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ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ με το κεφάλι σκυφτό. Ο διάδρο-
μος απόψε ήταν γεμάτος, αλλά εκείνη τις προσπέρασε όλες 
αποφασιστικά, χωρίς να γυρίσει ούτε μία φορά να κοιτάξει 
πίσω της. Την άχαρη πορεία της συνόδευαν βρισιές και προ-
σβολές και, όταν έστριψε τη γωνία και μπήκε στην πτέρυγά 
της, αισθάνθηκε μια μεγάλη ροχάλα να τη βρίσκει στον 
σβέρκο. Κανονικά θα γύριζε να λογαριαστεί μ’ αυτή που το 
έκανε –άλλωστε γούσταρε τρελά να σπάει στο ξύλο μερι-
κές που το ζητούσε ο οργανισμός τους–, αλλά απόψε δεν 
υπήρχε περίπτωση για κάτι τέτοιο.

Σε δεκαπέντε λεπτά ήταν το βραδινό κλείσιμο της φυλακής 
και η Λία ήξερε ότι, αν κατάφερνε να φτάσει στο κελί της, δεν 
θα κινδύνευε πλέον. Περίμενε στο τμήμα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, κρυμμένη σε μια αποθήκη που δεν τη χρησιμο-
ποιούσαν πια, αλλά όταν άκουσε το κουδούνι που σήμανε το 
τέλος της ώρας συγχρωτισμού κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα 
να βγει από εκεί μέσα. Δεν ήταν προληπτική, μα μόλις βγήκε 
από την κρυψώνα της φίλησε τρεις φορές τον σταυρό της 
ψιθυρίζοντας τα ονόματα των παιδιών της και προσευχήθηκε 
να σταθεί τυχερή. Είχε ένα προαίσθημα ότι απόψε την είχε 
ανάγκη λίγη τύχη.

Ήξεραν. Και τώρα θα κινούνταν εναντίον της. Το ερώ-
τημα ήταν απλώς το πότε και το πού. Οι γυναικείες φυλα-
κές του Χολογουέι είναι ένας λαβύρινθος από στενούς, 
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κακοφωτισμένους διαδρόμους με αμέτρητες ευκαιρίες για 
ενέδρα. Η Λία γνώριζε τούτο το μέρος καλύτερα από τις περισ-
σότερες εδώ μέσα –άλλωστε ήταν ήδη πέντε χρόνια εδώ–, 
ωστόσο αυτό δεν αποτελούσε εγγύηση ότι δεν κινδύνευε. Δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις όταν σε κυνηγά μια αγέλη λύκαινων.

Τάχυνε το βήμα της και ξαφνικά ένιωσε να της κόβεται 
το αίμα από τον φόβο – είχε το έντονο προαίσθημα ότι θ’ 
άφηνε τα κόκαλά της εδώ μέσα, μες στη βρομιά και στη 
δυστυχία. Είδε με τη φαντασία της τον εαυτό της πεσμένο 
στο πάτωμα μες στα αίματα κι αυτές που της είχαν επιτεθεί 
να την κυκλώνουν με το βλέμμα τους γεμάτο μίσος…

Σύνελθε, κοπελιά. Τα λόγια της ένας αγριεμένος ψίθυρος 
και η Λία φρόντισε αμέσως να τα κόψει μαχαίρι, βρίζοντας τον 
εαυτό της για τη βλακεία και την αδυναμία της. Ήταν σίγουρο 
ότι είχε μπλέξει πολύ άσχημα, αλλά κόντευε να φτάσει πια 
– θα ήταν τρέλα να τα σκατώσει τώρα. Πήρε βαθιά ανάσα, 
βγήκε από τον διάδρομο, πέρασε τη μεταλλική γέφυρα κι 
ανέβηκε δυο δυο τα σκαλιά για το επίπεδο δύο. Πατούσε στις 
μύτες, προσπαθώντας να μην κάνει θόρυβο, αλλά τα βήματά 
της έκαναν έναν πνιχτό μεταλλικό αντίλαλο. Το βλέμμα της 
πετούσε δεξιά κι αριστερά, περιμένοντας από στιγμή σε 
στιγμή την επίθεση, αλλά παραδόξως δεν συνέβη τίποτα.

