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Σε όλους τους βιβλιοθηκάριους στον κόσμο,
εξ ονόματος όλων των παιδιών που βοηθήσατε
να μεγαλώσουν και να γίνουν συγγραφείς.
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Φέιθ Μίτσελ άδειασε το περιεχόμενο της τσάντας της στο
κάθισμα του συνοδηγού του Mini της, προσπαθώντας να
βρει κάτι για να φάει. Πέρα από μια κατσιασμένη τσίχλα
κι ένα φιστίκι αμφίβολης προέλευσης, δεν υπήρχε ούτε το παραμικρό που να φέρνει έστω σε κάτι βρώσιμο. Θυμήθηκε το κουτί
με τις μπάρες δημητριακών στο ντουλάπι της κουζίνας της, και το
στομάχι της έβγαλε έναν ήχο ο οποίος θύμιζε σκουριασμένο μεντεσέ που πάλευε να ανοίξει.
Το σεμινάριο υπολογιστών που είχε παρακολουθήσει εκείνο
το πρωί υποτίθεται πως θα διαρκούσε τρεις ώρες, αλλά είχε παραταθεί στις τεσσεράμισι, χάρη σ’ εκείνο τον γελοίο τύπο στην
πρώτη σειρά που επέμενε να κάνει ανούσιες ερωτήσεις. Το GBI,
το Πολιτειακό Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια, εκπαίδευε τους
πράκτορές του πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στην
περιοχή. Στατιστικές και δεδομένα επαναλαμβάνονταν συνεχώς
ώστε να καταγραφούν στον εγκέφαλό τους. Έπρεπε να είναι ενήμεροι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Δύο φορές τον χρόνο όφειλαν να περνούν από το πεδίο βολής για πιστοποίηση. Οργάνωναν εικονικές επιδρομές και ενεργητικές ένοπλες επιθέσεις τόσο έντονες, ώστε, επί εβδομάδες έπειτα από αυτό, η Φέιθ ήταν αδύνατο να πάει στο μπάνιο νύχτα χωρίς να ελέγξει για πιθανές ύποπτες σκιές πίσω από τις πόρτες. Συνήθως εκτιμούσε την επιμέλεια που επιδείκνυε η υπηρεσία. Σήμερα, όμως,
το μόνο που σκεφτόταν ήταν το τεσσάρων μηνών μωρό της και η
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υπόσχεση που είχε δώσει η Φέιθ στη μητέρα της ότι το αργότερο στις δώδεκα θα είχε επιστρέψει.
Το ρολόι στο ταμπλό έδειχνε δέκα λεπτά μετά τη μία όταν έβαλε μπρος το αυτοκίνητο. Η Φέιθ βλαστήμησε χαμηλόφωνα έτσι
όπως έβγαινε από το πάρκινγκ, μπροστά στα κεντρικά γραφεία
της οδού Πάνθερσβιλ. Χρησιμοποίησε το Bluetooth για να καλέσει το τηλέφωνο της μητέρας της. Από τα ηχεία του αυτοκινήτου
ακούστηκαν μόνο παράσιτα. Η Φέιθ τερμάτισε την κλήση και δοκίμασε ξανά. Αυτήν τη φορά η γραμμή ήταν κατειλημμένη.
Η Φέιθ χτυπούσε νευρικά το δάχτυλό της πάνω στο τιμόνι καθώς άκουγε τον εκνευριστικό ήχο. Η μητέρα της είχε αυτόματο
τηλεφωνητή. Οι πάντες είχαν αυτόματο τηλεφωνητή. Η Φέιθ δεν
μπορούσε να θυμηθεί καν την τελευταία φορά που είχε ακούσει
τον ήχο της κατειλημμένης γραμμής στο τηλέφωνο. Κόντευε να
τον ξεχάσει. Μάλλον κάποιο καλώδιο είχε βραχυκυκλώσει. Τερμάτισε την κλήση και δοκίμασε να καλέσει τον αριθμό για τρίτη
φορά.
Η γραμμή ήταν και πάλι κατειλημμένη.
Η Φέιθ οδηγούσε με το ένα χέρι, καθώς τσέκαρε το BlackBerry
της μην τυχόν και είχε λάβει κάποιο μέιλ από τη μητέρα της. Προτού βγει στη σύνταξη η Έβελιν Μίτσελ, είχε συμπληρώσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες δουλεύοντας στην αστυνομία. Πολλά θα
μπορούσε να πει κανείς για την Αστυνομία της Ατλάντα. Το σίγουρο, πάντως, ήταν ότι δεν ήταν αναχρονιστική. Η Έβελιν διέθετε κινητό την εποχή που οι συσκευές είχαν μέγεθος μικρής τσάντας και τις κρεμούσες από τον ώμο. Είχε μάθει να χρησιμοποιεί
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πριν από την κόρη της. Και χρησιμοποιούσε BlackBerry εδώ και σχεδόν δώδεκα χρόνια.
Σήμερα, όμως, δεν είχε στείλει κάποιο μήνυμα.
Η Φέιθ έλεγξε τον τηλεφωνητή του κινητού της. Εκεί βρήκε
αποθηκευμένο ένα μήνυμα από τη γραμματεία του οδοντιατρείου
της σχετικά με το ραντεβού που έπρεπε να κλείσει για τον καθαρισμό των δοντιών της, αλλά κανένα νέο μήνυμα. Δοκίμασε το
τηλέφωνο στο σπίτι της, καθώς σκέφτηκε πως ίσως η μητέρα της
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είχε περάσει από κει ώστε να πάρει κάτι για το μωρό. Το σπίτι
της Φέιθ βρισκόταν λίγο παρακάτω από κείνο της Έβελιν. Μπορεί να είχαν τελειώσει οι πάνες της Έμα. Μπορεί να είχε χρειαστεί δεύτερο μπιμπερό. Η Φέιθ άκουσε το κουδούνισμα του τηλεφώνου στο σπίτι της και ύστερα τη φωνή της να απαντάει, ζητώντας από το άτομο που είχε καλέσει να αφήσει μήνυμα μετά
τον χαρακτηριστικό ήχο.
Τερμάτισε την κλήση. Ασυναίσθητα, έριξε μια ματιά στο πίσω κάθισμα. Το άδειο καθισματάκι της Έμα βρισκόταν εκεί.
Μπορούσε να διακρίνει τη ροζ φόδρα που έντυνε το πλαστικό.
«Ηλίθια…» μονολόγησε ψιθυριστά η Φέιθ. Κάλεσε το κινητό
της μητέρας της. Κράτησε την ανάσα της έτσι όπως μετρούσε τρία
κουδουνίσματα. Ακούστηκε ο τηλεφωνητής της Έβελιν.
Η Φέιθ χρειάστηκε πρώτα να ξεροβήξει ώστε να καταφέρει
να μιλήσει. Είχε συναίσθηση του ελαφρού τρέμουλου που υπήρχε στη φωνή της. «Μαμά, έρχομαι στο σπίτι. Υποθέτω πως έβγαλες την Έμα βόλτα…» Η Φέιθ έστρεψε το βλέμμα της προς τον
ουρανό την ώρα που έβγαινε στον αυτοκινητόδρομο. Βρισκόταν
γύρω στα είκοσι λεπτά έξω από την Ατλάντα και μπορούσε να
διακρίνει αφράτα λευκά σύννεφα κρεμασμένα σαν μαντίλια γύρω από τους ξερακιανούς λαιμούς των ουρανοξυστών. «Κάνε μου
ένα τηλεφώνημα…» είπε η Φέιθ, ενώ η ανησυχία είχε αρχίσει να
πιρουνιάζει το μυαλό της.
Μανάβικο. Βενζινάδικο. Φαρμακείο. Η μητέρα της είχε ένα
παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου πανομοιότυπο με κείνο που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα του Mini της Φέιθ. Το πιθανότερο ήταν
πως είχε βγει έξω για δουλειές. Η Φέιθ είχε αργήσει παραπάνω
από μία ώρα. Η Έβελιν θα είχε πάρει μαζί της το μωρό και… θα
άφηνε στη Φέιθ μήνυμα πως θα έβγαινε από το σπίτι. Η μητέρα
της πάντα έδινε στίγμα, το μεγαλύτερο διάστημα της ενήλικης
ζωής της. Ούτε στην τουαλέτα δεν πήγαινε χωρίς να ενημερώσει
κάποιον. Η Φέιθ και ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο Ζικ, αστειεύονταν σχετικά με αυτό όταν ήταν παιδιά. Ήξεραν πάντα πού βρισκόταν η μητέρα τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που θα προ-

