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1

Ο ΜΕΛΤΣΟΡ βρίσκεται ακόμη στο γραφείο του και κάθε-

ται σε αναμμένα κάρβουνα, ανυπομονώντας να τελειώσει
η νυχτερινή βάρδια, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ο
συνάδελφός του που εκτελεί χρέη φρουρού στην είσοδο
του αστυνομικού τμήματος. Έχουμε δύο νεκρούς στην
αγροτική έπαυλη των Αδέλ, του ανακοινώνει.
«Ποιων Αδέλ, των Γραφικών Τεχνών Αδέλ;» ρωτάει ο
Μελτσόρ.
«Αυτών» απαντάει ο αστυνομικός. «Ξέρεις πού μένουν;»
«Κοντά στον αυτοκινητόδρομο για τη Βιλάλμπα νταλς
Aρκς, σωστά;»
«Ακριβώς».
«Είναι κανείς δικός μας εκεί;»
«Οι Ρουίθ και Μαγιόλ. Μόλις τηλεφώνησαν».
«Πηγαίνω κι εγώ».
Μέχρι εκείνη τη στιγμή η νύχτα έχει περάσει ήρεμα, ως
συνήθως. Τις πρωινές εκείνες ώρες δεν υπάρχει σχεδόν
κανείς στο αστυνομικό τμήμα και, ενόσω ο Μελτσόρ σβήνει τα φώτα, κλειδώνει το γραφείο και κατεβαίνει τις ερημικές σκάλες φορώντας το σακάκι του, η ησυχία στο αστυνομικό τμήμα είναι τόσο απόλυτη, που του φέρνει στο
•
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μυαλό τις πρώτες του μέρες εκεί, στην Τέρρα Άλτα,* όταν,
εθισμένος στη βουή της πόλης, η σιγαλιά της υπαίθρου δεν
τον άφηνε να κοιμηθεί, καταδικάζοντάς τον σε νύχτες αϋπνίας που τις αντιμετώπιζε με μυθιστορήματα και υπνωτικά χάπια. Αυτή η θύμηση επαναφέρει στον νου του μια
άλλη εικόνα, ξεχασμένη – την εικόνα του τέσσερα χρόνια
πριν, μόλις έφτασε στην Τέρρα Άλτα· επαναφέρει στη μνήμη του όμως και μια αλήθεια, ότι ο άνθρωπος εκείνος και
αυτός που είναι σήμερα είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα,
τόσο αντίθετα μεταξύ τους όσο ένας κακοποιός και ένας
νομοταγής πολίτης, όσο ο Γιάννης Αγιάννης και ο κύριος
Μαγδαληνής, ο ήρωας με τις δύο αντικρουόμενες ταυτότητες των Αθλίων, του αγαπημένου του μυθιστορήματος.
Φτάνοντας στο ισόγειο, ο Μελτσόρ παίρνει από την
οπλοθήκη το πιστόλι του, ένα Walter P99 διαμετρήματος
9 χιλιοστών, και ένα κουτί σφαίρες, και αναλογίζεται ότι
έχει πολύ καιρό να διαβάσει τους Άθλιους και ότι εκείνη

τη μέρα δε θα μπορέσει να πάρει πρωινό με τη γυναίκα
και την κόρη του.
Κατεβαίνει στο γκαράζ, μπαίνει σ’ ένα Opel Corsa και,
βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα προς την παιδική
χαρά που απλώνεται μπροστά του, τηλεφωνεί στον αστυνόμο Μπλάι.
«Το καλό που σου θέλω, να είναι πολύ σημαντικό αυτό
που έχεις να μου πεις, Ισπαναρά» γρυλίζει ο αστυνόμος
με τη φωνή νυσταγμένη. «Διαφορετικά θα σε κρεμάσω από
τα αρχίδια».
«Έχουμε δύο πτώματα στην αγροτική έπαυλη των Αδέλ»
λέει ο Μελτσόρ.
«Των Αδέλ; Ποιων Αδέλ;»
«Των Γραφικών Τεχνών Αδέλ».
«Με δουλεύεις».
«Δε σε δουλεύω» λέει ο Μελτσόρ. «Μόλις μας ειδοποίησε ένα περιπολικό. Ο Ρουίθ και ο Μαγιόλ είναι ήδη εκεί.
Κι εγώ είμαι καθ’ οδόν».
Ξυπνώντας απότομα για τα καλά, ο αστυνόμος Μπλάι
αρχίζει να του δίνει οδηγίες.
«Μη μου λες τι πρέπει να κάνω» τον διακόπτει ο Μελτσόρ. «Πες μου μόνο ένα πράγμα: Να καλέσω τον Σαλόμ
και τη σήμανση;»
«Όχι, τα τηλεφωνήματα τα αναλαμβάνω εγώ» λέει ο
αστυνόμος Μπλάι. «Πρέπει να ειδοποιήσω ένα σωρό κόσμο. Εσύ φρόντισε να διαφυλάξεις τη σκηνή του εγκλήματος, να σφραγίσεις το σπίτι…»
«Μείνε ήσυχος» τον διακόπτει ξανά ο Μελτσόρ. «Σε
πέντε λεπτά είμαι εκεί».
«Δώσε μου μισή ώρα» λέει ο αστυνόμος Μπλάι και, σαν

* Η Τέρρα Άλτα είναι μια από τις δέκα comarcas της επαρχίας της
Ταρραγόνα, μιας από τις τέσσερις επαρχίες της Αυτοδιοικούμενης
Περιφέρειας της Καταλονίας. Η comarca είναι μια εδαφική υποδιαίρεση που ορίζεται με βάση κριτήρια ανθρώπινης ή φυσικής γεωγραφίας
και αποτελείται από μια ομάδα δήμων. Πρόκειται για έναν επίσημο
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που, στην Καταλονία, τοποθετείται
ιεραρχικά μεταξύ της επαρχίας και του δήμου. Για πρώτη φορά η
Καταλονία χωρίστηκε σε comarcas το 1936, μετά από απόφαση της
Ζενεραλιτάτ, αλλά έπαψαν να ισχύουν το 1939 λόγω της νίκης των
φρανκικών στρατευμάτων κατά τον εμφύλιο πόλεμο και την απαλοιφή
των δικαιωμάτων αυτονομίας της. Από το 1977, με την ανασύσταση της
Ζενεραλιτάτ, επανήλθαν οι comarcas με αυξημένες εξουσίες σε θέματα
πολεοδομίας, αθλητισμού, υγείας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, ενώ τα
συμβούλια μπορούν να αποστέλλουν προτάσεις νόμου στο καταλανικό
περιφερειακό κοινοβούλιο. (Σ.τ.Μ.)
•
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να μη μιλάει πια στον Μελτσόρ αλλά στον εαυτό του, μουρμουρίζει: «Οι Αδέλ, τη βάψαμε. Έχει να γίνει της πουτάνας».
Χωρίς να ανάψει τη σειρήνα ή να βάλει τον φάρο στην
οροφή του Opel Corsa, ο Μελτσόρ οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους της Γκαντέζα, που κι αυτοί, σαν
τις σκάλες και τους διαδρόμους του αστυνομικού τμήματος, είναι σχεδόν έρημοι εκείνη την ώρα. Σχεδόν, αλλά όχι
εντελώς· κάθε τόσο διασταυρώνεται μ’ έναν ποδηλάτη με
στολή ποδηλάτη, μ’ έναν δρομέα με στολή δρομέα, μ’ ένα
αυτοκίνητο που κανείς δεν ξέρει αν επιστρέφει από ένα
μακρύ σαββατόβραδο ή αν αρχίζει μια ατελείωτη Κυριακή. Ξημερώνει στην Τέρρα Άλτα. Ένας σταχτής ουρανός
προμηνύει μια μέρα χωρίς ήλιο και, στο ύψος του ξενοδοχείου Piqué, ο Μελτσόρ κόβει αριστερά και βγαίνει από
την Γκαντέζα, παίρνοντας τον αυτοκινητόδρομο για τη
Βιλάλμπα νταλς Aρκς. Εκεί επιταχύνει, και λίγα λεπτά
αργότερα αφήνει πίσω του το οδόστρωμα και παίρνει
έναν χωματόδρομο που, εκατό μέτρα πιο κάτω, καταλήγει
σε μια πολυτελή αγροικία περιστοιχισμένη από έναν ψηλό πέτρινο τοίχο, σπαρμένο με κοφτερά κομμάτια γυαλιού, κυριολεκτικά πνιγμένο στον κισσό. Η μεγάλη, μακρόστενη καφέ μεταλλική πύλη του αγροκτήματος είναι
μισάνοιχτη και μπροστά της βρίσκεται ένα περιπολικό,
με τα μπλε φώτα του να αναβοσβήνουν στην αυγή· δίπλα
στο παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ο Ρουίθ φαίνεται να προσπαθεί να παρηγορήσει μια ηλικιωμένη κυρία με ινδιάνικα χαρακτηριστικά, που κάθεται σ’ ένα πέτρινο παγκάκι
και κλαίει.
Ο Μελτσόρ κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και ρωτάει
τον Ρουίθ τι συνέβη.

«Δεν ξέρω» απαντάει ο αστυφύλακας δείχνοντας τη
γυναίκα. «Η κυρία από δω είναι η μαγείρισσα του σπιτιού.
Αυτή τηλεφώνησε. Λέει ότι μέσα υπάρχουν δύο νεκροί».
Η γυναίκα τρέμει σύγκορμη και, πνιγμένη στα δάκρυα,
κλαίει με αναφιλητά, σφίγγοντας τα χέρια στην ποδιά της.
Ο Μελτσόρ επιχειρεί να την ηρεμήσει και της κάνει την
ίδια ερώτηση που της είχε κάνει και ο Ρουίθ, αλλά η μόνη
απάντηση που παίρνει είναι ένα τρομοκρατημένο βλέμμα
και ένα ακατανόητο ψέλλισμα.
«Ο Μαγιόλ;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
«Μέσα» απαντάει ο Ρουίθ.
Ο Μελτσόρ ζητάει από τον συνεργάτη του να σφραγίσει
την είσοδο και να μείνει εκεί, προσέχοντας τη γυναίκα και
περιμένοντας τους άλλους. Ύστερα δρασκελίζει την πύλη
του αγροκτήματος, που παρακολουθείται από δύο κάμερες
κλειστού κυκλώματος, και προχωράει με βήμα ταχύ σ’ ένα
μονοπάτι που οδηγεί σ’ έναν καλοφροντισμένο κήπο –ανάμεσα στο γκαζόν ξεπροβάλλουν ιτιές, μουριές και κερασιές,
τριανταφυλλιές και δακτυλίτιδες, μαργαρίτες, παιώνιες,
κρίνα, γεράνια, βιολέτες και γιασεμιά–, ώσπου ύστερα από
μια στροφή εμφανίζεται η πρόσοψη του παλιού τριώροφου
οικήματος, που διακρίνεται κι απ’ τη διασταύρωση, με τη
μεγάλη ξύλινη εξώπορτα, τα μπαλκόνια με τα κάγκελα και
μια ενιαία σοφίτα με παράθυρα στεφανωμένα από ένα
ανάγλυφο γείσωμα. Γερμένος πάνω στη μια απ’ τις κάσες
της εξώπορτας, ο Μαγιόλ μόλις τον έχει δει και, με τα πόδια ελαφρώς λυγισμένα και κρατώντας το πιστόλι με τα
δύο του χέρια –το μπλε χρώμα της στολής του ξεχωρίζει
έντονα πάνω στη σκούρα ώχρα της πρόσοψης–, φαίνεται
να του ζητάει επιτακτικά με νοήματα να πλησιάσει.
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Ο Μελτσόρ βγάζει το πιστόλι του, ενώ την ίδια στιγμή
εντοπίζει το μπαρόκ αποτύπωμα ενός ελαστικού πάνω στο
χώμα του μονοπατιού, που πλαταίνει μπροστά στη μισάνοιχτη εξώπορτα, σχηματίζοντας ένα άνοιγμα.
«Μπήκες μέσα;» ρωτάει τον Μαγιόλ γέρνοντας πάνω
στην άλλη κάσα της εξώπορτας.
«Όχι» απαντάει ο Μαγιόλ.
«Είναι μέσα κανείς;»
«Δεν ξέρω».
Ο Μελτσόρ παρατηρεί ότι η κλειδαριά της πόρτας δεν
έχει παραβιαστεί. Ύστερα παρατηρεί τον Μαγιόλ. Είναι
κάθιδρος και έχει ζωγραφισμένο στα μάτια τον φόβο.
«Έλα πίσω μου» του λέει.
Ο Μελτσόρ ρίχνει μια κλοτσιά στην εξώπορτα και μπαίνει στην αγροικία. Λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις, και
με τον Μαγιόλ να τον ακολουθεί, επιθεωρεί το μισοσκότεινο ισόγειο – ένα χολ μ’ ένα πορτ μαντό, μια κασέλα,
προθήκες με βιβλία, πολυθρόνες, ένας ανελκυστήρας, ένα
μπάνιο, δύο υπνοδωμάτια με ντουλάπες, άθικτα κρεβάτια
και κεραμικά λαβομάνα, μια καλά εφοδιασμένη κάβα.
Ύστερα ανεβαίνει στο πρώτο πάτωμα από μια φαρδιά
πέτρινη σκάλα που βγάζει σ’ ένα μεγάλο σαλόνι με μοναδικό φωτισμό μια λάμπα που κρέμεται από το ταβάνι.
Αυτό που αντικρίζει εκεί τον κάνει να χάσει για μερικά
αφόρητα δευτερόλεπτα την αίσθηση της πραγματικότητας,
και το μόνο που καταφέρνει να τον επαναφέρει είναι το
αγωνιώδες βογκητό του Μαγιόλ, που ξερνάει στο πάτωμα.
«Θεέ μου!» ψελλίζει ο αστυφύλακας, φτύνοντας άλλον
έναν αηδιαστικό πολτό από χολή και υπολείμματα φαγητού. «Μα τι συνέβη εδώ πέρα;»