Η αλήθεια ήταν ότι όλα απόψε έμοιαζαν ίδια. Σάρωσε με 
το βλέμμα την πτέρυγά της και είδε τις ίδιες γνωστές φάτσες, 
που όπως πάντα το ’χαν ρίξει στο κουβεντολόι προτού χωρί-
σουν αναγκαστικά για βράδυ. Όλες φαίνονταν χαρούμενες, 
οπότε και η Λία ένιωσε μέσα της ένα κύμα αισιοδοξίας. Ίσως 
τελικά άδικα φοβόταν. Μια τρεχάλα να έβαζε πλέον και θα 
βρισκόταν πάλι στο κελί της, σώα κι αβλαβής. Το μόνο που 
είχε να κάνει τώρα ήταν να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή.
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ΕΝΙΩΘΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ καρφωμένα πάνω της. Αυτό το 
πράγμα γινόταν από την πρώτη στιγμή που είχε έρθει εδώ. 
Στην ιεραρχία της φυλακής, οι αστυνομικοί βρίσκονται 
κάπου ανάμεσα στους χαφιέδες και στους δολοφόνους 
παιδιών, αποτελούν αντικείμενα νοσηρής περιέργειας και 
χλεύης. Κι έτσι την κοίταζαν από τις γέφυρες, τις πόρτες 
των κελιών και τους πάγκους σερβιρίσματος στην κουζίνα. 
Η επιθεωρήτρια Έλεν Γκρέις δεν είχε περάσει ακόμα από 
δίκη, αλλά οι συγκρατούμενές της την είχαν ήδη καταδι-
κάσει. Της είχαν κολλήσει τη ρετσινιά της δολοφόνου και 
της ανώμαλης ενώ φρόντιζαν παράλληλα να της δίνουν 
και κανένα μάθημα με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο του 
Χολογουέι. Πρώτες πρώτες στη σειρά ήταν οι βίαιες εγκλη-
ματίες που η ίδια η Έλεν είχε κλείσει εκεί μέσα – γι’ αυτές 
ήταν καθήκον αλλά κι απόλαυση μαζί το να πάρουν το αίμα 
τους πίσω από την ξεπεσμένη πλέον αστυνομικίνα.

Μοναχά τις εργάσιμες ώρες κατάφερνε η Έλεν να παίρ-
νει μια ανάσα από τον καθημερινό γολγοθά των μικροπρο-
σβολών και της βίας –δεν ήταν τόσο ηλίθιες οι κρατούμενες 
ώστε να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της φυλακής–, 
αν και ούτε και τότε έβρισκε ησυχία. Τις δουλειές που έπρεπε 
να γίνουν τις μοίραζε στις κρατούμενες το προσωπικό της 
φυλακής και ο δεσμοφύλακας που είχε αναλάβει την Έλεν 
–ένας γεροδεμένος σαδιστής ονόματι Κάμπελ– το χαιρόταν 
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με την ψυχή του να της δίνει τις πιο βαριές αγγαρείες. Του-
αλέτες και ντουζιέρες, ιατρικά απόβλητα, μπουγάδα και, το 
χειρότερο απ’ όλα, το καθάρισμα του κυλικείου.

Το καθάρισμα του κυλικείου ήταν κάθε φορά ζόρικη δου-
λειά, αλλά απόψε ακόμη παραπάνω εξαιτίας της «Λούσι» 
που το ’χε κάνει αχούρι εδώ μέσα. Η Λούσι ήταν μια γυναίκα 
που πλέον ζούσε σαν άντρας, αλλά εφόσον βιολογικά ήταν 
γυναίκα εξέτιε την ποινή της στις γυναικείες φυλακές του 
Χολογουέι. Η Λούσι σιχαινόταν αυτό το μέρος κι έδινε μια 
περίπλοκη μάχη στα δικαστήρια προκειμένου να μεταφερ-
θεί σε αντρικές φυλακές. Οι συγκρατούμενές της το ήξεραν 
αυτό και το διασκέδαζαν με την ψυχή τους να την προκα-
λούν, αρνούμενες να την αποκαλούν με το όνομα Μάικλ που 
η ίδια είχε επιλέξει για τον εαυτό της. Κι όπως ήταν αναμε-
νόμενο, η κατάσταση είχε ξεφύγει πάλι απόψε με αποτέλε-
σμα να καταλήξουν να πιαστούν στα χέρια. Κι όσο οι άλλες 
την είχαν βάλει κάτω, η Λούσι είχε κάνει εμετό κι έτσι η δου-
λειά της Έλεν είχε γίνει ακόμη πιο αηδιαστική.

