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Μετάφραση:
Ελένη ∆ασκαλάκη

Μελίσα ντε λα Κρουζ
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για τον αδελφό μου, φράνσις ντε λα κρουζ,
πιστό σύμμαχο και αδελφή ψυχή

και για το σύζυγό μου, μάικ Τζόνστον,
χωρίς τον οποίο δε θα υπήρχαν οι Ασημοαίματοι
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Συνηθίσαμε τόσο πολύ να μεταμφιεζόμαστε σε άλλους,
που στο τέλος μεταμφιεζόμαστε στους εαυτούς μας.

φρανσουά δούκας του λα ροσφουκό

… αυτό που είμαι γίνεται κάτι άλλο…
Η σκιά έπεσε.

Bauhaus, «Mask»
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1

Τα περιστέρια είχαν καταλάβει την πλατεία του Αγίου
μάρκου. Ήταν εκατοντάδες: παχουλά, γκρίζα, ζαρωμέ-

να στο έδαφος, και σιωπηλά, τσιμπολογώντας τα ψίχουλα από
τις σφολιατέλες και τα σταφιδόψωμα που είχαν αφήσει πίσω
τους απρόσεκτοι τουρίστες. Ήταν μεσημέρι, αλλά ο ήλιος εί-
χε κρυφτεί πίσω από σύννεφα κι ένα σκοτεινό πέπλο είχε σκε-
πάσει την πόλη. οι γόνδολες ήταν αραδιασμένες στις προ-
βλήτες τους, άδειες^ οι γονδολιέρηδες με τα ριγέ πουκάμισα
είχαν γείρει πάνω στα κουπιά τους, περιμένοντας πελάτες που
δεν είχαν εμφανιστεί. Τα νερά είχαν κατέβει, οι σκούροι λεκέ-
δες της παλίρροιας ήταν ορατοί στις προσόψεις των κτιρίων.

η σκάιλερ βαν Άλεν ακουμπούσε τους αγκώνες της στο
ετοιμόρροπο τραπεζάκι της καφετέριας. στήριζε το κεφάλι της
στα χέρια της, έτσι που το κάτω μέρος του πιγουνιού της είχε
κρυφτεί μέσα στον τεράστιο γυριστό γιακά του πουλόβερ της.
Ήταν ένα γαλαζοαίματο βαμπίρ, η τελευταία των βαν Άλεν –
μιας πρώην διαπρεπούς οικογένειας της Νέας υόρκης, που η
επιρροή και η γενναιοδωρία της στάθηκαν καθοριστικές στην
ίδρυση του σημερινού μανχάταν. μια φορά κι έναν καιρό, το
όνομα βαν Άλεν ήταν συνώνυμο της δύναμης, των προνο-
μίων και της πατρωνίας. Αυτά όμως ίσχυαν πριν από πολύ και-
ρό και η οικογενειακή περιουσία είχε συρρικνωθεί εδώ και
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χρόνια: η σκάιλερ ήταν εξοικειωμένη στο να μαζεύει χρήματα
παρά να τα σκορπά στα μαγαζιά. Τα ρούχα της –το μαύρο ζι-
βάγκο που κρεμόταν κάτω από τους γοφούς της, οι σκισμένες
γκέτες, το αεροπορικό μπουφάν και οι φθαρμένες μπότες μο-
τοσικλετιστή– ήταν φτηνά αποφόρια.

σε οποιοδήποτε άλλο κορίτσι, το κουρελιασμένο σύνολο
θα έμοιαζε με τα ρούχα ενός άστεγου αλήτη, στη σκάιλερ
όμως φαινόταν σαν βασιλική ενδυμασία και τόνιζε ακόμη πε-
ρισσότερο το λεπτό, σε σχήμα καρδιάς πρόσωπό της. με την
ωχρή, ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, τα βαθιά γαλάζια μάτια και
τα πλούσια σκούρα, μαυρομπλέ μαλλιά, ήταν ένα εκθαμβω-
τικό, εξωφρενικά αξιαγάπητο πλάσμα. η ομορφιά της γινό-
ταν ακόμη πιο καλοσυνάτη όταν χαμογελούσε, παρ’ ότι αυ-
τό το πρωί δεν ήταν πολλές οι πιθανότητες να συμβεί.

«μη σκας», είπε ο Όλιβερ χάζαρντ-πέρι, φέρνοντας το
μικρό φλιτζάνι του εσπρέσο στα χείλη του. «Ό,τι κι αν συμ-
βεί, ή δε συμβεί, τουλάχιστον κάναμε ένα μικρό διάλειμμα.
και η πόλη δεν είναι πανέμορφη; Έλα, πρέπει να το παραδε-
χτείς. Είναι πολύ καλύτερα να βρίσκεσαι στη βενετία παρά
κολλημένη στο εργαστήριο της χημείας».

