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Μετάφραση:
Ελένη ∆ασκαλάκη

Μελίσα ντε λα Κρουζ



Για τη μαμά μου, Τσεν ντε λα Κρουζ, που έλεγε πάντα
πως οι Γαλαζοαίματοι θα είναι «το» βιβλίο

Και για τον Μάικ και τη Μάτι, πάντοτε



Το οικογενειακό δέντρο
της οικογένειας
των ΒΑΝ ΑΛΕΝ

π

Αλέγκρα Βαν Άλεν
Γαβριήλ, ο Αδιάφθορος

 ρόουζ ςτάντις

Κορντέλια Βαν Άλεν
Σεραφιήλ

Ο Άγγελος του Τραγουδιού
 κάθριν κάρβερ

Λόρενς Βαν Άλεν
Μέτρατον

Ουράνιος Νομοδιδάσκαλος
 Τζον κάρβερ

Στέφεν Τσέις
(κοκκινοαίματος)

Σκάιλερ Βαν Άλεν
Dimidium Cognatus

(ημίαιμη)

δ

π



= σπασμένος δεσμός
(π) = παντρεμένοι
(δ) = αθάνατος δεσμός
 = γνωστό όνομα

από προηγούμενες ζωές

Τσαρλς (Βαν Άλεν) Φορς
Μιχαήλ, ο Αγνός στην

Καρδιά
 μάιλς ςτάντις

Τρίνιτι Μπάρντεν

Μπένζαμιν (Τζακ) Φορς
Άμπαντον

Ο Άγγελος της Καταστροφής

 βαλέριος
 λουδοβίκος της ορλεάνης

 γουίλιαμ γουάιτ

Μαντλέιν (Μίμι) Φορς
Αζραήλ

Ο Άγγελος του Θανάτου

 Αγριππίνα
 Ελίζαμπεθ της λορένης -

λίλμποουν
 ςουζάνα φούλερ

π

δ



Οι δολοφονημένοι κυνηγούν τους δολοφόνους τους.
Έμιλι μπροντέ, Ανεμοδαρμένα ύψη

Είναι σαν να κοιμόμουν εκατό χρόνια, χρειάστηκε
να ανοίξω τα μάτια μου στα πάντα…

Evanescence, Bring me to life



Μια συζήτηση

Λ έγεται πως η κόρη της Αλέγκρα θα κατατροπώσει τους
Ασημοαίματους. Πιστεύω πως η Σκάιλερ θα μας φέρει τη
σωτηρία που αναζητούμε. Είναι σχεδόν το ίδιο ισχυρή με

τη μητέρα της. Και μια μέρα θα είναι ακόμη πιο δυνατή».
«Η Σκάιλερ Βαν Άλεν… η ημίαιμη; Είσαι σίγουρος πως εί-

ναι αυτή η εκλεκτή;» ρώτησε ο Τσαρλς.
Ο Λόρενς συγκατένευσε.
«Επειδή η Αλέγκρα έχει δύο κόρες», συνέχισε ο Τσαρλς απα-

λά, σχεδόν παιχνιδιάρικα. «Σίγουρα, δεν το έχεις ξεχάσει αυτό».
Η φωνή του Πρεσβύτερου Βαν Άλεν ακούστηκε παγωμένη.

«Φυσικά όχι. Δεν είναι όμως η θέση σου να κρίνεις τόσο σοβα-
ρά θέματα όπως η πρωτότοκη της Αλέγκρα».

Ο Τσαρλς παρέκαμψε την επίπληξη του Λόρενς με μια χει-
ρονομία. «Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να προσβάλω τους νε-
κρούς».

«Το αίμα της είναι στα χέρια μας», αναστέναξε ο Λόρενς. Τα
γεγονότα της ημέρας τον είχαν κουράσει, όπως και οι μνήμες
του παρελθόντος. «Αναρωτιέμαι μόνο…»

«Ναι;»
«Όπως αναρωτιόμουν όλα αυτά τα χρόνια, Τσαρλς. Αν μια

του είδους της θα μπορούσε να καταστραφεί ποτέ πραγματικά».



Νεκρολογία των New York Times

ΛΟΡΕΝΣ ΒΑΝ ΑΛΕΝ
105 ετών, φιλάνθρωπος και φιλόσοφος, Απεβίωσε

ο λόρενς γουίνσλοου βαν Άλεν, καθηγητής ιστορίας και
γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο της βενετίας, πέθανε
χθες τη νύχτα στο σπίτι του στο ριβερσάιντ Ντράιβ του
μανχάταν. Ήταν 105 ετών. ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε
από τη θεράποντα ιατρό του, δόκτορα πατρίτσια Χάζαρντ.
ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η προχωρημένη ηλικία.

ο καθηγητής βαν Άλεν ήταν απόγονος του γουίλιαμ
Χένρι βαν Άλεν, γνωστού ως Αντιναυάρχου, ενός ειδώλου
της Αμερικής και ενός από τους πλουσιότερους άντρες της
Χρυσής Εποχής. ο πλούτος του προήλθε από ατμόπλοια,
σιδηροδρόμους, ιδιωτικές επενδύσεις και μεσιτικές επι-
χειρήσεις. οι βαν Άλεν ίδρυσαν την κεντρική ςιδηροδρο-
μική γραμμή της Νέας Υόρκης και αυτό που είναι σήμερα
ο μεγάλος κεντρικός ςταθμός. Το φιλανθρωπικό κατα-
πίστευμα της οικογένειας, το ίδρυμα βαν Άλεν, υπήρξε ο
ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη του μητροπολιτι-
κού μουσείου Τέχνης, της μητροπολιτικής Όπερας, του
μπαλέτου της πόλης της Νέας Υόρκης και της Τράπεζας
Αίματος της Νέας Υόρκης.

ο λόρενς βαν Άλεν άφησε πίσω του την κόρη του,
Αλέγκρα βαν Άλεν Τσέις, η οποία βρίσκεται σε κώμα από
το 1992, και την εγγονή του, ςκάιλερ βαν Άλεν.
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Σκάιλερ

Υ πήρξε λίγος χρόνος για θρήνο. μόλις επέστρεψε στη
Νέα Υόρκη μετά τη δολοφονία του λόρενς στο ρίο
(που συγκαλύφθηκε εντέχνως από την Επιτροπή με μια

καθωσπρέπει νεκρολογία στουςTimes), η ςκάιλερ βαν Άλεν
άρχισε να τρέχει. Χωρίς σταματημό. Ένας χρόνος συνεχούς
κίνησης, μόλις ένα βήμα μπροστά από τους Αναζητητές που
την κυνηγούσαν. μια πτήση προς το μπουένος Άιρες που
την ακολούθησε μια δεύτερη για το Ντουμπάι. μια άγρυπνη
νύχτα σε κάποιον ξενώνα νεότητας στο Άμστερνταμ που την
ακολούθησε μια άλλη στην κουκέτα μιας αίθουσας ακροά-
σεων στην μπριζ.

