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Ο ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ (δεξιά) κατάγεται από 
το Κλίβελαντ των ΗΠΑ. Και τα τέσσερα 
βιβλία του –A Million Little Pieces, My Friend 
Leonard, Bright Shiny Morning και The Final 
Testament of the Holy Bible– έχουν γίνει 
τεράστιες εμπορικές επιτυχίες διεθνώς.

O Ν Ι Λ Σ  Τ Ζ Ο Ν Σ Ο Ν -Σ Ε ΛΤ Ο Ν 
είναι ένας από τους συγγραφείς του μπεστ 
σέλερ No Angel: My Harrowing Undercover 
Journey to the Inner Circle of the Hells Angels. 
Είναι επίσης ο συγγραφέας της σειράς «Full 
Fathom Five».

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν  
τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς, ENDGAME – 
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ και ENDGAME 2 – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.
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ΣΕΛ 440, munken premium cream 1.75, ΡΑΧΗ 3,2 cm

Λύσε το άiνιγμά
Κερδισε 250.000 $!Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Μη χάσετε τα άλλα δύο βιβλία της σειράς!
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Στο Κάλεσμα, ο kepler 22b είπε στους Παίκτες: 
«Οι κανόνες του Endgame είναι απλοί. Βρείτε 
τα κλειδιά με τη σειρά και φέρτε τα σ’ εμένα».

Για τη Σάρα, τον Ιάγκο, την Άσλινγκ,  
τον Μακάμπι, τη Σάρι, τον Αν και τον Χιλάλ, 

το Endgame έχει φτάσει στην τελική φάση. 
Το Κλειδί της Γης και το Κλειδί του Ουρανού 
έχουν βρεθεί και απομένει ένα: το Κλειδί του 

Ήλιου. Είναι το μοναδικό που μπορεί  
να βοηθήσει έναν Παίκτη να σώσει τον 

πολιτισμό του, ενώ οι υπόλοιποι θα χαθούν.  
Και μόνο ένας μπορεί να νικήσει.

Ίσως, όμως, οι κανόνες να μην είναι τόσο απλοί. 
Ίσως το kepler 22b να τους έχει διατυπώσει 

λάθος. Ίσως να υποτίμησε τους Παίκτες.

Δυτική Βεγγάλη, Ινδία
Ο Μακάμπι έχει το Κλειδί της Γης και το Κλειδί 

του Ουρανού και είναι αποφασισμένος να βρει 
το Κλειδί του Ήλιου. Παίζει για να κερδίσει. 
Αλλά στο Endgame όλα μπορεί να αλλάξουν 

από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Καλκούτα, Ινδία
Ο Αν Λιου Παίζει για τον θάνατο. Τα τικ του 

έχουν επιστρέψει, το μυαλό τού παίζει περίεργα 
παιχνίδια. Σκοπός του είναι να σταματήσει  

το Endgame και να καταστρέψει τον κόσμο.

Σικίμ, Ινδία
Η Άσλινγκ, η Σάρα, ο Ιάγκο, η Σάρι  

και ο Χιλάλ έχουν την ίδια αποστολή•  
να σταματήσουν το Endgame. Το Κλειδί  

του Ήλιου δεν πρέπει να βρεθεί. Διότι  
γι’ αυτούς τους Παίκτες οι κανόνες  

του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. 

Για όποιον λόγο κι αν Παίζουν, όμως,  
όλοι οι Παίκτες έχουν κάτι κοινό:  

είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν για  
να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
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Αυτό το βιβλίο είναι ένας γρίφος. 
Αποκρυπτογραφήστε, αποκωδικοποιήστε και ερμηνεύστε. 

Ψάξτε και αναζητήστε.
Αν αξίζετε, θα βρείτε.
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KEPLER 22B
Θάλαμος υπερφωτικής επικοινωνίας πάνω στο Σιντράκ Σαρίν, ενεργή γεω-

σύγχρονη τροχιά πάνω από τον Βόρειο Πόλο του Άρη

Το kepler 22b κάθεται σε μια αστραφτερή καρέκλα στο κέντρο 
ενός μαύρου, χαμηλοτάβανου δωματίου. Τα εφταδάχτυλα χέ-
ρια του είναι πλεγμένα, τα πλατινέ μαλλιά του πιασμένα σε μια 
άψογη σφαίρα που δεσπόζει στο πάνω μέρος του κεφαλιού του. 
Εξετάζει την αναφορά που πρόκειται να στείλει στο κονκλάβιό 
του, μέσω της συσκευής υπερφωτικής επικοινωνίας, πολλά έτη 
φωτός μακριά. Το παιχνίδι που λαμβάνει χώρα στον μπλε και 
άσπρο πλανήτη της επόμενης τροχιάς έχει παρουσιάσει προβλή-
ματα και απρόβλεπτες εξελίξεις, αλλά όπως και να 'χει προχω-
ράει. Τα περισσότερα από όσα έχουν συμβεί δεν είναι τρομε-
ρά ανησυχητικά, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της καταστρο-
φής ενός εκ των 12 σπουδαίων μνημείων της Γης. Ήταν αυτό 
που ανήκε στους Κέλτες Λα Τεν, αυτό που ονομαζόταν Στόουν-
χεντζ, και τώρα έχει εξαφανιστεί. Το kepler 22b έχει ενοχληθεί 
ιδιαίτερα από αυτό. Τουλάχιστον ένα από τα αρχαία οικοδο-
μήματα –που χτίστηκαν πριν από πολλές χιλιετίες, όταν ο λαός 
του βάδιζε πλάι στους νεαρούς ανθρώπους της Γης– τουλάχι-
στον ένα απαιτείται για να τελειώσει το Endgame.
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Και αυτό, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, εύχεται να δει 
να συμβαίνει.

Να κερδίσει ένας Παίκτης.
Ένας Παίκτης.
Στρέφει την προσοχή του από την αναφορά σε ένα ολόγραμ-

μα μεταβίβασης που προβάλλεται στον αέρα, όχι μακριά από 
το πρόσωπό του. Ένα αχνό στίγμα μετακινείται σε πραγματικό 
χρόνο πάνω από τον χάρτη μιας πόλης της ινδικής υποηπείρου. 
Ένας Παίκτης. Κρίνοντας από την ταχύτητα, πρέπει να χρησι-
μοποιεί κάποιου είδους όχημα. Αυτός δεν είναι ο Παίκτης που 
το kepler 22b θεωρεί πως θα κερδίσει, αλλά είναι αυτός που 
έχει εξάψει περισσότερο την περιέργειά του.

Είναι ένας έξυπνος και απρόσεκτος Παίκτης.
Απρόβλεπτος. Ευέξαπτος. Αμείλικτος. 
Είναι ο Σανγκ, ο Αν Λιου. 
Το kepler 22b θα συνέχιζε να παρακολουθεί, αλλά η συσκευή 

υπερφωτικής επικοινωνίας βουίζει, το ολόγραμμα σβήνει και 
το δωμάτιο βυθίζεται στο απόλυτο σκοτάδι, με τη θερμοκρασία 
να πέφτει στους -60 βαθμούς Φαρενάιτ. Μερικά λεπτά αργότε-
ρα αιωρούμενοι κόκκοι φωτός τρυπούν το σκοτάδι και τότε το 
δωμάτιο φωτίζεται δυνατά και είναι εκεί, τον περικυκλώνουν.

Το κονκλάβιο.
Το kepler 22b θα προτιμούσε να παρακολουθήσει τον Σανγκ, 

αλλά δεν μπορεί.
Έχει έρθει η ώρα να δώσει την αναφορά του.
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ΑΝ ΛΙΟΥ
Μπεκ Μπαγκάν, Μπάλιγκαντζ, Καλκούτα, Ινδία

Ο Σανγκ.
ΜΠΡΡΡ.

μπλινκ.
ΜΠΡΡΡ.

Ο Αν οδηγεί μια Suzuki GSX-R1000 και προσπαθεί να ανα-
πτύξει ταχύτητα, αλλά τον εμποδίζει το πλήθος της Καλκούτα.

Στρίβει τις χειρολαβές. Οι ρόδες περιστρέφονται πάνω στο 
ανώμαλο οδόστρωμα. Χωρίς κράνος, τρίζοντας τα δόντια, με 
τα πνευμόνια να καίνε, τα μάτια σαν σχισμές. Τα απομεινάρια 
της Τσιόκο πιέζονται πάνω στο στέρνο του. Δίπλα στο κολιέ της 
αγαπημένης του βρίσκεται ένα SIG 226 και μια μικρή συλλογή 
από χειροβομβίδες ειδικής κατασκευής. Όλα αυτά κρυμμένα 
κάτω από ένα βαμβακερό πουκάμισο. 

Προχωράει βόρεια, προς το Νεκροταφείο του Σάουθ Στριτ 
Παρκ. Προχωράει, προχωράει, προχωράει. 

Tο νεκροταφείο. Εκεί είναι αυτός. Ένας από τους Παίκτες 
με τη συσκευή εντοπισμού που του είχε εμφυτεύσει η Τσιόκο. 
Ένας από τους Παίκτες που πλέον παρακολουθεί ο Αν. 

Το νεκροταφείο είναι το μέρος όπου θα βρει τον Ναβαταίο. 
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Τον Μακάμπι Αντλάι. Που έχει το Κλειδί της Γης και το Κλει-
δί του Ουρανού. Που κερδίζει.

Ή που πιστεύει ότι κερδίζει.
Διότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
Σε περίπτωση που ο Αν φτάσει εκεί σύντομα, θα υπάρξει 

σίγουρα διαφορά.
Σε περίπτωση που ο Αν φτάσει εκεί, ο Μακάμπι δε θα κερ-

δίσει. Με τίποτα.
Θα είναι νεκρός.
Και ο Αν απέχει λιγότερο από δύο χιλιόμετρα.
Τόσο κοντά.
Αλλά οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Απόψε, οι κάτοικοι της Καλ-

κούτα έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και ζητούν επίμονα πληρο-
φορίες, τους αγαπημένους τους και ένα αξιοπρεπές σήμα στο κι-
νητό. Ο Αν αποφεύγει επιχειρηματίες και πωλητές μπαχαρικών, 
γυναίκες ντυμένες με ζωηρόχρωμα ρούχα και αδέσποτα σκυλιά, 
παιδιά που κλαίνε και σταματημένα ταξί Ambassador, χειράμα-
ξες με άντρες αδύνατους σαν σπιρτόξυλα που τραβούν το βαγό-
νι τους κατά μήκος ανοργάνωτων δρόμων σαν ψάρια που κολυ-
μπούν κόντρα στο ρεύμα. Στρίβει τη μηχανή γύρω από έναν ιε-
ρό ταύρο που έχει άγνοια για το τι συμβαίνει γύρω του. Κάποιοι 
άνθρωποι μπαίνουν μπροστά στον Αν. Αυτοί είτε σπρώχνονται 
από τη μηχανή ή δέχονται μια γρήγορη κλοτσιά από το πόδι του.

Φύγετε από ΜΠΡΡΡΜΠΡΡΡ φύγετε από τη μέση. 
Απ’ όπου περνάει ακολουθούν κραυγές, μελανιές, βρισιές 

και γροθιές που κουνιούνται. Δεν υπάρχει κανένας αστυνομι-
κός. Ούτε ένα όργανο επιβολής του νόμου.

Να φταίει που ο κόσμος είναι στο χείλος της ανομίας;
Να φταίει ο Αβαδδών, ακόμη και τώρα, πριν καν χτυπήσει;
Είναι δυνατόν;
Ναι.
Ο Αν χαμογελάει.
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Ναι, Τσιόκο. Το τέλος πλησιάζει.
Δύο μεγαλόσωμοι άντρες στη διασταύρωση της οδού Λόουερ 

Ρέιντζ και της Λεωφόρου Σίρκους. Δείχνουν και φωνάζουν. 
Τον αναγνωρίζουν. Είδαν το βίντεό του –όλος ο κόσμος έχει 
δει πλέον το βίντεό του– και θέλουν να τον σταματήσουν. Ίσως 
προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν, πράγμα που του φαίνεται 
εξωφρενικό. Ο Αν επιταχύνει και ο κόσμος σκορπίζεται, αλλά 
οι άντρες παραμένουν στη θέση τους και ενώνουν τα χέρια τους.

Ανόητοι.
Ο Αν κινείται καταπάνω τους, ανάμεσά τους, ρίχνοντάς τους 

στην άκρη και πατώντας έναν από αυτούς, γδέρνοντας ένα χέ-
ρι. Οι άντρες φωνάζουν και κάποιος εμφανίζει ένα πιστόλι με 
αρχαία όψη από το πουθενά. Πατάει τη σκανδάλη, αλλά αντί 
να πυροβολήσει κανονικά, σκάει μέσα στα χέρια του. 