ο Όλιβερ ήταν ο καλύτερος φίλος της σκάιλερ από τότε
που ήταν παιδιά – ένας ψηλός κι αδύνατος, χαμογελαστός,
όμορφος νεαρός με φουντωτά μαλλιά και ευγενικά καστανά
μάτια. Ήταν ο έμπιστός της, σύντροφος σε κάθε της βήμα
και, όπως είχε μάθει πριν από λίγο καιρό, ο Αγωγός της – κα-
τά την παράδοση, ο Αγωγός ήταν βοηθός και δεξί χέρι των
βαμπίρ, μια θέση παροχής υψηλής υπηρεσίας. ο Όλιβερ είχε
παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να ταξιδέψουν από τη Νέα
υόρκη στη βενετία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε
καταφέρει να πείσει τον πατέρα του να τους επιτρέψει να τον

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ
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συνοδέψουν σ’ ένα επαγγελματικό του ταξίδι στην Ευρώπη.
παρά τα εύθυμα λόγια του Όλιβερ, η σκάιλερ ήταν σκυ-

θρωπή. Ήταν η τελευταία τους ημέρα στη βενετία και δεν εί-
χαν ανακαλύψει τίποτε απολύτως. Αύριο θα πετούσαν πίσω
στη Νέα υόρκη με άδεια χέρια και με το ταξίδι τους να έχει
αποτύχει εντελώς.

Άρχισε να μαδάει την ετικέτα από το μπουκάλι του Pelle-
grino, σκίζοντάς την προσεκτικά, ώστε να ξετυλιχτεί σε μια
μακριά, λεπτή λωρίδα πράσινου χαρτιού. δεν ήθελε να το
βάλει κάτω τόσο γρήγορα.

πριν από σχεδόν δύο μήνες, η γιαγιά της σκάιλερ, η κορ-
ντέλια βαν Άλεν, είχε δεχτεί την επίθεση ενός από τους Αση-
μοαίματους, τους θανάσιμους εχθρούς των γαλαζοαίματων
βαμπίρ. η σκάιλερ είχε μάθει από την κορντέλια πως, όπως και
οι γαλαζοαίματοι, οι Ασημοαίματοι ήταν πεπτωκότες άγγελοι
καταδικασμένοι να ζουν τις αιώνιες ζωές τους στη γη. ωστό-
σο, σε αντίθεση με τους γαλαζοαίματους, τα Ασημοαίματα βα-
μπίρ είχαν ορκιστεί πίστη και υποταγή στον εκδιωγμένο πρί-
γκιπα των ουρανών, τον ίδιο τον Εωσφόρο, και είχαν αρνηθεί
να πειθαρχήσουν στον κώδικα των βαμπίρ, έναν αυστηρό
κώδικα ηθικής που οι γαλαζοαίματοι έλπιζαν πως θα τους βοη-
θούσε να καταφέρουν να επιστρέψουν στον παράδεισο.

η κορντέλια ήταν η νόμιμη κηδεμόνας της σκάιλερ. η
σκάιλερ δεν είχε γνωρίσει ποτέ τους γονείς της: ο πατέρας
της πέθανε πριν από τη γέννησή της και η μητέρα της έπεσε
σε κώμα λίγο μετά που την έφερε στη ζωή. στο μεγαλύτερο
μέρος της παιδικής ηλικίας τής σκάιλερ, η κορντέλια είχε
υπάρξει αμέτοχη και απόμακρη. Ήταν όμως η μοναδική οι-
κογένεια που είχε στον κόσμο και, όπως και να ’χε, αγαπού-
σε τη γιαγιά της.
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«Ήταν σίγουρη πως εκείνος θα βρισκόταν εδώ», είπε η
σκάιλερ, ρίχνοντας απαρηγόρητη ψίχουλα ψωμιού στα πε-
ριστέρια που είχαν μαζευτεί κάτω από το τραπέζι τους. Επα-
ναλάμβανε τα λόγια αυτά από την πρώτη στιγμή που έφτα-
σαν στη βενετία. η επίθεση του Ασημοαίματου είχε αφήσει
εξασθενημένη την κορντέλια, προτού όμως η γιαγιά της πε-
ράσει στην παθητική κατάσταση (τα γαλαζοαίματα βαμπίρ
είναι αθάνατα πλάσματα που μετενσαρκώνονται διαρκώς)
είχε επιμείνει να βρει η σκάιλερ τον εξαφανισμένο παππού
της, τον λόρενς βαν Άλεν. πίστευε πως εκείνος γνώριζε τον
τρόπο για να νικηθούν οι Ασημοαίματοι. Τη στιγμή που άφη-
νε την τελευταία της πνοή, η γιαγιά τής είχε ζητήσει να τα-
ξιδέψει στη βενετία, να χτενίσει τα στριφογυριστά σοκάκια
και τα φιδογυριστά κανάλια της πόλης για να ανακαλύψει
κάποιο ίχνος του.

