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TΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ TOULOS, δίπλα στο λόφο του Καπιτωλίου, διαθέτει ένα
πολιτικά μη ορθό μενού, το οποίο περιλαμβάνει μοσχαράκι γάλακτος και
καρπάτσιο αλόγου, καθιστώντας το, κατά ειρωνικό τρόπο, αγαπημένο χώρο
συνάντησης για πρόγευμα των πολιτικά ισχυρών της Ουάσινγκτον. Εκείνο το
πρωί το Toulos είχε κίνηση και στο χώρο επικρατούσε μια κακοφωνία από
μαχαιροπίρουνα που χτυπούσαν, μηχανές του εσπρέσο και συνομιλίες σε
κινητά.
Ο μετρ ντ' οτέλ έπινε στα κλεφτά μια γουλιά από το πρωινό κοκτέιλ του,
όταν μπήκε στο εστιατόριο η γυναίκα. Στράφηκε προς το μέρος της και την
υποδέχτηκε με ένα εξασκημένο χαμόγελο. «Καλημέρα», είπε. «Θα μπορούσα
να σας εξυπηρετήσω;» Η γυναίκα ήταν γοητευτική, τριαντάρα, φορούσε γκρίζο
φανελένιο παντελόνι με πιέτες, συντηρητικά μοκασίνια και ιβουάρ μπλούζα
Laura Ashley. Στεκόταν ευθυτενής, με το πιγούνι ελαφρώς υψωμένο. Δεν έδινε
την εντύπωση υπερφίαλης, απλώς ατόμου που ένιωθε δυνατό. Τα μαλλιά της
ήταν ανοιχτά καστανά, χτενισμένα με το δημοφιλέστερο τρόπο στην
Ουάσινγκτον —αυτό της παρουσιάστριας κεντρικού δελτίου ειδήσεων—,
πλούσια και απαλά, με ελαφρές μπούκλες λίγο πιο κάτω από τους ώμους,
αρκετά μακριά ώστε να είναι σέξι, αλλά ταυτόχρονα αρκετά κοντά ώστε να σου
θυμίζουν ότι πιθανότατα ήταν εξυπνότερη από εσένα.
«Καθυστέρησα λίγο», είπε η γυναίκα με ανεπιτήδευτη φωνή.
«Θα συναντούσα για πρωινό το γερουσιαστή Σέξτον».
Ο μετρ ντ' οτέλ ένιωσε ένα απροσδόκητο τσίμπημα στο άκουσμα του
ονόματος. Το γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον. Ο γερουσιαστής ήταν τακτικός
θαμώνας του εστιατορίου και τη συγκεκριμένη περίοδο ένας από τους πιο
διάσημους άντρες στη χώρα. Την περασμένη βδομάδα, έχοντας επικρατήσει
συντριπτικά και στις δώδεκα προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων, ο
γερουσιαστής είχε εξασφαλίσει ουσιαστικά το χρίσμα του κόμματός του για
την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλοί πίστευαν ότι στις προεδρικές
εκλογές του ερχόμενου φθινοπώρου ο γερουσιαστής είχε σημαντικότατες
πιθανότητες να «καταλάβει» το Λευκό Οίκο στη θέση του νυν Προέδρου, που
δεχόταν πυρά πανταχόθεν. Τελευταία ο Σέξτον είχε γίνει εξώφυλλο σε όλα τα
περιοδικά παναμερικανικής κυκλοφορίας, ενώ το προεκλογικό του σύνθημα
είχε αφισοκολληθεί παντού στη χώρα: «Τέλος στις σπατάλες. Ώρα να
νοικοκυρευτούμε».
«Ο γερουσιαστής Σέξτον βρίσκεται στο σεπαρέ του», είπε ο μετρ ντ' οτέλ.
«Και εσείς είστε;»
«Ρέιτσελ Σέξτον. Η κόρη του».
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Τι ανόητος που είμαι, σκέφτηκε. Η ομοιότητα ήταν ιδιαίτερα προφανής. Η
γυναίκα είχε το διαπεραστικό βλέμμα και το εκλεπτυσμένο παράστημα του
γερουσιαστή, εκείνο τον ιδιαίτερο αέρα της δυναμικής αρχοντιάς. Ήταν φανερό
ότι η κλασική ομορφιά του γερουσιαστή είχε περάσει και στην επόμενη γενιά,
αν και η Ρέιτσελ Σέξτον έδειχνε να συμπεριφέρεται με μια χάρη και μια
μετριοπάθεια που θα άξιζε να μιμηθεί ο πατέρας της.
«Καλώς ήρθατε, κυρία Σέξτον».
Καθώς ο μετρ ντ' οτέλ οδηγούσε την κόρη του γερουσιαστή μέσα από τη
σάλα, ένιωσε αμηχανία συνειδητοποιώντας πόσα αντρικά μάτια την
παρακολουθούσαν... ορισμένα διακριτικά, κάποια άλλα όχι και τόσο. Ελάχιστες
γυναίκες σύχναζαν στο Toulos και ακόμη λιγότερες ήταν εκείνες που είχαν την
εμφάνιση της Ρέιτσελ Σέξτον.
«Ωραίο σώμα», ψιθύρισε ένας. «Βρήκε κιόλας καινούρια γυναίκα ο Σέξτον;»
«Η κόρη του είναι, ηλίθιε», απάντησε ένας άλλος.
Ο άντρας γέλασε με νόημα. «Ξέρω τον Σέξτον, δε θα είχε πρόβλημα να την
πηδήξει ούτως ή άλλως».
Όταν η Ρέιτσελ έφτασε στο τραπέζι του πατέρα της, βρήκε το γερουσιαστή
να μιλάει μεγαλόφωνα στο κινητό για μία από τις πρόσφατες επιτυχίες του.
Έριξε μια φευγαλέα ματιά στη Ρέιτσελ, αρκετή για να προλάβει να χτυπήσει με
το δείκτη του το Cartier ρολόι του και να της υπενθυμίσει ότι είχε
καθυστερήσει.
Κι εσύ μου έλειψες, σκέφτηκε η Ρέιτσελ.
Ο πατέρας της είχε δύο μικρά ονόματα και το πρώτο ήταν Τόμας, όμως είχε
επιλέξει εδώ και χρόνια το δεύτερο. Η Ρέιτσελ είχε την υποψία ότι του άρεσε η
παρήχηση: γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον. Γκριζομάλλης, ιδιαίτερα
εύγλωττος, γνήσιος πολιτικός που είχε την τύχη να μοιάζει μ' εκείνους τους
αψεγάδιαστους γιατρούς στις σαπουνόπερες, κάτι που μάλλον του ταίριαζε,
δεδομένου του υποκριτικού του ταλέντου.
«Ρέιτσελ!» Ο πατέρας της έκλεισε το κινητό και σηκώθηκε να τη φιλήσει
στο μάγουλο.
«Γεια σου, μπαμπά». Δεν του ανταπέδωσε το φιλί.
«Δείχνεις εξουθενωμένη».
Αρχίσαμε πάλι, σκέφτηκε εκείνη. «Πήρα το μήνυμά σου. Τι συμβαίνει;»
«Δεν μπορώ να ζητήσω από την κόρη μου να πάρουμε πρωινό μαζί;»
Η Ρέιτσελ είχε μάθει από καιρό ότι ο πατέρας της σπάνια επιδίωκε τη
συντροφιά της, εκτός κι αν είχε κάποιο απώτερο σκοπό.
Ο Σέξτον ήπιε μια γουλιά από τον καφέ του. «Λοιπόν, πώς είσαι αυτό τον
καιρό;»
«Πολλή δουλειά. Βλέπω ότι η εκστρατεία σου πηγαίνει καλά».
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«Ω, ας μη μιλήσουμε για δουλειές». Ο Σέξτον έγειρε προς το μέρος της πάνω
από το τραπέζι, χαμηλώνοντας τη φωνή του. «Πώς σου φάνηκε εκείνος ο τύπος
από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ που κανόνισα να τα πείτε;»
Η Ρέιτσελ ξεφύσηξε, ήδη συγκρατώντας με δυσκολία τον εαυτό της για να
μην αρχίσει να κοιτάζει το ρολόι της. «Μπαμπά, κοίτα, δεν είχα χρόνο να του
τηλεφωνήσω. Και πραγματικά θα ήθελα να μην προσπαθείς να...»
«Πρέπει να βρεις χρόνο για τα σημαντικά πράγματα, Ρέιτσελ. Χωρίς αγάπη
τίποτα δεν έχει νόημα».
Η Ρέιτσελ σκέφτηκε διάφορες απαντήσεις, αλλά προτίμησε τη σιωπή. Δεν
της ήταν δύσκολο να επιλέγει αυτή την τακτική όταν είχε να κάνει με τον
πατέρα της. «Μπαμπά, ζήτησες να με δεις, σωστά; Είπες ότι ήταν σημαντικό».
«Είναι». Ο πατέρας της την κοίταξε ερευνητικά.
Η Ρέιτσελ ένιωσε τις άμυνές της να καταρρίπτονται κάτω από το βλέμμα του
και καταράστηκε μέσα της τη δύναμη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Τα μάτια του
γερουσιαστή ήταν το δώρο με το οποίο τον είχε προικίσει η φύση, ένα δώρο
που η Ρέιτσελ υποψιαζόταν ότι θα τον οδηγούσε στο Λευκό Οίκο. Όποτε
χρειαζόταν, τα μάτια του μπορούσαν να βουρκώσουν, και μετά, την αμέσως
επόμενη στιγμή, να λάμψουν πεντακάθαρα, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε μια
παθιασμένη ψυχή, προτείνοντας ένα δεσμό εμπιστοσύνης σε όλους. Το παν
είναι η εμπιστοσύνη, συνήθιζε να λέει ο πατέρας της. Ο γερουσιαστής είχε
χάσει την εμπιστοσύνη της Ρέιτσελ πριν από χρόνια, όμως τώρα κέρδιζε με
γρήγορους ρυθμούς την εμπιστοσύνη της χώρας.
«Έχω μια πρόταση για σένα», είπε ο γερουσιαστής Σέξτον.
«Άσε με να μαντέψω», απάντησε η Ρέιτσελ, επιχειρώντας να ενισχύσει τη
θέση της. «Κάποιον εξέχοντα διαζευγμένο κύριο που αναζητά νεαρή σύζυγο;»
«Μην παραμυθιάζεσαι, γλυκιά μου. Δεν είσαι και τόσο νεαρή πλέον».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να ζαρώνει, μια γνώριμη αίσθηση που τόσο συχνά
συνόδευε τις συναντήσεις με τον πατέρα της.
«Θέλω να σου ρίξω ένα σωσίβιο», της είπε.
«Δεν είχα καταλάβει ότι πνιγόμουν».
«Εσύ όχι. Ο Πρόεδρος όμως ναι. Καλά θα κάνεις να εγκαταλείψεις το πλοίο
πριν να είναι πολύ αργά».
«Τα έχουμε συζητήσει αυτά».
«Σκέψου το μέλλον σου, Ρέιτσελ. Μπορείς να εργαστείς για μένα».
«Ελπίζω να μην είναι αυτός ο λόγος που μου ζήτησες να έρθω για πρωινό».
Η επιφανειακή ηρεμία του γερουσιαστή κατέρρευσε στιγμιαία. «Ρέιτσελ, δεν
καταλαβαίνεις ότι το να εργάζεσαι για κείνον έχει αρνητικό αντίκτυπο σ' εμένα;
Και στην εκστρατεία μου».
Η Ρέιτσελ αναστέναξε. Δεν ήταν η προ3τη φορά που έκανε αυτή τη
συζήτηση με τον πατέρα της. «Μπαμπά, δεν εργάζομαι για τον Πρόεδρο. Ούτε
καν τον έχω συναντήσει. Στο Φέρφαξ δουλεύω, για όνομα του Θεού!»
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«Η πολιτική έχει να κάνει με τις εντυπώσεις, Ρέιτσελ. Δίνεις την εντύπωση
ότι δουλεύεις για τον Πρόεδρο».
Η Ρέιτσελ ξεφύσηξε, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της.
«Δούλεψα πολύ σκληρά για να κερδίσω αυτή τη θέση, μπαμπά. Δεν πρόκειται
να παραιτηθώ».
Τα μάτια του γερουσιαστή στένεψαν. «Ξέρεις, μερικές φορές αυτή η
εγωιστική στάση σου ειλικρινά με...»
«Γερουσιαστά Σέξτον;» Ένας δημοσιογράφος εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα
στο τραπέζι τους.
Η όψη του Σέξτον γλύκανε αυτόματα. Η Ρέιτσελ βόγκηξε σιγανά και πήρε
ένα κρουασάν από το καλαθάκι που υπήρχε πάνω στο τραπέζι.
«Ραλφ Σνίντεν», είπε ο δημοσιογράφος. «Washington Post. Θα μπορούσα να
σας κάνω ορισμένες ερωτήσεις;»
Ο γερουσιαστής χαμογέλασε, σκουπίζοντας το στόμα του με μια πετσέτα.
«Ευχαρίστως, Ραλφ. Απλώς να 'σαι σύντομος. Δε θα ήθελα να κρυώσει ο καφές
μου».
Ο δημοσιογράφος γέλασε, όπως όφειλε. «Ασφαλώς, κύριε». Πάτησε την
εγγραφή στο δημοσιογραφικό του κασετόφωνο. «Κύριε γερουσιαστά, μέσα από
τις τηλεοπτικές σας διαφημίσεις ζητάτε τη θέσπιση νόμων που θα διασφαλίζουν
την ίση αμοιβή των γυναικών στο χώρο της εργασίας... καθώς και
φοροαπαλλαγές για τις νέες οικογένειες. Θα θέλατε να σχολιάσετε τη λογική
των προτάσεών σας;»
«Φυσικά. Πολύ απλά, είμαι ένθερμος υποστηρικτής των ισχυρών γυναικών
και των ισχυρών οικογενειών».
Η Ρέιτσελ παραλίγο να πνιγεί με το κρουασάν.
«Σχετικά με το θέμα των οικογενειών», συνέχισε ο δημοσιογράφος, «κάνετε
συχνά λόγο για την εκπαίδευση. Έχετε προτείνει ορισμένες ιδιαίτερα
αμφιλεγόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό σε μια προσπάθεια
εξασφάλισης περισσότερων πόρων για τα σχολεία της χώρας».
«Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας».
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο πατέρας της είχε καταλήξει να
χρησιμοποιεί σαν ατάκες στίχους από τραγούδια της ποπ.
«Τέλος, κύριε γερουσιαστά», είπε ο δημοσιογράφος, «στις δημοσκοπήσεις
των τελευταίων βδομάδων έχετε σημειώσει θεαματικά άλματα. Ο Πρόεδρος
σίγουρα θα ανησυχεί. Κάποιες σκέψεις για τις πρόσφατες επιτυχίες σας;»
«Πιστεύω) ότι είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Οι Αμερικανοί αρχίζουν να
αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν τον Πρόεδρο για να πάρει
τις δύσκολες εκείνες αποφάσεις που είναι απαραίτητες για το έθνος. Οι
ανεξέλεγκτες κυβερνητικές δαπάνες βυθίζουν καθημερινά τη χώρα μας σε
ολοένα μεγαλύτερα χρέη και οι Αμερικανοί αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι
είναι καιρός να σταματήσουν οι σπατάλες και να αρχίσει το νοικοκύρεμα».
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Ο βομβητής που είχε στην τσάντα της η Ρέιτσελ άρχισε να χτυπάει, δίνοντας
της την ευκαιρία να ξεφύγει για λίγο από τις ρητορείες του πατέρα της.
Συνήθως το απότομο ηλεκτρονικό κουδούνισμα αποτελούσε ανεπιθύμητη
διακοπή για τη Ρέιτσελ, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ήχος έφτασε στ'
αφτιά της σχεδόν σαν μελωδία.
Ο γερουσιαστής την αγριοκοίταξε, ενοχλημένος από τη διακοπή.
Η Ρέιτσελ ψάρεψε το βομβητή από την τσάντα της και πληκτρολόγησε έναν
πενταψήφιο κωδικό, που επιβεβαίωσε ότι αυτή ήταν πράγματι η νόμιμη
κάτοχος του βομβητή. Το κουδούνισμα σταμάτησε και η οθόνη υγρών
κρυστάλλων άρχισε να αναβοσβήνει. Σε δεκαπέντε δευτερόλεπτα θα λάμβανε
ένα ασφαλείς γραπτό μήνυμα.
Ο Σνίντεν χαμογέλασε πλατιά στο γερουσιαστή. «Η κόρη σας είναι
προφανώς πολυάσχολη γυναίκα. Είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς ότι οι δυο
σας κατορθώνετε να βρίσκετε χρόνο στο πρόγραμμα σας για να προγευματίζετε
μαζί».
«Όπως είπα, η οικογένεια έρχεται πρώτη».
Ο Σνίντεν ένευσε καταφατικά, ύστερα το βλέμμα του σκλήρυνε. «Θα
μπορούσα να ρωτήσω, κύριε γερουσιαστά, πώς αντιμετωπίζετε εσείς και η
κόρη σας τα αντικρουόμενα συμφέροντά σας;»
«Αντικρουόμενα συμφέροντα;» Ο γερουσιαστής Σέξτον έγειρε το κεφάλι στο
πλάι και κοίταξε δήθεν απορημένος το δημοσιογράφο. «Τι εννοείτε;»
Η Ρέιτσελ έριξε μια ματιά προς το μέρος του και δε συγκράτησε ένα
μορφασμό βλέποντας τον πατέρα της να παίζει θέατρο. Ήξερε πολύ καλά πού
πήγαινε όλο αυτό. Αναθεματισμένοι δημοσιογράφοι, σκέφτηκε. Τους μισούς
από αυτούς τους είχε στο τσεπάκι κάποιος πολιτικός. Η ερώτηση του
δημοσιογράφου ήταν αυτό που στο χώρο ήταν γνωστό ως «πάσα», μια ερώτηση
δηλαδή που φαινομενικά έμοιαζε δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα ήταν
μασημένη τροφή για το γερουσιαστή, μια αργή, ψηλοκρεμαστή μπαλιά που ο
πατέρας της θα είχε όλο το χρόνο να πιάσει και να «σκοράρει», διαλύοντας τις
όποιες υπόνοιες για ορισμένα θέματα.
«Κοιτάξτε, κύριε γερουσιαστά...» Ο δημοσιογράφος ξερόβηξε,
προσποιούμενος ότι η ερώτηση τον έφερνε σε δύσκολη θέση. «Αναφέρομαι στο
γεγονός ότι η κόρη σας εργάζεται για τον πολιτικό σας αντίπαλο».
Ο γερουσιαστής Σέξτον ξέσπασε σε βροντερό γέλιο, εξουδετερώνοντας την
ουσία της ερώτησης πριν ακόμη πει την πρώτη του λέξη. «Ραλφ, πρώτα απ'
όλα, ο Πρόεδρος κι εγώ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε απλώς δύο πατριώτες
οι οποίοι έχουν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του πώς πρέπει να κυβερνάται η
χώρα που αγαπάμε».
Ο δημοσιογράφος έλαμψε από χαρά. Ο γερουσιαστής τού είχε δώσει την
ατάκα του. «Και δεύτερον;»
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«Δεύτερον, η κόρη μου δεν είναι υπάλληλος του Προέδρου, αλλά εργάζεται
για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών. Συντάσσει εκθέσεις και
αναφορές και τις αποστέλλει στο Λευκό Οίκο. Είναι μια σχετικά χαμηλόβαθμη
θέση». Έκανε μια παύση και κοίταξε τη Ρέιτσελ. «Για την ακρίβεια, γλυκιά
μου, δε νομίζω να έχεις συναντήσει καν τον Πρόεδρο, κάνω λάθος;»
Η Ρέιτσελ τον κοίταξε με βλέμμα σκοτεινό.
Ο βομβητής έβγαλε ένα μακρόσυρτο ήχο, στρέφοντας την προσοχή της στο
εισερχόμενο μήνυμα στην οθόνη του.
—ΠΡΣΤ ΔΙΕΥΝRO ΣΤΑΤ—
Συνοφρυώθηκε, καθώς αποκρυπτογράφησε αμέσως το στενογραφημένο
μήνυμα. Η είδηση ήταν απρόσμενη και οπωσδήποτε δυσάρεστη. Τουλάχιστον
είχε έναν καλό λόγο για να φύγει από κει.
«Κύριοι», είπε. «Λυπάμαι πολύ, όμως πρέπει να φύγω. Έχω αργήσει στη
δουλειά μου».
«Κυρία Σέξτον», είπε γρήγορα ο δημοσιογράφος, «προτού φύγετε, μήπως θα
θέλατε να σχολιάσετε τις φήμες σύμφωνα με τις οποίες ζητήσατε αυτή τη
συνάντηση για να συζητήσετε την πιθανότητα να αφήσετε τη θέση στην οποία
εργάζεστε, προκειμένου να ενισχύσετε την εκστρατεία του πατέρα σας;»
Η Ρέιτσελ ένιωσε σαν να της είχαν ρίξει καυτό καφέ στο πρόσωπο. Η
ερώτηση την αιφνιδίασε τελείως. Κοίταξε τον πατέρα της και κατάλαβε από το
αυτάρεσκο χαμόγελο του ότι η ερώτηση ήταν στημένη. Ήθελε να σκαρφαλώσει
στο τραπέζι και να τον καρφώσει με ένα πιρούνι.
Ο δημοσιογράφος κόλλησε το κασετόφωνο στο πρόσωπό της. Κυρία
Σέξτον;»
Η Ρέιτσελ τον κάρφωσε με το βλέμμα. «Ραλφ, ή όποιος στο διάβολο είσαι,
άκουσε καλά αυτό που θα σου πω: Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να
εγκαταλείψω τη δουλειά μου προκειμένου να εργαστώ για το γερουσιαστή
Σέξτον, κι αν δημοσιεύσεις το παραμικρό που να υπαινίσσεται το αντίθετο, θα
χρειαστείς λοστό για να βγάλεις το κασετόφωνο απ' τον κώλο σου».
Τα μάτια του δημοσιογράφου γούρλωσαν. Έκλεισε το κασετόφωνό του,
πνίγοντας ένα χαμόγελο. «Σας ευχαριστώ και τους δύο». Εξαφανίστηκε.
Η Ρέιτσελ μετάνιωσε αμέσως για το ξέσπασμά της. Είχε κληρονομήσει την
ιδιοσυγκρασία του πατέρα της και τον μισούσε γι' αυτό. Ωραία αντίδραση,
Ρέιτσελ. Πολύ ωραία.
Ο πατέρας της την κοίταξε αποδοκιμαστικά. «Καλά θα κάνεις να μάθεις να
επιδεικνύεις περισσότερη αυτοκυριαρχία».
Η Ρέιτσελ μάζευε ήδη τα πράγματά της. «Αυτή η συνάντηση τελείωσε».
Προφανώς ο γερουσιαστής δε τη χρειαζόταν άλλο έτσι κι αλλιώς. Έβγαλε το
κινητό του για να τηλεφωνήσει. «Στο καλό, γλυκιά μου. Πέρασε από το
γραφείο μια από αυτές τις μέρες να σε δούμε. Και κοίτα να παντρευτείς τέλος
πάντων. Είσαι τριάντα τριών χρόνων».
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«Τριάντα τεσσάρων», του πέταξε εκείνη απότομα. «Η γραμματέας σου
φρόντισε να μου στείλει κάρτα για τα γενέθλιά μου».
Ο γερουσιαστής πλατάγισε τη γλώσσα του αποδοκιμαστικά.
«Τριάντα τεσσάρων. Σχεδόν γεροντοκόρη. Το ξέρεις πως όταν ήμουν στην
ηλικία σου είχα ήδη...»
«Είχες ήδη παντρευτεί τη μαμά και πηδήξει τη γειτόνισσα;» Οι λέξεις
ακούστηκαν δυνατότερα από ό,τι είχε πρόθεση η Ρέιτσελ, σε μια στιγμή που ο
γύρω θόρυβος είχε κοπάσει. Οι άνθρωποι που κάθονταν στα διπλανά τραπέζια
στράφηκαν προς το μέρος τους.
Το βλέμμα του γερουσιαστή Σέξτον άστραψε — τα μάτια του έγιναν δυο
κρύσταλλοι πάγου που την κάρφωναν. «Πρόσεχε τι λες, νεαρή μου».
Η Ρέιτσελ κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Όχι, εσύ να προσέχεις,
γερουσιαστά.

2
Οι ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΡΕΣ κάθονταν σιωπηλοί μέσα στη θερμομονωτική σκηνή.
Έξω, ένας παγωμένος άνεμος χτυπούσε αλύπητα το καταφύγιό τους,
απειλώντας να το ξεριζώσει από τους πασσάλους που το συγκρατούσαν στη γη.
Κανείς τους δεν έδινε σημασία· όλοι τους είχαν ζήσει καταστάσεις πολύ πιο
επικίνδυνες από την παρούσα.
Η σκηνή τους ήταν κατάλευκη, στημένη σε ένα ρηχό κοίλωμα του εδάφους,
αθέατη. Οι συσκευές επικοινωνίας, τα μεταφορικά μέσα και τα όπλα τους ήταν
όλα τελευταίας τεχνολογίας. Ο αρχηγός της ομάδας είχε την κωδική ονομασία
Δέλτα-Ένα. Ήταν μυώδης και ευκίνητος, ευθυτενής σαν σπαθί, με μάτια τόσο
άδεια όσο και ο τόπος στον οποίο βρίσκονταν.
Το στρατιωτικό χρονόμετρο στον καρπό του Δέλτα-Ένα έβγαλε έναν οξύ
ήχο. Συνέπεσε απόλυτα με τους ήχους που έκαναν τα χρονόμετρα των δύο
άλλων αντρών.
Είχαν περάσει ακόμη τριάντα λεπτά.
Ήταν ώρα. Ξανά.
Αντανακλαστικά, ο Δέλτα-Ένα άφησε τους συντρόφους του και βγήκε έξω,
στο σκοτάδι και στο μανιασμένο άνεμο. Ερεύνησε το φεγγαρόλουστο ορίζοντα
με κιάλια υπέρυθρων ακτινών. Όπως κάθε φορά, εστίασε την προσοχή του στην
κατασκευή. Βρισκόταν σε απόσταση χιλίων μέτρων — ένα τεράστιο και
αλλόκοτο οικοδόμημα που υψωνόταν στο έρημο τοπίο. Ο ίδιος και η ομάδα του
το παρακολουθούσαν τις τελευταίες δέκα μέρες, από τότε που είχε
κατασκευαστεί. Ο Δέλτα-Ένα δεν είχε καμία αμφιβολία ότι οι πληροφορίες που
υπήρχαν εκεί μέσα θα άλλαζαν τον κόσμο. Ήδη είχαν θυσιαστεί ζωές για να τις
προστατέψουν.
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Εκείνη την ώρα όλα έδειχναν ήσυχα έξω από την κατασκευή.
Το ζήτημα όμως ήταν τι συνέβαινε μέσα.
Ο Δέλτα-Ένα επέστρεψε στη σκηνή και απευθύνθηκε στους δύο
συστρατιώτες του. «Ώρα για ένα πέρασμα».
Οι δύο άντρες ένευσαν καταφατικά. Ο ψηλότερος, ο Δέλτα-Δύο, άνοιξε ένα
φορητό υπολογιστή και τον έθεσε σε λειτουργία. Παίρνοντας θέση μπροστά
στην οθόνη, ο Δέλτα-Δύο ακούμπησε ένα μηχανικό μοχλό και τον ώθησε
ελαφρά. Σε απόσταση χιλίων μέτρων, κρυμμένο βαθιά μέσα στο κτίριο, ένα
ρομπότ παρακολούθησης σε μέγεθος κουνουπιού έλαβε το σήμα και
ενεργοποιήθηκε αυτομάτως.

3
Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ συνέχιζε να βράζει από θυμό καθώς οδηγούσε το
λευκό Integra της στη Λίσμπεργκ Πάικ. Τα γυμνά σφεντάμια που κάλυπταν
τους λόφους της Φολς Τσερτς υψώνονταν επιβλητικά με φόντο τον καθαρό
ουρανό του Μάρτη, όμως το ειδυλλιακό περιβάλλον δεν μπορούσε να
κατευνάσει την οργή της. Η πρόσφατη κατακόρυφη άνοδος του πατέρα της στις
δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να του είχε προσδώσει έστω λίγη μετριοπάθεια,
όμως στην πραγματικότητα το μόνο που φαινόταν να έχει κάνει ήταν να
ενισχύσει τη μεγάλη ιδέα που είχε για τον εαυτό του.
Ο άνθρωπος αυτός ήταν φαντασμένος, πράγμα που ήταν διπλά επώδυνο για
τη Ρέιτσελ, καθώς δεν είχε άλλο άμεσο συγγενή. Η μητέρα της είχε πεθάνει
πριν από τρία χρόνια και οι συναισθηματικές πληγές που είχε προκαλέσει η
απώλειά της στην ψυχή της Ρέιτσελ δεν είχαν κλείσει ακόμη. Η μόνη
παρηγοριά της ήταν ότι ο θάνατος, κατά ειρωνικό τρόπο, είχε λυτρώσει τη
μητέρα της από τη βαθιά απελπισία που της προκαλούσε ο δυστυχισμένος
γάμος της με το γερουσιαστή.
Ο βομβητής της χτύπησε ξανά, στρέφοντας πάλι την προσοχή της στο δρόμο
μπροστά της. Το εισερχόμενο μήνυμα ήταν το ίδιο με το προηγούμενο.
—ΠΡΣΤ ΔIEYNRO ΣΤΑΤ—
Παρουσιαστείτε στο διευθυντή στατιστικών NRO. Αναστέναξε. Αμάν πια,
έρχομαι!
Νιώθοντας όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα, η Ρέιτσελ κατευθύνθηκε στη
συνηθισμένη έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο, έστριψε στον ιδιωτικό δρόμο
και σταμάτησε αργά μπροστά από το εφοδιασμένο με βαρέα όπλα φυλάκιο.
Είχε φτάσει στον αριθμό 14225 της Λίσμπεργκ Πάικ, μία από τις διευθύνσεις
στη χώρα για τις οποίες απαιτείτο απόλυτη εχεμύθεια.
Την ώρα που ο φρουρός έλεγχε το αυτοκίνητό της για κοριούς, η Ρέιτσελ
έστρεψε το βλέμμα στο γιγάντιο κτίριο που υψωνόταν στο βάθος. Το
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συγκρότημα, εμβαδού ενενήντα τριών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων,
ορθωνόταν μεγαλόπρεπα σε ένα χώρο μεγαλύτερο των διακοσίων εβδομήντα
πέντε στρεμμάτων, λίγο έξω από την αμερικανική πρωτεύουσα, στο Φέρφαξ
της Βιρτζίνια. Η πρόσοψη του κτιρίου αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από τζάμια
που δεν επέτρεπαν να φαίνεται το εσωτερικό και πάνω τους καθρεφτιζόταν η
στρατιά από δορυφορικά πιάτα, κεραίες και ραντάρ που ήταν τοποθετημένα
στους κήπους ολόγυρα από το συγκρότημα, διπλασιάζοντας έτσι τον ήδη
εντυπωσιακό αριθμό τους.
Δύο λεπτά αργότερα η Ρέιτσελ είχε παρκάρει και διασχίσει τους
περιποιημένους κήπους, φτάνοντας στην κεντρική είσοδο, όπου μια
σκαλισμένη πλάκα από γρανίτη έγραφε:
ΕΘΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (NRO) 1
Οι δύο ένοπλοι πεζοναύτες που στέκονταν αριστερά και δεξιά της
αλεξίσφαιρης περιστρεφόμενης πόρτας συνέχισαν να κοιτάζουν ίσια μπροστά
όταν η Ρέιτσελ πέρασε ανάμεσά τους. Ένιωσε την ίδια αίσθηση που είχε κάθε
φορά που περνούσε από αυτή την πόρτα... ότι έμπαινε στην κοιλιά ενός
κοιμισμένου γίγαντα.
Μέσα στο θολωτό χώρο υποδοχής, η Ρέιτσελ ένιωσε τον αχνό αντίλαλο
χαμηλόφωνων συνομιλιών ολόγυρά της, λες και οι λέξεις στα γραφεία από
πάνω διαπερνούσαν την οροφή του ισογείου και έφταναν στ' αφτιά της. Ένα
τεράστιο ψηφιδωτό δήλωνε την αποστολή του NRO:
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,
ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με υπερμεγέθεις φωτογραφίες —εκτοξεύσεις
πυραύλων, βαπτίσεις υποβρυχίων, εγκαταστάσεις υποκλοπών—, κορυφαία
επιτεύγματα τα οποία μπορούσαν να έχουν την αναγνώριση που δικαιούνταν
μόνο μέσα σε αυτούς τους τοίχους.
Τώρα, όπως κάθε φορά, η Ρέιτσελ ένιωσε τα προβλήματα του έξω κόσμου να
σβήνουν πίσω της. Έμπαινε στον κόσμο των σκιών. Έναν κόσμο όπου τα
προβλήματα κατέφθαναν με ταχύτητα και θόρυβο και οι λύσεις δίνονταν
σχεδόν χωρίς ούτε έναν ψίθυρο.
Καθώς πλησίαζε στο τελευταίο σημείο ελέγχου, αναρωτιόταν τι είδους
πρόβλημα ήταν αυτό που είχε κάνει το βομβητή της να χτυπήσει δύο φορές την
τελευταία μισή ώρα.
«Καλημέρα, κυρία Σέξτον». Ο φρουρός της χαμογέλασε όταν πλησίασε στην
ατσάλινη είσοδο.
Η Ρέιτσελ ανταπέδωσε το χαμόγελο καθώς ο φρουρός της έδινε ένα μικρό
κύλινδρο με λίγο βαμβάκι στην άκρη.
1
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«Ξέρετε τη διαδικασία», της είπε.
Η Ρέιτσελ πήρε τον ερμητικά κλεισμένο κύλινδρο και αφαίρεσε το πλαστικό
κάλυμμα. Ύστερα τον τοποθέτησε στο στόμα της όπως ένα θερμόμετρο. Τον
κράτησε κάτω από τη γλώσσα της για δύο δευτερόλεπτα. Κατόπιν έγειρε προς
τα εμπρός, επιτρέποντας στο φρουρό να τον αφαιρέσει. Εκείνος με τη σειρά του
τοποθέτησε το υγραμένο βαμβάκι στην υποδοχή ενός μηχανήματος που
βρισκόταν πίσω του. Η συσκευή χρειάστηκε τέσσερα δευτερόλεπτα για να
επιβεβαιώσει την αλληλουχία του DNA στο σάλιο της Ρέιτσελ. Τότε μια οθόνη
άναψε, εμφανίζοντας τη φωτογραφία και την έγκριση εισόδου της Ρέιτσελ.
Ο φρουρός της έκλεισε το μάτι. «Φαίνεται ότι είστε ακόμη ο εαυτός σας».
Πήρε το χρησιμοποιημένο δείγμα από τη συσκευή και το έριξε σε ένα άνοιγμα,
όπου αποτεφρώθηκε αυτόματα. «Καλή σας μέρα». Πίεσε ένα πλήκτρο και οι
τεράστιες ατσάλινες πόρτες άνοιξαν.
Καθώς η Ρέιτσελ προχωρούσε στο λαβύρινθο των πολυσύχναστων
διαδρόμων που εκτείνονταν πίσω από τις πόρτες, συνειδητοποίησε έκπληκτη
ότι ακόμη και μετά από έξι χρόνια σε αυτή τη δουλειά εξακολουθούσε να μένει
άφωνη μπροστά στην κολοσσιαία κλίμακα της συγκεκριμένης οργάνωσης. Η
υπηρεσία περιλάμβανε άλλες έξι εγκαταστάσεις, απασχολούσε περισσότερους
από δέκα χιλιάδες πράκτορες και είχε λειτουργικά έξοδα που υπερέβαιναν τα
δέκα δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Σε περιβάλλον απόλυτης μυστικότητας, το NRO κατασκεύαζε και
συντηρούσε ένα εκπληκτικό οπλοστάσιο τεχνολογιών αιχμής με εφαρμογή
στην κατασκοπία: συστήματα ηλεκτρονικών υποκλοπών ανά τον κόσμο,
κατασκοπευτικούς δορυφόρους· αθόρυβα, ενσωματωμένα τσιπ αναμετάδοσης
σε τηλεπικοινωνιακά προϊόντα ακόμη και ένα παγκόσμιο δίκτυο θαλάσσιας
αναγνώρισης γνωστό ως Classic Wizard—Κλασικός Μάγος, ένα μυστικό
δίκτυο από χίλια τετρακόσια πενήντα έξι υδρόφωνα εγκατεστημένα στους
πυθμένες θαλασσών σε ολόκληρο τον κόσμο, ικανά να παρακολουθούν τις
κινήσεις πλοίων σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Οι τεχνολογίες του NRO
όχι μόνο βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν σε στρατιωτικές
συγκρούσεις, αλλά εξασφάλισαν και διαρκή ροή δεδομένων σε καιρό ειρήνης
σε υπηρεσίες όπως η CIA, η NSA —η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας— 2 και το
Υπουργείο Άμυνας, βοηθώντας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στον
εντοπισμό οικολογικών εγκλημάτων και στην παροχή στοιχείων στα άτομα που
χαράζουν τις πολιτικές της χώρας, ώστε να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
πάνω σε μια ατελείωτη σειρά ζητημάτων.
Η Ρέιτσελ εργαζόταν εδώ ως «συμπυκνωτής». Η συμπύκνωση, ή αλλιώς
σμίκρυνση δεδομένων, περιλάμβανε την ανάλυση πολύπλοκων αναφορών και
την απόσταξη της ουσίας ή του «νοήματός» τους σε συνοπτικές αναφορές της
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μίας σελίδας. Η Ρέιτσελ είχε αποδειχτεί γνήσιο ταλέντο σε αυτό το αντικείμενο.
Φυσικό, μετά τα τόσα χρόνια που έμαθα να βγάζω άκρη από τους
φανφαρονισμούς του πατέρα μου, σκέφτηκε.
Η Ρέιτσελ κατείχε τώρα την υψηλότερη θέση στο σχετικό τομέα του NRO,
καθώς ήταν υπεύθυνη ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Έργο της ήταν να
ελέγχει τις καθημερινές εκθέσεις πληροφοριών του NRO, να αποφασίζει ποιες
αφορούσαν τον Πρόεδρο, να συμπυκνώνει τις εκθέσεις αυτές σε μονοσέλιδες
αναφορές και εν συνεχεία να προωθεί το συνοπτικό υλικό στο σύμβουλο
Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου. Στη γλώσσα του NRO, η Ρέιτσελ Σέξτον
«παρήγε το τελικό προϊόν και εξυπηρετούσε τον πελάτη».
Παρότι η δουλειά ήταν δύσκολη και δεν είχε σταθερό ωράριο, η θέση αυτή
αποτελούσε παράσημο τιμής για κείνη, έναν τρόπο να καταδεικνύει την
ανεξαρτησία της από τον πατέρα της. Ο γερουσιαστής είχε προσφερθεί πολλές
φορές να στηρίξει οικονομικά τη Ρέιτσελ αν αποφάσιζε να παραιτηθεί, όμως
εκείνη δεν είχε καμία πρόθεση να καταστεί οικονομικά εξαρτημένη από έναν
άνθρωπο όπως ο Σέντζγουικ Σέξτον. Η μητέρα της ήταν η απόδειξη του τι θα
μπορούσε να συμβεί όταν ένας τέτοιος άνθρωπος κρατούσε υπερβολικά
πολλούς άσους στο χέρι του.
Ο ήχος του βομβητή της Ρέιτσελ αντήχησε στο μαρμάρινο διάδρομο.
Ξανά; Δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει το μήνυμα.
Προσπαθώντας να φανταστεί τι στην ευχή συνέβαινε, μπήκε στο ασανσέρ,
πέρασε τον όροφό της και πήγε κατευθείαν στον τελευταίο.
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ΤΟ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ το διευθυντή του NRO εμφανισιακά αδιάφορο δε θα
αρκούσε για να τον περιγράψει. Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ, ο διευθυντής του NRO,
ήταν μικρόσωμος, με χλομό δέρμα, πρόσωπο που το ξεχνούσες αμέσως,
φαλακρός, με καστανά μάτια τα οποία, παρότι είχαν δει τα μεγαλύτερα μυστικά
της χώρας, θύμιζαν ρηχούς νερόλακκους. Κι όμως, για τους υφισταμένους του
ο Πίκερινγκ ήταν ένας γίγαντας. Η ήρεμη προσωπικότητα του και οι κοφτές
απόψεις του τον είχαν καταστήσει θρύλο στην υπηρεσία. Λόγω της σιωπηλής
επιμονής του, σε συνδυασμό με την γκαρνταρόμπα του που αποτελούνταν
αποκλειστικά από απλά μαύρα κοστούμια, είχε αποκτήσει το παρατσούκλι
«Κουάκερος». 3 Έξοχος στο σχεδιασμό στρατηγικής και υπόδειγμα
Μέλη προτεσταντικής κίνησης που ιδρύθηκε το 1655 από τον Άγγλο υποδηματοποιό
Τζορτζ Φοξ ως αντίδραση στον κομφορμισμό της Αγγλικανικής Εκκλησίας και διαδόθηκε
κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτηριστικό τους είναι η αυστηρή, λιτή ενδυμασία που
περιορίζει τους άντρες στα μαύρα κοστούμια, η αποφυγή κάθε πολυτέλειας και η ιδιαίτερη
έμφαση που δίνουν στη σκληρή εργασία. (Σ.τ.Μ.)
3
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αποτελεσματικότητας, ο Κουάκερος διοικούσε τον κόσμο του με ασύγκριτη
σαφήνεια. Η αρχή του ήταν: «Βρείτε την αλήθεια. Κινηθείτε βάσει αυτής».
Όταν η Ρέιτσελ έφτασε στο γραφείο του διευθυντή, τον βρήκε να μιλάει στο
τηλέφωνο. Πάντοτε ένιωθε έκπληξη κάθε φορά που τον έβλεπε. Ο Γουίλιαμ
Πίκερινγκ δε θύμιζε σε τίποτα το στερεότυπο του ανθρώπου που έχει τη
δύναμη να σηκώσει απ' το κρεβάτι του τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών
ανά πάσα στιγμή.
Ο Πίκερινγκ έκλεισε το τηλέφωνο και της έκανε νόημα να περάσει.
«Πράκτορα Σέξτον, κάθισε». Η φωνή του είχε μια τραχιά αλλά ψύχραιμη
χροιά.
«Ευχαριστώ, κύριε διευθυντά». Η Ρέιτσελ κάθισε.
Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονταν άβολα απέναντι στην
απότομη συμπεριφορά του Γουίλιαμ Πίκερινγκ, η Ρέιτσελ από την αρχή τον
συμπάθησε. Ήταν το άκρως αντίθετο του πατέρα της: εμφανισιακά αδιάφορος,
κάθε άλλο παρά χαρισματικός, επιπλέον έκανε το καθήκον του από άδολο
πατριωτισμό, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας που τόσο αγαπούσε ο
γερουσιαστής.
Ο Πίκερινγκ έβγαλε τα γυαλιά του και την κοίταξε παρατηρητικά.
«Πράκτορα Σέξτον, ο Πρόεδρος επικοινώνησε μαζί μου πριν από μισή ώρα
περίπου. Το θέμα σε αφορά άμεσα».
Η Ρέιτσελ αναδεύτηκε ανήσυχα στο κάθισμά της. Ο Πίκερινγκ είχε τη φήμη
ανθρώπου που έμπαινε κατευθείαν στο θέμα. Ωραία εισαγωγή, σκέφτηκε.
«Ελπίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποια από τις αναφορές
μου».
«Αντιθέτως. Μου είπε ότι ο Λευκός Οίκος έχει εντυπωσιαστεί από τη δουλειά
σου».
Η Ρέιτσελ ανάσανε με ανακούφιση. «Τι ήθελε λοιπόν;»
«Να σε συναντήσει. Προσωπικά. Αμέσως».
Η ανησυχία της Ρέιτσελ εντάθηκε ξανά. «Να με συναντήσει προσωπικά; Για
ποιο λόγο;»
«Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δε θέλησε να μου πει».
Τώρα η Ρέιτσελ τα είχε χαμένα. Το να αποκρύπτεται οποιαδήποτε
πληροφορία από το διευθυντή του NRO ήταν σαν να αποκρύπτονται μυστικά
του Βατικανού από τον πάπα. Στους κύκλους των υπηρεσιών πληροφοριών
συνήθιζαν να λένε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι αν ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ δε
γνώριζε κάτι, αυτό το κάτι δεν είχε συμβεί.
Ο Πίκερινγκ σηκώθηκε και άρχισε να βηματίζει μπροστά στο παράθυρο.
«Ζήτησε να επικοινωνήσω αμέσως μαζί σου και να σε στείλω να τον
συναντήσεις».
«Τώρα αμέσως;»
«Έστειλε μεταφορικό μέσο για να σε παραλάβει. Περιμένει έξω».
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Η Ρέιτσελ Συνοφρυώθηκε. Το αίτημα του Προέδρου αρκούσε από μόνο του
για να την κάνει να αισθάνεται αμήχανα, όμως ήταν η έκφραση στο πρόσωπο
του Πίκερινγκ που την έκανε να ανησυχεί πραγματικά. «Είναι προφανές ότι
κάτι σας προβληματίζει».
«Και λίγα λες!» Ο Πίκερινγκ επέτρεψε στον εαυτό του ένα σπάνιο
συναισθηματικό ξέσπασμα. «Η επιλογή της χρονικής στιγμής που διάλεξε να
ζητήσει τη συνάντηση ο Πρόεδρος θα μπορούσε να διακρίνει πρωτόβγαλτο
πολιτικό. Είσαι η κόρη του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή προηγείται στις
δημοσκοπήσεις κι εκείνος απαιτεί να συναντηθεί προσωπικά μαζί σου; Βρίσκω
το αίτημα ιδιαίτερα ανάρμοστο. Δεν αμφιβάλλω ότι το ίδιο θα έλεγε κι ο
πατέρας σου».
Η Ρέιτσελ ήξερε ότι ο Πίκερινγκ είχε δίκιο — όχι πως την ενδιέφερε η γνώμη
του πατέρα της. «Δεν εμπιστεύεστε τα κίνητρα του Προέδρου;»
«Έχω ορκιστεί να στηρίζω την εκάστοτε κυβέρνηση στο Λευκό Οίκο, όχι να
ασκώ κριτική στην πολιτική της».
Κλασική απάντηση του Πίκερινγκ, συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ. Ο Γουίλιαμ
Πίκερινγκ δεν έκρυβε την άποψή του ότι οι πολιτικοί ήταν εφήμερα
σπουδαιοφανή πρόσωπα που περνούσαν για λίγο από τη σκακιέρα των
παγκόσμιων ισορροπιών, όπου οι πραγματικοί παίκτες ήταν άνθρωποι όπως ο
ίδιος ο Πίκερινγκ — βετεράνοι «ισοβίτες» που είχαν περάσει αρκετό χρόνο
μέσα στα πράγματα ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται το παιχνίδι με
κάποια προοπτική. Ακόμη και δυο πλήρεις θητείες στο Λευκό Οίκο δεν
αρκούσαν, έλεγε συχνά ο Πίκερινγκ, για να αντιληφθεί κανείς τις αληθινές
πολυπλοκότητες της διεθνούς πολιτικής σκηνής.
«Ίσως το αίτημά του να μην έχει απώτερο σκοπό», σχολίασε η Ρέιτσελ,
ελπίζοντας ότι ο Πρόεδρος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έπεφτε τόσο χαμηλά
ώστε να επιχειρήσει έναν τέτοιο φθηνό πολιτικό ελιγμό. «Ίσως έχει κάποια
ευαίσθητα δεδομένα που θέλει να συμπτυχθούν».
«Δε θέλω να σε μειώσω, πράκτορα Σέξτον, όμως ο Λευκός Οίκος έχει
πρόσβαση σε πολλούς έμπειρους συναδέλφους σου, αν χρειαστεί κάτι τέτοιο.
Αν πρόκειται για κάποια εσωτερική υπόθεση του Λευκού Οίκου, ο Πρόεδρος
όφειλε να ξέρει ότι δε χρειαζόταν να έρθει σε επαφή μαζί σου. Αλλά αν
συμβαίνει κάτι άλλο, τότε σίγουρα θα έπρεπε να ξέρει ότι δεν μπορεί να
επικοινωνεί μαζί μου ζητώντας μου να του στείλω μονάδα της υπηρεσίας και
ύστερα να αρνείται να μου πει περί τίνος πρόκειται».
Ο Πίκερινγκ πάντοτε αναφερόταν στους υπαλλήλους του ως «μονάδες», μια
έκφραση που πολλοί θεωρούσαν ενοχλητικά ψυχρή.
«Αυτή τη στιγμή ο πατέρας σου έχει το πολιτικό ρεύμα με το μέρος του»,
συνέχισε ο Πίκερινγκ. «Συντριπτικά. Σίγουρα ο Λευκός Οίκος είναι ανήσυχος».
Αναστέναξε. «Η πολιτική είναι τέτοια, δυστυχώς. Όταν ο Πρόεδρος ζητά μια
μυστική συνάντηση με την κόρη του πολιτικού του αντιπάλου, θα υπέθετα ότι
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στο μυαλό του έχει κάτι περισσότερο από περιληπτικές αναφορές ευαίσθητων
δεδομένων».
Η Ρεϊτσελ ένιωσε ένα ρίγος. Οι υποψίες του Πίκερινγκ παρουσίαζαν μια
απίστευτη τάση να αποδεικνύονται απολύτως ακριβείς. «Δηλαδή φοβάστε ότι ο
Λευκός Οίκος βρίσκεται σε τόσο απελπιστική θέση ώστε να είναι διατεθειμένος
να κάνει εμένα τμήμα των πολιτικών ισορροπιών;»
Ο Πίκερινγκ δεν απάντησε αμέσως. «Δεν κάνεις ιδιαίτερη προσπάθεια να
κρύψεις το πως αισθάνεσαι για τον πατέρα σου, ούτε αμφιβάλλω ότι το
επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου γνωρίζει το ρήγμα στις
σχέσεις σας. Σκέφτομαι μήπως θέλουν να σε χρησιμοποιήσουν εναντίον του με
κάποιο τρόπο».
«Πού διορίζομαι;» είπε η Ρέιτσελ, και δεν αστειευόταν τελείως.
Ο Πίκερινγκ δε φάνηκε να εντυπωσιάζεται από το σχόλιο. Την κοίταξε
αυστηρά. «Μια συμβουλή, πράκτορα Σέξτον. Αν θεωρείς ότι τα προσωπικά
σου ζητήματα με τον πατέρα σου πρόκειται να επηρεάσουν την ευθυκρισία σου
όταν βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρόεδρο, σου συνιστώ να αρνηθείς
το αίτημά του για συνάντηση».
«Να αρνηθώ;» Η Ρέιτσελ γέλασε νευρικά. «Σίγουρα δεν μπορώ να απορρίψω
το αίτημα του Προέδρου».
«Όχι», είπε ο διευθυντής, «εγώ όμως μπορώ».
Τα λόγια του έμοιαζαν να δονούν ελαφρά την ατμόσφαιρα, θυμίζοντας στη
Ρέιτσελ τον άλλο λόγο για τον οποίο ο Πίκερινγκ αποκαλούνταν «Κουάκερος».
Παρότι ήταν μικρόσωμος άντρας, ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ μπορούσε να
προκαλέσει πολιτικούς σεισμούς, αν κάποιος του δημιουργούσε πρόβλημα. 4
«Το θέμα που με απασχολεί εδώ είναι απλό», είπε ο Πίκερινγκ. «Έχω την
υποχρέωση να προστατεύω τους ανθρώπους που εργάζονται για μένα, και δε
μου αρέσει να υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα οποιοσδήποτε από αυτούς να
αποτελέσει πιόνι σε πολιτικά παιχνίδια».
«Τι προτείνετε να κάνω;»
Ο Πίκερινγκ αναστέναξε. «Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να συναντηθείς
με τον Πρόεδρο. Μη δεσμευτείς για το παραμικρό. Μόλις σου πει ό,τι στο
διάβολο έχει στο μυαλό του, τηλεφώνησέ μου αμέσως. Αν δω ότι προσπαθεί να
σε χρησιμοποιήσει για μικροπολιτικούς σκοπούς, πίστεψέ με, θα σε πάρω από
κει τόσο γρήγορα, που δε θα προλάβει να καταλάβει τι τον χτύπησε».
«Σας ευχαριστώ, κύριε διευθυντά». Η Ρέιτσελ ένιωσε μια προστατευτική
αύρα να την τυλίγει από την πλευρά του προϊσταμένου της, μια αίσθηση που
Ο ιδρυτής των Κουάκερων, όταν οδηγήθηκε στο δικαστήριο, απευθυνόμενος σε ένα
δικαστή είπε τη φράση «Τρέμε την οργή του Θεού», και τότε εκείνος αποκάλεσε τα μέλη της
κίνησης Quakers (Τρέμοντες). Εδώ το λογοπαίγνιο έχει να κάνει με την κοινή ρίζα του
Quaker (Κουάκερος) και earthquake ή κοινώς quake (σεισμός). (Σ.τ.Μ.)
4
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συχνά λαχταρούσε να νιώσει από τον πατέρα της. «Και είπατε ότι ο Πρόεδρος
έχει ήδη στείλει αυτοκίνητο να με παραλάβει;»
«Όχι ακριβώς». Ο Πίκερινγκ Συνοφρυώθηκε και έδειξε προς το παράθυρο.
Διστακτικά, η Ρέιτσελ πλησίασε και κοίταξε προς το σημείο που έδειχνε ο
Πίκερινγκ.
Ένα κοντόρυγχο ελικόπτερο MH-60G PaveHawk περίμενε στο γρασίδι με
τους κινητήρες του αναμμένους. Ένα από τα ταχύτερα ελικόπτερα που
κατασκευάστηκαν ποτέ, το συγκεκριμένο έφερε τα διακριτικά του Λευκού
Οίκου. Ο πιλότος στεκόταν λίγο πιο πέρα, κοιτάζοντας το ρολόι του.
Η Ρέιτσελ στράφηκε στον Πίκερινγκ, αδυνατώντας να πιστέψει στα μάτια
της. «Ο Λευκός Οίκος έστειλε ένα PaveHawk για να με πάει στην πρωτεύουσα,
είκοσι πέντε χιλιόμετρα από εδώ;»
«Προφανώς ο Πρόεδρος ελπίζει ότι αυτή η κίνηση είτε θα σε εντυπωσιάσει
είτε θα σε φοβίσει». Ο Πίκερινγκ την κοίταξε στα μάτια. «Προτείνω να μην
επιτρέψεις να συμβεί τίποτα από τα δύο».
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά. Είχαν ήδη συμβεί και τα δύο.
Τέσσερα λεπτά αργότερα η Ρέιτσελ Σέξτον βγήκε από το συγκρότημα του
NRO και ανέβηκε στο ελικόπτερο που την περίμενε. Πριν καλά καλά προλάβει
να προσδεθεί, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί, στρίβοντας απότομα προς την
κατεύθυνση των δασών της Βιρτζίνια. Η Ρέιτσελ έστρεψε το βλέμμα στα
δέντρα που περνούσαν αστραπιαία χαμηλά από κάτω της κι ένιωσε το σφυγμό
της να γίνεται πιο γρήγορος. Η ανησυχία της θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν
γνώριζε ότι το ελικόπτερο αυτό δε θα πήγαινε ποτέ στο Λευκό Οίκο.

5
Ο ΠΑΓΕΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ χτυπούσε αδιάκοπα το ύφασμα της θερμομονωτικής
σκηνής, όμως ο Δέλτα-Ένα ελάχιστη σημασία έδινε. Τόσο εκείνος όσο και ο
Δέλτα-Τρία είχαν την προσοχή τους στραμμένη στο σύντροφό τους, ο οποίος
χειριζόταν το μοχλό που έσφιγγε στο χέρι του με επιδεξιότητα χειρουργού.
Στην οθόνη μπροστά τους παρουσιαζόταν το βίντεο που μετέδιδε ζωντανά η
κάμερα ακριβείας με την οποία ήταν εφοδιασμένο το μικρορομπότ.
Το απόλυτο εργαλείο παρακολούθησης, σκέφτηκε ο Δέλτα-Ένα, που
εξακολουθούσε να εντυπωσιάζεται κάθε φορά που το έθεταν σε λειτουργία.
Τελευταία, στον κόσμο της μικρομηχανικής, η πραγματικότητα έμοιαζε να
ξεπερνά τη φαντασία.
Τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS) 5 —αλλιώς μικρορομπότ
αποτελούσαν το πιο πρόσφατο εργαλείο στον τομέα της παρακολούθησης με
μέσα υψηλής τεχνολογίας. «Τεχνολογία ψείρας», έτσι την αποκαλούσαν.
5
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Κυριολεκτικά.
Παρότι η κατασκευή μικροσκοπικών ρομπότ ασύρματου χειρισμού έμοιαζε
να ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, στην πραγματικότητα
έκαναν την εμφάνιση τους από τη δεκαετία του '90. Το περιοδικό Discovery
είχε κάνει το θέμα των μικρορομπότ εξώφυλλο το Μάη του 1997,
παρουσιάζοντας τόσο «ιπτάμενα» όσο και «κολυμβητικά» μοντέλα. Οι
κολυμβητές —νανοϋποβρύχια σε μέγεθος σπυριού αλατιού— θα μπορούσαν να
εισαχθούν στο ανθρώπινο σώμα μέσω των αγγείων — όπως στην ταινία
Φανταστικό Ταξίδι. Πλέον χρησιμοποιούνταν από υπερσύγχρονα ιατρικά
κέντρα προκειμένου να βοηθούνται οι γιατροί να εξετάζουν τις αρτηρίες με
τηλεχειριστήριο, να παρακολουθούν ζωντανά εικόνα που μεταδίδεται από
βίντεο ενδοφλεβίως και να εντοπίζουν σημεία όπου έχουν αποφραχθεί οι
αρτηρίες χωρίς να πιάσουν νυστέρι στα χέρια τους.
Αντίθετα με ό,τι θα υπέθετε κανείς, η κατασκευή ενός ιπτάμενου
μικρορομπότ ήταν ακόμη απλούστερη υπόθεση. Η αεροδυναμική τεχνολογία
που θα επέτρεπε σε μια μηχανή να πετάξει υπήρχε από την εποχή του
αεροπλανοφόρου Kitty Hawk, ενώ το μόνο που απέμενε ήταν το ζήτημα της
σμίκρυνσης των μερών. Τα πρώτα ιπτάμενα μικρορομπότ, τα αιδοία
σχεδιάστηκαν από τη NASA ως μη επανδρωμένα εξερευνητικά εργαλεία για
μελλοντικές αποστολές στον Άρη, είχαν μήκος μερικών εκατοστών. Τώρα
όμως οι πρόοδοι που συντελέστηκαν στον τομέα της νανοτεχνολογίας, των
ελαφρών υλικών απορρόφησης ενέργειας και της μικρομηχανικής έκαναν τα
ιπτάμενα μικρορομπότ πραγματικότητα.
Η πραγματική επανάσταση συντελέστηκε στο νέο πεδίο της βιομιμητικής,
δηλαδή της αντιγραφής της μητέρας φύσης. Οι μικροσκοπικές λιβελλούλες,
όπως αποδείχτηκε, ήταν το ιδανικό πρότυπο γι' αυτά τα ευέλικτα και
αποτελεσματικά ιπτάμενα μικρορομπότ. Το μοντέλο ΡΗ2 που χειριζόταν τη
δεδομένη στιγμή ο Δέλτα-Δύο είχε μήκος μόλις ενός εκατοστού —μέγεθος
κουπονιού— και διέθετε δύο ζεύγη διάφανων κινούμενων φτερών από φύλλο
σιλικόνης, χαρακτηριστικό το οποίο του προσέφερε ασύγκριτη ευελιξία και
αποτελεσματικότητα στον αέρα.
Το σύστημα ανεφοδιασμού του μικρορομπότ ήταν άλλη μία επανάσταση. Τα
αρχικά πρωτότυπα μικρορομπότ μπορούσαν να ανεφοδιάσουν τις ενεργειακές
τους κυψέλες μόνο όταν αιωρούνταν ακριβώς κάτω από μια πηγή έντονου
φωτισμού, γεγονός που δεν τα καθιστούσε ιδεώδη για μυστικές επιχειρήσεις ή
χρήση σε σκοτεινούς χώρους. Τα πιο καινούρια πρωτότυπα, όμως, μπορούσαν
να ανεφοδιαστούν απλώς σταματώντας σε απόσταση λίγων εκατοστών από
κάποιο μαγνητικό πεδίο. Στη σύγχρονη κοινωνία η συγκεκριμένη ιδιότητα
αποδεικνυόταν ιδιαίτερα βολική, καθώς τα μαγνητικά πεδία είναι πανταχού
παρόντα και σε διακριτικά σημεία —πρίζες, οθόνες υπολογιστών, ηλεκτρικοί
κινητήρες, ηχεία, κινητά τηλέφωνα—, επομένως δεν υπήρχε έλλειψη σημείων
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όπου θα μπορούσαν να ανεφοδιαστούν απαρατήρητα τα ρομπότ αυτά. Εφόσον
ένα μικρορομπότ τοποθετούνταν με επιτυχία σε κάποιο χώρο, θα μπορούσε να
αναμεταδίδει εικόνα και ήχο σχεδόν επ' αόριστον. Το PH2 της Δύναμης Δέλτα
εκτελούσε την αποστολή του εδώ και μία βδομάδα χωρίς να αντιμετωπίσει το
παραμικρό πρόβλημα.
Τώρα, σαν έντομο που αιωρείται σε ένα σπηλαιώδη στάβλο, το μικρορομπότ
πετούσε αθόρυβα στον αέρα της πελώριας κεντρικής αίθουσας της κατασκευής.
Έχοντας πανοραμική θέα του χώρου που εκτεινόταν κάτω, το μικρορομπότ
διέγραφε σιωπηλά κύκλους πάνω από τους ανυποψίαστους ενοίκους —
τεχνικούς, επιστήμονες, ειδικούς σε διάφορα πεδία ερευνών. Καθώς το ΡΗ2
πετούσε κυκλικά, ο Δέλτα-Ένα εντόπισε δύο γνώριμα πρόσωπα που
συνομιλούσαν. Ήταν ένας στόχος που θα τους έδινε σημαντικές πληροφορίες.
Ζήτησε από τον Δέλτα-Δύο να κατεβεί και να ακούσει.
Φέρνοντας την παλάμη του στα χειριστήρια, ο Δέλτα-Δύο ενεργοποίησε τους
αισθητήρες ήχου του μικρορομπότ, ρύθμισε τον παραβολικό ενισχυτή και
μείωσε το ύψος στο οποίο κινούνταν το ρομπότ, μέχρι που έφτασε στα τρία
μέτρα πάνω από τα κεφάλια των επιστημόνων. Η μετάδοση ήταν αδύναμη,
αλλά αρκετά ευκρινής.
«Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω», έλεγε ο ένας επιστήμονας. Ο
ενθουσιασμός στη φωνή του δεν είχε μειωθεί από την άφιξή του εκεί, πριν από
σαράντα οχτώ ώρες.
Ο άντρας με τον οποίο συνομιλούσε προφανώς είχε την ίδια αίσθηση. «Σε
ολόκληρη τη ζωή σου... είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γινόσουν μάρτυρας σε κάτι
τέτοιο;»
«Ποτέ», απάντησε ο επιστήμονας χαμογελώντας πλατιά. «Είναι ένα υπέροχο
όνειρο».
Ο Δέλτα-Ένα είχε ακούσει αρκετά. Ήταν φανερό ότι στο εσωτερικό της
κατασκευής τα πάντα πήγαιναν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο Δέλτα-Δύο
απομάκρυνε το ρομπότ από τη συζήτηση και το οδήγησε πίσω στην κρυψώνα
του. Ακινητοποίησε τη μικροσκοπική συσκευή δίπλα στον κύλινδρο κάποιας
ηλεκτρικής γεννήτριας. Οι ενεργειακές κυψέλες του ΡΗ2 άρχισαν αμέσως να
επαναφορτίζονται για την επόμενη αποστολή.
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6
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ ήταν χαμένες στις αλλόκοτες
εξελίξεις εκείνης της μέρας, καθώς το ελικόπτερο που τη μετέφερε έσκιζε τον
πρωινό ουρανό, και μόνο όταν το αεροσκάφος πέρασε σαν πύραυλος πάνω από
τον κόλπο του Τσέζαπικ συνειδητοποίησε ότι κινούνταν σε τελείως λάθος
κατεύθυνση. Η αρχική αίσθηση της σύγχυσης έδωσε αμέσως τη θέση της στην
ταραχή.
«Εεε!» ούρλιαξε στον πιλότο. «Τι κάνεις;» Η φωνή της μετά βίας ακούστηκε
από το θόρυβο που έκαναν οι έλικες. «Υποτίθεται ότι θα με πας στο Λευκό
Οίκο!»
Ο πιλότος ένευσε αρνητικά. «Λυπάμαι, κυρία μου. Ο Πρόεδρος δε βρίσκεται
στο Λευκό Οίκο σήμερα».
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να θυμηθεί αν ο Πίκερινγκ είχε αναφέρει
συγκεκριμένα το Λευκό Οίκο ή αν απλώς το είχε υποθέσει η ίδια. «Και που
βρίσκεται ο Πρόεδρος;»
«Η συνάντηση σας μαζί του έχει προγραμματιστεί για αλλού».
Αυτό το καταλάβαμε, εξυπνάκια. «Πού αλλού;»
«Κοντεύουμε».
«Άλλο ρώτησα».
«Δεκάξι μίλια ακόμη».
Η Ρέιτσελ τον αγριοκοίταξε. Αυτός ο τύπος έπρεπε να είχε γίνει πολιτικός.
«Αποφεύγεις τις σφαίρες με την ίδια ευκολία που αποφεύγεις τις ερωτήσεις;»
Ο πιλότος δεν απάντησε.
Το ελικόπτερο χρειάστηκε λιγότερο από εφτά λεπτά για να πετάξει πάνω από
τον κόλπο. Όταν φάνηκε ξανά η στεριά στον ορίζοντα, ο πιλότος έστριψε
βόρεια και πέταξε κοντά σε μια στενή χερσόνησο, όπου η Ρέιτσελ διέκρινε μια
σειρά από διαδρόμους απογείωσης και κτίρια που θύμιζαν στρατιωτικές
εγκαταστάσεις. Το ελικόπτερο άρχισε να κατεβαίνει προς τις εγκαταστάσεις,
και τότε συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ ποιο ήταν αυτό το μέρος. Οι έξι θέσεις
εκτόξευσης και οι μαυρισμένοι από τα καύσιμα πύργοι πυραύλων αποτελούσαν
ισχυρές ενδείξεις, αλλά, αν αυτά δεν αρκούσαν, στην οροφή ενός από τα κτίρια
διακρίνονταν με τεράστια γράμματα δύο λέξεις: ΝΗΣΟΣ ΓΟΥΑΛΟΠΣ.
Το Γουάλοπς ήταν μία από τις παλαιότερες βάσεις εκτόξευσης της NASA.
Αν και χρησιμοποιούνταν ακόμη για εκτοξεύσεις δορυφόρων και δοκιμές
πειραματικών αεροσκαφών, το Γουάλοπς ήταν η βάση της NASA όπου δεν
έπεφτε το φως των προβολέων.
Ο Πρόεδρος βρίσκεται στο Γουάλοπς; Φαινόταν παράλογο.
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Ο πιλότος του ελικοπτέρου ευθυγράμμισε την πορεία του με μια σειρά τριών
διαδρόμων που εκτείνονταν κατά μήκος της στενής χερσονήσου. Μάλλον
κατευθύνονταν προς το τέρμα του κεντρικού διαδρόμου.
Ο πιλότος άρχισε να επιβραδύνει. «Θα συναντήσετε τον Πρόεδρο στο
γραφείο του».
Η Ρέιτσελ στράφηκε προς το μέρος του, προσπαθώντας να καταλάβει αν ο
τύπος αστειευόταν. «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει γραφείο στο
Γουάλοπς;»
Ο πιλότος έδειχνε απόλυτα σοβαρός. «Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών έχει γραφείο οπουδήποτε θέλει, κυρία μου».
Της έδειξε προς το τέρμα του διαδρόμου. Η Ρέιτσελ είδε ένα γιγαντιαίο
σχήμα να γυαλίζει στο βάθος κι ένιωσε την καρδιά της να σταματάει. Ακόμη
και από αυτή την απόσταση, αναγνώρισε τη γαλανή άτρακτο του
τροποποιημένου 747.
«Θα συναντήσω τον Πρόεδρο στο...»
«Μάλιστα, κυρία μου. Το σπίτι του όταν βρίσκεται μακριά απ' το σπίτι».
Η Ρέιτσελ κάρφωσε το βλέμμα στο πελώριο αεροσκάφος. Η κωδική
ονομασία που χρησιμοποιούσε ο στρατός για να αναφερθεί σε αυτό το
κορυφαίο αεροσκάφος ήταν VC-25-A, όμως ο υπόλοιπος κόσμος το γνώριζε με
ένα άλλο όνομα: Air Force One.
«Από ό,τι βλέπω θα πάτε στο καινούριο σήμερα το πρωί», είπε ο πιλότος
γνέφοντας προς τους αριθμούς αναγνώρισης στο ουραίο πτερύγιο του
αεροπλάνου.
Η Ρέιτσελ ένευσε μηχανικά. Ελάχιστοι Αμερικανοί γνώριζαν ότι στην
πραγματικότητα υπήρχαν δύο προεδρικά αεροσκάφη εν υπηρεσία — δύο
πανομοιότυπα, ειδικά διαμορφωμένα Boeing 747-200, το ένα από τα οποία είχε
τον αριθμό αναγνώρισης 28000 και το άλλο τον 29000. Και τα δύο αεροσκάφη
είχαν δυνατότητα πτήσης με ταχύτητες που άγγιζαν τα εξακόσια μίλια την ώρα
και είχαν υποστεί ειδικές μετατροπές ώστε να ανεφοδιάζονται εν πτήσει,
αποκτώντας έτσι ουσιαστικά απεριόριστη ακτίνα πτήσης.
Καθώς το ελικόπτερο άγγιζε το διάδρομο δίπλα στο προεδρικό αεροσκάφος,
η Ρέιτσελ κατάλαβε για ποιο λόγο το Air Force One χαρακτηριζόταν ως το
«κινητό πλεονέκτημα έδρας» του ανώτατου διοικητή των αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Το αεροσκάφος ήταν πραγματικά επιβλητικό.
'Όταν ο Πρόεδρος ταξίδευε σε άλλες χώρες προκειμένου να συναντηθεί με
τους πολιτικούς ηγέτες τους, συχνά ζητούσε —για λόγους ασφαλείας— η
συνάντηση να πραγματοποιείται στο διάδρομο προσγείωσης, εντός του
αεροσκάφους. Παρότι τα κίνητρα γι' αυτό το αίτημα ήταν εν μέρει λόγοι
ασφαλείας, σίγουρα ένα άλλο κίνητρο ήταν να εξασφαλίσει ο Αμερικανός
Πρόεδρος διαπραγματευτικό πλεονέκτημα διά του ωμού εκφοβισμού. Μια
επίσκεψη στο Air Force One ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή από οποιαδήποτε
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περιήγηση στο Λευκό Οίκο. Τα ύψους δύο μέτρων γράμματα κατά μήκος της
ατράκτου δήλωναν υπερήφανα «ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ». Μια γυναίκα μέλος του αγγλικού Υπουργικού Συμβουλίου
κατηγόρησε κάποτε τον Πρόεδρο Νίξον ότι «επέδειξε προκλητικά τον
ανδρισμό του μπροστά στα μάτια της» όταν της ζήτησε να τον συναντήσει στο
Air Force One. Αργότερα, με αφορμή αυτό το σχόλιο, το πλήρωμα έδωσε στο
αεροσκάφος το παρατσούκλι «Μεγάλος Ντικ». 6
«Κυρία Σέξτον;» Ένας πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών με μπλέιζερ
εμφανίστηκε από το πουθενά έξω από το ελικόπτερο και της άνοιξε την πόρτα.
«Ο Πρόεδρος σας περιμένει».
Η Ρέιτσελ κατέβηκε από το ελικόπτερο και έστρεψε το βλέμμα στην
απότομη σκάλα που οδηγούσε στην ογκώδη άτρακτο. Μέσα στον ιπτάμενο
φαλλό. Είχε ακούσει κάποτε ότι οι εσωτερικοί χώροι του ιπτάμενου «Οβάλ
Γραφείου» κάλυπταν εμβαδόν μεγαλύτερο των τριακοσίων εβδομήντα
τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ανεξάρτητων
υπνοδωματίων, κοιτώνων για τα είκοσι έξι μέλη του πληρώματος και δύο
εστιατορίων με δυνατότητα εξυπηρέτησης πενήντα ατόμων.
Καθώς ανέβαινε τα σκαλιά, η Ρέιτσελ ένιωθε τον πράκτορα να την
ακολουθεί καταπόδας, ωθώντας τη να συνεχίσει. Ψηλά, στην κορυφή της
σκάλας, η πόρτα του αεροσκάφους ήταν ανοιχτή, θυμίζοντας μικροσκοπικό
τραύμα στα πλευρά γιγάντιας ασημένιας φάλαινας. Προχώρησε προς τη
σκοτεινή είσοδο και αισθάνθηκε την αυτοπεποίθηση της να παίρνει την
κατιούσα.
Ήρεμα, Ρέιτσελ. Ένα αεροπλάνο είναι μόνο.
Φτάνοντας στο πλατύσκαλο, ο πράκτορας την έπιασε ευγενικά από το
μπράτσο και την οδήγησε σε έναν απρόσμενα στενό διάδρομο. Έστριψαν δεξιά,
συνέχισαν για λίγο κι έφτασαν σε μια πολυτελή και ευρύχωρη καμπίνα. Η
Ρέιτσελ την αναγνώρισε αμέσως από φωτογραφίες.
«Περιμένετε εδώ», είπε ο πράκτορας και εξαφανίστηκε.
Η Ρέιτσελ στεκόταν μόνη στην περίφημη μπροστινή καμπίνα του προεδρικού
αεροσκάφους, εκείνη με την ξύλινη επένδυση. Αυτός ήταν ο χώρος που
χρησίμευε για τις συναντήσεις, την υποδοχή των επισήμων και, προφανώς, για
να κόβουν το βήχα εκείνων που έμπαιναν για πρώτη φορά στο αεροσκάφος. Το
δωμάτιο εκτεινόταν σε όλο το πλάτος του αεροπλάνου, όπως και το παχύ
καστανοκίτρινο χαλί που κάλυπτε το δάπεδο. Η επίπλωση ήταν άψογη —
δερμάτινες πολυθρόνες κορντουάν γύρω από ένα οβάλ τραπέζι από σφεντάμι,

