Έρημος
Όρμος

Νησί του
Μετεωρίτη

ΟΔ
ΟΣ

Βενζινάδικο
Τυχερά οκτάνια
στο οκτώ

Υ
ΑΟ
Μ

ΝΤ

ΕΝ

Σ
ΟΔΟ

ΛΕΪ

Σ ΒΑΪΝ

Κ

Β

Ρί

ΟΔΟ
ΣΝ
ΤΡ

Χ Ι Λ Σ

Το σπίτι του
Φρέντερικ Λουτζ
ΝΤΕΡΙΛΛΑ ΝΤΡΑΪΒ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ

ρ

άυ

βε

Ο βράχος που
σκαρφαλώνει
η Ρούμπυ

Το σπίτι της Ρεντ

Σ Ι Λ Β Ε Ρ

ΟΣ
ΟΔ

Ν
ΑΪ

Έπαυλη
Στιλ Γουότερ

Λίμνη
Ότον

ρ

Φα

τ

ιΝ
άγ
γ

ρ

ΟΣ

Όρος Γουλφ Πο
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ό

Δημοτικά
φυτώρια

ν

τ

ε

Δημοτική πισίνα Νοσοκομείο της
Σέιντ Αντζελίνα

Μουσείο
κοστουμιών

ΙΣΤ 23η ΟΔΟΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ ΗΜ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η

Πλανητάριο

ΣΕΒΕΝ
ΛΙΤΛ
ΟΔΟΣ
Μουσείο Κινηματογράφου ΡΑΛ
Ε
Επτά μικροί
ΥΜ
παντοπώλες
Πάρκο ΟΔ ΝΙΟ
ΟΣ
Άστρο
ΠΥ Σταθμός Καθίντραλ
Σχολή ΘΑ
Μουσικών ΓΟ
Τσαρλς Μπέργκερ
Το κτίριο
Σπουδών
ΡΑ
του Καθρέφτη
Σουπερμάρκετ Κτίριο Έρσκιν
Κτίριο
ΟΔΟΣ ΓΚΕΝΤΕΛ
του Ανανά

Σέντραλ
Σίτυ Παρκ

Ξενοδοχείο της
Λεωφόρου

ΠΡ ΟΑ Σ ΤΙ Α
( Α ΠΠΕΡ Ι Σ Τ Σ Α Ϊ Ν Τ)
ΒΟΡΕΙΟ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

72η ΟΔΟΣ

π

Ποδηλατοδρομίας

Μ

λ

ΤΠΟΟΛΗΥΤΙΟΥΝΔΦΙΑΣΟΤΗΡΜΑΝΤ Τ
α
άδ
ι λ
Κ ο
Πάρκο

στ
ερ Φόρε
πάτι Φ
Μονο

Ορεινή Κατασκήνωση
Γουλφ Πο

Λίμνη Έμεραλντ

Κατασκήνωση
Γουιτσιτίνο

ρ

Λίμνη Μπιγκ Σκάυ

ΟΔΟΣ ΦΛΑΟΥΕΡ

Όρος Γκρέιτ Μπέαρ

ΟΔΟΣ ΜΕΪΝ

Δ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΠΠΕΡ ΙΣΤ

Όρος Λιτλ Μπέαρ

ΟΔΟΣ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ
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Ι Α

ΟΔ. ΑΛΤΖΕΜΠΡΑ

ΝΤΕΝ
ΜΑΟΥ
ΟΔΟΣ

Π
Ε Δ
Α
ορντ
ουίνφ
μός Τ
Ποτα

ΟΔ
Ο

ΡΙΒΕΡ
ΑΫ

ΟΔΟΣ Μ Α Ο

ΟΔΟΣ
ΛΑΪΜ

Σ

ΟΔΟ

Ρ

ΟΔΟ

ΡΝΤ

ΟΔΟΣ
ΜΠΕ

ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

Κτίριο Λέικριτζ

ΔΥΤΙΚΟ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

Νεκροταφείο
του Τσίρκου

Κτίριο Σρέντερ

Ποταμός Τουίνφορντ

Κτίριο Μπάγερ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΒΕΛ

Γουόρρινγκτον
Απάρτμεντς

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΑΒΕΝΙΟΥ ΓΟΥΟΚ

Κτίριο
Σκάυλαρκ
Η Άλικη Παγόδα
Ξενοδοχείο
Σέρκους Γκράντε
Γιαπωνέζικος
Κήπος

Φάουντεν
Χάιτς

Κτίριο Σάντουιτς

ΜΙΝΤΤΑΟΥΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

Ξύλινη
γέφυρα για
ποδήλατα

Καθαριστήριο Λευκός Κρίνος

ΒI Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΡΑΣΦΟΡΝΤ

ΟΔΟΣ ΜΑΒΕΡΙΚ

Γέφυρα του
Τουίνφορντ

ΤΣΑΪΝΑΤΑΟΥΝ

Σταθμός
Τσάιναταουν

Βάλτοι

ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

Μπαρ πόκερ
‘Οι Πέντε Άσοι’

ΤΟ
ΧΩΡΙΟ

ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

Λέσχη Ελαιογνωσίας
ΤΣΑΝΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ
Σουπερμάρκετ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ
Κοσμηματοπωλείο Ένα Λεπτό η Ντουζίνα
Κομμωτήριο του Τόνυ
Κέλλερ
Ξενοδοχείο Τουίν
Υπόγεια διάβαση
Κρόσσγουεϋ
ΠΛΑΤΕΙΑ
479
ΤΣΑΤTΕΡΜΠΕΡΝΤ
Φωτογραφείο
Φώτοκαμ
ΡΟΟ
ΥΖ
Ντελικατέσεν
Το Μπαρ
Λουτσέλλο
του Μπίλλυ

Κτίριο
Χάουζερ
Ινκ
Κτίριο
Κάρρινγκτον ΟΔΟΣ ΙΝΚ

Κτίριο Λούπερ
Δημοτικό
Οφθαλμολογικό
Νοσοκομείο

Μπέρμαν
Μπλοκ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΦΑΟΥΝΤΕΝ

ΡΟΣ

ΛΕΩΦ
Ο

Μ Ι Ν Τ Τ Α Ο Υ Ν

ΟΔ. ΑΛΤΖΕΜΠΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

Το σπίτι
ΟΔΟ
Σ
της Ρούμπυ
Το σπίτι του
Το σπίτι
κ. Πάρκερ
της Ντελ
Λιμνούλα Σίνταρ
Το γκρίζο Το σπίτι της κ. Μπίσμαν
ΟΔΟ
ΝΤΡΑ
Σ Φ
ΪΒ
ΕΪΜΠσπίτι
ΕΡ
Καθαριστήριo 5’ και Φύγαμε
Στάση
του Μάρτυ
Λεωφορείου Μίνι μάρκετ
ΟΔΟ
Σ ΧΑ
Νταμπλ
ΡΛΙΝ
ΓΚ
Ντόνατ
Το οργανικό σύμπαν
Καθαριστήριο
Το διαμέρισμα της Μάους
Γκρόσβενορ
του Άμστερ Γκριν
Σουπερμάρκετ του Τζο
Γρανίτα στο
ΟΟΥ
ΚΓΟΥ
Ποτήρι
ΝΤ
Κινηματογράφος Καφετέρια του Σάννυ
Σταθμός
Το Μαγαζάκι
ΡΙΒΕ
ΟΔΟ
Ρ
Γκριν
Ν
ΤΕΪΛ του Τσέρρυ
Σ
Γ
ΚΡΙΝ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΜΠΑ
ΟΣ
ΟΥΕΡ
ΜΙΝΤ
Υ
ΤΑΟ
ΡΙΒΕ
ΥΝ
Βιβλιοπωλείο
ΡΝΤΕ
Παγοδρόμιο
ΪΛ
του Πέννυ

ΑΡΓΟ

ΥΝΤ
Το σπίτι των Λέμον

ΣΙΝΤ

ΤΑΡ

Μικρό
Λιμάνι

Σ ΣΙΝ

ΟΔΟ

Τα Δίδυμα
Νησιά

Το σπίτι
του Έλλιοτ

ΜΠΑ

Σ

ΪΝ

Το ποδη- ΟΔΟΣ Λ
ΑΡΣ
λατάδικο
του Έιμπ

ΟΔΟΣ ΜΕΪΝ

Μοτέλ Σερφ

Το γυμνάσιο της Ρούμπυ

Μουσείο Κινηματογράφου ΡΑ
Ε
Επτά μικροί
ΥΜ
παντοπώλες
Πάρκο ΟΔ ΝΙΟ
ΟΣ
Άστρο
ΠΥ Σταθμός Καθίντραλ
Σχολή ΘΑ
Μουσικών ΓΟ
Τσαρλς Μπέργκερ
Το κτίριο
72η ΟΔΟΣ
Σπουδών
ΡΑ
του Καθρέφτη
Σουπερμάρκετ Κτίριο Έρσκιν
Κτίριο
ΟΔΟΣ ΓΚΕΝΤΕΛ
του Ανανά
ΠΛΑΤΕΙΑ
Μέλροουζ
ΚΛΑΡΑ
Ντορφ
ΠΛΑΤΕΙΑ
Τράπεζα του ΧΑΡΚΕΡ
Δημοτική βιβλιοθήκη
Τουίνφορντ
Μπέργκουεντ-Νάιλ
Δημοτικό Μουσείο
ΟΔΟΣ ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ
Γεωγραφικό
Κοσμηματοπωλείο Γκλένθορν
Ινστιτούτο
ΦΟΥΛΝΤΕΚΕΡ ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κτίριο Γουίλμποτ
Το σπίτι των Κριου