Είχε γιορτάσει τα δέκατα έκτα γενέθλιά της στο εξωτερι-
κό, στον Υπερσιβηρικό ςιδηρόδρομο, μ’ ένα φλιτζάνι νερου-
λό νεσκαφέ και μερικά ξεραμένα ρωσικά κουλουράκια. με
κάποιον τρόπο, ο καλύτερός της φίλος, ο Όλιβερ Χάζαρντ-
πέρι, είχε βρει ένα κεράκι για να το ανάψει σ’ ένα από τα κου-
λουράκια σουχάρκις. πήρε πολύ σοβαρά τη δουλειά του ως αν-
θρώπινος Αγωγός. Ήταν χάρη στην προσεκτική διαχείριση
του Όλιβερ που είχαν καταφέρει να τους φτάσουν τα λεφτά
τους για τόσο μεγάλο διάστημα. Το κονκλάβιο είχε παγώσει
την πρόσβασή του στους φουσκωμένους λογαριασμούς των
Χάζαρντ-πέρι αμέσως μόλις έφυγαν από τη Νέα Υόρκη.



Τώρα ήταν Αύγουστος και έφτασαν στο παρίσι όπου έκα-
νε ζέστη. βρήκαν μια πόλη που έμοιαζε με φάντασμα: αρτο-
πωλεία, διάφορα μαγαζιά, μπουτίκ και μπιστρό κλειδωμένα,
με τους ιδιοκτήτες τους να έχουν εξαφανιστεί για τις τριών
εβδομάδων διακοπές τους στις παραλίες του βορρά. οι μό-
νοι άνθρωποι τριγύρω ήταν Αμερικανοί και γιαπωνέζοι του-
ρίστες, που κατέκλυζαν τις αίθουσες των μουσείων, τα πάρ-
κα κάθε δημόσιας πλατείας, αναπόφευκτοι και πανταχού πα-
ρόντες με τα λευκά τους αθλητικά και τα καπελάκια του
μπέιζμπολ. η ςκάιλερ καλοδεχόταν την παρουσία τους. Ήλ-
πιζε πως το αργόσυρτο πλήθος θα διευκόλυνε την ίδια και
τον Όλιβερ να εντοπίσουν τους Αναζητητές διώκτες τους.

η ςκάιλερ είχε καταφέρει να μεταμφιεστεί αλλάζοντας τα
φυσικά της χαρακτηριστικά, η εκτέλεση όμως του mutatio
είχε συνέπειες. Δεν είχε πει τίποτε στον Όλιβερ, τώρα τελευ-
ταία όμως δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτε άλλο εκτός από
το χρώμα των ματιών της.

και τώρα, μετά από σχεδόν ένα χρόνο προσπάθειας να
μένουν κρυμμένοι, ήταν ανάγκη να βγουν έξω. Ήταν ρίσκο,
αλλά ήταν απελπισμένοι. Το να ζουν χωρίς την προστασία και
τη σοφία της μυστικής κοινωνίας των βαμπίρ και της επίλε-
κτης ομάδας των έμπιστων ανθρώπων είχε το κόστος του. και
παρότι κανείς τους δε θα το παραδεχόταν ποτέ, είχαν κουρα-
στεί και οι δύο να τρέχουν.

Έτσι, η ςκάιλερ καθόταν αυτή τη στιγμή στο πίσω μέρος
ενός λεωφορείου, φορώντας ένα σιδερωμένο λευκό πουκά-
μισο, κουμπωμένο μέχρι το λαιμό, πάνω από ένα στενό μαύ-
ρο παντελόνι και ίσια μαύρα παπούτσια με λαστιχένιες σόλες.
Τα σκούρα μαλλιά της ήταν πιασμένα πίσω σε αλογοουρά
και εκτός από ένα ίχνος λιπγκλός, δεν ήταν μακιγιαρισμένη.

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ



Ήθελε να αναμειχθεί με το προσωπικό της τροφοδοσίας που
είχαν προσλάβει για τη βραδιά.

ςίγουρα όμως κάποιος θα το πρόσεχε. ςίγουρα κάποιος
θα άκουγε πόσο δυνατά χτυπούσε η καρδιά της, θα πρόσεχε
πως η αναπνοή της ήταν ρηχή και γρήγορη. Έπρεπε να ηρε-
μήσει. Έπρεπε να καθαρίσει το μυαλό της και να γίνει η μπλα-
ζέ υπάλληλος της τροφοδοσίας που θα παρίστανε πως ήταν.
για πολλά χρόνια η ςκάιλερ ήταν εξαιρετική στο να γίνεται
αόρατη. Αυτή τη φορά, η ζωή της εξαρτιόταν απ’ αυτό.

Το λεωφορείο τούς οδηγούσε πάνω από μία γέφυρα στο
οτέλ λαμπέρ στο ιλ ςεν λουί, ένα μικρό νησί στον ςηκουά-
να. Το λαμπέρ ήταν το πιο όμορφο σπίτι, στην πιο όμορφη πό-
λη του κόσμου. Τουλάχιστον, έτσι εκείνη το θεωρούσε πάντα.
ωστόσο, η λέξη «σπίτι» δεν το απέδιδε σωστά. Το «κάστρο»
θα ήταν πιο σωστό, κάτι βγαλμένο από παραμύθι, με τους
ογκώδεις τοίχους πλάι στο ποτάμι και τις γκρίζες δίρριχτες
στέγες να ξεπροβάλλουν μέσα από την ομίχλη που σκέπαζε
το τοπίο. ως παιδί είχε παίξει κρυφτό στους συμμετρικούς
του κήπους, όπου τα κωνικά κουρεμένα δέντρα τής φαίνο-
νταν σαν φιγούρες του σκακιού. θυμόταν να σκηνοθετεί φα-
νταστικές παραστάσεις μέσα στη μεγάλη αυλή και να πετά
ψίχουλα ψωμιού στις χήνες από τον εξώστη που είχε θέα στον
ςηκουάνα.

