα. Θυσία αίματος για 

κλεμμένη δύναμη. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είχαν καταραστεί μά-

γισσες ούτε θα ήταν η τελευταία. 

Από την κουνιστή πολυθρόνα της κοντά στη φωτιά, η Νό-

να Μαρία επιτηρούσε τις δίδυμες για να ψάλουν σωστά το 

ξόρκι προστασίας που τις είχε διδάξει, κρατώντας η καθεμιά 

σφιχτά στη χούφτα της ένα κορνιτσέλο.
*

 Διώχνοντας από το 

μυαλό της τα ουρλιαχτά που έρχονταν κατά ριπές, προσηλώ-

θηκε στα λόγια που ψιθύριζαν η Βιτόρια και η Εμίλια, δύο 

ολόιδια μελαχρινά κεφάλια σκυμμένα και απόλυτα συγκε-

ντρωμένα πάνω από τα φυλαχτά τους σε σχήμα κέρατου.  

                                        
*

  Σ.τ.Μ.: Cornicello. Γούρι σε σχήμα στριφτού κέρατου, που κατα-

σκευάζεται από χρυσό, ασήμι, κόκαλο, τερακότα ή κόκκινο κοράλλι. 



KERRI MANISCALCO 

10 

«Στο όνομα της γης, της σελήνης και της πέτρας, ευλό-

γησε αυτή την εστία, ευλόγησε αυτό το σπίτι». 

Ήταν η αρχή του όγδοου χρόνου της ζωής τους και η Νό-

να προσπαθούσε να μην αγχώνεται που μεγάλωναν τόσο 

γρήγορα οι δίδυμες. Τράβηξε πιο σφιχτά το σάλι γύρω από 

το κορμί της, μήπως και σταματήσουν οι ανατριχίλες. Δεν  

είχαν να κάνουν με τη θερμοκρασία μέσα στη μικρή κουζίνα. 

Όσο κι αν προσπαθούσε να την αγνοεί, μυρωδιά από θειάφι 

τρύπωνε από τις χαραμάδες, μαζί με τη γνώριμη ευωδιά από 

ανθούς πλουμέριας και πορτοκαλιάς που έφερνε το αεράκι, 

και έκανε να ορθώνονται οι τρίχες στον σβέρκο της κάτω 

από τον γκρίζο κότσο. Αν ζούσε τώρα η δική της γιαγιά, που 

ήταν γέννημα ανθρώπων, θα το έλεγε κακό οιωνό και θα 

περνούσε όλο το βράδυ στην εκκλησία, γονατιστή, κρατώντας 

σφιχτά κοντά στο στήθος της το ροζάριο και κάνοντας προ-

σευχές στους αγίους. 

Ο διάβολος έψαχνε για λεία. Ή ένας από τους διαβολι-

κούς αδερφούς του.  

Γρήγορα και μαλακά, έτσι όπως γλιστράει το κοφτερό 

μαχαίρι στο κρέας, η ανησυχία έφτασε ως την καρδιά της 

Νόνας. Είχε περάσει ένας αιώνας από την τελευταία φορά 

που είχαν δει τους Μαλβάτζι στη Γη. Σχεδόν κανένας δεν 

μιλούσε πια για τους Διαβολικούς, παρά μόνο στις ιστορίες 

που έλεγαν για να τρομάζουν τα παιδιά και να μένουν στο 

κρεβάτι τους τη νύχτα. 

Τώρα οι ενήλικες γελούσαν με τους παλιούς θρύλους,  

είχαν σχεδόν ξεχάσει τους επτά πρίγκιπες που κυβερνούσαν 

την Κόλαση. Η Νόνα Μαρία δεν θα τους ξεχνούσε ποτέ· οι 

θρύλοι είχαν αποτυπωθεί με πύρινη σφραγίδα στο μυαλό της, 

την είχαν μαρκάρει ως το μεδούλι με μια αίσθηση τρόμου. 

Ένιωσε έναν μυρμήγκιασμα ανάμεσα στις ωμοπλάτες σαν να 
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έπεφταν πάνω της τα κατάμαυρα μάτια τους, παρακολουθώ-

ντας την από τις σκιές. Ήταν μόνο ζήτημα χρόνου να έρθουν 

να την αναζητήσουν. 

Έστρεψε ξανά την προσοχή της στις δίδυμες. Όπως το 

ταραγμένο Τυρηνικό Πέλαγος, έτσι κι αυτές ήταν πολύ ανή-

συχες απόψε. Προμήνυε απρόβλεπτα μπλεξίματα αυτή η τα-

ραχή. Η Βιτόρια έλεγε το ξόρκι βιαστικά και η Εμίλια μπέρ-

δευε τα λόγια, προσπαθώντας να την προλάβει. 

Στη φωτιά έσκασε ένα κλαράκι κι αμέσως μετά κι άλλο. 

Το κρακ ακούστηκε σαν δυο κοκαλάκια γιάντες που έσπαζαν 

πάνω από τα μαγικά βιβλία τους· μια ανεξάρτητη προειδο-

ποίηση. Η Νόνα πιάστηκε από τα μπράτσα της πολυθρόνας 

της και το δέρμα στις αρθρώσεις των δαχτύλων της πήρε το 

ίδιο χρώμα με τα ξασπρισμένα αμύγδαλα που ήταν απλωμένα 

πάνω στον πάγκο. 

«Calmati! Ηρέμησε! Όχι τόσο γρήγορα, Βιτόρια», μάλωσε 

τη μία από τις δίδυμες. «Θα το ξαναπιάσεις όλο από την αρ-

χή άμα δεν το κάνεις σωστά. Θέλεις να πας να μαζέψεις χώ-

μα από τάφο μόνη σου νυχτιάτικα;» 

Προς μεγάλη απογοήτευση της Νόνας, η Βιτόρια δεν φά-

νηκε να τρομάζει όσο θα έπρεπε. Η ιδέα να τριγυρίζει σε ένα 

νεκροταφείο νύχτα με πανσέληνο και μια καταιγίδα να πλη-

σιάζει φαινόταν ελκυστική στο κορίτσι. Σούφρωσε τα χείλη 

της και απλώς κούνησε αρνητικά το κεφάλι, σχεδόν ανεπαί-

σθητα. 

