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1. Δφο ςτα δφο
Οφτε το ποτό, οφτε τα χρϊματα τθσ τθλεόραςθσ μποροφςαν να τον θρεμιςουν. Ο Άςερ ιταν ταραγμζνοσ. Σκεφτόταν πωσ ιταν τυχερόσ που δεν είχε καταλάβει κάτι θ γυναίκα του. Δεν ιταν ικανόσ να κρατάει μυςτικά και το ιξερε. Είχε τουλάχιςτον χρόνο να ςκεφτεί, μιασ και ιταν μόνοσ ςτο ςπίτι. Αλλά όχι, αν το ςκεφτόταν κα ιταν χειρότερα. Οφτωσ ι άλλωσ τα πράγματα δεν μποροφςαν να αλλάξουν.
- Μςωσ αν ξεφφλλιηα μια εφθμερίδα κα ξεχνιόμουν, μονολόγθςε.
Δεν πρόλαβε να διαβάςει οφτε τουσ τίτλουσ τθσ πρϊτθσ
ςελίδασ, όταν το τθλζφωνο χτφπθςε. Ρετάχτθκε από τον
καναπζ και άρπαξε το ακουςτικό.
- Σασ ζχω πει, όχι τθλζφωνα, είπε, και ζπειτα ςϊπαςε ακοφγοντασ ό,τι θ άλλθ άκρθ τθσ γραμμισ είχε να του πει.
Μςωσ κα μποροφςε να ‘χε αντιδράςει, να ‘χε μιλιςει, και
όταν ζκλεινε το τθλζφωνο τα πράγματα να ‘ταν καλφτερα.
Μςωσ πάλι και όχι. Οι τοίχοι του ςπιτιοφ τον ζπνιγαν. Ζπρεπε να αναςάνει και αυτό ζκανε. Ζβαλε το ςακάκι του και
ξεχφκθκε ςτουσ δρόμουσ του Λοσ Άντηελεσ δίχωσ προοριςμό. Ιξερε βζβαια πωσ δεν ιταν και θ πιο ζξυπνθ επιλογι.
Κα μποροφςαν να τον βρουν και όλα να τελειϊςουν μζςα
ςε δευτερόλεπτα.
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***
Ρερπατοφςε εδϊ και μιςι ϊρα με γοργό βθματιςμό και
μζςα ςτθ ηάλθ του από όςα ςκεφτόταν, ςχεδόν δεν ιξερε
πια που ιταν. Ιταν τζςςερισ το πρωί όταν αποφάςιςε να
γυρίςει ςπίτι. Ο νυχτερινόσ περίπατοσ τον είχε βοθκιςει
να διϊξει μζροσ τθσ πίεςθσ και αυτό φαινόταν από το βάδιςμά του, που τϊρα ιταν πιο αργό. Αυτό ωςτόςο δεν
κράτθςε για πολφ. Σφντομα αντιλιφκθκε πωσ κάκε λεπτό
που ζμενε ςτο δρόμο τον ζκετε ςε μεγαλφτερο κίνδυνο κι
ζτςι επιτάχυνε.
Άλλα τρία τετράγωνα του είχαν απομείνει, ςκζφτθκε, τθ
ςτιγμι που πάτθςε το πόδι του ςτθν άςφαλτο για να περάςει απζναντι. Ιταν τόςο κουραςμζνοσ, που δεν καταλάβαινε ότι ζνα αμάξι ερχόταν με ταχφτθτα κατά πάνω του.
Μόλισ τθν τελευταία ςτιγμι αντιλιφκθκε τι γινόταν όταν,
γυρνϊντασ το κεφάλι του, ςχεδόν τυφλϊκθκε από τουσ
δυο προβολείσ που τον ςτόχευαν. Ενςτικτωδϊσ, πετάχτθκε
προσ τα πίςω πζφτοντασ με τθν πλάτθ ςτο πεηοδρόμιο,
ενϊ τθν ίδια ςτιγμι ο οδθγόσ μ’ ζναν απότομο ελιγμό άλλαξε τθν πορεία του, τόςο όςο χρειαηόταν για να αποφφγει
το μοιραίο. Κάκε λογισ βωμολοχίεσ ακοφςτθκαν μζςα από
το αμάξι προτοφ αυτό επιταχφνει ξανά για να εξαφανιςτεί.
Θ καρδιά του κόντευε να εκραγεί από τθν ταραχι. Κα μπο-
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ροφςε να ‘ταν νεκρόσ. Γλίτωςε ζχοντασ ζνα ςκίςιμο ςτο
αριςτερό του χζρι και ζνα βρόμικο ςακάκι να κυμάται από
το παρ’ ολίγον ατφχθμα. Σκζφτθκε μιπωσ ιταν προειδοποίθςθ, ωςτόςο απζκλιςε γριγορα αυτό το ενδεχόμενο. Αν
αποφάςιηαν να τελειϊςουν μαηί του δε κα ιταν ηωντανόσ.
Αυτοί οι άνκρωποι δε δίνουν προειδοποιιςεισ.
Σθκϊκθκε, τίναξε με τα χζρια του τα ροφχα του και ςυνζχιςε να περπατάει. Το περιςτατικό του είχε ανεβάςει τθν
αδρεναλίνθ, όςο χρειαηόταν, για να φτάςει ςπίτι με αςφάλεια. Ιταν μπροςτά από τθν είςοδο τθσ πολυκατοικίασ όπου διζμενε. Ζςτρεψε τα μάτια του ψθλά με ανακοφφιςθ
προςπακϊντασ να διακρίνει το διαμζριςμά του, το καταφφγιό του. Ζβγαλε τα κλειδιά από τθν αριςτερι τςζπθ του
ςακακιοφ του και ξεκλείδωςε τθν κυρία είςοδο τθσ πολυκατοικίασ. Είχε ηιςει για ακόμα μια μζρα ι τουλάχιςτον
ζτςι νόμιηε. Μζςα ςε δευτερόλεπτα όλα κα είχαν τελειϊςει, ζχοντασ δεχτεί δεκάδεσ ςφαίρεσ ςε όλο του το ςϊμα.
***
Είχαν περάςει λιγότερεσ από εικοςιτζςςερισ ϊρεσ από τθ
δολοφονία του Άςερ και ο αδελφόσ του, Τόρι, ιταν ςυγκλονιςμζνοσ. Επιχειροφςε να βγάλει απ’ το μυαλό του το
ςυμβάν δουλεφοντασ περιςςότερο ςτο γραφείο, χωρίσ
όμωσ επιτυχία.
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- Αγάπθ μου, κα κακυςτεριςω. Είναι μεγάλθ μζρα για το
γραφείο αφριο και όλα πρζπει να είναι τζλεια. Ριςτεφω ςε
λίγθ ϊρα να ζχω τελειϊςει, είπε ο Τόρι Νίλςον, καλθνυχτίηοντασ ςτθ ςυνζχεια τθ γυναίκα του προτοφ κλείςει το τθλζφωνο.
- Καλθνφχτα Τόρι, είπε ο Χάρι, ςτενόσ του ςυνεργάτθσ, κακϊσ περνοφςε ζξω από τθν πόρτα του γραφείου του. Μα
ακόμθ δουλεφεισ; Είναι 23:30. Ζχει νυχτϊςει. Το ξζρεισ ι
ζχεισ χάςει τθν αίςκθςθ του χρόνου;
- Ζναν τελευταίο ζλεγχο κα κάνω και φεφγω.
- Τόρι, αν μζνεισ για το λόγο που φαντάηομαι, τότε καλφτερα να πασ ςπίτι. Δεν ωφελεί να κουράηεςαι μόνο και μόνο
για ν’ απαςχολείσ το μυαλό ςου.
- Σε ευχαριςτϊ φίλε, αλλά κα μείνω λίγο ακόμα.
- Ππωσ νομίηεισ, αποκρίκθκε ο Χάρι, καλθνυχτίηοντασ τον
Τόρι για μια τελευταία φορά πριν φφγει.
Δεν πζραςαν λίγα λεπτά και βιματα ακοφςτθκαν ξανά ςτο
διάδρομο. Ιταν οι τελευταίοι εργαηόμενοι που είχαν απομείνει. Ζφευγαν κι αυτοί. Ο όροφοσ ιταν πια άδειοσ και
ςκοτεινόσ. Μονάχα ζνα κομμάτι του διαδρόμου ζμεινε να
φαίνεται από το φϊσ που ερχόταν από το γραφείο του Τόρι, ο οποίοσ είχε παραμερίςει όλα του τα χαρτιά και διάβαηε, για πολλοςτι φορά εκείνθ τθ μζρα, το ακόλουκο απόςπαςμα άρκρου τθσ θμεριςιασ εφθμερίδασ:
«Νεκρόσ είναι ο τριαντάχρονοσ Άςερ Νίλςον, γιόσ του απο-
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κανόντα μεγαλοεπιχειρθματία Άντονι Νίλςον, ζπειτα από
πυροβολιςμοφσ που δζχτθκε ςτισ 4:25 μπροςτά από τθν
πολυκατοικία όπου διζμενε. Σφμφωνα με αυτόπτεσ μάρτυρεσ, θ επίκεςθ πραγματοποιικθκε μζςα από διερχόμενο
αυτοκίνθτο. Όπωσ αναφζρεται, το όχθμα προςζγγιςε με
ταχφτθτα το ςθμείο όπου βριςκόταν ο Άςερ Νίλςον και κατόπιν ακινθτοποιικθκε. Οι επιβαίνοντεσ άνοιξαν πυρ και εν
ςυνεχεία εξαφανίςτθκαν αναπτφςςοντασ μεγάλθ ταχφτθτα.
Έχει ιδθ ξεκινιςει ζρευνα για τον εντοπιςμό των ενόχων,
ενώ εξετάηονται όλα τα πικανά ςενάρια για τουσ λόγουσ
τθσ επίκεςθσ.»
Ο Τόρι δίπλωςε τθν εφθμερίδα και βυκίςτθκε ςτισ ςκζψεισ
του. Κάποια ςτιγμι κοίταξε το ρολόι του. Είχε πάει 23:50.
- Καιρόσ να πθγαίνω, ςκζφτθκε, και ςθκϊκθκε από τθν καρζκλα του πθγαίνοντασ προσ τον καλόγερο, όπου είχε αφιςει το δερμάτινό του τηάκετ και το κράνοσ. Φόρεςε το
τηάκετ, πζραςε το κράνοσ ςτο δεξί του αγκϊνα και ψθλάφιςε με τα χζρια του το δζρμα ψάχνοντασ το μπρελόκ με
τα κλειδιά του. Ιταν ζτοιμοσ να φφγει.
***
Οι δρόμοι του Λοσ Άντηελεσ δεν είχαν κίνθςθ. Ο Τόρι άρχιςε να ςκζφτεται ότι κα φτάςει νωρίτερα απ’ ότι περίμενε
κι ζτςι ελάττωςε ταχφτθτα. Εξάλλου ςε λίγα μζτρα κα ζ-
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μπαινε ςτθν οδό Άντηελεσ Φόρεςτ και το εκνικό δάςοσ κα
απλωνόταν κατά μικοσ του δρόμου. Ζνασ λάτρθσ τθσ μθχανισ, όπωσ ο Τόρι, αποηθτάει τζτοιεσ διαδρομζσ για να
απολαφςει από τθ ςζλα του ό,τι το τοπίο ζχει να του προςφζρει, ακόμα κι αν αυτό ιταν, λόγω ϊρασ, μόνο οι κορυφζσ των ψθλϊν δζντρων που φωτίηονταν διακριτικά από
το φϊσ του φεγγαριοφ.