Λογοπαίγνιο με το χαϊδευτικό όνομα του Ρίτσαρντ Νίξον, Ντικ, το οποίο στην αμερικανική
αργκό σημαίνει και πέος. (Σ.τ.Μ.)
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στιλβωμένα μπρούντζινα λαμπατέρ δίπλα σε έναν ευρωπαϊκού στιλ καναπέ,
κρυστάλλινα ποτήρια χαραγμένα στο χέρι σε ένα μπαρ από μαόνι.
Υποτίθεται ότι οι σχεδιαστές της Boeing είχαν μελετήσει προσεκτικά αυτό το
χώρο ώστε να προσφέρουν στους επιβάτες «μια αίσθηση τάξης συνδυασμένης
με ηρεμία». Η ηρεμία, πάντως, ήταν το τελευταίο αίσθημα που ένιωθε εκείνη
τη στιγμή η Ρέιτσελ Σέξτον. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί ήταν ο
αριθμός των ηγετών ανά την υφήλιο που είχαν καθίσει σ' εκείνο ακριβώς το
δωμάτιο και είχαν πάρει αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία του κόσμου.
Τα πάντα σ' αυτό το χώρο απέπνεαν ισχύ, από το διακριτικό άρωμα του
εκλεκτού καπνού πίπας μέχρι το πανταχού παρόν, προεδρικό έμβλημα. Ο αετός
που σφίγγει στα νύχια του τα βέλη και το κλαδί ελιάς ήταν κεντημένος σε
μαξιλάρια, ήταν σφυρηλατημένος στο δοχείο για τον πάγο, ήταν τυπωμένος
μέχρι και στα σουβέρ από φελλό πάνω στο μπαρ. Η Ρέιτσελ πήρε στα χέρια της
ένα από αυτά και το περιεργάστηκε.
«Αρχίσαμε να κλέβουμε σουβενίρ τώρα;» ρώτησε μια βαθιά φωνή πίσω της.
Αιφνιδιασμένη η γυναίκα στράφηκε απότομα, ρίχνοντας το σουβέρ στο
πάτωμα. Γονάτισε αδέξια για να το μαζέψει. Καθώς έπιανε το αντικείμενο,
στράφηκε και είδε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να την παρατηρεί
χαμογελώντας ευχάριστα.
«Δεν είμαι γαλαζοαίματος, κυρία Σέξτον. Πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος να
γονατίζετε».

7
Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΕΝΤΖΓΟΥΙΚ ΣΕΞΤΟΝ απολάμβανε την ησυχία και
την απομόνωση που του πρόσφερε η καμπίνα των επιβατών της λιμουζίνας του,
καθώς το αυτοκίνητο διέσχιζε την πρωινή κίνηση των δρόμων της Ουάσινγκτον
με κατεύθυνση το γραφείο του. Καθισμένη απέναντι του, η Γκάμπριελ Ας, η
εικοσιτετράχρονη προσωπική βοηθός του, του διάβαζε το πρόγραμμα της
υπόλοιπης μέρας. Ο Σέξτον ελάχιστα την άκουγε.
Λατρεύω την Ουάσινγκτον, σκέφτηκε, θαυμάζοντας το τέλειο σώμα της
βοηθού του όπως διαγραφόταν κάτω από το κασμιρένιο πουλόβερ της. Η
εξουσία είναι το ισχυρότερο αφροδισιακό... και φέρνει αμέτρητες γυναίκες σαν
κι αυτή στην Ουάσινγκτον.
Η Γκάμπριελ ήταν Νεοϋορκέζα, απόφοιτος πρωτοκλασάτου πανεπιστημίου,
με όνειρα να γίνει κι η ίδια γερουσιαστής μια μέρα. Και θα τα καταφέρει,
σκέφτηκε ο Σέξτον. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και πανέξυπνη. Πάνω από
όλα, κατανοούσε τους κανόνες του παιχνιδιού.
Η Γκάμπριελ Ας ήταν μαύρη, αλλά η καστανή απόχρωση της επιδερμίδας
της θύμιζε περισσότερο σκούρα κανέλα παρά μαόνι — ήταν εκείνο το
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ενδιάμεσο χρώμα που ο Σέξτον ήξερε ότι οι «λευκοί» θα μπορούσαν να
αποδεχτούν χωρίς να αισθάνονται ότι ξεφεύγουν από τα όρια. Ο Σέξτον
περιέγραφε την Γκάμπριελ στους παρατρεχάμενούς του σαν μια γυναίκα με την
εμφάνιση της Χάλι Μπέρι και το μυαλό και τις φιλοδοξίες της Χίλαρι Κλίντον,
αν και μερικές φορές σκεφτόταν ότι ακόμη κι αυτό το σχόλιο την υποτιμούσε.
Η Γκάμπριελ είχε παίξει καταλυτικό ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία
από τότε που την προήγαγε σε προσωπική του βοηθό πριν από τρεις μήνες. Και
το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι εργαζόταν αμισθί. Η ανταμοιβή της για τις
δεκάξι ώρες καθημερινής δουλειάς ήταν ότι μάθαινε τους μηχανισμούς της
μάχιμης πολιτικής δίπλα σε έναν έμπειρο γερουσιαστή.
Φυσικά, σκέφτηκε αυτάρεσκα ο Σέξτον, την έπεισα να διευρύνει λιγάκι ης
υπηρεσίες της και πέρα από τη δουλειά. Αφού της ανακοίνωσε την προαγωγή
της, ο Σέξτον είχε προσκαλέσει την Γκάμπριελ σε μια «ενημερωτική
συνάντηση» αργά κάποιο βράδυ στο προσωπικό του γραφείο. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η νεαρή βοηθός εμφανίστηκε μαγεμένη και πρόθυμη να τον
ικανοποιήσει. Με αργές μεθοδικές κινήσεις, καρπούς της πείρας δεκαετιών, ο
Σέξτον έκανε το θαύμα του... ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της Γκάμπριελ,
απομακρύνοντας προσεκτικά τους ενδοιασμούς της, επιδεικνύοντας
βασανιστική αυτοσυγκράτηση και τελικά κάνοντας τη δική του εκεί, μέσα στο
γραφείο του.
Ο Σέξτον δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η συνάντηση τους ήταν μία από τις
σεξουαλικά πληρέστερες εμπειρίες στη ζωή της νεαρής γυναίκας, ωστόσο, με
το φως της μέρας, ήταν φανερό ότι η Γκάμπριελ είχε μετανιώσει για την τροπή
που είχε πάρει η κατάσταση. Έχοντας έρθει σε δύσκολη θέση, δήλωσε
διατεθειμένη να παραιτηθεί. Ο Σέξτον αρνήθηκε. Η Γκάμπριελ έμεινε στο
επιτελείο του γερουσιαστή, όμως ξεκαθάρισε απόλυτα τις προθέσεις της.
Έκτοτε η σχέση τους παρέμεινε αυστηρά επαγγελματική.
Τα σαρκώδη χείλη της Γκάμπριελ συνέχιζαν να κινούνται. «...Δε θέλω να
είστε νωθρός ενόψει του ντιμπέιτ που έχει οργανώσει το CNN για σήμερα το
απόγευμα. Ακόμη δε γνωρίζουμε ποιον θα στείλει ο Λευκός Οίκος για να σας
αντιμετωπίσει. Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σ' αυτές τις σημειώσεις που
ετοίμασα». Του έδωσε ένα φάκελο.
Ο Σέξτον πήρε το φάκελο, απολαμβάνοντας το άρωμά της όπως
αναμειγνυόταν με τη μυρωδιά του δερμάτινου σαλονιού.
«Δε με προσέχετε», του είπε εκείνη.
«Μα τι λες...» Ο γερουσιαστής χαμογέλασε πλατιά. «Ξέχνα αυτό το ντιμπέιτ
στο CNN. Στη χειρότερη περίπτωση ο Λευκός Οίκος θα προτιμήσει να με
υποτιμήσει στέλνοντας κάποιο χαμηλόβαθμο, άπειρο βοηθό. Στην καλύτερη
περίπτωση θα στείλουν κάποιον πρωτοκλασάτο και θα τον κάνω μια μπουκιά».
Η Γκάμπριελ Συνοφρυώθηκε. «Πολύ καλά. Συμπεριέλαβα μια λίστα με τα
πιθανότερα "δύσκολα" θέματα συζήτησης στις σημειώσεις σας».
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«Οι συνήθεις ύποπτοι, φαντάζομαι».
«Με μια νέα καταχώριση. Πιστεύω ότι ίσως αντιμετωπίσετε κάποιες
αρνητικές αντιδράσεις από την κοινότητα των ομοφυλοφίλων με αφορμή τα
σχόλιά σας χτες το βράδυ στην εκπομπή του Λάρι Κινγκ».
Ο Σέξτον απλώς ανασήκωσε τους ώμους, προφανώς αδιάφορος. «Μάλιστα.
Το θέμα με τους γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου».
Η Γκάμπριελ τον κοίταξε αποδοκιμαστικά. «Η αλήθεια είναι ότι σχολιάσατε
ιδιαίτερα αρνητικά το ενδεχόμενο αυτό».
Γάμοι ομοφυλοφίλων, σκέφτηκε αηδιασμένος ο Σέξτον. Αν ήταν στο χέρι
μου, οι παλιοπουστάρες δε θα είχαν καν δικαίωμα ψήφου. «Εντάξει, θα
φροντίσω να είμαι πιο μετριοπαθής».
«Ωραία. Ήδη πιέσατε την κατάσταση όσον αφορά ορισμένα ευαίσθητα
ζητήματα τώρα τελευταία. Μη φανείτε υπερόπτης. Η κοινή γνώμη μπορεί να
μεταστραφεί στη στιγμή. Τώρα προηγείστε και η δυναμική είναι με το μέρος
σας. Απλώς αφήστε την κατάσταση να εξελιχτεί. Δεν υπάρχει λόγος να
επιχειρήσετε το τελειωτικό χτύπημα σήμερα. Παίξτε συντηρητικά».
«Κάποιο νέο απ' το Λευκό Οίκο;»
Η έκφραση άγνοιας της Γκάμπριελ ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένη. «Η σιωπή
συνεχίζεται. Είναι επίσημο— ο αντίπαλός σας έχει μετατραπεί στον "Αόρατο
Άνθρωπο"».
Ο Σέξτον δυσκολευόταν να πιστέψει πόσο τυχερός ήταν τον τελευταίο καιρό.
Επί μήνες ο Πρόεδρος είχε εργαστεί σκληρά για να καλύψει το χαμένο έδαφος
στην προεκλογική εκστρατεία. Ξαφνικά όμως, πριν από μία βδομάδα, είχε
κλειδωθεί στο Οβάλ Γραφείο κι από τότε δεν τον είχε δει κανείς, ούτε είχε νέα
του. Ήταν λες και ο Πρόεδρος απλώς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το ρεύμα
υποστήριξης που είχε αποκτήσει ο Σέξτον μεταξύ των ψηφοφόρων.
Η Γκάμπριελ πέρασε τα δάχτυλα της μέσα στα ισιωμένα μαύρα μαλλιά της.
«Ακούω ότι το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας του Λευκού Οίκου
είναι εξίσου μπερδεμένο με εμάς. Ο Πρόεδρος δε δίνει καμία εξήγηση για την
εξαφάνιση του και οι πάντες εκεί πέρα είναι έξαλλοι».
«Υπάρχουν κάποιες εικασίες;» ρώτησε ο Σέξτον.
Η Γκάμπριελ τον κοίταξε πάνω από τα σοφιστικέ γυαλιά της.
«Συμπτωματικά, έλαβα ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σήμερα το πρωί
από μια πηγή μου μέσα στο Λευκό Οίκο».
Ο Σέξτον αναγνώρισε το βλέμμα στα μάτια της βοηθού του. Η Γκάμπριελ Ας
είχε εξασφαλίσει για μία ακόμη φορά εσωτερική πληροφόρηση από το
αντίπαλο στρατόπεδο. Ο Σέξτον αναρωτήθηκε αν η γυναίκα που καθόταν
απέναντι του έπαιρνε πίπες σε κάποιο βοηθό του επιτελείου της προεκλογικής
εκστρατείας του Προέδρου με αντάλλαγμα μυστικά της στρατηγικής τους. Δεν
τον ενδιέφερε... αρκεί να συνέχιζαν να έρχονται οι πληροφορίες.
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«Κυκλοφορούν φήμες», είπε η βοηθός του χαμηλώνοντας τη φωνή της, «ότι
ο Πρόεδρος άρχισε να συμπεριφέρεται παράξενα την προηγούμενη βδομάδα
ύστερα από μια επείγουσα κατ' ιδίαν ενημέρωση από το διευθυντή της NASA.
Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος βγήκε από τη συνάντηση σαστισμένος. Αμέσως
ακύρωσε όλα τα ραντεβού του και έκτοτε βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με
τη NASA».
Ο Σέξτον ένιωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με όσα άκουσε. «Πιστεύεις ότι η
NASA του έφερε κι άλλα κακά νέα;»
«Είναι μια λογική εξήγηση», είπε εκείνη, ελπίζοντας να έχει δίκιο. «Αν και
θα πρέπει να ήταν κάποιο πρόβλημα ζωτικής σημασίας για να υποχρεώσει τον
Πρόεδρο να πάψει να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο».
Ο Σέξτον το σκέφτηκε. Προφανώς, ό,τι κι αν συνέβαινε με τη NASA, πρέπει
να ήταν κακά νέα. Διαφορετικά ο Πρόεδρος θα μου τα έτριβε στη μούρη.
Τελευταία ο Σέξτον είχε ασκήσει δριμεία κριτική σων Πρόεδρο σχετικά με το
ζήτημα της χρηματοδότησης της Αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροναυπηγικής και
Διαστήματος. Η πρόσφατη σειρά αποτυχημένων αποστολών και οι κολοσσιαίες
υπερβάσεις του προϋπολογισμού της είχαν εξασφαλίσει στη NASA την «τιμή»
να εξελιχτεί στο κλασικό επιχείρημα του Σέξτον κατά των υπέρογκων
κυβερνητικών δαπανών και της αναποτελεσματικότητας που τις συνόδευε.
Οπωσδήποτε, το να στραφεί κανείς εναντίον της NASA —ενός από τα
σημαντικότερα σύμβολα της αμερικανικής υπερηφάνειας— δε θα αποτελούσε
την πρώτη επιλογή των περισσότερων πολιτικών για την εξασφάλιση ψήφων,
όμως ο Σέξτον είχε ένα όπλο που αντίστοιχο του ελάχιστοι άλλοι πολιτικοί
διέθεταν: την Γκάμπριελ Ας. Και το αλάνθαστο ένστικτο της.
Η ικανότατη νεαρή γυναίκα είχε κερδίσει την προσοχή του Σέξτον πριν από
αρκετούς μήνες, όταν εργαζόταν ως συντονίστρια του γραφείου της
προεκλογικής εκστρατείας του γερουσιαστή στην Ουάσινγκτον. Καθώς ο
Σέξτον υπολειπόταν σημαντικά εκείνη την περίοδο στις δημοσκοπήσεις για τις
προκριματικές εκλογές του κόμματος του και το μήνυμα του για τις
κυβερνητικές σπατάλες δε συγκινούσε τους εκλογείς, η Γκάμπριελ Ας του
έστειλε ένα υπόμνημα στο οποίο του πρότεινε μια ριζικά διαφορετική
στρατηγική. Υπέδειξε στο γερουσιαστή να επιτεθεί στις τεράστιες υπερβάσεις
του προϋπολογισμού που σημείωνε η NASA και στις συνεχιζόμενες
εκχωρήσεις προς αυτή από το Λευκό Οίκο ως το κορυφαίο παράδειγμα
άκρατης σπατάλης στην οποία ήταν επιρρεπής ο Πρόεδρος Χέρνεϊ.
«Η NASA στοιχίζει στους Αμερικανούς μια περιουσία», έγραφε η
Γκάμπριελ, έχοντας επισυνάψει κατάλογο με οικονομικά στοιχεία, αποτυχίες
προγραμμάτων και συνεχείς κυβερνητικές επιχορηγήσεις. «Οι ψηφοφόροι
αγνοούν παντελώς αυτή την κατάσταση. Η αποκάλυψη θα τους προξενούσε
σοκ. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να ανάγετε τη NASA σε μείζον πολιτικό ζήτημα».
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Ο Σέξτον βόγκηξε τότε με την αφέλεια της. «Ναι, καλά, κι όσο το κάνω
αυτό, γιατί να μη ζητήσω να σταματήσουν να τραγουδάνε τον Εθνικό Ύμνο
στους αγώνες μπέιζμπολ;»
Τις βδομάδες που ακολούθησαν η Γκάμπριελ συνέχισε να στέλνει
αλλεπάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη NASA στο γραφείο του
γερουσιαστή. Όσο περισσότερα διάβαζε ο Σέξτον τόσο συνειδητοποιούσε ότι
αυτή η νεαρή Γκάμπριελ Ας είχε δίκιο. Ακόμη και με τα μέτρα των
κυβερνητικών υπηρεσιών, η NASA ήταν μοναδική περίπτωση — δαπανηρή,
αναποτελεσματική και, τα τελευταία χρόνια, τρομερά ανίκανη.
Ένα απόγευμα ο Σέξτον έδινε ζωντανή συνέντευξη με θέμα την παιδεία. Ο
δημοσιογράφος πίεζε το γερουσιαστή να απαντήσει που θα έβρισκε τους
πόρους για τη ριζική αναμόρφωση των δημόσιων σχολείων, όπως υποσχόταν.
Ο Σέξτον αποφάσισε να δοκιμάσει τη θεωρία της Γκάμπριελ για τη NASA,
δίνοντας μια απάντηση μεταξύ σοβαρού και αστείου. «Χρήματα για την
παιδεία;» είπε. «Κοιτάξτε, θα ήταν εφικτό αν περιέκοπτα κατά το ήμισυ τον
προϋπολογισμό για το διαστημικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι, εφόσον η NASA
δικαιούται να δαπανά δεκαπέντε δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο
διάστημα, θα έπρεπε να μπορώ κι εγώ να διαθέσω εφτάμισι δισεκατομμύρια
δολάρια για τα παιδιά μας σ' αυτό εδώ τον πλανήτη».
Στην αίθουσα αναμετάδοσης οι υπεύθυνοι της προεκλογικής εκστρατείας του
Σέξτον έμειναν άφωνοι ακούγοντας το αστόχαστο σχόλιο του γερουσιαστή. Σε
τελική ανάλυση, ολόκληρες προεκλογικές εκστρατείες είχαν καταποντιστεί στο
παρελθόν εξαιτίας θεμάτων πολύ πιο ασήμαντων από μια έμμεση επίθεση στη
NASA. Αμέσως οι τηλεφωνικές γραμμές στο ραδιοσταθμό πήραν φωτιά. Οι
υπεύθυνοι της εκστρατείας του Σέξτον στραβομουτσούνιασαν οι πατριώτες
υπέρμαχοι της διαστημικής υπεροχής των ΗΠΑ ετοιμάστηκαν να καταφέρουν
το τελειωτικό χτύπημα στο γερουσιαστή.
Τότε όμως συνέβη κάτι απρόσμενο.
«Δεκαπέντε δισεκατομμύρια δολάρια;» είπε ο πρώτος ακροατής, και
ακουγόταν σοκαρισμένος. «Δηλαδή εννιά μηδενικά; Μου λέτε ότι στην τάξη
του γιου μου τα παιδιά είναι πολύ περισσότερα απ' ό,τι θα έπρεπε επειδή τα
σχολεία δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν αρκετούς δασκάλους, ενώ την ίδια
στιγμή η NASA δαπανά δεκαπέντε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να
βγάζει φωτογραφίες της κοσμικής σκόνης;»
«Εεε... σωστά», είπε επιφυλακτικά ο Σέξτον.
«Είναι απαράδεκτο! Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει κάτι για το θέμα
αυτό;»
«Φυσικά», απάντησε ο Σέξτον, νιώθοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. «Ο
Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στον προϋπολογισμό
οποιασδήποτε υπηρεσίας θεωρεί ότι χρηματοδοτείται υπερβολικά».
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«Αφού είναι έτσι, έχετε την ψήφο μου, γερουσιαστά Σέξτον. Δεκαπέντε
δισεκατομμύρια δολάρια για διαστημική έρευνα και τα παιδιά μας δεν έχουν
δασκάλους. Είναι εξωφρενικό! Καλή τύχη. κύριε γερουσιαστά. Ελπίζω να
φτάσετε στο Λευκό Οίκο».
Ο επόμενος ακροατής βγήκε στον αέρα. «Κύριε γερουσιαστά, μόλις διάβασα
ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός της NASA έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ
τον προϋπολογισμό του και ο Πρόεδρος σκέφτεται να δώσει στη NASA
έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να εξακολουθήσει το πρόγραμμα. Είναι
αλήθεια;»
Ο Σέξτον έσπευσε να απαντήσει. «Είναι αλήθεια!» Εξήγησε ότι αρχικά η
πρόταση ήταν να δημιουργηθεί ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός σε συνεργασία
με δώδεκα ακόμη χώρες, οι οποίες θα επωμίζονταν μέρος των δαπανών. Όμως,
μόλις ξεκίνησε η κατασκευή, ο προϋπολογισμός του σταθμού ξέφυγε από κάθε
έλεγχο και πολλές χώρες αποσύρθηκαν απαυδισμένες. Αντί να εγκαταλείψει το
πρόγραμμα, ο Πρόεδρος αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα όλων όσοι
συμμετείχαν αρχικά. «Το κόστος για το πρόγραμμα του Διεθνούς Διαστημικού
Σταθμού», ανακοίνωσε ο Σέξτον, «αυξήθηκε από τα προτεινόμενα οχτώ
δισεκατομμύρια δολάρια στο ασύλληπτο νούμερο των εκατό δισεκατομμυρίων
δολαρίων!»
Ο ακροατής έγινε έξαλλος. «Και γιατί στο διάβολο δε δίνει ένα τέλος ο
Πρόεδρος;»
Αν τον είχε μπροστά του εκείνο τον τύπο ο Σέξτον, θα τον φιλούσε
σταυρωτά. «Πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς, το ένα τρίτο των δομικών υλικών
βρίσκονται ήδη σε τροχιά και ο Πρόεδρος δαπάνησε τα δικά σας χρήματα, ως
φορολογουμένου, για να τα στείλει εκεί, επομένως, αν τερμάτιζε το πρόγραμμα,
θα ήταν σαν να παραδεχόταν ότι έκανε μια ασύλληπτη γκάφα, που στοίχισε
δισεκατομμύρια από τα δικά σας χρήματα».
Τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν. Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί έδειχναν να
συνειδητοποιούν ότι η NASA αποτελούσε επιλογή και όχι εθνική επιταγή.
Όταν ολοκληρώθηκε η εκπομπή, με εξαίρεση λίγους αμετανόητους οπαδούς
του διαστημικού προγράμματος που τηλεφώνησαν και αναλώθηκαν σε
επιχειρήματα σχετικά με την αέναη αναζήτηση της γνώσης από τον άνθρωπο,
το συμπέρασμα ήταν πασίδηλο: Η εκστρατεία του Σέξτον είχε ανακαλύψει
τυχαία το άγιο δισκοπότηρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ένα νέο «καυτό
ζήτημα», ένα αμφιλεγόμενο θέμα που δεν είχε γίνει αντικείμενο πολιτικής
εκμετάλλευσης ως τότε και που άγγιζε την ευαίσθητη χορδή των ψηφοφόρων.
Στις βδομάδες που ακολούθησαν ο Σέξτον επικράτησε συντριπτικά έναντι
των αντιπάλων του σε πέντε καθοριστικής σημασίας προκριματικές εκλογές.
Ανακοίνωσε την τοποθέτηση της Γκάμπριελ Ας ως νέας προσωπικής βοηθού
του, εξαίροντας τη συνεισφορά της στην ανάδειξη του ζητήματος της NASA
και την ενημέρωση των ψηφοφόρων. Με ένα του νεύμα ο Σέξτον είχε κάνει μια
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νεαρή Αφροαμερικανίδα ανερχόμενο πολιτικό αστέρα. και το ζήτημα του
ρατσιστικού και σεξιστικού παρελθόντος του διαγράφτηκε κυριολεκτικά σε μία
μέρα.
Τώρα, καθώς κάθονταν μαζί στη λιμουζίνα, ο Σέξτον ήξερε ότι η Γκάμπριελ
είχε αποδείξει για μία ακόμη φορά την αξία της. Οι νέες πληροφορίες που του
είχε δώσει σχετικά με τη συνάντηση της περασμένης βδομάδας μεταξύ του
διευθυντή της NASA και του Προέδρου αποτελούσαν ισχυρή ένδειξη ότι τα
προβλήματα της εν λόγω υπηρεσίας αυξάνονταν — ίσως μία ακόμη χώρα
αποσυρόταν από το διαστημικό σταθμό.
Καθώς η λιμουζίνα περνούσε από το Μνημείο Ουάσινγκτον, ο γερουσιαστής
Σέξτον δεν μπορούσε παρά να νιώθει ότι ήταν ο εκλεκτός της μοίρας.
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Παρότι ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ το ισχυρότερο πολιτικό αξίωμα στον κόσμο, ο
Πρόεδρος Ζάκαρι Χέρνεϊ ήταν ένας άνθρωπος μετρίου αναστήματος, σχετικά
αδύνατος και με στενούς ώμους. Είχε φακίδες στο πρόσωπο, φορούσε
πολυεστιακά γυαλιά και τα μαύρα του μαλλιά αραίωναν σιγά σιγά. Η αδιάφορη
εξωτερική του εμφάνιση, ωστόσο, ερχόταν σε απόλυτη αντίθεση με τη σχεδόν
παθολογική αγάπη με την οποία τον περιέβαλλαν όσοι τον γνώριζαν. Κάποιοι
έλεγαν μάλιστα ότι αν συναντούσες τον Ζακ Χέρνεϊ μία φορά, θα ήσουν
διατεθειμένος να κάνεις τα πάντα για κείνον.
«Χαίρομαι πολύ που μπορέσατε να έρθετε», είπε ο Πρόεδρος Χέρνεϊ,
προτείνοντας το χέρι του για να σφίξει το χέρι της Ρέιτσελ. Η χειραψία του
ήταν θερμή και ειλικρινής.
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να ξεπεράσει τη σαστισμάρα της. «Μα... φυσικά,
κύριε Πρόεδρε. Τιμή μου που σας γνωρίζω».
Ο Πρόεδρος της χαμογέλασε πλατιά και η Ρέιτσελ ένιωσε από πρώτο χέρι τη
θρυλική εγκαρδιότητα του Χέρνεϊ. Ο ευχάριστος χαρακτήρας του τον έκανε
ιδιαίτερα δημοφιλή στους πολιτικούς γελοιογράφους, γιατί, όσο μέτρια κι αν
τον απέδιδαν υποχρεωτικά, κανείς δεν μπορούσε να παραβλέψει το πλατύ του
χαμόγελο και τη ζεστασιά που ανέδιδε. Στα μάτια του αντικατοπτριζόταν
διαρκώς η ειλικρίνεια και η αξιοπρέπεια.
«Αν θέλετε να με ακολουθήσετε», είπε με πρόσχαρη φωνή, «έχω μια κούπα
καφέ για σας».
«Σας ευχαριστώ».
Ο Πρόεδρος πίεσε το κουμπί της ενδοεπικοινωνίας και ζήτησε να φέρουν
λίγο καφέ στο γραφείο του.
Καθώς η Ρέιτσελ ακολουθούσε τον Πρόεδρο στο αεροσκάφος, παρατήρησε
ότι έδειχνε εξαιρετικά χαρούμενος και ξεκούραστος για κάποιον που υστερούσε
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στις δημοσκοπήσεις. Επίσης, ήταν πολύ απλά ντυμένος — τζιν παντελόνι, πόλο
μπλούζα και μπότες πεζοπορίας.
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να ανοίξει κουβέντα. «Σας... αρέσει η πεζοπορία,
κύριε Πρόεδρε;»
«Καθόλου. Οι σύμβουλοι μου αποφάσισαν ότι αυτή θα πρέπει να είναι η νέα
εικόνα μου για την προεκλογική εκστρατεία. Πώς σας φαίνεται;»
Η Ρέιτσελ ευχήθηκε, για το δικό του καλό, να αστειευόταν. «Είναι πολύ...
εεε... αρρενωπή, κύριε Πρόεδρε».
Ο Χέρνεϊ παρέμεινε ανέκφραστος. «Ωραία. Πιστεύουμε ότι θα με βοηθήσει
να αποσπάσω ορισμένες γυναικείες ψήφους από τον πατέρα σας». Μετά από
μια σύντομη παύση, ο Πρόεδρος χαμογέλασε πλατιά. «Κυρία Σέξτον,
προσπάθησα να πω ένα αστείο. Νομίζω ότι και οι δύο γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι θα χρειαστώ κάτι περισσότερο από μια πόλο μπλούζα κι ένα τζιν παντελόνι
για να κερδίσω αυτές τις εκλογές»·
Ο ανοιχτός χαρακτήρας και η καλή διάθεση του Προέδρου διέλυαν με
γρήγορους ρυθμούς την όποια ένταση αισθανόταν η Ρέιτσελ εξαιτίας της
παρουσίας της εκεί. Ο Πρόεδρος μπορεί να υστερούσε στην εμφάνιση, αλλά
υπερκάλυπτε το κενό με τις διπλωματικές του ικανότητες. Η διπλωματία είχε να
κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και ο Ζακ Χέρνεϊ διέθετε το συγκεκριμένο
χάρισμα.
Η Ρέιτσελ τον ακολούθησε προς το πίσω τμήμα του σκάφους. Το εσωτερικό
θύμιζε όλο και λιγότερο αεροπλάνο όσο προχωρούσαν. Οι διάδρομοι έστριβαν,
οι τοίχοι είχαν ταπετσαρίες, ενώ υπήρχε ακόμη και γυμναστήριο, εξοπλισμένο
με διάδρομο και μηχάνημα κωπηλασίας. Κατά περίεργο τρόπο το αεροσκάφος
έμοιαζε σχεδόν τελείως εγκαταλειμμένο.
«Ταξιδεύετε μόνος, κύριε Πρόεδρε;»
Εκείνος ένευσε αρνητικά. «Μόλις προσγειωθήκαμε, για την ακρίβεια».
Η Ρέιτσελ ένιωσε έκπληξη. Προσγειωθήκατε ερχόμενοι από πού; Οι
αναφορές που είχε συντάξει εκείνη τη βδομάδα δεν περιλάμβαναν το
παραμικρό για προγραμματισμένα ταξίδια του Προέδρου. Προφανώς
χρησιμοποιούσε το Γουάλοπς για να ταξιδεύει ινκόγκνιτο.
«Το επιτελείο μου αποβιβάστηκε λίγο πριν φτάσετε εσείς», είπε ο Πρόεδρος.
«Θα επιστρέψω στο Λευκό Οίκο για να συναντήσω τους συνεργάτες μου σε
λίγο, όμως προτίμησα να συναντήσω εσάς εδώ και όχι στο γραφείο μου».
«Προσπαθείτε να με εκφοβίσετε;»
«Το αντίθετο. Προσπαθώ να σας δείξω το δέοντα σεβασμό, κυρία Σέξτον. Ο
Λευκός Οίκος έχει πολλά αφτιά και στόματα, κι αν διέρρεε η πληροφορία της
συνάντησης μας θα ερχόσασταν σε δύσκολη θέση απέναντι στον πατέρα σας».
«Ευχαριστώ που το σκεφτήκατε, κύριε Πρόεδρε».
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«Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κατορθώνετε να διατηρείτε μια ευαίσθητη
ισορροπία με ιδιαίτερη διακριτικότητα, και δε βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε
να είμαι εγώ η αιτία να διαταραχτεί αυτό».
Η Ρέιτσελ θυμήθηκε το πρόγευμα με τον πατέρα της και για κάποιο λόγο
αμφέβαλε αν η συγκεκριμένη περίσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
«διακριτική». Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ζακ Χέρνεϊ έκανε ό,τι μπορούσε για
να μην τη δυσκολέψει, και σίγουρα δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει.
«Θα μπορούσα να σε λέω Ρέιτσελ;» ρώτησε ο Χέρνεϊ.
«Φυσικά». Θα μπορούσα να σε λέω Ζακ;
«Το γραφείο μου», είπε ο Πρόεδρος και την οδήγησε μέσα από μια σκαλιστή
πόρτα από ξύλο σφενταμιού.
Το γραφείο στο προεδρικό αεροσκάφος ήταν οπωσδήποτε πιο φιλικό από ό,τι
εκείνο στο Λευκό Οίκο, όμως και εδώ η επίπλωση απέπνεε έναν αέρα
αυστηρότητας. Το ίδιο το γραφείο ήταν γεμάτο με στοίβες από χαρτιά, ενώ
πίσω του ήταν κρεμασμένη μια επιβλητική ελαιογραφία μιας κλασικής,
τρικάταρτης σκούνας που με όλα τα πανιά ανοιγμένα επιχειρούσε να ξεφύγει
από την καταιγίδα που λυσσομανούσε. Ο πίνακας έμοιαζε να αποτελεί την
ιδανική μεταφορά για τη θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη την περίοδο ο Ζακ
Χέρνεϊ.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τη Ρέιτσελ να καθίσει σε μία από τις τρεις
πολυθρόνες που υπήρχαν μπροστά από το γραφείο του. Εκείνη κάθισε,
περιμένοντας ότι ο Πρόεδρος θα καταλάμβανε τη θέση του πίσω από το
γραφείο του, όμως, αντίθετα, εκείνος έσυρε μια άλλη πολυθρόνα και κάθισε
δίπλα της.
Συνομιλία μεταξύ ίσων, συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ. Ξέρει πώς να κερδίζει
τη συμπάθεια.
«Λοιπόν, Ρέιτσελ», είπε ο Χέρνεϊ αναστενάζοντας κουρασμένα καθώς
βολευόταν στο κάθισμά του. «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχεις ένα σωρό
απορίες για τους λόγους που κάθεσαι αυτή τη στιγμή εδώ, σωστά;»
'Όποια υπολείμματα από την κατάσταση επιφυλακής της Ρέιτσελ
διατηρούνταν ακόμη κατέρρευσαν με τον ειλικρινή τρόπο του Προέδρου. «Για
να είμαι ειλικρινής, κύριε Πρόεδρε, τα έχω τελείως χαμένα».
Ο Χέρνεϊ γέλασε δυνατά. «Τέλεια. Δεν καταφέρνω κάθε μέρα να φέρνω σε
αυτή τη θέση κάποιον από το NRO».
«Αυτό επειδή δεν προσκαλείται κάθε μέρα κάποιος από το NRO στο
προεδρικό αεροσκάφος από έναν Πρόεδρο που φοράει μπότες πεζοπορίας».
Ο Πρόεδρος γέλασε ξανά.
Ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα ανακοίνωσε ότι είχαν φέρει τον καφέ.
Μια γυναίκα, μέλος του πληρώματος, μπήκε στο γραφείο με μια αχνιστή
κανάτα και δυο κούπες από κασσίτερο πάνω σε ένα δίσκο. Ο Πρόεδρος της
έκανε νόημα να ακουμπήσει το δίσκο στο γραφείο και να τους αφήσει μόνους.
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«Γάλα και ζάχαρη;» ρώτησε ο Πρόεδρος, που σηκώθηκε για να σερβίρει.
«Γάλα, παρακαλώ». Η Ρέιτσελ απόλαυσε το πλούσιο άρωμα. Ο Πρόεδρος
των Ηνωμένων Πολιτειών μου σερβίρει καφέ;
Ο Ζακ Χέρνεϊ της έτεινε τη μία βαριά κούπα από κασσίτερο. «Αυθεντικό
κομμάτι του Πολ Ριβίρ», 7 είπε. «Μία από τις μικρές μας πολυτέλειες».
Η Ρέιτσελ είπε μια γουλιά από τον καφέ της. Ήταν ο καλύτερος που είχε
γευτεί ποτέ.
«Λοιπόν», είπε ο Πρόεδρος, βάζοντας καφέ και στη δική του κούπα και
επιστρέφοντας στη θέση του, «δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεση μου, οπότε ας
έρθουμε στο θέμα». Έριξε έναν κύβο ζάχαρης στον καφέ του και την κοίταξε
προσεκτικά. «Να υποθέσω ότι ο Μιπλ Πίκερινγκ σε προειδοποίησε ότι ο μόνος
λόγος που θα ήθελα να σε συναντήσω θα ήταν για να σε χρησιμοποιήσω για
προσωπικό πολιτικό όφελος;»
«Για την ακρίβεια, κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώς μου είπε».
Ο Πρόεδρος γέλασε σιγανά. «Ο αιώνιος κυνικός».
«Δηλαδή έκανε λάθος;»
«Αστειεύεσαι;» είπε ο Πρόεδρος γελώντας και πάλι. «Ο Μπιλ Πίκερινγκ δεν
κάνει ποτέ λάθος. Είχε απόλυτο δίκιο, όπως πάντα».
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Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ κοιτούσε αφηρημένα από το παράθυρο της λιμουζίνας
του γερουσιαστή καθώς το αυτοκίνητο διέσχιζε την πρωινή κίνηση με
κατεύθυνση το κτίριο όπου βρισκόταν το γραφείο του Σέξτον. Αναρωτιόταν
πώς στο διάβολο είχε φτάσει σε αυτό το σημείο στη ζωή της. Προσωπική
βοηθός του γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον. Αυτό ακριβώς ήταν που ήθελε,
δεν ήταν;
Κάθομαι σε μια λιμουζίνα μαζί με τον επόμενο Πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών.
Η Γκάμπριελ κοίταξε το γερουσιαστή, που καθόταν απέναντι της στο
πολυτελές σαλόνι της λιμουζίνας και έδειχνε χαμένος στις σκέψεις του.
θαύμασε τα γοητευτικά χαρακτηριστικά του προσώπου του και το άψογο
ντύσιμο του. Είχε την εμφάνιση που θα έπρεπε να έχει ένας Πρόεδρος.
Τον είχε δει για πρώτη φορά σε μια ομιλία, όταν σπούδαζε πολιτικές
επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, πριν από τρία χρόνια. Δε θα ξεχνούσε
ποτέ τον τρόπο με τον οποίο το βλέμμα του παρατηρούσε το ακροατήριο, σαν
Αμερικανός ασημουργός, χαράκτης και πατριώτης, θρυλική μορφή του Πολέμου της
Ανεξαρτησίας, ο Πολ Ριβίρ (1734—1818) αναδείχτηκε σε λαϊκό ήρωα χάρη στην περίφημη
Μεσονύκτια Πορεία του, όταν μετέφερε σημαντικό μήνυμα ως αγγελιοφόρος του στρατού
της Επανάστασης. (Σ.τ.Μ.)
7
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να έστελνε ένα μήνυμα προσωπικά σ εκείνη — εμπιστεύσου με. Μετά την
ομιλία του Σέξτον, η Γκάμπριελ περίμενε στη γραμμή για να τον γνωρίσει.
«Γκάμπριελ Ας», είπε ο γερουσιαστής, διαβάζοντας το όνομα που έγραφε η
κάρτα στο στήθος της. «Ένα όμορφο όνομα για μια όμορφη νεαρή γυναίκα».
Το βλέμμα του ήταν φιλικό.
«Σας ευχαριστώ, κύριε γερουσιαστά», απάντησε η Γκάμπριελ, νιώθοντας τη
δύναμη εκείνου του άντρα καθώς του έσφιγγε το χέρι. «Με εντυπωσίασε
πραγματικά το μήνυμα σας».
«Χαίρομαι που το ακούω!» Ο Σέξτον της έδωσε την κάρτα του. «Πάντοτε
αναζητώ νέους και ευφυείς ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται τα ίδια ιδανικά μ'
εμένα. Όταν τελειώσεις με τις σπουδές σου, έλα να με βρεις. Οι συνεργάτες μου
ίσως να έχουν μια θέση για σένα».
Η Γκάμπριελ άνοιξε το στόμα της να τον ευχαριστήσει, όμως ο γερουσιαστής
ήδη μιλούσε με τον επόμενο στη σειρά. Τους μήνες που ακολούθησαν η
Γκάμπριελ παρακολούθησε την πορεία του Σέξτον απ' την τηλεόραση. Τον
έβλεπε με θαυμασμό να καταφέρεται ανοιχτά κατά των μεγάλων κυβερνητικών
δαπανών, ζητώντας περικοπές στον προϋπολογισμό διάφορων υπηρεσιών,
απαιτώντας βελτίωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τρόπο
λειτουργίας της Υπηρεσίας Φορολογίας Εισοδήματος, εξάλειψη των περιττών
εξόδων της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, ακόμη και την ολοκληρωτική
κατάργηση απαρχαιωμένων προγραμμάτων δημόσιων υπηρεσιών. Τότε, όταν η
σύζυγος του γερουσιαστή σκοτώθηκε ξαφνικά σε τροχαίο, η Γκάμπριελ
παρακολούθησε με δέος τον τρόπο με τον οποίο ο Σέξτον κατόρθωσε να
μετατρέψει το αρνητικό σε θετικό. Ο γερουσιαστής ξεπέρασε την προσωπική
του οδύνη και ανακοίνωσε δημόσια ότι θα διεκδικούσε την προεδρία και θα
αφιέρωνε το υπόλοιπο της πολιτικής του θητείας στη μνήμη της συζύγου του. Η
Γκάμπριελ αποφάσισε επιτόπου ότι ήθελε να συμμετάσχει ενεργά στην
προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή Σέξτον.
Και τώρα ήταν η πιο στενή συνεργάτιδα του.
Θυμήθηκε τη νύχτα που είχε περάσει με τον Σέξτον στο πολυτελές γραφείο
του και μόρφασε. προσπαθώντας να διώξει τις ντροπιαστικές εικόνες από το
νου της. Τι είχα στο μυαλό μου; Ήξερε ότι θα έπρεπε να είχε αντισταθεί, όμως
για κάποιο λόγο της ήταν αδύνατο. Ο Σέντζγουικ Σέξτον ήταν το είδωλο της
από τότε που τον γνώρισε... και μόνο η σκέψη ότι ήθελε εκείνη...
Η λιμουζίνα πέρασε από μια λακκούβα και το τίναγμα τη βοήθησε να
στρέψει τις σκέψεις της ξανά στο παρόν. «Είσαι καλά;» Ο Σέξτον την
παρατηρούσε τώρα. Η Γκάμπριελ του χαμογέλασε βιαστικά. «Μια χαρά».
«Ελπίζω να μη σκέφτεσαι ακόμη τη λάσπη που μας έριξαν». Ανασήκωσε
αμήχανα τους ώμους της. «Η αλήθεια είναι ότι ανησυχώ κάπως».
Ξέχασε το. Η λάσπη τους ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στην προεκλογική
εκστρατεία μου».

[31]

Η λασπολογία, όπως είχε μάθει με επώδυνο τρόπο η Γκάμπριελ, ήταν το
πολιτικό ισοδύναμο του να φροντίσει κάποιος να διαρρεύσει η πληροφορία ότι
ο αντίζηλος του χρησιμοποιούσε μεγεθυντή πέους ή ότι ήταν συνδρομητής σε
περιοδικό για γκέι. Η λασπολογία δεν ήταν ελκυστική τακτική, αλλά όταν
απέδιδε απέδιδε για τα καλά.
Από την άλλη, αν κάτι πήγαινε στραβά...
Και στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι πήγε στραβά, πολύ στραβά για το
Λευκό Οίκο. Πριν από ένα μήνα περίπου, το εκλογικό επιτελείο του Προέδρου,
ανήσυχο από τις συνεχείς αρνητικές δημοσκοπήσεις, είχε αποφασίσει να
περάσει στην επίθεση και να αφήσει να διαρρεύσει μια πληροφορία που
υποψιάζονταν ότι ίσχυε, και πιο συγκεκριμένα ότι ο γερουσιαστής Σέξτον είχε
συνάψει σχέσεις με την προσωπική του βοηθό, την Γκάμπριελ Ας. Δυστυχώς
για το Λευκό Οίκο, δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις. Ο γερουσιαστής Σέξτον,
ένθερμος θιασώτης της άποψης ότι η καλύτερη άμυνα είναι μια ισχυρή επίθεση,
εκμεταλλεύτηκε αμέσως την ευκαιρία. Οργάνωσε συνέντευξη Τύπου που
μεταδόθηκε σε πανεθνικό δίκτυο προκειμένου να δηλώσει την αθωότητα του
και να εκφράσει την οργή του. «Δεν μπορώ να πιστέψω», είπε, κοιτάζοντας
κατευθείαν στις κάμερες με βλέμμα που φανέρωνε πόνο ψυχής, «ότι ο
Πρόεδρος θα σπίλωνε τη μνήμη της συζύγου μου με τέτοια επαίσχυντα ψευδή».
Η παράσταση που έδωσε ο γερουσιαστής μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες
ήταν τόσο πειστική, ώστε ακόμη και η ίδια η Γκάμπριελ παραλίγο να είχε
πιστέψει ότι δεν είχαν πλαγιάσει μαζί. Βλέποντας με πόση άνεση ήταν ικανός
να ψεύδεται, η νεαρή γυναίκα συνειδητοποίησε ότι ο γερουσιαστής Σέξτον
ήταν πράγματι επικίνδυνος άνθρωπος.
Τελευταία, παρότι ήταν βέβαιη ότι υποστήριζε το ισχυρότερο άλογο στην
προεδρική κούρσα, είχα αρχίσει να αμφιβάλλει για το κατά πόσο υποστήριζε το
καλύτερο άλογο. Η συνεργασία της με τον Σέξτον της είχε ανοίξει τα μάτια: μια
εμπειρία που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με επίσκεψη στα κινηματογραφικά
πλατό, όπου το δέος που αισθανόταν κανείς για το σινεμά όταν ήταν παιδί
μετριάζεται μόλις συνειδητοποιεί ότι το Χόλυγουντ δεν είναι τελικά ο μαγικός
κόσμος που φανταζόταν.
Παρότι η Γκάμπριελ εξακολουθούσε να πιστεύει ακράδαντα στην αξία του
πολιτικού μηνύματος του Σέξτον, είχε αρχίσει να διατηρεί αμφιβολίες για τον
αγγελιοφόρο.
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«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να σου πω, Ρέιτσελ», είπε ο Πρόεδρος, «έχει
χαρακτηρισμό ασφαλείας UMBRA. Πολύ πάνω από το επίπεδο στο οποίο
δικαιούσαι πρόσβαση».
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Η Ρέιτσελ ένιωσε τα τοιχώματα του προεδρικού αεροσκάφους να την
πνίγουν. Ο Πρόεδρος την είχε φέρει με ελικόπτερο στο Γουάλοπς, την
προσκάλεσε να τον συναντήσει στο αεροπλάνο του, της σερβίρισε καφέ, της
είπε απερίφραστα ότι σκόπευε να τη χρησιμοποιήσει για πολιτικό όφελος
εναντίον του ίδιου της του πατέρα και τώρα της ανακοίνωνε ότι σκόπευε να της
αποκαλύψει παράνομα άκρως απόρρητες πληροφορίες. Όσο αξιαγάπητος κι αν
ήταν επιφανειακά ο Ζακ Χέρνεϊ, η Ρέιτσελ Σέξτον είχε μόλις μάθει κάτι πολύ
σημαντικό για κείνον: έπαιρνε τον έλεγχο μιας κατάστασης πολύ γρήγορα.
«Πριν από δύο βδομάδες», είπε ο Πρόεδρος κοιτάζοντας τη στα μάτια, «η
NASA έκανε μια ανακάλυψη».
Η Ρέιτσελ χρειάστηκε λίγη ώρα για να συνειδητοποιήσει τι της είχε πει.
Ανακάλυψη η NASA; Οι πρόσφατες μυστικές πληροφορίες δεν ανέφεραν
τίποτα το ασυνήθιστο από την Αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και
Διαστήματος. Φυσικά, τον τελευταίο καιρό η φράση «ανακάλυψη της NASA»
συνήθως σήμαινε ότι η υπηρεσία είχε συνειδητοποιήσει πως είχε υπολογίσει
τραγικά εσφαλμένα το ύψος της χρηματοδότησης κάποιου νέου σχεδίου.
«Πριν συνεχίσουμε», είπε ο Πρόεδρος, «θα ήθελα να ξέρω αν συμμερίζεσαι
τον κυνισμό του πατέρα σου όσον αφορά την εξερεύνηση του διαστήματος».
Η Ρέιτσελ ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από το σχόλιο. «Ελπίζω ότι δε με καλέσατε
εδώ για να μου ζητήσετε να χαλιναγωγήσω τα ξεσπάσματα του πατέρα μου
κατά της NASA».
Εκείνος γέλασε. «Σε καμία περίπτωση. Έχω αρκετή προϋπηρεσία στη
Γερουσία ώστε να γνωρίζω ότι κανείς δεν μπορεί να χαλιναγωγήσει τον
Σέντζγουικ Σέξτον».
«Ο πατέρας μου είναι οπορτουνιστής, κύριε Πρόεδρε. Το ίδιο και οι
περισσότεροι επιτυχημένοι πολιτικοί. Και δυστυχώς η NASA προσφέρεται για
άσκηση κριτικής». Η πρόσφατη σειρά αλλεπάλληλων λαθών από τη
διαστημική υπηρεσία ήταν τόσο ανυπόφορη, ώστε ο μόνος τρόπος να
αντιδράσει κανείς ήταν είτε με γέλια είτε με κλάματα —δορυφόροι που
καταστράφηκαν ενώ βρίσκονταν σε τροχιά, ερευνητικά διαστημικά σκάφη που
δεν επικοινώνησαν ποτέ με τη βάση τους, δεκαπλασιασμός του
προϋπολογισμού για το Διεθνή Διαστημικό Σταθμά και εγκατάλειψη του
σχεδίου από ορισμένες χώρες με ταχύτητα που συναγωνιζόταν εκείνη των
ποντικών που πηδάνε από πλοίο που βυθίζεται. Δισεκατομμύρια δολάρια
εξανεμίζονταν και ο γερουσιαστής Σέξτον εκμεταλλευόταν το ρεύμα, ένα
ρεύμα που έμοιαζε βέβαιο ότι θα τον οδηγούσε στον αριθμό 1600 της
Πενσιλβάνια Αβενιου.
«Οφείλω να παραδεχτώ», συνέχισε ο Πρόεδρος, «ότι τον τελευταίο καιρό η
NASA έχει μετατραπεί σε κινούμενη καταστροφή. Κάθε φορά που ασχολούμαι
μαζί τους, μου δίνουν έναν ακόμη λόγο για να περικόψω τον προϋπολογισμό
τους».

