
Προλογοσ

Ο Φροντιστής
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Τ οποθετήστε δέκα ντουζίνες πεινασμένα ορφανά κλεφτρό-
νια σε ένα υγρό λαγούμι από θόλους και σήραγγες κάτω 
από κάτι που ήταν κάποτε νεκροταφείο, βάλτε τα υπό την 

επίβλεψη ενός μερικώς ανάπηρου γέροντα και σύντομα θα διαπιστώ-
σετε ότι η διαχείρισή τους γίνεται μια λεπτή υπόθεση.

Ο Κλεφτοποιός, ο περιφερόμενος φυγάς του ορφανού βασιλείου 
κάτω από το Λόφο των Σκιών στην παλιά Καμόρ, δεν ήταν ακόμη 
τόσο καταβεβλημένος ώστε οποιοσδήποτε από τους βρόμικους μι-
κρούς προστατευόμενούς του να μπορεί να ελπίζει ότι θα μπορούσε 
να σταθεί μόνος του απέναντί του. Παρ' όλα αυτά, ήταν σε εγρήγορ-
ση για τον όλεθρο που καραδοκεί στα σφιχταγκαλιασμένα χέρια και 
στις λυκοφιλικές παρορμήσεις ενός όχλου – ενός όχλου τον οποίο 
εκείνος, μέσω της εκπαίδευσής του, προσπαθούσε να κάνει ακόμα 
πιο αρπακτικό κάθε μέρα που περνούσε. Η επίφαση της τάξης από 
την οποία εξαρτιόταν η ζωή του ήταν, στην καλύτερη, ανυπόστατη 
σαν υγρό χαρτί.

Η ίδια η παρουσία του μπορούσε να επιβάλει απόλυτη υπακοή σε 
μια ορισμένη ακτίνα, φυσικά. Όπου η φωνή του μπορούσε να μετα-
φέρει και οι δικές του αισθήσεις να συλλάβουν την κακή συμπεριφο-
ρά, τα ορφανά του ήταν ήμερα. Αλλά για να κρατήσει την κουρελια-
σμένη παρέα του σε τάξη όταν ήταν μεθυσμένος ή κοιμόταν ή κού-
τσαινε γύρω στην πόλη για δουλειές, ήταν απαραίτητο να τα κάνει 
πρόθυμους συνεργάτες μέσα στην υποταγή τους.
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Διαμόρφωσε τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότε-
ρα αγόρια και κορίτσια του Λόφου των Σκιών σε ένα είδος τιμητικής 
φρουράς, παραχωρώντας τους ευτελή προνόμια και σχεδόν άναρχα 
υπολείμματα σεβασμού. Το πιο σημαντικό, δούλεψε σκληρά για να 
κρατάει καθένα από αυτά σε συνεχή θανάσιμο τρόμο ως προς τον 
ίδιο. Καμία αποτυχία δεν αντιμετωπιζόταν παρά μόνο με πόνο ή την 
υπόσχεση πόνου, και οι σοβαρά ανυπάκουοι είχαν έναν τρόπο να 
εξαφανίζονται. Κανείς δεν είχε ψευδαισθήσεις ότι είχε πάει σε ένα 
καλύτερο μέρος.

Έτσι, φρόντιζε ώστε οι λίγοι εκλεκτοί του, βουτηγμένοι στο φό-
βο, να μην έχουν άλλη διέξοδο από το να εκτονώνουν τις απογοη-
τεύσεις τους (και να επιβάλλουν έτσι τον αντίστοιχο φόβο) στο αμέ-
σως μεγαλύτερο σύνολο παιδιών. Αυτά με τη σειρά τους θα κατα-
πίεζαν την επόμενη πιο αδύναμη κατηγορία θυμάτων. Βήμα προς 
βήμα, η δυστυχία μοιραζόταν και η εξουσία του Κλεφτοποιού θα 
κατέληγε σαν γεωλογική πίεση στις πιο πράες άκρες της ορφανής 
μάζας του.

Ήταν ένα αξιοθαύμαστο σύστημα, αυτό καθαυτό, εκτός φυσικά 
αν τύχαινε να είσαι μέρος αυτού του εξωτερικού άκρου – ο μικρός, ο 
εκκεντρικός, ο χωρίς φίλους. Στην περίπτωσή τους, η ζωή στο Λόφο 
των Σκιών ήταν σαν μια μπότα στο πρόσωπο κάθε ώρα της ημέρας.

Ο Λοκ Λαμόρα ήταν πέντε, έξι ή επτά ετών. Κανείς δεν ήξερε με 
σιγουριά ή δεν ενδιαφερόταν να μάθει. Ήταν ασυνήθιστα μικρός, 
αναμφισβήτητα εκκεντρικός και μονίμως χωρίς φίλους. Ακόμα και 
όταν περπατούσε μέσα σε μια μεγάλη βρομερή μάζα ορφανών, 
ένας ανάμεσα σε δεκάδες, περπατούσε μόνος του και το ήξερε πο-
λύ καλά.

2

Ώρα συνάντησης. Μια κακή στιγμή κάτω από το λόφο. Το μεταβαλ-
λόμενο ρεύμα των ορφανών περιέβαλε τον Λοκ σαν άγνωστο δάσος, 
κρύβοντας παντού προβλήματα.

Ο πρώτος κανόνας για την επιβίωση σε αυτή την κατάσταση ήταν 
να αποφεύγεις την προσοχή. Καθώς ο στρατός των ορφανών μουρ-
μουρίζοντας κατευθυνόταν προς το μεγάλο θησαυροφυλάκιο στο κέ-
ντρο του Λόφου των Σκιών, όπου τους είχε καλέσει ο Κλεφτοποιός, ο 
Λοκ έριχνε το βλέμμα του αριστερά και δεξιά. Το κόλπο ήταν να 
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εντοπίζει τους γνωστούς νταήδες σε απόσταση ασφαλείας χωρίς να 
έχει πραγματική οπτική επαφή (τίποτα χειρότερο, το λάθος των λα-
θών) και στη συνέχεια, πάντα τόσο άνετα, να κινείται για να τοποθε-
τεί ουδέτερα παιδιά ανάμεσα στον εαυτό του και σε κάθε απειλή 
μέχρι να περάσει.

Ο δεύτερος κανόνας ήταν να αποφεύγει να αντιδρά όταν ο πρώτος 
κανόνας αποδεικνυόταν ανεπαρκής, όπως πολύ συχνά γινόταν.

Το πλήθος χωρίστηκε πίσω του. Όπως όλα τα θηράματα, ο Λοκ 
είχε ένα εξασκημένο ένστικτο για την προσέγγιση του κακού. Είχε 
αρκετό χρόνο για να ανατριχιάσει προληπτικά, και τότε ήρθε το χτύ-
πημα, αιχμηρό και σκληρό, ακριβώς ανάμεσα στις ωμοπλάτες του. 
Ο Λοκ χτύπησε στον τοίχο της σήραγγας και μετά βίας κατάφερε να 
σταθεί στα πόδια του.

Γνωστά γέλια ακολούθησαν το χτύπημα. Ήταν ο Γκρέγκορ Φος, 
χρόνια μεγαλύτερος και δύο πέτρες βαρύτερος, τόσο πέρα από τις 
δυνάμεις του Λοκ για αντίποινα όσο και ο δούκας της Καμόρ.

«Έλεος, Λαμόρα, πόσο αδύναμο και αδέξιο μικρό βρομόπαιδο 
είσαι.» Ο Γκρέγκορ έβαλε ένα χέρι στο πίσω μέρος του κεφαλιού 
του Λοκ και τον έσπρωξε, έχοντας ακόμη πλήρη επαφή με τον υγρό 
χωμάτινο τοίχο, μέχρι που το μέτωπό του αναπήδησε οδυνηρά σε 
ένα από τα παλιά ξύλινα στηρίγματα της σήραγγας. «Δεν έχεις τη 
δύναμη να σταθείς στα πόδια σου. Διάολε, αν προσπαθούσες να 
πηδήξεις μια κατσαρίδα, η κατσαρίδα θα σε γυρνούσε και θα σου 
την έχωνε στον κώλο.»

Όλοι οι γύρω γέλασαν, μερικοί από γνήσια διασκέδαση, οι υπό-
λοιποι από φόβο μήπως τους δουν να μη γελούν. Ο Λοκ συνέχισε να 
σκοντάφτει προς τα εμπρός, βράζοντας αλλά σιωπηλός, λες και ήταν 
μια απολύτως φυσική κατάσταση να έχεις ένα πρόσωπο καλυμμένο 
με χώμα και ένα καρούμπαλο στο μέτωπο. Ο Γκρέγκορ τον έσπρωξε 
άλλη μία φορά, αλλά χωρίς σθένος, έπειτα ρουθούνισε και έσπρωξε 
μπροστά μέσα στο πλήθος.

Κάνε τον πεθαμένο. Προσποιήσου ότι δε σε νοιάζει. Αυτός ήταν ο 
τρόπος για να μη γίνουν οι λίγες στιγμές ταπείνωσης ώρες ή μέρες πό-
νου, για να μη γίνουν οι μελανιές σπασμένα κόκαλα ή κάτι χειρότερο.

Το ποτάμι των ορφανών κυλούσε σε μια σπάνια μεγάλη συγκέ-
ντρωση, σχεδόν όλος ο Λόφος, και στον κύριο θόλο ο αέρας ήταν 
ήδη πιο βαρύς και πιο πηχτός απ' ό,τι συνήθως. Ο Κλεφτοποιός 
καθόταν στην καρέκλα με την ψηλή πλάτη, το κεφάλι του μόλις 
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που φαινόταν πάνω από το συνωστισμό των παιδιών, ενώ οι μεγα-
λύτεροι υπήκοοί του χάραζαν δρόμους μέσα στο πλήθος για να 
πάρουν τις συνηθισμένες τους θέσεις κοντά του. Ο Λοκ αναζήτησε 
ένα μακρινό τοίχο και πιέστηκε πάνω του, δημιουργώντας την κα-
λύτερη δυνατή εντύπωση μιας σκιάς. Εκεί, με την ευπρόσδεκτη 
άνεση μιας φυλαγμένης πλάτης, ακούμπησε το μέτωπό του και επι-
δόθηκε σε ένα στιγμιαίο συνοφρύωμα. Τα δάχτυλά του γλίστρησαν 
από το αίμα όταν τα απομάκρυνε.

Ύστερα από λίγες στιγμές, η εισροή ορφανών σταμάτησε και ο 
Κλεφτοποιός καθάρισε το λαιμό του.

Ήταν η Ημέρα της Μετάνοιας στο εβδομηκοστό έβδομο έτος της 
Σεντοβάνι, ημέρα απαγχονισμού, και έξω από τις βρόμικες σπηλιές 
κάτω από το Λόφο των Σκιών οι άνθρωποι του δούκα της Καμόρ 
έδεναν θηλιές κάτω από ένα φωτεινό ανοιξιάτικο ουρανό.

3

«Είναι θλιβερή δουλειά» είπε ο Κλεφτοποιός. «Αυτό είναι. Να αρπά-
ζουν κάποιους από τους δικούς μας αδελφούς και αδελφές στην αδυ-
σώπητη αγκαλιά της δικαιοσύνης του δούκα. Τρομερά λυπηρό που 
ήταν τόσο τεμπέληδες ώστε να πιαστούν! Αλίμονο. Όπως πάντα προ-
σπαθώ να σας υπενθυμίζω, αγαπητοί μου, το δικό μας είναι ένα λε-
πτό εμπόριο, που δεν εκτιμάται καθόλου από εκείνους πάνω στους 
οποίους το ασκούμε.»

