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Για την οικογένειά μου
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Προσπάθησα να πω: «Μου λείπεις απόψε».
Κι εκείνοι ισχυρίζονται πως έχεις ήδη πεθάνει.

stellastarr*, Χαμένοι στον Χρόνο

Τι στην ευχή μπορείς να κάνεις…
Απ’ το να πιάσεις όποιον έρχεται κοντά σου
Και με τα δύο σου χέρια,
Μέχρι να σπάσουν τα δάχτυλά σου;

Τένεσι ουίλιαμς, Ο Ορφέας στον Άδη
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Ποτέ μη λες αντίο

Φλωρεντία, Δεκέμβριος

Η Σκάιλερ δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Έμεινε ξύπνια, κοι-
τάζοντας τα σταυρωτά ξύλινα δοκάρια στην οροφή ή
έξω απ’ το παράθυρο τη θέα του Καθεδρικού Ναού, που

άστραφτε χρυσορόδινος στην αυγή. Το φόρεμά της ήταν ένας
τσαλακωμένος σωρός από μετάξι στο πάτωμα, δίπλα στο μαύ-
ρο σακάκι από το σμόκινγκ του Τζακ. Την περασμένη νύχτα,
αφότου είχαν φύγει οι καλεσμένοι, αφότου μάγουλα είχαν πιε-
στεί τρυφερά στα δικά της μέσα σε στοργικούς αποχαιρετισμούς
και χέρια είχαν ευλογήσει και χτυπήσει χαϊδευτικά το δαχτυλί-
δι της σε μια χειρονομία καλής τύχης, το νέο ζευγάρι είχε δια-
σχίσει ανάλαφρα τους λιθόστρωτους δρόμους μέχρι το δωμάτιό
του, νιώθοντας να πετάνε από την ευτυχία που είχαν βρει στους
φίλους τους και ο ένας στον άλλον, ευχαριστημένοι και εξα-
ντλημένοι από τα γεγονότα που περιέβαλλαν τον δεσμό τους.

Μέσα στο μουντό φως του πρωινού, πέρασε το χέρι της κά-
τω από το δικό του και εκείνος στράφηκε προς το μέρος της,
έτσι που κόλλησαν ο ένας επάνω στον άλλον, με το πιγούνι
του ακουμπισμένο στο μέτωπό της, τα πόδια τους τυλιγμένα
μεταξύ τους κάτω από το λινό πάπλωμα. Η Σκάιλερ ακού-
μπησε το χέρι της στο στέρνο του για να νιώσει τον σταθερό
χτύπο της καρδιάς του και αναρωτήθηκε αν θα μπορούσαν
ποτέ ξανά να είναι έτσι ξαπλωμένοι.
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«Πρέπει να φύγω», είπε ο Τζακ, με φωνή τραχιά ακόμη από
τον ύπνο. Την τράβηξε πιο κοντά και η ανάσα του γαργάλησε
το αυτί της. «Δεν το θέλω, πρέπει όμως να το κάνω». Υπήρχε
στα λόγια του μια απολογία που δεν ειπώθηκε.

«Το ξέρω», είπε η Σκάιλερ. Είχε υποσχεθεί να είναι δυνατή
για εκείνον και θα κρατούσε εκείνη την υπόσχεση, δε θα τον
απογοήτευε. Αν γινόταν μόνο να μην ερχόταν ποτέ το αύριο·
αν μπορούσε η νύχτα να κρατήσει λιγάκι ακόμη. «Όχι ακόμη
όμως. Βλέπεις, είναι σκοτεινά ακόμη. Ήταν το αηδόνι κι όχι ο
κορυδαλλός αυτό που άκουσες», του ψιθύρισε, νιώθοντας
ακριβώς όπως είχε αισθανθεί η Ιουλιέτα εκείνο το πρωινό που
εκλιπαρούσε τον Ρωμαίο να μείνει μαζί της, νυσταγμένη και
τρυφερή, αλλά και φοβισμένη για το μέλλον και για αυτό που
θα ακολουθούσε. Η Σκάιλερ προσπαθούσε να κρατηθεί σε κά-
τι πολύτιμο και εύθραυστο, σαν η νύχτα να μπορούσε να προ-
στατέψει την αγάπη τους από τον επερχόμενο αφανισμό και
τον σπαραγμό που θα έφερνε η μέρα.

Μπορούσε να νιώσει τον Τζακ να χαμογελά κολλημένος
στο μάγουλό της στο άκουσμα της ατάκας από τον Σαίξπηρ.
Καθώς η Σκάιλερ διέτρεχε τα χείλη του με τα δάχτυλά της,
νιώθοντας την απαλότητά τους, εκείνος μετακίνησε το σώμα
του πάνω από το δικό της κι εκείνη κινήθηκε μαζί του μέχρι
που ενώθηκαν. Της σήκωσε τα χέρια πάνω από το κεφάλι της,
τα χέρια του κρατούσαν σφιχτά τους καρπούς της και, όταν τη
φίλησε στον λαιμό, εκείνη αναρίγησε νιώθοντας τους κυνόδο-
ντές του στο δέρμα της. Τον τράβηξε ακόμη πιο κοντά, αρπά-
ζοντας τα απαλά σαν μωρού μαλλιά του, καθώς εκείνος έπι-
νε ολόψυχα από το αίμα της.

Μετά, το ξανθό του κεφάλι ξεκουράστηκε στον ώμο της
και η Σκάιλερ τύλιξε τα χέρια της γύρω από την πλάτη του

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ
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και τον κράτησε σφιχτά. Τώρα πια το φως χυνόταν μέσα στο
δωμάτιο. Δεν μπορούσε να το αρνηθεί άλλο: η νύχτα είχε τε-
λειώσει και σύντομα θα ερχόταν η ώρα να αποχωριστούν.
Εκείνος αποτραβήχτηκε μαλακά από το αγκάλιασμά της και
φίλησε τις πληγές στον λαιμό της, που ήταν ακόμη φρέσκιες
μέχρι που θεραπεύτηκαν.

Τον κοίταξε να ντύνεται, του έδωσε τις μπότες και το που-
λόβερ του.

«Θα κάνει κρύο. Θα χρειαστείς ένα καινούργιο σακάκι», εί-
πε, τινάζοντας το χώμα από το μαύρο αδιάβροχό του.

«Θα πάρω ένα όταν θα επιστρέψω στην πόλη», συμφώνη-
σε εκείνος. «Έι», είπε, όταν είδε το πένθιμο ύφος της. «Θα εί-
ναι όλα εντάξει. Έχω ζήσει πολύ καιρό και σκοπεύω να συνε-
χίσω έτσι». Κατάφερε να χαμογελάσει φευγαλέα.

Η Σκάιλερ κατένευσε· ο κόμπος στον λαιμό της τη δυσκό-
λευε να αναπνεύσει, τη δυσκόλευε να μιλήσει. Όμως δεν ήθε-
λε να τη θυμάται έτσι ο Τζακ. Υιοθέτησε έναν πρόσχαρο τόνο
και του έδωσε το σακίδιό του.

«Έβαλα το διαβατήριό σου στην μπροστινή τσέπη». Αγα-
πούσε ήδη τον ρόλο της συντρόφου, της συνοδοιπόρου στη
ζωή, της συζύγου.

Εκείνος την ευχαρίστησε με ένα νεύμα και πέρασε στον
ώμο του την τσάντα, χασομερώντας με το φερμουάρ καθώς
έχωνε μέσα τα τελευταία βιβλία του, χωρίς να την πολυκοι-
τάζει στα μάτια. Η Σκάιλερ ήθελε να τον θυμάται ακριβώς
όπως στεκόταν εκεί, δείχνοντας χρυσαφένιος και όμορφος στο
πρωινό φως, με τα πλατινένια μαλλιά του λίγο ανακατεμένα
και τα φωτεινά πράσινα μάτια του να λάμπουν από αποφασι-
στικότητα.

«Τζακ…» Η αποφασιστικότητα της Σκάιλερ κλονίστηκε,
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όμως δεν ήθελε να κάνει την τελευταία τους στιγμή πιο θρη-
νητική απ’ ό,τι έπρεπε να είναι. «Θα σε δω σύντομα», είπε
ανάλαφρα.

Εκείνος έσφιξε το χέρι της μια τελευταία φορά.
Μετά ο Τζακ έφυγε και η Σκάιλερ έμεινε μόνη.

Η Σκάιλερ μάζεψε το φόρεμα του δεσμού της, βάζοντάς το
προσεκτικά διπλωμένο μέσα στη βαλίτσα της. Ήταν έτοιμη να
προχωρήσει αποφασιστικά μπροστά, καθώς όμως μάζευε τα
πράγματά της, συνειδητοποίησε μια αλήθεια που ο Τζακ είχε
αρνηθεί να αναγνωρίσει. Δεν ήταν πως φοβόταν να συναντή-
σει το πεπρωμένο του· ήταν ότι απλώς θα υπέκυπτε σε αυτό.