© Karin Slaughter, 2011/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

14

ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ

τιμούσαν να μην ξέρουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που δεν ήθελαν να ξέρουν.
Η Φέιθ κοιτούσε επίμονα το κινητό στο χέρι της, λες και η συσκευή θα μπορούσε να της πει τι συνέβαινε. Καταλάβαινε πως
ενδεχομένως και να επέτρεπε στον εαυτό της να ταραχτεί χωρίς
να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Το σταθερό τηλέφωνο πιθανόν να είχε βλάβη. Η μητέρα της δε θα το καταλάβαινε παρά
μόνο αν επιχειρούσε να κάνει κάποιο τηλεφώνημα. Το κινητό της
μπορεί να ήταν κλειστό, να φόρτιζε ή και τα δύο. Ίσως το είχε
αφήσει στο αυτοκίνητο ή στην τσάντα της ή κάπου αλλού, σ’ ένα
μέρος που δε θα της επέτρεπε να ακούσει τον χαρακτηριστικό
βόμβο του. Η Φέιθ έριχνε κλεφτές ματιές εναλλάξ στον δρόμο
και στο κινητό της καθώς πληκτρολογούσε ένα μήνυμα στη μητέρα της. Άρθρωνε τις λέξεις έτσι όπως τις σχημάτιζε…
«Επιστρέφω. Συγγνώμη που άργησα. Τηλεφώνησέ μου».
Έστειλε το μήνυμα και στη συνέχεια πέταξε το κινητό στο κάθισμα, να κάνει παρέα στο σκορπισμένο περιεχόμενο της τσάντας της. Ακολούθησε ένας στιγμιαίος δισταγμός, και ύστερα η
Φέιθ έβαλε την τσίχλα στο στόμα της. Βάλθηκε να μασουλάει καθώς οδηγούσε, αδιαφορώντας για το χνούδι από τη φόδρα της
τσάντας της που είχε κολλήσει στην τσίχλα και τώρα στη γλώσσα της. Άνοιξε το ραδιόφωνο και αμέσως μετά το έκλεισε απότομα. Η κίνηση αραίωνε όσο πλησίαζε στην πόλη. Τα σύννεφα
είχαν αρχίσει να διαλύονται, αφήνοντας να περάσουν ανάμεσά
τους λαμπερές δέσμες φωτός. Η καμπίνα του αυτοκινήτου άρχισε να ψήνεται.
Ήθελε ακόμα ένα δεκάλεπτο για να φτάσει, και τα νεύρα της
Φέιθ είχαν αρχίσει ήδη να σπάνε, ενώ συγχρόνως ίδρωνε από τη
ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο. Άνοιξε την ηλιοροφή μια ιδέα, για
να μπει λίγος αέρας. Κατά πάσα πιθανότητα η όλη κατάσταση
ήταν εκδήλωση άγχους λόγω αποχωρισμού από το μωρό της. Είχαν περάσει κάτι παραπάνω από δύο μήνες από τότε που η Φέιθ
είχε επιστρέψει στη δουλειά. Κι όμως, κάθε πρωί που άφηνε την
Έμα στο σπίτι της μητέρας της, είχε συμπτώματα που έφερναν