πόσο δεδομένο είχε θεωρήσει εκείνο τον τρόπο ζωής!
Απόψε δε θα έμπαινε στους αριστοκρατικούς, περίφημους
χώρους του μεγάρου σαν καλεσμένη, αλλά σαν ταπεινή υπη-
ρέτρια. ςαν το ποντίκι που χώνεται στην τρύπα. η ςκάιλερ
ήταν αγχώδης από τη φύση της και χρειαζόταν σχεδόν όλο
τον αυτοέλεγχό της για να κρατήσει την ψυχραιμία της. φο-
βόταν πως οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να ουρλιάξει –
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ήταν ήδη τόσο νευρική που ήταν δύσκολο να σταματήσει τα
χέρια της να τρέμουν. μετακινούνταν συνεχώς και τρεμό-
παιζαν πάνω στην ποδιά της σαν παγιδευμένα πουλιά.

πλάι της, ο Όλιβερ ήταν όμορφος με τη στολή του μπάρ-
μαν, ένα σμόκιν με μαύρο μεταξωτό παπιγιόν και ασημένια
μανικετόκουμπα. Ήταν όμως χλομός και κάτω απ’ το γιακά
με τις μύτες, οι ώμοι του ήταν σφιγμένοι σ’ ένα σακάκι που
του έπεφτε κάπως μεγάλο. Τα φωτεινά ανοιχτοκάστανα μά-
τια του ήταν συννεφιασμένα και έμοιαζαν περισσότερο γκρί-
ζα παρά πράσινα. Το πρόσωπό του δεν είχε την ίδια κενή, όλο
πλήξη έκφραση με τα πρόσωπα των άλλων. Ήταν σε εγρή-
γορση, έτοιμος για πάλη ή φυγή. οποιοσδήποτε τον κοιτού-
σε λίγο προσεκτικά, θα μπορούσε να το διακρίνει.

Δε θα έπρεπε να είμαστε εδώ, σκέφτηκε η ςκάιλερ. Τι τους
είχε πιάσει; ο κίνδυνος παραήταν μεγάλος. θα μας βρουν και
θα μας χωρίσουν… και μετά… καλά, τα υπόλοιπα ήταν υπερ-
βολικά τρομακτικά για να τα σκεφτεί.

ίδρωνε κάτω από το κολλαρισμένο πουκάμισό της. ο κλι-
ματισμός δε λειτουργούσε και το λεωφορείο ήταν γεμάτο.
Έγειρε το κεφάλι της στο παράθυρο. Είχε περάσει πάνω από
χρόνος από το θάνατο του λόρενς. Τετρακόσιες πενήντα πέ-
ντε ημέρες. η ςκάιλερ τις μετρούσε με την ελπίδα πως κά-
ποια στιγμή μπορεί να έφτανε σ’ έναν μαγικό αριθμό όπου θα
σταματούσε να πονάει.

Αυτό βέβαια δεν ήταν παιχνίδι, παρότι μερικές φορές τής
έμοιαζε με μια φρικτή, εξωπραγματική εκδοχή του παιχνι-
διού της γάτας με το ποντίκι. ο Όλιβερ έβαλε το χέρι του πά-
νω από τα δικά της, προσπαθώντας να τα κάνει να πάψουν
να τρέμουν. οι τρεμούλες είχαν ξεκινήσει πριν από μερικούς
μήνες, μόλις μια ελαφριά σύσπαση στην αρχή, σύντομα όμως

�� ΜΕΛΙΣΑ ΝΤΕ ΛΑ ΚΡΟΥΖ



είχε συνειδητοποιήσει πως έπρεπε να συγκεντρωθεί για να
κάνει ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο να σηκώσει το πιρούνι
ή να ανοίξει ένα φάκελο.

Ήξερε τι ήταν και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε γι’ αυτό.
η δόκτωρ πατ τής το είχε επισημάνει την πρώτη φορά που
την είχε επισκεφθεί στο ιατρείο της: ήταν η μοναδική τού εί-
δους της, Dimidium Cognatus, η πρώτη ημίαιμη, και δεν υπήρ-
χαν μαρτυρίες για το πώς θα αντιδρούσε το ανθρώπινο σώμα
της στη μεταμόρφωση σε αθάνατο· θα υπήρχαν παρενέργειες,
ιδιαίτερα εμπόδια στην περίπτωσή της.

Ένιωσε, όμως, καλύτερα μόλις ο Όλιβερ κράτησε το χέρι
της στο δικό του. Αυτός ήξερε πάντα τι να κάνει. Εξαρτιόταν
τόσο πολύ απ’ τον Όλιβερ και η αγάπη της γι’ αυτόν είχε απλά
βαθύνει μέσα στη χρονιά που είχαν περάσει μαζί. Έσφιξε το
χέρι του, τυλίγοντας τα δάχτυλά της γύρω από τα δικά του.
Ήταν το αίμα του που έτρεχε στις φλέβες της, η γρήγορη σκέ-
ψη του που είχε εξασφαλίσει την ελευθερία της.

η ςκάιλερ είχε βγάλει από το μυαλό της οποιονδήποτε
και οτιδήποτε είχαν αφήσει πίσω τους στη Νέα Υόρκη. Όλα
τους ανήκαν στο παρελθόν. Είχε κάνει την επιλογή της και
ένιωθε γαλήνια μ’ αυτήν. Είχε αποδεχτεί τη ζωή της όπως ήταν.
πού και πού της έλειπε πολύ η φίλη της η μπλις και περισ-
σότερο από μία φορά είχε επιθυμήσει να έρθει σε επαφή μα-
ζί της, δεν υπήρχε όμως περίπτωση γι’ αυτό. κανείς δεν έπρε-
πε να ξέρει πού βρίσκονταν. κανένας. ούτε καν η μπλις.

ίσως να σταθούν τυχεροί απόψε. μέχρι τώρα, η τύχη τούς
είχε χαμογελάσει. Α, υπήρχαν και μερικά παραλίγο δυστυχή-
ματα κάποιες φορές – όπως εκείνο το απόγευμα στην κολο-
νία, όπου το είχε βάλει ξαφνικά στα πόδια όταν μια γυναίκα
της είχε ζητήσει οδηγίες για τον καθεδρικό. η Illuminata εί-
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χε προδώσει την πράκτορα. η ςκάιλερ είχε πιάσει εκείνη την
απαλή ανεπαίσθητη λάμψη στο φως του δειλινού, προτού
τρέξει σαν αστραπή. και οι μεταμφιέσεις είχαν ένα όριο. ςε
κάποιο σημείο, αποκαλυπτόταν η πραγματική σου φύση.

Αυτή δεν ήταν η διαφωνία του Ανακριτή κατά την επίση-
μη έρευνα για τα γεγονότα του ρίο; Ότι ίσως η ςκάιλερ δεν
ήταν αυτή που υποτίθεται ότι ήταν;

φυγόδικη. φυγάς. Αυτό ήταν τώρα. ςίγουρα όχι η θρη-
νούσα εγγονή του λόρενς βαν Άλεν.

