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Μια δολοφονία με θύμα τον νεαρό διευθυντή
του υποκαταστήματος της Μπάνκα Ρετζονάλε
στη Βιγκάτα. Αυτόπτες μάρτυρες οι τρεις επιστήθιοι
φίλοι του. Η υπόθεση μοιάζει προφανής.
Όμως κόντρα στα αποδεικτικά στοιχεία, και ενάντια
σε όλους, ο Μονταλμπάνο καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι τίποτα δεν είναι αυτό που δείχνει. Ερευνά
προσεκτικά. Ακολουθεί δύσκολες, γεμάτες εμπόδια
ψυχικές διαδρομές. Αναλύει και συνδέει γεγονότα.
Διευρύνει την έρευνα. Συναντά γραφικούς χαρακτήρες
(έναν άντρα-σκουλήκι και μια πολύ παχιά γυναίκα
ικανή να τον συνθλίψει στις ογκώδεις καμπύλες της).
Σκοντάφτει σ’ ένα δεύτερο έγκλημα. Η έρευνα παίρνει
απρόβλεπτη τροπή. Ο Μονταλμπάνο νιώθει και πάλι
έντονη μοναξιά. Η Λίβια μακριά, πολύ μακριά...

AíôñÝá
ÊáìéëëÝñé

•

Ο τρόπος της αποχώρησης του Μονταλμπάνο από
την ενεργό δράση μού ήρθε ως ιδέα στα ογδόντα
μου χρόνια, κι έτσι βρέθηκα να γράφω το βιβλίο
αυτό, που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο,
το τελευταίο βιβλίο της σειράς. Το έστειλα στον
εκδότη μου λέγοντάς του να το βάλει στο συρτάρι
και να το εκδώσει μετά τον θάνατό μου.
Αντρέα Καμιλλέρι

ÁíôñÝá ÊáìéëëÝñé

Χάρτινο φεγγάρι, Το χρώμα
του ήλιου, Οι έρευνες του
αστυνόμου Κολλούρα,
Tα φτερά της πεταλούδας,
Ίχνη στην άμμο, Το ματωμένο
χωράφι, Η ηλικία της
αβεβαιότητας, Σιωπή,
Ο χορός του γλάρου,
Προσωρινή διακοπή, Το κυνήγι
του θησαυρού, Το χαμόγελο
της Αντζέλικα, η επετειακή
έκδοση 3 υποθέσεις για τον
επιθεωρητή Μονταλμπάνο,
To παιχνίδι με τους
καθρέφτες, Ακτίνα φωτός,
Μια φωνή τη νύχτα,
H φωλιά της οχιάς, Πυραμίδα
από λάσπη, O χορός των
παρεξηγήσεων, Θάνατος
στα ανοιχτά, Η αναφορά του
Μάουρο, Η άλλη άκρη του
νήματος, Δίχτυ ασφαλείας,
Η πινακίδα, Η μέθοδος
Καταλανόττι, Γράμμα
στη Ματίλντα, Ο μάγειρας
του «Αλκυόνη» και
Ρικκαρντίνο.
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Ο Αντρέα Καμιλλέρι
γεννήθηκε στη Σικελία το
1925 και πέθανε στη Ρώμη
το 2019. Eίναι σήμερα ο πιο
πολυδιαβασμένος Ιταλός
συγγραφέας. Άργησε
ν’ αφοσιωθεί στο γράψιμο,
κι όταν το αποφάσισε, στα
εξήντα του, έγινε αμέσως ένα
μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο.
Ολόκληρη η Ιταλία, και όχι
μόνο η ιδιαίτερη πατρίδα του,
η Σικελία, αιχμαλωτίστηκε
απ’ αυτόν τον μεγάλο τεχνίτη
της πλοκής και της γλώσσας,
του «πατρικού» σικελικού
ιδιώματος.