Θ οδόσ Άντηελεσ Φόρεςτ ιταν ςχεδόν άδεια. Κα νόμιηε κανείσ ότι δεν υπιρχε ςθμάδι ηωισ για χιλιόμετρα. Ρου και
που μόνο εμφανιηόταν κάποιο όχθμα ςτο αντίκετο ρεφμα,
ωσ υπενκφμιςθ ότι οι δρόμοι τθσ πόλθσ δεν ιταν μακριά. Ο
Τόρι πλθςίαηε τθ διαςταφρωςθ Άντηελεσ Φόρεςτ και Άντηελεσ Κρζςτ. Τα φϊτα του δρόμου δεν τον βοθκοφςαν
ιδιαίτερα, μολαταφτα μποροφςε να διακρίνει ότι δεν ερχόταν κανζνασ από τον κάκετο δρόμο ι τουλάχιςτον ζτςι νόμιηε. Δεν ιξερε ότι ζνα αμάξι με ςβθςτά φϊτα κα τον είχε
ιδθ επιλζξει ςαν ςτόχο. Δευτερόλεπτα αργότερα θ μθχανι
του δε κα ιταν παρά παλιοςίδερα και ο ίδιοσ κα ιταν πεςμζνοσ ςτο οδόςτρωμα, δίχωσ να κινείται, αφοφ πρϊτα κα
είχε κυλίςει δεκάδεσ μζτρα με το ςϊμα του.

~ 12 ~

2. Μια απρόςμενη επίςκεψη
- Ρροςπακείσ να τουσ βάλεισ μζςα και αυτοί οι διάολοι
τουσ αφινουν να ξεφφγουν, είπε ο Μπελ χτυπϊντασ με
αγανάκτθςθ τθν εφθμερίδα που διάβαηε ςτο γραφείο του
ιβ.
- Ροιουσ κζλεισ να βάλεισ μζςα και ποιοι τουσ αφινουν να
ξεφφγουν; ρϊτθςε ο ερευνθτισ ιβ τον φίλο και ςυνεργάτθ
του Μπελ χαμογελϊντασ, μθν μπορϊντασ να κρφψει πωσ
διαςκζδαηε με τον εκνευριςμό του.
- Διάβαςεσ εφθμερίδα ςιμερα να δεισ τα χάλια; Ο Στίβεν
Νίλςον είναι ελεφκεροσ ςαν πουλάκι. Αυτό γίνεται όταν
πλθρϊνεισ τουσ δικθγόρουσ ςου με χρυςό.
- Ραρορμθτικόσ όπωσ πάντα. Ρολφ πικανό να ζχεισ δίκιο
και ο Στίβεν Νίλςον να ‘ναι ζνοχοσ. Σκζψου όμωσ πωσ τα
ςτοιχεία, τουλάχιςτον καταπϊσ παρουςιάηονται ςτισ εφθμερίδεσ, δεν είναι πειςτικά.
Ο Μπελ ςικωςε το χζρι του και φάνθκε πωσ ικελε να πει
κάτι αλλά ο ιβ ςυνζχιςε.
- Ναι, ξζρω ότι τισ περιςςότερεσ φορζσ τα πράγματα είναι
όπωσ φαίνονται, αλλά πόςο εφκολα μπορείσ να καταδικάςεισ μια ηωι; Χωρίσ κανόνεσ, χωρίσ τουσ νόμουσ, όλοι κα
ιμαςταν λίγο πολφ ζνοχοι, απλά γιατί κάποιοσ κα ζδειχνε
το δάχτυλο ς’ εμάσ.
Το πρόςωπο του Μπελ ζδειχνε αγανάκτθςθ. Σφντομα όμωσ
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άλλαξε θ διάκεςι του και μαηί μ’ αυτιν και το κζμα ςυηιτθςθσ.
- Τζλοσ πάντων. Ελπίηω τϊρα που τελειϊνουμε με τθν υπόκεςθ τθσ κυρίασ Φζλινγκ να εμφανιςτεί κανζνασ νζοσ
πελάτθσ, είπε ο Μπελ μεταξφ ςοβαροφ και αςτείου.
- Στοιχθματίηω ότι ςε λίγα λεπτά θ επικυμία ςου κα πραγματοποιθκεί.
- Ξζρεισ κάτι που δεν ξζρω;
Σχεδόν δεν πρόλαβε να τελειϊςει τθν πρόταςι του όταν
δυο χτυπιματα ακοφςτθκαν ςτθ βαριά ξφλινθ πόρτα του
γραφείου.
- Ροιόσ είναι; ρϊτθςε ο Μπελ τον ιβ με ζκπλθξθ.
- Λζγεται Στίβεν Νίλςον. Σου λζει κάτι το όνομα; απάντθςε
με περιπαιχτικι διάκεςθ ο ιβ αφινοντασ άναυδο το φίλο
του.
***
- Κφριε Νίλςον, είμαι ο ερευνθτισ ιβ. Να ςασ ςυςτιςω
τον ςυνεργάτθ μου, κφριο Μπελ.
- Χαίρω πολφ, είπε ο Στίβεν Νίλςον, προτάςςοντασ το χζρι
του για χειραψία ςτουσ δυο άνδρεσ.
- Κι εγϊ, είπε ο Μπελ αμιχανα, ανταποδίδοντασ το χαιρετιςμό.
- Κφριε ιβ, ςασ ευχαριςτϊ που με δεχτικατε ςτο γραφείο
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ςασ. Καταλαβαίνω πωσ ζπρεπε να ςασ είχα ειδοποιιςει
νωρίτερα για τθν άφιξι μου, όμωσ χρειάηομαι βοικεια,
βοικεια από τουσ καλφτερουσ, είπε ο Νίλςον εμφανϊσ ταραγμζνοσ.
- Θρεμιςτε κφριε Νίλςον, είπε ο ιβ. Ραρακαλϊ κακίςτε.
Ο Νίλςον ζκατςε ςτθν καρζκλα που του υπζδειξε ο ιβ,
αφινοντασ όλο το βάροσ του να πζςει μονομιάσ. Ιταν ςαν
να άφθνε πρϊτα τα προβλιματά του να κάτςουν πριν τον
ίδιο.
- Είμαι ακϊοσ, είπε, κοιτάηοντασ ζντρομοσ τουσ ςυνομιλθτζσ του. Δεν είμαι ανόθτοσ. Μπορεί να ακωϊκθκα, ωςτόςο
καταλαβαίνω πωσ όλοι νομίηουν ότι το ζκανα, ότι ςκότωςα
τ’ αδζλφια μου. Δεν το ζκανα ςασ λζω. Κι αν είμαι ο επόμενοσ; Αν κάποιοσ τρελόσ κζλει να εξαφανίςει τθν οικογζνειά μου;
- Kαταλαβαίνω τθ ςφγχυςι ςασ, αλλά πρζπει να πάρουμε
τα πράγματα από τθν αρχι, είπε ο ιβ. Κζλετε ίςωσ πρϊτα
να πιείτε κάτι;
- Μςωσ λίγο νερό, ευχαριςτϊ, είπε ο Νίλςον ςχεδόν μθχανικά.
Ο ιβ του γζμιςε ζνα ποτιρι και αφοφ ιπιε λίγεσ γουλιζσ,
ςυνζχιςε.
- Ππωσ κα γνωρίηετε, κυρίωσ από τθν κακι δθμοςιότθτά
μου, είμαι ο μεγαλφτεροσ γιοσ του ςυγχωρεμζνου εδϊ και
χρόνια, γνωςτοφ επιχειρθματία, Άντονι Νίλςον. Είναι απα-
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ραίτθτο να ςασ μιλιςω λίγο γι’ αυτόν ϊςτε να καταλάβετε
γιατί βρίςκομαι εδϊ, είπε ο Νίλςον και ζπειτα από μια μικρι παφςθ ςυνζχιςε. Ο πατζρασ μου λοιπόν χϊριςε με τθ
μθτζρα μου όταν ιμουν ακόμα ςε μικρι θλικία. Ρολφ ςφντομα ξαναπαντρεφτθκε, κάνοντασ τον Άςερ. Και αυτόσ
όμωσ ο γάμοσ δεν κράτθςε για πολφ. Βλζπετε, παράλλθλα
διατθροφςε μια μακρά εξωςυηυγικι ςχζςθ. Χϊριςε, ξαναπαντρεφτθκε κι ζκανε τον δεφτερό μου αδελφό, τον Τόρι.
Ππωσ κα καταλάβατε ο πατζρασ μου ιταν κατά τι επιπόλαιοσ με αυτά τα κζματα, ωςτόςο μεριμνοφςε να είναι δίκαιοσ με όλουσ μασ. Φρόντιηε να μθ μασ λείπει τίποτα. Είχαμε από μικροί άνετθ ηωι.
- Είχατε επαφζσ με τ’ αδζλφια ςασ; ρϊτθςε ο ιβ.
- Δε κα πω ψζματα. Δεν είχαμε πολλζσ επαφζσ. Ο πατζρασ
μου επιχειροφςε να μασ φζρνει πιο κοντά, παρά ταφτα οι
ςχζςεισ μασ περιορίηονταν κυρίωσ ςε ςυναντιςεισ ςε γιορτζσ και εκδθλϊςεισ.
- Άρα δεν γνωρίηετε αρκετά για τισ ηωζσ των αδελφϊν ςασ,
ςυμπζρανε ο Μπελ.
- Δυςτυχϊσ. Οι πιο κοντινοί τουσ άνκρωποι είναι οι γυναίκεσ τουσ. Αυτζσ κα ςασ πλθροφοριςουν πολφ καλφτερα
από ‘μζνα.
- Καλϊσ. Ραρακαλϊ ςυνεχίςτε, είπε ο ιβ.
- Ιταν αρκετά νζοσ ο πατζρασ μου όταν αρρϊςτθςε. Οι
γιατροί του ζδωςαν λίγουσ μινεσ ηωισ, αλλά κατάφερε ν’
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αντζξει περίπου δυο χρόνια. Ιταν πειςματάρθσ, είπε ο
Νίλςον αφινοντασ ζνα ελαφρφ μειδίαμα να του ξεφφγει,
δείχνοντασ ςτιγμιαία να ταξιδεφει ςε αναμνιςεισ. Μπορεί
να είναι αμαρτία αυτό που κα πω, αλλά μακάρι να είχε ηιςει λιγότερο. Ταλαιπωρικθκε πολφ και δεν του άξιηε. Πταν
λοιπόν ζμακε τι είχε, ζφτιαξε ζνα ίδρυμα με τ’ όνομά του,
ςκοπόσ του οποίου ιταν να διαχειριςτεί τθν περιουςία
του. Κακζνασ από εμάσ κα ζπαιρνε το μερίδιο που του αναλογοφςε όταν κα ςυμπλιρωνε το τριακοςτό δεφτερο
ζτοσ τθσ θλικίασ του.
- Μα γιατί ςε τόςο μεγάλθ θλικία; ρϊτθςε ο Μπελ.
- Κφριε Μπελ, ο πατζρασ μου είχε χτίςει μια μικρι αυτοκρατορία από καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ, εφθμερίδεσ, εταιρίεσ ςυμβοφλων. Το τελευταίο πράγμα που κα ‘κελε κα
‘ταν ζνα νεαρό, ι τρεισ ςτθν περίπτωςι μασ, να ςκορπίςουν το οικοδόμθμά του ςα’ τραπουλόχαρτα. Οι όροι του
για να πάρει ο κακζνασ το μερίδιό του ιταν ςαφείσ. Ρρϊτον, να ζχουμε ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό δεφτερο ζτοσ
τθσ θλικίασ και δεφτερον, να ζχουμε λευκό ποινικό μθτρϊο.
Ο ιβ αναςθκϊκθκε κάπωσ από τθν καρζκλα του, ζγειρε
μπροςτά και ζβαλε το δεξί του χζρι μπροςτά από το ςτόμα
του ακουμπϊντασ με τον αγκϊνα του ςτο γραφείο δείχνοντασ ενδιαφζρον για τθ ςυνζχεια.
- Σφμφωνα με το καταςτατικό του ιδρφματοσ, αν κάποιοσ
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από εμάσ ζφευγε από τθ ηωι πριν προλάβαινε να ςυμπλθρϊςει το τριακοςτό δεφτερο ζτοσ, τότε θ περιουςία κα
μοιραηόταν ςτουσ εναπομείναντεσ κλθρονόμουσ. Φαντάηομαι καταλαβαίνετε πωσ φαίνεται όταν τ’ αδζλφια μου
δολοφονοφνται κι εγϊ είμαι ο μοναδικόσ φποπτοσ. Αυτόσ
είναι και ο λόγοσ που με κατθγόρθςαν για δυο εγκλιματα
που δεν τα χωράει ανκρϊπου νουσ.