Ο άντρας πέφτει ουρλιάζοντας.
Το όπλο ήταν ελαττωματικό. Παλιό. Χαλασμένο.
Όπως αυτός ΜΠΛΙΝΚΜΠΛΙΝΚΜΠΛΙΝΚ αυτός ο κόσμος. 
Ο Αν μπορεί να ένιωθε συμπόνια για τον άντρα και το κα-

τακρεουργημένο χέρι του, αλλά είναι ο Σανγκ και δε δίνει δε-
κάρα. Πατάει τέρμα το γκάζι και σηκώνεται από τη σέλα και η 
πίσω ρόδα της μηχανής κινείται μπρος πίσω και το σκάει, ενώ 
ένας άντρας ουρλιάζει καθώς το πόδι του πιάνεται στιγμιαία 
κάτω από τη ρόδα και ματώνει και ξεπετσιάζεται.

Το χαμόγελο του Αν γίνεται πλατύ. 
Αφήνει τους άντρες πίσω του. Προσπερνάει ένα κουρείο, 

ένα ζαχαροπλαστείο, ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, ένα 
μαγαζί ηλεκτρονικών ειδών γεμάτο κόσμο. Στις οθόνες που κο-
σμούν τις βιτρίνες του μαγαζιού, ο Αν βλέπει φευγαλέα την ει-
κόνα του kepler 22b.

Ο εξωγήινος αποκαλύφθηκε όταν έκανε την ανακοίνωσή 
του για το Κλειδί του Ουρανού. Το kepler 22b άρχισε να δεί-
χνει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Τώρα, το Endgame είναι 
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αληθινό για όλους. Είναι αληθινό για τους πλούσιους και για 
τους φτωχούς, για τους δυνατούς και για τους αδύναμους. Για 
τους σκληρόκαρδους και τους καλόκαρδους. 

Για όλους.
Και ο Αν το λατρεύει.
Τώρα, όλος ο κόσμος ξέρει ότι τα πρώτα δύο κλειδιά είναι 

μαζί. Ότι τα έχει ο Μακάμπι. Ότι το Endgame συνεχίζει παρά 
τις άστοχες προσπάθειες κάποιων άλλων Παικτών να σταμα-
τήσουν το παιχνίδι. Ότι συνεχίζει παρά τον φόβο και την ελπί-
δα και τον φόνο, ακόμη και την αγάπη.

Το καλύτερο απ’ όλα είναι ότι το kepler 22b είπε στους αν-
θρώπους της Γης ότι δεν μπορούν να σταματήσουν τον Αβαδ-
δών. Ότι ο γιγάντιος αστεροειδής θα πέσει σε λιγότερο από 
τρεις μέρες και κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό.

Ότι εκατομμύρια θα πεθάνουν.
Ο Αν το λατρεύει.
Η μηχανή κουνιέται δεξιά αριστερά. Ο δρόμος φαρδαίνει. 

Το πλήθος χωρίζεται και ο Αν κινείται λίγο πιο γρήγορα, τώ-
ρα φτάνει τα 60 χμ./ώρα. Ρίχνει μια ματιά στο ρολόι της Τσιό-
κο. Βλέπει την ένδειξη της συσκευής εντοπισμού να προβάλ-
λεται πάνω από τα νούμερα.

Μπλιπ-μπλιπ.
Εκεί. Ο Μακάμπι Αντλάι.
Τόσο ΜΠΛΙΝΚ τόσο ΜΠΡΡΡ τόσο κοντά.
Τόσο κοντά, που ο Αν μπορεί να τους μυρίσει.
Ο Αν διασχίζει γρήγορα την οδό Σαίξπηρ Σαράνι, προχω-

ράει δύο τετράγωνα παρακάτω και στρίβει βορειοδυτικά στην 
Παρκ Στριτ. Ξανακοιτάζει το ρολόι του και το βλέπει.

Μπλιπ-μπλιπ.
Μπλιπ-μπλιπ.
Μόνο μερικά τετράγωνα μακριά. 
ΜΠΛΙΝΚμπρρρ
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Η Τσιόκο έπαιζε για τη ζωή.
ΜΠΡΡΡμπλινκ
Αλλά εγώ
ΜΠΡΡΡ

εγώ Παίζω για τον θάνατο.
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ΣΑΡΑ ΑΛΟΠΕΪ, ΙΑΓΚΟ ΤΛΑΛΟΚ, ΑΣΛΙΝΓΚ ΚΟΠ, 
ΠΟΠ ΚΟΠ, ΓΚΡΕΓΚ ΤΖΟΡΝΤΑΝ, ΓΚΡΙΦΙΝ ΜΑΡΣ
Τα Βάθη, 

8

SArAh AlopAy, JAgo TlAloc, 
AiSling kopp, pop kopp, greg 
JordAn, griffin MArrS
The Depths, सूर्य को अन्तिम रेज, Valley of Eternal Life, Sikkim, India

“Everybody chill the fuck out!” a man yells. He’s mid-fifties, weathered, 
drenched in sweat, a little chubby. He stands in the middle of the 
hallway that is crowded with Players and their friends.
Sarah and Jago on one side of the hallway, Aisling Kopp and Greg 
Jordan and Griffin Marrs and Pop Kopp on the other.
Sarah and Jago are at the far end, their backs to an open doorway. The 
Donghu, the Harappan, the Nabataean, and both Earth Key and Sky 
Key had been in the room beyond the doorway not minutes before. 
Baitsakhan was very alive and very intent on killing Shari Chopra 
out of a psychotic sense of revenge, but Maccabee felt sorry for the 
Harappan, and he stopped the Donghu. He was about to take sole 
possession of both Earth Key and Sky Key when Sarah and Jago surged 
into the room. As Baitsakhan lay dying, the Olmec jumped forward 
and attacked Maccabee, and while the fight was close Jago won, 
Maccabee unconscious and heaped over the Donghu. Sarah had a 
chance to kill Little Alice Chopra, the girl who is Sky Key, a death that 
should have put a stop to Endgame.
But Sarah couldn’t do it.
And Jago couldn’t do it either.
Aisling’s squad arrived moments after the fight ended. The Celt had a 
chance to kill Sky Key too, and she tried to take a shot with her long 
sniper rifle, but at the last moment Sky Key reached out and touched 
Earth Key and in a flash of light the little girl disappeared, taking 
Maccabee with her and the mutilated body of Baitsakhan as well.

 Κοιλάδα της Αιώνιας Ζωής, Σικίμ, Ινδία

«Χαλαρώστε όλοι, που να πάρει ο διάολος!» φωνάζει ένας 
άντρας. Είναι γύρω στα πενήντα πέντε, έχει σκαμμένο πρόσω-
πο, είναι μούσκεμα στον ιδρώτα και λίγο γεματούλης. Στέκε-
ται στη μέση του διαδρόμου που είναι γεμάτος από τους Παί-
κτες και τους φίλους τους.

Η Σάρα και ο Ιάγκο στέκονται στην άλλη πλευρά του δια-
δρόμου με την πλάτη γυρισμένη σε μια ανοιχτή πόρτα. Μόλις 
πριν από μερικά λεπτά, στο δωμάτιο πέρα από την πόρτα αυτή 
βρίσκονταν ο Ντονγκχού, η Χαράπεια, ο Ναβαταίος, το Κλει-
δί της Γης και το Κλειδί του Ουρανού. Ο Μπαϊτσακάν ήταν 
ζωντανός και πολύ αποφασισμένος να σκοτώσει τη Σάρι Τσό-
πρα πάνω σε μια ψυχωτική κρίση εκδίκησης, αλλά ο Μακάμπι 
λυπήθηκε τη Χαράπεια και σταμάτησε τον Ντονγκχού. Ήταν 
έτοιμος να κερδίσει τόσο το Κλειδί της Γης όσο και το Κλει-
δί του Ουρανού, όταν η Σάρα και ο Ιάγκο όρμησαν μέσα στο 
δωμάτιο. Ο Μπαϊτσακάν ήταν νεκρός και ο Ολμέκος πήδηξε 
προς τα εμπρός και επιτέθηκε στον Μακάμπι. Και ενώ η μά-
χη ήταν οριακή, νίκησε ο Ιάγκο. Η Σάρα είχε την ευκαιρία να 
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σκοτώσει τη μικρή Άλις Τσόπρα, το κορίτσι που είναι το Κλειδί 
του Ουρανού, ένας θάνατος που θα έβαζε τέλος στο Endgame. 

Αλλά η Σάρα δεν μπόρεσε να το κάνει.
Ούτε ο Ιάγκο μπόρεσε να το κάνει.
Η ομάδα της Άσλινγκ έφτασε μερικά λεπτά μετά το τέλος 

της μάχης. Η Κέλτισσα είχε, επίσης, την ευκαιρία να σκοτώσει 
το Κλειδί του Ουρανού και προσπάθησε να πυροβολήσει με το 
τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή της, αλλά την τελευταία στιγμή το 
Κλειδί του Ουρανού άπλωσε το χέρι του και άγγιξε το Κλειδί 
της Γης και το μικρό κορίτσι εξαφανίστηκε μέσα σε μια ξαφ-
νική λάμψη, παίρνοντας μαζί του τον αναίσθητο Μακάμπι και 
το ακρωτηριασμένο σώμα του Μπαϊτσακάν.

Ο μόνος ζωντανός που έχει απομείνει σ’ εκείνο το δωμάτιο 
είναι η Σάρι Τσόπρα με ένα μεγάλο καρούμπαλο στο κεφάλι 
της, στο σημείο όπου τη χτύπησε ο Μακάμπι. Θα μπορούσε να 
τη σκοτώσει και αυτήν, αλλά ίσως από οίκτο, ηθική υποχρέω-
ση ή ενσυναίσθηση, ο Μακάμπι την άφησε να ζήσει.

Κανένας τους δεν ξέρει πού βρίσκεται τώρα ο Μακάμπι και 
τα κλειδιά. Μπορεί να είναι στη Βολιβία, στον πάτο της θάλασ-
σας ή σε μια τελική ακρόαση του Endgame με το ίδιο το ke-
pler 22b.

Το μόνο που έχει απομείνει εδώ, στο κατεστραμμένο φρού-
ριο των Χαράπειων λαξευμένο στα Ιμαλάια του Σικίμ, είναι αυ-
τοί οι Παίκτες και οι φίλοι της Άσλινγκ.

Το μόνο που έχει απομείνει είναι ο φόβος, ο θυμός και η 
σύγχυσή τους.

Και τα όπλα τους.
Τα περισσότερα από τα οποία στοχεύουν το ένα το άλλο.
«Απλώς χαλαρώστε», εκλιπαρεί ο άντρας για άλλη μια φορά. 

«Δεν είναι ανάγκη να πεθάνει κανένας άλλος σήμερα», λέει.
Εσύ ίσως, σκέφτεται η Σάρα με το πιστόλι της να σημαδεύει 

τον λαιμό του. Η Σάρα αρνήθηκε να σκοτώσει τη μικρή Τσό-
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πρα, αλλά δε θα σκεφτόταν δεύτερη φορά να πυροβολήσει τού-
το τον άντρα ή τους ανθρώπους που είναι μαζί του, αν αυτό ση-
μαίνει ότι θα δραπετεύσει.

Ο άντρας προχωράει γύρω από την Άσλινγκ Κοπ και βάζει 
το χέρι του πάνω στην κάννη του τουφεκιού της, χαμηλώνο-
ντάς το δύο ίντσες. Τώρα σημαδεύει το στήθος αντί για το μέ-
τωπο της Σάρα. Το άλλο χέρι του άντρα είναι άδειο και η πα-
λάμη του ανοιχτή προς τα εμπρός. Τα μάτια του είναι ορθάνοι-
χτα και ικετευτικά. Η ανάσα του κοφτή. 

Ένας ειρηνοποιός, σκέφτεται η Σάρα.
Γλείφει τα χείλια του.
Η Σάρα λέει: «Θα χαλαρώσω όταν δε θα στέκεται κανένας 

από σας εμπόδιο στον δρόμο μας». Η φωνή της είναι ήρεμη. Η 
Σάρα παρατηρεί ότι η Άσλινγκ Κοπ είναι αναψοκοκκινισμέ-
νη. Έχει μια κηλίδα αίματος πάνω στο δέρμα της – ίσως δική 
της, αλλά το πιθανότερο όχι.

Αίμα. Και ιδρώτας. Και βρομιά.
Η Άσλινγκ ρωτάει: «Πού είναι το Κλειδί του Ουρανού;»
Το όπλο της Σάρα είναι ελαφρύ. Μία σφαίρα. Ίσως δύο.
«Φύγε από τη μέση», επιμένει ο Ιάγκο. Σημαδεύει το κεφάλι 

της Άσλινγκ με το πιστόλι του. Είναι διαφορετική από την τε-
λευταία φορά που την είδε. Πιο μεγάλη, πιο σκληρή, πιο θλιμ-
μένη. Όλοι πρέπει να δείχνουν έτσι. Το Endgame ήταν πιο απλό 
στα πρώτα στάδια, πριν βρεθεί κάποιο από τα κλειδιά. Τώρα 
είναι απείρως πιο περίπλοκο.

«Δεν πάμε πουθενά», λέει η Άσλινγκ δίχως να παίρνει το 
βλέμμα της από τη Σάρα. «Όχι μέχρι να βρούμε πού είναι το 
Κλειδί του Ουρανού».

