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ΤΟ ΚΑΖΑΝΙ 
 
 

Εξάγραμμο 50: Το Καζάνι 
Το Καζάνι υποδηλώνει τη δημιουργία και τη χρήση συμβόλων με τον 
ίδιο τρόπο που η φωτιά χρησιμοποιεί το ξύλο. Προσφέρεις κάτι στα 
πνεύματα μαγειρεύοντάς το... Αυτό ενισχύει την αντιληπτικότητα του 
αφτιού και του ματιού και σου επιτρέπει να βλέπεις αόρατα πράγματα. 

Στίβεν Κάρτσερ, 
Το Πλήρες Ι-Τζινγκ 

 
 
 
ΕΚΡΥΨΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ της σκακιέρας μέσα στο πιάνο και κα-
τέβασα το καπάκι μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάναμε μ’ αυτό. Στο 
μεταξύ, οι σύντροφοί μου ξεφόρτωναν τις αποσκευές τους από το αυ-
τοκίνητο της Κι, ενώ η Λίλι είχε βγάλει τη Ζα-Ζα στο χιόνι. Εγώ έμει-
να μέσα για να τελειώσω το μαγείρεμα για το δείπνο μας. Και για να 
σκεφτώ. 

Είχα μαζέψει τις στάχτες και είχα βάλει κι άλλα καυσόξυλα κά-
τω από το τεράστιο κούτσουρο. Ανακάτεψα το boeuf bourguignonne, 
που συνέχιζε να βράζει μέσα στη χάλκινη, κρεμασμένη από ένα γά-
ντζο χύτρα πάνω από τη φωτιά. Πρόσθεσα μια στάλα κόκκινο κρα-
σί και ζωμό λαχανικών για να το αραιώσω. 

Το μυαλό μου κόχλαζε με εφάμιλλη ζωντάνια. Όμως, αντί το 
μείγμα να γίνεται διαυγέστερο μέσα στο διανοητικό μου καζάνι, κολ-
λούσε σε μια σβολιασμένη μάζα στον πάτο. Έχοντας ακούσει την 
ιστορία της Λίλι και την κατάληξή της, ήξερα ότι είχα πάρα πολλά 
συστατικά σε μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Και κάθε καινούρια ιδέα 
φαινόταν να εγείρει περισσότερα ερωτήματα απ’ αυτά στα οποία επι-
χειρούσε να απαντήσει. 

Για παράδειγμα, αν υπήρχε πραγματικά μια φόρμουλα τόσο 
ισχυρή όσο αυτό το ελιξίριο της μακροζωίας που κάποια μοναχή κα-
τάφερε να ανακαλύψει πριν από διακόσια χρόνια, τότε γιατί δεν το 

ifotia088s202.indd   130 12/1/08   1:21:04 PM



Η ΦΩΤΙΑ 131

έκανε και κάποιος άλλος έκτοτε – και για να ακριβολογώ, οι γονείς 
μου; Ενώ η Λίλι δήλωσε ευθαρσώς ότι η ίδια δεν πίστεψε ποτέ αυτό 
το σενάριο, άφησε να εννοηθεί πως οι άλλοι το πίστεψαν. Όμως τόσο 
ο θείος Σλάβα όσο και οι γονείς μου είχαν όλοι τους επιστημονική 
κατάρτιση. Αν η ομάδα τους είχε συγκεντρώσει τόσο πολλά κομμά-
τια του παζλ, γιατί προτίμησαν να τα κρύψουν αντί να το λύσουν οι 
ίδιοι; 

Απ’ ό,τι μας είπε η Λίλι, φαίνεται ότι κανείς δεν ήξερε πού είχαν 
θαφτεί τα κομμάτια από το Σκάκι του Μονγκλάν και ποιος τα είχε 
θάψει. Ως Μαύρη Βασίλισσα, η μητέρα μου ήταν η μόνη που ήξερε 
ποιος από τους τέσσερις είχε αναλάβει να κρύψει κάθε κομμάτι. Και 
μόνο στον πατέρα μου, προικισμένο από τη φύση με πολύ δυνατή 
μνήμη, επέτρεψε να γνωρίζει πού ήταν κρυμμένα. Τώρα που εκείνος 
ήταν νεκρός και η μητέρα μου άφαντη, όλα τα ίχνη ήταν χαμένα. Τα 
κομμάτια μπορεί να μην ξαναβρίσκονταν ποτέ. 