- Κφριε Νίλςον, το καταςτατικό από μόνο του δεν ζφτανε
για να ςασ κατθγοριςουν. Υπάρχει και κάτι άλλο, κάτι με
ζνα τρακαριςμζνο αμάξι ςφμφωνα με τισ εφθμερίδεσ, ζτςι
δεν είναι; είπε ο ιβ κοιτϊντασ τον επικριτικά.
Ο Νίλςον χαμιλωςε το βλζμμα του και άρχιςε να δαγκϊνει
το κάτω χείλοσ του από νευρικότθτα. Ζδειχνε να προςπακεί να ςκεφτεί με προςοχι τι κα ζλεγε.
- Ρράγματι, είπε, και φςτερα κόμπιαςε. Κεζ μου, όςο το
ςκζφτομαι, τόςο αντιλαμβάνομαι ότι κι εγϊ κα κατθγοροφςα τον εαυτό μου. Ρωσ κα με πιςτζψετε;
- Το αν κα ςασ πιςτζψουμε ι όχι προσ το παρόν δεν ζχει
μεγάλθ ςθμαςία για τθν υπόκεςθ. Θ αλικεια κα προκφψει
από τθν ζρευνα, τα ςτοιχεία και τα ςωςτά ςυμπεράςματα,
είπε ο ιβ με αυτοπεποίκθςθ.
- Δεν υπάρχει κάτι εναντίον μου για τθ δολοφονία του Άςερ. Κάποιοι τον πυροβόλθςαν μζςα από ζνα αμάξι τθν
ϊρα που ζμπαινε ςπίτι του. Οφτε οι επιβαίνοντεσ αναγνωρίςτθκαν, οφτε και το όχθμα βρζκθκε. Στθν περίπτωςθ του

~ 18 ~

Τόρι ωςτόςο, τον ςκότωςαν πζφτοντασ επάνω ςτθ μθχανι
του. Ζνασ αυτόπτθσ μάρτυρασ, ιςχυρίςτθκε ότι το αυτοκίνθτο που τον χτφπθςε ιταν μια Λίνκολν. Μαντζψτε ποιόσ
ζχει μια τζτοια, είπε ο Νίλςον καταριϊντασ τθν τφχθ του.
Ναι, εγϊ. Αλλά γίνεται ακόμα χειρότερο. Το ίδιο βράδυ
που ςκότωςαν τον Τόρι, ενϊ βριςκόμουν ςταματθμζνοσ ςε
ζνα φανάρι, κάποιοσ ανόθτοσ ιρκε από το αντίκετο ρεφμα
και με χτφπθςε. Εξαφανίςτθκε πριν προλάβω να καταλάβω
τι ςυνζβθ. Ευτυχϊσ εγϊ δεν ζπακα κάτι αλλά το αμάξι είχε
πάκει μεγάλθ ηθμιά κι ζτςι τθν επόμενθ μζρα το πιγα για
επιςκευι.
- Ζτςι όταν ιρκε θ αςτυνομία να το ελζγξει αυτό ιταν ςαν
καινοφργιο, είπε ο Μπελ.
Ο Νίλςον ζγνεψε καταφατικά με το κεφάλι του και ςυνζχιςε.
- Μα αν είχα χρθςιμοποιιςει το αμάξι μου για να κάνω ζνα
ζγκλθμα, κα το πιγαινα τθν επόμενθ μζρα για επιςκευι
ϊςτε όλοσ ο κόςμοσ να το δει;
- Κάποιεσ φορζσ το καλφτερο άλλοκι είναι να τα βγάηεισ
όλα ςτο φωσ, είπε ο ιβ. Αν ιμουν ςτθ κζςθ ςασ και είχα
ςκοτϊςει τον Τόρι, κα επιςκεφαηα το αμάξι μου για να μθ
βρεκοφν ςτοιχεία και κα ιςχυριηόμουν ότι το χτφπθμα
προιλκε από αλλοφ. Ππωσ επίςθσ κα προςλάμβανα ζναν
ιδιωτικό ερευνθτι να αποδείξει τθν ακωότθτα μου και κα
φρόντιηα να το μάκει ο Τφποσ, ϊςτε να βγάλω τθν εικόνα
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του αδικθμζνου.
Ο Νίλςον ςθκϊκθκε απότομα τινάηοντασ με οργι τθν καρζκλα του προσ τα πίςω. Ο Μπελ ενςτικτωδϊσ πετάχτθκε
κι αυτόσ για να ‘ναι ζτοιμοσ για τα χειρότερα, τθν ίδια ϊρα
που ο ιβ εξακολουκοφςε να παρακολουκεί ατάραχοσ το
περιςτατικό, ςαν να μθ ςυνζβαινε τίποτα. Ευτυχϊσ θ λογικι υπερίςχυςε του κυμοφ και ο Νίλςον βρικε γριγορα τθν
ψυχραιμία του.
- Ιταν λάκοσ μου που ιρκα, είπε κοφτά και γφριςε τθν
πλάτθ του για να φφγει.
- Κφριε Νίλςον, παρακαλϊ κακίςτε. Ο λόγοσ που ςασ μίλθςα ζτςι ιταν για να δω τθν αντίδραςι ςασ, θ οποία ομολογϊ ιταν αρκετά αυκόρμθτθ. Ιταν θ αντίδραςθ ενόσ ακϊου. Συγχωρζςτε τουσ τρόπουσ μου, αλλά οφείλω να είμαι
επιφυλακτικόσ. Μπορεί να ςασ είπα πριν λίγο ότι δεν ζχει
ςθμαςία για τθν υπόκεςθ αν κα ςασ πιςτζψουμε, ζχει όμωσ για ‘μασ. Δε κα κζλαμε ο πελάτθσ μασ να ‘ναι ο δολοφόνοσ.
Ο Νίλςον ιταν εμφανϊσ κυμωμζνοσ. Χρειάςτθκε λίγοσ
χρόνοσ και οι παραινζςεισ των ιβ και Μπελ ϊςτε να δϊςει
τόπο ςτθν οργι και θ ςυηιτθςθ να ςυνεχιςτεί κανονικά.
Για λίγο επικράτθςε ςιωπι. Ο Μπελ ιταν αυτόσ που ανζλαβε να ςπάςει τον πάγο.
- Δε μασ είπατε, όταν ςασ τράκαραν δεν ιταν κανζνασ εκεί;
Κάποιο άλλο όχθμα; Κάποιοσ περαςτικόσ ενδεχομζνωσ;
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- Πχι, ο δρόμοσ ιταν άδειοσ. Ρερίμενα μόνοσ ςτο φανάρι.
- Άρα υπάρχει μονάχα θ δικι ςασ μαρτυρία που δικαιολογεί τθ ηθμιά ςτο αμάξι, μονολόγθςε ο ιβ.
- Τι μπορείτε να μασ πείτε για τον αυτόπτθ μάρτυρα τθσ
δολοφονίασ του Τόρι; ρϊτθςε ο Μπελ.
- Είναι ζνασ μικροαπατεϊνασ που μπαινόβγαινε εδϊ και
χρόνια ςτθ φυλακι για πάςθσ φφςεωσ αδικιματα. Είναι
ζξω εδϊ και πζντε χρόνια και ιςχυρίηεται ότι βαδίηει πια
ςτο ςωςτό δρόμο. Οι ζνορκοι εντοφτοισ φαίνεται πωσ δεν
είχαν τθν ίδια γνϊμθ. Ζνεκα πρότερου βίου, θ μαρτυρία
του δεν είχε μεγάλθ βαρφτθτα, είπε ο Νίλςον ξεφυςϊντασ
από ανακοφφιςθ. Βζβαια, κακά τα ψζματα, βοικθςαν και
οι δικθγόροι μου ς’ αυτό, χωρίσ φυςικά αυτό να ςθμαίνει
πωσ παραποιικθκε θ αλικεια. Ηθτιςτε από τθν αςφάλεια
τον φάκελό του. Είναι πλοφςιοσ ςασ διαβεβαιϊ.
Ο Μπελ κοίταξε με το πλάι του ματιοφ του τον ιβ για να
του κυμίςει τθν κουβζντα που είχανε πριν πάει ο Νίλςον.
Εκείνοσ προςπάκθςε να μθ χαμογελάςει, γι’ αυτό ςυνζχιςε
τθ ςυηιτθςθ.
- Κφριε Νίλςον υπάρχει κάτι άλλο που κα κζλατε να μασ
πείτε;
- Σασ είπα όλα όςα γνωρίηω. Αν ωςτόςο χρειαςτείτε οποιαδιποτε πλθροφορία που μπορεί να ςασ φανεί χριςιμθ, μθ διςτάςετε να με ρωτιςετε, αν αςφαλϊσ δεχτείτε
πρϊτα να αναλάβετε τθν υπόκεςι μου.
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- Κα τθν αναλάβουμε τθν υπόκεςι ςασ, είπε ο ιβ.
- Ρερίφθμα, είπε ο Νίλςον βγάηοντασ ζνα φουςκωμζνο
φάκελο από τθν τςζπθ του ςακακιοφ του. Αυτά είναι μια
μικρι προκαταβολι, ςυμπλιρωςε, και αφοφ χαιρζτθςε δια
χειραψίασ τουσ δυο άνδρεσ, ζφυγε.
Οι ιβ και Μπελ, ζπειτα από τθν αποχϊρθςθ του Στίβεν
Νίλςον απ’ το γραφείο τουσ, ςχεδίαςαν τθ ςτρατθγικι
τουσ. Αποφάςιςαν να χωριςτοφν. Ο ιβ κα επιςκεπτόταν
το ίδρυμα Νίλςον για να μάκει από πρϊτο χζρι τα τθσ κλθρονομιάσ, ενϊ ο Μπελ κα πιγαινε ςτο αςτυνομικό τμιμα
και ςυγκεκριμζνα ςτον κοινό τουσ φίλο, επικεωρθτι Λζνι,
για να μελετιςει τθν αναφορά τθσ αςτυνομίασ. Ιταν θ αρχι τθσ ςθμαντικότερθσ υπόκεςθσ τθσ καριζρασ τουσ.
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3. Επίςκεψη ςτο ίδρυμα Νίλςον
Ο ιβ δεν αργοφςε να φτάςει. Ιταν επί τθσ οδοφ Στάντον
και ιδθ μποροφςε να διακρίνει κακαρά το ίδρυμα. Στεγαηόταν ς’ ζνα κλαςικό κτιριο ςτο οποίο ο χρόνοσ είχε αφιςει μόνιμα τα ςθμάδια πάνω του, ωςτόςο φαίνονταν να
γίνονται κάποιεσ προςπάκειεσ αποκατάςταςθσ, κακϊσ είχαν τοποκετθκεί ςκαλωςιζσ ςτο ανατολικό του τμιμα.
Ο χϊροσ ςτάκμευςθσ ιταν μεγάλοσ με αρκετζσ άδειεσ κζςεισ. Ο ιβ πάρκαρε το αμάξι του και πιγε με τα πόδια ωσ
τθν κεντρικι είςοδο. Κακϊσ περπατοφςε προσ αυτιν, δεν
μποροφςε να μθν προςζξει τθν προτομι ενόσ ανδρόσ που
δζςποηε ςτο προαφλιο χϊρο του κτθρίου. Ρλθςίαςε για να
διαβάςει τθν επιγραφι.
- Άντονι Νίλςον (1897-1953), μονολόγθςε ο ιβ και κοντοςτάκθκε παρατθρϊντασ τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου.
Ο μακαρίτθσ είχε επιβλθτικι φυςιογνωμία με λίγα μαλλιά
ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ κεφαλισ, μεγάλα μάτια, ψθλά
ηυγωματικά και ζντονθ ζκφραςθ που τονιηόταν από τισ
εμφανείσ ρυτίδεσ ςτο κοφτελο και ςτθν περιοχι γφρω από
το ςτόμα.
Ο ιβ άφθςε πίςω του τθν προτομι και κατευκφνκθκε ςτο
εςωτερικό του κτθρίου. Θ πόρτα ιταν ιδθ ανοιχτι. Μπαίνοντασ, βρζκθκε ςε ζναν ανζλπιςτα μοντζρνο χϊρο, γεμάτο από κακρζφτεσ ςε τοίχουσ και οροφι, ενϊ πίνακεσ με
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ζντονα χρϊματα είχαν τοποκετθκεί διάςπαρτα.