© Karin Slaughter, 2011/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

ΠΤΩΣΗ

15

σε έμφραγμα. Η όρασή της θόλωνε. Η καρδιά της σπαρταρούσε
μέσα στο στήθος της. Το κεφάλι της βούιζε λες κι ένα εκατομμύριο μέλισσες είχαν εισβάλει στα αυτιά της. Στη δουλειά ήταν περισσότερο ευερέθιστη απ’ ό,τι συνήθως, ιδίως απέναντι στον συνεργάτη της, τον Γουίλ Τρεντ, ο οποίος είτε διέθετε ιώβεια υπομονή είτε έχτιζε μεθοδικά ένα πειστικό άλλοθι για την περίπτωση που θα του την έδινε για τα καλά και θα την καρύδωνε.
Η Φέιθ δεν μπορούσε να θυμηθεί αν είχε βιώσει το ίδιο εκείνο άγχος με τον Τζέρεμι, τον γιο της, ο οποίος ήταν πλέον φοιτητής. Η Φέιθ ήταν δεκαοχτώ χρόνων όταν είχε περάσει στην Αστυνομική Ακαδημία. Ο Τζέρεμι ήταν ήδη τριών ετών. Η Φέιθ είχε
γαντζωθεί από την προοπτική να μπει στην αστυνομία λες και
ήταν το τελευταίο σωσίβιο που απέμενε στον «Τιτανικό». Χάρη
σ’ ένα δίλεπτο απροσεξίας στη γαλαρία ενός κινηματογράφου,
ένα συμβάν που θα αποτελούσε προάγγελο μιας ολόκληρης ζωής
σημαδεμένης από απίστευτα κακό γούστο στους άντρες, η Φέιθ
είχε περάσει κατευθείαν από την εφηβεία στη μητρότητα, χωρίς
καμία από τις συνήθεις ενδιάμεσες στάσεις. Στα δεκαοχτώ της
ενθουσιαζόταν με την προοπτική να έχει έναν σταθερό μισθό
ώστε να μπορέσει να φύγει από το πατρικό της και να μεγαλώσει τον Τζέρεμι όπως η ίδια ήθελε. Το να πηγαίνει καθημερινά
στη δουλειά αποτελούσε ένα βήμα προς την ανεξαρτησία. Και το
ότι τον άφηνε στην ολοήμερη φύλαξη φάνταζε μικρό τίμημα, αναλογικά.
Τώρα που η Φέιθ ήταν τριάντα τεσσάρων χρόνων, με υποθήκη, δόσεις για το αμάξι κι ένα δεύτερο μωρό που έπρεπε να μεγαλώσει μόνη της, δε λαχταρούσε τίποτα περισσότερο από το να
εγκατασταθεί και πάλι στο σπίτι της μητέρας της, ώστε να μπορεί η Έβελιν να χειρίζεται τα πάντα. Ήθελε να ανοίγει το ψυγείο και να αντικρίζει τρόφιμα τα οποία δε θα έπρεπε να έχει
αγοράσει ήδη η ίδια. Ήθελε να ανοίγει το κλιματιστικό το καλοκαίρι χωρίς να ανησυχεί για το πώς θα πλήρωνε τον λογαριασμό
του ηλεκτρικού. Ήθελε να κοιμάται έως το μεσημέρι και να χαζεύει στην τηλεόραση όλη μέρα. Και, τέλος πάντων, μιας και πιά-
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σαμε το θέμα του τι θα ήθελε, θα μπορούσε να αναστήσει και τον
πατέρα της, ο οποίος είχε πεθάνει πριν από έντεκα χρόνια, ώστε
να της ετοιμάζει κρέπες για πρωινό και να της λέει πόσο όμορφη ήταν.
Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συμβούν όλα αυτά. Η Έβελιν έδειχνε απόλυτα πρόθυμη να υποδύεται τον ρόλο της νταντάς
τώρα που βρισκόταν στη σύνταξη, αλλά η Φέιθ δεν έτρεφε την
παραμικρή ψευδαίσθηση πως η ζωή της θα έπαιρνε σύντομα πιο
εύκολο δρόμο. Για να φτάσει η ίδια στη σύνταξη, ήθελε μία εικοσαετία, τουλάχιστον. Θα χρειαζόταν άλλη μία τριετία προκειμένου να εξοφλήσει το Mini, η εγγύηση του οποίου θα είχε λήξει πολύ νωρίτερα. Η Έμα θα περίμενε από τη μητέρα της να την
ταΐζει και να την ντύνει τουλάχιστον για τα επόμενα δεκαοχτώ
χρόνια, αν όχι και παραπάνω. Και δεν ήταν να πεις πως, όταν ο
Τζέρεμι ήταν μωρό, η Φέιθ μπορούσε να τον ντύνει με ό,τι υπήρχε πρόχειρο, αταίριαστες κάλτσες και αποφόρια. Όχι. Στην εποχή μας τα μωρά έχουν απαιτήσεις. Χρειάζονται μπιμπερό φτιαγμένα από ασφαλή υλικά και πιστοποιημένο βιολογικό χυμό μήλου κατευθείαν από τη φάρμα. Κι αν ο Τζέρεμι κατάφερνε να
εξασφαλίσει μια θέση στην αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, η Φέιθ είχε μπροστά της άλλα έξι χρόνια για
να του αγοράζει βιβλία και να του πλένει τα ρούχα. Εν τω μεταξύ το πιο ανησυχητικό ήταν πως ο γιος της είχε σοβαρή σχέση με
μια κοπέλα. Μια κοπέλα μεγαλύτερή του, με κορμί γεμάτο καμπύλες και βιολογικό ρολόι που χτυπούσε. Η Φέιθ θα μπορούσε
κάλλιστα να γίνει γιαγιά προτού καν κλείσει τα τριάντα πέντε.
Μια δυσάρεστη έξαψη διέτρεξε το σώμα της καθώς επιχειρούσε να αποδιώξει εκείνη την τελευταία σκέψη από το μυαλό
της. Έλεγξε και πάλι το περιεχόμενο της τσάντας της την ώρα
που οδηγούσε. Η τσίχλα δεν έκανε την παραμικρή διαφορά. Το
στομάχι της εξακολουθούσε να γουργουρίζει. Άπλωσε το χέρι
της και ψηλάφισε το εσωτερικό του ντουλαπιού στην πλευρά του
συνοδηγού. Τζίφος. Κανονικά θα έπρεπε να σταματήσει σε κάποιο ταχυφαγείο ώστε να πάρει τουλάχιστον ένα αναψυκτικό,
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αλλά φορούσε τα υπηρεσιακά της ρούχα: μπεζ παντελόνι και μπλε
πουκάμισο, με τα αρχικά GBI τυπωμένα με χτυπητά κίτρινα γράμματα στην πλάτη. Η συγκεκριμένη περιοχή της πόλης δεν ήταν η
καλύτερη για να διατυμπανίζεις ότι ανήκες στις υπηρεσίες του
νόμου και της τάξης. Οι άνθρωποι είχαν την τάση να το βάζουν
στα πόδια, οπότε αναγκαζόσουν να τους καταδιώξεις, κάτι το
οποίο δεν ευνοούσε την επιστροφή στο σπίτι σου σε λογική ώρα.
Άλλωστε κάτι της έλεγε –της ζητούσε επιτακτικά– να βρει τη μητέρα της.
Η Φέιθ έπιασε το κινητό και κάλεσε ξανά τα τηλέφωνα της
Έβελιν. Σπίτι, κινητό, ακόμα κι ένα Blackberry που το χρησιμοποιούσε μονάχα για να στέλνει κάποιο μέιλ. Και τα τρία χωρίς
αποτέλεσμα. Η Φέιθ ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται, καθώς
εισέβαλαν στο μυαλό της τα χειρότερα πιθανά σενάρια. Ως αστυνομικός, είχε κληθεί να σπεύσει σε πολλά περιστατικά όπου το
σπαρακτικό κλάμα ενός μωρού είχε κάνει τους γείτονες να υποψιαστούν ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Μητέρες είχαν γλιστρήσει
στην μπανιέρα. Πατεράδες είχαν αυτοτραυματιστεί κατά λάθος
ή είχαν υποστεί έμφραγμα. Και τα μωρά κείτονταν παραδίπλα,
να σπαράζουν αβοήθητα ώσπου να καταλάβει κάποιος εκεί γύρω ότι κάτι συνέβαινε. Δεν υπήρχε πιο σπαραξικάρδιο θέαμα
από την εικόνα ενός μωρού που κλαίει απαρηγόρητο.
Η Φέιθ θύμωσε με τον εαυτό της που έφερε τέτοιες απαίσιες
εικόνες στο μυαλό της. Ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη έφεση στο να
υποθέτει το χειρότερο, ακόμα και προτού γίνει αστυνομικός. Η
Έβελιν κατά πάσα πιθανότητα ήταν μια χαρά. Η Έμα έπαιρνε
έναν υπνάκο στη μία και μισή. Μάλλον η μητέρα της είχε κλείσει το τηλέφωνο ώστε να μη χτυπήσει και ξυπνήσει το μωρό. Ίσως
είχε συναντήσει κάποια γειτόνισσα την ώρα που βγήκε να δει αν
είχε αλληλογραφία ή είχε πεταχτεί δίπλα, ώστε να βοηθήσει την
ηλικιωμένη κυρία Λίβαϊ να βγάλει έξω τα σκουπίδια.
Παρ’ όλα αυτά, οι παλάμες της Φέιθ γλίστρησαν στο τιμόνι