Είναι η πρώτη φορά που ο Μελτσόρ παρευρίσκεται σε
σκηνή εγκλήματος απ’ όταν ήρθε στην Τέρρα Άλτα. Παλιότερα είχε παρευρεθεί σε πολλές άλλες, αλλά δε θυμάται
να είχε δει ποτέ κάτι τέτοιο.
Δύο καταματωμένες μάζες από κόκκινες και μελανιασμένες σάρκες κείτονται η μια απέναντι στην άλλη, σε μια
πολυθρόνα κι έναν καναπέ ποτισμένους μ’ ένα σβολιασμένο υγρό –ένα κράμα αίματος, σπλάχνων, χόνδρων και δέρματος– που έχει επίσης πιτσιλίσει τους τοίχους, το πάτωμα, μέχρι και την καμινάδα του τζακιού. Στον αέρα πλανιέται μια διαπεραστική μυρωδιά αίματος, μια μυρωδιά
σάρκας που έχει υποστεί βασανιστήρια, μαρτύρια, και μια
παράξενη αίσθηση, θαρρείς κι εκείνοι οι τέσσερις τοίχοι
είχαν διατηρήσει αναλλοίωτα τα ουρλιαχτά του μακελειού
στο οποίο είχαν παραστεί· αλλά την ίδια στιγμή ο Μελτσόρ
νομίζει ότι διακρίνει στην ατμόσφαιρα του δωματίου –και
ίσως αυτό να είναι που τον αναστατώνει περισσότερο– ένα
άρωμα αγαλλίασης ή ευφορίας, κάτι που δε βρίσκει τα
λόγια να το χαρακτηρίσει και που, αν τα έβρισκε, ίσως να
το χαρακτήριζε ως τα μεθεόρτια ενός μακάβριου καρναβαλιού, μιας παρανοϊκής τελετουργίας, μιας ευφρόσυνης
ανθρωποθυσίας.
Μαγεμένος, ο Μελτσόρ προχωράει προς αυτό το αποκρουστικό διπλό κουβάρι, προσπαθώντας να μην πατήσει
πάνω στα τεκμήρια (στο πάτωμα υπάρχουν δύο σκισμένα
και ποτισμένα στο αίμα κομμάτια υφάσματος, που ενδεχομένως να είχαν χρησιμοποιηθεί για να φιμώσουν κάποιον), και, φτάνοντας μπροστά στον καναπέ, με μια πρώτη ματιά διαπιστώνει ότι οι αιμόφυρτοι σωροί είναι τα
σχολαστικά βασανισμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα
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ενός άντρα και μιας γυναίκας. Τους έχουν βγάλει τα μάτια,
τους έχουν ξεριζώσει τα νύχια, τα δόντια και τα αυτιά,
τους έχουν κόψει τις ρώγες, τους έχουν ξεκοιλιάσει από
πάνω ως κάτω, τους έχουν τραβήξει έξω τα έντερα και τα
έχουν σκορπίσει παντού. Κατά τα άλλα, αρκεί μόνο να δει
κανείς τα ξασπρισμένα γκρίζα μαλλιά τους και τα λιπόσαρκα και πλαδαρά μέλη τους (ή ό,τι έχει απομείνει απ’
αυτά) για να καταλάβει ότι πρόκειται για δύο υπερήλικες.
Ο Μελτσόρ νιώθει ότι θα μπορούσε να κάτσει να κοιτάζει το θέαμα αυτό για ώρες, στο ασθενικό φως της λάμπας που κρέμεται από το ταβάνι.
«Οι Αδέλ είναι;» ρωτάει.
Ο Μαγιόλ, που έχει μείνει λίγα μέτρα πιο πίσω, πλησιάζει, και ο Μελτσόρ του επαναλαμβάνει την ερώτηση.
«Νομίζω πως ναι» απαντάει ο αστυφύλακας.
Ο Μελτσόρ έχει δει μερικές φορές φωτογραφίες των
Αδέλ στις τοπικές εφημερίδες και τα περιοδικά της περιοχής, αλλά δεν τους έχει συναντήσει ποτέ και δεν είναι σε
θέση να τους ανακαλέσει στη μνήμη του βλέποντας εκείνη
τη σφαγή.
«Μείνε εδώ και τον νου σου να μην αγγίξει κανείς τίποτε» λέει στον Μαγιόλ. «Όπου να ’ναι, έρχεται ο αστυνόμος Μπλάι. Πάω να ρίξω μια ματιά».
Η αγροικία είναι πελώρια, μοιάζει γεμάτη δωμάτια, και
την έχουν ανακαινίσει με τέτοιον τρόπο που του Μελτσόρ
του φαίνεται σαν να είναι βγαλμένη από αρχιτεκτονικό
περιοδικό, έτσι όπως έχουν διατηρήσει την παλιά δομή και
έχουν εκσυγχρονίσει το υπόλοιπο. Ανάμεσα στο πρώτο και
το δεύτερο πάτωμα, σ’ ένα δωματιάκι που ίσως κάποτε
να ήταν αποθήκη τροφίμων, ο Μελτσόρ βρίσκει έναν πίνα-

κα με διάφορα μόνιτορ σβηστά. Είναι το δωμάτιο με τα
συστήματα συναγερμού, και είναι όλα απενεργοποιημένα.
Ανεβαίνει στο δεύτερο πάτωμα και μπαίνει σε μια πελώρια ορθογώνια αίθουσα με έξι πόρτες, από τις οποίες
οι δύο είναι ορθάνοιχτες. Η μία οδηγεί σ’ ένα υπνοδωμάτιο μ’ ένα διπλό κρεβάτι, όπου βασιλεύει το χάος σαν να
έχει λεηλατηθεί – από το κρεβάτι έχουν αφαιρέσει τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, το κάλυμμα και το στρώμα, τα έχουν
ξεσκίσει και τα έχουν στοιβάξει σε μια γωνιά του δωματίου· έχουν ψάξει τις ντουλάπες, τα κομοδίνα και τα κομό
και τα έχουν αδειάσει κακήν κακώς· παντού υπάρχουν
πεταμένες καρέκλες, σκαμπό και πολυθρόνες, κλινοσκεπάσματα, ρούχα, εσώρουχα και θρύψαλα από γυαλί, πλαστικό και μέταλλο που –όπως διαπιστώνει ο Μελτσόρ αφού
τα εξετάσει– είναι υπολείμματα από κατεστραμμένα κινητά που τους έχουν αφαιρέσει την κάρτα SIM· παντού
υπάρχουν πεταμένα φιαλίδια φαρμάκων, κρέμες, καλλυντικά, παπούτσια, παντόφλες, περιοδικά, εφημερίδες, έγγραφα, σπασμένα φλιτζάνια και ποτήρια, άδειες κοσμηματοθήκες· έχουν ξηλώσει από τους τοίχους έναν πανάκριβο ξύλινο σταυρό με φίλντισι, μια ελαιογραφία της
Ιεράς Καρδίας του Ιησού και διάφορες οικογενειακές φωτογραφίες με ασημένιες κορνίζες και τις έχουν πετάξει στο
πάτωμα με τα περίτεχνα πλακάκια. Ο Μελτσόρ συμπεραίνει ότι πρόκειται για το υπνοδωμάτιο των ηλικιωμένων
και, παρατηρώντας την αταξία, αναρωτιέται αν οι δολοφόνοι ήταν απλοί κλέφτες ή αν έψαχναν κάτι που ίσως να
το βρήκαν – ίσως πάλι όχι.
Αμέσως κατευθύνεται στο άλλο δωμάτιο με τις ανοιχτές
πόρτες και ανακαλύπτει άλλο ένα πτώμα, το πτώμα μιας
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μεγαλόσωμης γυναίκας με αχυρένια μαλλιά και κατάλευκο δέρμα, που είναι καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στο
ξέστρωτο κρεβάτι, με την πλάτη ακουμπισμένη στον μεσότοιχο και το κεφάλι γερμένο στον έναν της ώμο. Η νεκρή
φοράει ένα κρεμ νυχτικό και μια γαλάζια ρόμπα, έχει τα
μάτια ορθάνοιχτα, σαν να έχει μόλις δει τον διάβολο, και
στο μέτωπο μια οπή σαν κέρμα δέκα λεπτών, από όπου
κατεβαίνει προς τη μύτη και το στόμα της μια κάθετη
κλωστή από ξεραμένο αίμα. Ο Μελτσόρ ελέγχει και τα
υπόλοιπα τέσσερα δωμάτια –ένα καθημερινό καθιστικό
και τρία υπνοδωμάτια–, αλλά δεν ανακαλύπτει σ’ αυτά
κάτι παράξενο. Ύστερα ανεβαίνει στο τρίτο πάτωμα, όπου
βρίσκεται η σοφίτα, αρχίζει να την επιθεωρεί και αμέσως
αντιλαμβάνεται ότι οι εισβολείς δεν είχαν φτάσει ως εκεί
και, προβάλλοντας σ’ ένα από τα παράθυρα, βλέπει ότι
στην πόρτα της αγροτικής έπαυλης βρίσκονται παρκαρισμένα ήδη πέντε αυτοκίνητα, οπότε αποφασίζει να κατέβει.
Ο αστυνόμος Μπλάι και ο υπαστυνόμος Σαλόμ κοιτάζουν τα πτώματα των ηλικιωμένων όταν ο Μελτσόρ τους
βρίσκει στον πρώτο όροφο. Πίσω τους τρεις συνάδελφοι
της σήμανσης ετοιμάζουν σιωπηλοί τον εξοπλισμό και τα
υλικά της δουλειάς τους. Μόλις βλέπει τον Μελτσόρ, ο
Μπλάι τον ρωτάει:
«Υπάρχουν κι άλλοι νεκροί;».
Ο αστυνόμος είναι σαράντα πέντε ετών, αλλά δείχνει
νεότερος. Φοράει ένα στενό τζιν και ένα ριγέ πουκάμισο
που τονίζει τους δικέφαλους και τους κοιλιακούς του, και
κάτω από το καραφλό κρανίο του τα καθαρά και άδολα
γαλάζια μάτια του παρατηρούν το μακελειό μ’ ένα μείγμα
απορίας και αηδίας.

«Ναι» απαντάει ο Μελτσόρ. «Μια γυναίκα. Τη σκότωσαν με μια σφαίρα στο κεφάλι, αλλά δεν τη βασάνισαν».
«Πρέπει να είναι η Ρουμάνα υπηρέτρια» συμπεραίνει
ο Μπλάι. «Η μαγείρισσα λέει ότι κοιμόταν εδώ στο σπίτι».
«Το υπνοδωμάτιο των γέρων είναι άνω κάτω» συνεχίζει
ο Μελτσόρ. «Ή τουλάχιστον αυτό που νομίζω ότι είναι το
υπνοδωμάτιό τους. Στο πάτωμα υπάρχουν κομμάτια από
σπασμένα κινητά, φρόντισαν επισταμένως να τα σπάσουν.
Είδατε τα ίχνη των ελαστικών στον κήπο;»
Ο αστυνόμος Μπλάι γνέφει καταφατικά χωρίς να πάρει
το βλέμμα του από τους Αδέλ.
«Είναι το μόνο που με προβληματίζει» λέει ο Μελτσόρ.
«Όλα τα άλλα βρομάνε επαγγελματίες».
«Ή ψυχασθενείς» προτείνει ο Μπλάι. «Για να μην πω
δαιμονισμένους. Ποιος άλλος θα σκεφτόταν να κάνει κάτι
τέτοιο;»
«Είναι το πρώτο που σκέφτηκα μόλις μπήκα μέσα»
παραδέχεται ο Μελτσόρ. «Μια τελετουργία. Τώρα όμως
δεν είμαι σίγουρος».
«Γιατί;» ρωτάει ο Μπλάι.
Ο Μελτσόρ ανασηκώνει τους ώμους.
«Δεν έχουν παραβιάσει την πόρτα» απαντάει. «Έχουν
απενεργοποιήσει τις κάμερες και τους συναγερμούς. Έσπασαν τα κινητά και πήραν τις κάρτες SIM για να μη δούμε
τις κλήσεις των γέρων. Και τους βασάνισαν σχολαστικά.
Αυτή είναι δουλειά ειδικών. Δεν αποκλείεται να ήταν και
κλοπή, ίσως να πήραν κοσμήματα και χρήματα, αν κι εγώ
δεν είδα κανένα χρηματοκιβώτιο. Ταιριάζει όμως ένα τέτοιο μακελειό με κλοπή; Ίσως να έψαχναν κάτι και γι’
αυτό να τους βασάνισαν».
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«Ίσως» λέει ο αστυνόμος Μπλάι. «Πάντως το γεγονός
ότι μπορεί να είναι επαγγελματίες δε σημαίνει ότι δεν
είναι και ψυχοπαθείς. Ούτε ότι όλο αυτό δεν ήταν μια τελετουργία. Εσύ τι λες, Σαλόμ;»
Ο υπαστυνόμος μοιάζει υπνωτισμένος από τα δύο πτώματα, φανερά ανίκανος να πιστέψει αυτό που βλέπουν τα
μάτια του. Η έκπληξη του έχει στερήσει το συνηθισμένο
γαλήνιο ύφος του. Είναι κάπως χλωμός, κάπως αναστατωμένος, και παίρνει βαθιές ανάσες από το στόμα· ένα
μικρό τρέμουλο κάνει το επάνω του χείλι να πάλλεται.
Έχει πυκνά γένια, είναι παχουλός και τα παλιομοδίτικα
γυαλιά του τον κάνουν να δείχνει πολύ πιο μεγάλος από
τον Μπλάι, κι ας είναι μόνο δύο χρόνια μεγαλύτερός του.
«Εν πρώτοις ούτε εγώ θα έλεγα ότι είναι δουλειά επαγγελματιών» απαντάει. «Ίσως να έχεις δίκιο, μπορεί να
ήταν τίποτε παλαβοί».
«Τους γνώριζες;» ρωτάει ο Μπλάι.
«Ποιους; Τους γέρους;» ρωτάει με τη σειρά του ο Σαλόμ, δείχνοντας αόριστα τα ακρωτηριασμένα πτώματα.
«Φυσικά. Η κόρη τους και ο γαμπρός τους είναι φίλοι μου.
Από πολύ παλιά». Κι απευθυνόμενος στον Μελτσόρ προσθέτει: «Και η γυναίκα σου τους γνωρίζει».
Επικρατεί μια άβολη σιωπή και ο Σαλόμ καταφέρνει
επιτέλους να ελέγξει το τρέμουλο των χειλιών του. Ο αστυνόμος Μπλάι αναστενάζει αποκαμωμένος, προτού ανακοινώσει:
«Καλώς, θα τηλεφωνήσω στην Τορτόζα. Δεν μπορούμε
να το αναλάβουμε μόνοι μας».
Ενόσω ο αστυνόμος μιλάει με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Τορτόζα, ο Μελτσόρ και ο Σαλόμ κάθονται λίγο