Ο Λοκ σκούπισε τη βρομιά από το πρόσωπό του. Ήταν πιθανό το 
μανίκι του χιτωνίου του να εναπόθεσε περισσότερη βρομιά απ’ όση 
αφαίρεσε, αλλά η τελετουργία τού να βάλει τον εαυτό του σε τάξη 
ήταν ηρεμιστική. Ενώ εκείνος φρόντιζε τον εαυτό του, ο κύριος του 
Λόφου συνέχισε να μιλάει.

«Θλιβερή μέρα, αγάπες μου, μια πραγματική τραγωδία. Αλλά 
όταν το γάλα έχει χαλάσει, μπορείτε κάλλιστα να περιμένετε το τυρί, 
ε; Ω, ναι! Η ευκαιρία! Εκεί έξω έχει ανέλπιστα καλό καιρό. Αυτό 
σημαίνει πλήθος κόσμου με το πορτοφόλι έτοιμο για ξόδεμα και τα 
μάτια καρφωμένα στο θέαμα, έτσι δεν είναι;»

Με δύο στραβά δάχτυλα (σπασμένα από παλιά και δεμένα στρα-
βά) έκανε μια παντομίμα ανθρώπου που κατεβαίνει από μια άκρη 
και βουτάει μπροστά. Στο τέλος της βουτιάς τα δάχτυλα κλοτσούσαν 
σπασμωδικά και μερικά από τα μεγαλύτερα παιδιά χασκογελούσαν. 
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Κάποιος στη μέση της στρατιάς των ορφανών έκλαιγε με λυγμούς, 
αλλά ο Κλεφτοποιός δεν του έδωσε σημασία.

«Θα βγείτε όλοι να παρακολουθήσετε τις κρεμάλες κατά ομάδες» 
είπε. «Αφήστε αυτό να ενσταλάξει το φόβο στην καρδιά σας, αγάπες! 
Η αδιακρισία, η αδεξιότητα, η έλλειψη αυτοπεποίθησης – σήμερα 
θα δείτε τη μόνη δυνατή ανταμοιβή τους. Για να ζήσετε τη ζωή που 
σας έδωσαν οι θεοί, πρέπει να αρπάξετε με σύνεση και μετά να τρέ-
ξετε. Τρέξτε σαν τα σκυλιά της κόλασης στην οσμή του αμαρτωλού! 
Έτσι αποφεύγουμε τη θηλιά. Σήμερα θα ρίξετε μια τελευταία ματιά 
σε μερικούς φίλους που δεν μπόρεσαν.

»Και προτού επιστρέψετε» είπε χαμηλώνοντας τη φωνή του «κα-
θένας από εσάς θα τους ξεπεράσει. Φέρτε πίσω ένα ωραίο νόμισμα 
ή κάτι γυαλιστερό, με κάθε κίνδυνο. Τα άδεια χέρια κερδίζουν άδειες 
κοιλιές.»

«Πρέπει να το κάνουμε;»
Η φωνή ήταν ένα απελπισμένο κλαψούρισμα. Ο Λοκ αναγνώρισε 

ως πηγή της τον Ταμ, μια φρέσκια ψαριά, ένα ποταπό πειραχτήρι 
που μόλις είχε αρχίσει να μαθαίνει τη ζωή στο Λόφο των Σκιών. Πρέ-
πει να ήταν και αυτός που έκλαιγε με λυγμούς.

«Ταμ, αρνάκι μου, δεν πρέπει να κάνεις τίποτα» είπε ο Κλεφτοποιός 
με φωνή σαν μουχλιασμένο βελούδο. Άπλωσε το χέρι του και πέρασε 
μέσα απ’ το πλήθος των ορφανών, χωρίζοντάς τα σαν βρόμικα στάχυα, 
μέχρι που το χέρι του ακούμπησε στο ξυρισμένο τριχωτό της κεφα-
λής του Ταμ. «Αλλά, από την άλλη, ούτε κι εγώ δεν πρέπει αν δε 
δουλέψεις, σωστά; Στ’ αλήθεια, παράτα αυτό το ωραίο ταξίδι. Και 
μια απεριόριστη προμήθεια κρύας βρομιάς από το νεκροταφείο σε 
περιμένει για δείπνο.»

«Μα... δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο;»
«Πώς· θα μπορούσες να γυαλίσεις το καλό ασημένιο σερβίτσιο 

μου του τσαγιού, αν είχα ένα.» Ο Κλεφτοποιός γονάτισε και εξαφα-
νίστηκε για λίγο από τα μάτια του Λοκ. «Ταμ, αυτή τη δουλειά έπια-
σα εγώ, άρα αυτή θα πιάσεις κι εσύ, εντάξει; Καλό παιδί. Δυνατό 
παιδί. Γιατί αυτά τα ποταμάκια στα μάτια σου; Μήπως επειδή πρό-
κειται για κρεμάλες;»

«Ήταν φίλοι μας.»
«Που σημαίνει μόνο...»
«Ταμ, κατουρημένο κουρέλι, χώσε την κλάψα σου στον ηλίθιο κώ-

λο σου!»
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Ο Κλεφτοποιός στριφογύρισε, και ο νέος ομιλητής αναπήδησε 
από ένα χαστούκι στο πλάι του κεφαλιού του. Υπήρξε ένας κυματι-
σμός στα ασφυκτικά στοιβαγμένα ορφανά, καθώς ο άτυχος στόχος 
σκόνταφτε προς τα πίσω και επανερχόταν στα πόδια του από σπρω-
ξιές των φίλων του, που χασκογελούσαν. Ο Λοκ δεν μπόρεσε να κα-
ταπιέσει ένα χαμόγελο. Πάντα ζεσταινόταν η καρδιά του όταν έβλε-
πε έναν τραμπούκο γέρο να χτυπιέται.

«Βέσλιν» είπε ο Κλεφτοποιός με επικίνδυνη ευθυμία «σου αρέσει 
να σε διακόπτουν;»

«Ν-όχι... όχι, κύριε.»
«Πόσο χαίρομαι που έχουμε την ίδια γνώμη για το θέμα.»
«Φυσικά... φυσικά. Ζητώ συγγνώμη, κύριε.»
Τα μάτια του Κλεφτοποιού επέστρεψαν στον Ταμ και το χαμόγελό 

του, που είχε εξατμιστεί σαν ατμός στο φως του ήλιου πριν από λίγο, 
ξαναγύρισε στη θέση του.

«Όπως έλεγα για τους φίλους μας, τους δύστυχους φίλους μας. 
Είναι κρίμα. Αλλά δεν είναι μια μεγάλη παράσταση που μας δίνουν 
καθώς κρέμονται; Ένα ώριμο δαμάσκηνο για το πλήθος που συγκε-
ντρώνουν; Τι είδους φίλοι θα ήμασταν αν αρνιόμασταν να δουλέψου-
με σε μια τέτοια ευκαιρία; Καλοί; Γενναίοι;»

«Όχι, κύριε» μουρμούρισε ο Ταμ.
«Πράγματι. Ούτε καλοί ούτε γενναίοι. Οπότε θα αδράξουμε αυτή 

την ευκαιρία, έτσι; Και θα τους κάνουμε την τιμή να μην κοιτάξουμε 
αλλού όταν πέφτουν, έτσι;»

«Αν... αν το λέτε εσείς, κύριε.»
«Το λέω.» Ο Κλεφτοποιός έδωσε στον Ταμ ένα ανάλαφρο χτύπη-

μα στον ώμο. «Ξεκινήστε. Οι ρίψεις ξεκινούν το μεσημέρι· οι Αφέ-
ντες των Σκοινιών είναι τα μόνα ακριβή πλάσματα σε αυτή την κατα-
ραμένη πόλη. Αργήστε να πάτε στη θέση σας, και θα δουλέψετε δέκα 
φορές πιο σκληρά, στο λόγο μου. Φροντιστές! Φωνάξτε τα πειραχτή-
ρια και τους συμπιεστές σας. Κρατήστε τους πιο φρέσκους αδελφούς 
και τις αδελφές μας με κοντά λουριά.»

Καθώς τα ορφανά διαλύονταν και τα μεγαλύτερα παιδιά φώναζαν 
τα ονόματα των συνεργατών και των υφισταμένων που τους είχαν 
ανατεθεί, ο Κλεφτοποιός έσερνε τον Βέσλιν σε έναν από τους χωμά-
τινους τοίχους της περίφραξης για να μιλήσουν ιδιαιτέρως.

Ο Λοκ χασκογέλασε και αναρωτήθηκε με ποιον θα συνεργαζόταν 
για την περιπέτεια της ημέρας. Έξω από το Λόφο υπήρχαν τσέπες 
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για να κλέψουν, κόλπα για να παίξουν, τολμηρές κλοπές για να κά-
νουν. Αν και συνειδητοποιούσε ότι ο απόλυτος ενθουσιασμός του για 
τις κλοπές ήταν μέρος αυτού που τον είχε κάνει περίεργο και από-
βλητο, δεν είχε περισσότερη αυτοσυγκράτηση σε αυτό το θέμα απ’ 
ό,τι φτερά στην πλάτη του.

Αυτή η μισή ζωή κακοποίησης κάτω από το Λόφο των Σκιών ήταν 
απλώς κάτι που έπρεπε να υπομείνει ανάμεσα σε εκείνες τις φωτεινές 
στιγμές που θα μπορούσε να είναι στη δουλειά, με την καρδιά του να 
χτυπάει δυνατά, τρέχοντας γρήγορα και έντονα για ασφάλεια, με τα 
τιμαλφή κάποιου άλλου σφιγμένα στα χέρια του. Απ’ όσο τον είχαν 
διδάξει τα πέντε, έξι ή επτά χρόνια του, το να κλέβει ανθρώπους ήταν 
το καλύτερο συναίσθημα σε ολόκληρο τον κόσμο και η μόνη πραγ-
ματική ελευθερία που είχε.

4

«Θεωρείς ότι μπορείς να βελτιώσεις την ηγεσία μου τώρα, αγόρι 
μου;» Παρά το περιορισμένο κράτημά του, ο Κλεφτοποιός είχε ακό-
μη τα χέρια ενός μεγάλου άντρα και κάρφωσε τον Βέσλιν στο χωμά-
τινο τοίχο σαν ξυλουργός που ετοιμάζεται να καρφώσει μια διακό-
σμηση. «Νομίζεις ότι χρειάζομαι την εξυπνάδα και τη σοφία σου 
όταν μιλάω δυνατά;»

«Όχι, αφέντη! Συγχωρέστε με!»
«Βέσλιν, στολίδι μου, δεν το κάνω πάντα;» Με μια δήθεν αδιάφο-

ρη χειρονομία, ο Κλεφτοποιός παραμέρισε το ένα πέτο του φθαρμέ-
νου πανωφοριού του και αποκάλυψε τη λαβή του χασαπομάχαιρου 
που κρατούσε κρεμασμένο από τη ζώνη του. Η πιο αμυδρή υποψία 
λεπίδας έλαμπε στο σκοτάδι πίσω της. «Συγχωρώ. Υπενθυμίζω. Θυ-
μάσαι, αγόρι μου; Πιο καλά από ποτέ;»

«Πράγματι, κύριε, ναι. Παρακαλώ ...»
«Θαυμάσια.» Ο Κλεφτοποιός ελευθέρωσε τον Βέσλιν και άφησε το 

πανωφόρι του να πέσει πάνω από το όπλο του για άλλη μια φορά. «Τι 
ευτυχής κατάληξη και για τους δυο μας, λοιπόν.»

«Σας ευχαριστώ, κύριε. Συγγνώμη. Απλώς... ο Ταμ γκρίνιαζε όλο 
το καταραμένο πρωινό. Δεν έχει δει ποτέ κανέναν να κρεμιέται στο 
σχοινί.»