Πάνω που τελείωνε η Έλεν και μετρούσε τα λίγα λεπτά 
που απέμεναν μέχρι το βραδινό κλείσιμο, άκουσε κάποιον 
να πλησιάζει. Δεν χρειάστηκε να σηκώσει τα μάτια να δει 
ποιος ήταν, ήξερε. Οι κρατούμενες είχαν γυρίσει όλες στις 
πτέρυγές τους πλέον κι άλλωστε το αργό, ήρεμο βήμα δεν 
άφηνε περιθώρια αμφιβολίας. Σήκωσε τα μάτια και είδε τον 
Κάμερον Κάμπελ να έρχεται προς το μέρος της, αφήνοντας 
πίσω του μια σειρά από πατημασιές στο φρεσκοσφουγγαρι-
σμένο πάτωμα.

«Σου ξέφυγε ένα σημείο εδώ», της είπε ο Κάμπελ δείχνο-
ντάς της τις πατημασιές του.

«Συγγνώμη, κύριε», είπε η Έλεν. «Δεν θα επαναληφθεί».
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«Το καλό που σου θέλω. Αν υπάρχει κάτι που σιχαίνομαι 
είναι οι… τσαπατσουλιές».

Κι όσο της μιλούσε, σήκωσε το δεξί του πόδι κι άρχισε 
να σκουντάει λίγο λίγο το πάνω μέρος του κουβά της Έλεν 
μέχρι που ο κουβάς αναποδογύρισε, γεμίζοντας τον τόπο 
νερά ανάμεικτα με ξερατά. Η Έλεν είδε τα νερά να απλώνο-
νται ολόγυρα και γύρισε και κοίταξε τον Κάμπελ με βλέμμα 
που πετούσε σπίθες από οργή.

«Ξανακάν’ το», τη διέταξε απαθέστατα ο Κάμπελ και 
συνέχισε τον δρόμο του περνώντας ξυστά από δίπλα της. 
«Θέλω τα πάντα εδώ μέσα να αστράφτουν από καθαριό-
τητα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις».

Έξαλλη η Έλεν έσκυψε να πιάσει τη σφουγγαρίστρα 
και τότε αισθάνθηκε μια δυνατή αγκωνιά στα πλευρά της. 
Ήταν τόσο ξαφνικό και δυνατό το χτύπημα που της έκοψε 
την ανάσα και την έκανε να γονατίσει. Αρπάχτηκε από τον 
κουβά για να μη σωριαστεί κάτω. Ο Κάμπελ δεν έκοψε το 
βήμα του ούτε έκανε τον κόπο να κοιτάξει πίσω του, αλλά 
ήταν ολοφάνερο ότι τα κορίτσια στις γέφυρες απολάμβα-
ναν με την καρδιά τους το σόου.

«Σαν γουρούνα που ’χει πέσει με τα μούτρα μες στην ταΐ-
στρα είναι», φώναξε μία από δαύτες και δεν άργησαν κι οι 
άλλες να τη σιγοντάρουν.

Η Έλεν σήκωσε το κεφάλι, αρνούμενη να τους δώσει 
την ικανοποίηση να τη δουν να λυγίζει, αλλά το μόνο που 
είδε ήταν εκατό κοροϊδευτικές φάτσες – να γελούν, να την 
παίρνουν στο ψιλό, να χαίρονται με τη δυστυχία της. Στην 
προηγούμενη ζωή της η Έλεν ήταν μια αξιοσέβαστη αστυ-
νομικίνα –που κάτι κουμάσια σαν τον Κάμπελ θα τα έβαζε 
γρήγορα κι αποφασιστικά στη θέση τους–, αλλά τώρα πια 
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ήταν ανίσχυρη να κάνει το παραμικρό. Εδώ μέσα ήταν ο 
περίγελος όλων, μια κινούμενη ωρολογιακή βόμβα, ένα 
ωραίο τρόπαιο για οποιαδήποτε κρατούμενη είχε τα κότσια 
να ρισκάρει να της επιτεθεί.

