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ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
 

Τα ερωτήματα είναι που έχουν σημασία. Τα ερωτήματα, και μάλιστα 
η επιλογή των σωστών ερωτημάτων, είναι το κλειδί για να μείνει κανείς 
στη σωστή πορεία... Το κύμα των πληροφοριών απειλεί να συσκοτίσει 
τη στρατηγική, να την πνίξει σε λεπτομέρειες και αριθμούς, υπολογι-
σμούς και αναλύσεις, αντιδράσεις και τακτικές. Για να έχουμε ισχυρή 
τακτική, πρέπει να έχουμε ισχυρή στρατηγική από τη μία πλευρά και 
ακριβείς υπολογισμούς από την άλλη. Και τα δύο απαιτούν να βλέπει 
κανείς μπροστά. 

Γκάρι Κασπάροφ, 
Πώς η Ζωή Μιμείται το Σκάκι 

 
 
 
ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑ γιατί οι μυστικές υπηρεσίες και οι κατα-
σκοπευτικές οργανώσεις δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν την ήρα από 
το στάρι – πόσω μάλλον την πραγματικότητα από τη φαντασία. 
Ένιωθα σαν να είχα μόλις περάσει μέσω ενός καθρέφτη μέσα στο 
ανακλώμενο σύμπαν και ανακάλυπτα ότι όλοι εδώ περπατούσαν με 
τα χέρια. 

Η Σέιτζ Λίβινγκστον, η αιώνια νέμεσή μου από εκείνες τις σκο-
τεινές μας μέρες στο δημοτικό σχολείο, με είχε μόλις πληροφορήσει 
ότι η μητέρα της, η Ρόζμαρι, την είχε «κολλήσει» πάνω μου σαν τσι-
μπούρι από την πρώτη μέρα. Και για ποιο λόγο, παρακαλώ; Ως αντί-
ποινα ενάντια στη μητέρα μου για μια μάλλον απίθανη δολοφονία 
και για να «φυτέψει» μια φερόμενη εκ γενετής ως παίκτρια των Λευ-
κών στους κόλπους της μοχθηρής αυτοκρατορίας που η ομάδα των 
Μαύρων είχε χτίσει ουσιαστικά μπροστά στην πόρτα του σπιτιού των 
Λίβινγκστον. 

Περιττό να πω ότι μου φαινόταν ακατόρθωτο να καθαρίσω τη μυ-
θολογική κόπρο που φαινόταν να καλύπτει αυτό το σενάριο. 

Το πιο προφανές απ’ αυτά τα αφοδεύματα ήταν ότι η μητέρα μου, 
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μια αναγεννημένη ερημίτισσα, δεν είχε ποτέ, απ’ όσο ήξερα ή έστω 
είχε πάρει το αφτί μου, οποιαδήποτε δοσοληψία με τους Λίβινγκστον 
όλη αυτή τη δεκαετία που ζούσε μόνιμα στο Κολοράντο. 

Πώς γινόταν λοιπόν να τους ακολουθούσε εκείνη στη σκακιέρα; 
Κάθε άλλο. 

Όσο για την ενθάρρυνση εκείνης της φιλίας μεταξύ των δύο κο-
ριτσιών, αυτό ναι, ταίριαζε περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία της Ρόζ-
μαρι. Η μητέρα μου ανέκαθεν αντιπαθούσε τη Σέιτζ όσο κι εγώ. 

Εκεί όμως που έπασχε περισσότερο η ιστορία της ήταν το σημείο 
που ετοιμαζόταν να επισημάνει ο θείος μου. Εξαπέλυσε κατά μέτω-
πο επίθεση στη Σέιτζ σχετικά με την τελευταία της παρατήρηση. 

«Πώς στην οργή σου ήρθε η ιδέα ότι η Κατ Βέλις σκότωσε τον 
παππού σου; Αυτή δε θα σκότωνε ούτε μυρμήγκι!» δήλωσε άτεγκτα. 
«Γνωρίζω την Κατ πριν γεννηθεί η Αλεξάνδρα, πριν καν παντρευτεί! 
Είναι η πρώτη φορά που ακούω τόσο εξωφρενική κατηγορία!» 

Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν κι εγώ! Τόσο ο Γκάλεν όσο και ο Ρό-
ντο έδειχναν εξίσου σοκαρισμένοι με την ιδέα. Όλα τα μάτια καρ-
φώθηκαν στη Σέιτζ. 

Ήταν η πρώτη φορά από τις τόσες που την είχα δει περιτριγυρι-
σμένη σχεδόν αποκλειστικά από εκπροσώπους του αντίθετου φύλου 
που φαινόταν να έχει χάσει τη λαλιά της· καθισμένη κόσμια στην πο-
λυθρόνα της με το μπροκάρ κάλυμμα, έπαιζε ακόμα μ’ εκείνο το γε-
λοίο διαμαντένιο βραχιόλι «του τένις». Παρατήρησα ότι από το κό-
σμημα κρεμόταν μια μικρή ρακέτα, με σμαράγδια στο περίγραμμα. 
Για όνομα!... 

Όταν έγινε σαφές ότι δε σκόπευε να απαντήσει, το λόγο πήρε ο 
Ρόντο. «Μα είμαι βέβαιος ότι η δεσποινίδα Λίβινγκστον δεν ήθελε να 
υπαινιχτεί ότι η μητέρα της Αλεξάνδρας έβλαψε εσκεμμένα κάποιον. 
Αν συνέβη κάτι τέτοιο, ασφαλώς επρόκειτο για ατύχημα ή κακή συ-
γκυρία...» 

«Ίσως είπα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε», παραδέχτηκε η Σέιτζ. 
«Στην ουσία, είμαι απλή αγγελιοφόρος, και μάλιστα ακατάλληλη για 
το ρόλο, απ’ ό,τι φαίνεται. Εξάλλου, όπως μόλις καταλήξατε, άρχισε 
ένα καινούριο Παιχνίδι με νέους παίκτες. Γι’ αυτό οι γονείς μου με 
έβαλαν να βοηθήσω τον Γκάλεν στην προσπάθειά του να βρει την 
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Κατ όταν εξαφανίστηκε και να έρθουμε εδώ στην Ουάσινγκτον για 
να συναντήσουμε την Αλεξάνδρα. Ήταν σίγουροι ότι όλοι σας κατα-
νοούσατε την κατάσταση, ότι γνωρίζατε τις παλιότερες ενέργειες της 
Κατ Βέλις και ήσαστε αντίθετοι στα σχέδιά της – ιδιαίτερα η Αλε-
ξάνδρα. Άλλωστε, όλοι ξέρουν ότι επί χρόνια δε μιλούσαν. Αλλά τώ-
ρα αποδεικνύεται ότι μάλλον κάναμε λάθος...» 

Η Σέιτζ άφησε τη φράση της μετέωρη, ενώ μας κοίταζε όλους με 
απόγνωση. Θα ήθελα να πω ότι δεν την είχα δει ποτέ τόσο ευάλωτη, 
αλλά η αλήθεια είναι ότι δε φανταζόμουν καν ότι υπήρχε αυτή η έν-
νοια στο λεξιλόγιό της. Για εκείνη ήταν περισσότερο σαν βρισιά. Και 
παρόλο που με πείραξε το σχόλιό της πάνω στη σχέση μου με τη μη-
τέρα μου, δεν ήταν δα κανένα μυστικό. 

Αλλά το σημαντικότερο ήταν πως, αν είχε αρχίσει όντως ένα και-
νούριο Παιχνίδι, όπως όλοι συμφωνούσαν, και αν η μητέρα της Σέ-
ιτζ δεν ήταν η καινούρια Λευκή Βασίλισσα –και δεν ήμουν ούτε εγώ–, 
τότε ποιος ήταν αυτός που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα; Και πού 
στόχευε; 

Θεώρησα ότι ήταν καιρός να επανεξετάσουμε κάποια σκοτεινά 
σημεία. 

«Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να ανακαλύψουν ο θείος μου 
και ο Ρόντο», της είπα, «είναι γιατί η Ρόζμαρι θα θεωρούσε τη μητέ-
ρα μου υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα της, είτε επρόκειτο για 
ατύχημα είτε όχι. Πότε ή πού θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο; 
Όλοι ξέρουμε ότι η Κατ δεν πολυκυκλοφορεί· ζει πολύ μοναχικά 
και...» 

«Ναι, αλλά πήγε στο Αΐν Κά’αμπα», με διέκοψε η Σέιτζ μέσα από 
σφιγμένα χείλη. 

Τι έκανε, λέει; 
«Είναι ένα χωριό στην οροσειρά του Άτλαντα στην Αλγερία», πρό-

σθεσε. «Εκεί συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι μανάδες μας, στο σπί-
τι του παππού μου πάνω στο βουνό. Αλλά ήταν στο σπίτι του στο Μα-
ντράγκ, ένα λιμανάκι στα παράλια της Μεσογείου κοντά στο Αλγέρι, 
που τον σκότωσε». 

Η σιωπή που τύλιξε το δωμάτιο ήταν σχεδόν πνιγηρή. Θα άκου-
γες ακόμα και καρφίτσα να πέφτει στο χαλί. Ένιωσα τον τρόμο μου 
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να βαθαίνει και να στερεοποιείται, μια αίσθηση ότι βυθιζόμουν μέ-
σα σ’ ένα πηγάδι γεμάτο μελάσα. 

Ήξερα αυτή την ιστορία φυσικά, και θυμόμουν με ακρίβεια πού 
και από ποιον την είχα ακούσει: από τη Λίλι Ραντ στο Κολοράντο. 
Μας είχε πει ότι είχε πάει η ίδια στην Αλγερία μαζί με τη μητέρα 
μου. Η Λίλι είχε πέσει θύμα απαγωγής σ’ ένα λιμανάκι –το Μαντράγκ 
προφανώς– από έναν τύπο που προσπαθούσε να αποσπάσει τα κομ-
μάτια που είχαν πάρει από την έρημο οι δύο κοπέλες. Τον είχε απο-
καλέσει Γέροντα του Βουνού. 

Κι επιπλέον, μου είχε πει πως εκείνος ήταν ο Λευκός Βασιλιάς! 
Αλλά η μητέρα σου, είχε συνεχίσει την αφήγησή της η Λίλι, χρησιμο-

ποίησε πολύτιμες εφεδρείες για να με σώσει: τα κομμάτια του σκακιού, ασήκω-
τα μέσα στο σακούλι που τα είχαμε, με τα οποία τον κοπάνησε κατακέφαλα. 

 Μπορεί να έγιναν έτσι τα πράγματα; Μπορεί να είχε σκοτώσει η 
μητέρα μου εκείνο τον άντρα; Μπορεί ο πατέρας της Ρόζμαρι Λίβιν-
γκστον να ήταν στ’ αλήθεια ο Λευκός Βασιλιάς; 

Όμως υπήρχε και κάτι άλλο: κάτι σχετικό με το όνομα αυτού του 
τύπου που ξαφνικά φαινόταν σημαντικό, κάτι που είχε να κάνει με 
τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Έστυβα το μυαλό μου να το θυ-
μηθώ, αλλά οι σκέψεις μου διακόπηκαν απότομα. 

«Ελ-Μαράντ», είπε η υγρή φωνή που δε θα παραγνώριζα ποτέ. 
Ερχόταν από ένα σημείο κοντά στην πόρτα. «Αυτό ήταν το όνομα – 
απ’ ό,τι μου είπαν, σύντμηση του αλ-Νιμαράντ ή Νιμρόντ, που είναι 
ο βασιλιάς Νεβρώδ της Βαβυλώνας που έχτισε τον Πύργο της Βα-
βέλ». 