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν καινούργιο για όλους μας» αναστέ-
ναξε ο Κλεφτοποιός. «Αφήστε το παιδί να κλαίει, αρκεί να μαζέψει 
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κανένα πορτοφόλι. Αν δεν το κάνει, η πείνα είναι θαυμάσιος δάσκα-
λος. Παρ' όλα αυτά, θα βάλω αυτόν και μερικά άλλα προβλήματα σε 
μια ομάδα για ειδική επίβλεψη.»

«Προβλήματα;»
«Ο Ταμ, για τη λεπτότητά του. Και ο Ξεδοντιάρης.»
«Ω θεοί» είπε ο Βέσλιν.
«Ναι, ναι, το κουραδοκέφαλο σκατόπαιδο είναι τόσο χαζό, που δε 

θα μπορούσε να χέσει στα χέρια του ακόμα κι αν τα είχαν ράψει στην 
κωλοτρυπίδα του. Ωστόσο, αυτός. Ο Ταμ. Και ένας ακόμα.»

Ο Κλεφτοποιός έριξε μια σημαντική ματιά σε μια μακρινή γωνία, 
όπου ένα σκυθρωπό αγοράκι ακουμπούσε με τα χέρια του διπλωμένα 
στο στήθος, παρακολουθώντας τα άλλα ορφανά να σχηματίζουν τις 
ομάδες που τους είχαν ανατεθεί.

«Ο Λαμόρα» ψιθύρισε ο Βέσλιν.
«Ειδική επίβλεψη.» Ο Κλεφτοποιός μάσησε νευρικά τα νύχια του 

αριστερού του χεριού. «Τούτος μπορεί να φέρει καλά λεφτά, δεδομέ-
νου ότι κάποιος στον κρατάει προσγειωμένο και διακριτικό.»

«Παραλίγο να κάψει τη μισή πόλη, κύριε.»
«Μόνο το Νάροους, το οποίο δε θα μπορούσε να λείπει. Και δέ-

χτηκε σκληρή τιμωρία γι’ αυτό χωρίς να δειλιάσει. Θεωρώ ότι το 
θέμα έκλεισε. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα υπεύθυνο άτομο να τον 
κρατάει υπό έλεγχο.»

Ο Βέσλιν δεν μπόρεσε να κρύψει την έκφραση αηδίας του, και ο 
Κλεφτοποιός χαμογέλασε.

«Όχι εσύ, παλικάρι μου. Χρειάζομαι εσένα και το πιθηκάκι σου, 
τον Γκρέγκορ, για την απόσπαση προσοχής. Κάποιος άλλος την πα-
τάει, εσύ τον καλύπτεις. Και ειδοποίησέ με αμέσως αν πιάσουν κά-
ποιον.»

«Είμαι ευγνώμων, κύριε, πολύ ευγνώμων.»
«Θα έπρεπε να είσαι. Ο κλαψιάρης Ταμ... ο άχρηστος Ξεδοντιά-

ρης... και ένας από τους ίδιους τους διαβόλους της κόλασης με γοβά-
κια. Χρειάζομαι ένα φωτεινό κερί για να παρακολουθώ αυτό το πλή-
ρωμα. Πήγαινε, να με ξυπνήσει κάποιος από την παρέα των Παρα-
θύρων.»

«Ω.» Ο Βέσλιν δάγκωσε το μάγουλό του. Η παρέα των Παραθύ-
ρων, που ονομάστηκε έτσι επειδή ειδικευόταν στις παραδοσιακές 
διαρρήξεις, ήταν η πραγματική ελίτ ανάμεσα στα ορφανά του Λόφου 
των Σκιών. Τους χαρίζονταν οι περισσότερες δουλειές, δούλευαν συ-
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νήθως στο σκοτάδι και τους επιτρεπόταν να κοιμούνται πολύ μετά το 
μεσημέρι. «Δε θα τους αρέσει αυτό.»

«Δε δίνω δεκάρα για το τι τους αρέσει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν 
δουλειά απόψε. Φέρτε μου κάποιον κοφτερό.» Ο Κλεφτοποιός έφτυ-
σε ένα μασημένο μισοφέγγαρο βρόμικου νυχιού και σκούπισε τα δά-
χτυλά του στο πανωφόρι του. «Διάολε, φέρε μου τη Σάμπεθα.»

5

«Λαμόρα!»
Η κλήτευση ήρθε επιτέλους, και μάλιστα από τον ίδιο τον Κλεφτο-

ποιό. Ο Λοκ περπάτησε επιφυλακτικά στο χωμάτινο πάτωμα, μέχρι 
εκεί όπου καθόταν ο αφέντης του Λόφου και ψιθύριζε οδηγίες σε ένα 
ψηλότερο παιδί, που είχε γυρισμένη την πλάτη του στον Λοκ.

Μπροστά στον Κλεφτοποιό περίμεναν άλλα δύο αγόρια. Το ένα 
ήταν ο Ταμ. Το άλλο ήταν ο Ξεδοντιάρης, ένας άτυχος βλάκας που 
οι ξυλοδαρμοί στα χέρια μεγαλύτερων παιδιών του είχαν δώσει τελι-
κά το παρατσούκλι του. Ένα προαίσθημα γλίστρησε στο στομάχι του 
Λοκ.

«Εδώ είμαστε, λοιπόν» είπε ο Κλεφτοποιός. «Τρία τολμηρά και 
ικανά παλικάρια. Θα δουλέψετε μαζί σε μια ειδική αποστολή, υπό 
ειδική εντολή. Γνωρίστε το φροντιστή σας.»

Το ψηλότερο παιδί γύρισε από την άλλη.
Ήταν βρόμικη, όπως όλοι τους, και, αν και ήταν δύσκολο να το 

καταλάβει κανείς από το χλομό ασημένιο φως των αλχημικών φανα-
ριών του θησαυροφυλακίου, έδειχνε λίγο κουρασμένη. Φορούσε ένα 
γδαρμένο καφετί παντελόνι, ένα μακρύ και φαρδύ χιτώνα, που κά-
ποτε είχε υπάρξει λευκός, και ένα πλατύ δερμάτινο καπέλο πάνω από 
ένα σφιχτό μαντίλι, έτσι ώστε να μη φαίνεται ούτε μία τούφα από τα 
μαλλιά της.

Ωστόσο, ήταν αναμφισβήτητα γυναίκα. Για πρώτη φορά στη ζωή 
του Λοκ, κάποια ανεκπαίδευτη ζωώδης αίσθηση ζωντάνεψε αμυδρά 
για να τον προειδοποιήσει για το γεγονός αυτό. Ο Λόφος ήταν γεμά-
τος κορίτσια, αλλά ποτέ πριν ο Λοκ δεν είχε ασχοληθεί με τη σκέψη 
ενός κοριτσιού. Πήρε μια ανάσα και συνειδητοποίησε ότι ένιωθε ένα 
νευρικό τσούξιμο στις άκρες των δαχτύλων του.

Είχε το πλεονέκτημα ότι ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο και ίσαμε 
μισό μέτρο μεγαλύτερή του, και ακόμα και κουρασμένη είχε αυτή 
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την ανυπόκριτη φυσική ισορροπία που, για ορισμένα κορίτσια, κάνει 
τα νεαρά αγόρια να αισθάνονται κάτι σαν έντομα κάτω από μια σό-
λα. Ο Λοκ δεν είχε ούτε την ευγλωττία ούτε την εμπειρία για να αντι-
μετωπίσει την κατάσταση με όρους που να μοιάζουν με αυτούς. Το 
μόνο που ήξερε ήταν ότι, κοντά της, απ’ όλα τα κορίτσια που είχε δει 
στο Λόφο των Σκιών, ένιωθε να τον αγγίζει κάτι μυστηριώδες και 
πολύ μεγαλύτερο από τον εαυτό του.

Ένιωθε ότι ήθελε να αρχίσει να χοροπηδάει. Ένιωθε ότι ήθελε να 
ξεράσει.

Ξαφνικά δυσανασχέτησε με την παρουσία του Ταμ και του Ξεδο-
ντιάρη, δυσανασχέτησε με τον υπαινιγμό της λέξης «φροντιστής» και 
λαχταρούσε να κάνει κάτι, οτιδήποτε, για να εντυπωσιάσει αυτό το 
κορίτσι. Τα μάγουλά του έκαιγαν στη σκέψη τού πώς θα φαινόταν το 
καρούμπαλο στο μέτωπό του και στο ότι ήταν μαζί με δύο άχρη-
στους, κλαψιάρηδες μπόγους.

«Αυτή είναι η Μπεθ» είπε ο Κλεφτοποιός. «Θα είναι υπεύθυνή σας 
σήμερα, παλικάρια. Πάρτε ό,τι σας λέει σαν να προέρχεται από εμέ-
να. Σταθερά χέρια, ίσια κεφάλια. Καμία χαλάρωση και κανένα κα-
ταραμένο κόλπο. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να 
γίνετε φιλόδοξοι.» Ήταν αδύνατο να μην προσέξει κανείς το παγω-
μένο βλέμμα που ο Κλεφτοποιός έριξε στον Λοκ καθώς έλεγε αυτό το 
τελευταίο.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε» είπε η Μπεθ χωρίς να θυμίζει σε τί-
ποτα πραγματική ευγνωμοσύνη. Έσπρωξε τον Ταμ και τον Ξεδο-
ντιάρη προς μία από τις εξόδους του θησαυροφυλακίου. «Εσείς οι 
δύο περιμένετε στην είσοδο. Πρέπει να μιλήσω ιδιαιτέρως με το φίλο 
σας από εδώ.»

Ο Λοκ ξαφνιάστηκε. Μια κουβέντα μαζί του; Είχε μαντέψει ότι ήξε-
ρε να αρπάζει και να πειράζει, ότι δεν είχε καμία σχέση με τους άλ-
λους δύο; Η Μπεθ κοίταξε γύρω της, έπειτα έβαλε τα χέρια της στους 
ώμους του και γονάτισε. Κάποιο νευρικό ζώο στα σπλάχνα του Λοκ 
έκανε τούμπες, καθώς το βλέμμα της ερχόταν στο ίδιο επίπεδο με το 
δικό του. Ο παλιός ενδοιασμός για την άρνηση της οπτικής επαφής όχι 
απλώς παραμερίστηκε, αλλά εξατμίστηκε από το μυαλό του.

Δύο πράγματα συνέβησαν τότε.
Πρώτον, ερωτεύτηκε – αν και θα περνούσαν χρόνια μέχρι να συ-

νειδητοποιήσει πώς ονομαζόταν αυτό το συναίσθημα και πόσο πολύ 
θα περιέπλεκε τη ζωή του.
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Δεύτερον, εκείνη του μίλησε για πρώτη φορά απευθείας, και θα 
θυμόταν τα λόγια της με μια σαφήνεια που θα συγκλόνιζε την καρδιά 
του πολύ καιρό αφότου τα άλλα περιστατικά εκείνης της εποχής θα 
είχαν ξεθωριάσει σε μια θολούρα μισών αληθειών στη μνήμη του:

«Είσαι ο μικρός Λαμόρα, σωστά;»
Εκείνος έγνεψε με προθυμία.
«Λοιπόν, κοίτα εδώ, μικρό σκατό. Έχω ακούσει τα πάντα για σένα, 

γι' αυτό βούλωσε το στόμα σου και κράτα τα απερίσκεπτα χέρια σου 
στις τσέπες σου. Ορκίζομαι σε όλους τους θεούς, αν με βάλεις έστω 
και στον παραμικρό μπελά, θα σε πετάξω από μια γέφυρα και θα 
φανεί σαν ένα γαμημένο ατύχημα.»