ο Τζακ δε θα πολεμήσει τη μίμι. ο Τζακ θα την αφήσει
να τον σκοτώσει αντί να την πολεμήσει.

Στο καθάριο φως της μέρας, η Σκάιλερ συνέλαβε την πραγ-
ματικότητα του τι ήταν έτοιμος να κάνει ο Τζακ. Η συνάντη-
ση με τη δίδυμή του σήμαινε συνάντηση με τον αφανισμό του.

Δε θα ήταν όλα καλά. Ποτέ δε θα ήταν όλα καλά.
Είχε προσπαθήσει να το κρύψει με τα γενναία του λόγια,

όμως βαθιά μέσα της η Σκάιλερ ήξερε πως βάδιζε προς το τέ-
λος του. Πως η προηγούμενη νύχτα ήταν η τελευταία νύχτα
που θα περνούσαν ποτέ μαζί. ο Τζακ πήγαινε στην πατρίδα
για να πεθάνει.

Για μια στιγμή, η Σκάιλερ ήθελε να ουρλιάξει, να σκίσει τα
ρούχα της και να μαδήσει τα μαλλιά της πενθώντας. Έπειτα
όμως από μερικούς τρεμάμενους λυγμούς, έλεγξε τον εαυτό
της. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Δε θα το δεχόταν. Η Σκάιλερ
ένιωσε ένα κύμα έξαψης να γεμίζει τις φλέβες της. Δεν μπο-
ρούσε να τον αφήσει να το κάνει αυτό στον εαυτό του. Ο Όλι-

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ
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βερ είχε υποσχεθεί πως θα προσπαθούσε όσο μπορούσε να απο-
σπάσει την προσοχή της Μίμι και η Σκάιλερ ήταν ευγνώμων
για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την ευτυχία της. Αυτό
όμως ήταν κάτι που έπρεπε να κάνει η ίδια για τον εαυτό της
και για την αγάπη της. Έπρεπε να σώσει τον Τζακ. Έπρεπε να
τον σώσει από τον εαυτό του. Η πτήση του έφευγε σε λίγα λε-
πτά και, χωρίς να το σκεφτεί, έτρεξε όλη τη διαδρομή μέχρι το
αεροδρόμιο. Θα τον σταματούσε με κάποιον τρόπο. Ήταν ακό-
μη ζωντανός και η Σκάιλερ σκόπευε να συνεχίσει να είναι.

Ο Τζακ στεκόταν στην άσφαλτο, περιμένοντας να ανέβει
τις σκάλες του ιδιωτικού τζετ που θα τον πήγαινε πρώτα στη
Ρώμη και μετά θα συνέχιζε για τη Νέα Υόρκη. Δύο μαυροντυ-
μένοι Αναζητητές τον περίμεναν στο αεροπλάνο και κοιτού-
σαν με περιέργεια τη Σκάιλερ, όμως ο Τζακ δεν αιφνιδιάστη-
κε βλέποντάς τη να εμφανίζεται ξαφνικά στο πλευρό του.

«Σκάιλερ…» Χαμογέλασε. Δε ρώτησε τι έκανε εκεί. Ήξερε
ήδη, αυτή τη φορά όμως το χαμόγελό του ήταν θλιμμένο.

«Μην πας», του είπε εκείνη. Δεν μπορώ να σε αφήσω να
αντιμετωπίσεις τη μοίρα σου μόνος σου. Είμαστε δεσμευμέ-
νοι τώρα. θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Το πεπρωμένο σου
είναι και δικό μου. θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε μαζί. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος, του έστειλε, αφήνοντάς τον να ακού-
σει τα λόγια μέσα στο κεφάλι του. Ο Τζακ άρχισε να κουνά το
κεφάλι του και η Σκάιλερ είπε έντονα: «Άκου. Θα βρούμε έναν
τρόπο να ξεφύγεις από την κρίση του αίματος. Έλα στην Αλε-
ξάνδρεια μαζί μου. Αν δεν τα καταφέρουμε και χρειάζεται να
επιστρέψεις στη Νέα Υόρκη, τότε θα μοιραστώ το πεπρωμένο
σου. Αν θανατωθείς, το ίδιο ισχύει και για μένα και τότε η κλη-
ρονομιά της μητέρας μου είναι άσκοπη. Δε θα σε αφήσω. Μη
φοβάσαι το μέλλον· θα το αντιμετωπίσουμε μαζί».
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Μπορούσε να τον δει να ζυγίζει τα λόγια της και κράτησε
την ανάσα της.

Το πεπρωμένο της –και ίσως το πεπρωμένο όλων των βα-
μπίρ– βρισκόταν στα χέρια του. Είχε επιχειρηματολογήσει, εί-
χε παλέψει για εκείνον και τώρα ήταν σειρά του να παλέψει
για αυτήν.

Ο Τζακ Φορς είχε μια σκοτεινή μοίρα μπροστά του, όμως η
Σκάιλερ Βαν Άλεν ήλπιζε –ικέτευε, πίστευε– πως μαζί μπο-
ρούσαν να την αλλάξουν.

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ
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ΕπΤΑ μηΝΕς ΑργοΤΕρΑ
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1

Παράδεισος

Ε φυγαν από την Αλεξάνδρεια ακριβώς την ώρα που
έφτανε το πλήθος για να ξεφύγει από τη ζέστη του
καΐρου.

«Είναι σαν να πηγαίνουμε πάντα προς τη λάθος κατεύ-
θυνση», είπε η ςκάιλερ, παρακολουθώντας την κίνηση να
σέρνεται, εκατοστό προς εκατοστό, στην άλλη πλευρά του
αυτοκινητόδρομου. Ήταν μέσα ιουλίου και ο ήλιος βρισκό-
ταν ψηλά στον ουρανό. ο κλιματισμός στο νοικιασμένο τους
σεντάν ίσα που λειτουργούσε και έπρεπε να βάλει τις παλά-
μες της ακριβώς μπροστά από τους εξαεριστήρες του καθί-
σματος του συνοδηγού για να δροσιστεί.

«μπορεί να ισχύει το αντίθετο. ίσως εμείς πηγαίνουμε
όντως στη σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά». ο Τζακ χα-
μογέλασε και πάτησε λίγο περισσότερο το γκάζι. ςε αντίθε-
ση με τις ορδές που κατηφόριζαν προς την παραλιακή πόλη,
η κίνηση που οδηγούσε στην πρωτεύουσα ήταν ελαφριά και,
για την Αίγυπτο, ουσιαστικά κινούνταν ομαλά, αν ήταν αυ-
τός ο σωστός τρόπος να περιγράψει κανείς το χαοτικό σκη-
νικό στον αυτοκινητόδρομο. ο δρόμος της ερήμου προς την
Αλεξάνδρεια ήταν διαβόητος για τρομακτικές συγκρούσεις
λεωφορείων και μοιραίων ατυχημάτων και ήταν εύκολο να
δει κανείς το γιατί: αμάξια επιτάχυναν άγρια, αλλάζοντας
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λωρίδες όποτε τους κάπνιζε, ενώ τεράστια φορτηγά τινάζο-
νταν κάθε φορά που έστριβαν απότομα το τιμόνι για να κερ-
δίσουν το παραμικρό όφελος. κάθε τόσο κάποιος θα έπεφτε
σε ένα σαμαράκι –είτε σε μια τεράστια χωρίς σήμανση γού-
βα είτε επάνω σε συντρίμμια που δεν είχαν ποτέ καθαριστεί–
και η κίνηση κοκάλωνε με ένα στρίγκλισμα, προκαλώντας
μια μαζική καραμπόλα. η ςκάιλερ ένιωθε ευγνώμων που ο
Τζακ ήταν καλός οδηγός· έδειχνε να ξέρει ενστικτωδώς πό-
τε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει και ελισσόταν ανάμεσα
στα δίχως έλεγχο οχήματα χωρίς μία γρατζουνιά ή παραλί-
γο ατυχήματα.

Τουλάχιστον δεν οδηγούσαν τη νύχτα, όταν τα αυτοκί-
νητα δεν είχαν καν αναμμένους τους προβολείς τους, καθώς
οι Αιγύπτιοι οδηγοί πίστευαν πως οι προβολείς έκαιγαν πο-
λύ γρήγορα το αέριο και έτσι τα βόλευαν χωρίς αυτούς. Ήταν
μια χαρά για τα βαμπίρ, φυσικά, όμως η ςκάιλερ ανησυχού-
σε συνεχώς για τους καημένους ανθρώπους που πήγαιναν
σαν βολίδα μέσα στο σκοτάδι – οδηγώντας στα τυφλά, σαν
νυχτερίδες που φτερούγιζαν αναστατωμένες μέσα σε μια
σπηλιά.