Όχι.
ςύμφωνα με το κονκλάβιο, αυτή ήταν η δολοφόνος του.
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Μίμι

Θ εούλη μου! Είχε πατήσει κάτι αηδιαστικό. παραπάνω
από αηδιαστικό. Έλιωσε κάτω απ’ το πόδι της – ένας
υγρός, πνιχτός ήχος. Ό,τι κι αν ήταν, ήταν βέβαιη πως

είχε καταστρέψει τις pony-hair μπότες της. μα γιατί είχε φο-
ρέσει αυτές τις μπότες σε μια αναγνωριστική αποστολή; η
μίμι φορς σήκωσε το τακούνι της και εκτίμησε τη ζημιά. Το
σχέδιο ζέβρας ήταν λεκιασμένο με κάτι καφέ και υγρό.

μπίρα; ουίσκι; Ένας συνδυασμός όλων των φτηνιάρικων
ποτών που σέρβιραν σε τούτο το μέρος; ποιος ήξερε; για πολ-
λοστή φορά αυτή τη χρονιά αναρωτήθηκε γιατί στο καλό εί-
χε δηλώσει συμμετοχή γι’ αυτή την αποστολή. Ήταν η τελευ-
ταία εβδομάδα του Αυγούστου. κανονικά, θα έπρεπε να βρί-
σκεται στο κάπρι, μαυρίζοντας και πίνοντας το πέμπτο της
λιμοντσέλο. Όχι να σέρνεται σε κάποιο φασαριόζικο μπαρ
στο κέντρο της χώρας. κάπου ανάμεσα στις βιομηχανικές
περιοχές και τα εργοστάσια. πώς το έλεγαν; Όποιο και να
ήταν, ήταν ένα κοιμισμένο, θλιβερό μέρος, και η μίμι ανυ-
πομονούσε να φύγει.

«Τι τρέχει;» ρώτησε, σκουντώντας την ο κίνγκσλεϊ μάρτιν.
«πάλι σε στενεύουν τα παπούτσια σου;»

«Δε με παρατάς;» αναστέναξε και απομακρύνθηκε από
κοντά του, κάνοντας ξεκάθαρο πως θωρούσε ότι παραήταν
στριμωχτά μέσα στην κόγχη όπου κρύβονταν. Την είχαν κου-



ράσει τα πειράγματά του. Ειδικά από τότε που, προς πλήρη και
απόλυτη φρίκη της, είχε ανακαλύψει πως είχαν αρχίσει να της
αρέσουν. Αυτό ήταν σίγουρα απαράδεκτο. Μισούσε τον κίνγκ-
σλεϊ μάρτιν. Έπειτα απ’ όσα της είχε κάνει, δεν μπορούσε να
καταλάβει πώς θα ήταν δυνατόν να νιώθει διαφορετικά.

«μα πού είναι το αστείο;» της έκλεισε το μάτι. Το πιο εξορ-
γιστικό πράγμα με τον κίνγκσλεϊ –πέρα από το γεγονός ότι
είχε προσπαθήσει άλλοτε να προκαλέσει τον αφανισμό της–
ήταν πως κάπου μεταξύ του κυνηγητού στις παραλίες της
πούντα ντελ Έστε ή ανάμεσα στους ουρανοξύστες του Χονγκ
κονγκ, η μίμι είχε αρχίσει να τον βρίσκει… ελκυστικό. Αυτό
αρκούσε για να ανακατεύεται το στομάχι της. «Έλα, φορς,
χαλάρωσε. Το ξέρεις πως με θέλεις», της είπε με αυτάρεσκο
χαμόγελο.

«ω, θεέ μου!» ξέσπασε εκείνη και γύρισε απ’ την άλλη,
έτσι που τα μακριά ξανθά μαλλιά της πέρασαν πάνω απ’ τον
ώμο της και τον χτύπησαν στο πρόσωπο. «Ναι, καλά!» μπο-
ρεί να ήταν ταχύτερος και δυνατότερος απ’ αυτήν –ο πρώτος
στην ομάδα των Αναζητητών και αφεντικό της στην ουσία–
αλλά στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι αυτή που θα
τους καθοδηγούσε, καθώς είχε ανώτερο βαθμό στην ιεραρ-
χία του κονκλάβιου.

ο κίνγκσλεϊ μάρτιν έπεφτε πολύ έξω αν πίστευε πως θα
είχε κάποια τύχη μαζί της. μπορεί να διέθετε τη φήμη τού πο-
λύ χαριτωμένου (ανάθεμα στη σαν ροκ σταρ εμφάνισή του),
αλλά δεν της καιγόταν καρφάκι. Δεν ενδιαφερόταν, όσο κι αν
χτυπούσε πιο γρήγορα ο σφυγμός της κάθε φορά που ήταν
εκείνος τριγύρω. Ήταν δεσμευμένη με κάποιον άλλο.

«μμμμ. ωραία. Δε χρησιμοποιείς το σαμπουάν απ’ το Χίλ-
τον του αεροδρομίου, σωστά; Αυτό είναι πρώτης ποιότητας»,
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γουργούρισε. «Είναι όμως το μαλακτικό που τα κάνει τόσο
απαλά και μεταξένια;»

«ςκάσε… απλά…»
«κρατήσου. φύλαξε το λόγο σου για το μεταμεσονύχτιο

πάρτι. βλέπω τον δικό μας. Είσαι έτοιμη;» τη διέκοψε ο κίνγκ-
σλεϊ, με φωνή σοβαρή τώρα, ελεγχόμενη.

«πανέτοιμη». η μίμι απάντησε εντελώς επαγγελματικά
κι αυτή. Είδε το μάρτυρά τους, την αιτία που είχαν βρεθεί με-
ρικά μίλια έξω από το λίνκολν της Νεμπράσκα (αυτό ήταν!
Το θυμήθηκε τώρα). Ένας νεαρός που ανήκε κάποτε σε κά-
ποια αδελφότητα, μια ανάσα πριν από τα τριάντα, με μια μι-
κρή μπιροκοιλιά και το ελαφρώς πρησμένο πρόσωπο του
άντρα που κοντεύει να γίνει μεσήλικας. ο τύπος ήταν φανε-
ρό πως έπαιζε ποδόσφαιρο στο σχολείο, αλλά τα κιλά των
μυών του είχαν μετατραπεί σε λίπος μετά από κάποια χρόνια
πίσω από ένα γραφείο.

«ωραία, επειδή αυτό δεν πρόκειται να είναι εύκολο», την
προειδοποίησε ο κίνγκσλεϊ. «Εντάξει, τα αγόρια θα τον φέ-
ρουν στον πάγκο στη γωνία και θα ακολουθήσουμε εμείς.
Τον στριμώχνουμε και μετά φεύγουμε. κανείς δε θα το πάρει
χαμπάρι αν δε σηκωθούμε. η σερβιτόρα δε θα μπει καν στον
κόπο να έρθει προς τα εκεί».