Μέχρι στιγμής είχε κατορθώσει να επιβιώσει, αλλά για 
πόσο ακόμα θα βαστούσε η τύχη της; Ήταν περιτριγυρι-
σμένη από παντού από γυναίκες που με την πρώτη ευκαι-
ρία θα της έκοβαν ευχαρίστως το λαρύγγι κι όμως οι αρχές 
έκαναν τα στραβά μάτια στα μαρτύρια που περνούσε. Δεν 
είχε πού να πάει, πού να κρυφτεί, κι έτσι η Έλεν έπρεπε να 
βρίσκεται διαρκώς σ’ επιφυλακή. Δεν μπορούσε στιγμή να 
χαλαρώσει.

Στο Χολογουέι ο κίνδυνος ήταν μόνο μια ανάσα μακριά.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ξαφνικά και η Λία σήκωσε 
αγριε  μένη τα μάτια. Αλλά έπειτα από μερικά δευτερόλε-
πτα, η πόρτα του κελιού της έκλεισε με βρόντο και η Λία 
άκουσε τον καθησυχαστικό ήχο από τους σύρτες που την 
ασφάλιζαν. Έπεσε πίσω στο κρεβάτι, σκέτο ράκος αλλά 
ξαλαφρωμένη.

Απόψε είχε σταθεί τυχερή. Είχε εκμεταλλευτεί το σκη-
νικό στο κυλικείο –τη στιγμή που ο Κάμπελ είχε φροντίσει 
γι’ άλλη μια φορά να περάσει ευχάριστα την ώρα του εις 
βάρος της γειτόνισσάς της– για να τρέξει του σκοτωμού στο 
κελί της. Τα δέκα λεπτά που ακολούθησαν, όσο περίμενε το 
βραδινό κλείσιμο της φυλακής, ήταν σκέτο μαρτύριο. Αλλά 
τώρα πια είχε τελειώσει.

Το συρόμενο πορτάκι πάνω στην πόρτα άνοιξε απότομα 
και δυο μάτια φάνηκαν στο άνοιγμά του. Η Λία είχε μάθει 
με τον καιρό τα μάτια που την κατασκόπευαν και μπορούσε 
να καταλάβει σε ποιο δεσμοφύλακα ανήκαν. Τα μάτια του 
Κάμπελ ήταν γκρίζα και ψυχρά, της Σάρα Μπράντσο άψυχα 
ανοιχτοπράσινα και του Μαρκ Ρόμπινς καφετιά σοκολατιά 
και καλοσυνάτα. Ο τελευταίος ήταν που έκανε τον γύρο των 
κελιών απόψε. Η Λία χαμογέλασε όταν τον άκουσε να παίρ-
νει ένα ένα τα κελιά με τη σειρά και να μην αφήνει τα κορί-
τσια στην ησυχία τους.

Οι περισσότερες μισούσαν αυτό το κομμάτι της μέρας. 
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Μόλις έπεφτε η νύχτα, τις κλείδωναν στα κελιά τους κι έμε-
ναν μόνες, με μοναδική συντροφιά τον ίδιο τους τον εαυτό 
και τις μαύρες σκέψεις τους. Πολλές απ’ αυτές είχαν βιώσει 
την αδιαφορία των γονιών τους όταν ήταν παιδιά, κάποιες 
άλλες την κακοποίηση και σχεδόν όλες εδώ μέσα σε κάποια 
φάση της ζωής τους είχαν κάνει κακό στον εαυτό τους. Η 
νύχτα έφερνε στην επιφάνεια μνήμες εγκατάλειψης και 
μοναξιάς, με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να φτάνουν στα 
άκρα. Γι’ αυτό και οι περισσότερες αυτοκτονίες τη νύχτα 
γίνονταν.