Από τις Εκδόσεις Πατάκη
κυκλοφορούν τα βιβλία του:
Το σχήμα του νερού, Σκύλος
από τερακότα, Ο κλέφτης
της μεσημβρίας, Η φωνή
του βιολιού, Τριάντα
ημέρες με τον επιθεωρητή
Μονταλμπάνο, Το άρωμα
της νύχτας, Eκδρομή στο
Τίνταρι, Τα πορτοκάλια του
Μονταλμπάνο, O ζυθοποιός
του Πρέστον, Υποχρεωτική
πορεία, Η υπομονή της
αράχνης, H άλωση του
Μακαλλέ, Πανσιόν Εύα,
Ήλιος του Αυγούστου,
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ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΛΕΡΙ

Ρικκαρντίνο

Μετάφραση
Φωτεινή Ζερβού
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Ένα

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ άρχισε να χτυπά τη στιγμή που τον
έπαιρνε ο ύπνος, ή τουλάχιστον έτσι του φάνηκε,
αφού είχε περάσει ατέλειωτες ώρες στριφογυρίζοντας στο κρεβάτι και προσπαθώντας μάταια ν' αποκοιμηθεί. Είχε δοκιμάσει τα πάντα: μέτρησε αριθμούς, πρόβατα, δοκίμασε να θυμηθεί την πρώτη ωδή
της Ιλιάδας και όσα είχε γράψει ο Κικέρων στην εισαγωγή των Κατιλιναϊκών δημηγοριών*. Τίποτε. Μετά το Quo usque tandem, Catilina** πυκνό σκοτάδι. Η
αγιάτρευτη αϋπνία του δεν οφειλόταν σε βαρυστομαχιά ούτε σε κακές σκέψεις.
Άναψε το φως και κοίταξε το ρολόι: κόντευε πέντε το πρωί. Σίγουρα τηλεφωνούσαν από το Τμήμα,
κάτι σοβαρό θα είχε συμβεί. Σηκώθηκε αργά και πήγε ν' απαντήσει χωρίς βιασύνη.
* Λατινικά Orationes in Catilinam: τέσσερις λόγοι του Κικέρωνα
κατά του Κατιλίνα. Κατά προέκταση ο όρος «κατιλινάρια» σημαίνει την κριτική, εχθρική και βίαιη, εναντίον κάποιου. (Σ.τ.Ε.)
** Quo usque Tandem [abutere], Catilina, [patientia nostra]: Μέχρι
πότε λοιπόν, Κατιλίνα, θα εκμεταλλεύεσαι την υπομονή μας; (Σ.τ.Μ.)
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Αντρέα Καμιλλέρι

Υπήρχε μια πρίζα τηλεφώνου δίπλα από το κομοδίνο, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσε, γιατί είχε συνειδητοποιήσει ότι τα βήματα που έκανε μέχρι να φτάσει στο άλλο δωμάτιο, αν τον καλούσαν νύχτα, τον
βοηθούσαν να ξεφύγει από τα δίχτυα του ύπνου που
κρατούσαν φυλακισμένο το μυαλό του.
«Εμπρός;»
Η φωνή του ακούστηκε βραχνή και κοιμισμένη.
«Είμαι ο Ρικκαρντίνο!» είπε μια φωνή που, σε
αντίθεση με τη δική του, ήχησε ζωντανή και χαρούμενη.
Αυτό τον θύμωσε. Πώς, διάολε, μπορείς να είσαι
ξύπνιος και εύθυμος στις πέντε το πρωί; Υπήρχε επίσης μια σημαντική λεπτομέρεια: δε γνώριζε κανέναν
Ρικκαρντίνο. Άνοιξε το στόμα του για να τον στείλει
στον αγύριστο, αλλά ο Ρικκαρντίνο τον πρόλαβε.
«Πώς; Ξέχασες το ραντεβού; Είμαστε ήδη όλοι
εδώ, μπροστά από το μπαρ Αουρόρα, μόνο εσύ λείπεις! Έχει συννεφιά, αργότερα όμως ο καιρός θα
φτιάξει, θα είναι πολύ καλή μέρα!»
«Συγχωρέστε με, συγγνώμη... σε δέκα λεπτά, ένα
τέταρτο το αργότερο, θα είμαι εκεί».
Ακούμπησε το ακουστικό στη συσκευή και επέστρεψε στο κρεβάτι.
Εντάξει, δεν είχε φερθεί τίμια, θα έπρεπε να είχε
πει την αλήθεια: είχαν πάρει λάθος αριθμό, οι τύποι
μπροστά από το μπαρ Αουρόρα θα έχαναν άσκοπα
μισή μέρα περιμένοντάς τον.
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Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι
σωστό να παίρνεις λάθος νούμερο στις πέντε το πρωί
και να μένεις ατιμώρητος.