για επτά μήνες, εκείνη και ο Τζακ είχαν ζήσει στην Αλεξάν-
δρεια, περιπλανώμενοι ανάμεσα σε γραφικά καφέ και ευάε-
ρα μουσεία. η πόλη είχε σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί σε
σπουδαιότητα τη ρώμη και την Αθήνα. η κλεοπάτρα την εί-
χε κάνει έδρα του θρόνου της και, παρότι κάποια ίχνη από τις
αρχαίες οχυρώσεις ήταν ακόμη ορατά –σκόρπιες σφίγγες,
αγάλματα και οβελίσκοι–, στην πραγματικότητα είχαν απο-
μείνει πολύ λίγα πράγματα από τον αρχαίο κόσμο μέσα στην
πολύβουη μητρόπολη.

Όταν είχαν πρωτοφτάσει, η ςκάιλερ είχε γεμίσει με ελπίδα
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και θάρρος από την πίστη και την παρουσία του Τζακ, ήταν
βέβαιη πως σύντομα θα έβρισκαν αυτό που αναζητούσαν. η
φλωρεντία ήταν ένας αντιπερισπασμός και η Αλεξάνδρεια
ήταν η μοναδική άλλη πιθανότητα αναφορικά με την πραγ-
ματική τοποθεσία της πύλης της Επαγγελίας, σύμφωνα με τα
αρχεία του παππού της, τα οποία είχαν τεκμηριώσει τα ταξί-
δια της Αικατερίνης της ςιένα από τη ρώμη στην Ερυθρά θά-
λασσα. η μητέρα της ςκάιλερ της είχε εμπιστευτεί την οικο-
γενειακή κληρονομιά: να βρει και να προστατέψει τις εναπο-
μείνασες πύλες της κόλασης, που κρατούσαν τον κόσμο
ασφαλή από τους δαίμονες του κάτω κόσμου.

Είχαν μείνει στο Ξενοδοχείο Σεσίλ, αγαπημένο του ςό-
μερσετ μομ και που είχε γίνει δημοφιλές την περίοδο του
βρετανικού Αποικισμού. η ςκάιλερ είχε γοητευτεί από τον
ανελκυστήρα της εποχής του χίλια εννιακόσια τριάντα με
τον μεταλλικό κλωβό και το υπέροχο μαρμάρινο λόμπι, που
ανέδιδε μεγαλοπρέπεια του παλιού Χόλιγουντ. μπορούσε
να φανταστεί τη μάρλεν Ντίτριχ να καταφτάνει με μια δε-
καριά μπαούλα, με έναν υπηρέτη με λιβρέα μόνο και μόνο
για να μεταφέρει τα διακοσμημένα με φτερά καπέλα της.

η ςκάιλερ ξεκίνησε την έρευνά της στη βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, μια προσπάθεια να ξαναδημιουργηθεί η σπου-
δαία βιβλιοθήκη που είχε χαθεί πριν από περισσότερα από
δύο χιλιάδες χρόνια (ή έτσι πίστευαν οι κοκκινοαίματοι, κα-
θώς η βιβλιοθήκη εξακολουθούσε να υπάρχει στο Αποθετή-
ριο της ιστορίας του ςυμβουλίου της Νέας Υόρκης). Όπως
στο αυθεντικό ίδρυμα, οι χώροι της βιβλιοθήκης εξαπλώνο-
νταν για να συμπεριλάβουν εκτάσεις με κήπους, καθώς και
ένα πλανητάριο και ένα συνεδριακό κέντρο. μια εύπορη και
εχέμυθη γηραιά ντόπια κυρία είχε παίξει αποφασιστικό ρό-
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λο στην ίδρυσή της και η ςκάιλερ ήταν σίγουρη πως είχε βρει
επιτέλους την Αικατερίνη. Όταν όμως επισκέφθηκαν την
επιβλητική προστάτιδα στην κομψή αίθουσα υποδοχής της
που είχε θέα το Ανατολικό λιμάνι, ήταν προφανές εξαρχής
πως ήταν άνθρωπος και όχι Άφθαρτη, καθώς ήταν άρρωστη
και πέθαινε, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι, συνδεδεμένη με μια
σειρά από σωληνάκια.

Την ώρα που η ίδια και ο Τζακ είχαν βγει από το δωμάτιο
της ηλικιωμένης κυρίας, η ςκάιλερ ένιωσε το πρώτο πετάρι-
σμα της αγωνίας ότι απογοήτευε όχι μόνο τον αγαπημένο
παππού της και την αινιγματική μητέρα της, αλλά και το
αγόρι που πολυαγαπούσε. μέχρι στιγμής, η εύρεση της φύ-
λακα της πύλης είχε αποδειχτεί μια δύσκολη –αν όχι αδύνα-
τη– αποστολή. ο Τζακ δεν είχε πει τίποτα εκείνη τη μέρα,
ούτε είχε ποτέ εκφράσει κάποια μεταμέλεια για την απόφα-
σή του. πίσω στη φλωρεντία, στο αεροδρόμιο, είχε δραπε-
τεύσει από τους Αναζητητές και είχε αποδεχτεί την πρόκλη-
σή της, συμφωνώντας με το σχέδιό της. η ςκάιλερ δεν ήθε-
λε να διαψεύσει τις προσδοκίες του. Είχε υποσχεθεί πως θα
έβρισκε έναν τρόπο να ξεφύγει από την κρίση του αίματος,
έναν τρόπο για να είναι μαζί οι δυο τους, και θα το έκανε. η
φύλακας της πύλης, η Αικατερίνη της ςιένα, θα τους βοη-
θούσε, αρκεί η ςκάιλερ να μπορούσε να τη βρει.

η ζωή τους στην Αίγυπτο είχε κατακάτσει σε μια βολική ρου-
τίνα. Έχοντας κουραστεί να ζουν σε ξενοδοχεία, είχαν νοικιά-
σει ένα μικρό σπίτι κοντά στην παραλία και είχαν επικεντρω-
θεί στο να ταιριάξουν όσο περισσότερο μπορούσαν στο πε-
ριβάλλον τους. οι περισσότεροι γείτονές τους δεν ενοχλού-
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σαν το νεαρό όμορφο ζευγάρι των ξένων. ίσως διαισθάνονταν
τη δύναμη των βαμπίρ πίσω από τα φιλικά τους χαμόγελα.

Τα πρωινά, η ςκάιλερ θα χτένιζε τη βιβλιοθήκη, διαβάζο-
ντας βιβλία για τη ρωμαϊκή περίοδο, τότε που είχε πρωτοα-
νατεθεί στην Αικατερίνη η ευθύνη της φύλακα, και τα συ-
νταίριαζε με τα αρχεία από το ημερολόγιο του λόρενς. ο
Τζακ ανέλαβε το τρέξιμο, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευσή
του ως Αναζητητή για να εστιάσει σε οποιαδήποτε στοιχεία
σχετικά με το πού βρισκόταν η Αικατερίνη, περπατώντας
στην πόλη, μιλώντας με τους ντόπιους. οι Άφθαρτοι ήταν χα-
ρισματικά και αλησμόνητα πλάσματα – ο λόρενς βαν Άλεν
είχε υπάρξει πολύ δημοφιλής κατά την εξορία του στη βενε-
τία και η ςκάιλερ στοιχημάτιζε πως η Αικατερίνη, ή όπως αλ-
λιώς αποκαλούσε τον εαυτό της αυτή την περίοδο, ήταν το
ίδιο: μια σαγηνευτική προσωπικότητα την οποία δεν μπορού-
σε να ξεχάσει εύκολα κανείς. Αργά το απομεσήμερο, ο Τζακ
περνούσε από τη βιβλιοθήκη και πήγαιναν μαζί σε κάποιο
καφέ για γεύμα, μοιράζονταν πιάτα με ραγού με mulukhiya
και ρύζι ή πικάντικο khoshary και μετά επέστρεφαν στα κα-
θήκοντά τους. Ζούσαν σαν ντόπιοι, δειπνώντας τα μεσάνυ-
χτα, πίνοντας γουλιές ευωδιαστό τσάι από γλυκάνισο μέχρι
τις μικρές ώρες του πρωινού.

η Άλεξ, όπως αποκαλούν όλοι την πόλη, είναι μια πόλη θέ-
ρετρο και, καθώς έφτασε η άνοιξη και φύσηξε ένα αεράκι από
τη μεσόγειο, κατέφτασαν λεωφορεία και καραβιές τουριστών
για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία και τις παραλίες. οι επτά τους
μήνες μαζί ήταν κάτι σαν μήνας του μέλιτος, θα συνειδητο-
ποιούσε αργότερα η ςκάιλερ. μια μικρή φέτα παραδείσου, μια
σύντομη και φωτεινή καθυστέρηση των σκοτεινών ημερών
που απλώνονταν μπροστά. ο γάμος τους ήταν ακόμη αρκετά
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φρέσκος ώστε να γιορτάζουν κάθε μήνα που ήταν μαζί, σημα-
τοδοτώντας τον χρόνο με μικρές χειρονομίες, μικρά δώρα από
τον έναν προς τον άλλον: ένα βραχιολάκι φτιαγμένο από κο-
χύλια για εκείνη, μια πρώτη έκδοση του Χέμινγουεϊ για εκεί-
νον. Αν η ςκάιλερ μπορούσε να κρατήσει τον Τζακ στο πλευ-
ρό της, πίστευε πως θα τον κρατούσε ασφαλή. η αγάπη της
γι’ αυτόν ήταν μια ασπίδα που θα τον κρατούσε αβλαβή.