Αλλά τη Λία δεν την πείραζε που ήταν κλειδωμένη στο 
κελί της. Τη μέρα είχε πολλά να κάνει, πράγματα που την 
κρατούσαν μακριά από επικίνδυνες καταστάσεις, κι έτσι η 
νύχτα ήταν η δική της ώρα. Η ώρα που μπορούσε να φαντα-
σιώνεται ότι βρισκόταν κάπου αλλού. Τότε μπορούσε να 
κάνει τον εαυτό της να πιστέψει ότι βρισκόταν στο σπίτι 
με τα παιδιά της, τον Ντίλαν και τον Κάλεμπ. Κι ότι έκανε 
φυσιολογικά πράγματα. Ότι ήταν καλός άνθρωπος. Ότι 
ήταν μαμά.

Πολλές φορές έκλαιγε στη σκέψη των παιδιών της, αλλά 
παραδόξως τα δάκρυα αυτά της έφερναν μια ζεστασιά στην 
καρδιά. Θαρρείς και η αγάπη των παιδιών της να ήταν μαζί 
της εδώ μέσα. Κι αναθαρρημένη, αξιοποιούσε τον χρόνο 
που είχε μόνη για να σχεδιάζει το μέλλον της, να σχεδιά-
ζει τον τρόπο να ξαναβρεθεί με τα παιδιά της. Η ποινή της 
ήταν ισόβια και τα επισκεπτήρια σπάνια για εκείνη, γι’ 
αυτό έπρεπε να σκεφτεί πώς μπορούσε να λύσει αυτό το 
πρόβλημα.

Το ρίσκο που έπαιρνε ήταν τεράστιο, αλλά δεν γινόταν 
αλλιώς. Αύριο θα έρχονταν να τη δουν η μαμά και τα παιδιά 
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της κι όσο θα βρισκόταν στο κέντρο των συγγενών, θα απαι-
τούσε να δει τη διευθύντρια των φυλακών. Είχε κερδίσει με 
το σπαθί της τη μεταφορά της στην προνομιούχα πτέρυγα. 
Κι από εκεί ίσως κατάφερνε να μεταφερθεί σε ανοιχτές 
φυλακές όπου οι κρατούμενοι δεν βρίσκονται υπό αυστηρή 
επίβλεψη και δεν είναι κλειδωμένοι σε κελιά. Μήπως ήταν 
υπερβολή να ελπίζει ότι ίσως κάποια μέρα μάλιστα να κατά-
φερνε να πετύχει και πρόωρη αποφυλάκιση;

Ξάπλωσε στο κρεβάτι κι ανέβασε την κουβέρτα μέχρι το 
πιγούνι. Ο ήλιος έδυε κι αυτό συνήθως την ηρεμούσε και τη 
χαλάρωνε. Αλλά απόψε είχε υπερένταση και δεν μπορούσε 
να ησυχάσει. Το μυαλό της γυρνούσε ξανά και ξανά στα παι-
διά της. Στο αστείο χαχάνισμα του Ντίλαν όταν τον γαργα-
λούσες. Στο πόσο απαλά ήταν τα μαλλιά του Κάλεμπ. Στη 
ζεστασιά που πλημμύριζε την καρδιά της όταν ξάπλωναν 
και τα δυο τους στο κρεβάτι μαζί της τα πρωινά.

Όλα αυτά ήταν μονάχα αναμνήσεις, που γίνονταν ολο-
ένα και πιο μακρινές, αλλά ήταν το μόνο που είχε. Κι έτσι η 
Λία κουκουλώθηκε με την κουβέρτα, χαμένη στις αναμνή-
σεις του παρελθόντος, ελπίζοντας να την πάρει ο ύπνος.

Και λες και ήταν συνεννοημένο, εκείνη τη στιγμή έσβη-
σαν ξαφνικά τα φώτα βυθίζοντας τη Λία στο σκοτάδι.
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Η ΕΛΕΝ ΣΤΕΚΟΤΑΝ πλάι στο παράθυρο και κοίταζε το φεγ-
γάρι. Ήταν ολόγιομο, πανέμορφο κι η απαλή του λάμψη 
φώτιζε το μισοσκότεινο κελί της. Το φως του φεγγαριού 
αποκάλυπτε έναν χώρο τρία μέτρα επί τριάμισι, βαμμένο 
στο πράσινο του λεμονιού και με μοναδικά έπιπλα ένα 
κρεβάτι, έναν νιπτήρα και μια λεκάνη, όλα βιδωμένα στο 
πάτωμα. Τώρα πια αυτός ήταν ο κόσμος της Έλεν.