Κι αυτό με οδήγησε στο επόμενο ερώτημα: Αν η μητέρα μου ήθε-
λε πραγματικά να λύσουμε αυτή τη φόρμουλα τώρα, τριάντα χρόνια 
αργότερα, αν είχε αποφασίσει να παραδώσει σ’ εμένα τη σκυτάλη, 
όπως έδειχναν όλες οι ενδείξεις, τότε γιατί είχε κρύψει τα κομμάτια 
έτσι ώστε να μην τα βρει ποτέ κανείς; Γιατί παρέλειψε να μου παρά-
σχει κάποιου είδους χάρτη; 

Χάρτη;... 
Κι όμως, πιθανότατα μου είχε αφήσει κάποιο χάρτη, σκέφτηκα, με 

τη μορφή του σχεδιαγράμματος εκείνης της σκακιέρας και των υπό-
λοιπων μηνυμάτων που είχα ήδη εντοπίσει. Άγγιξα το κομμάτι του 
σκακιού που είχα ακόμα κρυμμένο στην τσέπη μου: τη Μαύρη Βα-
σίλισσα. Υπερβολικά πολλά στοιχεία οδηγούσαν σ’ αυτό ακριβώς το 
κομμάτι. Ειδικά η ιστορία της Λίλι. Με κάποιο τρόπο, εκείνη πρέπει 
να τα συνέδεε όλα. Πώς όμως; Ήξερα ότι έπρεπε να θέσω στη Λίλι 
μια πιο κρίσιμη... 

Άκουσα βαριά βήματα και φωνές από τον προθάλαμο. Κρέμασα 
την κουτάλα της σούπας σε ένα γάντζο και πήγα να βοηθήσω με τις 
βαλίτσες. Το μετάνιωσα την ίδια στιγμή. 

Η Λίλι είχε σηκώσει αγκαλιά τη Ζα-Ζα από το χιόνι, αλλά ήταν 
αδύνατο να μπει στο σπίτι. Η Κι δεν υπερέβαλλε όταν μιλούσε για 
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βουνά από επώνυμες αποσκευές της θείας μου σ’ εκείνο το τηλεφώ-
νημα: υπήρχαν βαλίτσες στοιβαγμένες παντού, μπλοκάροντας ακό-
μα και την εσωτερική πόρτα. Ήταν θαύμα πώς είχαν χωρέσει όλες 
σε μια Άστον Μάρτιν... 

«Πώς τις κουβάλησες όλες αυτές από το Λονδίνο; Με το Κουίν Μαί-
ρη;» ρωτούσε η Κι τη Λίλι. 

«Μερικές δε γίνεται να τις ανεβάσουμε από την ελικοειδή σκά-
λα», επισήμανα. «Αλλά ούτε εδώ μπορούμε να τις αφήσουμε». 

Ο Βαρτάν και η Κι συμφώνησαν να μεταφέρουν πάνω μόνο εκεί-
νες που θα έκρινε η Λίλι ως άκρως απαραίτητες. Τις υπόλοιπες θα 
τις άφηναν εκεί που θα τους υποδείκνυα: κάτω από το τραπέζι του 
μπιλιάρδου μάλλον, εκεί όπου δε θα κινδύνευε να σκουντουφλήσει 
κανείς. 

Τη στιγμή που έβγαιναν από τον προθάλαμο με την πρώτη δόση, 
σκαρφάλωσα πάνω από τις στοίβες στα τέσσερα, τράβηξα τη Λίλι 
και τη Ζα-Ζα μέσα και έκλεισα την εξώπορτα. 

«Θεία Λίλι, μας είπες ότι κανείς άλλος εκτός από τον πατέρα μου 
δεν ήξερε πού θάφτηκαν τα κομμάτια. Αλλά ξέρουμε κι εμείς μερικά 
πράγματα. Εσύ, για παράδειγμα, ξέρεις ποια κομμάτια έθαψες ή 
έκρυψες η ίδια, όπως και ο θείος Σλάβα τα δικά του. Αν μπορείς να 
θυμηθείς ποια κομμάτια έλειπαν από την ομάδα σου στο τέλος, τό-
τε μας μένει να μαντέψουμε μόνο όσα κομμάτια του παζλ ανέλαβαν 
να “τακτοποιήσουν” οι γονείς μου». 