[33]

Η Ρέιτσελ είδε άτι της δινόταν η ευκαιρία να στριμώξει το συνομιλητή της,
οπότε την εκμεταλλεύτηκε. «Κι όμως, κύριε Πρόεδρε, αν δε με απατά η μνήμη
μου. μόλις την περασμένη βδομάδα τους σώσατε εγκρίνοντας έκτακτη
επιχορήγηση τριών εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να τους
ανακουφίσετε οικονομικά».
Ο Πρόεδρος γέλασε σιγανά. «Ο πατέρας σου πρέπει να ενθουσιάστηκε με
αυτή την εξέλιξη».
«Τίποτα δε συγκρίνεται με το να στέλνεις πολεμοφόδια στον άνθρωπο που
θα ήθελε να γίνει ο δήμιος σου».
«Τον άκουσες στο Nightline; 8 "Ο Ζακ Χέρνεϊ είναι εθισμένος με το
διάστημα και οι φορολογούμενοι πληρώνουν την εξάρτηση του"».
«Κι εσείς, όμως, κύριε Πρόεδρε, συνεχώς τον δικαιώνετε».
Ο Χέρνεϊ ένευσε καταφατικά. «Δεν το κρύβω ότι είμαι ένθερμος
υποστηρικτής της NASA. Ανέκαθεν ήμουν. Είμαι παιδί της κούρσας για την
κατάκτηση του διαστήματος. Μεγάλωσα με τον Sputnik, τον Τζον Γκλεν, το
Apollo 11 και ουδέποτε δίστασα να εκφράσω τα αισθήματα θαυμασμού και
εθνικής υπερηφάνειας που γεννά μέσα μου το διαστημικό μας πρόγραμμα.
Πιστεύω ότι οι άντρες και οι γυναίκες που στελεχώνουν τη NASA είναι οι
σύγχρονοι σκαπανείς της ιστορίας. Επιχειρούν το αδύνατο, αποδέχονται την
αποτυχία, κατόπιν επιστρέφουν στα σχεδιαστήρια τους για να δοκιμάσουν
ξανά, ενώ εμείς οι υπόλοιποι αποστασιοποιούμαστε και ασκούμε κριτική».
II Ρέιτσελ παρέμεινε σιωπηλή, νιώθοντας ότι, ενώ φαινομενικά ο Πρόεδρος
ήταν ψύχραιμος, μέσα του έβραζε από οργή για την αδιάκοπη ρητορική του
πατέρα της εναντίον της NASA. Συνειδητοποίησε, δε, πως αναρωτιόταν τι στην
ευχή ήταν αυτό που είχε ανακαλύψει η NASA. Ο Πρόεδρος, πάντως, δεν
έδειχνε να βιάζεται να περάσει στο θέμα.
«Σήμερα», είπε ο Χέρνεϊ, με μεγαλύτερη ένταση στη φωνή του, «σκοπεύω
να αλλάξω ριζικά την εικόνα που έχεις για τη NASA».
Η Ρέιτσελ τον κοίταξε, αβέβαιη για το τι εννοούσε. «Ήδη έχετε την ψήφο
μου, κύριε Πρόεδρε. Ίσως θα ήταν σκοπιμότερο να εστιάσετε την προσοχή σας
στην υπόλοιπη χώρα».
«Λυτό προτίθεμαι να κάνω». Ήπιε μια γουλιά από τον καφέ του και
χαμογέλασε. «Και θέλω να σου ζητήσω να με βοηθήσεις». Έκανε μια παύση
και έγειρε προς το μέρος της. «Με ένα μάλλον ασυνήθιστο τρόπο».
Η Ρέιτσελ μπορούσε να νιώσει τώρα τον Ζακ Χέρνεϊ να παρατηρεί
εξονυχιστικά την κάθε της κίνηση, σαν κυνηγός που προσπαθεί να καταλάβει
αν το θήραμα του σκοπεύει να το σκάσει ή να μείνει και να τον αντιμετωπίσει.
Δυστυχώς η Ρέιτσελ δεν έβλεπε κανέναν τρόπο διαφυγής.
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«Υποθέτω», είπε ο Πρόεδρος, γεμίζοντας ξανά τις κούπες τους, «ότι έχεις
υπόψη σου το πρόγραμμα EOS 9 της NASA».
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά. «Το Σύστημα Παρατήρησης της Γης. Αν δεν
κάνω λάθος, ο πατέρας μου έχει αναφερθεί στο EOS μια δυο φορές».
Το σχόλιο ήταν ασφαλώς σαρκαστικό, αν και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένο,
κρίνοντας από την έκφραση του Προέδρου. Η αλήθεια ήταν ότι ο πατέρας της
Ρέιτσελ αναφερόταν στο EOS με κάθε ευκαιρία που του δινόταν. Ήταν ένα από
τα πλέον αμφιλεγόμενα και πολυδάπανα προγράμματα της NASA και
περιλάμβανε πέντε συνεργαζόμενους δορυφόρους οι οποίοι ήταν σχεδιασμένοι
ώστε να παρατηρούν τον πλανήτη από το διάστημα και να αναλύουν το
περιβάλλον του: μείωση του όζοντος, τήξη των πολικών πάγων, φαινόμενο του
θερμοκηπίου, αποψίλωση των τροπικών δασών. Σκοπός του προγράμματος
ήταν να παράσχει στους περιβαλλοντολόγους μακροσκοπικά δεδομένα που δεν
ήταν διαθέσιμα ως τότε, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα τις
κινήσεις που θα επηρέαζαν το μέλλον του πλανήτη.
Δυστυχώς το πρόγραμμα EOS μαστιζόταν από συνεχείς αποτυχίες. Όπως
πολλά από τα προγράμματα της NASA το τελευταίο διάστημα, βρέθηκε από
την αρχή αντιμέτωπο με δαπανηρές υπερβάσεις του προϋπολογισμού. Ο Ζακ
Χέρνεϊ είχε βρεθεί υπόλογος για την κατάσταση αυτή. Αξιοποιώντας την
υποστήριξη που του παρείχε το λόμπι των περιβαλλοντολόγων, είχε
κατορθώσει να περάσει το πρόγραμμα EOS, προϋπολογισμού 1,4
δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο Κογκρέσο. Όμως αντί να έχει ως αποτέλεσμα
την υποσχόμενη συνεισφορά στις γεωεπιστήμες, το πρόγραμμα EOS γρήγορα
ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε ένα δαπανηρό εφιάλτη που
σημαδεύτηκε από αποτυχημένες εκτοξεύσεις, βλάβες στα συστήματα των
υπολογιστών και κατήφεια στις συνεντεύξεις Τύπου της NASA. Το μόνο
χαμογελαστό πρόσωπο τον τελευταίο καιρό ήταν του γερουσιαστή Σέξτον, ο
οποίος υπενθύμιζε φιλάρεσκα στους ψηφοφόρους ακριβώς πόσα από τα δικά
τους χρήματα είχε ξοδέψει ο Πρόεδρος για το EOS και πόσο χλιαρά ήταν τα
οφέλη.
Ο Πρόεδρος έριξε έναν κύβο ζάχαρης στην κούπα του. «Όσο παράδοξο κι αν
ακουστεί αυτό που θα πω, η ανακάλυψη της NASA στην οποία αναφέρομαι
έγινε από το EOS».
Τώρα η Ρέιτσελ τα είχε χαμένα. Αν το EOS είχε κατορθώσει να σημειώσει
πρόσφατα κάποια επιτυχία, η NASA σίγουρα θα έσπευδε να το ανακοινώσει —
ή μήπως όχι; Ο πατέρας της έθαβε το πρόγραμμα στα μέσα ενημέρωσης, και η
διαστημική υπηρεσία είχε α—ανάγκη από οποιαδήποτε θετική είδηση. «Δεν
έχω ακούσει το παραμικρό για κάποια ανακάλυψη του EOS», είπε η Ρέιτσελ.
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«Το ξέρω. Η NASA προτιμά να κρατά για τον εαυτό της τα καλά νέα,
τουλάχιστον στην αρχή».
Η Ρέιτσελ αμφέβαλλε. «Από την εμπειρία μου, κύριε Πρόεδρε, όταν
πρόκειται για τη NASA, η απουσία ειδήσεων είναι δυσοίωνο σημάδι». Το
τμήμα δημόσιων σχέσεων της διαστημικής υπηρεσίας δε φημιζόταν για την
αυτοσυγκράτηση του. Στο NRO σχολίαζαν αστειευόμενοι ότι η NASA
οργάνωνε συνέντευξη Τύπου κάθε φορά που κάποιος από τους επιστήμονες της
πήγαινε για χέσιμο.
Ο Πρόεδρος συνοφρυώθηκε. «Α, ναι. Ξέχασα ότι απευθύνομαι σε α από τα
πνευματικά παιδιά του Πίκερινγκ. Ακόμη γκρινιάζει και διαμαρτύρεται για την
ευκολία με την οποία ανοίγουν το στόμα τους ορισμένοι στη NASA;»
«Η ασφάλεια είναι το αντικείμενο του, κύριε Πρόεδρε. Δε χρειάζεται να σας
πω πόσο στα σοβαρά παίρνει τη δουλειά του».
«Το καλό που του θέλω. Απλώς μου είναι δύσκολο να καταλάβω πώς γίνεται
δυο υπηρεσίες που έχουν τόσα κοινά σημεία να βρίσκουν διαρκώς κάποια
αφορμή για να συγκρούονται».
Η Ρέιτσελ είχε μάθει από νωρίς, δουλεύοντας κοντά στον Γουίλιαμ
Πίκερινγκ, πως, παρότι τόσο η NASA όσο και το NRO ήταν υπηρεσίες που
σχετίζονταν με το διάστημα, οι φιλοσοφίες τους ήταν τελείως αντίθετες. Το
NRO ήταν υπηρεσία άμυνας και διατηρούσε απόρρητες όλες τις
δραστηριότητες του στο διάστημα, ενώ η NASA είχε ακαδημαϊκό χαρακτήρα
και δημοσιοποιούσε με ενθουσιασμό όλα τα επιτεύγματα της σε ολόκληρο τον
κόσμο — συχνά, όπως υποστήριζε ο Πίκερινγκ, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική
ασφάλεια της χώρας. Ορισμένες από τις καλύτερες τεχνολογίες που ανέπτυξε η
NASA, όπως οι φακοί υψηλής ανάλυσης για δορυφορικά τηλεσκόπια, τα
τηλεπικοινωνιακά συστήματα μακράς εμβέλειας και οι συσκευές λήψης
εικόνων από ραδιοκύματα, είχαν την ενοχλητική συνήθεια να κάνουν την
εμφάνιση τους στο κατασκοπευτικό οπλοστάσιο εχθρικών χωρών και να
χρησιμοποιούνται εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ
συχνά σχολίαζε ενοχλημένος ότι η NASA είχε στις τάξεις της μεγάλα μυαλά...
και ακόμη μεγαλύτερα στόματα.
Ένα ζήτημα που προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση μεταξύ των δύο
υπηρεσιών, όμως, ήταν γεγονός ότι, επειδή η NASA διαχειριζόταν την
εκτόξευση των δορυφόρων του NRO, πολλές από τις πρόσφατες αποτυχίες της
διαστημικής υπηρεσίας είχαν άμεσο αντίκτυπο στο NRO. Καμία από τις
αποτυχίες αυτές δεν ήταν περισσότερο δραματική από εκείνη που συνέβη στις
12 Αυγούστου 1998, όταν ένας πύραυλος Titan 4 της NASA εξερράγη σαράντα
δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση του, καταστρέφοντας και το φορτίο του, που
στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένας δορυφόρος του NRO αξίας 1,2
δισεκατομμυρίων δολαρίων που έφερε την κωδική ονομασία Vortex 2. Ο
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Πίκερινγκ φαινόταν ιδιαίτερα απρόθυμος να ξεχάσει το συγκεκριμένο
περιστατικό.
«Για ποιο λόγο. λοιπόν, δε δημοσιοποίησε η NASA αυτή την πρόσφατη
επιτυχία;» ρώτησε η Ρέιτσελ, αμφισβητώντας έμμεσα τον Πρόεδρο Χέρνεϊ.
«Σίγουρα χρειάζονται κάποια καλά νέα αυτό τον καιρό».
«Η NASA τηρεί σιγή ιχθύος», απάντησε ο Πρόεδρος, «επειδή αυτό διέταξα
εγώ».
Η Ρέιτσελ αναρωτήθηκε αν είχε ακούσει σωστά. Αν δεν την είχαν γελάσει τ'
αφτιά της, ο Πρόεδρος έδειχνε πρόθυμος να αυτοκτονήσει πολιτικά για κάποιο
λόγο που εκείνη δεν μπορούσε να φανταστεί.
«Η ανακάλυψη αυτή», είπε ο Πρόεδρος, «είναι... ας πούμε... τουλάχιστον
συγκλονιστική, όσον αφορά τις προεκτάσεις της''.
Η Ρέιτσελ ένιωσε ένα ρίγος ανησυχίας. Στον κόσμο των υπηρεσιών
πληροφοριών, η έκφραση «συγκλονιστικές προεκτάσεις» σπάνια είχε θετικό
νόημα. Άρχισε να σκέφτεται μήπως η μυστικότητα γύρω από την ανακάλυψη
του EOS είχε να κάνει με το ότι οι δορυφόροι είχαν εντοπίσει κάποια
επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή. «Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;»
«Κανένα πρόβλημα απολύτως. Αυτό που ανακάλυψε το EOS είναι κάτι το
υπέροχο».
Η Ρέιτσελ δεν ήξερε τι να πει.
«Το φαντάζεσαι, Ρέιτσελ, να σου έλεγα ότι η NASA μόλις ανακάλυψε κάτι
που έχει τέτοια επιστημονική σπουδαιότητα... τόσο καταλυτικό νόημα... ώστε
δικαιώνει όλες τις θυσίες του αμερικάνικου λαού για την εξερεύνηση του
διαστήματος;»
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να το φανταστεί.
Ο Πρόεδρος σηκώθηκε όρθιος. «Τι λες, πάμε μια βόλτα;»
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Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ τον Πρόεδρο Χέρνεϊ στην αστραφτερή σκάλα
του προεδρικού αεροσκάφους. Καθώς κατέβαιναν τα σκαλιά, ένιωσε τον ψυχρό
μαρτιάτικο αέρα να καθαρίζει το μυαλό της. Δυστυχώς, αυτή η διαύγεια έκανε
τους ισχυρισμούς του Προέδρου να φαντάζουν ακόμη πιο εξωφρενικοί.
Η NASA ανακάλυψε κάτι που δικαιώνει όλες ης θυσίες του αμερικανικού
λαού για την εξερεύνηση τον διαστήματος;
Το μόνο που μπορούσε να φανταστεί η Ρέιτσελ ήταν ότι μια τέτοια
κεφαλαιώδους σημασίας ανακάλυψη θα μπορούσε να αναφέρεται σε ένα και
μόνο πράγμα, σε αυτό που αποτελούσε τον υπέρτατο στόχο της διαστημικής
υπηρεσίας: την επαφή με εξωγήινη ζωή. Ατυχώς η Ρέιτσελ γνώριζε αρκετά
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πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα ώστε να ξέρει πως κάτι τέτοιο ήταν
τελείως αδύνατο.
Ως αναλύτρια πληροφοριών, η Ρέιτσελ ερχόταν συνεχώς αντιμέτωπη με
ερωτήσεις φίλων της που ήθελαν να μάθουν για τις φημολογούμενες
προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης να συγκαλύψει τις επαφές της με
εξωγήινους. Της προκαλούσε φρίκη το τι είδους θεωρίες ασπάζονταν οι
«πληροφορημένου» φίλοι της — ιπτάμενοι δίσκοι που συνετρίβησαν και τους
έκρυβαν σε μυστικές κυβερνητικές εγκαταστάσεις, πτώματα εξωγήινων που
συντηρούνται στον πάγο, ακόμη και ανύποπτοι πολίτες που απήχησαν και
χρησιμοποιήθηκαν από τους εξωγήινους ως πειραματόζωα.
Όλα αυτά ήταν ανοησίες, φυσικά. Δεν υπήρχαν εξωγήινοι. Δεν υπήρχε καμία
προσπάθεια συγκάλυψης.
Όσοι εργάζονταν στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών
αντιλαμβάνονταν ότι σχεδόν όλες οι αναφορές που έκαναν λόγο για ιπτάμενους
δίσκους ή απαγωγές ανθρώπων από εξωγήινους ήταν απλώς το προϊόν ζωηρής
φαντασίας ή προσπάθειας εξαπάτησης του κοινού με στόχο το κέρδος. Στις
περιπτώσεις που όντως υπήρχαν αυθεντικές φωτογραφίες UFO, κατά περίεργο
τρόπο είχαν ληφθεί κοντά σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις όπου
πραγματοποιούνταν δοκιμές απόρρητων αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας.
Όταν η εταιρεία Lockheed άρχισε να εκτελεί δοκιμαστικές πτήσεις ενός
ριζοσπαστικού νέου αεριωθουμένου βομβαρδιστικού, του Stealth Bomber, οι
αναφορές που έκαναν λόγο για άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα
γύρω από την αεροπορική βάση Έντουαρντς αυξήθηκαν στο δεκαπενταπλάσιο.
«Η έκφραση του προσώπου σου μαρτυρά σκεπτικισμό», είπε ο Πρόεδρος
κοιτάζοντας τη λοξά.
Ο ήχος της φωνής του αιφνιδίασε τη Ρέιτσελ. Στράφηκε και τον κοίταξε,
αβέβαιη για το πώς έπρεπε να απαντήσει. «Κοιτάξτε...» Δίστασε. «Μπορώ να
υποθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι δε μιλάμε για εξωγήινα διαστημικά σκάφη ή
πράσινα ανθρωπάκια...;»
Ο Πρόεδρος φάνηκε να διασκεδάζει με την ερώτηση. «Ρέιτσελ, νομίζω ότι η
ανακάλυψη αυτή θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον πολύ περισσότερο από ό,τι η
επιστημονική φαντασία».
II Ρέιτσελ ένιωσε ανακούφιση ακούγοντας ότι η NASA δεν είχε φτάσει σε
τέτοιο σημείο απελπισίας ώστε να επιχειρήσει να πουλήσει στον Πρόεδρο μια
ιστορία με εξωγήινους. Ωστόσο το μόνο που κατάφερε το σχόλιο του ήταν να
επιτείνει το μυστήριο. «Λοιπόν», είπε η πράκτορας του NRO, «ό,τι κι αν είναι
αυτό που ανακάλυψε η NASA, οφείλω να παρατηρήσω ότι η χρονική συγκυρία
είναι εξαιρετικά βολική».
Ο Χέρνεϊ κοντοστάθηκε στη σκάλα. «Βολική; Τι εννοείς;»
Τι εννοώ; Η Ρέιτσελ σταμάτησε και τον κοίταξε απορημένη. «Κύριε
Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή η NASA έχει εμπλακεί σε μια μάχη ζωής και θανάτου
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προκειμένου να δικαιολογήσει την ίδια την ύπαρξη της, ενώ εσείς δέχεστε
συνεχείς επιθέσεις λόγω της επιμονής σας να συνεχίζετε τη χρηματοδότηση
της. Μια επαναστατική ανακάλυψη της NASA τη δεδομένη στιγμή θα
αποτελούσε πανάκεια τόσο για τη διαστημική υπηρεσία όσο και για την
προεκλογική σας εκστρατεία. Οι επικριτές σας είναι βέβαιο ότι θα θεωρήσουν
τη συγκυρία τουλάχιστον ύποπτη».
«Δηλαδή, τι από τα δύο με θεωρείς; Ψεύτη ή αφελή;»
Η Ρέιτσελ ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της. «Δεν ήθελα να σας προσβάλω,
κύριε Πρόεδρε. Απλώς...»
«Ηρέμησε». Ένα αχνό χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Χέρνεϊ.
Συνέχισε να κατεβαίνει τις σκάλες. «Όταν ο διευθυντής της NASA με
ενημέρωσε για την ανακάλυψη αυτή, την απέρριψα απερίφραστα ως
εξωφρενική. Τον κατηγόρησα ότι είχε σχεδιάσει την πιο εξόφθαλμη πολιτική
απάτη στην ιστορία».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να υποχωρεί κάπως ο κόμπος στο λαιμό της.
Φτάνοντας στη βάση της σκάλας, ο Χέρνεϊ κοντοστάθηκε και την κοίταξε.
«Ένας από τους λόγους που ζήτησα από τη NASA να κρατήσει μυστική την
ανακάλυψη ήταν για να την προστατέψω. Το μέγεθος αυτής της ανακάλυψης
ξεπερνά οτιδήποτε έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η διαστημική υπηρεσία. Θα
κάνει τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη να μοιάζουν ασήμαντες. Επειδή
όλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν —και να
χάσουν—, θεώρησα φρόνιμο να ζητήσω από κάποιον να ελέγξει τα δεδομένα
που συγκέντρωσε η NASA πριν προχωρήσουμε σε επίσημες ανακοινώσεις και
στρέψουμε όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω μας».
Αυτός ήταν άλλος ένας αιφνιδιασμός για τη Ρέιτσελ. «Δεν μπορεί να
εννοείτε εμένα, κύριε Πρόεδρε».
Ο Χέρνεϊ γέλασε. «Όχι, δεν είναι αυτή η ειδικότητα σου. Εξάλλου έχω ήδη
επαληθεύσει τα στοιχεία μέσω μη κυβερνητικών πηγών».
Η αρχική ανακούφιση που αισθάνθηκε η Ρέιτσελ έδωσε τη θέση της σε νέες
απορίες. «Μη κυβερνητικές πηγές, κύριε Πρόεδρε; θέλετε να πείτε ότι
στραφήκατε στον ιδιωτικό τομέα; Για κάτι τόσο απόρρητο;»
Ο Πρόεδρος ένευσε καταφατικά με σιγουριά στην αντίδραση της Ρέιτσελ.
«Συγκρότησα μια ανεξάρτητη ομάδα για την επαλήθευση των στοιχείων,
αποτελούμενη από τέσσερις πολίτες επιστήμονες που δεν είναι μέλη της
NASA, διαθέτουν κύρος στον τομέα τους και, επομένως, πρέπει να
διαφυλάξουν τη φήμη τους. Χρησιμοποίησαν το δικό τους εξοπλισμό για να
πραγματοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους και να καταλήξουν στα δικά τους
συμπεράσματα. Μέσα στις τελευταίες σαράντα οχτώ ώρες οι επιστήμονες αυτοί
επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη της NASA, διαλύοντας και την παραμικρή
αμφιβολία».
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Τώρα η Ρέιτσελ είχε εντυπωσιαστεί. Ο Πρόεδρος είχε προστατέψει τον εαυτό
του με τη χαρακτηριστική ψυχραιμία του. Ζητώντας τελικά τη συνδρομή της
ομάδας των σκεπτικιστών επιστημόνων —ατόμων που δεν είχαν σχέση με τη
NASA και επομένως τίποτα να κερδίσουν επιβεβαιώνοντας την ανακάλυψη—,
ο Χέρνεϊ είχε καλύψει τα νώτα του απέναντι στο ενδεχόμενο να κατηγορηθεί
πως όλη αυτή η υπόθεση ίσως να ήταν ένα απονενοημένο τέχνασμα για να
δικαιολογηθεί ο προϋπολογισμός της NASA, να επανεκλεγεί ο ίδιος ως
ένθερμος υποστηρικτής της διαστημικής υπηρεσίας και να αποκρουστούν οι
δηκτικές επιθέσεις του γερουσιαστή Σέξτον.
Σήμερα, στις οχτώ το βράδυ», είπε ο Χέρνεϊ, «θα δώσω συνέντευξη Τύπου
στο Λευκό Οίκο για να ανακοινώσω αυτή την ανακάλυψη σε ολόκληρο τον
κόσμο».
Η Ρέιτσελ ένιωσε απογοητευμένη. Ο Χέρνεϊ δεν της είχε πει ουσιαστικά
τίποτα. «Και τι είδους ανακάλυψη είναι αυτή, για να μιλήσουμε
συγκεκριμένα;»
Ο Πρόεδρος χαμογέλασε. «Σήμερα θα διαπιστώσεις ότι η υπομονή είναι
αρετή. Η ανακάλυψη αυτή είναι κάτι που πρέπει να δεις με τα ίδια σου τα
μάτια. Θέλω να κατανοήσεις πλήρως την κατάσταση προτού συνεχίσουμε. Ο
διευθυντής της NASA περιμένει για να σε κατατοπίσει πλήρως. Θα σου δώσει
όλες τις σχετικές πληροφορίες. Αργότερα εμείς οι δυο θα συζητήσουμε
αναλυτικά το ρόλο σου».
Η Ρέιτσελ αισθάνθηκε κάτι το ιδιαίτερο στο βλέμμα του Προέδρου και
θυμήθηκε το προαίσθημα του Πίκερινγκ ότι ο Λευκός Οίκος έκρυβε κάποιο
άσο στο μανίκι. Ο Πίκερινγκ, όπως έδειχναν τα πράγματα, είχε δίκιο, ως
συνήθως.
Ο Χέρνεϊ της έκανε νόημα να προχωρήσουν σε ένα παρακείμενο υπόστεγο
αεροσκαφών. «Ακολούθησε με», είπε και άρχισε να κατευθύνεται προς τα εκεί.
Η Ρέιτσελ τον ακολούθησε, μπερδεμένη. Το κτίριο που βρισκόταν μπροστά
τους δεν είχε παράθυρα, ενώ οι πελώριες πόρτες του ήταν ερμητικά κλειστές.
Από ό,τι μπορούσε να δει, η μόνη είσοδος ήταν μια μικρή πλαϊνή πόρτα. Ήταν
μισάνοιχτη. Ο Πρόεδρος την οδήγησε λίγα μέτρα μακριά από την πόρτα κι εκεί
στάθηκε.
«Εγώ δε θα προχωρήσω άλλο», είπε και της ένευσε να συνεχίσει. «Θα μπεις
από κει».
Η Ρέιτσελ δίστασε. «Εσείς δε θα έρθετε;»
«Πρέπει να επιστρέψω στο Λευκό Οίκο. Θα μιλήσουμε σύντομα. Έχεις
κινητό;»
«Φυσικά, κύριε Πρόεδρε».
«Μου το δίνεις;»
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Η Ρέιτσελ έβγαλε το κινητό της και του το έδωσε, υποθέτοντας ότι σκόπευε
να περάσει στη μνήμη κάποιο αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούσε να
τον βρει. Αντίθετα, εκείνος το έβαλε στην τσέπη του.
«Βρίσκεσαι πλέον εκτός δικτύου», είπε ο Πρόεδρος. «Όλες οι υποχρεώσεις
σου στη δουλειά έχουν καλυφθεί. Δε θα μιλήσεις σε κανέναν άλλο σήμερα
χωρίς ρητή άδεια από εμένα ή το διευθυντή της NASA. Έγινα κατανοητός;»
Η Ρέιτσελ έμεινε να τον κοιτάζει. Δηλαδή μόλις τώρα ο Πρόεδρος μου
έκλεψε το τηλέφωνο;
«Όταν ο διευθυντής σε κατατοπίσει σχετικά με την ανακάλυψη, θα σε φέρει
σε επικοινωνία μαζί μου μέσω ασφαλών καναλιών. Θα μιλήσουμε σύντομα.
Καλή τύχη».
Η Ρέιτσελ κοίταξε την πόρτα του υπόστεγου και ένιωσε να την κυριεύει η
ανησυχία.
Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ ακούμπησε καθησυχαστικά το χέρι του στον ώμο της
και της ένευσε προς την πόρτα. «Σε διαβεβαιώνω, Ρέιτσελ, ότι δεν πρόκειται να
μετανιώσεις που θα με βοηθήσεις σε αυτή την υπόθεση».
Χωρίς να πει άλλη λέξη, ο Πρόεδρος κατευθύνθηκε με μεγάλα βήματα προς
το ελικόπτερο που είχε φέρει εκεί τη Ρέιτσελ. Μόλις επιβιβάστηκε,
απογειώθηκαν αμέσως. Δεν κοίταξε πίσω του ούτε μία φορά.

12
Η ΡΕΙΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ στεκόταν μόνη στο κατώφλι του απομονωμένου
υπόστεγου στο Γουάλοπς και προσπαθούσε να διακρίνει κάποια κίνηση μέσα
στο σκοτάδι που επικρατούσε στο εσωτερικό της κατασκευής. Ένιωθε λες και
βρισκόταν στο μεταίχμιο ενός άλλου κόσμου. Ένα δροσερό ρεύμα που μύριζε
ελαφρά μούχλα φύσηξε από το σπηλαιώδες εσωτερικό, σαν να απέπνεε το ίδιο
το κτίριο.
«Είναι κανείς εδώ;» φώναξε, με φωνή που έτρεμε κάπως.
Σιωπή.
Με αυξανόμενη ανησυχία, μπήκε μέσα. Για μια στιγμή δεν έβλεπε τίποτα,
όση ώρα τα μάτια της συνήθιζαν στο ημίφως.
«Η κυρία Σέξτον, υποθέτω», ακούστηκε μια αντρική φωνή ελάχιστα μέτρα
μακριά της.
Η Ρέιτσελ τινάχτηκε και στράφηκε απότομα προς τα εκεί απ' όπου είχε
ακουστεί η φωνή. «Μάλιστα, κύριε».
Διέκρινε με δυσκολία τη φιγούρα ενός άντρα που πλησίαζε προς το μέρος
της.
Όταν τα μάτια της Ρέιτσελ προσαρμόστηκαν στο σκοτάδι, βρέθηκε να
στέκεται πρόσωπο με πρόσωπο με ένα νεαρό γοητευτικό άντρα με σφιγμένο
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σαγόνι, που φορούσε στολή πιλότου της NASA. Ήταν γυμνασμένος και
μυώδης και το στήθος του κάλυπταν διακριτικά.
«Αντισμήναρχος Γουέιν Λουσίτζιαν», είπε ο άντρας. «Λυπάμαι αν σας
τρόμαξα, κυρία μου. Είναι πολύ σκοτεινά εδώ μέσα. Δε μου δόθηκε ακόμη η
ευκαιρία να ανοίξω τις πόρτες του υπόστεγου». Πριν η Ρέιτσελ προλάβει να πει
κάτι, εκείνος πρόσθεσε: «Θα είναι τιμή μου να είμαι ο πιλότος σας σήμερα».
«Πιλότος;» Η Ρέιτσελ τον κοίταξε απορημένη. Τώρα μόλις έφυγε ο
προηγούμενος. «Είμαι εδώ για να συναντήσω το διευθυντή».
«Μάλιστα, κυρία μου. Έχω εντολές να σας μεταφέρω εκεί αμέσως».
Της χρειάστηκε μια στιγμή για να συνειδητοποιήσει αυτό που άκουσε. Κι
όταν το συνειδητοποίησε, ένιωσε εξαπατημένη. Προφανώς την περίμεναν κι
άλλες μετακινήσεις. «Πού βρίσκεται ο διευθυντής;» ρώτησε επιτακτικά,
κουρασμένη από την όλη κατάσταση.
«Δεν έχω αυτή την πληροφορία», απάντησε ο πιλότος. «Θα λάβω τις
συντεταγμένες μόλις απογειωθούμε».
Η Ρέιτσελ ένιωσε ότι της έλεγε την αλήθεια. Ήταν φανερό ότι αυτή και ο
Γουίλιαμ Πίκερινγκ δεν ήταν οι μόνοι που αγνοούσαν τι συνέβαινε εκείνο το
πρωί. Ο Πρόεδρος αντιμετώπιζε ιδιαίτερα σοβαρά το ζήτημα της ασφάλειας και
η Ρέιτσελ ένιωσε άσχημα συνειδητοποιώντας με πόση άνεση την είχε βγάλει
«εκτός δικτύου». Έχω μισή ώρα που έφυγα από την υπηρεσία μου και ήδη έχω
χάσει κάθε τρόπο επικοινωνίας, ενώ ο διευθυντής μου αγνοεί παντελώς πού
βρίσκομαι.
Καθώς στεκόταν απέναντι στον ευθυτενή πιλότο της NASA, η Ρέιτσελ δεν
είχε καμία αμφιβολία ότι το πρόγραμμα της για κείνο το πρωινό ήταν αυστηρά
προκαθορισμένο. Το τρενάκι θα ξεκινούσε κι εκείνη θα ανέβαινε είτε το ήθελε
είτε όχι. Το μόνο ερώτημα ήταν που θα πήγαιναν.
Ο πιλότος κατευθύνθηκε με μεγάλα βήματα προς τον τοίχο και πίεσε ένα
πλήκτρο. Οι συρόμενες πόρτες στην απέναντι πλευρά του υπόστεγου άρχισαν
να ανοίγουν προς τη μια πλευρά. Το φως της μέρας μπήκε σιγά σιγά στο χώρο,
διαγράφοντας το περίγραμμα ενός μεγάλου αντικειμένου στο κέντρο του
υπόστεγου.
Η Ρέιτσελ έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Θεέ μου.
Στο κέντρο του υπόστεγου βρισκόταν ένα απειλητικό μαύρο μακό
αεριωθούμενο. Ήταν το πιο αεροδυναμικό σκάφος που είχε δει ποτέ η Ρέιτσελ.
«Σίγουρα αστειεύεστε», είπε.
«Η συνηθισμένη πρώτη αντίδραση, κυρία μου, όμως το F-14 Tomcat Split—
tail είναι ένα εξαιρετικά αξιόπιστο αεροσκάφος».
Είναι ένας πύραυλος με φτερά.
Ο πιλότος οδήγησε τη Ρέιτσελ προς το σκάφος του. Έκανε ένα νεύμα προς το
διθέσιο πιλοτήριο, «θα καθίσετε στην πίσω θέση''.
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Αλήθεια;» Του χαμογέλασε σφιγμένα. «Κι εγώ που φαντάστηκα ότι θα
θέλατε να πιλοτάρω».
Αφού φόρεσε τη θερμομονωτική φόρμα πτήσης πάνω από τα ρούχα της. η
Ρέιτσελ βρέθηκε να σκαρφαλώνει στο πιλοτήριο. Αδέξια, στριμώχτηκε στο
στενό κάθισμα.
«Προφανώς κανένας πιλότος της NASA δεν έχει μεγάλη περιφέρεια—,
σχολίασε.
Ο πιλότος χαμογέλασε πλατιά καθώς τη βοηθούσε να προσδεθεί. Ύστερα της
φόρεσε μια κάσκα.
«Θα πετάξουμε σε αρκετά μεγάλο ύψος», είπε. «Θα χρειαστείτε οξυγόνο».
Πήρε μια μάσκα οξυγόνου από το ταμπλό που βρισκόταν στο πλάι και άρχισε
να την προσαρμόζει στην κάσκα της.
«Μπορώ να τα καταφέρω», είπε η Ρέιτσελ απλώνοντας τα χέρια και
παίρνοντας τη μάσκα από τον πιλότο.
«Φυσικά, κυρία μου».
Η Ρέιτσελ στριφογύρισε το επιστόμιο μερικές φορές στα χέρια της για να
καταλάβει πώς λειτουργεί και τελικά το πέρασε γύρω από την κάσκα της. Η
αίσθηση της μάσκας ήταν απρόσμενα αφύσικη και άβολη.
Ο αντισμήναρχος την παρατηρούσε όλη εκείνη την ώρα, δείχνοντας να
διασκεδάζει με το θέαμα.
«Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;» τον ρώτησε εκείνη επιτακτικά.
«Κάθε άλλο, κυρία μου». Φάνηκε να προσπαθεί να πνίξει ένα χαμόγελο.
«Υπάρχουν χαρτοσακούλες κάτω από το κάθισμα σας. Οι περισσότεροι
παθαίνουν ναυτία την πρώτη φορά που πετάνε με τέτοιο αεροσκάφος».
«Δε νομίζω να τις χρειαστώ», τον διαβεβαίωσε η Ρέιτσελ, και η φωνή της
ακούστηκε πνιχτή κάτω από τη μάσκα που είχε κολλήσει στο πρόσωπο της.
«Δεν έχω τάση για ναυτία».
Ο πιλότος ανασήκωσε τους ώμους. «Πολλοί καταδρομείς λένε το ίδιο
πράγμα, όμως έχω βρεθεί να καθαρίζω τον εμετό τους από το πιλοτήριο μου».
Η Ρέιτσελ ένευσε αδύναμα. Τέλεια.
«Κάποια ερώτηση προτού ξεκινήσουμε;»
Η Ρέιτσελ δίστασε για μια στιγμή και ύστερα χτύπησε με το δείκτη της τη
μάσκα που πίεζε ανυπόφορα το πιγούνι της. «Μου κόβει την κυκλοφορία του
αίματος. Πώς μπορείτε και φοράτε αυτά τα πράγματα σε μακρινές πτήσεις;»
Ο πιλότος χαμογέλασε υπομονετικά. «Να σας πω, συνήθως δεν τα φοράμε
ανάποδα».
Περιμένοντας μέσα στο αεροπλάνο στην άκρη του διαδρόμου απογείωσης,
με τους κινητήρες να μουγκρίζουν από κάτω της, η Ρέιτσελ ένιωθε σαν σφαίρα
στη θαλάμη όπλου που περίμενε κάποιον να πιέσει τη σκανδάλη. Όταν ο
πιλότος έσπρωξε προς τα εμπρός το μοχλό επιτάχυνσης, οι δίδυμοι κινητήρες
Lockheed 345 του Tomcat βρυχήθηκαν και ο κόσμος ολόκληρος άρχισε να
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σείεται. Μόλις ελευθερώθηκαν τα φρένα, η Ρέιτσελ τινάχτηκε πίσω και
κόλλησε στο κάθισμα της. Το τζετ διέσχισε το διάδρομο και απογειώθηκε μέσα
σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Έξω από το πιλοτήριο, το έδαφος απομακρυνόταν
με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Η Ρέιτσελ έκλεισε τα μάτια ενώ το αεροπλάνο έφευγε προς τον ουρανό σαν
πύραυλος. Αναρωτήθηκε τι είχε κάνει λάθος εκείνο το πρωί. Υποτίθεται ότι
αυτή την ώρα θα έπρεπε να βρίσκεται στο γραφείο της συντάσσοντας
αναφορές. Όμως βρισκόταν σε μια τορπίλη που έμοιαζε να κινείται με
τεστοστερόνη, και ανέπνεε από μάσκα οξυγόνου.
Όταν το Tomcat πήρε οριζόντια θέση στα σαράντα πέντε χιλιάδες πόδια, η
Ρέιτσελ αισθανόταν άβολα. Πίεσε τον εαυτό της να στρέψει αλλού τις σκέψεις
της. Κοιτάζοντας έξω από το πιλοτήριο, είδε τον ωκεανό να εκτείνεται
δεκαπέντε χιλιόμετρα πιο χαμηλά και ξαφνικά ένιωσε ότι βρισκόταν απίστευτα
μακριά από το σπίτι της.
Στην μπροστινή θέση ο πιλότος μιλούσε με κάποιον στον ασύρματο. Όταν
ολοκληρώθηκε η συνομιλία, έκλεισε τον ασύρματο και έστριψε απότομα το
αεροσκάφος αριστερά. Το μαχητικό βρέθηκε σχεδόν κάθετα προς το έδαφος
και η Ρέιτσελ ένιωσε το στομάχι της να κάνει κωλοτούμπες. Τελικά το
αεροπλάνο πήρε ξανά οριζόντια θέση.
Η Ρέιτσελ βόγκηξε. «Ευχαριστώ για την προειδοποίηση, καου-μπόη».
«Λυπάμαι, κυρία μου, αλλά μόλις έλαβα τις απόρρητες συντεταγμένες για τη
συνάντηση σας με το διευθυντή».
«Άφησε με να μαντέψω», είπε η Ρέιτσελ. «Πορεία βόρεια;»
Ο πιλότος φάνηκε να σαστίζει. «Πώς το ξέρετε αυτό;»
Η Ρέιτσελ αναστέναξε. Να δω τι θα έκαναν αυτοί οι πιλότοι χωρίς τους
υπολογιστές. «Είναι εννιά το πρωί, φίλε μου, κι ο ήλιος βρίσκεται στα δεξιά
μας. Πετάμε με κατεύθυνση το Βορρά».
Ακολούθησε σιωπή από την μπροστινή θέση του πιλοτηρίου. «Μάλιστα,
κυρία μου, θα πετάξουμε βόρεια σήμερα το πρωί».
«Και πόσο μακριά θα πάμε;»
Ο πιλότος κοίταξε τις συντεταγμένες του. «Περίπου τρεις χιλιάδες μίλια».
Η Ρέιτσελ ανασηκώθηκε απότομα στο κάθισμα της. «Τι πράγμα!»
Προσπάθησε να φέρει στο μυαλό της το χάρτη, αδυνατώντας ακόμη και να
φανταστεί τι θα μπορούσε να βρίσκεται τόσο βόρεια. «Μιλάμε για πτήση
τεσσάρων ωρών!»
«Με την ταχύτητα που κινούμαστε αυτή τη στιγμή, ναι», είπε ο πιλότος.
«Κρατηθείτε, παρακαλώ».
Πριν η Ρέιτσελ προλάβει να απαντήσει, ο αντισμήναρχος έφερε τα φτερά του
F-14 προς τα πίσω, μειώνοντας την τριβή. Την αμέσως επόμενη στιγμή ένιωσε
το σώμα της να τινάζεται και να κολλάει για δεύτερη φορά στο κάθισμα, καθώς
το αεροπλάνο ανέπτυσσε ταχύτητα λες και ως τότε ήταν ακίνητο. Μέσα σε ένα
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λεπτό έσκιζαν τους αιθέρες με ταχύτητα που άγγιζε τα χίλια πεντακόσια μίλια
την ώρα.
Η Ρέιτσελ ένιωσε να ζαλίζεται. Καθώς προσπερνούσαν ιλιγγιωδώς τα νέφη
που ήταν χαμηλότερα, ένιωσε να την κυριεύει ένα δυσάρεστο αίσθημα ναυτίας.
Στ' αφτιά της άκουσε τη μακρινή ηχώ της φωνής του Προέδρου: Σε
διαβεβαιώνω, Ρέιτσελ, ότι δεν πρόκειται να μετανιώσεις που θα με βοηθηθείς
σε αυτή την υπόθεση.
Βογκώντας, άπλωσε το χέρι της να πάρει τις χαρτοσακούλες. Ποτέ μην
εμπιστεύεσαι πολιτικό.
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Παρότι ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣΕ τη λαϊκή βρομιά των ταξί δημόσιας χρήσης, ο
γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον είχε μάθει να υπομένει κάποιες τέτοιες
ταπεινωτικές στιγμές στην πορεία του προς τη δόξα. Το ρυπαρό κίτρινο
αυτοκίνητο που τον είχε μόλις αφήσει στο χαμηλότερο επίπεδο του γκαράζ του
ξενοδοχείου Purdue πρόσφερε στον Σέξτον κάτι που η πολυτελής λιμουζίνα του
δεν μπορούσε να του δώσει: ανωνυμία.
Διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι το γκαράζ ήταν τελείως έρημο, εκτός από
μερικά σκονισμένα αυτοκίνητα που έσπαγαν τη μονοτονία των αμέτρητων
τσιμεντένιων στύλων. Καθώς διέσχιζε διαγώνια το γκαράζ με τα πόδια, ο
Σέξτον έριξε μια ματιά στο ρολόι του.
Έντεκα και τέταρτο το πρωί. Τέλεια.
Ο άνθρωπος τον οποίο επρόκειτο να συναντήσει ήταν πάντοτε απόλυτος σε
θέματα συνέπειας. Από την άλλη, υπενθύμισε στον εαυτό του ο γερουσιαστής,
αν σκεφτόταν κανείς ποιον εκπροσωπούσε ο άνθρωπος αυτός, είχε το δικαίωμα
να είναι απόλυτος με ό,τι του έκανε κέφι.
Ο Σέξτον είδε το λευκό Ford Windstar σταθμευμένο ακριβώς στην ίδια θέση
που τον περίμενε σε κάθε συνάντηση τους, στην ανατολική γωνία του γκαράζ,
πίσω από μια σειρά κάδων απορριμμάτων. Ο Σέξτον θα προτιμούσε να γίνει
αυτή η συνάντηση σε κάποια σουίτα του ξενοδοχείου, όμως κατανοούσε
απόλυτα την ανάγκη για προφυλάξεις. Οι φίλοι αυτού του ανθρώπου δεν είχαν
φτάσει στην τωρινή τους θέση με το να είναι απρόσεκτοι.
Καθώς ο Σέξτον πλησίαζε στο φορτηγάκι, ένιωσε τη γνώριμη νευρικότητα
που προηγούνταν κάθε τέτοιας συνάντησης. Πίεσε τον εαυτό του να χαλαρώσει
τους ώμους του και κάθισε στη θέση του συνοδηγού χαιρετώντας εύθυμα. Ο
μελαχρινός κύριος που καθόταν στη θέση του οδηγού δε χαμογέλασε. Ήταν
σχεδόν εβδομήντα χρόνων, όμως η σαν πετσί επιδερμίδα του υπονοούσε μια
σκληράδα που ταίριαζε με τη θέση του ως εκπροσώπου μιας στρατιάς
τολμηρών οραματιστών και ανελέητων επιχειρηματιών.
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«Κλείστε την πόρτα», είπε ο άντρας βραχνά.
Ο Σέξτον υπάκουσε, φροντίζοντας να μη δυσαρεστήσει τον κακότροπο
άντρα. Σε τελική ανάλυση, δίπλα του καθόταν ο εκπρόσωπος μιας ομάδας που
έλεγχε τεράστια χρηματικά ποσά, μεγάλο μέρος των οποίων είχαν διατεθεί
πρόσφατα προκειμένου να οδηγήσουν τον Σέντζγουικ Σέξτον στο κατώφλι του
ισχυρότερου πολιτικού αξιώματος στον κόσμο. Οι συναντήσεις αυτές, όπως
είχε αντιληφθεί ο Σέξτον, ήταν λιγότερο συσκέψεις για χάραξη στρατηγικής και
περισσότερο μια μηνιαία υπενθύμιση του πόσο υπόχρεος ήταν ο γερουσιαστής
στους ευεργέτες του. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν την απαίτηση η επένδυση τους
να αποδώσει σημαντικό όφελος. Το «όφελος», όφειλε να παραδεχτεί ο Σέξτον,
ήταν μια απίστευτα τολμηρή απαίτηση, ωστόσο, κι αυτό ίσως ήταν ακόμη πιο
απίστευτο, ήταν κάτι που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει μόλις
καταλάμβανε τη θέση του πίσω από το Οβάλ Γραφείο.
«Να υποθέσω», είπε ο Σέξτον, γνωρίζοντας πόσο άρεσε στο συνομιλητή του
να μπαίνει κατευθείαν στην ουσία, «ότι έγινε μία ακόμη κατάθεση;»
«Σωστά. Και ως συνήθως, θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα
αποκλειστικά για την προεκλογική σας εκστρατεία. Διαπιστώνουμε με
ικανοποίηση ότι οι δημοσκοπήσεις μεταστρέφονται συστηματικά υπέρ σας, και
φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι της εκστρατείας σας διαθέτουν τα χρήματα μας με
αποτελεσματικό τρόπο».
«Αυξάνουμε τη διαφορά με γρήγορους ρυθμούς».
«Όπως σας ανέφερα και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία», είπε ο
ηλικιωμένος κύριος, «έπεισα άλλους έξι να συναντηθούν μαζί σας απόψε».
«Τέλεια». Ο Σέξτον είχε ήδη προγραμματίσει να έχει ελεύθερο το απόγευμα.
Ο άντρας έδωσε ένα φάκελο στον Σέξτον. «Εδώ έχω τις πληροφορίες που
τους αφορούν. Μελετήστε τες. Θέλουν να ξέρουν ότι αντιλαμβάνεστε με
συγκεκριμένο τρόπο τις ανάγκες τους. Θέλουν να ξέρουν ότι αντιμετωπίζετε
θετικά τις θέσεις τους. Προτείνω να τους συναντήσετε στην κατοικία σας».
«Στο σπίτι μου; Μα συνήθως οι συναντήσεις...»
«Κύριε γερουσιαστά, αυτοί οι έξι άντρες διευθύνουν εταιρείες που διαθέτουν
πόρους κατά πολύ μεγαλύτερους από των άλλων που συναντήσατε μέχρι τώρα.
Είναι τα μεγάλα ψάρια, και είναι επιφυλακτικοί. Έχουν να κερδίσουν
περισσότερα, επομένως διακινδυνεύουν περισσότερα. Εργάστηκα εντατικά
προκειμένου να τους πείσω να σας συναντήσουν. Απαιτείται ειδικός χειρισμός.
Κάποια... προσωπική νότα».
Ο Σέξτον ένευσε κοφτά. «Οπωσδήποτε. Μπορώ να κανονίσω μια συνάντηση
στο σπίτι μου».
«Φυσικά, επιθυμούν να είστε εντελώς μόνοι».
«ίδιο κι εγώ».
«Καλή τύχη», είπε ο μελαχρινός κύριος. «Αν η αποψινή συνάντηση εξελιχτεί
θετικά, ίσως να είναι κι η τελευταία. Οι άνθρωποι αυτοί αρκούν για να
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εξασφαλιστεί ό,τι χρειάζεται ώστε η προεκλογική σας εκστρατεία να κάνει την
υπέρβαση».
Αυτό το τελευταίο άρεσε στον Σέξτον. Χαμογέλασε με αυτοπεποίθηση στο
συνομιλητή του. «Με λίγη τύχη, φίλε μου, όταν θα έρθουν οι εκλογές, όλοι μας
θα έχουμε εξασφαλίσει τη νίκη».
«Τη νίκη;» Ο ηλικιωμένος συνοφρυώθηκε, έγειρε προς το μέρος του
γερουσιαστή και τον κοίταξε αυστηρά. «Το να σας οδηγήσουμε στο Λευκό
Οίκο είναι απλώς το πρώτο βήμα προς τη νίκη, κύριε γερουσιαστά. Υποθέτω
ότι δεν το έχετε λησμονήσει αυτό».
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Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ είναι μία από τις μικρότερες προεδρικές κατοικίες στον
κόσμο, με μήκος μόλις πενήντα έξι μέτρων και πλάτος είκοσι οχτώ, ενώ
περιβάλλεται από κήπους που καλύπτουν έκταση μόλις πενήντα πέντε
στρεμμάτων. Το σχέδιο του αρχιτέκτονα Τζέιμς Χόμπαν για ένα πέτρινο κτίριο
που να θυμίζει κουτί με κεκλιμένη οροφή, κιγκλίδωμα και είσοδο
περιστοιχισμένη από κίονες, παρότι υστερούσε σε πρωτοτυπία, επιλέχτηκε από
τους κριτές του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή σχεδίου, οι οποίοι το
επαίνεσαν ως «ελκυστικό, αξιοπρεπές και λειτουργικό».
Ο Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ, ακόμη και μετά τριάμισι χρόνια στο Λευκό Οίκο,
σπάνια ένιωθε ότι βρισκόταν σε οικείο περιβάλλον, περιτριγυρισμένος όπως
ήταν από πολυελαίους, αντίκες και ένοπλους πεζοναύτες. Εκείνη τη στιγμή
όμως, καθώς κατευθυνόταν με μεγάλα βήματα προς τη Δυτική Πτέρυγα, ένιωθε
ζωντάνια και κατά περίεργο τρόπο άνετα, ενώ τα πόδια του κινούνταν
ανάλαφρα πάνω στα πλούσια χαλιά.
Αρκετά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου σήκωσαν το κεφάλι καθώς
πλησίαζε ο Πρόεδρος. Ο Χέρνεϊ ύψωσε το χέρι και τους χαιρέτησε όλους με τα
ονόματα τους. Οι απαντήσεις τους, παρότι ευγενικές, ήταν άτονες και
συνοδεύονταν από σφιγμένα χαμόγελα.
«Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε».
«Πώς είστε, κύριε Πρόεδρε».
«Καλή σας μέρα».
Ενώ ο Πρόεδρος συνέχισε να προχωρεί προς το γραφείο του, ένιωσε
ψιθύρους πίσω από την πλάτη του. Στο Λευκό Οίκο επικρατούσε ηλεκτρισμένη
ατμόσφαιρα. Τις τελευταίες βδομάδες, η απογοήτευση στον αριθμό 1600 της
Πενσιλβάνια Άβενιου είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε ο Χέρνεϊ είχε αρχίσει
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να νιώθει όπως ο πλοίαρχος Μπλάι 10 — σαν τον κυβερνήτη ενός πλοίου που
αγωνιζόταν να μην καταποντιστεί, ενώ το πλήρωμα ήταν έτοιμο για ανταρσία.
Ο Πρόεδρος δεν τους κατηγορούσε. Το επιτελείο του είχε εργαστεί
εξοντωτικά για να τον στηρίξει στις επερχόμενες εκλογές, και τώρα, τελείως
ξαφνικά, ο Πρόεδρος έδινε την εντύπωση να τα έχει τελείως χαμένα.
Σύντομα θα καταλάβουν, σκέφτηκε ο Χέρνεϊ. Σύντομα θα γίνω ξανά ο
ήρωάς τους. Λυπόταν που ήταν υποχρεωμένος να κρατήσει μυστικά από τους
εργάτες του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η μυστικότητα ήταν
απολύτως απαραίτητη για την επιτυχία. Και όταν έπρεπε να κρατήσει μυστικά,
ο Λευκός Οίκος αποδεικνυόταν το μεγαλύτερο σουρωτήρι στην αμερικανική
πρωτεύουσα.
Ο Χέρνεϊ έφτασε στον προθάλαμο έξω από το Οβάλ Γραφείο και χαιρέτησε
εύθυμα τη γραμματέα του. «Στις ομορφιές σου είσαι σήμερα, Ντολόρες».
«Κι εσείς, κύριε Πρόεδρε», είπε εκείνη κοιτάζοντας το τελείως ανεπίσημο
ντύσιμο του με απροκάλυπτη αποδοκιμασία.
Ο Χέρνεϊ χαμήλωσε τη φωνή του. «Θα ήθελα να μου κανονίσεις μία
συνάντηση».
«Με ποιον, κύριε Πρόεδρε;»
«Με ολόκληρο το προσωπικό του Λευκού Οίκου».
Η γραμματέας σήκωσε απότομα το κεφάλι της. «Με ολόκληρο το
προσωπικό, κύριε Πρόεδρε; Και με τους εκατόν σαράντα πέντε»;
«Ακριβώς».
Η γυναίκα έδειξε ανήσυχη. «Εντάξει. Να το κανονίσω για... την αίθουσα
ενημέρωσης;»
Ο Χέρνεϊ ένευσε αρνητικά. «Όχι. Ας το οργανώσουμε στο γραφείο μου».
Η γραμματέας τον κοίταξε τώρα τελείως χαμένη. «Θέλετε να έρθει όλο το
προσωπικό στο Οβάλ Γραφείο;»
«Ακριβώς».
«Όλοι μαζί. κύριε Πρόεδρε;»
«Γιατί όχι; Κανόνισε το για τις τέσσερις το απόγευμα».
Η γυναίκα ένευσε, λες και έκανε το χατίρι σε άτομο ψυχικά διαταραγμένο.
«Πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Και το θέμα της συνάντησης θα είναι...»
«Απόψε θα κάνω μια σημαντική ανακοίνωση στον αμερικανικό λαό. θέλω οι
συνεργάτες μου να την ακούσουν πρώτοι».
Αξιωματικός του βρετανικού Ναυτικού, ο Γουίλιαμ Μπλάι (1754—1817), ως πλοίαρχος
του εμπορικού Bounty, βρέθηκε το 1789 αντιμέτωπος με ανταρσία. Οι στασιαστές τον
εγκατέλειψαν σε μια βάρκα, μαζί με δεκαοχτώ άντρες που παρέμειναν πιστοί σε αυτόν. Οι
εξαιρετικές ικανότητες του Μπλάι επέτρεψαν στον ίδιο και στους συντρόφους του να
καλύψουν τρεις χιλιάδες εξακόσια μίλια και να φτάσουν στην ολλανδική αποικία Τιμόρ, από
όπου επέστρεψαν στην Αγγλία. (Σ.Τ.Μ.)
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Ξαφνικά το πρόσωπο της γραμματέως έγινε μια μάσκα απογοήτευσης, λες
και περίμενε το αναπόφευκτο από καιρό. Χαμήλωσε τη φωνή της. «Κύριε
Πρόεδρε, θα αποσυρθείτε από τη διεκδίκηση δεύτερης θητείας;»
Ο Χέρνεϊ ξέσπασε σε γέλια. «Κάθε άλλο, Ντολόρες. Ετοιμάζομαι για τη
μάχη!»
Εκείνη δε φάνηκε να πείθεται. Όλα τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης
σχολίαζαν ότι ο Πρόεδρος Χέρνεϊ εγκατέλειπε τον αγώνα.
Της έκλεισε καθησυχαστικά το μάτι. «Ντολόρες, εργάστηκες καταπληκτικά
όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε εδώ και θα συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό για τα
επόμενα τέσσερα. Θα κρατήσουμε το Λευκό Οίκο. Το ορκίζομαι».
Η γραμματέας του έδειχνε να θέλει να το πιστέψει. «Πολύ καλά, κύριε
Πρόεδρε. Θα ενημερώσω το προσωπικό. Για τις τέσσερις το απόγευμα».
Μπαίνοντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζακ Χέρνεϊ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει
ένα χαμόγελο καθώς φαντάστηκε όλους τους συνεργάτες του να περιμένουν
στριμωγμένοι στο μάλλον μικρό δωμάτιο.
Παρότι αυτό το σπουδαίο γραφείο είχε αποκτήσει διάφορα παρατσούκλια
στην πορεία των χρόνων —το Μέρος, η Φωλιά του Ντικ, το Υπνοδωμάτιο του
Κλίντον—, εκείνο που προτιμούσε ο Χέρνεϊ ήταν «η Αστακοπαγίδα». Του
φαινόταν το πιο ταιριαστό. Κάθε φορά που κάποιος νεοφερμένος έμπαινε στο
Οβάλ Γραφείο, η πρώτη του αίσθηση ήταν εκείνη του αποπροσανατολισμού. Η
συμμετρία του δωματίου, οι ελαφρώς κυρτοί τοίχοι, οι διακριτικά
τοποθετημένες πόρτες, όλα αυτά προκαλούσαν στους επισκέπτες ένα αίσθημα
ζάλης, σαν να τους είχαν δέσει τα μάτια και να τους στριφογύριζαν. Συχνά,
έπειτα από μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο μεγαλόσχημος
προσκεκλημένος σηκωνόταν, αντάλλασσε χειραψία με τον Πρόεδρο και
κατευθυνόταν προς την πόρτα της αποθήκης. Ανάλογα με το πώς είχε πάει η
συνάντηση, ο Χέρνεϊ θα επέλεγε είτε να σταματήσει εγκαίρως τον καλεσμένο
του είτε να παρακολουθήσει μειδιώντας τον επισκέπτη να γελοιοποιείται.
Ο Χέρνεϊ πίστευε ανέκαθεν ότι το πιο επιβλητικό στοιχείο στο Οβάλ
Γραφείο ήταν ο πολύχρωμος αμερικανικός αετός που αποτυπωνόταν στο οβάλ
χαλί του δωματίου. Στο αριστερό του πόδι ο αετός έσφιγγε ένα κλαδί ελιάς και
στο δεξιό μερικά βέλη. Ελάχιστα άτομα εκτός του Λευκού Οίκου γνώριζαν ότι
σε καιρούς ειρήνης ο αετός είχε το κεφάλι του στραμμένο αριστερά, προς το
κλαδί της ελιάς. Σε περίοδο πολέμου, όμως, κατά μυστηριώδη τρόπο ο αετός
κοιτούσε δεξιά, προς τα βέλη. Το προσωπικό του Λευκού Οίκου αναρωτιόταν
συχνά πώς γινόταν αυτό το πράγμα, αφού παραδοσιακά την απάντηση
γνώριζαν μόνο ο Πρόεδρος και ο επικεφαλής του προσωπικού καθαριότητας. Η
αλήθεια πίσω από το μυστηριώδη αετό, όπως ανακάλυψε ο Χέρνεϊ, ήταν
απογοητευτικά κοινή. Ένας αποθηκευτικός χώρος στο υπόγειο φιλοξενούσε ένα
δεύτερο οβάλ χαλί, το οποίο άλλαζαν οι υπεύθυνοι ανάλογα με τις περιστάσεις
μέσα στη νύχτα.
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Τώρα, καθώς ο Χέρνεϊ κοιτούσε το γαλήνιο αετό, που είχε το κεφάλι
στραμμένο αριστερά, χαμογέλασε και σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να αλλάξει
τα χαλιά προς τιμήν του μικρού πολέμου που ήταν έτοιμος να εξαπολύσει
εναντίον του γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον.