Απάντησε η Εμίλια, όμως, αφού έριξε πρώτα μια προει-

δοποιητική ματιά στην αδερφή της. «Θα είμαστε πιο προσε-

χτικές, Νόνα». 

Για να το αποδείξει, η Εμίλια σήκωσε το μπουκαλάκι με 

το αγίασμα που είχαν πάρει από το μοναστήρι, το κράτησε 

γερμένο πάνω από τα φυλαχτά και άφησε να πέσει και να 
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τσιτσιρίσει πάνω στο καθένα από μία σταγόνα. Ασήμι και 

χρυσός. Μια προσφορά για την ισορροπία φωτός και σκό-

τους. Ένα δώρο για ό,τι είχε κλαπεί πριν από πάρα πολλά 

χρόνια. 

Όσο στον επάνω κόσμο, τόσο και στον κάτω.  

Ησυχασμένη τώρα, η Νόνα παρακολούθησε τα κορίτσια να 

ολοκληρώνουν τα μάγια και είδε με ανακούφιση τις φλόγες να 

τινάζουν λευκές σπίθες προτού ξαναγίνουν κόκκινες. Άλλος 

ένας χρόνος, άλλη μία νίκη. Είχαν ξεγελάσει τον διάβολο για 

άλλη μια φορά. Στο τέλος θα ερχόταν η μέρα που τα μάγια 

τους δεν θα έπιαναν, αλλά η Νόνα δεν ήθελε να το σκεφτεί 

αυτό τώρα. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο περβάζι του παρα-

θύρου, όπου ήταν αραδιασμένες σε τακτικές σειρές ξεραμένες 

λεπτές φέτες πορτοκάλι. 

Μπουκετάκια λεβάντας κρέμονταν από το ράφι του τζα-

κιού για να ξεραθούν, και πάνω στον μικρό πέτρινο πάγκο 

εργασίας ήταν απλωμένο αλεύρι και αρωματικά βότανα που 

θα δένονταν σε ματσάκια. Λουίζα, βασιλικός, ρίγανη, μαϊντα-

νός, φύλλα δάφνης. Οι μυρωδιές τους ανακατεύονταν ευχά-

ριστα. Μερικά από τα μυρωδικά προορίζονταν για το αποψι-

νό εορταστικό δείπνο τους και τα υπόλοιπα ήταν για τα μα-

γικά τους. Τώρα που είχε ολοκληρωθεί η ιεροτελεστία της 

προστασίας μπορούσαν να απολαύσουν ένα ωραίο φαγητό. 

Η Νόνα κοίταξε το ρολόι στο ράφι του τζακιού· σύντομα, 

η κόρη της και ο γαμπρός της θα γύριζαν από το οικογενεια-

κό εστιατόριο, φέρνοντας μαζί τους το γέλιο και τη χαρά. 

Καταιγίδες και κακοί οιωνοί ή όχι, όλα θα πήγαιναν κα-

λά στο σπίτι των Ντι Κάρλο. 

Οι φλόγες κατακάθισαν και η Εμίλια ακούμπησε την 

πλάτη στην καρέκλα της, μασουλώντας τα νύχια της· μια κα-

κή συνήθεια που η Νόνα ήταν αποφασισμένη να της την κό-
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ψει. Την είδε να φτύνει ένα κομματάκι από το νύχι της, έτοι-

μη να το πετάξει στο πάτωμα. 

«Εμίλια!» Η φωνή της Νόνας αντιλάλησε στο μικρό δω-

μάτιο. Το κορίτσι τινάχτηκε, κατέβασε αμέσως το χέρι και 

έριξε στη γιαγιά του ένα ντροπαλό βλέμμα. «Στη φωτιά,  

Εμίλια! Ξέρεις ότι δεν πρέπει να αφήνουμε πράγματα για  

εκείνους που ασκούν τις arti oscure».  

«Συγγνώμη, Νόνα», μουρμούρισε η Εμίλια και άρχισε να 

μασουλάει το κάτω χείλος της. Η γιαγιά της περίμενε την 

ερώτηση που ήταν σίγουρη ότι θα ακολουθούσε. «Θα μας 

ξαναπείς για τις σκοτεινές τέχνες;» 

«Και για τους Μαλβάτζι;» συμπλήρωσε η Βιτόρια, που 

πάντα την ενδιέφεραν οι ιστορίες για τους Διαβολικούς.  

Ακόμα και τις νύχτες που απαγορευόταν να ξεστομίζουν τέ-

τοιες λέξεις. «Σε παρακαλώ». 

«Δεν κάνει να μιλάμε για τα σκοτεινά πράγματα. Είναι 

σαν να πηγαίνουμε γυρεύοντας για πολύ άσχημα μπλεξί-

ματα». 

«Είναι μόνο παραμύθια, Νόνα», είπε σιγανά η Εμίλια. 

Μακάρι να ήταν μόνο παραμύθια. Η Νόνα Μαρία έκανε 

ένα ξόρκι προστασίας, κυκλώνοντας με τα δάχτυλά της το μέ-

ρος της καρδιάς, και το ολοκλήρωσε με ένα φιλί στα ακροδά-

χτυλά της και ένα φύσημα. Οι δίδυμες αντάλλαξαν πλατιά χα-

μόγελα θριάμβου. Ήταν αδύνατον να κρύψεις τους θρύλους 

από τα κορίτσια, όσο κι αν γέμιζαν το κεφάλι τους με όνειρα 

για τους επτά πρίγκιπες της Κόλασης. Η Νόνα φοβόταν ότι οι 

δίδυμες εξιδανίκευαν τους δαίμονες. Έκρινε ότι ήταν καλό να 

τους υπενθυμίσει ξανά γιατί έπρεπε να φυλάγονται από τα 

όμορφα πλάσματα χωρίς ψυχή. 

«Πλύντε τα χέρια σας και βοηθήστε να πλάσουμε τη ζύ-

μη. Θα σας μιλάω ενώ θα φτιάχνετε τα busiate». 
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Τα ολόιδια χαμόγελα των κοριτσιών έδιωξαν την ανατρι-

χίλα που προκαλούσε στη Νόνα η καταιγίδα και οι προειδο-

ποιήσεις της. Το παραδοσιακό στριφτό ζυμαρικό, σερβιρι-

σμένο με πέστο ντομάτας, ήταν ένα από τα αγαπημένα φα-

γητά των διδύμων. Και η χαρά τους θα ήταν διπλή γιατί θα 

έβρισκαν ήδη έτοιμη την κασάτα στην παγωνιέρα. Παρότι η 

τούρτα με παντεσπάνι και ρικότα ήταν πασχαλινό γλυκό, τα 

κορίτσια την είχαν ζητήσει για τα γενέθλιά τους. 