έτσι όπως έβγαινε από τον αυτοκινητόδρομο. Ίδρωνε, παρόλο
που ο καιρός ήταν ήπιος εκείνο τον Μάρτιο. Όλο αυτό δεν μπο-
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ρεί να είχε να κάνει μόνο με το μωρό ή τη μητέρα της ή ακόμα και
με την απαράδεκτα καρπερή φιλενάδα του Τζέρεμι. Λιγότερο
από έναν χρόνο νωρίτερα, η Φέιθ είχε διαγνωστεί με διαβήτη.
Τηρούσε ευλαβικά το πρόγραμμα λήψης της ινσουλίνης, έτρωγε
σωστά και φρόντιζε ώστε να έχει πρόχειρα σνακ για να τσιμπάει.
Εκτός από σήμερα. Κι αυτό μάλλον εξηγούσε το γιατί οι σκέψεις
της λοξοδρομούσαν. Απλώς έπρεπε να φάει κάτι. Κατά προτίμηση έχοντας στο οπτικό της πεδίο τη μητέρα και το μωρό της.
Η Φέιθ έλεγξε ξανά το ντουλαπάκι του συνοδηγού, για να βεβαιωθεί πως ήταν πραγματικά άδειο. Θυμόταν αμυδρά να δίνει
στον Γουίλ την τελευταία μπάρα δημητριακών χτες, την ώρα που
περίμεναν έξω από τα δικαστήρια. Η εναλλακτική λύση ήταν να
τον παρακολουθήσει να τρώει κάτι σιχαμερό από τον αυτόματο
πωλητή. Ο Γουίλ είχε γκρινιάξει για τη γεύση της μπάρας, αλλά
την είχε φάει μέχρι τέλους. Και τώρα η Φέιθ πλήρωνε το τίμημα
εκείνου του κεράσματος.
Πέρασε σφαίρα από ένα πορτοκαλί φανάρι, αναπτύσσοντας
όσο μεγαλύτερη ταχύτητα τολμούσε σε μια ημιαστική περιοχή. Ο
δρόμος κατέληγε στην Πονς ντε Λεόν. Η Φέιθ πέρασε μπροστά
από διάφορα ταχυφαγεία στη σειρά, καθώς κι ένα παντοπωλείο
με βιολογικά προϊόντα. Συνέχιζε να πατάει γκάζι, μπαίνοντας με
ταχύτητα στις στροφές και στις διακλαδώσεις που εκτείνονταν
περιμετρικά του Πίεντμοντ Παρκ. Το φλας μιας κάμερας της Τροχαίας άστραψε πάνω στον εσωτερικό καθρέφτη του αυτοκινήτου
καθώς άφηνε πίσω της ένα ακόμα πορτοκαλί φανάρι. Πάτησε
φρένο για να αποφύγει έναν πεζό που διέσχιζε τον δρόμο. Δύο
ακόμα παντοπωλεία πέρασαν θολά από δίπλα της, και τελικά
έφτασε στα τελευταία φανάρια, τα οποία ευτυχώς ήταν πράσινα
εκείνη την ώρα.
Η Έβελιν εξακολουθούσε να ζει στο ίδιο σπίτι όπου είχε μεγαλώσει η Φέιθ με τον μεγαλύτερο αδερφό της. Το μονώροφο
κτίσμα βρισκόταν σε μια περιοχή της Ατλάντα που ονομαζόταν
Σέργουντ Φόρεστ, φωλιασμένη ανάμεσα στο Άνσλεϊ Παρκ, μια
από τις καλύτερες συνοικίες της πόλης, και στον Διαπολιτειακό
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Αυτοκινητόδρομο 85, από τον οποίο ακουγόταν συχνά ο βρυχηθμός της κίνησης, ανάλογα με την κατεύθυνση απ’ όπου φυσούσε
ο άνεμος. Ο άνεμος φυσούσε ευνοϊκά σήμερα, και μόλις η Φέιθ
κατέβασε το παράθυρό της για να τη φυσήξει περισσότερος αέρας, άκουσε εκείνο τον χαρακτηριστικό βόμβο που συνόδευε σχεδόν κάθε μέρα των παιδικών της χρόνων.
Έχοντας ζήσει όλη της τη ζωή στο Σέργουντ Φόρεστ, η Φέιθ
έτρεφε βαθύ μίσος για κείνους που είχαν σχεδιάσει τη γειτονιά.
Η περιοχή είχε αναπτυχθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς στα τούβλινα σπίτια έρχονταν να μείνουν στρατιώτες
που επέστρεφαν στην πατρίδα και εκμεταλλεύονταν τα δάνεια με
χαμηλό επιτόκιο που πρόσφερε η Ένωση Βετεράνων. Οι πολεοδόμοι είχαν υιοθετήσει ολόθερμα την ιδέα του κλασικού Σέργουντ. Αφού έστριψε αριστερά στην οδό Λάιονελ, η Φέιθ διέσχισε τον Καλόγερο Τακ, συνέχισε δεξιά στην οδό Ρομπέν των Δασών, πέρασε τη διασταύρωση με τη Λαίδη Μάριαν κι έριξε μια
ματιά στο δρομάκι μπροστά από το δικό της σπίτι, στη συμβολή
της Ντόνκαστερ με την Μπάρνσντεϊλ, προτού σταματήσει τελικά
μπροστά στο σπίτι της μητέρας της, στην πάροδο Μικρός Τζον.
Το μπεζ Chevrolet Malibu της Έβελιν ψηνόταν στο πάρκινγκ.
Αυτό, τουλάχιστον, ήταν φυσιολογικό. Η Φέιθ δεν είχε δει ποτέ
τη μητέρα της να χώνεται με τη μούρη σε θέση στάθμευσης. Ήταν
μια συνήθεια που την κουβαλούσε από τα χρόνια της στην υπηρεσία. Φρόντιζες πάντα να είναι το αυτοκίνητό σου έτοιμο να
βγει στον δρόμο με το που θα λάμβανες την πρώτη κλήση.
Η Φέιθ δεν είχε χρόνο να αναλογιστεί τις συνήθειες της μητέρας της. Μπήκε στο δρομάκι και στάθμευσε το Mini της μούρη
με μούρη με το Malibu. Τα πόδια της πόνεσαν έτσι όπως σηκώθηκε· όλοι οι μύες του σώματός της ήταν σφιγμένοι τα τελευταία
είκοσι λεπτά. Μέσα από το σπίτι ακουγόταν δυνατή μουσική, στο
τέρμα. Χέβι μέταλ, όχι οι Beatles, που άκουγε συνήθως η μητέρα της. Η Φέιθ ακούμπησε την παλάμη της πάνω στο καπό του
Malibu την ώρα που κατευθυνόταν προς την πόρτα της κουζίνας.
Ο κινητήρας ήταν κρύος. Ίσως η Έβελιν βρισκόταν στο ντους
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όταν τηλεφώνησε η Φέιθ. Ίσως δεν είχε ελέγξει το ηλεκτρονικό
της ταχυδρομείο και το κινητό της. Ίσως είχε κοπεί. Υπήρχε ένα
ματωμένο αποτύπωμα παλάμης πάνω στην πόρτα.
Η Φέιθ σάστισε και κοίταξε ξανά.
Το ματωμένο αποτύπωμα ήταν από μιαν αριστερή παλάμη.
Βρισκόταν γύρω στους σαράντα πέντε πόντους πάνω από το χερούλι. Η πόρτα ήταν κλειστή, αλλά όχι κλειδωμένη. Μια δέσμη
φωτός έπεφτε πάνω στο κούφωμα, μάλλον από το παράθυρο πάνω από τον νεροχύτη της κουζίνας.
Η Φέιθ ακόμα δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει αυτό που
έβλεπε. Έφερε την παλάμη της πάνω από το αποτύπωμα, σαν
παιδί που συγκρίνει τα δάχτυλά του με αυτά της μητέρας του. Το
χέρι της Έβελιν ήταν μικρότερο. Τα δάχτυλα λεπτότερα. Η άκρη
του δαχτύλου όπου φορούσε τη βέρα της δεν είχε αγγίξει την πόρτα. Υπήρχε ένας θρόμβος από αίμα εκεί όπου θα έπρεπε να είναι κανονικά το ακροδάχτυλο.
Ξαφνικά η μουσική σταμάτησε. Στη σιωπή, η Φέιθ άκουσε
έναν γνώριμο ήχο σαν γαργάρα, ένα γουργούρισμα που προμήνυε το ξέσπασμα γοερού κλάματος. Ο ήχος αντήχησε στο γκαράζ, έτσι που για μια στιγμή η Φέιθ νόμισε πως πήγαζε από το
δικό της στόμα. Στη συνέχεια ακούστηκε ξανά, οπότε η Φέιθ έκανε μεταβολή, βέβαιη πως ήταν η Έμα.
Σχεδόν όλα τα υπόλοιπα σπίτια στο Σέργουντ είχαν γκρεμιστεί ή ανακαινιστεί, αλλά η οικία Μίτσελ ήταν σχεδόν η ίδια όπως
και την εποχή που χτίστηκε. Η διαρρύθμιση ήταν απλή: τρία υπνοδωμάτια, ένα καθιστικό, μια τραπεζαρία και μια κουζίνα με πόρτα που οδηγούσε στο ανοιχτό γκαράζ. Ο Μπιλ Μίτσελ, ο πατέρας της Φέιθ, είχε χτίσει μιαν αποθήκη στην απέναντι πλευρά
του γκαράζ. Ήταν ένα στέρεο κτίσμα –ο πατέρας της δεν έκανε
ποτέ του μισές δουλειές– με μεταλλική πόρτα, η οποία αμπάρωνε και διέθετε τζάμι ασφαλείας στο μοναδικό της παράθυρο. Η
Φέιθ πάτησε τα δέκα ώσπου να συνειδητοποιήσει ότι το κτίσμα
παραήταν ενισχυμένο για κάτι που υποτίθεται πως προοριζόταν
απλώς για τη φύλαξη μερικών εργαλείων. Με την τρυφερότητα