15
H ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΛΤΑ των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων είναι η μόνη
μάχιμη μονάδα οι ενέργειες της οποίας καλύπτονται από πλήρη προεδρική
ασυλία απέναντι στο νόμο.
Το Προεδρικό Διάταγμα 25 χορηγεί στους στρατιώτες της Δύναμης Δέλτα
«απαλλαγή από κάθε νομική ευθύνη», στην οποία συμπεριλαμβάνεται η
εξαίρεση τους από το Νόμο Περί Συγκρότησης Αποσπάσματος του 1876,
σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε οποιονδήποτε
χρησιμοποιεί το στρατό για προσωπικό όφελος, για επιβολή της τάξης εντός
των συνόρων της χώρας ή για μη εγκεκριμένες μυστικές αποστολές. Τα μέλη
της Δύναμης Δέλτα επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια από το προσωπικό της
Ομάδας Ανάπτυξης Συστημάτων Μάχης (CAG), 11 έναν απόρρητο οργανισμό
που αποτελεί μέλος της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και έχει έδρα στο
Φορτ Μπραγκ, στη Νότια Καρολίνα. Οι στρατιώτες της Δύναμης Δέλτα είναι
εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, ειδικοί στις επιχειρήσεις SWAT, 12 στις οποίες
χρησιμοποιούνται ειδικά όπλα και τακτικές, στη διάσωση ομήρων, στις
αιφνιδιαστικές επιδρομές και στην εξόντωση εχθρικών μυστικών δυνάμεων.
Επειδή οι αποστολές της Δύναμης Δέλτα συνήθως χαρακτηρίζονται από
υψηλό επίπεδο μυστικότητας, η συνήθης πολυεπίπεδη διοικητική αλυσίδα
συχνά παρακάμπτεται και προτιμάται το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης,
όπου υπάρχει ένας και μόνο ελεγκτής, ο οποίος έχει την εξουσία να κατευθύνει
τη μονάδα όπως ο ίδιος ή η ίδια κρίνει σκόπιμο. Ο ελεγκτής είναι συνήθως
κάποιος στρατιωτικός ή κυβερνητικός παράγοντας με αρκούντως υψηλό βαθμό
ή επιρροή ώστε να διευθύνει την αποστολή. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο
ελεγκτής τους, οι αποστολές της Δύναμης Δέλτα χαρακτηρίζονται ως άκρως
απόρρητες και μόλις ολοκληρωθεί κάποια αποστολή τα μέλη της Δύναμης
Δέλτα δεν αναφέρονται ποτέ ξανά σε αυτή. ούτε μεταξύ τους ούτε σε κάποιον
από τους διοικητές τους στον κλάδο των Ειδικών Επιχειρήσεων.
Πετάμε. Πολεμάμε. Ξεχνάμε.
Η ομάδα Δέλτα που είχε πάρει θέσεις βόρεια του ογδοηκοστού δεύτερου
παράλληλου δεν πετούσε, ούτε πολεμούσε. Απλώς παρακολουθούσε.
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Ο Δέλτα-Ένα όφειλε να παραδεχτεί ότι η συγκεκριμένη ήταν από τις πιο
ασυνήθιστες αποστολές, όμως είχε μάθει από καιρό να μην εκπλήσσεται ό,τι
και αν καλούνταν να κάνει. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχε συμμετάσχει σε
διασώσεις ομήρων στη Μέση Ανατολή, στον εντοπισμό και στην
εξουδετέρωση τρομοκρατικών πυρήνων που δρούσαν εντός των Ηνωμένων
Πολιτειών, ακόμη και στη διακριτική εξόντωση αρκετών επικίνδυνων ατόμων,
αντρών και γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόλις τον περασμένο μήνα η
ομάδα Δέλτα στην οποία είχε συμμετάσχει είχε χρησιμοποιήσει ένα ιπτάμενο
μικρορομπότ για να προκαλέσει θανατηφόρα καρδιακή προσβολή σε έναν
ιδιαίτερα
αδίστακτο
Νοτιαμερικανό
βαρόνο
των
ναρκωτικών.
Χρησιμοποιώντας ένα μικρορομπότ εφοδιασμένο με μια βελόνα από τιτάνιο με
πάχος τρίχας, η οποία περιείχε ένα ισχυρό αγγειοσυσταλτικό, ο Δέλτα Δύο είχε
κατευθύνει τη συσκευή στο σπίτι του άντρα μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο
του δευτέρου ορόφου, είχε εντοπίσει το υπνοδωμάτιο του θύματος και του είχε
τρυπήσει τον ώμο ενώ κοιμόταν. Το μικρορομπότ είχε φύγει από το παράθυρο
και είχε επιστρέψει στο χειριστή του προτού ξυπνήσει ο άντρας απ' τους πόνους
στο στήθος. Η ομάδα Δέλτα επέστρεφε αεροπορικώς στη βάση της την ώρα
που η σύζυγος του θύματος τηλεφωνούσε για ασθενοφόρο.
Κανένα σημάδι παραβίασης της κατοικίας.
Θάνατος από φυσικά αίτια.
Η τέλεια εκτέλεση.
Πιο πρόσφατα, ένα άλλο μικρορομπότ το οποίο είχαν εγκαταστήσει στο
γραφείο εξέχοντος γερουσιαστή για να παρακολουθεί τις ιδιωτικές συναντήσεις
του είχε καταγράψει εικόνες μιας αισθησιακής ερωτικής συνεύρεσης. Η ομάδα
Δέλτα αναφερόταν αστειευόμενη σε εκείνη την αποστολή ως «Διείσδυση πίσω
από τις εχθρικές γραμμές».
Τώρα, έχοντας περάσει τις τελευταίες δέκα μέρες εγκλωβισμένος σε μια
σκηνή παρακολουθώντας το στόχο του, ο Δέλτα-Ένα ανυπομονούσε να
τελειώσει αυτή η αποστολή.
Παραμείνετε κρυμμένοι.
Παρακολουθήστε την κατασκευή — εσωτερικά και εξωτερικά.
Αναφέρετε στον ελεγκτή σας οποιαδήποτε απρόσμενη εξέλιξη.
Ο Δέλτα-Ένα είχε εκπαιδευτεί να μη νιώθει ποτέ το παραμικρό συναίσθημα
σε σχέση με τις αποστολές του. Η συγκεκριμένη όμως σίγουρα είχε κάνει την
καρδιά του να χτυπήσει δυνατότερα στην αρχική ενημέρωση που είχε
παρακολουθήσει μαζί με την ομάδα του. Η ενημέρωση ήταν «απρόσωπη»,
καθώς όλες οι πληροφορίες για τις φάσεις της αποστολής τους δόθηκαν μέσω
ασφαλών ηλεκτρονικών καναλιών. Ο Δέλτα-Ένα δε συνάντησε ποτέ τον
ελεγκτή που ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση.
Ο Δέλτα-Ένα ετοίμαζε ένα αφυδατωμένο γεύμα πρωτεϊνών, όταν το ρολόι
του χτύπησε ταυτόχρονα με τα ρολόγια των δύο συντρόφων του. Μέσα σε λίγα
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δευτερόλεπτα η κρυπτογραφική συσκευή επικοινωνίας που βρισκόταν δίπλα
του ενεργοποιήθηκε, καθώς λάμβανε σήμα. Άφησε αμέσως αυτό που έκανε και
σήκωσε τη φορητή συσκευή. Οι άλλοι δυο άντρες τον παρακολουθούσαν
σιωπηλοί.
«Δέλτα-Ένα», είπε μιλώντας στο δέκτη.
Οι δυο λέξεις ελέγχθηκαν αυτοστιγμεί από το λογισμικό αναγνώρισης φωνής
που ήταν εγκατεστημένο στη συσκευή. Στη συνέχεια σε κάθε λέξη δινόταν ένας
αριθμός αναφοράς, ο οποίος κρυπτογραφούνταν και αποστελλόταν μέσω
δορυφόρου στο άτομο που είχε καλέσει. Τότε, σε μια ανάλογη συσκευή του
καλούντος, οι αριθμοί αποκρυπτογραφούνταν και διερμηνεύονταν ξανά σε
λέξεις με τη χρήση ενός προκαθορισμένου λεξικού που είχε τη δυνατότητα
αυτόματης αλλαγής της σειράς των λέξεων. Κατόπιν οι λέξεις προφέρονταν
από μια συνθετική φωνή. Συνολική καθυστέρηση ογδόντα χιλιοστά του
δευτερολέπτου.
«Ελεγκτής εδώ», είπε το άτομο που διηύθυνε την επιχείρηση. Ο ρομποτικός
επιτονισμός της συσκευής ήταν απόκοσμος — ανόργανος και ανδρόγυνος.
«Κατάσταση επιχείρησης;»
«Τα πάντα βαδίζουν βάσει του σχεδίου», απάντησε ο Δέλτα-Ένα.
«Έξοχα. Έχω νέα στοιχεία για το χρονικό πλαίσιο. Οι πληροφορίες
δημοσιοποιούνται απόψε, στις οχτώ το βράδυ ώρα Ανατολικής Ακτής».
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε το χρονόμετρο του. Μόλις οχτώ ώρες ακόμη. Η
αποστολή του θα τελείωνε σύντομα. Αυτό ήταν ενθαρρυντικό.
«Υπάρχει μια εξέλιξη», είπε ο ελεγκτής. «Ένας νέος παίκτης μπήκε στην
αρένα».
«Ποιος νέος παίκτης;»
Ο Δέλτα-Ένα άκουσε την απάντηση. Ενδιαφέρον ρίσκο. Κάποιος εκεί έξω τα
έπαιζε όλα για όλα. «Πιστεύετε ότι μπορούμε να την εμπιστευτούμε;»
«Θα πρέπει να την παρακολουθείτε στενά».
«Κι αν δημιουργηθεί πρόβλημα;»
Δεν υπήρξε κανένας δισταγμός στην άλλη άκρη της γραμμής. «Οι διαταγές
σας ισχύουν».
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Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ πετούσε με κατεύθυνση το Βορρά εδώ και
περισσότερο από μία ώρα. Με εξαίρεση μια φευγαλέα εικόνα των ανατολικών
ακτών του Καναδά, δεν είχε δει τίποτ' άλλο πέρα από θάλασσα κάτω από το F14 σε όλη τη διάρκεια της πτήσης.
Γιατί έπρεπε να είναι νερό; σκέφτηκε μορφάζοντας. Η Ρέιτσελ είχε πέσει σε
μια παγωμένη λίμνη ενώ έκανε πατινάζ όταν ήταν εφτά χρόνων. Εγκλωβισμένη
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κάτω από την επιφάνεια, ήταν σίγουρη ότι θα πέθαινε. Τα δυνατά χέρια της
μητέρας της κατάφεραν να τραβήξουν το τρεμάμενο σώμα της μικρής έξω από
το νερό. Έπειτα από εκείνη τη φρικτή εμπειρία, η Ρέιτσελ είχε αγωνιστεί να
ξεπεράσει την επίμονη υδροφοβία που την είχε καταλάβει και την έκανε να
αισθάνεται άβολα με τις μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, και κυρίως με το κρύο
νερό. Σήμερα, με το Βόρειο Ατλαντικό να εκτείνεται ως εκεί που έφτανε το
μάτι, οι παιδικοί της φόβοι άρχιζαν να επιστρέφουν.
Μόνο όταν ο πιλότος επικοινώνησε με την αεροπορική βάση Θούλη στη
βόρεια Γροιλανδία για να ελέγξει τις συντεταγμένες του κατάλαβε η Ρέιτσελ
πόσο μακριά είχαν ταξιδέψει. Βρίσκομαι πάνω απ' τον Αρκτικό Κύκλο; Η
αποκάλυψη αυτή επέτεινε την ανησυχία της. Πού με πηγαίνουν; Τι ανακάλυψε
η ΝASA; Σύντομα η αχανής γκρίζα και μπλε επιφάνεια που εκτεινόταν από
κάτω γέμισε με χιλιάδες λαμπερές λευκές κουκκίδες.
Παγόβουνα.
Η Ρέιτσελ είχε δει παγόβουνα μόνο μία φορά ως τότε, πριν από έξι χρόνια,
όταν η μητέρα της την έπεισε να τη συνοδέψει σε μια κρουαζιέρα μόνο οι δυο
τους στην Αλάσκα. Η Ρέιτσελ είχε προτείνει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για
διακοπές στη στεριά, αλλά η μητέρα της επέμενε. «Ρέιτσελ, καλή μου», της είχε
πει, «τα δυο τρίτα του πλανήτη καλύπτονται με νερό, και αργά η γρήγορα θα
πρέπει να μάθεις να το αντιμετωπίζεις». Η κυρία Σέξτον ήταν μια ακατάβλητη
εκπρόσωπος της Νέας Αγγλίας, αποφασισμένη να μεγαλώσει μια δυνατή κόρη.
Εκείνη η κρουαζιέρα ήταν το τελευταίο ταξίδι που πήγαν μαζί η Ρέιτσελ και
η μητέρα της.
Κάθριν Γουέντγουερθ Σέξτον. Η Ρέιτσελ ένιωσε ξαφνικά μοναξιά. 'Όπως ο
αέρας σφύριζε μανιασμένα έξω από το πιλοτήριο, οι αναμνήσεις επέστρεψαν με
καταιγιστική ορμή, ταράζοντας τη όπως πάντα. Την τελευταία φορά που
μίλησαν ήταν από το τηλέφωνο, το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Λυπάμαι πολύ, μαμά», είπε η Ρέιτσελ, τηλεφωνώντας στο σπίτι της από το
χιονισμένο αεροδρόμιο Ο'Χέιρ του Σικάγου. «Το ξέρω ότι η οικογένεια μας δεν
πέρασε ποτέ την Ημέρα των Ευχαριστιών χωριστά. Φαίνεται ότι φέτος θα είναι
η πρώτη μας φορά». Η μητέρα της Ρέιτσελ ακούστηκε συντετριμμένη.
«Περίμενα με τόση ανυπομονησία να σε δω».
Κι εγώ, μαμά. Να με σκέφτεσαι που θα τρώω τα φαγητά του αεροδρομίου,
ενώ εσύ με τον μπαμπά θα έχετε μπροστά σας τη γαλοπούλα».
Ακολούθησε παύση στη γραμμή. «Ρέιτσελ, δε σκόπευα να σου το πω πριν
έρθεις, αλλά ο πατέρας σου λέει ότι έχει πάρα πολλή δουλειά και δε θα
καταφέρει να βρίσκεται στο σπίτι φέτος. Θα μείνει στη σουίτα του στην
Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο».
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«Τι πράγμα;» Η έκπληξη της Ρέιτσελ έδωσε αμέσως τη θέση της στο θυμό.
«Μα είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών! Η Γερουσία έχει όψει τις εργασίες της.
Δε θέλει ούτε δύο ώρες για να φτάσει στο . Θα έπρεπε να βρίσκεται μαζί σου!»
«Το ξέρω. Λέει ότι είναι εξαντλημένος και δεν αντέχει να οδηγήσει.
Αποφάσισε ότι πρέπει να περάσει το Σαββατοκύριακο παρέα με τις δουλειές
που τρενάρει τόσο καιρό».
Δουλειές; Η Ρέιτσελ αμφέβαλλε. Μια πιθανότερη εξήγηση ήταν ότι ο
γερουσιαστής Σέξτον θα περνούσε το Σαββατοκύριακο παρέα με κάποια άλλη
γυναίκα. Οι απιστίες του, παρότι διακριτικές, ήταν χρόνια κατάσταση. Η κυρία
Σέξτον δεν ήταν ανόητη, όμως οι εξωσυζυγικές σχέσεις του άντρα της
ακολουθούνταν πάντοτε από αληθοφανείς δικαιολογίες και πληγωμένες
αντιδράσεις στον παραμικρό υπαινιγμό ότι της ήταν άπιστος. Τελικά η κυρία
Σέξτον δεν μπορούσε να δει άλλη λύση απ' το να πνίξει τον πόνο της και να
κάνει τα στραβά μάτια. Παρότι η Ρέιτσελ είχε παροτρύνει τη μητέρα της να
σκεφτεί το διαζύγιο, η Κάθριν Γουέντγουερθ Σέξτον ήταν μια γυναίκα που
κρατούσε το λόγο της. Μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος, έλεγε στη Ρέιτσελ. Ο
πατέρας σον μου χάρισε εσένα —μια πανέμορφη κόρη— και γι αυτό τον
ευχαριστώ. Θα κληθεί να απολογηθεί για τις πράξεις του σε κάποια ανώτερη
δύναμη μια μέρα.
Η Ρέιτσελ στεκόταν όρθια στο αεροδρόμιο, με μάτια βουρκωμένα. «Μα αυτό
σημαίνει ότι θα είσαι ολομόναχη την Ημέρα των Ευχαριστιών!» Ένιωσε
ναυτία. Το να εγκαταλείψει ο γερουσιαστής την οικογένεια του μια τέτοια μέρα
ήταν κάτι το ανήκουστο, ακόμη και για τα δικά του μέτρα.
«Σκέφτομαι...» είπε η κυρία Σέξτον φανερά απογοητευμένη αλλά
αποφασιστικά. «Δε γίνεται ν' αφήσω όλο αυτό το φαγητό να πάει χαμένο. Θα
πάω με το αυτοκίνητο στη θεία Αν. Πάντοτε μας προσκαλεί να γιορτάσουμε
μαζί της την Ημέρα των Ευχαριστιών. Θα της τηλεφωνήσω αμέσως τώρα».
Η Ρέιτσελ χάρηκε, αν και αυτό δεν την έκανε να νιώσει λιγότερες τύψεις.
«Εντάξει. Θα έρθω στο σπίτι όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σ' αγαπάω, μαμά».
«Καλή πτήση, μωρό μου».
Ήταν δέκα και μισή εκείνο το βράδυ όταν το ταξί της Ρέιτσελ έφτασε
επιτέλους στον ελικοειδή ιδιωτικό δρόμο της πολυτελούς έπαυλης των Σέξτον.
Αμέσως η Ρέιτσελ κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τρία περιπολικά ήταν
σταθμευμένα στο δρόμο του σπιτιού της. Υπήρχαν ακόμη αρκετά βαν
τηλεοπτικών σταθμών. Όλα τα φώτα στο σπίτι ήταν αναμμένα. Η Ρέιτσελ
όρμησε μέσα, νιώθοντας την καρδιά της να χτυπάει ξέφρενα. Ένας
αστυνομικός της Πολιτείας της Βιρτζίνια τη συνάντησε στην είσοδο. Το
πρόσωπο του ήταν σκυθρωπό. Δε χρειάστηκε να πει λέξη. Η Ρέιτσελ ήξερε.
Είχε συμβεί κάποιο ατύχημα. Είχε βρέξει και ο δρόμος είχε παγώσει και
γλιστρούσε», είπε ο αστυνομικός. «Η μητέρα σας έχασε τον έλεγχο και έπεσε
σε μια δασωμένη χαράδρα. Λυπάμαι. Σκοτώθηκε επιτόπου». Η Ρέιτσελ
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μούδιασε ολόκληρη. Ο πατέρας της είχε επιστρέψει αμέσως μόλις
πληροφορήθηκε το περιστατικό κι εκείνη τη στιγμή έδινε μια μικρή συνέντευξη
Τύπου στο καθιστικό, ανακοινώνοντας με στωικότητα ότι η σύζυγος του είχε
χάσει τη ζωή της σε τροχαίο, επιστρέφοντας από το εορταστικό δείπνο στο
οποίο ήταν με την οικογένειά της.
Η Ρέιτσελ στεκόταν παράμερα, κλαίγοντας με λυγμούς σε όλη τη διάρκεια
της συνέντευξης. Το μόνο που εύχομαι», είπε ο πατέρας της στα μέσα
ενημέρωσης με μάτια βουρκωμένα, «ήταν να μπορούσα να βρίσκομαι στο σπίτι
αυτό το Σαββατοκύριακο. Δε θα είχε συμβεί αυτή η τραγωδία».
Αυτό έπρεπε να το είχες σκεφτεί πριν από χρόνια, αναλογίστηκε η Ρέιτσελ,
νιώθοντας την απέχθεια της για τον πατέρα της να δυναμώνει κάθε στιγμή που
περνούσε.
Από κείνη τη μέρα η Ρέιτσελ απομακρύνθηκε από τον πατέρα της με τον
τρόπο που δεν είχε τολμήσει να κάνει η μητέρα της. Ο γερουσιαστής δε φάνηκε
να νοιάζεται καθόλου. Ξαφνικά ήταν πολύ απασχολημένος με την προσπάθεια
του να εκμεταλλευτεί το θάνατο της συζύγου του για να αρχίσει να φλερτάρει
με την ιδέα να τον θέσει το κόμμα του υποψήφιο για την προεδρία. Οι ψήφοι
από συμπόνια ήταν ευπρόσδεκτοι.
Τρία χρόνια αργότερα, ακόμη και από απόσταση, ο γερουσιαστής κατόρθωνε
να γεμίζει τη ζωή της Ρέιτσελ με μοναξιά. Η επιλογή του να διεκδικήσει το
Λευκό Οίκο είχε βάλει επ' αόριστον στο περιθώριο τα όνειρα της Ρέιτσελ να
γνωρίσει έναν άντρα και να κάνει οικογένεια. Ήταν πολύ ευκολότερο για κείνη
να αποσυρθεί τελείως από το παιχνίδι παρά να αντιμετωπίζει έναν ατελείωτο
χείμαρρο από μνηστήρες διψασμένους για πολιτική δύναμη που ήλπιζαν να
τυλίξουν μια συναισθηματικά ευάλωτη μελλοντική «πρώτη κόρη» όσο εκείνη
κινούνταν ακόμη στους κύκλους τους.
Έξω από το F-14. το φως της μέρας άρχιζε να χάνεται. Στον Αρκτικό Κύκλο
ήταν τέλη του χειμώνα, μια περίοδος διαρκούς σκότους. Η Ρέιτσελ
συνειδητοποίησε ότι πετούσε προς ένα μέρος όπου ήταν συνέχεια νύχτα.
Καθώς κυλούσαν τα λεπτά, ο ήλιος χάθηκε τελείως πίσω από τον ορίζοντα.
Συνέχισαν να πετάνε με κατεύθυνση το Βορρά, και μια φωτεινή Σελήνη τριών
τετάρτων έκανε την εμφάνιση της, λάμποντας κατάλευκη στον κρυστάλλινο
αρκτικό αέρα. Χαμηλά από κάτω τοις, τα κύματα του ωκεανού λαμπύριζαν και
τα παγόβουνα έμοιαζαν με διαμάντια ραμμένα σε σκούρο τούλι.
Τελικά η Ρέιτσελ διέκρινε το αχνό περίγραμμα της στεριάς. Όμως δεν ήταν
αυτό που περίμενε. Μπροστά από το αεροπλάνο είχε αρχίσει να φαίνεται μια
πανύψηλη χιονισμένη οροσειρά.
«Βουνά;» ρώτησε η Ρέιτσελ μπερδεμένη. «Υπάρχουν βουνά βόρεια της
Γροιλανδίας;»
«Προφανώς», είπε ο πιλότος, που ακούστηκε εξίσου κατάπληκτος.
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Μόλις το ρύγχος του F-14 βούτηξε προς τα κάτω, η Ρέιτσελ ένιωσε ένα
αλλόκοτο αίσθημα σαν να έχανε το βάρος της. Σ' όλο αυτό το συνεχές βουητό
που πλημμύριζε τα αφτιά της, ξεχώρισε έναν επαναλαμβανόμενο ηλεκτρονικό
βόμβο στο πιλοτήριο. Ο πιλότος μάλλον είχε εντοπίσει κάποιο ηλεκτρονικό
φάρο και ακολουθούσε το σήμα του.
Καθώς κατέβαιναν από τα τρεις χιλιάδες πόδια, η Ρέιτσελ παρατηρούσε το
επιβλητικό τοπίο που ήταν λουσμένο στο σεληνόφως. Ανάμεσα στα ριζά των
βουνών ήταν ορατή μια εκτεταμένη χιονισμένη κοιλάδα. Εκτεινόταν με χάρη
προς την κατεύθυνση της θάλασσας σε μήκος περίπου δεκαπέντε χιλιομέτρων
και κατέληγε σε μια απότομη επιφάνεια από πάγο που έπεφτε κάθετα στον
ωκεανό.
Τότε ήταν που το είδε η Ρέιτσελ. Ένα θέαμα που όμοιο του δεν είχε δει σε
κανένα μέρος του κόσμου. Στην αρχή σκέφτηκε ότι το σεληνόφως της έπαιζε
παιχνίδια. Μισόκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να διακρίνει καλύτερα την
παγωμένη έκταση, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που έβλεπε.
Όσο χαμηλότερα κατέβαινε το αεροπλάνο τόσο πιο ευκρινής γινόταν η εικόνα.
Τι στην ευχή...,,,
Η κοιλάδα πάνω απ' την οποία πετούσαν ήταν ραβδωτή... λες και κάποιος
είχε ζωγραφίσει πάνω στο χιόνι τρεις πελώριες ασημένιες λωρίδες. Οι
γυαλιστερές ραβδώσεις εκτείνονταν παράλληλα με τον γκρεμό της ακτής. Η
οπτική παραίσθηση αποκαλύφτηκε μόνο όταν το αεροπλάνο κατέβηκε
χαμηλότερα από τα πεντακόσια πόδια. Οι τρεις ασημένιες λωρίδες ήταν βαθιές
τάφροι, καθεμία με πλάτος μεγαλύτερο των τριάντα μέτρων. Οι τάφροι είχαν
γεμίσει με νερό που είχε παγώσει, σχηματίζοντας φαρδιά ασημένια κανάλια
που εκτείνονταν παράλληλα κατά μήκος της κοιλάδας. Οι λευκές πτυχές
ανάμεσα τους ήταν ψηλά αναχώματα από στοιβαγμένο χιόνι.
Καθώς κατέβαιναν προς την κοιλάδα, το αεροπλάνο έπεσε σε δυνατό ρεύμα
αέρα κι άρχισε να τραντάζεται βίαια. Η Ρέιτσελ άκουσε τις ρόδες να
κατεβαίνουν, αλλά ακόμη δεν έβλεπε το διάδρομο προσγείωσης. Καθώς ο
πιλότος αγωνιζόταν να διατηρήσει τον έλεγχο του σκάφους, η Ρέιτσελ διέκρινε
δυο σειρές από φώτα που αναβόσβηναν αριστερά και δεξιά από την τελευταία
παγωμένη τάφρο. Συνειδητοποίησε με φρίκη τι ετοιμαζόταν να κάνει ο πιλότος.
«Θα προσγειωθούμε πάνω στον πάγο;» απαίτησε να μάθει.
Ο πιλότος δεν απάντησε. Είχε συγκεντρώσει την προσοχή του στον άνεμο
που μαστίγωνε την άτρακτο. Η Ρέιτσελ ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι καθώς
το μαχητικό ανέκοψε ταχύτητα και χαμήλωσε προς το παγωμένο κανάλι. Και
στις δυο πλευρές του αεροσκάφους υπήρχαν ψηλά αναχώματα από χιόνι και η
Ρέιτσελ κράτησε την ανάσα της, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ο παραμικρός
λάθος υπολογισμός σε αυτό το σημείο σήμαινε βέβαιο θάνατο.
Εξακολουθώντας να τραντάζεται, το Tomcat κατέβηκε ακόμη χαμηλότερα και
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βρέθηκε ανάμεσα από τα αναχώματα, οπότε τα τραντάγματα έπαψαν ξαφνικά.
Προφυλαγμένο εκεί από τον αέρα, το αεροπλάνο ακούμπησε άψογα στον πάγο.
Οι αναστροφείς ώσης του μαχητικού βρυχήθηκαν, επιβραδύνοντας το
αεροσκάφος. Η Ρέιτσελ ανάπνευσε ανακουφισμένη. Το τζετ τροχοδρόμησε για
εκατό μέτρα και σταμάτησε ακριβώς σε μια έντονη κόκκινη γραμμή που είχε
σχηματιστεί με σπρέι στον πάγο.
Στα δεξιά το μόνο που διακρινόταν ήταν ένας τοίχος από χιόνι κάτω από το
σεληνόφως — ήταν η μία πλευρά του παγωμένου αναχώματος. Η θέα στα
αριστερά ήταν πανομοιότυπη. Μόνο από το παράθυρο του πιλοτηρίου μπροστά
του μπορούσε να δει πιο μακριά η Ρέιτσελ... και το μόνο που υπήρχε ήταν μια
αχανής έκταση πάγου. Ένιωσε λες και είχε βρεθεί σε κάποιο νεκρό πλανήτη.
Με εξαίρεση την κόκκινη γραμμή στον πάγο, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής.
Τότε ένας άλλος ήχος έφτασε στ' αφτιά της. Από το βάθος ακούστηκε
κάποιος άλλος κινητήρας. Ο ήχος που έκανε ήταν πιο οξύς. Ο θόρυβος
δυνάμωσε και τελικά το όχημα εμφανίστηκε. Ήταν ένας μεγάλος αναβατήρας
χιονιού με πολλαπλές ερπύστριες, που πλησίαζε προς το μέρος τους μέσα στην
παγωμένη τάφρο. Ψηλός και μακρόστενος, έμοιαζε με γιγάντιο φουτουριστικό
έντομο που ερχόταν καταπάνω τους κινούμενο πάνω σε αχόρταγα
περιστρεφόμενα πόδια. Ψηλά στο σασί του οχήματος ήταν μια κλειστή καμπίνα
από πλεξιγκλάς με μια σειρά από προβολείς που φώτιζαν τη διαδρομή.
Ο αναβατήρας σταμάτησε βουίζοντας ακριβώς δίπλα στο F-14. Η πόρτα της
καμπίνας άνοιξε και μια αντρική σιλουέτα κατέβηκε από τη σκάλα και πάτησε
στον πάγο. Ο άντρας ήταν καλυμμένος από την κορυφή ως τα νύχια με μια
φουσκωτή λευκή φόρμα που έδινε την εντύπωση ότι την είχαν γεμίσει με αέρα
ώστε να διογκωθεί
Ο Μαντ Μαξ συναντά τον Ζυμαρούλη της Πίλσμπουρι, σκέφτηκε η Ρέιτσελ,
νιώθοντας ανακούφιση που αυτός ο παράξενος πλανήτης κατοικούνταν.
Ο άντρας έκανε νόημα στον πιλότο του F-14 να ανοίξει το κουβούκλιο.
Ο πιλότος υπάκουσε.
Μόλις ανασηκώθηκε το κουβούκλιο, το ρεύμα του αέρα που χτύπησε το
σώμα της Ρέιτσελ την έκανε να παγώσει αμέσως μέχρι το κόκαλο.
Πόρτα!
«Κυρία Σέξτον;» της φώναξε η φιγούρα. Η προφορά ήταν αμερικανική. «Εκ
μέρους της NASA, καλώς ορίσατε».
Η Ρέιτσελ έτρεμε ολόκληρη.
«Χίλια ευχαριστώ.»
«Παρακαλώ λύστε τη ζώνη σας, αφήστε την κάσκα σας στο αεροσκάφος και
αποβιβαστείτε χρησιμοποιώντας τις ειδικές εσοχές της ατράκτου. Έχετε κάποια
άλλη ερώτηση;»
«Ναι», του φώναξε η Ρέιτσελ. «Που στο διάβολο βρίσκομαι;»
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17
Η ΜΑΡΤΖΟΡΙ ΤΕΝΤΣ —υψηλόβαθμη σύμβουλος του Προέδρου— ήταν
ένα πλάσμα που θύμιζε κινούμενο σκελετό. Το ισχνό δίμετρο παράστημα της
έμοιαζε με παιδική κατασκευή από ξυλαράκια. Στην κορυφή του ψηλόλιγνου
σώματος υπήρχε ένα κιτρινιάρικο πρόσωπο, η επιδερμίδα του οποίου θύμιζε
φύλλο από τσιγαρόχαρτο, και πάνω του δύο ανέκφραστα μάτια. Στα πενήντα
ένα της χρόνια έμοιαζε με εβδομηντάχρονη.
Την Τεντς τη λάτρευαν σαν θεά του πολιτικού στίβου στην Ουάσινγκτον.
Έλεγαν ότι οι αναλυτικές ικανότητες που διέθετε έφταναν στα όρια της
μαντείας. Η δεκαετής πείρα της ως επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών και
Έρευνας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την είχαν βοηθήσει να αποκτήσει ένα
θανάσιμα οξύ, κριτικό τρόπο σκέψης. Δυστυχώς οι πολιτικές ικανότητες της
Τεντς συνοδεύονταν από έναν παγερό χαρακτήρα που ελάχιστοι μπορούσαν να
ανεχτούν για περισσότερο από λίγα λεπτά. Η Μάρτζορι Τεντς διέθετε την
ευφυΐα ενός υπερυπολογιστή — και την αντίστοιχη συμπεριφορά. Παρ' όλα
αυτά, ο Ζακ Χέρνεϊ δε δυσκολευόταν να ανέχεται τις ιδιοτροπίες της· στο
μυαλό της και στην εργατικότητα της οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά η
επιτυχία του στις προηγούμενες εκλογές.
«Μάρτζορι», είπε ο Πρόεδρος και σηκώθηκε για να την υποδεχτεί στο Οβάλ
Γραφείο. «Τι μπορώ να κάνω για σένα;» Δεν της πρότεινε να καθίσει. Γυναίκες
όπως η Μάρτζορι Τεντς δεν είχαν ανάγκη από τέτοιου είδους ευγένειες. Αν η
Τεντς ήθελε να καθίσει, δεν περίμενε να της το προτείνει κανείς.
«Βλέπω ότι ορίσατε την ενημέρωση του προσωπικού για τις τέσσερις
σήμερα το απόγευμα». Η φωνή της ήταν βραχνή από τα τσιγάρα. «Έξοχα».
Η Τεντς βημάτισε πάνω κάτω για μερικές στιγμές και ο Χέρνεϊ σχεδόν
μπορούσε ν' ακούσει τα πολύπλοκα γρανάζια του μυαλού της να γυρίζουν ξανά
και ξανά. Ήταν ευγνώμων γι' αυτό. Η Μάρτζορι Τεντς ήταν μία από τους
ελάχιστους επίλεκτους στο επιτελείο του Προέδρου που είχε πλήρη εικόνα για
την ανακάλυψη της NASA, και οι πολιτικές της ικανότητες τον βοηθούσαν να
χαράξει τη στρατηγική του.
«Το ντιμπέιτ στο CNN είναι για τη μία σήμερα το μεσημέρι», είπε η Τεντς
βήχοντας. «Ποιον θα στείλουμε να αντιμετωπίσει τον Σέντζγουικ Σέξτον;»
Ο Χέρνεϊ χαμογέλασε. «Κάποιο χαμηλόβαθμο εκπρόσωπο Τύπου». Η
πολιτική τακτική του να αποπροσανατολίζει το «διώκτη» με το να μην
εμφανίζεται κάποιο μεγάλο όνομα για να τον αντιμετωπίσει ήταν τόσο παλιά
όσο τα ίδια τα ντιμπέιτ.
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«Έχω μια καλύτερη ιδέα», είπε η Τεντς κοιτάζοντας τον ανέκφραστα.
«Αφήστε να πάω εγώ».
Ο Ζακ Χέρνεϊ την κοίταξε έκπληκτος. «Εσύ;» Είναι χαλά; «Μάρτζορι, εσύ
δεν ασχολείσαι με τηλεοπτικές εμφανίσεις. Εξάλλου πρόκειται για μια
μεσημεριανή εκπομπή στη συνδρομητική τηλεόραση. Τι είδους μήνυμα θα
έστελνα αν εμφανιζόταν η στενότερη σύμβουλός μου; Θα δίναμε την εντύπωση
ότι έχουμε πανικοβληθεί». «Ακριβώς».
Ο Χέρνεϊ την κοίταξε προσεκτικά. Όποιο πολύπλοκο σχέδιο κι αν
κατάστρωνε η Τεντς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να της επιτρέψει να
εμφανιστεί στο CNN. Οποιοσδήποτε την είχε δει έστω και μια φορά από κοντά
καταλάβαινε ότι υπήρχε λόγος που κινούνταν παρασκηνιακά. Η Μάρτζορι
Τεντς είχε τρομακτική όψη, και σίγουρα δεν ήταν η φυσιογνωμία που θα
επέλεγε ο Πρόεδρος για να εκφράσει τις απόψεις του Λευκού Οίκου.
«Θα πάω σε αυτή την εκπομπή του CNN», επανέλαβε εκείνη. Αυτή τη φορά
δε ζητούσε την άδεια.
«Μάρτζορι», επιχείρησε να ελιχθεί ο Πρόεδρος, έχοντας αρχίσει να νιώθει
άβολα, «είναι προφανές ότι το επιτελείο του Σέξτον θα ισχυριστεί πως η
παρουσία σου στο CNN αποτελεί απόδειξη ότι ο Λευκός Οίκος φοβάται. Αν
ρίξουμε στη μάχη τα μεγάλα μας ονόματα τόσο νωρίς, θα δώσουμε την
εντύπωση ότι είμαστε απεγνωσμένοι».
Η Τεντς ένευσε ήρεμα και άναψε ένα τσιγάρο. «Όσο πιο απεγνωσμένοι
φάνουμε τόσο το καλύτερο».
Τα επόμενα εξήντα δευτερόλεπτα η σύμβουλος εξήγησε περιληπτικά τους
λόγους για τους οποίους θα έπρεπε ο Πρόεδρος να στείλει την ίδια στο ντιμπέιτ
του CNN κι όχι κάποιο ανώνυμο στέλεχος της προεκλογικής εκστρατείας. Όταν
η Τεντς ολοκλήρωσε, το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Πρόεδρος ήταν να την
κοιτάξει με θαυμασμό.
Για μία ακόμη φορά, η Μάρτζορι Τεντς είχε αποδειχτεί πολιτική ιδιοφυία.
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Οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΓΟΥ ΜΙΛΝ είναι η μεγαλύτερη μάζα επιπλέοντας πάγου
του Βόρειου Ημισφαιρίου. Βρίσκεται πάνω από τον ογδοηκοστό δεύτερο
παράλληλο στη βορειότερη ακτή της νήσου Έλζμιρ, στον Αρκτικό Ωκεανό, και
έχει πλάτος εξίμισι χιλιομέτρων, ενώ το πάχος της σε ορισμένα σημεία ξεπερνά
τα εκατό μέτρα.
Τώρα, καθώς η Ρέιτσελ μπήκε στην καμπίνα από πλεξιγκλάς στην κορυφή
του οχήματος, αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη βλέποντας το χοντρό πανωφόρι και τα
γάντια που την περίμεναν στο κάθισμα της και νιώθοντας τη ζέστη που έβγαινε
από τους αεραγωγούς του μηχανήματος. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στον παγωμένο
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διάδρομο, οι κινητήρες του F-14 βρυχήθηκαν και το αεροπλάνο άρχισε να
απομακρύνεται.
Η Ρέιτσελ το κοίταξε ανήσυχη. «Φεύγει;»
Ο νέος οικοδεσπότης της ανέβηκε στην καμπίνα, νεύοντας καταφατικά.
«Μόνο το επιστημονικό προσωπικό και τα μέλη της ομάδας άμεσης
υποστήριξης της NASA επιτρέπεται να παραμένουν στο χώρο».
Καθώς το F-14 χανόταν στο σκοτεινό ουρανό, η Ρέιτσελ ένιωσε ξαφνικά
εγκλωβισμένη.
«Θα συνεχίσουμε με το όχημα από εδώ», είπε ο άντρας. «Ο διευθυντής σας
περιμένει».
Η Ρέιτσελ έστρεψε το βλέμμα στο ασημένιο μονοπάτι που ανοίγοντας
μπροστά τους και προσπάθησε να φανταστεί τι στο διάβολο έκανε εδώ πέρα ο
διευθυντής της NASA.
«Κρατηθείτε», της φώναξε ο άντρας κινώντας τους μοχλούς. Με ένα στριγκό
βρυχηθμό, το μηχάνημα έκανε στροφή ενενήντα μοιρών Επιτόπου, σαν άρμα
μάχης. Τώρα ήταν στραμμένο προς τον παγωμένο τοίχο του αναχώματος.
Η Ρέιτσελ κοίταξε την απότομη ανηφόρα και ένιωσε ρίγος. Αποκλείεται να
θέλει να...
«Φύγαμε!» Ο οδηγός άφησε το συμπλέκτη και το όχημα επιτάχυνε
κινούμενο κατευθείαν προς την πλαγιά. Η Ρέιτσελ έβγαλε μια πνιχτή κραυγή
και κρατήθηκε. Καθώς έπεφταν πάνω στην πλαγιά, οι οδοντωτές ερπύστριες
καρφώθηκαν στο χιόνι και το μηχάνημα άρχισε να σκαρφαλώνει. Η Ρέιτσελ
ήταν σίγουρη ότι το όχημα θα ανατρεπόταν, όμως η καμπίνα παρέμεινε
απρόσμενα οριζόντια ενώ οι ερπύστριες σκαρφάλωναν στην πλαγιά. Όταν το
πελώριο μηχάνημα έφτασε στην κορυφή του αναχώματος, ο οδηγός το
σταμάτησε και χαμογέλασε πλατιά στην επιβάτιδά του, που από το σφίξιμο οι
κόμποι των δαχτύλων της είχαν ασπρίσει. «Να δω ποιος θα το δοκίμαζε με 4x4
αυτό! Πήραμε το σύστημα αναρρίχησης από το Pathfinder που στείλαμε στον
Άρη και το τοποθετήσαμε σ' αυτό το κουκλί! Δούλεψε τέλεια».
Η Ρέιτσελ ένευσε αδύναμα. «Πρώτο».
Από την κορυφή του παγωμένου αναχώματος η Ρέιτσελ κοίταξε την
ασύλληπτη θέα. Μπροστά τους υπήρχε ένα ακόμη ανάχωμα, ύστερα η
επιφάνεια γινόταν απότομα επίπεδη. Πέρα από το δεύτερο ανάχωμα ο πάγος
γινόταν λείος και εκτεινόταν σε μεγάλη απόσταση με ελαφριά κλίση. Η
παγωμένη κοιλάδα, φωτισμένη από τη Σελήνη, έφτανε μέχρι το βάθος του
ορίζοντα, όπου τελικά στένευε και ανηφόριζε σαν φίδι στα βουνά.
«Αυτός είναι ο παγετώνας Μιλν», είπε ο οδηγός δείχνοντας προς τα βουνά.
«Ξεκινάει εκεί πάνω και καταλήγει σε αυτό το πλατύ Δέλτα στο οποίο
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».
Ο οδηγός πάτησε απότομα και δυνατά το γκάζι και η Ρέιτσελ κρατήθηκε,
καθώς το IceRover επιτάχυνε κατηφορίζοντας την απότομη πλαγιά. Φτάνοντας
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στη βάση, οι οδοντωτές ερπύστριες διέσχισαν ένα ακόμη παγωμένο ποτάμι και
άρχισαν να σκαρφαλώνουν με ταχύτητα στο επόμενο ανάχωμα. Ανέβηκαν στην
κορυφή και άρχισαν ξανά να κατηφορίζουν απ' την άλλη μεριά της πλαγιάς,
ώσπου τελικά βρέθηκαν σε μια λεία επιφάνεια πάγου και συνέχισαν τη
διαδρομή τους στον παγετώνα.
«Πόσο δρόμο έχουμε;» ρώτησε η Ρέιτσελ, που δεν έβλεπε παρά μόνο πάγο
μπροστά τους.
«Είναι περίπου τρία χιλιόμετρα πιο κάτω».
Η απόσταση φάνηκε μακρινή στη Ρέιτσελ. Ο αέρας λυσσομανούσε,
χτυπώντας αδιάκοπα το όχημα, κάνοντας την καμπίνα να τραντάζεται λες και
προσπαθούσε να τους σπρώξει πίσω προς τη θάλασσα.
«Αυτός είναι ο καταβατικός άνεμος», της φώναξε ο οδηγός. «Φροντίστε να
τον συνηθίσετε». Της εξήγησε ότι στην περιοχή αυτή φυσούσε συνεχώς ένας
θυελλώδης άνεμος από τη θάλασσα που ονομαζόταν καταβατικός — ελληνική
ονομασία που δήλωνε την κατεύθυνση του. Ο αδιάκοπος αυτός άνεμος ήταν το
αποτέλεσμα ισχυρών παγωμένων ρευμάτων αέρα που «έρεαν» κατωφερώς από
τον παγετώνα σαν χείμαρρος που κυλά ορμητικά στις πλαγιές ενός βουνού.
«Εδώ είναι το μόνο σημείο σε ολόκληρο τον πλανήτη», σχολίασε ο οδηγός
γελώντας, «όπου θα μπορούσαν να σβήσουν ακόμη και οι φλόγες της
κόλασης!»
Αρκετά λεπτά αργότερα η Ρέιτσελ άρχισε να διακρίνει ένα θολό σχήμα στο
βάθος ευθεία μπροστά τους: το περίγραμμα ενός πελώριου λευκού θόλου που
ορθωνόταν στους πάγους. Έτριψε τα μάτια της.
Τι στο διάβολο...
Οι Εσκιμώοι εδώ πάνω είναι κάπως μεγαλόσωμοι, ε;» αστειεύτηκε ο άντρας.
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που έβλεπε.
Έμοιαζε με μικρογραφία του Διαστημικού Κέντρου του
Χιούστον.
'Το έστησε η NASA πριν από μιάμιση βδομάδα», της είπε. «Πολυεπίπεδη
πλεξιπολυσορβιτάνη που γεμίζει με αέρα. Φουσκώνεις
τα κομμάτια, τα συνδέεις μεταξύ τους και ύστερα στηρίζεις την όλη
κατασκευή με άγκιστρα και σύρματα. Μοιάζει με υπερφυσική σκηνή, αλλά
στην πραγματικότητα είναι το πρωτότυπο που έχει σχεδιάσει η NASA για το
φορητό καταφύγιο που ελπίζουμε μια μέρα να χρησιμοποιήσουμε στον Άρη. Το
ονομάζουμε "οικοσφαίριο"».
«Οικοσφαίριο;»
Ναι, γιατί δεν είναι μια ολόκληρη σφαίρα και θα είναι το σπίτι των
αστροναυτών, οπότε...»
Η Ρέιτσελ χαμογέλασε και κοίταξε το παράξενο οικοδόμημα που
διακρινόταν τώρα πιο κοντά τους στον παγετώνα. «Και επειδή η NΑSA δεν
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έχει πάει ακόμη στον Άρη, αποφασίσατε να έρθετε να κατασκηνώσετε εδώ
πέρα; »
Ο άντρας γέλασε. «Προσωπικά θα προτιμούσα την Ταϊτή, όμως η μοίρα είχε
άλλα σχέδια».
Η Ρέιτσελ κοίταξε αβέβαιη την κατασκευή. Το λευκό κέλυφος είχε μια
απόκοσμη όψη με φόντο το σκοτεινό ουρανό. Καθώς το IceRover πλησίαζε στο
οικοδόμημα, σταμάτησε κοντά σε μια μικρή πόρτα στο πλάι του θόλου, η οποία
τώρα άνοιξε. Το φως από το εσωτερικό έπεσε πάνω στο χιόνι. Μια αντρική
φιγούρα έκανε την εμφάνισή της. Ήταν ένας ογκώδης γίγαντας φορούσε μαύρο
φλις πουλόβερ που τόνιζε το μέγεθος του και τον έκανε να μοιάζει με αρκούδα.
Κινήθηκε προς το όχημα.
Η Ρέιτσελ δεν είχε καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν ο πελώριος άντρας: ο
Λόρενς Έκστρομ, ο διευθυντής της NASA.
Ο οδηγός της χαμογέλασε καθησυχαστικά. «Μην αφήσετε να σας ξεγελάσει
το μέγεθος του. Είναι γλυκός σαν γατούλα».
Μάλλον σαν τίγρης, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, που γνώριζε πολύ καλά τη φήμη
που είχε ο Έκστρομ, ότι δηλαδή έπαιρνε το κεφάλι όποιου τολμούσε να σταθεί
εμπόδιο στα όνειρα του.
Μόλις η Ρέιτσελ κατέβηκε από το όχημα, ο άνεμος παραλίγο να την
παρασύρει. Τύλιξε το πανωφόρι σφιχτά πάνω της και προχώρησε προς το θόλο.
Ο διευθυντής της NASA τη συνάντησε στα μισά της διαδρομής, απλώνοντας
της το πελώριο γαντοφορεμένο χέρι του. «Κυρία Σέξτον. Σας ευχαριστώ που
ήρθατε».
Η Ρέιτσελ ένευσε αβέβαια και φώναξε για να ακουστεί μέσα στον αέρα που
λυσσομανούσε: «Για να είμαι ειλικρινής, κύριε διευθυντά, δεν ξέρω κατά πόσο
είχα άλλη επιλογή».
Σε απόσταση χιλίων μέτρων, σε ένα άλλο σημείο του παγετώνα, ο ΔέλταΈνα κρατούσε τα κιάλια υπέρυθρων ακτινών μπροστά στα μάτια του και
παρακολουθούσε το διευθυντή της NASA να οδηγεί τη Ρέιτσελ Σέξτον στο
θόλο.

19
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ NASA, ο Λόρενς Έκστρομ, ήταν ένας γιγαντόσωμος
άντρας, ροδαλός και τραχύς, σαν οργισμένος θεός των Βίκινγκ. Τα αγκαθωτά
ξανθά μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά, το μέτωπό του ήταν ζαρωμένο και η
χοντρή μύτη του ήταν γεμάτη από αγγεία που θύμιζαν ιστό αράχνης. Εκείνη
την ώρα τα σκληρά μάτια του ήταν βαριά από τις αμέτρητες άγρυπνες νύχτες.
Πριν από το διορισμό του στη NASA, ο Έκστρομ ήταν σύμβουλος
επιχειρήσεων στο Πεντάγωνο, υπεύθυνος για τη χάραξη της αεροδιαστημικής
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στρατηγικής, και είχε τη φήμη ανθρώπου με απότομο χαρακτήρα αλλά
ασύγκριτα αφοσιωμένου στην εκπλήρωση της εκάστοτε αποστολής.
Καθώς η Ρέιτσελ Σέξτον ακολουθούσε τον Λόρενς Έκστρομ στο
οικοσφαίριο, βρέθηκε να περπατά σε έναν απόκοσμο ημιδιαφανή λαβύρινθο
από διαδρόμους. Το δαιδαλώδες δίκτυο έμοιαζε να έχει δημιουργηθεί
κρεμώντας φύλλα αδιαφανούς πλαστικού πάνω σε καλά τεντωμένα σύρματα.
Το δάπεδο των διαδρόμων ήταν υποτυπώδες, αφού το μόνο που είχε
τοποθετηθεί πάνω στο λείο πάγο ήταν κάποιες λαστιχένιες λωρίδες για
καλύτερη στήριξη. Πέρασαν μπροστά από ένα στοιχειώδη κοιτώνα, όπου
κυριαρχούσαν τα πτυσσόμενα κρεβάτια και οι χημικές τουαλέτες.
Ευτυχώς ο αέρας στο εσωτερικό ήταν ζεστός, αν και αρκετά βαρύς από τις
ανάμεικτες απροσδιόριστες οσμές που συνοδεύουν τη διαβίωση πολλών
ανθρώπων σε περιορισμένο χώρο. Από κάποιο σημείο της κατασκευής
ακουγόταν το διαρκές βουητό μιας γεννήτριας, η οποία προφανώς παρείχε την
ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτούσε τους γυμνούς γλόμπους που κρέμονταν
από χαλαρά καλώδια στους διαδρόμους.
«Κυρία Σέξτον», είπε με βαριά φωνή ο Έκστρομ, καθώς την οδηγούσε με
ζωηρό βήμα προς κάποιο άγνωστο προορισμό, «επιτρέψτε μου να είμαι
ειλικρινής μαζί σας ευθύς εξαρχής». Ο τόνος της φωνής του μαρτυρούσε ότι
κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος ήταν με την παρουσία της Ρέιτσελ ως
επισκέπτριας. «Βρίσκεστε εδώ επειδή αυτή είναι η επιθυμία του Προέδρου. Ο
Ζακ Χέρνεϊ είναι προσωπικός μου φίλος και πιστός υποστηρικτής της NASA.
Τον σέβομαι. Του χρωστάω πολλά. Τον εμπιστεύομαι. Δεν αμφισβητώ τις
ρητές εντολές του, ακόμη κι όταν διαφωνώ καθέτως. Για να μην υπάρχουν
παρεξηγήσεις, έχετε υπόψη σας ότι δε συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό του
Προέδρου για τη συμμετοχή σας σε αυτή την υπόθεση».
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να κάνει τίποτ' άλλο απ' το να τον κοιτάζει.
Ταξίδεψα τρεις χιλιάδες μίλια για να έχω τέτοια υποδοχή; Ο τύπος ήταν
απίστευτος. «Με κάθε σεβασμό», του είπε, «κι εγώ εκτελώ προεδρικές εντολές.
Δεν έχω ενημερωθεί για το σκοπό της παρουσίας μου εδώ. Έκανα αυτό το
ταξίδι καλή τη πίστει».
«Ωραία», είπε ο Έκστρομ. «θα μιλήσω χωρίς περιστροφές λοιπόν».
«Κάνατε εξαιρετική αρχή».
Η δηκτική απάντηση της Ρέιτσελ εξέπληξε κάπως το διευθυντή. Βράδυνε το
βήμα του για μια στιγμή και το βλέμμα του φάνηκε να καθαρίζει καθώς την
παρατήρησε προσεκτικά. Ύστερα, σαν φίδι που ξετυλίγεται, έβγαλε έναν
παρατεταμένο αναστεναγμό και τάχυνε ξανά το βήμα.
«Πρέπει να καταλάβετε», άρχισε να εξηγεί ο Έκστρομ, «ότι βρίσκεστε παρά
τις αντιρρήσεις μου στο χώρο όπου διεξάγεται ένα απόρρητο πρόγραμμα της
NASA. Δεν είστε απλώς εκπρόσωπος του NRO, ο διευθυντής του οποίου
αρέσκεται στο να υποτιμά το προσωπικό της NASA παρουσιάζοντας μας σαν
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παιδάκια που πάσχουν από ακατάσχετη λογοδιάρροια, αλλά επιπλέον είστε η
κόρη του ανθρώπου που έχει αναγάγει σε σκοπό της ζωής του να καταστρέψει
την υπηρεσία μου. Αυτή θα έπρεπε να είναι μια περίοδος αγαλλίασης για τη
NASA, οι άντρες και οι γυναίκες της διαστημικής υπηρεσίας έχουν γίνει
αντικείμενο ανηλεούς κριτικής το τελευταίο διάστημα και δικαιούνται αυτή την
ένδοξη στιγμή. Όμως, εξαιτίας των σκεπτικιστών, επικεφαλής των οποίων είναι
ο πατέρας σας, η NASA βρίσκεται σε μια πολιτική κατάσταση που υποχρεώνει
το σκληρά εργαζόμενο προσωπικό μου να μοιραστεί αυτή τη μοναδική στιγμή
με μια ομάδα επιστημόνων που ουδεμία σχέση έχει μαζί τους και με την κόρη
του ανθρώπου που επιχειρεί να μας καταστρέψει».
Εγώ δεν είμαι ο πατέρας μου, ήθελε να φωνάξει η Ρέιτσελ, όμως η στιγμή
κάθε άλλο παρά κατάλληλη ήταν για να εμπλακεί σε μια τέτοια συζήτηση.
«Δεν ήρθα εδώ επειδή θέλω να βρεθώ στο φως των προβολέων, κύριε
διευθυντά».
Ο Έκστρομ την αγριοκοίταξε. «Ίσως διαπιστώσετε ότι δεν έχετε άλλη
επιλογή».
Το σχόλιο την αιφνιδίασε. Παρότι ο Πρόεδρος Χέρνεϊ δεν είχε πει τίποτα που
να άφηνε να εννοηθεί ότι η βοήθεια που της ζητούσε θα είχε «δημόσιο»
χαρακτήρα, ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ είχε εκφράσει εξαρχής την υποψία του ότι η
Ρέιτσελ ίσως να μετατρεπόταν σε πολιτικό πιόνι. «Θα ήθελα να μάθω για ποιο
λόγο βρίσκομαι εδώ», είπε επιτακτικά η Ρέιτσελ.
«Το ίδιο κι εγώ. Δεν έχω αυτή την πληροφορία».
«Ορίστε;»
«Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να σας κατατοπίσω πλήρως σχετικά με την
ανακάλυψη μας αμέσως μόλις φτάσετε. Το ποιος θα είναι ο ρόλος σας σε αυτό
το τσίρκο είναι κάτι που αφορά τους δυο σας».
«Μου είπε ότι το Σύστημα Παρατήρησης της Γης ανακάλυψε κάτι».
Ο Έκστρομ την κοίταξε λοξά. «Πόσα γνωρίζετε για το πρόγραμμα EOS;»
«Το EOS είναι ένα σύνολο πέντε δορυφόρων της NASA που μελετούν
εξονυχιστικά τον πλανήτη με ποικίλους τρόπους, χαρτογραφώντας ωκεανούς,
αναλύοντας γεωλογικά ρήγματα, παρατηρώντας το ρυθμό τήξης των πολικών
πάγων, εντοπίζοντας αποθέματα ορυκτών καυσίμων...»
«Ωραία», είπε ο Έκστρομ, που δε φάνηκε να εντυπωσιάζεται. «Γνωρίζετε
λοιπόν για την τελευταία προσθήκη στα όργανα παρατήρησης του
προγράμματος EOS...; Ονομάζεται PODS».13
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά. Ο Ανιχνευτής Ανωμαλιών Πυκνότητας
Πολικής Τροχιάς σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αξιολόγηση των
επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου. «Αν έχω καταλάβει σωστά, ο
PODS μετρά το πάχος και τη σκληρότητα των πολικών πάγων».
13

Polar Orbiting Density Scanner. (Σ.τ.Ε.)
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«Στην ουσία, ναι. Χρησιμοποιεί φασματοσκοπική τεχνολογία προκειμένου
να πραγματοποιεί σύνθετες σαρώσεις πυκνότητας μεγάλων περιοχών και να
εντοπίζει ανωμαλίες στο εσωτερικό του πάγου, όπως για παράδειγμα μαλακά
σημεία, τήξη και μεγάλες ρωγμές, καθώς αυτά αποτελούν ενδείξεις αύξησης
της θερμοκρασίας του πλανήτη».
Η Ρέιτσελ ήταν εξοικειωμένη με τις σύνθετες σαρώσεις πυκνότητας. Ήταν
κάτι σαν τους υπόγειους υπέρηχους. Οι δορυφόροι του NRO είχαν
χρησιμοποιήσει παρόμοια τεχνολογία προκειμένου να εντοπίσουν ανωμαλίες
στην πυκνότητα του υπεδάφους της Ανατολικής Ευρώπης και να
προσδιορίσουν τα σημεία όπου υπήρχαν ομαδικοί τάφοι, γεγονός που έπεισε
τον Πρόεδρο ότι πράγματι βρισκόταν σε εξέλιξη σχέδιο εθνικών εκκαθαρίσεων.
«Πριν από δύο βδομάδες», είπε ο Έκστρομ, «ο PODS πέρασε πάνω από
αυτές τις τράπεζες πάγου και εντόπισε μια ανωμαλία στην πυκνότητα τους που
δεν έμοιαζε με τίποτα από αυτά που θα περιμέναμε να δούμε. Περίπου
εβδομήντα μέτρα κάτω από την επιφάνεια, τέλεια ενσωματωμένο σε μια μάζα
συμπαγούς πάγου, ο PODS εντόπισε κάτι που έμοιαζε με ανώμαλη σφαίρα
διαμέτρου περίπου τριών μέτρων».
«Θύλακας νερού;» ρώτησε η Ρέιτσελ.
«Όχι, δεν ήταν υγρό. Παραδόξως, αυτή η ανωμαλία ήταν σκληρότερη από
τον πάγο που την περιέβαλλε».
Η Ρέιτσελ έκανε μια παύση. «Δηλαδή... είναι ένας βράχος ή κάτι τέτοιο;»
Ο Έκστρομ ένευσε καταφατικά. «Ουσιαστικά ναι».
Η Ρέιτσελ περίμενε να ακούσει το «αλλά». Δεν το άκουσε. Βρίσκομαι εδώ
επειδή η NASA εντόπισε μια μεγάλη πέτρα μέσα στον πάγο;
«Όταν ο PODS υπολόγισε την πυκνότητα αυτού του βράχου, αρχίσαμε να
υποψιαζόμαστε ότι ήταν κάτι σημαντικό. Στείλαμε αμέσως μια ομάδα εδώ για
να κάνει τις σχετικές αναλύσεις. Όπως αποδείχτηκε, ο βράχος που βρίσκεται
εγκλωβισμένος στον πάγο από κάτω μας είναι σημαντικά μεγαλύτερης
πυκνότητας από κάθε είδους πέτρωμα που υπάρχει στη νήσο Έλζμιρ.
Μεγαλύτερης πυκνότητας, για την ακρίβεια, από κάθε είδους πέτρωμα που
υπάρχει σε ακτίνα εξακοσίων πενήντα χιλιομέτρων».
Η Ρέιτσελ κοίταξε τον πάγο κάτω από τα πόδια της, προσπαθώντας να
φανταστεί τον πελώριο βράχο που υπήρχε κάπου εκεί μέσα. «θέλετε να πείτε
ότι κάποιος τον μετέφερε εδώ;»
Ο Έκστρομ φάνηκε να διασκεδάζει με την ερώτηση. «Ο βράχος ζυγίζει πάνω
από οχτώ τόνους. Βρίσκεται εγκλωβισμένος κάτω από εβδομήντα μέτρα
συμπαγούς πάγου, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένει εκεί, ανέπαφος, εδώ και
περισσότερα από τριακόσια χρόνια».
Η Ρέιτσελ ένιωσε κουρασμένη καθώς ακολούθησε το διευθυντή στην είσοδο
ενός μακριού και στενού διαδρόμου, περνώντας ανάμεσα οπό δύο ένοπλους
εργαζομένους της NASA που στέκονταν φρουροί. Κοίταξε τον Έκστρομ. «Να
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υποθέσω ότι υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για την παρουσία του βράχου
εδώ... και για όλη αυτή τη μυστικότητα;»
«Και βέβαια υπάρχει», σχολίασε ο Έκστρομ ανέκφραστα. «Ο βράχος που
εντόπισε ο PODS είναι μετεωρίτης».
Η Ρέιτσελ σταμάτησε επιτόπου και απέμεινε να κοιτάζει το διευθυντή της
NASA. «Μετεωρίτης;» Ένιωσε να την κατακλύζει ένα αίσθημα απογοήτευσης.
Η αποκάλυψη ότι το μυστηριώδες αντικείμενο ήταν μετεωρίτης έμοιαζε
τελείως ασύμβατη με το κλίμα που είχε καλλιεργήσει ο Πρόεδρος στη
συνάντηση τους. Αυτή είναι η ανακάλυψη που θα δικαιολογήσει αυτοστιγμή
όλα τα χρήματα που δαπανήθηκαν και όλες ης γκάφες της NASA; Ήταν
γεγονός ότι οι μετεωρίτες αποτελούσαν ένα από τα σπανιότερα πετρώματα
στον πλανήτη, όμως η NASA ανακάλυπτε συχνά μετεωρίτες.
«Ο συγκεκριμένος μετεωρίτης είναι ένας από τους μεγαλύτερους που
ανακαλύφθηκαν ποτέ», είπε ο Έκστρομ μένοντας ακίνητος μπροστά της.
«Πιστεύουμε ότι αποτελεί θραύσμα ενός μεγαλύτερου μετεωρίτη, ο οποίος
σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία έπεσε στον Αρκτικό Ωκεανό το δέκατο όγδοο
αιώνα. Το πιθανότερο είναι ότι ο βράχος αυτός αποσπάστηκε κατά την
πρόσκρουση στον ωκεανό και προσγειώθηκε στον παγετώνα Μιλν, όπου και
θάφτηκε σιγά σιγά κάτω από στρώματα χιονιού κατά τη διάρκεια των
τελευταίων τριακοσίων χρόνων».
Η Ρέιτσελ συνοφρυώθηκε. Αυτές οι πληροφορίες δεν άλλαζαν τίποτα. Είχε
την εντεινόμενη υποψία ότι γινόταν μάρτυρας ενός υπερβολικά διογκωμένου
διαφημιστικού τεχνάσματος, ενορχηστρωμένου από μια απελπισμένη NASA
και έναν εξίσου απελπισμένο Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί
μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη ως κοσμογονική επιτυχία της διαστημικής
υπηρεσίας.
«Δε δείχνετε και τόσο εντυπωσιασμένη», σχολίασε ο Έκστρομ.
«Μάλλον περίμενα κάτι... άλλο».
Τα μάτια του Έκστρομ στένεψαν. «Ένας μετεωρίτης αυτού του μεγέθους
είναι εξαιρετικά σπάνιο εύρημα, κυρία Σέξτον. Ελάχιστοι μετεωρίτες τέτοιου
μεγέθους έχουν βρεθεί στον πλανήτη μας».
«Καταλαβαίνω ότι...»
«Ο ενθουσιασμός μας όμως δεν οφείλεται στο μέγεθος του μετεωρίτη».
Η Ρέιτσελ στράφηκε και τον κοίταξε.
«Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω», είπε ο Έκστρομ, «θα μάθετε ότι ο
συγκεκριμένος μετεωρίτης εμφανίζει ορισμένα εκπληκτικά χαρακτηριστικά, τα
οποία δεν έχουν εντοπιστεί σε κανέναν άλλο μετεωρίτη. Μεγάλο ή μικρό».
Ένευσε προς το βάθος του διαδρόμου. «Τώρα, αν θέλετε να με ακολουθήσετε,
θα σας γνωρίσω κάποιον που είναι καταλληλότερος από εμένα για να σχολιάσει
αυτό το εύρημα».
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Η Ρέιτσελ ένιωσε μπερδεμένη. «Κάποιος καταλληλότερος από το διευθυντή
της NASA;»
Ο Έκστρομ την κάρφωσε με το βλέμμα. «Καταλληλότερος, κυρία Σέξτον, με
την έννοια ότι είναι πολίτης. Είχα υποθέσει ότι, επειδή είστε επαγγελματίας
αναλύτρια δεδομένων, θα θέλατε να συγκεντρώσετε τα στοιχεία σας από μια
αμερόληπτη πηγή».
Αποστομωτική απάντηση. Η Ρέιτσελ δεν επέμεινε.
Ακολούθησε το διευθυντή στο στενό διάδρομο, μέχρι που έφτασαν στο
τέρμα του, μπροστά σε μια βαριά μαύρη κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα η
Ρέιτσελ μπορούσε να ακούσει το μουρμουρητό από πολλές φωνές, που
αντηχούσε σαν να ερχόταν από ένα γιγάντιο ανοιχτό χώρο.
Χωρίς να πει λέξη, ο διευθυντής άπλωσε το χέρι του και τράβηξε την
κουρτίνα. Η Ρέιτσελ βρέθηκε μπροστά σε μια εκτυφλωτική λάμψη. Διστακτικά,
προχώρησε μισοκλείνοντας τα μάτια, μπαίνοντας στο λαμπερό χώρο. Μόλις
προσαρμόστηκαν τα μάτια της, βρέθηκε να κοιτάζει μέσα σε ένα πελώριο
δωμάτιο και ένιωσε να της κόβεται η ανάσα.
«Θεέ μου», ψιθύρισε. Τι είναι αυτό το μέρος;
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Οι εγκαταστάσεις TOY CNN έξω από την Ουάσινγκτον είναι ένα από τα
διακόσια δώδεκα τηλεοπτικά στούντιο ανά τον κόσμο που συν—δέονται μέσω
δορυφόρου με το επιτελείο του Συστήματος Αναμεταδόσεων του Τέρνερ στην
Ατλάντα.
Η ώρα ήταν δύο παρά τέταρτο το μεσημέρι, όταν η λιμουζίνα του
γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον έφτασε στο χώρο στάθμευσης. Ο Σέξτον
ξεχείλιζε αυτοπεποίθηση καθώς κατέβηκε από το αυτοκίνητο και κατευθύνθηκε
με μεγάλα βήματα προς την είσοδο. Τον ακολουθούσε η Γκάμπριελ Ας. Εκεί
τους υποδέχτηκε ένας παραγωγός του CNN με ένα διαχυτικό χαμόγελο.
«Γερουσιαστά Σέξτον», είπε ο παραγωγός. «Καλώς ορίσατε. Έχω πολύ καλά
νέα. Μόλις πληροφορηθήκαμε ποιον θα στείλει ο Λευκός Οίκος για να σας
αντιμετωπίσει». Ο παραγωγός έκανε μια γκριμάτσα που προανήγγελλε
συμφορές. «Ελπίζω να ήρθατε προετοιμασμένος». Του έκανε νόημα να
κοιτάξει μέσα από το τζάμι του χώρου της παραγωγής που έβλεπε στο
στούντιο.
Ο Σέξτον πλησίασε και παραλίγο να πέσει κάτω. Πίσω από τον καπνό του
τσιγάρου της, τον κοίταζε η πιο άσχημη γυναίκα που ασχολήθηκε ποτέ με την
πολιτική.
«Η Μάρτζορι Τεντς;» έκανε σαστισμένη η Γκάμπριελ. «Τι στο διάβολο θέλει
αυτή εδώ;»
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Ο Σέξτον δεν είχε την παραμικρή ιδέα, αλλά όποιος κι αν ήταν ο λόγος, η
εξέλιξη ήταν πράγματι εξαιρετική" ήταν ένα σαφές σημάδι ότι ο Πρόεδρος
βρισκόταν σε απελπιστική θέση. Ποιο άλλο λόγο είχε να στείλει τη στενότερη
σύμβουλο του στην πρώτη γραμμή; Ο Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ έριχνε στη μάχη
τα μεγάλα του όπλα, και ο Σέξτον ήταν πρόθυμος να δεχτεί την πρόκληση.
Όσο μεγαλύτερος ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερο το κέρδος όταν
κατατροπωθεί. Ο γερουσιαστής δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η Τεντς θα
αποδεικνυόταν άξιος αντίπαλος, αλλά, καθώς την κοιτούσε, σκέφτηκε ότι ο
Πρόεδρος είχε διαπράξει ένα σοβαρό σφάλμα. Η Μάρτζορι Τεντς είχε
αποκρουστική όψη. Τη συγκεκριμένη στιγμή καθόταν άχαρα στην καρέκλα
της, καπνίζοντας ένα τσιγάρο, με το δεξιό της βραχίονα να κινείται νωθρά
μπρος πίσω, αποκρινόμενος και πλησιάζοντας στα στενά χείλη της σαν γιγάντιο
αλογάκι της Παναγίας την ώρα του φαγητού.
Χριστέ μου, σκέφτηκε ο Σέξτον, να ένα πρόσωπο που σίγουρα θα έπρεπε να
περιορίζεται σε ραδιοφωνικές εκπομπές.
Τις λιγοστές φορές που ο Σέντζγουικ Σέξτον είχε δει την κιτρινιάρικη μούρη
της υψηλόβαθμης συμβούλου του Λευκού Οίκου σε κάποιο περιοδικό δεν
μπορούσε να πιστέψει ότι κοίταζε το πρόσωπο ενός από τα ισχυρότερα άτομα
στην Ουάσινγκτον.
«Δε μου αρέσει αυτή η εξέλιξη», ψιθύρισε η Γκάμπριελ.
Ο Σέξτον δεν της έδωσε σημασία. Όσο περισσότερο σκεφτόταν την ευκαιρία
που είχε παρουσιαστεί τόσο περισσότερο του άρεσε. Ακόμη ευνοϊκότερη για τα
σχέδια του από το τελείως ακατάλληλο για τα μέσα ενημέρωσης πρόσωπο της
Τεντς ήταν η φήμη που τη συνόδευε σχετικά με ένα καίριας σημασίας ζήτημα:
η Μάρτζορι Τεντς είχε καταστήσει σαφή σε όλους τους τόνους την άποψη της
ότι ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον θα μπορούσε να
εξασφαλιστεί μόνο μέσα από την τεχνολογική υπεροχή. Ήταν ένθερμη
υποστηρίκτρια κυβερνητικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης υψηλής
τεχνολογίας και, το σημαντικότερο, ήταν υπέρμαχος της NASA. Πολλοί
πίστευαν ότι οι παρασκηνιακές πιέσεις που ασκούσε ήταν εκείνες που
υπαγόρευαν την αμετακίνητη υποστήριξη του Προέδρου προς τη διαστημική
υπηρεσία με τα μύρια προβλήματα.
Ο Σέξτον αναρωτήθηκε μήπως ο Πρόεδρος είχε αποφασίσει να τιμωρήσει
την Τεντς για όλες τις λανθασμένες συμβουλές της σχετικά με την υποστήριξη
της NASA. Δίνει τη στενότερη συνεργάτιδα του βορά στους λύκους;
Η Γκάμπριελ Ας κοίταξε μέσα από το τζάμι τη Μάρτζορι Τεντς και ένιωσε
την ανησυχία της να εντείνεται. Η γυναίκα αυτή ήταν πανέξυπνη και η
παρουσία της εκεί αποτελούσε μια τελείως απρόσμενη εξέλιξη. Αυτά τα δύο
δεδομένα είχαν θέσει το ένστικτο της βοηθού σε επιφυλακή. Αν σκεφτόταν
κανείς τη θέση της συγκεκριμένης γυναίκας σχετικά με τη NASA, η απόφαση
του Προέδρου να τη στείλει να αντιμετωπίσει το γερουσιαστή Σέξτον έμοιαζε
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λανθασμένη. Όμως ο Πρόεδρος δεν ήταν ανόητος. Για κάποιο λόγο η
Γκάμπριελ αισθανόταν ότι αυτή η συνέντευξη έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις.
Ήδη ένιωθε τα σάλια του γερουσιαστή να τρέχουν καθώς αναλογιζόταν την
ευκαιρία που του είχε παρουσιαστεί, πράγμα που κάθε άλλο παρά καθησύχαζε
την ανησυχία της. Ο Σέξτον είχε την τάση να υπερβάλλει όταν αισθανόταν
μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το ζήτημα της NASA του είχε προσφέρει μια ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτη ώθηση στις δημοσκοπήσεις, όμως η Γκάμπριελ είχε την εντύπωση
ότι ο γερουσιαστής ασκούσε υπερβολική πίεση τον τελευταίο καιρό. Πολλές
προεκλογικές εκστρατείες είχαν αποτύχει επειδή ο υποψήφιος είχε επιχειρήσει
να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα στον αντίπαλο του, ενώ το μόνο που
χρειαζόταν να κάνει ήταν να περιμένει το φίνις.
Ο παραγωγός δεν έκρυβε την ανυπομονησία του για την επικείμενη
αναμέτρηση. «Ελάτε να σας ετοιμάσουμε, κύριε γερουσιαστά».
Καθώς ο Σέξτον κατευθύνονταν προς το στούντιο, η Γκάμπριελ τον έπιασε
από το μανίκι. «Ξέρω τι σκέφτεστε», του ψιθύρισε. «Όμως φερθείτε έξυπνα.
Μην το παρατραβήξετε».
«Να το παρατραβήξω; Εγώ;» είπε ο Σέξτον χαμογελώντας πλατιά.
«Να θυμάστε ότι αυτή η γυναίκα είναι πολύ καλή σ' αυτό που κάνει».
Ο Σέξτον της χαμογέλασε με νόημα. «Το ίδιο κι εγώ».
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Η ΣΠΗΛΑΙΩΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ του οικοσφαίριου της NASA θα
αποτελούσε παράξενο θέαμα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, όμως το
γεγονός ότι βρισκόταν σε τράπεζες πάγου στην Αρκτική δυσκόλευε ακόμη
περισσότερο την προσπάθεια της Ρέιτσελ να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε.
Με το βλέμμα προς τα πάνω, παρατηρώντας το φουτουριστικό θόλο που
αποτελούνταν από λευκές τριγωνικές πλάκες που εφάπτονταν τέλεια μεταξύ
τους, η Ρέιτσελ ένιωσε σαν να είχε μπει σε ένα κολοσσιαίο ψυχιατρικό άσυλο.
Οι κυρτοί τοίχοι κατέληγαν σε ένα δάπεδο συμπαγούς πάγου, όπου μια στρατιά
από λάμπες αλογόνου έστεκαν σαν ακοίμητοι φρουροί στην περίμετρο της
αίθουσας, στέλνοντας το δυνατό φως τους προς τον ουρανό και δημιουργώντας
στο χώρο μια αίσθηση εφήμερης λαμπρότητας.
Πάνω στο παγωμένο δάπεδο μαύροι διάδρομοι από αφρώδες υλικό διέτρεχαν
σαν φίδια το λαβύρινθο που σχημάτιζαν οι φορητοί επιστημονικοί σταθμοί
εργασίας. Εν μέσω του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τριάντα με σαράντα μέλη
του προσωπικού της NASA με λευκές ποδιές εργάζονταν πυρετωδώς
συνομιλώντας ζωηρά με φωνές που μαρτυρούσαν τον ενθουσιασμό τους. Η
Ρέιτσελ κατάλαβε αμέσως τι προκαλούσε αυτή την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.
Ήταν η έντονη συγκίνηση που συνοδεύει μια νέα ανακάλυψη.
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Καθώς ακολουθούσε το διευθυντή περιμετρικά του θόλου, παρατήρησε την
έκπληξη και τη φανερή δυσαρέσκεια που αποτυπώνονταν στα πρόσωπα όσων
την αναγνώριζαν. Οι ψίθυροι τους ακούγονταν ευκρινώς μέσα στον τεράστιο
θόλο.
«Αυτή δεν είναι η κόρη του Σέξτον;»
«Τι στο διάβολο κάνει εδώ πέρα;»
«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι της μιλάει ο διευθυντής!»
Η Ρέιτσελ δε θα εκπλησσόταν αν έβλεπε κούκλες βουντού με τη μορφή του
πατέρα της να κρέμονται εκεί γύρω. Όμως η εχθρότητα ολόγυρα της δεν ήταν
το μόνο συναίσθημα που έπιανε στον αέρα διαισθανόταν επίσης μια ξεκάθαρη
αυταρέσκεια — σαν οι άνθρωποι της NASA να γνώριζαν πολύ καλά ποιος ήταν
εκείνος που θα γελούσε τελευταίος.
Ο διευθυντής οδήγησε τη Ρέιτσελ προς μια σειρά τραπεζιών όπου ένας
άντρας καθόταν μπροστά σε έναν υπολογιστή. Φορούσε μαύρο ζιβάγκο, φαρδύ
κοτλέ παντελόνι και βαριές μπότες αντί για τις πανομοιότυπες στολές της
NASA που, απ' ό,τι φαινόταν, φορούσαν όλοι οι υπόλοιποι. Είχε την πλάτη του
στραμμένη προς το μέρος τους.
Ο διευθυντής ζήτησε από τη Ρέιτσελ να περιμένει και πήγε να μιλήσει με τον
άγνωστο άντρα. Λίγο μετά ο άντρας με το ζιβάγκο ένευσε πρόθυμα στο
διευθυντή και έσβησε τον υπολογιστή του. Ο διευθυντής επέστρεψε στην
επισκέπτρια του.
«Ο κύριος Τόλαντ θα αναλάβει από δω και πέρα», της είπε. «Είναι κι αυτός
μία από τις επιλογές του Προέδρου, οπότε οι δυο σας θα τα πάτε περίφημα. Θα
έρθω να σας συναντήσω αργότερα».
«Σας ευχαριστώ».
«Να υποθέσω ότι έχετε ακουστά τον Μάικλ Τόλαντ;»
Η Ρέιτσελ ανασήκωσε τους ώμους, ενώ ο εγκέφαλος της προσπαθούσε
ακόμη να επεξεργαστεί τις πληροφορίες από τον απίστευτο χώρο όπου
βρισκόταν. «Το όνομα δε μου λέει και πολλά».
Ο άντρας με το ζιβάγκο ήρθε και στάθηκε δίπλα τους χαμογελώντας πλατιά.
«Δε σας λέει και πολλά;» Η φωνή του ήταν δυνατή και φιλική. «Αυτό είναι το
καλύτερο πράγμα που άκουσα σήμερα. Είναι ωραίο να έχεις την ευκαιρία να
δώσεις μια πρώτη εντύπωση. Συνήθως προηγείται η φήμη μου».
Όταν η Ρέιτσελ στράφηκε και κοίταξε τον νεοφερμένο, ένιωσε τα πόδια της
να κόβονται επιτόπου. Αναγνώρισε αμέσως το γοητευτικό του πρόσωπο. Ήταν
πασίγνωστος στην Αμερική.
«Α», έκανε κοκκινίζοντας, ενώ εκείνος της έσφιγγε το χέρι. «Είστε ο
γνωστός Μάικλ Τόλαντ».
Όταν ο Πρόεδρος της είχε πει ότι είχε επιστρατεύσει κορυφαίους πολίτες
επιστήμονες προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ανακάλυψη της NASA, η
Ρέιτσελ είχε φανταστεί μια ομάδα από σταφιδιασμένους σπασίκλες που έβαζαν
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το μονόγραμμα τους στα κομπιουτεράκια τους. Ο Μάικλ Τόλαντ ήταν το
εντελώς αντίθετο. Ως μία από τις πλέον γνωστές «επιστημονικές διασημότητες»
της εποχής, ο Τόλαντ ήταν παρουσιαστής μιας εβδομαδιαίας σειράς
ντοκιμαντέρ με τίτλο Amazing Seas, 14 μέσα από την οποία έφερνε τους θεατές
πρόσωπο με πρόσωπο με τα μαγευτικά φαινόμενα των ωκεανών — όπως
υποθαλάσσια ηφαίστεια, θαλάσσια σκουλήκια μήκους τριών μέτρων, φονικά
παλιρροϊκά κύματα. Τα μέσα ενημέρωσης χαιρέτιζαν τον Μάικλ Τόλαντ ως το
συνδυασμό του Ζακ Ιβ Κουστό με τον Καρλ Σαγκάν αποδίδοντας την
επιτυχημένη συνταγή που είχε εκτοξεύσει την εκπομπή του στην κορυφή της
τηλεθέασης στις γνώσεις του, στο γνήσιο ενθουσιασμό που έδειχνε για το
αντικείμενο του και στην ασίγαστη αγάπη του για την περιπέτεια. Φυσικά,
όπως συμφωνούσαν οι περισσότεροι κριτικοί, η αρρενωπή γοητεία του Τόλαντ
και η χαρισματική προσωπικότητα του μάλλον δεν έβλαπταν τη δημοτικότητα
του στις γυναίκες που παρακολουθούσαν την εκπομπή.
«Κύριε Τόλαντ...» είπε η Ρέιτσελ, κομπιάζοντας ελαφρά. «Είμαι η Ρέιτσελ
Σέξτον».
Ο Τόλαντ της χαμογέλασε. «Γεια σου, Ρέιτσελ. Λέγε με Μάικ».
Η Ρέιτσελ δεν είχε συνηθίσει να της δένεται η γλώσσα κόμπος. Οι αισθήσεις
της είχαν δεχτεί καταιγισμό νέων πληροφοριών... το οικοσφαίριο, ο μετεωρίτης,
τα μυστικά, το ότι βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με έναν τηλεοπτικό
αστέρα. «Δεν περίμενα να σε συναντήσω εδώ», είπε, ενώ προσπαθούσε να
συνέλθει από τη σαστισμάρα. «Όταν ο Πρόεδρος μου είπε ότι είχε
στρατολογήσει πολίτες επιστήμονες για να πιστοποιήσουν το εύρημα της
NASA, μάλλον περίμενα...» Δίστασε να συνεχίσει.
«Αληθινούς επιστήμονες;» είπε ο Τόλαντ χαμογελώντας πλατιά.
Η Ρέιτσελ κοκκίνισε, ανησυχώντας ότι είχε κάνει γκάφα. «Δεν εννοούσα
κάτι τέτοιο».
«Μην ανησυχείς», είπε ο Τόλαντ. «Από τη στιγμή που έφτασα εδώ, μόνο
αυτό ακούω».
Ο διευθυντής τους ζήτησε συγνώμη και έφυγε, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα
ερχόταν να τους βρει αργότερα.
Ο Τόλαντ στράφηκε ξανά στη Ρέιτσελ με περιέργεια. «Ο διευθυντής μου είπε
ότι ο γερουσιαστής Σέξτον είναι πατέρας σου».
Η Ρέιτσελ ένευσε. Δυστυχώς.
«Δηλαδή έχουμε έναν κατάσκοπο του Σέξτον πίσω από τις γραμμές του
εχθρού;»
«Οι συμμαχίες δεν είναι πάντοτε αυτές που νομίζουμε».
Ακολούθησε αμήχανη σιωπή.