«Αφού ψάξαμε παντού. κανείς δεν έχει ακουστά κάποιον
λόρενς βαν Άλεν ή κάποιον δόκτορα Τζον κάρβερ», είπε
αναστενάζοντας ο Όλιβερ, επισημαίνοντας πως είχαν κάνει
δεκάδες ερωτήσεις στο πανεπιστήμιο, στο περίφημο Harry’s
Bar του Τζιουζέπε σιπριάνι, ενώ ενδιάμεσα είχαν ερευνήσει
κάθε ξενοδοχείο, έπαυλη και πανσιόν. Τζον κάρβερ ήταν το
όνομα που είχε πάρει ο λόρενς όταν είχαν εγκατασταθεί στο
πλίμουθ.

«Το ξέρω. Αρχίζω να πιστεύω πως δεν υπήρξε ποτέ», απά-
ντησε η σκάιλερ.

«μπορεί να έκανε λάθος… να ήταν πολύ αδύναμη και
μπερδεμένη και να σε έστειλε σε λάθος μέρος», είπε ο Όλιβερ.
«μπορεί τελικά να αποδειχτεί πως κυνηγούσαμε χίμαιρες».

η σκάιλερ αναλογίστηκε την πιθανότητα. ίσως η κορ-
ντέλια να έκανε λάθος και μπορεί ο Τσαρλς φορς, ο ηγέτης

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ

© Melissa de la Cruz 2011 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2011



των γαλαζοαίματων, να είχε τελικά δίκιο. η απώλεια της για-
γιάς της όμως την είχε επηρεάσει τρομερά και αισθανόταν
μιαν απεγνωσμένη ανάγκη να εκπληρώσει την τελευταία επι-
θυμία της ηλικιωμένης γυναίκας.

«δεν μπορώ να σκεφτώ έτσι, Όλι. Αν το κάνω, τότε θα το
έχω βάλει κάτω. πρέπει να τον βρω. πρέπει να βρω τον παπ-
πού μου. πονάω τόσο πολύ όταν σκέφτομαι αυτά που είπε ο
Τσαρλς φορς…»

«Τι είπε;» ρώτησε ο Όλιβερ.
η σκάιλερ είχε αναφέρει πως συζήτησε με τον Τσαρλς

προτού φύγουν, χωρίς όμως να του πει λεπτομέρειες. «Εί-
πε…» Έκλεισε τα μάτια της και θυμήθηκε την όλο ένταση
συνάντηση.

Είχε πάει να επισκεφθεί τη μητέρα της στο νοσοκομείο. η
Αλέγκρα βαν Άλεν ήταν το ίδιο όμορφη και απόμακρη όπως
πάντα, μια γυναίκα που αιωρούνταν μεταξύ ζωής και θανάτου.
λίγο μετά τη γέννηση της σκάιλερ είχε γλιστρήσει σε μια κα-
τατονική κατάσταση. η σκάιλερ δεν ξαφνιάστηκε βρίσκοντας
έναν ακόμη επισκέπτη στο προσκέφαλο της μητέρας της.

ο Τσαρλς φορς ήταν γονατιστός δίπλα στο κρεβάτι, ση-
κώθηκε όμως γρήγορα και σκούπισε τα μάτια του μόλις είδε
τη σκάιλερ.

Εκείνη ένιωσε μια σουβλιά οίκτου για τον άντρα. μόλις
πριν από ένα μήνα είχε πιστέψει πως ήταν η προσωποποίη-
ση του διαβόλου, τον είχε μάλιστα κατηγορήσει ως Ασημο-
αίματο. πόσο έξω είχε πέσει.