Ακόμη και καθώς η σχέση τους έγινε πιο δυνατή και πιο
βαθιά, και άρχισαν να χαλαρώνουν μέσα στη βολή της κα-
θημερινότητας του δεσμού, η καρδιά της ςκάιλερ εξακολου-
θούσε να χάνει έναν χτύπο κάθε φορά που τον έβλεπε ξα-
πλωμένο δίπλα της. θα θαύμαζε το σχήμα της πλάτης του,
τη λεπτή δομή στις ωμοπλάτες του. Αργότερα, αναλογιζό-
μενη τον χρόνο τους στην πόλη, θα αναρωτιόταν αν κατά
κάποιον τρόπο ήξερε τι θα συνέβαινε, πώς θα τελείωνε· σαν
να μην είχε σημασία τι θα συνέβαινε στην Αίγυπτο, αν θα έβρι-
σκε την Αικατερίνη ή όχι, αν θα επιτύγχαναν ή όχι, το ήξερε
από την αρχή πως ο χρόνος τους μαζί δε θα κρατούσε· πως
δεν μπορούσε να κρατήσει και απλώς έλεγαν ψέματα στους
εαυτούς τους και ο ένας στον άλλον.

Έτσι, καταχώνιασε τις αναμνήσεις της για να τις προστα-
τέψει: τον τρόπο με τον οποίο την κοίταξε όταν την έγδυσε,
καθώς κατέβασε αργά την τιράντα της μεταξωτής καμιζόλας.
Το βλέμμα του ήταν αχόρταγο και η ίδια θα αρρώσταινε από
επιθυμία, τον ήθελε τόσο πολύ. η λαμπερή φλόγα που ένιω-
σε ταίριαζε με την ένταση του βλέμματός του – όπως ακρι-
βώς την πρώτη φορά που είχε φλερτάρει μαζί της μπροστά
από εκείνο το νυχτερινό κλαμπ στη Νέα Υόρκη, και το μεθυ-
στικό κύμα του πάθους που είχε νιώσει την πρώτη φορά που
είχαν χορέψει μαζί, την πρώτη φορά που είχαν φιληθεί, την
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πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί για ένα κρυφό ραντεβού
στο διαμέρισμά του της οδού πέρι. ο δυνατός αλλά και ευ-
γενικός τρόπος με τον οποίο την κρατούσε όταν εκτέλεσε την
Caerimonia Osculor. Τις μέρες που θα έρχονταν, θα ξαναέ-
παιζε εκείνες τις στιγμές μέσα στο μυαλό της, σαν φωτογρα-
φίες που θα έβγαζε από το πορτοφόλι της και θα τις κοιτού-
σε ξανά και ξανά. ςτο παρόν όμως, όταν ξάπλωναν μαζί τη
νύχτα, με το σώμα του ζεστό δίπλα στο δικό της, όταν πίεζε
τα χείλη της στο δέρμα του, της φαινόταν πως δε θα χώριζαν
ποτέ, πως αυτό που φοβόταν δε θα γινόταν ποτέ.

ίσως ήταν τρελή να σκέφτεται πως θα κρατούσε, πως οτι-
δήποτε απ’ αυτό –η αγάπη τους, η χαρά τους μαζί– θα κρα-
τούσε, δεδομένου του σκοταδιού που αποτελούσε μέρος της
ένωσής τους από την αρχή. και αργότερα θα ευχόταν να το
είχε απολαύσει περισσότερο, να είχε περάσει λιγότερο χρό-
νο εντρυφώντας σε βιβλία, περνώντας ώρες μόνη στη βι-
βλιοθήκη, λιγότερο χρόνο απομακρύνοντας τα χέρια του
από τη μέση της, λέγοντάς του να περιμένει, ή χάνοντας το
δείπνο προκειμένου να μπορέσει να εξετάσει ξανά και ξανά
τα χαρτιά. θα ευχόταν για μία ακόμη νύχτα που θα περνού-
σαν σε ένα καφέ δίπλα στον δρόμο, με τα χέρια τους πιασμέ-
να κάτω από το τραπέζι· ένα ακόμη πρωινό που θα μοιράζο-
νταν την εφημερίδα. θα φυλούσε σαν κόρη οφθαλμού τις μι-
κρές στιγμές της συντροφικότητας, οι δυο τους καθισμένοι
πλάι πλάι στο κρεβάτι, το απλό άγγιγμα του χεριού του στο
γόνατό της να στέλνει ρίγη στη σπονδυλική της στήλη. θα
θυμόταν τον Τζακ να διαβάζει τα βιβλία του, να σηκώνει τα
γυαλιά του – η όρασή του τον ενοχλούσε τώρα τελευταία, η
άμμος και η μόλυνση έκαναν τα μάτια του να δακρύζουν.

Αν μόνο μπορούσαν να είχαν μείνει στην Αλεξάνδρεια για
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πάντα – βαδίζοντας σε κήπους γεμάτους λουλούδια, παρα-
κολουθώντας τα μοδάτα πλήθη στο ςαν ςτέφανο. η ςκάι-
λερ, που είχε υπάρξει απελπιστική στην κουζίνα, απολάμβα-
νε την ευκολία με την οποία μπορούσε να προετοιμαστεί ένα
γεύμα. Είχε μάθει να ετοιμάζει ένα κανονικό τσιμπούσι, αγο-
ράζοντας έτοιμες ποικιλίες kobeba και sambousek, συνοδευό-
μενα από tahini και tamiya, ψιλοκομμένες σαλάτες και ένα
ψητό μπούτι από αρνί ή μοσχάρι, γεμιστό περιστέρι και ψά-
ρι sayadeya και κοτόπουλο pane από την τοπική αγορά. η
ζωή τους της θύμισε λίγο τον χρόνο που είχαν περάσει με τον
Όλιβερ, κι ένιωσε μια μικρή σουβλιά. ο πιο αγαπημένος, πιο
γλυκός της φίλος. Ευχόταν να υπήρχε ένας τρόπος να διατη-
ρήσουν τη φιλία τους –είχε υπάρξει τόσο αβρός στον δεσμό
της–, όμως δεν είχαν ανταλλάξει λέξη από τότε που είχε επι-
στρέψει στη Νέα Υόρκη. ο Όλιβερ της είχε μιλήσει λίγο για
αυτά που είχαν συμβεί στην πατρίδα και ανησύχησε γι’ αυ-
τόν, και ήλπιζε πως πρόσεχε τον εαυτό του τώρα που εκείνη
δεν ήταν εκεί για να είναι σίγουρη πως το κάνει. Της έλειπε
και η μπλις και ήλπιζε πως η φίλη της –η αδελφή της– θα
έβρισκε κάπως έναν τρόπο να εκπληρώσει το δικό της κομ-
μάτι από το πεπρωμένο της μητέρας τους.

καθώς πέρασαν οι μήνες, η ςκάιλερ ερεύνησε κάθε πιθα-
νότητα, έκανε και άλλες λάθος εκτιμήσεις και συνάντησε και
άλλες γυναίκες που αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν η Αικατερί-
νη. με τον Τζακ δε συζητούσαν τι θα συνέβαινε αν αποτύγ-
χαναν. και έτσι κύλησαν οι μέρες, σαν άμμος μέσα από τα
δάχτυλά της, σκόνη στον αέρα, και μετά ήταν καλοκαίρι. ςι-
γά σιγά έφτασαν σε αυτούς τα νέα του κόσμου που είχαν
αφήσει πίσω τους –πως στο ςυμβούλιο επικρατούσε χάος–,
αναφορές για καψίματα και μυστηριώδεις επιθέσεις. και με
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τον Τσαρλς ακόμη απόντα και την Αλέγκρα εξαφανισμένη,
δεν υπήρχε κανείς να ηγηθεί της μάχης. κανείς δεν ήξερε τι
θα γίνονταν τα βαμπίρ και ακόμη η ςκάιλερ και ο Τζακ δεν
είχαν πλησιάσει να βρουν τη φύλακα.