Ήταν ευκολότερο και πιο ανώδυνο να μπουν στο μυαλό
ενός άλλου στη διάρκεια του REM ύπνου του, αλλά δεν είχαν
την πολυτέλεια να περιμένουν ώσπου να μεταφερθεί ο ύπο-
πτός τους στη χώρα των ονείρων. Έτσι, σχεδίαζαν να εισβά-
λουν στο ασυνείδητό του χωρίς προειδοποίηση και καμία ευ-
αισθησία. καλύτερα έτσι: δε θα είχε πού να κρυφτεί. Δε θα
είχε χρόνο να προετοιμαστεί. Ήθελαν την ανόθευτη αλήθεια
κι αυτή τη φορά θα την έπαιρναν.
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οι Αναζητητές ήταν αυτοί που αποσπούσαν την αλήθεια,
προικισμένοι με την ικανότητα να αποκρυπτογραφούν τα
όνειρα και να προσεγγίζουν τις αναμνήσεις. παρότι μόνο η
αφαίμαξη θα τους επέτρεπε να ξεχωρίσουν τις πραγματικές
αναμνήσεις απ’ τις ψεύτικες, υπήρχαν άλλοι, πιο γρήγοροι
τρόποι για να διακρίνουν τα γεγονότα απ’ τη φαντασία χωρίς
να χρειάζεται να καταφύγουν στο ιερό φιλί. η μίμι γνώριζε
πως η Επιτροπή συναινούσε για την κρίση του αίματος μόνον
όταν είχε βεβαιωθεί μια πιο σοβαρή καταγγελία, όπως στην
περίπτωσή της. Διαφορετικά, η πρακτική τής διερεύνησης της
μνήμης, το venatio, αν και δεν ήταν αλάνθαστη, ήταν απο-
δεκτή για το σκοπό τους. η μίμι είχε κάνει μια υπερεντατική
εκπαίδευση στους Αναζητητές προτού μπει στην ομάδα τους.
βοηθούσε το ότι είχε υπάρξει μία απ’ αυτούς σε προηγούμε-
νες ζωές της. μόλις ξαναέμαθε τα βασικά, ήταν απλό σαν το
ποδήλατο – οι αναμνήσεις απ’ τα μύχια της ύπαρξής της ανα-
δύθηκαν και η όλη άσκηση της έγινε δεύτερη φύση.

η μίμι παρακολουθούσε καθώς ο ςαμ και ο Τεντ λένοξ,
οι δίδυμοι αδελφοί που ολοκλήρωναν την ομάδα τους, οδη-
γούσαν το θύμα τους στον πάγκο της σκοτεινής γωνίας. Του
είχαν προσφέρει το ένα ποτήρι μπίρας μετά το άλλο στο μπαρ.
ο κύριος παλιές καλές μέρες πιθανότατα θα πίστευε πως
απλώς είχε κάνει δύο νέους φίλους.

μόλις κάθισαν, ο κίνγκσλεϊ γλίστρησε στον απέναντι πά-
γκο και πλάι του κάθισε η μίμι. «Έι, φιλαράκο, μας θυμάσαι;»
ρώτησε.

«Ε;» ο τύπος ήταν ξύπνιος, αλλά πιωμένος και γλαρω-
μένος.

η μίμι ένιωσε μια σουβλιά οίκτου. Δεν είχε ιδέα τι επρό-
κειτο να του συμβεί.
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«Είμαι σίγουρος πως θυμάσαι αυτήν», είπε ο κίνγκσλεϊ,
οδηγώντας το θύμα να κοιτάξει κατάματα τη μίμι.

η μίμι κυρίεψε το Αγόρι της Αδελφότητας με το καυτό
της βλέμμα, και το μόνο που κατάλαβαν όλοι στον πραγματι-
κό κόσμο, ήταν πως ο τύπος μόλις είχε μαγευτεί απ’ την όμορ-
φη ξανθιά και είχε καρφωθεί στα πράσινα μάτια της.

«Τώρα», διέταξε ο κίνγκσλεϊ.
Χωρίς να χάσουν λεπτό, οι τέσσερις Αναζητητές προχώρη-

σαν στην κατάληψη, παίρνοντας το θύμα τους μαζί τους. Ήταν
τόσο εύκολο σαν να γλιστρούσες σε μια κουνελότρυπα.
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Μπλις

Ο ταν ξύπνησε εκείνο το πρωινό, το πρώτο πράγμα που
σκέφτηκε ήταν πως τα φωτεινά λευκά παντζούρια τής
φαίνονταν οικεία. γιατί της φαίνονταν οικεία; Όχι. Αυ-

τό δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν η σωστή ερώτηση που έπρεπε
να κάνει. προπορευόταν από τον εαυτό της. ςυνέβαινε. Τώ-
ρα όμως έπρεπε να συγκεντρωθεί. κάθε μέρα έπρεπε να κά-
νει στον εαυτό της τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις, κι αυ-
τή δεν ήταν μία από αυτές.

η πρώτη ερώτηση που είχε για τον εαυτό της ήταν, ποιο
είναι το όνομά μου;

Δεν μπορούσε να το θυμηθεί.
Ήταν σαν να προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει ένα γρί-

φο γραμμένο σ’ ένα κομμάτι χαρτί. Ήξερε τι υποτίθεται πως
έγραφε, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει τα γράμματα. ςαν να
υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να αγγίξει, πίσω από μια κλει-
στή πόρτα της οποίας είχε χάσει το κλειδί. Ή σαν να ξυπνού-
σε τυφλή. Ψηλάφισε μανιασμένα στο σκοτάδι και προσπάθη-
σε να μην πανικοβληθεί.

Ποιο είναι το όνομά μου;
Το όνομά της. Έπρεπε να θυμηθεί το όνομά της. Διαφορε-

τικά… διαφορετικά… δεν ήθελε να το σκέφτεται.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που το έλεγαν…;



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που το έλεγαν…
Είχε ένα ασυνήθιστο όνομα. Αυτό το ήξερε. Δεν ήταν το

είδος του ονόματος που βρίσκεις επάνω σε μια κεραμική κού-
πα του καφέ στο κατάστημα δώρων του αεροδρομίου ή γραμ-
μένο επάνω σ’ ένα απ’ τα σουβενίρ που μπορείς να κρεμάσεις
στην πόρτα του υπνοδωματίου σου αφότου επιστρέψεις από
την Ντίσνεϊλαντ. Το όνομά της ήταν όμορφο και ασυνήθι-
στο και είχε νόημα. κάτι που σήμαινε χιόνι ή ανάσα ή χαρά ή
ευτυχία ή…

Μπλις*. Αυτό ήταν. μπλις λουγουέλιν. Αυτό ήταν το όνο-
μά της! Το θυμόταν! Το συνέδεσε με τον εαυτό της όσο πιο γε-
ρά μπορούσε. Το όνομά της. ο εαυτός της. για όσο μπορούσε
να θυμάται ποια ήταν, ήταν καλά. Δε θα τρελαινόταν. Του-
λάχιστον όχι σήμερα.