ο Τσαρλς φορς ήταν ο μιχαήλ, ο Αγνός στην καρδιά.
Ήταν ένας από τους αρχαγγέλους και είχε επιλέξει να εξορι-
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στεί εθελοντικά από τον παράδεισο προκειμένου να βοηθή-
σει τους αδελφούς του, που είχαν εκδιωχθεί κατά την ανταρ-
σία του Εωσφόρου και ήταν καταραμένοι να ζουν τη ζωή
τους στη γη ως γαλαζοαίματοι. Ήταν βαμπίρ από επιλογή,
όχι επειδή είχε αμαρτήσει. η μητέρα της, η Αλέγκρα βαν
Άλεν, ήταν το μοναδικό βαμπίρ, εκτός απ’ αυτόν, που βρι-
σκόταν σε αντίστοιχη κατάσταση. η Αλέγκρα ήταν ο γα-
βριήλ*, ο Αδιάφθορος, ο Ενάρετος. ο μιχαήλ και ο γαβριήλ
μοιράζονταν μια μεγάλη και περίπλοκη ιστορία. Ήταν δίδυ-
μα βαμπίρ, με δεσμό αίματος μεταξύ τους και σ’ αυτό τον κύ-
κλο είχαν γεννηθεί ως αδελφός και αδελφή.

ο δεσμός τους ήταν μια αιώνια υπόσχεση ανάμεσα σε γα-
λαζοαίματους, όμως η γυναίκα, που ήταν σήμερα ο γαβριήλ,
είχε απαρνηθεί την υπόσχεση όταν είχε πάρει ως σύζυγο τον
κοκκινοαίματο πατέρα της σκάιλερ, τον υποτακτικό της,
αντί για τον μιχαήλ.

«Ξέρεις γιατί η μητέρα σου βρίσκεται σε κώμα; Ή γιατί
έχει επιλέξει να είναι σε κώμα;» τη ρώτησε ο Τσαρλς.

η σκάιλερ έγνεψε καταφατικά. «ορκίστηκε να μην πάρει
άλλον υποτακτικό μετά το θάνατο του πατέρα μου. η κορ-
ντέλια είπε πως το έκανε επειδή ήθελε να πεθάνει κι αυτή».

«Όμως δεν μπορεί. Είναι βαμπίρ. Έτσι ζει…» είπε πικρά ο
Τσαρλς. «Αν το ονομάζει ζωή αυτό κανείς».

«Είναι η επιλογή της», απάντησε η σκάιλερ με σταθερή

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ

* στις περισσότερες εικόνες ο γαβριήλ απεικονίζεται ως αρσενικός.
μερικές φορές επίσης εμφανίζεται ως ανδρόγυνο ή θηλυκό. σύμφωνα με
τους υποστηρικτές του New age, ο γαβριήλ είναι περισσότερο θηλυκός
παρά αρσενικός άγγελος. σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση οι άγ-
γελοι δεν έχουν φύλο. (σ.τ.μ.)
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φωνή. δεν της άρεσε διόλου η επίκριση που διέκρινε στα λό-
για του Τσαρλς.

«Επιλογή», βλαστήμησε ο Τσαρλς. «μια ρομαντική ιδέα,
αλλά τίποτε παραπάνω». στράφηκε στη σκάιλερ. «Άκουσα
ότι θα πας στη βενετία».

η σκάιλερ έγνεψε. «φεύγουμε αύριο. για να βρω τον παπ-
πού μου». Λένε πως η κόρη της γυναίκας που είναι σήμερα ο
Γαβριήλ θα μας φέρει τη σωτηρία που αναζητάμε, της είχε πει
η γιαγιά της. Μόνον ο παππούς σου ξέρει πώς να νικήσει τους
Ασημοαίματους. Θα σε βοηθήσει.

η κορντέλια της είχε εξηγήσει πως στη διάρκεια όλης της
ιστορίας του κόσμου, οι Ασημοαίματοι κυνηγούσαν τους γα-
λαζοαίματους εξαλείφοντας το αίμα και τις αναμνήσεις τους.
οι τελευταίες γνωστές επιθέσεις είχαν συμβεί στο πλίμουθ,
όταν τα βαμπίρ είχαν ταξιδέψει στον Νέο κόσμο. Τετρακό-
σια χρόνια αργότερα, στην πόλη της Νέας υόρκης, όταν η
σκάιλερ είχε ξεκινήσει τη δεύτερη χρονιά της στο εκλεκτό
σχολείο Ντατσέσν, οι επιθέσεις άρχισαν ξανά. Το πρώτο θύ-
μα ήταν μια συμμαθήτριά της – η Άγκι καροντόλετ. λίγο με-
τά το θάνατο της Άγκι, ο αριθμός των πτωμάτων αυξήθηκε.
Αυτό που αναστάτωσε περισσότερο τη σκάιλερ ήταν πως
όλα τα θύματα ήταν έφηβοι γαλαζοαίματοι, που δέχτηκαν
επίθεση στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής τους – ανάμε-
σα στα δεκαπέντε και τα είκοσι ένα τους χρόνια, προτού
αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεών τους.