Είχε περάσει πολλή ώρα από το βραδινό κλείσιμο, αλλά 
η Έλεν έμενε πολλές φορές έτσι, στο πόδι. Προτιμούσε το 
μοναχικό αυτό ξενύχτι από την «άνεση» του στενού της 
κρεβατιού. Ο σκελετός του κρεβατιού ήταν παλιός και το 
στρώμα σβολιασμένο, χώρια που από τον θόρυβο δεν μπο-
ρούσε να κλείσει τα μάτια της μια στάλα. Με το που έσβη-
ναν τα φώτα άρχιζε. Οι κρατούμενες φώναζαν η μία την 
άλλη, φώναζαν τη μάνα τους, φώναζαν τον Θεό. Ήταν ένας 
θόρυβος αδιάκοπος και προβλέψιμος μαζί. Κι όταν έπαυαν 
οι φωνές, άκουγες τον θρήνο. Κι όταν έπαυε ο θρήνος, 
άκουγες τα κλάματα. Κι όταν έπαυαν τα κλάματα, άκουγες 
τα τρωκτικά και τα ζωύφια.

Την πρώτη της νύχτα εδώ είχε περάσει από πάνω της 
ένας μεγάλος αρουραίος που έτρεξε του σκοτωμού πάνω στο 
κρεβάτι της και πήγε και χώθηκε στον τούβλινο τοίχο. Ήταν 
μονάχα ένας από τους πολλούς που αλώνιζαν εδώ μέσα. Οι 
κρεατόμυγες έκοβαν βόλτες νυχθημερόν στη λεκάνη και 
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μοιράζονταν το μικροσκοπικό κελί με τις κατσαρίδες που 
ξεμύτιζαν με το που έπεφτε το σκοτάδι. Τις πρώτες φορές 
που η Έλεν είχε δει τις κατσαρίδες να τρέχουν στο πάτωμα, 
τις είχε πατήσει. Αλλά ύστερα τα παράτησε, όταν κατάλαβε 
ότι στη θέση της καθεμιάς που σκότωνε ξεπεταγόταν σε λίγο 
μία άλλη. Ήταν κι αυτές φυλακισμένες εδώ μέσα, οπότε είχε 
αποφασίσει να τις αφήσει να ζήσουν.

Τώρα πια περνούσε τις ώρες της νύχτας χαζεύοντας τα 
σούρτα φέρτα τους, ώσπου να την αναγκάσει η εξάντληση 
να πέσει στο κρεβάτι. Οι ώρες μετά το βραδινό κλείσιμο ήταν 
οι δυσκολότερες για την Έλεν, τότε που έκανε αισθητή την 
παρουσία του ο τρόμος για την κατάσταση στην οποία βρι-
σκόταν. Φάνταζε αδύνατον, κι όμως να που βρισκόταν στο 
Χολογουέι – στη φυλακή που είχε γίνει το σπίτι της αδελφής 
της μετά τη δολοφονία των γονιών τους. Κάποιες ισοβίτισ-
σες θυμούνταν ακόμα τη Μαριάν. Μιλούσαν με καλά λόγια 
για την εξυπνάδα και τη σπιρτάδα της και με λίγο λιγότερο 
καλά λόγια για τη βία που μοίραζε απλόχερα. Ο γιος της, 
ο Ρόμπερτ Στόουνχιλ, είχε δολοφονήσει τρεις ανθρώπους 
προκειμένου να παγιδεύσει την Έλεν και γι’ αυτό άλλωστε 
τώρα εκείνη περνούσε τις μέρες της παρέα με ψεύτρες, κλέ-
φτρες και δολοφόνους.