14

Θαυμαστές Θάλασσες. (Σ.τ.Ε.)

[71]

«Λοιπόν, πες μου», έσπευσε να πει η Ρέιτσελ, «τι κάνει ένας παγκοσμίου
φήμης ωκεανογράφος σε έναν παγετώνα με ένα σμάρι σχεδιαστές πυραύλων
της NASA;»
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά. «Συνέβη ένα περίεργο πράγμα: "Ήρθε και με
βρήκε ένας τύπος που έμοιαζε με τον Πρόεδρο και μου ζήτησε να του κάνω μια
χάρη. Άνοιξα το στόμα μου να του πω "Άντε στο διάβολο", αλλά για κάποιο
λόγο ψέλλισα "Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε"».
Η Ρέιτσελ γέλασε για πρώτη φορά εκείνη τη μέρα. «Ομοιοπαθής, δηλαδή».
Παρότι οι περισσότερες διασημότητες έδειχναν πιο μικρόσωμες από κοντά, η
Ρέιτσελ είχε την εντύπωση ότι ο Μάικλ Τόλαντ ήταν ψηλότερος από ό,τι
φαινόταν στην τηλεόραση. Τα καστανά μάτια του ήταν το ίδιο ζωηρά και
παθιασμένα με το πώς φαίνονταν στη μικρή οθόνη και η φωνή του είχε τον ίδιο
ζεστό μετριόφρονα τόνο, τον ίδιο ενθουσιασμό. Έδειχνε σαρανταπεντάρης, με
ηλιοψημένη επιδερμίδα και αθλητικό παράστημα, ενώ μια τούφα πυκνών
μαύρων μαλλιών του έπεφτε μονίμως ανέμελα στο μέτωπο. Είχε θεληματικό
πιγούνι και οι κινήσεις του απέπνεαν έναν αέρα σιγουριάς. Όταν έσφιξε το χέρι
της Ρέιτσελ, η τραχιά παλάμη του της θύμισε ότι δεν είχε απέναντι της κάποιο
μαλθακό αστέρα της τηλεόρασης, αλλά, αντίθετα, έναν έμπειρο ναυτικό και
εξερευνητή.
«Για να είμαι ειλικρινής», παραδέχτηκε ο Τόλαντ με κάποια αμηχανία,
«νομίζω ότι μου ζητήθηκε να συμμετάσχω μάλλον λόγω δημόσιων σχέσεων
παρά για τις επιστημονικές μου γνώσεις. Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να έρθω και
να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για λογαριασμό του».
«Ντοκιμαντέρ; Με θέμα ένα μετεωρίτη; Μα εσύ είσαι ωκεανογράφος».
«Αυτό ακριβώς του είπα κι εγώ! Όμως μου απάντησε ότι δε γνώριζε κανέναν
που να γυρίζει ντοκιμαντέρ για μετεωρίτες. Μου είπε ότι η συμμετοχή μου θα
βοηθούσε ώστε η ανακάλυψη αυτή να γίνει περισσότερο προσιτή και αποδεκτή
από το ευρύ κοινό. Φαίνεται ότι σκοπεύει να προβάλει το ντοκιμαντέρ μου
στην αποψινή μεγάλη συνέντευξη Τύπου, όπου και θα ανακοινώσει την
ανακάλυψη».
Μια διασημότητα θα προωθήσει την ανακάλυψη. Η Ρέιτσελ καταλάβαινε
τους επιδέξιους πολιτικούς χειρισμούς του Ζακ Χέρνεϊ. Συχνά η NASA
κατηγορούνταν ότι μιλούσε με τρόπο ακατανόητο για τον πολύ κόσμο. Όχι
αυτή τη φορά. Είχαν εξασφαλίσει τη συνεργασία του πιο επιτυχημένου
παρουσιαστή επιστημονικών θεμάτων, είχαν μαζί τους ένα πρόσωπο που όλοι
οι Αμερικανοί γνώριζαν και εμπιστεύονταν σε επιστημονικά θέματα.
Ο Τόλαντ της έδειξε διακριτικά προς την απέναντι πλευρά του θόλου, προς
ένα σημείο όπου ετοίμαζαν το χώρο για τη συνέντευξη Τύπου. Ένα μπλε χαλί
ήταν στρωμένο πάνω στον πάγο, υπήρχαν τηλεοπτικές κάμερες, προβολείς και
ένα μακρύ τραπέζι στο οποίο είχαν τοποθετήσει αρκετά μικρόφωνα. Κάποιος
κρεμούσε στον τοίχο μια τεράστια αμερικανική σημαία.
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«Είναι γι' απόψε», της εξήγησε. «Ο διευθυντής της NASA και ορισμένοι από
τους κορυφαίους επιστήμονες του θα συνδεθούν μέσω δορυφόρου με το Λευκό
Οίκο ώστε να συμμετάσχουν στην ανακοίνωση που θα κάνει ο Πρόεδρος στις
οχτώ το βράδυ».
Τους αξίζει, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, νιώθοντας ικανοποίηση στη σκέψη ότι ο
Ζακ Χέρνεϊ δε σκόπευε να αποκλείσει τελείως τη NASA από την ανακοίνωση.
«Λοιπόν», είπε η Ρέιτσελ αναστενάζοντας σιγανά, «τελικά θα μου πει
κάποιος τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο μετεωρίτης;»
Ο Τόλαντ ύψωσε τα φρύδια του και ένα μυστηριώδες πλατύ χαμόγελο
σχηματίστηκε στο πρόσωπο του. «Ξέρεις, είναι καλύτερα να το δεις παρά να
σου το εξηγήσει κάποιος». Της έκανε νόημα να τον ακολουθήσει σε έναν
πάγκο που βρισκόταν λίγο πιο πέρα. «Ο τύπος που εργάζεται εδώ έχει πολλά
δείγματα που μπορεί να σου δείξει».
«Δείγματα; Έχετε πάρει δείγματα από το μετεωρίτη;»
«Φυσικά. Τα ειδικά τρυπάνια μας απέσπασαν αρκετά. Για την ακρίβεια, η
NASA άρχισε να συνειδητοποιεί τη σημασία του ευρήματος όταν πήρε στα
χέρια της τα πρώτα δείγματα από τον πυρήνα».
Χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα έπρεπε να περιμένει, η Ρέιτσελ
ακολούθησε τον Τόλαντ στη θέση εργασίας που της υπέδειξε. Φαινόταν έρημη.
Μια κούπα με καφέ ήταν πάνω στο τραπέζι μαζί με διάσπαρτα δείγματα
πετρωμάτων, παχυμετρικούς διαβήτες και άλλο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ο
καφές ήταν αχνιστός.
«Μάρλινσον!» φώναξε ο Τόλαντ κοιτάζοντας τριγύρω. Καμία απάντηση.
Αναστέναξε εκνευρισμένος και στράφηκε στη Ρέιτσελ. «Μάλλον χάθηκε
προσπαθώντας να βρει γάλα για τον καφέ του. Σου λέω, ήμουν μαζί του όταν
έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Πρίνστον και ήταν ικανός να χαθεί μέσα στο
δωμάτιο του. Τώρα έχει πάρει το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών στην
αστροφυσική. Τρέχα γύρευε».
Η Ρέιτσελ στράφηκε απότομα προς το μέρος του. «Μάρλινσον; Δεν πιστεύω
να εννοείς το διάσημο Κόρκι Μάρλινσον;»
Ο Τόλαντ γέλασε. «Αυτόν ακριβώς εννοώ».
Η Ρέιτσελ είχε μείνει έκπληκτη. «Ο Κόρκι Μάρλινσον βρίσκεται εδώ;» Οι
θεωρίες του Μάρλινσον περί των βαρυτικών πεδίων τον είχαν αναγάγει σε
θρύλο στις τάξεις των μηχανικών του NRO που ήταν υπεύθυνοι για τους
δορυφόρους. «Ο Μάρλινσον είναι ένας από τους πολίτες επιστήμονες που
επιστράτευσε ο Πρόεδρος;»
«Ναι, ένας από τους αληθινούς επιστήμονες».
Αληθινός δε θα πει τίποτα, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Ο Κόρκι Μάρλινσον ήταν
από τους πλέον ιδιοφυείς και άξιους σεβασμού επιστήμονες παγκοσμίως.
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«Το ασύλληπτο παράδοξο με τον Κόρκι», είπε ο Τόλαντ, «είναι ότι μπορεί
να σου πει με ακρίβεια χιλιοστού την απόσταση που μας χωρίζει από τον Άλφα
του Κενταύρου, αλλά δεν ξέρει να δέσει τη γραβάτα του».
«Φοράω αυτές με τα κλιπ», ακούστηκε απότομα μια ένρινη καλοπροαίρετη
φωνή εκεί κοντά. «Η αποτελεσματικότητα είναι σημαντικότερη από την
εμφάνιση, Μάικ. Εσείς οι αστέρες του Χόλυγουντ δεν μπορείτε να το
καταλάβετε αυτό!»
Η Ρέιτσελ και ο Τόλαντ στράφηκαν προς τον άντρα που έκανε την εμφάνιση
του πίσω από μια σειρά ηλεκτρονικών συσκευών. Ήταν κοντός και παχουλός,
θυμίζοντας κουτάβι, με γουρλωμένα μάτια και τα πρώτα ίχνη φαλάκρας, που
την κάλυπτε χτενίζοντας τα λεπτά μαλλιά του από πάνω της. Όταν είδε τον
Τόλαντ να στέκεται δίπλα στη Ρέιτσελ, σταμάτησε επιτόπου.
«Θεέ μου, Μάικ! Είμαστε στον αναθεματισμένο Βόρειο Πόλο κι εσύ πάλι
καταφέρνεις να γνωρίζεις πανέμορφες γυναίκες. Αυτά παθαίνω για να μην έχω
κάνει καριέρα στην τηλεόραση!»
Ο Μάικλ Τόλαντ αντιμετώπισε το σχόλιο με φανερή αμηχανία. «Κυρία
Σέξτον, συγχωρέστε το δόκτορα Μάρλινσον. Παρότι υστερεί σε τακτ,
αναπληρώνει το κενό και με το παραπάνω χάρη στις σκόρπιες και τελείως
άχρηστες γνώσεις που έχει για το σύμπαν μας».
Ο Κόρκι πλησίασε. «Χαίρομαι ειλικρινά, κυρία μου. Δεν έπιασα το όνομα
σας».
«Ρέιτσελ», του απάντησε εκείνη. «Ρέιτσελ Σέξτον».
«Σέξτον;» Ο Κόρκι προσποιήθηκε ότι του κοβόταν η ανάσα. «Ελπίζω να μην
έχετε κάποια σχέση μ' εκείνο τον κοντόφθαλμο, απαίσιο γερουσιαστή!»
Ο Τόλαντ μόρφασε. «Ξέρεις, Κόρκι, ο γερουσιαστής Σέξτον είναι ο πατέρας
της Ρέιτσελ».
Ο Κόρκι σταμάτησε να γελάει και κύρτωσε την πλάτη του. «Δεν είναι να
απορεί κανείς, Μάικ, που ποτέ δεν είχα επιτυχία στις γυναίκες».
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Ο ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΙ Κόρκι Μάρλινσον οδήγησε τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ
στο χώρο όπου εργαζόταν και άρχισε να ανακατεύει τα εργαλεία και τα
δείγματα που ήταν σκορπισμένα στο γραφείο του. Κινούνταν με ένταση, σαν
πιεσμένο ελατήριο έτοιμο να τιναχτεί.
«Εντάξει», είπε τρέμοντας από ενθουσιασμό, «κυρία Σέξτον, ετοιμαστείτε να
παρακολουθήσετε ένα σύντομο εισαγωγικό μάθημα στους μετεωρίτες».
Ο Τόλαντ έκλεισε το μάτι στη Ρέιτσελ σαν να της έλεγε να κάνει υπομονή.
«Μην τον παρεξηγείς. Στην πραγματικότητα ήθελε να γίνει ηθοποιός».
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«Ναι, και ο Μάικ ήθελε να γίνει μεγάλος επιστήμονας». Ο Κόρκι ψαχούλεψε
σε ένα κουτί παπουτσιών και τελικά έβγαλε τρία μικρά δείγματα πετρωμάτων,
τα οποία έβαλε στη σειρά πάνω στο γραφείο του. «Αυτές είναι οι τρεις κύριες
τάξεις μετεωριτών που υπάρχουν στον κόσμο».
Η Ρέιτσελ κοίταξε τα τρία δείγματα. Όλα τους έμοιαζαν με αλλόκοτες
σφαιροειδείς πέτρες σε μέγεθος μπάλας του γκολφ. Καθένα από τα δείγματα
ήταν κομμένο στη μέση ώστε να φαίνεται η διατομή του.
«Η χημική σύνθεση όλων των μετεωριτών», είπε ο Κόρκι, «αποτελείται από
ποικίλες αναλογίες κραμάτων νικελίου—σιδήρου, πυριτικών αλάτων και
θειικών αλάτων. Τους κατατάσσουμε βάσει της αναλογίας μετάλλων προς
πυριτικά άλατα που παρουσιάζουν».
Η Ρέιτσελ είχε ήδη την υπόνοια ότι το εισαγωγικό μάθημα δε θα ήταν και
τόσο σύντομο.
«Το πρώτο δείγμα που έχουμε εδώ», συνέχισε ο Κόρκι δείχνοντας μια
γυαλιστερή κατάμαυρη πέτρα, «είναι σιδηρομετεωρίτης. Πολύ βαρύς. Ο φίλος
μας εδώ προσγειώθηκε στην Ανταρκτική πριν από μερικά χρόνια».
Η Ρέιτσελ παρατήρησε προσεκτικά το μετεωρίτη. Σίγουρα έδειχνε
απόκοσμος: ήταν μια σφαίρα από βαρύ γκριζωπό σίδερο, η επιφάνεια της
οποίας ήταν καμένη και μαυρισμένη.
«Αυτή η καμένη εξωτερική επιφάνεια λέγεται τετηγμέvo επίχρισμα», είπε ο
Κόρκι. «Είναι το αποτέλεσμα των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών καθώς ο
μετεωρίτης εκτίθεται στην τριβή με την ατμόσφαιρα. Όλοι οι μετεωρίτες
παρουσιάζουν αυτό το κάψιμο». Ο Κόρκι πέρασε γρήγορα στο επόμενο δείγμα.
«Εν συνεχεία έχουμε αυτό που ονομάζουμε σιδηρόλιθο».
Η Ρέιτσελ κοίταξε προσεκτικά το δείγμα και παρατήρησε ότι η επιφάνεια και
αυτού του μετεωρίτη ήταν καμένη. Αυτό το δείγμα όμως είχε μια
ανοιχτοπράσινη απόχρωση και η διατομή του θύμιζε κολάζ από χρωματιστά
γωνιώδη θραύσματα, μοιάζοντας με καλειδοσκοπικό ψηφιδωτό.
«Όμορφο», είπε η Ρέιτσελ.
«Αστειεύεστε; Είναι υπέροχο» Ο Κόρκι μίλησε για ένα λεπτό για την υψηλή
περιεκτικότητα σε ολιβίνη στην οποία οφείλεται η πρασινωπή απόχρωση,
ύστερα, με μια υπερτονισμένη κίνηση, άπλωσε το χέρι του και έπιασε το τρίτο
και τελευταίο δείγμα. Το έδωσε στη Ρέιτσελ.
Η Ρέιτσελ κράτησε τον τελευταίο μετεωρίτη στην παλάμη της. Είχε ένα
γκριζοκαφέ χρώμα και θύμιζε γρανίτη. Μάλλον ήταν βαρύτερος από μια πέτρα
της γης αναλόγου μεγέθους, αλλά όχι πάρα πολύ. Η μόνη ένδειξη ότι επρόκειτο
για κάτι άλλο από μια κοινή πέτρα ήταν το τετηγμένο επίχρισμα, η καμένη
επιφάνεια του.
«Αυτός», είπε με κατηγορηματικό τρόπο ο Κόρκι, «ονομάζεται
λιθομετεωρίτης. Ανήκει στην πιο κοινή τάξη μετεωριτών. Πάνω από το
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ενενήντα τοις εκατό των μετεωριτών που έφτασαν στην επιφάνεια της Γης
ανήκει σε αυτή την τάξη».
Η Ρέιτσελ αιφνιδιάστηκε. Πάντα φανταζόταν ότι οι μετεωρίτες έμοιαζαν
περισσότερο με το πρώτο δείγμα που είχε δει, ότι δηλαδή ήταν μεταλλικές
σφαίρες με όψη χαρακτηριστικά εξωγήινη. Ο μετεωρίτης που κρατούσε στο
χέρι της δεν έμοιαζε καθόλου εξωγήινος. Με εξαίρεση την καμένη επιφάνεια,
θύμιζε πέτρα που θα μπορούσε να βρεθεί σε μια παραλία.
Τα μάτια του Κόρκι κόντευαν να πεταχτούν έξω από τις κόγχες τους από τον
ενθουσιασμό. «Ο μετεωρίτης που βρίσκεται θαμμένος στον πάγο, εδώ στον
παγετώνα Μιλν, είναι λιθομετεωρίτης και μοιάζει πολύ με αυτόν που κρατάτε
στο χέρι σας. Οι λιθομετεωρίτες είναι σχεδόν πανομοιότυποι με τα γήινα
πετρώματα, κάτι που καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό τους. Συνήθως
αποτελούνται από ελαφρά πυριτικά ορυκτά — άστριο, ολιβίνη, πυρόξενο.
Τίποτα το συγκλονιστικό».
Αυτό λέω κι εγώ, σκέφτηκε η Ρέιτσελ καθώς του έδινε πίσω το δείγμα.
«Αυτός εδώ μοιάζει με πέτρα που κάποιος την ξέχασε μέσα στο τζάκι και
κάηκε».
Ο Κόρκι ξέσπασε σε γέλια. «Θα πρέπει να ήταν κολασμένα καυτό τζάκι! Η
ισχυρότερη υψικάμινος που έχει κατασκευαστεί ποτέ δεν πλησιάζει καν τις
θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται ένας μετεωρίτης όταν προσκρούσει στην
ατμόσφαιρα. Ψήνονται κυριολεκτικά!»
Ο Τόλαντ χαμογέλασε συμπονετικά στη Ρέιτσελ. «Φτάνουμε στην ουσία».
«Φανταστείτε αυτό», είπε ο Κόρκι παίρνοντας το μετεωρίτη από το χέρι της
Ρέιτσελ και σηκώνοντας τον ψηλά. «Ας υποθέσουμε ότι ο φιλαράκος μας εδώ
έχει μέγεθος σπιτιού. Ωραία λοιπόν... βρίσκεται στο διάστημα... ταξιδεύει στο
ηλιακό μας σύστημα... τελείως παγωμένος από τη θερμοκρασία του
διαστήματος, στους μείον εκατό βαθμούς Κελσίου».
Ο Τόλαντ γελούσε σιγανά, έχοντας παρακολουθήσει προφανώς και άλλη
φορά την αναπαράσταση του Κόρκι για το πώς έφτασε ο μετεωρίτης στη νήσο
Έλζμιρ.
Ο Κόρκι άρχισε να χαμηλώνει το πέτρωμα. «Ο μετεωρίτης μας κινείται προς
τη Γη... και πλησιάζει πάρα πολύ, το βαρυτικό μας πεδίο τον συλλαμβάνει...
επιταχύνει... επιταχύνει...»
Η Ρέιτσελ παρακολουθούσε καθώς ο Κόρκι επιτάχυνε την τροχιά του
δείγματος, αναπαριστώντας την επίδραση της βαρύτητας.
«Τώρα κινείται γρήγορα», αναφώνησε ο Κόρκι. «Πάνω από δέκα μίλια το
δευτερόλεπτο... σχεδόν τριάντα έξι χιλιάδες μίλια την ώρα! Εκατόν τριάντα
πέντε χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, ο μετεωρίτης αρχίζει να
συναντά την αντίσταση της ατμόσφαιρας». Ο Κόρκι τράνταξε βίαια το δείγμα
καθώς το πλησίαζε προς το δάπεδο. «Όταν πέφτει χαμηλότερα από τα εκατό
χιλιόμετρα, αρχίζει να πυρακτώνεται! Τώρα η πυκνότητα της ατμόσφαιρας
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αυξάνει και η τριβή είναι απίστευτη! Ο αέρας γύρω από το μετεωρίτη βράζει,
καθώς τα υλικά στην επιφάνεια του λιώνουν από τη θερμότητα». Ο Κόρκι
άρχισε να σφυρίζει και να ξεφυσάει, προσθέτοντας διάφορους ήχους για να
είναι πιο παραστατικός στην παρουσίαση του. «Τώρα περνάει κάτω από τα
ογδόντα χιλιόμετρα και η επιφάνεια του αγγίζει τους χίλιους οχτακόσιους
βαθμούς Κελσίου!»
Η Ρέιτσελ δεν πίστευε στα μάτια της καθώς έβλεπε το βραβευμένο
αστροφυσικό να τραντάζει ακόμη πιο άγρια το μετεωρίτη και να κάνει
περίεργους ήχους σαν να ήταν παιδάκι.
«Εξήντα χιλιόμετρα!» Ο Κόρκι φώναζε τώρα. «Ο μετεωρίτης μας συναντά
το τείχος της ατμόσφαιρας. Ο αέρας είναι πολύ πυκνός! Επιβραδύνει βίαια, με
ρυθμό τριακόσιες φορές μεγαλύτερο από τη δύναμη της βαρύτητας!» Ο Κόρκι
μιμήθηκε ένα απότομο φρενάρισμα και μείωσε δραματικά την ταχύτητα της
πτώσης του δείγματος. «Αυτομάτως, ο μετεωρίτης ψύχεται και παύει να
λάμπει. Φτάσαμε στο σημείο, μηδέν! Η επιφάνεια του σκληραίνει και
σχηματίζεται το τετηγμένο επίχρισμα».
Η Ρέιτσελ άκουσε τον Τόλαντ να βογκάει, καθώς ο Κόρκι γονάτισε στον
πάγο για να καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα: την πρόσκρουση στην επιφάνεια
της Γης.
«Τώρα», είπε ο Κόρκι, «ο τεράστιος μετεωρίτης μας διασχίζει την
τροπόσφαιρα...» Πεσμένος στα γόνατα, έστριψε το μετεωρίτη προς τον πάγο σε
μικρή γωνία. «Κατευθύνεται προς τον Αρκτικό Ωκεανό... σε οξεία γωνία...
πέφτει... φαίνεται ότι σχεδόν θα γλείψει την επιφάνεια του ωκεανού... πέφτει...
και...» Ακούμπησε το δείγμα στον πάγο. «ΜΠΑΜ!»
Η Ρέιτσελ τινάχτηκε.
«Η πρόσκρουση είναι κατακλυσμιαία! Ο μετεωρίτης εκρήγνυται.
Θραύσματα εκτοξεύονται στον αέρα, αναπηδούν και στροβιλίζονται πάνω στον
ωκεανό». Ο Κόρκι συνέχισε σε αργή κίνηση τώρα, στρίβοντας και
αναποδογυρίζοντας το δείγμα πάνω στον αόρατο ωκεανό προς τα πόδια της
Ρέιτσελ. «Ένα κομμάτι συνεχίζει να αναπηδά στην επιφάνεια, με κατεύθυνση
τη νήσο Έλζμιρ...» Έφερε το δείγμα ακριβώς δίπλα στα δάχτυλα του ποδιού
της. «Περνά πάνω από τον ωκεανό και αναπηδά στη στεριά...» Το μετακίνησε
προς τα πάνω και το έφερε πάνω από τη γλώσσα του παπουτσιού της και,
κυλώντας το, το σταμάτησε πάνω στο πόδι της κοντά στον αστράγαλο της.
«Και τελικά έρχεται να σταματήσει ψηλά στον παγετώνα Μιλν, όπου σύντομα
καλύπτεται από χιόνι και πάγο, προφυλαγμένο από την ατμοσφαιρική
διάβρωση». Ο Κόρκι σηκώθηκε όρθιος χαμογελώντας.
Η Ρέιτσελ τον κοιτούσε με ανοιχτό το στόμα. Γέλασε εντυπωσιασμένη.
«Δόκτορα Μάρλινσον, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η εξήγηση ήταν
εξαιρετικά...»
«Παραστατική;» συμπλήρωσε ο Κόρκι.
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Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. «Ακριβώς».
Ο Κόρκι της έδωσε πάλι το δείγμα. «Παρατηρήστε τη διατομή».
Η Ρέιτσελ κοίταξε προσεκτικά το εσωτερικό του μετεωρίτη για λίγο, αλλά
δεν είδε τίποτα.
«Στρέψ' το προς το φως», την παρότρυνε ο Τόλαντ με θερμή και ευγενική
φωνή. «Και κοίτα προσεκτικά».
Η Ρέιτσελ έφερε την πέτρα κοντά στα μάτια της και την έστρεψε κάτω από
το εκτυφλωτικό φως των λαμπών αλογόνου που αντανακλώνταν στην οροφή
του θόλου. Τώρα τα έβλεπε — μικροσκοπικά σφαιρίδια μετάλλου που γυάλιζαν
μέσα στην πέτρα. Η διατομή του μετεωρίτη ήταν διάστικτη από δεκάδες τέτοια
σφαιρίδια σαν απειροελάχιστες σταγόνες υδράργυρου, καθώς καθεμία είχε
διάμετρο περίπου ενός χιλιοστού.
«Αυτές οι μικρές φυσαλίδες ονομάζονται χόνδροι», είπε ο Κόρκι. «Και
περιέχονται μόνο σε λιθομετεωρίτες, που γι' αυτό λέγονται χονδρίτες».
Η Ρέιτσελ μισόκλεισε τα μάτια για να διακρίνει καλύτερα τους χόνδρους.
«Σύμφωνοι, δεν έχω δει τίποτα παρόμοιο σε γήινο πέτρωμα».
«Ούτε πρόκειται!» δήλωσε ο Κόρκι. «Οι χόνδροι είναι μια γεωλογική δομή
που πολύ απλά δεν υπάρχει στη Γη. Ορισμένοι χονδρίτες είναι εξαιρετικά
παλαιοί, δημιουργημένοι ίσως από τα πρωτογενή υλικά του σύμπαντος.
Κάποιοι άλλοι είναι πολύ νεαρότεροι, όπως αυτός που κρατάτε στο χέρι σας. Οι
χόνδροι στο συγκεκριμένο μετεωρίτη χρονολογούνται πριν από εκατόν
ενενήντα εκατομμύρια χρόνια».
«Εκατόν ενενήντα εκατομμύρια χρόνια και θεωρούνται νεαροί;»
«Και βέβαια! Σε κοσμολογικά μεγέθη, είναι σαν να λέμε χτεσινοί. Αυτό που
μας ενδιαφέρει εδώ, όμως, είναι ότι το δείγμα αυτό περιέχει χόνδρους, κάτι που
αποδεικνύει με αδιάσειστο τρόπο ότι πρόκειται για μετεωρίτη».
«Εντάξει», είπε η Ρέιτσελ. «Οι χόνδροι είναι αδιάσειστα στοιχεία. Το
κατάλαβα».
«Και τέλος», είπε ο Κόρκι ξεφυσώντας, «αν το τετηγμένο επίχρισμα και οι
χόνδροι δε σας πείθουν, εμείς οι αστρονόμοι έχουμε μια απόλυτα σίγουρη
μέθοδο για να πιστοποιήσουμε τη μετεωρική προέλευση ενός πετρώματος».
«Η οποία είναι;»
Ο Κόρκι ανασήκωσε τους ώμους σαν να αναφερόταν σε κάτι κοινότοπο.
«Πολύ απλά, χρησιμοποιούμε ένα πετρογραφικό μικροσκόπιο πόλωσης, ένα
φασματόμετρο φθορισμού ακτινών Χ, έναν αναλυτή ενεργοποίησης νετρονίων
ή ένα φασματόμετρο πλάσματος για να μετρήσουμε τις σιδηρομαγνητικές
αναλογίες».
Ο Τόλαντ βόγκηξε. «Τώρα κάνει επίδειξη γνώσεων. Αυτό που εννοεί ο
Κόρκι είναι ότι μπορούμε να αποδείξουμε πως ένα πέτρωμα είναι μετεωρίτης
υπολογίζοντας απλώς τη χημική σύνθεση του».
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«Έι, θαλασσόλυκε!» τον μάλωσε ο Κόρκι. «Ας αφήσουμε την επιστήμη
στους επιστήμονες, τι λες κι εσύ;» Αμέσως στράφηκε στη Ρέιτσελ. «Στα γήινα
πετρώματα το νικέλιο απαντά είτε σε εξαιρετικά υψηλά είτε σε εξαιρετικά
χαμηλά ποσοστά και δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Στους μετεωρίτες όμως η
περιεκτικότητα σε νικέλιο κινείται στις μέσες τιμές. Επομένως, αν αναλύσουμε
ένα δείγμα και διαπιστώσουμε ότι η περιεκτικότητα σε νικέλιο αντιστοιχεί σε
μια μέση τιμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ανεπιφύλακτα ότι το δείγμα είναι
μετεωρίτης».
Η Ρέιτσελ ένιωσε την υπομονή της να εξαντλείται. «Ωραία, κύριοι, έμαθα για
το τετηγμένο επίχρισμα, τους χονδρίτες και τους χόνδρους, τη μέση αναλογία
του νικελίου, καθώς και πως όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η πέτρα μας ήρθε από
το διάστημα. Το κατάλαβα». Ακούμπησε το δείγμα στο γραφείο του Κόρκι.
«Εγώ όμως για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ;»
Ο Κόρκι αναστέναξε βαριά. «Μήπως θα θέλατε να δείτε ένα δείγμα του
μετεωρίτη που ανακάλυψε η NASA κάτω από το σημείο όπου βρισκόμαστε;»
Παρακαλώ, αν δε σας χάνει μεγάλο κόπο.
Αυτή τη φορά ο Κόρκι έφερε το χέρι του στην τσέπη που είχε στο στήθος
του και έβγαλε ένα μικρό κομμάτι πέτρας με σχήμα δίσκου. Η πέτρινη φέτα
είχε σχήμα CD με πάχος περίπου ενάμισι εκατοστό και έμοιαζε να έχει
παρόμοια σύνθεση με το λιθομετεωρίτη που της είχε μόλις δείξει.
«Αυτό είναι ένα δείγμα από το εσωτερικό του μετεωρίτη. Το βγάλαμε χτες».
Ο Κόρκι έδωσε το δίσκο στη Ρέιτσελ.
Εξωτερικά, ασφαλώς, δεν είχε τίποτα το εντυπωσιακό. Ήταν μια βαριά πέτρα
με λευκή και πορτοκαλιά απόχρωση. Μέρος της περιφέρειας της ήταν καμένο
και μαύρο, προφανώς τμήμα από τα επιφανειακά στρώματα του μετεωρίτη.
«Βλέπω το τετηγμένο επίχρισμα», είπε.
Ο Κόρκι ένευσε. «Ναι, το δείγμα αυτό προέρχεται από ένα σημείο κοντά
στην επιφάνεια του μετεωρίτη, οπότε έχει λίγο επίχρισμα πάνω του».
Η Ρέιτσελ έστρεψε το δίσκο προς το φως και εντόπισε τα μικροσκοπικά
μεταλλικά σφαιρίδια. «Βλέπω και τους χόνδρους».
«Ωραία», είπε ο Κόρκι με φωνή που έπαλλε από ενθουσιασμό. «Και μπορώ
να σας πληροφορήσω από την ανάλυση που έκανα στο δείγμα αυτό με
πετρογραφικό μικροσκόπιο πόλωσης ότι η αναλογία του νικελίου είναι μέση
και δεν προσεγγίζει ούτε στο ελάχιστο τις τιμές των γήινων πετρωμάτων.
Συγχαρητήρια, πιστοποιήσατε επιτυχώς ότι η πέτρα που κρατάτε στο χέρι σας
προήλθε από το διάστημα».
Η Ρέιτσελ στράφηκε και τον κοίταξε μπερδεμένη. «Δόκτορα Μάρλινσον,
πρόκειται για μετεωρίτη. Φυσικά και έχει έρθει από το διάστημα. Υπάρχει κάτι
που μου διαφεύγει;»
Ο Κόρκι και ο Τόλαντ κοιτάχτηκαν με νόημα. Ο Τόλαντ ακούμπησε το χέρι
του στον ώμο της Ρέιτσελ και της ψιθύρισε: «Γύρισε το από την ανάποδη».
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Η Ρέιτσελ έστρεψε το δίσκο για να δει την άλλη πλευρά. Ο εγκέφαλος της
χρειάστηκε μια στιγμή μονάχα για να συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που
έβλεπε.
Και τότε η αλήθεια τη χτύπησε σαν βόμβα.
Αδύνατο!' σκέφτηκε, και όμως, καθώς κοιτούσε εμβρόντητη την πέτρα,
ήξερε ότι η έννοια της λέξης «αδύνατο» μόλις είχε ανατραπεί οριστικά.
Εγκλωβισμένη στην πέτρα υπήρχε μια μορφή που σε ένα γήινο δείγμα θα
θεωρούνταν κάτι απολύτως συνηθισμένο, όμως σε ένα μετεωρίτη ήταν κάτι
αδιανόητο.
«Είναι...» ψέλλισε η Ρέιτσελ, σχεδόν ανίκανη να προφέρει τη λέξη. «Είναι...
ένα έντομο Ο μετεωρίτης αυτός περιέχει το απολίθωμα ενός εντόμου!»
Τόσο ο Τόλαντ όσο και ο Κόρκι έλαμψαν από χαρά. «Καλώς ήρθατε στην
ομάδα», είπε ο αστροφυσικός.
Ο χείμαρρος των συναισθημάτων που κατέκλυσαν τη Ρέιτσελ την άφησε
άφωνη για λίγο, όμως, ακόμη και μέσα στη σαστισμάρα της, ήταν φανερό ότι
αυτό το απολίθωμα, πέρα από κάθε αμφιβολία, ήταν κάποτε ένας ζωντανός
βιολογικός οργανισμός. Το απολιθωμένο έντομο είχε μήκος περίπου εφτάμισι
εκατοστά και έμοιαζε με την κάτω πλευρά ενός είδους σκαραβαίου ή έρποντος
εντόμου. Εφτά ζεύγη αρθρωτών ποδιών ήταν μαζεμένα κάτω από ένα
προστατευτικό εξωτερικό κέλυφος, το οποίο φαινόταν να είναι χωρισμένο σε
πλάκες όπως αυτές του αρμαδίλιου.
Η Ρέιτσελ ένιωσε να ζαλίζεται. «Ένα έντομο από το διάστημα...»
«Είναι ισόποδο», είπε ο Κόρκι. «Τα έντομα έχουν τρία ζεύγη ποδιών, όχι
εφτά».
Η Ρέιτσελ δεν τον άκουγε καν. Ένιωθε το κεφάλι της να γυρίζει καθώς
παρατηρούσε το απολίθωμα που κρατούσε στα χέρια της.
«Μπορείτε να διακρίνετε καθαρά», είπε ο Κόρκι, «ότι το ουραίο κέλυφος
είναι χωρισμένο σε πλάκες όπως σε μια γήινη ξυλόψειρα, ωστόσο οι δύο
εξέχουσες απολήξεις που θυμίζουν ουρά το διαφοροποιούν και το κάνουν να
μοιάζει περισσότερο με ψείρα».
Η Ρέιτσελ δεν άκουγε τις εξηγήσεις του Κόρκι. Η ταξινόμηση του είδους δεν
είχε καμία απολύτως σημασία. Τα κομμάτια του παζλ έμπαιναν τώρα στη θέση
τους με καταιγιστικό ρυθμό: η μυστικοπάθεια του Προέδρου, ο ενθουσιασμός
της NASA...
Βρέθηκε απολίθωμα μέσα σ' αυτό το μετεωρίτη! Όχι κάποιο βακτήριο ή
μικρόβιο, αλλά μια προηγμένη μορφή ζωής! Απόδειξη ότι υπάρχει ζωή και
αλλού στο σύμπαν!
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23
ΤΟ ΝΤΙΜΠΕΙΤ ΣΤΟ CNN είχε ξεκινήσει μόλις πριν από δέκα λεπτά, όμως ο
γερουσιαστής Σέξτον ήδη αναρωτιόταν πώς είχε επιτρέψει στον εαυτό του να
νιώσει την παραμικρή ανησυχία. Οι ικανότητες της Μάρτζορι Τεντς φαίνεται
ότι ήταν υπερεκτιμημένες. Η στενή συνεργάτιδα του Προέδρου δε φαινόταν να
επιβεβαιώνει τη φήμη της ως αδίστακτης και οξυδερκούς πολιτικού, αφού
συμπεριφερόταν μάλλον σαν ανυπεράσπιστο θύμα παρά σαν ικανή αντίπαλος.
Ήταν βέβαια γεγονός ότι στην αρχή της συζήτησης η Τεντς είχε πάρει το
πάνω χέρι, κατηγορώντας το γερουσιαστή ότι προωθούσε μια πολιτική
πλατφόρμα που μεροληπτούσε εις βάρος των γυναικών, όμως εκείνη τη στιγμή,
και ενώ φαινόταν ότι η Τεντς θα τον έφερνε σε δεινή θέση, έκανε ένα σοβαρό
σφάλμα. Ενώ εξέφραζε τις αμφιβολίες της σχετικά με το κατά πόσο ήταν
εφικτό να εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι πόροι για τις εκπαιδευτικές αλλαγές
που πρότεινε ο γερουσιαστής, χωρίς ωστόσο να αυξηθούν οι φόροι, η Τεντς
έκανε μια υποτιμητική έμμεση αναφορά στη μόνιμη τάση του Σέξτον να
παρουσιάζει τη NASA ως αποδιοπομπαίο τράγο.
Ο Σέξτον, φυσικά, είχε κάθε πρόθεση να αναφερθεί στο θέμα της NASA
προς το τέλος της συζήτησης, όμως η Μάρτζορι Τεντς του είχε προσφέρει την
ευκαιρία ακόμη νωρίτερα. Ηλίθια!
«Μια και αναφερθήκατε στη NASA», πέταξε ο Σέξτον δήθεν αδιάφορα,
«μήπως θα θέλατε να σχολιάσετε τις φήμες που φτάνουν συνεχώς στα αφτιά
μου ότι η διαστημική υπηρεσία είχε πρόσφατα μία ακόμη αποτυχία;»
Η Μάρτζορι Τεντς παρέμεινε τελείως ατάραχη. «Δυστυχώς δεν έχω ακούσει
κάτι σχετικό». Η φωνή της θύμιζε γυαλόχαρτο από τα τσιγάρα.
«Δηλαδή ουδέν σχόλιον;»
«Φοβάμαι πως όχι».
Ο Σέξτον έλαμψε από χαρά. Στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης, όπου τα
κλισέ δίνουν και παίρνουν, το «Ουδέν σχόλιον» μεταφραζόταν ουσιαστικά σε
«Ένοχος κατά το κατηγορητήριο».
«Κατάλαβα», είπε ο Σέξτον. «Μήπως γνωρίζετε κάτι για τις φήμες που
θέλουν τον Πρόεδρο να έχει μυστική και κατεπείγουσα συνάντηση με το
διευθυντή της NASA;»
Αυτή τη φορά η Τεντς φάνηκε να εκπλήσσεται. «Δεν είμαι βέβαιη ότι
αντιλαμβάνομαι σε ποια συνάντηση αναφέρεστε. Το πρόγραμμα του Προέδρου
είναι γεμάτο συναντήσεις».
«Πολύ φυσικό». Ο Σέξτον αποφάσισε να εξαπολύσει κατά μέτωπον επίθεση.
«Κυρία Τεντς, είστε ένθερμη υποστηρίκτρια της διαστημικής υπηρεσίας,
σωστά;»
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Η Τεντς αναστέναξε και έδειξε να κουράζεται από το αγαπημένο θέμα
συζήτησης του Σέξτον. «Πιστεύω στη σημασία της διατήρησης της
τεχνολογικής υπεροχής που απολαμβάνει η χώρα μας —τόσο στο στρατό και
στη βιομηχανία όσο και στη συλλογή πληροφοριών και στις τηλεπικοινωνίες. Η
NASA αποτελεί σήμερα μέρος αυτού του οράματος. Ναι».
Ο Σέξτον μπορούσε να διακρίνει στην αίθουσα παραγωγής την Γκάμπριελ,
που με το βλέμμα της του έλεγε να μην το τραβήξει άλλο, όμως ο γερουσιαστής
ένιωθε έτοιμος να αποτελειώσει την αντίπαλο του. «Είμαι περίεργος να μάθω,
κυρία Τεντς, αν η συνεχιζόμενη υποστήριξη του Προέδρου σε αυτή την
υπηρεσία που προφανώς ασθενεί οφείλετε στη δική σας επιρροή».
Η Τεντς ένευσε αρνητικά. «Όχι. Ο Πρόεδρος πιστεύει ακράδαντα στη
συμβολή της NASA. Παίρνει μόνος του τις αποφάσεις του».
Ο Σέξτον δεν μπορούσε να πιστέψει στ' αφτιά του. Μόλις είχε προσφέρει στη
Μάρτζορι Τεντς την ευκαιρία να απενεχοποιήσει εν μέρει τον Πρόεδρο
αναλαμβάνοντας προσωπικά μέρος της ευθύνης για τη χρηματοδότηση της
NASA. Αντί να την εκμεταλλευτεί όμως, εκείνη είχε σπεύσει να αποδώσει το
σύνολο της ευθύνης στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος παίρνει μόνος του τις
αποφάσεις του. Η Τεντς έδινε την εντύπωση ότι επιχειρούσε ήδη να
αποστασιοποιηθεί από μια προεκλογική εκστρατεία που είχε περιέλθει σε δεινή
θέση. Αυτό δεν ήταν περίεργο. Σε τελική ανάλυση, όταν θα καταλάγιαζε ο
κουρνιαχτός, η Μάρτζορι Τεντς θα έψαχνε για δουλειά.
Στα επόμενα λεπτά ο Σέξτον και η Τεντς συνέχισαν να διασταυρώνουν τα
ξίφη τους. Η Τεντς αποπειράθηκε μια δυο φορές να αλλάξει θέμα, αλλά ο
Σέξτον συνέχισε να την πιέζει για το ζήτημα του προϋπολογισμού της NASA.
«Γερουσιαστά Σέξτον», είπε η Τεντς, «θέλετε να περικόψετε τον
προϋπολογισμό της NASA, όμως γνωρίζετε πόσο πολλές θέσεις εργασίας στον
τομέα της υψηλής τεχνολογίας θα χαθούν;»
Ο Σέξτον με δυσκολία συγκρατήθηκε να μη γελάσει. Τούτη δω υποτίθεται
ότι είναι το πιο κοφτερό μυαλό στην Ουάσινγκτον; Ήταν προφανές ότι η Τεντς
είχε ακόμη πολλά να μάθει για τη δημογραφική σύσταση αυτής της χώρας. Οι
θέσεις εργασίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας ήταν ασήμαντες σε
σύγκριση με τους τεράστιους αριθμούς των σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών
εργατών.
Ο Σέξτον πέρασε στην αντεπίθεση. «Εδώ μιλάμε για εξοικονόμηση
δισεκατομμυρίων, Μάρτζορι, κι αν το αποτέλεσμα είναι ότι μερικοί
επιστήμονες της NASA θα πρέπει να μπουν στις BMW τους και να πάνε να
προσφέρουν αλλού τις περιζήτητες γνώσεις τους, τότε ας γίνει έτσι. Είμαι
αποφασισμένος να κρατήσω σκληρή στάση στο θέμα των δαπανών».
Η Μάρτζορι Τεντς έμεινε σιωπηλή, λες και προσπαθούσε να συνέλθει από
εκείνο το τελευταίο χτύπημα.

[82]

Ο παρουσιαστής του CNN την παρότρυνε: «Κυρία Τεντς; Κάποια
αντίδραση;»
Η γυναίκα τελικά ξερόβηξε για να καθαρίσει το λαιμό της και μίλησε.
«Μάλλον μου προκαλεί εντύπωση να ακούω τον κύριο Σέξτον τόσο πρόθυμο
να προβάλλει τον εαυτό του ως κάθετα αντίθετο με την ύπαρξη της NASA».
Τα μάτια του Σέξτον στένεψαν. Καλή προσπάθεια, κυρία μου, αλλά δε
φτάνει. «Δεν είμαι αντίπαλος της NASA και απορρίπτω απερίφραστα την
κατηγορία. Απλώς λέω ότι ο προϋπολογισμός για τη διαστημική υπηρεσία είναι
ενδεικτικός των ανεξέλεγκτων δαπανών που εγκρίνει ο Πρόεδρος σας. Η
NASA είπε ότι μπορούσε να κατασκευάσει το διαστημικό λεωφορείο με
κόστος πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων τελικά στοίχισε δώδεκα
δισεκατομμύρια. Είπε ότι μπορούσε να κατασκευάσει το διαστημικό σταθμό με
οχτώ δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή το κόστος του έχει αγγίξει τα εκατό
δισεκατομμύρια δολάρια».
«Εμείς οι Αμερικανοί είμαστε ηγέτες», αντέτεινε η Τεντς, «επειδή θέτουμε
υψηλούς στόχους και παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτούς, ιδιαίτερα όταν
συναντάμε δυσκολίες».
«Οι κορόνες περί εθνικής υπερηφάνειας δε με συγκινούν, Μαρτζ. Η NASA
ξεπέρασε τον προϋπολογισμό της τρεις φορές τα τελευταία δύο χρόνια και
στράφηκε στον Πρόεδρο με την ουρά στα σκέλια ζητώντας περισσότερα
χρήματα για να διορθώσει τα λάθη της. Είναι αυτό εθνική υπερηφάνεια; Αν
θέλεις να μιλήσεις για εθνική υπερηφάνεια, μίλησε μας για σωστά σχολεία.
Μίλησε μας για ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες. Μίλησε μας
για έξυπνα παιδιά που θα μεγαλώνουν σε μια χώρα που προσφέρει ευκαιρίες.
Αυτό είναι εθνική υπερηφάνεια!»
Η Τεντς τον αγριοκοίταξε. «Θα μπορούσα να σας θέσω ευθέως ένα ερώτημα,
κύριε γερουσιαστά;»
Ο Σέξτον δεν απάντησε. Απλώς περίμενε.
Οι λέξεις ειπώθηκαν προσεκτικά, μετρημένα, και ξαφνικά η φωνή της Τεντς
απέπνεε αποφασιστικότητα. «Κύριε γερουσιαστά, αν σας έλεγα ότι δεν
μπορούμε να συνεχίσουμε την εξερεύνηση του διαστήματος διαθέτοντας
λιγότερα χρήματα από όσα δαπανά σήμερα η NASA, θα επιδιώκατε την
οριστική κατάργηση της διαστημικής υπηρεσίας;»
Η ερώτηση έκανε τον Σέξτον να αισθανθεί λες και η Τεντς του είχε πετάξει
ένα βράχο απροειδοποίητα. Τελικά ίσως η γυναίκα που καθόταν απέναντι του
να μην ήταν και τόσο ανόητη. Είχε μόλις απευθύνει στον Σέξτον ένα ερώτημα
προσεκτικά διατυπωμένο ώστε να μπορεί να απαντηθεί μόνο με ένα ναι ή ένα
όχι. Στην πολιτική, ερωτήματα τέτοιου τύπου είχαν ως στόχο να υποχρεώσουν
έναν αντίπαλο που δεν έδινε σαφείς απαντήσεις και περιοριζόταν σε αόριστα
ευχολόγια να πάρει σαφή θέση και να ξεκαθαρίσει πού στεκόταν μια και καλή.
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Ενστικτωδώς ο Σέξτον προσπάθησε να αποφύγει μια ευθεία απάντηση. «Δεν
έχω καμία αμφιβολία ότι με την κατάλληλη διαχείριση η NASA μπορεί να
εξερευνήσει το διάστημα με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που...»
«Γερουσιαστά Σέξτον, απαντήστε στην ερώτηση μου. Η εξερεύνηση του
διαστήματος είναι μια επικίνδυνη και δαπανηρή υπόθεση. Θα την παρομοίαζα
με την κατασκευή ενός επιβατικού αεροσκάφους. Είτε θα πρέπει να την
επιχειρήσουμε σωστά είτε να μην την επιχειρήσουμε καθόλου. Οι κίνδυνοι
είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Η ερώτηση μου παραμένει: Αν εκλεγείτε Πρόεδρος
και βρεθείτε αντιμέτωπος με την επιλογή είτε να συνεχίσετε τη χρηματοδότηση
της NASA στα τρέχοντα επίπεδα είτε να τερματίσετε οριστικά το αμερικανικό
διαστημικό πρόγραμμα, τι από τα δύο θα επιλέγατε;»
Σκατά. Ο Σέξτον έριξε μια βιαστική ματιά στην Γκάμπριελ, που
παρακολουθούσε πίσω από τζάμι. Η έκφραση της έλεγε αυτό που ο Σέξτον ήδη
ήξερε. Έχεις εκτεθεί. Μίλα καθαρά. Όχι αοριστολογίες. Ο Σέξτον ύψωσε το
πιγούνι του. «Ναι. Θα μετέφερα τον τρέχοντα προϋπολογισμό για τη NASA
απευθείας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, εφόσον βρισκόμουν αντιμέτωπος με
αυτό το δίλημμα. Θα έδινα προτεραιότητα στα παιδιά μας και όχι στο
διάστημα».
Η έκφραση της Μάρτζορι Τεντς φανέρωσε το απόλυτο σοκ. «Μένω
εμβρόντητη. Άκουσα σωστά; Ως Πρόεδρος θα επιλέγατε να καταργήσετε το
διαστημικό πρόγραμμα αυτού του έθνους;»
Ο Σέξτον άρχισε να εξοργίζεται. Τώρα η Τεντς του έβαζε λόγια στο στόμα.
Προσπάθησε να απαντήσει, όμως η Τεντς μιλούσε ήδη.
«Δηλαδή, για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, μας λέτε, κύριε γερουσιαστά,
ότι θα τερματίζατε τη λειτουργία της υπηρεσίας που οδήγησε τον άνθρωπο στη
Σελήνη;»
«Λέω ότι η κούρσα για την κατάκτηση του διαστήματος έχει λήξει! Οι
εποχές έχουν αλλάξει. Η NASA δεν παίζει πλέον ζωτικής σημασίας ρόλο στη
ζωή του μέσου Αμερικάνου, παρά ταύτα όμως συνεχίζουμε να τους
χρηματοδοτούμε».
«Επομένως δεν πιστεύετε ότι το μέλλον μας βρίσκεται στο διάστημα;»
«Φυσικά και το διάστημα είναι το μέλλον, όμως η NASA είναι ένας
δεινόσαυρος! Ας επιτρέψουμε στον ιδιωτικό τομέα να εξερευνήσει το
διάστημα. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι δε θα πρέπει να βάζουν το χέρι στην
τσέπη κάθε φορά που κάποιος μηχανικός στην Ουάσινγκτον αποφασίζει ότι
θέλει να πάρει μια φωτογραφία του Δία που θα κοστίσει δισεκατομμύρια. Οι
Αμερικανοί έχουν κουραστεί να θυσιάζουν το μέλλον των παιδιών τους
προκειμένου να χρηματοδοτούν μια παρατημένη υπηρεσία που προσφέρει
ελάχιστα σε αντάλλαγμα αναλογικά με το κολοσσιαίο κόστος της λειτουργίας
της!»