6

Ήταν ένα ανεπιθύμητο πράγμα, αυτό το να αισθάνεσαι ξαφνικά κα-
ναδυό εκατοστά ψηλότερος.

Ο Λοκ ακολούθησε ζαλισμένος την Μπεθ, τον Ταμ και τον Ξεδο-
ντιάρη έξω από το σκοτάδι των θησαυροφυλακίων του Λόφου των 
Σκιών και μέσα στη λιακάδα του πρωινού. Τα μάτια του έκαιγαν, και 
το φως της ημέρας ήταν μόνο ένα μέρος αυτού. Τι είχε κάνει (και 
ποιος της το είχε πει;) για να κερδίσει την περιφρόνηση του μοναδι-
κού ατόμου που ήθελε τώρα να εντυπωσιάσει περισσότερο από κάθε 
άλλο στον κόσμο;

Συλλογιζόμενος, οι σκέψεις του περιπλανήθηκαν ανήσυχα στο πε-
ριβάλλον του. Εδώ έξω, στη διαρκώς μεταβαλλόμενη ύπαιθρο, υπήρ-
χαν τόσο πολλά να δει, τόσο πολλά να ακούσει. Το ένστικτο της επι-
βίωσής του άρχισε σταδιακά να κυριαρχεί. Το πίσω μέρος του μυα-
λού του ήταν όλο προσηλωμένο στην Μπεθ, αλλά ανάγκασε τα μάτια 
του να στραφούν στην παρούσα κατάσταση.

Η Καμόρ σήμερα ήταν φωτεινή και πολυάσχολη, εκμεταλλευόμε-
νη στο έπακρο την ανάπαυλα από τις σκληρές γκρίζες βροχές της 
άνοιξης. Τα παράθυρα ήταν ανοιχτά. Τα πιο ευημερούντα πλήθη 
είχαν μεταμφιεστεί, πετώντας τους αδιάβροχους μανδύες και τα κα-
σκέτα τους για να φορέσουν καλοκαιρινά ρούχα. Οι φτωχοί παρέμει-
ναν τυλιγμένοι στα ίδια βρομερά σκουπίδια που φορούσαν όλες τις 
εποχές. Όπως το πλήθος του Λόφου των Σκιών, έπρεπε να κρατή-
σουν τα ρούχα τους στην πλάτη τους ή να κινδυνεύσουν να τα χάσουν 
από τους ρακοσυλλέκτες.
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Καθώς τα τέσσερα ορφανά διέσχιζαν τη γέφυρα του καναλιού από 
το Λόφο των Σκιών προς το Νάροους (ήταν πηγή ανάμεικτης υπερη-
φάνειας και δυσπιστίας για τον Λοκ το γεγονός ότι ο Κλεφτοποιός 
ήταν τόσο πεπεισμένος ότι ένα μικρό σχέδιό του θα μπορούσε να 
κάψει όλη αυτή τη γειτονιά), ο Λοκ είδε τουλάχιστον τρεις βάρκες με 
ψαράδες πτωμάτων που χρησιμοποιούσαν αγκίστρια για να μαζέ-
ψουν φουσκωμένα πτώματα κάτω από προβλήτες και πασσάλους της 
αποβάθρας. Αυτά κάποιες φορές αγνοούνταν για μέρες με δροσερό, 
κακό καιρό.

Η Μπεθ οδήγησε τα τρία αγόρια μέσα στο Νάροους, αποφεύγο-
ντας πέτρινα σκαλοπάτια και σαθρές ξύλινες πεζογέφυρες, αποφεύ-
γοντας τα πιο στενά και στριφνά σοκάκια, όπου σίγουρα καραδοκού-
σαν μεθύστακες, αδέσποτα σκυλιά και λιγότερο προφανείς κίνδυνοι. 
Ο Ταμ και ο Λοκ έμειναν ακριβώς πίσω της, αλλά ο Ξεδοντιάρης 
έστριβε συνεχώς ή επιβράδυνε. Μέχρι τη στιγμή που έφυγαν από το 
Νάροους και πέρασαν στα κατάφυτα περάσματα του κήπου της Μά-
ρα Καμοράτσα, του αρχαίου πάρκου περιπάτου της πόλης, η Μπεθ 
έσερνε τον Ξεδοντιάρη από το κολάρο του.

«Ανάθεμα το σπυράκι που έχεις για μυαλό» είπε. «Μείνε πίσω μου 
και σταμάτα να δημιουργείς προβλήματα!»

«Δεν κάνω φασαρίες» μουρμούρισε ο Ξεδοντιάρης.
«Θέλεις να τα κάνεις θάλασσα και να πεινάσεις απόψε; Θέλεις να 

δώσεις σε ένα κτήνος σαν τον Βέσλιν μια δικαιολογία για να βγάλει 
τα δόντια που δεν έχει βγάλει ακόμα;»

«Όχι!» Ο Ξεδοντιάρης τράβηξε τη λέξη με ένα βαριεστημένο 
χασμουρητό, κοίταξε γύρω του σαν να παρατήρησε τον κόσμο για 
πρώτη φορά, και έπειτα απελευθερώθηκε από τη λαβή της Μπεθ. 
«Θέλω να φορέσω το καπέλο σου» είπε, δείχνοντας το δερμάτινο 
καπέλο της.

Ο Λοκ κατάπιε νευρικά. Είχε ξαναδεί τον Ξεδοντιάρη να ρίχνει 
αυτές τις ξαφνικές, παράλογες ιδέες στο παρελθόν. Κάτι δεν πήγαινε 
καλά στο μυαλό του αγοριού. Υπέφερε συχνά επειδή τραβούσε την 
προσοχή πάνω του μέσα στο Λόφο, όπου η διακριτικότητα χωρίς 
δύναμη σήμαινε πόνο.

«Δεν μπορείς» είπε η Μπεθ. «Πρόσεχε τον εαυτό σου.»
«Το θέλω. Θέλω να το κάνω!» Ο Ξεδοντιάρης πραγματικά βρόντη-

ξε τα πόδια του κάτω και έσφιξε τις γροθιές του. «Υπόσχομαι ότι θα 
είμαι φρόνιμος. Δώσε μου το καπέλο σου!»
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«Θα είσαι φρόνιμος επειδή το λέω εγώ!»
Η απάντηση του Ξεδοντιάρη ήταν να ορμήσει και να αρπάξει το 

δερμάτινο καπέλο από το κεφάλι της Μπεθ. Το τράβηξε τόσο δυνα-
τά, που έπεσε και το μαντίλι της και ένας ακατάστατος όγκος από 
καστανοκόκκινες μπούκλες έπεσε στους ώμους της. Το σαγόνι του 
Λοκ έπεσε.

Υπήρχε κάτι τόσο απροσδιόριστα υπέροχο, τόσο σωστό, όταν έβλε-
πε αυτά τα μαλλιά ελεύθερα στο φως του ήλιου, που προς στιγμήν 
ξέχασε ότι η μαγεία τους ήταν ρητά μονόδρομος και ότι αυτό κάθε 
άλλο παρά βόλευε την αποστολή τους. Καθώς ο Λοκ την κοίταζε, 
παρατήρησε ότι στην πραγματικότητα μόνο τα μισά από τα μαλλιά 
της ήταν καστανά. Πάνω από τ’ αυτιά ήταν σκουριασμένα κόκκινα. 
Τα είχε βάψει κάποτε και έκτοτε είχαν μακρύνει.

Η Μπεθ ήταν ακόμα πιο γρήγορη από τον Ξεδοντιάρη μόλις έφυ-
γε το σοκ, και πριν προλάβει να κάνει οτιδήποτε με το καπέλο της, 
αυτό είχε επιστρέψει στα χέρια της. Του έδωσε ένα άγριο χτύπημα 
στο πρόσωπο με αυτό.

«Οχ!»
Χωρίς να ηρεμήσει, τον χτύπησε ξανά, και εκείνος ανατράπηκε 

προς τα πίσω. Ο Λοκ συνήλθε και πήρε την κενή έκφραση που χρη-
σιμοποιούσαν στο Λόφο οι αμέτοχοι όταν κάποιος κοντά τους έτρωγε 
ξύλο.

«Σταμάτα! Σταμάτα!» Ο Ξεδοντιάρης έκλαιγε με λυγμούς.
«Αν αγγίξεις ξανά αυτό το καπέλο» ψιθύρισε η Μπεθ, ταρακουνώ-

ντας τον από το γιακά του, «ορκίζομαι στην Άζα Γκίγια, που αριθμεί 
τους νεκρούς, ότι θα σε παραδώσω κατευθείαν σ' αυτήν. Μαλακισμένο!»

«Το υπόσχομαι! Το υπόσχομαι!»
Τον άφησε ελεύθερο με ένα κατσούφιασμα, και με μερικές επιδέ-

ξιες κινήσεις έκανε τις κόκκινες μπούκλες της να εξαφανιστούν ξανά 
κάτω από το σφιχτοδεμένο μαντίλι. Όταν το δερμάτινο καπέλο κα-
τέβηκε για να τις σφραγίσει, ο Λοκ ένιωσε μια απογοήτευση.

«Είσαι τυχερός που δε σε είδε κανείς άλλος» είπε η Μπεθ, σπρώ-
χνοντας τον Ξεδοντιάρη προς τα εμπρός. «Οι Θεοί σ’ αγαπούν, μικρέ 
γυμνοσάλιαγκα, είσαι απλώς τυχερός που δε σε είδε κανείς άλλος. 
Γρήγορα, τώρα. Εσείς οι δύο – πίσω μου.»

Ο Λοκ και ο Ταμ την ακολούθησαν χωρίς να πουν λέξη, τόσο κο-
ντά όσο τα νευρικά παπάκια που είναι κολλημένα στα φτερά της 
ουράς της μητέρας τους.
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Ο Λοκ έτρεμε από ενθουσιασμό. Είχε τρομοκρατηθεί με την ανι-
κανότητα των συνεργατών που του είχαν ανατεθεί, αλλά τώρα ανα-
ρωτιόταν αν τα προβλήματά τους μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε 
άλλο εκτός από το να τον κάνουν να φαίνεται καλύτερος στα μάτια 
της Μπεθ. Ω, ναι. Ας τους αφήσει να κλαψουρίζουν, ας τους αφήσει 
να ξεσπάσουν, ας τους αφήσει να πάνε σπίτι τους χωρίς τίποτα στα 
χέρια τους. Διάολε, ας τους αφήσει να ειδοποιήσουν τη φρουρά της 
πόλης και να τους κυνηγήσουν στους δρόμους υπό τους ήχους σφυρί-
χτρας και σκυλιών που γαβγίζουν. Θα έπρεπε να προτιμήσει τα πά-
ντα από αυτό, συμπεριλαμβανομένου και αυτού.

7

Βγήκαν επιτέλους από τη Μάρα Καμοράτσα μέσα σε μια δίνη θορύ-
βου και σύγχυσης.

Ήταν όντως ασυνήθιστα καλός καιρός για την εποχή, και η συνή-
θως θλιβερή γειτονιά γύρω από την Παλιά Ακρόπολη, την έδρα της 
δικαιοσύνης του δούκα, έσφυζε σαν καρναβάλι. Οι απλοί άνθρωποι 
συνωστίζονταν στα καλντερίμια, ενώ εδώ και εκεί οι άμαξες των 
πλουσίων κροτάλιζαν μέσα στο χάος με τους μισθωμένους φρουρούς 
να τρέχουν δίπλα τους, μοιράζοντας απειλές και σπρωξίματα καθώς 
προχωρούσαν. Κατά κάποιον τρόπο, ο Λοκ ήξερε ήδη, ο κόσμος έξω 
από το Λόφο έμοιαζε πολύ με τον κόσμο μέσα.