ακόμη και παρατηρούν με προσοχή τον χώρο του μακελειού.
«Ξέρεις τι σκέφτομαι;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
Ο Σαλόμ συνέρχεται σιγά σιγά. Ή αυτή την εντύπωση
δίνει.
«Τι;» ρωτάει.
«Αυτό που μου είπες την πρώτη μέρα που έφτασα εδώ».
«Τι σου είπα;»
«Ότι στην Τέρρα Άλτα δε συμβαίνει ποτέ τίποτα».
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Με τη βοήθεια δύο συναδέλφων από το τμήμα του, ο Μελτσόρ έχει μόλις ανακαλύψει ότι όλες οι κάμερες και οι
συναγερμοί του σπιτιού είναι σβηστοί μιάμιση μέρα επειδή είχαν απενεργοποιηθεί στις 22:48 την Παρασκευή το
βράδυ, όταν ένας αστυνομικός προβάλλει το κεφάλι του
στην πόρτα της παλιάς αποθήκης τροφίμων που είχε μετατραπεί σε αίθουσα των συστημάτων ασφαλείας.
«Ήρθε ο διοικητής Γκομά από την Τορτόζα» λέει στον
Μελτσόρ. «Ο Μπαρρέρα και ο Μπλάι θέλουν να κατέβεις».
Είναι εννέα η ώρα το πρωί και όλο το Τμήμα Ασφαλείας
της Τέρρα Άλτα, υπό τη διεύθυνση του αστυνόμου Μπλάι,
βρίσκεται σε απαρτία στην αγροικία Αδέλ, καθώς και το
μισό αστυνομικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή του, του αστυνομικού υποδιευθυντή Μπαρρέρα.
Έχουν περάσει ήδη δύο ώρες που στο σφραγισμένο σπίτι
βασιλεύει μια σιωπηλή αναμπουμπούλα. Ένστολοι αστυνομικοί και αστυνομικοί με πολιτικά πάνε κι έρχονται από
τη μια μεριά στην άλλη, ψαχουλεύουν, συζητούν, ανταλλάσσουν πληροφορίες, κρατάνε σημειώσεις, βγάζουν φω•
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«Ίσως» λέει ο αστυνόμος Μπλάι. «Πάντως το γεγονός
ότι μπορεί να είναι επαγγελματίες δε σημαίνει ότι δεν
είναι και ψυχοπαθείς. Ούτε ότι όλο αυτό δεν ήταν μια τελετουργία. Εσύ τι λες, Σαλόμ;»
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γαλήνιο ύφος του. Είναι κάπως χλωμός, κάπως αναστατωμένος, και παίρνει βαθιές ανάσες από το στόμα· ένα
μικρό τρέμουλο κάνει το επάνω του χείλι να πάλλεται.
Έχει πυκνά γένια, είναι παχουλός και τα παλιομοδίτικα
γυαλιά του τον κάνουν να δείχνει πολύ πιο μεγάλος από
τον Μπλάι, κι ας είναι μόνο δύο χρόνια μεγαλύτερός του.
«Εν πρώτοις ούτε εγώ θα έλεγα ότι είναι δουλειά επαγγελματιών» απαντάει. «Ίσως να έχεις δίκιο, μπορεί να
ήταν τίποτε παλαβοί».
«Τους γνώριζες;» ρωτάει ο Μπλάι.
«Ποιους; Τους γέρους;» ρωτάει με τη σειρά του ο Σαλόμ, δείχνοντας αόριστα τα ακρωτηριασμένα πτώματα.
«Φυσικά. Η κόρη τους και ο γαμπρός τους είναι φίλοι μου.
Από πολύ παλιά». Κι απευθυνόμενος στον Μελτσόρ προσθέτει: «Και η γυναίκα σου τους γνωρίζει».
Επικρατεί μια άβολη σιωπή και ο Σαλόμ καταφέρνει
επιτέλους να ελέγξει το τρέμουλο των χειλιών του. Ο αστυνόμος Μπλάι αναστενάζει αποκαμωμένος, προτού ανακοινώσει:
«Καλώς, θα τηλεφωνήσω στην Τορτόζα. Δεν μπορούμε
να το αναλάβουμε μόνοι μας».
Ενόσω ο αστυνόμος μιλάει με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Τορτόζα, ο Μελτσόρ και ο Σαλόμ κάθονται λίγο

ακόμη και παρατηρούν με προσοχή τον χώρο του μακελειού.
«Ξέρεις τι σκέφτομαι;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
Ο Σαλόμ συνέρχεται σιγά σιγά. Ή αυτή την εντύπωση
δίνει.
«Τι;» ρωτάει.
«Αυτό που μου είπες την πρώτη μέρα που έφτασα εδώ».
«Τι σου είπα;»
«Ότι στην Τέρρα Άλτα δε συμβαίνει ποτέ τίποτα».
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τογραφίες, βιντεοσκοπούν, ψάχνουν για δακτυλικά αποτυπώματα ή βάζουν αριθμημένες καρτελίτσες στα σημεία
όπου βρίσκουν –ή όπου νομίζουν ότι έχουν βρει– πειστήρια,
προσπαθώντας να διαφυλάξουν ανέπαφη τη σκηνή του
εγκλήματος ή να απομονώσουν ή να αποσαφηνίσουν στοιχεία που θα τους χρησιμεύσουν για να το διαλευκάνουν.
Στην εξώπορτα της αγροικίας δύο ένστολοι απαγορεύουν
από ώρα την είσοδο στους περίεργους και τους δημοσιογράφους, που συνωθούνται ολοένα περισσότεροι. Η μέρα
προβλέπεται ζεστή και υγρή· στον πρωινό γκριζωπό ουρανό έχουν εμφανιστεί βαριά, απειλητικά σύννεφα.
Στο σαλόνι του πρώτου ορόφου ο διοικητής Μπαρρέρα
και ο αστυνόμος Μπλάι συζητούν μ’ έναν άντρα που, απ’
ό,τι συμπεραίνει ο Μελτσόρ, πρέπει να είναι ο αστυνομικός
υποδιευθυντής Γκομά, ο νέος διοικητής της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας της Τορτόζα. Δίπλα του έχει μια ξερακιανή
τριαντάρα με ύφος σκληρό και κοντά καστανά και κατσαρά μαλλιά. Κρατάει στα χέρια της ένα iPad και έχει στην
κλείδα ένα τατουάζ με μια κόκκινη καρδιά που τη διαπερνάει ένα βέλος. Είναι η αστυνόμος Πίρες. Ο Μελτσόρ τη
γνωρίζει από μια σύσκεψη στην Τορτόζα, αλλά ποτέ δεν
είχε προσέξει το τατουάζ της, εκτός κι αν το είχε κάνει πρόσφατα. Οι τέσσερις αρχηγοί παρατηρούν τα κατακρεουργημένα πτώματα των ηλικιωμένων, ενώ διάφοροι αστυνομικοί της σήμανσης, με ολόσωμες λευκές στολές, μπλε γάντια και ποδονάρια και πράσινες μάσκες, πηγαινοέρχονται
πυρετωδώς γύρω τους, πεσμένοι με τα μούτρα στη δουλειά,
αμίλητοι ή μιλώντας ψιθυριστά. Ο Μελτσόρ στέκεται δυο
βήματα πιο πέρα, βέβαιος ότι ο διοικητής Μπαρρέρα και
ο αστυνόμος Μπλάι αφήνουν χρόνο στους νεοφερμένους

να επεξεργαστούν τη μακάβρια σκηνή, και αναρωτιέται
πόση ώρα θα χρειάζονταν για να περιεργαστούν τους νεκρούς. Ο αστυνόμος Μπλάι εκθέτει λεπτομερώς τα μαρτύρια στα οποία φαίνεται να έχουν υποβληθεί τα σώματα των
Αδέλ, σαν να μην ήταν οφθαλμοφανή για όλους, ώσπου
ξάφνου αντιλαμβάνεται την παρουσία του Μελτσόρ. Ο
Μπλάι τον συστήνει στον διοικητή Γκομά, που του σφίγγει
το χέρι με ένα μείγμα περιέργειας και καχυποψίας.
«Εσείς είστε ο πρώτος ερευνητής που έφτασε εδώ;»
«Ναι» λέει ο Μελτσόρ. «Είχα βάρδια όταν με ειδοποίησαν».
«Πείτε μου τι γνωρίζετε».
Ο Μελτσόρ αρχίζει να του λέει, ενώ στρέφουν την πλάτη στα πτώματα και απομακρύνονται προς τη μέση του
σαλονιού, ακολουθούμενοι από τους υπόλοιπους. Δίπλα
τους η αστυνόμος Πίρες κρατάει σημειώσεις στο iPad της
και ο αστυνόμος Μπλάι διευκρινίζει ή σχολιάζει κάθε τόσο την αφήγηση του Μελτσόρ, χωρίς ποτέ να τη διαψεύσει.
Όταν ο Μελτσόρ τελειώνει, ο διοικητής Γκομά σκέφτεται
για λίγο και ύστερα ζητάει από τον διοικητή Μπαρρέρα
και τον αστυνόμο Μπλάι να αφήσουν δύο άντρες στην είσοδο της αγροικίας και να συγκεντρώσουν το υπόλοιπο
δυναμικό στο ισόγειο.
Πέντε λεπτά αργότερα ένας κύκλος από αστυνομικούς
έχει σχηματιστεί γύρω από τον διοικητή Γκομά και τον
διοικητή Μπαρρέρα στο σαλόνι του ισογείου, και ο Γκομά
αρχίζει να τους μιλάει. Απευθύνεται σε όλους, αλλά προπάντων στην ομάδα της σήμανσης. Ο διοικητής υπόσχεται
ότι θα είναι πολύ σύντομος. Λέει πως ό,τι και να πει για
τη σημασία αυτής της υπόθεσης και τον αντίκτυπο που
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σίγουρα θα έχει στα μέσα ενημέρωσης θα είναι λίγο. Λέει
ότι σ’ αυτή την υπόθεση διακυβεύονται πολλά για όλους
τους. Λέει ότι τους περιμένουν δύσκολες μέρες, με πολλή
δουλειά, ότι εκείνοι από μόνοι τους δε θα μπορέσουν να
τα βγάλουν πέρα και ότι μέσα στη μέρα θα έρθουν ενισχύσεις από την Τορτόζα. Λέει ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάξουν όσο καλύτερα γίνεται τη σκηνή του εγκλήματος,
και γι’ αυτό, εκτός από τους τεχνικούς της σήμανσης, όσο
λιγότεροι ανέβουν στους επάνω ορόφους τόσο το καλύτερο. Λέει ότι οι τεχνικοί της σήμανσης πρέπει να χωρίσουν
το σπίτι σε ζώνες και να το ερευνήσουν ως την τελευταία
του γωνία, χιλιοστό το χιλιοστό, ώστε να μην τους ξεφύγει
ούτε ένα στοιχείο, όσο μικρό κι αν είναι, όσο ασήμαντο κι
αν φαίνεται. Δείχνει την αστυνόμο Πίρες και λέει ότι τη
διεξαγωγή της έρευνας και τη σύνταξη της έκθεσης θα τις
αναλάβει εκείνη, οπότε χρειάζεται έναν αστυνομικό από
τη σήμανση της Τέρρα Άλτα που θα συγκεντρώνει τα αποδεικτικά στοιχεία και θα της τα παραδίδει. Ο Γκομά ρωτάει με το βλέμμα τον αστυνόμο Μπλάι.
«Σιρβέντ» λέει ο Μπλάι απευθυνόμενος σ’ έναν αστυνομικό που από το άνοιγμα της κουκούλας της στολής του
προβάλλει το οβάλ πρόσωπό του και τα πεταχτά σκιουρίσια του μάτια. «Αναλαμβάνεις εσύ;»
Ο Σιρβέντ λέει ναι. Ικανοποιημένος, ο διοικητής Γκομά
σαρώνει με το βλέμμα την αίθουσα γύρω του, σαν να θέλει
να σκανάρει όλους τους υφισταμένους του. Είναι ένας
άντρας μετρίου αναστήματος, με μάτια ψυχρά και μαλλιά
γκρίζα, άψογα χτενισμένα με τη χωρίστρα αριστερά· φοράει ένα μπεζ τζιν κοστούμι, ένα λευκό πουκάμισο με
καφέ γραβάτα κι ένα ζευγάρι τετράγωνα και μικρά γυαλιά,