ΛΑΡΤΣ

ΟΔΟΣ ΒΑ

ΤΡΙΠΕΡΝΤΕΪΛ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

ΣΛΟΟΥΠΣ
ΠΑΡΚ

ΦΑΟΥΝΤΕΝ

ΦΟΡΤΣΟΥΝ

ΥΝ
ΤΕΝ

ΤΕΡ

ΜΠΕ

Σ Φ
ΛΟ

ΟΔΟ

ΓΟΥ
ΕΡΤΣ
Σ ΜΠ

Ι
ΜΑΚ
ΔΡΟ

Ρ

Δημοτική πισίνα Νοσοκομείο της
Σέιντ Αντζελίνα

Υ

ΝΤ
ΟΔΟ

Τ

ΝΤΕΡΙΛΛΑ ΝΤΡΑΪΒ

ΟΔΟ

Σ ΑΜ

ΟΔΟ

ΜΕΪΖ

ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ

Έρημος
Όρμος

ΛΒΕ
Σ ΚΑ

ΣΤΕΡ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
3η

Ο
ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Ν
4η

Α
ΟΔΟΣ ΡΕΪΝΤΙΟ

Ε
ΟΔΟΣ ΜΕΪΝ

ΜΕΪΠΛ

ΟΔΟΣ

Κ
ΟΔΟΣ

Ω
ΟΔΟΣ
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Παραλία Φαρ Ουέστ

ΑΜΣ
Σ

ΕΒΕ

ΡΓΚ

ΛΕΪΝ

ΛΕΩΦΟΡΟ

ΟΔΟΣ ΝΤΕΡΓΟΥΕΝΤ

ΟΔΟΣ

Νησί του
Μετεωρίτη

ΜΠΟ

ΟΔΟΣ ΜΠΡΙΖ

ΟΔΟ

ΟΣ
ΟΔΟ

ΟΔ

ΚΡΟΚ
ΕΡ

ΟΔΟΣ Μ Α Ο
ΕΡ
ΜΠΡΟ

ΛΙΚ
ΟΡΟΣ

ΜΠ
ΚΕΡ

ΟΔΟΣ ΕΪΣΕΡ

ΛΕΩΦ

τ

Σ

27/04/2017 2:15 μ.μ.

ΝΤΕΝ
ΜΑΟΥ
ΟΔΟΣ

Λίμνη Μπιγκ Σκάυ

Λίμνη
Έμεραλντ

Λίμνη Ότον
Ορεινή
κατασκήνωση
Κ
ΛΕΪ

Έπαυλη Στιλ
Γουότερ

ΕΝ
ΝΤ

Ο βράχος που
σκαρφαλώνει
η Ρούμπυ

Φα

ΟΔΟ
ΣΝ

Το σπίτι της
Ρεντ

Το σπίτι του
Φρέντερικ Λουτζ

ΣΙΛΒΕΡ ΧΙΛΣ

Έρημος
Όρμος

ΝΤΕΡΙΛΛΑ ΝΤΡΑΪΒ

ΟΔΟΣ

Νησί του
Μετεωρίτη

Δημοτική
πισίνα

ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΟ ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ
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ερ
ιΦ
άτ
οπ

ΑΫ ΡΙΒΕΡ
ΤΡ

Βενζινάδικο Τυχερά οκτάνια
στο οκτώ

Ν
ΑΪ

υ

ΦΛΑΟΥΕΡ

Ο

ΣΒ
ΔΟ

ρά

Π
Ποδηλ

ρ
Ρίβε
Μο
ν

Ντ
ι
γ

ρά

γ

ΟΔΟΣ ΜΑΟΥ

Σ
ΟΔΟ

Νοσ
Σέ

72η Ο
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μνη
λντ

Ορεινός Πύργος

η

τε

ρ

Κοι

λά

Μπ
α
δ

ν
όλ

72η ΟΔΟΣ

Κτίριο του Ανανά
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΠΠΕΡ ΙΣΤ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ ΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Ξενοδοχείο της
Λεωφόρου
Μουσείο
Κοστουμιών
Μουσείο
ΟΔΟΣ ΛΙΤΛ ΣΕΒΕΝ
Κινηματογράφου
Επτά μικροί παντοπώλες
ΠΑΡΚΟ
Σταθμός Καθίντραλ
ΑΣΤΡΟ
Τσαρλς
Το κτίριο του Καθρέφτη
Μπέργκερ
Σουπερμάρκετ

τ

ΣΕΝΤΡΑΛ
ΣΙΤΥ ΠΑΡΚ

Πλανητάριο

ορν

ΟΔΟΣ ΜΕΪΝ

ΙΣΤ 23η ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ

(ΑΠΠΕΡ ΙΣΤ ΣΑΪΝΤ)

υίνφ
ς Το

Νοσοκομείο
Σέιντ Αντζελίνα

ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Δημοτικά
φυτώρια

αμό

ΒΟΡΕΙΟ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

Μο
ν

όρεστ
ερ Φ
ιΦ
άτ
π
ο

Ποτ

ημοτική
σίνα

Α
Α Δ
Δ Ι
Π Ε

Πάρκο
Ποδηλατοδρομίας

ΟΔΟΣ ΓΚΕΝΤΕΛ

Σχολή Μουσικών Σπουδών
Κτίριο Έρσκιν

27/04/2017 2:15 μ.μ.

∆ΥΤΙΚΟ ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

ΟΔΟΣ

ΛΑΪΜ

ΟΔΟ

ΦΕΪΜ

ΠΕΡ

ΤΕΡ

Το γκρίζο
σπίτι

ΣΙΝΤ

ΑΡ

Το σπίτι των
Λέμον Λιμνούλα
Σίνταρ

ΒΕΡ

Το σπίτι της
κ. Μπίσμαν

ΝΤΡΑ
ΪΒ

ΟΔΟ
Σ

ΟΔΟ
Σ

ΘΕΑΤ
ΡΟΥ

ΑΜΣ

ΟΥΝ
Τ

Το σπίτι του
κ. Πάρκερ

ΚΑΛ

Το σπίτι
της Ρούμπυ

ΟΔΟ
Σ

ΣΙΝΤ
ΑΡΓ

ΔΡΟ

ΜΑΚ
Ι

Σ

ΟΔΟ
Σ

Μ

Ν

Το διαμέρισμα της Μάους
Το οργανικό
σύμπαν
ΟΟΥ
ΚΓΟΥ
ΝΤ

ΜΕΤΡΟ
Σταθμός Γκριν

ΟΔ

ΑΜ Σ
ΤΕΡ

ΚΑΦΕ

Σ

ΟΔΟ
Σ

Καφετέρια
του Σάννυ

ΜΠΑ
ΟΥ

ΕΡ Υ

Μ Ι Ν Τ Τ Α Ο Υ Ν
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Κτίριο
Γουίλμποτ

ΟΔΟΣ ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ

Το σπίτι των Κριου
ΛΕΪ
Ν
ΕΒΕ

ΡΓΚ

ΓΟΥ
ΝΤ
ΡΤΣ
ΜΠΕ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

ΤΣΑΝΣ

Τ

ΟΔΟΣ

Κομμωτήριο
του Τόνυ

ΟΔΟ

Σ

Κοσμηματοπωλείο
Ξενοδοχείο Κέλλερ
Τουίν

ΝΤ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΣΑΤΤΕΡΜΠΕΡΝΤ

ΡΟΟ
ΥΖ

Το Μπαρ του Μπίλλυ
Φωτογραφείο
Καθαριστήριο
Φώτοκαμ
5’ και Φύγαμε

ν
ΟΔ Ο
Σ

ΡΙΒΕΡ
ΝΤΕΪΛ
ΓΚΡΙΝ

ΧΑΡΛ
ΙΝ

ΓΚ

Γρανίτa στο
Ποτήρι

ΚΑΦΕ

Παγοδρόμιο

Το μαγαζάκι
του Τσέρρυ
ΒΙΒΛΙΑ
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ΟΔΟΣ ΛΑΡΤΣ

ΟΔΟ
Σ

ΟΔΟΣ ΦΟΡΤΣΟΥ
Ν

Σουπερμάρκετ του Τζο

Καθαριστήριο
Γκρόσβενορς
ΟΔΟΣ

Νταμπλ Ντόνατ

ΟΔΟΣ ΜΕΪΠΛ

Μίνι μάρκετ του Μάρτυ

ΟΔΟΣ ΜΕΪΖ

ΜΕΪΝ

ΟΔΟ

Σ

ΟΔΟ
Σ

Μ ΠΑ

ΑΜΣ

ΟΔΟ

ΜΠΟ
Υ

Σ

ΜΠΕΡ

ΟΔΟΣ ΝΤΕΡΟΥΕΝΤ

ΤΕΡ

Τ

Βιβλιοπωλείο
του Πέννυ

27/04/2017 2:15 μ.μ.

ΒΟΡΕΙΟ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ
Νοσοκομείο
Σέιντ Αντζελίνα

Δημοτική
πισίνα

ΟΔΟΣ

Κτίριο
του Ανανά

Φ ΛΟ
ΜΠΕ

Ρ

72η

ΜΕΪΝ

ΟΔΟΣ

ΦΛΑΟΥΕΡ

ΣΕΝΤΡΑΛ
ΣΙΤΥ ΠΑΡΚ

Μέλ
Ντορ

Ρ

ΟΔΟ
Σ

Ε
ΛΙΚ
ΜΠ

ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ

ΟΣ
ΟΔ

ΕΪΣΕΡ

Μπέργκουεντ-Νάιλ

ΤΕΡ

ΕΒΕ
Ρ

ΓΚΛ

ΕΪΝ
Τ

ΟΔΟΣ ΑΜΠΑΣΣΑΝΤΟΡ

Σ

ΝΤ

ΑΜΣ

Το σπίτι των
Κριου

ΟΔΟΣ ΤΣΑΝΣ

Κομμωτήριο
του Τόνυ

ΜΠΕ
ΡΤ

Σ

ΟΔΟ

Σ

ΟΔΟ

ΜΠΕΡ
ΝΤ

ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΓΟΥ

ΟΔΟ
Σ

ΟΔΟ

Κτίριο
Γουίλμποτ
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ΡΟΟΥ

Ζ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΤΣΑΤΤΕΡΜΠΕΡΝΤ

Φωτογραφείο
Φώτοκαμ
27/04/2017 2:15 μ.μ.