Τώρα πια δεν υπήρχε περίπτωση να ξανακοιμηθεί. Ευτυχώς που ο Ρικκαρντίνο τού είχε πει ότι η
μέρα προβλεπόταν πολύ καλή. Παρηγορήθηκε.
Το δεύτερο τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά τις έξι.
«Αστυνόμε, ζητώ συγχώρεση και κατανόηση. Τι
έκανα, σας ξύπνησα;»
«Όχι, Καταρέ, ήμουν ξύπνιος».
«Σίγουρα σίγουρα, αστυνόμε; Ή το λέτε για να
μη στεναχωρηθώ;»
«Όχι, Καταρέ, μην ανησυχείς. Σε ακούω!»
«Αστυνόμε, τώρα μόλις τηλεφώνησε ο Φάτσιο,
γιατί είπε ότι του είχαν τηλεφωνήσει».
«Εσύ γιατί μου τηλεφωνείς;»
«Γιατί ο Φάτσιο είπε σ' εμένα να τηλεφωνήσω σ'
εσάς».
«Σ' εμένα;»
«Όχι, αστυνόμε. Στον Φάτσιο».
Αν συνέχιζαν έτσι, δε θα κατάφερνε να βγάλει
άκρη. Έκλεισε και κάλεσε τον Φάτσιο στο κινητό
του.
«Τι συμβαίνει;»
«Λυπάμαι που σας ενοχλήσαμε, αστυνόμε, αλλά
πυροβόλησαν κάποιον».
«Τον σκότωσαν;»
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Αντρέα Καμιλλέρι

«Μάλιστα, δέχθηκε δύο σφαίρες στο πρόσωπο.
Καλύτερα να έρθετε εδώ».
«Δεν μπορεί να έρθει ο Αουτζέλλο;»
«Αστυνόμε, το ξεχάσατε; Πήγε στο χωριό, στα
πεθερικά του, με τη σύζυγο και τον Σαλβούτσο».
Κι αμέσως ο Μονταλμπάνο σκέφτηκε με πίκρα
ότι δεν του είχε ξανασυμβεί να ρωτάει αν ο Μιμί
Αουτζέλλο ήταν σε υπηρεσία, σημείο των καιρών ή,
μάλλον, του καιρού στον ενικό, του δικού του προσωπικού καιρού, των χρόνων που ένιωθε τώρα πια
να τον βαραίνουν. Παλιά θα προσπαθούσε με κάθε
τρόπο να κρατήσει τον Μιμί Αουτζέλλο μακριά από
την έρευνα, όχι από ζήλια ή για να του καταστρέψει
την καριέρα, αλλά γιατί δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί
του την απερίγραπτη ικανοποίηση που του πρόσφερε
το μοναχικό κυνήγι του ενόχου. Τώρα, αντίθετα, θα
του ανέθετε ευχαρίστως την έρευνα. Βέβαια, όταν
υπήρχε κάποια υπόθεση που έπρεπε ν' αναλάβει, ριχνόταν με τα μούτρα, τα έδινε όλα όπως έκανε πάντα, τώρα όμως, αν μπορούσε, θα προτιμούσε ν'
απαλλαγεί τελείως.
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν είχε
διάθεση. Έπειτα από πολλά χρόνια πείρας είχε διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε πιο ανόητος άνθρωπος από
αυτόν που πίστευε ότι η λύση ενός προβλήματος είναι η δολοφονία. Φυσικά, εκτός από τον Ντε Κουίνσυ
και το βιβλίο του Η δολοφονία ως μία εκ των καλών
τεχνών!
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Όλοι ηλίθιοι, τόσο αυτοί που σκοτώνουν από
απληστία, ζήλια, ματαιοδοξία, όσο και οι άλλοι, εκείνοι που σκοτώνουν στο όνομα της ελευθερίας, της δημοκρατίας ή, ακόμη χειρότερα, στο όνομα της θρησκείας τους. Κι αυτός είχε κουραστεί να ασχολείται
συνεχώς με ηλίθιους. Γιατί μερικές φορές ήταν πονηροί, άλλες ευφυείς, όπως έξυπνα είχε παρατηρήσει ο
Λεονάρντο Σάσα, ωστόσο πάντα ηλίθιοι παρέμεναν.
«Πού συνέβη;»
«Στη μέση του δρόμου, πριν από μια ώρα».