© Karin Slaughter, 2011/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

ΠΤΩΣΗ

21

που μονάχα ένας μεγαλύτερος αδερφός μπορεί να δείξει, ο Ζικ
τής είχε φανερώσει τον πραγματικό σκοπό της αποθήκης: «Εκεί
μέσα φυλάει η μαμά το όπλο της, βλαμμένο!»
Η Φέιθ πέρασε τρέχοντας μπροστά από το αυτοκίνητο και δοκίμασε να ανοίξει την πόρτα της αποθήκης. Ήταν κλειδωμένη.
Κοίταξε από το παράθυρο. Τα μεταλλικά σύρματα μέσα στο τζάμι ασφαλείας σχημάτιζαν έναν ιστό μπροστά στα μάτια της. Μπορούσε να διακρίνει το τραπέζι της κηπουρικής και τα τσουβάλια
με καστανόχωμα που ήταν τακτικά στοιβαγμένα από κάτω. Τα
εργαλεία κρέμονταν στις σωστές θέσεις τους. Ο εξοπλισμός για
την περιποίηση του γκαζόν ήταν μαζεμένος με τάξη σε μιαν άκρη.
Ένα μαύρο χρηματοκιβώτιο με κλειδαριά συνδυασμού βρισκόταν βιδωμένο στο δάπεδο, κάτω από το τραπέζι. Η πόρτα ήταν
ανοιχτή. Το περίστροφο της Έβελιν με τη λαβή από ξύλο κερασιάς έλειπε. Το ίδιο και το κουτί με τις σφαίρες, που κανονικά
βρισκόταν δίπλα του.
Το γουργούρισμα ακούστηκε ξανά, πιο δυνατά αυτήν τη φορά. Μια στοίβα από κουβέρτες στο δάπεδο σάλευε ρυθμικά, σαν
παλμός. Η Έβελιν τις χρησιμοποιούσε για να σκεπάζει τα φυτά
της όταν έπιανε ξαφνική παγωνιά. Υπό κανονικές συνθήκες, οι
κουβέρτες ήταν διπλωμένες στο πάνω ράφι, αλλά τώρα ήταν στοιβαγμένες στη γωνία, δίπλα στο χρηματοκιβώτιο. Η Φέιθ διέκρινε μια ροζ άκρη να ξεχωρίζει πίσω από τις γκρι κουβέρτες και
ύστερα μια πλαστική καμπύλη ενός στηρίγματος για το κεφάλι,
που θα μπορούσε μόνο να είναι το παιδικό κάθισμα της Έμα. Η
κουβέρτα σάλεψε ξανά. Ένα ποδαράκι τινάχτηκε έξω· ένα βαμβακερό καλτσάκι, απαλό κίτρινο με λευκή δαντέλα, το κάλυπτε
ως τον αστράγαλο. Ύστερα ξεπρόβαλε μια ροδαλή μικρή γροθιά. Στη συνέχεια η Φέιθ αντίκρισε το πρόσωπο της Έμα.
Η Έμα χαμογέλασε στη Φέιθ, έτσι που το πάνω χείλος της
σχημάτισε ένα αχνό τρίγωνο. Γουργούρισε ξανά, αυτήν τη φορά
από ευτυχία.
«Ω Θεέ μου…» Η Φέιθ τράβηξε την κλειδωμένη πόρτα, χωρίς
αποτέλεσμα. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς ψηλάφιζε την πάνω
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πλευρά του κουφώματος, προσπαθώντας να εντοπίσει το κλειδί.
Σκόνες έπεσαν από κει. Η κοφτερή άκρη μιας σκλήθρας καρφώθηκε στο δάχτυλό της. Η Φέιθ στράφηκε πάλι στο παράθυρο. Η
Έμα χτυπούσε παλαμάκια, ανακουφισμένη από την εμφάνιση
της μητέρα της, παρόλο που η Φέιθ κινδύνευε περισσότερο από
κάθε άλλη φορά στη ζωή της να παραδοθεί άνευ όρων στον πανικό. Στην αποθήκη έκανε πολλή ζέστη. Ακόμα και έξω έξανε ζέστη. Η Έμα μπορεί να πάθαινε θερμοπληξία. Να πάθαινε αφυδάτωση. Να πέθαινε.
Έντρομη, η Φέιθ βούτηξε στα τέσσερα, πιστεύοντας ότι το
κλειδί είχε πέσει από τη θέση του και ίσως είχε περάσει κάτω
από την πόρτα. Παρατήρησε πως η κάτω πλευρά του καθίσματος
της Έμα είχε λυγίσει στο σημείο όπου είχε σφηνωθεί ανάμεσα
στο χρηματοκιβώτιο και στον τοίχο. Κρυμμένη πίσω από τις κουβέρτες. Φραγμένη πίσω από το χρηματοκιβώτιο.
Προστατευμένη από το χρηματοκιβώτιο.
Η Φέιθ σταμάτησε. Τα πνευμόνια της σφίχτηκαν έτσι όπως
έπαιρνε ανάσα. Το σαγόνι της τσιτώθηκε, θαρρείς και είχε ραφτεί με σύρμα. Με αργές κινήσεις, ανακάθισε. Υπήρχαν σταγόνες αίματος πάνω στο τσιμέντο μπροστά της. Τα μάτια της ακολούθησαν το μονοπάτι που οδηγούσε στην πόρτα της κουζίνας.
Στο ματωμένο αποτύπωμα.
Η Έμα ήταν κλειδωμένη μέσα στην αποθήκη. Το περίστροφο της Έβελιν έλειπε. Κι ένα ματωμένο μονοπάτι οδηγούσε στο
σπίτι.
Η Φέιθ σηκώθηκε, στραμμένη προς την ξεκλείδωτη πόρτα
της κουζίνας. Άλλος ήχος δεν ακουγόταν πέρα από τη βαριά
ανάσα της.
Ποιος είχε κλείσει τη μουσική;
Η Φέιθ επέστρεψε τροχάδην στο αυτοκίνητό της. Πήρε το πιστόλι της, που το είχε κάτω από τη θέση του οδηγού. Βεβαιώθηκε πως ο γεμιστήρας ήταν εντάξει και κούμπωσε τη θήκη στη ζώνη της. Το κινητό της βρισκόταν ακόμα στο κάθισμα του συνοδηγού. Η Φέιθ το βούτηξε προτού ανοίξει το πορτμπαγκάζ. Είχε
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υπηρετήσει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας της Ατλάντα προτού γίνει ειδική πράκτορας για λογαριασμό της πολιτείας. Τα δάχτυλά της σχημάτισαν από μνήμης τον αριθμό της
απόρρητης γραμμής έκτακτων περιστατικών. Δεν άφησε περιθώριο στην τηλεφωνήτρια να μιλήσει. Της είπε αμέσως τον αριθμό
του παλιού της υπηρεσιακού σήματος, τη μονάδα της και τη διεύθυνση της μητέρας της.
Η Φέιθ σώπασε για μια στιγμή και μετά πρόσθεσε: «Ε-30».
Οι δύο λέξεις παραλίγο να την πνίξουν. Κωδικός Ε-30. Πρώτη
φορά στη ζωή της άρθρωνε αυτήν τη φράση. Σήμαινε πως ένας
αστυνομικός χρειαζόταν επειγόντως ενισχύσεις. Σήμαινε πως
ένας άλλος αστυνομικός διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο και ενδεχομένως να ήταν ήδη νεκρός. «Το παιδί μου είναι κλειδωμένο στην
εξωτερική αποθήκη. Υπάρχουν αίματα στο τσιμέντο κι ένα ματωμένο αποτύπωμα στην πόρτα της κουζίνας. Νομίζω πως η μητέρα μου βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Άκουγα μουσική, αλλά σταμάτησε. Είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Νομίζω πως είναι…»
Το λαρύγγι της Φέιθ έκλεισε σαν γροθιά. «Βοήθεια! Σας παρακαλώ. Στείλτε βοήθεια!»
«Ελήφθη, Ε-30», αποκρίθηκε η τηλεφωνήτρια, σε τόνο κοφτό
και σφιγμένο. «Μείνε έξω και ανάμεινε ενισχύσεις. Μην επιχειρήσεις –επαναλαμβάνω– μην επιχειρήσεις να εισέλθεις στο σπίτι».
«Ελήφθη». Η Φέιθ τερμάτισε την κλήση και πέταξε το κινητό
στο πίσω κάθισμα. Έστριψε το κλειδί της στην κλειδαριά που
κρατούσε την καραμπίνα ασφαλισμένη στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της.
Το GBI εφοδίαζε κάθε πράκτορα με τουλάχιστον δύο όπλα.
Το Glock, μοντέλο 23, ήταν ένα ημιαυτόματο πιστόλι διαμετρήματος 40 χιλιοστών, το οποίο έπαιρνε δεκατρείς σφαίρες στον
γεμιστήρα και μία στη θαλάμη. Η Remington 870 έπαιρνε τέσσερα φυσίγγια. Η καραμπίνα της Φέιθ είχε έξι επιπλέον φυσίγγια
στην πρόσθετη θήκη που ήταν προσαρμοσμένη στον υποκόπανο.
Κάθε φυσίγγι περιείχε οχτώ σκάγια. Κάθε σκάγι είχε περίπου το
μέγεθος σφαίρας 38 χιλιοστών.
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Κάθε τράβηγμα της σκανδάλης του Glock έριχνε μία σφαίρα.
Κάθε βολή της Remington έριχνε οχτώ.
Η πολιτική της υπηρεσίας επέβαλλε να έχουν όλοι οι πράκτορες μία σφαίρα στη θαλάμη των υπηρεσιακών τους όπλων, οπότε συνολικά είχαν δεκατέσσερις σφαίρες. Δεν υπήρχε συμβατική
εξωτερική ασφάλεια στο όπλο. Οι πράκτορες είχαν από τον νόμο την άδεια να καταφύγουν σε θανάσιμα μέσα εφόσον έκριναν
ότι διέτρεχε κίνδυνο η ζωή των ίδιων ή των ανθρώπων γύρω τους.
Τη σκανδάλη την τραβούσες μόνο όταν είχες σκοπό να πυροβολήσεις, ενώ πυροβολούσες μόνο όταν είχες σκοπό να σκοτώσεις.
Η καραμπίνα ήταν μια διαφορετική ιστορία με την ίδια κατάληξη. Η ασφάλεια βρισκόταν στην πίσω πλευρά του προφυλακτήρα της σκανδάλης και απενεργοποιούνταν με μια ελαφριά κίνηση. Στη θαλάμη δεν υπήρχε φυσίγγιο. Ήθελες να ακούσουν
όλοι γύρω σου εκείνο τον ξερό ήχο καθώς όπλιζες για να ρίξεις.