χωρίς σκελετό, που του προσδίδουν έναν αόριστο ακαδημαϊκό αέρα.
«Τελειώσαμε» καταλήγει ο διοικητής. «Επαναλαμβάνω,
και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ρωτήστε. Έγινα σαφής;»
Όλος ο κόσμος κατανεύει.
«Πάμε λοιπόν».
Η ομάδα διασκορπίζεται στην έπαυλη μέσα σ’ ένα σούσουρο από ομιλίες, αλλά ο Γκομά διατάζει τον Μελτσόρ
να μη φύγει.
«Για πείτε μου κάτι» του ζητάει ο Γκομά όταν πια μένουν μόνοι με τον διοικητή Μπαρρέρα, την αστυνόμο Πίρες
και τον αστυνόμο Μπλάι. «Γιατί πιστεύετε ότι πρόκειται
για δουλειά επαγγελματιών;»
«Επειδή δεν έχουν κάνει λάθη» απαντάει ο Μελτσόρ.
«Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Το μόνο είναι τα ίχνη των
ελαστικών».
«Είναι Continental» παρεμβαίνει ο Μπλάι. «Αλλά δε
νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε τη μάρκα
του αυτοκινήτου».
«Ίσως να μην ήταν λάθος» υπαινίσσεται ο Γκομά. «Θέλω να πω» σπεύδει να διευκρινίσει «μου φαίνεται ότι
παραείναι τρανταχτό για να είναι λάθος. Ίσως να το έκαναν επίτηδες, για να μας αποπροσανατολίσουν».
Η παρατήρηση του διοικητή οδηγεί σε μια σιωπή, την
οποία σπάει ο αστυνόμος Μπλάι.
«Για μένα δεν είναι τόσο προφανές ότι πρόκειται για
επαγγελματίες» διαφωνεί.
«Ούτε για μένα» τον σιγοντάρει ο διοικητής Μπαρρέρα.
«Εξάλλου υπάρχουν αποτυπώματα παντού».
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σίγουρα θα έχει στα μέσα ενημέρωσης θα είναι λίγο. Λέει
ότι σ’ αυτή την υπόθεση διακυβεύονται πολλά για όλους
τους. Λέει ότι τους περιμένουν δύσκολες μέρες, με πολλή
δουλειά, ότι εκείνοι από μόνοι τους δε θα μπορέσουν να
τα βγάλουν πέρα και ότι μέσα στη μέρα θα έρθουν ενισχύσεις από την Τορτόζα. Λέει ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάξουν όσο καλύτερα γίνεται τη σκηνή του εγκλήματος,
και γι’ αυτό, εκτός από τους τεχνικούς της σήμανσης, όσο
λιγότεροι ανέβουν στους επάνω ορόφους τόσο το καλύτερο. Λέει ότι οι τεχνικοί της σήμανσης πρέπει να χωρίσουν
το σπίτι σε ζώνες και να το ερευνήσουν ως την τελευταία
του γωνία, χιλιοστό το χιλιοστό, ώστε να μην τους ξεφύγει
ούτε ένα στοιχείο, όσο μικρό κι αν είναι, όσο ασήμαντο κι
αν φαίνεται. Δείχνει την αστυνόμο Πίρες και λέει ότι τη
διεξαγωγή της έρευνας και τη σύνταξη της έκθεσης θα τις
αναλάβει εκείνη, οπότε χρειάζεται έναν αστυνομικό από
τη σήμανση της Τέρρα Άλτα που θα συγκεντρώνει τα αποδεικτικά στοιχεία και θα της τα παραδίδει. Ο Γκομά ρωτάει με το βλέμμα τον αστυνόμο Μπλάι.
«Σιρβέντ» λέει ο Μπλάι απευθυνόμενος σ’ έναν αστυνομικό που από το άνοιγμα της κουκούλας της στολής του
προβάλλει το οβάλ πρόσωπό του και τα πεταχτά σκιουρίσια του μάτια. «Αναλαμβάνεις εσύ;»
Ο Σιρβέντ λέει ναι. Ικανοποιημένος, ο διοικητής Γκομά
σαρώνει με το βλέμμα την αίθουσα γύρω του, σαν να θέλει
να σκανάρει όλους τους υφισταμένους του. Είναι ένας
άντρας μετρίου αναστήματος, με μάτια ψυχρά και μαλλιά
γκρίζα, άψογα χτενισμένα με τη χωρίστρα αριστερά· φοράει ένα μπεζ τζιν κοστούμι, ένα λευκό πουκάμισο με
καφέ γραβάτα κι ένα ζευγάρι τετράγωνα και μικρά γυαλιά,

χωρίς σκελετό, που του προσδίδουν έναν αόριστο ακαδημαϊκό αέρα.
«Τελειώσαμε» καταλήγει ο διοικητής. «Επαναλαμβάνω,
και η παραμικρή λεπτομέρεια μετράει. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ρωτήστε. Έγινα σαφής;»
Όλος ο κόσμος κατανεύει.
«Πάμε λοιπόν».
Η ομάδα διασκορπίζεται στην έπαυλη μέσα σ’ ένα σούσουρο από ομιλίες, αλλά ο Γκομά διατάζει τον Μελτσόρ
να μη φύγει.
«Για πείτε μου κάτι» του ζητάει ο Γκομά όταν πια μένουν μόνοι με τον διοικητή Μπαρρέρα, την αστυνόμο Πίρες
και τον αστυνόμο Μπλάι. «Γιατί πιστεύετε ότι πρόκειται
για δουλειά επαγγελματιών;»
«Επειδή δεν έχουν κάνει λάθη» απαντάει ο Μελτσόρ.
«Τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Το μόνο είναι τα ίχνη των
ελαστικών».
«Είναι Continental» παρεμβαίνει ο Μπλάι. «Αλλά δε
νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε τη μάρκα
του αυτοκινήτου».
«Ίσως να μην ήταν λάθος» υπαινίσσεται ο Γκομά. «Θέλω να πω» σπεύδει να διευκρινίσει «μου φαίνεται ότι
παραείναι τρανταχτό για να είναι λάθος. Ίσως να το έκαναν επίτηδες, για να μας αποπροσανατολίσουν».
Η παρατήρηση του διοικητή οδηγεί σε μια σιωπή, την
οποία σπάει ο αστυνόμος Μπλάι.
«Για μένα δεν είναι τόσο προφανές ότι πρόκειται για
επαγγελματίες» διαφωνεί.
«Ούτε για μένα» τον σιγοντάρει ο διοικητής Μπαρρέρα.
«Εξάλλου υπάρχουν αποτυπώματα παντού».
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«Στοιχηματίζω ότι τα περισσότερα θα είναι των θυμάτων» λέει ο Μελτσόρ. «Ή της οικογένειάς τους».
«Μιας και μιλάμε για την οικογένεια» παρεμβαίνει ο
Γκομά. «Την έχουμε ειδοποιήσει;»
«Όχι ακόμη» λέει ο Μπλάι.
«Και τι περιμένουμε;» ρωτάει ο Γκομά. «Όταν τους
ειδοποιήσετε, πάρτε και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.
Και ύστερα πάρτε τα αποτυπώματα όλων όσοι πέρασαν
από το σπίτι τις τελευταίες δύο μέρες. Έτσι θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε από τα αποτυπώματα των δολοφόνων. Αν υποθέσουμε ότι θα βρούμε κανένα».
Η αστυνόμος Πίρες καταγράφει στο iPad της τις εντολές
του διοικητή, και ο αστυνόμος Μπλάι στρέφεται δεξιά
αριστερά, αναζητώντας κάποιον με το βλέμμα· δεν τον
βρίσκει και φεύγει από το σαλόνι. Χωρίς να πει τίποτε, ο
διοικητής Γκομά κατευθύνεται στο επάνω πάτωμα και
ζητάει από τον Μελτσόρ να τον ακολουθήσει· πίσω τους
ανεβαίνουν ο διοικητής Μπαρρέρα και η αστυνόμος Πίρες.
Μόλις μπαίνει στο σαλόνι όπου βρίσκονται τα πτώματα,
ο Γκομά μένει για μια στιγμή να τα κοιτάζει και ύστερα
δείχνει μια λιμνούλα με ένα παχύρρευστο υγρό πάνω στο
πάτωμα.
«Μπορεί κανείς να μου πει τι είναι αυτό;» ρωτάει.
«Ο αστυφύλακας που μπήκε μαζί μου έκανε εμετό»
απαντάει ο Μελτσόρ.
«Και δεν είναι ο μόνος» επισημαίνει ο διοικητής Μπαρρέρα. «Μόνο που οι υπόλοιποι ήμασταν πιο διακριτικοί».
Ο διοικητής Γκομά παρατηρεί με μια δόση ειρωνείας
τον συνάδελφό του, που αποστρέφει το βλέμμα δυσαρεστημένος.

«Έπρεπε να με είχαν προειδοποιήσει» παραπονιέται ο
Μπαρρέρα χαϊδεύοντας την κοιλιά του. «Μόλις είχα φάει
πρωινό κι έβγαλα τα σωθικά μου».
Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Τέρρα Άλτα
δίνει διαταγή να καθαρίσουν τη λιμνούλα, αλλά την παίρνει πίσω πριν προλάβει ο Γκομά να του υπενθυμίσει ότι
δεν πρέπει να αγγίξουν τίποτε σ’ εκείνο το σαλόνι προτού
ολοκληρώσει η σήμανση τη δουλειά της. Ο αστυνόμος Μπλάι
επιστρέφει κοντά τους.
«Θα συγκροτήσω μια ομάδα έρευνας» τους ανακοινώνει ο διοικητής Γκομά. «Εμείς θα διαθέσουμε πέντε άντρες
και την αστυνόμο. Θα χρειαστώ να μου δανείσετε κι εσείς
άλλους δύο».
«Όσους χρειάζεσαι» λέει ο διοικητής Μπαρρέρα.
Ο Γκομά δείχνει τον Μελτσόρ.
«Ο ένας θα είναι αυτό το παλικάρι» λέει. «Και θέλω
ακόμη έναν που να γνωρίζει καλά την περιοχή. Και να
μένει εδώ».
«Έχω τον άνθρωπό σας» λέει ο αστυνόμος Μπλάι. «Είναι φίλος της οικογένειας».
«Της οικογένειας Αδέλ;»
«Ναι».
«Πέστε του να έρθει».
«Μόλις τον διέταξα να πάει να τους πει τα νέα».
«Πέστε του να γυρίσει πίσω».
Ο Μπλάι απομακρύνεται και πάλι από την ομάδα για
να μιλήσει στο τηλέφωνο και επιστρέφει αμέσως. Σε λίγο
εμφανίζεται ο Σαλόμ. Ο διοικητής Γκομά του δίνει το χέρι, δείχνει τα πτώματα των δύο γέρων και τον ρωτάει αν
τους γνωρίζει.
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«Μιας και μιλάμε για την οικογένεια» παρεμβαίνει ο
Γκομά. «Την έχουμε ειδοποιήσει;»
«Όχι ακόμη» λέει ο Μπλάι.
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από το σπίτι τις τελευταίες δύο μέρες. Έτσι θα μπορέσουμε να τα ξεχωρίσουμε από τα αποτυπώματα των δολοφόνων. Αν υποθέσουμε ότι θα βρούμε κανένα».
Η αστυνόμος Πίρες καταγράφει στο iPad της τις εντολές
του διοικητή, και ο αστυνόμος Μπλάι στρέφεται δεξιά
αριστερά, αναζητώντας κάποιον με το βλέμμα· δεν τον
βρίσκει και φεύγει από το σαλόνι. Χωρίς να πει τίποτε, ο
διοικητής Γκομά κατευθύνεται στο επάνω πάτωμα και
ζητάει από τον Μελτσόρ να τον ακολουθήσει· πίσω τους
ανεβαίνουν ο διοικητής Μπαρρέρα και η αστυνόμος Πίρες.
Μόλις μπαίνει στο σαλόνι όπου βρίσκονται τα πτώματα,
ο Γκομά μένει για μια στιγμή να τα κοιτάζει και ύστερα
δείχνει μια λιμνούλα με ένα παχύρρευστο υγρό πάνω στο
πάτωμα.
«Μπορεί κανείς να μου πει τι είναι αυτό;» ρωτάει.
«Ο αστυφύλακας που μπήκε μαζί μου έκανε εμετό»
απαντάει ο Μελτσόρ.
«Και δεν είναι ο μόνος» επισημαίνει ο διοικητής Μπαρρέρα. «Μόνο που οι υπόλοιποι ήμασταν πιο διακριτικοί».
Ο διοικητής Γκομά παρατηρεί με μια δόση ειρωνείας
τον συνάδελφό του, που αποστρέφει το βλέμμα δυσαρεστημένος.

«Έπρεπε να με είχαν προειδοποιήσει» παραπονιέται ο
Μπαρρέρα χαϊδεύοντας την κοιλιά του. «Μόλις είχα φάει
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Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Τέρρα Άλτα
δίνει διαταγή να καθαρίσουν τη λιμνούλα, αλλά την παίρνει πίσω πριν προλάβει ο Γκομά να του υπενθυμίσει ότι
δεν πρέπει να αγγίξουν τίποτε σ’ εκείνο το σαλόνι προτού
ολοκληρώσει η σήμανση τη δουλειά της. Ο αστυνόμος Μπλάι
επιστρέφει κοντά τους.
«Θα συγκροτήσω μια ομάδα έρευνας» τους ανακοινώνει ο διοικητής Γκομά. «Εμείς θα διαθέσουμε πέντε άντρες
και την αστυνόμο. Θα χρειαστώ να μου δανείσετε κι εσείς
άλλους δύο».
«Όσους χρειάζεσαι» λέει ο διοικητής Μπαρρέρα.
Ο Γκομά δείχνει τον Μελτσόρ.
«Ο ένας θα είναι αυτό το παλικάρι» λέει. «Και θέλω
ακόμη έναν που να γνωρίζει καλά την περιοχή. Και να
μένει εδώ».
«Έχω τον άνθρωπό σας» λέει ο αστυνόμος Μπλάι. «Είναι φίλος της οικογένειας».
«Της οικογένειας Αδέλ;»
«Ναι».
«Πέστε του να έρθει».
«Μόλις τον διέταξα να πάει να τους πει τα νέα».
«Πέστε του να γυρίσει πίσω».
Ο Μπλάι απομακρύνεται και πάλι από την ομάδα για
να μιλήσει στο τηλέφωνο και επιστρέφει αμέσως. Σε λίγο
εμφανίζεται ο Σαλόμ. Ο διοικητής Γκομά του δίνει το χέρι, δείχνει τα πτώματα των δύο γέρων και τον ρωτάει αν
τους γνωρίζει.
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«Στην Τέρρα Άλτα όλος ο κόσμος τούς γνωρίζει» λέει
ο Σαλόμ. «Ο τόπος μας είναι μικρός».
«Εννοώ προσωπικά».
«Ναι» κατανεύει ο Σαλόμ. «Γεννήθηκα στην Γκαντέζα
και ζω εδώ σχεδόν όλη μου τη ζωή, όπως κι αυτοί. Ή μάλλον όπως ο Αδέλ, επειδή η γυναίκα του δεν είναι από δω,
αν και έχει ζήσει όλη της τη ζωή στην Τέρρα Άλτα. Αυτούς
όμως που γνωρίζω καλύτερα είναι την κόρη τους και τον
γαμπρό τους. Κυρίως τον γαμπρό τους. Είμαστε στενοί
φίλοι».
«Δεν είχαν άλλα παιδιά;»
«Όχι. Ούτε άλλους συγγενείς. Απ’ όσο γνωρίζω τουλάχιστον».
Ο διοικητής Γκομά τον ρωτάει αν αληθεύει ότι η οικογένεια Αδέλ είναι η πιο πλούσια της περιοχής. Ο Σαλόμ
κατανεύει ξανά.
«Ο γέρος ήταν κορυφαίος επιχειρηματίας» λέει. «Η
μισή Γκαντέζα είναι δική του. Και οι Γραφικές Τέχνες Αδέλ
φυσικά».
«Κατασκευάζουν χάρτινες συσκευασίες» παρεμβαίνει
ο διοικητής Μπαρρέρα. «Χάρτινες θηκούλες για μάφιν, δίσκους ζαχαροπλαστικής, κουτιά για σοκολατάκια, χάρτινα
κουτιά και φόρμες για αυγά και αμυγδαλωτά. Τέτοια πράγματα. Είναι η πιο σημαντική επιχείρηση της Τέρρα Άλτα».
«Το κύριο εργοστάσιο βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο Λα Πλάνα, στα περίχωρα της Γκαντέζα» προσθέτει ο
Σαλόμ. «Έχουν επίσης θυγατρικές σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής».
«Ποιος ασχολούνταν με όλα αυτά;» ρωτάει ο διοικητής
Γκομά.