«Ε, δεν είναι εδώ», σχολιάζει η Σάρα.
Ρίξ’ της! προστάζει τον εαυτό της η Σάρα. Κάν’ το!
Αλλά δεν το κάνει. 
Δεν μπορεί.
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Η Άσλινγκ προσπάθησε να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε η 
Σάρα. Προσπάθησε να σκοτώσει το μικρό κορίτσι. 

Η Άσλινγκ προσπάθησε να σταματήσει το Endgame.
Που σημαίνει ότι η Άσλινγκ και οι φίλοι της δεν μπορεί να 

είναι τόσο κακοί.
Η Σάρα ρίχνει μια ματιά στους άλλους άντρες μέσα στο δω-

μάτιο, αυτούς που δεν έχουν μιλήσει. Ο ένας είναι ηλικιωμέ-
νος αλλά εντυπωσιακός, το ένα μάτι θολό και άσπρο. Ίσως 
πρώην Παίκτης Λα Τεν. Ο άλλος άντρας είναι μεσήλικος, συ-
νομήλικος του ειρηνοποιού. Έχει μια μπαντάνα δεμένη γύρω 
από το κεφάλι του, φοράει στρογγυλά γυαλιά και είναι ζωσμέ-
νος με ένα, απ’ ό,τι φαίνεται, βαρύ σακίδιο γεμάτο όργανα επι-
κοινωνίας. Κουβαλάει και ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή, 
που δεν μπαίνει στον κόπο να το στρέψει ενάντια σε κανέναν. 
Αντί γι’ αυτό, χώνει το χέρι του μέσα στην τσέπη του πουκαμί-
σου του και βγάζει ένα στριφτό τσιγάρο. Το βάζει στο στόμα 
του, αλλά δεν το ανάβει.

Και οι δύο άντρες φαίνονται εξαντλημένοι.
Μεγάλη μέρα, σκέφτεται η Σάρα.
Μεγάλη εβδομάδα.
Μεγάλη κωλο-ζωή.
Η Σάρα σκέφτεται ότι θα μπορούσε να κάνει ένα άλμα 

προς τα πίσω πυροβολώντας και να σκοτώσει τον ειρηνοποιό. 
Η Άσλινγκ θα ανταπέδιδε αμέσως τα πυρά, αλλά από τη στιγ-
μή που ο ειρηνοποιός έχει το χέρι του ακουμπισμένο πάνω στο 
τουφέκι της, αυτή η βολή θα αστοχούσε. Ο Ιάγκο θα σκότωνε 
την Άσλινγκ. Έπειτα, θα καθάριζαν τον γερο-Κέλτη και τον 
χίπι με το γουόκι τόκι. Με την προϋπόθεση ότι κανένας άλλος 
δεν είναι κρυμμένος εκεί κοντά, εκείνη και ο Ιάγκο θα μπορού-
σαν να χαλαρώσουν, να πέσουν ο ένας στην αγκαλιά του άλ-
λου και να ξεφυσήξουν. Θα μπορούσαν να φύγουν αλώβητοι. 
Θα μπορούσαν να συνεχίσουν την αποστολή τους και να στα-
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ματήσουν το Endgame. Η Σάρα υπολογίζει ότι οι πιθανότητές 
τους να σκοτώσουν αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους είναι 60 
ή 65 τοις εκατό. Όχι άσχημο ποσοστό, αλλά ούτε και μεγάλο.

«Μην το κάνεις», λέει ο ειρηνοποιός λες και διαβάζει τις 
σκέψεις της Σάρα. 

«Γιατί όχι;» ρωτάει εκείνη.
«Απλώς άκουσέ με». Ρίχνει μια ματιά στην Άσλινγκ. «Σε 

παρακαλώ».
«Ξεκινάμε», μουρμουρίζει ο άντρας με το τσιγάρο σπάζοντας 

τη σιωπή. Ο ηλικιωμένος με το άσπρο μάτι δε βγάζει άχνα, το 
βλέμμα του πηγαινοέρχεται από τον έναν στον άλλον. 

Ο άντρας λέει: «Το όνομά μου είναι Γκρεγκ Τζόρνταν. Είμαι 
συνταξιούχος, παλαίμαχος της CIA με εμπειρία είκοσι χρόνων 
και βάλε. Είμαι συνεργάτης –όχι, φίλος– της Άσλινγκ από εδώ. 
Ξέρω τα πάντα για το Endgame. Ίσως περισσότερα απ’ όσα 
ξέρει ο καθένας σας γι’ αυτό, είτε το πιστεύετε είτε όχι». Ρί-
χνει μια ματιά στην Άσλινγκ. «Περισσότερα απ’ όσα έχω αφή-
σει να εννοηθεί», λέει με απολογητικό ύφος. Το αριστερό μάτι 
της Άσλινγκ συσπάται. Ο ηλικιωμένος άντρας εκπνέει δυνατά. 
«Τέλος πάντων, έχω δει κάμποσες μεξικάνικες μονομαχίες*, 
και η συγκεκριμένη πληροί όλα τα κριτήρια. Μια λάθος κίνη-
ση και εύκολα πεθαίνουμε όλοι σ’ αυτό τον διάδρομο. Όπως 
είπα, κανένας άλλος δε χρειάζεται να πεθάνει σήμερα. Πολ-
λοί άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει». Η Σάρα δεν ξέρει για τι 
πράγμα μιλάει. Δεν ξέρει ότι η Άσλινγκ, ο Γκρεγκ και οι άλλοι 
δύο άντρες –και μια επιπλέον γυναίκα, νεκρή πια, με το όνο-
μα Μπρίτζετ Μακ Κλόσκι– είχαν περάσει τη χθεσινή μέρα δια-
σχίζοντας το βουνό και σκοτώνοντας όποιον έβρισκαν μπρο-

* Ένοπλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα που 
έχουν καταλάβει τέτοια θέση, ώστε κανένα τους να μην μπορεί να επιτεθεί 
ή να υποχωρήσει παραμένοντας αλώβητο. (Σ.τ.Μ.)
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στά τους. Σκοτώνοντας, σκοτώνοντας, σκοτώνοντας. Μέχρι το 
τέλος της μέρας πολλοί, πάρα πολλοί Χαράπειοι είχαν πεθά-
νει. Πολύ περισσότεροι από 50.

Πάρα πολλοί.
Ο άντρας αναστενάζει. «Ας μην αυξήσουμε τον αριθμό των 

νεκρών».
Η Άσλινγκ κυρτώνει τους ώμους, είναι προφανές ότι οι ενο-

χές της αυξάνονται. Μέχρι στιγμής τα λόγια του Γκρεγκ Τζόρ-
νταν βγάζουν νόημα. Οι σφαίρες παραμένουν στη θαλάμη. Τα 
πόδια παραμένουν στυλωμένα στο έδαφος. Τα πρόσωπα της 
Σάρα και του Ιάγκο λένε Συνέχισε.

Ο Γκρεγκ Τζόρνταν συνεχίζει. «Θα το παίξω κορόνα γράμ-
ματα και θα πω ότι νομίζω πως όλοι μπορούμε να γίνουμε φί-
λοι. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα – συγκεκριμένα, 
να βάλουμε ένα τέλος σ’ αυτή την τρέλα. Έχω δίκιο; Τι λέτε, 
παιδιά; Φίλοι; Τουλάχιστον μέχρι να μας δοθεί η ευκαιρία να 
συζητήσουμε για λίγα λεπτά και να βγούμε απ’ αυτό το οχυρό 
των Ιμαλαΐων;»

Παύση. 
Έπειτα, ο Ιάγκο ψιθυρίζει: «Χέσ’ τους αυτούς τους τύπους, 

Σάρα».
Και ένα κομμάτι της Σάρα τείνει να συμφωνήσει, αλλά πριν 

κάνει κάτι βιαστικό, η Άσλινγκ ρωτάει: «Γιατί δεν τη σκότωσες, 
Σάρα; Γιατί δεν μπόρεσες να το κάνεις;» Καθώς μιλάει, χαμη-
λώνει το τουφέκι της στο πλευρό της. Τώρα, η Άσλινγκ είναι 
τελείως ανυπεράσπιστη και αυτό έχει κάποια αξία.

Η Κέλτισσα προσπερνάει τον Γκρεγκ Τζόρνταν. «Γιατί;» 
επαναλαμβάνει κοιτάζοντας επίμονα τη Σάρα, η φωνή της λί-
γο πιο δυνατή από ψίθυρο.

Η Άσλινγκ θέλει απεγνωσμένα να τελειώσει το παιχνίδι. 
Θέλει να το σταματήσει, θέλει να σώσει ζωές. Όπως η Σάρα 
και ο Ιάγκο.
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Η Σάρα νιώθει ένα σφυροκόπημα στον βραχίονά της που 
της υπενθυμίζει ότι δέχτηκε έναν πυροβολισμό στη μάχη με τον 
Μακάμπι και τον Μπαϊτσακάν και το τραύμα της χρειάζεται 
φροντίδα. Νιώθει το κεφάλι της να γυρίζει λιγάκι. Η λαβή της 
στο πιστόλι χαλαρώνει. «Ξέρω ότι έπρεπε να…»

«Και βέβαια έπρεπε, γαμώτη μου», λέει η Άσλινγκ. 
«Ήθελα να σταματήσει. Είχα ανάγκη να σταματήσει».
«Τότε, έπρεπε να πατήσεις τη σκανδάλη!»
«Έχεις… έχεις δίκιο. Αλλά είχα ανάγκη να σταματήσει», 

επαναλαμβάνει η Σάρα.
«Δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να πεθάνει εκείνο το 

κορίτσι», επισημαίνει η Άσλινγκ.
«Δεν εννοώ αυτό», λέει η Σάρα και η φωνή της πέφτει μισή 

οκτάβα. «Θέλω κι εγώ να σταματήσει το Endgame, Άσλινγκ, 
αλλά είχα ανάγκη –τι είπες μόλις τώρα, Γκρεγκ;– η τρέλα; Είχα 
ανάγκη να σταματήσει η τρέλα. Η τρέλα μέσα στο μυαλό μου. 
Αν πατούσα τη σκανδάλη, τότε αυτό θα με είχε… θα με είχε…»

«Θα σε είχε καταστρέψει», συμπληρώνει ο Ιάγκο, χαλα-
ρώνοντας κι αυτός ελαφρώς τις άμυνές του. «Κι εγώ προσπά-
θησα, Κέλτισσα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Μπορεί να ήταν 
εγωιστικό, αλλά νομίζω ότι η Σάρα είχε δίκιο που δε σκότωσε 
το Κλειδί του Ουρανού. Ήταν ένα παιδί. Ένα μωρό. Ανεξάρ-
τητα από το τι θα συμβεί, είχε δίκιο».

Η Άσλινγκ αναστενάζει. «Γαμώτο». Για μια στιγμή κανένας 
δε μιλάει. «Το ’πιασα. Η αλήθεια είναι ότι σε όλο τον δρόμο 
μέχρι να φτάσουμε εδώ πάνω, προσευχόμουν ότι δε θα χρεια-
ζόταν να το κάνω εγώ από κοντά και αυτοπροσώπως. Ότι θα 
έβλεπα καθαρά τον στόχο και θα έριχνα από μακριά». Σπρώ-
χνει απότομα το τουφέκι της και ρίχνει μια ματιά πίσω από τη 
Σάρα, στο σκοτεινό δωμάτιο στο τέλος του διαδρόμου. «Αλλά 
μάλλον αστόχησα, έτσι δεν είναι;»

Η Σάρα γνέφει καταφατικά. «Χάθηκε. Επαναλάμβανε 
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“Κλειδί της Γης”, ξανά και ξανά και νομίζω ότι το άγγιξε και…» 
Ο Ιάγκο κροταλίζει τα δάχτυλά του. «Παφ».
«Τι εννοείς “παφ”;» ρωτάει ο Τζόρνταν. 
«Απλώς εξαφανίστηκαν», απαντά η Σάρα. «Δεν είναι τό-

σο παράξενο, αν σκεφτείς ότι πριν από περίπου τριάντα λε-
πτά, ο Ιάγκο, εγώ και οι άλλοι δύο Παίκτες βρισκόμασταν στη 
Βολιβία».

«Μαλακίες», κάνει η Άσλινγκ.
«Τι, δεν τηλεμεταφερθήκατε και εσείς εδώ;» ρωτάει ο Ιά-

γκο προσπαθώντας να αστειευτεί, ενώ ακόμη σημαδεύει την 
Άσλινγκ στον κρόταφο.

Την Άσλινγκ δεν την ενδιαφέρει πια. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που τη σημαδεύουν με όπλο και δε θα είναι η τελευταία. «Όχι, 
δεν τηλεμεταφερθήκαμε», αποκρίνεται η Άσλινγκ. «Μόνο πα-
λιά, παραδοσιακά αεροπλάνα, τρένα και αυτοκίνητα… Και πό-
δια. Πολλά πόδια».

«Αλλά το Κλειδί του Ουρανού – χάθηκε στ’ αλήθεια, έτσι 
δεν είναι;» ρωτάει ο Τζόρνταν.

Η Σάρα γνέφει καταφατικά. «Η μητέρα της είναι εκεί μέ-
σα, όμως».