Μια κοπζλα κακόταν πίςω από ζνα γκιςζ. Ο ιβ τθν πλθςίαςε.
- Καλθμζρα ςασ. Ζχω ζρκει για τον κφριο Αλεξάντερ Κομπ.
- Είςτε ο κφριοσ; ρϊτθςε θ υπάλλθλοσ ςθκϊνοντασ το ακουςτικό του τθλεφϊνου για να ειδοποιιςει για τθν άφιξθ.
- ιβ. Με περιμζνει.
***
- Κφριε ιβ, παρακαλϊ κακίςτε, είπε ο Αλεξάντερ Κομπ ζχοντασ πρϊτα δϊςει το χζρι του ςτον επιςκζπτθ του. Να
ςασ προςφζρω κάτι; Δε κα δεχτϊ όχι για απάντθςθ. Ζχω
κραςί δικισ μου παραγωγισ.
Ο ιβ δεν πρόλαβε ν’ απαντιςει κακϊσ ο Κομπ ιδθ παράγγελνε από τθλεφϊνου δυο ποτιρια.
- Λοιπόν, πωσ μπορϊ να ςασ βοθκιςω;
- Ππωσ ςασ εξιγθςα και απ’ το τθλζφωνο, κα ικελα όςεσ
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να μου δϊςετε για
τουσ Νίλςον. Ακόμα και ζνα αςιμαντο φαινομενικά ςτοιχείο μπορεί εν τζλει να αποδειχτεί χριςιμο, οπότε ακόμα
και οι λεπτομζρειεσ μετράνε.
- Καλϊσ. Από ποφ κα κζλατε ν’ αρχίςουμε;
- Ρρϊτα απ’ όλα, πείτε μου λίγα λόγια για ‘ςασ και κυρίωσ
ποια είναι θ ςχζςθ ςασ με τουσ Νίλςον.
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- Ιμουν ο ςτενότεροσ ςυνεργάτθσ του Άντονι Νίλςον. Ουςιαςτικά μαηί διοικοφςαμε, είπε ο Κομπ και μετά από μια
παφςθ ςυνζχιςε. Ο Άντονι κάποια ςτιγμι αρρϊςτθςε πολφ
άςχθμα. Ιταν όμωσ πειςματάρθσ. Ερχόταν ςτθ δουλειά και
για μεγάλο διάςτθμα κανείσ μασ δεν ιξερε τίποτα. Δε φαινόταν να ζχει και κάποιο πρόβλθμα. Μια μζρα λοιπόν,
μπικε κυμάμαι ςτο γραφείο μου και από το βλζμμα του
κατάλαβα ότι δε κα ιταν κάτι καλό. Τότε μου μίλθςε για
τθν αςκζνεια. Οι γιατροί δεν του ζδιναν ελπίδεσ. Ζπρεπε
να κατοχυρϊςει τα παιδιά του. Ζτςι ζφτιαξε αυτό το ίδρυμα και με όριςε επικεφαλισ.
- Και ο ρόλοσ ςασ εδϊ;
- Ο ρόλοσ μου είναι διπλόσ. Ρρωτίςτωσ διαχειρίηομαι τθν
περιουςία των παιδιϊν του μζχρι, ςφμφωνα με το καταςτατικό, ο κακζνασ να πάρει ό,τι του αναλογεί.
- Στο τριακοςτό δεφτερο ζτοσ τθσ θλικίασ, ςυμπλιρωςε ο
ιβ.
- Ακριβϊσ.
- Ουςιαςτικά δθλαδι είςτε ςτθ κζςθ του Άντονι Νίλςον.
Ο Κομπ ζγνεψε καταφατικά. Τθν ίδια ϊρα μια νζα γυναίκα,
προκλθτικά για γραφείο ντυμζνθ, εμφανίςτθκε ςτθ πόρτα
κρατϊντασ ζνα δίςκο με δυο ποτιρια κραςί. Ηιτθςε τθν
άδεια του Αλεξάντερ Κομπ να περάςει.
- Ζλα, ζλα. Άφθςε ςε παρακαλϊ το δίςκο ςτο γραφείο και
δϊςε ζνα ποτιρι ςτον κφριο.
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- Ευχαριςτϊ πολφ, είπε ο ιβ χαμθλϊνοντασ το κεφάλι του
για να δείξει τθν εκτίμθςι του ςε αυτι αλλά και για να «ερευνιςει» τισ καμπφλεσ τθσ.
Οι δυο άνδρεσ περίμεναν ζωσ ότου είχε βγει από τον χϊρο
για να ςυνεχίςουν.
- Ο Άντονι Νίλςον είχε παντρευτεί κάμποςεσ φορζσ, ζτςι
δεν είναι; ρϊτθςε ο ιβ και κοίταξε τθν πόρτα από τθν οποία βγικε θ κοπζλα.
Ο Κομπ γζλαςε με τθν ψυχι του.
- Τρείσ γάμουσ ζκανε. Ιταν ηωθρόσ ο ςυγχωρεμζνοσ.
Ο ιβ επιχείρθςε να κάνει τθν επόμενι του ερϊτθςθ όταν
ο Κομπ ςικωςε το ποτιρι του ςτον αζρα.
- Στθν υγειά ςασ.
Ο ιβ ανταπζδωςε τθν ευχι, ανάδευςε το κραςί και ιπιε
μια γουλιά. Θ ζκφραςθ του Κομπ ζδειχνε προςμονι για τισ
εντυπϊςεισ.
- Καταλαβαίνετε τ’ αρϊματα τθσ κανζλασ, του γαρφφαλλου; ρϊτθςε ο Κομπ.
- Και του κακάο, ςυμπλιρωςε ο ιβ. Ωραίο χρϊμα, βακυκόκκινο, καλι δομι, άριςτθ ιςορροπία.
- Γνϊςτθσ του κραςιοφ. Ιδθ ςασ εκτιμϊ.
- Γνϊςτθσ του καλοφ κραςιοφ, είπε ο ιβ με τον Κομπ ν’
αναγνωρίηει με ζνα του νεφμα τθ φιλοφρόνθςθ.
- Λοιπόν, τι λζγαμε;
- Είπατε ότι ο ρόλοσ ςασ είναι διπλόσ.
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- Ρράγματι. Ο Νίλςον μου ανζκεςε και να επιβλζπω τα
παιδιά του. Ικελε να φροντίςω, μαηί με τισ μθτζρεσ τουσ
βζβαια, να ςπουδάςουν και παράλλθλα να τα κρατάω μακριά από προβλιματα.
- Ρροβλιματα με το νόμο.
- Κφριε ιβ, θ ςτιριξθ των μετόχων ςε μια επιχείρθςθ δεν
είναι δεδομζνθ. Οι Νίλςον όφειλαν να παρουςιάηουν μια
καλι εικόνα, εικόνα ςτακερότθτασ, αξιοπιςτίασ. Ο ανταγωνιςμόσ εκεί ζξω είναι μεγάλοσ, είπε ο Κομπ δείχνοντασ
με το χζρι του ζξω από το παράκυρο.
- Καταλαβαίνω, είπε ο ιβ ςκεπτικόσ. Για να διαχειρίηεςτε
ουςιαςτικά τθ δθμόςια εικόνα τουσ, αυτό ςυνεπάγεται ότι
γνωρίηετε ςε μεγάλο ποςοςτό τθ ηωι τουσ. Κάνω λάκοσ;
- Κακόλου λάκοσ. Ρράγματι είχα ςτενι ςχζςθ και με τα
τρία παιδιά.
- Τι μπορείτε λοιπόν να μου πείτε για κακζναν από αυτοφσ;
- Ασ αρχίςουμε τότε κατά ςειρά γζννθςθσ, από τον Στίβεν.
Ο μεγαλφτεροσ γιόσ του Νίλςον και ςίγουρα αυτόσ που ξεχωρίηει, είπε ο Κομπ με ςιγουριά.
Ο ιβ άφθςε το ποτιρι του ςτο δίςκο, κάκιςε όςο πιο βακιά μποροφςε ςτθν καρζκλα του και ςταφρωςε τα χζρια
του δείχνοντασ ενδιαφζρον. Κάκε πλθροφορία για τον πελάτθ του κα ιταν χριςιμθ. Ρόςο μάλλον όταν ιξερε ότι
υπιρχε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ιταν δολοφόνοσ.
- Τα επιχειρθματικό δαιμόνιο του Στίβεν μπορεί να ςυγκρι-
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κεί επί ίςοισ όροισ με το αντίςτοιχο του πατζρα του. Ζχει
ζνα διαολεμζνα ζξυπνο μυαλό και απίςτευτθ αντίλθψθ τθσ
λειτουργίασ τθσ αγοράσ. Ρεριμζνουμε πωσ με τθ δυναμικι
που κα του δϊςει το ίδρυμα κα κριαμβεφςει. Μόλισ ςτα
είκοςι οχτϊ του χρόνια είχε τθ δικι του καταςκευαςτικι
εταιρία. Σιμερα θ αξία τθσ ζχει πολλαπλαςιαςτεί κυρίωσ
λόγω των ςυμφωνιϊν τθσ για καταςκευζσ τραπεηϊν και
αςφαλιςτικϊν εταιριϊν. Το πιο ςπουδαίο είναι πωσ δε
χρθςιμοποίθςε λεφτά από το ίδρυμα. Άλλωςτε δεν επιτρεπόταν. Π,τι ζκανε, το κατάφερε μόνοσ του, με τα χριματα
που είχε δϊςει ο Άντονι Νίλςον ςτθ μθτζρα του. Αντί να τα
χρθςιμοποιιςει μόνο για ςπουδζσ και για τθν κακθμερινι
του κίνθςθ, αυτόσ τα επζνδυςε, τζςςερα μόλισ χρόνια πριν
πάρει το μερίδιο του. Κάλλιςτα κα μποροφςε, ξζροντασ τι
ζπεται, να τα ζχει ξοδζψει.
- Ζχετε ικανό τον Στίβεν να ςκοτϊςει; ρϊτθςε ο ιβ κοφτά.
Ο Κομπ αναςθκϊκθκε από τθν καρζκλα του από τθν αμεςότθτα τθσ ερϊτθςθσ.
- Είςτε άνκρωποσ τθσ ουςίασ. Μου αρζςει αυτό. Πχι λοιπόν, δεν πιςτεφω ότι είναι ικανόσ για να διαπράξει οποιοδιποτε ζγκλθμα, απάντθςε κατθγορθματικά ο Κομπ. Αν
κζλετε να του προςάψετε κάτι, ζχει πάρει δφο κλιςεισ για
παράνομθ ςτάκμευςθ, ςυμπλιρωςε, δείχνοντασ τθ ςιγουριά του για τθν ακεραιότθτα του Στίβεν.
- Το ίδιο μικρζσ ιταν και οι παραςπονδίεσ των Άςερ και
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Τόρι; Κλιςεισ;
Ο Κομπ χαμιλωςε το κεφάλι του και εςτίαςε το βλζμμα
του ςε κάποια χαρτιά που βρίςκονταν μπροςτά του. Ζδειχνε να μετρά προςεκτικά τα λόγια που κα ‘λεγε.
- Ο Τόρι δεν είχε προκαλζςει ποτζ προβλιματα. Ιταν καλόσ άνκρωποσ και κα γινόταν καλόσ οικογενειάρχθσ, είπε ο
Κομπ εμφανϊσ λυπθμζνοσ. Σποφδαςε νομικά και πιγε ςε
μεγάλθ εταιρεία δικθγόρων για τθν πρακτικι του. Θ ωριμότθτά του χαρακτιρα του ιταν εμφανισ από τα εφθβικά
του κιόλασ χρόνια.
- Ο Στίβεν είναι ο μεγαλφτεροσ ςε θλικία και ο Τόρι ιταν ο
μικρότεροσ. Αποφεφγετε να μιλιςετε για τον Άςερ;
Ο Αλεξάντερ Κομπ ζδειχνε προβλθματιςμζνοσ.
- Σασ εξιγθςα πόςο μετράει θ εικόνα κφριε ιβ. Ο Άςερ είχε κάποια προβλιματα.
- Κφριε Κομπ, ο Άςερ είναι νεκρόσ. Δε νομίηω να χρειάηεται
πια τθν καλι εικόνα εκεί που είναι.