«Ποιος έκανε κουμάντο;» ρωτάει με τη σειρά του ο Σαλόμ.
Ο Γκομά γνέφει καταφατικά.
«Ο γέρος» απαντάει ο υπαστυνόμος. «Υπάρχει επίσης
ένας διευθυντής που είναι μαζί του από παλιά και ο λόγος
του μετράει πολύ. Εκείνος έχει τον γενικό έλεγχο. Και ο
γαμπρός του, που είναι διευθύνων σύμβουλος».
«Ο γαμπρός είναι ο φίλος σας» θυμάται ο Γκομά.
«Ναι» λέει ο Σαλόμ. «Λέγεται Αλμπέρτ Φερρέρ. Αλλά
αυτός που έκανε κουμάντο ήταν ο γέρος. Όλες τις σημαντικές αποφάσεις εξακολουθούσε να τις παίρνει εκείνος».
«Πόσων χρονών ήταν;» ρωτάει ο Γκομά.
«Δεν ξέρω ακριβώς» απαντάει ο Σαλόμ. «Αλλά σίγουρα πάνω από ενενήντα».
Ο διοικητής ανασηκώνει τα φρύδια, κυρτώνει τα χείλη και
κουνάει ελαφρά το κεφάλι, εντυπωσιασμένος από το δεδομένο. Ύστερα στρέφεται προς τα δύο πτώματα, λες και θέλει
να βεβαιωθεί ότι εξακολουθούν να είναι εκεί. Το ίδιο κάνει
και η αστυνόμος Πίρες· έχει σταματήσει να κρατάει σημειώσεις και παρατηρεί πλαγίως τον Γκομά. Λίγα βήματα από
την ομάδα, ο διοικητής Μπαρρέρα και ο αστυνόμος Μπλάι
μιλούν μεταξύ τους. Ο Μελτσόρ καρφώνεται στο τατουάζ
της κλείδας της αστυνόμου και διαπιστώνει ότι επάνω του
έχει γραμμένο κάτι, αλλά δεν καταφέρνει να το διαβάσει.
«Θέλω μια πλήρη αναφορά για τις επιχειρήσεις της οικογένειας» ζητάει ξάφνου ο διοικητής Γκομά από την
αστυνόμο Πίρες, που ξαναρχίζει να γράφει. «Για την απογευματινή σύσκεψη. Τι ώρα την έχεις συγκαλέσει;»
«Στις πέντε» απαντάει εκείνη χωρίς να σηκώσει τα
μάτια από το iPad της.
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«Στην Τέρρα Άλτα όλος ο κόσμος τούς γνωρίζει» λέει
ο Σαλόμ. «Ο τόπος μας είναι μικρός».
«Εννοώ προσωπικά».
«Ναι» κατανεύει ο Σαλόμ. «Γεννήθηκα στην Γκαντέζα
και ζω εδώ σχεδόν όλη μου τη ζωή, όπως κι αυτοί. Ή μάλλον όπως ο Αδέλ, επειδή η γυναίκα του δεν είναι από δω,
αν και έχει ζήσει όλη της τη ζωή στην Τέρρα Άλτα. Αυτούς
όμως που γνωρίζω καλύτερα είναι την κόρη τους και τον
γαμπρό τους. Κυρίως τον γαμπρό τους. Είμαστε στενοί
φίλοι».
«Δεν είχαν άλλα παιδιά;»
«Όχι. Ούτε άλλους συγγενείς. Απ’ όσο γνωρίζω τουλάχιστον».
Ο διοικητής Γκομά τον ρωτάει αν αληθεύει ότι η οικογένεια Αδέλ είναι η πιο πλούσια της περιοχής. Ο Σαλόμ
κατανεύει ξανά.
«Ο γέρος ήταν κορυφαίος επιχειρηματίας» λέει. «Η
μισή Γκαντέζα είναι δική του. Και οι Γραφικές Τέχνες Αδέλ
φυσικά».
«Κατασκευάζουν χάρτινες συσκευασίες» παρεμβαίνει
ο διοικητής Μπαρρέρα. «Χάρτινες θηκούλες για μάφιν, δίσκους ζαχαροπλαστικής, κουτιά για σοκολατάκια, χάρτινα
κουτιά και φόρμες για αυγά και αμυγδαλωτά. Τέτοια πράγματα. Είναι η πιο σημαντική επιχείρηση της Τέρρα Άλτα».
«Το κύριο εργοστάσιο βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο Λα Πλάνα, στα περίχωρα της Γκαντέζα» προσθέτει ο
Σαλόμ. «Έχουν επίσης θυγατρικές σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής».
«Ποιος ασχολούνταν με όλα αυτά;» ρωτάει ο διοικητής
Γκομά.

«Ποιος έκανε κουμάντο;» ρωτάει με τη σειρά του ο Σαλόμ.
Ο Γκομά γνέφει καταφατικά.
«Ο γέρος» απαντάει ο υπαστυνόμος. «Υπάρχει επίσης
ένας διευθυντής που είναι μαζί του από παλιά και ο λόγος
του μετράει πολύ. Εκείνος έχει τον γενικό έλεγχο. Και ο
γαμπρός του, που είναι διευθύνων σύμβουλος».
«Ο γαμπρός είναι ο φίλος σας» θυμάται ο Γκομά.
«Ναι» λέει ο Σαλόμ. «Λέγεται Αλμπέρτ Φερρέρ. Αλλά
αυτός που έκανε κουμάντο ήταν ο γέρος. Όλες τις σημαντικές αποφάσεις εξακολουθούσε να τις παίρνει εκείνος».
«Πόσων χρονών ήταν;» ρωτάει ο Γκομά.
«Δεν ξέρω ακριβώς» απαντάει ο Σαλόμ. «Αλλά σίγουρα πάνω από ενενήντα».
Ο διοικητής ανασηκώνει τα φρύδια, κυρτώνει τα χείλη και
κουνάει ελαφρά το κεφάλι, εντυπωσιασμένος από το δεδομένο. Ύστερα στρέφεται προς τα δύο πτώματα, λες και θέλει
να βεβαιωθεί ότι εξακολουθούν να είναι εκεί. Το ίδιο κάνει
και η αστυνόμος Πίρες· έχει σταματήσει να κρατάει σημειώσεις και παρατηρεί πλαγίως τον Γκομά. Λίγα βήματα από
την ομάδα, ο διοικητής Μπαρρέρα και ο αστυνόμος Μπλάι
μιλούν μεταξύ τους. Ο Μελτσόρ καρφώνεται στο τατουάζ
της κλείδας της αστυνόμου και διαπιστώνει ότι επάνω του
έχει γραμμένο κάτι, αλλά δεν καταφέρνει να το διαβάσει.
«Θέλω μια πλήρη αναφορά για τις επιχειρήσεις της οικογένειας» ζητάει ξάφνου ο διοικητής Γκομά από την
αστυνόμο Πίρες, που ξαναρχίζει να γράφει. «Για την απογευματινή σύσκεψη. Τι ώρα την έχεις συγκαλέσει;»
«Στις πέντε» απαντάει εκείνη χωρίς να σηκώσει τα
μάτια από το iPad της.
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«Τι λες, θα προλάβεις;» ρωτάει ο Γκομά.
Η Πίρες τον διαβεβαιώνει πως ναι, και ο διοικητής,
απευθυνόμενος στον Μελτσόρ και τον Σαλόμ, προσθέτει:
«Σας θέλω κι εσάς τους δύο εκεί. Στο αστυνομικό τμήμα,
εννοώ».
Ο Μελτσόρ και ο Σαλόμ γνέφουν καταφατικά.
«Για πείτε μου» συνεχίζει ο Γκομά απευθυνόμενος τώρα στον Σαλόμ. «Οι Αδέλ πρέπει να είχαν πολλούς εχθρούς,
έτσι δεν είναι;»
Η ερώτηση φαίνεται να φέρνει σε αμηχανία τον υπαστυνόμο· ο διοικητής διευκρινίζει:
«Ανθρώπους που να ήθελαν το κακό τους. Ανθρώπους
που να τους μισούσαν».
«Πολλούς δε νομίζω» απαντάει ο Σαλόμ. «Γιατί το
λέτε αυτό;»
«Επειδή οι πλούσιοι συνήθως έχουν πολλούς εχθρούς»
εξηγεί ο Γκομά. «Όσο πιο πλούσιος είναι κανείς, τόσο περισσότερους εχθρούς έχει».
«Δε νομίζω ότι ήταν η περίπτωση των Αδέλ» λέει ο
Σαλόμ με έναν μορφασμό δισταγμού. «Τουλάχιστον όχι
εδώ, στην Τέρρα Άλτα. Μην ξεχνάτε ότι έδιναν δουλειά σε
πολύ κόσμο, οι μισοί κάτοικοι της περιοχής δουλεύουν για
εκείνους. Εξάλλου ήταν και πολύ θρησκευόμενοι. Ανήκαν
στο Opus Dei,* αν και το έκαναν πολύ διακριτικά. Έτσι
ήταν πάντα, διακριτικοί άνθρωποι. Και μετρημένοι. Και

είχαν καλές σχέσεις με όλους. Βοηθούσαν όλον τον κόσμο.
Όχι, πιστεύω ότι εδώ ήταν μάλλον αγαπητοί. Και η οικογένειά τους επίσης».
Ο διοικητής Μπαρρέρα και ο αστυνόμος Μπλάι επιβεβαιώνουν το πόρισμα του υπαστυνόμου με στοιχεία και
προσωπικές εντυπώσεις που η αστυνόμος Πίρες φαίνεται
να τις σημειώνει, μάλλον συνοπτικά, στο iPad της. Όταν η
ανταλλαγή απόψεων καταλαγιάζει, ο Σαλόμ ανακοινώνει:
«Καλώς, πρέπει να πάω να ενημερώσω την οικογένεια».
«Πηγαίνετε, πηγαίνετε» τον προτρέπει ο Γκομά. «Και
μην ξεχάσετε να πάρετε αποτυπώματα απ’ όλους. Μπλάι,
τηλεφωνήσατε στον δικαστή;»*
«Αμέσως μετά από εσάς» απαντάει ο Μπλάι. «Μου
είπε να τον ειδοποιήσουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι».
«Εντάξει, τώρα μπορείτε να τον ειδοποιήσετε».
Ο αστυνόμος Μπλάι κατευθύνεται σε μια γωνιά την
οποία έχει ήδη ερευνήσει η σήμανση για να μιλήσει στο
τηλέφωνο με την ησυχία του και διασταυρώνεται με έναν
αστυφύλακα που έρχεται να βρει τον διοικητή Μπαρρέρα,
ο οποίος, μόλις ακούει το μήνυμά του, ζητάει συγγνώμη
και βγαίνει μαζί του από το σαλόνι. Από την άλλη, ο διοι-

* Opus Dei (Έργον Θεού), πανίσχυρη και αμφιλεγόμενη χριστιανική
οργάνωση που ιδρύθηκε από τον Χοσεμαρία Εσκριβά δε Μπαλαγουέρ
υ Άλμπας το 1928 και αναγνωρίστηκε από τον πάπα Πίο ΙΒ΄ το 1950.
Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 80.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.
(Σ.τ.Μ.)
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* Οι αρμοδιότητες των δικαστών και των εισαγγελέων στην Ισπανία
κατανέμονται διαφορετικά από των δικαστικών λειτουργών της Ελλάδας. Στην Ισπανία ο δικαστής είναι αυτός που εποπτεύει και παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών, αποφασίζει αν μια υπόθεση θα
αρχειοθετηθεί ή θα σταλεί στο ακροατήριο, και όχι ο εισαγγελέας,
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Από τον συγγραφέα πληροφορηθήκαμε
ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια αναθεώρηση των
αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δικαστικούς λειτουργούς, δίχως να έχει
ακόμη ολοκληρωθεί. (Σ.τ.Μ.)
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εννοώ».
Ο Μελτσόρ και ο Σαλόμ γνέφουν καταφατικά.
«Για πείτε μου» συνεχίζει ο Γκομά απευθυνόμενος τώρα στον Σαλόμ. «Οι Αδέλ πρέπει να είχαν πολλούς εχθρούς,
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Η ερώτηση φαίνεται να φέρνει σε αμηχανία τον υπαστυνόμο· ο διοικητής διευκρινίζει:
«Ανθρώπους που να ήθελαν το κακό τους. Ανθρώπους
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ανταλλαγή απόψεων καταλαγιάζει, ο Σαλόμ ανακοινώνει:
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«Πηγαίνετε, πηγαίνετε» τον προτρέπει ο Γκομά. «Και
μην ξεχάσετε να πάρετε αποτυπώματα απ’ όλους. Μπλάι,
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κητής Γκομά αρχίζει να δίνει εντολές στην αστυνόμο Πίρες,
οπότε εκείνη τη στιγμή ο Μελτσόρ αποφασίζει να φύγει
για να συνεχίσει τη δουλειά του. Προτού προλάβει να απομακρυνθεί, ο Γκομά τον σταματάει ξανά.
«Περιμένετε» λέει. «Δεν έχω τελειώσει μαζί σας».
Ο Μελτσόρ περιμένει. Εν τω μεταξύ δύο μέλη της σήμανσης της Τορτόζα, με τα βαλιτσάκια τους ανά χείρας,
μπαίνουν στο σαλόνι, μένουν μερικά δευτερόλεπτα καθηλωμένοι μπροστά στα πτώματα των Αδέλ, ύστερα κατευθύνονται προς τον Σιρβέντ και συζητούν μαζί του, ενώ
ταυτόχρονα αρχίζουν να φορούν τις στολές τους, τα γάντια,
τα ποδονάρια και τις μάσκες τους. Δίπλα στον Μελτσόρ,
μια συνάδελφος της σήμανσης έχει ήδη αρχίσει να περνάει
με ένα πινέλο έναν μπουφέ, ψάχνοντας για δακτυλικά
αποτυπώματα. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο της αστυνόμου
Πίρες, ο διοικητής Γκομά της γνέφει να το απαντήσει.
«Ένα λεπτό» δικαιολογείται η αστυνόμος ανασηκώνοντας τον δείκτη της. «Είναι ο Λόπεθ, ο εκπρόσωπος Τύπου».
Ο διοικητής Γκομά πιάνει από το μπράτσο τον Μελτσόρ
και τον οδηγεί σε μια γωνιά του σαλονιού, δίπλα στη σκάλα που ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο.
«Ο Μπαρρέρα και ο Μπλάι μου είπαν ποιος είσαι» λέει
περνώντας απροειδοποίητα στον ενικό.
Ο Γκομά του έχει αφήσει το μπράτσο· πίσω από τους
φακούς των γυαλιών του, τα ψυχρά μάτια του έχουν γίνει
παγωμένα, ανακριτικά. Ο Μελτσόρ μαντεύει σε τι αναφέρεται ο διοικητής, αλλά το μόνο που κάνει είναι να συνεχίσει να τον κοιτάζει στα μάτια.
«Είχα ακούσει πολλά για σένα» του εξομολογείται ο