Η Άσλινγκ σαστίζει και προσπαθεί να κοιτάξει μέσα στο 
δωμάτιο. «Ποια – η Τσόπρα;»

«Ναι», λέει η Σάρα.
«Ζωντανή;» ρωτάει η Άσλινγκ, η φωνή της λίγο πιο απεγνω-

σμένη απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς.
«Sí», απαντάει ο Ιάγκο. 
«Σκατά», λέει ο Τζόρνταν. «Αυτό δεν είναι καλό».
«Γιατί όχι;» ρωτάει η Σάρα.
Η Άσλινγκ λέει: «Μόλις… ε… σκοτώσαμε όλη της την οι-

κογένεια».
«Que – τι;» κάνει ο Ιάγκο. 
«Αυτό είναι ένα οχυρό των Χαράπειων», εξηγεί ο γέρος από 
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το πίσω μέρος του δωματίου, τα λόγια του ντυμένα με υπερηφά-
νεια. «Μόνο που δεν ήταν αρκετά καλά οχυρωμένο».

«Δε θα με συμπαθεί πολύ όταν ξυπνήσει», λέει η Άσλινγκ. 
«Ούτε κι εγώ θα με συμπαθούσα».

«Σκατά», σχολιάζει η Σάρα.
«Sí. Mierda».
«Θα πρέπει να τη σκοτώσουμε», λέει ο γέρος.
Αλλά η Άσλινγκ σηκώνει το χέρι της. «Όχι. Ο Τζόρνταν έχει 

δίκιο. Πάει πολύ για σήμερα. Μαρς» –η Σάρα και ο Ιάγκο συ-
νειδητοποιούν ότι η Άσλινγκ μιλάει στον άντρα με το γουόκι 
τόκι– «μπορείς να την κρατήσεις σαν Ωραία Κοιμωμένη, έτσι 
δεν είναι;»

«Βέβαια, κανένα πρόβλημα», απαντά ο Μαρς, η φωνή του 
είναι ένρινη και τσιριχτή.

Ο Τζόρνταν λέει: «Έι, δείχνουμε όλοι χαλαροί. Είμαστε 
χαλαροί, έτσι;»

«Παραπάνω από χαλαροί», λέει η Σάρα. Αλλά καταλαβαί-
νει πού το πάει και χαμηλώνει το όπλο της. Το ίδιο κάνει και 
ο Ιάγκο.

Η Άσλινγκ ακουμπάει το τουφέκι της στο δάπεδο. «Σάρα, 
Ιάγκο, ακούστε. Εγώ έχω τελειώσει με το παιχνίδι. Για κάποιο 
διάστημα σκεφτόμουν ότι θα προσπαθούσα να κερδίσω, αλλά 
εδώ δεν υπάρχουν νικητές. Είμαστε όλοι χαμένοι – ίσως εκείνος 
που θα κερδίσει αποδειχτεί ο μεγαλύτερος χαμένος απ’ όλους. 
Ποιος θα ήθελε να ζήσει στη Γη αν είναι άσχημη, ετοιμοθάνα-
τη και μες στη μιζέρια; Εγώ όχι».

«Ούτε κι εγώ», λέει η Σάρα ενώ σκέφτεται πάλι ότι έθεσε τα 
πάντα σε κίνηση όταν πήρε το Κλειδί της Γης στο Στόουνχεντζ. 

Σκέφτεται πάλι τον Κρίστοφερ και την ενοχή της.
Η Άσλινγκ πλησιάζει σιγά σιγά τη Σάρα απλώνοντάς της 

το χέρι. «Όταν αρχίσαμε τη συνεργασία με τον Τζόρνταν και 
τον Μαρς, τους είπα ότι αν δεν καταφέρναμε να κερδίσουμε 
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το Endgame, τότε θα προσπαθούσαμε να βρούμε Παίκτες με 
τις ίδιες απόψεις. Θα τους προτείναμε να συνεργαστούν μαζί 
μας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλο αυτό το γαμημέ-
νο μπάχαλο. Για παράδειγμα, αν βρω ποτέ τον Χιλάλ, θέλω να 
πολεμήσω μαζί του. Είχε δίκιο τότε, στο Κάλεσμα. Θα έπρεπε 
να είχαμε συνεργαστεί τότε. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πολύ 
αργά να συνεργαστούμε τώρα».

Η Σάρα πλησιάζει, αλλά δεν πιάνει το χέρι της Άσλινγκ. 
«Πώς ξέρουμε ότι μπορούμε να σε εμπιστευτούμε;»

Η Άσλινγκ συνοφρυώνεται και οι γωνίες του στόματός της 
σηκώνονται. «Δεν μπορείτε. Όχι ακόμη».

«Η εμπιστοσύνη κερδίζεται», λέει η Σάρα, σαν να παραθέ-
τει κάποιο ρητό από εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

Η Άσλινγκ κουνάει το κεφάλι της. Το έχει ξανακούσει αυ-
τό. Όλοι το έχουν ξανακούσει. «Σωστά. Αλλά μπορείτε να έχε-
τε λίγη πίστη. Δε σε πυροβόλησα όταν προσπάθησα να σκο-
τώσω το Κλειδί του Ουρανού. Δε σε πυροβόλησα πισώπλατα 
στην Ιταλία, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, αν και μάλλον έπρε-
πε να το είχα κάνει. Ο Ποπ από εκεί σίγουρα το πιστεύει» –ο 
ηλικιωμένος άντρας βγάζει ένα μουγκρητό– «και μόλις πριν 
από μερικές μέρες, το ίδιο σκεφτόμουν κι εγώ. Αλλά ίσως να 
μην το έκανα για να μπορέσουμε να συναντηθούμε τώρα, αυ-
τή τη στιγμή. Ίσως να μην το έκανα, γιατί εμείς οι τρεις ακό-
μη δεν έχουμε τελειώσει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, σωστά;» 

«Sí. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», μουρμουρίζει ο Ιάγκο. 
Η Άσλινγκ λέει: «Αν προσπαθήσουμε να σταματήσουμε μα-

ζί αυτό το πράγμα, αν προσπαθήσουμε στ’ αλήθεια, τότε δε θα 
σας πειράξω. Κανένας από αυτούς τους τύπους δε θα το κάνει. 
Σας δίνω τον λόγο μου».

Η Σάρα αγκαλιάζει το αριστερό τραυματισμένο χέρι της. 
Καρφώνει τον Ιάγκο και γέρνει το κεφάλι της. Ξαφνικά το μό-
νο που θέλει είναι να αποκοιμηθεί στην αγκαλιά του. Μπορεί 
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να καταλάβει ότι το ίδιο θέλει κι αυτός. Της γνέφει κοφτά. Η 
Σάρα ακουμπάει πάνω στο κορμί του.

«Έγινε, Άσλινγκ Κοπ», λέει ο Ιάγκο για λογαριασμό και των 
δυο τους. Απλώνει το χέρι του και πιάνει της Κέλτισσας. «Θα 
πιστέψουμε σ’ εσένα και το ίδιο θα κάνεις κι εσύ μ’ εμάς. Θα 
βάλουμε τέλος στο Endgame. Μαζί. Έχω πολλές ερωτήσεις, 
αλλά μία από αυτές δεν μπορεί να περιμένει».

Η Άσλινγκ χαμογελάει. Είναι σαν να φύσηξε μια ριπή ανέ-
μου μέσα στον διάδρομο. Το νιώθει και η Σάρα και πλημμυρί-
ζει ανακούφιση. Τέρμα οι μάχες για σήμερα. Ο Τζόρνταν σφυ-
ρίζει χαμηλόφωνα και ο Μαρς ανάβει το τσιγάρο του. Διασχί-
ζει τον διάδρομο και μουρμουρίζει ότι πρέπει να ελέγξει τη Σά-
ρι Τσόπρα ή κάτι τέτοιο, καθώς περνάει μπροστά από τη Σά-
ρα και τον Ιάγκο. Ο μόνος που κάθεται σε αναμμένα κάρβου-
να είναι ο ηλικιωμένος άντρας.

Η Άσλινγκ τον αγνοεί και εστιάζει όλη την προσοχή της 
στους καινούργιους συμμάχους της. Στους καινούργιους πιθα-
νούς φίλους της. «Ποια είναι αυτή η ερώτηση, Ιάγκο Τλαλόκ;»

«Αφού το Κλειδί του Ουρανού επέζησε και χάσαμε την ευ-
καιρία μας, πώς θα σταματήσουμε τώρα το Endgame;»

Η Άσλινγκ κοιτάζει τον Τζόρνταν. «Υποθέτω ότι εδώ ανα-
λαμβάνεις εσύ, έτσι δεν είναι;»

Ο Τζόρνταν ανασηκώνει αδιάφορα τους ώμους. «Ναι».
Η Άσλινγκ βγάζει έναν αναστεναγμό. «Τζόρνταν, ξέρω ότι 

κρύβεις κάτι από τη μέρα που γνωριστήκαμε. Λοιπόν, είσαι 
έτοιμος να προχωρήσεις στο παρασύνθημα;»

Ο Μαρς γελάει δυνατά από το διπλανό δωμάτιο. Ο Τζόρ-
νταν ισιώνει την πλάτη του. Λέει: «Φίλοι, ήρθε η ώρα να γνω-
ρίσετε τη Στέλα Βίκτορι».
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ΜΑΚΑΜΠΙ ΑΝΤΛΑΪ, ΜΙΚΡΉ ΑΛΙΣ ΤΣΟΠΡΑ
Νεκροταφείο Σάουθ Στριτ Παρκ, Καλκούτα, Ινδία

Ο Μακάμπι ανάβει έναν αναπτήρα Zippo. Η φλόγα πετάγε-
ται ξαφνικά και τρεμοσβήνει. Βρίσκονται μέσα σε μια μικρή, 
ολοσκότεινη αίθουσα, μια αίθουσα την οποία ο Μακάμπι δεν 
αναγνωρίζει. Προφανώς, ο Μακάμπι τηλεμεταφέρθηκε και πά-
λι σε κάποιο μέρος παρά τη θέλησή του. 

Χαμηλώνει τη φλόγα και εκεί, ναι, είναι το Κλειδί του Ουρα-
νού. Τρέμει μπροστά του. Μεγάλα μάτια, όμορφα σκούρα μαλ-
λιά. Γροθιές σφιγμένες στο στήθος. Ένα τρομοκρατημένο παιδί.

Το μόνο που καταφέρνει να πει το παιδί είναι: «Ε-ε-ε-ε-ε-εσύ».
«Το όνομά μου είναι Μακάμπι Αντλάι. Είμαι Παίκτης, όπως 

η μητέρα σου». Οι λέξεις του είναι κοφτές, η φωνή του ένρινη 
από το ξύλο που του είχε ρίξει ο Ιάγκο Τλαλόκ προτού ξυπνή-
σει εδώ, μες στο σκοτάδι. Σηκώνει το χέρι του και ξαναβάζει 
το σαγόνι του στη θέση του με ένα δυνατό κρακ!

«Ε-ε-ε-ε-εσύ».
Πονάει όλο του το σώμα, ειδικά τα αχαμνά, το στομάχι του, 

το αριστερό δαχτυλάκι του και το σαγόνι του. Το δαχτυλάκι εί-
ναι τελείως λυγισμένο προς τα πίσω. Τουλάχιστον έχει το δα-
χτυλίδι του. Κλείνει καλά το καπάκι του, έτσι ώστε να σκεπάζε-
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ται η δηλητηριώδης βελόνα, και έπειτα ισιώνει το δάχτυλό του 
πιέζοντάς το με έναν κρότο πάνω στον μηρό του. Ένας οξύς 
πόνος απλώνεται κατά μήκος του χεριού του και φτάνει ως τον 
λαιμό του. Το δάχτυλο δε λυγίζει στις αρθρώσεις, αλλά δε σχη-
ματίζει πια παράξενη γωνία. 

Όταν θα κερδίσω αυτό το πράγμα, δε θα έχει απομείνει σχε-
δόν τίποτε από μένα, σκέφτεται.

«Ε-ε-ε-ε-ε-εσύ», ξαναλέει το κορίτσι.
Προχωράει προς το μέρος της. Εκείνη μαζεύεται. Το χρώ-

μα φεύγει από το πρόσωπό της. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύ-
τερη από τριών ετών. Τόσο μικρή… Τόσο αθώα… Τόσο άδικο 
αυτό που της έχει συμβεί.

«Το παιχνίδι είναι μια μαλακία», είχε πει η Σάρι Τσόπρα. 
Και αυτή τη στιγμή, ο Μακάμπι συμφωνεί μαζί της. Συνειδη-
τοποιεί ότι αυτό ήταν το συναίσθημα που πρέπει να έσωσε τη 
ζωή της Σάρι – αυτό που τον προέτρεψε να την αφήσει αναί-
σθητη αντί να την πυροβολήσει. Τώρα που κοιτάζει την Άλις, 
δε μετανιώνει για την απόφασή του.