«ο λόρενς βαν Άλεν είναι ένας απόβλητος, ένας εξόρι-
στος», είπε ο Τσαρλς φορς. «Το ταξίδι στη βενετία δε θα σου
προσφέρει τίποτε άλλο παρά μόνο σύγχυση και θλίψη», δή-
λωσε ο μεγιστάνας με το ατσάλινο βλέμμα.

«δε με νοιάζει», μουρμούρισε η σκάιλερ, χαμηλώνοντας το
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βλέμμα της. Έπιασε σφιχτά την άκρη του πουλόβερ της και τη
στριφογύρισε. «Εξακολουθείς να αρνείσαι πως οι Ασημοαίμα-
τοι επέστρεψαν. και ήδη έχουν πάρει πάρα πολλούς από εμάς».

ο τελευταίος σκοτωμός είχε συμβεί λίγο μετά την κηδεία
της γιαγιάς της. η σάμερ Έιμορι, η περσινή ντεμπιτάντ της
χρονιάς, είχε βρεθεί αποστραγγισμένη στο ρετιρέ της στον
πύργο Τραμπ. Το χειρότερο με τους Ασημοαίματους ήταν
πως δεν προκαλούσαν το θάνατο –όχι– προκαλούσαν μια
μοίρα χειρότερη απ’ αυτόν. ο κώδικας των βαμπίρ απαγό-
ρευε ρητά την τέλεση της Caerimonia Osculor, του ιερού φι-
λιού, τη θρέψη με αίμα, από το δικό τους είδος. η Caerimo-
nia διεπόταν από ένα συγκεκριμένο τελετουργικό με αυστη-
ρούς κανόνες. δεν επιτρεπόταν η κατάχρηση των ανθρώπων,
ούτε η ολική αποστράγγιση.

ο Εωσφόρος, όμως, και το λεφούσι του είχαν ανακαλύ-
ψει πως αν εκτελούσαν το ιερό φιλί σε άλλα βαμπίρ, αντί σε
ανθρώπους, γίνονταν πιο ισχυροί. οι κοκκινοαίματοι πρό-
σφεραν τη ζωτική δύναμη ενός μόνο πλάσματος, ενώ οι γα-
λαζοαίματοι ήταν πιο κραταιοί, διατηρώντας μέσα τους έναν
αθάνατο προμαχώνα γνώσης. οι Ασημοαίματοι έπαιρναν
όλο το αίμα και τις αναμνήσεις ενός βαμπίρ, ρουφώντας το
μέχρι τον ολοκληρωτικό αφανισμό, μετατρέποντας τον γα-
λαζοαίματο σε σκλάβο μιας παραφρονημένης συνείδησης.
οι Ασημοαίματοι ήταν πολλά πλάσματα παγιδευμένα σε ένα
σαρκίο, για πάντα. Απεχθείς.

Το συνοφρύωμα του Τσαρλς φορς έγινε εντονότερο. «οι
Ασημοαίματοι έχουν εκδιωχθεί. Είναι αδύνατον. υπάρχει άλ-
λη εξήγηση γι’ αυτό που συνέβη. η Επιτροπή διερευνά…»

«η Επιτροπή δεν έχει κάνει τίποτε! η Επιτροπή θα εξα-
κολουθήσει να μην κάνει τίποτε!» διαφώνησε η σκάιλερ.
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γνώριζε την ιστορία στην οποία επέμενε ο Τσαρλς φορς – ότι
οι γαλαζοαίματοι είχαν κερδίσει την τελική μάχη στην αρχαία
ρώμη, όταν ο Τσαρλς κατατρόπωσε τον ίδιο τον Εωσφόρο,
γνωστό τότε ως τον μανιακό Ασημοαίματο αυτοκράτορα
καλιγούλα, και με τη μύτη του χρυσού σπαθιού του τον είχε
πετάξει βαθιά στις φωτιές της κόλασης.

«Όπως επιθυμείς», αναστέναξε ο Τσαρλς. «δεν μπορώ να
σε εμποδίσω να πας στη βενετία, αλλά πρέπει να σε προει-
δοποιήσω πως ο λόρενς δεν είναι ούτε στο μικρό του δα-
χτυλάκι ο άνθρωπος που ευχόταν η κορντέλια να ήταν».

η σκάιλερ τον κοίταζε περιφρονητικά, ενώ εκείνος έπια-
σε το πιγούνι της και το ανασήκωσε.