Ακόμα και με τόσες προφυλάξεις, η Νόνα δεν ήταν σίγουρη 

ότι θα παρέμενε γλυκιά η ζωή τους και πολύ συχνά τις κακο-

μάθαινε. Όχι πως χρειαζόταν ιδιαίτερο κίνητρο για να το κάνει. 

Η αγάπη μιας γιαγιάς ήταν ισχυρή μαγεία από μόνη της. 

Η Εμίλια κατέβασε από το ράφι το γουδί και το κόσκινο, 

και με πρόσωπο σφιγμένο από αυτοσυγκέντρωση, μάζεψε και 

τα υλικά για τη σάλτσα πέστο αλά Τραπανέζε: λάδι ελιάς, 

σκόρδο, αμύγδαλα, βασιλικό, πεκορίνο και ντοματίνια. Η Βιτό-

ρια σήκωσε το υγρό πανί από το λεκανάκι και άρχισε να  

απλώνει με τον πλάστη την μπάλα της ζύμης έτσι όπως της  

είχε μάθει η Νόνα. Οκτώ χρονών και ήξεραν ήδη να μαγειρεύ-

ουν. Καθόλου περίεργο. Μεγάλωναν μεταξύ σπιτιού και εστια-

τορίου, σαν να ήταν ένα και το αυτό. Τώρα κοίταζαν τη γιαγιά 

τους πίσω από τις πυκνές μαύρες βλεφαρίδες τους και τα 

πρόσωπά τους ήταν δύο ολόιδιες μάσκες προσμονής. 

Η Βιτόρια ανυπομονούσε. «Λοιπόν; Δεν θα μας πεις κα-

μιά ιστορία;» 

Η Νόνα αναστέναξε. «Οι δαιμονικοί πρίγκιπες είναι 

επτά, αλλά οι Ντι Κάρλο έχουν να φοβηθούν μόνο τους 

τέσσερις από αυτούς: την Οργή, την Απληστία, τη Ζήλια 

και την Αλαζονεία. Ένας λιμπίζεται το αίμα σας. Ένας θα 

αιχμαλωτίσει την καρδιά σας. Ένας θα κλέψει την ψυχή 

σας. Και ένας θα πάρει τη ζωή σας». 
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«Οι Διαβολικοί», ψιθύρισε η Βιτόρια και ο τόνος της φω-

νής της ήταν σχεδόν σεβάσμιος. 

«Οι Μαλβάτζι είναι πρίγκιπες δαίμονες που βγαίνουν 

για κυνήγι τη νύχτα και ψάχνουν να κλέψουν ψυχές για τον 

βασιλιά τους. Η πείνα τους είναι ακόρεστη και είναι ανυπο-

χώρητοι, μέχρι να έρθει η αυγή και να τους διώξει», ξεκίνη-

σε να λέει η Νόνα, ενώ κουνιόταν αργά στην πολυθρόνα της. 

Το ξύλο έτριζε δυνατά, σκεπάζοντας τους ήχους της καται-

γίδας. Έδειξε με ένα νεύμα τον πάγκο, υπενθυμίζοντας στα 

κορίτσια να τηρήσουν τη δική τους πλευρά της συμφωνίας. 

Οι δίδυμες καταπιάστηκαν η καθεμιά με τη δουλειά της. 

«Οι επτά πρίγκιπες είναι τόσο διεφθαρμένοι από το αμάρ-

τημά του ο καθένας, που όταν περνάνε στον δικό μας κόσμο 

δεν αντέχουν να σταθούν στο φως. Είναι καταραμένοι να 

βγαίνουν μόνο αφού πέσει το σκοτάδι. Αυτή την κατάρα 

τούς έριξε για τιμωρία η Πρίμα Στρέγκα πριν από πάρα 

πολλά χρόνια. Πολύ πριν περπατήσει ο άνθρωπος στη Γη». 

«Πού είναι τώρα η Πρώτη Μάγισσα;» ρώτησε η Εμίλια, 

με μια νότα δυσπιστίας στη λεπτή φωνή της. «Γιατί δεν την 

έχει δει ποτέ κανένας;» 

Η Νόνα το σκέφτηκε αρκετά. «Έχει τους λόγους της. Και 

πρέπει να τους σεβαστούμε». 

«Πώς είναι οι πρίγκιπες δαίμονες;» ρώτησε η Βιτόρια, 

αν και ήξερε πια απέξω κι ανακατωτά αυτό το κομμάτι της 

ιστορίας. 

«Είναι σαν άνθρωποι στην όψη αλλά τα εβένινα μάτια 

τους έχουν κόκκινες ανταύγειες και το δέρμα τους είναι 

σκληρό σαν πέτρα. Ό,τι και αν κάνετε, δεν πρέπει ποτέ μα 

ποτέ να μιλήσετε με τους Διαβολικούς. Αν δείτε έναν από 

αυτούς, κρυφτείτε. Έτσι και τραβήξετε την προσοχή ενός 

πρίγκιπα δαίμονα, δεν θα τον σταματήσει τίποτα μέχρι να 
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σας πιάσει. Είναι πλάσματα της νύχτας, γεννήματα του σκό-

τους κάτω από το φως της σελήνης. Και θέλουν μόνο να κα-

ταστρέφουν. Φυλάξτε καλά την καρδιά σας· αν βρουν ευκαι-

ρία, θα την ξεριζώσουν από το στήθος σας και θα πιούν μο-

νορούφι το αχνιστό αίμα σας». 

Τι κι αν ήταν πλάσματα του διαβόλου χωρίς ψυχή που θα 

τις σκότωναν αν τις έβρισκαν – οι δίδυμες μαγεύονταν από 

τους σκοτεινούς και μυστηριώδεις πρίγκιπες της Κόλασης. 

Η μία από τις δύο λίγο παραπάνω, όπως θα τα έφερνε η 

μοίρα. 