Τόσο μικρή…
«Η μητέρα σου ζει», λέει ο Μακάμπι. «Την έσωσα από έναν 

κακό άνθρωπο. Ερχόταν να της κάνει κακό και εγώ… εγώ τον 
σταμάτησα». Παραλίγο να πει «σκότωσα», αλλά αυτό θα ήταν 
ανάρμοστο, έτσι δεν είναι; Για ένα παιδί; «Ζει, αλλά δεν είναι 
εδώ – όπου και αν βρισκόμαστε».

«Ε-ε-ε-ε-εσύ», επαναλαμβάνει εκείνη γουρλώνοντας τα μά-
τια της.

Ο Μακάμπι σέρνει και το άλλο πόδι του προς τα εμπρός, το 
σαγόνι του ακουμπά το στέρνο του, ενώ το πίσω μέρος του κε-
φαλιού του γδέρνει το πέτρινο ταβάνι. Ο αέρας είναι νοτισμέ-
νος. Ο μόνος ήχος που ακούγεται είναι η αναπνοή τους. Ο Μα-
κάμπι τής κουνάει τα δάχτυλά του, το ακίνητο δαχτυλάκι του 
σαν ένα κλαδί που ξεφυτρώνει από το χέρι του. «Μη φοβάσαι, 
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γλυκιά μου. Δε θα σε πειράξω. Υποσχέθηκα στη μητέρα σου 
ότι δε θα το κάνω και το εννοούσα». Σκοντάφτει σε κάτι. Κοι-
τάζει προς τα κάτω. Ένας σωρός από ύφασμα.

«Ε-ε-ε-ε-εσύ. Από το όνειρό μου. Εσύ-εσύ-εσύ κάνεις κα-
κό στους ανθρώπους…»

«Δε θα σου κάνω κακό», επαναλαμβάνει. Χαμηλώνει τον 
αναπτήρα και σπρώχνει με το πόδι του το αντικείμενο πάνω 
στο πάτωμα. Είναι βαρύ. Κοιτάζει. Ένα άκρο. Ένα πόδι. Μια 
τρύπα στην τσέπη του στρατιωτικού παντελονιού, στο ύψος του 
μηρού. Σαρώνει τον αέρα με τον Zippo φωτίζοντας το πιτσιλι-
σμένο με αίμα πρόσωπο του Μπαϊτσακάν, τα μάτια του κενά 
και άδεια, το στόμα να χάσκει, ο λαιμός ξεσκισμένος από το 
βιονικό χέρι που εξακολουθεί να κρατάει σφιχτά την αυχενι-
κή μοίρα της σπονδυλικής του στήλης. 

Μπαϊτσακάν.
Πάρε. 
Σκότωσε.
…
Χάσε. 
Το δικό του Endgame έχει τελειώσει.
Στα τσακίδια.
Ο Μακάμπι φτύνει στο πάτωμα ενώ το κορίτσι βγάζει μια 

άναρθρη κραυγή και δείχνει. «Όχι! Όχι εσύ! Αυτός! Αυτός 
είναι! Αυτός έκοψε το δάχτυλο της μαμάς! Αυτός έκανε κακό 
στους ανθρώπους! Αυτός είναι! Αυτός είναι!»

Ο Μακάμπι κλοτσάει το πτώμα του Ντονγκχού προκειμένου 
να γυρίσει μπρούμυτα. Μπαίνει ανάμεσα στο Κλειδί του Ουρα-
νού και στον Μπαϊτσακάν. Το κορίτσι δε θα έπρεπε να το δει 
αυτό. Κανένα παιδί δε θα έπρεπε να το δει αυτό.

«Μη φοβάσαι. Είσαι ασφαλής. Δεν μπορεί να σε πειράξει».
«Η μαμά».
«Ούτε εκείνη μπορεί να πειράξει. Όχι πια».
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Ξαφνικά, ο Μακάμπι φοβάται ότι και η Σάρι ταξίδεψε στο 
μέρος όπου βρίσκονται εκείνοι. Το ίδιο και ο Ολμέκος και ίσως 
και η Καχόουκια. Κάνει μια περιστροφή ψάχνοντας στο υπό-
λοιπο δωμάτιο, αλλά δεν είναι κανένας εκεί. Είναι μόνο εκεί-
νος, το Κλειδί του Ουρανού και– 

«Το Κλειδί της Γης!» λέει. 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;

Το κορίτσι τρέμει. Πετάγεται όρθια και έπειτα το κορμί της 
γίνεται άκαμπτο σαν δαιμονισμένης. Το δεξί χέρι πέφτει στο 
πλάι, το αριστερό τινάζεται προς τα έξω με την παλάμη στραμ-
μένη προς τα πάνω. Ο Μακάμπι σκύβει κοντά της. Εκείνη δεν 
κινείται. Είναι σαν να εξαφανίστηκε ο φόβος της και να αντι-
καταστάθηκε από ένα κενό. Σοκ, σκέφτεται ο Μακάμπι. Ή ίσως 
κάποια πιο ισχυρή δύναμη. 

Κοιτάζει μέσα στο χέρι της. Μια μικρή μπάλα. Το Κλειδί 
της Γης. 

Της το αρπάζει. Το μέτωπό της συσπάται, αλλά πέρα απ’ αυ-
τό, παραμένει ανέκφραστη. 

«Αυτό θα το κρατήσω». Το χώνει σε μια τσέπη του γιλέκου 
του με φερμουάρ και το χτυπάει απαλά.

«Το Κλειδί της Γης», λέει εκείνη.
«Ακριβώς», απαντά. Επιθεωρεί το μικρό δωμάτιο. Πού διάο-

λο είμαστε; Το πάτωμα είναι χωμάτινο, όλα τα άλλα είναι από 
άχρωμη πέτρα. Δεν υπάρχουν παράθυρα, ούτε πόρτες. Κανέ-
νας τρόπος να μπεις ή να βγεις. Καθώς κοιτάζει ολόγυρά του, 
διατρέχει τον κορμό του με τα δάχτυλά του για να δει τι δια-
θέτει από εργαλεία. Δεν έχει όπλα, αλλά έχει το smartphone 
του, ένα πακέτο τσίχλες και το αρχαίο σπαθί των Ναβαταίων. 

Κυριεύεται από ένα κύμα πόνου καθώς η αδρεναλίνη φεύ-
γει από τον οργανισμό του. Συνειδητοποιεί ότι όλα όσα συνέ-
βησαν πρόσφατα –το ότι βρήκε τη Σάρα και τον Ιάγκο στη Βο-
λιβία, το ότι τους ακολούθησε στα ερείπια του Τιαουανάκο, το 
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ότι τηλεμεταφέρθηκε κάπου μέσω εκείνης της αρχαίας πύλης, 
το ότι πολέμησε, σκότωσε, πολέμησε ξανά και κατόπιν νική-
θηκε από τον αεικίνητο Ολμέκο, που είναι πενήντα ή εξήντα 
λίβρες ελαφρύτερος από εκείνον, και μετά τηλεμεταφέρθηκε 
για άλλη μια φορά– όλα αυτά συνέβησαν πιθανόν μέσα στις 
δύο τελευταίες ώρες.

Πρέπει να ξεκουραστεί. Σύντομα. 
«Το Κλειδί της Γης λέει ότι…» λέει το κορίτσι μονότονα.
Το μπατζάκι του πάλλεται.
«…λέει ότι κάποιος έρχεται».
Πάλλεται έντονα. Ο Μακάμπι αγγίζει το πόδι του – η σφαί-

ρα εντοπισμού!
Ένας άλλος Παίκτης!
Κοιτάζει αριστερά και δεξιά και πάνω και κάτω και δεν μπο-

ρεί να καταλάβει πού πρέπει να πάει. Άραγε θα εμφανιστεί 
ένας άλλος Παίκτης μέσα σ’ αυτό το μικρό δωμάτιο; Ο Μακά-
μπι θα χρειαστεί να παλέψει με το διαλυμένο του κορμί μέσα 
σε τούτο το κουτί; Σ’ αυτή… αυτή…. τη σαρκοφάγο;

Γυρίζει απότομα, η φλόγα του αναπτήρα σβήνει. Πιέζει το 
τσακμάκι με τον αντίχειρά του. Τσικ, τσικ, τσικ – οι σπίθες δε 
γίνονται φωτιά. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, όμως, κάτι του τρα-
βάει την προσοχή. Ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό του. Μια λε-
πτή λευκή γραμμή. Την ακολουθεί και εντοπίζει ένα αχνό τε-
τράγωνο πάνω στο ταβάνι. Χώνει τον αναπτήρα μέσα σε μια 
τσέπη, ακουμπάει και τα δυο του χέρια στην παγωμένη πέτρα 
πάνω από το κεφάλι του και σπρώχνει. Είναι βαριά και ζορίζε-
ται και μουγκρίζει, το αγκομαχητό του μπερδεύεται με το γδάρ-
σιμο της μιας πέτρας πάνω στην άλλη. Ένα άνοιγμα. Φως. Ζε-
στός αέρας ξεχύνεται μέσα στο μικρό δωμάτιο καθώς βάζει τα 
δάχτυλά του γύρω από τις άκρες της πλάκας, που έχει πλάτος 
έξι εκατοστά, και τη σέρνει στην άκρη. Σηκώνεται στις μύτες 
των ποδιών του και κοιτάζει πάνω από το άνοιγμα.
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Βρίσκονται μέσα σε μια τρύπα στο έδαφος. Η τρύπα καλύ-
πτεται από έναν θόλο γοτθικού ρυθμού με υποστηλώματα, όμοιο 
με αυτούς που καλύπτουν τάφους ή μνημεία. Ένα σημείο με 
πορτοκαλί φως από κάποια λάμπα του δρόμου, η απαλή λάμ-
ψη του σούρουπου στον ουρανό πέρα από τον θόλο, τα μαύρα 
κλαδιά των καταπράσινων δέντρων που κρέμονται πάνω από 
όλα σαν κουρτίνα. Ένα περιστέρι γουργουρίζει και μετά πε-
τάει μακριά. Ο σιγανός συνωστισμός μιας πόλης –κίνηση, βουη-
τό κλιματιστικών, φωνές– σε κοντινή απόσταση.

Ο Μακάμπι αρπάζει το Κλειδί του Ουρανού και το σπρώχνει 
έξω από την τρύπα. Εκείνος πηδάει έξω. Βρίσκονται στη μέση 
ενός τεράστιου νεκροταφείου μιας περασμένης εποχής, η κά-
θε ταφόπλακα επιβλητική, σπουδαία και λαξευμένη από πέτρα 
– θολωτοί βικτοριανοί τάφοι, που πιθανότατα φιλοξενούν ολό-
κληρες οικογένειες, και οβελίσκοι ύψους εφτά μέτρων και βά-
θρα από βασάλτη που ζυγίζουν χιλιάδες κιλά. Πολλά είναι σκε-
πασμένα από βρύα και λειχήνες και όλα έχουν φθαρεί κατά τό-
πους από τον καιρό. Σε κάθε ελεύθερη γωνιά και επιφάνεια φυ-
τρώνουν φυτά – χορτάρια, φοίνικες, φυλλοβόλα δέντρα, αγριό-
χορτα, αναρριχώμενοι φίκοι της Βεγγάλης με τις υπέργειες ρίζες 
τους να χώνονται εδώ κι εκεί, μέσα στο έδαφος. Είναι ένα από 
τα πιο εντυπωσιακά νεκροταφεία που έχει δει ποτέ ο Μακάμπι. 

Το Κλειδί του Ουρανού πατάει πάνω στο μονοπάτι, τα χέ-
ρια της είναι κολλημένα στα πλευρά της, τα πόδια της κινούνται 
σαν να ανήκουν σε ρομπότ. Είναι τελείως στον κόσμο της, αλ-
λά καταφέρνει να πει: «Έρχεται ένας. Είναι κοντά». 

Ο Μακάμπι βγάζει τη σφαίρα με το δεξί του χέρι και τρα-
βάει το μαχαίρι του με το αριστερό. Το αλύγιστο δαχτυλάκι 
του προεξέχει. Όπως τότε που η Άλις Ουλαπάλα πλησίασε την 
κρυψώνα του στο Βερολίνο, έτσι και τώρα η σφαίρα απλώς τον 
προειδοποιεί με τη λάμψη της δίχως να παρέχει οποιαδήπο-
τε πληροφορία για το ποιος έρχεται ή από ποια κατεύθυνση.
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Ο Μακάμπι ξέρει ότι θα πρέπει να το βάλει στα πόδια για 
πρώτη φορά στη ζωή του. Είναι υπερβολικά τραυματισμένος 
και υπερβολικά άοπλος και υπερβολικά αποπροσανατολισμέ-
νος και υπερβολικά ευάλωτος με το Κλειδί του Ουρανού, για 
να προβάλει αντίσταση.

Χώνει τη σφαίρα μέσα σε μια τσέπη και πιάνει το κορίτσι, 
στερεώνοντάς το κάτω από τον βραχίονά του σαν δέμα. 

Φεύγει ακολουθώντας ένα χωμάτινο μονοπάτι. Το νεκροτα-
φείο είναι σκοτεινό και κλειστοφοβικό, μέχρι που τα δέντρα και 
οι ογκώδεις τάφοι δίνουν τη θέση τους σε έναν ανοιχτό χώρο. 
Ένας πέτρινος τοίχος τριών μέτρων υψώνεται μπροστά τους 
και πίσω από αυτόν τσιμεντένια κτίρια.