Τα τέσσερα ορφανά σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να 
περάσουν μέσα από την αναταραχή. Ο Λοκ κρατήθηκε από τον Ταμ, 
ο οποίος με τη σειρά του κρατήθηκε από την Μπεθ. Ήταν τόσο 
απρόθυμη να χάσει από τα μάτια της τον Ξεδοντιάρη, που τον 
έσπρωξε μπροστά τους σαν πολιορκητικό κριό. Από την οπτική του 
γωνία ο Λοκ έβλεπε ελάχιστα πρόσωπα ενηλίκων – ο κόσμος έγινε 
μια ατελείωτη πομπή από ζώνες, κοιλιές, ουρές και ρόδες άμαξας. 
Με ίσα μέρη τύχης και επιμονής, έφτασαν δυτικά, προς την Οδό 
Δικαιοσύνης, το κανάλι που χρησιμοποιούταν για κρεμάλες εδώ και 
μισή χιλιετία.

Στην άκρη του αναχώματος του καναλιού, ένας χαμηλός πέτρινος 
τοίχος εμπόδιζε την άμεση βουτιά στο νερό, επτά ή οκτώ πόδια χα-
μηλότερα. Το φράγμα αυτό ήταν ετοιμόρροπο αλλά ακόμα αρκετά 
στέρεο για να κάθονται πάνω του παιδιά. Η Μπεθ δε χαλάρωσε ούτε 
μία φορά τη λαβή της από τον Ξεδοντιάρη καθώς βοηθούσε τον Λοκ 
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και τον Ταμ να ξεμπλέξουν από το συνωστισμό. Ο Λοκ έσκυψε να 
καθίσει δίπλα στην Μπεθ, αλλά ο Ταμ ήταν αυτός που στριμώχτηκε 
πάνω της, μη αφήνοντας στον Λοκ κανένα μέσο να τον μετακινήσει 
χωρίς να προκαλέσει σκηνή. Προσπάθησε να κρύψει την ενόχλησή 
του υιοθετώντας μια στοχευμένη έκφραση και κοιτάζοντας γύρω του.

Από εδώ, τουλάχιστον, ο Λοκ είχε καλύτερη εικόνα της υπόθεσης. 
Υπήρχε πλήθος κόσμου και στις δύο πλευρές του καναλιού και πω-
λητές που πουλούσαν ψωμί, λουκάνικα, μπίρα και αναμνηστικά από 
βάρκες. Χρησιμοποιούσαν καλάθια προσαρτημένα σε στύλους για 
να μαζεύουν τα κέρματά τους και να παραδίδουν τα αγαθά σε όσους 
στέκονταν από πάνω.

Ο Λοκ μπορούσε να διακρίνει ομάδες μικρών σχημάτων που ξε-
φεύγουν μέσα στο δάσος από παλτά και πόδια – ορφανοί συνάδελφοι 
του Λόφου των Σκιών στη δουλειά. Μπορούσε επίσης να διακρίνει τα 
σκούρα Κίτρινα Σακάκια της αστυνόμευσης της πόλης, που κινού-
νταν μέσα στο πλήθος σε διμοιρίες με ασπίδες στην πλάτη τους. Η 
καταστροφή ήταν πιθανή αν αυτά τα αντίθετα στοιχεία συναντιού-
νταν και αναμειγνύονταν σαν κακή αλχημεία, αλλά ακόμη δεν υπήρ-
χαν φωνές, ούτε σφυρίγματα ρολογιών, ούτε σημάδια ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά.

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί στη Μαύρη Γέφυρα. Οι λάμπες που 
ήταν διάσπαρτες στην απειλητική πέτρινη αψίδα είχαν καλυφτεί με 
μαύρα σάβανα και ένα μικρό πλήθος ιερέων, φυλακισμένων, φρου-
ρών και αξιωματούχων του δούκα στεκόταν πίσω από την εξέδρα 
εκτέλεσης, που προεξείχε από την πλευρά της γέφυρας. Δύο βάρκες 
με κιτρινοσακάκηδες είχαν αγκυροβολήσει στο κανάλι εκατέρωθεν 
της γέφυρας για να κρατούν καθαρό το νερό κάτω από τους κρατού-
μενους που έπεφταν.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας;» είπε ο Ξεδοντιάρης. «Δεν 
πρέπει να πάρουμε ένα πορτοφόλι, ή ένα δαχτυλίδι, ή κάτι άλλο...»

Η Μπεθ, που είχε πάρει τα χέρια της από πάνω του για μισό λε-
πτό, τον άρπαξε τώρα ξανά και του ψιθύρισε σκληρά: «Κράτα το 
στόμα σου κλειστό γι' αυτό όσο είμαστε μέσα στο πλήθος. Βούλωσέ 
το! Θα καθίσουμε εδώ και θα είμαστε προσεκτικοί. Θα δουλέψουμε 
μετά την κρεμάλα.»

Ο Ταμ ανατρίχιασε και έδειχνε πιο δυστυχισμένος από ποτέ. Ο 
Λοκ αναστέναξε, μπερδεμένος και ανυπόμονος. Ήταν λυπηρό που 
έπρεπε να κρεμαστούν κάποιοι από τους συντρόφους τους στο Λόφο 
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των Σκιών, αλλά από την άλλη ήταν λυπηρό που τους είχαν πιάσει οι 
κιτρινοσακάκηδες εξαρχής. Άνθρωποι πέθαιναν παντού στην Κα-
μόρ, σε σοκάκια, κανάλια και δημόσια κτίρια, σε πυρκαγιές, σε επι-
δημίες που κατέστρεφαν ολόκληρες γειτονιές. Ο Ταμ ήταν κι αυτός 
ορφανός – δεν τα είχε συνειδητοποιήσει όλα αυτά; Ο θάνατος φαινό-
ταν σχεδόν τόσο συνηθισμένος για τον Λοκ όσο το να τρώει βραδινό 
ή να φτιάχνει νερό, και δεν μπορούσε να κάνει τον εαυτό του να 
νιώσει άσχημα που συνέβαινε σε κάποιον που ίσα που γνώριζε.

Όσο γι' αυτό, φαινόταν ότι θα συνέβαινε σύντομα. Μία σταθερή 
τυμπανοκρουσία υψωνόταν από τη γέφυρα, αντηχώντας από το νερό 
και την πέτρα, και σταδιακά το ενθουσιασμένο μουρμουρητό του 
πλήθους καταλάγιασε. Ούτε καν οι θείες λειτουργίες δε θα μπορού-
σαν να κάνουν τον Καμοριανό τόσο αξιοσέβαστα προσεκτικό όσο 
μία δημόσια λαιμητόμος.

«Πιστοί πολίτες της Καμόρ! Έρχεται τώρα το μεσημέρι, αυτή τη 
δέκατη έβδομη στιγμή, αυτόν το μήνα Τίραστιμ του εβδομηκοστού 
έβδομου έτους της Σεντοβάνι.» Αυτά τα λόγια φωνάχτηκαν από την 
κορυφή της Μαύρης Γέφυρας από έναν κήρυκα με τεράστια κοιλιά 
και γούνα ζιμπελίνας. «Αυτοί οι κακοποιοί κρίθηκαν ένοχοι για καί-
ρια εγκλήματα κατά του νόμου και των εθίμων της Καμόρ. Με την 
εξουσία της χάρης του, Δούκα Νικοβάντε, και με τις σφραγίδες των 
αξιότιμων δικαστών του Ερυθρού Επιμελητηρίου, οδηγούνται εδώ 
για να λάβουν δικαιοσύνη.»

Υπήρξε κίνηση δίπλα του στη γέφυρα. Επτά κρατούμενοι σύρθη-
καν προς τα εμπρός, καθένας από ένα ζευγάρι αστυφυλάκων με κόκ-
κινες κουκούλες. Ο Λοκ είδε ότι ο Ταμ δάγκωνε με αγωνία τις αρ-
θρώσεις των δαχτύλων του. Το χέρι της Μπεθ εμφανίστηκε γύρω από 
τον ώμο του Ταμ, και ο Λοκ έσφιξε τα δόντια του. Έκανε τη δουλειά 
του, συμπεριφερόταν σωστά, αρνιόταν να γίνει θέαμα, και ο Ταμ 
ήταν αυτός που δέχτηκε την τρυφερότητα της Μπεθ;

«Θα το συνηθίσεις, Ταμ» είπε απαλά η Μπεθ. «Τίμησέ τους τώρα. 
Συγκρατήσου.»

Στην εξέδρα της γέφυρας, οι Αφέντες των Σκοινιών έσφιγγαν τη 
θηλιά γύρω από το λαιμό των καταδικασμένων. Τα κρεμαστά σχοι-
νιά είχαν μήκος περίπου όσο ήταν το ύψος κάθε κρατουμένου και 
ήταν δεμένα σε δακτυλιοφόρους κοχλίες ακριβώς πίσω από τα πόδια 
τους. Δεν υπήρχαν έξυπνοι μηχανισμοί στην πλατφόρμα απαγχονι-
σμού ούτε φανταχτερά κόλπα. Αυτό δεν ήταν το Ταλ Βεράρ. Εδώ 
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στην Ανατολή, οι κρατούμενοι απλώς πετάγονταν από το βάραθρο.
«Τζέρεβιν Ταβάστι» φώναξε ο κήρυκας, συμβουλευόμενος μια 

περγαμηνή. «Εμπρησμός, συνωμοσία για την παραλαβή κλεμμένων 
αγαθών, επίθεση εναντίον αξιωματικού του δούκα! Μαλίνα Κοντάδα, 
παραχάραξη και συνακόλουθη κατάχρηση του ονόματος και της ει-
κόνας της Αυτού Εξοχότητας του Δούκα. Κάιο Βεσπάσι, διάρρηξη, 
κακόβουλη κακοποίηση, εμπρησμός και κλοπή αλόγου! Λόριο Βε-
σπάσι, συνωμοσία με σκοπό την παραλαβή κλοπιμαίων.»

Αυτά για τους ενήλικες· ο κήρυκας προχώρησε στα τρία παιδιά. Ο 
Ταμ έκλαιγε με λυγμούς και η Μπεθ ψιθύρισε: «Σσσς, τώρα.» Ο Λοκ 
παρατήρησε ότι η Μπεθ ήταν παγερά ήρεμη και προσπάθησε να μι-
μηθεί τον αέρα της αδιαφορίας της. Τα μάτια ακριβώς έτσι, το πιγούνι 
ψηλά, το στόμα λίγο πιο κοντά στο συνοφρύωμα. Σίγουρα, αν τον κοί-
ταζε κατά τη διάρκεια της τελετής, θα το πρόσεχε και θα ενέκρινε...

«Μαριαμπέλα, χωρίς επώνυμο» φώναξε ο κήρυκας. «Κλοπή και 
απρόκλητη ανυπακοή! Ζίλντα, χωρίς επώνυμο. Κλοπή και απρόκλη-
τη ανυπακοή!»

Οι Αφέντες έδεναν επιπλέον βάρη στα πόδια αυτής της τελευταίας 
τριάδας κρατουμένων, καθώς τα δικά τους ελαφριά σώματα μπορεί 
να μην εξασφάλιζαν αρκετά γρήγορη κατάληξη στο κρήμνισμά τους.