πριν φύγουν από τη φλωρεντία, είχαν διατάξει τους πε-
τρουβιανούς ιερείς να κρατήσουν τη μαρί Ελένα ασφαλή, να
αφήσουν το νεαρό κορίτσι που είχαν πάρει οι κρόουταν να
συνεχίσει την εγκυμοσύνη της μέχρι τέλους. ο γκέντι τους εί-
χε δώσει τον λόγο του ότι το κορίτσι δε θα πάθαινε κανένα
κακό κάτω από τη φροντίδα τους. η ςκάιλερ δεν πίστευε
ακόμη πως αυτό που ορκίζονταν οι πετρουβιανοί ήταν αλή-
θεια, πως οι γαλαζοαίματοι είχαν διατάξει τη σφαγή αθώων
γυναικών και παιδιών προκειμένου να κρατήσουν ανόθευτη
τη γραμμή του αίματος. θα έπρεπε να υπάρχει ένας άλλος
λόγος γι’ αυτό –κάτι είχε πάει στραβά στην ιστορία του κό-
σμου– και μόλις έβρισκαν την Αικατερίνη, τη φύλακα που εί-
χε ιδρύσει το πετρουβιανό Τάγμα, θα τους έλεγε την αλήθεια.

καθώς όμως οι μέρες πέρασαν και δεν είχαν βρει ακόμη
τη φύλακα της πύλης, η ςκάιλερ άρχισε να νιώθει αποθαρ-
ρυμένη και ληθαργική. Δε βοηθούσε που είχε περάσει πολύς
καιρός από τότε που είχε χρησιμοποιήσει τους κυνόδοντές
της. Δεν είχε πάρει κάποιον υποτακτικό μετά τον Όλιβερ και
κάθε μέρα ένιωθε λιγότερο ο βαμπιρικός εαυτός της και πε-
ρισσότερο άνθρωπος, πιο ευάλωτη.

ςτο μεταξύ, ο Τζακ αδυνάτιζε και μαύροι κύκλοι είχαν
σχηματιστεί κάτω από τα μάτια του. η ςκάιλερ ήξερε πως
δυσκολευόταν να κοιμηθεί το βράδυ. ςτριφογύριζε, μουρ-
μούριζε μέσα από τα δόντια του. Άρχισε να ανησυχεί πως ο
Τζακ σκεφτόταν πως ήταν μια δειλή που του ζήτησε να μείνει.

«Όχι, κάνεις λάθος. Είναι γενναίο αυτό που έκανες, να
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προβάλλεις αντίσταση στον αγαπημένο σου», της είπε, δια-
βάζοντας το μυαλό της ως συνήθως. «θα βρεις την Αικατε-
ρίνη. Έχω πίστη σ’ εσένα».

ςτο τέλος, όμως, η ςκάιλερ όφειλε να παραδεχτεί την ήττα
– πως είχε διαβάσει λάθος τα έγγραφα του παππού της. Έπρε-
πε να το παραδεχτεί πως η Αλεξάνδρεια ήταν άλλος ένας πε-
ρισπασμός, άλλη μια εξαπάτηση. Είχαν περπατήσει στα σκο-
τεινά δρομάκια της πόλης και είχαν ξημεροβραδιάσει στα ολο-
καίνουργια εμπορικά κέντρα της, αλλά δεν είχαν βρει τίποτα
και τα ίχνη είχαν χαθεί. Ήταν το ίδιο κολλημένοι όσο είχαν
υπάρξει στην αρχή, όταν είχαν πρωτοφύγει από τη Νέα Υόρκη.

Την τελευταία τους βραδιά στην πόλη, η ςκάιλερ είχε με-
λετήσει τα έγγραφα ξανά, ξαναδιαβάζοντας την ενότητα που
την είχε κάνει να πιστέψει ότι η ακριβοθώρητη πύλη βρι-
σκόταν στην Αλεξάνδρεια.

«ςτην όχθη του ποταμού του χρυσού, η πόλη του θριαμ-
βευτή θα ανυψωθεί ξανά στο κατώφλι της πύλης της Επαγ-
γελίας». η ςκάιλερ κοίταξε τον Τζακ. «ςτάσου. Νομίζω πως
βρήκα κάτι». Όταν είχε πρωτοδιαβάσει το απόσπασμα, είχε
σκεφτεί αμέσως τον μέγα Αλέξανδρο, τον κατακτητή του
αρχαίου κόσμου, και ήταν βέβαιη πως η πύλη βρισκόταν
στην πόλη στην οποία εκείνος είχε δώσει το όνομά του. ςτη
διάρκεια όμως των επτά μηνών της στην Αίγυπτο, είχε μάθει
λίγα αραβικά και η απάντηση ήταν τόσο ξεκάθαρη, που αμέ-
σως επέπληξε τον εαυτό της που έχασε τόσο πολύ χρόνο.

«κάιρο –al-Qahira– κυριολεκτικά μεταφράζεται ως νι-
κηφόρος». η πόλη του νικηφόρου. η πόλη του θριαμβευτή.
«η πύλη είναι στο κάιρο», είπε στον Τζακ καθώς η καρδιά
της χτυπούσε από έξαψη.

Έφυγαν εκείνο το πρωινό.
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2

Κόλαση

Κ αθισμένη στην πολυθρόνα της στην πρώτη θέση, ανα-
κινώντας τον πάγο στο ποτήρι του κοκτέιλ της, η μίμι
το ήξερε, η πτήση από τη Νέα Υόρκη στο κάιρο ήταν

πάντα κάπως σουρεαλιστική. για ώρες τώρα πετούσαν πάνω
από ατελείωτη έρημο –απαλοί χρυσαφένιοι αμμόλοφοι που
συνεχίζονταν για μίλια–, όταν ξαφνικά μια ολόκληρη πόλη
ξεπετάχτηκε από τη σκόνη, εξαπλωμένη προς όλες τις κα-
τευθύνσεις, εξίσου αχανής και απέραντη όσο το τίποτα που
είχε προηγηθεί. η πρωτεύουσα της Αιγύπτου ήταν ένα σύ-
νολο από άναρχα χρυσοκάστανα ψηλά κτίρια που στριμώ-
χνονταν για χώρο· όπως στέκονταν δίπλα δίπλα, φαίνονταν
στοιβαγμένα το ένα επάνω από το άλλο σαν παιδικά του-
βλάκια, που τα διέκοπταν τα πράσινα όρια του Νείλου.

η όψη της πόλης προκάλεσε μια έκρηξη ελπίδας στην
καρδιά της μίμι. Αυτό ήταν. Αυτή τη φορά, θα έπαιρνε πίσω
τον κίνγκσλεϊ. Της έλειπε περισσότερο από ποτέ και γραπώ-
θηκε σε μια άγρια ζωηρή ελπίδα πως θα έβλεπε το χαμόγελό
του ξανά και θα ένιωθε τη ζεστασιά του αγκαλιάσματός του.
η γενναία, ανιδιοτελής πράξη του κατά την επίθεση των
Ασημοαίματων στη διάρκεια της καταστροφικής τελετής του
δεσμού της είχε σώσει το ςυμβούλιο, είχε όμως παραπετάξει
την ψυχή του στον έβδομο κύκλο του κάτω κόσμου. Ανατρί-
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χιαζε σκεπτόμενη πώς πορευόταν εκείνος. η κόλαση σίγου-
ρα δεν ήταν για τους αδύναμους και, παρότι γνώριζε πως ο
κίνγκσλεϊ ήταν δυνατός και θα άντεχε, δεν ήθελε να παρα-
μείνει παγιδευμένος εκεί κάτω ούτε μια στιγμή παραπάνω.

Το ςυμβούλιο χρειαζόταν το θάρρος και την ευστροφία
του. ο κίνγκσλεϊ μάρτιν είχε υπάρξει ο γενναιότερος και πιο
αποτελεσματικός τους Venator, όμως η μίμι τον χρειαζόταν
περισσότερο. Δε θα ξεχνούσε ποτέ τον τρόπο με τον οποίο
την είχε κοιτάξει προτού εξαφανιστεί, με τόσο πολλή αγάπη
και θλίψη· με το είδος της αγάπης που δεν είχε βιώσει ποτέ
με τον Τζακ. Ήταν βέβαιη πως ο δίδυμός της δεν είχε νιώσει
ποτέ έτσι για εκείνη όλο τον καιρό που ήταν μαζί. με τον
κίνγκσλεϊ, η μίμι είχε πάρει μια γεύση του πώς ήταν η αλη-
θινή αγάπη, της το είχαν αρπάξει όμως τόσο γρήγορα, που
δεν είχε συλλάβει πλήρως την πραγματικότητά της. πώς τον
είχε χλευάσει και κοροϊδέψει –πόσο πολύ χρόνο είχαν χά-
σει–, γιατί δεν είχε πάει μαζί του στο παρίσι όπως της είχε
ζητήσει πριν από τον δεσμό;

Δεν είχε σημασία. Είχε κάνει τόσο δρόμο μέχρι την Αίγυ-
πτο για να τον σώσει και ένιωθε μεγάλη ευφορία στην πιθα-
νότητα της επανένωσής τους. Αν και η ενθουσιώδης διάθε-
σή της κινδύνευε να ξεθωριάσει από τους πολλούς εκνευρι-
σμούς που συνοδεύουν ένα διεθνές ταξίδι. ςτο τελωνείο τής
είχαν πει πως δεν είχε τη σωστή βίζα και μέχρι να ολοκληρω-
θεί ο έλεγχος του διαβατηρίου και να πάρει τις αποσκευές
της, ο οδηγός που είχε στείλει το ξενοδοχείο είχε πάρει έναν
άλλον επισκέπτη. η μίμι είχε μείνει να παλεύει με τα πλήθη
για να βρει ένα ταξί.