«Υπάρχουν μάρτυρες;»
«Ναι».
«Δηλαδή είδαν τον δολοφόνο;»
«Ότι τον είδαν, τον είδαν, αστυνόμε. Όμως φαίνεται ότι κανείς δεν είναι σε θέση να τον αναγνωρίσει».
Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μας;
Βλέπεις, αλλά δεν αναγνωρίζεις. Είσαι παρών, αλλά
δεν μπορείς να προσδιορίσεις ακριβώς. Είδες, αλλά
ακαθόριστα, γιατί είχες ξεχάσει τα γυαλιά στο σπίτι. Από την άλλη, στις μέρες μας ο άτυχος που τολμά να δηλώσει ότι έχει αναγνωρίσει έναν άντρα, παρόλο που ο δολοφόνος ήταν γυναίκα, αυτόματα καταστρέφει τη ζωή του, όχι επειδή τον κυνηγά ο
δολοφόνος που θέλει να τον εκδικηθεί, αλλά εξαιτίας της αστυνομίας, των δικαστών και των δημοσιογράφων που θα τον βασανίσουν με ερωτήσεις
στο αστυνομικό τμήμα, στο δικαστήριο και μπροστά στις κάμερες.
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Αντρέα Καμιλλέρι

«Τον ακολούθησαν;»
«Αστειεύεστε;»
Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μας; Μάλιστα, κύριε, τα είδα όλα, αλλά δεν κατάφερα να
επέμβω γιατί υποφέρω από ρευματισμούς. Από την
άλλη, πόσο κουράγιο και πόση δύναμη πρέπει να
έχεις για ν' αρχίσεις να τρέχεις άοπλος πίσω από κάποιον που μόλις έχει πυροβολήσει και του απομένει
τουλάχιστον άλλη μια σφαίρα στον μύλο του περιστρόφου;
«Ενημέρωσες τον εισαγγελέα, τον ιατροδικαστή,
τη Σήμανση;»
«Τους πάντες».
Φαινόταν καθαρά ότι προσπαθούσε να κερδίσει
χρόνο. Αλλά δεν μπορούσε να το αποφύγει. Ρώτησε
απρόθυμα:
«Πώς λέγεται ο δρόμος;».
«Οδός Ροζολίνο Πίλο, στην περιοχή...»
«Ξέρω πού βρίσκεται, έρχομαι».
Φωνάζοντας, βλαστημώντας και κορνάροντας, κατάφερε ν' ανοίξει δρόμο ανάμεσα σε περίπου πενήντα συγκεντρωμένους ανθρώπους, που εμφανίστηκαν
αμέσως σαν μύγες μόλις μυρίσουν ακαθαρσίες και
έκλειναν την πρόσβαση σε όποιον έφτανε στην οδό
Ροζολίνο Πίλο από την οδό Νίνο Μπίξιο. Την είσοδο
εμπόδιζε κυρίως ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, που
είχε τοποθετηθεί κάθετα, και υπήρχαν επίσης οι
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αστυνομικοί Ινζόλια* και Βερντίκκιο** που φύλαγαν
το σημείο, γνωστοί στο αστυνομικό τμήμα με το παρατσούκλι «επιτραπέζια κρασιά». Στην άλλη άκρη
του δρόμου, που έβγαζε στην οδό Τουκόρυ, υπήρχε
ένα δεύτερο αυτοκίνητο και το μέρος φρουρούσαν τα
«άγρια θηρία», δηλαδή οι αστυνομικοί Λούπο και
Λεόνε***. Το «κοτέτσι» του Τμήματος, δηλαδή ο
Γκάλλο και ο Γκαλλούτσο****, βρισκόταν στο κεντρικό σημείο του δρόμου μαζί με τον Φάτσιο. Στο ίδιο
σημείο, πάνω στο πλακόστρωτο διακρινόταν ένα σώμα ξαπλωμένο καταγής. Λίγο πιο πέρα, τρεις άντρες
ακουμπούσαν σ' ένα ρολό.