«Εμένα μου έδωσαν δύο μονάχα», παραδέχτηκε. «Δηλαδή απο-
μένουν είκοσι τέσσερα για τους άλλους τρεις. Αλλά μόνο η μητέρα 
σου ξέρει αν ανέλαβαν από οχτώ ο καθένας. Για τα έξι χαμένα κομ-
μάτια δεν είμαι σίγουρη αν η μνήμη μου δε με απατά μετά από τό-
σα χρόνια. Νομίζω πάντως ότι έλειπαν τέσσερα Λευκά –δύο ασημέ-
νια πιόνια, ένας Ίππος και ο Λευκός Βασιλιάς– και δύο Μαύρα: ένα 
χρυσό πιόνι και ένας Αξιωματικός». 

Σ’ αυτή την πληροφορία, χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα για να 
κάνω τη σύνδεση. 

«Θέλεις να πεις ότι... στα κομμάτια που συγκέντρωσε η μητέρα 
μου και θάψατε ή κρύψατε όλοι εσείς συγκαταλέγονταν όλα τα άλλα 
εκτός απ’ αυτά τα έξι;» τη ρώτησα. 

ifotia088s202.indd   132 12/1/08   1:21:04 PM



Η ΦΩΤΙΑ 133

Αν ήταν αληθινή η ιστορία του Βαρτάν, υπήρχε ένα κομμάτι που 
πρέπει να έλειπε από εκείνα που έθαψαν πριν από τριάντα χρόνια! 
Το είχε δει μαζί με τον πατέρα μου στο Ζαγκόρσκ, έτσι δεν είναι; 

Ο Βαρτάν και η Κι κατέβαιναν την ελικοειδή σκάλα στην άλλη 
μεριά του δωματίου. Δε σήκωνε άλλη αναβολή – έπρεπε να μάθω 
αμέσως. 

«Η ομάδα σας είχε στην κατοχή της τη Μαύρη Βασίλισσα;» ξα-
ναρώτησα τη Λίλι, αυτή τη φορά επιτακτικά. 

«Ω, ναι. Ήταν το σημαντικότερο απ’ όλα τα κομμάτια, σύμφωνα 
με το ημερολόγιο της Μιρέιγ», μου απάντησε. «Η ηγουμένη του Μον-
γκλάν το πήρε η ίδια στη Ρωσία, μαζί με τη σκακιέρα, την οποία εί-
χε κόψει σε τέσσερα μέρη. Η Μαύρη Βασίλισσα βρισκόταν στην κα-
τοχή της Μεγάλης Αικατερίνης, για να περιέλθει στο γιο της τον Παύ-
λο με το θάνατο της αυτοκράτειρας. Τελικά, έφτασε στα χέρια της 
Μιρέιγ από τον εγγονό της Αικατερίνης, τον τσάρο Αλέξανδρο της 
Ρωσίας. Η Κατ κι εγώ τη βρήκαμε ανάμεσα στα κομμάτια της Μίνι 
σ’ εκείνη τη σπηλιά στο Τασιλί». 

«Είσαι βέβαιη;» επέμεινα με τρεμάμενη φωνή. 
«Νομίζεις ότι μπορώ να το ξεχάσω, με όλες εκείνες τις νυχτερί-

δες που φτεροκοπούσαν γύρω μας στη σπηλιά;» απάντησε ανατρι-
χιάζοντας η Λίλι. «Μπορεί η μνήμη μου να με απατά αναφορικά με 
τα χαμένα κομμάτια, αλλά κράτησα τη Μαύρη Βασίλισσα στα ίδια 
μου τα χέρια. Ήταν τόσο σημαντική, ώστε είμαι βέβαιη ότι ανέλαβε 
να τη θάψει η ίδια η μητέρα σου». 

Τα μηνίγγια μου σφυροκοπούσαν ξανά, ενώ ένιωθα τη γνωστή 
αναταραχή στο στομάχι μου. Αλλά η Κι και ο Βαρτάν πλησίαζαν για 
να πάρουν άλλη μια δόση βαλίτσες. 