«θα πρέπει να προσέχεις, κόρη της Αλέγκρα», κι αυτή τη
φορά η φωνή του είχε μια πιο μαλακή χροιά.

η σκάιλερ ανατρίχιασε στην ανάμνηση του αγγίγματός του.
οι τελευταίες δύο εβδομάδες αποδείκνυαν συνεχώς πως ο
Τσαρλς φορς μπορεί να ήξερε για ποιο πράγμα μιλούσε.
ίσως η σκάιλερ έπρεπε απλώς να πάψει να κάνει ερωτήσεις,
να επιστρέψει στη Νέα υόρκη και να είναι ένα καλό κορίτσι,
μια καλή γαλαζοαίματη. κάποια που δε θα αμφισβητούσε τα
κίνητρα ή τις πράξεις της Επιτροπής. κάποια που το μοναδι-
κό της πρόβλημα θα ήταν τι να φορέσει στο χορό των Τε-
τρακοσίων στο σεντ ρέτζις.

φύσηξε με το στόμα τις φράντζες της και κοίταξε ικετευ-
τικά τον καλύτερο φίλο της στην άλλη άκρη του τραπεζιού.
ο Όλιβερ είχε υπάρξει πιστός υποστηρικτής της. στάθηκε
στο πλευρό της σε όλη αυτή τη δοκιμασία και τις χαοτικές
ημέρες αμέσως μετά την κηδεία της γιαγιάς της.
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«Το ξέρω πως βρίσκεται εδώ, το νιώθω», είπε η σκάιλερ.
«μακάρι να μην έπρεπε να φύγουμε τόσο σύντομα». Άφησε
το μπουκάλι, εντελώς απογυμνωμένο από την ετικέτα του,
πίσω στο τραπέζι.

ο σερβιτόρος έφτασε με το λογαριασμό και ο Όλιβερ γλί-
στρησε γρήγορα την πιστωτική του κάρτα στη δερμάτινη θή-
κη προτού προλάβει η σκάιλερ να διαμαρτυρηθεί.

Αποφάσισαν να κλείσουν μια γόνδολα για μια τελευταία
βόλτα στην παλιά πόλη. ο Όλιβερ βοήθησε τη σκάιλερ να
ανέβει στη γόνδολα και οι δυο τους ξάπλωσαν πίσω στο ίδιο
βελούδινο μαξιλάρι, έτσι που τα χέρια τους πιέζονταν μετα-
ξύ τους. η σκάιλερ αποτραβήχτηκε ελαφρά, νιώθοντας λίγο
αμήχανα με τη σωματική τους επαφή. Αυτό ήταν καινούργιο.
πάντα ένιωθε άνετα με τον Όλιβερ στο παρελθόν. Είχαν με-
γαλώσει μαζί – τσαλαβουτώντας γυμνοί στη λιμνούλα πίσω
από το σπίτι της γιαγιάς της στο Ναντάκετ, μένοντας ο ένας
στο σπίτι του άλλου κουλουριασμένοι στον ίδιο διπλό υπνό-
σακο. Ήταν τόσο κοντά σαν αδέλφια^ τελευταία όμως η
σκάιλερ διαπίστωσε πως αντιδρούσε στην παρουσία του με
μια καινούργια αμηχανία που δεν μπορούσε να εξηγήσει.
Ήταν σαν να είχε ξυπνήσει μια μέρα και να είχε ανακαλύψει
πως ο καλύτερός της φίλος ήταν επίσης αγόρι – και πολύ εμ-
φανίσιμο μάλιστα.

ο γονδολιέρης έσπρωξε τη βάρκα από την προβλήτα και
ξεκίνησαν το αργό τους ταξίδι. ο Όλιβερ έβγαζε φωτογρα-
φίες και η σκάιλερ προσπαθούσε να απολαύσει τη θέα. Όσο
όμορφη όμως κι αν ήταν η πόλη, δεν μπορούσε να καταπνί-
ξει ένα κύμα θλίψης και απελπισίας. Αν δεν έβρισκε τον παπ-
πού της, τι θα έκανε μετά; Εκτός από τον Όλιβερ, ήταν ολο-
μόναχη στον κόσμο. Τι θα της συνέβαινε; ο Ασημοαίματος
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–αν ήταν Ασημοαίματος– την είχε σχεδόν εξολοθρεύσει δύο
φορές. πίεσε το χέρι της στο λαιμό της σαν για να προστα-
τευτεί από την παλιά επίθεση. ποιος ήξερε αν ή πότε θα επέ-
στρεφε; και θα σταματούσε η σφαγή, όπως έλπιζε η Επιτρο-
πή, ή θα συνεχιζόταν, όπως υποπτευόταν η ίδια, ώσπου να
τους κυνηγήσουν όλους τους;

η σκάιλερ ανατρίχιασε αν και δεν έκανε ψύχρα. κοίταξε
στην απέναντι πλευρά του καναλιού και είδε μια γυναίκα
που έβγαινε από ένα κτίριο.