Γκομά. «Πόσος καιρός έχει περάσει από τα τρομοκρατικά
χτυπήματα; Τέσσερα πέντε χρόνια;»
Ο Μελτσόρ απαντάει ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια.
«Τότε έπραξες σωστά» συνεχίζει ο διοικητής, αρχίζοντας να κουνάει το κεφάλι του ξανά. «Θέλει γερά κότσια
για να κάνεις κάτι τέτοιο. Σε συγχαίρω». Βγάζει τα γυαλιά του, θολώνει με την ανάσα του τους φακούς τους και,
ενόσω χρησιμοποιεί την άκρη ενός μαντιλιού για να τους
καθαρίσει, διευκρινίζει: «Αλλά δεν ακούγονται μόνο καλά
πράγματα για σένα. Το ξέρεις, έτσι δεν είναι;».
Ο Μελτσόρ το ξέρει, εννοείται, επειδή ξέρει ότι, κυρίως
από τότε που πήγε στην Τέρρα Άλτα, κυκλοφορούν ένα
σωρό φήμες για εκείνον, οι περισσότερες ανακριβείς. Για
μια στιγμή σκέφτεται αυτές που μπορεί να ήταν αληθινές
και είναι έτοιμος να απαντήσει στον Γκομά ότι ναι, το ξέρει, μόνο και μόνο για να μπορέσει να προσθέσει ότι δεν
είναι πια αυτός που ήταν, ότι μέσα σ’ εκείνα τα τέσσερα
χρόνια είχε αλλάξει, ότι τώρα πια έχει γυναίκα και κόρη
και μια ζωή διαφορετική. Επειδή όμως είναι βέβαιος ότι
δε θα καταφέρει να τα πει όλα αυτά στον διοικητή όπως
πρέπει να τα πει, κι επειδή επιπλέον δε θέλει μπελάδες,
τελικά σωπαίνει.
Ο Γκομά αφήνει να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα και
φοράει ξανά τα γυαλιά του.
«Αυτό που θέλω να πω είναι να μην έχεις αυταπάτες»
εξηγεί στον Μελτσόρ κοιτάζοντάς τον στα μάτια. «Ορισμένοι ξεχνούν ότι αυτή εδώ η δουλειά είναι ομαδική. Εγώ
όχι. Εγώ το έχω πάντα υπόψη μου. Ελπίζω το ίδιο κι εσύ,
τουλάχιστον όσο θα είσαι μαζί μου. Είδες ότι σε επέλεξα
για να με βοηθήσεις σ’ αυτή την υπόθεση. Αυτό σημαίνει
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κητής Γκομά αρχίζει να δίνει εντολές στην αστυνόμο Πίρες,
οπότε εκείνη τη στιγμή ο Μελτσόρ αποφασίζει να φύγει
για να συνεχίσει τη δουλειά του. Προτού προλάβει να απομακρυνθεί, ο Γκομά τον σταματάει ξανά.
«Περιμένετε» λέει. «Δεν έχω τελειώσει μαζί σας».
Ο Μελτσόρ περιμένει. Εν τω μεταξύ δύο μέλη της σήμανσης της Τορτόζα, με τα βαλιτσάκια τους ανά χείρας,
μπαίνουν στο σαλόνι, μένουν μερικά δευτερόλεπτα καθηλωμένοι μπροστά στα πτώματα των Αδέλ, ύστερα κατευθύνονται προς τον Σιρβέντ και συζητούν μαζί του, ενώ
ταυτόχρονα αρχίζουν να φορούν τις στολές τους, τα γάντια,
τα ποδονάρια και τις μάσκες τους. Δίπλα στον Μελτσόρ,
μια συνάδελφος της σήμανσης έχει ήδη αρχίσει να περνάει
με ένα πινέλο έναν μπουφέ, ψάχνοντας για δακτυλικά
αποτυπώματα. Όταν χτυπάει το τηλέφωνο της αστυνόμου
Πίρες, ο διοικητής Γκομά της γνέφει να το απαντήσει.
«Ένα λεπτό» δικαιολογείται η αστυνόμος ανασηκώνοντας τον δείκτη της. «Είναι ο Λόπεθ, ο εκπρόσωπος Τύπου».
Ο διοικητής Γκομά πιάνει από το μπράτσο τον Μελτσόρ
και τον οδηγεί σε μια γωνιά του σαλονιού, δίπλα στη σκάλα που ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο.
«Ο Μπαρρέρα και ο Μπλάι μου είπαν ποιος είσαι» λέει
περνώντας απροειδοποίητα στον ενικό.
Ο Γκομά του έχει αφήσει το μπράτσο· πίσω από τους
φακούς των γυαλιών του, τα ψυχρά μάτια του έχουν γίνει
παγωμένα, ανακριτικά. Ο Μελτσόρ μαντεύει σε τι αναφέρεται ο διοικητής, αλλά το μόνο που κάνει είναι να συνεχίσει να τον κοιτάζει στα μάτια.
«Είχα ακούσει πολλά για σένα» του εξομολογείται ο

Γκομά. «Πόσος καιρός έχει περάσει από τα τρομοκρατικά
χτυπήματα; Τέσσερα πέντε χρόνια;»
Ο Μελτσόρ απαντάει ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια.
«Τότε έπραξες σωστά» συνεχίζει ο διοικητής, αρχίζοντας να κουνάει το κεφάλι του ξανά. «Θέλει γερά κότσια
για να κάνεις κάτι τέτοιο. Σε συγχαίρω». Βγάζει τα γυαλιά του, θολώνει με την ανάσα του τους φακούς τους και,
ενόσω χρησιμοποιεί την άκρη ενός μαντιλιού για να τους
καθαρίσει, διευκρινίζει: «Αλλά δεν ακούγονται μόνο καλά
πράγματα για σένα. Το ξέρεις, έτσι δεν είναι;».
Ο Μελτσόρ το ξέρει, εννοείται, επειδή ξέρει ότι, κυρίως
από τότε που πήγε στην Τέρρα Άλτα, κυκλοφορούν ένα
σωρό φήμες για εκείνον, οι περισσότερες ανακριβείς. Για
μια στιγμή σκέφτεται αυτές που μπορεί να ήταν αληθινές
και είναι έτοιμος να απαντήσει στον Γκομά ότι ναι, το ξέρει, μόνο και μόνο για να μπορέσει να προσθέσει ότι δεν
είναι πια αυτός που ήταν, ότι μέσα σ’ εκείνα τα τέσσερα
χρόνια είχε αλλάξει, ότι τώρα πια έχει γυναίκα και κόρη
και μια ζωή διαφορετική. Επειδή όμως είναι βέβαιος ότι
δε θα καταφέρει να τα πει όλα αυτά στον διοικητή όπως
πρέπει να τα πει, κι επειδή επιπλέον δε θέλει μπελάδες,
τελικά σωπαίνει.
Ο Γκομά αφήνει να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα και
φοράει ξανά τα γυαλιά του.
«Αυτό που θέλω να πω είναι να μην έχεις αυταπάτες»
εξηγεί στον Μελτσόρ κοιτάζοντάς τον στα μάτια. «Ορισμένοι ξεχνούν ότι αυτή εδώ η δουλειά είναι ομαδική. Εγώ
όχι. Εγώ το έχω πάντα υπόψη μου. Ελπίζω το ίδιο κι εσύ,
τουλάχιστον όσο θα είσαι μαζί μου. Είδες ότι σε επέλεξα
για να με βοηθήσεις σ’ αυτή την υπόθεση. Αυτό σημαίνει
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ότι σε εμπιστεύομαι. Μου είπαν ότι μπορώ να σου έχω
εμπιστοσύνη, ελπίζω να μη με απογοητεύσεις. Τέλος πάντων, το μόνο που θέλω από εσένα είναι να είσαι κι εσύ
ένα μέλος της ομάδας μου. Μόνον αυτό. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Με κατάλαβες;»
Ο Μελτσόρ γνέφει καταφατικά.
«Είναι σημαντικό να το καταλάβεις» επιμένει ο Γκομά.
«Αν δεν το καταλαβαίνεις, πες το μου. Θα σε βγάλω από
την υπόθεση και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Θα είναι καλύτερα για όλους. Και για σένα και για μένα. Και για την
υπόθεση».
Ο Μελτσόρ γνέφει καταφατικά και πάλι. Ένα χαμόγελο ικανοποίησης αφήνει να φανούν τα δόντια του αστυνόμου.
«Τέλεια» λέει. «Χαίρομαι που καταλαβαινόμαστε».
Η αστυνόμος Πίρες έχει λίγα δευτερόλεπτα που έχει
κλείσει το τηλέφωνο και περιμένει σε μια διακριτική απόσταση να τελειώσει η μυστική σύσκεψη των δύο αντρών.
Τώρα τους πλησιάζει, αλλά, προτού φτάσει δίπλα τους, ο
διοικητής Γκομά επανέρχεται από τον ενικό στον πληθυντικό, συνειδητοποιώντας ότι η αστυνόμος μπορεί να τους
ακούσει.
«Αν είχατε βάρδια το βράδυ, δε θα έχετε κοιμηθεί καθόλου» του λέει.
«Όχι» παραδέχεται ο Μελτσόρ.
«Περιμένετε να έρθει ο δικαστής» του ζητάει ο διοικητής. «Θέλω να του πείτε αυτά που είπατε και σ’ εμένα.
Ύστερα πηγαίνετε να φάτε κάτι και να ξεκουραστείτε λιγάκι. Το απόγευμα σας χρειάζομαι φρέσκο φρέσκο».
Η ομάδα του δικαστικού προσέρχεται στην αγροικία

λίγο μετά τις έντεκα το πρωί. Ειδοποιημένοι για την άφιξή τους από έναν αστυνομικό, οι αστυνομικοί υποδιευθυντές Γκομά και Μπαρρέρα τους υποδέχονται στον κήπο,
συνοδεία των αστυνόμων Μπλάι και Πίρες. Ο Μελτσόρ και
ο Σαλόμ τους παρακολουθούν εξ αποστάσεως, από την
πόρτα του σπιτιού. Την ομάδα αποτελούν ο ιατροδικαστής,
ο δικαστικός γραμματέας και ο δικαστής, ένας παχύσαρκος άντρας, στρογγυλοπρόσωπος και σχεδόν καραφλός,
που συγκρατεί το παντελόνι του με τιράντες και ο οποίος,
αφού συζητήσει για δυο λεπτά με τον Γκομά, αρχίζει να
προχωράει επικεφαλής της ομάδας προς τη σκηνή του
εγκλήματος. Περνώντας δίπλα από τον Μελτσόρ και τον
Σαλόμ, ο Γκομά τους διατάζει με μια κίνηση να τους ακολουθήσουν. Υπακούουν, κι έτσι, όταν μπαίνουν στο σαλόνι όπου βρίσκονται τα δύο πτώματα, παρατηρούν προσεκτικά τις διαφορετικές αντιδράσεις των άρτι αφιχθέντων
στη φρικαλεότητα που τους περιμένει εκεί: Ενώ ο δικαστής
–που ήδη ασθμαίνει λόγω της προσπάθειάς του να ανέβει
με τα πόδια τις σκάλες και σκουπίζει τον ιδρώτα από το
πρόσωπό του με ένα άσπρο μαντίλι– παρατηρεί την αποτρόπαια σκηνή ακίνητος, με τα μάτια γουρλωμένα και το
στόμα ορθάνοιχτο, όπως κάνει λίγο πολύ και ο δικαστικός
γραμματέας, ο ιατροδικαστής, βυθισμένος σε μια επαγγελματική απάθεια, ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά, εξετάζοντας λεπτομερώς εκείνη την κτηνωδία, θαρρείς και
δεν είναι ιατροδικαστής αλλά μαθηματικός, θαρρείς κι
αυτά που έχει μπροστά του δεν είναι δύο κατακρεουργημένα σώματα αλλά μια διπλή δευτεροβάθμια εξίσωση.
«Κύριε, ελέησον!» αναφωνεί ο δικαστής. «Τι στον διάτανο είναι αυτό!»
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Ο Μελτσόρ γνέφει καταφατικά.
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εγκλήματος. Περνώντας δίπλα από τον Μελτσόρ και τον
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Λίγο αργότερα, προτού σχεδόν προλάβουν ο δικαστής
και ο γραμματέας να συνέλθουν από την έκπληξη, αρχίζει
η ετοιμασία για τη μεταφορά των πτωμάτων. Φορώντας
για προστασία ένα ζευγάρι γαλάζια γάντια και μια γκρίζα ιατρική ποδιά, ο ιατροδικαστής εξετάζει τα υπολείμματα των Αδέλ, και ο δικαστής, εξακολουθώντας να σκουπίζει τους κροτάφους του με το μαντίλι, ζητάει από τον
διοικητή Γκομά να του εξηγήσει λεπτομερώς τι ξέρουν.
«Προτιμώ να το κάνει αυτός». Ο Γκομά δείχνει τον
Μελτσόρ. «Ήταν ο πρώτος που έφτασε στον τόπο του
εγκλήματος».
Ο δικαστής αντιλαμβάνεται την παρουσία του Μελτσόρ.
Οι δύο άντρες συναντιούνται αρκετά συχνά στο δικαστήριο,
αλλά ο Μελτσόρ δεν είναι βέβαιος ότι ο δικαστής τον γνωρίζει με το όνομά του.
«Πες μου, παιδί μου» του λέει ο δικαστής. «Είμαι όλος
αυτιά».