Ο Κομπ ζμεινε ακίνθτοσ και προβλθματιςμζνοσ.
- Δεν είναι μόνο κζμα δθμόςιασ εικόνασ, αλλά και δικισ
μου αποτυχίασ. Απζτυχα να τον προςτατζψω, ενϊ ιξερα.
- Ξζρατε τι ακριβϊσ;
- Ο Άςερ είχε πρόβλθμα με τον τηόγο. Λςχυριηόταν ότι το
είχε ξεπεράςει, αλλά δε νομίηω ότι ζλεγε τθν αλικεια, είπε
ο Κομπ εκνευριςμζνοσ με τον εαυτό του.
- Ρρζπει να ιςαςταν πολφ φίλοι με τον Άντονι Νίλςον για
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να ενδιαφζρεςτε τόςο.
Το ςκυκρωπό πρόςωπο του Κομπ ζφτανε για να δϊςει τθν
απάντθςθ.
- Εςείσ κφριε Κομπ τι πιςτεφετε ότι ζγινε με τουσ Νίλςον;
- Ειλικρινά δεν ξζρω. Τα μπλεξίματα του Άςερ ίςωσ δικαιολογοφν τθν κατάλθξι του, αλλά για τον Τόρι απλά δεν υπάρχει λογικι εξιγθςθ.
- Τα ςτοιχεία δείχνουν τον Στίβεν Νίλςον.
- Δικάςτθκε και ακωϊκθκε, είπε ο Κομπ αυςτθρά.
- Υπάρχει πικανότθτα κάποιοσ από το ίδρυμα να τουσ ικελε νεκροφσ;
Το πρόςωπο του Κομπ γζμιςε οργι. Ρροτοφ αυτι ξεςπάςει, ο ιβ πρόλαβε να ςυνεχίςει το ςυλλογιςμό του.
- Αςφαλϊσ αντιλαμβάνεςτε πωσ οφείλω να ερευνιςω κατά
πόςο το ίδρυμα είναι υπεφκυνο. Πλοι είναι ζνοχοι μζχρι
αποδείξεωσ του εναντίου.
- Φαντάηομαι πωσ ζχετε δίκιο, είπε ο Κομπ ςυγκαταβατικά.
- Μου είπατε πωσ ο Στίβεν Νίλςον είναι άξιοσ ςυνεχιςτισ
του πατζρα του. Μιπωσ κάποιοι ικελαν τουσ αδελφοφσ
του νεκροφσ, ϊςτε οι επιχειριςεισ τουσ να μθν πάνε ςε χζρια εραςιτεχνϊν;
- Δεν μπορϊ ν’ απαντιςω ςε εικαςίεσ. Ράντωσ αν είναι ζτςι, τότε θ επιλογι αυτι ιταν παντελϊσ ανόθτθ, είπε ο
Κομπ και ζβγαλε από ζνα ςυρτάρι του γραφείου του κάποιεσ κόλλεσ χαρτί με οικονομικοφσ δείκτεσ. Αυτά είναι μια
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ςυγκριτικι μελζτθ των τιμϊν των μετοχϊν πριν και μετά
τουσ κανάτουσ. Δε χρειάηεται να είςτε ειδικόσ για να καταλάβετε και μόνοσ ςασ τισ ςυνζπειεσ. Είναι καφμα πωσ κρατϊ ακόμθ ςτακερό το τιμόνι.
Ο ιβ αφιζρωςε λίγα λεπτά διαβάηοντασ προςεκτικά τισ
ςελίδεσ.
- Νομίηω αυτι θ κουβζντα αρκεί για τϊρα, είπε, επιςτρζφοντάσ τεσ.
Ο Κομπ ςθκϊκθκε από τθν καρζκλα του για να ξεπροβοδίςει τον επιςκζπτθ του. Κακϊσ ο ιβ ζφευγε, κοίταξε τθν
πόρτα του γραφείου να κλείνει. Αναρωτιόταν αν είχε άραγε εμπλοκι το ίδρυμα ςτισ δολοφονίεσ. Ιταν πολφ νωρίσ
για ν’ απαντιςει.
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4. Επίςκεψη ςτο αςτυνομικό τμήμα
Δεν ιταν θ πρϊτθ φορά που ο Μπελ βριςκόταν ςτο αςτυνομικό τμιμα του Λοσ Άντηελεσ, εκ μζρουσ του ιβ, για
πλθροφορίεσ. Ο ιβ δοφλευε επί χρόνια με τον επικεωρθτι
Λζνι και είχε τθν πολυτζλεια, ακόμα και τϊρα που είχε παραιτθκεί, να του δίνεται ό,τι χρειαηόταν για τισ υποκζςεισ
του. Και θ φιλία του Μπελ με τον επικεωρθτι όμωσ κρατοφςε χρόνια. Εξάλλου ο Λζνι ιταν αυτόσ που τον ςφςτθςε
ςτον ιβ και τον πρότεινε για ςυνεργάτθ του.
- Καλθμζρα Λζνι.
- Καλθμζρα Μπελ. Μόλισ παράγγελνα κάτι για να φάω.
Κζλεισ κάτι;
- Το γνωςτό.
Ο επικεωρθτισ, αφοφ φρόντιςε να ςυμπεριλάβει και τθν
επικυμία του Μπελ, κατζβαςε το ακουςτικό.
- Ζχω ό,τι ηιτθςεσ, είπε, δίνοντασ ςτον Μπελ ζνα φάκελο
που βριςκόταν μπροςτά του.
- Εςφ Λζνι τι πιςτεφεισ ότι ζγινε;
- Ρρϊτθ φορά ςτθν καριζρα μου είχα υπόκεςθ που να διακυβεφονται τόςα πολλά. Ειλικρινά, δεν ξζρω τι να πω. Ο
Στίβεν Νίλςον ακωϊκθκε, αλλά ζχω τισ αμφιβολίεσ μου.
- Εδϊ βλζπω πωσ ο Άςερ Νίλςον είχε πρόβλθμα, είπε ο
Μπελ διαβάηοντασ τθν αναφορά.
- Στοιχθμάτιηε, ζπαιηε χαρτιά, ό,τι βάλει ο νουσ ςου. Θ ςφ-
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ηυγόσ του ιςχυρίςτθκε πωσ το τελευταίο διάςτθμα είχε απεξαρτθτοποιθκεί.
- Ζτςι λζνε όλοι.
- Δεν μποροφμε και να τον ρωτιςουμε εκεί που είναι. Ππωσ λοιπόν φαντάηεςαι, από το πάκοσ του αρχίςαμε τθν
ζρευνά μασ γι’ αυτόν. Ο τηόγοσ ζχει ιδθ ςκοτϊςει αρκετοφσ.
- Αποτζλεςμα;
- Κανζνα. Γι’ αυτό και ο μιςόσ Τφποσ φόρτωςε το ζγκλθμα
ςτον Στίβεν Νίλςον. Ο άλλοσ μιςόσ είναι του ιδρφματοσ
βλζπεισ. Ο Τόρι Νίλςον ςκοτϊκθκε τθν επόμενθ μζρα. Δεν
ικελαν και πολφ οι φυλλάδεσ για να τον ςταυρϊςουν
χρεϊνοντάσ του και τον πρϊτο κάνατο.
- Ο Τόρι δείχνει να ιταν ευυπόλθπτοσ πολίτθσ. Δικθγόροσ
ςτο επάγγελμα με λευκό ποινικό μθτρϊο. Τι μπορείσ να
μου πεισ γι’ αυτόν που είδε το περιςτατικό;
- Ο Τηακ Κάρτον, ο αυτόπτθσ μάρτυρασ ςτο ατφχθμα του
Τόρι, ιταν το ςθμείο αναφοράσ ςτθ δίκθ. Αν ο λόγοσ του
μετροφςε, ο Στίβεν Νίλςον κα ιταν ςτθ φυλακι.
- Τον ιξερεσ;
- Ιταν τακτικόσ πελάτθσ του τμιματοσ. Τϊρα τελευταία
ζχουμε καιρό ν’ ακοφςουμε από αυτόν. Ζχει μεγαλϊςει
κιόλασ.
- Ιταν ςίγουροσ ότι δεν ιταν ατφχθμα; Κάκε μζρα χιλιάδεσ
αςυνείδθτοι ςκοτϊνουν ςυνανκρϊπουσ τουσ και τουσ πα-
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ρατάνε ςτο δρόμο.
- Απολφτωσ ςίγουροσ. Ο Κάρτον κατζκεςε πωσ βριςκόταν
αρκετά μζτρα πίςω από τθ μοτοςικλζτα του Τόρι Νίλςον,
αλλά μποροφςε να δει κακαρά το ςυμβάν. Δεν υπιρχαν
προβολείσ να κατευκφνονται κάκετα προσ τθν Άντηελεσ
Φόρεςτ. Εμφανίςτθκαν από το πουκενά, λίγο πριν το χτφπθμα.
- Ο Στίβεν Νίλςον μασ είπε πωσ όταν τράκαρε τθ Λίνκολν
του δεν ιταν κανζνασ εκεί. Εδϊ γράφει ότι, ςφμφωνα με
τθν κατάκεςι του, το ατφχθμα ζγινε ςε φανάρι τθσ οδοφ
Χιλ ςτισ δζκα το βράδυ. Δε γνωρίηω τον δρόμο. Είναι ερθμικόσ;
- Ρολφ. Κατζκεςε ότι περνοφςε κάκε μζρα από εκεί γιατί
είχε διαπιςτϊςει πωσ ζκοβε δρόμο για το ςπίτι του.
- Και πιγε πρωί-πρωί ςτο ςυνεργείο. Εςείσ πωσ και αργιςατε να τον ψάξετε. Αν είχατε το αμάξι του προτοφ το επιςκευάςει κα μποροφςατε, με τθ βοικεια ειδικοφ, να ςυγκρίνετε τθ ηθμιά του με τθν αντίςτοιχθ τθσ μθχανισ για να
δείτε αν ταιριάηουν.
- Ο αυτόπτθσ μάρτυρασ δεν είδε αρικμό πινακίδασ, αλλά
μόνο τθ μάρκα του οχιματοσ. Αυτό μασ κακυςτζρθςε. Μιλιςαμε και με τον μθχανικό που πιγε ο Στίβεν Νίλςον και
μασ είπε πωσ του τθλεφϊνθςε ν’ ανοίξει πιο νωρίσ για να
του φτιάξει τθ Λίνκολν και ωσ ανταμοιβι κα του ζδινε τα
διπλά.
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- Αυτό κι αν μυρίηει ενοχι.
- Ενοχι ι καπρίτςιο ενόσ πλουςίου. Αυτοί φίλε μου δε
ςκζφτονται όπωσ εςφ κι εγϊ.
- Είχε πάντωσ και το κίνθτρο και τουσ πόρουσ για να ςκθνοκετιςει τισ δυο δολοφονίεσ.
- Αυτό είναι αλικεια. Αυτι τθ ςτιγμι θ περιουςία των αδελφϊν του, του ανικει, και με τισ κατθγορίεσ να μθν υφίςτανται, είναι ο άρχοντασ τθσ πόλθσ. Ωςτόςο οι μζκοδοι
που ςκοτϊκθκαν τ’ αδζλφιά του διαφζρουν ςθμαντικά. Ο
κάνατοσ του Άςερ ιταν κακαρι εκτζλεςθ. Αν ιταν ο Στίβεν
Νίλςον γιατί να μθν ζχει ςχεδιάςει κάτι ανάλογο και για
τον Τόρι, παρά να ριςκάρει να καταδικαςτεί;
Το ερϊτθμα ζμεινε αναπάντθτο. Ο Μπελ ιταν αυτόσ που
ζδωςε ςυνζχεια ςτθν ςυηιτθςθ.
- Ο ιβ βρίςκεται ςτο ίδρυμα για να μάκει ό,τι μπορεί από
τον πρόεδρό του.
- Ο Αλεξάντερ Κομπ φαίνεται πρόςχαρθσ αλλά κατά βάκοσ
είναι φπουλοσ. Ζνεκα τθσ υπόκεςθσ, είχα περάςει αρκετό
χρόνο μαηί του. Ρροςτατεφει τα ςυμφζροντα των επιχειριςεων Νίλςον ςαν ντόμπερμαν. Ο ιβ δε κα μάκει πολλά
απ’ αυτόν. Πταν ζδωςε τθν κατάκεςι του ιταν λακωνικόσ
ςχετικά με το ίδρυμα και ουςιαςτικά είχε απομνθμονεφςει
το καταςτατικό και ςαν καςετόφωνο το επαναλάμβανε.