Ήταν όμως δύσκολο. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο
επειδή τώρα έπρεπε να σκεφτεί τον Επισκέπτη. Τον Επισκέ-
πτη που ήταν μέσα της, που, στην ουσία, ήταν αυτή. Τον Επι-
σκέπτη που απαντούσε στο όνομά της. Τον αποκαλούσε Επι-
σκέπτη επειδή της ήταν ευκολότερο να πιστεύει πως η κα-
τάστασή της θα ήταν προσωρινή. Τι κάνουν, εξάλλου, οι επι-
σκέπτες; Φεύγουν.

η μπλις αναρωτιόταν, ήσουν ακόμη εσύ αν κάποιος άλ-
λος έπαιρνε τις αποφάσεις; Αν μιλούσε με τη φωνή σου; Αν
βάδιζε με τα πόδια σου; Αν χρησιμοποιούσε τα χέρια σου για
να φέρει το θάνατο στον άνθρωπο που αγαπούσες περισ-
σότερο από κάθε άλλον;

Αναρρίγησε. Της ήρθε η ξαφνική ακάλεστη ανάμνηση.
Ένα μαυροντυμένο αγόρι ξαπλωμένο άτονο στην αγκαλιά
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της. ποιος ήταν αυτός; κάπου εκεί βρισκόταν η απάντηση,
αλλά θα έπρεπε να σκάψει για να την ξεθάψει. η εικόνα ξε-
θώριασε. Ήλπιζε πως θα θυμόταν αργότερα. Αυτή τη στιγμή
έπρεπε να προχωρήσει στη δεύτερη ερώτηση.

Πού βρίσκομαι;
Τα παντζούρια. Τα παντζούρια ήταν ένα ίχνος. Αρκούσε

που μπορούσε να δει κάτι. ςυνέβαινε τόσο σπάνια τώρα. Τον
περισσότερο καιρό ξυπνούσε στο σκοτάδι. ςυγκεντρώθηκε
στα παντζούρια. Ήταν ξύλινα και βαμμένα λευκά. θελκτικά
κατά κάποιον τρόπο, της θύμιζαν μια αγροικία ή ένα αγρό-
κτημα στην Αγγλία – με τη διαφορά πως ήταν πολύ λαμπερά,
πολύ γυαλιστερά και τέλεια. Ταίριαζαν περισσότερο με την
άποψη της μάρθας ςτιούαρτ για ένα αγγλικό αγρόκτημα πα-
ρά για αληθινό. Α! γι’ αυτό της φαίνονταν οικεία.

Τώρα, η μπλις ήξερε πού βρισκόταν. Αν μπορούσε ακόμη
να χαμογελάει, θα το έκανε.

ςτο Χάμπτονς. Ήταν στο σπίτι της στο Χάμπτονς. ςτο
κοτσγουόλντ. η μπόμπι-Αν είχε ονομάσει έτσι το σπίτι. η
μπόμπι-Αν; η μπλις είδε την εικόνα μιας ψηλόλιγνης γυ-
ναίκας με πολύ μακιγιάζ και τεράστια κοσμήματα. μπορού-
σε ακόμη και να μυρίσει το αποπνικτικό άρωμα της μητριάς
της. Της έρχονταν όλα τώρα, και επέστρεφαν γρήγορα.

κάποιο καλοκαίρι, στη διάρκεια ενός πάρτι στο σπίτι διά-
σημου σχεδιαστή, η μπόμπι-Αν πληροφορήθηκε πως όλα τα
σπουδαία σπίτια στην περιοχή είχαν όνομα. οι ιδιοκτήτες
αποκαλούσαν τα σπίτια τους «μάνταλεϊ» ή «κοιλάδα της
βαλανιδιάς» αναλόγως με το πόσο ξιπασμένοι ήταν. η μπλις
είχε προτείνει να ονομάσουν το δικό τους «ςπίτι των Αμμό-
λοφων» εξαιτίας του μεγάλου αμμόλοφου που υπήρχε στην
αυλή τους, προς τη μεριά της θάλασσας. Αλλά η μπόμπι-Αν
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σκεφτόταν διαφορετικά. «κοτσγουόλντ*». η γυναίκα δεν εί-
χε επισκεφθεί ποτέ την Αγγλία.

Εντάξει. η μπλις ανακουφίστηκε. Είχε καταλάβει πού
βρισκόταν, αλλά δεν έβγαζε νόημα.

Τι δουλειά είχε στο Χάμπτονς;
Ήταν μια ξένη στην ίδια της τη ζωή, μια τουρίστρια στο

ίδιο της το σώμα. Αν κάποιος τη ρωτούσε πώς έμοιαζε αυτό,
η μπλις θα το περιέγραφε ως εξής: είναι σαν να οδηγείς ένα
αυτοκίνητο, αλλά να κάθεσαι στο πίσω κάθισμα. Το αυτοκί-
νητο κινείται μόνο του και δεν έχεις εσύ τον έλεγχο. Είναι
όμως το δικό σου αυτοκίνητο, τουλάχιστον έτσι νομίζεις. Ή,
τέλος πάντων, ήταν κάποτε δικό σου.

Ή ήταν σαν σε ταινία. Την ταινία της ζωής σου, αλλά εσύ
δεν πρωταγωνιστούσες πια. κάποιος άλλος φιλούσε τον
όμορφο πρωταγωνιστή και έλεγε τους δραματικούς μονο-
λόγους. Εσύ απλώς παρατηρούσες. η μπλις ήταν παρατη-
ρητής της ίδιας τής ζωής της. Δεν ήταν πια η μπλις, μόνο η
ανάμνηση της μπλις που είχε υπάρξει.

μερικές φορές δεν ήταν καν σίγουρη ότι είχε πραγματι-
κά υπάρξει.
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* Cotswold ονομάζεται μια σειρά λόφων στην κεντροδυτική Αγ-
γλία. (ς.τ.μ.)