«Ναι, αλλά πώς θα το καταλάβουμε αν συναντηθούμε με 

έναν από αυτούς;» ρώτησε η Βιτόρια. «Κι αν δεν μπορέσου-

με να δούμε τα μάτια του;» 

Η Νόνα δίστασε. Τα κορίτσια είχαν ακούσει ήδη πάρα 

πολλά και, αν επαληθευόταν η αρχαία προφητεία, η Νόνα 

φοβόταν πως τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμη. «Θα το 

καταλάβετε». 

Ταγμένη στην οικογενειακή παράδοση, η Νόνα Μαρία δί-

δασκε στις δίδυμες μαγικούς τρόπους για να φυλάγονται και 

από τους ανθρώπους και από τα πλάσματα της νύχτας. Κάθε 

χρόνο στα γενέθλιά τους μάζευαν βότανα από τον μικρό τους 

κήπο στην πίσω αυλή του σπιτιού και έφτιαχναν φυλαχτά 

προστασίας. 

Φορούσαν γούρια ευλογημένα σε αγίασμα, φρεσκοσκαμ-

μένο χώμα τάφου και λαμπερές ακτίνες φεγγαρόφωτου.  

Απήγγελλαν ξόρκια προστασίας και δεν μιλούσαν ποτέ για 

τους Μαλβάτζι με την πανσέληνο. Και, το σημαντικότερο, δεν 

έβγαζαν ποτέ από τον λαιμό τους τα φυλαχτά τους. 

Το κορνιτσέλο της Εμίλια ήταν ασημένιο και της Βιτόρια 

χρυσό. Δεν επιτρεπόταν να ακουμπήσουν ποτέ το ένα στο άλ-

λο, γιατί θα συνέβαινε κάτι τρομερό. Κατά τα λεγόμενα της 



ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ 

17 

Νόνας, θα ήταν σαν να ανάγκαζαν τον ήλιο και το φεγγάρι να 

μοιραστούν τον ουρανό, βυθίζοντας τον κόσμο σε αιώνιο λυ-

κόφως. Και τότε οι πρίγκιπες της Κόλασης θα δραπέτευαν 

από την πύρινη φυλακή τους, δολοφονώντας και κλέβοντας τις 

ψυχές των αθώων ώσπου ο κόσμος των ανθρώπων να γίνει 

στάχτη. Σαν το δικό τους εφιαλτικό βασίλειο. 

Αφού έφαγαν το βραδινό τους φαγητό και την τούρτα, η 

μαμά και ο μπαμπάς των κοριτσιών τις καληνύχτισαν με 

ένα φιλί. Από αύριο οι δίδυμες θα άρχιζαν να βοηθάνε στην 

κουζίνα του εστιατορίου, θα ήταν η πρώτη τους συμμετοχή 

στο σερβίρισμα του δείπνου. Η Εμίλια και η Βιτόρια, πολύ 

ενθουσιασμένες για να τις πάρει ο ύπνος, χασκογελούσαν 

ξαπλωμένες στο στρώμα που μοιράζονταν οι δυο τους και 

κράδαιναν τα φυλαχτά τους σαν μικροσκοπικά παραμυθέ-

νια σπαθιά, η μια εναντίον της άλλης, παριστάνοντας πως 

πολεμούσαν τους Μαλβάτζι.  

«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πράσινη μάγισσα», είπε 

αργότερα η Εμίλια, φωλιασμένη στην αγκαλιά της αδερφής 

της. «Θα καλλιεργώ κάθε λογής βότανα. Και θα έχω τη δική 

μου τρατορία. Το μενού θα έχει φαγητά φτιαγμένα με μάγια 

και φεγγαρόφωτο. Σαν αυτά της Νόνας». 

«Τα δικά σου θα είναι καλύτερα». Η Βιτόρια έκανε  

ακόμα πιο σφιχτή αγκαλιά την αδερφή της για να την ενθαρ-

ρύνει. «Κι εγώ θα έχω γίνει βασίλισσα τότε και θα φροντίζω 

να έχεις ό,τι θελήσεις». 

Ένα βράδυ οι δίδυμες αποφάσισαν να φανούν τολμηρές. 

Είχε περάσει σχεδόν ένας μήνας από τα γενέθλιά τους και  

οι τρομακτικές προειδοποιήσεις της Νόνας Μαρίας τους φαίνο-

νταν σαν να είχαν γίνει πριν από μια ολόκληρη ζωή. Η Βιτόρια 

έβγαλε το φυλαχτό της και τέντωσε το χέρι προς το μέρος της 

αδερφής της, αποφασισμένη. «Έλα», διέταξε. «Πάρ’ το». 
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Η Εμίλια δίστασε μόνο μια στιγμή πριν κρατήσει στην 

παλάμη της το χρυσό στριφτό κέρατο. 

Σκούρο μαβί ιριδίζον φως ανάβλυσε άξαφνα και από τα 

δύο φυλαχτά, τρομάζοντας τόσο πολύ την Εμίλια, που άφησε 

να της πέσει από το χέρι το φυλαχτό της αδερφής της. Η Βι-

τόρια το πήρε και το φόρεσε γρήγορα στον λαιμό της, όπου 

ήταν η θέση του, κοιτώντας με μάτια ορθάνοιχτα το λαμπερό 

φως να εξαφανίζεται μονομιάς. Έμειναν και οι δύο αμίλητες. 

Από φόβο ή από έξαψη, δεν ήξεραν να πουν. Η Εμίλια ανοι-

γόκλεινε το χέρι της, για να διώξει το μυρμήγκιασμα που  

ένιωθε κάτω από το δέρμα της. Η Βιτόρια την παρατηρούσε 

με το πρόσωπό της στη σκιά. 

Από κάπου κοντά ένας σκύλος της Κόλασης ούρλιαξε 

στο φεγγάρι, αν και αργότερα οι δίδυμες προτίμησαν να πι-

στεύουν ότι ήταν το ουρλιαχτό του ανέμου στα στενά δρομά-

κια της γειτονιάς τους. Δεν είπαν ποτέ σε κανέναν τι είχαν 

κάνει και δεν μίλησαν ποτέ μεταξύ τους για το παράξενο 

μελανί-μαβί φως. 