Εκεί, στην ανοιχτή πόρτα της σουίτας του θείου μου, στεκόταν η 
Νοκομίς Κι. 

Και με κοίταζε κατάματα. 
«Ελπίζω να έλαβες το σημείωμά μου», μου είπε. «Δύσκολα σε βρί-

σκει κανείς. Και πίστεψέ με, φιλενάδα, έφαγα τον κόσμο για να σε 
βρω». 

Πλησίασε και με έπιασε από τα μπράτσα αναγκάζοντάς με να 
σηκωθώ. Όπως με έσερνε φουριόζικα προς την ανοιχτή πόρτα, μου 
ψιθύρισε στο αφτί: «Πρέπει να διαλύσουμε αυτό το παρτάκι το συ-
ντομότερο, πριν καταλάβουν ποια είμαι». 
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«Μαντέψαμε ήδη ποια είσαι», φώναξε η Σέιτζ πίσω της. 
Πρέπει να είχε βιονικά αφτιά, σκέφτηκα. 
Αλλά τότε ακούστηκε μια άλλη φωνή – του Γκάλεν Μαρτς αυτή 

τη φορά, που ζήτημα ήταν αν είχε πει λέξη όλη αυτή την ώρα. «Αλε-
ξάνδρα, στάσου, σε παρακαλώ. Σταθείτε κι οι δυο σας», είπε με πραγ-
ματικά επιτακτικό τόνο. «Δεν μπορείτε να φύγετε ακόμα... Δεν το βλέ-
πετε; Η Νοκομίς Κι είναι η καινούρια Λευκή Βασίλισσα». 

 

«Χριστός κι Απόστολος!» είπε η Κι, καθώς μ’ έσπρωχνε έξω από την 
πόρτα. 

Μόλις βρεθήκαμε στο διάδρομο, πριν προλάβουν οι άλλοι να 
αντιδράσουν, έκλεισε την πόρτα και σφήνωσε στην κλειδαριά ένα 
κομμάτι μέταλλο στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Τινάζοντας τη μή-
κους σχεδόν ενός μέτρου χαίτη των κατάμαυρων, μεταξένιων μαλ-
λιών της πάνω από τον ώμο της, στράφηκε προς το μέρος μου με ένα 
πλατύ χαμόγελο. «Αυτό θα τους κρατήσει εκεί μέσα μέχρι να εμφα-
νιστεί η μονάδα διάσωσης», μου είπε. 

Η Κι ήξερε τα μέσα και τα έξω των ξενοδοχείων· σπούδασε δου-
λεύοντας ως καμαριέρα και γκρουμ σε κάμποσα από δαύτα. Αυτή τη 
στιγμή πάντως φαινόταν να την απασχολούν μόνο «τα έξω». Με οδη-
γούσε προς τη σκάλα της εξόδου κινδύνου, ασθμαίνοντας σαν ατμο-
μηχανή. 

Αλλά εμένα το μυαλό μου ήταν ακόμα μέσα σ’ εκείνη τη σουίτα 
– και προχωρούσα σχεδόν σαν αποβλακωμένη από τη σύγχυση. Τι 
στην οργή εννοούσε ο Γκάλεν; 

«Πού με πας;» ρώτησα, παλεύοντας μάταια να ανακόψω την ορ-
μή της στυλώνοντας τα τακούνια μου στο χαλί. 

«Κι εγώ που νόμιζα ότι το ρητό σου ήταν “Σ’ αυτούς όμως δεν πέ-
φτει λόγος, δεν τους ταιριάζουν τα γιατι”!» με πείραξε εκείνη. «Έχε 
μου εμπιστοσύνη και προχώρα. Θα μ’ ευγνωμονείς που σε πήρα από 
κει μέσα». 

«Όπου κι αν πάμε», είπα καθώς με έσπρωχνε στο κλιμακοστάσιο, 
«σημειωτέον ότι έχω μόνο τα ρούχα που φοράω. Μόλις αφήσαμε το 
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