Ξ
Τ

ΟΔΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΠΠΕΡ ΙΣΤ

23η

Ξενοδοχείο της Λεωφόρου

Τσαρλς
Μπέργκερ

ΠΑΡΚΟ
ΑΣΤΡΟ

Σουπερμάρκετ
Μέλροουζ
Ντορφ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΤΟΥΙΝΦΟΡΝΤ

ΟΔ

Επτά μικροί
παντοπώλες
Ε
ΥΜ
Ο
Σταθμός Καθίντραλ
ΝΙ
Λ
ΡΑ

ΟΣ

ΟΣ Μ Ε Τ Ρ Ο
Ο Δ ΠΥ
ΘΑ
ΓΟ
Σχολή ΡΑ

Κτίριο του
Καθρέφτη

Μουσικών
Σπουδών 72η
Κτίριο
Έρσκιν

ΟΔΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τράπεζα
του
Τουίνφορντ

ο
τ

Μουσείο
Κοστουμιών
Μουσείο ΟΔΟΣ ΛΙΤΛ ΣΕΒΕΝ
Κινηματογράφου

ΑΛΤΖΕΜΠΡΑ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

ΟΔΟΣ ΦΙΜΠΟΝΑΤΣΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ
ΧΑΡΚΕΡ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΡΑ

Μουσείο του
Τουίνφορντ

Γεωγραφικό
Ινστιτούτο

Κοσμηματοπωλείο
Γκλένθορν

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΟΥΛΝΤΕΚΕΡ

Λέσχη Ελαιογνωσίας

Τ Ο

ΡΟΣ

Γέφυρα του
Τουίνφορντ

Χ Ω Ρ Ι Ο

Ντελικατέσεν
Λουτσέλλο

ΚΕΡ

ΟΔΟΣ ΝΤΕΡΟΥΕΝΤ

Ξενοδοχείο
Τουίν
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Σουπερμάρκετ
Ένα Λεπτό η
Ντουζίνα
479 Μ Ε Τ Ρ Ο
Υπόγεια Διάβαση
Κρόσσγουεϋ
ΛΕΩΦ
Ο

Κοσμηματοπωλείο
Κέλλερ

ΜΠΡΟ

ΑΛ
ΡΚ

ΙΣΤ
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Παγοδρόμιο

ΥΠΣ

ΜΙΝΤΤΑΟΥΝ

ΣΛΟΟ

Κτίριο
Χάουζερ Ινκ
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΦΑΟΥΝΤΕΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
ΓΟΥΟΚ

3η

ΑΒΕΝΙΟΥ

Κτίριο
Φάουντεν
Χάιτς

ΟΔΟΣ INK

ΟΔΟΣ ΡΕΪΝΤΙΟ

4η ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Οφθαλμολογικό
Νοσοκομείο

ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Κτίριο
Σκάυλαρκ

Κτίριο
Κάρρινγκτον
Κτίριο Λούπερ

Κτίριο
Σάντουιτς

ΦΑΟΥΝΤΕΝ

ΠΑΡΚ

Μπέρμαν
Μπλοκ

ΣΕΡΚΟΥΣ

Άλικη
Παγόδα

Ξενοδοχείο Σέρκους
Γκράντε
Γιαπωνέζικος
κήπος
Νεκροταφείο
του Τσίρκου
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Κτίριο
Σρέντερ
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οδρόμιο

ΟΡΟΣ
ΛΕΩΦ

Ν
ΤΑΟΥ
ΜΙΝΤ

ντ

ΟΔ Ο Σ

ΜΕΪΝ

Ποταμός Τουίνφορ

τον
ΟΔΟΣ INK
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΒΕΛ

ΜΕΤΡΟ

Σταθμός
Τσάιναταουν

Κτίριο
Μπάγερ

ΜΕΪΝ

Γουόρρινγκτον
Απάρτμεντς

ΔΕΚΑ

ΟΔ Ο Σ

ΚΟΡΙΝΕΣ
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«Κλείσε τα μάτια και
δες την αλήθεια»
Ανωνύμου,
από την μπλε βίβλο
του αποκρυπτογράφου
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Ο θαμμένος φόβος

ΜΙΑ ΑΣΥΝΝΕΦΙΑΣΤΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ, ένα μωρό, πέντε μό-

λις εβδομάδων, κοιμόταν ήσυχο, όταν ξαφνικά ο κόσμος γκρεμίστηκε. Το μωρό άνοιξε τα μάτια του, αλλά δεν μπορούσε τίποτα να δει. Παντού σκοτάδι. Οι τοίχοι είχαν κλείσει γύρω του.
Ακουμπούσαν σχεδόν ο ένας με τον άλλον. Οι πόρτες και τα
παράθυρα είχαν εξαφανιστεί. Το μωρό άρχισε να κλαίει γοερά,
αλλά δεν πήγε κανείς να το βοηθήσει. Τσίριζε κι έσφιγγε θυμωμένο τις γροθιές του, προσπαθώντας μάταια να διώξει από πάνω
του τα χαλάσματα που το είχαν θάψει. Τίποτα. Στο μυαλουδάκι
του φώλιασε ο πανικός. Με την καρδιά παγωμένη, έκλεισε σφιχτά τα μάτια του.
Ήταν μόνη της και δε θα την έβρισκε ποτέ κανείς.
Είχαν αφήσει το μωρό να το φυλάει η οικονόμος, κι εκείνη
είχε μόλις βγάλει στη βεράντα τα φρεσκοψημένα μπισκότα για να
κρυώσουν, όταν ξαφνικά κι αναπάντεχα το έδαφος άρχισε να
τραντάζεται και τα κτίρια να κουνιούνται, τα δέντρα να τρίζουν κι
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έπειτα να σπάζουν. Κάποια απ’ αυτά, όπως η μεγάλη βελανιδιά
στο Άμστερ Γκριν, έμειναν όρθια, κάποια άλλα, όμως, όπως ο
πελώριος κέδρος στο δυτικό Τουίνφορντ, ξεριζώθηκαν.
Το κράσπεδο στα πεζοδρόμια υποχώρησε, τα φώτα του δρόμου σωριάστηκαν. Μόνο για λίγα δευτερόλεπτα σείστηκε η γη και
το Τουίνφορντ γλίτωσε χωρίς πολλές ζημιές γενικά: μερικά κτίρια χρειάστηκαν, βέβαια, επισκευές, αλλά το σημαντικό ήταν πως
ούτε ένας άνθρωπος, κανένας απολύτως, δεν έχασε τη ζωή του.
Οι κάτοικοι του Τουίνφορντ λυπήθηκαν για τα δέντρα τους που
έριξε ο σεισμός, αλλά ένιωσαν ανακούφιση για την καλή τους
τύχη: δεν είχε σκοτωθεί κανείς. Μόνο μία σοβαρή απώλεια σημειώθηκε: η οικία Φέαρμπανκ στην οδό Σίνταργουντ καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Μετά από 200 χρόνια που έστεκε στο ίδιο
ακριβώς σημείο, αγναντεύοντας το αστικό τοπίο του δυτικού
Τουίνφορντ που άλλαζε συνεχώς, αυτό το ιστορικό κτίριο χάθηκε
για πάντα.
Ο άνθρωπος που ξέθαψε το μωρό απ’ τα χαλάσματα χωρίς
καμιά βοήθεια –«μόνο με τα χέρια που μου ’δωσε ο Θεός», όπως
είπε– ήταν η οικονόμος. Αυτή η γυναίκα είχε περάσει πολλά στη
ζωή της, χειρότερα από τούτη την καταστροφή, και δε θα άφηνε
έναν απλό σεισμό να την ακινητοποιήσει τη στιγμή που ένα νήπιο
ήταν θαμμένο κάτω απ’ τα ερείπια, ζωντανό ή νεκρό. Όταν γύρισαν
οι γονείς της μικρής σπίτι τους, που ήταν τώρα ένας σωρός από
σπασμένα ξύλα και τούβλα, βρήκαν την κόρη τους στην αγκαλιά της
οικονόμου, ήσυχη σαν αρνάκι και χαμογελαστή. Μεγάλη ανακούφιση για όλους: το μωρό είχε σωθεί χωρίς ούτε μια γρατζουνιά στο
τέλειο προσωπάκι του. Δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα.
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Έτσι νόμιζαν τουλάχιστον. Γιατί μέσα στο μυαλό της μικρής
είχε φωλιάσει ένας μικρός σπόρος φόβου. Κι εκείνος ο φόβος
θα θέριευε με τον καιρό, θα γινόταν ένα τέρας που καραδοκούσε
μέρα νύχτα μέσα στις σκέψεις της.
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Ένα συνηθισμένο παιδί

ΟΤΑΝ Η ΡΟΥΜΠΥ ΡΕΝΤΦΟΡΤ ΕΙΧΕ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ, βρέθηκε αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο δίλημμα της