[84]

Η Τεντς αναστέναξε μελοδραματικά. «Ελάχιστα; Με εξαίρεση ίσως το
πρόγραμμα SETI, 15 η NASA είχε σημαντικότατα κέρδη από τις προσπάθειες
της».
Ο Σέξτον σοκαρίστηκε ακούγοντας την Τεντς να αναφέρει το SETI.
Τεράστια η γκάφα της. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Το πρόγραμμα Έρευνα
για Εξωγήινη Νοημοσύνη ήταν μία από τις δαπανηρότερες αποτυχίες στην
ιστορία της NASA. Παρότι η διαστημική υπηρεσία επιχείρησε να ανανεώσει το
πρόγραμμα, μετονομάζοντας το σε Origins και μεταβάλλοντας ελαφρώς τους
στόχους του, παρέμενε μια προσπάθεια καταδικασμένη στην αποτυχία.
«Μάρτζορι», είπε ο Σέξτον εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που του
παρουσιαζόταν, «θα αναφερθώ στο SETI μόνο και μόνο επειδή το έθιξες
πρώτη».
Κατά περίεργο τρόπο, η Τεντς έδειχνε μάλλον ανυπόμονη να ακούσει τι είχε
να πει ο γερουσιαστής.
Ο Σέξτον ξερόβηξε για να καθαρίσει το λαιμό του. «Οι περισσότεροι
άνθρωποι αγνοούν ότι η NASA αναζητεί εξωγήινους εδώ και τριάντα πέντε
χρόνια. Είναι ένα δαπανηρό κυνήγι θησαυρού, στο οποίο συμμετέχουν
πολυάριθμοι δορυφόροι, τεράστιοι πομποδέκτες, ενώ καταβάλλονται
εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς επιστημόνων οι οποίοι κάθονται και ακούνε
κενές κασέτες. Πρόκειται για κατασπατάληση πόρων και οι υπεύθυνοι θα
έπρεπε να ντρέπονται».
«Θέλετε να πείτε ότι η έρευνα αυτή δεν έχει αντικείμενο;»
«Θέλω να πω ότι εάν οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική υπηρεσία είχε ξοδέψει
σαράντα πέντε εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα τριάντα πέντε χρόνων χωρίς
να έχει να επιδείξει ένα έστω αποτέλεσμα, θα είχε αποτελέσει παρελθόν προ
πολλού». Ο Σέξτον έκανε μια παύση για να τονίσει τη βαρύτητα του σχολίου
του. «Έπειτα από τριάντα πέντε χρόνια, είναι μάλλον προφανές ότι δεν
πρόκειται να ανακαλύψουμε εξωγήινη ζωή».
«Και αν κάνετε λάθος;»
Ο Σέξτον γύρισε τα μάτια του ανάποδα. «Ω, για όνομα του Θεού, κυρία
Τεντς, αν κάνω λάθος, να μου τρυπήσετε τη μύτη».
Η Μάρτζορι Τεντς κάρφωσε το γερουσιαστή Σέξτον με τα ικτερικά μάτια
της. «Θα το θυμάμαι αυτό, κύριε γερουσιαστά». Χαμογέλασε για πρώτη φορά.
«Νομίζω ότι όλοι θα το θυμόμαστε».
Δέκα χιλιόμετρα πιο μακριά, στο Οβάλ Γραφείο, ο Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ
έκλεισε την τηλεόραση και έβαλε ένα ποτό. Όπως του είχε υποσχεθεί η
Μάρτζορι Τεντς, ο γερουσιαστής Σέξτον είχε χάψει το δόλωμα και μαζί το
αγκίστρι, την πετονιά και το βαρίδι.
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24
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΟΛΑΝΤ ένιωθε να τον κατακλύζουν κύματα κατανόησης
καθώς έβλεπε τη Ρέιτσελ Σέξτον να κοιτάζει βουβή, με το στόμα ανοιχτό, το
μετεωρίτη με το απολίθωμα που κρατούσε στο χέρι της. Το αριστοκρατικό,
όμορφο πρόσωπο της γυναίκας φάνηκε τώρα να παίρνει μια έκφραση αθώας
απορίας — ένα κοριτσάκι που μόλις είδε τον Αϊ—Βασίλη για πρώτη φορά.
Καταλάβαινα ακριβώς ηώς αισθάνεσαι, σκέφτηκε.
Ο Τόλαντ είχε την ίδια αντίδραση πριν από σαράντα οχτώ ώρες. Είχε μείνει
κι εκείνος άφωνος μπροστά στην ασύλληπτη αποκάλυψη. Ακόμη και τώρα, οι
επιστημονικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις της ανακάλυψης του μετεωρίτη
τον άφηναν εμβρόντητο και τον υποχρέωναν να αναθεωρήσει όλα όσα είχε
πιστέψει σχετικά με τη φύση.
Οι ωκεανογραφικές ανακαλύψεις του Τόλαντ περιλάμβαναν αρκετά είδη που
ζούσαν σε μεγάλα βάθη και παρέμεναν μέχρι τότε άγνωστα, όμως αυτό το
«διαστημικό ζουζούνι» αποτελούσε ασύγκριτα ανώτερη ανακάλυψη. Παρά την
τάση του Χόλυγουντ να παρουσιάζει τους εξωγήινους σαν πράσινα
ανθρωπάκια, αστροβιολόγοι και λάτρεις της επιστήμης συμφωνούσαν ότι, αν
αναλογιζόταν κανείς τον τεράστιο αριθμό και την προσαρμοστικότητα που
εμφάνιζαν τα έντομα της Γης, η εξωγήινη ζωή θα περιλάμβανε πιθανότατα
έντομα, εφόσον ανακαλυπτόταν κάποια στιγμή.
Τα έντομα συγκροτούσαν ομοταξία του φύλου των αρθρόποδων, πλάσματα
τα οποία διέθεταν σκληρούς εξωσκελετούς και πόδια με αρθρώσεις. Με πάνω
από ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες γνωστά είδη και με
πεντακόσιες χιλιάδες είδη που σύμφωνα με τους υπολογισμούς δεν έχουν
ταξινομηθεί ακόμη, τα «ζουζούνια της Γης» αριθμούν περισσότερους
εκπροσώπους από ό,τι όλα τα υπόλοιπα ζώα μαζί. Αποτελούν το ενενήντα
πέντε τοις εκατό του συνόλου των ειδών του πλανήτη και αντιπροσωπεύουν,
όσο απίστευτο και αν ακούγεται, το σαράντα τοις εκατό της βιομάζας της Γης.
Το εντυπωσιακότερο στοιχείο δεν ήταν τόσο η πολυπληθής παρουσία των
εντόμων όσο η ανθεκτικότητα τους. Από το σκαραβαίο των πάγων που ζει στην
Ανταρκτική μέχρι το σκορπιό του ήλιου που ζει στην Κοιλάδα του θανάτου, τα
έντομα επιβίωναν με άνεση σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, σε υψηλές ή
χαμηλές θερμοκρασίες, σε ξηρά μέρη, ακόμη και σε χώρους με συντριπτική
ατμοσφαιρική πίεση. Επίσης είχαν αποδειχτεί άκρως ανθεκτικά στην έκθεση
στην πιο θανάσιμη δύναμη που γνωρίζει ο άνθρωπος, τη ραδιενέργεια. Μετά
από μια πυρηνική δοκιμή το 1945, αξιωματικοί της Αεροπορίας είχαν φορέσει
ειδικές προστατευτικές στολές για να εξετάσουν το σημείο της έκρηξης και
έκπληκτοι είχαν ανακαλύψει κατσαρίδες και μυρμήγκια να συνεχίζουν τη
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δουλειά τους σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Οι αστρονόμοι συνειδητοποίησαν
ότι ο προστατευτικός εξωσκελετός των αρθρόποδων τα καθιστούσε ιδανικούς
υποψήφιους για να κατοικήσουν τους αμέτρητους πλανήτες που
βομβαρδίζονται από τη ραδιενέργεια, εκεί όπου δε θα μπορούσε να επιβιώσει
τίποτα άλλο.
Φαίνεται ότι οι αστροβιολόγοι είχαν δίκιο, σκέφτηκε ο Τόλαντ. Ο Ε.Τ. είναι
ζουζούνι.
Η Ρέιτσελ ένιωσε να μην την κρατάνε τα πόδια της. «Δεν μπορώ... να το
πιστέψω», είπε στριφογυρίζοντας το απολίθωμα στα χέρια της. «Ποτέ δε
φαντάστηκα...»
«Δώσε στον εαυτό σου το χρόνο να το αφομοιώσει», της είπε ο Τόλαντ
χαμογελώντας πλατιά. «Χρειάστηκα είκοσι τέσσερις ώρες για να μπορέσω να
σταθώ στα πόδια μου».
«Βλέπω ότι έχουμε καινούριο μέλος στην παρέα μας», είπε ένας ασυνήθιστα
ψηλός Ασιάτης, καθώς πλησίαζε προς το μέρος τους.
Ο Κόρκι και ο Τόλαντ θύμισαν ξαφνικά μπαλόνια που ξεφούσκωσαν με την
άφιξη του άντρα. Προφανώς η μαγική στιγμή είχε καταστραφεί.
«Δόκτορας Γουάιλι Μινγκ», είπε ο άντρας, φροντίζοντας να συστηθεί μόνος
του. «Επικεφαλής του Τομέα Παλαιοντολογίας του UCLA».
Ο άντρας είχε μια πομπώδη ακαμψία στην κίνηση του που θύμιζε
αριστοκράτη της Αναγέννησης, χαϊδεύοντας διαρκώς το αταίριαστο παπιγιόν
που φορούσε κάτω από ένα καμηλό παλτό που του έφτανε μέχρι τα γόνατα. Ο
Γουάιλι Μινγκ ήταν προφανώς άνθρωπος που δε θα επέτρεπε σε ένα
απομονωμένο περιβάλλον να τον εμποδίσει να είναι περιποιημένος.
«Είμαι η Ρέιτσελ Σέξτον». Το χέρι της έτρεμε ακόμη καθώς έσφιγγε την
απαλή παλάμη του Μινγκ. Ο Μινγκ προφανώς ήταν ένας ακόμη από τους
επιστήμονες που είχε συγκεντρώσει ο Πρόεδρος.
«Θα ήταν χαρά μου, κυρία Σέξτον», είπε ο παλαιοντολόγος, «να σας δώσω
όποια πληροφορία θελήσετε γι' αυτά τα απολιθώματα».
«Και πολλές που δε θέλετε να ξέρετε», μουρμούρισε ενοχλημένος ο Κόρκι.
Ο Μινγκ άγγιξε το παπιγιόν του με τις άκρες των δαχτύλων του. «Ως
παλαιοντολόγος, ειδικεύομαι στα εξαφανισθέντα αρθρόποδα και μυγαλόμορφα.
Σαφώς, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου οργανισμού
είναι ότι...»
«...Ότι προέρχεται από έναν άλλο αναθεματισμένο πλανήτη!» πετάχτηκε ο
Κόρκι.
Ο Μινγκ τον αγριοκοίταξε και ξερόβηξε. «Το πιο εντυπωσιακό
χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου οργανισμού είναι ότι ταιριάζει τέλεια με το
δαρβίνειο σύστημα ταξινόμησης και κατάταξης που χρησιμοποιούμε για τα
είδη του πλανήτη μας».
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Η Ρέιτσελ σήκωσε απότομα το κεφάλι της. Μπορούν να κατατάξουν αυτό το
πράγμα;
«Εννοείτε βασίλειο, φύλο, κλάση, τέτοιου είδους πράγματα;»
«Ακριβώς», είπε ο Μινγκ. «Το είδος αυτό, αν βρισκόταν στη Γη, θα
κατατασσόταν στην τάξη των ισόποδων και θα ανήκε στην ίδια κλάση με
περίπου δύο χιλιάδες είδη ψείρας».
«Ψείρας;» απόρησε. «Μα είναι τεράστιο».
«Η ταξινομία δεν ασχολείται με το μέγεθος. Οι οικόσιτες γάτες και οι τίγρεις
είναι συγγενείς. Η κατάταξη αναφέρεται στη φυσιολογία του αντικειμένου. Το
συγκεκριμένο είδος είναι σαφώς ψείρα: έχει πεπλατυσμένο σώμα, εφτά ζεύγη
ποδιών και έναν αναπαραγωγικό σάκο πανομοιότυπο με εκείνο της ξυλόψειρας,
του ψύλλου της άμμου και της λιμνόριας. Τα υπόλοιπα απολιθώματα
αποκαλύπτουν περισσότερο εξειδικευμένα...»
«Ποια υπόλοιπα απολιθώματα;»
Ο Μινγκ στράφηκε και κοίταξε τον Κόρκι και τον Τόλαντ. «Δεν το
γνωρίζει;»
Ο Τόλαντ ένευσε αρνητικά.
Το πρόσωπο του Μινγκ φωτίστηκε αμέσως. «Κυρία Σέξτον, δεν έχετε μάθει
ακόμη το καλύτερο».
«Υπάρχουν και άλλα απολιθώματα», παρενέβη ο Κόρκι σε μια φανερή
προσπάθεια να στερήσει από τον Μινγκ τη χαρά της μεγάλης αποκάλυψης.
«Πολύ περισσότερα». Ο Κόρκι πήρε αμέσως ένα μεγάλο σκληρό καφέ φάκελο
και έβγαλε από μέσα ένα διπλωμένο υπερμέγεθες χαρτί. Το άπλωσε στην
επιφάνεια του γραφείου, μπροστά στη Ρέιτσελ. «Αφού ανοίξαμε ορισμένες
τρύπες, κατεβάσαμε μια κάμερα ακτινών Χ. Αυτή είναι η γραφική παράσταση
της διατομής του μετεωρίτη».
Η Ρέιτσελ κοίταξε την εκτύπωση που είχε ανοίξει ο αστροφυσικός πάνω στο
τραπέζι και αμέσως αισθάνθηκε την ανάγκη να καθίσει. Η τρισδιάστατη
διατομή του μετεωρίτη ήταν γεμάτη από δεκάδες τέτοια έντομα.
«Τα παλαιολιθικά ευρήματα», είπε ο Μινγκ, «συνήθως απαντώνται σε
πυκνές συγκεντρώσεις. Πολύ συχνά κατολισθήσεις λάσπης παγιδεύουν μαζικά
κάποιους οργανισμούς, καλύπτοντας τις φωλιές ολόκληρων κοινοτήτων».
Ο Κόρκι χαμογέλασε πλατιά. «Πιστεύουμε άτι τα απολιθώματα που
βρίσκονται στο εσωτερικό του μετεωρίτη αποτελούν μια φωλιά». Έφερε το
δείκτη του πάνω σε ένα από τα έντομα που απεικονίζονταν στην εκτύπωση.
«Να και η μανούλα».
Η Ρέιτσελ κοίταξε το συγκεκριμένο δείγμα και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Το έντομο πρέπει να είχε μήκος περίπου εξήντα εκατοστών. «Αυτό είναι που
λέμε καλοθρεμμένη ψείρα, ε;» είπε ο Κόρκι.
Η Ρέιτσελ ένευσε αφηρημένα, εμβρόντητη, καθώς φανταζόταν ψείρες
μεγάλες σαν καρβέλια να περιφέρονται σε κάποιο μακρινό πλανήτη.
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«Στη Γη», είπε ο Μινγκ, «τα έντομα παραμένουν σχετικά μικρά σε μέγεθος
επειδή η βαρύτητα τα περιορίζει. Δεν μπορούν να φτάσουν σε μεγαλύτερα
μεγέθη, επειδή ο εξωσκελετός τους είναι ανίκανος να τα στηρίξει. Όμως σε
κάποιο πλανήτη με μικρότερη βαρυτική έλξη τα έντομα θα μπορούσαν να
εξελιχτούν, φτάνοντας σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις».
«Φανταστείτε κουνούπια σε μέγεθος κόνδορα», αστειεύτηκε ο Κόρκι,
παίρνοντας το δείγμα από τα χέρια της Ρέιτσελ και βάζοντας το ξανά στην
τσέπη του.
Ο Μινγκ συνοφρυώθηκε. «Το καλό που σου θέλω, μη δοκιμάσεις να το
κλέψεις!»
«Χαλάρωσε», είπε ο Κόρκι. «Έχουμε οχτώ τόνους από δαύτο».
Το αναλυτικό μυαλό της Ρέιτσελ προσπαθούσε να επεξεργαστεί τα
δεδομένα. «Μα πώς είναι δυνατό μια εξωγήινη μορφή ζωής να μοιάζει τόσο
πολύ με είδη που υπάρχουν στον πλανήτη μας; Θέλω να πω, κατάλαβα σωστά
όταν είπατε ότι αυτό το έντομο ταιριάζει με το δαρβίνειο σύστημα
ταξινόμησης;»
«Απόλυτα», είπε ο Κόρκι. «Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, πολλοί
αστρονόμοι έχουν προβλέψει ότι η εξωγήινη ζωή θα ήταν παρόμοια με τη ζωή
στη Γη».
«Μα γιατί;» ρώτησε επιτακτικά εκείνη. «Το είδος αυτό προήλθε από ένα
τελείως διαφορετικό περιβάλλον».
«Πανσπερμία». Ο Κόρκι χαμογέλασε πλατιά.
«Συγνώμη, τι είπατε;»
«Πανσπερμία ονομάζεται η θεωρία συμφωνά με την οποία η ζωή στη Γη
μεταφέρθηκε από κάποιο άλλο πλανήτη».
Η Ρέιτσελ σηκώθηκε όρθια. «Δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω».
Ο Κόρκι στράφηκε στον Τόλαντ. «Μαικ, οι αρχέγονοι ωκεανοί είναι δική
σου ειδικότητα».
Ο Τόλαντ έδειξε να χαίρεται που θα αναλάμβανε τη συνέχεια. «Η Γη ήταν
κάποτε ένας πλανήτης χωρίς ζωή, Ρέιτσελ. Ξαφνικά, από τη μια μέρα στην
άλλη, ο πλανήτης κατακλύστηκε από ζωή. Πολλοί βιολόγοι πιστεύουν ότι αυτή
η έκρηξη ζωής ήταν το μαγικό αποτέλεσμα μιας ιδανικής ανάμειξης των
στοιχείων στις αρχέγονες θάλασσες. Όμως ουδέποτε κατορθώσαμε να
επαληθεύσουμε εργαστηριακά αυτή την άποψη, γι' αυτό οι θεολόγοι εξέλαβαν
την αποτυχία ως απόδειξη της ύπαρξης του Θεού, με την έννοια ότι, συμφωνά
με τη δική τους ερμηνεία, η ζωή δε θα μπορούσε να υπάρξει αν ο Θεός δεν
άγγιζε τις αρχέγονες θάλασσες, εμφυσώντας τους ζωή».
«Όμως εμείς οι αστρονόμοι», δήλωσε περιχαρής ο Κόρκι, «βρήκαμε μια
άλλη εξήγηση γι' αυτή την ξαφνική εμφάνιση της ζωής στη Γη».
«Πανσπερμία», είπε η Ρέιτσελ, που τώρα καταλάβαινε τι εννοούσαν. Είχε
ακουστά τη θεωρία της πανσπερμίας, όμως δεν την ήξερε με αυτό το όνομα.
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«Είναι η θεωρία συμφωνά με την οποία κάποιος μετεωρίτης έπεσε στις
αρχέγονες θάλασσες του πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια,
μεταφέροντας τα πρώτα σπέρματα μικροβιακής ζωής στη Γη».
«Ακριβώς», είπε ο Κόρκι, «Όπου και πολλαπλασιάστηκαν και εξελίχθηκαν»
.
«Και αν ισχύει αυτό», είπε η Ρέιτσελ, «τότε οι μορφές ζωής που
αναπτύχθηκαν στη Γη και σε άλλους πλανήτες έχουν κοινούς προγόνους».
«Πάρα πολύ σωστά»,
Πανσπερμία, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, που δυσκολευόταν ακόμη να
συνειδητοποιήσει πλήρως τις διαστάσεις αυτής της ανακάλυψης. «Επομένως το
απολίθωμα αυτό δεν πιστοποιεί απλώς την ύπαρξη ζωής σε άλλες περιοχές του
σύμπαντος, αλλά ουσιαστικά αποδεικνύει την πανσπερμία... ότι, δηλαδή η ζωή
στη Γη προήλθε από κάποιο άλλο πλανήτη».
«Άψογα». Ο Κόρκι την αντάμειψε με ένα ενθουσιώδες καταφατικό νεύμα.
«Τυπικά, ίσως όλοι μας να είμαστε εξωγήινοι». Έφερε τους δύο δείκτες του
πάνω στο κεφάλι του, σαν να ήταν κεραίες, αλληθώρισε και κούνησε τη
γλώσσα του σαν έντομο.
Ο Τόλαντ κοίταξε τη Ρέιτσελ χαμογελώντας αξιοθρήνητα. «Κι αυτός ο τύπος
υποτίθεται ότι βρίσκεται στην κορυφή της εξελικτικής πυραμίδας».

25
Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ ένιωθε σαν να την περιέβαλλε μια ονειρική αχλή
καθώς διέσχιζε το οικοσφαίριο έχοντας πλάι της τον Μάικλ Τόλαντ. Ο Κόρκι
και ο Μινγκ ακολουθούσαν λίγο πιο πίσω.
«Είσαι εντάξει;» ρώτησε ο Τόλαντ κοιτώντας την εξεταστικά.
Η Ρέιτσελ τον κοίταξε και του χαμογέλασε αδύναμα. «Ναι, ευχαριστώ.
Απλώς άκουσα... τόσα πολλά».
Το μυαλό της πήγε στο παρελθόν, στην περιβόητη ανακάλυψη που
πραγματοποίησε η NASA το 1996 —στην οποία δόθηκε η κωδική ονομασία
ALH84001—, ένα μετεωρίτη από τον Άρη ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε η
NASA, περιείχε απολιθωμένα ίχνη βακτηριακής ζωής. Δυστυχώς, λίγες μόνο
βδομάδες μετά τη θριαμβευτική συνέντευξη Τύπου όπου η NASA
δημοσιοποίησε την ανακάλυψη, αρκετοί πολίτες επιστήμονες απάντησαν με
αποδείξεις ότι οι «ενδείξεις ζωής» που είχαν βρεθεί στο βράχο στην
πραγματικότητα δεν ήταν τίποτ' άλλο από κηρογένη που είχε προέλθει από τη
μόλυνση του μετεωρίτη από γήινα βακτήρια. Η αξιοπιστία της NASA είχε
δεχτεί τεράστιο πλήγμα εξαιτίας εκείνης της γκάφας. Οι New York Times είχαν
γράψει, με σαρκαστική διάθεση, ότι η επιστημονική ακρίβεια των
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ανακοινώσεων της διαστημικής υπηρεσίας δε θα έπρεπε να θεωρείται
δεδομένη.
Στο ίδιο φύλλο των New York Times ο παλαιοβιολόγος Στέφεν Τζέι Γκουλντ
είχε συνοψίσει τα προβλήματα που παρουσίαζε η επιστημονική τεκμηρίωση
του ALH84001 επισημαίνοντας ότι οι ενδείξεις ήταν χημικές και επαγωγικές
και όχι «απτές», όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση ενός οστού ή κελύφους
που δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνείες.
Τώρα όμως η Ρέιτσελ συνειδητοποιούσε ότι η NASA είχε ανακαλύψει
αδιαμφισβήτητες αποδείξεις. Κανένας σκεπτικιστής επιστήμονας δε θα
μπορούσε να αμφισβητήσει οντά τα απολιθώματα. Η NASA δε διατυμπάνιζε
πλέον θολές μεγεθυσμένες φωτογραφίες υποτιθέμενων μικροσκοπικών
βακτηρίων, αλλά ήταν σε θέση να παρουσιάσει αληθινά δείγματα μετεωριτών
που περιείχαν βιολογικούς οργανισμούς, ορατούς διά γυμνού οφθαλμού, που
βρίσκονταν απολιθωμένοι στο εσωτερικό της πέτρας. Ψείρες τριάντα
εκατοστών!
Η Ρέιτσελ γέλασε όταν συνειδητοποίησε πως από παιδί της άρεσε ένα
τραγούδι του Ντέιβιντ Μπόουι που μιλούσε για «αράχνες από τον Άρη».
Ελάχιστοι θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί πόσο κοντά είχε φτάσει ο
ανδρόγυνος Βρετανός αστέρας της ποπ στο να προβλέψει τη σημαντικότερη
στιγμή της αστροβιολογίας.
Ενώ οι στίχοι του τραγουδιού περνούσαν αχνά από το μυαλό της Ρέιτσελ, ο
Κόρκι επιτάχυνε το βήμα για να την προλάβει. «Έχει προλάβει να σας
κοκορευτεί ο Μάικ για το ντοκιμαντέρ του;»
«Όχι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες».
Ο Κόρκι χτύπησε φιλικά τον Τόλαντ στην πλάτη. «Όρμα, αγόρι
μου.
Εξήγησε στην κυρία για ποιο λόγο αποφάσισε ο Πρόεδρος ότι η σημαντικότερη
στιγμή στην ιστορία της επιστήμης θα έπρεπε να ανατεθεί σε έναν τηλεοπτικό
αστέρα που πλατσουρίζει στις θάλασσες».
Ο Τόλαντ βόγκηξε. «Κόρκι, θα σε πείραζε να...»
«Ωραία, θα δώσω εγώ τις εξηγήσεις», είπε ο Κόρκι και τρύπωσε ανάμεσα
τους. «Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, κυρία Σέξτον, ο Πρόεδρος θα δώσει μια
συνέντευξη Τύπου απόψε προκειμένου να πληροφορήσει ολόκληρο τον κόσμο
για την ανακάλυψη του μετεωρίτη. Επειδή η συντριπτική πλειονότητα των
ανθρώπων αποτελείται από μπούφους, ο Πρόεδρος ζήτησε από τον Μάικ να
τον βοηθήσει εκλαϊκεύοντας την όλη ιστορία».
«Ευχαριστώ, Κόρκι», είπε ο Τόλαντ. «Σύντομος και περιεκτικός». Στράφηκε
στη Ρέιτσελ. «Αυτό που προσπαθεί να πει ο Κόρκι είναι ότι, επειδή υπάρχει
μεγάλος όγκος επιστημονικών δεδομένων που θα πρέπει να δοθούν στους
πολίτες, ο Πρόεδρος σκέφτηκε ότι ένα σύντομο ντοκιμαντέρ ίσως να βοηθούσε
ώστε να γίνουν οι πληροφορίες αυτές ευκολότερα κατανοητές από το μέσο
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πολίτη, καθώς πολλοί άνθρωποι, κατά περίεργο τρόπο, δε διαθέτουν
διδακτορικό στην αστροφυσική».
«Ξέρετε», είπε ο Κόρκι στη Ρέιτσελ, «πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι ο
Πρόεδρος μας είναι φανατικός της εκπομπής του Τόλαντ». Κούνησε το κεφάλι
δήθεν αηδιασμένος. «Ο Ζακ Χέρνεϊ, ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, βάζει τη
γραμματέα του να γράφει στο βίντεο τις εκπομπές του Μάικ ώστε να
χαλαρώνει μετά από μια δύσκολη μέρα».
Ο Τόλαντ ανασήκωσε τους ώμους. «Ο άνθρωπος έχει γούστο, τι να πω;»
Η Ρέιτσελ άρχιζε τώρα να συνειδητοποιεί πόσο προσεκτικά μελετημένο ήταν
το σχέδιο του Προέδρου. Η πολιτική ήταν παιχνίδι των μέσων ενημέρωσης, και
η Ρέιτσελ μπορούσε ήδη να φανταστεί τον ενθουσιασμό αλλά και την
επιστημονική εγκυρότητα που θα προσέδιδε η παρουσία του Μάικλ Τόλαντ στη
συνέντευξη Τύπου. Ο Ζακ Χέρνεϊ είχε στρατολογήσει τον ιδανικό άνθρωπο για
να στηρίξει τον αιφνιδιασμό που θα εξαπέλυε η NASA. Οι σκεπτικιστές θα
δυσκολεύονταν να αμφισβητήσουν τα στοιχεία που θα παρουσίαζε ο Πρόεδρος,
εφόσον θα τα στήριζε η κορυφαία τηλεοπτική προσωπικότητα της χώρας στον
τομέα των επιστημών, καθώς και αρκετοί έγκριτοι πολίτες επιστήμονες.
«Ο Μάικ έχει βιντεοσκοπήσει δηλώσεις από όλους εμάς τους πολίτες
επιστήμονες για να τις εντάξει στο ντοκιμαντέρ του, καθώς και από τους
περισσότερους κορυφαίους ειδικούς της NASA. Και θα στοιχημάτιζα το
βραβείο μου ότι εσείς είστε η επόμενη στη λίστα του».
Η Ρέιτσελ στράφηκε και τον κοίταξε απορημένη. «Εγώ; Μα τι είναι αυτά
που λέτε; Η γνώμη μου δεν έχει κανένα επιστημονικό κύρος. Εγώ είμαι
αναλύτρια πληροφοριών».
«Και τότε για ποιο λόγο σας έστειλε εδώ ο Πρόεδρος;»
«Δε μου το έχει πει ακόμη».
Στα χείλη του Κόρκι σχηματίστηκε ένα χαμόγελο, «Είστε ένας σύνδεσμος
μεταξύ του NRO και του Λευκού Οίκου για θέματα που αφορούν τη
διευκρίνιση και την πιστοποίηση της εγκυρότητας δεδομένων, σωστά;»
«Ναι, αλλά δεν έχω καμία σχέση με την επιστήμη».
«Επίσης, είστε μήπως η κόρη του ανθρώπου που οικοδόμησε την πολιτική
του εκστρατεία πάνω στο επιχείρημα ότι τα χρήματα που δίνονται στη NASA
είναι σαν να πετιούνται στο διάστημα;»
Η Ρέιτσελ μπορούσε ήδη να ακούσει τη συνέχεια.
«Οφείλετε να παραδεχτείτε, κυρία Σέξτον», παρενέβη ο Μινγκ, «ότι μια
δήλωση από εσάς θα προσέδιδε στο ντοκιμαντέρ μια τελείως διαφορετική
διάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία του. Εφόσον ο Πρόεδρος σας έφερε εδώ,
σίγουρα θέλει να συμμετάσχετε με κάποιο τρόπο».
Στο μυαλό της Ρέιτσελ ήρθαν ξανά οι ανησυχίες του Πίκερινγκ ότι γινόταν
πιόνι σε πολιτικά παιχνίδια.
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Ο Τόλαντ κοίταξε το ρολόι του. «Είναι ώρα να πάμε προς τα εκεί», είπε
νεύοντας προς το κέντρο του οικοσφαίριου. «Πρέπει να κοντεύουν».
«Να κοντεύουν τι πράγμα;» ρώτησε η Ρέιτσελ.
«Την ολοκλήρωση της εξόρυξης. Η NASA ανασύρει το μετεωρίτη στην
επιφάνεια. Θα βγει από στιγμή σε στιγμή».
Η Ρέιτσελ είχε μείνει εμβρόντητη. «Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι
σκοπεύετε να ανεβάσετε ένα βράχο βάρους οχτώ τόνων από βάθος εβδομήντα
μέτρων συμπαγούς πάγου;»
Ο Κόρκι έλαμπε από χαρά. «Δε φαντάζομαι να πιστέψατε ότι η NASA θα
άφηνε μια τέτοια ανακάλυψη... στον πάγο;»
«Όχι, αλλά...» Η Ρέιτσελ δεν είχε καμία ένδειξη ότι πραγματοποιούνταν
μεγάλης κλίμακας εξόρυξη εντός του οικοσφαίριου. «Πώς στην ευχή σκοπεύει
η NASA να ανασύρει στην επιφάνεια το μετεωρίτη;»
Ο Κόρκι φούσκωσε από περηφάνια. «Κανένα πρόβλημα. Εξάλλου βρίσκεστε
σε ένα δωμάτιο γεμάτο με επιστήμονες που σχεδιάζουν πυραύλους!»
«Φλυαρίες», σχολίασε επιτιμητικά ο Μινγκ κοιτάζοντας τη Ρέιτσελ. «Ο
δόκτορας Μάρλινσον αρέσκεται στο να κομπάζει για τις επιτυχίες άλλων. Η
αλήθεια είναι ότι κανείς δεν είχε την παραμικρή ιδέα για το πώς θα μπορούσαν
να αποσπάσουν το μετεωρίτη από τον πάγο. Η λύση όμως άκουγε στο όνομα
Δόκτορας Μάνγκορ».
«Δόκτορας Μάνγκορ; Δε γνωριστήκαμε ακόμη».
«Ειδικεύεται στην παγετωνολογία και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νιου
Χάμσαϊρ», είπε ο Τόλαντ. «Πρόκειται για το τέταρτο και τελευταίο μέλος της
ομάδας των πολιτών επιστημόνων που επιτράτευσε ο Πρόεδρος. Και ο Μινγκ
από δω έχει δίκιο: είναι το άτομο που βρήκε τη λύση στο πρόβλημα μας».
«Ωραία», είπε η Ρέιτσελ; «Και τι πρότεινε ο κύριος αυτός;»
«Κυρία», τη διόρθωσε ο Μινγκ, φανερά γοητευμένος. «Η δόκτορας
Μάνγκορ είναι γυναίκα».
«Αυτό χωράει συζήτηση», γκρίνιαξε ο Κόρκι. Στράφηκε και κοίταξε τη
Ρέιτσελ. «Και επί τη ευκαιρία, να ξέρετε ότι η δόκτορας Μάνγκορ θα σας
αντιπαθήσει».
Ο Τόλαντ έριξε μια αγριεμένη ματιά στον Κόρκι.
«Τι, αφού έτσι θα γίνει!» διαμαρτυρήθηκε εκείνος. «Δεν πρόκειται να
καλοδεχτεί τον ανταγωνισμό».
Η Ρέιτσελ τα είχε χαμένα. «Παρακαλώ; Ποιο ανταγωνισμό;»
«Μην του δίνεις σημασία», είπε ο Τόλαντ. «Δυστυχώς το γεγονός ότι ο
Κόρκι είναι τελείως ηλίθιος για κάποιο λόγο πέρασε απαρατήρητο από την
Εθνική Επιτροπή Επιστημών. Δε θα έχεις κανένα πρόβλημα με τη δόκτορα
Μάνγκορ. Είναι επαγγελματίας. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες στον τομέα
της παγκοσμίως. Για ένα διάστημα, μάλιστα, έζησε στην Ανταρκτική
προκειμένου να μελετήσει την κίνηση των παγετώνων».
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«Εγώ, πάλι», σχολίασε ο Κόρκι, «άκουσα ότι το Πανεπιστήμιο του Νιου
Χάμσαϊρ οργάνωσε έρανο και με τα χρήματα που συγκέντρωσε την έστειλε
εκεί για να μπορέσουν να ησυχάσουν λίγο».
«Έχεις συναίσθηση», πετάχτηκε ο Μινγκ, που προφανώς πήρε προσωπικά το
θέμα, «ότι η δόκτορας Μάνγκορ παραλίγο να πεθάνει εκεί; Χάθηκε σε μια
θύελλα και αναγκάστηκε να επιβιώσει τρώγοντας λίπος φώκιας επί πέντε
βδομάδες πριν να την εντοπίσουν».
«Άκουσα ότι κανείς δεν ήθελε να πάει να τη βρει», ψιθύρισε ο Κόρκι στη
Ρέιτσελ.

26
Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ αισθανόταν ότι η επιστροφή με τη λιμουζίνα από το
στούντιο του CNN στο γραφείο του Σέξτον ήταν ατελείωτη. Ο γερουσιαστής
καθόταν απέναντι της κοιτάζοντας αφηρημένα έξω από το παράθυρο,
προφανώς κατενθουσιασμένος με την τροπή της συζήτησης.
«Έστειλαν την Τεντς σε απογευματινή εκπομπή συνδρομητικού καναλιού»,
είπε γυρίζοντας να την κοιτάξει με ένα γοητευτικό χαμόγελο. «Ο Λευκός Οίκος
βρίσκεται σε πανικό».
Η Γκάμπριελ ένευσε αόριστα. Είχε την εντύπωση ότι την ώρα που η
Μάρτζορι Τεντς αναχωρούσε με το αυτοκίνητο, στο πρόσωπο της ήταν
ζωγραφισμένο ένα ύφος αυταρέσκειας και ικανοποίησης. Αυτό της είχε
προκαλέσει ανησυχία.
Το προσωπικό κινητό του Σέξτον χτύπησε και ο γερουσιαστής έβαλε το χέρι
στην τσέπη του για να το πάρει. Όπως συνέβαινε με τους περισσότερους
πολιτικούς, είχε μια ιεραρχημένη σειρά τηλεφωνικών αριθμών στους οποίους οι
επαφές του μπορούσαν να τον βρουν, ανάλογα με το πόσο σημαντικό ήταν το
κάθε άτομο. Όποιος κι αν του τηλεφωνούσε τη δεδομένη στιγμή, βρισκόταν
στην κορυφή της λίστας· το τηλεφώνημα είχε γίνει στην προσωπική γραμμή
του Σέξτον, έναν αριθμό που ακόμη και η Γκάμπριελ δεν είχε την άνεση να
καλεί.
«Γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον», είπε εύθυμα, τονίζοντας τη
μουσικότητα του ονόματος του.
Η Γκάμπριελ δεν μπορούσε να ακούσει τη φωνή του συνομιλητή του, όμως ο
Σέξτον άκουγε προσεκτικά και απαντούσε με ενθουσιασμό. «Τέλεια. Χαίρομαι
πάρα πολύ που τηλεφωνήσατε. Σκεφτόμουν να βρεθούμε στις έξι. Υπέροχα.
Έχω ένα διαμέρισμα εδώ στην Ουάσινγκτον. Ήσυχο. Άνετο. Έχετε τη
διεύθυνση, έτσι δεν είναι; Ωραία. Θα χαρώ να βρεθούμε. Τα λέμε απόψε
λοιπόν».
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Ο Σέξτον έκλεισε το τηλέφωνο κι έδειχνε ευχαριστημένος με τον εαυτό του.
«Νέος ένθερμος οπαδός;» ρώτησε η Γκάμπριελ.
«Πληθύνονται», είπε εκείνος. «Ο συγκεκριμένος είναι μεγάλο ψάρι».
«Το κατάλαβα. Θα συναντηθείτε στο διαμέρισμα σας;»
Ο Σέξτον συνήθως κρατούσε μυστική την ύπαρξη του διαμερίσματος αυτού
με το ίδιο πάθος που ένα λιοντάρι υπερασπίζεται την τελευταία κρυψώνα που
του έχει απομείνει. Ανασήκωσε τους ώμους του. «Ναι. Σκέφτηκα να τον
περιποιηθώ προσωπικά. Ο τύπος αυτός ίσως μπορέσει να μας δώσει επιπλέον
ώθηση στην τελική ευθεία. Είναι απαραίτητο να συνεχίσω να οικοδομώ
προσωπικές σχέσεις, ξέρεις. Το παν είναι η εμπιστοσύνη».
Η Γκάμπριελ ένευσε και άνοιξε την ατζέντα όπου σημείωνε το καθημερινό
πρόγραμμα του Σέξτον. «Θέλετε να τον περάσω στα ραντεβού σας;»
«Δε χρειάζεται. Σκεφτόμουν να μείνω στο σπίτι απόψε, ούτως ή άλλως».
Η Γκάμπριελ βρήκε τη σελίδα της μέρας και παρατήρησε ότι ήταν ήδη
διαγραμμένη, ενώ ο Σέξτον είχε σημειώσει ιδιογράφως με έντονα γράμματα
«Π.Χ.» — που για το γερουσιαστή σήμαινε «Προσωπικός Χρόνος» ή
«Παρατήστε με, Χαμένοι», κανείς δεν ήταν σίγουρος τι από τα δύο. Κατά
διαστήματα, ο Σέξτον προγραμμάτιζε μια τέτοια βραδιά για τον εαυτό του,
ώστε να μπορεί να κουρνιάσει στο διαμέρισμα του, να κατεβάσει τα τηλέφωνα
και να κάνει αυτό που απολάμβανε περισσότερο: να σιγοπίνει το μπράντι του
παρέα με παλιούς φίλους και να προσποιείται ότι για μια βραδιά είχε ξεχάσει
την πολιτική.
Η Γκάμπριελ τον κοίταξε απορημένη. «Δηλαδή θα αφήσετε τη δουλειά να
παρεισφρήσει σε μια βραδιά που έχετε προγραμματίσει να ξεκουραστείτε;
Μένω έκπληκτη».
«Ο τύπος με πέτυχε σε ένα βράδυ που συμπτωματικά έχω λίγο διαθέσιμο
χρόνο. Δεν είναι κακό να τον συναντήσω για λίγο, να δω τι έχει να μου πει».
Η Γκάμπριελ ήθελε να ρωτήσει ποιος ήταν ο μυστηριώδης άνθρωπος που
είχε τηλεφωνήσει, όμως ήταν φανερό ότι © Σέξτον έδινε εσκεμμένα αόριστες
απαντήσεις. Κι αυτή είχε μάθει πότε δεν έπρεπε να επιμένει.
Καθώς έβγαιναν από τον περιφερειακό και κατευθύνονταν προς το γραφείο
του Σέξτον, η Γκάμπριελ κοίταξε πάλι το «Π.Χ.» που είχε γράψει στην ατζέντα
του ο γερουσιαστής και είχε την παράξενη αίσθηση ότι ο Σέξτον ήξερε πως το
τηλέφωνο του θα χτυπούσε.

27
ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ που υπήρχε στο κέντρο του οικοσφαίριου της NASA δέσποζε
μια τρίποδη κατασκευή ύψους έξι μέτρων που αποτελούνταν από διάφορες
σκαλωσιές και θύμιζε κάτι ανάμεσα σε πετρελαιοπηγή και άτεχνο μοντέλο του
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Πύργου του Άιφελ. Η Ρέιτσελ μελέτησε την κατασκευή, αλλά δεν μπόρεσε να
φανταστεί πώς θα χρησιμοποιούνταν για να εξορυχθεί ο τεράστιος μετεωρίτης.
Κάτω από τον πύργο είχαν βιδωθεί αρκετά βαρούλκα πάνω σε ατσάλινες
πλάκες που είχαν στερεωθεί στην επιφάνεια του πάγου με βαρείς πίρους. Στα
βαρούλκα είχαν περαστεί συρματόσκοινα τα οποία κατέληγαν σε μια σειρά από
τροχαλίες στην κορυφή του πύργου. Αρκετοί μεγαλόσωμοι άντρες της NASA
έσφιγγαν τα βαρούλκα δουλεύοντας εναλλάξ. Σε κάθε νέα στροφή τα
συρματόσκοινα ανέβαιναν λίγα εκατοστά μέσα στις τρύπες, λες και σηκωνόταν
μια άγκυρα.
Σίγουρα κάτι δεν έχω καταλάβει, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, καθώς οι υπόλοιποι
πλησίαζαν στο χώρο της εκσκαφής. Οι άντρες έδιναν την εντύπωση ότι
σήκωναν το μετεωρίτη κατευθείαν μέσα από τον πάγο.
«ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΕΝΤΩΜΕΝΑ! ΝΑ ΠΑΡΕΙ!» ακούστηκε να ουρλιάζει μια
γυναικεία φωνή, τόσο άγρια, που θύμισε αλυσοπρίονο.
Η Ρέιτσελ κοίταξε προς την κατεύθυνση από όπου είχε ακούσει τις φωνές και
είδε μια μικρόσωμη γυναίκα με κροκί στολή χιονιού πασαλειμμένη με γράσο.
Είχε την πλάτη της στραμμένη στη Ρέιτσελ, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να
καταλάβει ότι εκείνη είχε το γενικό πρόσταγμα αυτής της επιχείρησης. Η
γυναίκα βημάτιζε νευρικά πάνω κάτω, κρατώντας σημειώσεις σε έναν πίνακα
σαν εξοργισμένος λοχίας σε στρατόπεδο νεοσύλλεκτων.
«Μη μου πείτε ότι κουραστήκατε, κυρίες μου!»
«Έι, Νόρα», φώναξε ο Κόρκι, «σταμάτα να παιδεύεις τα κακόμοιρα τα
παλικάρια της NASA και έλα να φλερτάρουμε».
Η γυναίκα δε στράφηκε καν. «Εσύ είσαι, Μάρλινσον; Θα αναγνώριζα
παντού αυτή την κλαψιάρικη φωνούλα. Έλα να με βρεις όταν φτάσεις στην
εφηβεία».
Ο Κόρκι στράφηκε στη Ρέιτσελ. «Η Νόρα μάς θερμαίνει με τη γοητεία της».
«Το άκουσα αυτό, διαστημάνθρωπε», του πέταξε η δόκτορας Μάνγκορ,
συνεχίζοντας να κρατάει σημειώσεις. «Κι αν τσεκάρεις τον κώλο μου, να ξέρεις
ότι αυτά τα παντελόνια προσθέτουν δεκαπέντε κιλά».
«Μη σκας», της φώναξε ο Κόρκι. «Δε με ανάβει ο μαλλιαρός πισινός σου,
αλλά η ακαταμάχητη προσωπικότητα σου».
«Άντε και...»
Ο Κόρκι γέλασε ξανά. «Σου έχω υπέροχα νέα, Νόρα. Τελικά φαίνεται ότι δεν
είσαι η μόνη γυναίκα στην ομάδα που συγκρότησε ο Πρόεδρος».
«Σιγά τα νέα. Αφού έφερε κι εσένα».
Ο Τόλαντ αποφάσισε να παρέμβει. «Νόρα; Ευκαιρίες ένα λεπτό να γνωρίσεις
κάποια;»
Στο άκουσμα της φωνής του Τόλαντ, η Νόρα σταμάτησε αμέσως αυτό που
έκανε και στράφηκε να τον κοιτάξει. Το ύφος της γλύκανε αμέσως. «Μάικ!»
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Πήγε γρήγορα προς το μέρος τους λάμποντας από χαρά. «Πού χάθηκες τόσες
ώρες;»
«Μοντάριζα το ντοκιμαντέρ».
«Πώς βγήκε το κομμάτι μου;»
«Δείχνεις πανέξυπνη και κούκλα».
«Επειδή χρησιμοποίησε ειδικά εφέ», πετάχτηκε ο Κόρκι.
Η Νόρα αγνόησε το σχόλιο και στράφηκε στη Ρέιτσελ χαμογελώντας
ευγενικά αλλά κάπως υπεροπτικά. Έριξε μια ματιά στον Τόλαντ. «Ελπίζω να
μη με απατάς, Μάικ».
Το τραχύ πρόσωπο του Τόλαντ κοκκίνισε ελαφρώς καθώς έκανε τις
συστάσεις. «Νόρα, από δω η Ρέιτσελ Σέξτον. Η κυρία Σέξτον εργάζεται στην
κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών και βρίσκεται εδώ ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου. Ο πατέρας της είναι ο γερουσιαστής Σέντζγουικ
Σέξτον».
Οι συστάσεις μάλλον μπέρδεψαν τη Νόρα. «Δε θα προσποιηθώ καν ότι
κατάλαβα τι σήμαινε αυτό». Έσφιξε το χέρι της Ρέιτσελ με μισή καρδιά, χωρίς
να βγάλει τα γάντια της. «Καλώς ήρθατε στην κορυφή του κόσμου».
Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. «Ευχαριστώ». Διαπίστωσε με έκπληξη ότι η Νόρα
Μάνγκορ, παρά τη σκληράδα στη φωνή της, είχε ευχάριστο και ζωηρό
παρουσιαστικό. Τα κοντά ακατάστατα μαλλιά της ήταν καστανά με γκρίζες
πινελιές και το βλέμμα της ήταν διαπεραστικό· τα μάτια της θύμιζαν
παγοκρυστάλλους. Την περιέβαλλε ένας αέρας αυτοπεποίθησης που άρεσε στη
Ρέιτσελ.
«Νόρα», είπε ο Τόλαντ, «έχεις ένα λεπτό για να εξηγήσεις στη Ρέιτσελ τι
είναι αυτό που προσπαθείς να κάνεις;»
Η Νόρα ύψωσε τα φρύδια της. «Μπα, μπα. Αρχίσατε ήδη να μιλάτε με τα
μικρά ονόματα; Για δες...»
Ο Κόρκι βόγκηξε. «Εγώ σου τα 'πα, Μάικ».
Η Νόρα Μάνγκορ έδειχνε στη Ρέιτσελ τη βάση του πύργου, ενώ ο Τόλαντ
και οι άλλοι ακολουθούσαν λίγο πιο πίσω συζητώντας μεταξύ τους.
«Βλέπετε αυτές τις τρύπες στον πάγο κάτω από το τρίποδο;» ρώτησε η Νόρα
δείχνοντας της, ενώ ο ψυχρός τόνος άλλαζε τώρα, καθώς μιλούσε με πάθος για
τη δουλειά της.
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά, κοιτάζοντας τις τρύπες στον πάγο. Καθεμία
είχε διάμετρο περίπου τριάντα εκατοστών και από μέσα της περνούσε ένα
συρματόσχοινο.
«Οι τρύπες αυτές έμειναν από τις γεωτρήσεις που κάναμε για να
προχωρήσουμε σε δειγματοληψία από το εσωτερικό του μετεωρίτη και για να
πάρουμε εικόνες με ακτίνες Χ. Τις χρησιμοποιήσαμε ως σημεία εισόδου για να
κατεβάσουμε μέσα από τα άδεια φρεάτια ειδικές βίδες βαρείας χρήσεως που η

[97]

κεφαλή τους είναι σαν θηλιά και για να τις στερεώσουμε επάνω στο μετεωρίτη.
Κατόπιν κατεβάσαμε μερικές εκατοντάδες μέτρα ενισχυμένου συρματόσχοινου
μέσα σε κάθε τρύπα, θηλυκώσαμε τις βίδες με γάντζους βιομηχανικής χρήσης
και τώρα πολύ απλά ανεβάζουμε το μετεωρίτη με τα βαρούλκα. Οι κυρίες από
δω χρειάζονται αρκετές ώρες για να τον ανασύρουν στην επιφάνεια, όμως όπου
να 'ναι φτάνει».
«Δεν είμαι βέβαιη ότι σας παρακολουθώ», είπε η Ρέιτσελ. «Ο μετεωρίτης
βρίσκεται κάτω από χιλιάδες τόνους πάγου. Πώς γίνεται να τον σηκώσετε;»
Η Νόρα έδειξε προς την κορυφή από σκαλωσιές, όπου μια στενή δέσμη
πεντακάθαρου κόκκινου φωτός έπεφτε κάθετα στον πάγο που υπήρχε κάτω από
το τρίποδο. Η Ρέιτσελ είχε δει και πρωτύτερα το φως και είχε υποθέσει ότι ήταν
ένα είδος δείκτη, ένα σημάδι που υποδείκνυε το σημείο όπου βρισκόταν
θαμμένο το αντικείμενο.
«Είναι ένα λέιζερ ημιαγωγού αρσενιδίου γαλλίου», είπε η Νόρα.
Η Ρέιτσελ παρατήρησε προσεκτικότερα τη φωτεινή δέσμη και διέκρινε ότι
είχε σχηματίσει με τήξη μια μικροσκοπική τρύπα στον πάγο και συνέχιζε προς
το εσωτερικό της.
«Η δέσμη έχει ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία», είπε η Νόρα. «Θερμαίνουμε
το μετεωρίτη καθώς τον σηκώνουμε».
Όταν η Ρέιτσελ συνέλαβε το απλό αλλά ιδιοφυές σχέδιο που είχε προτείνει η
ξεναγός της, εντυπωσιάστηκε. Η Νόρα είχε στρέψει απλώς τη δέσμη του λέιζερ
προς τα κάτω, λιώνοντας τον πάγο μέχρι που η ακτίνα συνάντησε το μετεωρίτη.
Η πέτρα, καθώς ήταν πολύ πυκνή για να τη λιώσει λέιζερ, άρχισε να απορροφά
τη θερμότητα της ακτίνας και τελικά ανέπτυξε θερμοκρασία ικανή να λιώσει
τον πάγο που την περιέβαλλε. Καθώς οι άντρες της NASA ανέβαζαν τον καυτό
μετεωρίτη, η υπερθερμασμένη πέτρα, σε συνδυασμό με την ανοδική πίεση,
έλιωνε τον πάγο γύρω της, ανοίγοντας το δρόμο που θα την έφερνε στην
επιφάνεια. Το νερό που σχηματιζόταν καθώς έλιωνε ο πάγος απλώς κυλούσε
γύρω από το μετεωρίτη και έπεφτε στο φρεάτιο που είχε σχηματιστεί,
γεμίζοντας το ξανά.
Σαν καυτό μαχαίρι που κόβει μια παγωμένη πλάκα βούτυρο.
Η Νόρα ένευσε προς το μέρος των αντρών της NASA που γύριζαν τις
τροχαλίες. «Οι γεννήτριες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε τόση πίεση, οπότε
χρησιμοποιώ το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε».
«Μπούρδες!» πέταξε ένας από τους άντρες. «Χρησιμοποιεί εμάς επειδή της
αρέσει να μας βλέπει να ιδρώνουμε!»
«Ηρέμησε», απάντησε απότομα η Νόρα. «Εδώ και δύο μέρες, κοριτσάκια
μου, κλαψουρίζατε ότι κρυώνετε. Σας το έλυσα το πρόβλημα. Δουλειά τώρα».
Οι άντρες της NASA γέλασαν.
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«Οι κώνοι τι ρόλο παίζουν;» ρώτησε η Ρέιτσελ δείχνοντας τα πορτοκαλιά
αντικείμενα που ήταν τοποθετημένα γύρω από τον πύργο σε φαινομενικά
τυχαίες θέσεις. Η Ρέιτσελ είχε δει αρκετούς τέτοιους κώνους διάσπαρτους στο
οικοσφαίριο.
«Είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο της παγετωνολογίας», είπε η Νόρα. «Τα
λέμε ΠΕΚΣΤΑ. Είναι τα αρχικά της φράσης "Πατήστε Εδώ και Σπάστε τον
Αστράγαλο"». Σήκωσε έναν από τους κώνους, αποκαλύπτοντας μια κυκλική
τρύπα, το στόμιο μιας γεώτρησης που χανόταν σαν απύθμενο πηγάδι στα βάθη
του παγετώνα. «Θα έχεις πρόβλημα αν βάλεις εδώ το πόδι σου». Ακούμπησε
τον κώνο στη θέση του. «Ανοίξαμε τρύπες σε πάμπολλα σημεία του παγετώνα
για να ελέγξουμε τη δομική συνέχεια του πάγου. Όπως συμβαίνει και στην
κλασική αρχαιολογία, ο αριθμός των χρόνων που παραμένει θαμμένο ένα
αντικείμενο προσδιορίζεται από το πόσο βαθιά κάτω από την επιφάνεια
εντοπίστηκε. Όσο πιο βαθιά είναι τόσο περισσότερο καιρό βρίσκεται εκεί. Έτσι
λοιπόν, όταν ανακαλύπτουμε κάποιο αντικείμενο μέσα στον πάγο, μπορούμε να
χρονολογήσουμε το αντικείμενο από την ποσότητα του πάγου που έχει
συσσωρευτεί πάνω του. Προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι η χρονολόγηση
είναι ακριβής, ελέγχουμε το στρώμα του πάγου σε αρκετά σημεία, ώστε να
διαπιστώσουμε αν πρόκειται για μια ενιαία πλάκα ή αν η συνέχεια της έχει
διασπαστεί από κάποιο σεισμό, ρωγμή, χιονοστιβάδα, οτιδήποτε».
«Τι εικόνα δίνει ο συγκεκριμένος παγετώνας;»
«Άψογη», απάντησε η Νόρα. «Είναι μια τέλεια συμπαγής πλάκα. Λεν
υπάρχουν ούτε ρήγματα ούτε ανωμαλίες. Ο συγκεκριμένος μετεωρίτης είχε
αυτό που ονομάζουμε "στατική πτώση". Παραμένει μέσα στον πάγο, άθικτος
και ανεπηρέαστος από το 1716, οπότε και έπεσε στη γη».
Η Ρέιτσελ στράφηκε και την κοίταξε αιφνιδιασμένη. «Μπορείτε να
προσδιορίσετε ακριβώς ποια χρονιά έπεσε;»
Η Νόρα φάνηκε να εκπλήσσεται από την ερώτηση. «Ασφαλώς. Αυτός είναι ο
λόγος που με κάλεσαν εδώ. Μπορώ να διαβάζω τον πάγο». Ένευσε προς ένα
σωρό από κυλινδρικά μεγάλα κομμάτια πάγου που βρίσκονταν λίγο πιο πέρα.
Καθένα έμοιαζε με ημιδιαφανές τηλεφωνικό στύλο και είχε περασμένη επάνω
του μια φωτεινή πορτοκαλιά ετικέτα. «Αυτοί οι κύλινδροι πάγου είναι ένα
παγωμένο γεωλογικό αρχείο». Οδήγησε τη Ρέιτσελ στο σημείο. «Αν κοιτάξετε
προσεκτικά, θα μπορέσετε να διακρίνετε στρώματα πάγου».
Η Ρέιτσελ γονάτισε και διαπίστωσε ότι ο κύλινδρος αποτελούνταν από
διαδοχικά στρώματα πάγου, τα οποία διέφεραν μεταξύ τους σε φωτεινότητα και
διαύγεια. Τα στρώματα είχαν διαφορετικό πάχος επίσης· κάποια ήταν λεπτά
σαν φύλλα χαρτιού, ενώ τα πιο χοντρά είχαν πάχος μέχρι και εξήντα χιλιοστών.
«Κάθε χειμώνα σημειώνονται έντονες χιονοπτώσεις στις ζώνες των
παγετώνων», είπε η Νόρα, «και κάθε άνοιξη ένα μέρος των πάγων λιώνει.
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Επομένως, κάθε εποχή βλέπουμε ένα νέο στρώμα πήξης. Απλώς ξεκινάμε από
την κορυφή, δηλαδή από τον πιο πρόσφατο χειμώνα, και μετράμε ανάποδα».
«Όπως μετράμε τους δακτυλίους των δέντρων».
«Δεν είναι τόσο απλό, κυρία Σέξτον. Θυμηθείτε, μετράμε εκατοντάδες μέτρα
διαδοχικών στρωμάτων. Χρειάζεται να διαβάσουμε τους κλιματικούς δείκτες
για να έχουμε σταθερά σημεία αναφοράς για το έργο μας: αρχεία
κατακρημνίσεων, μολυντές που μεταφέρονται με αέρα, τέτοια πράγματα».
Ο Τόλαντ και οι άλλοι ήρθαν και στάθηκαν δίπλα τους. Ο Τόλαντ
χαμογέλασε στη Ρέιτσελ. «Ξέρει πολλά για τον πάγο, δε συμφωνείς;»
Η Ρέιτσελ ένιωσε παράξενα χαρούμενη που τον είδε. «Ναι, είναι
καταπληκτική».
«Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις», είπε ο Τόλαντ νεύοντας προς τους
κυλίνδρους, «η χρονολόγηση της πτώσης του μετεωρίτη στα 1716 από τη
δόκτορα Μάνγκορ είναι απόλυτα σωστή. Η NASA είχε καταλήξει ακριβώς
στην ίδια χρονολογία πολύ πριν έρθουμε εμείς εδώ. Η δόκτορας Μάνγκορ
έκανε τις δικές της γεωτρήσεις, πραγματοποίησε τις δικές της δοκιμές και
επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της NASA».
Η Ρέιτσελ είχε εντυπωσιαστεί.
«Συμπτωματικά επίσης», είπε η Νόρα, «το 1716 είναι ακριβώς η ίδια χρονιά
που οι πρώτοι εξερευνητές υποστήριξαν ότι είδαν μια πύρινη σφαίρα να
περνάει πάνω από το βόρειο Καναδά. Ο μετεωρίτης έγινε γνωστός ως
Μετεωρίτης Γιούνγκερσολ, από το όνομα του αρχηγού της εξερευνητικής
αποστολής».
«Επομένως», πρόσθεσε ο Κόρκι, «το γεγονός ότι οι χρονολογίες που
προκύπτουν από τις γεωτρήσεις και τα ιστορικά αρχεία συμπίπτουν αποτελεί
ουσιαστικά απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε με ένα θραύσμα του ίδιου
μετεωρίτη που ανέφερε ότι είδε ο Γιούνγκερσολ το 1716».
«Δόκτορα Μάνγκορ!» φώναξε ένας από τους άντρες της NASA. «Έχουν
αρχίσει να φαίνονται οι άκρες από τις ασφάλειες!»
«Τέλος η ξενάγηση, παιδιά», είπε γεμάτη ένταση η Νόρα. «Έφτασε η ώρα
της αλήθειας». Άρπαξε μια πτυσσόμενη καρέκλα, ανέβηκε πάνω της και
φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε: «Ανάδυση σε πέντε λεπτά, κύριοι!»
Από κάθε σημείο του θόλου, σαν σκυλιά του Παβλόφ που αντιδρούσαν στο
καμπανάκι του φαγητού, οι επιστήμονες παράτησαν ό,τι έκαναν και έτρεξαν
στο χώρο της εξόρυξης.
Η Νόρα Μάνγκορ έβαλε τα χέρια της στη μέση και επιθεώρησε το βασίλειο
της. «Ωραία, ας βγάλουμε έξω τον Τιτανικό».
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«ΚΑΝΤΕ ΑΚΡΗ!» φώναξε η Νόρα κινούμενη μέσα στο πλήθος που
συγκεντρωνόταν. Οι εργάτες σκόρπισαν. Η Νόρα πήρε τον έλεγχο, δείχνοντας
με ελαφρώς θεατρικές κινήσεις πως δοκίμαζε το τέντωμα και την
ευθυγράμμιση των συρματόσκοινων.
«Όλοι μαζί!» φώναξε ένας από τους άντρες της NASA. Οι υπόλοιποι
τέντωσαν τα βαρούλκα τους και τα συρματόσκοινα ανέβηκαν άλλα δεκαπέντε
εκατοστά μέσα στις τρύπες.
Καθώς τα συρματόσκοινα συνέχιζαν να ανεβαίνουν, η Ρέιτσελ ένιωσε το
πλήθος να πλησιάζει όλο και πιο κοντά, γεμάτο προσμονή. Ο Κόρκι και ο
Τόλαντ βρίσκονταν λίγο πιο πέρα, έχοντας ύφος παιδιών που περιμένουν να
ανοίξουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους. Στην απέναντι πλευρά της τρυπάς, η
θηριώδης φιγούρα του διευθυντή της NASA, του Λόρενς Έκστρομ, έκανε την
εμφάνιση της· όπως και όλοι οι άλλοι, ο επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας
ήθελε να παρακολουθήσει το μετεωρίτη να αναδύεται στην επιφάνεια.
«Ασφάλειες!» ούρλιαξε ένας από τους άντρες της NASA. «Φαίνονται οι
άκρες!»
Τα συρματόσκοινα που έβγαιναν μέσα από τις τρύπες των γεωτρήσεων
έδιναν τη θέση τους στις κίτρινες αλυσίδες που τα ασφάλιζαν στους πίρους που
είχαν βιδωθεί στο μετεωρίτη.
«Δύο μέτρα ακόμη! Σταθερά!»
Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τις σκαλωσιές σώπασαν
γοητευμένοι, σαν να συμμετείχαν σε παραψυχολογική συγκέντρωση και να
περίμεναν την εμφάνιση μιας απόκοσμης οπτασίας· όλοι τέντωναν το κεφάλι
για να δουν πρώτοι το μυστηριώδες αντικείμενο.
Τότε η Ρέιτσελ το είδε.
Μέσα από το στρώμα του πάγου που διαρκώς λέπταινε, ο θολός όγκος του
μετεωρίτη άρχισε να αποκαλύπτεται. Φάνηκε μια σκοτεινή επιμήκης σκιά,
απροσδιόριστη στην αρχή, αλλά όλο και πιο συγκεκριμένη καθώς κυλούσαν τα
δευτερόλεπτα και η πυρακτωμένη μάζα έλιωνε τον πάγο, πλησιάζοντας στην
επιφάνεια.
«Πιο σφιχτά!» ούρλιαξε ένας τεχνικός.
Οι άντρες έσφιξαν τα βαρούλκα και οι σκαλωσιές έτριξαν.
«Ενάμισι μέτρο ακόμη! Ανεβάστε σταθερά!»
Η Ρέιτσελ είδε τώρα τον πάγο πάνω από το μετεωρίτη να φουσκώνει σαν να
ήταν θηρίο έτοιμο να γεννήσει. Στην κορυφή του εξογκώματος, γύρω από το
σημείο εισόδου του λέιζερ, ένας μικρός κύκλος του επιφανειακού στρώματος
του πάγου άρχισε να υποκύπτει στην τήξη, σχηματίζοντας μια οπή που διαρκώς
μεγάλωνε.
«Ο τράχηλος έχει διασταλεί!» φώναξε κάποιος. «Εννιακόσια εκατοστά!»
Ένα νευρικό γέλιο έσπασε τη σιωπή.
«Εντάξει, κλείστε το λέιζερ!»
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Κάποιος κατέβασε ένα διακόπτη και η ακτίνα εξαφανίστηκε.
Και τότε συνέβη.
Σαν να έκανε την πύρινη άφιξη του κάποιος παλαιολιθικός θεός, ο πελώριος
βράχος αναδύθηκε στην επιφάνεια με ένα σφύριγμα ατμού. Μέσα από την
ομίχλη που στροβιλιζόταν, ο γιγάντιος όγκος βγήκε από τον πάγο. Οι άντρες
που χειρίζονταν τα βαρούλκα έβαλαν ακόμη περισσότερη δύναμη, μέχρι που
τελικά ολόκληρη η πέτρα ελευθερώθηκε από τα παγωμένα δεσμά της και
άρχισε να ταλαντεύεται, καυτή και στάζοντας νερό, πάνω από ένα τεράστιο
φρεάτιο γεμάτο με νερό που άχνιζε.
Η Ρέιτσελ ένιωσε μαγεμένη.
Όπως κρεμόταν από τα συρματόσκοινα, στάζοντας νερό, η τραχιά επιφάνεια
του μετεωρίτη γυάλιζε κάτω από τα φώτα φθορίου, καμένος και ζαρωμένος και
μοιάζοντας με υπερφυσικό απολιθωμένο δαμάσκηνο. Ο βράχος ήταν λείος και
στρογγυλεμένος από τη μία πλευρά, καθώς εκείνο το τμήμα του προφανώς
διαλύθηκε από την πρόσκρουση στην ατμόσφαιρα.
Κοιτάζοντας το μαυρισμένο τετηγμένο επίχρισμα, η Ρέιτσελ μπορούσε
σχεδόν να δει το μετεωρίτη να πέφτει με ταχύτητα προς τη Γη, σαν πύρινη
σφαίρα. Το απίστευτο ήταν ότι αυτό είχε συμβεί πριν από αιώνες. Τώρα το
αιχμάλωτο θηρίο κρεμόταν εκεί, από τα συρματόσκοινα του, ενώ το σώμα του
έσταζε νερό.
Το κυνήγι είχε τελειώσει.
Μόλις εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε αληθινά η Ρέιτσελ τις διαστάσεις
αυτού του γεγονότος. Το αντικείμενο που κρεμόταν μπροστά της είχε έρθει από
έναν άλλο κόσμο, εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Μέσα του κουβαλούσε
στοιχεία —όχι, αποδείξεις— ότι ο άνθρωπος δεν ήταν μόνος στο σύμπαν.
Η ευφορία της στιγμής φάνηκε να κυριεύει τους πάντες ταυτόχρονα, οπότε
το πλήθος ξέσπασε σε αυθόρμητες ζητωκραυγές και χειροκροτήματα. Ακόμη
και ο διευθυντής Έκστρομ έδειξε να κυριεύεται από το κλίμα συγκίνησης.
Χτυπούσε στην πλάτη τους συνεργάτες του, άντρες και γυναίκες, συγχαίροντας
τους. Παρακολουθώντας τη σκηνή, η Ρέιτσελ ένιωσε ένα ξαφνικό κύμα χαράς
για τους ανθρώπους της NASA. Είχαν έρθει αντιμέτωποι με άτυχες περιστάσεις
στο παρελθόν. Επιτέλους τα πράγματα άλλαζαν. Τους άξιζε αυτή η στιγμή.
Η τρύπα που έχασκε στον πάγο έμοιαζε τώρα με μικρή πισίνα στη μέση του
οικοσφαίριου. Η επιφάνεια της, που κατέληγε σε βάθος εβδομήντα μέτρων,
συνέχισε να είναι ταραγμένη για λίγο, αλλά τελικά ο κυματισμός σταμάτησε.
Το νερό στο φρεάτιο είχε στάθμη ένα μέτρο χαμηλότερη από την επιφάνεια του
παγετώνα· η διαφορά οφειλόταν τόσο στην απομάκρυνση της μάζας του
μετεωρίτη όσο και στη χαρακτηριστική ιδιότητα του πάγου να συρρικνώνεται
καθώς λιώνει.
Η Νόρα Μάνγκορ έστησε αμέσως κώνους ΠΕΚΣΤΑ γύρω από την τρύπα.
Παρότι ασφαλώς η οπή ήταν κάτι παραπάνω από ορατή, αν κάποιος περίεργος
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πλησίαζε πολύ κοντά και κατά λάθος γλιστρούσε, θα βρισκόταν σε θανάσιμο
κίνδυνο. Τα τοιχώματα του φρεατίου αποτελούνταν από συμπαγή πάγο, άρα
δεν υπήρχε σημείο να πιαστείς, και ήταν αδύνατο να βγεις έξω χωρίς βοήθεια.
Ο Λόρενς Έκστρομ προχώρησε με αργά βήματα προς το μέρος τους. Πήγε
κατευθείαν στη δόκτορα Μάνγκορ και της έσφιξε δυνατά το χέρι. «Εξαιρετική
δουλειά, δόκτορα Μάνγκορ».
«Περιμένω πολλούς επαίνους στον Τύπο», απάντησε η Νόρα.
«Θα τους έχετε». Ο διευθυντής στράφηκε κατόπιν στη Ρέιτσελ. Έδειχνε
περισσότερο χαρούμενος, ανακουφισμένος. «Λοιπόν, κυρία Σέξτον,
καταφέραμε να πείσουμε την επαγγελματία σκεπτικίστρια;»
Η Ρέιτσελ δεν μπόρεσε να μη χαμογελάσει. «Την αφήσατε κατάπληκτη, θα
έλεγα».
«Ωραία. Ακολουθήστε με λοιπόν».
Η Ρέιτσελ ακολούθησε το διευθυντή σε ένα άλλο σημείο του οικοσφαίριου
όπου υπήρχε ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί που θύμιζε βιομηχανικό κιβώτιο
φύλαξης εμπορευμάτων. Το κιβώτιο ήταν ζωγραφισμένο με στρατιωτική
παραλλαγή και είχε αποτυπωμένα με στένσιλ τα αρχικά PSC, που δήλωναν τις
κινητές διαβαθμισμένες επικοινωνίες.
«Θα επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο από εδώ», είπε ο Έκστρομ.
Διαβαθμισμένες Επικοινωνίες, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Αυτοί οι φορητοί
τηλεπικοινωνιακοί θάλαμοι αποτελούσαν στάνταρ μιας τυπικής στρατιωτικής
εγκατάστασης, αν και η Ρέιτσελ δε θα περίμενε ποτέ να δει έναν από αυτούς να
χρησιμοποιείται σε αποστολή της NASA σε καιρό ειρήνης. Αλλά, βέβαια, ο
διευθυντής Έκστρομ προερχόταν από το Πεντάγωνο, επομένως ήταν δεδομένο
ότι είχε πρόσβαση σε τέτοιου είδους εξοπλισμό. Κρίνοντας από την αυστηρή
έκφραση των δυο ένοπλων φρουρών που επιτηρούσαν το κιβώτιο, η Ρέιτσελ
σχημάτισε την εντύπωση ότι η επαφή με τον έξω κόσμο ήταν εφικτή μόνο με
ρητή εντολή του διευθυντή Έκστρομ.
Από ό,τι φαίνεται, δεν είμαι η μόνη που βρίσκεται εκτός δικτύου.
Ο Έκστρομ είχε ένα σύντομο διάλογο με έναν από τους φρουρούς που
στεκόταν έξω από το τρέιλερ και ύστερα επέστρεφε στη Ρέιτσελ. «Καλή τύχη»,
της είπε και έφυγε.
Ο ένας από τους δύο φρουρούς χτύπησε την πόρτα του τρέιλερ κι αυτή
άνοιξε από μέσα. Βγήκε ένας τεχνικός και έκανε νόημα στη Ρέιτσελ να μπει.
Τον ακολούθησε.
Το εσωτερικό του τρέιλερ ήταν σκοτεινό και πνιγηρό. Χάρη στη γαλαζωπή
λάμψη της μοναδικής οθόνης υπολογιστή που υπήρχε εκεί, η Ρέιτσελ
κατόρθωσε να διακρίνει ράφια με τηλεφωνικό εξοπλισμό, ασυρμάτους και
δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές συσκευές. Είχε ήδη αρχίσει να αισθάνεται
κλειστοφοβία. Ο αέρας ήταν παγερός, όπως στα υπόγεια το χειμώνα.
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«Καθίστε εδώ, παρακαλώ, κυρία Σέξτον». Ο τεχνικός της πρόσφερε ένα
τροχήλατο σκαμνί και έβαλε τη Ρέιτσελ να καθίσει μπροστά σε μια επίπεδη
οθόνη. Τοποθέτησε ένα μικρόφωνο μπροστά της και τη βοήθησε να φορέσει
ένα ζευγάρι μεγάλα ακουστικά στο κεφάλι. Ο τεχνικός κοίταξε τη λίστα με τους
κωδικούς κρυπτογράφησης και πληκτρολόγησε μια μακριά σειρά γραμμάτων
και αριθμών σε μια διπλανή συσκευή. Στην οθόνη μπροστά στη Ρέιτσελ
εμφανίστηκε ένα χρονόμετρο.
00:60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Ο τεχνικός ένευσε ικανοποιημένος, καθώς το χρονόμετρο άρχισε να μετρά
αντίστροφα. «Ένα λεπτό μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση». Έκανε μεταβολή
και έφυγε, κλείνοντας με δύναμη την πόρτα πίσω του. Η Ρέιτσελ τον άκουσε να
την κλειδώνει από έξω.
Τέλεια.
Καθώς περίμενε μέσα στο σκοτάδι, παρακολουθώντας τα εξήντα
δευτερόλεπτα να μετρούν αντίστροφα, συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν η πρώτη
στιγμή που έμενε μόνη της σήμερα. Είχε ξυπνήσει χωρίς να έχει την παραμικρή
υποψία για τα όσα την περίμεναν. Εξωγήινη ζωή. Από αυτή τη μέρα ο
δημοφιλέστερος σύγχρονος μύθος θα έπαυε να κινείται στη σφαίρα της
φαντασίας.
Η Ρέιτσελ μόλις τώρα άρχιζε να συνειδητοποιεί τον καταστροφικό αντίκτυπο
που θα είχε αυτός ο μετεωρίτης στην προεκλογική εκστρατεία του πατέρα της.
Παρότι η χρηματοδότηση της NASA δεν είχε καμία θέση πλάι σε πολιτικά
ζητήματα όπως το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, το συνταξιοδοτικό,
η δημόσια υγεία, ο πατέρας της είχε επιλέξει να το αναγάγει σε κεντρικό θέμα.
Τώρα η επιλογή του θα γύριζε μπούμερανγκ.
Μέσα σε λίγες ώρες οι Αμερικανοί θα ένιωθαν και πάλι τη συγκίνηση ενός
νέου θριάμβου της NASA. Οι ονειροπόλοι θα δάκρυζαν. Οι επιστήμονες θα
έμεναν άφωνοι. Η φαντασία των παιδιών θα οργίαζε. Το ζήτημα των χρημάτων
θα περνούσε στο περιθώριο ως κάτι το ασήμαντο και το μικροπρεπές, θα
επισκιαζόταν από αυτή την ιστορική στιγμή. Ο Πρόεδρος θα αναγεννιόταν από
τις στάχτες του σαν άλλος φοίνικας, θα μεταμορφωνόταν ξανά σε ήρωα, ενώ
μέσα στο πανηγυρικό κλίμα ο ρεαλιστής γερουσιαστής ξαφνικά θα φάνταζε
μικρόνους, ένας σπαγκοραμμένος που δε διέθετε ίχνος του παράτολμου
πνεύματος που χαρακτήριζε τους Αμερικάνους.
Ο υπολογιστής έκανε έναν οξύ ήχο και η Ρέιτσελ σήκωσε το κεφάλι.
00:05 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Ξαφνικά η οθόνη που είχε μπροστά της φωτίστηκε και εμφανίστηκε μια θολή
εικόνα του εμβλήματος του Λευκού Οίκου. Λίγες στιγμές αργότερα ο
αμερικανικός αετός παραχώρησε τη θέση του στο πρόσωπο του Προέδρου
Χέρνεϊ.
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«Γεια σου, Ρέιτσελ», είπε με μια κατεργάρικη λάμψη στα μάτια. «Ελπίζω να
πέρασες ενδιαφέρον απόγευμα».