«Λαρς, χωρίς επώνυμο. Κλοπή και απρόκλητη ανυπακοή.»
«Η Ζίλντα ήταν καλή μαζί μου» ψιθύρισε ο Ταμ, με τη φωνή του 

να σπάει.
«Οι Θεοί το ξέρουν» είπε η Μπεθ. «Σιωπή τώρα.»
«Για τα εγκλήματα του σώματος θα υποστείτε το θάνατο του σώ-

ματος» συνέχισε ο κήρυκας. «Θα κρεμαστείτε πάνω από τρεχούμενο 
νερό και θα κρεμαστείτε εκεί από το λαιμό μέχρι να πεθάνετε, ενώ 
τα ανήσυχα πνεύματά σας θα μεταφερθούν με το νερό στη Θάλασσα 
του Σιδήρου, όπου δε θα μπορούν να κάνουν άλλο κακό σε καμία 
ψυχή ή κατοικία της επικράτειας του δούκα. Είθε οι Θεοί να δεχτούν 
την ψυχή σας με ελεημοσύνη, εν ευθέτω χρόνω.» Ο κήρυκας κατέβα-
σε τον πάπυρό του και κοίταξε καταπρόσωπο τους αιχμαλώτους. 
«Στο όνομα του δούκα, σας απονέμω δικαιοσύνη.»

Τα τύμπανα χτύπησαν. Ένας από τους Αφέντες των Σκοινιών τρά-
βηξε ένα σπαθί, σε περίπτωση που κάποιος από τους κρατούμενους 
πολεμούσε τους δημίους του. Ο Λοκ είχε ξαναδεί απαγχονισμό και 
ήξερε ότι οι καταδικασμένοι είχαν μόνο μία ευκαιρία για την όποια 
αξιοπρέπεια τους είχε απομείνει.
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Σήμερα οι ρίψεις κύλησαν ομαλά. Η τυμπανοκρουσία έπεσε στη 
σιωπή. Κάθε ζευγάρι κιτρινοσακάκηδων κουκουλοφόρων βγήκε 
μπροστά και έσπρωξε τον κρατούμενό του από την άκρη της πλατ-
φόρμας απαγχονισμού.

Ο Ταμ απομακρύνθηκε, όπως πίστευε ο Λοκ, αλλά ούτε αυτός 
ήταν προετοιμασμένος για την αντίδραση του Ξεδοντιάρη, όταν τα 
επτά σχοινιά τεντώθηκαν με θορύβους που θα μπορούσαν να είναι 
από κάνναβη ή από λαιμό ή και από τα δύο.

«Aαααααααααα! Aααααααααααααααααααα!»
Κάθε κραυγή ήταν μεγαλύτερη και πιο δυνατή από την προηγού-

μενη. Η Μπεθ έσφιξε ένα χέρι πάνω από το στόμα του Ξεδοντιάρη 
και πάλεψε μαζί του. Πάνω από το νερό, τέσσερα μεγάλα σώματα 
και τρία μικρότερα αιωρούνταν σαν εκκρεμή σε καμπύλες που γρή-
γορα γίνονταν όλο και μικρότερες.

Η καρδιά του Λοκ χτυπούσε δυνατά. Όλοι όσοι βρίσκονταν κοντά 
έπρεπε να τους κοιτάζουν επίμονα. Άκουσε καγχασμούς και αποδο-
κιμαστικά σχόλια. Όσο περισσότερη προσοχή τραβούσαν πάνω τους 
τόσο πιο δύσκολο θα ήταν να ασχοληθούν με την πραγματική τους 
δουλειά.

«Σσσς» είπε η Μπεθ, προσπαθώντας να κρατήσει τον Ξεδοντιάρη 
υπό έλεγχο. «Ησυχία, γαμώτο. Ησυχία!»

«Τι συμβαίνει, κορίτσι μου;»
Ο Λοκ είδε με τρόμο ότι ένα ζευγάρι κιτρινοσακάκηδων είχε χω-

ρίσει το πλήθος ακριβώς πίσω τους. Θεοί, αυτό ήταν χειρότερο από 
οτιδήποτε άλλο! Κι αν περιφέρονταν για τα ορφανά του Λόφου των 
Σκιών; Κι αν έκαναν δύσκολες ερωτήσεις; Συγκράτησε την παρόρμη-
ση να πηδήξει προς το νερό από κάτω και πάγωσε στη θέση του με 
τα μάτια ορθάνοιχτα.

Η Μπεθ κρατούσε ένα χέρι κλειδωμένο στο πρόσωπο του Ξεδο-
ντιάρη, ωστόσο κατάφερε με κάποιον τρόπο να στριφογυρίσει και να 
σκύψει το κεφάλι στους αστυφύλακες.

«Ο μικρός μου αδελφός» ξεφούρνισε «δεν έχει ξαναδεί κρεμάλα. 
Δε θέλουμε να προκαλέσουμε φασαρία. Τον έκανα να σωπάσει.»

Ο Ξεδοντιάρης σταμάτησε να παλεύει, αλλά άρχισε να κλαίει με 
λυγμούς. Ο κιτρινοσακάκης που είχε μιλήσει, ένας μεσήλικας άντρας 
με ένα πρόσωπο γεμάτο ουλές, τον κοίταξε με αποστροφή.

«Εσείς οι τέσσερις ήρθατε εδώ μόνοι σας;»
«Μας έστειλε η μητέρα» είπε η Μπεθ. «Ήθελε τα αγόρια να δουν 
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μια κρεμάλα. Να δουν την ανταμοιβή της απραξίας και της κακής 
παρέας.»

«Μια σωστά σκεπτόμενη γυναίκα. Τίποτα δε συγκρίνεται με ένα 
καλό κρέμασμα για να τρομάξεις μια κακομοίρα.» Ο άντρας συνο-
φρυώθηκε. «Γιατί δεν είναι εδώ μαζί σας;»

«Ω, η μητέρα λατρεύει το κρέμασμα» είπε η Μπεθ. Μετά, χαμη-
λώνοντας τη φωνή της σε ψίθυρο: «Αλλά, εμ, έχει τη ροή. Κακό. Όλη 
μέρα την ταλαιπωρεί–»

«Α. Λοιπόν, τότε.» Ο κιτρινοσακάκης έβηξε. «Οι θεοί της στέλνουν 
υγεία. Καλύτερα να μην ξαναφέρεις τούτον εδώ σε μια τελετή για την 
Ημέρα της Μετάνοιας για λίγο καιρό.»

«Συμφωνώ, κύριε.» Η Μπεθ υποκλίθηκε ξανά. «Η μητέρα θα του 
γδάρει το τομάρι γι’ αυτό.»

«Πήγαινε, λοιπόν, κορίτσι μου. Δε χρειάζομαι άλλη σκηνή.»
«Φυσικά, κύριε.»
Οι αστυφύλακες απομακρύνθηκαν μέσα στο πλήθος, το οποίο είχε 

αρχίσει να ξαναζωντανεύει. Η Μπεθ γλίστρησε από τον πέτρινο τοί-
χο, μάλλον άκομψα, επειδή ο Ξεδοντιάρης και ο Ταμ ήρθαν μαζί 
της. Την κρατούσαν ακόμη σφιχτά, και ο δεύτερος αρνιόταν να αφή-
σει το άλλο της χέρι. Δεν είχε φωνάξει όπως ο Ξεδοντιάρης, αλλά ο 
Λοκ είδε ότι τα μάτια του ξεχείλιζαν από δάκρυα και ήταν ακόμα πιο 
χλομός από πριν. Ο Λοκ έτρεξε τη γλώσσα του γύρω από το εσωτερι-
κό του στόματός του, το οποίο είχε στεγνώσει από τον έλεγχο των 
κιτρινοσακάκηδων.

«Έλα τώρα» είπε η Μπεθ. «Μακριά από εδώ. Είδαμε ό,τι έπρεπε 
να δούμε.»

8

Άλλη μία διαδρομή μέσα στο δάσος των παλτών, των ποδιών και των 
κοιλιών. Ο Λοκ, νιώθοντας τον ενθουσιασμό να αυξάνεται ξανά, γα-
ντζώθηκε απαλά στο πίσω μέρος του χιτώνα της Μπεθ για να μην τη 
χάσει, χάρηκε και απογοητεύτηκε άλλο τόσο όταν εκείνη δεν αντέ-
δρασε καθόλου. Η Μπεθ τους οδήγησε πίσω στις πράσινες σκιές της 
Μάρα Καμοράτσα, όπου επικρατούσε ήσυχη μοναξιά, ούτε σαράντα 
μέτρα μακριά από ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων, και μόλις 
τακτοποιήθηκαν με ασφάλεια σε μια κρυφή γωνιά έσπρωξε τον Ταμ 
και τον Ξεδοντιάρη στο έδαφος.
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«Κι αν το έβλεπε αυτό μια άλλη παρέα από το Λόφο; Θεοί!»
«Συγγνώμη» βογκούσε ο Ξεδοντιάρης. «Αλλά αυτοί... αλλά αυτοί... 

αυτοί έχουν σκοτώσει–»
«Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους κρεμάνε. Γι’ αυτό τους κρεμά-

νε!» Η Μπεθ έσφιξε το μπροστινό μέρος του χιτώνα της και με τα δύο 
χέρια, και μετά πήρε μια βαθιά ανάσα. «Συνέλθετε. Συγκεντρωθείτε. 
Καθένας από εσάς πρέπει να ξαλαφρώσει μια τσάντα ή κάτι άλλο, 
προτού επιστρέψουμε.»

Ο Ξεδοντιάρης ξέσπασε σε μια νέα κρίση λυγμών, γύρισε στο πλάι 
και μάσησε τις αρθρώσεις των δαχτύλων του. Ο Ταμ, που ακουγόταν 
πιο κουρασμένος απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ο Λοκ, είπε: 
«Δεν μπορώ, Μπεθ. Δεν μπορώ, Μπεθ. Θα με πιάσουν. Απλώς δεν 
μπορώ.»

«Θα μείνεις χωρίς δείπνο απόψε.»
«Ωραία» είπε ο Ταμ. «Πήγαινέ με πίσω, σε παρακαλώ.»
«Γαμώτο.» Η Μπεθ έτριψε τα μάτια της. «Πρέπει να σε φέρω πίσω 

με κάτι για να το δείξω, αλλιώς θα μπλέξω εξίσου άσχημα μ’ εσένα, 
κατάλαβες;»

«Είσαι στα Παράθυρα» μουρμούρισε ο Ταμ. «Δεν έχεις καμία ανη-
συχία.»

«Ναι, πώς» είπε η Μπεθ. «Εσείς οι δύο πρέπει να συνέλθετε–»
«Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ!»
Ο Λοκ διαισθάνθηκε μια λαμπρή ευκαιρία. Η Μπεθ τους είχε 

σώσει από το πρόβλημα στο ανάχωμα, και εδώ ήταν η ιδανική 
στιγμή για να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Χαμογελώντας στη σκέψη 
της αντίδρασής της, στάθηκε όσο πιο ψηλά μπορούσε και καθάρι-
σε το λαιμό του.

«Ταμ, μην είσαι ψείρα» είπε η Μπεθ, αγνοώντας εντελώς τον Λοκ. 
«Θα σφίξεις κάτι ή θα δουλέψεις ένα πείραγμα για να σφίξει κάποιος 
άλλος. Δε θα σου δώσω άλλη επιλογή...»