μέχρι τότε ζωής της. Πάνω στο γραφείο της ήταν ένα μήλο κομμένο στα δύο. Και στο χέρι της ένα μικροσκοπικό κομμάτι χαρτί.
Στο χαρτί ήταν τυπωμένα δυο μικρά γράμματα. Δυο γραμματάκια που σήμαιναν, όμως, κάτι τόσο τεράστιο και τόσο τρομακτικό, ώστε της έφεραν δάκρυα στα μάτια.
Γιατί σήμαιναν προδοσία και φόνο.
Ο Κόμης ήταν αυτός που έσπειρε στο μυαλό της την υποψία,
εκείνος που έθεσε την αποτρόπαιη ερώτηση και δηλητηρίασε τη
σκέψη της λέγοντας πως ο πρόωρος θάνατος του πιο πολύτιμου
πράκτορα του Φάσματος, του Μπράντλεϋ Μπέικερ, μπορεί να
ήταν «προαποφασισμένος».
«Το θέμα είναι ποιος τράβηξε τη σκανδάλη» της είχε πει τότε.
Η απάντηση βρισκόταν σε κείνο το μήλο, τον αγγελιαφόρο του
ολέθρου.
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Αν ήταν σωστή αυτή η απάντηση, τότε η ζωή της Ρούμπυ γινόταν ξαφνικά εξαιρετικά πιο επικίνδυνη. Κοίταξε το χαρτάκι με τα
αρχικά της γυναίκας που έκανε κουμάντο, που κρατούσε στα
χέρια της τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων.
Της αρχηγού του Φάσματος 8.
Της ΛΒ.
Η Ρούμπυ έψαξε μέσα στο σκοτάδι και αναρωτήθηκε ποιον
θα μπορούσε πια να εμπιστευτεί.
Μην εμπιστεύεσαι κανέναν, σκέφτηκε.
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Μετά από μερικές εβδομάδες…
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Κεφάλαιο 1

Ένα παράθυρο στον κόσμο

Η ΡΟΥΜΠΥ ΡΕΝΤΦΟΡΤ ΗΤΑΝ ΚΟΥΡΝΙΑΣΜΕΝΗ σε μια σκάλα

και κοίταζε έξω απ’ τον μεγάλο φεγγίτη που κάλυπτε όλο το μήκος του δωματίου της. Ο φεγγίτης ήταν σχεδιασμένος για να
περνάει το φως, όχι για να μπορείς να δεις τον δρόμο, αλλά σήμερα αυτό που ενδιέφερε τη Ρούμπυ ήταν ο δρόμος. Κοίταζε,
λοιπόν, κάτω ατενίζοντας το πλέγμα των δρόμων και των στενών
της γειτονιάς της και σκεφτόταν τη σκηνή που έβλεπε. Η κυρία
Μπίσμαν έσπρωχνε το καρότσι της σ’ ένα από τα πίσω δρομάκια
που έκοβε τα σπίτια σε σειρές. Το καρότσι ήταν γεμάτο γάτες,
βάζα με τρόφιμα, κατσαρόλες κι ένα σωρό σκουπίδια διαφορετικών ειδών. Μερικές γάτες έμοιαζαν τυλιγμένες με χοντρές
κάλτσες, μάλλον για προστασία απ’ το κρύο. Η ίδια η κυρία Μπίσμαν φορούσε το ένα παλτό πάνω στο άλλο, γούνινο σκούφο με
αυτιά, γάντια του σκι κι ένα τρομερά μακρύ, σκοροφαγωμένο
κασκόλ. Η κυρία Μπίσμαν φορούσε παλτό ανεξαρτήτως καιρού,
αλλά σήμερα ειδικά το είχε παρακάνει. Πρέπει να ήταν ένα πολύ
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κρύο πρωινό. Καθώς η ηλικιωμένη γυναίκα περνούσε αργά και
με δυσκολία μπροστά απ’ την αυλή του Πάρκερ, ο σκύλος του ο
Μπαμπλς άρχισε να γαβγίζει.
Η Ρούμπυ είχε στα γόνατά της ένα πιάτο με τηγανίτες: αυτή
ήταν η δεύτερη μερίδα και η ώρα ήταν ακόμα 6:47 π.μ. Έλειπε
από το σπίτι όλο τον Νοέμβριο, και η οικονόμος την είχε πεθυμήσει αφάνταστα. Μόλις πέρασε η Ρούμπυ το κατώφλι του σπιτιού, η κυρία Ντίγκμπυ άρχισε αμέσως να τηγανίζει τη ζύμη και
το έριξαν στη συζήτηση καθώς η οικονόμος αναποδογύριζε τις
τηγανίτες. Τις διέκοψε ένα επείγον τηλεφώνημα από την ξαδέρφη
της κυρίας Ντίγκμπυ, την Έμιλυ, και η Ρούμπυ, ξέροντας πόση
ώρα κρατούσαν αυτά τα τηλεφωνήματα, ανέβασε τον δίσκο με το
πρωινό της στο δωμάτιό της.
Αργούσε να τελειώσει τις τηγανίτες περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως, γιατί παράλληλα έκανε παρατηρήσεις και κρατούσε σημειώσεις για τη γειτονιά της. Κάθε τρεις και λίγο άφηνε το πιρούνι κι έπιανε το μολύβι που στήριζε στο αυτί της για να σημειώσει
κάτι στο κίτρινο τετραδιάκι που είχε στα γόνατα. Ήταν εντυπωσιακό το πόσα πράγματα συνέβαιναν εκεί έξω κατά τη διάρκεια
της μέρας. Η Ρούμπυ είχε πρωτοξεκινήσει να γράφει στα κίτρινα
σημειωματάρια όταν ήταν μόλις τεσσάρων χρονών και τώρα είχε
624 τετραδιάκια γεμάτα συγκλονιστικές, ενδιαφέρουσες, συνηθισμένες και συχνά βαρετές σημειώσεις για αντίστοιχα γεγονότα
που είχαν συμβεί στον κόσμο γύρω της. Φύλαγε και τα 624 κάτω
απ’ το πάτωμα, αλλά έκρυβε το 625ο στην κάσα της πόρτας.
Η Ρούμπυ είχε επιστρέψει παράδοξα νωρίς εκείνο το πρωί
του Δεκέμβρη από «τη μάντρα με τα σπασικλάκια», όπως την
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έλεγε, δηλαδή το «Κέντρο Εκπαίδευσης για Μαθηματικές Ιδιοφυΐες», όπως το ονόμαζαν οι υπεύθυνοι. Κατά τη δική της άποψη,
πήγαν τέσσερις εβδομάδες από τη ζωή της χαμένες για πάντα.
Δεν ήταν και απλή ιστορία, όχι επειδή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η
δουλειά που είχαν να κάνουν, αλλά επειδή μερικά απ’ τα παιδιά
που έπαιρναν μέρος δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθητικά και μερικά
άλλα ήταν ακόμα χειρότερα, όπως η Ντακότα Λάυμ, για παράδειγμα. Η Ρούμπυ είχε συναντήσει την Ντακότα πριν από λίγο
καιρό στον Διαγωνισμό Μαθηματικών του Οκτωβρίου, μια από
τις λιγότερο ευχάριστες μέρες της (γενικά συγκλονιστικής) ζωής
της. Είχε βρεθεί να ανταγωνίζεται «σώμα με σώμα» αυτό το απαράδεκτο άτομο στον τελικό γύρο του μονοήμερου διαγωνισμού
και, για να γλιτώσει από όλη την ταλαιπωρία που της προκάλεσε,
η Ρούμπυ θα της είχε παραχωρήσει ευχαρίστως την πρώτη θέση
και θα είχε αποχωρήσει από αυτό το τσίρκο των ηλιθίων. Κέρδισε, όμως, και αναγκάστηκε να υποστεί τις συνέπειες, δηλαδή τη
γενικά κακή συμπεριφορά της Ντακότα και τις ιδιαίτερα προσβλητικές εκφράσεις που εκτόξευσε εναντίον της στο πάρκινγκ
του κτιρίου. Ένα από τα προβλήματα της Ρούμπυ ήταν πως εξαιτίας του τρομερού μυαλού της συγκέντρωνε πάνω της την προσοχή του κόσμου, την οποία πραγματικά δεν ήθελε, άσε που ήταν
και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ως μυστική πράκτορας.
Ο κύριος Πάρκερ βγήκε στην αυλή του για να βάλει τις φωνές
στον Μπαμπλς. Οι αγριοφωνάρες του ήταν πολύ πιο δυσάρεστες
από το γάβγισμα του σκύλου.
Η ζωή της Ρούμπυ ως πράκτορα δεν ήταν καθόλου εύκολη,