29
Το ΓΡΑΦΕΙΟ του γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον βρισκόταν στο Κτίριο
Γραφείων Φίλιπ Α. Χαρτ, στην Οδό C, βορειοανατολικά του Καπιτωλίου. Το
κτίριο ήταν ένα νεομοντέρνο συγκρότημα λευκών ορθογωνίων που, σύμφωνα
με τους επικριτές του, θύμιζε περισσότερο φυλακή παρά κτίριο γραφείων.
Πολλοί από τους εργαζόμενους εκεί είχαν την ίδια αίσθηση.
Στον τρίτο όροφο τα μακριά πόδια της Γκάμπριελ Ας βημάτιζαν νευρικά
πάνω κάτω μπροστά από τον υπολογιστή της. Στην οθόνη υπήρχε ένα νέο
μήνυμα που είχε έρθει με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δεν ήταν σίγουρη πώς
έπρεπε να το ερμηνεύσει. Οι δυο πρώτες γραμμές έγραφαν:
Ο ΣΕΝΤΖΓΟΥΙΚ ΗΤΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟ CNN. ΣΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Η Γκάμπριελ λάμβανε ανάλογα μηνύματα τις τελευταίες δύο βδομάδες. Η
διεύθυνση αποστολέα ήταν ψεύτικη, όμως είχε καταφέρει να εντοπίσει την
προέλευση των μηνυμάτων: ήταν μια από τις ιστοσελίδες της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης. Από ό,τι φαινόταν, ο μυστηριώδης πληροφοριοδότης της ήταν
κάποιο άτομο μέσα από το Λευκό Οίκο. Πάντως, όποιος κι αν ήταν, είχε
εξελιχτεί τον τελευταίο καιρό σε πηγή κάθε είδους πολύτιμων πολιτικών
πληροφοριών για την Γκάμπριελ, μεταξύ των οποίων η μυστική συνάντηση του
διευθυντή της NASA με τον Πρόεδρο.
Αρχικά η Γκάμπριελ είχε δει με μισό μάτι αυτά τα μηνύματα, όμως, όταν
επαλήθευσε τις πληροφορίες, διαπίστωσε με έκπληξη ότι όλες ανεξαιρέτως
ήταν ακριβείς... και χρήσιμες: απόρρητα στοιχεία σχετικά με τις υπερβάσεις
στον προϋπολογισμό για διάφορα προγράμματα της NASA, δαπανηρές
επικείμενες αποστολές, δεδομένα που φανέρωναν ότι το πρόγραμμα της
διαστημικής υπηρεσίας που αφορούσε την έρευνα για εξωγήινη ζωή
αποσπούσε προκλητικά μεγάλα κονδύλια και είχε να παρουσιάσει μηδενικά
αποτελέσματα, ενώ υπήρχαν ακόμη και δημοσκοπήσεις που είχαν
πραγματοποιηθεί μυστικά για λογαριασμό του Λευκού Οίκου, οι οποίες
προειδοποιούσαν ότι το ζήτημα της NASA απομάκρυνε τους ψηφοφόρους από
τον Πρόεδρο.
Προκειμένου να ενισχύσει την εμπιστοσύνη του γερουσιαστή στις
ικανότητες της, η Γκάμπριελ δεν τον ενημέρωσε ότι λάμβανε μηνύματα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιο άγνωστο αποστολέα μέσα από το
Λευκό Οίκο. Αντίθετα, προτίμησε να προωθεί τις πληροφορίες στον Σέξτον
λέγοντας ότι προέρχονταν από «μία από τις πηγές της». Ο γερουσιαστής
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δεχόταν ευχαρίστως τις πληροφορίες και έδειχνε να γνωρίζει ότι δεν έπρεπε να
ρωτήσει ποια ήταν η πηγή. Η Γκάμπριελ καταλάβαινε ότι ο Σέξτον είχε την
εντύπωση πως η βοηθός του αποσπούσε τις πληροφορίες αυτές
χρησιμοποιώντας το σεξ για να αποζημιώνει τον πληροφοριοδότη της. Το
ανησυχητικό ήταν ότι ο γερουσιαστής δε φαινόταν να προβληματίζεται ούτε
στο ελάχιστο γι' αυτό το ενδεχόμενο.
Η Γκάμπριελ σταμάτησε να βηματίζει και κοίταξε ξανά το μήνυμα που είχε
μόλις λάβει. Το συμπέρασμα που προέκυπτε από όλα αυτά τα μηνύματα ήταν
σαφές: κάποιος μέσα στο Λευκό Οίκο ήθελε να κερδίσει ο γερουσιαστής
Σέξτον στις επικείμενες εκλογές και τον βοηθούσε να το επιτύχει αυτό
ενισχύοντας την επίθεση του κατά της NASA.
Όμως ποιος; Και γιατί;
Ένας ποντικός που εγκαταλείπει το πλοίο που βυθίζεται, κατέληξε η
Γκάμπριελ. Στην Ουάσινγκτον δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο κάποιος
υπάλληλος του Λευκού Οίκου, φοβούμενος ότι ο Πρόεδρος για τον οποίο
εργαζόταν θα έχανε σύντομα το αξίωμα του, να προσφέρει διακριτικά τις
υπηρεσίες του στον πιθανό διάδοχο, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα
εξασφάλιζε ισχύ ή μια άλλη θέση μετά την αλλαγή φρουράς. Φαίνεται ότι
κάποιος είχε μυριστεί τη νίκη του Σέντζγουικ Σέξτον και αγόραζε μετοχές της
νέας κυβέρνησης από νωρίς.
Το μήνυμα που είχε εμφανιστεί στην οθόνη της Γκάμπριελ την είχε
αναστατώσει. Δεν έμοιαζε με κανένα από τα προηγούμενα. Οι δύο πρώτες
αράδες δεν την προβλημάτισαν ιδιαίτερα. Το ζήτημα ήταν το περιεχόμενο των
δύο τελευταίων:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ, 4:30 Μ.Μ. ΕΛΑ ΜΟΝΗ.
Ο πληροφοριοδότης της δεν είχε ζητήσει να τη συναντήσει ποτέ πριν. Ακόμη
κι έτσι όμως, η Γκάμπριελ θα περίμενε μια πολύ πιο απόμερη τοποθεσία για μια
συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο. Ανατολική Πύλη τον Λευκού Οίκον; Είναι
δυνατό να σοβαρολογεί;
Η Γκάμπριελ ήξερε ότι δεν μπορούσε να απαντήσει μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου— τα μηνύματα της επέστρεφαν πάντοτε με την ένδειξη πως ήταν
αδύνατο να παραδοθούν. Ο λογαριασμός του πληροφοριοδότη της ήταν
ανώνυμος. Το περίμενε.
Μήπως θα έπρεπε να ενημερώσω τον Σέξτον; Απέρριψε γρήγορα τη σκέψη
αυτή. Ο γερουσιαστής βρισκόταν σε σύσκεψη. Εξάλλου, αν του μιλούσε γι'
αυτό το μήνυμα, θα έπρεπε να του πει και για όλα τα προηγούμενα. Κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η πρόταση του πληροφοριοδότη της να συναντηθούν σε
ένα πολυσύχναστο μέρος μέρα μεσημέρι πρέπει να είχε σκοπό να κάνει την
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Γκάμπριελ να νιώσει ασφαλής. Σε τελική ανάλυση, όποιο κι αν ήταν το άτομο
αυτό, άντρας ή γυναίκα, μόνο βοήθεια της είχε προσφέρει τις τελευταίες δύο
βδομάδες. Ήταν φανερό ότι επρόκειτο για φίλο.
Η Γκάμπριελ διάβασε το μήνυμα μια τελευταία φορά και κοίταξε το ρολόι
της. Είχε μία ώρα στη διάθεση της.

30
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ NASA αισθανόταν λιγότερο νευρικός τώρα που ο
μετεωρίτης είχε απεγκλωβιστεί με επιτυχία από τον πάγο. Όλα βαδίζουν
σύμφωνα με το σχέδιο, σκέφτηκε, καθώς διέσχιζε το θόλο για να πάει στο χώρο
όπου εργαζόταν ο Μάικλ Τόλαντ. Τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει τώρα.
«Πώς πάει;» ρώτησε ο Έκστρομ φτάνοντας με μεγάλα βήματα πίσω από τον
επιστήμονα και τηλεοπτικό αστέρα.
Ο Τόλαντ σήκωσε το βλέμμα από τον υπολογιστή του. Φαινόταν
κουρασμένος αλλά ο τόνος του ήταν ενθουσιώδης. «Το μοντάζ έχει σχεδόν
τελειώσει, κύριε διευθυντά. Απλώς προσθέτω μερικές από τις σκηνές της
εξόρυξης που βιντεοσκόπησαν οι συνεργάτες σας. Σε λίγο θα έχει
ολοκληρωθεί».
«Ωραία». Ο Πρόεδρος είχε ζητήσει από τον Έκστρομ να στείλει το
ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τόλαντ στο Λευκό Οίκο το συντομότερο δυνατό.
Παρότι ο Έκστρομ είχε αντιμετωπίσει με κυνισμό την επιθυμία του
Προέδρου να χρησιμοποιήσει τον Μάικλ Τόλαντ σε αυτή την προσπάθεια, μια
πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ ήταν αρκετή για να αλλάξει γνώμη. Η
εμπνευσμένη αφήγηση του τηλεοπτικού αστέρα, συνδυασμένη με τις
συνεντεύξεις των πολιτών επιστημόνων, είχαν δώσει ένα συναρπαστικό όσο
και πλήρες δεκαπεντάλεπτο επιστημονικό πρόγραμμα. Ο Τόλαντ είχε
κατορθώσει με άνεση να επιτύχει αυτό που τόσο συχνά αποτύγχανε να κάνει η
NASA, δηλαδή να περιγράψει με τρόπο προσιτό στο μέσο Αμερικανό μια
επιστημονική ανακάλυψη χωρίς να υποτιμά τη νοημοσύνη του.
«Όταν τελειώσεις με το μοντάζ», είπε ο Έκστρομ, «φέρε την τελική κόπια
στο χώρο της δορυφορικής σύνδεσης. Θα ζητήσω από κάποιον να στείλει ένα
ηλεκτρονικό αντίγραφο στο Λευκό Οίκο».
«Μάλιστα, κύριε διευθυντά», είπε ο Τόλαντ και επέστρεψε στη δουλειά του.
Ο Έκστρομ συνέχισε την επιθεώρηση του. Όταν έφτασε στο βορινό τοίχο,
διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι η «αίθουσα Τύπου» που έπρεπε να
διαμορφώσουν είχε στηθεί όμορφα. Ένα μεγάλο μπλε χαλί είχε απλωθεί στο
δάπεδο από πάγο. Στη μέση του χαλιού είχε τοποθετηθεί ένα μακρύ τραπέζι
συνεδριάσεων με αρκετά μικρόφωνα, μια σημαία με το έμβλημα της NASA και
μια πελώρια αμερικανική σημαία για φόντο. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το
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ιστορικό σκηνικό, ο μετεωρίτης είχε μεταφερθεί πάνω σε μια παλέτα και είχε
καταλάβει την επίτιμη θέση του, ακριβώς μπροστά από το τραπέζι. ,
Ο Έκστρομ χάρηκε βλέποντας ότι το κλίμα στο χώρο της δορυφορικής
σύνδεσης με το Λευκό Οίκο ήταν εορταστικό. Πολλά από τα μέλη του
προσωπικού είχαν συγκεντρωθεί πλέον γύρω από το μετεωρίτη, πλησιάζοντας
τις παλάμες τους στην επιφάνεια του, που ήταν ακόμη ζεστή, όπως κάνουν οι
κατασκηνωτές γύρω από τη φωτιά.
Ο Έκστρομ αποφάσισε ότι εκείνη ήταν η κατάλληλη στιγμή. Πλησίασε στα
χαρτοκιβώτια που βρίσκονταν πίσω από το χώρο της συνέντευξης Τύπου. Είχε
κανονίσει να σταλούν αεροπορικώς από τη Γροιλανδία εκείνο το πρωί.
«Κερασμένα από μένα τα ποτά!» φώναξε και άρχισε να μοιράζει κουτάκια
μπίρα στο προσωπικό του, που άρχισε αμέσως τα πειράγματα.
«Έι, αφεντικό!» είπε κάποιος. «Να 'σαι καλά! Είναι και κρύες!»
Ο Έκστρομ του χάρισε ένα από τα σπάνια χαμογελά του. «Τις έχω από το
πρωί στον πάγο».
Όλοι γέλασαν.
«Μια στιγμή!» φώναξε κάποιος άλλος, κοιτάζοντας την μπίρα του δήθεν
ενοχλημένος. «Αυτές οι μπίρες είναι καναδικές! Πού πήγε ο πατριωτισμός
σου;»
«Παιδιά, έχουμε έναν προϋπολογισμό και πρέπει να τον σεβαστούμε. Πήρα
ό,τι φτηνότερο μπόρεσα να βρω».
Νέος γύρος γέλιου.
«Αγαπητοί πελάτες, προσοχή παρακαλά», ανακοίνωσε από το μεγάφωνο ένα
από τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου της NASA. «Σε λίγο θα κλείσουμε το
γενικό φωτισμό προκειμένου να ανάψουμε τους τηλεοπτικούς προβολείς.
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προσωρινή απώλεια όρασης».
«Και μην πιάσω κανέναν να φιλιέται στο σκοτάδι», φώναξε κάποιος άλλος.
«Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ανηλίκους!»
Ο Έκστρομ γέλασε σιγανά, απολαμβάνοντας τις ξέγνοιαστες εκείνες στιγμές,
ενώ οι συνεργάτες του έκαναν τις τελικές ρυθμίσεις στους προβολείς και τα
βοηθητικά φώτα.
«Περνάμε στους τηλεοπτικούς προβολείς σε πέντε, τέσσερα, τρία, δυο...»
Το εσωτερικό του θόλου σκοτείνιασε γρήγορα, καθώς έσβηναν οι λάμπες
αλογόνου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τα φώτα είχαν σβήσει. Πυκνό
σκοτάδι τύλιξε το θόλο.
Κάποιος έβγαλε μια κοροϊδευτική κραυγή.
«Ποιος μου τσίμπησε τον κώλο;» γέλασε κάποιος άλλος.
Το σκοτάδι διήρκεσε μονάχα μια στιγμή, πριν να το παραβιάσουν οι δυνατοί
τηλεοπτικοί προβολείς. Όλοι μισόκλεισαν τα μάτια. Η μεταμόρφωση είχε
ολοκληρωθεί· ολόκληρο το βόρειο τέταρτο του οικοσφαίριου της NASA είχε
μετατραπεί σε τηλεοπτικό στούντιο. Ο υπόλοιπος θόλος θύμιζε αχανή στάβλο
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μέσα στη νύχτα. Το μόνο φως που υπήρχε στους υπόλοιπους τομείς ήταν η
πνιχτή αντανάκλαση των τηλεοπτικών προβολέων στη θολωτή οροφή, που
έριχνε μακριές σκιές στις έρημες πλέον θέσεις εργασίας.
Ο Έκστρομ πέρασε στη σκιά ικανοποιημένος, βλέποντας τους ανθρώπους
της ομάδας του να διασκεδάζουν γύρω από το φωτισμένο μετεωρίτη. Ένιωσε
σαν πατέρας που βλέπει τα παιδιά του να παίζουν γύρω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Μόνο ο Θεός ξέρει πόσο το αξίζουν, σκέφτηκε, χωρίς να μπορεί καν να
διανοηθεί τι καταστροφή τους περίμενε.

31
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕ. Σαν το θλιμμένο αγγελιοφόρο που φέρνει κακά
μαντάτα, ο καταβατικός άνεμος ούρλιαξε παραπονεμένα και φύσηξε με
δύναμη, τραντάζοντας το καταφύγιο της Δύναμης Δέλτα. Ο Δέλτα-Ένα
τελείωσε με τη στερέωση των καλυμμάτων θυέλλης και επέστρεψε μέσα στη
σκηνή για να βρει τους δύο συντρόφους του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που
αντιμετώπιζαν μια τέτοια κατάσταση. Η κακοκαιρία θα περνούσε σύντομα.
Ο Δέλτα-Δύο παρακολουθούσε την εικόνα που μετέδιδε ζωντανά το
μικρορομπότ. «Καλύτερα να το δεις αυτό», είπε.
Ο Δέλτα-Ένα πλησίασε. Το εσωτερικό του οικοσφαίριου ήταν τελείως
σκοτεινό, με εξαίρεση τον έντονο φωτισμό στη βόρεια πλευρά, κοντά στο χώρο
της δορυφορικής σύνδεσης. Το υπόλοιπο εμφανιζόταν στην οθόνη σαν αχνό
περίγραμμα. «Δεν είναι τίποτα», είπε. «Απλώς δοκιμάζουν τους τηλεοπτικούς
προβολείς τους για απόψε».
«Δεν είναι ο φωτισμός το πρόβλημα». Ο Δέλτα-Δύο έδειξε τη σκοτεινή
κηλίδα στο κέντρο του πάγου, στο ξέχειλο φρεάτιο από όπου είχαν αποσπάσει
το μετεωρίτη. «Αυτό είναι το πρόβλημα».
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε την τρύπα. Ήταν ακόμη τριγυρισμένη από κώνους, και
η επιφάνεια του νερού έδειχνε ήρεμη. «Δε βλέπω τίποτα».
«Κοίταξε ξανά», είπε ο Δέλτα-Δύο. Μανουβράρισε με τα χειριστήρια,
στέλνοντας το μικρορομπότ προς τα κάτω, κοντά στην επιφάνεια της τρύπας.
Καθώς ο Δέλτα-Ένα παρατηρούσε πιο προσεκτικά το σκοτεινό φρεάτιο με το
λιωμένο πάγο, είδε κάτι που τον έκανε να τιναχτεί σοκαρισμένος. «Τι στο...;»
Ο Δέλτα-Τρία πλησίασε και κοίταξε κι αυτός. Έμεινε έκπληκτος. «Θεέ μου.
Αυτό δεν είναι το φρεάτιο της εξόρυξης; Είναι φυσιολογικό αυτό που κάνει το
νερό;»
«Όχι», είπε ο Δέλτα-Ένα. «Καθόλου».
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ΠAPOTI Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ βρισκόταν στο εσωτερικό ενός τεράστιου
μεταλλικού κουτιού σχεδόν πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την
Ουάσινγκτον, ένιωθε την ίδια πίεση που θα αισθανόταν αν είχε κληθεί να
παρουσιαστεί στο Λευκό Οίκο. Η οθόνη του δορυφορικού βιντεόφωνου που
είχε μπροστά της έδειχνε μια ευκρινέστατη εικόνα του Προέδρου Ζακ Χέρνεϊ
καθισμένου στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Λευκού Οίκου μπροστά από το
προεδρικό έμβλημα. Ο ψηφιακός ήχος ήταν άψογος και με μόνη εξαίρεση μια
σχεδόν ανεπαίσθητη καθυστέρηση στη λήψη του σήματος ο συνομιλητής της
θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο.
Η συζήτηση τους ήταν ευχάριστη και ειλικρινής. Ο Πρόεδρος έδειχνε
ικανοποιημένος αν και διόλου απορημένος ακούγοντας τα θετικά σχόλια της
Ρέιτσελ για την ανακάλυψη της NASA και την επιλογή να χρησιμοποιηθεί ένας
χαρισματικός άνθρωπος όπως ο Μάικλ Τόλαντ για την παρουσίαση της
ανακάλυψης στο κοινό. Ο Πρόεδρος ήταν ευδιάθετος και αστειευόταν.
«Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσεις», είπε ο Χέρνεϊ, μιλώντας σοβαρά τώρα,
«ότι σε έναν τέλειο κόσμο, οι προεκτάσεις αυτής της ανακάλυψης θα ήταν
αποκλειστικά επιστημονικές». Έκανε μια παύση και έγειρε προς τα εμπρός,
έτσι ώστε το πρόσωπο του γέμισε την οθόνη. «Δυστυχώς δε ζούμε σε έναν
τέλειο κόσμο κι αυτός ο θρίαμβος της NASA θα γίνει αντικείμενο πολιτικών
αντιπαραθέσεων αμέσως μόλις κάνω την ανακοίνωση».
«Οι αποδείξεις είναι αδιαμφισβήτητες και το κύρος των προσώπων που
καλέσατε για να προσυπογράψουν τα ευρήματα της διαστημικής υπηρεσίας
είναι κοινώς αποδεκτό, επομένως δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε η
κοινή γνώμη ή κάποιος από τους πολιτικούς σας αντιπάλους να κάνει οτιδήποτε
άλλο πέρα απ' το να αποδεχτεί την ανακάλυψη ως επιβεβαιωμένο γεγονός».
Ο Χέρνεϊ γέλασε σχεδόν μελαγχολικά. «Οι πολιτικοί μου αντίπαλοι θα
πιστέψουν αυτό που θα δουν, Ρέιτσελ. Ο προβληματισμός μου έχει να κάνει με
το ότι δε θα τους αρέσει αυτό που θα δουν».
Η Ρέιτσελ παρατήρησε πόσο προσεκτικός ήταν ο Πρόεδρος ώστε να μην
αναφέρει τον πατέρα της. Μιλούσε γενικά για «πολιτικούς αντιπάλους».
«Και νομίζετε ότι αυτοί που σας αντιπολιτεύονται θα ισχυριστούν ότι
πρόκειται περί συνωμοσίας απλώς και μόνο γιατί αυτό εξυπηρετεί τους
πολιτικούς τους στόχους;» ρώτησε.
«Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να
σπείρει μια αόριστη υποψία, λέγοντας ότι η ανακάλυψη αυτή είναι μια μορφή
πολιτικής απάτης που σκηνοθετήθηκε από τη NASA και το Λευκό Οίκο, και
ξαφνικά θα βρεθώ αντιμέτωπος με την εξεταστική επιτροπή. Οι εφημερίδες
ξεχνάνε ότι η NASA βρήκε αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και τα
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μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στη
συλλογή αποδείξεων ότι υπήρξε συνωμοσία. Δυστυχώς ο παραμικρός
υπαινιγμός ότι η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι προϊόν συνωμοσίας θα είχε
αρνητικό αντίκτυπο στην επιστήμη, στο Λευκό Οίκο, στη διαστημική υπηρεσία
και, ειλικρινά, σε ολόκληρη τη χώρα».
«Και για το λόγο αυτό φροντίσατε να αναβάλετε την ανακοίνωση μέχρις
ότου έχετε την πλήρη επιβεβαίωση των στοιχείων από έγκριτους πολίτες
επιστήμονες».
«Στόχος μου είναι να παρουσιαστούν τα δεδομένα με τέτοιο αναμφισβήτητο
τρόπο, ώστε η όποια διάθεση κυνισμού να κοπεί από τη ρίζα. θέλω η
ανακάλυψη αυτή να γίνει δεκτή με τον αμέριστο ενθουσιασμό που της αξίζει.
Το αξίζει αυτό η NASA».
Η Ρέιτσελ διαισθανόταν ότι επρόκειτο να πάρει την απάντηση στο ερώτημα
που τη βασάνιζε από το πρωί. Τι θέλει από μένα;
«Προφανώς», συνέχισε ο Πρόεδρος, «είσαι σε θέση να με βοηθήσεις με
τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί. Η εμπειρία σου ως αναλύτριας
πληροφοριών καθώς και οι δεδομένοι δεσμοί σου με τον αντίπαλο μου σε
καθιστούν απολύτως αξιόπιστη όσον αφορά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να την κυριεύει η απογοήτευση. Θέλει να με
χρησιμοποιήσει... ακριβώς όπως το είχε προβλέψει ο Πίκερινγκ!
«Με αυτά τα δεδομένα», συνέχισε ο Χέρνεϊ, «θα ήθελα να σου ζητήσω να
προσφέρεις την προσωπική σου στήριξη σε αυτή την ανακάλυψη, επίσημα, ως
υπεύθυνη των πληροφοριών που φτάνουν στο Λευκό Οίκο... και ως κόρη του
αντιπάλου μου».
Ορίστε. Τα χαρτιά είχαν πέσει στο τραπέζι.
Ο Χέρνεϊ θέλει να τον υποστηρίξω δημόσια.
Η Ρέιτσελ είχε πιστέψει πραγματικά ότι ο Ζακ Χέρνεϊ ήταν υπεράνω τέτοιου
είδους πολιτικών κινήσεων. Μια δημόσια δήλωση υποστήριξης από τη Ρέιτσελ
θα μετέτρεπε αυτομάτως την υπόθεση του μετεωρίτη σε προσωπικό ζήτημα για
τον πατέρα της, στερώντας από το γερουσιαστή τη δυνατότητα να
αμφισβητήσει την εγκυρότητα της ανακάλυψης χωρίς να αμφισβητήσει
ταυτόχρονα την αξιοπιστία της ίδιας του της κόρης, κάτι που θα συνιστούσε
«θανατική καταδίκη» για έναν υποψήφιο που δήλωνε σε κάθε ευκαιρία ότι η
οικογένεια έρχεται πρώτη.
«Ειλικρινά, κύριε Πρόεδρε», είπε η Ρέιτσελ κοιτάζονταν κατευθείαν στην
οθόνη, «μένω εμβρόντητη που μου ζητάτε να κάνω κάτι τέτοιο».
Ο Πρόεδρος φάνηκε να σοκάρεται. «Νόμιζα ότι θα ήσουν πρόθυμη να
βοηθήσεις».
«Πρόθυμη; Κύριε Πρόεδρε, ακόμη κι αν αφήσουμε κατά μέρος τις
προσωπικές μου διαφορές με τον πατέρα μου, αυτό που μου ζητάτε με φέρνει
σε εξαιρετικά δεινή θέση. Έχω ήδη αρκετά προβλήματα με τον πατέρα μου,

[111]

χωρίς καν να χρειαστεί να επιλέξω να εμπλακώ σε μια προσωπική δημόσια
αντιπαράθεση μαζί του μέχρι τελικής πτώσεως. Παρά τη δεδομένη αντιπάθεια
μου γι' αυτόν, δεν παύει να είναι ο πατέρας μου, επομένως το να θέλετε να με
οδηγήσετε σε μια δημόσια σύγκρουση μαζί του είναι ειλικρινά κάτι που δε θα
περίμενα από εσάς».
«Μισό λεπτό!» είπε ο Χέρνεϊ σηκώνοντας ψηλά τα χέρια του σαν να
παραδινόταν. «Ποιος μίλησε για δημόσια αντιπαράθεση;»
Η Ρέιτσελ αιφνιδιάστηκε. «Υπέθεσα ότι θα θέλατε να εμφανιστώ μαζί με το
διευθυντή της NASA στη συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις
οχτώ».
Το βροντερό γέλιο του Χέρνεϊ τράνταξε τα ηχεία. «Ρέιτσελ, τι είδους
άνθρωπος νομίζεις πως είμαι; Πιστεύεις πραγματικά ότι θα ζητούσα από
κάποιον να μαχαιρώσει πισώπλατα το γονιό του μπροστά σε εκατομμύρια
τηλεθεατές;»
«Μα είπατε ότι...»
«Και νομίζεις ότι θα υποχρέωνα το διευθυντή της NASA να δεχτεί τα φώτα
της δημοσιότητας πλάι πλάι με την κόρη του ορκισμένου εχθρού του; Δε θέλω
να σε θίξω, Ρέιτσελ, όμως η αποψινή συνέντευξη Τύπου είναι μια επιστημονική
παρουσίαση. Δεν είμαι βέβαιος για το κατά πόσο οι γνώσεις σου σχετικά με
τους μετεωρίτες, τα απολιθώματα ή τους παγετώνες θα προσέδιδαν ιδιαίτερο
κύρος στην εκδήλωση».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να κοκκινίζει. «Ναι, αλλά τότε... τι είδους δήλωση
υποστήριξης είχατε κατά νου;»
«Σκεφτόμουν κάτι που ταιριάζει περισσότερο στη θέση σου».
«Δε σας καταλαβαίνω».
«Είσαι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που φτάνουν στο Λευκό Οίκο. Οι
εκθέσεις σου ενημερώνουν τους συνεργάτες μου για θέματα εθνικής
σημασίας».
«Θέλετε να επιβεβαιώσω την εγκυρότητα της ανακάλυψης για τους
συνεργάτες σας;»
Ο Χέρνεϊ φάνηκε να διασκεδάσει με την όλη παρανόηση. «Ναι, αυτό θέλω.
Ο σκεπτικισμός με τον οποίο βρίσκομαι αντιμέτωπος έξω από το Λευκό Οίκο
δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ των
συνεργατών μου αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε μπροστά σε κανονική ανταρσία
εδώ πέρα. Η αξιοπιστία μου εντός του Λευκού Οίκου έχει καταρρακωθεί. Οι
συνεργάτες μου έφτασαν στο σημείο να με εκλιπαρήσουν να περικόψω τη
χρηματοδότηση της NASA. Τους αγνόησα και η απόφαση μου αυτή υπήρξε
πολιτική αυτοκτονία».
«Ως τώρα».
«Ακριβώς. Όπως σου ανέφερα στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί, η
ανακάλυψη αυτή θα φανεί ύποπτη στους πολιτικά κυνικούς, και κανείς δεν
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είναι πιο κυνικός από τους συνεργάτες μου τη δεδομένη στιγμή. Επομένως,
όταν θα πληροφορηθούν αυτά τα δεδομένα, θα ήθελα να τα ακούσουν από...»
«Δεν έχετε ενημερώσει ούτε το επιτελείο σας για την ύπαρξη του
μετεωρίτη;»
«Μόνο ελάχιστους από τους κορυφαίους συμβούλους μου. Το να διατηρηθεί
μυστική η ανακάλυψη ήταν η ύψιστη προτεραιότητα».
Η Ρέιτσελ είχε μείνει έκπληκτη. Φυσικό είναι να βρίσκεται αντιμέτωπος με
ανταρσία.
«Όμως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το πεδίο μου. Ένας μετεωρίτης
δε θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ζήτημα που θα απασχολούσε έναν
αναλυτή πληροφοριών».
«Με την παραδοσιακή έννοια όχι, ωστόσο οπωσδήποτε διαθέτει όλα τα
στοιχεία της δουλειάς που κάνεις συνήθως: πολύπλοκα δεδομένα που πρέπει να
συνοψιστούν, σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις...»
«Δεν είμαι ειδική στους μετεωρίτες, κύριε Πρόεδρε. Δε θα ήταν καλύτερα να
ενημερώσει τους συνεργάτες σας ο διευθυντής της NASA;»
«Αστειεύεσαι; Οι πάντες εδώ τον μισούν. Οι συνεργάτες μου θεωρούν ότι ο
Έκστρομ είναι ένας γλοιώδης πλασιέ που με έχει παρασύρει από το ένα λάθος
στο άλλο».
Η Ρέιτσελ κατάλαβε. «Τι θα λέγατε για τον Κόρκι Μάρλινσον; Έχει πάρει το
Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών στην αστροφυσική. Έχει πολύ μεγαλύτερο κύρος
από ό,τι εγώ».
«Το επιτελείο μου απαρτίζεται από πολιτικούς, Ρέιτσελ, όχι από
επιστήμονες. Έχεις γνωριστεί με το δόκτορα Μάρλινσον. Πιστεύω ότι είναι
καταπληκτικός, όμως αν άφηνα έναν αστροφυσικό να ενημερώσει τους
συνεργάτες μου, που είναι άνθρωποι τελείως πρακτικοί, έχω την υποψία ότι θα
τους μπέρδευε χειρότερα. Χρειάζομαι κάποιον που να τους είναι οικείος. Κι
αυτός ο άνθρωπος είσαι εσύ, Ρέιτσελ. Οι συνεργάτες μου γνωρίζουν τη δουλειά
σου, κι αν σκεφτούμε ποιο είναι το επώνυμο σου, είσαι το πλέον αμερόληπτο
άτομο που θα μπορούσε να ενημερώσει το επιτελείο μου».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να πείθεται από το εγκάρδιο ύφος του Προέδρου. «Θα
πρέπει να παραδεχτείτε τουλάχιστον πως το γεγονός ότι είμαι η κόρη του
πολιτικού αντιπάλου σας έχει κάποια σχέση με το αίτημα σας».
Ο Πρόεδρος γέλασε κάπως αμήχανα. «Φυσικά και έχει. Όμως, όπως
καταλαβαίνεις, οι συνεργάτες μου θα πρέπει να ενημερωθούν ούτως ή άλλως,
ανεξάρτητα από την τελική σου απόφαση. Δεν είσαι η τούρτα, Ρέιτσελ, είσαι το
κερασάκι. Είσαι το πλέον αρμόδιο άτομο γι' αυτή την ενημέρωση· επίσης
τυγχάνει να είσαι στενός συγγενής του ανθρώπου που θέλει να διώξει τους
συνεργάτες μου από το Λευκό Οίκο στις επόμενες εκλογές. Επομένως είσαι
αξιόπιστη για δύο λόγους».
«Θα έπρεπε να είχατε γίνει πωλητής».
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«Στην πραγματικότητα αυτό είμαι. Το ίδιο και ο πατέρας σου. Και για να
είμαστε ειλικρινείς, θα ήθελα να πείσω εγώ τον πελάτη μια φορά, έτσι για
αλλαγή». Ο Πρόεδρος έβγαλε τα γυαλιά του και κοίταξε τη Ρέιτσελ στα μάτια.
Εκείνη αισθάνθηκε κάτι από τη δύναμη του πατέρα της στο βλέμμα του. «Σου
το ζητώ σαν χάρη, Ρέιτσελ, και επειδή πιστεύω ότι είναι μέρος της δουλειάς
σου. Ποια είναι η απάντηση σου λοιπόν; Ναι ή όχι; Θα ενημερώσεις τους
συνεργάτες μου για αυτή την ανακάλυψη;»
Η Ρέιτσελ ένιωθε εγκλωβισμένη μέσα στο κλειστοφοβικό τρέιλερ. Τίποτα δε
συγκρίνεται με τη σκληρή πώληση. Ακόμη και από πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά, η Ρέιτσελ μπορούσε να αισθανθεί τη δύναμη της θέλησης του να
διαπερνά την οθόνη που είχε μπροστά της. Ήξερε επίσης ότι το αίτημα του
Προέδρου ήταν απολύτως λογικό, είτε της άρεσε είτε όχι.
«Θα έθετα κάποιους όρους», είπε η Ρέιτσελ.
Ο Χέρνεϊ ύψωσε τα φρύδια του. «Όπως;»
«θα συναντήσω τους συνεργάτες σας κατ' ιδίαν. Χωρίς δημοσιογράφους. Η
συμμετοχή μου θα έχει το χαρακτήρα προσωπικής ενημέρωσης, όχι δημόσιας
υποστήριξης».
«Έχεις το λόγο μου. Η συνάντηση σας έχει ήδη προγραμματιστεί σε ένα
χώρο όπου θα μπορείτε να μιλήσετε ανενόχλητοι».
Η Ρέιτσελ αναστέναξε. «Εντάξει λοιπόν».
Ο Πρόεδρος έλαμψε από χαρά. «Τέλεια».
Η Ρέιτσελ κοίταξε το ρολόι της και με έκπληξη διαπίστωσε ότι ήταν ήδη
περασμένες τέσσερις. «Μια στιγμή», είπε μπερδεμένη. «Εφόσον θα βγείτε
ζωντανά στις οχτώ το βράδυ, δεν έχουμε χρόνο. Ακόμη κι αν επέστρεφα μ'
αυτό το απαίσιο αεροσκάφος με το οποίο με στείλατε εδώ πάνω, θα
χρειαζόμουν τουλάχιστον δυο τρεις ώρες για να φτάσω στο Λευκό Οίκο, στην
καλύτερη περίπτωση. Θα χρειαζόμουν χρόνο για να προετοιμάσω τα σχόλια
μου και...»
Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ κούνησε το κεφάλι του. «Φοβάμαι ότι δεν ήμουν σαφής.
Θα ενημερώσεις τους συνεργάτες μου μέσω τηλεδιάσκεψης».
«Α». Η Ρέιτσελ δίστασε. «Τι ώρα σκεφτόσασταν να γίνει;»
«Κοίτα», είπε ο Χέρνεϊ χαμογελώντας πλατιά. «Τι θα έλεγες για τώρα
αμέσως; Έχουν συγκεντρωθεί όλοι και κάθονται απέναντι σε μια μεγάλη
σβηστή οθόνη. Περιμένουν εσένα».
Η Ρέιτσελ ένιωσε το σώμα της να σφίγγεται. «Κύριε Πρόεδρε, είμαι τελείως
απροετοίμαστη. Δεν είναι δυνατό να...»
«Απλώς πες τους την αλήθεια. Τόσο δύσκολο είναι αυτό;»
«Ναι, αλλά...»
«Ρέιτσελ», είπε ο Πρόεδρος γέρνοντας προς την οθόνη. «Θυμήσου, είσαι
επαγγελματίας στη σύνοψη και παρουσίαση δεδομένων. Αυτή είναι η δουλειά
σου. Απλώς εξήγησε τους τι γίνεται εκεί». Άπλωσε το χέρι του για να πατήσει
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κάποιο διακόπτη στο βιντεόφωνο που είχε μπροστά του, αλλά σταμάτησε. «Και
νομίζω ότι θα διαπιστώσεις με ικανοποίηση ότι σε έχω τοποθετήσει σε θέση
ισχύος».
Η Ρέιτσελ δεν κατάλαβε τι εννοούσε, όμως ήταν αργά για να ρωτήσει. Ο
Πρόεδρος πάτησε το διακόπτη.
Η οθόνη μπροστά στη Ρέιτσελ μαύρισε για μια στιγμή. Όταν επανήλθε η
εικόνα, η Ρέιτσελ βρέθηκε απέναντι σε μια από τις πιο ασυνήθιστες σκηνές που
είχε δει στη ζωή της. Ακριβώς μπροστά της έβλεπε το Οβάλ Γραφείο του
Λευκού Οίκου. Ήταν κατάμεστο. Μόνο όρθιοι. Είχε την εντύπωση ότι όλο το
προσωπικό του Λευκού Οίκου βρισκόταν εκεί. Και όλοι τους κοίταζαν εκείνη.
Η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε ότι η θέση από όπου έβλεπε το χώρο ήταν η οθόνη
πάνω στο γραφείο του Προέδρου.
Αυτό εννοούσε λέγοντας θέση ισχύος. Η Ρέιτσελ είχε ήδη αρχίσει να
ιδρώνει.
Οι εκφράσεις στα πρόσωπα των συνεργατών του Προέδρου μαρτυρούσαν ότι
εκείνοι οι άνθρωποι είχαν αιφνιδιαστεί όσο και η Ρέιτσελ.
«Κυρία Σέξτον;» είπε μια βραχνή φωνή.
Η Ρέιτσελ έψαξε στην ανθρωποθάλασσα και εντόπισε το άτομο που είχε
μιλήσει. Ήταν μια ξερακιανή γυναίκα που μόλις εκείνη τη στιγμή καταλάμβανε
τη θέση της στην πρώτη σειρά. Η Μάρτζορι Τεντς. Η χαρακτηριστική
φυσιογνωμία της ξεχώριζε ακόμη και σε ένα τέτοιο πλήθος.
«Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Σέξτον», είπε η Μάρτζορι
Τεντς κάπως αυτάρεσκα. «Ο Πρόεδρος μας είπε ότι έχετε κάποιες πληροφορίες
που θέλετε να μας ανακοινώσετε».

33
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ, ο παλαιοντολόγος Γουάιλι Μινγκ
καθόταν μόνος, βυθισμένος στις σκέψεις του, στο χώρο που του είχε
παραχωρηθεί για να εργάζεται. Οι αισθήσεις του βρίσκονταν σε πλήρη έξαρση
εν αναμονή του αποψινού γεγονότος. Σύντομα θα είμαι ο πιο διάσημος
παλαιοντολόγος στον κόσμο. Ήλπιζε ο Μάικλ Τόλαντ να είχε φανεί
γενναιόδωρος και να είχε δώσει αρκετή βαρύτητα στα σχόλια του Μινγκ στο
ντοκιμαντέρ του.
Καθώς ο Μινγκ απολάμβανε την επικείμενη διασημότητα του, ένιωσε μια
ελαφριά δόνηση κάτω από τον πάγο και τινάχτηκε όρθιος. Ζώντας στο
σεισμογενές Λος Άντζελες, είχε αποκτήσει μια υπερευαισθησία ακόμη και στις
πιο ανεπαίσθητες παλμικές κινήσεις του εδάφους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, όμως, ο Μινγκ αισθάνθηκε ανόητος συνειδητοποιώντας ότι η
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δόνηση ήταν απολύτως φυσιολογική. Είναι απλώς κάποιο κομμάτι πάγου που
αποσπάται, θύμισε στον εαυτό του εκπνέοντας με ανακούφιση. Ακόμη δεν το
είχε συνηθίσει. Συχνά, κάθε λίγες ώρες, μια μακρινή έκρηξη αντηχούσε μέσα
στο σκοτάδι, καθώς σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου του παγετώνα ένα
γιγαντιαίο κομμάτι πάγου έσπαγε και έπεφτε στη θάλασσα. Η Νόρα Μάνγκορ
είχε έναν ωραίο τρόπο να το περιγράφει: «Γεννιούνται νέα παγόβουνα...»
Όρθιος πλέον, ο Μινγκ τέντωσε τα χέρια του. Κοίταξε προς την απέναντι
πλευρά του οικοσφαίριου και στο βάθος, κάτω από την εκτυφλωτική λάμψη
των τηλεοπτικών προβολέων, μπορούσε να δει ότι είχε στηθεί πανηγύρι. Ο
Μινγκ δεν ήταν άνθρωπος που του άρεσαν οι γιορτές, οπότε κινήθηκε προς την
αντίθετη κατεύθυνση.
Ο λαβύρινθος των έρημων θέσεων εργασίας θύμιζε τώρα πόλη φάντασμα,
ενώ ολόκληρος ο θόλος έδινε σχεδόν την αίσθηση μαυσωλείου. Στο εσωτερικό
της κατασκευής είχε αρχίσει να επικρατεί ψύχρα, γι' αυτό ο Μινγκ κούμπωσε
το μακρύ καμηλό παλτό του.
Μπροστά του είδε το φρεάτιο εξόρυξης, το σημείο από όπου είχαν έρθει
στην επιφάνεια τα πιο συγκλονιστικά απολιθώματα στην ιστορία του
ανθρώπου. Το γιγαντιαίο μεταλλικό τρίποδο είχε αποσυναρμολογηθεί πλέον
και το φρεάτιο έχασκε εγκαταλειμμένο, περιτριγυρισμένο από κώνους, σαν να
ήταν κάποια ασήμαντη λακκούβα σε ένα τεράστιο παγωμένο γκαράζ. Ο Μινγκ
κατευθύνθηκε προς τα εκεί, κρατώντας απόσταση ασφαλείας, και κοίταξε το
βάθους εβδομήντα μέτρων πηγάδι με το παγωμένο νερό. Σύντομα το νερό θα
γίνονταν ξανά πάγος, σβήνοντας κάθε ίχνος που μαρτυρούσε ότι είχαν βρεθεί
άνθρωποι εδώ.
Το γεμάτο με νερό φρεάτιο ήταν ένα πανέμορφο θέαμα, αυτό σκέφτηκε ο
Μινγκ. Ακόμη και στο σκοτάδι.
Ιδίως στο σκοτάδι.
Ο Μινγκ δίστασε να πιστέψει στη σκέψη που του πέρασε απ' το μυαλό. Τότε
το συνειδητοποίησε.
Κάτι δεν πάει καλά.
Καθώς ο Μινγκ παρατηρούσε πιο προσεκτικά το νερό, το αίσθημα
ικανοποίησης που κυριαρχούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή έδωσε τη θέση του στη
σύγχυση. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, κοίταξε προσεκτικά και πάλι, ύστερα
έστρεψε γρήγορα το βλέμμα του προς την απέναντι πλευρά του θόλου...
πενήντα μέτρα πιο μακριά, προς τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω
από το μετεωρίτη και πανηγύριζαν. Ήξερε ότι δεν μπορούσαν να τον δουν από
εκεί, καθώς στεκόταν στο σκοτάδι.
Θα έπρεπε να το πω σε κάποιον ή μήπως;...
Ο Μινγκ κοίταξε ξανά το νερό και αναρωτήθηκε τι θα τους έλεγε. Μήπως
ήταν οφθαλμαπάτη; Κάποια ασυνήθιστη αντανάκλαση στο νερό;
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Αβέβαιος, πλησίασε πιο κοντά στους κώνους και γονάτισε δίπλα στο χείλος
του φρεατίου. Η στάθμη του νερού ήταν σχεδόν ένα μέτρο χαμηλότερα από την
επιφάνεια του πάγου, και έσκυψε για να δει καλύτερα. Ναι, σίγουρα κάτι
περίεργο υπήρχε εκεί. Ήταν αδύνατο να μην το παρατηρήσεις, ωστόσο δεν είχε
γίνει ορατό όσο τα φώτα του θόλου ήταν αναμμένα.
Ο Μινγκ σηκώθηκε όρθιος. Σίγουρα έπρεπε να ενημερωθεί κάποιος. Άρχισε
να κινείται βιαστικά προς το χώρο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι υπόλοιποι.
Έκανε ελάχιστα βήματα και σταμάτησε απότομα. Θεέ μου! Έκανε μεταβολή,
με μάτια γουρλωμένα. Μόλις τότε το συνειδητοποίησε.
«Αδύνατο!» ψέλλισε.
Κι όμως ο Μινγκ ήξερε ότι ήταν η μόνη εξήγηση. Σκέψου προσεκτικά,
προειδοποίησε τον εαυτό του. Πρέπει να υπάρχει κάποια πιο λογική ερμηνεία.
Όμως όσο περισσότερο το σκεφτόταν τόσο πιο βέβαιος ένιωθε γι' αυτό που
έβλεπε. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση! Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η NASA και
ο Κόρκι Μάρλινσον για κάποιο λόγο δεν είχαν παρατηρήσει κάτι τόσο
απίστευτο, αλλά ο Μινγκ δεν παραπονιόταν.
Αυτή η ανακάλυψη ανήκει τάρα στον Γουάιλι Μινγκ!
Τρέμοντας από ενθουσιασμό, πήγε τρέχοντας σε έναν πάγκο εκεί δίπλα και
βρήκε ένα γυάλινο δοχείο. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα μικρό δείγμα
νερού. Θα τους άφηνε όλους άφωνους!
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«Ως ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ του Λευκού Οίκου για θέματα συλλογής
πληροφοριών», έλεγε η Ρέιτσελ Σέξτον, προσπαθώντας να ελέγξει το τρέμουλο
στη φωνή της καθώς απευθυνόταν στο πλήθος που έβλεπε στην οθόνη μπροστά
της, «τα καθήκοντα μου περιλαμβάνουν τη μετάβαση μου σε πολιτικά θερμά
σημεία του πλανήτη, την ανάλυση εν δυνάμει έκρυθμων καταστάσεων και την
ενημέρωση τόσο του Προέδρου όσο και του προσωπικού του Λευκού Οίκου».
Μια σταγόνα ιδρώτα σχηματίστηκε στο μέτωπο της και η Ρέιτσελ τη
σκούπισε, αναθεματίζοντας από μέσα της τον Πρόεδρο που την υποχρέωσε να
μιλήσει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να την έχει ενημερώσει
εγκαίρως.
«Είναι η πρώτη φορά που τα ταξίδια μου με φέρνουν σε ένα τόσο
ασυνήθιστο μέρος». Η Ρέιτσελ ένευσε σφιγμένα προς το στενόχωρο τρέιλερ
από το εσωτερικό του οποίου τους μιλούσε. «Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή τη
στιγμή βρίσκομαι στον Αρκτικό Κύκλο, σε μια μάζα επιπλέοντος πάγου πάχους
εκατό μέτρων».
Η Ρέιτσελ ένιωσε την απορία και την προσμονή να ζωγραφίζονται στα
πρόσωπα που έβλεπε στην οθόνη μπροστά της. Ήταν προφανές ότι γνώριζαν
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πως υπήρχε κάποιος λόγος που είχαν στοιβαχτεί στο Οβάλ Γραφείο, όμως
σίγουρα κανείς τους δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο λόγος αυτός είχε
οποιαδήποτε σχέση με κάποια εξέλιξη που είχε σημειωθεί στον Αρκτικό
Κύκλο.
Κόμποι ιδρώτα άρχισαν να σχηματίζονται ξανά στο μέτωπο της. Σύνελθε,
Ρέιτσελ. Αυτή είναι η δουλειά σου. «Βρίσκομαι απόψε μπροστά σας, νιώθοντας
μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια και... πάνω απ' όλα, ενθουσιασμό».
Σαστισμένα βλέμματα.
Να πάρει, σκέφτηκε σκουπίζοντας θυμωμένα τον ιδρώτα της. Δε ζήτησα να
βρεθώ σε αυτή τη θέση. Η Ρέιτσελ ήξερε τι θα της έλεγε η μητέρα της αν ήταν
δίπλα της εκείνη τη στιγμή: Η αλήθεια πάει μπροστά! Η παλιά παροιμία
αντιπροσώπευε ένα από τα βασικά πιστεύω της μητέρας της, ότι δηλαδή όλες οι
προκλήσεις ξεπερνιούνται αν πεις την αλήθεια, όπως κι αν γίνει αποδεκτή.
Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, η Ρέιτσελ κάθισε ευθυτενής στην καρέκλα της
και κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα. «Συγνώμη, παιδιά, αν σας προκαλεί
απορία πώς είναι δυνατό να γίνομαι μούσκεμα στον ιδρώτα ενώ βρίσκομαι
στον Αρκτικό Κύκλο... Είμαι λίγο νευρική».
Τα πρόσωπα στην οθόνη φάνηκαν να ζωηρεύουν κάπως. Ακούστηκαν
νευρικά γελάκια.
«Εκτός αυτού», συνέχισε η Ρέιτσελ, «το αφεντικό σας μου έδωσε δέκα
δευτερόλεπτα για να προετοιμαστώ από τη στιγμή που μου είπε ότι θα
βρισκόμουν μπροστά σε ολόκληρο το επιτελείο του. Δεν είχα φανταστεί έτσι
την πρώτη μου επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο».
Περισσότερα γέλια αυτή τη φορά.
«Για να μην πω», πρόσθεσε κοιτάζοντας προς το κάτω μέρος της οθόνης,
«ότι σίγουρα δεν είχα φανταστεί πως θα καθόμουν στο γραφείο του
Προέδρου... πόσο μάλλον πάνω σ' αυτό!»
Αυτό προκάλεσε ένα ξέσπασμα αυθόρμητου γέλιου και κάποια πλατιά
χαμόγελα. Η Ρέιτσελ ένιωσε τους μυς της ν' αρχίζουν να χαλαρώνουν. Πες τα
στα ίσια.
«Να σας εξηγήσω την κατάσταση με λίγα λόγια». Η φωνή της ακουγόταν
απολύτως φυσιολογική τώρα. Άνετη και καθαρή. «Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ έμεινε
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή την τελευταία βδομάδα, όχι επειδή
δεν ενδιαφέρεται για την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά επειδή έχει
αφοσιωθεί πλήρως σε ένα άλλο ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο έκρινε ότι ήταν
σημαντικότερο».
Έκανε μια παύση, κοιτάζοντας στα μάτια το ακροατήριο της.
«Έγινε μια σημαντική ανακάλυψη σε μια τοποθεσία που ονομάζεται
τράπεζες πάγου Μιλν, στο βόρειο Αρκτικό Ωκεανό. Ο Πρόεδρος θα
ενημερώσει σχετικά ολόκληρο τον πλανήτη σε μια συνέντευξη Τύπου που έχει
προγραμματιστεί για τις οχτώ απόψε το βράδυ. Η ανακάλυψη έγινε από μια
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ομάδα σκληρά εργαζόμενων Αμερικανών οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με
μια σειρά από κακοτυχίες τον τελευταίο καιρό και τους αξίζει κάτι καλύτερο.
Αναφέρομαι στους ανθρώπους της NASA. Μπορείτε να νιώθετε υπερήφανοι
γνωρίζοντας ότι ο Πρόεδρος σας, με σιγουριά μάντη, στάθηκε αδιασάλευτα στο
πλευρό της NASA το τελευταίο διάστημα, παρά τις τόσες αντιξοότητες. Τώρα
φαίνεται ότι η πίστη του στη διαστημική υπηρεσία θα αποφέρει καρπούς».
Μόνο τότε συνειδητοποίησε ότι συμμετείχε σε μια ιστορική στιγμή. Ένιωσε
έναν κόμπο στο λαιμό, αλλά το ξεπέρασε και συνέχισε.
«Ως στέλεχος της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών που ειδικεύεται
στην ανάλυση και τη διακρίβωση δεδομένων, είμαι ένα από τα πολλά άτομα
που κάλεσε ο Πρόεδρος προκειμένου να εξετάσουν τα δεδομένα που έχει
συλλέξει η NASA. Τα μελέτησα προσωπικά, ενώ συνεργάστηκα με αρκετούς
ειδικούς —τόσο στελέχη της διαστημικής υπηρεσίας όσο και πολίτες
επιστήμονες—, άντρες και γυναίκες των οποίων οι γνώσεις είναι
αδιαμφισβήτητες και το κύρος τους δεν αφήνει την παραμικρή υπόνοια
επηρεασμού τους από πολιτικούς παράγοντες. Η γνώμη μου ως επαγγελματία
είναι ότι τα δεδομένα που πρόκειται να σας παρουσιάσω είναι βάσιμα ως προς
την προέλευση τους και αντικειμενικά ως προς την ερμηνεία τους. Επίσης, η
προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο Πρόεδρος, τιμώντας το αξίωμα που κατέχει
και τη θέση του απέναντι στον αμερικανικό λαό, επέδειξε αξιέπαινη μέριμνα
και αυτοσυγκράτηση αναβάλλοντας την κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών,
ενώ γνωρίζω καλά ότι πολύ θα ήθελε να τις είχε ανακοινώσει την περασμένη
βδομάδα».
Η Ρέιτσελ είδε τους ανθρώπους που στέκονταν μπροστά της να
ανταλλάσσουν βλέμματα απορίας. Όλοι στράφηκαν να την κοιτάξουν, και
ήξερε ότι είχε την αμέριστη προσοχή τους.
«Κυρίες και κύριοι, είμαι βέβαιη ότι αργότερα θα συμφωνήσετε μαζί μου
πως οι πληροφορίες που πρόκειται να σας ανακοινώσω είναι από τις πιο
συναρπαστικές που αποκαλύφθηκαν ποτέ σε αυτό το γραφείο».