Και, εφόσον παρίσταναν και οι δύο ότι δεν συνέβη πο-

τέ εκείνο το περιστατικό, η Εμίλια δεν είπε στην αδερφή 

της ούτε για την αμετάκλητη αλλαγή της· ότι από εκείνο το 

βράδυ και μετά, όποτε έπιανε το κορνιτσέλο της και συ-

γκεντρωνόταν, έβλεπε κάτι που η ίδια το αποκαλούσε λου-

τσίκιο: ένα αχνό λαμπύρισμα ή μια αύρα να περιβάλλει 

οποιοδήποτε ζωντανό πλάσμα.  

Με μόνες εξαιρέσεις τον εαυτό της και την αδερφή της. 

Αν είχε αποκτήσει και η Βιτόρια αυτό το καινούργιο τα-

λέντο, ούτε εκείνη το ομολόγησε ποτέ. Ήταν το πρώτο από 

πολλά μυστικά που κράτησαν η μια από την άλλη οι δίδυμες. 

Και για τη μία από τις δύο έμελλε να είναι θανάσιμο. 
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Δέκα χρόνια μετά 

 

Η Νόνα Μαρία στριφογύριζε στην κουζίνα λες και είχε 

ρουφήξει και την τελευταία σταγόνα εσπρέσο στο εστιατόριό 

μας. Ήταν ολοφάνερα έξω φρενών. Η δίδυμη αδερφή μου  

είχε αργήσει για το σερβίρισμα του δείπνου, πράγμα που η  

γιαγιά μας το έβλεπε σαν προμήνυμα καταστροφής, ιδίως 

επειδή η Βιτόρια ήταν έξω με το σκοτάδι πριν από μια ιερή 

μέρα. Η θεά να βάλει το χέρι της. 

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και πανσέληνος, και το 

φεγγάρι είχε χρώμα σαπιοκίτρινο, πράγμα που έκανε τη Νόνα 

να μουρμουρίζει ασταμάτητα προειδοποιήσεις από εκείνες 

που κανονικά θα έκαναν τον πατέρα μου να μανταλώσει τις 

πόρτες. Ευτυχώς, αυτός και ο θείος Νίνο ήταν στην τραπεζα-

ρία με ένα παγωμένο μπουκάλι λιμοντσέλο ο καθένας, κερνώ-

ντας τους πελάτες μας ένα ποτό μετά το δείπνο. Κανείς δεν 

έφευγε από το «Θάλασσα & Αμπέλι» χωρίς να δοκιμάσει το 

επιδόρπιο λικέρ και να απολαύσει την απόλυτη ικανοποίηση 

και ευχαρίστηση που συνόδευαν ένα πολύ καλό γεύμα. 

«Κοροϊδέψτε με όσο θέλετε, αλλά δεν είναι ασφαλής. 

Δαίμονες έχουν βγει για κυνήγι στους δρόμους αναζητώντας 
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ψυχές να κλέψουν». Η Νόνα ψιλόκοβε σκελίδες σκόρδο, το 

μαχαίρι της ανεβοκατέβαινε γρήγορα πάνω στο φθαρμένο 

ξύλο κοπής. Έτσι και δεν πρόσεχε, θα έχανε κανένα δάχτυλο. 

«Η αδερφή σου είναι ανόητη που μένει ακόμη έξω τέτοια 

ώρα». Σταμάτησε απότομα και έστρεψε την προσοχή της στο 

μικρό φυλαχτό σε σχήμα κέρατου που είχα κρεμασμένο στον 

λαιμό μου. Ρυτίδες ανησυχίας εμφανίστηκαν σαν βαθιές  

αυλακιές γύρω από τα μάτια και το στόμα της. «Είδες αν 

είχε φορεμένο το κορνιτσέλο της, Εμίλια;» 

Δεν μπήκα στον κόπο να της απαντήσω. Ποτέ δεν βγά-

ζαμε τα φυλαχτά μας, ούτε στο μπάνιο. Η αδερφή μου πα-

ραβίαζε όλους τους κανόνες εκτός από αυτόν. Ιδίως έπειτα 

από εκείνο που είχε συμβεί όταν ήμασταν οκτώ χρονών… 

Έκλεισα προς στιγμήν τα μάτια μου, διώχνοντας σκόπιμα την 

ανάμνηση. Η Νόνα ακόμη δεν ήξερε τίποτα για το λουτσίκιο 

που έβλεπα να τρεμοφέγγει γύρω από τους ανθρώπους όπο-

τε έπιανα το φυλαχτό μου. Και ήλπιζα να μην το μάθει ποτέ. 

«Μαμά, σε παρακαλώ». Η μητέρα μου έστρεψε το βλέμ-

μα της προς το ταβάνι, μήπως και έβλεπε η θεά του ουρανού 

τι γινόταν και έριχνε κανέναν κεραυνό. Στη Νόνα ή στην ίδια, 

δεν ξέρω. «Ας τελειώνουμε πρώτα με το σερβίρισμα του 

βραδινού και ασχολούμαστε κατόπι με τους Διαβολικούς. 

Υπάρχουν πιο φλέγοντα ζητήματα αυτή τη στιγμή». Έδειξε 

με ένα νεύμα το τηγάνι. «Θα καεί το σκόρδο». 

Η Νόνα μουρμούρισε κάτι σαν Και οι ψυχές τους στην 

Κόλαση, Νικολέτα, αν δεν τις σώσουμε κι εγώ δάγκωσα τα 

χείλη μου για να μη χαμογελάσω. 

«Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, το νιώθω στα κόκαλά μου. 

Αν δεν γυρίσει γρήγορα η Βιτόρια, θα πάω να την ψάξω εγώ η 

ίδια. Οι Μαλβάτζι δεν θα τολμήσουν να κλέψουν την ψυχή της 

αν είμαι εγώ μπροστά». Η Νόνα κατέβασε με δύναμη το 
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μπαλταδάκι της σε ένα ανυποψίαστο σκουμπρί και το κεφάλι 

του ψαριού τινάχτηκε κι έπεσε στο πέτρινο πάτωμα.  

Ξεφύσησα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κρατήσει για 

να φτιάξουμε ζωμό ψαριού. Η Νόνα αγχωνόταν πάρα πολύ. 

Αυτή μας είχε διδάξει την αξία του να χρησιμοποιούμε κάθε 

κομμάτι του ζώου. 