«Με συγχωρείτε» είπε ο Λοκ διστακτικά.
«Τι θέλεις;»
«Καθένας μπορεί να πάρει ένα από τα δικά μου» είπε ο Λοκ.
«Τι;» Η Μπεθ γύρισε προς το μέρος του. «Τι είναι αυτά που λες;»
Κάτω από το χιτώνα του, ο Λοκ έβγαλε δύο δερμάτινα πορτοφόλια 

και ένα ωραίο μεταξωτό μαντίλι, μόνο ελαφρώς λερωμένο.
«Τρία κομμάτια» είπε. «Τρεις από εμάς. Απλώς πες ότι όλοι πιά-

σαμε από ένα και μπορούμε να πάμε σπίτι μας τώρα.»
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«Πού στο διάολο εσύ–»
«Μέσα στο πλήθος» είπε ο Λοκ. «Είχες τον Ξεδοντιάρη... τον πρό-

σεχες τόσο πολύ, που δεν πρέπει να το είδες.»
«Δε σου είπα να ξαλαφρώσεις τίποτα ακόμα!»
«Λοιπόν, δε μου είπες να μην το κάνω.»
«Μα αυτό είναι–»
«Δεν μπορώ να τα βάλω πίσω» είπε ο Λοκ, πολύ πιο εριστικά απ’ 

ό,τι σκόπευε.
«Μη μου τσινάς εμένα! Ω, για όνομα του Θεού, μη μουτρώνεις» 

είπε η Μπεθ. Γονάτισε και έβαλε τα χέρια της στους ώμους του Λοκ, 
και στο άγγιγμά της και στο καρφωμένο βλέμμα της εκείνος βρέθηκε 
ξαφνικά να τρέμει ανεξέλεγκτα. «Τι είναι; Τι συμβαίνει;»

«Τίποτα» είπε ο Λοκ. «Τίποτα.»
«Θεοί, τι παράξενο αγοράκι που είσαι.» Έριξε ξανά μια ματιά 

στον Ταμ και τον Ξεδοντιάρη. «Ένα μάτσο καταστροφές, και οι 
τρεις σας. Δύο που δε θα λειτουργήσουν. Ένας που δουλεύει χωρίς 
εντολές. Υποθέτω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή.»

Η Μπεθ πήρε τα πορτοφόλια και το μαντίλι από τον Λοκ. Τα δά-
χτυλά της άγγιξαν τα δικά του και εκείνος έτρεμε. Τα μάτια της 
Μπεθ στένεψαν.

«Χτύπησες το κεφάλι σου νωρίτερα;»
«Ναι.»
«Ποιος σε έσπρωξε;»
«Απλώς έπεσα.»
«Φυσικά και έπεσες.»
«Ειλικρινά!»
«Φαίνεται να σε προβληματίζει. Ή ίσως είσαι άρρωστος. Τρέ-

μεις.»
«Είμαι... είμαι μια χαρά.»
«Όπως θέλεις.» Η Μπεθ έκλεισε τα μάτια της και του έκανε μασάζ 

με τις άκρες των δαχτύλων της. «Υποθέτω ότι με γλίτωσες από πολ-
λούς μπελάδες. Θέλεις εγώ να... κοίτα, υπάρχει κάποιος που σε ενο-
χλεί και θέλεις να τον σταματήσεις;»

Ο Λοκ ξαφνιάστηκε. Ένα μεγαλύτερο παιδί, αυτό το μεγαλύτερο 
παιδί, από όλους τους ανθρώπους, και μάλιστα μέλος των Παραθύ-
ρων, του πρόσφερε προστασία; Μπορούσε να το κάνει αυτό; Θα 
μπορούσε να βάλει τον Βέσλιν και τον Γκρέγκορ στη θέση τους;

Όχι. Ο Λοκ ανάγκασε το βλέμμα του να απομακρυνθεί από το 
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απόλυτα γοητευτικό πρόσωπο της Μπεθ για να επανέλθει στη γη. 
Πάντα θα υπήρχαν άλλοι Βέσλιν, άλλοι Γκρέγκορ. Κι αν τον ταλαι-
πωρούσαν ακόμα περισσότερο εξαιτίας της παρέμβασής της; Αυτή 
ήταν τα Παράθυρα· εκείνος ήταν οι δρόμοι. Οι μέρες και οι νύχτες 
τους είχαν αντιστραφεί. Δεν την είχε δει ποτέ πριν από σήμερα· τι 
είδους προστασία θα μπορούσε να πάρει από αυτήν; Θα συνέχιζε να 
κάνει τον ψόφιο. Θα απέφευγε να τραβήξει την προσοχή στον εαυτό 
του. Κανόνας πρώτος και κανόνας δεύτερος. Όπως πάντα.

«Απλώς έπεσα» είπε. «Είμαι καλά.»
«Καλά» απάντησε εκείνη, λίγο ψυχρά. «Όπως επιθυμείς.»
Ο Λοκ άνοιξε και έκλεισε το στόμα του μερικές φορές, προσπαθώ-

ντας απεγνωσμένα να φανταστεί κάτι που θα μπορούσε να πει για να 
γοητεύσει αυτό το εξωγήινο πλάσμα. Πολύ αργά. Εκείνη γύρισε απ’ 
την άλλη και σήκωσε τον Ταμ και τον Ξεδοντιάρη στα πόδια τους.

«Δεν το πιστεύω» είπε «αλλά εσείς οι δύο ηλίθιοι χρωστάτε το δεί-
πνο σας στον εμπρηστή του Νάροους εδώ. Καταλαβαίνετε τι διάολο 
θα πάθουμε όλοι μας αν πείτε ποτέ λέξη γι’ αυτό σε κανέναν;»

«Καταλαβαίνω» είπε ο Ταμ.
«Θα ήμουν πολύ στενοχωρημένη αν δεν έτρωγα καθόλου» συνέχι-

σε η Μπεθ. «Οτιδήποτε! Μ' ακούς, Ξεδοντιάρη;»
Ο φουκαράς έγνεψε και μετά ρούφηξε ξανά τις αρθρώσεις των 

δαχτύλων του.
«Πίσω στο Λόφο, τότε.» Η Μπεθ τράβηξε το μαντίλι της και διόρ-

θωσε το καπέλο της. «Θα κρατήσω τα πράγματα και θα τα παραδώ-
σω στον αφέντη η ίδια. Ούτε λέξη γι’ αυτό. Σε κανέναν.»

Κράτησε τη συνηθισμένη πλέον λαβή της από τον Ξεδοντιάρη σε 
όλη τη διαδρομή μέχρι το νεκροταφείο. Ο Ταμ την ακολουθούσε, 
δείχνοντας εξαντλημένος αλλά ανακουφισμένος. Ο Λοκ ακολούθησε 
από πίσω, σχεδιάζοντας επαρκώς την έκταση της εντελώς ανεπαρ-
κούς εμπειρίας του. Τι είχε πει ή κάνει λάθος; Τι είχε κρίνει λάθος; 
Γιατί δεν ήταν ευχαριστημένη μαζί του που τη γλίτωσε από τόσους 
μπελάδες;

Δεν του είπε τίποτα στο υπόλοιπο ταξίδι της επιστροφής. Στη συ-
νέχεια, πριν προλάβει να βρει μια δικαιολογία για να της ξαναμιλή-
σει μόλις έφτασαν εκεί, είχε εξαφανιστεί, χάθηκε στις σήραγγες που 
οδηγούσαν στην ιδιωτική περιοχή του πληρώματος των Παραθύρων, 
όπου δεν μπορούσε να την ακολουθήσει.

Εκείνο το βράδυ ήταν σκυθρωπός, τρώγοντας ελάχιστα από το δεί-
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πνο που είχαν κερδίσει τα ευκίνητα δάχτυλά του, θυμωμένος όχι με 
την Μπεθ, αλλά με τον εαυτό του, που με κάποιον τρόπο την έδιωξε.

9

Πέρασαν μέρες, μεγαλύτερες από όσες είχε γνωρίσει ποτέ ο Λοκ, 
τώρα που είχε κάτι να τον απασχολεί πέρα από το σύντομο ενθουσια-
σμό των καθημερινών εγκλημάτων και τις συνεχείς δουλειές της επι-
βίωσης.

Η Μπεθ δεν έφευγε από τις σκέψεις του. Την ονειρευόταν, και πώς 
τα μαλλιά που ξεχείλιζαν κάτω από το καπέλο της είχαν πιάσει το 
φως που φιλτραριζόταν μέσα από το πλεγμένο πράσινο της Μάρα 
Καμοράτσα. Παραδόξως, στα όνειρά του, τα μαλλιά αυτά ήταν κα-
θαρά κόκκινα από την άκρη ως τη ρίζα, ανέγγιχτα από βαφή ή με-
ταμφίεση. Το τίμημα γι’ αυτά τα οράματα ήταν ότι ξυπνούσε μέσα 
σε μια κρύα, σκληρή απογοήτευση και ξάπλωνε εκεί στο σκοτάδι, 
παλεύοντας με μυστηριώδη συναισθήματα, που δεν τον είχαν απα-
σχολήσει ποτέ πριν.

Θα έπρεπε να την ξαναδεί. Με κάποιον τρόπο.
Στην αρχή έτρεφε την ελπίδα ότι ο υποβιβασμός του σε μια ομάδα 

ταραχοποιών θα μπορούσε να είναι μόνιμος, ότι η Μπεθ θα μπορού-
σε να είναι η νταντά τους σε μόνιμη βάση. Δυστυχώς, ο Κλεφτοποιός 
δε φαινόταν να έχει τέτοια σχέδια. Ο Λοκ συνειδητοποίησε σιγά σιγά 
ότι αν επρόκειτο ποτέ να έχει άλλη μια ευκαιρία να την εντυπωσιά-
σει, θα έπρεπε να βάλει το κεφάλι του στη φωτιά.

Ήταν δύσκολο να σπάσει τις ρουτίνες που είχε καθιερώσει για τον 
εαυτό του, για να μην πούμε για εκείνες που αναμένονταν από κά-
ποιον στην ταπεινή του θέση. Ωστόσο, άρχισε να περιπλανιέται όλο 
και πιο συχνά στους θόλους και στις σήραγγες του σπιτιού του, αδη-
μονώντας για μια ματιά της Μπεθ, εκθέτοντας τον εαυτό του στην 
κακοποίηση και στη γελοιοποίηση από τα βαριεστημένα μεγαλύτερα 
παιδιά. Έκανε τον ψόφιο. Δεν αντιδρούσε. Κανόνας πρώτος και κα-
νόνας δεύτερος. Ένιωθε σχεδόν ωραία – να κερδίζει μώλωπες για 
ένα γνήσιο σκοπό.

Τα μικρότερα ορφανά των Δρόμων (δηλαδή, σχεδόν όλα) κοιμού-
νταν μπουλούκι στο πάτωμα των πλαϊνών θόλων, που έμοιαζαν με 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρκετές δεκάδες σε ένα δωμάτιο. Όταν 
τα όνειρά του τον ξυπνούσαν τη νύχτα, ο Λοκ προσπαθούσε τώρα να 
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μείνει ξύπνιος, να τεντώσει τ’ αυτιά του για να ακούσει πέρα από το 
μουρμουρητό και το θρόισμα των γύρω του, να εντοπίσει το πηγαι-
νέλα του πληρώματος των Παραθύρων στις μυστικές τους δουλειές.

Παλαιότερα κοιμόταν πάντα με ασφάλεια στην καρδιά των συ-
ντρόφων του που ροχάλιζαν ή σε έναν ωραίο ανακουφιστικό τοίχο. 
Τώρα διακινδύνευε θέσεις στην εξωτερική άκρη της συνωστισμένης 
μάζας, όπου μπορούσε να ρίχνει φευγαλέες ματιές στους ανθρώπους 
στις σήραγγες. Κάθε σκιά που περνούσε και κάθε βήμα που άκουγε 
μπορούσε να είναι δικό της, τελικά.

Οι επιτυχίες του ήταν λίγες. Την είδε αρκετές φορές στα βραδινά 
γεύματα, αλλά δεν του μίλησε ποτέ. Πράγματι, ακόμα κι αν τον πρό-
σεξε, έκανε εξαιρετική δουλειά στο να μην το δείξει. Και για τον Λοκ, 
το να προσπαθήσει να της μιλήσει με δική του πρωτοβουλία, ενώ 
εκείνη ήταν περιτριγυρισμένη από τους φίλους της στα Παράθυρα 
και εκείνοι από τους μεγαλύτερους νταήδες από τους δρόμους... δε 
θα μπορούσε να έχει φονικότερο θράσος. Έτσι, έκανε ό,τι καλύτερο 
μπορούσε για να την κατασκοπεύσει, απολαμβάνοντας το φτερούγι-
σμα στο στομάχι του κάθε φορά που έριχνε έστω και μισό δευτερό-
λεπτο μια ματιά. Αυτές οι ματιές και αυτές οι αισθήσεις τού πρόσφε-
ραν πολλές μέρες απογοητευμένης λαχτάρας.