Πού διάολο είμαι; Αυτό το μέρος δε θυμίζει καθόλου Περού 
ή Βολιβία. Ή έστω Νότια Αμερική!

Πηγαίνει στον συμπαγή τοίχο, κοιτάζει αριστερά, έπειτα δε-
ξιά. Ο τοίχος είναι αρκετά τραχύς για να τον σκαρφαλώσει, αλ-
λά όχι κουβαλώντας το Κλειδί του Ουρανού. Γυρίζει αριστερά 
και προχωράει με γρήγορο βηματισμό, έχοντας πάντα τον τοί-
χο στα δεξιά του. Η σφαίρα μέσα στην τσέπη του έχει ηρεμή-
σει λίγο, οπότε αυτός που έρχεται, όποιος κι αν είναι, ίσως να 
πήρε λάθος δρόμο.

Το Κλειδί του Ουρανού ζυγίζει περίπου 15 κιλά. Την κρα-
τάει λοξά, το κεφάλι της μπροστά και τα πόδια της κρέμονται 
πίσω του. Είναι σαν να κουβαλάει ένα ομοίωμα νηπίου πραγ-
ματικών διαστάσεων. 

Ο Μακάμπι ανακαλύπτει κοντά στην εσωτερική γωνία του 
τοίχου μια κρυψώνα με εργαλεία που χρησιμοποιούν οι νεκρο-
θάφτες: ένα φτυάρι χωμένο σ’ ένα βουνό από άμμο, μια αξίνα, 
μια κουλούρα γερό σκοινί. Ακουμπάει το Κλειδί του Ουρανού 
προσεκτικά κάτω και κόβει ένα κομμάτι σκοινί μήκους τεσσά-
ρων μέτρων. Το δένει γύρω από τη μέση και τους ώμους του και 
έπειτα ανεβάζει το Κλειδί του Ουρανού στην πλάτη του και περ-
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νάει το σκοινί μία φορά σαν θηλιά κάτω από τον πισινό της και 
δύο φορές πάνω από την πλάτη της. Την τραβάει με δύναμη, δέ-
νοντας έναν κόμπο στο σημείο όπου το σκοινί τέμνει σαν Χ στο 
στήθος του. Το κορίτσι είναι ασφαλές μέσα σ’ αυτό τον αυτοσχέ-
διο μάρσιπο, και εκείνος μπορεί να χρησιμοποιεί και τα δυο του 
χέρια. Αισθάνεται τη γρήγορη ανάσα της στον λαιμό του. Παρα-
μένει στον κόσμο της, πιθανόν από το σοκ που την πήραν από τη 
μαμά της και επειδή ήρθε σ’ επαφή με το Κλειδί της Γης.

Ο Μακάμπι θέλει να σκαρφαλώσει στον τοίχο και να βγει 
στον δρόμο της πόλης όπου βρίσκεται, όποια κι αν είναι αυ-
τή, αλλά ο τοίχος εδώ είναι πιο λείος και δεν έχει από πού να 
γραπωθεί. Είναι έτοιμος να γυρίσει σε κάποιο σημείο όπου θα 
μπορεί να σκαρφαλώσει, όταν κοκαλώνει. Το σκοινί! Η αξίνα!

Δένει το σκοινί στην ξύλινη λαβή και εκσφενδονίζει την αξί-
να πάνω από τον τοίχο, δημιουργώντας ένα είδος γάντζου σε 
σχήμα άγκυρας. Το τραβάει με δύναμη και παραμένει στη θέ-
ση του. Βάζει τα πόδια του πάνω στον τοίχο και αρχίζει να ανε-
βαίνει.

Αλλά τότε, την ίδια στιγμή, η σφαίρα μέσα στην τσέπη του 
τρέμει σαν μικρός σεισμός και το Κλειδί του Ουρανού βγαίνει 
από την κατάσταση του ζόμπι, αρπάζει μια τούφα από τα μαλ-
λιά του και την τραβάει. Χάνει το πάτημά του και ταλαντεύεται 
μισό μέτρα στο πλάι. Ο αέρας τριζοβολάει ολόγυρά του. Ένα 
κομμάτι τοίχου σκάει δίπλα στο πρόσωπό του ακολουθούμενο 
από τον χαρακτηριστικό ήχο ενός όπλου.

«Αυτός είναι εδώ», λέει το Κλειδί του Ουρανού.
Ο Μακάμπι βουτά πίσω από μια ψηλή πέτρινη ταφόπλακα 

καθώς ακόμη τρεις σφαίρες περνούν ξυστά από δίπλα τους, 
αστοχώντας οριακά. Ο Μακάμπι κλοτσάει το φτυάρι στον αέρα 
και το αρπάζει. Γυρίζει στα δεξιά του, αλλά το Κλειδί του Ου-
ρανού γραπώνει ξανά τα μαλλιά του και λέει: «Από την άλλη».

Αυτό θα τους οδηγήσει στη γραμμή του πυρός, αλλά ο Μα-
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κάμπι την εμπιστεύεται. Μαντεύει στα γρήγορα ότι ο αρσενι-
κός Παίκτης πρέπει να είναι ο Σανγκ, ο Αν Λιου. Ο Μάρκους 
και ο Μπάιτς είναι νεκροί, ο Ιάγκο είναι με τη Σάρα και ο Χι-
λάλ μάλλον θα αναρρώνει ακόμη από τα τραύματά του πίσω, 
στην Αιθιοπία.

Και αν είναι ο Λιου, μάλλον θα έχει μερικές βόμβες.
Αυτό σημαίνει ότι ο Μακάμπι πρέπει να ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ!

Ο Μακάμπι παίρνει μια φτυαριά άμμο και την πετάει στον 
αέρα, δημιουργώντας ένα προπέτασμα καπνού, και τρέχει από 
πίσω του. Ακούει ένα σιγανό κλανκ, διαγράφει έναν κύκλο γύ-
ρω από τον χοντρό κορμό ενός δέντρου και βάζει τα χέρια του 
πάνω από το κεφάλι του Κλειδιού του Ουρανού και μπουμ! 
Μια έκρηξη από εκεί όπου βρίσκονταν μόλις πριν από λίγο, 
συντρίμμια πέφτουν βροχή, φύλλα πάλλονται με το ωστικό κύ-
μα, κομμάτια από ξύλα και βράχια χτυπούν εδώ κι εκεί. Ήταν 
μικρή έκρηξη, αλλά αρκετά μεγάλη για να τους τραυματίσει αν 
δεν είχε κουνηθεί ο Μακάμπι.

«Στρίψε εδώ ακριβώς», λέει ήρεμα το κορίτσι.
Είναι τυφλός σ’ αυτό το μέρος και το σώμα του πονάει από 

όλα όσα έχουν συμβεί, αλλά το κορίτσι πράγματι τους έσωσε, 
οπότε την ακούει.

«Εδώ αριστερά. Ευθεία. Αριστερά. Αριστερά. Ευθεία. Δε-
ξιά. Αριστερά, αριστερά, αριστερά».

Ακολουθεί κάθε οδηγία ακόμη κι αν θεωρεί ότι κάνουν κύ-
κλους. Κινούνται πάνω κάτω και δεξιά αριστερά, στρίβουν και 
τρέχουν. Γλιτώνουν στο τσακ κάμποσες σφαίρες και ακόμη μια 
μικρή έκρηξη. Το κορίτσι μετατρέπει το νεκροταφείο με τα πολ-
λά μνήματα σε λαβύρινθο, πράγμα που πιάνει. Με κάποιον τρό-
πο, ξέρει πού είναι ο Αν. Ο Μακάμπι συνειδητοποιεί ότι αυτό 
το κορίτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι κατά πολύ ανώ-
τερο από τη μυστηριώδη σφαίρα που χρησιμοποιούσε ως τώ-
ρα για να εντοπίσει τους Παίκτες.



40 ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ

© Third Floor Fun, LLC., 2016/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

Τελικά, κάνουν τον κύκλο ενός μαύρου, πέτρινου τετραγώ-
νου και βρίσκουν ένα κυρτό άνοιγμα στον τοίχο, αρκετά με-
γάλο για να χωρέσει ένα αυτοκίνητο. Τα δύο μικρά κτίρια στο 
πλάι του είναι βαμμένα ροζ, ένας σφυρήλατος σιδερένιος φρά-
χτης βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Πέρα απ’ αυτό ένας φαρδύς 
δρόμος, αυτοκίνητα που κινούνται, μια μηχανή –τελευταίο μο-
ντέλο– παρκαρισμένη στο κράσπεδο.

Η έξοδος. Είναι μια ευθεία, μόνο 10 μέτρα μακριά. Αλλά 
αυτά τα 10 μέτρα είναι τελείως εκτεθειμένα.

«Είναι πολύ μακριά», λέει ο Μακάμπι. Η σφαίρα μέσα στην 
τσέπη του κινείται τόσο γρήγορα μπρος πίσω, που φοβάται ότι 
θα πεταχτεί έξω. «Θα μας σκοτώσει».

Το Κλειδί του Ουρανού τον ξύνει στην πλαϊνή πλευρά του 
λαιμού του. «Εδώ», λέει.

«Το βλέπω, αλλά είναι πολύ μακριά!»
Έχουν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Το κορίτσι ξύνει πιο δυ-

νατά, αρχίζει να χώνει τα νύχια της μέσα στη σάρκα του. «Εδώ!» 
του ψιθυρίζει στο αυτί.

Τότε ο Μακάμπι καταλαβαίνει. Υπάρχει κάτι μέσα στον λαι-
μό του: μια συσκευή εντοπισμού. Κάτι που ο Αν, και ποιος ξέ-
ρει πόσοι άλλοι Παίκτες, χρησιμοποιούσε ως τώρα για να τον 
ακολουθεί! 

Βγάζει το μαχαίρι του και αφαιρεί επιδέξια ένα κομμάτι δέρ-
ματος από τον λαιμό του. Προσέχει να μην κόψει τίποτα σημα-
ντικό και να μην καταστρέψει κάποιον μυ ή τένοντα. Δεν πο-
νάει υπερβολικά, αλλά τρέχει πολύ αίμα. 

«Αυτό είναι», λέει το κορίτσι. 
Ο Μακάμπι βγάζει το μαχαίρι και κοιτάζει το κομμάτι της 

σάρκας και, ναι, να το. Μια μικρή μαύρη μάζα.
Κάνει τη σάρκα μπαλίτσα και την πετάει μακριά. Το ματωμέ-

νο βλήμα εκσφενδονίζεται πάνω από μια ταφόπλακα και εξα-
φανίζεται. Ετοιμάζεται να τρέξει, αλλά το κορίτσι χώνει το νύχι 
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του μέσα στην τελευταία του πληγή και ψιθυρίζει: «Περίμενε».
Καταπνίγει μια κραυγή και κάνει αυτό που του λέει. Ένα 

δευτερόλεπτο. Δύο. Τρία.
«Τώρα. Ευθεία». 
Ρίχνει κάτω το φτυάρι και τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί 

προς την έξοδο. Δεν έρχεται καμία σφαίρα. Περίμεναν ότι ο 
Αν θα έχαφτε το δόλωμα με την πεταμένη συσκευή εντοπισμού, 
και προφανώς το έκανε. 

Η απόσταση προς την έξοδο ολοένα λιγοστεύει και θα τα 
καταφέρουν. Ένας άνθρωπος περπατάει απ’ έξω, μια γυναίκα 
που φοράει ένα πορτοκαλί σάρι. Ένα λεωφορείο περνάει από 
μπροστά τους και ο Μακάμπι βλέπει μια διαφήμιση για τσιγά-
ρα στο πλάι. Τα γράμματα είναι ινδικά.

Ινδία. Είμαστε στην Ινδία.
Θα τα καταφέρουν. Η σφαίρα μέσα στην τσέπη του έχει 

τρελαθεί τώρα. Σκύβει για να την κρατήσει στη θέση της, αλ-
λά εκείνη πετάγεται έξω και ο Μακάμπι σταματάει απότομα.

«Άφησέ τη!» λέει το κορίτσι.
Ο Μακάμπι πισωπατάει, η σφαίρα βγάζει μια έντονη, κί-

τρινη λάμψη και αναπηδάει στο έδαφος λες και είναι ζωντανή.
«Όχι!» λέει εκείνη.
Κάτι τραβάει την προσοχή του Μακάμπι. Εκεί, στο μονοπά-

τι, είναι ο Αν Λιου, ένα σκουρόχρωμο πιστόλι μέσα στη γροθιά 
του. Δεν τους έχει δει ακόμη, κινείται μπρος πίσω και ο Μα-
κάμπι κοντεύει να πιάσει τη σφαίρα, αλλά τότε… πολύ αργά. 
Ο Αν Λιου σημαδεύει τον Μακάμπι. Ο Μακάμπι κάνει βου-
τιά στο πλάι και η σφαίρα λάμπει τόσο δυνατά, που το φως της 
καταπίνει τον τοίχο και το μονοπάτι αλλά και τον Αν. Οι σφαί-
ρες έρχονται αλλά αστοχούν, αφού ο Αν έχει τυφλωθεί από το 
φως και δεν μπορεί πια να δει τον Μακάμπι. 