Τα κόκαλα των ζώων, φυσικά, ήταν μόνο για ζωμό, όχι 

για μάγια. Τουλάχιστον αυτός ήταν ο κανόνας για εμάς, 

τους Ντι Κάρλο. Σ’ εμάς οι arti oscure ήταν αυστηρά απα-

γορευμένες. Μάζεψα από κάτω το κεφάλι του ψαριού, το 

έβαλα σε ένα μπολ για να το δώσω αργότερα στις αδέσπο-

τες γάτες και έδιωξα από το μυαλό μου τις σκέψεις περί 

σκοτεινών τεχνών. 

Γέμισα ένα ποτήρι παγωμένο κρασί για τη Νόνα και 

πρόσθεσα λεπτές ζαχαρωμένες φλούδες πορτοκαλιού για να 

το γλυκάνω. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα λεπτό στρώμα  

υδρατμών κάλυψε το γυαλί σαν πρωινή πάχνη. Ήταν μέσα  

Ιουλίου στο Παλέρμο, που σήμαινε αποπνικτικά ζεστές νύ-

χτες με τα παράθυρα ορθάνοιχτα, μήπως μπει λίγο αεράκι. 

Ειδικά στην κουζίνα έκανε πάρα πολλή ζέστη τώρα, αν 

και εγώ κρατούσα τα μαλλιά μου πιασμένα ψηλά ακόμα και 

τους πιο δροσερούς μήνες, γιατί, με τους φούρνους και τις 

εστίες γκαζιού αναμμένες, η θερμοκρασία ανέβαινε στα ύψη. 

Το «Θάλασσα & Αμπέλι», η οικογενειακή τρατορία των 

Ντι Κάρλο, ήταν γνωστή σε όλη τη Σικελία για τα κολασμένα 

νόστιμα φαγητά της. Κάθε βράδυ τα τραπέζια μας γέμιζαν 

από πεινασμένους πελάτες που περίμεναν να χορτάσουν με 

τα φαγητά της Νόνας. Ουρές σχηματίζονταν αργά το από-

γευμα, ό,τι καιρό κι αν έκανε. Η Νόνα έλεγε ότι το μυστικό 

της ήταν τα απλά συστατικά, συν μια ελάχιστη δόση μαγείας. 

Ίσχυαν και τα δύο. 
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«Ορίστε, Νόνα». Υποτίθεται πως δεν κάναμε ποτέ μαγι-

κά εκτός σπιτιού, αλλά εγώ, αφού ψιθύρισα στα γρήγορα ένα 

ξόρκι, εκμεταλλεύτηκα την υγρασία που είχε στάξει από το 

ποτήρι και το έστειλα να τσουλήσει πάνω στο μάρμαρο και 

να καταλήξει μπροστά της. Η γιαγιά σταμάτησε τη μουρμού-

ρα για να ρουφήξει το γλυκό κόκκινο κρασί. Όπως μας είχε 

γυρισμένη την πλάτη της, η μητέρα μου μου είπε ευχαριστώ 

κουνώντας τα χείλη της χωρίς ήχο κι εγώ αποκρίθηκα με ένα 

πλατύ χαμόγελο. 

Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ήταν τόσο αναστατω-

μένη η Νόνα απόψε. Τις τελευταίες εβδομάδες –με αρχή τα 

δέκατα όγδοα γενέθλιά μας– η δίδυμη αδερφή μου είχε λεί-

ψει αρκετές φορές από τις προετοιμασίες για το σερβίρισμα 

του δείπνου. Ερχόταν τρυπώνοντας στα κρυφά πολλή ώρα 

μετά τη δύση του ήλιου, τα μάγουλά της ήταν ξαναμμένα και 

τα μαύρα μάτια της έλαμπαν. Κάτι ήταν διαφορετικό πάνω 

της. Και είχα την έντονη υποψία ότι αυτό οφειλόταν σε έναν 

συγκεκριμένο νεαρό, έναν από τους υπαίθριους εμπόρους της 

αγοράς. 

Τον Ντομένικο Νούτσι τον Νεότερο. 

Είχα ρίξει μια ματιά στα κλεφτά στο ημερολόγιό της και 

είχα δει το όνομα γραμμένο πρόχειρα στο περιθώριο της σε-

λίδας, προτού με πιάσουν οι ενοχές και χώσω ξανά το μικρό 

τετράδιο κάτω από τη σανίδα του πατώματος, όπου το κρα-

τούσε κρυμμένο η αδερφή μου. Μοιραζόμασταν ακόμη το  

ίδιο δωμάτιο στον επάνω όροφο του μικρού σπιτιού μας και, 

ευτυχώς, η Βιτόρια δεν πήρε είδηση ότι την κατασκόπευα. 

«Η Βιτόρια είναι καλά, Νόνα». Έδωσα στη γιαγιά μερι-

κά κλωνιά φρέσκο μαϊντανό από το ματσάκι για να γαρνίρει 

τις γαρίδες. «Σου έχω πει ότι φλερτάρει με τον γιο των Νού-

τσι που πουλάει αραντσίνι κοντά στο κάστρο. Σίγουρα θα 
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πνίγεται στη δουλειά απόψε, με τα προεόρτια για την αυρια-

νή μεγάλη γιορτή. Πάω στοίχημα ότι η αδερφή μου τον βοη-

θάει σερβίροντας ρυζοκροκέτες σε όσους το παράκαναν με 

το ευλογημένο κρασί και θέλουν να βάλουν κάτι στο στομάχι 

τους επειγόντως». Της έκλεισα το μάτι, αλλά ο φόβος της 

γιαγιάς δεν υποχώρησε. Άφησα τον μαϊντανό στον πάγκο και 

την αγκάλιασα. «Κανένας δαίμονας δεν θα της κλέψει την 

ψυχή ούτε θα φάει την καρδιά της. Πίστεψέ με. Όπου να ’ναι 

θα γυρίσει». 

«Ελπίζω κάποτε να πάρεις στα σοβαρά τις προειδοποιή-

σεις από τις θεές, μπαμπίνα». 