Από τα παράθυρα, τα μπαλκόνια, τις ταράτσες,
νέοι και γέροι, γυναίκες και άντρες, μικρά παιδιά,
σκυλιά και γατιά στέκονταν και κοιτούσαν, όλοι
έσκυβαν κινδυνεύοντας να πέσουν κάτω, προσπαθώντας να δουν καλύτερα τι είχε συμβεί. Και ακούγονταν δυνατές φωνές, γέλια, κλάματα, παρακάλια,
φασαρία που θύμιζε τη γιορτή του Σαν Καλό. Και
* Ινζόλια (Inzolia): λευκή ποικιλία σταφυλιών που καλλιεργούνται κυρίως στη δυτική Σικελία και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του γνωστού κρασιού Μαρσάλα (Marsala). (Σ.τ.Μ.)
** Βερντίκκιο (Verdicchio): λευκά σταφύλια που καλλιεργούνται
κυρίως στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας, το κρασί που
παράγουν έχει μια κιτρινοπράσινη απόχρωση από την οποία πήρε
και το όνομα. (Σ.τ.Μ.)
*** Λύκος και λιοντάρι αντίστοιχα. (Σ.τ.Ε.)
**** Κόκορας και κοκοράκι αντίστοιχα. (Σ.τ.Ε.)
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ακριβώς όπως τη μέρα της γιορτής του αγίου μερικοί
έβγαζαν φωτογραφίες, κάποιοι άλλοι τραβούσαν βίντεο τη σκηνή με τα κινητά, που σήμερα ξέρουν να
χρησιμοποιούν ακόμη και τα νεογέννητα.
Ο αστυνόμος πάρκαρε δίπλα στο πεζοδρόμιο και
βγήκε από το αυτοκίνητο.
Και αμέσως από ψηλά άκουσε έναν ζωηρό εναέριο διάλογο.
«Κοιτάξτε! Κοιτάξτε! Έφτασε ο αστυνόμος!»
«Ο Μονταλμπάνο είναι!»
«Ποιος; Ο Μονταλμπάνο; Αυτός της τηλεόρασης;»
«Όχι, ο αληθινός».
Ο Μονταλμπάνο ένιωσε ξαφνικά έντονο εκνευρισμό. Πριν από δέκα χρόνια είχε τη φαεινή ιδέα να
διηγηθεί σ' έναν συγγραφέα, ο οποίος καταγόταν από
το νησί, μια έρευνα που χρειάστηκε να διαλευκάνει,
έτσι ο συγγραφέας βασίστηκε στο συγκεκριμένο γεγονός και έγραψε ένα μυθιστόρημα. Επειδή ελάχιστοι Ιταλοί διαβάζουν βιβλία, η ιστορία δε θα είχε
συνέχεια. Και του διηγήθηκε, μην μπορώντας ν' αρνηθεί σε αυτό τον επίμονο και ενοχλητικό άνθρωπο,
μια δεύτερη, μια τρίτη και μια τέταρτη έρευνα, που
ο συγγραφέας μετέτρεψε σε μυθιστορήματα χρησιμοποιώντας μια επινοημένη γλώσσα και πολλή φαντασία. Αυτά τα μυθιστορήματα, κατά περίεργο τρόπο, έγιναν τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία στην Ιταλία και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Τότε οι
ιστορίες έγιναν τηλεοπτική σειρά με τεράστια επιτυ-
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χία. Και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή του.
Πλέον τον αναγνώριζαν όλοι και ήξεραν ποιος ήταν,
αλλά μόνον ως τηλεοπτικό χαρακτήρα. Πολύ ενοχλητικό, η ιστορία ήταν σαν να προερχόταν από κωμωδία γραμμένη από έναν άλλο Σικελό συγγραφέα, τον
Πιραντέλλο.
Ευτυχώς, ο ηθοποιός που τον ενσάρκωνε, ιδιαίτερα καλός, δεν του έμοιαζε καθόλου και εκτός των
άλλων ήταν δέκα χρόνια νεότερος (ο παλιοκερατάς!),
διαφορετικά δε θα μπορούσε να περπατήσει στον
δρόμο, σε κάθε βήμα θα τον σταματούσαν για να
υπογράψει αυτόγραφα.
«Δεν υπάρχει τρόπος να τους εμποδίσουμε να
κρέμονται από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια προσπαθώντας ν' απολαύσουν το θέαμα; Ακόμη και τα
κοράκια φέρονται με μεγαλύτερη ευπρέπεια!»
«Τι να κάνουμε, αστυνόμε; Να πυροβολήσουμε
στον αέρα;»
«Αυτοί εκεί ποιοι είναι;» ρώτησε δείχνοντας με
το κεφάλι τους τρεις τύπους που είχαν κολλήσει πάνω σ' ένα κατεβασμένο ρολό καταστήματος.