Η Φέιθ είχε δει σκληροτράχηλους άντρες να πέφτουν στα γόνατα στο άκουσμα εκείνου του ήχου.
Έστρεψε ξανά το βλέμμα της προς το σπίτι την ώρα που απασφάλιζε την καραμπίνα. Η κουρτίνα του μπροστινού παραθύρου
σάλεψε. Μια σκιά έφυγε τρέχοντας προς τον διάδρομο.
Η Φέιθ όπλισε την καραμπίνα με το ένα χέρι καθώς κατευθυνόταν προς το γκαράζ. Η κίνηση προκάλεσε έναν γεμάτο ξερό
ήχο, ο οποίος αντήχησε στο τσιμέντο. Με μια γρήγορη κίνηση, ο
υποκόπανος κούμπωσε πάνω στον ώμο της, και η κάννη στράφηκε ευθεία μπροστά της. Άνοιξε την πόρτα με μια κλοτσιά, κρατώντας το όπλο σταθερό καθώς φώναζε «Αστυνομία!»
Η λέξη αντήχησε στο σπίτι σαν βροντή κεραυνού. Πήγαζε από
ένα βαθύ σκοτεινό σημείο στα σωθικά της Φέιθ, το οποίο η ίδια
προσπαθούσε να αγνοεί τον περισσότερο καιρό, από φόβο πως
θα αφύπνιζε κάτι που θα ήταν αδύνατο να απενεργοποιήσει στη
συνέχεια.
«Βγείτε έξω με τα χέρια ψηλά!»
Δεν εμφανίστηκε κανένας. Άκουσε έναν ήχο από κάποιο σημείο στην πίσω πλευρά του σπιτιού. Η όρασή της οξύνθηκε κα-
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θώς έμπαινε στην κουζίνα. Αίματα στον πάγκο. Ένα μαχαίρι του
ψωμιού. Ακόμα περισσότερα αίματα στο πάτωμα. Συρτάρια και
ντουλάπια έχασκαν ανοιχτά. Το τηλέφωνο στον τοίχο κρεμόταν
σαν στρεβλή θηλιά. Το Blackberry και το κινητό της Έβελιν κείτονταν θρυμματισμένα στο πάτωμα. Η Φέιθ συνέχισε να έχει την
καραμπίνα στραμμένη μπροστά της, με το δάχτυλο ακουμπισμένο στο πλάι της σκανδάλης, ώστε να μην κάνει κάποιο λάθος.
Κανονικά δεν έπρεπε να σκέφτεται τη μητέρα της ή την Έμα,
αλλά μονάχα μία φράση κλωθογύριζε στο μυαλό της: «άνθρωποι
και πόρτες». Κάθε φορά που έμπαινες σε κάποιο σπίτι, αυτές
ήταν οι μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλειά σου. Έπρεπε να
ξέρεις πού βρίσκονταν οι άνθρωποι –και τι διαθέσεις είχαν απέναντί σου– κι έπρεπε να ξέρεις τι θα εμφανιζόταν πίσω από κάθε πόρτα.
Η Φέιθ στράφηκε γρήγορα στο πλάι, σημαδεύοντας με την καραμπίνα το πλυσταριό. Εντόπισε έναν άντρα πεσμένο μπρούμυτα στο πάτωμα. Μαύρα μαλλιά. Επιδερμίδα κιτρινισμένη, κέρινη. Τα χέρια του ήταν τυλιγμένα γύρω από το σώμα του, σαν παιδί που έπαιζε σβούρα. Δεν είχε όπλο πάνω ή κοντά του. Η πίσω
πλευρά του κεφαλιού του ήταν ένας ματωμένος πολτός. Στίγματα εγκεφαλικής ουσίας είχαν πιτσιλίσει το πλυντήριο. Η Φέιθ
μπορούσε να διακρίνει την τρύπα που άνοιξε η σφαίρα στον τοίχο βγαίνοντας από το κρανίο του.
Αμέσως μετά στράφηκε στην κουζίνα. Υπήρχε ένας μικρός διάδρομος που οδηγούσε στην τραπεζαρία. Έσκυψε και ξεμύτισε.
Άδειος.
Η διαρρύθμιση του σπιτιού ξεδιπλωνόταν σαν διάγραμμα στο
μυαλό της. Το καθιστικό στα αριστερά της. Μεγάλο, ανοιχτό χολ
στα δεξιά. Ο διάδρομος ευθεία μπροστά. Στο βάθος το μπάνιο.
Δύο υπνοδωμάτια στα δεξιά. Ένα υπνοδωμάτιο στα αριστερά –
το δωμάτιο της μητέρας της. Εκεί μέσα υπήρχε ένα μικρό μπάνιο, μια πόρτα που οδηγούσε στην πίσω βεράντα. Η πόρτα του
υπνοδωματίου της Έβελιν ήταν η μοναδική στον διάδρομο που
ήταν κλειστή.
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Η Φέιθ άρχισε να κατευθύνεται προς την κλειστή πόρτα, αλλά σταμάτησε.
Άνθρωποι και πόρτες.
Στο μυαλό της είδε τις λέξεις ανεξίτηλα χαραγμένες: «Μην κινηθείτε προς την προκείμενη απειλή αν προηγουμένως δεν έχετε βεβαιωθεί πως όλοι οι χώροι πίσω σας είναι ασφαλείς».
Η Φέιθ έσκυψε έτσι όπως έστριβε προς τα αριστερά μπαίνοντας στο καθιστικό. Σάρωσε με το βλέμμα της τους τοίχους, έλεγξε τη συρόμενη τζαμόπορτα που έβγαζε στην πίσω αυλή. Το γυαλί είχε γίνει θρύψαλα. Ένα ελαφρύ αεράκι έκανε τις κουρτίνες
να σαλεύουν. Το δωμάτιο ήταν άνω κάτω. Κάποιος έψαχνε κάτι. Συρτάρια σπασμένα. Μαξιλάρια ξεσκισμένα. Από το σημείο
όπου βρισκόταν, η Φέιθ μπορούσε να δει πίσω από τον καναπέ
και διαπίστωσε πως η πολυθρόνα με την ψηλή πλάτη δεν είχε περισσευούμενα πόδια. Συνέχισε να σαρώνει με το βλέμμα της τον
χώρο ανάμεσα στο δωμάτιο και στον διάδρομο, ώσπου βεβαιώθηκε ότι μπορούσε να προχωρήσει.
Η πρώτη πόρτα οδηγούσε στο παλιό της υπνοδωμάτιο. Κάποιος είχε ψάξει κι αυτό τον χώρο. Τα συρτάρια του παλιού κομό της Φέιθ προεξείχαν σαν γλώσσες. Τα στρώματα ήταν σκισμένα. Το παρκοκρέβατο της Έμα είχε γίνει κομμάτια. Η κουβέρτα
της ήταν σκισμένη στα δύο. Το κρεμαστό παιχνίδι που βρισκόταν πάνω από το κεφάλι της όλους τους μήνες της ζωής της είχε
κονιορτοποιηθεί στο πάτωμα. Η Φέιθ κατάπιε την οργή που προκάλεσε μέσα της το θέαμα αυτό. Πίεσε τον εαυτό της να προχωρήσει.
Έλεγξε γρήγορα τις ντουλάπες και κάτω από το κρεβάτι. Έκανε το ίδιο στο δωμάτιο του Ζικ, το οποίο η μητέρα της είχε μετατρέψει σε γραφείο. Το πάτωμα ήταν σπαρμένο με χαρτιά. Τα συρτάρια του γραφείου είχαν εκσφενδονιστεί πάνω στον τοίχο. Έριξε μια γρήγορη ματιά στο μπάνιο. Η κουρτίνα του ντους ήταν τραβηγμένη στην άκρη. Η ντουλάπα με τα κλινοσκεπάσματα έχασκε
ορθάνοιχτη. Πετσέτες και σεντόνια ήταν χυμένα στο πάτωμα.
Η Φέιθ στεκόταν στα αριστερά του δωματίου της μητέρας της
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όταν άκουσε την πρώτη σειρήνα. Ο ήχος ήταν μακρινός, αλλά χαρακτηριστικός. Κανονικά έπρεπε να περιμένει ώσπου να φτάσουν οι ενισχύσεις.
Άνοιξε την πόρτα με μια κλοτσιά και πέρασε μέσα, σκύβοντας γρήγορα. Το δάχτυλό της μετακινήθηκε προς τη σκανδάλη.
Δύο άντρες βρίσκονταν στα πόδια του κρεβατιού. Ο ένας ήταν
πεσμένος στα γόνατα. Ήταν Λατινοαμερικανός, μάλλον Μεξικανός, και φορούσε μονάχα ένα τζιν παντελόνι. Το δέρμα στο
στήθος του ήταν γδαρμένο, λες και είχε μαστιγωθεί με συρματόπλεγμα. Το σώμα του, κάθιδρο, γυάλιζε ολόκληρο. Υπήρχαν μαύροι και κόκκινοι μώλωπες κατά μήκος των πλευρών του. Τα μπράτσα και ο θώρακάς του καλύπτονταν από τατουάζ, το μεγαλύτερο από τα οποία βρισκόταν πάνω στο στήθος του: ένα πράσινο
και κόκκινο αστέρι του Τέξας, με έναν κροταλία τυλιγμένο γύρω του. Ήταν μέλος των Λος Τεχικάνος, μιας μεξικανικής συμμορίας η οποία έλεγχε εδώ και είκοσι χρόνια το εμπόριο ναρκωτικών στην Ατλάντα.
Ο δεύτερος άντρας ήταν Ασιάτης. Δεν είχε τατουάζ. Φορούσε ένα ζωηρό κόκκινο χαβανέζικο πουκάμισο και μπεζ παντελόνι. Στεκόταν μπροστά από τον Τεχικάνο, έχοντας κολλήσει ένα
πιστόλι στο κεφάλι του άντρα. Ήταν ένα περίστροφο με λαβή
από ξύλο κερασιάς. Το περίστροφο της μητέρας της.
Η Φέιθ κράτησε την καραμπίνα στραμμένη πάνω στο στήθος
του Ασιάτη. Το σκληρό ψυχρό μέταλλο έμοιαζε με προέκταση
του κορμιού της. Η αδρεναλίνη έκανε την καρδιά της να χτυπάει
ξέφρενα στο στήθος της. Κάθε μυς του σώματός της αποζητούσε
να τραβήξει τη σκανδάλη.
Τα λόγια της ακούστηκαν κοφτά. «Πού είναι η μητέρα μου;»
Ο άντρας μίλησε με μακρόσυρτη νότια προφορά. «Έτσι και
μου ρίξεις, θα χτυπήσεις κι αυτόν».
Είχε δίκιο. Η Φέιθ στεκόταν στον διάδρομο, σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων. Οι δύο άντρες βρίσκονταν πολύ κοντά.
Ακόμα και μία βολή στο κεφάλι ενείχε τον κίνδυνο να ξεφύγει
ένα σκάγι, χτυπώντας –και ενδεχομένως σκοτώνοντας– τον όμη-