«Άφησέ τη! Τη χρησιμοποιώ εγώ! Πήγαινε!» τον εκλιπα-
ρεί το κορίτσι.
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Για άλλη μια φορά υπακούει κάνοντας ένα άλμα προς τη με-
ριά του δρόμου. Βλέπει τη μηχανή, παραβιάζει τον διακόπτη 
της μίζας, ενώνει τα καλώδια σε κλάσμα δευτερολέπτου. Πη-
δάει στη σέλα. Η μηχανή παίρνει μπροστά και φεύγουν γρή-
γορα. Το φως της σφαίρας πνίγει τα πάντα για 20 μέτρα τώρα, 
και ο κόσμος στον δρόμο φωνάζει, δείχνει, τρέχει.

«Τη χρησιμοποιώ εγώ», επαναλαμβάνει το κορίτσι με απα-
λή φωνή, με το κεφάλι του ριγμένο πάνω στον ώμο του Μακά-
μπι. «Τη χρησιμοποιώ εγώ». Το σώμα της είναι άνευρο. Είναι 
κι αυτή εξαντλημένη. 

Ένα τετράγωνο πιο κάτω, το φως δίνει τη θέση του σ’ έναν 
διαπεραστικό θόρυβο, έπειτα σβήνει και –ΦΦΦΟΥΑΜΠΑΜ!– 
όλος ο δρόμος κατακλύζεται από ένα σύννεφο καπνού. Ο Μα-
κάμπι στρίβει τη μηχανή σε μια γωνία, η πίσω ρόδα σπινάρει 
και πατάει το πόδι του γερά στο έδαφος για να κάνει επιτόπια 
στροφή. Κομμάτια από κτίρια και αυτοκίνητα και δέντρα τινά-
ζονται στον αέρα από πίσω τους. 

Το κορίτσι χάνει τις αισθήσεις του, η ινδική πόλη είναι μια 
θολούρα και, για την ώρα, ο Αν Λιου δεν τους κυνηγάει πια.

Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Μακάμπι θέλησε να απο-
φύγει έναν καβγά. Και έπιασε. Με τη βοήθεια αυτού του μι-
κρού, απίστευτου, πιθανόν δαιμονισμένου Κλειδιού του Ου-
ρανού, έπιασε.

Δε θ’ αφήσω κανέναν να σου κάνει κακό, σκέφτεται.
Και το εννοεί. 
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ΑΝ ΛΙΟΥ
Νεκροταφείο Σάουθ Στριτ Παρκ, Καλκούτα, Ινδία

Ο Αν γονατίζει. Κουνάει το κεφάλι του, προσπαθεί να συνει-
δητοποιήσει τι συνέβη. 

Σχεδόν τους είχα στο χέρι.
ΜΠΡΡΡ.

Σχεδόν.
Μπλινκ.
Αυτή η έκρηξη ήταν μεγάλη.
Ο Αν πέταξε την τελευταία στιγμή μια χειροβομβίδα μέσα 

στο φως, αλλά η έκρηξη προερχόταν από κάτι άλλο. Ο Ναβα-
ταίος θα πρέπει να είχε τοποθετήσει εκείνο το φωτεινό πράγ-
μα και να το πυροδότησε για να κερδίσει λίγο χώρο και χρό-
νο. Πράγμα που πέτυχε. Πάει ο Ναβαταίος. Μαζί με τα πρώ-
τα δύο κλειδιά.

Πάει.
ΜΠΛΙΝΚ.
Ο Αν ρίχνει μια κλεφτή ματιά στο κολιέ της Τσιόκο κάτω 

από το πουκάμισό του. Είναι σκεπασμένο από μια λεπτή σκό-
νη, όπως τα πάντα γύρω του. Τραβάει το κολιέ πάνω από τον 
λαιμό του και το τινάζει απαλά, το σκουπίζει με τα ακροδάχτυ-
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λά του, το φυσάει. Όταν είναι αρκετά καθαρό, το ξαναφοράει.
Τινάζει από πάνω του τη σκόνη και βρίσκει το SIG του. Βά-

ζει έναν καινούργιο γεμιστήρα. Σειρήνες στον ορίζοντα.
Μπρρρμπρρρ.  
Ο κόσμος ξέρει για το Endgame και ο Αβαδδών έρχεται, 

αλλά δεν έχει επικρατήσει ανομία. Όχι ακόμη.
Βαδίζει προς την έξοδο. Πάει ο Ναβαταίος, όπως και η μη-

χανή του Αν.
Ο Αν φτύνει, τα σάλια πηχτά από τη μαύρη στάχτη.
Πάει ο Ναβαταίος.
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ΑΣΛΙΝΓΚ ΚΟΠ, ΓΚΡΕΓΚ ΤΖΟΡΝΤΑΝ, 
ΓΚΡΙΦΙΝ ΜΑΡΣ, ΠΟΠ ΚΟΠ, ΣΑΡΑ 
ΑΛΟΠΕΪ, ΙΑΓΚΟ ΤΛΑΛΟΚ, ΣΑΡΙ ΤΣΟΠΡΑ
Κατεύθυνση προς νότο κατά μήκος του ποταμού Τίστα, πλησίον Μαν-

γκάν, Σικίμ, Ινδία

Η Άσλινγκ κοιτάζει πάνω από τον ώμο της, στο πίσω μέρος του 
τζιπ. Η Σάρι Τσόπρα έχει βουλιάξει στο κάθισμά της, μια φιά-
λη ορού στερεωμένη πάνω από το παράθυρο, ένα σωληνάκι που 
καταλήγει σε πεταλούδα στην ανάστροφη της παλάμης της. Σε 
αυτή την ενδοφλέβια γραμμή στάζει, μέσω ενός ρυθμιστή ροής, 
μια μικρή δόση βενζοδιαζεπίνης, που θα την κρατήσει κοιμισμέ-
νη όσο χρειαστεί. Σε όλη τη διαδρομή μέχρι την Ταϊλάνδη, όπου 
τους πηγαίνει ο Τζόρνταν και όπου περιμένει η Στέλα Βίκτορι.

Το τζιπ τραντάζεται κατά μήκος του δρόμου. Ολόγυρά τους 
δεσπόζουν βουνά. Η Άσλινγκ σκέφτεται τη Σάρι. Έπειτα από 
την αντιπαράθεση με τη Σάρα και τον Ιάγκο, η Άσλινγκ ακο-
λούθησε τον Μαρς στην πιο βαθιά αίθουσα του χαράπειου οχυ-
ρού και είδε τη μαυρομαλλούσα μητέρα του Κλειδιού του Ου-
ρανού ζωντανή και σε αρκετά καλή κατάσταση.

Αυτή είναι μια νέα πτυχή που της προκαλεί αντικρουόμενα 
συναισθήματα. Από τη μια η Άσλινγκ υποψιάζεται ότι η Σάρι 
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είναι από τους έντιμους Παίκτες και δεν της αξίζει ένας ανού-
σιος θάνατος στα χέρια ενός ψυχοπαθούς Παίκτη. Χαίρεται 
που δεν τη σκότωσαν ο Μπαϊτσακάν και ο Μακάμπι. Από την 
άλλη πλευρά, όμως, όσον αφορά τη Σάρι, η Άσλινγκ ίσως να 
είναι ψυχοπαθής Παίκτης. Αν δεν ήταν η Άσλινγκ, η οικογέ-
νεια της Σάρι θα ήταν ζωντανή. Σίγουρα ο Ναβαταίος θα είχε 
πάρει την κόρη της έτσι κι αλλιώς, αλλά όλοι οι Χαράπειοι που 
είχαν βρει καταφύγιο στα βουνά θα ήταν ζωντανοί αν δεν ήταν 
η Άσλινγκ και το ετερόκλητο εκτελεστικό της απόσπασμα. Η 
Άσλινγκ προσπαθεί να αποτινάξει την ευθύνη της κατηγορώ-
ντας το Endgame για ό,τι έγινε – δε μετέτρεψε η Άσλινγκ την 
κόρη της Σάρι σε ένα από τα κλειδιά, το Endgame το έκανε. Η 
Άσλινγκ έκανε απλώς αυτό που πίστευε ότι έπρεπε να κάνει 
για να σταματήσει το Endgame, και η Σάρι, από τη μεριά της, 
έκανε απλώς αυτό που θα έκανε κάθε μητέρα. 

Όλα αυτά συνηγορούν στο να θέλει να σταματήσει το End-
game –και να τιμωρήσει τους Δημιουργούς, ειδικά το kepler 
22b– περισσότερο. 

Η Άσλινγκ είναι σίγουρη ότι όταν ξυπνήσει η Σάρι δε θα έχει 
μεγάλη όρεξη για συγχώρεση. Το μόνο που θα θέλει είναι εκ-
δίκηση, και ξέρει ότι η εκδίκηση είναι ένα ψυχοφθόρο, βασα-
νιστικό συναίσθημα που λειτουργεί τελείως έξω από τη σφαίρα 
της λογικής. Η Άσλινγκ θα μπορούσε σίγουρα να γνέψει στην 
Τσόπρα με τα χέρια της και να την ικετεύσει να επιστρατεύσει 
τη λογική της, επιμένοντας ότι το Endgame είχε σκοτώσει τους 
δικούς της, αλλά ξέρει ότι αυτά είναι μαλακίες. Εκείνη σκότω-
σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, μαζί με τον Τζόρνταν, τον 
Ποπ και την υπόλοιπη ομάδα της. Και καλού κακού, η Τσόπρα 
βρίσκεται στο κάθισμα πίσω από την Άσλινγκ, μέσα στο τζιπ. 

Οδηγεί ο Τζόρνταν, η Άσλινγκ είναι στριμωγμένη στο μπρο-
στινό κάθισμα ανάμεσα σ’ αυτόν και τον Μαρς. Κάθε φορά 
που ο Τζόρνταν αλλάζει ταχύτητα, απλώνει το χέρι του ανάμε-
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σα στα πόδια της Άσλινγκ. Κάθε φορά μισο-απολογείται, μέχρι 
που η Άσλινγκ του λέει να το βουλώσει. Το κάνει. Η Σάρα κά-
θεται στη μέση, στο πίσω κάθισμα, ανάμεσα στη Σάρι και στον 
Ιάγκο, με το κορμί της διπλωμένο άγαρμπα πάνω στην αγκα-
λιά του Ιάγκο, το τραυματισμένο χέρι της, που της το έδεσε η 
Άσλινγκ, λυγισμένο μέσα σ’ έναν νάρθηκα. Ο Ιάγκο είναι ξύ-
πνιος και κυρίως σιωπηλός. Το χέρι του ακουμπάει στο πάνω 
μέρος του κεφαλιού της Σάρα, τα δάχτυλά του μπλεγμένα μέ-
σα στα μαλλιά της. Έχει πει ελάχιστα, αλλά, όταν μιλάει είναι 
ήρεμος, ακόμη και φιλικός.

Ο Ποπ είναι άλλη ιστορία.
Κάθεται πίσω πίσω, στριμωγμένος ανάμεσα στον εξοπλισμό 

που δεν μπορούσαν να παρατήσουν – κυρίως όπλα και έναν κι-
νητό δορυφορικό δρομολογητή που χρησιμοποιεί ο Μαρς για 
να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο Ποπ δεν έχει πει κουβέ-
ντα από τότε που προχώρησαν σ’ αυτή την τελευταία συμμα-
χία. Δεν έχει ρωτήσει για το Κλειδί του Ουρανού και δεν έχει 
μιλήσει καθόλου στη Σάρα ή στον Ιάγκο. Δεν έχει πει ότι συμ-
φωνεί με το σχέδιο να συναντήσουν τη Στέλα και δεν έχει πει 
ότι διαφωνεί.

Η σιωπή του ισοδυναμεί για την Άσλινγκ με μια εκκωφαντι-
κή κραυγή. Ξέρει ότι ο Ποπ σιχαίνεται την πορεία που έχουν 
χαράξει. Είναι ενάντια σε όλες τις πεποιθήσεις του. Δεν είναι 
αυτό το νόημα του Endgame. 

Η Άσλινγκ δεν είναι σίγουρη για το πώς θα χειριστεί τον 
Ποπ. Ξέρει, όμως, ότι η ευθύνη αυτή θα πέσει στις δικές της 
πλάτες όταν έρθει εκείνη η ώρα.

Οι άλλοι δε δείχνουν να τους απασχολεί αυτό το θέμα. Ει-
δικά ο Τζόρνταν και ο Μαρς.

Από τότε που μπήκαν στο τζιπ, ο Μαρς σερφάρει σαν τρε-
λός στο ίντερνετ, πηγαίνοντας από ειδησεογραφικά σάιτ σε 
κρυπτογραφημένα κυβερνητικά φόρουμ και σε περιθωριακές 
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ιστοσελίδες γεμάτες φήμες και ίντριγκες, αναφέροντας τα πρό-
σφατα γεγονότα και κουβεντιάζοντας σχεδόν κάθε θέμα με 
τον Τζόρνταν. 