«Συναντήσαμε την Ελίζα Κλιμέν με τη μητέρα της στην
πλατεία» απαντάει η Όλγα. «Την κάλεσαν να πάει στο
σπίτι τους να παίξουν».
Ο Μελτσόρ παριστάνει ότι εκπλήσσεται.
«Σοβαρά;» ρωτάει.
«Ναι!» αναφωνεί η Τιτίκα. «Μπορώ να πάω, μπαμπάκα;»
Τώρα ο Μελτσόρ παριστάνει ότι διστάζει.
«Α, δεν ξέρω, μικρούλα μου» λέει.
«Έλα, σε παρακαλώ, μπαμπάκα» τον ικετεύει η Τιτίκα
σφαδάζοντας στην αγκαλιά του. «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ!»
Του Μελτσόρ του ξεφεύγει ένα γέλιο.
«Εντάξει» λέει τελικά, και σ’ ένα ξέσπασμα ευγνωμοσύνης η Τιτίκα του κολλάει ένα φιλί στο μάγουλο. «Αλλά
με μια προϋπόθεση».
Η Τιτίκα γέρνει λίγο πίσω το πρόσωπό της και τον κοιτάζει ανήσυχη.
«Ποια;» ρωτάει.
«Να μου δώσεις ένα φιλάκι».
Η Τιτίκα χαμογελάει – ένα χαμόγελο αστραφτερό, που
της φωτίζει το πρόσωπο.
«Αφού σου έδωσα!»
«Κι άλλο».
Η Τιτίκα τον φιλάει.
«Πιο δυνατά» λέει ο Μελτσόρ.
Η Τιτίκα κολλάει με όλη της τη δύναμη το στόμα της
στο μάγουλο του πατέρα της.
«Πιο δυνατά» επαναλαμβάνει ο Μελτσόρ.
Εκνευρισμένη, η Τιτίκα στραβομουτσουνιάζει.

Καθώς σκαλίζει με το κλειδί την κλειδαρότρυπα, ο Μελτσόρ ακούει μια φωνή μέσα από το σπίτι. Δευτερόλεπτα
αργότερα κρατάει την κόρη του στην αγκαλιά, κρεμασμένη από τον λαιμό του, να τον φιλάει λαχανιασμένη σαν να
είχε τρέξει στην κούρσα των εκατό μέτρων. Χωρίς καν να
τον χαιρετήσει, η Τιτίκα προσπαθεί να του εξηγήσει κάτι
που ο Μελτσόρ δεν το κατανοεί· τελικά καταλαβαίνει ότι
τον ρωτάει αν μπορεί να πάει στο σπίτι μιας φίλης της.
«Έλα, μπαμπά, σε παρακαλώ!»
Μπαίνουν στην κουζίνα. Ο Μελτσόρ ρωτάει με το βλέμμα τη γυναίκα του.
•
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«Πιο δυνατά» επαναλαμβάνει ο Μελτσόρ.
Εκνευρισμένη, η Τιτίκα στραβομουτσουνιάζει.
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αργότερα κρατάει την κόρη του στην αγκαλιά, κρεμασμένη από τον λαιμό του, να τον φιλάει λαχανιασμένη σαν να
είχε τρέξει στην κούρσα των εκατό μέτρων. Χωρίς καν να
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«Μαμά, πες του!» διαμαρτύρεται.
Ο Μελτσόρ αφήνει την κόρη του κάτω και της δίνει ένα
χαϊδευτικό μπατσάκι στον πισινό. Πάνω στο τραπέζι της
κουζίνας υπάρχουν δύο πιάτα με υπολείμματα ζυμαρικών,
ένα άδειο ποτήρι, ένα κολονάτο ποτήρι μισογεμάτο με
κόκκινο κρασί και ένα μισογεμάτο μπουκάλι νερού.
«Φάγατε κιόλας;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
«Φυσικά» απαντάει η Όλγα. «Δεν ξέραμε τι ώρα θα
επέστρεφες, κι όπου να ’ναι θα έρθει η Ελίζα με τη μαμά
της. Κάτι σου αφήσαμε κι εσένα όμως».
«Ευτυχώς» λέει ο Μελτσόρ. «Επειδή, αν δεν υπάρχει
φαΐ…» –σκύβει, βγάζει έναν βρυχηθμό σαν θηρίο και, δείχνοντας τα δόντια του, απλώνει δυο απειλητικά χέρια προς
το μέρος της Τιτίκα, κάνοντας τα δάχτυλά του να μοιάζουν
με νύχια– «θα φάω εσάς τις δυο».
Η Τιτίκα στριγκλίζει και, τρέμοντας φοβισμένη, τρέχει
γελώντας να κρυφτεί πίσω από τη μητέρα της. Ο Μελτσόρ
γελάει κι εκείνος, ευχαριστημένος που έχει καταφέρει να
τρομάξει την κόρη του, που βγάζει το ένα της ματάκι πίσω
από τα πόδια της γυναίκας του για να δει τι γίνεται.
«Πρέπει να είσαι ψόφιος από την πείνα και τη νύστα»
λέει η Όλγα.
«Περίπου» λέει ο Μελτσόρ καθώς σηκώνεται όρθιος.
«Άντε, αφήστε με να κάνω ένα ντους».
Ενόσω σαπουνίζεται κάτω από το νερό, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού και, όταν επιστρέφει στην κουζίνα με
τις πιτζάμες του, η Τιτίκα έχει πια φύγει και στο τραπέζι
τον περιμένει ένα αχνιστό πιάτο πένες με κιμά και ένα
παγωμένο κουτί Κόκα-Κόλα.
«Τι φρίκη αυτό με τους Αδέλ!» αναφωνεί η Όλγα.

«Πώς το έμαθες;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
«Τι πώς το έμαθα; Όλο το χωριό βουίζει, η είδηση είναι
παντού. Έχει να ακουστεί τόσο πολύ η Τέρρα Άλτα από
τον καιρό της μάχης του Έβρου. Ξέρετε ποιος μπορεί να
το έκανε;»
«Δεν έχουμε ιδέα».
«Δεν έχετε κανένα στοιχείο;»
«Κανένα. Αλλά μην ανησυχείς. Θα τους πιάσουμε».
Καθισμένη σταυροπόδι πλάι του και με την πλάτη ακουμπισμένη στον τοίχο, η Όλγα του λέει αυτά που άκουσε το
πρωί στο ραδιόφωνο, πίνοντας γουλιά γουλιά το κρασί της.
Φοράει μια άσπρη μπλούζα κι ένα ξεφτισμένο μπλουτζίν
και έχει τα ίσια, όχι πολύ μακριά, σκούρα μαλλιά της
πιασμένα στον αυχένα μ’ ένα πιαστράκι. Ο Μελτσόρ την
ακούει κατεβάζοντας κάθε τόσο τις πένες με μεγάλες γουλιές Κόκα-Κόλα, απολαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο
εκφράζεται, κατάπληκτος που μια γυναίκα σαν αυτή είναι
δική του και μόνο δική του – τόσο όμορφη, μορφωμένη,
ευγενική.
Στα τριάντα σχεδόν χρόνια του ο Μελτσόρ νιώθει συχνά
ότι, από τότε που γνώρισε την Όλγα, η ζωή του δεν είναι
αυτή που του είχε ορίσει η μοίρα, ότι η μητέρα του τον
είχε γεννήσει για εκείνη την ελεεινή ζωή που έκανε μέχρι
να πάει στην Τέρρα Άλτα, και ότι έκτοτε σφετερίζεται μια
ξένη ζωή, φωτεινή, απείρως καλύτερη απ’ αυτή που του
αντιστοιχούσε. Καμιά φορά βλέπει εφιάλτες με την άλλη
του ζωή και υποφέρει, ξυπνάει κάθιδρος μες στη νύχτα
και, ύστερα από μια στιγμή πανικού, σαστισμένος συνειδητοποιεί, με απερίγραπτη ανακούφιση, ότι βρίσκεται εκεί,
στο σπίτι του στην Γκαντέζα, με τη γυναίκα του να κοιμά-
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«Φυσικά» απαντάει η Όλγα. «Δεν ξέραμε τι ώρα θα
επέστρεφες, κι όπου να ’ναι θα έρθει η Ελίζα με τη μαμά
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φαΐ…» –σκύβει, βγάζει έναν βρυχηθμό σαν θηρίο και, δείχνοντας τα δόντια του, απλώνει δυο απειλητικά χέρια προς
το μέρος της Τιτίκα, κάνοντας τα δάχτυλά του να μοιάζουν
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Η Τιτίκα στριγκλίζει και, τρέμοντας φοβισμένη, τρέχει
γελώντας να κρυφτεί πίσω από τη μητέρα της. Ο Μελτσόρ
γελάει κι εκείνος, ευχαριστημένος που έχει καταφέρει να
τρομάξει την κόρη του, που βγάζει το ένα της ματάκι πίσω
από τα πόδια της γυναίκας του για να δει τι γίνεται.
«Πρέπει να είσαι ψόφιος από την πείνα και τη νύστα»
λέει η Όλγα.
«Περίπου» λέει ο Μελτσόρ καθώς σηκώνεται όρθιος.
«Άντε, αφήστε με να κάνω ένα ντους».
Ενόσω σαπουνίζεται κάτω από το νερό, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού και, όταν επιστρέφει στην κουζίνα με
τις πιτζάμες του, η Τιτίκα έχει πια φύγει και στο τραπέζι
τον περιμένει ένα αχνιστό πιάτο πένες με κιμά και ένα
παγωμένο κουτί Κόκα-Κόλα.
«Τι φρίκη αυτό με τους Αδέλ!» αναφωνεί η Όλγα.

«Πώς το έμαθες;» ρωτάει ο Μελτσόρ.
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τον καιρό της μάχης του Έβρου. Ξέρετε ποιος μπορεί να
το έκανε;»
«Δεν έχουμε ιδέα».
«Δεν έχετε κανένα στοιχείο;»
«Κανένα. Αλλά μην ανησυχείς. Θα τους πιάσουμε».
Καθισμένη σταυροπόδι πλάι του και με την πλάτη ακουμπισμένη στον τοίχο, η Όλγα του λέει αυτά που άκουσε το
πρωί στο ραδιόφωνο, πίνοντας γουλιά γουλιά το κρασί της.
Φοράει μια άσπρη μπλούζα κι ένα ξεφτισμένο μπλουτζίν
και έχει τα ίσια, όχι πολύ μακριά, σκούρα μαλλιά της
πιασμένα στον αυχένα μ’ ένα πιαστράκι. Ο Μελτσόρ την
ακούει κατεβάζοντας κάθε τόσο τις πένες με μεγάλες γουλιές Κόκα-Κόλα, απολαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο
εκφράζεται, κατάπληκτος που μια γυναίκα σαν αυτή είναι
δική του και μόνο δική του – τόσο όμορφη, μορφωμένη,
ευγενική.
Στα τριάντα σχεδόν χρόνια του ο Μελτσόρ νιώθει συχνά
ότι, από τότε που γνώρισε την Όλγα, η ζωή του δεν είναι
αυτή που του είχε ορίσει η μοίρα, ότι η μητέρα του τον
είχε γεννήσει για εκείνη την ελεεινή ζωή που έκανε μέχρι
να πάει στην Τέρρα Άλτα, και ότι έκτοτε σφετερίζεται μια
ξένη ζωή, φωτεινή, απείρως καλύτερη απ’ αυτή που του
αντιστοιχούσε. Καμιά φορά βλέπει εφιάλτες με την άλλη
του ζωή και υποφέρει, ξυπνάει κάθιδρος μες στη νύχτα
και, ύστερα από μια στιγμή πανικού, σαστισμένος συνειδητοποιεί, με απερίγραπτη ανακούφιση, ότι βρίσκεται εκεί,
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ται στο πλάι του και την κόρη του λίγο πιο πέρα, στην
άλλη άκρη του διαδρόμου. Όταν επανέρχεται στην πραγματικότητα, χαϊδεύει το κορμί της Όλγα, σηκώνεται από
το κρεβάτι, μπαίνει στο υπνοδωμάτιο της Τιτίκα, κάθεται
για λίγο και τη χαζεύει να κοιμάται, κατευθύνεται προς
την τραπεζαρία, κλείνει τις πόρτες και, περπατώντας πάνω κάτω και χειρονομώντας σαν παράφρων, περνάει λίγη
ώρα φωνάζοντας βουβά στον εαυτό του, μες στην απόλυτη σιγαλιά της νύχτας, ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος
του κόσμου.
Ο Μελτσόρ αφήνει την Όλγα να μιλάει, άλλοτε κατανεύοντας και άλλοτε προσπαθώντας να απαλύνει, να μειώσει ή να καμουφλάρει την ωμότητα αυτού που συνέβη στην
πολυτελή αγροικία ή αυτού που ορισμένοι δημοσιογράφοι
λένε ότι συνέβη, και κάποια στιγμή τη ρωτάει αν γνώριζε
τους Αδέλ.
«Φυσικά» απαντάει η Όλγα. Κρατάει το ποτήρι του
κρασιού από το κρυστάλλινο πόδι και το περιστρέφει αργά
αργά, σκεπτική. «Προπάντων την κόρη τους, τη λένε Ρόζα
και είναι πολύ μεγαλύτερη από σένα. Στην ηλικία μου. Όταν
ήμασταν μικρές πηγαίναμε μαζί στο σχολείο, ήμασταν γειτόνισσες σχεδόν. Και τον άντρα της τον γνωρίζω».
«Είναι φίλος του Σαλόμ» λέει ο Μελτσόρ.
«Ναι, είναι πολύ καλοί φίλοι». Η Όλγα σηκώνει το βλέμμα για να δείξει στον Μελτσόρ πως συμφωνεί μαζί του και
το ποτήρι της παύει να περιστρέφεται. «Αυτοί οι δυο είναι
σαν τη μέρα με τη νύχτα, αλλά έμεναν μαζί στη Βαρκελόνη όταν σπούδαζαν· τότε έγιναν φίλοι. Εγώ είχα σχέσεις
περισσότερο με εκείνην. Ο πατέρας μου και ο πατέρας της
ήταν κι αυτοί φίλοι. Βέβαια ήταν φίλοι για ένα διάστημα,