αλλά αυτό, βέβαια, ήταν αναμενόμενο αν σκεφτείς με τι είδος
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ανθρώπων τα βάζει κανείς στην καθημερινή μάχη του καλού
εναντίον του κακού. Κατά την άποψη της Ρούμπυ, πάντως, γινόταν κατάχρηση της έκφρασης «κακός». Δεν ήταν κακά όλα τα
άτομα που είχαν ποτέ εμπλακεί σε εγκλήματα, και μόνο σπάνια
(εξαιρετικά σπάνια) μπορούσες να θεωρήσεις κάποιον απόλυτα
κακό, χωρίς ίχνος καλοσύνης. Στην περίπτωση, όμως, του Κόμη,
η Ρούμπυ ήταν αναγκασμένη να παραδεχτεί πως, αν υπήρχε το
παραμικρό ίχνος καλοσύνης μέσα του, παραήταν μικρό για να το
δεις. Ό,τι και να έφταιγε, η κακή παιδική ηλικία, η ζωή που του
τα έφερε άσχημα, τα γονίδια της μαμάς και του μπαμπά του, οι
καιρικές συνθήκες, ό,τι κι αν ίσχυε απ’ όλα αυτά, το γεγονός ήταν
ένα: η καλοσύνη τον είχε εγκαταλείψει οριστικά και αμετάκλητα.
Η ψυχή του είχε σαπίσει. Γύρω από αυτό το τέρας περιφερόταν
ένα σκοτεινό συνονθύλευμα από αδίστακτα κι ανισόρροπα άτομα, που τσακίζονταν να κάνουν τις βρομοδουλειές του. Τα εγκληματικά τους σχέδια ήταν τόσο σκοτεινά και η σκληρότητά τους
τόσο απόλυτη, ώστε ακόμα και η ίδια η Γουόντερ Γούμαν θα
τριπλοκλειδωνόταν στο σπίτι της για να γλιτώσει. Πώς κατάφερνε λοιπόν να διατηρήσει την ψυχραιμία του ένα δεκατριάχρονο
κορίτσι απ’ το Τουίνφορντ; Βέβαια, κανείς δεν της είχε υποσχεθεί πως θα ήταν εύκολο. Αυτό, όμως, που τρόμαζε τη Ρούμπυ
περισσότερο από τους κακούς, περισσότερο κι από τον ίδιο τον
Κόμη, ήταν ο εγκέφαλος που βρισκόταν πίσω απ’ όλα αυτά, το
άτομο που κινούσε τα νήματα. Γιατί υπήρχε σίγουρα κάποιο τέτοιο άτομο και, σύμφωνα με τον Κόμη, αυτό ήταν που ήθελε να
δει τη Ρούμπυ νεκρή. Ακόμα και στον ίδιο τον Κόμη προκαλούσε
τρόμο.
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Κι όπως έλεγε πάντα και η κυρία Ντίγκμπυ:
Να φοβάσαι τον λύκο που φοβούνται οι υπόλοιποι λύκοι.
Η Ρούμπυ πρόσεξε ένα φορτηγό για μετακομίσεις που έστριψε
στη γωνία και τώρα κατέβαινε το Σίνταργουντ Ντράιβ. Σταμάτησε έξω από ένα γκρίζο σπίτι επενδυμένο με ξύλο, το παλιότερο
σπίτι του δρόμου. Φαίνεται πως θα έμενε πάλι χωρίς ενοίκους.
Απ’ όσο θυμόταν η Ρούμπυ, δεν είχε μείνει ποτέ κανένας αρκετό
καιρό εκεί μέσα ώστε να γίνει πραγματικά το σπίτι του.
Η Ρούμπυ Ρέντφορτ ήταν ένα κορίτσι που του άρεσαν οι αλλαγές και δε φοβόταν τις περιπέτειες, αλλά τώρα τελευταία δε θα
την πείραζε να έμενε ο κόσμος όλος ακίνητος.
Πέρασε ένα αυτοκίνητο και σταμάτησε στη διασταύρωση. Ο
οδηγός κατέβασε το παράθυρο και πέταξε στον δρόμο ένα άδειο
κουτί από αναψυκτικό.
Είχαν συμβεί πολλά μέσα στον Οκτώβριο. Στη ζωή της ως
πράκτορα της πιο μυστικής από όλες τις μυστικές υπηρεσίες –που
την ήξεραν ως Φάσμα μόνο όσοι είχαν πρόσβαση σε εξαιρετικά
απόρρητες πληροφορίες– κυριαρχούσε τον τελευταίο καιρό η
αυξανόμενη αίσθηση ότι στους υπόγειους διαδρόμους του Φάσματος καιροφυλακτούσε ένας διπλός πράκτορας. Η Ρούμπυ
είχε νιώσει το παγερό βλέμμα της υποψίας να πέφτει πάνω της.
Είχε περάσει από συνέντευξη με τον αρχηγό του Φάσματος 1, τον
πράκτορα Ντελαουέαρ, και δε θα την έλεγε ευχάριστη αυτή την
εμπειρία, ιδίως τη στιγμή που είχε καρφώσει πάνω της το βλέμμα
του λέγοντας: «Θα μπορούσα να κοιτάζω κατάματα έναν προδό-
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τη αυτή τη στιγμή και να μην το ξέρω». Αλλά δε θα έπρεπε να το
είχε πάρει προσωπικά αυτό που της είπε – ακολουθούσε απλά το
πρωτόκολλο. Κάθε πράκτορας του Φάσματος ήταν ύποπτος, όλοι
ανεξαιρέτως είχαν κληθεί σε συνέντευξη κι είχαν απαντήσει σε
εξονυχιστικές ερωτήσεις. Κανένας δεν είχε αποδειχτεί προδότης,
αλλά και κανένας δεν είχε απαλλαγεί από τις υποψίες. Η πίεση
στα κεντρικά της οργάνωσης ήταν τόσο συμπαγής, που θα μπορούσες να την κόψεις με το μαχαίρι.
Ο Οκτώβριος έφερε καταιγίδες και θύελλες. Η έρευνα στο
Φάσμα δημιούργησε μια ατμόσφαιρα ανησυχίας που σερνόταν
υπόγεια στους διαδρόμους και στις αίθουσες, σπέρνοντας υποψίες και έλλειψη εμπιστοσύνης. Και για τη Ρούμπυ όλα είχαν
αρχίσει να συγκεντρώνονται στην πόρτα της ΛΒ.
Ένα φορτηγό συνεργείου επισκευών πέρασε με μανούβρες τον
δρόμο και πάρκαρε έξω από το σπίτι των Λέμον κλείνοντας ένα
κομμάτι του Σίνταργουντ Ντράιβ. Ένας εξοργισμένος οδηγός
άρχισε να κορνάρει, αλλά το φορτηγό δεν κουνήθηκε απ’ τη θέση
του. Ο οδηγός βγήκε απ’ το αυτοκίνητό του, βγήκε κι ο οδηγός
του φορτηγού κι άρχισαν να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Οι
φωνές τους κάλυψαν τον θόρυβο από βήματα στη στέγη πάνω απ’
το κεφάλι της Ρούμπυ. Μόνο όταν άνοιξε η καταπακτή κατάλαβε
η Ρούμπυ πως ήταν κάποιος εκεί πάνω.
«Ποιος είναι;» φώναξε, ενώ η σκάλα κουνήθηκε επικίνδυνα
καθώς γύρισε απότομα για να κοιτάξει.
«Α, μάλιστα» είπε ο Χιτς. «Γύρισες λοιπόν».
«Αμάν, βρε Χιτς! Τόσο δύσκολο είναι μία φορά να χτυπήσεις
απλώς την πόρτα;» τον μάλωσε η Ρούμπυ.
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«Κάπως παράξενο δε θα ήταν να χτυπήσω τη στέγη;» είπε ο
Χιτς. Ήταν ζωσμένος με εργαλεία κι είχε περάσει στον ώμο του
μια κουλούρα από καλώδιο.
«Και τι κάνεις εκεί πάνω, για να ’χουμε καλό ρώτημα;»
«Α, μεγάλη ιστορία, θα σε ενημερώσω όταν θα έχω χρόνο.
Τώρα πρέπει να φύγω».
«Δε θες ν’ ακούσεις τα τελευταία νέα;» τον ρώτησε.
«Πεθαίνω να ακούσω τα νέα σου, πιτσιρίκα, αλλά θα πρέπει
να την αφήσω για αργότερα αυτή την ευχαρίστηση». Άνοιξε το
παράθυρο και σκαρφάλωσε στο εξωτερικό περβάζι.
«Δε σου κάνουν οι πόρτες, ε;»
«Δεν είχα καταλάβει πως ήσουνα τόσο προσκολλημένη στους
κανόνες» της πέταξε ο Χιτς καθώς χανόταν απ’ το οπτικό της
πεδίο. «Χάρηκα που σε είδα, πιτσιρίκα» της φώναξε από μακριά.
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Κεφάλαιο 2