Όταν τα κατάφερε να καλέσει ένα, κατέληξε να μαλώνει
με τον ταξιτζή για το κόμιστρο σε όλη τη διαδρομή μέχρι το
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ξενοδοχείο. Εκείνος είχε αναφέρει ένα εξωφρενικό ποσό και,
αν μη τι άλλο, η μίμι δεν είχε γεννηθεί χθες. μόλις έφτασαν
στο Μένα Χάουζ Όμπεροϊ, η μίμι είχε πετάξει τα λεφτά μέσα
από το παράθυρο και απλώς είχε φύγει. Όταν είπε στον υπάλ-
ληλο του ξενοδοχείου τι συνέβη, ο ηλίθιος ζήτησε να μάθει
γιατί δεν είχε χρησιμοποιήσει τον οδηγό του ξενοδοχείου.

η μίμι είχε μπει στον πειρασμό να γρυλίσει και να πετά-
ξει κάτι, θυμήθηκε όμως πως υποτίθεται ότι τώρα ήταν δε-
καοχτώ ετών. Ήταν Αντιβασίλισσα του ςυμβουλίου και δεν
ήταν σωστό να χτυπιέται σαν κακομαθημένη έφηβη.

Εξαντλημένη από το ταξίδι, είχε πέσει κατευθείαν στο
κρεβάτι, για να την ξυπνήσει η καμαριέρα, που είχε έρθει για
να τακτοποιήσει τα σκεπάσματα και να αφρατέψει τα μαξι-
λάρια. η καμαριέρα ήταν τυχερή που είχε φέρει σοκολάτες.

Τώρα όμως ήταν ένα καινούργιο πρωινό, μια εκθαμβωτι-
κή καινούργια μέρα, και με τη θέα των πυραμίδων να λά-
μπουν στον ήλιο, η μίμι προετοιμάστηκε για την πιο σημα-
ντική μέρα της ζωής της.

η μάγισσα δε θα μου έλεγε ψέματα, σκέφτηκε η μίμι,
βουρτσίζοντας τα μαλλιά της μέχρι να λάμψουν σαν χρυσα-
φένιο νήμα. «Η Χέλντα έκανε μία εξαίρεση μια φορά και από
τότε έχει ισχύσει η Τροποποίηση του Ορφέα. Ισχύουν οι ίδιοι
νόμοι». η ίνγκριντ μπόσαμπ, η συνεσταλμένη βιβλιοθηκά-
ριος από το βόρειο Χάμπτον της Νέας Υόρκης που μπορού-
σε να δει το μέλλον, της είχε πει, αν και διστακτικά και μόνο
έπειτα από εξευτελιστικούς τεμενάδες από την πλευρά της
μίμι, πως υπήρχε πράγματι ένας τρόπος να απελευθερωθεί
μια ψυχή από τα πέρατα του έβδομου κύκλου του κάτω κό-
σμου. γι’ αυτό και η μίμι είχε αρχικά επιτρέψει στον εαυτό
της να συρθεί στο έκτρωμα των Χάμπτονς την περασμένη
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εβδομάδα για να συμβουλευτεί την ίνγκριντ. η μάγισσα
μπορεί να την αντιπαθούσε, μπορεί να θεωρούσε πως η υπε-
ροπτική νεαρή βαμπίρ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ενό-
χληση, αλλά δεν της είχε πει ψέματα. οι μάγισσες ακολου-
θούσαν μια σειρά κανόνων παλαιότερων από τον κώδικα
των βαμπίρ. η μίμι ήταν σίγουρη γι’ αυτό καθώς καθόταν
στο ζεστό της κρεβάτι για ένα λεπτό ακόμη.

οι προηγούμενοι επτά μήνες δεν ήταν εύκολοι και η μί-
μι μόλις που κατάφερνε να μη διαλυθεί. ο θάνατος του Νε-
φελίμ δεν είχε κάνει και σπουδαία δουλειά στο να κατευνά-
σει τον αυξανόμενο φόβο και την αστάθεια στο ςυμβούλιο·
οι πρεσβύτεροι ήταν έτοιμοι να εξεγερθούν· οι κουβέντες
για διάλυση και κρύψιμο κάτω από τη γη κέρδιζαν περισσό-
τερο έδαφος κάθε μέρα· όμως η προδοσία των αδελφών λέ-
νοξ έτσουξε περισσότερο απ’ όλα. Αντί να κρατήσουν τον
άπιστο αδελφό της, όπως τους είχε διατάξει να κάνουν, είχαν
εξαφανιστεί στους αιθέρες, με μόνο μια χωλή δικαιολογία για
την παραίτησή τους – κάτι ότι θα κυνηγήσουν και άλλους
δαιμονογεννημένους Νεφελίμ σε όλο τον κόσμο, μαζί με τις
Αναζητήτριες από τη ςαγκάη, ένας αρκετά ευγενής σκοπός,
φυσικά. Όμως οι διαταγές ήταν διαταγές και η ανυπακοή
ήταν αιτία για ένταλμα σύλληψης. Όχι πως η μίμι είχε άλ-
λους Αναζητητές να στείλει ξοπίσω τους. οι λίγοι που είχαν
απομείνει ήταν πολύ απασχολημένοι προστατεύοντας το
υπόλοιπο ςυμβούλιο. Τα νέα από τα φυλάκια ήταν ζοφερά:
βαμπίρ σφαγιάζονταν σε κάθε γωνιά του κόσμου –μια φω-
τιά στο λονδίνο κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης του κον-
κλάβιου και άλλοι νεαροί που βρέθηκαν στραγγισμένοι στο
μπουένος Άιρες–, η απειλή των Ασημοαίματων αντί να εξα-
λείφεται είχε μεγαλώσει.
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ο ςκοτεινός πρίγκιπας παρέμενε παγιδευμένος πίσω από
τις πύλες της κόλασης, αυτό όμως δε φαινόταν να κάνει με-
γάλη διαφορά, καθώς τα ςυμβούλια, βουλιαγμένα στον φό-
βο και στις εσωτερικές διαμάχες, βρίσκονταν στον κίνδυνο
να αυτοκαταστραφούν από μόνα τους. ο Εωσφόρος είχε
χτυπήσει στην καρδιά των γαλαζοαίματων όταν είχε στείλει
τη νέμεσή του, τον αρχάγγελο μιχαήλ, στο λευκό σκότος
που είχε διεκδικήσει την αληθινή αγάπη της μίμι. Όσο για
τον γαβριήλ, υποτίθεται πως η Αλέγκρα είχε ξυπνήσει και εί-
χε φύγει από το νοσοκομείο, ήταν άγνωστο όμως πού βρι-
σκόταν αυτή τη στιγμή.

καταβεβλημένη ψυχικά και έχοντας δουλέψει πολύ, η μί-
μι είχε αποφασίσει πως δεν μπορούσε να ηγείται των βαμπίρ
μόνη. Τον ήθελε πίσω. Διαφορετικά δεν είχε λόγο για να ζει
και μόνο ο κίνγκσλεϊ μάρτιν –με το αυτάρεσκο χαμόγελο
και τη σέξι ομιλία– μπορούσε να τη βοηθήσει να ξαναχτί-
σουν τα ςυμβούλια και να δημιουργήσουν ένα πραγματικό
αραξοβόλι για τα βαμπίρ, τώρα που ο άνανδρος δίδυμός της
είχε παραιτηθεί από το καθήκον του προκειμένου να είναι
μαζί με τη μισή άνθρωπο πόρνη του. Αν η μίμι πίστευε τις
φήμες, ο Τζακ είχε κάνει όντως εκείνο το πλάσμα των Απε-
χθών νύφη του. Βρομο-σύντροφό του.

Όχι πως η μίμι ένιωθε καμιά στάλα αγάπης για τον Τζακ
πια, ήταν όμως και πάλι εξευτελιστικό να μαθαίνει πως το εί-
χε προχωρήσει. Είχε σπάσει τον δεσμό τους και είχε συνδέ-
σει τη μοίρα του με εκείνο το φρικιό. πρώτα ο γαβριήλ είχε
σπάσει τον δεσμό του για να νυμφευτεί τον άνθρωπο υπο-
τακτικό του, τώρα ο Άμπαντον έκανε το ίδιο… Τι θα ακο-
λουθούσε; Είχε οτιδήποτε κάποια σημασία πια; και ο κώδι-
κας των βαμπίρ; μήπως θα έπρεπε απλώς να τον πετάξουν
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κι αυτόν στη μαύρη φωτιά; θα ζούσαν σαν τους ανεκτικούς
κοκκινοαίματους τώρα, που έδιναν και έσπαγαν τους όρ-
κους τους χωρίς ίχνος σκέψης ή ενοχής; ίσως θα έπρεπε
απλώς να παραιτηθούν, να απαρνηθούν τον πολιτισμό και
τους παλιούς τρόπους και να ζήσουν σαν βάρβαροι.