4

Σκάιλερ

Τ ο λεωφορείο σταμάτησε μετά τις πύλες και η ομάδα κα-
τέβηκε σιωπηλά. η ςκάιλερ παρατήρησε πως ακόμη και
οι πιο κουρασμένοι απ’ τους συναδέλφους της, ένα μάλ-

λον υπεροπτικό τσούρμο ηθοποιών που αναγκάζονταν να
κάνουν δύο δουλειές, μαζί με ένα-δυο αυτάρεσκους σπου-
δαστές μαγειρικής σχολής, κοίταζαν τριγύρω κατάπληκτοι.
Το κτίριο και οι άψογοι εξωτερικοί του χώροι ήταν εξίσου
πλούσιοι και εκφοβιστικοί με το λούβρο, με τη διαφορά πως
κάποιος εξακολουθούσε να ζει εδώ. Ήταν ένα σπίτι, όχι ένα
εθνικό μνημείο. Το οτέλ λαμπέρ ήταν κλειστό για το κοινό
κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του. μόνον ορισμέ-
νοι, ελάχιστοι και εκλεκτοί, είχαν περάσει τις τεράστιες πύ-
λες του. ο υπόλοιπος κόσμος μπορούσε να χαζεύει φωτο-
γραφίες του σε βιβλία. Ή να μπει ως προσωπικό τροφοδοσίας.

καθώς περνούσαν δίπλα απ’ τα κελαρυστά σιντριβάνια, ο
Όλιβερ τη σκούντησε. «Όλα καλά;» τη ρώτησε στα γαλλικά.
Ένας ακόμη λόγος για να ευγνωμονεί το σχολείο Ντατσέσν.
Χρόνια αναγκαστικής παρακολούθησης ξένων γλωσσών στά-
θηκαν ικανά για να μπορέσουν να περάσουν σαν δύο σερβιτό-
ροι εστιατορίου από τη μασσαλία στη συνέντευξη για τη δου-
λειά – αν και κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να προδοθούν από
τη σχολική προφορά τους. «φαίνεσαι ανήσυχη. Τι τρέχει;»



«Τίποτε. Απλώς σκεφτόμουν ξανά την ανάκριση», είπε η
ςκάιλερ, ενώ βάδιζαν προς την είσοδο υπηρεσίας που βρι-
σκόταν στο πίσω μέρος του σπιτιού. θυμόταν εκείνη τη φρι-
κτή ημέρα στο Αποθετήριο, όταν την είχαν τόσο άδικα κα-
τηγορήσει. «πώς μπόρεσαν να πιστέψουν κάτι τέτοιο για
μένα;»

«μη σπαταλάς άλλο χρόνο γι’ αυτό. Δεν πρόκειται να αλ-
λάξει τίποτε», είπε σταθερά ο Όλιβερ. «Αυτό που συνέβη στο
κορκοβάντο ήταν τρομερό και δεν ήταν δικό σου λάθος».

η ςκάιλερ κούνησε το κεφάλι της, καταπίνοντας τα δά-
κρυα που της έρχονταν όποτε σκεφτόταν εκείνη την ημέρα.
Όπως πάντα, ο Όλιβερ είχε δίκιο. Έχανε απλώς ενέργεια ευ-
χόμενη για μια διαφορετική κατάληξη. Ό,τι έγινε έγινε. Έπρε-
πε να εστιάσουν στο παρόν.

«Δεν είναι όμορφο αυτό το μέρος;» είπε. μετά, ψιθυριστά
ώστε να μην μπορεί να ακούσει κανείς άλλος: «με έφερε εδώ
μια-δυο φορές η κορντέλια, όταν ερχόταν για τις συναντήσεις
με τον πρίγκιπα Χένρι. μέναμε στα διαμερίσματα των ξένων
στην ανατολική πτέρυγα. θύμισέ μου να σου δείξω την πινα-
κοθήκη ηρακλής και την πολωνική βιβλιοθήκη. Έχουν το
πιάνο του ςοπέν».

Ένιωθε ένα μείγμα δέους και θλίψης καθώς ακολουθούσε
το σιωπηλό πλήθος μέσα στους αστραφτερούς μαρμάρινους
διαδρόμους. Δέος απ’ την ομορφιά του οτέλ λαμπέρ, που εί-
χε κτιστεί από τον ίδιο αρχιτέκτονα που είχε σχεδιάσει το πα-
λάτι των βερσαλλιών, και μοιραζόταν τα ίδια επίχρυσα δια-
κοσμητικά και τα μπαρόκ ανθέμια, και θλίψη επειδή το κτί-
ριο τής θύμιζε την κορντέλια. ςίγουρα, θα μπορούσε να της
φανεί χρήσιμη λίγη απ’ την κοφτή επιμονή της κορντέλια. η
κορντέλια βαν Άλεν δε θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά να
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εισβάλει σ’ ένα πάρτι για να πάρει αυτό που θέλει, ενώ η ςκάι-
λερ είχε τόσο πολλούς δισταγμούς.

Το πάρτι εκείνο το βράδυ είχε ονομαστεί «Χίλιες και μία
Νύχτες», ως φόρο τιμής στον πολυδάπανο «Ανατολίτικο Χο-
ρό» που είχε δοθεί στο μέγαρο το 1969. Όπως και σ’ εκείνο το
πάρτι, απόψε θα υπήρχε έξοχο θέαμα με χανούμισσες να χο-
ρεύουν, με ημίγυμνους άντρες με πυρσούς, με οργανοπαίκτες
να παίζουν σαντούρι και με ινδούς μουσικούς. φυσικά, θα
υπήρχαν και μοντέρνες προσθήκες: ολόκληρη η ομάδα ενός
μιούζικαλ του μπόλιγουντ θα εμφανιζόταν τα μεσάνυχτα
και αντί να κάνουν είσοδο με δύο ελέφαντες από πεπιεσμέ-
νο χαρτί, είχαν δανειστεί δύο αληθινούς ινδικούς ελέφαντες
από ένα περιοδεύον ταϊλανδέζικο τσίρκο. Τα παχύδερμα θα
μετέφεραν αναβάτες πάνω σε χρυσούς θρόνους με ουρανό.

οι εφημερίδες τού είχαν ήδη δώσει το παρατσούκλι «Το
Τελευταίο πάρτι». Το πάρτι που θα έβαζε τέλος σε όλα τα άλ-
λα πάρτι. Το πάρτι που θα σηματοδοτούσε το τέλος μιας επο-
χής. η τελευταία νύχτα που το θρυλικό μέγαρο θα φιλοξε-
νούσε βασιλείς. Επειδή το οτέλ λαμπέρ είχε πουληθεί. Αύριο
δε θα ήταν πια το σπίτι των απογόνων της οικογένειας του
λουί φιλίπ, του τελευταίου βασιλιά της γαλλίας. Αύριο ο
πύργος θα έπεφτε στα χέρια επιχειρηματιών, που ήταν αρκε-
τά πλούσιοι ώστε να μπορούν να πληρώσουν την εξωφρενι-
κή τιμή που ζητήθηκε. Αύριο θα χωριζόταν ή θα ανακαινιζό-
ταν ή θα μετατρεπόταν σε μουσείο ή σε οτιδήποτε είχε σχε-
διάσει γι’ αυτό η επιχειρηματική κοινοπραξία.