«Φίλοι του νεκρού. Ήταν μαζί του όταν τον πυροβόλησαν».
Ο Μονταλμπάνο τούς κοίταξε. Όλοι γύρω στα
τριάντα, με κοντοκουρεμένα μαλλιά, γκρι αθλητική
φόρμα και παπούτσια, φανερά γυμνασμένοι, με ηλιοκαμένο πρόσωπο. Αλλά εκείνη τη στιγμή η αθλητική
τους εμφάνιση είχε χαθεί και έστεκαν άκαμπτοι σαν
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άψυχα ανδρείκελα, σίγουρα εξαιτίας του φόβου και
του σοκ. Άρχισε όμως να αμφιβάλλει.
«Μήπως είναι στρατιωτικοί;» ρώτησε γεμάτος
ελπίδα.
Αν ήταν στρατιώτες με πολιτικά, θα μπορούσε ν'
αποχωρήσει αμέσως, αναθέτοντας την υπόθεση στους
καραμπινιέρους.
«Όχι, αστυνόμε».
Και ο νεκρός φορούσε ίδια ρούχα, μόνο που η
μπλούζα μπροστά είχε καφέ σκούρες κηλίδες, οι
οποίες είχαν δημιουργηθεί από το αίμα που λίμναζε
δίπλα του, στο πλακόστρωτο. Το πρόσωπό του είχε
κυριολεκτικά διαλυθεί. Δίπλα στο δεξί χέρι είδε ένα
κινητό.
Μόνο τότε ο Μονταλμπάνο, κοιτώντας γύρω, πρόσεξε ότι πάνω από το ρολό του μαγαζιού υπήρχε μια
επιγραφή. Έγραφε: «Μπαρ Αουρόρα».
Ένιωσε μια παράξενη βεβαιότητα, τόσο απόλυτη
όσο και ανεξήγητη, ότι ο άτυχος άνθρωπος ήταν το
ίδιο πρόσωπο που του είχε τηλεφωνήσει κατά λάθος
τα ξημερώματα.
Πλησίασε τους τρεις άντρες που έστεκαν κολλητά
ο ένας στον άλλον σαν να κρύωναν.
«Είμαι ο αστυνόμος Μονταλμπάνο. Πώς ονομαζόταν ο νεκρός;»
Οι τρεις αθλητές έδειχναν σαν υπνωτισμένοι, οι
κόρες στα ορθάνοιχτα μάτια τους κινούνταν πάνωκάτω, αριστερά-δεξιά, αλλά σίγουρα δεν έβλεπαν τί-
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ποτα. Δεν κινήθηκαν, δεν απάντησαν, ίσως δεν μπορούσαν να εστιάσουν στον άνθρωπο που στεκόταν
μπροστά τους.
«Πώς ονομαζόταν;» επανέλαβε υπομονετικά ο
Μονταλμπάνο.
Τελικά, ο ένας κατάφερε με φανερή δυσκολία να
κοιτάξει τον αστυνόμο στα μάτια.
«Ρικκάρντο Λοπρέστι» ψιθύρισε.
«Ρικκαρντίνο;» είπε ο Μονταλμπάνο.
Του φάνηκε σαν να είχε προφέρει μια μαγική λέξη, σαν να είχε συνδέσει την πρίζα που τροφοδοτούσε με ρεύμα τους τρεις άντρες.
Ξαφνικά, έπαψαν να στέκουν ακίνητοι και άκαμπτοι, απέκτησαν και πάλι ζεστασιά, χρώμα, ομιλία,
συναίσθημα, ζωή.
«Τον γνωρίζατε;» ρώτησε με τρεμάμενη φωνή
αυτός που είχε μιλήσει πρώτος.
Ο Μονταλμπάνο δεν απάντησε.
Ο δεύτερος άρχισε να λέει με σιγανή φωνή, σαν
να προσευχόταν:
«Ο Ρικκαρντίνο, Θεέ μου, ο Ρικκαρντίνο...».
Ο τρίτος δε μίλησε, αλλά άρχισε να κλαίει σιωπηλά, κρύβοντας το πρόσωπο μέσα στις παλάμες του.