Πήρε ένα κομμάτι κιμωλία που το ’χε φυλαγμένο στο 
περβάζι του παραθύρου, πήγε στην άλλη μεριά του κελιού 
και τράβηξε μία γραμμή στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι της. 
Ήταν μία από τις πολλές γραμμές που ήταν βαλμένες σε 
μια μακριά, ίσια σειρά – η Έλεν τραβούσε με θρησκευτική 
ευλάβεια μία γραμμή για κάθε μέρα του εγκλεισμού της. 
Μέχρι στιγμής είχε καταφέρει να επιβιώσει για σαράντα έξι 
νύχτες πίσω από τα σίδερα της φυλακής – αν κατόρθωνε να 
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επιβιώσει γι’ άλλες πενήντα, θα κατάφερνε να παραστεί στη 
δίκη της. Αυτό ήταν, κι ήταν το μοναδικό πράγμα που της 
έδινε δύναμη να αντέχει.

Η Έλεν εξακολουθούσε να ελπίζει ότι θ’ αποδείκνυε την 
αθωότητά της στο δικαστήριο, αν και το ’ξερε ότι θα ήταν 
δύσκολο. Ο Ρόμπερτ δεν είχε αφήσει τίποτε στην τύχη  
– είχε τοποθετήσει το DNA της στους τόπους των εγκλημά-
των, σκότωνε τις νύχτες που η Έλεν δεν είχε κανένα άλλοθι 
και είχε αναγκάσει την Έλεν να πει ψέματα στους συνα-
δέλφους της σχετικά με την προσωπική της σχέση με τα 
θύματα. Τα ψέματά της είχαν αποκαλυφτεί κι από εκείνη τη 
στιγμή η πτώση της ήταν αστραπιαία. Κι επειδή το Χάμσαϊρ 
δεν διέθετε γυναικείες φυλακές κατηγορίας Α, στις οποίες 
κρατούνται άτομα που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα 
για τον κόσμο ή την εθνική ασφάλεια, η Έλεν είχε καταλήξει 
εδώ. Η μοναδική σύμμαχος που της είχε απομείνει, η αρχι-
φύλακας Τσάρλι Μπρουκς, αγωνιζόταν να βρει αποδεικτικά 
στοιχεία για να την ελευθερώσει, αλλά πόσες ελπίδες είχε 
να τα καταφέρει; Απ’ ό,τι έδειχναν τα πράγματα, ο Ρόμπερτ 
είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Καθημερινά η Έλεν έλεγε στον εαυτό της να μην απελ-
πίζεται, να έχει πίστη στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 
Αλλά σαν ερχόταν το βράδυ, έφερνε μαζί του νέες αμφιβο-
λίες και η Έλεν άρχιζε να φοβάται ότι θα έμενε για πάντα 
φυλακισμένη στο Χολογουέι. Υπήρχε περίπτωση να γίνει 
μια τόσο μεγάλη αδικία; Μπορούσαν στ’ αλήθεια οι άνθρω-
ποι να ξεγελαστούν σε τέτοιο βαθμό;

Κάτι τέτοιες ώρες η Έλεν ένιωθε ότι την είχαν εγκατα-
λείψει οι πάντες. Ήταν ένας παρίας πια που διψούσε για 
λίγη συντροφιά και δεν έβρισκε πουθενά συμπόνια και 
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παρηγοριά. Η Έλεν ήταν πάντα κλειστός άνθρωπος, αλλά 
τούτη εδώ η απομόνωση την τσάκιζε. Στην ουσία δεν είχε 
ποιον να εμπιστευτεί, σε ποιον να πει τον πόνο της και, όπως 
αποδείκνυε η νυχτερινή παρέλαση των αρουραίων και των 
κατσαρίδων, οι μοναδικοί κρατούμενοι που είχαν τη διά-
θεση να περάσουν λίγο χρόνο μαζί της πλέον ήταν μονάχα 
τα τρωκτικά και τα ζωύφια.
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Η ΛΙΑ ΠΕΤΑΧΤΗΚΕ έντρομη από τον ύπνο της με κομμένη 
την ανάσα. Πάλι έβλεπε όνειρο. Αυτή τη φορά είχε δει ότι 
την κυνηγούσαν σ’ έναν διάδρομο που δεν φαινόταν να 
τελειώνει ποτέ. Δεν είχε ιδέα πού πήγαινε στο όνειρό της 
ούτε από ποιον έτρεχε να γλιτώσει. Το μόνο που ήξερε ήταν 
ότι παρότι έτρεχε με όλη της τη δύναμη, το βήμα της γινό-
ταν ολοένα πιο αργό. Κι όταν είχε κοιτάξει κάτω, είχε ανα-
καλύψει ξαφνιασμένη ότι δεν είχε πόδια – πως ήταν ένας 
κορμός που απλώς αιωρούνταν κι ότι από την απελπισία 
της να ξεφύγει από αυτούς που την κυνηγούσαν, κουνούσε 
μανιασμένα τα χέρια της στον αέρα μπας και καταφέρει να 
προχωρήσει.