«Οι οργανισμοί Διαστήματος έχουν πέσει με τα μούτρα στη 
δουλειά έπειτα από την ανακοίνωση του kepler. Αυτή τη στιγμή 
η NASA παρακολουθεί τον Αβαδδών που πέφτει στον Βόρειο 
Ατλαντικό», λέει ο Μαρς με την ένρινη, μονότονη φωνή του. 
«Νότια του Χάλιφαξ. Θα αφανίσει μεγάλη έκταση. Μεγάλη». 

«Να πάρει και να σηκώσει», σχολιάζει ο Τζόρνταν. «Τι γί-
νεται στην Ουάσινγκτον;»

«Μετακομίζουν. Σύσσωμοι. Απ’ ό,τι φαίνεται στο Κολο-
ράντο».

«Η NORAD;»* 
«Φυσικά. Η αξία του χρυσού έχει εκτοξευτεί στα ύψη, στη 

Νέα Υόρκη έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος, αλλά τα πράγ-
ματα δείχνουν σχετικά ήπια. Η Βοστόνη, όμως, είναι υπό διά-
λυση. Ένας παίκτης των New England Patriots σκότωσε τη 
γυναίκα του, τα παιδιά του και τον σκύλο του και μετά αυτο-
κτόνησε».

«Υπάρχει κανένα σημάδι από τους άλλους Παίκτες;» ρω-
τάει ο Τζόρνταν. 

«Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Σανγκ βρίσκεται στην Καλ-
κούτα, αλλά είναι μάλλον ισχνή, και τα μπενγκάλι μου είναι για 
κλάματα. Ακόμη κανένα ίχνος του Ναβαταίου. Α – και φαίνε-
ται ότι κάποιος καταστρέφει μνημεία».

«Εννοείς εκτός από το Στόουνχεντζ;» ρωτάει ο Τζόρνταν 
με δυσπιστία. 

«Ναι. Σήμερα το πρωί, την ώρα που φεύγαμε από το οχυρό, 
μια ομάδα από μη κυβερνητικούς φορείς που παραμένει ανώ-

* Η North American Aerospace Defense Command είναι η Βορειοα-
μερικανική Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας. (Σ.τ.Μ.)
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νυμη, τουλάχιστον στους δικούς μας, ανατίναξε το ζιγκουράτ 
του Τσόγκα Ζανμπίλ. Ανήκε στους Σουμέριους».

«Αυτό δε θα αρέσει στη Στέλα».
«Όχι, δε θα της αρέσει», συμφωνεί ο Μαρς.
Ο Τζόρνταν προσπερνάει απότομα ένα αργοκίνητο φορτη-

γό οδηγώντας τους στο αντίθετο ρεύμα, πράγμα που επιβάλ-
λεται στην Ινδία. Ένα σκούτερ βγαίνει γρήγορα από τη μέση, 
μπαίνει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και τους προσπερνάει.

«Τι στο διάολο συζητάτε εσείς οι δύο;» ρωτάει ο Ιάγκο.
Η Άσλινγκ κουνάει το κεφάλι της. «Ναι, τι συζητάτε;»
«Ο πολιτισμός σου έχει ένα μνημείο που είναι ιερότερο από 

οποιοδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι Άσλινγκ;» ρωτάει ο Τζόρνταν. 
«Τζόρνταν, ξέρεις ότι ήταν το Στόουνχεντζ». Μαλάκα, σκέ-

φτεται η Άσλινγκ. 
Ο Τζόρνταν λέει: «Και εσύ, Τλαλόκ;»
«Έχουμε. Είναι στη χερσόνησο του Γιουκατάν, στο Μεξικό».
«Λα Βέντα», λέει ο Μαρς.
Ο Ιάγκο δείχνει λίγο έκπληκτος και σκέφτεται ότι αυτοί οι 

τύποι ίσως ξέρουν στ’ αλήθεια περισσότερα απ’ όσα νόμιζε για 
το Endgame. «Sí. Έτσι το λέμε». 

«Και η κοπέλα σου;» ρωτάει ο Τζόρνταν. 
«Δεν ξέρω», απαντάει ο Ιάγκο. Λέει ψέματα, όμως. Ξέρει 

την ακριβή τοποθεσία του σημαντικότερου μνημείου των Κα-
χόουκια. Λέγεται Μονκς Μάουντ και βρίσκεται στα νότια του 
Ιλινόι, όχι μακριά από το Σεντ Λούις του Μιζούρι. Το ξέρει για-
τί το 1613 έγινε εκεί η Εξέγερση των Καχόουκια. Η εξέγερση 
για την οποία του μίλησε η προφήτης των Ολμέκων, Ακαποέ-
μα Χουάινα. Η εξέγερση που στιγμάτισε τους Καχόουκια ως 
ανάξιους να κερδίσουν το Endgame, που ήταν η αιτία για την 
οποία η Ακαποέμα ικέτεψε τον Ιάγκο να τερματίσει τη συμμα-
χία του με τη Σάρα Άλοπεϊ. Όχι, κάτι περισσότερο από αυτό – 
οι Καχόουκια ήταν τόσο επικίνδυνοι, που η Ακαποέμα διέτα-



50 ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ

© Third Floor Fun, LLC., 2016/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

ξε τον Ιάγκο να σκοτώσει τη Σάρα για να αποδείξει στους Δη-
μιουργούς ότι δεν είχε δηλητηριαστεί από την Παίκτρια των 
Καχόουκια. 

Πολύ αργά γι’ αυτό.
Όσο και να το ήθελε, ο Ιάγκο δεν έχει σκοπό ν’ αρχίσει να 

μιλάει στη Σάρα για όλα αυτά. Θα αποκάλυπτε πάρα πολλά, 
θα… περιέπλεκε πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε, κάνει τον χα-
ζό και εκείνοι τον πιστεύουν. 

«Λοιπόν, ο πολιτισμός της έχει ένα μνημείο», επιμένει ο 
Μαρς. «Λέγεται Μονκς Μάουντ. Μεγάλο τουριστικό αξιοθέα-
το πια, περίπου όπως το Στόουνχεντζ, αλλά όχι τόσο γνωστό». 

«Δεν το έχω ακούσει ποτέ», λέει ο Ιάγκο.
«Εγώ το έχω ακούσει», πετάγεται η Άσλινγκ. «Υπήρξε κέ-

ντρο μιας τεράστιας ινδιάνικης πόλης».
«Κάποτε ήταν η μεγαλύτερη πόλη ολόκληρης της Αμερικής, 

πολύ πριν οποιοσδήποτε Ευρωπαίος γνωρίσει τον Νέο Κόσμο, 
εκτός από τους Βίκινγκς», συμπληρώνει ο Τζόρνταν. 

«Εντάξει», λέει ο Ιάγκο, «αλλά γιατί είναι τόσο σημαντικά 
αυτά τα μέρη για την ολοκλήρωση του Endgame;»

«Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα», προσθέτει η Άσλινγκ δεί-
χνοντας προς το μέρος του Ιάγκο με τον αντίχειρά της. 

«Θα αφήσω τη Στέλα να σας δώσει όλες τις λεπτομέρειες», 
απαντάει ο Τζόρνταν ενώ προσπαθεί να οδηγήσει το τζιπ σε 
μια σειρά από στροφές που μοιάζουν με ακορντεόν, «αλλά εί-
μαστε σίγουροι ότι το Κλειδί του Ήλιου είναι κρυμμένο σε ένα 
από αυτά».

Ο Ιάγκο σκύβει τόσο πολύ μπροστά, που το κεφάλι της Σά-
ρα κινδυνεύει να φύγει από το πόδι του. «Σοβαρά μιλάς;»

«Σοβαρά», λέει ο Μαρς. «Και αν καταστραφούν όλα πριν 
το βρει ο Παίκτης με τα δύο πρώτα κλειδιά, τότε…»

«Κανένας δε θα μπορεί να κερδίσει», συνεχίζει η Άσλινγκ. 
«Α γεια σου», λέει ο Τζόρνταν.
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«Ποια είναι αυτή η τύπισσα, η Στέλα;» ρωτάει η Άσλινγκ.
«Θα το ανακαλύψεις σύντομα», απαντά ο Τζόρνταν. 
Ο Ιάγκο ακουμπάει την πλάτη του πίσω στη θέση του, στε-

ρεώνοντας πάλι το κεφάλι της Σάρα πάνω στον μηρό του. 
«Όποια και αν είναι, έχεις κερδίσεις την προσοχή μου, κύριε 
Τζόρνταν. Ανυπομονώ να τη γνωρίσω».

«Μπορώ να σου υποσχεθώ ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίο. 
Κι εκείνη περιμένει να σε γνωρίσει –να σας γνωρίσει όλους– 
εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό». 
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Ο ΤΖΕΪΜΣ ΦΡΕΪ (δεξιά) κατάγεται από 
το Κλίβελαντ των ΗΠΑ. Και τα τέσσερα 
βιβλία του –A Million Little Pieces, My Friend 
Leonard, Bright Shiny Morning και The Final 
Testament of the Holy Bible– έχουν γίνει 
τεράστιες εμπορικές επιτυχίες διεθνώς.

O Ν Ι Λ Σ  Τ Ζ Ο Ν Σ Ο Ν -Σ Ε ΛΤ Ο Ν 
είναι ένας από τους συγγραφείς του μπεστ 
σέλερ No Angel: My Harrowing Undercover 
Journey to the Inner Circle of the Hells Angels. 
Είναι επίσης ο συγγραφέας της σειράς «Full 
Fathom Five».

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν  
τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς, ENDGAME – 
ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ και ENDGAME 2 – ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 
ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.

©
 M

at
t J

or
da

n

ΣΕΛ 440, munken premium cream 1.75, ΡΑΧΗ 3,2 cm

Λύσε το άiνιγμά
Κερδισε 250.000 $!Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

w w w . p s i c h o g i o s . g r

K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 1
47

09

Δ Ι Α Β Α Σ Τ Ε  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο . 
Β Ρ Ε Ι Τ Ε  ΤΑ  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α . 

ΛΥ Σ Τ Ε  Τ Ο Ν  Γ Ρ Ι Φ Ο . 
Μ Ο Ν Ο  Ε Ν Α Σ  Θ Α  Κ Ε ΡΔ Ι Σ Ε Ι . 

Τ Ο  E N D G A M E  Ε Ι Ν Α Ι  Α Λ Η Θ Ι Ν Ο . 
Τ Ο  E N D G A M E  Τ Ε Λ Ε Ι Ω Ν Ε Ι .

Μη χάσετε τα άλλα δύο βιβλία της σειράς!

Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ ’  Ε Π Α Φ Η

e n d g a m e 
Ο Ι  Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ

 
Β Ι Β Λ Ι Ο  3 

Στο Κάλεσμα, ο kepler 22b είπε στους Παίκτες: 
«Οι κανόνες του Endgame είναι απλοί. Βρείτε 
τα κλειδιά με τη σειρά και φέρτε τα σ’ εμένα».

Για τη Σάρα, τον Ιάγκο, την Άσλινγκ,  
τον Μακάμπι, τη Σάρι, τον Αν και τον Χιλάλ, 

το Endgame έχει φτάσει στην τελική φάση. 
Το Κλειδί της Γης και το Κλειδί του Ουρανού 
έχουν βρεθεί και απομένει ένα: το Κλειδί του 

Ήλιου. Είναι το μοναδικό που μπορεί  
να βοηθήσει έναν Παίκτη να σώσει τον 

πολιτισμό του, ενώ οι υπόλοιποι θα χαθούν.  
Και μόνο ένας μπορεί να νικήσει.

Ίσως, όμως, οι κανόνες να μην είναι τόσο απλοί. 
Ίσως το kepler 22b να τους έχει διατυπώσει 

λάθος. Ίσως να υποτίμησε τους Παίκτες.

Δυτική Βεγγάλη, Ινδία
Ο Μακάμπι έχει το Κλειδί της Γης και το Κλειδί 

του Ουρανού και είναι αποφασισμένος να βρει 
το Κλειδί του Ήλιου. Παίζει για να κερδίσει. 
Αλλά στο Endgame όλα μπορεί να αλλάξουν 

από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Καλκούτα, Ινδία
Ο Αν Λιου Παίζει για τον θάνατο. Τα τικ του 

έχουν επιστρέψει, το μυαλό τού παίζει περίεργα 
παιχνίδια. Σκοπός του είναι να σταματήσει  

το Endgame και να καταστρέψει τον κόσμο.

Σικίμ, Ινδία
Η Άσλινγκ, η Σάρα, ο Ιάγκο, η Σάρι  

και ο Χιλάλ έχουν την ίδια αποστολή•  
να σταματήσουν το Endgame. Το Κλειδί  

του Ήλιου δεν πρέπει να βρεθεί. Διότι  
γι’ αυτούς τους Παίκτες οι κανόνες  

του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. 

Για όποιον λόγο κι αν Παίζουν, όμως,  
όλοι οι Παίκτες έχουν κάτι κοινό:  

είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν για  
να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.