όταν εμείς ήμασταν μικρές, ύστερα έπαψαν να κάνουν
παρέα. Ο πατέρας μου έλεγε ότι ο Αδέλ ήταν ορφανός,
φαίνεται πως είχαν σκοτώσει τον πατέρα του στον εμφύλιο, κι ότι αναγκάστηκε να τα βγάλει πέρα μόνος του». Η
Όλγα φέρνει το ποτήρι στα χείλη της και πίνει άλλη μια
γουλιά. «Όταν ήταν μικρός, κέρδιζε τα προς το ζην μαζεύοντας οβίδες στις οροσειρές, όπως κι ο πατέρας μου και
τόσοι άλλοι στην περιοχή μας, μετά απ’ τον εμφύλιο η
ύπαιθρος ήταν κατάσπαρτη με οβίδες. Ύστερα ο Αδέλ έγινε έμπορος παλιοσιδερικών, και τις δεκαετίες του ’60 ή
του ’70 αγόρασε κοψοχρονιά μια εταιρεία γραφικών τεχνών
που είχε πτωχεύσει. Έτσι άρχισε να κάνει την περιουσία
του. Εξυπακούεται βέβαια ότι αυτό δεν έγινε από τη μια
μέρα στην άλλη, δεν είχε πιάσει και το λαχείο. Δούλευε
σαν τρελός, νύχτα μέρα, Σάββατα, Κυριακές και γιορτές·
ήταν πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, ήθελε να προκόψει, να
καταφέρει να γίνει κάποιος, έτσι έλεγε ο πατέρας μου.
Έλεγε επίσης ότι ήταν πολύ έξυπνος. Έτσι κατάφερε να
μετατρέψει τις Γραφικές Τέχνες Αδέλ στην πιο ισχυρή
επιχείρηση της περιοχής. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ τίποτε».
«Γιατί έπαψαν να κάνουν παρέα με τον πατέρα σου;»
Η Όλγα ανασηκώνει τους ώμους.
«Δεν ξέρω, ποτέ δε μου το εξήγησε ο πατέρας μου. Αυτό
που ξέρω πάντως είναι ότι ο Αδέλ ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ίσως να έχεις ακούσει ότι ήταν και πολύ θρήσκος».
Ο Μελτσόρ γνέφει καταφατικά, καρφώνοντας με το
πιρούνι του μερικές πένες.
«Είναι γεγονός, αλλά ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε
ότι, όταν έκαναν ακόμη παρέα, ο Αδέλ του έλεγε: “Κοίτα,
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ται στο πλάι του και την κόρη του λίγο πιο πέρα, στην
άλλη άκρη του διαδρόμου. Όταν επανέρχεται στην πραγματικότητα, χαϊδεύει το κορμί της Όλγα, σηκώνεται από
το κρεβάτι, μπαίνει στο υπνοδωμάτιο της Τιτίκα, κάθεται
για λίγο και τη χαζεύει να κοιμάται, κατευθύνεται προς
την τραπεζαρία, κλείνει τις πόρτες και, περπατώντας πάνω κάτω και χειρονομώντας σαν παράφρων, περνάει λίγη
ώρα φωνάζοντας βουβά στον εαυτό του, μες στην απόλυτη σιγαλιά της νύχτας, ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος
του κόσμου.
Ο Μελτσόρ αφήνει την Όλγα να μιλάει, άλλοτε κατανεύοντας και άλλοτε προσπαθώντας να απαλύνει, να μειώσει ή να καμουφλάρει την ωμότητα αυτού που συνέβη στην
πολυτελή αγροικία ή αυτού που ορισμένοι δημοσιογράφοι
λένε ότι συνέβη, και κάποια στιγμή τη ρωτάει αν γνώριζε
τους Αδέλ.
«Φυσικά» απαντάει η Όλγα. Κρατάει το ποτήρι του
κρασιού από το κρυστάλλινο πόδι και το περιστρέφει αργά
αργά, σκεπτική. «Προπάντων την κόρη τους, τη λένε Ρόζα
και είναι πολύ μεγαλύτερη από σένα. Στην ηλικία μου. Όταν
ήμασταν μικρές πηγαίναμε μαζί στο σχολείο, ήμασταν γειτόνισσες σχεδόν. Και τον άντρα της τον γνωρίζω».
«Είναι φίλος του Σαλόμ» λέει ο Μελτσόρ.
«Ναι, είναι πολύ καλοί φίλοι». Η Όλγα σηκώνει το βλέμμα για να δείξει στον Μελτσόρ πως συμφωνεί μαζί του και
το ποτήρι της παύει να περιστρέφεται. «Αυτοί οι δυο είναι
σαν τη μέρα με τη νύχτα, αλλά έμεναν μαζί στη Βαρκελόνη όταν σπούδαζαν· τότε έγιναν φίλοι. Εγώ είχα σχέσεις
περισσότερο με εκείνην. Ο πατέρας μου και ο πατέρας της
ήταν κι αυτοί φίλοι. Βέβαια ήταν φίλοι για ένα διάστημα,

όταν εμείς ήμασταν μικρές, ύστερα έπαψαν να κάνουν
παρέα. Ο πατέρας μου έλεγε ότι ο Αδέλ ήταν ορφανός,
φαίνεται πως είχαν σκοτώσει τον πατέρα του στον εμφύλιο, κι ότι αναγκάστηκε να τα βγάλει πέρα μόνος του». Η
Όλγα φέρνει το ποτήρι στα χείλη της και πίνει άλλη μια
γουλιά. «Όταν ήταν μικρός, κέρδιζε τα προς το ζην μαζεύοντας οβίδες στις οροσειρές, όπως κι ο πατέρας μου και
τόσοι άλλοι στην περιοχή μας, μετά απ’ τον εμφύλιο η
ύπαιθρος ήταν κατάσπαρτη με οβίδες. Ύστερα ο Αδέλ έγινε έμπορος παλιοσιδερικών, και τις δεκαετίες του ’60 ή
του ’70 αγόρασε κοψοχρονιά μια εταιρεία γραφικών τεχνών
που είχε πτωχεύσει. Έτσι άρχισε να κάνει την περιουσία
του. Εξυπακούεται βέβαια ότι αυτό δεν έγινε από τη μια
μέρα στην άλλη, δεν είχε πιάσει και το λαχείο. Δούλευε
σαν τρελός, νύχτα μέρα, Σάββατα, Κυριακές και γιορτές·
ήταν πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, ήθελε να προκόψει, να
καταφέρει να γίνει κάποιος, έτσι έλεγε ο πατέρας μου.
Έλεγε επίσης ότι ήταν πολύ έξυπνος. Έτσι κατάφερε να
μετατρέψει τις Γραφικές Τέχνες Αδέλ στην πιο ισχυρή
επιχείρηση της περιοχής. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ τίποτε».
«Γιατί έπαψαν να κάνουν παρέα με τον πατέρα σου;»
Η Όλγα ανασηκώνει τους ώμους.
«Δεν ξέρω, ποτέ δε μου το εξήγησε ο πατέρας μου. Αυτό
που ξέρω πάντως είναι ότι ο Αδέλ ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ίσως να έχεις ακούσει ότι ήταν και πολύ θρήσκος».
Ο Μελτσόρ γνέφει καταφατικά, καρφώνοντας με το
πιρούνι του μερικές πένες.
«Είναι γεγονός, αλλά ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε
ότι, όταν έκαναν ακόμη παρέα, ο Αδέλ του έλεγε: “Κοίτα,
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Μικέλ, τις μέρες που δεν τη σπάω σε κανέναν δεν είμαι
ευτυχισμένος”».
Η Όλγα χαμογελάει, ίσως με τη φράση του Αδέλ ή ίσως
επειδή θυμήθηκε τον πατέρα της, και ένα ανεπαίσθητο
δίχτυ από ρυτίδες σχηματίζεται στην άκρη των χειλιών της.
Εξακολουθώντας να μασάει, ο Μελτσόρ θυμάται τότε που
γνώρισε τη γυναίκα του, μόλις είχε φτάσει στην Τέρρα
Άλτα, κι ένα ρίγος ηδονής τον διαπερνάει σαν σουβλιά στην
πλάτη.
«Όμως οι ντόπιοι τους συμπαθούσαν, έτσι δεν είναι;»
ρωτάει. «Τους Αδέλ, εννοώ».
«Ποιος σου το είπε αυτό;»
«Ο Σαλόμ».
Η Όλγα γέρνει στο πλάι το κεφάλι και μισοκλείνει τα
βλέφαρα με μια έκφραση δυσπιστίας.
«Αν μη τι άλλο, δίνουν δουλειά σε πολύ κόσμο» επιμένει ο Μελτσόρ.
«Ναι, αλλά τι είδους δουλειά;» αναρωτιέται η Όλγα
και, ξεδιπλώνοντας τα πόδια της, κοιτάζει κατάματα τον
Μελτσόρ και κάνει στην άκρη το ποτήρι της, ώστε να μην
παρεμβαίνει τίποτε ανάμεσά τους. «Οι μισθοί που πληρώνουν είναι πολύ χαμηλοί επειδή τους συμφωνούν με τους
υπόλοιπους επιχειρηματίες της περιοχής και τα εργοστάσιά τους δεν έχουν ούτε καν σωματεία. Όποιος θέλει να
μείνει στην Τέρρα Άλτα πρέπει να συμβιβαστεί με τα ψίχουλα που τους δίνουν. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Σήμερα στην Τέρρα Άλτα πόσοι μετανάστες εργαζόμενοι αντιστοιχούν σ’ έναν ντόπιο;»
«Τρεις ή τέσσερις» απαντάει ο Μελτσόρ. «Κυρίως Ρουμάνοι και πολλοί παράτυποι μετανάστες».

«Τουτέστιν» εξηγεί η Όλγα «άνθρωποι φτωχοί, διατεθειμένοι να δουλέψουν για τρεις φορές λιγότερα χρήματα
από τους ντόπιους».
«Και παρ’ όλα αυτά οι ντόπιοι δε λένε να φύγουν».
«Φυσικά όχι. Επειδή στην Τέρρα Άλτα είμαστε συντηρητικοί, σου το ’χω πει χιλιάδες φορές. Όσοι έχουμε γεννηθεί εδώ δε θέλουμε να φύγουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να μένουμε εδώ. Κι αν φύγουμε, επιστρέφουμε, όπως
ο Σαλόμ ή όπως εγώ. Ή όπως οι Αδέλ, που θα μπορούσαν
να μένουν όπου ήθελαν, αλλά εξακολουθούν να μένουν
εδώ. Φυσικά οι Αδέλ είναι πλούσιοι. Αλλά δεν έχει σημασία, όλοι το ίδιο είμαστε. Ο τόπος μας είναι φτωχός και
με λίγα τα βγάζεις πέρα».
Η Όλγα σηκώνεται, βάζει λίγο ακόμη κρασί και το πίνει
μονορούφι, ακουμπισμένη στην πόρτα του ψυγείου.
«Κοίτα, Μελτσόρ» συνεχίζει. «Οι Αδέλ είναι σαν ένα
δέντρο που προσφέρει μεγάλη σκιά, αλλά δεν αφήνει τίποτε να αναπτυχθεί γύρω του. Τα ελέγχουν όλα. Έχουν
ιδιοκτησίες σ’ όλη την Τέρρα Άλτα και η μισή Γκαντέζα
τους ανήκει, οπότε δίνουν δουλειά στον κόσμο με τις επιχειρήσεις τους, τους πουλάνε τα σπίτια που μένουν, ακόμη
και τα έπιπλα με τα οποία τα εξοπλίζουν· ποιανού νομίζεις
ότι είναι οι Επιπλώσεις Τέρρα Άλτα; Με λίγα λόγια, η
αλήθεια είναι ότι ο Αδέλ ήταν γενικός δερβέναγας.* Και
δεν το λέω για να τον κακολογήσω, απλώς τον περιγράφω».

•

Therkas-Terra Alta_D diorth.indd 44-45

44 •

* Η λέξη την οποία χρησιμοποιεί εδώ ο συγγραφέας είναι cacique, που
παραπέμπει τον Iσπανό αναγνώστη σε κομματάρχη του φρανκικού
καθεστώτος που εκείνα τα χρόνια ασκούσε αυθαίρετη και απόλυτη
εξουσία. (Σ.τ.Μ.)
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«Μου λες δηλαδή ότι δε θα είναι λίγοι αυτοί που θα
χαρούν μ’ αυτό που συνέβη;»
«Όχι, σου λέω αυτό που σου λέω. Κι αυτό που λέω είναι
η αλήθεια. Ο Σαλόμ το ξέρει, όπως το ξέρω κι εγώ. Μίλα
μ’ αυτούς που εργάζονται στις Γραφικές Τέχνες Αδέλ και
θα δεις. Ασφαλώς δε θα σου πουν ότι ο γέρος ήταν ένα
παλιοτόμαρο ή ότι τους φερόταν άσχημα σε προσωπικό
επίπεδο, επειδή σίγουρα δεν το έκανε. Μάλλον το αντίθετο, όλος ο κόσμος θα σου πει ότι ήταν ένα πολύ συμπαθητικό γεροντάκι. Στοιχηματίζω όμως ότι τελικά όλοι θα
παραδεχτούν ότι τους εκμεταλλευόταν». Η Όλγα δείχνει
με το άδειο ποτήρι της το άδειο πιάτο του Μελτσόρ. «Θέλεις άλλο;»
Ο Μελτσόρ γνέφει αρνητικά με το κεφάλι και η Όλγα
τον ρωτάει αν θέλει να του φτιάξει καφέ. Ο Μελτσόρ λέει
ξανά όχι.
«Αυτό που θέλω είναι να κοιμηθώ λιγάκι» λέει, κάνοντας νόημα προς ένα ρολόι στον τοίχο σε σχήμα μήλου, που
δείχνει ότι η ώρα είναι δυόμισι. «Στις πέντε πρέπει να
είμαι στο τμήμα».
Μαζεύουν μαζί το τραπέζι και αφήνουν τα πιάτα, τα
μαχαιροπίρουνα και το ποτήρι του κρασιού στον νεροχύτη.
Η Όλγα σκύβει για να βάλει το κουτάκι της Κόκα-Κόλα
σε μια σακούλα που έχει μέσα ήδη ένα χάρτινο κουτί και
δύο πλαστικά μπουκάλια. Όταν σηκώνεται όρθια, ο Μελτσόρ την αρπάζει από τη μέση, τη φιλάει στον λαιμό, αναζητάει το στόμα της, το βρίσκει. Σπρώχνοντάς τον, η Όλγα
του λέει:
«Μα τι μπελάς είσαι εσύ! Έλα τώρα, πήγαινε να κοιμηθείς».

Ο Μελτσόρ χαμογελάει, της πιάνει το χέρι και το φέρνει
ανάμεσα στα σκέλια του.
«Κοιμάσαι πολύ καλύτερα ύστερα από ένα καλό πήδημα».
«Πανάθεμά σε, μπάτσε» γελάει η Όλγα. «Πάντα με το
δάχτυλο στη σκανδάλη».
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