Πςο για τισ ςχζςεισ του με τουσ Νίλςον, παραδζχτθκε ότι
ιταν ςτενζσ και γνϊριηε και το πρόβλθμα του Άςερ, χωρίσ

~ 35 ~

ωςτόςο να μασ δϊςει περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ.
- Λεσ να ζχει να κάνει κάτι με τουσ κανάτουσ;
- Δεν αποκλείεται. Τόςα χρόνια είναι θ κεφαλι του ιδρφματοσ και τϊρα ζρχονταν τρείσ άλλοι να του πάρουν τθ κζςθ.
- Αν είναι ζτςι, τότε ο Στίβεν Νίλςον μπορεί να βρίςκεται ςε
κίνδυνο.
- Είναι πικανό, αν και ενζχει ρίςκο, είπε ο Λζνι και ζδωςε
ςτον φίλο του τθν θμεριςια εφθμερίδα που είχε κρατιςει
ςτο ςυρτάρι του. Κοίτα τα νζα από το χρθματιςτιριο. Πλεσ
οι μετοχζσ των εταιρειϊν που είναι προςκείμενεσ ςτο ίδρυμα ακόμα κατρακυλάνε λόγω των κανάτων.
- Θ υπόκεςθ ζχει κλείςει για τθν αςτυνομία;
- Ναι, λόγω ελλιπϊν ςτοιχείων. Ζπειτα από δικι μου παραίνεςθ, ζγιναν κάποιεσ φιλότιμεσ προςπάκειεσ μετά τθ
δίκθ για να ςυνεχιςτεί θ ζρευνα, αλλά ςφντομα άρχιςε θ
γκρίνια των ανωτζρων ότι απαςχολϊ προςωπικό για υπόκεςθ που δεν ζχει κάτι νζο να δϊςει.
Ο Μπελ ζβγαλε ζνα ςθμειωματάριο από τθν αριςτερι
τςζπθ του παντελονιοφ του και ζνα ςτυλό από τθν εςωτερικι κικθ του ςακακιοφ του και ετοιμαηόταν ν’ αντιγράψει
ό,τι κεωροφςε ςθμαντικό από τον φάκελο, όπωσ ονόματα,
τθλζφωνα, διευκφνςεισ των εμπλεκομζνων και των ςυγγενϊν τουσ αλλά και ολόκλθρα αποςπάςματα από τθν εκτενι αναφορά.
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- Ελπίηω να μθ ςε πειράηει.
- Δε χρειάηεται να το μάκει κανείσ.
Εν τω μεταξφ είχαν φτάςει τα ςάντουιτσ και οι καφζδεσ. Ο
Λζνι πλιρωςε τον άνκρωπο που τα ζφερε και περίμενε
ωςότου ο Μπελ να ζχει τελειϊςει για να κολατςίςουνε μαηί.
Κανζνασ τουσ δεν ιξερε ότι λίγο αργότερα κα ςυνζβαινε
κάτι αναπάντεχο. Ζνα γεγονόσ που κ’ άλλαηε ριηικά τον
χάρτθ τθσ υπόκεςθσ.
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5. Γεφμα ςτην οικία Νίλςον
Είχαν περάςει λίγεσ μζρεσ από τθ λιξθ τθσ δίκθσ, όταν ο
Στίβεν Νίλςον ηιτθςε από τθν γυναίκα του, Κζιτ, να φροντίςει τισ ετοιμαςίεσ για ζνα γεφμα, για ςυγγενείσ και φίλουσ. Σκοπόσ του δεν ιταν να γιορτάςει το γεγονόσ πωσ
είχε ακωωκεί, οφτε πωσ είχε γίνει ο πλουςιότεροσ άνδρασ
τθσ πόλθσ. Τ’ αδζλφια του είχαν πεκάνει. Αυτό τα επιςκίαηε όλα κι ασ μθν είχαν και τισ ςτενότερεσ των ςχζςεων. Ο
Στίβεν ςκεφτόταν τισ κουνιάδεσ του, Αντηελίνα και Μζρι
Νίλςον, τον δικό τουσ πόνο. Ικελε να κακίςουν όλοι μαηί
γφρω από το ίδιο τραπζηι, ωσ οικογζνεια, για να νιϊςουν
πωσ δεν είναι μόνεσ. Χάρθκε πολφ όταν και οι δφο αποδζχτθκαν τθν πρόςκλθςθ. Ζπειτα απ’ όςα ζγιναν, φοβόταν
μιπωσ δεν δεχτοφν, κεωρϊντασ τον ακόμα υπεφκυνο για
τουσ χαμοφσ των αντρϊν τουσ. Δυςτυχϊσ, ακόμα και ςε μια
τζτοια μζρα ςφναξθσ, οι υποχρεϊςεισ του Στίβεν Νίλςον
δεν μποροφςαν να περιμζνουν. Αςφαλϊσ κα ζδινε το παρϊν ςτο τραπζηι, ωςτόςο όφειλε να περάςει και αρκετζσ
ϊρεσ ςτον δεφτερο όροφο του ςπιτιοφ του, ςτο γραφείο
του, μαηί με τουσ ςτενοφσ του ςυνεργάτεσ, τα ξαδζλφια
Τηον και Μάκιου Τάνερ, τουσ οποίουσ και προςκάλεςε ςτο
γεφμα. Συν των άλλων κα παρευρίςκονταν ο ςτενόσ φίλοσ
του Στίβεν Νίλςον, Αλ Μζλοου, κακϊσ και θ Λάνα Τάνερ,
ςφηυγοσ του Μάκιου Τάνερ.
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- Μάκιου περίμενε, φϊναξε θ Κζιτ κακϊσ εκείνοσ κατευκυνόταν προσ τισ ςκάλεσ. Να ςου ετοιμάςω ζνα πιάτο με
λίγα ορεκτικά και τρία ποτιρια με κραςί να τα πασ πάνω;
Είςτε από το πρωί κλειςμζνοι ςτο γραφείο και δεν ζχετε
πάρει τίποτα.
- Μθν μπαίνεισ ςτον κόπο Κζιτ. Ππου να ‘ναι κα κατζβουμε
όλοι μαηί. Άςτο γι’ αργότερα όταν κα κάτςουμε με τουσ
υπόλοιπουσ ςτο τραπζηι. Αλικεια, που είναι οι άλλοι;
- Θ γυναίκα ςου και ο Αλ Μζλοου δεν ζχουν ζρκει ακόμα.
- Ο Αλ Μζλοου; ρϊτθςε απορθμζνοσ ο Μάκιου μθ μπορϊντασ να κυμθκεί που είχε ξανακοφςει αυτό το όνομα.
- Είναι φίλοσ του Στίβεν. Μάλλον κα τον κυμάςαι από τον
γάμο μασ.
- Εκείνοσ ο κοντοπίκαροσ; είπε ο Μάκιου χαμογελϊντασ.
- Είναι μετρίου αναςτιματοσ. Ντροπι ςου, είπε θ Κζιτ με
ευχάριςτθ διάκεςθ. Θ Λάνα πωσ και δεν ιρκε μαηί ςου;
- Διαςκεδάηαμε μζχρι αργά χτεσ το βράδυ. Τθν ξζρεισ. Πςθ
ενζργεια ζχει όςο είναι ξφπνια, τόςο νωχελικι είναι όταν
νυςτάηει. Εγϊ είχα δουλειά από πολφ νωρίσ με τον Στίβεν
και τον Τηον. Δεν ικελα να τθν ταλαιπωριςω. Τθν άφθςα
να κοιμθκεί λίγο παραπάνω. Κα ζρκει αργότερα.
- Καλά ζκανεσ.
- Θ Μζρι και θ Αντηελίνα είναι ακόμα ςτον κιπο;
- Δεν καταλαβαίνεισ; Ζχουν τουσ χαμοφσ των αντρϊν τουσ
που τισ ενϊνει. Κα ζχουν πολλά να πουν. Δε ςου κρφβω ότι

~ 39 ~

ιταν ιδζα του Στίβεν να μαηευτοφμε ςιμερα εδϊ, κυρίωσ
γι’ αυτζσ. Κζλει οι κουνιάδεσ του να νιϊκουν ότι ζχουν οικογζνεια.
- Είναι καλόσ άνκρωποσ ο άντρασ ςου Κζιτ, είπε ο Μάκιου,
δείχνοντασ όμωσ λίγο προβλθματιςμζνοσ ςτθ ςυνζχεια.
- Τι ςυμβαίνει;
- Απλά αναρωτιζμαι ποια είναι θ ψυχολογία τουσ, όχι όμωσ
εξαιτίασ των κανάτων των ςυηφγων τουσ.
- Τότε; είπε θ Κζιτ ζχοντασ ιδθ μαντζψει τθν απάντθςθ.
- Κζιτ, ο Στίβεν ιταν ο βαςικόσ φποπτοσ, τουλάχιςτον για
τθ δολοφονία του Τόρι. Ο άντρασ ςου δε κα μποροφςε να
το ζχει κάνει. Δεν είναι τζτοιοσ άνκρωποσ. Οι κουνιάδεσ
του όμωσ ζχουν πειςκεί;
- Αν όχι, τότε γιατί να δεχτοφνε τθν πρόςκλθςθ;
- Μάλλον ζχεισ δίκιο, απάντθςε ο Μάκιου κάπωσ ςκεφτικόσ. Λοιπόν, επιςτρζφω ςτθ δουλειά.
- Καλι ςυνζχεια.
Πςο εκείνοσ ανζβαινε τισ ςκάλεσ το κουδοφνι τθσ εξϊπορτασ ακοφςτθκε.
Θ Κζιτ άνοιξε. Ιταν οι κουνιάδεσ του Στίβεν, Μζρι και Αντηελίνα Νίλςον, και από πίςω τουσ ο φίλοσ του, Αλ Μζλοου.
- Αλ, καλϊσ ιρκεσ, είπε θ Κζιτ και ζςπευςε να τον φιλιςει.
- Γεια ςου καλλονι, είπε ο Αλ κάνοντασ τθν Κζιτ να κοκκινίςει ελαφρά. Βρικα τισ κοπζλεσ ςτον κιπο και μιλοφςαμε.
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- Είναι εξαιρετικι παρζα, είπε θ Αντηελίνα. Μζχρι να ζρκει,
θ Μζρι κι εγϊ κάκε άλλο παρά πρόςχαρεσ ιμαςταν.
Θ Κζιτ για ν’ αποφφγει θ ςυηιτθςθ να πάρει άςχθμθ τροπι,
άλλαξε γριγορα κζμα.
- Αλ, πωσ ιταν θ πτιςθ ςου;
- Μθ ρωτάσ. Τρικυμιϊδθσ. Τόςα χρόνια κάνω το ταξίδι Γαλλία-Αμερικι και πρϊτθ φορά μου ζτυχε κάτι τζτοιο.
Θ Κζιτ ςεβόμενθ τθν επικυμία του δεν ζδωςε ςυνζχεια ςτο
κζμα και αφοφ πιρε τα πανωφόρια των καλεςμζνων, φρόντιςε να νιϊςουν πόςο ευπρόςδεκτοι ιταν ςυνοδεφοντάσ
τουσ ςτο κακιςτικό και προςφζροντάσ τουσ τα ποτά τθσ
επιλογισ τουσ.
- Εμζνα κα ςε ςυγχωρζςετε, είπε, κακϊσ γζμιηε το ποτιρι
τθσ Μζρι Νίλςον με το κραςί τθσ αρεςκείασ τθσ. Ράω ςτθ
κουηίνα για λίγο για να δω πωσ πάνε οι ετοιμαςίεσ. Επιςτρζφω αμζςωσ. Πςο λείπω, μθν ντρζπεςτε, πάρτε κάτι. Το
φαγθτό κα είναι ζτοιμο ςε μιςι ϊρα, το τραπζηι όμωσ είναι ιδθ πλοφςιο με όλα τα καλά.