με τη συμβουλή του Όλιβερ, η μίμι είχε πάει στην Αίγυ-
πτο τον Δεκέμβριο για να κάνει την πρώτη της προσπάθεια
να βγάλει τον κίνγκσλεϊ από την κόλαση, σίγουρη πως όταν
θα επέστρεφε στη Νέα Υόρκη ο Τζακ θα ήταν αλυσοδεμένος.
Όμως οι Αναζητητές που ήταν τοποθετημένοι στην ιταλία εί-
χαν αναφέρει πως ο Τζακ τους είχε ξεγλιστρήσει στη φλω-
ρεντία και δεν είχαν ιδέα πού είχε πάει. η μίμι είχε εκπλαγεί,
στο βάθος είχε πιστέψει πως ο Τζακ θα επέστρεφε να αντι-
μετωπίσει το έγκλημά του για την τιμή του. Δεν ήταν δειλός
και η μίμι ήταν βέβαιη πως, τουλάχιστον, θα σεβόταν τον
κώδικα και θα υπερασπιζόταν τον εαυτό του σε μια κρίση
του αίματος. προφανώς, έκανε λάθος. ίσως δεν τον γνώρι-
ζε τόσο καλά όσο νόμιζε. ίσως η καινούργια του γυναίκα να
τον έκανε μαλθακό – να ενθάρρυνε την ψευδαίσθηση πως
μπορούσε να ζήσει μια ζωή ειρήνης χωρίς καμία συνέπεια για
τις πράξεις του.

Δε βοήθησε που το πρώτο ταξίδι της μίμι στην Αίγυπτο
ήταν ένα φιάσκο και είχε επιστρέψει με άδεια χέρια. η μητέ-
ρα της την είχε πείσει να γυρίσει πίσω στο σχολείο, έτσι τον
μάιο είχε αποφοιτήσει από το Ντατσέσν – δέχτηκε το στε-
φάνι της από λευκά λουλούδια και στάθηκε στο πλακό-
στρωτο προαύλιο με το λευκό της φόρεμα, που έφτανε στη
μέση της γάμπας της, με γάντια και μεταξωτά παπούτσια,
όπως είχε κάνει σε άλλες ζωές. Ήταν μια φάρσα, όπως ακρι-
βώς όλες οι εκδηλώσεις της Επιτροπής – οι ηλικιωμένοι γα-
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λαζοαίματοι γαντζωμένοι στο κοινωνικό τους ημερολόγιο
και τα εποχιακά τους τελετουργικά, καθώς ο κόσμος τους γι-
νόταν κομμάτια. ποτέ στη ζωή της η μίμι δεν είχε νιώσει τό-
σο ηλικιωμένη όσο εκείνη τη μέρα. «Το μέλλον βρίσκεται
μπροστά σας», είχε πει ο ομιλητής της αποφοίτησης στη συ-
νάθροιση. «Είσαστε γεμάτοι υποσχέσεις και έχετε την ικα-
νότητα να αλλάξετε τον κόσμο». μπλα μπλα μπλα. Τι κου-
ραφέξαλα. Το μέλλον είχε τελειώσει. Δεν υπήρχε μέλλον χω-
ρίς το ςυμβούλιο, χωρίς τον κώδικα, χωρίς τον κίνγκσλεϊ.

προτού φύγει ξανά για το κάιρο, η μίμι είχε δώσει οδη-
γίες στο υπόλοιπο κονκλάβιο να επικοινωνήσουν μαζί της
αν τους συνέβαινε κάτι απίστευτα βλακώδες ή τρομερό ενό-
σω εκείνη θα έλειπε. Δεν μπορούσαν να διαλύσουν το ςυμ-
βούλιο, καθώς εκείνη είχε πάρει μαζί της τα κλειδιά του Απο-
θετηρίου, τα οποία ξεκλείδωναν τους φακέλους των κύκλων
που περιέχονταν στον οίκο των Αρχείων, μαζί με τα υπόλοι-
πα ιερά υλικά. οι δειλοί θα μπορούσαν, φυσικά, να χωθούν
κάτω από τη γη, θα έφευγαν όμως γνωρίζοντας πως είχαν λί-
γες ελπίδες να επιστρέψουν σε έναν νέο κύκλο· και δεν ήταν
όλοι αρκετά δυνατοί για να ζήσουν ως Άφθαρτοι.

η μίμι βγήκε στο ακριβό μπαλκόνι της για να δει καλύ-
τερα τη θέα των τριών πυραμίδων της γκίζας, μεγάλων και
υποβλητικών, σε κοντινή απόσταση. Είχε θελήσει να μείνει
όσο πιο κοντά τους ήταν δυνατό. ςε μια διαυγή μέρα, μπο-
ρούσε κανείς να δει τις πυραμίδες της γκίζας από πολλά ση-
μεία της πόλης· εμφανίζονταν σαν δυσοίωνες τριγωνικές
σκιές ακριβώς μετά τον ορίζοντα. Εδώ όμως οι πυραμίδες
ήταν τόσο κοντά, που ένιωθε πως θα μπορούσε σχεδόν να
απλώσει το χέρι της και να τις αγγίξει, και απλώς κοιτάζοντάς
τες ένιωθε πιο κοντά στον κίνγκσλεϊ. Δε θα αργούσε τώρα.
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Χασμουρήθηκε, νιώθοντας κουρασμένη από την άφιξή
της την προηγούμενη μέρα, νωθρή ακόμη από το τζετ λανγκ,
όταν χτύπησε το τηλέφωνο. πάτησε το κουμπί.

«πρωινό στην ταράτσα;» ρώτησε ο Αγωγός της, ο Όλιβερ
Χάζαρντ-πέρι. «Είδα πως έχουν t’aamiyyas σήμερα».

«μμμμ. μου αρέσουν εκείνα τα τηγανητά πιτάκια». η
μίμι χαμογέλασε.

Όταν η μίμι πλησίασε τον μπουφέ, βρήκε τον Όλιβερ να κά-
θεται στο τραπέζι μπροστά από τους κήπους που αντίκριζαν
τις πυραμίδες. φορούσε ένα λινό σακάκι σαφάρι, μια ψάθινη
ρεπούμπλικα και μποτάκια για την έρημο. ςηκώθηκε όταν την
είδε και της τράβηξε την καρέκλα. Το εστιατόριο του ξενοδο-
χείου ήταν γεμάτο με εύπορους τουρίστες που αναζητούσαν
την περιπέτεια –Αμερικανούς που άπλωναν fül, σιγοβρασμέ-
να ρεβίθια (ρεβίθια πρωινού, σκέφτηκε η μίμι εύθυμα), σε
τραγανές πίτες· οικογένειες Άγγλων που συμβουλεύονταν
χάρτες· γκρουπ γερμανών που γελούσαν θορυβωδώς σε φω-
τογραφίες που τραβούσαν με τις ψηφιακές τους μηχανές. Ένα
γενικό βουητό αυτάρεσκης ικανοποίησης διαχεόταν στην πο-
λυτελή ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. η μίμι είχε μάθει πως
δεν είχε σημασία σε ποια σε χώρα βρισκόταν, ο μπουφές στα
πεντάστερα ξενοδοχεία ήταν παντού ο ίδιος, με δίσκους με
κρύα αλλαντικά και λεπτεπίλεπτα αρτοσκευάσματα και με το
σταντ για τις κατά παραγγελία ομελέτες μαζί με μια επιλογή
«ντόπιων» τροφίμων να σερβίρονται στον ίδιο στολισμένο κύ-
κλο της διεθνούς μπουρζουαζίας. Είχε ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο και πάλι δεν μπορούσε να ξεφύγει από τους κατοίκους
του Άπερ ιστ ςάιντ – από το όρος κιλιμάντζαρο μέχρι τον Αρ-
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κτικό κύκλο, μπορούσες να βρεις την προνομιούχα φυλή να
αράζει στις ακτές των μαλδίβων ή να κάνει υποβρύχιες βόλ-
τες στο παλό. ο κόσμος ήταν επίπεδος,* σωστά, και τον διέ-
σχιζες καλύτερα με σαγιονάρες Jack Rogers.

«Δείχνεις σαν να βγήκες μόλις από μυθιστόρημα της Αγκά-
θα κρίστι», είπε στον Όλιβερ, απλώνοντας την πετσέτα της
στα πόδια της και γνέφοντας στον σερβιτόρο να της γεμίσει
ένα φλιτζάνι με τον δυνατό μαύρο καφέ τους.