© Karin Slaughter, 2011/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2017

28

ΚΑΡΙΝ ΣΛΟΤΕΡ

ρο. Και πάλι, συνέχισε να έχει το δάχτυλο πάνω στη σκανδάλη,
έτοιμη να ρίξει. «Πες μου πού είναι».
Ο άντρας πίεσε ακόμα πιο δυνατά την κάννη του περιστρόφου πάνω στο κεφάλι του άλλου. «Ρίξε κάτω την καραμπίνα».
Οι σειρήνες δυνάμωναν. Ακούγονταν από τη Ζώνη 5, από την
πλευρά της συνοικίας που έβγαζε στο Πίτστρι. Η Φέιθ τού είπε:
«Ακούς αυτό τον ήχο;» Διέγραψε νοερά την πορεία που θα ακολουθούσαν μέσω της Νότινχαμ, υπολογίζοντας ότι τα περιπολικά θα βρίσκονταν εκεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. «Πες μου πού
είναι η μητέρα μου, αλλιώς θα σε σκοτώσω προτού φτάσουν εδώ,
μα τον Θεό».
Ο άντρας χαμογέλασε πάλι, σφίγγοντας την παλάμη του γύρω από το περίστροφο. «Ξέρεις τι ψάχνουμε. Δώσ’ το, και θα την
αφήσουμε ελεύθερη».
Η Φέιθ δεν μπορούσε να καταλάβει τι στον διάβολο εννοούσε ο τύπος. Η μητέρα της ήταν μια εξηντατριάχρονη χήρα. Το πιο
πολύτιμο πράγμα μέσα στο σπίτι ήταν το οικόπεδο όπου ήταν χτισμένο.
Ο άντρας θεώρησε πως με τη σιωπή της προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. «Σοβαρά τώρα, θέλεις να χάσεις τη μανούλα σου
για χάρη αυτού εδώ του άχρηστου;»
Η Φέιθ καμώθηκε πως καταλάβαινε. «Τόσο απλό είναι δηλαδή; Μια ανταλλαγή;»
Ο τύπος σήκωσε τους ώμους του. «Είναι ο μόνος τρόπος για
να βγούμε όλοι ζωντανοί από δω μέσα».
«Μαλακίες».
«Καθόλου μαλακίες. Τίμια ανταλλαγή». Οι σειρήνες δυνάμωναν. Λάστιχα φρέναραν απότομα στον δρόμο. «Άντε, μωρή σκρόφα! Δεν έχουμε χρόνο. Είμαστε σύμφωνοι, ναι ή όχι;»
Έλεγε ψέματα. Είχε σκοτώσει ήδη έναν άνθρωπο. Απειλούσε έναν δεύτερο. Αμέσως μόλις καταλάβαινε πως η Φέιθ μπλόφαρε, το μόνο που θα της έδινε ήταν μια σφαίρα στο στήθος.
«Σύμφωνοι», απάντησε εκείνη, πετώντας με το αριστερό της
χέρι την καραμπίνα μπροστά της.
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Ο εκπαιδευτής στο πεδίο βολής είχε ένα χρονόμετρο με το
οποίο κατέγραφε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου, κι αυτός ήταν
ο λόγος για τον οποίο η Φέιθ ήξερε πως το δεξί της χέρι χρειαζόταν ακριβώς οχτώ δέκατα του δευτερολέπτου προκειμένου να
τραβήξει το πιστόλι από τη θήκη στο πλάι. Όση ώρα ο Ασιάτης
ήταν απασχολημένος με το να παρακολουθεί την πτώση της καραμπίνας στα πόδια του, η Φέιθ έκανε ακριβώς αυτό, τράβηξε το
πιστόλι, πέρασε τον δείκτη της γύρω από τη σκανδάλη και πυροβόλησε τον άντρα στο κεφάλι.
Τα χέρια του τινάχτηκαν πάνω. Το περίστροφο έπεσε. Ήταν
νεκρός προτού καν σωριαστεί στο πάτωμα.
Η εξώπορτα έσπασε. Η Φέιθ κινήθηκε προς τον διάδρομο τη
στιγμή που η Ομάδα Κρούσης, με πλήρη εξάρτυση, εισέβαλλε
στο σπίτι. Την επόμενη στιγμή γύρισε να κοιτάξει στο δωμάτιο
και συνειδητοποίησε πως ο Μεξικανός είχε εξαφανιστεί.
Η πόρτα της βεράντας ήταν ανοιχτή. Η Φέιθ βγήκε έξω τρέχοντας και είδε τον Μεξικανό να σκαρφαλώνει και να πηδάει
πάνω από τον συρμάτινο φράχτη. Στο χέρι του κρατούσε το περίστροφο. Οι εγγονές της κυρίας Τζόνσον έπαιζαν στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Ούρλιαξαν μόλις είδαν τον ένοπλο άντρα να
κατευθύνεται προς το μέρος τους. Βρισκόταν εφτά μέτρα μακριά.
Πέντε. Σήκωσε το πιστόλι προς τη μεριά των κοριτσιών και πυροβόλησε πάνω από το κεφάλι τους. Τούβλινα θραύσματα ράντισαν το έδαφος. Από τον φόβο τους, τα κορίτσια δεν μπορούσαν να ουρλιάξουν, να κουνηθούν, να γλιτώσουν. Η Φέιθ σταμάτησε στον φράχτη, σημάδεψε με το πιστόλι της και τράβηξε τη
σκανδάλη.
Ο άντρας τινάχτηκε, θαρρείς και κάποιος είχε τραβήξει έναν
σπάγγο που ήταν περασμένος στο στήθος του. Έμεινε όρθιος για
τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, και ύστερα τα γόνατά του δίπλωσαν και σωριάστηκε προς τα πίσω στο έδαφος. Η Φέιθ πήδησε
πάνω από τον φράχτη κι έτρεξε προς το μέρος του. Κόλλησε τη
φτέρνα της επάνω στον καρπό του, ώσπου ο άντρας άφησε το
όπλο της μητέρας της. Τα κορίτσια άρχισαν πάλι να ουρλιάζουν.
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Η κυρία Τζόνσον βγήκε στην αυλή και τα μάζεψε γύρω της λες
και ήταν παπάκια. Έριξε μια ματιά προς το μέρος της Φέιθ έτσι
όπως έκλεινε την πόρτα. Το βλέμμα της μαρτυρούσε ταραχή, φρίκη. Παλιά κυνηγούσε τον Ζικ και τη Φέιθ με το λάστιχο του ποτίσματος, όταν ήταν μικρά παιδιά. Παλιά αισθανόταν ασφαλής
εδώ.
Η Φέιθ έβαλε το πιστόλι της στη θήκη του και πέρασε το περίστροφο της Έβελιν μέσα από τη ζώνη στο πίσω μέρος του παντελονιού της. Βούτηξε τον Μεξικανό από τους ώμους. «Πού είναι η μητέρα μου;» ρώτησε επιτακτικά. «Τι της έκαναν;»
Αυτός άνοιξε το στόμα του, ενώ κάτω από τις ασημένιες θήκες που κάλυπταν τα δόντια του έτρεχε αίμα. Χαμογελούσε. Το
κάθαρμα χαμογελούσε.
«Πού είναι;» Η Φέιθ πίεσε την παλάμη πάνω στον σακατεμένο θώρακά του, νιώθοντας τα σπασμένα πλευρά να κινούνται κάτω από τα δάχτυλά της. Ο άντρας ούρλιαξε από τον πόνο, οπότε