- Δεν είναι θ καλφτερθ οικοδζςποινα; είπε ο Τηον Τάνερ
κακϊσ κατζβαινε με τον εξάδελφό του, Μάκιου, τισ ςκάλεσ
που οδθγοφςαν ςτο δεφτερο όροφο.
Θ Κζιτ κορδϊκθκε όλο καμάρι από τθ φιλοφρόνθςθ και
ζκανε μια ελαφριά υπόκλιςθ προκαλϊντασ γζλια ςε όλουσ.
Οι χιρεσ Νίλςον και ο Αλ Μζλοου ςθκϊκθκαν για να χαιρετιςουν τουσ Τάνερ. Δεν χρειάςτθκαν ςυςτάςεισ από τθν
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Κζιτ, κακϊσ όλοι γνωρίηονταν μεταξφ τουσ.
- Ο Στίβεν που είναι; ρϊτθςε ο Μζλοου.
- Είναι ακόμθ πάνω και δουλεφει, είπε ο Μάκιου Τάνερ.
Αφριο είναι ςθμαντικι μζρα για το γραφείο. Κλείνουμε
ςυμφωνία που τθ κζλαμε για καιρό.
Εν τω μεταξφ, το κουδοφνι τθσ εξϊπορτασ ακοφςτθκε για
ακόμα μια φορά.
- Αυτι πρζπει να είναι θ γυναίκα ςου Μάκιου, είπε θ Κζιτ
και άνοιξε τθν πόρτα.
Ρράγματι, ιταν θ Λάνα Τάνερ, θ οποία μπικε ςτο ςπίτι με
τα γνωςτά τθσ ςκζρτςα και άρχιςε να χαιρετάει όλο τον
κόςμο με αγκαλιζσ και φιλιά. Ιταν ζνα παιδί ςε ςϊμα γυναίκασ.
Σφντομα άρχιςαν οι ςυηθτιςεισ και τα κουτςομπολιά για
πάςθσ φφςεωσ κζματα. Το κλίμα ιταν γενικά καλό ςε όλεσ
τισ παρζεσ, τθρουμζνων βζβαια των αναλογιϊν. Πλοι είχαν
ςτο μυαλό τουσ τισ δολοφονίεσ, κανείσ όμωσ δεν τολμοφςε
να αγγίξει αυτό το κζμα. Κάποια ςτιγμι ο Αλ Μζλοου, μθν
μπορϊντασ να παριςτάνει ότι όλα ιταν καλά, ρϊτθςε τουσ
Τάνερ, με τουσ οποίουσ ςυνομιλοφςε τα τελευταία λεπτά.
- Τι κάνει ο Στίβεν; Ρωσ αντιμετωπίηει το γνωςτό κζμα;
Οι Τάνερ αλλθλοκοιτάχτθκαν. Ο Τηον ιταν αυτόσ που επζλεξε να απαντιςει.
- Γι’ αυτά που ςυνζβθςαν, είναι αρκετά καλά. Άλλεσ φορζσ
εκνευρίηεται εφκολα, άλλεσ πάλι είναι ευςυγκίνθτοσ. Σί-
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γουρα ζχει αλλάξει, ωςτόςο μθν ξεχνάσ ότι ζχει περάςει
και λίγοσ καιρόσ. Δεν ζφτανε βλζπεισ που ςκοτϊκθκαν τ’
αδζλφια του, ταλαιπωρικθκε και με τα δικαςτιρια για ν’
αποδείξει τθν ακωότθτά του.
- Στθ δουλειά του είναι όπωσ ιταν;
- Ζχει καλεςμζνουσ και βρίςκεται ςτο γραφείο του. Αυτό δε
ςου λζει κάτι; είπε ο Τηον Τάνερ χαμογελϊντασ. Θ εταιρεία
είναι θ ηωι του.
Ο Τηον ζδειξε ςκεφτικόσ για λίγο κι ζπειτα ςυνζχιςε το λόγο του.
- Το μόνο πράγμα που μασ κάνει εντφπωςθ, είναι ότι ενϊ
τϊρα ζχει όλθ τθν περιουςία του πατζρα του, ςυμπεριφζρεται, εννοϊ επιχειρθματικά, ςαν να ζχει μόνο τα κεφάλαια από το δικό του μερίδιο. Ππωσ καταλαβαίνεισ οι μζτοχοι ζχουν αρχίςει ν’ ανθςυχοφν. Εκείνοι κζλουν να βάλει
χριματα ςτθν εταιρεία, αλλά εκείνοσ τ’ αποφεφγει.
- Εςείσ παιδιά είςτε οι πιο κοντινοί του ςυνεργάτεσ, είςτε
φίλοι του. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ςκζφτεται;
Το λόγο πιρε ο Μάκιου Τάνερ προλαβαίνοντασ τον Τηον.
- Ριςτεφω ότι ντρζπεται για τον τρόπο με τον οποίο ζφταςαν τα χριματα ς’ αυτόν.
- Μα δεν ζφταιγε εκείνοσ για τ’ αδζλφια του, είπε ο Μζλοου.
- Κάνεισ λάκοσ να προςπακείσ να εκλογικεφςεισ τισ ςκζψεισ ενόσ ανκρϊπου που ζχει πάκει ζνα τόςο μεγάλο ςοκ.
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Εδϊ φοβάται και για τθ ηωι του, είπε ο Μάκιου.
- Γιατί, τον αδικείσ; ρϊτθςε ο Μζλοου χωρίσ να πάρει απάντθςι, κακϊσ ο Στίβεν Νίλςον κατζβαινε τισ ςκάλεσ.
- Σασ ηθτϊ ςυγνϊμθ που εξαφανίςτθκα. Ελπίηω θ Κζιτ να
ςασ εξιγθςε τθ ςπουδαιότθτα τθσ αυριανισ μζρασ για το
γραφείο.
- Άςε τισ δικαιολογίεσ και άρπαξε ζνα ποτιρι να πιοφμε,
είπε ο Μζλοου.
Πςο ο Νίλςον καλωςόριηε τουσ καλεςμζνουσ του, θ οικιακι βοθκόσ, με τθ βοικεια τθσ Κζιτ, ζςτρωνε το ιδθ γεμάτο
λιχουδιζσ τραπζηι. Κρζασ, ψάρι, κραςιά λευκά και κόκκινα,
γεφςεισ για όλα τα γοφςτα, για κάκε ουρανίςκο προςφζρονταν προσ τζρψθ και του πιο απαιτθτικοφ καλοφαγά.
- Αρχίςτε να κάκεςτε παρακαλϊ. Το τραπζηι είναι ζτοιμο,
είπε θ Κζιτ.
Πλοι πιραν τισ κζςεισ τουσ, με τον Στίβεν Νίλςον να πθγαίνει ςτθ κεφαλι του τραπεηιοφ.
- Λοιπόν τι περιμζνουμε; Ασ αρχίςουμε, είπε ο Μζλοου.
- Πχι ακόμα Αλ, είπε ο Νίλςον ςυγκεντρϊνοντασ όλα τα
βλζμματα πάνω του. Κζλω πρϊτα να κάνω μια ανακοίνωςθ, ςυμπλιρωςε πίνοντασ μια γουλιά κραςί. Θ οικογζνειά
μασ βρίςκεται ςε πζνκοσ. Χάςαμε δυο από εμάσ. Πςο άςχθμα και αν νιϊκω για ό,τι ζγινε κα ιταν φβρισ να πω πωσ
καταλαβαίνω τθ δυςτυχία των οικογενειϊν των αδελφϊν
μου και κυρίωσ τθσ Μζρι και τθσ Αντηελίνα. Ρικανόν κά-
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ποιοι από εςάσ να με βλζπετε ςαν δολοφόνο. Μςωσ πάλι να
ζχετε καταλάβει ότι δεν το ζκανα εγϊ και να νομίηω ότι
ςτα μάτια ςασ είμαι φονιάσ, να είναι όλα ςτο κεφάλι μου.
Σθμαςία ζχει ότι τ' αδζλφια μου δεν είναι μαηί μασ. Ξζρω
ότι το κενό δεν πρόκειται να καλυφκεί. Π,τι όμωσ μπορϊ
να κάνω από τθ κζςθ μου για να βοθκιςω, κα το κάνω,
αρχίηοντασ από ςιμερα. Μζρι, Αντηελίνα, τα μερίδια τθσ
περιουςίασ των Νίλςον που αντιςτοιχοφςαν ςτ' αδζλφια
μου, ςτουσ άντρεσ ςασ, ςφντομα κα είναι δικά ςασ. Δε μου
ανικουν.
Επικράτθςε ςιγι ςτο τραπζηι. Το ςοκ ιταν μεγάλο για όλουσ. Θ Μζρι και θ Αντηελίνα ιταν μπερδεμζνεσ, βλζποντασ το βαςικό φποπτο του χαμοφ των αντρϊν τουσ να
τουσ βοθκάει, τα ξαδζλφια Τάνερ αναμφίβολα κα ςκζφτονταν τα κεφάλαια που κα 'χανε θ εταιρεία, θ Κζιτ ζδειξε να
γεμίηει από υπερθφάνεια από τθ γενναιοδωρία του άντρα
τθσ, ενϊ ο Αλ Μζλοου και θ Λάνα Τάνερ είχαν μείνει απλά
άναυδοι. Ο Νίλςον ανζλαβε να ςπάςει τθ ςιωπι.
- Ασ πιοφμε ςτθ μνιμθ των αδελφϊν μου, Άςερ και Τόρι.
Πλοι ςικωςαν τα ποτιρια αποτίοντασ φόρο τιμισ ςτουσ
απόντεσ.
- Λυπάμαι, είπε ο Νίλςον κοιτάηοντασ τισ Μζρι και Αντηελίνα.
Οι δφο γυναίκεσ ζγνεψαν καταφατικά αναγνωρίηοντασ τα
αιςκιματα του Νίλςον.
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Το κλίμα ιταν βαρφ ςχεδόν ςε όλθ τθ διάρκεια του γεφματοσ. Οι περιςςότεροι ζτρωγαν δίχωσ να μιλάνε και μια-δφο
προςπάκειεσ του Μζλοου για να αρχίςει κουβζντα ζπεςαν
ςτο κενό. Σιγά-ςιγά το ηεφγοσ Νίλςον άρχιςε να ςυμμετζχει. Στο τζλοσ όλοι είχαν κάτι να πουν με όλουσ και το τραπζηι ηωντάνεψε.
Το φαγθτό ιταν υπζροχο, ςφμφωνα με τα κομπλιμζντα
των καλεςμζνων. Θ Κζιτ αρνικθκε να δεχτεί τα εφςθμα και
κάλεςε τθν οικιακι βοθκό για να τθ ςυγχαροφν. Ακολοφκθςε γλυκό.
- Ρρζπει να επιςτρζψω ςτο γραφείο μου, είπε ο Νίλςον
τρϊγοντασ τθν τελευταία μπουκιά τθσ πάςτασ του.
- Κα ζρκω κι εγϊ ςε λίγο. Δϊςε μου πρϊτα λίγο χρόνο να
πάρω μια ανάςα. Το ςτομάχι μου κοντεφει να εκραγεί, είπε
ο Τηον Τάνερ χαμογελϊντασ.
- Τι κα λζγατε να πθγαίναμε για περίπατο ςτον κιπο; πρότεινε θ Λάνα.
Θ ιδζα άρεςε ςε όλουσ. Άλλωςτε ο καιρόσ ιταν καυμάςιοσ
για βόλτα και ο κιποσ ιταν γεμάτοσ ηωι λόγω άνοιξθσ. Ο
Νίλςον με τθ γυναίκα του ςυνικιηαν να περνοφν αρκετζσ
ϊρεσ εκεί τα ςαββατοκφριακα. Το ίδιο ζκανε και ο Μάκιου
Τάνερ με τθ ςφηυγό του Λάνα, αφοφ ο κιποσ ιταν και δικόσ τουσ.
Τα ξαδζλφια Τάνερ με τα κζρδθ από τα χριματα που επζνδυςαν ςτθν εταιρεία, είχαν καταφζρει ν' αγοράςουν δυο
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ςπίτια. Ο Τηον ικελε να είναι κοντά ςτθν δουλειά κι ζτςι
εγκαταςτάκθκε ςε πολυτελζσ διαμζριςμα τθσ οδοφ Ντζνκερ, ενϊ ο Μάκιου αγόραςε το ςπίτι δίπλα ςτουσ Νίλςον.