Υπεραστική κλήση

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ
ΣΚΑΛΑ Η ΡΟΥΜΠΥ, όταν άκουσε να χτυπούν την πόρτα του δω-

ματίου της. Το χάσκι της, ο Μπαγκ, σηκώθηκε και πλησίασε την
πόρτα αργά και νωχελικά.
«Εσείς είστε;» φώναξε η Ρούμπυ κρύβοντας το τετραδιάκι
πίσω απ’ την πλάτη της.
«Ποιος άλλος θα ήτανε δηλαδή;» απάντησε η κυρία Ντίγκμπυ.
«Περάστε» φώναξε η Ρούμπυ.
«Κάποια μέρα θα σκοτωθείς μ’ αυτά που κάνεις» είπε η οικονόμος μπαίνοντας.
Η Ρούμπυ κοίταξε από την κορυφή της σκάλας την κυρία Ντίγκμπυ, που κρατούσε έναν δίσκο και σάρωνε με το βλέμμα το
πάτωμα για να εντοπίσει άδειες κούπες και βρόμικα πιάτα.
«Δεν ήταν και πολύ ευχάριστη αυτή η εισαγωγή» της παραπονέθηκε η Ρούμπυ.
«Δε θα είναι και πολύ ευχάριστο το θέαμα αν τσακιστείς» της
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απάντησε. «Ούτε κι αν πέσει και σκοτωθεί αυτός ο μπάτλερ»
συμπλήρωσε, κοιτάζοντας απ’ το παράθυρο τον Χιτς. «Πάλι σκίουρους κυνηγάει; Ή μήπως τα ’χει βάλει με τα σκαθάρια αυτή τη
φορά;»
«Ποιος ξέρει;» είπε η Ρούμπυ.
«Κι εσύ τι κάνεις εκεί πάνω, μου λες; Κατασκοπεύεις τον κόσμο, σίγουρα πράματα».
«Παρακολουθώ» τη διόρθωσε η Ρούμπυ.
«Το ίδιο κάνει» απάντησε η οικονόμος με περιφρονητικό ύφος.
«Δεν εμφανίστηκε ποτέ στον κόσμο πιο περίεργο παιδί από σένα».
«Άργησαν χτες να κοιμηθούν οι δικοί μου;» ρώτησε η Ρούμπυ
κοιτάζοντας το ρολόι της. Πολύ σπάνια δε σηκώνονταν νωρίς οι
γονείς της. Όπως έλεγε και η κυρία Ντίγκμπυ: «Θέλεις πλούτη
και τιμή, μην κοιμάσαι την αυγή».
«Αν θέλεις απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση, πρέπει να κάνεις
υπεραστική κλήση» είπε η κυρία Ντίγκμπυ.
«Τι;» έκανε η Ρούμπυ απορημένη.
«Παρίσι» είπε η οικονόμος. «Εκεί βρίσκονται».
«Μπα; Γιατί;» ρώτησε η Ρούμπυ.
«Τους έπεισε αυτός ο μπάτλερ, ο κολλητός σου».
«Ο Χιτς;» ρώτησε η Ρούμπυ σαν να είχαν καμιά δεκαριά μπάτλερ οι Ρέντφορτ.
«Σκέφτηκε πως χρειάζονταν διακοπές. Δεν ξέρω πώς του
κατέβηκε αυτή η ιδέα. Μόνο διακοπές από τις διακοπές χρειάζονται» είπε η κυρία Ντίγκμπυ κουνώντας το κεφάλι απαξιωτικά.
Έφτανε να σκεφτεί πόσο συχνά ταξίδευαν οι Ρέντφορτ για να
πάθει ναυτία.
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«Και πότε θα γυρίσουν;» είπε η Ρούμπυ.
«Μεθαύριο. Ήθελαν να είναι εδώ στην επιστροφή σου, αλλά
φαίνεται πως δεν έβρισκαν πτήση».
«Είμαι σίγουρη πως θα μπορούσε να τους βρει εισιτήριο ο
Χιτς. Είναι πολύ πειστικός με τις αεροπορικές εταιρείες».
«Ε, λοιπόν, αυτή τη φορά την πάτησε» είπε η κυρία Ντίγκμπυ
«αλλά φαντάζομαι πως ούτε κι αυτός μπορεί να επηρεάσει τον
καιρό».
«Τον καιρό;» απόρησε η Ρούμπυ.
«Χιονοθύελλες» είπε η κυρία Ντίγκμπυ. «Το Παρίσι είναι
θαμμένο στο χιόνι».
«Σοβαρά;» έκανε η Ρούμπυ. «Και πόσο καιρό θα κρατήσει…»
Σταμάτησε απότομα. Κάτι άλλο τής είχε τραβήξει την προσοχή.
«Κυρία Ντίγκμπυ» είπε τώρα κοιτάζοντας προσεκτικά την οικονόμο «κάτι έπαθε το πρόσωπό σας».
«Δεν ακούστηκε και πολύ ευγενικό αυτό που είπες» παρατήρησε η οικονόμος.
«Κάτι έχει αλλάξει, αυτό θέλω να πω». Την κοίταξε ακόμα πιο
προσεκτικά. «Έχετε μαυρίσει!» είπε τελικά, μόλις κατάλαβε τι
είχε αλλάξει.
«Καλά λοιπόν. Αφού θέλεις να ξέρεις, είχα πάει κρουαζιέρα».
«Τι;»
«Στην Καραϊβική».
Η Ρούμπυ είχε μείνει άφωνη.
«Με πλοίο».
«Ξέρω τι είναι η κρουαζιέρα» είπε η Ρούμπυ. «Αυτό που με
ενδιαφέρει είναι πώς βρεθήκατε εσείς σε κρουαζιέρα».
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«Κέρδισα. Απλά και τίμια».
«Τι κερδίσατε;»
«Μια κρουαζιέρα».
«Πώς;»
«Σ’ έναν διαγωνισμό. Κέρδισα και πήρα μαζί μου και την ξαδέρφη μου την Έμιλυ».
«Τι διαγωνισμό;» ρώτησε η Ρούμπυ.
«Κοίτα, αυτό είναι κάπως περίεργο» απάντησε η κυρία Ντίγκμπυ. «Δε θυμάμαι να γράφτηκα για να πάρω μέρος σε κανέναν
διαγωνισμό, αλλά μάλλον θα το ξέχασα, και ξέρεις τι λένε…»
«Τι;» έκανε η Ρούμπυ.
Η κυρία Ντίγκμπυ την κοίταξε με συνωμοτικό ύφος και της
είπε: «Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις, γιατί θα σε πάρουν είδηση».
Η Ρούμπυ κοίταξε το ταβάνι με απόγνωση. «Εννοείτε πως
μπορεί να έκαναν ένα τεράστιο λάθος και να σας έδωσαν ένα
βραβείο που δεν το αξίζατε πραγματικά;»
«Δε λέω πως δεν είναι απίθανο» είπε η κυρία Ντίγκμπυ.
Η άποψη της κυρίας Ντίγκμπυ για το πότε πρέπει να μιλάει
κανείς θύμιζε τον πρώτο κανόνα του Φάσματος: ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΣΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟ. Η Ρούμπυ είχε ένα δικό της τετραδιάκι με κανόνες,

80 κανόνες, για την ακρίβεια. Είχε χρώμα φούξια και τη λέξη
«Κανόνες» στο εξώφυλλο. Καθώς η οικονόμος ήταν απασχολημένη με το μάζεμα των βρόμικων πιάτων, η Ρούμπυ σκεφτόταν
πολλά και διάφορα, αλλά η σκέψη που την παραξένεψε ήταν Μακάρι να ήταν εδώ οι δικοί μου. Η Ρούμπυ ήταν πολύ ανεξάρτητος
τύπος. Δε χρειαζόταν όλη την ώρα ανθρώπους γύρω της για να τη
συντρέχουν ή να της παρέχουν ασφάλεια. Είχε αυτό που ονόμαζε
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η κυρία Ντίγκμπυ εσωτερικά αποθέματα, που σήμαινε μια ισχυρή
αίσθηση του ποια ήταν. Σήμερα, όμως, για κάποιον περίεργο λόγο, εκεί που καθόταν στη σκάλα, η Ρούμπυ ένιωσε έντονα την
ανάγκη να δει τη μαμά και τον μπαμπά της. Το σπίτι δεν ήταν απλά
ήσυχο τώρα που έλειπαν. Ήταν κάτι άλλο: άδειο.
«Α, τώρα που το θυμήθηκα» είπε ξαφνικά η κυρία Ντίγκμπυ.
«Λυπάμαι που σ’ το λέω, αλλά αυτός ο Άρτσι Λέμον μπήκε κρυφά
στο δωμάτιό σου και σου έφαγε μερικά βιβλία».
«Τι έκανε, λέει; Πλάκα μού κάνετε, ε;» είπε η Ρούμπυ.
«Πριν γίνεις τελείως έξαλλη, πρέπει να σου πω πως δεν είχα
αναλάβει εγώ να παρακολουθώ τις κινήσεις του».
«Και ποιος τον πρόσεχε λοιπόν;»
«Μάλλον η μαμά του, η Ιλέιν. Είχε έρθει επίσκεψη στη μαμά
σου και καμιά τους δεν πήρε είδηση πως ο μικρός είχε σκαρφαλώσει μπουσουλώντας όλα τα σκαλιά μέχρι το πάνω πάτωμα».
«Καλά, και πώς τα κατάφερε;»
«Υποπτεύομαι πως τον παραταΐζουν» είπε η κυρία Ντίγκμπυ.
«Ποιος να φανταστεί πως ένα τόσο δα παιδάκι θα μπορούσε να
κάνει τόση ζημιά. Αλλά μην ανησυχείς, τα καθάρισα όλα, ακόμα
και τα σάλια στα βιβλία σου, και τα ’βαλα πάλι στη θέση τους».
«Αηδία, μιλάμε» είπε η Ρούμπυ.
«Δε θα διαφωνήσω σ’ αυτό» είπε η οικονόμος και γύρισε να
φύγει. «Χαίρομαι που είσαι πάλι μαζί μας, κοριτσάκι μου».
«Ευχαριστώ» είπε η Ρούμπυ. «Μου λείψατε πολύ, ξέρετε».
Η Ρούμπυ ξαναγύρισε στις σκέψεις της.
Καθώς σκεφτόταν πάλι ένα ένα όσα είχαν συμβεί από τον
Μάρτιο, πριν από εννέα μήνες περίπου, άρχισε να καταλαβαίνει
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πως ο χρόνος τέλειωνε όχι μόνο για το Φάσμα, αλλά ίσως και για
την ίδια.
Άρχιζε να αντιλαμβάνεται κάτι που δεν μπορούσε να το εξηγήσει ούτε με βάση τα ίδια τα γεγονότα ούτε και με τη λογική,
αλλά μάλλον με αυτό που έλεγε ο Κλάνσυ «προαίσθημα». Ένιωθε πως όλο το κακό που είχε συσσωρευτεί γύρω της τώρα ερχόταν καταπάνω της και σε λίγο θα την έφτανε.
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Κεφάλαιο 3

Τα νέα της παρέας

ΣΤΙΣ 3 Μ.Μ. Η ΡΟΥΜΠΥ ΑΚΟΥΣΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΖΕΙ την