«ςχεδιάζεις ήδη τον θάνατό μου στον Νείλο;» ρώτησε ο
Όλιβερ με ένα χαμόγελο.

«Όχι ακόμη», απάντησε με χαμηλή φωνή.
«Επειδή θα ήθελα να φάω μια μπουκιά πρώτα, αν δε σε

πειράζει». Έγνεψε προς τον πολυτελή μπουφέ. «πάμε;»
γέμισαν τα πιάτα τους και γύρισαν στο τραπέζι τους. η

μίμι έριξε μια επιφυλακτική ματιά στο πιάτο του Όλιβερ, στο
οποίο υψώνονταν επικίνδυνα στοίβες από αυγά, φράουλες,
βάφλες, φρυγανιές, πίτα, τυρί, κρουασάν και ψωμάκια. Τα
αγόρια ήταν φαγητομηχανές, ίσως όμως το είχε πιάσει σω-
στά. ποιος ήξερε πότε θα μπορούσαν να φάνε άλλο γεύμα;
προσπάθησε να φάει, αλλά μπορούσε μόνο να τσιμπολογή-
σει τις γευστικές μπουκίτσες στο πιάτο της, αφού είχε πετα-
λούδες στο στομάχι της και είχε χάσει την όρεξή της. Δεν εί-
χε σημασία: προτού φύγει από τη Νέα Υόρκη, είχε επισκεφθεί
τον τωρινό υποτακτικό της και είχε «φορτώσει με αίμα» για
το ταξίδι της, όπως ένας μαραθωνοδρόμος γεμίζει με υδα-
τάνθρακες το βράδυ πριν από τον αγώνα.
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«κρίμα που δε μένουμε πολύ», είπε ο Όλιβερ, κόβοντας
μια ξεγυρισμένη μπουκιά από ένα μπισκότο από σφολιάτα.
«Άκουσα πως τη νύχτα υπάρχει κάποιου είδους σόου με φώ-
τα λέιζερ στις πυραμίδες. ο πορτιέρης λέει πως το αφηγείται
η ςφίγγα. που θέτει το ερώτημα, αν η ςφίγγα μπορούσε να
μιλήσει, τι θα έλεγε;»

«Εκπληκτικό το τι θα κάνουν οι κοκκινοαίματοι σε κάτι
τόσο ιερό. Δεν υπάρχει κανένα όριο;» ρώτησε η μίμι.

«θα μπορούσε να είναι χειρότερα. θα μπορούσε να είναι
μια συναυλία του ςτινγκ, όπως την τελευταία φορά», της θύ-
μισε ο Όλιβερ.

Εκείνο ήταν στ’ αλήθεια καταστροφή, σκέφτηκε η μίμι.
Όταν είχαν φτάσει στο κάιρο την πρώτη φορά, η περιοχή γύ-
ρω από τις πυραμίδες ήταν χάος – όχι μόνο αφόρητα ζεστά
καθώς προσπαθούσαν να περάσουν μέσα από τα πλήθη για
να φτάσουν στην είσοδο, αλλά στο μεταξύ βρισκόταν εκεί
πέρα ο ςτινγκ τραγουδώντας εκκωφαντικά εκείνες τις κοι-
νότοπες υποτονικές μελωδίες της γιόγκα για μεσήλικες. Ανα-
τρίχιασε στην ανάμνηση. οι ροκ σταρ δε θα έπρεπε να γερ-
νάνε. θα έπρεπε να πεθαίνουν πριν γίνουν τριάντα ή να εξα-
φανίζονται στα κάστρα τους στο νησί μιστίκ, επιστρέφο-
ντας μόνο σε τόμους σε μέγεθος τούβλου γεμάτους με τις
περιπέτειές τους με την ηρωίνη.

«θα μπορούσες να μείνεις», προσφέρθηκε η μίμι, προτού
προλάβει να αλλάξει γνώμη. «μπορώ να πάω μόνη μου κά-
τω, όπως και πριν». μπορούσε να βρει άλλον τρόπο να εκ-
πληρώσει την ανταλλαγή, σκέφτηκε. Δε χρειαζόταν να το
κάνει αυτό ο Όλιβερ. ο Όλιβερ ήταν λίγο ηθικολόγος, λίγο
δύσκαμπτος, ήταν όμως γλυκός και προνοητικός και ήταν δι-
κή του ιδέα να επισκεφθούν τη λευκή μάγισσα· και χάρη σε
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εκείνον, η μίμι ήξερε τώρα ακριβώς τι χρειαζόταν για να
βγάλει τον κίνγκσλεϊ από τον κάτω κόσμο.

Αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία, σκέφτηκε.
ο Όλιβερ μάζεψε λίγο αυγό με τη φρυγανιά του. Είχε κά-

νει μια ηρωική προσπάθεια και το πιάτο του ήταν σχεδόν
άδειο.

«Είπες πως χρειαζόσουν κάποιον να κατέβει κάτω μαζί
σου. και, εξάλλου, δεν καταφέρνω κάθε μέρα να επισκεφθώ
την κόλαση. θα πάρω κάποιο αναμνηστικό;»

η μίμι ρουθούνισε. Αν ήξερε. ο Όλιβερ ήταν το αναμνη-
στικό. Υπήρχε κάτι που της είχε πει η μάγισσα για την απο-
στολή της που του το είχε κρατήσει μυστικό όλο αυτό τον
καιρό. Η Τροπολογία του Ορφέα απαιτεί μια θυσία για πλη-
ρωμή για την απελευθέρωση μιας ψυχής. Μια ψυχή για μια
ψυχή. ο Όλιβερ τα είχε κάνει όλα υπερβολικά εύκολα, σκέ-
φτηκε η μίμι. Αλήθεια, ήταν ατυχία να τον χάσει πάνω που
είχε αρχίσει να τον συμπαθεί, καθώς είχαν γίνει κάτι σαν φί-
λοι, ειδικά μετά που της είχε ουσιαστικά σώσει τη ζωή πριν
από όχι και πολύ καιρό. Εντάξει, σβήστε το «ουσιαστικά».
Της είχε σώσει τη ζωή και αποτελούσε ένα αποδεδειγμένο
περιουσιακό στοιχείο για το ςυμβούλιο, αποκαλύπτοντας
στοιχεία που είχαν οδηγήσει στο τέλος στο κρυμμένο Νεφε-
λίμ. Ήταν καλό παιδί και καλός φίλος για τη μίμι. και πάλι,
έπρεπε να γίνει. θα έπρεπε να αγνοήσει την όλο και μεγαλύ-
τερη συμπάθειά της για εκείνον αν ήθελε να πάρει πίσω τον
κίνγκσλεϊ. Δεν υπήρχε σύγκριση. Ήταν απλώς τόσο βολικό
που είχε προσφερθεί να κάνει το ταξίδι μαζί της και η μίμι δεν
ήταν ποτέ τύπος που της χαρίζανε άλογο και το κοίταζε στα
δόντια. Εξάλλου, οι άνθρωποι Αγωγοί ζούσαν για να υπηρε-
τούν τους αφέντες τους βαμπίρ, έτσι δεν ήταν;
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Ο κίνδυνος δεν ήταν ποτέ τόσο ορατός για τους νεαρούς 
Γαλαζοαίµατους του Μανχάταν. Μετά την Ιταλία, η Σκάιλερ 
και ο Τζακ φεύγουν για την Αίγυπτο, αποφασισµένοι να 
ανακαλύψουν την Πύλη της Επαγγελίας προτού ο Τζακ 
αντιµετωπίσει τη δίδυµη αδελφή του, τη Μίµι, σε µια 

θανάσιµη δοκιµασία, από την οποία ένας θα επιβιώσει. 
Όµως, όλα όσα νόµιζε ότι ήξερε η Σκάιλερ για την πύλη 
δεν είναι αλήθεια και σύντοµα οι δυο τους θα πέσουν  

στην παγίδα ενός δαίµονα. 
 

Στο µεταξύ, η Μίµι έχει ακολουθήσει τον Κίνγκσλεϊ Μάρτιν 
στην Κόλαση και, µε τη βοήθεια του Όλιβερ, κάνει µια 
συµφωνία µε τη Βασίλισσα των Νεκρών, για την οποία 
όµως θα µετανιώσει. Όταν έρχεται η ώρα να διαλέξουν 

ανάµεσα στον έρωτα και στην εκδίκηση, τόσο η Μίµι όσο 
και ο Όλιβερ θα µάθουν το πραγµατικό νόηµα της θυσίας. 

Στο έκτο βιβλίο της σειράς των Γαλαζοαίµατων  
νέοι ήρωες και απρόβλεπτα γεγονότα θα κάνουν  

την πλοκή ακόµη πιο συναρπαστική.

'