- Μάκιου, αρχίηω να πιςτεφω πωσ ζκανα ανοθςία που πιρα εκείνο το διαμζριςμα, είπε ο Τηον Τάνερ. Είναι πολφ
ωραία εδϊ. Αλικεια, ακόμα αςχολείςαι με τον κιπο;
- Τον ξζρεισ τον Μάκιου. Καταπιάνεται με όλα. Πταν ζχει
άδεια ο κθπουρόσ, αναλαμβάνει εκείνοσ, είπε θ Λάνα και
αγκάλιαςε τον άντρα τθσ.
- Τϊρα που το λεσ, βλζπω πωσ αυτά τα χρυςάνκεμα χρειάηονται πότιςμα. Και εκείνεσ οι τριανταφυλλιζσ παρακάτω.
- Τι ςασ ζλεγα; είπε θ Λάνα προκαλϊντασ γζλια ςτθν παρζα.
Πλοι απολάμβαναν τθ βόλτα και τα υπζροχα αρϊματα που
ανζδυαν τα πολφχρωμα λουλοφδια του κιπου. Ο Μάκιου
Τάνερ ςταματοφςε αρκετζσ φορζσ για να βυκίςει τθ μφτθ
του ςε αυτά, ενϊ θ Μζρι Νίλςον ηιτθςε δφο φορζσ τθν άδεια τθσ Κζιτ για να κόψει κάποια και να τ' αποξθράνει.
Κφριο κζμα ςυηιτθςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιπάτου
δε κα μποροφςε να είναι άλλο από τθν ανακοίνωςθ του
Νίλςον. "Σπουδαίοσ άνκρωποσ", ζλεγε ο ζνασ, "Δεν το περίμενα" ζλεγε ο άλλοσ.
Ενόςω περπατοφςαν, θ Κζιτ παρατιρθςε τθν Λάνα να κοιτάηει γφρο τθσ με απορία.
- Τι ςυμβαίνει; ρϊτθςε θ Κζιτ.
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- Ο Αλ Μζλοου δεν ιρκε μαηί μασ;
- Είναι ςτον Στίβεν, απάντθςε θ Κζιτ. Ο Αλ είναι χρόνια τϊρα που ηει ςτθ Γαλλία και δεν ζρχεται ςυχνά πια Αμερικι.
Σίγουρα κα ζχουν πολλά να πουν.
- Αλικεια Κζιτ, με τι αςχολείται; ρϊτθςε θ Λάνα.
- Με εμπόριο. Άρχιςε με παποφτςια και τϊρα ζχει επεκτακεί και ςε ροφχα. Ο Μζλοου ζχει ζνα πολφ γραφικό ςπίτι
ςτθν εξοχι, αρκετά χιλιόμετρα ζξω από τθ Λυϊν. Μασ είχε
φιλοξενιςει πρόπερςι, φκινόπωρο νομίηω ιταν.
- Είχαμε πάει για το μινα του μζλιτοσ με τον Μάκιου ςτθ
Γαλλία. Δε νομίηεισ, ότι όπου και να κοιτάξεισ, βρίςκεςαι
ςε ςκθνικό ταινίασ; Πλα είναι τόςο όμορφα, που μοιάηουν
ψεφτικα.
- Αυτό είναι αλικεια, είπε θ Κζιτ.
Θ ϊρα περνοφςε και όλοι είχαν κάτι να πουν από τισ εμπειρίεσ τουσ ςε άλλεσ χϊρεσ, από τα εξωτικά νθςιά που
είχαν ταξιδζψει θ Μζρι με τον ςυγχωρεμζνο τον άντρα τθσ,
μζχρι πιο περιπετειϊδεισ προοριςμοφσ, όπωσ το ταξίδι
ςτθν Λνδία τθσ Κζιτ με τον ςφηυγό τθσ.
Θ ςυηιτθςθ άλλαξε απρόςμενα όταν ο Τηον Τάνερ εκδιλωςε μια του επικυμία.
- Ξζρετε τι κα ικελα τϊρα; Ζνα μεγάλο φλιτηάνι καφζ, είπε
με τζτοια λαχτάρα ςαν να τον γευόταν.
Θ ιδζα άρεςε ςτθ Μζρι Νίλςον. Οι υπόλοιποι αρνικθκαν
ευγενικά.
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- Καλϊσ, είπε θ Κζιτ. Ασ ςυνεχίςουμε μζςα τότε.
- Εγϊ λζω να μείνω κάμποςο ακόμα, είπε ο Μάκιου Τάνερ.
Δεν μπορϊ να βλζπω ζτςι τον κιπο.
- Καλζ μου, αφριο κα ζρκει ο κθπουρόσ, είπε θ Λάνα. Ζλα
μζςα μαηί μασ.
Ο Μάκιου επζμενε. Θ Λάνα κατάλαβε ότι δε κα κατάφερνε
να μεταπείςει τον άντρα τθσ κι ζτςι υποχϊρθςε. Εξάλλου
εκείνοσ είχε ιδθ γυρίςει τθν πλάτθ του και κατευκυνόταν
ςτο ςπιτάκι του κθπουροφ για να βάλει μια φόρμα πάνω
από τα καλά του ροφχα του, ϊςτε να μθ λερωκεί.
***
Ο Αλ Μζλοου άνοιγε τθν εξϊπορτα του ςπιτιοφ τθν ϊρα
που οι άλλοι ετοιμάηονταν να μπουν.
- Ερχόμουν να ςασ βρω. Δε κα ‘κελα ν’ απαςχολιςω περιςςότερο τον Στίβεν.
- Ο Μάκιου είναι ακόμα ςτον κιπο, είπε θ Κζιτ. Κα φτιάξω
καφζ. Εςφ κζλεισ;
- Ναι, ς’ ευχαριςτϊ. Αν ζχεισ και από αυτά τα μπιςκότα
που μου αρζςουν, βάλε δφο, είπε ο Μζλοου ψικυρίηοντασ
τον αρικμό τζςςερα ςτθ ςυνζχεια.
- Βεβαίωσ Αλ, είπε θ Κζιτ χτυπϊντασ ελαφρά τθν εμφανι
κοιλιά του και πιγε ςτθν κουηίνα.
Ο Αλ Μζλοου με τθ Λάνα Τάνερ βγικαν ςτθν μπροςτινι
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βεράντα, απ’ όπου φαινόταν όλοσ ο κιποσ, για να καυμάςουν τθ κζα του κτιματοσ από ψθλά, ενϊ οι υπόλοιποι
κάκιςαν ςτο ςαλόνι και ςυηθτοφςαν για τισ αταξίεσ του
γιοφ τθσ Αντηελίνα. Θ Κζιτ δεν άργθςε να επιςτρζψει.
- Οι καφζδεσ είναι ζτοιμοι. Το ίδιο και τα κουλοφρια του
Αλ, είπε, υψϊνοντασ ςτο τζλοσ τθ φωνι τθσ για να κινιςει
τθν προςοχι του Αλ Μζλοου, ο οποίοσ δε φάνθκε να αντιδρά.
Είχε γοθτευτεί από τθν προςωπικότθτα τθσ Λάνα Τάνερ.
Ιταν θ χαρά τθσ ηωισ. Κα νόμιηε κανείσ ότι ποτζ τθσ αυτι
θ κοπζλα δεν είχε ςτεναχωρθκεί. Ωςτόςο δεν είχε και τα
καλφτερα παιδικά χρόνια, τουλάχιςτον απϋ ό,τι ζλεγε ςτον
Μζλοου. Του περιζγραφε δφςκολεσ καταςτάςεισ, αλλά ςτο
τζλοσ πάντα είχε κάτι αιςιόδοξο να πει.
Θ ϊρα περνοφςε ξζγνοιαςτα για όλουσ. Κάποια ςτιγμι ο
Τηον Τάνερ ςθκϊκθκε, παίρνοντασ και το φλιτηάνι του μαηί
του.
- Ράω πάνω. Μπορεί να με χρειάηεται ο Στίβεν.
Ο Τηον Τάνερ δεν άργθςε να επιςτρζψει ζχοντασ ζνα ελαφρφ χαμόγελο ςτο πρόςωπό του.
- Τι ζγινε; Γιατί γελάσ; τον ρϊτθςε θ Αντηελίνα.
- Δε με χρειαηόταν. Τα ζκανε όλα μόνοσ του.
- Και το γζλιο; επζμεινε θ Αντηελίνα επιχειρϊντασ να τον
πειράξει φιλικά.
- Μου ζκανε παρατιρθςθ γιατί με περίμενε νωρίτερα. Θ

~ 50 ~

αλικεια είναι πωσ ξεχάςτθκα κάπωσ ςτον κιπο.
Ο Μζλοου άκουςε το διάλογο και επζςτρεψε ςτο ςαλόνι
αφινοντασ τθ Λάνα μόνθ τθσ ςτθ βεράντα, υποςχόμενοσ
ότι κα επζςτρεφε ςε μθδενικό χρόνο.
- Το πρόςεξα κι εγϊ όςθ ϊρα ιμουν μαηί του, είπε. Ο Στίβεν ζχει αλλάξει. Ενοχλείται πολφ εφκολα και δε μιλάει πολφ. Τϊρα που το ςκζφτομαι, μονόλογο ζκανα όςο ιμουν
ςτο γραφείο του.
- Σε αγαπάω, φϊναξε θ Λάνα ςτον άντρα τθσ, Μάκιου, που
ακόμα πότιηε.
- Κι εγϊ, ακοφςτθκε ν’ απαντάει εκείνοσ.
Θ ςυηιτθςθ για τθν άςχθμθ ψυχολογικι κατάςταςθ του
Στίβεν Νίλςον με τον αυκορμθτιςμό και τθ χαρά τθσ Λάνα
Τάνερ ζκαναν τζτοια αντίκεςθ, που όλοι ςτο ςαλόνι ξζςπαςαν ςε γζλια. Ενόςω ο Αλ Μζλοου και οι κυρίεσ είχαν
ςτρζψει τθ προςοχι τουσ ς’ εκείνθ, ο Τηον Τάνερ ζψαχνε
τισ τςζπεσ του δείχνοντασ κάπωσ αφθρθμζνοσ.
- Συμβαίνει κάτι Τηον; ρϊτθςε θ Κζιτ.
- Ρρζπει να ζχω ξεχάςει τα τςιγάρα μου ςτο ςακάκι.
- Ζχω βάλει όλα τα πανωφόρια ςτο δωμάτιο με τα ροφχα.
- Ναι, ξζρω. Επιςτρζφω ςε λίγο.
Ο Τηον Τάνερ ανζβθκε τισ ςκάλεσ, ενϊ ο Αλ Μζλοου ξαναπιγε ςτθ βεράντα για να ςυνεχίςει τθν κουβζντα του με τθ
Λάνα. Δεν πρόλαβαν να περάςουν λίγα λεπτά όταν ξαφνικά ζνασ δυνατόσ κρότοσ ακοφςτθκε. Θ Αντηελίνα άρχιςε να
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τςιρίηει, ενϊ οι υπόλοιπεσ κυρίεσ ζδειχναν να ζχουν ςαςτίςει. Ο Αλ Μζλοου άρχιςε να τρζχει προσ τισ ςκάλεσ.
- Τι ιταν αυτό; ρϊτθςε θ Κζιτ γνωρίηοντασ τι ιταν αλλά
φοβοφμενθ ν’ αποδεχτεί αυτό που μόλισ άκουςε.
- Ρυροβολιςμόσ, είπε θ Λάνα με τρεμάμενθ φωνι.
Θ Κζιτ ςωριάςτθκε ςτο πάτωμα. Θ Μζρι με τθ Λάνα ζτρεξαν να τθ βοθκιςουν, ενϊ θ Αντηελίνα ιταν τόςο φοβιςμζνθ, που ζμεινε καρφωμζνθ ςτθ κζςθ τθσ.
Λίγο μετά, βιματα ακοφςτθκαν να πλθςιάηουν. Κάποιοσ
κατζβαινε τισ ςκάλεσ. Ιταν ο Αλ Μζλοου.
- Καλζςτε τθν αςτυνομία, είπε. Ο Στίβεν αυτοκτόνθςε.
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