Περισσότερες μέρες, περισσότερες εβδομάδες πέρασαν στο θολό 
για πάντα παρόν του παιδικού χρόνου. Εκείνες οι σύντομες φωτεινές 
στιγμές που είχε περάσει παρουσία της Μπεθ, με το να μιλάει στ’ 
αλήθεια στην Μπεθ και να του μιλάει κι εκείνη, γυαλίζονταν και ξα-
ναγυαλίζονταν στη μνήμη του Λοκ, μέχρι που η ίδια του η ζωή θα 
μπορούσε να είχε αρχίσει εκείνη τη μέρα.

Κάποια στιγμή εκείνη την άνοιξη, ο Ταμ πέθανε. Ο Λοκ άκουσε 
τα μουρμουρητά. Το αγόρι πιάστηκε να προσπαθεί να σηκώσει μια 
τσάντα και το υποψήφιο θύμα τού έσπασε το κρανίο του με ένα μπα-
στούνι. Τέτοια πράγματα δεν ήταν ασυνήθιστα. Αν ο άντρας είχε 
μάρτυρες της απόπειρας κλοπής, πιθανότατα θα έχανε ένα δάχτυλο 
από το αδύναμο χέρι του. Αν κανείς δεν υποστήριζε την ιστορία του, 
θα τον κρεμούσαν. Η Καμόρ ήταν πολιτισμένη, άλλωστε· υπήρχαν 
αποδεκτές και απαράδεκτες στιγμές για τη δολοφονία παιδιών.

Ο Ξεδοντιάρης πέθανε σύντομα ύστερα από αυτό, συνεθλίβη κάτω 
από μια ρόδα βαγονιού μέρα μεσημέρι. Ο Λοκ αναρωτήθηκε αν δεν 
ήταν όλα για το καλύτερο. Αυτός και ο Ταμ ήταν δυστυχισμένοι στο 
Λόφο, και ίσως οι Θεοί να έβρισκαν κάτι καλύτερο να τους κάνουν. 
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Έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν δουλειά του Λοκ. Είχε τη δική του εμμονή 
να κυνηγήσει.

Λίγες μέρες αφότου έφυγε ο Ξεδοντιάρης, ο Λοκ επέστρεψε σπίτι 
από ένα μακρύ, υγρό απόγευμα δουλειάς στη συνοικία της Βόρειας 
Γωνιάς, ψάχνοντας και ληστεύοντας πάγκους πωλητών στις καλο-
πληρωμένες αγορές εκεί. Τίναξε τη βροχή από τον αυτοσχέδιο μαν-
δύα του, που ήταν το ίδιο δυσώδες κομμάτι δέρματος που του χρη-
σίμευε ως κουβέρτα κάθε βράδυ. Έπειτα πήγε να συναντήσει το 
πλήθος των γηραιών, με επικεφαλής τον Βέσλιν και τον Γκρέγκορ, 
που κάθε μέρα ταλαιπωρούσαν τα μικρότερα παιδιά καθώς έμπαι-
ναν με τα έσοδά τους.

Συνήθως ξόδευαν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους χλευ-
άζοντας και απειλώντας τους συντρόφους του Λοκ, αλλά σήμερα 
μιλούσαν ενθουσιασμένοι για κάτι άλλο. Ο Λοκ έπιασε αποσπά-
σματα της συζήτησης καθώς περίμενε τη σειρά του για να τον κα-
κοποιήσουν.

«...πόσο δυστυχισμένος είναι γι’ αυτό... ένας από τους μεγάλους 
κερδισμένους.»

«Το ξέρω ότι εκείνη ήταν, και δεν έπαιζε και το ρόλο της.»
«Αλλά αυτό είναι όλα τα Παράθυρα για σένα, ε; Όλοι έτσι δεν εί-

ναι; Λοιπόν, εδώ είναι κάτι που δε θα τους αρέσει. Αποδεικνύει ότι 
είναι τόσο θνητοί όσο κι εμείς. Τα σκατώνουν το ίδιο.»

«Ήταν ένας βρόμικος μήνας. Αυτός ο καημένος που έσπασε το 
κεφάλι του... εκείνο το σκατόπουλο που το κλοτσούσαμε στο ξύλο... 
τώρα αυτή.»

Ο Λοκ ένιωσε ένα κρύο σφίξιμο στα σωθικά του.
«Ποια;» είπε.
Ο Βέσλιν σταμάτησε στη μέση της πρότασης και κοίταξε τον Λοκ, 

σαν να ξαφνιάστηκε που τα μικρά πλάσματα των Δρόμων είχαν τη 
δύναμη του λόγου.

«Ποια τι, μικρό κωλόπαιδο;»
«Για ποια μιλάς;»
«Δε θα ήθελες να μάθεις, γαμώτο.»
«ΓΙΑ ΠΟΙΑ;»
Τα χέρια του Λοκ είχαν σχηματιστεί σε γροθιές από μόνα τους και 

η καρδιά του χτυπούσε δυνατά καθώς φώναζε ξανά με όλη του τη 
δύναμη: «ΓΙΑ ΠΟΙΑ;»

Ο Βέσλιν χρειάστηκε να τον κλοτσήσει μόνο μία φορά για να τον 
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ρίξει κάτω. Ο Λοκ το είδε να έρχεται, είδε το πόδι του νταή να υψώ-
νεται προς το πρόσωπό του, μεγαλώνοντας απίστευτα σε μέγεθος, 
και παρ’ όλα αυτά δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Το πάτωμα και το 
ταβάνι αντιστράφηκαν, και όταν ο Λοκ μπόρεσε να δει ξανά, βρισκό-
ταν ανάσκελα με τη φτέρνα του Βέσλιν στο στήθος του. Ζεστό χάλκι-
νο αίμα έτρεχε στο πίσω μέρος του λαιμού του.

«Πού ξεφεύγει αυτός και μας μιλάει έτσι;» είπε ο Βέσλιν ήπια.
«Δεν ξέρω. Είναι γαμημένα λυπηρό» είπε ο Γκρέγκορ.
«Σε παρακαλώ» είπε ο Λοκ. «Πες μου–»
«Τι να σου πω; Τι δικαίωμα έχεις να ξέρεις οτιδήποτε;» Ο Βέσλιν 

γονάτισε στο στήθος του Λοκ, έψαξε τα ρούχα του και βρήκε τα 
πράγματα που είχε καταφέρει να κλέψει εκείνη τη μέρα. Δύο πορτο-
φόλια, ένα ασημένιο κολιέ, ένα μαντίλι και μερικά ξύλινα σωληνάρια 
με καλλυντικά από την Τζερές. «Ξέρεις κάτι, Γκρέγκορ; Δε νομίζω να 
θυμάμαι ότι ο Λαμόρα από δω γύρισε σπίτι με τίποτα απόψε.»

«Ούτε εγώ, Βες.»
«Ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό για θλίψη, παλιοκατρουλή; Αν θες 

να φας βραδινό, μπορείς να φας τα δικά σου σκατά.»
Ο Λοκ ήταν πολύ συνηθισμένος στο είδος του γέλιου που ξεσπούσε 

τώρα στο τούνελ για να του δώσει σημασία. Προσπάθησε να σηκωθεί 
και τον κλότσησαν στο λαιμό για τον κόπο του.

«Θέλω μόνο να ξέρω» ξεφούρνισε «τι συνέβη–»
«Τι σε νοιάζει εσένα;»
«Σε παρακαλώ... σε παρακαλώ...»
«Λοιπόν, αν είναι να είσαι ευγενικός.» Ο Βέσλιν έριξε τα έσοδα του 

Λοκ σε ένα βρόμικο υφασμάτινο σάκο. «Τα Παράθυρα είχαν μια 
άσχημη νύχτα.»

«Τα έκαναν μαντάρα» είπε ο Γκρέγκορ.
«Τους τσίμπησαν χτυπώντας ένα μεγάλο σπίτι. Δεν έφυγαν όλοι. 

Έχασαν έναν σε ένα κανάλι.»
«Ποιον;»
«Την Μπεθ. Πνίγηκε.»
«Λες ψέματα» ψιθύρισε ο Λοκ. «ΛΕΣ ΨΕΜΑΤΑ!»
Ο Βέσλιν τον κλότσησε στο πλάι της κοιλιάς του και ο Λοκ σπαρ-

ταρούσε. «Ποιος λέει... ποιος λέει ότι είναι...»
«Εγώ το λέω, γαμώτο.»
«Ποιος σου το είπε;»
«Πήρα ένα γράμμα από το δούκα, γαμημένε ηλίθιε. Ο αφέντης, 
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αυτός είναι! Η Μπεθ πνίγηκε χτες το βράδυ. Δεν πρόκειται να επι-
στρέψει στο Λόφο. Την αγαπάς ή κάτι τέτοιο; Αυτό είναι για γέλια.»

«Πήγαινε στο διάολο» ψιθύρισε ο Λοκ. «Πήγαινε να...»
Ο Βέσλιν τον έκοψε με άλλη μια σκληρή κλοτσιά στο ίδιο ακριβώς 

σημείο.
«Γκρέγκορ» είπε «έχουμε πραγματικό πρόβλημα εδώ. Αυτός εδώ 

δεν είναι καλά στο μυαλό του. Ξέχασε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να 
πει στους ομοίους μας.»

«Ξέρω ακριβώς τι χρειάζεται, Βες.» Ο Γκρέγκορ κλότσησε τον Λοκ 
ανάμεσα στα πόδια. Το στόμα του Λοκ άνοιξε, αλλά δεν έβγαινε τί-
ποτε άλλο εκτός από ένα ξερό σφύριγμα αγωνίας.

«Δώσ’ το στο μικρό σκατόμουτρο.» Ο Βέσλιν χαμογέλασε καθώς 
αυτός και ο Γκρέγκορ άρχισαν να πιλατεύουν τον Λοκ με σκληρές 
κλοτσιές, προσεκτικά στοχευμένες. «Σου αρέσει αυτό, Λαμόρα; Σ’ 
αρέσει αυτό που παίρνεις όταν τα βάζεις μαζί μας;»

Μόνο η απαγόρευση του Κλεφτοποιού να διαπράττονται ευθείες 
δολοφονίες ανάμεσα στα ορφανά τού έσωσε τη ζωή του Λοκ. Χωρίς 
αμφιβολία, τα αγόρια θα τον είχαν πολτοποιήσει, αν οι ίδιοι τους οι 
λαιμοί δεν ήταν το τίμημα της διασκέδασής τους, και, όπως και να 
’χει, παραλίγο να το παρατραβήξουν.

Πέρασαν δύο ημέρες προτού ο Λοκ μπορέσει να κινηθεί αρκετά 
καλά για να εργαστεί ξανά, και σε αυτό το διάστημα, ελλείψει φίλων 
να τον φροντίζουν, βασανιζόταν από την πείνα και τη δίψα. Αλλά δεν 
έλαβε καμία ικανοποίηση από την ανάρρωσή του και καμία χαρά 
από την επιστροφή του στη δουλειά.

Επέστρεψε στο να κάνει τον ψόφιο, να κρύβεται στις γωνίες, στον 
κανόνα ένα και στον κανόνα δύο. Ήταν και πάλι ολομόναχος στο 
Λόφο.
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