Απόψε όμως ήταν η σκηνή ενός τελευταίου επιβλητικού
Bal des Vampires: η παριζιάνικη κοινωνία των γαλαζοαίματων
συναντιόταν για μια τελευταία φορά σε μια γιορτή αντάξια
της ςεχραζάτ.
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«η κορντέλια μου είπε πως κάποτε της είχε ριχτεί ο μπαλ-
ζάκ στη διάρκεια ενός χορού εδώ μέσα. Ήταν ντεπιτάντ τό-
τε, σ’ έναν προηγούμενο κύκλο, προτού γίνει γιαγιά μου», εί-
πε στον Όλιβερ, καθώς κατευθύνονταν στις αχανείς υπό-
γειες κουζίνες, όπου μοντέρνες συσκευές από ανοξείδωτο
ατσάλι ήταν εγκατεστημένες δίπλα σε μεσαιωνικά τζάκια.
«μου είπε πως ήταν αρκετά πιωμένος. Το φαντάζεσαι;»

«μία απ’ τις ηγετικές φωτισμένες φυσιογνωμίες της γαλ-
λίας να την πέφτει σ’ ένα δεκαοχτάχρονο κορίτσι;» μειδίασε
και έσπρωξε μια πόρτα με διπλό άνοιγμα. «Απολύτως».

η γιορτή ήταν σε δύο ώρες και έπεσαν πάνω στους μα-
γείρους που ούρλιαζαν θυμωμένοι ο ένας στον άλλο. Όλη η
κουζίνα βρισκόταν στην παραζάλη της ξέφρενης προετοι-
μασίας. καπνός έβγαινε σε σύννεφα από γιγάντιες, εργοστα-
σιακού μεγέθους χύτρες και το μέρος μύριζε τσιγαρισμένο
βούτυρο – καπνιστό και υπέροχο.

«Τι κάνετε εδώ;» απαίτησε να μάθει ο επικεφαλής των σεφ
όταν κατέφτασαν οι σερβιτόροι. «Allez, allez, επάνω!»

ο σεφ διαφωνούσε με τον υπεύθυνο του προσωπικού, αλ-
λά στο τέλος συμφώνησαν πως οι σερβιτόροι θα βοηθούσαν
το προσωπικό επάνω και η ςκάιλερ χωρίστηκε από τον
Όλιβερ.

Εκείνη την έστειλαν έξω, όπου βρήκε τους εκπαιδευτές
των ελεφάντων να εξηγούν στους ηθοποιούς που θα υποδύο-
νταν το βασιλιά και τη βασίλισσα του ςιάμ πώς να χειριστούν
τα θηρία. φροντίζοντας να δείχνει χρήσιμη, ασχολήθηκε με
τα κηροπήγια, ίσωσε τα τραπεζομάντιλα και διόρθωσε δή-
θεν τις ανθοσυνθέσεις των τραπεζιών. παντού γύρω της στην
αυλή επικρατούσε μια κακοφωνία θορύβων, με τους ηθο-
ποιούς και τους ακροβάτες να πηδάνε από τις στέγες, τους
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μουσικούς να κουρδίζουν τα όργανά τους και τις χορεύτριες
να χαριεντίζονται με τους ημίγυμνους άντρες μοντέλα.

Τελικά, όλα τα κεριά άναψαν. Τα τραπέζια ήταν στρωμέ-
να. Όλα ήταν έτοιμα. Ένα ήταν σίγουρο. θα ήταν ένα σπου-
δαίο πάρτι.

βρήκε τον Όλιβερ να γυαλίζει ποτήρια στον πάγκο του.
«θυμήσου, θα με συναντήσεις στο κάτω μέρος της σκάλας
μετά τον πρώτο σου γύρο», της ψιθύρισε, προσπαθώντας να
μην τραβήξει την προσοχή των άλλων σερβιτόρων. «θα σε
αναζητήσω». οι υπεύθυνοι τους είχαν ζητήσει να κλείσουν τα
κινητά τους τηλέφωνα, όχι βέβαια πως είχε σημασία αφού
κανείς δεν είχε σήμα. καμία κεραία κινητής τηλεφωνίας δεν
επιτρεπόταν στο ιδιωτικό τμήμα του νησιού.

η ςκάιλερ ήταν σύμφωνη. Είχαν ο καθένας την αποστο-
λή του: η ίδια θα ήταν μέρος της ομάδας που είχε την ευθύνη
να καλωσορίσει τους καλεσμένους με δίσκους με σαμπάνια
τη στιγμή που θα κατέβαιναν από τα καραβάκια. ο Όλιβερ
θα ήταν επάνω, δουλεύοντας στο πίσω μπαρ.

«και, ςκάι; Όλα θα πάνε καλά. θα αναγκαστεί να σε δε-
χτεί». Της χαμογέλασε. «θα το φροντίσω εγώ». η προσποιη-
τή παλικαριά του τον έκανε ακόμη πιο συμπαθητικό στα μά-
τια της. ο αγαπημένος, γλυκός, ευγενικός Όλιβερ, που είχε
αφήσει όλα όσα αγαπούσε στη Νέα Υόρκη για να τη σώσει
και να την προστατέψει. η ςκάιλερ ήξερε πως και εκείνος
φοβόταν όσο και η ίδια, αλλά δε θα το ομολογούσε ποτέ.

Το αποψινό σχέδιο ήταν μια απλή εικασία για το καλύτε-
ρο. Δεν ήταν διόλου σίγουρη αν η κόμησσα του παρισιού, η
οικοδέσποινα της βραδιάς και προσεχώς πρώην ιδιοκτήτρια
του οτέλ λαμπέρ, θα τη θυμόταν.

και πολύ λιγότερο, αν θα τους πρόσφερε το άσυλο που
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τόσο απεγνωσμένα χρειάζονταν. Έπρεπε όμως να το ζητή-
σει, για το καλό της και για το καλό του Όλιβερ. κι αν επιζη-
τούσε εκδίκηση από το δαίμονα που είχε σκοτώσει τον παπ-
πού της, όφειλε να προσπαθήσει.

Το Ευρωπαϊκό κονκλάβιο ήταν η τελευταία και μοναδική
της ελπίδα.
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