πόρτα.
«Εσύ είσαι, Μπαγκ;»
Ένα σύντομο γάβγισμα της έδωσε την απάντηση.
«ΟΚ, έλα στην πίσω πόρτα».
Φόρεσε τις μπότες της, μακρύ μπουφάν και σκούφο, τύλιξε μ’
ένα κασκόλ τον λαιμό της και βγήκε απ’ το παράθυρο.
Ο Μπαγκ την περίμενε υπομονετικά έξω απ’ το σπίτι κι άρχισαν να κατεβαίνουν μαζί το Σίνταργουντ Ντράιβ. Έστριψαν δεξιά
στη λεωφόρο Άμστερ και συνέχισαν μέχρι να φτάσουν στο Ντόνατ. Άφησε το χάσκι πλάι στις κρεμάστρες των παλτών κι εκείνο
ξάπλωσε να πάρει έναν υπνάκο.
Η κίνηση στην καφετέρια ήταν μέτρια, δεν είχε πάρα πολύ
κόσμο, αλλά, όπως πάντα, δεν έλειπαν οι πελάτες. Η ιδιοκτήτρια
του Ντόνατ, η Μάρλα, τη χαιρέτησε από μακριά καθώς έμπαινε
στο μαγαζί.
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Η Ρούμπυ κάθισε στον πάγκο του μπαρ, όπου την περίμενε
ήδη ο Κλάνσυ με δύο κούπες αφέψημα από τζίντζερ και δυο ντόνατς με μήλο.
Η Ρούμπυ κατέβασε το φερμουάρ του μπουφάν της κι από
μέσα φάνηκε ένα τίσερτ που έγραφε: χαίρομαι που είμαι εδώ.
«Γιατί το ρίξαμε στο τσάι;» ρώτησε η Ρούμπυ.
«Η αδερφή μου η Έιμυ είναι κρυωμένη, η αδερφή μου η Λούλου είναι κρυωμένη, η αδερφή μου η Νάνσυ είναι κρυωμένη, η
αδερφή μου η Μίννυ είναι κρυωμένη, ο μπαμπάς μου είναι κρυωμένος».
«Οχ!» έκανε η Ρούμπυ. «Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα».
«Η Δρουσίλλα λέει ότι, εξαιτίας της υψηλής του περιεκτικότητας σε αντιοξειδωτικά, το τζίντζερ ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό
σύστημα και αποτρέπει τη μετάδοση της ασθένειας. Γι’ αυτό πίνω
αυτό το τσάι» είπε ο Κλάνσυ.
«Καλά εσύ, εγώ, όμως, τι δουλειά έχω να πιω ζεστό νερό με
τζίντζερ;» ρώτησε η Ρούμπυ. «Εσείς οι Κριου την κουβαλάτε αυτή την επιδημία».
«Ποιος ξέρει ποιον θα χτυπήσει στη συνέχεια; Αν κολλήσεις
εσύ, αυξάνονται οι πιθανότητες να κολλήσω κι εγώ, και δεν έχω
καμιά όρεξη να αρρωστήσω. Τα Χριστούγεννα είναι για μένα η
καλύτερη εποχή του χρόνου».
Η Ρούμπυ άρχισε να πίνει το τσάι της. Όταν ο Κλάνσυ ήταν σε
τέτοια φάση, το καλύτερο που είχες να κάνεις ήταν να πας πάσο,
όχι να λύσεις το θέμα με σοβαρά επιχειρήματα.
«Τι γίνεται λοιπόν; Σε χάσαμε» είπε ο Κλάνσυ.
«Σου έγραφα. Δεν πήρες τις κάρτες μου;»
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«Τις πήρα» είπε ο Κλάνσυ. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και
μετά συνέχισε: «Γιατί δεν τις έγραψες με το χέρι;».
«Δεν ήθελα να αναγνωρίσει κανένας τον γραφικό μου χαρακτήρα» απάντησε η Ρούμπυ.
«Α, γι’ αυτό υπέγραφες ως Θεία Μέιμπελ;» τη ρώτησε.
«Ναι, ήθελα να τις στέλνω ινκόγκνιτο».
«Πάντως, δημιούργησαν πολλές απορίες στη μαμά μου, για
να ξέρεις».
«Και τι δουλειά είχε η μαμά σου να διαβάζει τις κάρτες σου;»
είπε η Ρούμπυ.
«Ο κόσμος διαβάζει ελεύθερα τις κάρτες των άλλων. Κάρτες
είναι, όχι γράμματα κλεισμένα σε φάκελο. Ακόμα κι ο ταχυδρόμος μπορεί να τις διαβάσει άμα θέλει – έτσι και βαριέται αφόρητα δηλαδή».
«Μάλιστα. Και τι ήθελε να μάθει η μαμά σου;»
«Γιατί αυτή η θεία Μέιμπελ, που αγνοούσε την ύπαρξή της, μου
σύστηνε να φοράω ισοθερμικές κάλτσες. Δηλαδή, αν είχες σκοπό
να χρησιμοποιήσεις κώδικα, γιατί δεν κρυπτογράφησες τα μηνύματα, όπως κάνουμε πάντα οι δυο μας;»
«Γιατί, αν είχα γράψει στην κάρτα αλαμπουρνέζικα, θα κινούσα υποψίες. Ενώ έτσι όπως το έκανα έμοιαζε σαν να σου λέω
συνηθισμένα πράγματα».
«Κι από πότε είναι συνηθισμένο να μου γράφει μια ανύπαρκτη
θεία για ισοθερμικά καλτσάκια;»
«Εντάξει, έχεις δίκιο, μπήκα υπερβολικά στο πετσί της υποτιθέμενης θείας, αλλά μήπως μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο
θέμα μας;»
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«Που είναι…;»
«Πως εγώ κράτησα επαφή».
«Αλλά δε μου έλεγες και τίποτα. Τίποτα σημαντικό. Μόνο
πως κάτι είχε συμβεί και ήταν δύσκολο να μου το εξηγήσεις με
γράμμα».
«Μα αυτή ήταν η αλήθεια».
«Και, τότε, γιατί δε μου τηλεφωνούσες;»
«Δεν ήταν εύκολο» είπε η Ρούμπυ κόβοντας μια μπουκιά απ’
το ντόνατ της. «Είχαν αυτό το φοβερό σύστημα ασφάλειας».
«Μπα; Κι από πότε είναι κτίριο υψηλής ασφάλειας το Κέντρο
Εκπαίδευσης για Μαθηματικές Ιδιοφυΐες;»
«Έμοιαζε περισσότερο με κέντρο εκπαίδευσης φαντάρων, αν
θες να ξέρεις. Όποιον έπιαναν να περιφέρεται έξω από τις αίθουσες μελέτης ή γενικά να μην ακολουθεί πιστά τους κανόνες τον
απειλούσαν με αποβολή».
«Σοβαρά;» ρώτησε ο Κλάνσυ.
«Ναι, αμέ!» είπε η Ρούμπυ. «Για να καταλάβεις, έπρεπε να
πάρεις άδεια για να χρησιμοποιήσεις το τηλέφωνο – ήταν κλειδωμένο, μιλάμε».
«Κι εσένα από πότε σε απασχολούν οι κανόνες; Ή οι κλειδαριές, εδώ που τα λέμε; Άσε που φαντάζομαι πως θα ήθελες να σε
διώξουν και να γυρίσεις σπίτι σου».
«Το σκέφτηκα, ξέρεις, αλλά μετά ένιωσα άσχημα για λογαριασμό της μαμάς και του μπαμπά μου. Για κάποιον λόγο, κάτι
σημαίνει γι’ αυτούς να έχουν μια κόρη φοβερό σπασίκλα και
τζίνι».
«Γι’ αυτό έμεινες;» είπε ο Κλάνσυ δύσπιστα. «Από πότε νοιά-
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ζεσαι τόσο πολύ για τα όνειρα των γονιών σου και την επιθυμία
τους να έχουν ένα κοριτσάκι ξερόλα; Με συγχωρείς πολύ, αλλά
δε σε πιστεύω».
«Καλά, λοιπόν. Δεν ήταν μόνο γι’ αυτό. Είχα τους λόγους μου
που δεν ήθελα να φύγω, κι ένας απ’ αυτούς ήταν το Ξωτικό με τα
ροζ. Σου ορκίζομαι πως θα την είχα κάνει από κει μέσα αν δεν
ήταν εκεί αυτό το βλαμμένο».
«Εννοείς την Ντακότα Λάυμ;»
«Ναι, αυτή» είπε η Ρούμπυ. «Μιλάμε για τρέλα, έτσι; Ήθελε
τόσο πολύ να κερδίσει, που κόντευαν να φύγουν τα μάτια της απ’
το πρόσωπό της – θυμάσαι πως είχε επιχειρήσει να κάνει ζημιά
σ’ εκείνο το παιδί, τον Γουόρντ Πάρσαλ;»
«Ναι, είχα διαβάσει γι’ αυτή την ιστορία» είπε ο Κλάνσυ. «Μη
μου πεις πως έκανε πάλι τα ίδια;»
Η Ρούμπυ έγνεψε καταφατικά. «Μόνο που αυτή τη φορά ήταν
ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτό το καημένο το παιδί ήταν
έτοιμο να πάθει νευρικό κλονισμό. Ξέρεις τώρα, για σπασικλάκι,
καλός είναι ο φουκαράς, αλλά είναι μόλις έντεκα χρονών. Δεν
αντέχει όλη αυτή την πίεση».
Ο Κλάνσυ έγνεψε καταφατικά. «Τι έγινε λοιπόν;»
«Θα σου πω άλλη φορά, αλλά προς το παρόν να ξέρεις πως
έμεινα για να τον βοηθήσω».
«Ξέρεις κάτι;» είπε ο Κλάνσυ.
«Τι;»
«Είσαι ψυχούλα, Ρούμπυ».
Η Ρούμπυ ήπιε μια γερή γουλιά. «Κοίτα, δεν μπορούσα να τον
παρατήσω, έτσι δεν είναι; Να την αφήσω να τον διαλύσει και να
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αποχωρήσω καμαρωτή για το Τουίνφορντ! Να σου πω και κάτι
άλλο; Αυτό το τσάι δεν είναι καθόλου κακό».
«Κακές είναι όλες αυτές οι μπούρδες που μου αραδιάζεις»
είπε ο Κλάνσυ. «Θα κόψεις τις βλακείες επιτέλους για να μου
πεις γιατί πήγες εκεί;»
Ο Κλάνσυ είχε μια τρομερή ικανότητα να μυρίζεται τις σαχλαμάρες και ήξερε πως υπήρχε κάτι πιο σοβαρό πίσω από τις ιστορίες που του έλεγε η Ρούμπυ σχετικά με τις διακοπές της στο
Κέντρο για μαθηματικές διάνοιες. Δεν ήταν δυνατόν το πιο έξυπνο παιδί στο Γυμνάσιο του Τουίνφορντ να χρειαζόταν τέσσερις
εβδομάδες εντατικά μαθήματα μαθηματικών και φυσικής.
Η Ρούμπυ τον κοίταξε κατάματα, πήρε μια χαρτοπετσέτα απ’
τη θήκη και καθάρισε προσεκτικά τα χέρια της.
«Μου υπόσχεσαι πως δε θ’ αρχίσεις να κουνάς πάνω κάτω τα
χέρια σου;»
«Γιατί ν’ αρχίσω να κουνάω τα χέρια μου;»
«Εντάξει λοιπόν. Αφού θέλεις τόσο πολύ να μάθεις, θα σου
πω».
Ο Κλάνσυ περίμενε υπομονετικά.
«Όλα ήταν ιδέα του Χιτς. Αυτός ήταν που ήθελε να πάω, αυτός
το σκέφτηκε και με έβαλε να παλουκωθώ τόσο καιρό στο Κέντρο
για σπασικλάκια» είπε η Ρούμπυ.
Ο Κλάνσυ έμοιαζε μπερδεμένος. «Ο Χιτς ενδιαφέρεται για
την εξέλιξή σου στα μαθηματικά;»
«Ο Χιτς ενδιαφέρεται να συνεχίσω να αναπνέω» είπε η Ρούμπυ «κι εγώ το ίδιο. Το Κέντρο για σπασικλάκια ήταν ένας τρόπος για να με διώξει απ’ το Τουίνφορντ, ενώ εκείνος θα αξιολο-