μια γυναίκα που έμοιαζε απόκοσμα οικεία.
δεν μπορεί, σκέφτηκε η σκάιλερ. Είναι αδύνατον. η μη-

τέρα της ήταν σε κώμα, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου στη
Νέα υόρκη. δεν υπήρχε περίπτωση να μπορεί να βρίσκεται
στην ιταλία. Ή θα μπορούσε; συνέβαινε κάτι με την Αλέγ-
κρα που δεν το γνώριζε η σκάιλερ;

σχεδόν σαν να την είχε ακούσει, η γυναίκα γύρισε και την
κοίταξε στα μάτια.

Ήταν η μητέρα της. Ήταν σίγουρη γι’ αυτό. η γυναίκα εί-
χε τα υπέροχα ξανθά μαλλιά της Αλέγκρα, λεπτή αριστο-
κρατική μύτη, τα ίδια έντονα ζυγωματικά, το ίδιο λυγερό σώ-
μα, τα ίδια φωτεινά πράσινα μάτια.

«Όλιβερ… είναι… ω, θεέ μου!» αναφώνησε, τραβώντας
το παλτό του φίλου της. Του έδειξε φρενιασμένα την άλλη
όχθη του καναλιού.

ο Όλιβερ στράφηκε. «Ε;»
«Εκείνη η γυναίκα… νομίζω πως είναι… η μητέρα μου!

Εκεί!» είπε και έδειξε προς τη φιγούρα που έτρεχε γρήγορα
και εξαφανίστηκε ανάμεσα στο πλήθος που έβγαινε από το
παλάτι των δόγηδων.

«Τι στην ευχή λες;» κοίταξε προσεκτικά το δρομάκι, εκεί
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που του έδειχνε η σκάιλερ. «Εκείνη η γυναίκα; Είσαι σοβα-
ρή; σκάι, τα έχεις χάσει; η μητέρα σου βρίσκεται στο νοσο-
κομείο στη Νέα υόρκη. και είναι κατατονική», είπε θυμωμέ-
να ο Όλιβερ.

«Το ξέρω, το ξέρω, αλλά… κοίτα, να τη πάλι. Αυτή είναι,
το ορκίζομαι στον θεό, είναι αυτή».

«πού νομίζεις ότι πηγαίνεις;» φώναξε ο Όλιβερ, καθώς η
σκάιλερ προσπάθησε να σηκωθεί όρθια. «Τι σε έπιασε; πε-
ρίμενε! σκάι, κάθισε κάτω! χάνουμε σίγουρα το χρόνο μας
μ’ όλα αυτά», μουρμούρισε τώρα μαλακά.

η σκάιλερ γύρισε και τον κοίταξε. «δεν είσαι υποχρεω-
μένος να έρθεις μαζί μου, ξέρεις».

Εκείνος αναστέναξε. «σωστά. δηλαδή θα είχες έρθει και
μόνη σου μέχρι τη βενετία; δε θα είχες φτάσει ούτε μέχρι το
μπρούκλιν».

Ξεφύσηξε δυνατά, κρατώντας τα μάτια της καρφωμένα
στην ξανθιά γυναίκα, ανυπομονώντας να βγει από την αρ-
γοκίνητη γόνδολα. Είχε δίκιο, του χρωστούσε πολλά που τη
συνόδεψε στη βενετία και την ενοχλούσε που ήταν τόσο
εξαρτημένη απ’ αυτόν. Του το είπε.

«υποτίθεται πως έτσι θα πρέπει να συμβαίνει», της εξή-
γησε υπομονετικά ο Όλιβερ. «Είμαι ο Αγωγός σου. υποτίθε-
ται πως θα πρέπει να σε βοηθάω να βρίσκεις το δρόμο σου
στον κόσμο των ανθρώπων. δεν είχα συνειδητοποιήσει πως
αυτό θα σήμαινε να είμαι και ο ταξιδιωτικός σου πράκτορας,
αλλά…»

«Τότε βοήθησέ με», είπε ξερά η σκάιλερ. «πρέπει οπωσ-
δήποτε να κατεβώ από τη γόνδολα…» Ήταν τρελαμένη. Το
πήρε απόφαση και μ’ έναν όλο χάρη σάλτο πήδηξε από τη
γόνδολα στην ακτή – ένα σάλτο που δε θα μπορούσε κανέ-
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νας άνθρωπος να εκτελέσει, καθώς απείχαν γεμάτα δέκα μέ-
τρα από το κοντινότερο marciapiede.