κι εκείνη τον πίεσε πιο δυνατά, τρίβοντας τα κόκαλα μεταξύ τους.
«Πού είναι;»
«Πράκτορα!» Ένας νεαρός αστυνομικός άπλωσε το ένα χέρι
για να στηριχτεί καθώς πηδούσε πάνω από τον φράχτη. Την πλησίασε, με το πιστόλι του στραμμένο προς το έδαφος. «Απομακρύνσου από τον κρατούμενο».
Η Φέιθ πλησίασε τον Μεξικανό. Ένιωθε τη θερμότητα που
εξέπεμπε το δέρμα του. «Πες μου πού βρίσκεται!»
Το λαρύγγι του σάλευε χωρίς να βγάζει κανέναν ήχο. Είχε
πάψει να αισθάνεται πόνο. Οι κόρες των ματιών του είχαν διογκωθεί, είχαν φτάσει σε μέγεθος κέρματος. Τα βλέφαρά του πετάριζαν. Οι άκρες των χειλιών του τρεμόπαιζαν.
«Πες μου πού βρίσκεται!» Η απόγνωση χρωμάτιζε όλο και πιο
έντονα τη φωνή της με κάθε λέξη που άρθρωνε. «Θεέ μου, απλώς
–σε παρακαλώ– πες μου πού βρίσκεται…»
Η ανάσα του είχε μια κολλώδη χροιά, θαρρείς και τα πνευμόνια του είχαν καταρρεύσει. Τα χείλη του κινήθηκαν. Ψιθύρισε
κάτι, αλλά η Φέιθ δεν το άκουσε.
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«Τι;» Η Φέιθ έφερε το αυτί της τόσο κοντά στα χείλη του, ώστε
ένιωθε τα σάλια που έβγαιναν από το στόμα του. «Πες μου…»
ψιθύρισε. «Σε παρακαλώ, πες μου…»
«Αλμέχα…»
«Τι;» επανέλαβε η Φέιθ. «Τι είπες;» Το στόμα του άνοιξε. Αντί
για λέξεις, έβγαλε αίμα. «Τι είπες;» ούρλιαξε. «Πες μου τι είπες!»
«Πράκτορα!» της φώναξε ξανά ο αστυνομικός.
«Όχι!» Κόλλησε τις παλάμες της πάνω στο στήθος του Μεξικανού, προσπαθώντας να κάνει την καρδιά του να χτυπήσει ξανά. Η Φέιθ τις έκανε γροθιά και τις κατέβασε με όσο περισσότερη δύναμη μπορούσε, χτυπώντας τον άντρα, θέλοντας να τον
επαναφέρει στη ζωή. «Πες μου!» ούρλιαξε. «Μίλα μου!»
«Πράκτορα!» Αισθάνθηκε χέρια να κλείνουν γύρω από τη μέση της. Ο αστυνομικός την απομάκρυνε, κυριολεκτικά σηκωτή.
«Άσε με ήσυχη!» Η Φέιθ τίναξε τον αγκώνα της με τόση δύναμη, ώστε ο αστυνομικός σωριάστηκε στο έδαφος σαν τσουβάλι. Εκείνη σύρθηκε στο γρασίδι προς το μέρος του μάρτυρα. Του
ομήρου. Του δολοφόνου. Του μοναδικού ανθρώπου που θα μπορούσε ακόμα να της πει τι είχε συμβεί στη μητέρα της.
Κόλλησε τις παλάμες της γύρω από το πρόσωπο του Μεξικανού, κάρφωσε το βλέμμα της στα άψυχα μάτια του. «Σε παρακαλώ, πες μου…» είπε ικετευτικά, αν και ήξερε πως ήταν πλέον πολύ αργά. «Σε παρακαλώ…»
«Φέιθ;» Ο αστυνόμος Λίο Ντόνελι, ο παλιός της συνεργάτης
στην Αστυνομία της Ατλάντα, στεκόταν στην άλλη πλευρά του
φράχτη. Είχε λαχανιάσει. Οι παλάμες του είχαν γαντζωθεί από
την πάνω πλευρά της συρμάτινης περίφραξης. Ο άνεμος παράσερνε το σακάκι του φτηνιάρικου καφέ κοστουμιού του. «Η Έμα
είναι εντάξει. Έρχεται κλειδαράς». Τα λόγια του ακούγονταν
βαριά και αργά, σαν μελάσα που έτρεχε μέσα από σουρωτήρι.
«Έλα, κοπελιά. Η Έμα χρειάζεται τη μαμά της».
Η Φέιθ κοίταξε πίσω του. Παντού υπήρχαν αστυνομικοί. Σκούρες μπλε στολές διακρίνονταν εδώ κι εκεί καθώς σάρωναν το
σπίτι κι έλεγχαν την αυλή. Μέσα από τα παράθυρα παρακολου-
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θούσε την πορεία της Ομάδας Κρούσης καθώς τα μέλη της περνούσαν από το ένα δωμάτιο στο επόμενο, με τα όπλα προτεταμένα, φωνάζοντας «Καθαρό», μιας και δεν εντόπιζαν κάτι. Ήχοι
από ανταγωνιστικές σειρήνες κατέκλυζαν την ατμόσφαιρα. Περιπολικά. Νοσοκομειακά. Ένα όχημα της πυροσβεστικής.
Το μήνυμα είχε διαβιβαστεί σε όλες τις υπηρεσίες. Κωδικός
Ε-30. Αστυνομικός καλεί επειγόντως ενισχύσεις.
Τρεις άντρες νεκροί. Το μωρό της κλειδωμένο σε μιαν αποθήκη. Η μητέρα της εξαφανισμένη.
Η Φέιθ έριξε το βάρος στις φτέρνες της. Έθαψε το πρόσωπό
της μέσα στις τρεμάμενες παλάμες της κι έβαλε τα δυνατά της για
να μην κλάψει.
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Καμία εκπαίδευση δεν είναι εφάμιλλη με το αστυνομικό ένστικτο. Η μητέρα της Φέιθ Μίτσελ δεν
απαντάει στο τηλέφωνο. Η πόρτα της κουζίνας είναι
ξεκλείδωτη. Πάνω από το πόμολο υπάρχει ένα ματωμένο αποτύπωμα. Το κοριτσάκι της είναι κρυμμένο στην αποθήκη απέναντι από το γκαράζ. Όλα
όσα έχει μάθει στο Πολιτειακό Γραφείο Ερευνών
της Τζόρτζια πάνε στράφι καθώς η Φέιθ ορμάει στο
σπίτι με προτεταμένο το όπλο της. Αντικρίζει έναν
νεκρό άντρα στο πλυσταριό, μια κατάσταση ομηρίας
στην κρεβατοκάμαρα. Πουθενά δε βλέπει τη μητέρα
της…
«Ξέρεις τι ψάχνουμε. Δώσ’ το, και θα την αφήσουμε ελεύθερη».
Όταν η ομηρία λήγει αφήνοντας πίσω της θύματα, η Φέιθ μένει με πολλά ερωτήματα και ελάχιστες
απαντήσεις. Για να βρει τη μητέρα της, θα χρειαστεί
τη βοήθεια του συνεργάτη της, Γουίλ Τρεντ, καθώς
και τη συνεργασία της δόκτορος Σάρα Λίντον. Μόνο
που αυτή τη φορά η Φέιθ δεν είναι μόνο αστυνομικός. Είναι και μάρτυρας και ύποπτη.

CRIME
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Πίσω απ’ όλα αυτά κρύβονται δωροδοκίες, αστυνομική διαφθορά και δολοφονίες. Η Φέιθ θα πρέπει
να έρθει αντιμέτωπη με τα άτομα που σέβεται περισσότερο προκειμένου να βρει τη μητέρα της και να φέρει στο φως την αλήθεια – ή να τη θάψει για πάντα.
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