43

Blink and you die_B diorth.indd 43

27/04/2017 2:15 μ.μ.

γούσε στο μεταξύ την κατάσταση και θα φρόντιζε να είμαι ασφαλής όταν θα γύριζα σπίτι μου».
«Ποια κατάσταση;»
«Σχετικά με το ποιος μπορεί να θέλει να πεθάνω».
Ο Κλάνσυ άφησε το ντόνατ του να πέσει κάτω κι έχυσε το τσάι
του.
«Είσαι καλά, Κλανς;»
«Ο Χιτς θεωρεί πως είσαι σε λίστα προγραμμένων;» είπε ο
Κλάνσυ με τρεμάμενη φωνή.
«Μπορεί…» του απάντησε.
«Γι’ αυτό είχες εξαφανιστεί στη μέση του πουθενά για τέσσερις
ολόκληρες εβδομάδες;» Σταμάτησε για λίγο. «Μα είσαι σίγουρη
πως είσαι ασφαλής τώρα που γύρισες πίσω;»
«Όσο ασφαλής θα ήταν ποτέ δυνατόν να είμαι» είπε η Ρούμπυ.
«Αν μείνω κλεισμένη μέσα στο σπίτι για την υπόλοιπη ζωή μου,
θα είμαι μια χαρά».
«Δεν είναι αστείο, Ρούμπυ».
«Το ξέρω» του απάντησε. «Με βλέπεις να γελάω;»
«Ο Κόμης είναι λοιπόν που σε κυνηγάει;» ρώτησε ο Κλάνσυ.
«Κοίτα, πριν έναν μήνα θα έλεγα ναι» είπε η Ρούμπυ. «Αλλά
το τελευταίο πράγμα που μου είπε εκεί κάτω, στην κρύπτη, ήταν
πως είχε αποφασίσει να μη με σκοτώσει».
«Γιατί;»
«Φαίνεται πως άλλαξε γνώμη».
«Αυτό ακριβώς σου είπε;» ρώτησε ο Κλάνσυ.
«Είπε πως τον συνέφερε να συνεχίσω να είμαι ζωντανή».
«Αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό, τι λες κι εσύ;» είπε ο Κλάνσυ.
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«Γιατί;» τον ρώτησε η Ρούμπυ.
«Γιατί σημαίνει πως μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος μανιακός που σου την έχει στημένη».
«Ναι, αυτό νομίζω πως συμβαίνει» παραδέχτηκε η Ρούμπυ.
«Και γιατί δε μου είπες τίποτα;» τη ρώτησε.
«Ε, σ’ το λέω τώρα» του απάντησε.
«Και;»
«Τι θα πει “και”;» είπε η Ρούμπυ.
«Και ποιο είναι το άλλο που δε μου λες;» της είπε.
«Ποιο άλλο;»
«Δεν ξέρω» της απάντησε. «Άμα ήξερα, δε θα σε ρωτούσα».
«Εμμ…» έκανε η Ρούμπυ. «Θα σου πω, αλλά μην τρομάξεις…
πρέπει να…»
Δεν την άφησε να τελειώσει τη φράση της. «Το ήξερα!» φώναξε. «Κάτι έγινε, έτσι; Αφότου βγήκα απ’ το νοσοκομείο, μετά απ’
την παρέλαση του Χαλλοουίν, μια μέρα πριν φύγεις για το Κέντρο,
ε; Έτσι δεν…, έτσι δεν είναι;» Τώρα άρχισε να κουνάει τα χέρια
του πάνω κάτω.
«Κλάνσυ, μου υποσχέθηκες πως δε θα κουνούσες τα χέρια
σου».
Την αγνόησε και συνέχισε να τα κουνάει.
«Κοίτα, Κλανς, το θέμα είναι…»
Αλλά είχε κι άλλα να της πει. «Κάτι σε τρόμαξε, σε τρόμαξε
πολύ». Είχε αρχίσει να δραματοποιεί την κατάσταση. Η Ρούμπυ
εκνευριζόταν όταν ο Κλάνσυ δραματοποιούσε τις καταστάσεις,
ιδίως όταν ήταν δραματικές από μόνες τους.
«Κι εξαφανίστηκες ξαφνικά χωρίς ούτε μια λέξη. Το ήξερα
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πως θα υπήρχε κάποιος σοβαρότερος λόγος για να φύγεις. Δεν
μπορεί να έφυγες για να βρεθείς σ’ ένα κέντρο για σπασικλάκια
παρέα με άλλους σπασίκλες, το ήξερα πως θα ήταν κάτι πιο σοβαρό ακόμα κι απ’ τη συνηθισμένη σου συνάντηση με τον Κόμη».
«Τη συνηθισμένη μου συνάντηση με τον Κόμη…;» ψέλλισε η
Ρούμπυ. «Τη συνηθισμένη—»
«Τι ήταν λοιπόν αυτό που σε τρόμαξε αμέσως μετά την παρέλαση;» τη διέκοψε ο Κλάνσυ.
«Πάντως, δεν ήταν παιδιά ντυμένα βρικόλακες, αυτό μπορώ
να σ’ το ορκιστώ» είπε η Ρούμπυ.
«Το φαντάστηκα» είπε ο Κλάνσυ. «Αλλά γιατί δε μου είπες τι
έγινε, ξέρεις, μετά από… εκείνη τη νύχτα στην κρύπτη» –μιλούσε
κι η φωνή του έτρεμε– «με τους απέθαντους και… και, ξέρεις
τώρα…» σταμάτησε για λίγο και μετά ψιθύρισε «τον ψυχοπαθή».
«Μια συνηθισμένη νύχτα Τρίτης στο Τουίνφορντ ήταν, τίποτα
παραπάνω».
Αλλά ο Κλάνσυ δεν είχε διάθεση για αστεία. Την κοίταζε και
περίμενε να του αποκαλύψει το μυστικό.
Η Ρούμπυ πήρε αργά αργά μια βαθιά ανάσα, άδειασε τα πνευμόνια της απ’ τον αέρα και μετά τον κοίταξε κι εκείνη κατάματα.
«Κοίτα, φυσικά και θα σ’ το έλεγα, αλλά χρειαζόμουνα χρόνο
για να σκεφτώ».
«Τι να σκεφτείς;» ρώτησε ο Κλάνσυ.
«Τα πάντα» του απάντησε. «Είναι μεγάλη υπόθεση αυτά που
ξέρω, και δεν τα έχω πει σε κανέναν».
«Σε κανέναν; Μα πρέπει να τα είπες στον Χιτς, όχι;»
Η Ρούμπυ κούνησε αρνητικά το κεφάλι της.
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«Στον Μπλάκερ;»
«Σε κανέναν» του ξαναείπε.
«Τι έγινε λοιπόν;» τη ρώτησε.
«Όχι εδώ» είπε η Ρούμπυ κοιτάζοντας ολόγυρα. «Πάμε σ’
εκείνο το τραπέζι στη γωνία. Δεν μπορώ να ρισκάρω να μας
ακούσει κάποιος – ξέρεις τι λένε, ακόμα κι οι τοίχοι έχουν αυτιά».
Κατέβηκαν απ’ τα σκαμνιά τους και πήγαν με τις κούπες τους
στην άλλη άκρη της καφετέριας, όπου τα φώτα ήταν πιο χαμηλά
και οι πελάτες λιγότεροι.
«Λοιπόν» ξεκίνησε η Ρούμπυ «έχεις ακούσει την έκφραση
“σάπιο μήλο”;».
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