Μία ακτίνα ήλιου ξαφνικά, σαν φως προβολέα,
φώτισε τον αστυνόμο και τους τρεις αθλητές. Ο Μονταλμπάνο σήκωσε το κεφάλι: η συννεφιά είχε χαθεί,
το πρωινό έπαψε να είναι σκοτεινό, άλλαζε. Ο Ρικκαρντίνο είχε προβλέψει σωστά, θα ήταν μια υπέρο-
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χη μέρα. Αλλά όχι για τον ίδιο. Ωστόσο, το γεγονός
δεν είχε πια καμία σημασία.
Σε αυτό το σημείο άρχισε ξανά ο εναέριος διάλογος.
«Τι συμβαίνει, ε, τι συμβαίνει;»
«Τι κάνουν;»
Ήταν αυτοί που έμεναν στην πολυκατοικία πάνω
από το μπαρ Αουρόρα, οι οποίοι, καθώς δεν είχαν
ορατότητα γιατί ο αστυνόμος βρισκόταν ακριβώς
από κάτω, ζητούσαν πληροφορίες από τους γείτονες
που έμεναν στα απέναντι σπίτια.
«Ο αστυνόμος μιλά με τρεις άντρες».
«Τι τους ρωτά;»
«Δεν ακούμε εδώ πάνω».
«Αυτός ο αστυνόμος δεν μπορεί να μιλά πιο δυνατά όπως εκείνος της τηλεόρασης;»
«Πιο δυνατά!» προέτρεψε ένας τύπος από κάποιο παράθυρο.
«Θέλουμε ν' ακούμε!» διαμαρτυρήθηκε ένας άλλος.
Νόμιζαν ότι παρακολουθούσαν κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα και ήθελαν να έχουν καλή εικόνα και
ήχο, σαν να είχαν πληρώσει εισιτήριο.
Ο Μονταλμπάνο ένιωθε ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να τον εκνευρίζει. Ο Φάτσιο, που τον ήξερε από
την καλή και από την ανάποδη, τον πλησίασε ανήσυχος. Ο αστυνόμος πήρε μια γρήγορη απόφαση.
«Φάτσιο, θα πάρω τους κυρίους στο Τμήμα».
«Και όταν έρθει ο εισαγγελέας...»
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«Όταν έρθει ο εισαγγελέας, να του υποβάλεις τα
σέβη μου».
Και μετά απευθύνθηκε στους τρεις άντρες:
«Ελάτε μαζί μου, εδώ δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε».
Κατευθύνθηκαν στο αυτοκίνητο, ενώ ο εναέριος
διάλογος μεταμορφώθηκε σε χαρούμενη χορωδία:
«Τους συνέλαβε! Τους συνέλαβε όλους!».
«Διάολε! Πόσο άξιος είναι αυτός ο Μονταλμπάνο!»
Προτού φτάσει στο Τμήμα, σταμάτησε μπροστά
από ένα μπαρ και προέτρεψε τους τρεις κυρίους να
πιουν ένα κονιάκ. Το ήπιαν, μολονότι εκφράσεις αηδίας εμφανίστηκαν στα πρόσωπά τους, προφανώς δε
συνήθιζαν να πίνουν ή ήταν αντίθετο με την αθλητική
δεοντολογία τους. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι μετά
το κονιάκ συνήλθαν.
«Αστυνόμε, αστυνόμε! Ο καθηγητής σάς ζήτησε!»
«Ποιος καθηγητής, Καταρέ;»
«Ο καθηγητής συγγραφέας».
«Αν ξανατηλεφωνήσει, να του πεις ότι απουσιάζω».
Αν και ζούσε στη Ρώμη, ήταν ικανός να είχε μυριστεί τη δολοφονία.
Στο γραφείο του, ο αστυνόμος έβαλε τους τρεις
άντρες να καθίσουν μπροστά του, πήρε ένα φύλλο
χαρτί και ένα στιλό και ρώτησε τον πρώτο από αριστερά:
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«Όνομα, επίθετο, επάγγελμα, διεύθυνση».
«Μάριο Λιόττα, τοπογράφος, οδός Μαρκόνι 32».
Τον δεύτερο τον έλεγαν Αλφόνσο Λικάουζι, ήταν
κι αυτός τοπογράφος και κατοικούσε στην οδό Κριστόφορο Κολόμπο· ο τρίτος ονομαζόταν Γκάσπαρε
Μπονάννο, λογιστής, το σπίτι του βρισκόταν στην
πλατεία Πλεμπισίτο 97.