Έκρυψε το πρόσωπό της στο μαξιλάρι κι άφησε την 
ανάσα της να βγει αργά. Ο εφιάλτης που είχε δει ήταν τόσο 
ζωντανός που η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή και το 
μέτωπό της ήταν ιδρωμένο. Έβγαλε αυτές τις μαύρες σκέ-
ψεις από το μυαλό της κι έκανε να τυλιχτεί με την κουβέρτα, 
αποφασισμένη να καταφέρει να κοιμηθεί έστω και λίγες 
ώρες μέχρι να ξημερώσει. Αλλά, όταν πήγε να την τραβή-
ξει, μαρμάρωσε. Η κουβέρτα δεν κουνιόταν και τότε η Λία 
συνειδητοποίησε ότι η ρυθμική ανάσα που άκουγε δεν ήταν 
η δική της.

Κάποιος καθόταν στο κάτω μέρος του κρεβατιού της. Η 
Λία έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκε να μπορούσε να 
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διώξει αυτό το μαύρο κι απειλητικό όραμα, ωστόσο εξακο-
λουθούσε να ακούει τον ήχο της ανάσας. Εισπνοή, εκπνοή, 
εισπνοή, εκπνοή. Ήθελε να ουρλιάξει, αλλά αντί γι’ αυτό 
έμεινε ασάλευτη σαν άγαλμα. Παριστάνοντας την κοιμι-
σμένη κέρδιζε λίγο χρόνο. Ήξερε πως ο θάνατος ή η ζωή της 
εξαρτιόταν από το τι θα έκανε μέσα στα επόμενα λεπτά.

Σάλεψε ανήσυχα στο κρεβάτι δήθεν μισοκοιμισμένη κι 
έχωσε το δεξί της χέρι κάτω από το σώμα της. Το χέρι της 
δεν φαινόταν πλέον και η Λία το έσυρε αργά προς το μαξι-
λάρι της. Εκεί είχε φυλαγμένο το όπλο της – ένα αυτοσχέδιο 
μαχαίρι που το ’χε φτιάξει από μια λεπίδα ξυραφιού και τη 
λαβή μιας οδοντόβουρτσας. Της είχε σώσει πολλές φορές τη 
ζωή κι αυτό πήγε να πιάσει τώρα, ευγνώμων που το είχε.

Μόνο που το μαχαίρι δεν ήταν εκεί. Χωρίς να δίνει 
δεκάρα αν θα προδοθεί πλέον, ψηλάφισε πανικόβλητη σπι-
θαμή προς σπιθαμή το κρύο στρώμα, ψάχνοντας απεγνω-
σμένα να το βρει. Και τότε άκουσε μια ήρεμη κι ατάραχη 
φωνή να της λέει:

«Αυτό ψάχνεις;»
Δεν το ’θελε, μα της ήταν αδύνατον να συγκρατηθεί, 

οπότε η Λία γύρισε να δει ποιος είχε μιλήσει. Το κλειδωμένο 
κελί ήταν σκοτεινό, τυλιγμένο στις σκιές – η Λία δεν μπο-
ρούσε να διακρίνει τη μορφή που καθόταν στο κάτω μέρος 
του κρεβατιού της, αλλά μπορούσε να δει το παλιό καλό 
μαχαίρι της στο χέρι της μορφής και τη φονική λεπίδα του 
να γυαλίζει στο φως του φεγγαριού.
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