«περίμενε! σκάιλερ!» φώναξε ο Όλιβερ, προσπαθώντας
να μην τη χάσει. «Andiamo! Segua quella ragazza!» είπε, πιέ-
ζοντας το γονδολιέρη να ακολουθήσει τη σκάιλερ, χωρίς να
είναι όμως εντελώς σίγουρος πως το χειροκίνητο βαρκάκι θα
ήταν το καλύτερο μέσο για να κυνηγήσει ένα τόσο γρήγορο
βαμπίρ.

η σκάιλερ ένιωσε την όρασή της να εστιάζει και τις αι-
σθήσεις της να οξύνονται. Ήξερε ότι κινείται γρήγορα – τόσο
γρήγορα που νόμιζε πως όλοι οι άλλοι γύρω της έμεναν ακί-
νητοι. ωστόσο και η γυναίκα προχωρούσε αντίστοιχα γρήγο-
ρα, αν όχι γρηγορότερα, πηδώντας πάνω από τα στενά κανά-
λια που φιδογύριζαν μέσα στην πόλη, αποφεύγοντας με ελιγ-
μούς τα ταχύπλοα και πετώντας στην άλλη μεριά του ποταμού.
η σκάιλερ όμως ήταν ξοπίσω της, οι δυο τους αποτελούσαν
μια θολή κινούμενη εικόνα μέσα στο τοπίο της πόλης. η σκάι-
λερ ανακάλυψε μιαν αναπάντεχη απόλαυση στην καταδίωξη,
σαν να ζορίζονταν μύες που δε γνώριζε την ύπαρξή τους.

«μητέρα!» στο τέλος αισθάνθηκε τόση απόγνωση που
φώναξε, βλέποντας τη γυναίκα να πηδά με χάρη από ένα
μπαλκόνι σε μια κρυφή είσοδο.

Αλλά η γυναίκα δε στράφηκε. Εξαφανίστηκε γρήγορα
στην πόρτα ενός κοντινού παλάτσο.

η σκάιλερ πήδηξε στο ίδιο κεφαλόσκαλο, κράτησε την
αναπνοή της και ακολούθησε τη γυναίκα μέσα, πιο αποφα-
σισμένη από ποτέ να ανακαλύψει την αληθινή ταυτότητα
της μυστηριώδους ξένης.
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Ημίμι φορς επέβλεπε τις εργασίες στην Αίθουσα Τζέ-
φερσον στο σχολείο Ντατσέσν και αναστέναξε ευτυχι-

σμένη. Ήταν απόγευμα δευτέρας, η σχολική ημέρα είχε τε-
λειώσει και η εβδομαδιαία συνάντηση της Επιτροπής βρι-
σκόταν σε εξέλιξη. οι επιμελείς γαλαζοαίματοι είχαν χωρι-
στεί σε μικρές ομάδες γύρω από το στρογγυλό τραπέζι, συ-
ζητώντας τις λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής για το
πάρτι της χρονιάς: τον ετήσιο χορό των Τετρακοσίων*.

η ξανθιά, πρασινομάτα μίμι και ο δίδυμος αδελφός της,
ο Τζακ, ήταν ανάμεσα στα νεαρά βαμπίρ που θα παρουσιά-
ζονταν επίσημα φέτος στο χορό. Ήταν μια παράδοση που
κρατούσε αιώνες. η μύηση στην Επιτροπή, μια μυστική και
πολύ ισχυρή ομάδα βαμπίρ που «κυβερνούσε» τη Νέα υόρ-
κη, αποτελούσε απλώς το πρώτο βήμα. η δημόσια παρουσία-
ση των νεαρότερων μελών της Επιτροπής σε ολόκληρη την
κοινωνία των γαλαζοαίματων ήταν πολύ μεγαλύτερο γεγο-
νός. Ήταν για τον καθένα τους η αναγνώριση της προγενέ-

* ονομασία της εκδήλωσης που έχει τις ρίζες της στα πρώτα χρόνια
της καθιέρωσης της αμερικανικής αριστοκρατίας, περίπου στα τέλη του
δέκατου ένατου αιώνα, και αφορά σε ένα μεγάλο ετήσιο κοινωνικό γε-
γονός. (σ.τ.μ.)