«Η όψη σου είναι σαν να είδες μόλις το παροιμιώδες φάντασμα», 
παρατήρησε η Κι κοιτώντας με παράξενα. 

Αυτό κι αν ήταν αλήθεια. Με τη διαφορά ότι δεν ήταν ένα τυχαίο 
φάντασμα, αλλά εκείνο του πεθαμένου πατέρα μου στο Ζαγκόρσκ. 
Οι παλιές υποψίες μου είχαν επανέλθει δριμύτερες. Πώς ήταν δυνα-
τό να ισχύει και η εκδοχή του Βαρτάν και εκείνη της Λίλι σχετικά με 
τη Μαύρη Βασίλισσα; Να ήταν κι αυτό μέρος του μηνύματος που 
μου είχε αφήσει η μητέρα μου; Ένα πράγμα πάντως ήταν βέβαιο: η 
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Μαύρη Βασίλισσα στην τσέπη μου δεν ήταν η μόνη «πίσω από την 
μπάλα οχτώ». 

Καθώς κλωθογύριζα αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου, ξαφνικά με 
ξεκούφανε ο εκκωφαντικός ήχος της σειρήνας πυροσβεστικού που 
άρχισε να ουρλιάζει πάνω ακριβώς από την εξώπορτα. Ο Βαρτάν σή-
κωσε έντρομος το βλέμμα. Κάποιος επισκέπτης, παραβλέποντας τον 
κίνδυνο να τον ακρωτηριάσει η αρκούδα απέξω, είχε χώσει το χέρι 
του μέσα στα σαγόνια της για να πατήσει το απίστευτο κουδούνι της 
πόρτας. 

Η Ζα-Ζα άρχισε να αλυχτάει υστερικά στο άκουσμα της σειρή-
νας-κουδουνιού. Η Λίλι τη μάζεψε και αποσύρθηκε στο βάθος της 
καλύβας. 

Εγώ έσπρωξα στην άκρη μερικές βαλίτσες και σηκώθηκα στις μύ-
τες των ποδιών για να κοιτάξω μέσα από τα γυάλινα μάτια του αε-
τού. Εκεί στο κατώφλι μας στεκόταν ένα θορυβώδες μπουλούκι αν-
θρώπων κουκουλωμένων με χοντρά μπουφάν και γούνες. Αν και δεν 
ξεχώριζα πρόσωπα, οι ταυτότητές τους δεν έμελλε να μείνουν για πο-
λύ αδιευκρίνιστες: με την καρδιά μου να σφίγγεται στο στήθος μου, 
είδα λίγο πιο πέρα, στο χιονοσκέπαστο πλάτωμα, μια BMW παρκα-
ρισμένη δίπλα ακριβώς στο τζιπ που είχα νοικιάσει. Οι πινακίδες 
–φυσικά ειδική παραγγελία και φυσικά στα γαλλικά– έγραφαν SaGeSSe, 
δηλαδή Σοφία. 

Ο Βαρτάν, που στεκόταν πίσω μου, μου ψιθύρισε στο αφτί: «Εί-
ναι κάποιος που γνωρίζεις;» 

Λες και υπήρχε καμιά περίπτωση να βρει το δρόμο ως εδώ κά-
ποιος άγνωστος. 

«Είναι κάποια που θα ήθελα να ξεχάσω ότι γνωρίζω», του απάντησα 
εξίσου χαμηλόφωνα. «Αλλά, δυστυχώς, είναι επίσης προσκεκλημένη». 

Η Σέιτζ Λίβινγκστον δεν ήταν από τα κορίτσια που ανέχονται να 
ξεροσταλιάζουν μπροστά σε μια κλειστή πόρτα, ειδικά όταν έχει κα-
ταφθάσει με κουστωδία. Με ένα στεναγμό παραίτησης, άνοιξα τη δί-
φυλλη εξώπορτα. Και βρέθηκα αντιμέτωπη με άλλη μία δυσάρεστη 
έκπληξη. 

«Οχ, όχι! Η Λέσχη Βοτανολογίας!» σχολίασε η Κι. Πάνω που θα 
’λεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα. 
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