«Και ο Ρικκαρντίνο Λοπρέστι;»
Ο Ρικκαρντίνο ήταν υπάλληλος στην Μπάνκα Ρετζονάλε, είχε σπουδάσει οικονομικά και έμενε στην
οδό Σιρακούζα αριθμός 3.
«Και τώρα ξεκινάμε» είπε ο Μονταλμπάνο.
Οι τρεις, που περίμεναν μιαν ανάκριση σαν αυτές
που είχαν συνηθίσει να βλέπουν στο σινεμά, παραξενεύτηκαν μόλις άκουσαν την πρώτη ερώτηση.
«Πώς γίνατε φίλοι εσείς οι τέσσερις;»
Οι τρεις άντρες κοιτάχτηκαν παραξενεμένοι. Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα ο Λιόττα, που πρέπει να
ήταν κάτι σαν εκπρόσωπος της παρέας, απάντησε.
«Γνωριστήκαμε στην πρώτη δημοτικού, ήμασταν
συμμαθητές».
«Συνεπώς, είστε όλοι από τη Βιγκάτα».
«Μάλιστα, αστυνόμε».
«Είστε συνομήλικοι;»
«Όλοι γεννημένοι το 1972».
«Και ύστερα;»
«Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και εκτός σχολείου,
οι γονείς μας έγιναν φίλοι. Δε χαθήκαμε ποτέ, παρότι
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πήγαμε σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Με λίγα λόγια, από τότε είμαστε πάντα μαζί. Ξέρετε πώς μας
αποκαλούν; Οι τέσσερις σωματοφύλακες».
«Γιατί φοράτε τα ίδια ρούχα;»
«Είναι η φόρμα της Πολισπορτίβα Βίρτους και
Λαμπόρ, είμαστε μέλη της».
«Τι σπορ κάνετε;»
«Συγκεκριμένα, κανένα. Κάνουμε πολλή γυμναστική».
«Εμένα μου αρέσει το κολύμπι» είπε ο Μονταλμπάνο και διευκρίνισε: «Αλλά όχι στην πισίνα. Στη
θάλασσα».
Οι τρεις άντρες αντάλλαξαν μια γρήγορη ματιά. Ο
διάσημος αστυνόμος μιλούσε έτσι στην τύχη, έλεγε ότι
του ερχόταν; Ή υπονοούσε κάτι που τους διέφευγε;
«Ας προχωρήσουμε. Είστε παντρεμένοι;»
«Ναι. Εγώ και ο Αλφόνσο έχουμε παντρευτεί τις
δύο αδερφές του Γκάσπαρε, ενώ ο Γκάσπαρε έχει
παντρευτεί την αδερφή μου».
«Και ο Ρικκαρντίνο;»
«Συγγνώμη, αστυνόμε, γιατί τον αποκαλείτε Ρικκαρντίνο όπως κι εμείς; Τον γνωρίζατε;»
«Τον είχα συναντήσει μερικές φορές» είπε αόριστα ο Μονταλμπάνο. Και ξαναρώτησε: «Και ο Ρικκαρντίνο;».
«Ο Ρικκαρντίνο όχι».
«Δεν ήταν παντρεμένος;»
«Ήταν, αλλά με Γερμανίδα».
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Μήπως δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες αδερφές;
«Την είχε γνωρίσει στη Γερμανία;»
«Όχι. Εδώ, στη Βιγκάτα. Είναι η μικρότερη αδερφή μιας κοπέλας που έχει παντρευτεί έναν τύπο από
τη Βιγκάτα».
Βλέπεις, ψάχνοντας όλο και κάποια ανύπαντρη
αδερφή βρίσκεις να παντρευτείς.
«Πρέπει να την ενημερώσετε».
Οι τρεις άντρες ξανακοιτάχτηκαν. Ο Λιόττα πήρε
και πάλι τον λόγο και είπε διστακτικά:
«Πρέ... πρέπει να το κάνουμε εμείς;».
«Νομίζω πως είναι το καλύτερο. Ήσασταν φίλοι,
έτσι δεν είναι;»
Οι τρεις κινήθηκαν νευρικά πάνω στις καρέκλες
τους. Ο Μονταλμπάνο κατάλαβε ότι είχε αγγίξει ένα
ευαίσθητο σημείο.