Ίσως. Κάποτε. Όμως, μια ζωή άκουγα ιστορίες για τους 

δαιμονικούς πρίγκιπες με τα κόκκινα μάτια κι ακόμη δεν 

είχα δει ούτε έναν. Και δεν φοβόμουν ότι αυτό θα άλλαζε 

ξαφνικά απόψε. Όπου και αν είχαν εξαφανιστεί οι Διαβολι-

κοί, πρέπει να ήταν μόνιμο. Τους φοβόμουν όσο φοβόμουν 

και ότι μπορεί να επανεμφανίζονταν οι δεινόσαυροι και να 

κυρίευαν το Παλέρμο. Άφησα τη Νόνα στις γαρίδες της και 

χαμογέλασα. Μουσική ακουγόταν ανάμεσα σε χτυπήματα 

μαχαιριών σε ξύλα κοπής και κουταλιών σε κατσαρόλες,  

το αγαπημένο μου είδος συμφωνικής ορχήστρας. Μου επέ-

τρεπε να αφοσιώνομαι αποκλειστικά στη χαρά της δημιουρ-

γίας. 

Με μια βαθιά εισπνοή απόλαυσα το ευωδιαστό άρωμα 

του σκόρδου που τσιγαριζόταν σε βούτυρο. 

Η μαγειρική ήταν για μένα ένα πάντρεμα μαγείας και 

μουσικών ήχων. Κελύφη που έσπαζαν, το τσιτσίρισμα της 

παντσέτας σε καυτό τηγάνι, το κροτάλισμα του μεταλλικού 

αυγοδάρτη σε μια σουπιέρα, ακόμα και το ρυθμικό τακ τακ 

τακ ενός κοφτερού μαχαιριού στο ξύλο. Τρελαινόμουν να 

βρίσκομαι στην κουζίνα δουλεύοντας κοντά στην οικογένειά 
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μου και δεν μπορούσα να φανταστώ πιο τέλειο τρόπο για να 

περάσω μια βραδιά. 

Το «Θάλασσα & Αμπέλι» ήταν το μέλλον μου και υπο-

σχόταν να είναι γεμάτο αγάπη και φως. Ιδίως αν αποταμίευα 

αρκετά λεφτά ώστε να αγοράσω το διπλανό κτίριο και να  

επεκτείνω την οικογενειακή μας επιχείρηση. Πειραματιζόμουν 

με καινούργιες γεύσεις απ’ όλη την Ιταλία και ήθελα να δη-

μιουργήσω κάποτε το δικό μου μενού. 

Η μητέρα μου σιγοσφύριζε έναν σκοπό ενώ έπλαθε αμυ-

γδαλόψιχα σε σχήμα μικρών φρούτων. «Είναι καλό παιδί ο 

Ντομένικο. Θα ταιριάξει με τη Βιτόρια. Και η μητέρα του  

είναι πάντα πρόσχαρη». 

Η Νόνα τίναξε προς τα πάνω το χέρι της που ήταν γεμά-

το αλεύρι και το κούνησε μπροστά από το πρόσωπό της, λες 

και η ιδέα του αρραβώνα με έναν Νούτσι να της βρομούσε 

περισσότερο κι από τον δρόμο μπροστά από την ψαραγορά. 

«Α πα πα! Είναι πολύ μικρή για γάμο. Κι αυτός δεν είναι 

Σικελός». 

Η μητέρα μου κι εγώ κουνήσαμε και οι δύο το κεφάλι. 

Είχα την εντύπωση ότι η καταγωγή του Ντομένικο από την 

Τοσκάνη είχε να κάνει ελάχιστα με την απόρριψή του από τη 

γιαγιά μου. Αν περνούσε το δικό της, η αδερφή μου κι εγώ 

θα μέναμε στο πατρικό μας σπίτι, σ’ αυτή τη μικρή συνοικία 

του Παλέρμο, μέχρι να λιώσουν ακόμα και τα κόκαλά μας.  

Η Νόνα πίστευε ότι κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να μας 

προφυλάξει τόσο καλά όσο αυτή. Ειδικά ένα απλό παιδί αν-

θρώπων. Ο Ντομένικο δεν ήταν γέννημα μάγισσας όπως ο 

πατέρας μου, επομένως, κατά τη Νόνα, δεν θα μπορούσαμε 

ποτέ να του εμπιστευτούμε απόλυτα το μυστικό μας. 

«Εδώ γεννήθηκε», είπα. «Και η μητέρα του είναι ντόπια. 

Είμαι βέβαιη ότι αυτό τον κάνει Σικελό. Σταμάτα να γκρι-
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νιάζεις, Νόνα. Δεν ταιριάζει σε μια τόσο γλυκιά γυναίκα σαν 

κι εσένα». 

Η γιαγιά φούντωσε και κόρωσε, αγνόησε την ολοφάνερη 

προσπάθειά μου να την κολακέψω. Πεισματάρα σαν μουλάρι, 

όπως θα έλεγε ο παππούς μου. Έπιασε τη χειροποίητη ξύλινη 

κουτάλα της με τη σκαλιστή λαβή και την κούνησε μπροστά 

μου. «Σαρδέλες ξεβράστηκαν στη στεριά από μόνες τους. Και 

οι γλάροι ούτε που τις άγγιξαν. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό; Ση-

μαίνει ότι οι γλάροι δεν είναι ανόητοι. Ο διάβολος αναταράζει 

τα πέλαγα κι οι γλάροι δεν τα θέλουν τα δώρα του». 

«Οχ, Μάμα», είπε η μητέρα μου μ’ ένα βογκητό και 

σταμάτησε να πλάθει την αμυγδαλόπαστα. «Μια βάρκα που 

μετέφερε βαρέλια με κηροζίνη έπεσε στα βράχια χθες τη νύ-

χτα. Το πετρέλαιο σκότωσε τα ψάρια, όχι ο διάβολος». 

Η Νόνα έριξε στη μητέρα μου ένα βλέμμα που θα είχε κά-

νει λιγότερο γενναίες ψυχές να γονατίσουν. «Το ξέρεις πολύ 

καλά, όπως κι εγώ, πως είναι σημάδι ότι έφτασαν οι Μαλβά-

τζι. Ήρθαν για να μαζέψουν. Έμαθες για τα πτώματα. Ο χρό-

νος ταιριάζει με ό,τι είχε προαναγγελθεί. Σύμπτωση είναι και 

αυτό;» 

«Πτώματα;» Η φωνή μου υψώθηκε δύο οκτάβες. «Τι  

είναι αυτά που λες;» 

Η Νόνα σφράγισε το στόμα της. Η μητέρα μου στράφηκε 

και την κοίταξε, αφήνοντας και πάλι την αμυγδαλόπαστα.  

Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα βλέμμα τόσο έντονο και γεμάτο 

νόημα, που ένιωσα παγερές ανατριχίλες στη ραχοκοκαλιά μου. 

«Τι πτώματα;» τις παρακίνησα να μου πουν. «Τι είχε 

προαναγγελθεί;» 

Το εστιατόριό μας είχε περισσότερο κόσμο από συνήθως, 

κάναμε και τις απαραίτητες προετοιμασίες για την κοσμο-

συρροή της αυριανής γιορτής και είχα μέρες να στήσω αυτί 
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για να πιάσω τα κουτσομπολιά που έκαναν τον γύρο της  

αγοράς. Δεν είχα ακούσει τίποτα για πτώματα. 

Η μητέρα μου έριξε μια ματιά στη γιαγιά μου σαν να της 

έλεγε Εσύ το ξεκίνησες, εσύ να το τελειώσεις, και καταπιά-

στηκε πάλι με το πλάσιμο της αμυγδαλόψιχας σε μικρά γλυ-

κά. Η Νόνα πήγε και κάθισε στην καρέκλα της κοντά στο πα-

ράθυρο, κρατώντας σφιχτά με τα δύο χέρια της το ποτήρι με 

το κρασί της. Ένα αεράκι φύσηξε και απάλυνε την πνιγηρή 

ζέστη. Η γιαγιά πετάρισε τα βλέφαρά της σαν να ρουφούσε το 

αεράκι και έκλεισε τα μάτια. Φαινόταν εξαντλημένη. Ό,τι κι 

αν ήταν αυτό που συνέβαινε, σίγουρα ήταν κάτι κακό. 

«Νόνα; Σε παρακαλώ. Τι έγινε;» 

«Δύο κορίτσια δολοφονήθηκαν την περασμένη εβδομάδα. 

Η μία στη Σιάκα. Και η άλλη εδώ. Στο Παλέρμο». 

Η Σιάκα, ένα μικρό λιμάνι στη Μεσόγειο, βρισκόταν νό-

τια από εμάς, σχεδόν ευθεία από το Παλέρμο, και ήταν ένα 

πετράδι πάνω σε ένα νησί θησαυρών. Μου ήταν αδύνατον να 

φανταστώ οποιονδήποτε φόνο εκεί. Που ήταν ανόητο, φυσι-

κά, γιατί ο θάνατος δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ Παραδείσου 

και Κόλασης. 

«Φοβερό». Άφησα κάτω το μαχαίρι μου, η καρδιά μου 

βροντοχτυπούσε. Κοίταξα τη γιαγιά μου. «Ήταν… γέννημα 

ανθρώπων τα δύο κορίτσια;» 

Το θλιμμένο βλέμμα της γιαγιάς τα είπε όλα. Ήταν 

στρέγκε. Ξεροκατάπια. Δικαιολογημένα η γιαγιά μου φοβό-

ταν ότι επέστρεφαν οι Διαβολικοί. Φανταζόταν εμάς τις δύο 

πεταμένες σε κάποιο λιθόστρωτο, την ψυχή μας να μαρτυρά 

στα χέρια των δαιμόνων της Κόλασης, το αίμα μας να κυλάει 

στις ραγισματιές της πέτρας, ανεφοδιάζοντας τη μαγεία της 

Γης. Ρίγησα, κι ας ήταν το μέτωπό μου γεμάτο σταγόνες  

ιδρώτα. Δεν ήξερα τι να υποθέσω για τους δύο φόνους. 
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Η Νόνα συχνά με μάλωνε ότι ήμουν πολύ δύσπιστη, 

αλλά δεν πείστηκα ότι ήταν έργο των Μαλβάτζι. Οι παλιοί 

θρύλοι έλεγαν ότι οι Διαβολικοί στέλνονταν στη Γη για να 

κλείνουν συμφωνίες και να μαζεύουν ψυχές για τον διάβο-

λο, όχι για να σκοτώνουν. Και κανείς δεν τους είχε δει να 

τριγυρίζουν στον κόσμο μας εδώ κι εκατό χρόνια τουλάχι-

στον. 

Οι άνθρωποι, αντιθέτως, αλληλοσκοτώνονταν συνεχώς και 

επιτίθεντο και σ’ εμάς όταν υποψιάζονταν τι ήμασταν. Ψίθυ-

ροι για μια καινούργια συμμορία από κυνηγούς μαγισσών  

είχαν φτάσει στ’ αυτιά μας την περασμένη εβδομάδα, αλλά 

δεν είχαμε δει πουθενά ίχνη τους. Όμως… αφού είχαν δολο-

φονηθεί δύο μάγισσες, έτεινα να πιστέψω ότι υπαίτιοι ήταν 

κάποιοι φανατισμένοι άνθρωποι. Πράγμα που σήμαινε ότι 

έπρεπε να προσέχουμε ακόμα περισσότερο να μην αποκα-

λυφθούμε. Τέρμα ακόμα και τα πιο απλά μαγικά σε δημόσια 

θέα. Εγώ είχα την τάση να γίνομαι υπερβολικά προσεκτική, 

αλλά η αδερφή μου όχι. Ο αγαπημένος της τρόπος να κρύβε-

ται ήταν να μην κρύβεται καθόλου. 

Ίσως με το δίκιο της ανησυχούσε η Νόνα. 

«Τι εννοούσες όταν είπες πως έρχονται για να μαζέ-

ψουν;» ρώτησα. «Κι ότι αυτό έχει προαναγγελθεί;» 

Της Νόνας δεν της άρεσε καθόλου η ανάκριση, αλλά είδε 

ότι ήμουν αποφασισμένη να μη σταματήσω τις ερωτήσεις. 

Αναστέναξε. «Λένε πως, ξεκινώντας από τώρα, οι Διαβολικοί 

θα έρχονται κάθε τόσο στη Σικελία, ψάχνοντας κάτι που έχει 

κλαπεί από τον διάβολο». 

Αυτός ήταν εντελώς καινούργιος θρύλος. «Τι έχει κλαπεί;» 

Η μητέρα μου κοκάλωσε προς στιγμήν και μετά συνέχισε 

να πλάθει αμυγδαλωτά. Η Νόνα ρούφηξε πολύ προσεκτικά 

λίγο κρασί, προσηλωμένη στο ποτήρι σαν να μπορούσε να 