35
Η ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑ που μεταδιδόταν τη συγκεκριμένη στιγμή στους
άντρες της Δύναμης Δέλτα από το μικρορομπότ που διέγραφε κύκλους μέσα
στο οικοσφαίριο θύμιζε σκηνές που θα μπορούσαν να κερδίσουν το πρώτο
βραβείο σε κάποιο πρωτοποριακό κινηματογραφικό διαγωνισμό: ο αχνός
φωτισμός, το φρεάτιο εξόρυξης που λαμπύριζε και ο καλοντυμένος Ασιάτης
που ήταν ξαπλωμένος στον πάγο με το καμηλό παλτό του απλωμένο γύρω του
σαν τεράστιο φτέρωμα. Ήταν φανερό ότι προσπαθούσε να πάρει δείγμα νερού.
«Πρέπει να τον σταματήσουμε», είπε ο Δέλτα-Τρία,
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Ο Δέλτα-Ένα συμφώνησε. Οι τράπεζες πάγου Μιλν έκρυβαν μυστικά που η
ομάδα του ήταν εξουσιοδοτημένη να προστατέψει ακόμη και με τη χρήση βίας.
«Πώς τον σταματάμε;» ρώτησε ο Δέλτα-Δύο, κρατώντας το τηλεχειριστήριο
στην παλάμη του. «Αυτά τα μικρορομπότ δεν είναι εξοπλισμένα».
Ο Δέλτα-Ένα συνοφρυώθηκε. Το μικρορομπότ που πετούσε αυτή τη στιγμή
μέσα στο οικοσφαίριο ήταν ένα κατασκοπευτικό μοντέλο που διέθετε μόνο τα
απολύτως αναγκαία εξαρτήματα ώστε να έχει τη δυνατότητα να παραμένει
στον αέρα για περισσότερη ώρα. Είχε τη δολοφονική δύναμη κοινής μύγας.
«Ίσως είναι καλύτερα να μιλήσουμε με τον ελεγκτή», πρότεινε ο ΔέλταΤρία.
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε με βλέμμα γεμάτο ένταση την εικόνα του μοναχικού
Γουάιλι Μινγκ, σκυμμένου επικίνδυνα στο χείλος του φρεατίου εξόρυξης.
Κανείς δε βρισκόταν κοντά του και το παγωμένο νερό είχε τον τρόπο να πνίξει
τις κραυγές αγωνίας ενός ανθρώπου. «Δώσε μου το χειριστήριο».
«Τι κάνεις;» ρώτησε επιτακτικά το συνεργάτη του έκπληκτος ο Δέλτα-Δύο.
«Αυτό που εκπαιδευτήκαμε να κάνουμε», πέταξε απότομα ο Δέλτα-Ένα,
αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του ρομπότ. «Αυτοσχεδιάζω».
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Ο ΓΟΥΑΙΛΙ ΜΙΝΓΚ είχε ξαπλώσει μπρούμυτα δίπλα στο φρεάτιο εξόρυξης,
έχοντας απλώσει το δεξί του χέρι πάνω από το χείλος στην προσπάθεια του να
πάρει δείγμα νερού. Τα μάτια του σίγουρα δεν τον γελούσαν το πρόσωπο του
απείχε τώρα μόλις ένα μέτρο από την επιφάνεια του νερού, επομένως μπορούσε
να διακρίνει τέλεια τα πάντα.
Είναι απίστευτο!
Τεντώνοντας το σώμα του ακόμη περισσότερο, ο Μινγκ χαμήλωσε το
γυάλινο δοχείο κρατώντας το με τις άκρες των δαχτύλων του, προσπαθώντας
να φτάσει την επιφάνεια του νερού. Τον χώριζαν λίγα εκατοστά.
Καθώς δεν μπορούσε να απλώσει άλλο το χέρι του, ο Μινγκ έφερε το σώμα
του πιο κοντά στην τρύπα. Πίεσε τις μύτες των ποδιών του στον πάγο και
πιάστηκε γερά με το αριστερό του χέρι από το χείλος του φρεατίου. Τέντωσε
ξανά το δεξί του χέρι. Παραλίγο. Σύρθηκε λίγο πιο κοντά. Ναι! Το χείλος του
δοχείου άγγιξε την επιφάνεια του νερού. Καθώς το υγρό άρχισε να γεμίζει το
δοχείο, ο Μινγκ παρακολουθούσε, αδυνατώντας να πιστέψει στα ίδια του τα
μάτια.
Τότε, τελείως απροειδοποίητα, συνέβη κάτι εντελώς ανεξήγητο. Μέσα από
το σκοτάδι, πετάχτηκε σαν σφαίρα ένα μικροσκοπικό μεταλλικό αντικείμενο. Ο
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Μινγκ το είδε μόλις για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, προτού αυτό καρφωθεί
στο δεξί του μάτι.
Το ανθρώπινο ένστικτο για να προστατέψει κανείς τα μάτια του είναι τόσο
ισχυρό, ώστε, παρότι ο εγκέφαλος του Μινγκ τού έλεγε ότι οποιαδήποτε
ξαφνική κίνηση έθετε σε κίνδυνο την ισορροπία του, εκείνος τινάχτηκε
απότομα. Ήταν μια μηχανική αντίδραση, περισσότερο επειδή είχε αιφνιδιαστεί
παρά εξαιτίας του πόνου που ένιωσε. Το αριστερό χέρι του Μινγκ, που ήταν πιο
κοντά στο πρόσωπο του, υψώθηκε ενστικτωδώς για να προστατέψει το μάτι
που είχε δεχτεί την επίθεση. Πριν ακόμη προλάβει να φέρει το χέρι του στο
μάτι του, ο Γουάιλι Μινγκ κατάλαβε ότι είχε κάνει λάθος. Εφόσον είχε ρίξει
όλο του το βάρος προς τα εμπρός και είχε αφήσει το μόνο σημείο στήριξης που
είχε, βρέθηκε αβοήθητος. Έριξε το γυάλινο δοχείο και προσπάθησε να πιαστεί
από το λείο πάγο για να σταματήσει την πτώση του, αλλά γλίστρησε και έπεσε
στη σκοτεινή τρυπά.
Το κενό ήταν λιγότερο από ενάμισι μέτρο, ωστόσο, καθώς ο Μινγκ έπεσε με
το κεφάλι στο παγωμένο νερό, ένιωσε σαν να είχε χτυπήσει σε τσιμεντένιο
δάπεδο τρέχοντας με πενήντα χιλιόμετρα την ώρα. Το υγρό που περιέλουσε το
πρόσωπο του ήταν τόσο κρύο, ώστε αισθάνθηκε σαν να είχε βουτήξει σε
καυστικό οξύ. Αμέσως τον τύλιξε ένα κύμα πανικού.
Βρέθηκε στο νερό με το κεφάλι κάτω και για μερικές στιγμές έχασε τον
προσανατολισμό του, μην μπορώντας να καταλάβει προς τα πού έπρεπε να
στραφεί για να βγει στην επιφάνεια. Το βαρύ καμηλό παλτό του προφύλαξε το
σ(ί)μα του από το σοκ του παγωμένου νερού, αλλά μόλις για ένα ή δύο
δευτερόλεπτα. Ο Μινγκ τελικά κατάφερε να φέρει το σώμα του προς τα πάνω
και να βγει στην επιφάνεια, θέλοντας να πάρει ανάσα, την ίδια στιγμή που το
νερό μούσκευε την πλάτη και το στήθος του, σφίγγοντας το σώμα του σε μια
παγωμένη μέγγενη που τον άφησε ξέπνοο.
«Βοο...ήθεια» έκανε ασθμαίνοντας, όμως δεν μπορούσε να πάρει ανάσα ούτε
για να ψιθυρίσει. Ένιωσε το θώρακα του να συνθλίβεται.
«Βοο.,.ήθεια!» Ούτε ο ίδιος δεν μπορούσε να ακούσει τις φωνές του.
Κατάφερε να φτάσει στο τοίχωμα του φρεατίου και προσπάθησε να βγει από το
νερό. Η επιφάνεια που είχε μπροστά του ήταν ένα τείχος πάγου. Δεν είχε από
πού να κρατηθεί. Κάτω από την επιφάνεια του νερού, κλοτσούσε με τα πόδια
του τον πάγο, ψάχνοντας κάπου να πατήσει. Τίποτα. Τεντώθηκε προς τα πάνω,
προσπαθώντας να φτάσει το χείλος. Ήταν μόλις ένα μέτρο πιο ψηλά.
Οι μύες του Μινγκ είχαν ήδη αρχίσει να δυσκολεύονται να εκτελέσουν τις
εντολές που έστελνε ο εγκέφαλος του. Κλότσησε πιο δυνατά, προσπαθώντας να
δώσει στο σώμα του αρκετή ώθηση ώστε να πιαστεί από το χείλος. Ένιωθε το
σώμα του βαρύ σαν μολύβι, ενώ είχε την αίσθηση ότι οι πνεύμονες του είχαν
συρρικνωθεί δραματικά, σαν να είχε τυλιχτεί γύρω τους ένας πύθωνας. Το
μουσκεμένο παλτό του γινόταν όλο και πιο βαρύ, παρασύροντας τον προς τα
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κάτω. Ο Μινγκ προσπάθησε να το βγάλει, όμως το βαρύ ύφασμα κολλούσε στο
σώμα του.
«Βοηθήστε... με!»
Ο τρόμος τον κατέκλυσε.
Ο πνιγμός, είχε διαβάζει κάποτε ο Μινγκ, ήταν ο πιο τρομακτικός θάνατος.
Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι ο ίδιος θα βρισκόταν αντιμέτωπος μ' αυτή την
εμπειρία. Οι μύες του αρνούνταν να συνεργαστούν με το μυαλό του και ήδη με
δυσκολία κατάφερνε να κρατήσει το κεφάλι του έξω απ' το νερό. Τα
μουσκεμένα ρούχα του τον τραβούσαν προς τα κάτω, την ώρα που τα
μουδιασμένα δάχτυλα του γρατσούνιζαν τα τοιχώματα του φρεατίου.
Τώρα πια οι κραυγές του ακούγονταν μόνο μέσα στο μυαλό του.
Και τότε συνέβη.
Ο Μινγκ βρέθηκε κάτω απ' το νερό. Η απόλυτη φρίκη τού να συνειδητοποιεί
ότι επρόκειτο να πεθάνει ήταν κάτι που δε φαντάστηκε ποτέ ότι θα βίωνε. Και
όμως, να τον τώρα εκεί... να βυθίζεται αργά, κατακόρυφα στα λεία παγωμένα
τοιχώματα μιας τρύπας στον πάγο βάθους εβδομήντα μέτρων. Άπειρες σκέψεις
πέρασαν από το μυαλό του: εικόνες από την παιδική του ηλικία— η καριέρα
του. Αναρωτήθηκε αν θα τον έβρισκε κανείς εδώ κάτω ή αν απλώς θα
βυθιζόταν μέχρι τον πυθμένα και θα πάγωνε εκεί... θαμμένος στον παγετώνα
για πάντα.
Οι πνεύμονες του Μινγκ ούρλιαζαν, ζητώντας αέρα. Κρατούσε την αναπνοή
του, προσπαθώντας ακόμη να κλοτσήσει για να βγει στην επιφάνεια. Πάρε
ανάσα! Αντιπάλεψε το ένστικτο του, σφίγγοντας τα μουδιασμένα χείλη του.
Πάρε ανάσα! Προσπάθησε μάταια να κολυμπήσει προς τα πάνω. Πάρε ανάσα!
Εκείνη τη στιγμή, σε μια θανάσιμη αναμέτρηση ανάμεσα στο ανθρώπινο
ένστικτο και στη λογική, τα αντανακλαστικά του Μινγκ εξουδετέρωσαν την
ικανότητα του να κρατάει κλειστό το στόμα του.
Ο Γουάιλι Μινγκ ανάπνευσε.
Το νερό που πλημμύρισε τους πνεύμονες του τον έκανε να αισθανθεί σαν να
έλουζε καυτό λάδι τους ευαίσθητους πνευμονικούς ιστούς του. Ένιωσε σαν να
καιγόταν ολόκληρο το σώμα του. Κατά τραγικό τρόπο, το νερό δε σκοτώνει
αμέσως. Ο Μινγκ έζησε εφτά φρικιαστικά δευτερόλεπτα, εισπνέοντας το
παγωμένο νερό· η κάθε ανάσα ήταν ακόμη πιο επώδυνη από την προηγουμένη,
η κάθε εισπνοή δεν πρόσφερε τίποτα από αυτό που το σώμα λαχταρούσε τόσο
απεγνωσμένα.
Τελικά, καθώς ο Μινγκ βυθιζόταν μέσα στο παγωμένο σκοτάδι, ένιωσε τις
αισθήσεις του να τον εγκαταλείπουν. Ήταν μια λύτρωση. Ολόγυρα του στο
νερό διέκρινε μικροσκοπικές φωτεινές κουκκίδες. Ήταν το πιο όμορφο θέαμα
που είχε αντικρίσει στη ζωή του.
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Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΗ του Λευκού Οίκου βρίσκεται στην Ιστ Εξέκιουτιβ
Άβενιου ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τον Ανατολικό Κήπο. Ο
ενισχυμένος περιμετρικός φράχτης και οι τσιμεντένιες δοκοί που
τοποθετήθηκαν μετά την επίθεση στους στρατώνες των πεζοναυτών στη
Βηρυτό δίνουν σε αυτή την είσοδο ένα χαρακτήρα που κάθε άλλο παρά
καλοδέχεται τον επισκέπτη.
Έξω από την πύλη, η Γκάμπριελ Ας κοίταξε το ρολόι της, νιώθοντας όλο και
πιο νευρική. Η ώρα ήταν πέντε παρά τέταρτο κι ακόμη δεν την είχε πλησιάσει
κανείς.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ, 4:30 Μ.Μ. ΕΛΑ ΜΟΝΗ.
Εδώ είμαι, σκέφτηκε. Εσύ που είσαι;
Ερεύνησε τα πρόσωπα των τουριστών που έκαναν βόλτα εκεί γύρω,
περιμένοντας κάποιος να της κάνει ένα σινιάλο. Κάποιοι άντρες την κοίταξαν,
αλλά συνέχισαν το δρόμο τους. Είχε αρχίσει να αναρωτιέται αν ήταν φρόνιμο
που είχε έρθει. Ένιωθε ότι ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών που
βρισκόταν στο φυλάκιο είχε τα μάτια του καρφωμένα πάνω της. Η Γκάμπριελ
αποφάσισε ότι ο πληροφοριοδότης της είχε δειλιάσει τελικά. Κοίταξε μια
τελευταία φορά μέσα από τη βαριά περίφραξη προς το Λευκό Οίκο,
αναστέναξε και έκανε να φύγει.
«Η Γκάμπριελ Ας;» ρώτησε ο αξιωματικός που βρισκόταν πίσω της.
Η Γκάμπριελ στράφηκε απότομα, νιώθοντας την καρδιά της να σφίγγεται.
Ναι;
Ο άντρας μέσα στο φυλάκιο της έκανε νόημα να πλησιάσει. Ήταν λεπτός, με
αυστηρό πρόσωπο. «Σας περιμένουν». Ξεκλείδωσε την κεντρική πύλη και της
ένευσε να περάσει.
Τα πόδια της Γκάμπριελ αρνήθηκαν να κινηθούν. «Θα μπω μέσα;»
Ο φρουρός ένευσε καταφατικά. «Μου είπαν να σας ζητήσω συγνώμη που
σας άφησαν να περιμένετε».
Η Γκάμπριελ κοιτούσε την ανοιχτή πόρτα κι ακόμη δεν μπορούσε να κάνει
βήμα. Τι συμβαίνει εδώ; Αυτό ήταν κάτι για το οποίο δεν ήταν
προετοιμασμένη.
«Είστε η Γκάμπριελ Ας, σωστά;» ρώτησε επιτακτικά ο φρουρός, που έδειχνε
να χάνει την υπομονή του.
«Μάλιστα, αλλά...»
«Τότε θα σας συνιστούσα να με ακολουθήσετε».
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Τα πόδια της Γκάμπριελ πήραν απότομα μπροστά. Μόλις πέρασε διστακτικά
το κατώφλι, η πύλη έκλεισε πίσω της.

38
ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ στην Αρκτική χωρίς το φως του ήλιου είχαν απορυθμίσει
το βιολογικό ρολόι του Μάικλ Τόλαντ. Παρότι το ρολόι στο χέρι του έδειχνε
ότι ήταν αργά το απόγευμα, το σώμα του επέμενε ότι ήταν μεσάνυχτα. Τώρα,
αφού ασχολήθηκε με τις τελευταίες λεπτομέρειες στο ντοκιμαντέρ του, ο
Μάικλ Τόλαντ έγραψε ολόκληρο το αρχείο εικόνας σε έναν ψηφιακό δίσκο και
άρχισε να κατευθύνεται προς το σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι
υπόλοιποι, στην άλλη πλευρά του σκοτεινιασμένου θόλου. Φτάνοντας στη
φωτισμένη περιοχή της συνέντευξης Τύπου, παρέδωσε το δίσκο στον ειδικό
τεχνικό της NASA που ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της παρουσίασης.
«Ευχαριστώ, Μάικ», είπε ο τεχνικός κλείνοντας του το μάτι καθώς έπαιρνε
το δίσκο. «Αυτό είναι που λέμε "Μη χάσετε το επόμενο επεισόδιο", ε;»
Ο Τόλαντ γέλασε κουρασμένα. «Ελπίζω να αρέσει στον Πρόεδρο».
«Είμαι σίγουρος. Όπως και να 'χει, η δουλειά σου τελείωσε. Χαλάρωσε και
απόλαυσε το θέαμα».
«Ευχαριστώ». Ο Τόλαντ στάθηκε στον έντονα φωτισμένο χώρο από όπου θα
γινόταν η δορυφορική σύνδεση και παρακολούθησε το εύθυμο προσωπικό της
NASA να κάνει προπόσεις προς τιμήν του μετεωρίτη υψώνοντας κουτάκια
καναδικής μπίρας. Παρότι ήθελε κι αυτός να το γιορτάσει, ένιωθε
εξουθενωμένος συναισθηματικά και σωματικά. Κοίταξε τριγύρω,
προσπαθώντας να εντοπίσει τη Ρέιτσελ Σέξτον, όμως μάλλον μιλούσε ακόμη με
τον Πρόεδρο.
Θέλει να τη βγάλει στον αέρα, σκέφτηκε ο Τόλαντ. Όχι πως τον
κατηγορούσε γι' αυτό· η Ρέιτσελ θα συμπλήρωνε τέλεια την υπόλοιπη ομάδα
που θα παρουσίαζε την ανακάλυψη του μετεωρίτη. Εκτός του ότι ήταν όμορφη,
απέπνεε έναν αέρα προσιτής σιγουριάς και μια άνεση που ο Τόλαντ σπάνια
συναντούσε στις γυναίκες που γνώριζε. Από την άλλη, βέβαια, οι περισσότερες
γυναίκες που γνώριζε ο Τόλαντ εργάζονταν στην τηλεόραση και ήταν είτε
αδίστακτες καριερίστες είτε πανέμορφες τηλεοπτικές «προσωπικότητες» που
τους έλειπε ακριβώς αυτό.
Τώρα, καθώς απομακρυνόταν διακριτικά από το θορυβώδες πλήθος των
υπαλλήλων της NASA, ο Τόλαντ κατευθύνθηκε προς το λαβύρινθο των
διαδρόμων που εκτείνονταν στο θόλο, προσπαθώντας να φανταστεί πού είχαν
εξαφανιστεί οι υπόλοιποι πολίτες επιστήμονες. Αν ένιωθαν τη μισή κούραση
απ' αυτή που βάραινε το σώμα του, θα πρέπει να είχαν πάει στους κοιτώνες για
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να πάρουν έναν υπνάκο πριν από τη μεγάλη στιγμή. Στο βάθος μπροστά του ο
Τόλαντ διέκρινε τον κύκλο των κώνων ΠΕΚΣΤΑ γύρω από το έρημο φρεάτιο.
Ο άδειος θόλος πάνω απ' το κεφάλι του έμοιαζε να αντηχεί τις άψυχες φωνές
μακρινών αναμνήσεων. Ο Τόλαντ προσπάθησε να τις διώξει από το μυαλό του.
Ξέρα τα φαντάσματα, πίεσε τον εαυτό του. Τον στοίχειωναν συχνά κάτι
στιγμές σαν εκείνη, όταν ήταν κουρασμένος και μόνος — στιγμές προσωπικού
θριάμβου ή πανηγυρισμών. Θα έπρεπε να είναι μαζί σον τάρα, ψιθύρισε μια
φωνή. Καθώς ήταν μονάχος στο σκοτάδι, ένιωσε τον εαυτό του να γυρνά στο
παρελθόν, στη λήθη.
Η Σίλια Μπιρτς ήταν η κοπέλα του στο πανεπιστήμιο. Μια χρονιά, τη μέρα
του Αγίου Βαλεντίνου, ο Τόλαντ την πήγε στο αγαπημένο της εστιατόριο. Όταν
ζήτησαν από το σερβιτόρο το επιδόρπιο, στο πιάτο της υπήρχε ένα κόκκινο
τριαντάφυλλο και ένα μονόπετρο. Η Σίλια κατάλαβε αμέσως. Με δάκρυα στα
μάτια, πρόφερε μία και μοναδική λέξη που έκανε τον Μάικλ Τόλαντ γα
αισθανθεί ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο.
«Ναι».
Γεμάτοι αδημονία, αγόρασαν ένα μικρό σπίτι κοντά στην Πασαντίνα, όπου η
Σίλια βρήκε δουλειά ως καθηγήτρια φυσικής. Παρότι ο μισθός της δεν ήταν
μεγάλος, ήταν μια αρχή, επίσης το σχολείο βρισκόταν κοντά στο Ινστιτούτο
Ωκεανογραφίας Σκριπς, στο Σαν Ντιέγκο, όπου ο Τόλαντ είχε βρει τη δουλειά
που πάντα ονειρευόταν ως μέλος του πληρώματος ενός γεωλογικού
ερευνητικού σκάφους. Η δουλειά του Τόλαντ απαιτούσε να λείπει τρεις ή
τέσσερις μέρες σε κάθε ταξίδι, όμως κάθε φορά που γύριζε η Σίλια τον
υποδεχόταν με το ίδιο πάθος και την ίδια χαρά.
Ενόσω βρισκόταν στη θάλασσα, ο Τόλαντ άρχισε να βιντεοσκοπεί ορισμένες
από τις περιπέτειες του για να τις δείξει στη Σίλια, γυρίζοντας μικρής διάρκειας
ντοκιμαντέρ όπου περιέγραφε τη δουλειά του πάνω στο πλοίο. Ύστερα από ένα
ταξίδι επέστρεψε έχοντας φέρει μαζί του μια ερασιτεχνική βιντεοκασέτα,
γεμάτη κόκκο, την οποία είχε γράψει από το φινιστρίνι ενός βαθυσκάφους — η
πρώτη φορά που απαθανατιζόταν μια παράξενη χημειοτροπική σουπιά που
κανείς ως τότε δεν ήξερε την ύπαρξη της. Μπροστά στην κάμερα, καθώς
σχολίαζε τις εικόνες, ο Τόλαντ έδειχνε έτοιμος να πεταχτεί έξω από το
βαθυσκάφος από τον ενθουσιασμό του.
Κυριολεκτικά χιλιάδες άγνωστα είδη, έλεγε ξεχειλίζοντας χαρά, ζουν σε
αυτά τα βάθη! Εμείς απλώς ξύσαμε την επιφάνεια! Υπάρχουν μυστήρια εδώ
κάτω που κανείς μας δεν μπορεί να φανταστεί!
Η Σίλια μαγεύτηκε από τις ενθουσιώδεις και περιεκτικές επιστημονικές
εξηγήσεις του συζύγου της. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, έδειξε την κασέτα στην
τάξη της, όπου σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Οι συνάδελφοι της ζήτησαν να τη
δανειστούν. Υπήρχαν γονείς που ήθελαν να την αντιγράψουν. Όλοι έμοιαζαν να
περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη δουλειά του Μάικλ. Ξαφνικά η Σίλια
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είχε μια ιδέα. Τηλεφώνησε σε μια φίλη της από το πανεπιστήμιο η οποία
δούλευε στο NBC και της έστειλε τη βιντεοκασέτα.
Δύο μήνες αργότερα ο Μάικλ Τόλαντ ζήτησε από τη Σίλια να πάνε μια
βόλτα στην παραλία του Κίνγκμαν. Ήταν ένα μέρος με ιδιαίτερη σημασία για
το ζευγάρι, καθώς εκεί πήγαιναν για να μιλήσουν για τις ελπίδες και τα όνειρα
τους.
«Έχω κάτι που θέλω να σου πω», είπε ο Τόλαντ.
Η Σίλια σταμάτησε να περπατάει, κρατώντας τα χέρια του συζύγου της μέσα
στα δικά της, ενώ το νερό φλοίσβιζε στα πόδια τους. «Τι είναι;»
Ο Τόλαντ με δυσκολία συγκρατούσε τη χαρά του. «Την περασμένη βδομάδα
μου τηλεφώνησαν από το NBC. Πιστεύουν ότι θα ήμουν κατάλληλος για να
παρουσιάσω μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα τους ωκεανούς. Είναι φανταστικό.
Θέλουν να γυρίσουμε ένα πιλοτικό επεισόδιο για την επόμενη χρονιά! Το
πιστεύεις αυτό;»
Η Σίλια τον φίλησε, λάμποντας ολόκληρη. «Το πιστεύω. Θα είσαι τέλειος».
Έξι μήνες αργότερα η Σίλια και ο Τόλαντ έπλεαν με το σκάφος τους κοντά
στην Καταλίνα, όταν η Σίλια άρχισε να παραπονιέται για πόνους στα πλευρά.
Το αγνόησαν για μερικές βδομάδες, όμως τελικά ο πόνος έγινε ανυπόφορος. Η
Σίλια εισήχθη στο νοσοκομείο για να το ελέγξει.
Μέσα σε μια στιγμή η ονειρεμένη ζωή του Τόλαντ έγινε εφιάλτης. Η Σίλια
ήταν άρρωστη. Πολύ άρρωστη.
«Προχωρημένο στάδιο λεμφώματος», εξήγησαν οι γιατροί. «Είναι σπάνιο σε
άτομα της ηλικίας της, όμως σίγουρα όχι κάτι το πρωτοφανές».
Η Σίλια και ο Τόλαντ επισκέφτηκαν αμέτρητες κλινικές και νοσοκομεία,
ζητώντας τη γνώμη των ειδικών. Η απάντηση ήταν μονίμως η ίδια. Ανίατη
περίπτωση.
Δεν πρόκειται να το δεχτά αυτό! Ο Τόλαντ παραιτήθηκε αμέσως από τη
δουλειά του στο ινστιτούτο, ξέχασε τελείως τα ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση
και αφοσιώθηκε με όλη του την ενέργεια και την αγάπη στο να γίνει καλά η
Σίλια. Κι εκείνη προσπάθησε σκληρά, αντιμετωπίζοντας τον πόνο με μια
αξιοπρέπεια που τον έκανε να την αγαπήσει ακόμη περισσότερο. Την έπαιρνε
για περιπάτους στην παραλία, της έφτιαχνε υγιεινά γεύματα και της έλεγε
ιστορίες για όλα τα πράγματα που θα έκαναν μαζί όταν θα γινόταν καλά.
Όμως η μοίρα το θέλησε αλλιώς.
Είχαν περάσει μόλις εφτά μήνες από τη διάγνωση και ο Μάικλ Τόλαντ
βρέθηκε να κάθεται δίπλα στην ετοιμοθάνατη σύζυγο του σε κάποιο ψυχρό
θάλαμο νοσοκομείου. Δεν αναγνώριζε πια το πρόσωπο της. Η αμείλικτη φύση
του καρκίνου μπορούσε να συγκριθεί μόνο με τη βαναυσότητα της
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χημειοθεραπείας. Η Σίλια ήταν μια ρημαγμένη σκιά του εαυτού της. Οι
τελευταίες της ώρες ήταν οι δυσκολότερες.
«Μάικλ», είπε με βραχνή φωνή. «Είναι ώρα να με αφήσεις να φύγω».
«Δεν μπορώ». Τα μάτια του βούρκωσαν.
«Είσαι δυνατός», είπε η Σίλια. «Πρέπει να είσαι. Υποσχέσου μου ότι θα
βρεις καινούρια αγάπη».
«Ποτέ δε θα θελήσω άλλη». Ο Τόλαντ το εννοούσε.
«Πρέπει να μάθεις να το κάνεις».
Η Σίλια πέθανε ένα καταγάλανο κυριακάτικο πρωινό του Ιούνη. Ο Μάικλ
ένιωθε σαν σκαρί που η καταιγίδα έκοψε τους κάβους του και το έριξε στη
μανιασμένη θάλασσα χωρίς πυξίδα. Ολόκληρες βδομάδες ήταν σαν χαμένος. Οι
φίλοι του προσπάθησαν να βοηθήσουν, όμως ο περήφανος χαρακτήρας του δεν
ανεχόταν τη λύπηση τους.
Πρέπει να πάρεις μια απόφαση, συνειδητοποίησε τελικά. Θα δουλέψεις ή θα
πεθάνεις.
Ο Τόλαντ έκανε την επιλογή του και ρίχτηκε με πάθος στα ντοκιμαντέρ του.
Η σειρά κυριολεκτικά του έσωσε τη ζωή. Στα τέσσερα χρόνια που
ακολούθησαν, η εκπομπή απογειώθηκε. Παρά τις προσπάθειες των φίλων του
να του γνωρίσουν κοπέλες, ο Μάικλ άντεξε να πάει σε ελάχιστα ραντεβού. Όλα
ανεξαιρέτως κατέληξαν σε φιάσκο σε αμοιβαίες απογοητεύσεις. Κι έτσι
εγκατέλειψε τελικά την προσπάθεια και πρότασσε το φορτωμένο του
πρόγραμμα ως δικαιολογία για την παντελή έλλειψη κοινωνικής ζωής. Όμως οι
στενότεροι φίλοι του ήξεραν την αλήθεια: ο Μάικλ Τόλαντ απλώς δεν ήταν
έτοιμος.
Το φρεάτιο εξόρυξης του μετεωρίτη έχασκε μπροστά του τώρα, αποσπώντας
τις σκέψεις του από την επώδυνη αναπόληση. Κούνησε το κεφάλι
προσπαθώντας να αποτινάξει τις αναμνήσεις και πλησίασε στο χείλος. Κάτω
από το σκοτεινιασμένο θόλο, το νερό είχε μια σχεδόν απόκοσμη, μαγική
ομορφιά. Η επιφάνεια του λαμπύριζε σαν φεγγαρόλουστη λίμνη. Το βλέμμα
του Τόλαντ έπεσε στα φωτεινά στίγματα στην επιφάνεια του νερού, λες και
κάποιος την είχε ραντίσει με ασημόσκονη. Παρατήρησε για αρκετή ώρα τη
λάμψη.
Είχε κάτι το περίεργο.
Με την πρώτη ματιά, του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το νερό λαμπύριζε
επειδή απλώς αντανακλούσε το φως των προβολέων από την απέναντι πλευρά
του θόλου. Τώρα όμως καταλάβαινε ότι δε συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οι λάμψεις
είχαν μια πρασινωπή απόχρωση και φαινόταν να πάλλονται ρυθμικά, σαν η
επιφάνεια του νερού να ήταν ζωντανή, να εξέπεμπε φως αυτή η ίδια, από μέσα
της.
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Ταραγμένος ο Τόλαντ μπήκε μέσα στον κύκλο που όριζαν οι κώνοι για να
δει από πιο κοντά.
Στην άλλη πλευρά του οικοσφαίριου η Ρέιτσελ Σέξτον έβγαινε από το
τρέιλερ και ερχόταν αντιμέτωπη με το σκοτάδι που επικρατούσε στο θόλο.
Κοντοστάθηκε για μια στιγμή, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό της. Ο
χώρος έμοιαζε τώρα με αχανές σπήλαιο, ενώ το μόνο φως ερχόταν από τη
λάμψη των προβολέων που ήταν τοποθετημένοι στο βορινό τοίχο. Το σκοτάδι
την αναστάτωσε και ενστικτωδώς κατευθύνθηκε προς τη φωτισμένη περιοχή.
Η Ρέιτσελ αισθανόταν ικανοποιημένη με τον τρόπο που είχε εξελιχτεί η
ενημέρωση του προσωπικού του Λευκού Οίκου. Μόλις συνήλθε από τον
αιφνιδιασμό που της είχε επιφυλάξει ο Πρόεδρος, μπόρεσε να ενημερώσει τους
συνεργάτες του με άνεση για τα όσα γνώριζε σχετικά με το μετεωρίτη. Καθώς
μιλούσε, παρακολουθούσε τις εκφράσεις του ακροατηρίου της να αλλάζουν και
το πρώτο σοκ στο άκουσμα της απίστευτης ανακάλυψης να δίνει τη θέση του
στην ελπίδα και τελικά στο δέος και την αποδοχή.
«Εξωγήινη ζωή;» αναφώνησε ένας από τους συνεργάτες του Προέδρου.
«Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό;»
«Ναι», απάντησε ένας άλλος. «Σημαίνει ότι έχουμε την εκλογική νίκη στο
τσεπάκι».
Καθώς η Ρέιτσελ πλησίαζε προς το φωτισμένο σκηνικό, φαντάστηκε την
επικείμενη ανακοίνωση και αναρωτήθηκε αν ο πατέρας της άξιζε πραγματικά
το συντριπτικό χτύπημα που θα υφίστατο ο ίδιος και η προεκλογική του
εκστρατεία λόγω της δημοσιοποίησης του μυστικού του μετεωρίτη.
Η απάντηση, ασφαλώς, ήταν ναι.
Κάθε φορά που η Ρέιτσελ Σέξτον αισθανόταν την παραμικρή συμπάθεια για
τον πατέρα της, το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να θυμηθεί τη μητέρα
της, την Κάθριν Σέξτον. Ο πόνος και η ντροπή που της προκαλούσε ο
Σέντζγουικ Σέξτον ήταν κάτι το απαράδεκτο... Να γυρίζει αργά στο σπίτι κάθε
νύχτα, να έχει αυτάρεσκο ύφος, να μυρίζει ολόκληρος γυναικείο άρωμα.
Θυμήθηκε την προσποιητή πίστη στο Θεό πίσω από την οποία κρυβόταν ο
πατέρας της, ενώ την ίδια ώρα έλεγε ψέματα και απατούσε τη γυναίκα του,
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η Κάθριν δεν επρόκειτο ποτέ να τον εγκαταλείψει.
Ναι, κατέληξε η Ρέιτσελ, ο γερουσιαστής Σέξτον θα πάρει ακριβώς αυτό που
του αξίζει.
Το πλήθος γύρω από το μετεωρίτη γιόρταζε κι έπινε μπίρες. Η Ρέιτσελ
προχώρησε ανάμεσα τους νιώθοντας σαν φοιτήτρια σε πάρτι. Αναρωτήθηκε
πού είχε πάει ο Μάικλ Τόλαντ.
Ο Κόρκι Μάρλινσον εμφανίστηκε ξαφνικά δίπλα της. «Ψάχνετε τον Μάικ;»
Η Ρέιτσελ αιφνιδιάστηκε. «Να σας πω... όχι... δηλαδή ναι...»
Ο Κόρκι κούνησε το κεφάλι, δήθεν αηδιασμένος. «Το ήξερα. Ο Μάικ μόλις
έφυγε. Νομίζω ότι θα πήγαινε στους κοιτώνες να κοιμηθεί λιγάκι». Ο Κόρκι
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μισόκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να διακρίνει καλύτερα μέσα στο ημίφως
του θόλου. «Αν και μου φαίνεται ότι μπορείτε να τον προλάβετε». Της
χαμογέλασε με νόημα και της έδειξε κάπου στο βάθος. «Ο Μάικ μαγεύεται
όποτε αντικρίζει νερό».
Η Ρέιτσελ ακολούθησε με το βλέμμα το τεντωμένο χέρι του Κόρκι που
έδειχνε προς το κέντρο του θόλου, όπου όρθιος ο Μάικλ Τόλαντ παρατηρούσε
το νερό στο φρεάτιο εξόρυξης.
«Τι κάνει;» ρώτησε η Ρέιτσελ. «Είναι κάπως επικίνδυνο να στέκεται εκεί».
Ο Κόρκι χαμογέλασε πλατιά. «Μάλλον ξελαφρώνει τη φούσκα του. Πάμε να
τον ρίξουμε μέσα».
Η Ρέιτσελ και ο Κόρκι διέσχισαν το σκοτεινιασμένο θόλο, προχωρώντας
προς το φρεάτιο. Καθώς πλησίαζαν τον Μάικλ, ο Κόρκι τού φώναξε:
«Έι, βατραχάνθρωπε! Ξέχασες τη στολή σου;»
Ο Τόλαντ στράφηκε προς το μέρος τους. Η Ρέιτσελ σκέφτηκε ότι η έκφραση
του ήταν ασυνήθιστα σοβαρή. Στο πρόσωπο του έπεφταν παράξενες σκιές, σαν
να φωτιζόταν από χαμηλά.
«Όλα εντάξει, Μάικ;» ρώτησε.
«Όχι ακριβώς», είπε και τους έδειξε το νερό.
Ο Κόρκι πέρασε πάνω από τους κώνους και στάθηκε δίπλα στον Τόλαντ,
κοντά στο χείλος του φρεατίου. Η εύθυμη διάθεση του φάνηκε να αλλάζει
αμέσως μόλις κοίταξε το νερό. Η Ρέιτσελ πέρασε κι αυτή πάνω από τους
κώνους και στάθηκε κοντά στο στόμιο. Μόλις κοίταξε μέσα στην τρύπα, είδε
με έκπληξη μπλε και πράσινες κουκκίδες να λαμπυρίζουν στην επιφάνεια.
Έμοιαζαν με μικροσκοπικά φώτα νέον που επέπλεαν στο νερό. Τα στίγματα
έδιναν την εντύπωση ότι πάλλονταν, κι έπαιρναν πράσινη απόχρωση. Η
εντύπωση ήταν πανέμορφη.
Ο Τόλαντ σήκωσε ένα κομμάτι πάγου από το δάπεδο και το πέταξε στο νερό.
Το νερό φωσφόρισε στο σημείο όπου έπεσε ο πάγος, βγάζοντας μια ξαφνική
πράσινη λάμψη.
«Μάικ», είπε ο Κόρκι, δείχνοντας νευρικός, «σε παρακαλώ, πες μου ότι
ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα».
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε. «Ξέρω ακριβώς τι είναι. Το ερώτημα είναι άλλο:
Τι δουλειά έχει εδώ;»
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«ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ», είπε ο Τόλαντ, παρατηρώντας
προσεκτικά το νερό που φωσφόριζε.
«Κοίτα, φίλε, δε μας νοιάζουν τα βίτσια σου», σχολίασε συνοφρυωμένος ο
Κόρκι.
Η Ρέιτσελ καταλάβαινε ότι ο Μάικλ Τόλαντ δεν είχε καμία διάθεση για
αστεία.
«Δεν ξέρω πώς είναι δυνατό να έχει συμβεί αυτό το πράγμα», είπε ο Τόλαντ,
«όμως για κάποιο λόγο αυτό το νερό περιέχει βιοφωσφορίζοντα δινοφύκη».
«Βιοφωσφορίζοντα τι;» είπε η Ρέιτσελ. Μίλα σαν κανονικός άνθρωπος.
«Μονοκύτταρος πλαγκτονικός οργανισμός, ικανός να οξειδώνει έναν
καταλύτη που έτσι φωσφορίζει και ονομάζεται λουκιφερίνη».
Μας υποχρέωσες.
Ο Τόλαντ ξεφύσηξε και στράφηκε στο φίλο του. «Κόρκι, υπάρχει καμιά
περίπτωση ο μετεωρίτης που βγάλαμε από αυτή εδώ την τρύπα να περιέχει
ζωντανούς οργανισμούς;»
Ο Κόρκι ξέσπασε σε γέλια. «Μάικ, κόψε την πλάκα!»
«Σοβαρά μιλάω».
«Σε καμία περίπτωση, Μάικ! Πίστεψε με, αν η NASA είχε την παραμικρή
υποψία ότι υπάρχουν εξωγήινοι ζωντανοί οργανισμοί σε αυτό το βράχο, δεν
υπήρχε περίπτωση να επέτρεπε την εξόρυξη του».
Ο Τόλαντ έδειξε να καθησυχάζεται, αλλά όχι τελείως· η ανακούφιση του
προφανώς σκιάστηκε από ένα ακόμη μεγαλύτερο μυστήριο. «Δεν μπορώ να
είμαι βέβαιος αν δεν τα βάλω στο μικροσκόπιο», είπε, «αλλά μου φαίνεται ότι
πρόκειται για βιοφωσφορίζον πλαγκτόν της ομοταξίας Πυρόφυτα. Ο Αρκτικός
Ωκεανός είναι γεμάτος από δαύτα».
Ο Κόρκι ανασήκωσε τους ώμους. «Και τότε γιατί με ρώτησες αν ήρθαν από
το διάστημα;»
«Επειδή», είπε ο Τόλαντ, «ο μετεωρίτης ήταν εγκλωβισμένος στον πάγο,
δηλαδή σε γλυκό νερό που προήλθε από χιονοπτώσεις. Το νερό σε αυτή την
τρύπα είναι λιωμένος πάγος, και έμεινε πάγος για τρεις αιώνες. Πώς τρύπωσαν
εκεί οργανισμοί που ζουν στον ωκεανό;»
Το ερώτημα του Τόλαντ προκάλεσε παρατεταμένη σιωπή.
Η Ρέιτσελ στεκόταν στο χείλος του πάγου, προσπαθώντας να
συνειδητοποιήσει τι ήταν αυτό που έβλεπε. Βιοφωσφορίζον πλαγκτόν στο
φρεάτιο εξόρυξης. Τι σημαίνει αυτό;
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«Πρέπει να υπάρχει κάποιο ρήγμα εκεί κάτω», είπε ο Τόλαντ. «Είναι η μόνη
εξήγηση. Το πλαγκτόν πρέπει να εισχώρησε από κάποια ρωγμή στον πάγο που
επιτρέπει να περνάει το νερό του ωκεανού».
Η Ρέιτσελ δεν καταλάβαινε. «Να περνάει; Από πού;» Θυμήθηκε τη μακριά
διαδρομή με το IceRover από τον ωκεανό. «Η ακτή απέχει σίγουρα τρία
χιλιόμετρα από εδώ».
Τόσο ο Κόρκι όσο και ο Τόλαντ έριξαν μια περίεργη ματιά στη Ρέιτσελ.
«Όχι ακριβώς», είπε ο Κόρκι. «Ο ωκεανός βρίσκεται ακριβώς από κάτω μας.
Αυτή η πλάκα πάγου επιπλέει».
Η Ρέιτσελ κοίταξε τους δύο άντρες νιώθοντας να τα έχει τελείως χαμένα.
«Επιπλέει; Μα... βρισκόμαστε σε έναν παγετώνα».
«Ναι, βρισκόμαστε σε έναν παγετώνα», είπε ο Τόλαντ, «όμως δε
βρισκόμαστε πάνω από στεριά. Οι παγετώνες μερικές φορές εκτείνονται από
την ξηρά προς το νερό σαν γλώσσες. Επειδή ο πάγος είναι ελαφρύτερος από το
νερό, ο παγετώνας απλώς συνεχίζει να απλώνεται, επιπλέοντας στον ωκεανό
σαν γιγάντια σχεδία από πάγο. Αυτός είναι ο ορισμός των τραπεζών πάγου...
μεγάλη και συμπαγής μάζα πάγου που είναι προσκολλημένη σε στεριά και
επιπλέει». Έκανε μια παύση. «Για την ακρίβεια, σε αυτό το σημείο απέχουμε
λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από την ακτή».
Σοκαρισμένη η Ρέιτσελ ένιωσε αμέσως τη διάθεση της να αλλάζει. Καθώς
προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει την περιγραφή που είχε μόλις ακούσει, η
σκέψη ότι στεκόταν πάνω στον Αρκτικό Ωκεανό συνοδεύτηκε από φόβο.
Ο Τόλαντ φάνηκε να διαισθάνεται την ανησυχία της. Χτύπησε
καθησυχαστικά το πόδι του στον πάγο. «Μην ανησυχείς. Ο πάγος έχει πάχος
εκατό μέτρων, ενώ περίπου εβδομήντα από αυτά τα μέτρα επιπλέουν κάτω από
το νερό όπως ένα παγάκι μέσα στο ποτήρι. Αυτό δίνει μεγάλη σταθερότητα στις
τράπεζες πάγου. Θα μπορούσες να χτίσεις ουρανοξύστη πάνω σε αυτό το
πράγμα».
Η Ρέιτσελ ένευσε αμήχανα, καθώς δεν είχε πειστεί τελείως. Αφήνοντας κατά
μέρος τις ανησυχίες της, ωστόσο, καταλάβαινε τώρα τη θεωρία του Τόλαντ για
την προέλευση του πλαγκτόν. Νομίζει ότι υπάρχει κάποια ρωγμή που φτάνει
μέχρι τον ωκεανό και επιτρέπει στο πλαγκτόν να περνάει στο φρεάτιο. Ήταν
πιθανό, συμπέρανε η Ρέιτσελ, όμως προϋπέθετε κάτι παράδοξο που την
προβλημάτιζε. Η Νόρα Μάνγκορ ήταν σαφέστατη όταν έλεγε ότι ο παγετώνας
ήταν ενιαίος, καθώς είχε προχωρήσει σε δεκάδες γεωτρήσεις για να αποσπάσει
κυλίνδρους πάγου που θα επιβεβαίωναν ότι ο παγετώνας ήταν ένα ακέραιο
κομμάτι πάγου.
Η Ρέιτσελ κοίταξε τον Τόλαντ. «Νόμιζα ότι όλες οι δοκιμές που έγιναν για
τη χρονολόγηση του παγετώνα συμφωνούσαν ότι ο πάγος δεν παρουσιάζει
ανωμαλίες. Δεν είπε η δόκτορας Μάνγκορ ότι ο παγετώνας δεν είχε καθόλου
ρωγμές;»
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Ο Κόρκι συνοφρυώθηκε. «Φαίνεται ότι η βασίλισσα του χιονιού τα έκανε
θάλασσα».
Μη φωνάζεις, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, εκτός κι αν θέλεις να σου καρφωθεί
κανένα κομμάτι πάγου στην πλάτη.
Ο Τόλαντ έτριβε το πιγούνι του καθώς παρατηρούσε τους φωσφορίζοντες
οργανισμούς. «Κυριολεκτικά, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πρέπει να υπάρχει
κάποια ρωγμή. Το βάρος των τραπεζών πάγου που επιπλέουν στον ωκεανό
πρέπει να προκαλεί την εισροή θαλασσινού νερού πλούσιου σε πλαγκτόν στο
φρεάτιο».
Τι σόι ρωγμή είναι αυτή; αναρωτήθηκε η Ρέιτσελ. Αν ο πάγος εδώ είχε πάχος
εκατό μέτρων και το φρεάτιο είχε βάθος εβδομήντα μέτρων, τότε αυτή η
υποτιθέμενη ρωγμή έπρεπε να διατρέχει δεκάδες μέτρα συμπαγούς πάγου. Οι
δοκιμές της, Νόρα Μάνγκορ δεν εντόπισαν καμία ρωγμή.
«Κάνε μου μια χάρη», είπε ο Τόλαντ στον Κόρκι. «Πήγαινε να βρεις τη
Νόρα. Ας ελπίσουμε ότι ξέρει κάτι για τον παγετώνα που δε μας έχει
αποκαλύψει μέχρι τώρα. Α, κοίτα να βρεις και τον Μινγκ· ίσως μπορέσει να
μας πει τι είναι αυτά τα πρασινωπά τερατάκια».
Ο Κόρκι έφυγε αμέσως.
«Όσο πιο γρήγορα μπορείς», φώναξε ο Τόλαντ κοιτάζοντας το φρεάτιο,
καθώς ο Κόρκι απομακρυνόταν. «Μου φαίνεται ότι ο βιοφωσφορισμός
μειώνεται».
Η Ρέιτσελ κοίταξε το νερό. Πράγματι, η πρασινωπή λάμψη δεν ήταν τόσο
έντονη τώρα.
Ο Τόλαντ έβγαλε το πανωφόρι του και ξάπλωσε στον πάγο, δίπλα στην
τρύπα.
Η Ρέιτσελ τον παρακολούθησε, νιώθοντας μπερδεμένη. «Μάικ;»
«Θέλω να δω αν εισρέει θαλασσινό νερό».
«Κι αυτό θα το καταλάβεις ξαπλώνοντας στον πάγο χωρίς πανωφόρι;»
«Ναι». Ο Τόλαντ σύρθηκε μπρούμυτα μέχρι το χείλος του φρεατίου.
Κρατώντας το πανωφόρι του από το ένα μανίκι πάνω από την άκρη της τρύπας,
άφησε το άλλο μανίκι να πέσει στο κενό, μέχρι που η άκρη του άγγιξε το νερό.
«Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ακριβές πείραμα υπολογισμού της αλμυρότητας
του νερού, το οποίο εφαρμόζεται από παγκοσμίου φήμης ωκεανογράφους.
Ονομάζεται "Γλείψιμο Βρεγμένου Τζάκετ"».
Ένα χιλιόμετρο πιο μακριά, ο Δέλτα-Ένα πάλευε με τα χειριστήρια,
προσπαθώντας να κρατήσει το μικρορομπότ, που είχε υποστεί βλάβη, πάνω από
τους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι γύρω από το φρεάτιο εξόρυξης. Από τον
τόνο της συζήτησης τους καταλάβαινε ότι τα πράγματα εξελίσσονταν γρήγορα.
«Κάλεσε τον ελεγκτή», είπε. «Έχουμε σοβαρό πρόβλημα».
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Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ είχε συμμετάσχει πολλές φορές στην ξενάγηση του
κοινού στο Λευκό Οίκο όταν ήταν μικρή, κάνοντας κρυφά όνειρα να εργαστεί
κάποια μέρα στην προεδρική κατοικία και να γίνει μέλος της επίλεκτης ομάδας
που χάραζε το μέλλον της χώρας.
Εκείνη τη στιγμή, πάντως, θα προτιμούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο
μέρος του κόσμου.
Καθώς ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών που φρουρούσε την
Ανατολική Πύλη οδηγούσε την Γκάμπριελ σε ένα χώρο υποδοχής με βαρύ
διάκοσμο, εκείνη αναρωτιόταν τι στην ευχή προσπαθούσε να αποδείξει ο
ανώνυμος πληροφοριοδότης της. Ήταν τρέλα να την προσκαλέσει στο Λευκό
Οίκο. Τι θα γίνει αν με δουν; Η Γκάμπριελ Ας είχε γίνει αρκετά γνωστή το
τελευταίο διάστημα ως το δεξί χέρι του γερουσιαστή Σέξτον. Σίγουρα κάποιος
θα την αναγνώριζε.
«Κυρία Ας;»
Η Γκάμπριελ σήκωσε το κεφάλι της. Ένας φρουρός με ευγενικό πρόσωπο
που βρισκόταν στον προθάλαμο την υποδέχτηκε με ένα θερμό χαμόγελο.
«Κοιτάξτε εδώ, παρακαλώ». Της έδειξε σε ένα σημείο.
Η Γκάμπριελ κοίταξε εκεί που της έδειχνε και ένα φλας την τύφλωσε.
«Σας ευχαριστώ, κυρία μου». Ο φρουρός την οδήγησε σε ένα γραφείο και
της έδωσε ένα στιλό. «Παρακαλώ υπογράψτε στο βιβλίο επισκεπτών».
Έσπρωξε ένα βαρύ δερματόδετο βιβλίο μπροστά της.
Η Γκάμπριελ κοίταξε το βιβλίο. Η σελίδα στην οποία ήταν ανοιχτό ήταν
άγραφη. Θυμήθηκε ότι είχε ακούσει κάποτε πως όλοι οι επισκέπτες του Λευκού
Οίκου υπογράφουν σε ξεχωριστές σελίδες, προκειμένου να μη γίνεται γνωστή
σε τρίτους η επίσκεψη τους. Έβαλε την υπογραφή της.
Ωραία μυστική συνάντηση.
Η Γκάμπριελ πέρασε από έναν ανιχνευτή μετάλλων και κατόπιν της έκαναν
σωματική έρευνα.
Ο φύλακας χαμογέλασε. «Καλώς ορίσατε, κυρία Ας».
Η νεαρή γυναίκα ακολούθησε τον αξιωματικό για καμιά πενηνταριά μέτρα
σε έναν πλακόστρωτο διάδρομο που οδηγούσε σε ένα δεύτερο γραφείο
ελέγχου. Εκεί ένας άλλος φρουρός ετοίμαζε το δελτίο επισκέπτη που μόλις
έβγαινε από το μηχάνημα πλαστικοποίησης. Άνοιξε μια τρύπα στην κάρτα,
έβαλε μια κορδέλα για να φοριέται στο λαιμό και την πέρασε από το κεφάλι της
Γκάμπριελ. Το πλαστικό ήταν ακόμη ζεστό από το μηχάνημα. Η φωτογραφία
στο δελτίο ήταν εκείνη που της είχαν τραβήξει πριν από δεκαπέντε
δευτερόλεπτα στο χώρο υποδοχής.

[133]

Η Γκάμπριελ εντυπωσιάστηκε. Ποιος λέει ότι η κυβέρνηση είναι
αναποτελεσματική;
Συνέχισαν, με τον αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών να την οδηγεί στα
ενδότερα του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Η Γκάμπριελ ένιωθε όλο και
μεγαλύτερη ανησυχία με κάθε βήμα που έκανε. Όποιος κι αν ήταν εκείνος που
της είχε απευθύνει τη μυστηριώδη πρόσκληση, σίγουρα δεν ενδιαφερόταν να
κρατήσει μυστική τη συνάντηση τους. Της είχε χορηγηθεί επίσημο δελτίο
επισκέπτη, είχε υπογράψει στο σχετικό βιβλίο και τώρα την οδηγούσαν κατά
μήκος του πρώτου ορόφου του Λευκού Οίκου, μπροστά στα μάτια των
επισκεπτών που είχαν έρθει για την κλασική ξενάγηση.
«Κι εδώ είναι η Αίθουσα με τις Πορσελάνες», έλεγε κάποιος ξεναγός σε μια
ομάδα τουριστών, «όπου φιλοξενούνται οι πορσελάνες με την κόκκινη
μπορντούρα της Νάνσι Ρέιγκαν, που κάθε κομμάτι κόστισε εννιακόσια πενήντα
δύο δολάρια, προκαλώντας έντονες συζητήσεις το 1981 σχετικά με το κατά
πόσο η αγορά τους συνιστούσε πρόκληση».
Ο αξιωματικός, ακολουθούμενος από την Γκάμπριελ, προσπέρασε το γκρουπ
και έφτασε σε μια πελώρια μαρμάρινη σκάλα, όπου ένα άλλο γκρουπ είχε ήδη
αρχίσει να ανεβαίνει. «Σε λίγο θα βρεθούμε στην Ανατολική Αίθουσα, που έχει
εμβαδόν τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων», έλεγε ο ξεναγός, «όπου η
Άμπιγκεϊλ Άνταμς άπλωνε την μπουγάδα του Τζον Άνταμς. Κατόπιν θα
περάσουμε στην Κόκκινη Αίθουσα, όπου η Ντόλι Μάντισον πότιζε ουίσκι τους
επικεφαλείς των ξένων αντιπροσωπιών προτού αρχίσει ο Τζέιμς Μάντισον τις
διαπραγματεύσεις μαζί τους».
Οι τουρίστες γέλασαν.
Η Γκάμπριελ ακολούθησε τον οδηγό της περνώντας μπροστά από τη σκάλα
και ανάμεσα από μια σειρά μεταλλικών στύλων και κορδονιών που απαγόρευαν
την πρόσβαση σε κάποιους άλλους χώρους του κτιρίου. Τελικά μπήκαν σε ένα
δωμάτιο που η Γκάμπριελ το είχε δει μόνο σε βιβλία και στην τηλεόραση.
Ένιωσε να της κόβεται η ανάσα.
Θεέ μου, είναι η Αίθουσα τον Χαρτών!
Καμία ξενάγηση δεν ερχόταν εδώ. Οι επενδυμένοι με ξύλο τοίχοι του
δωματίου μπορούσαν να περιστραφούν προς τα έξω, αποκαλύπτοντας
αλλεπάλληλες σειρές χαρτών. Εδώ ήταν ο χώρος όπου ο Ρούζβελτ χάραξε την
πορεία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ατυχώς, ήταν επίσης το δωμάτιο
από όπου ο Κλίντον είχε ομολογήσει τη σχέση του με τη Μόνικα Λεβίνσκι. Η
Γκάμπριελ απώθησε τη συγκεκριμένη σκέψη από το μυαλό της. Το
σημαντικότερο ήταν ότι η Αίθουσα των Χαρτών αποτελούσε πέρασμα για τη
Δυτική Πτέρυγα, το τμήμα εκείνο του Λευκού Οίκου όπου εργάζονταν οι
πραγματικά ισχυροί πολιτικοί παράγοντες της κυβέρνησης. Ήταν το τελευταίο
μέρος όπου περίμενε να πάει η Γκάμπριελ Ας. Είχε υποθέσει ότι τα
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ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονταν από κάποιο νεαρό τολμηρό
εκπαιδευόμενο ή κάποια γραμματέα που εργαζόταν σε ένα από τα πιο ανιαρά
γραφεία του συγκροτήματος. Προφανώς έκανε λάθος.
Πηγαίνω στη Δυτική Πτέρυγα...
Ο αξιωματικός την οδήγησε στο τέρμα ενός διαδρόμου που ήταν στρωμένος
με χαλί και σταμάτησε μπροστά σε μια πόρτα χωρίς επιγραφή. Χτύπησε. Η
καρδιά της Γκάμπριελ πήγε να σπάσει.
«Ανοιχτά είναι», απάντησε μια φωνή από μέσα.
Ο άντρας άνοιξε την πόρτα και έκανε νόημα στην Γκάμπριελ να περάσει.
Εκείνη μπήκε στο δωμάτιο. Οι γρίλιες ήταν κλεισμένες και το δωμάτιο
μισοσκότεινο. Μπορούσε να διακρίνει την αχνή σιλουέτα ενός ατόμου που
καθόταν πίσω από το γραφείο μέσα στο ημίφως.
«Η κυρία Ας;» Η φωνή ακούστηκε πίσω από ένα σύννεφο καπνού τσιγάρου.
«Καλώς ήρθατε».
Καθώς τα μάτια της Γκάμπριελ συνήθιζαν στο σκοτάδι, άρχισε να διακρίνει
ένα πρόσωπο που της ήταν γνώριμο. Οι μύες της συσπάστηκαν από την
έκπληξη. Αυτή ήταν η αποστολέας των μηνυμάτων;
«Σας ευχαριστώ που ήρθατε», είπε η Μάρτζορι Τεντς με ψυχρή φωνή.
«Κυρία... Τεντς;» ψέλλισε η Γκάμπριελ, που ξαφνικά ένιωθε να μην μπορεί
ν' ανασάνει.
«Λέγε με Μάρτζορι». Η κακάσχημη γυναίκα σηκώθηκε όρθια, φυσώντας
καπνό από τα ρουθούνια της σαν να ήταν δράκος. «Εμείς οι δύο πρόκειται να
γίνουμε οι καλύτερες φίλες».

41
Η ΝΟΡΑ ΜΑΝΓΚΟΡ στάθηκε κοντά στο φρεάτιο εξόρυξης δίπλα στον
Τόλαντ, τη Ρέιτσελ και τον Κόρκι και παρατήρησε την κατάμαυρη τρυπά που
είχε αφήσει ο μετεωρίτης στο πέρασμα του. «Μάικ», είπε, «είσαι γλύκας, αλλά
τα έχεις τελείως χαμένα. Δεν υπάρχει βιοφωσφορισμός εδώ μέσα».
Ο Τόλαντ ευχήθηκε τώρα να είχε βιντεοσκοπήσει τη σκηνή· όση ώρα ο
Κόρκι είχε πάει να βρει τη Νόρα και τον Μινγκ, ο βιοφωσφορισμός είχε
αρχίσει να μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Μέσα σε λίγα λεπτά όλες οι
κουκκίδες που λαμπύριζαν είχαν εξαφανιστεί.
Ο Τόλαντ έριξε ένα δεύτερο κομμάτι πάγου στο νερό, αλλά δε συνέβη
τίποτα. Καμία πράσινη λάμψη.
«Μα που χάθηκαν;» ρώτησε ο Κόρκι.
Ο Τόλαντ υποψιαζόταν ποια ήταν η πιθανότερη απάντηση. Ο
βιοφωσφορισμός, ένας από τους πλέον ιδιοφυείς μηχανισμούς άμυνας της
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φύσης, αποτελούσε μια αυτόματη αντίδραση για το πλαγκτόν που βρισκόταν σε
δύσκολη θέση. Οι πλαγκτονικοί οργανισμοί που ένιωθαν ότι επρόκειτο να
γίνουν τροφή κάποιου μεγαλύτερου οργανισμού άρχιζαν να φωτοβολούν,
ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα προσήλκυαν πολύ μεγαλύτερους
κυνηγούς, οι οποίοι θα τρόμαζαν τον οργανισμό που τους είχε επιτεθεί αρχικά
και θα τον έδιωχναν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαγκτόν, έχοντας
περάσει στο φρεάτιο μέσα από κάποια ρωγμή, βρέθηκε ξαφνικά σε ένα
περιβάλλον όπου το νερό ήταν κατά κύριο λόγο γλυκό, οπότε άρχισε να
εκπέμπει φως πανικόβλητο, καθώς το γλυκό νερό το σκότωνε σιγά σιγά.
«Νομίζω ότι το πλαγκτόν πέθανε».
«Δολοφονήθηκε», σχολίασε περιπαικτικά η Νόρα. «Το έφαγαν οι τάρανδοι
του Αϊ—Βασίλη».
Ο Κόρκι την αγριοκοίταξε. «Είδα κι εγώ το βιοφωσφορισμό, Νόρα».
«Τον είδες πριν πάρεις LSD ή μετά;»
«Γιατί να πούμε ψέματα γι' αυτό το πράγμα;» ρώτησε επιτακτικά ο Κόρκι.
«Οι άντρες λένε ψέματα».
«Ναι, όταν τους ρωτάνε οι γυναίκες τους αν ξενοκοιμήθηκαν, αλλά ποτέ για
το αν είδαν βιοφωσφορίζον πλαγκτόν».
Ο Τόλαντ αναστέναξε. «Νόρα, σίγουρα γνωρίζεις ότι πράγματι ζει πλαγκτόν
στους ωκεανούς κάτω από τους πάγους».
«Μάικ», του απάντησε εκείνη κοιτάζοντας τον αγριεμένη, «σε παρακαλώ μη
μου λες τη δουλειά μου. Για να είμαστε ακριβείς, υπάρχουν περισσότερα από
διακόσια είδη διατομών που ευημερούν κάτω από στρώματα πάγου στον
Αρκτικό Κύκλο. Δεκατέσσερα είδη αυτότροφων νανομαστιγωτών, είκοσι
ετερότροφα μαστιγωτά, είκοσι ετερότροφα δινομαστιγωτά και αρκετά μετάζωα,
μεταξύ των οποίων πολύχαιτοι, αμφίποδα, κωπήποδα, κριλ και ψάρια. Καμιά
απορία;»
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε. «Είναι σαφές ότι ξέρεις περισσότερα από ό,τι εγώ
σχετικά με την αρκτική πανίδα, επίσης συμφωνείς ότι υπάρχουν πολλές μορφές
ζωής κάτω από το σημείο όπου στεκόμαστε. Επομένως προς τι τόσος
σκεπτικισμός όταν σου λέμε ότι είδαμε βιοφωσφορίζον πλαγκτόν;»
«Επειδή, Μάικ, αυτό το φρεάτιο είναι σφραγισμένο. Είναι ένα κλειστό
περιβάλλον όπου υπάρχει μόνο γλυκό νερό. Θα ήταν αδύνατο να φτάσει εδώ
πλαγκτόν από τον ωκεανό!»
«Γεύτηκα αλάτι στο νερό», επέμεινε ο Τόλαντ. «Ήταν ελάχιστο, αλλά
υπήρχε. Με κάποιο τρόπο εισρέει θαλασσινό νερό εδώ μέσα».
«Μάλιστα», σχολίασε ειρωνικά η Νόρα. «Γεύτηκες αλάτι. Έγλειψες το
μανίκι ενός παλιού, μουσκεμένου με ιδρώτα τζάκετ και συμπέρανες ότι τα
δεδομένα από τις ανιχνεύσεις πυκνότητας που έστειλε ο δορυφόρος και από τα
δεκαπέντε διαφορετικά δείγματα που πήραμε από τον πυρήνα του πάγου είναι
ανακριβή».
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Ο Τόλαντ της πρότεινε το μανίκι του τζάκετ του ως απόδειξη.
«Μάικ, δεν πρόκειται να γλείψω το αναθεματισμένο τζάκετ σου». Κοίταξε
μέσα στο φρεάτιο. «Θα μπορούσα να ρωτήσω για ποιο λόγο στίφη αυτού του
υποτιθέμενου πλαγκτόν αποφάσισαν να περάσουν από την υποτιθέμενη
ρωγμή;»
«Η ζέστη;» Ο Τόλαντ έκανε μια πρώτη υπόθεση. «Πολλοί θαλάσσιοι
οργανισμοί έλκονται από τη ζέστη. Όταν εξορύξαμε το μετεωρίτη, τον
θερμάναμε. Το πλαγκτόν ίσως να κινήθηκε ενστικτωδώς προς το προσωρινά
θερμότερο περιβάλλον του φρεατίου».
Ο Κόρκι ένευσε καταφατικά. «Λογικό ακούγεται».
«Λογικό;» Η Νόρα γύρισε τα μάτια της ανάποδα. «Ξέρετε, παρότι στέκομαι
μπροστά σε ένα βραβευμένο αστροφυσικό και ένα διάσημο ωκεανογράφο,
απορώ με το μυαλό που κουβαλάτε. Έχετε σκεφτεί ότι, ακόμη κι αν υπήρχε
κάποια ρωγμή —και σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει—, είναι τελείως
αδύνατο να εισρέει θαλασσινό νερό σε αυτό το φρεάτιο;» Κοίταξε και τους δύο
σαν να είχε μπροστά της ηλίθιους.
«Μα, Νόρα...» πήγε να πει ο Κόρκι.
«Κύριοι! Το σημείο όπου στεκόμαστε βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της
θάλασσας». Χτύπησε τον πάγο με το πόδι της. «Το πιάσατε; Αυτή η μάζα
πάγου είναι τριάντα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Μήπως θυμάστε το μεγάλο
γκρεμό στην άκρη των τραπεζών πάγου; Βρισκόμαστε ψηλότερα από τον
ωκεανό. Ακόμη κι αν υπήρχε κάποιο άνοιγμα σε αυτό το στρώμα πάγου, το
νερό θα έφευγε προς τα κάτω, δε θα ανέβαινε. Κι αυτό οφείλεται σε κάτι που το
λένε βαρύτητα».
Ο Τόλαντ και ο Κόρκι κοιτάχτηκαν.
«Σκατά», είπε ο Κόρκι. «Δεν το σκέφτηκα αυτό».
Η Νόρα έδειξε το γεμάτο με νερό φρεάτιο. «Επίσης, μήπως παρατηρήσατε
ότι το επίπεδο του νερού παραμένει σταθερό;»
Ο Τόλαντ ένιωσε τελείως βλάκας. Η Νόρα είχε απόλυτο δίκιο. Αν υπήρχε
κάποια ρωγμή, το νερό θα στράγγιζε, δε θα ανέβαινε η στάθμη του. Ο Τόλαντ
έμεινε αρκετή ώρα σιωπηλός προσπαθώντας να σκεφτεί τι άλλο μπορούσε να
συμβαίνει.
«Εντάξει». Αναστέναξε. «Προφανώς η θεωρία του ρήγματος δε στέκει.
Όμως είδαμε φαινόμενο βιοφωταύγειας στο νερό. Το μόνο συμπέρασμα είναι
πως το φρεάτιο εξόρυξης δεν είναι κλειστό περιβάλλον. Καταλαβαίνω ότι
μεγάλο μέρος των δεδομένων που συγκέντρωσες για τη χρονολόγηση του
πάγου στηρίζεται στην άποψη ότι ο παγετώνας είναι απολύτως συμπαγής,
όμως...»
«Άποψη;» Ήταν φανερό ότι η Νόρα είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή της.
«Ξεχνάς, Μάικ, ότι δε μιλάμε μόνο για τα δεδομένα που συγκέντρωσα εγώ. Η
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NASA κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα. Όλοι μας επιβεβαιώσαμε ότι ο
παγετώνας αυτός είναι συμπαγής. Δεν υπάρχουν ρωγμές».
Ο Τόλαντ έριξε μια ματιά προς την άλλη πλευρά του θόλου, στο πλήθος που
είχε συγκεντρωθεί γύρω από το μετεωρίτη. «Ό,τι κι αν συμβαίνει, νομίζω ότι
οφείλουμε να ενημερώσουμε το διευθυντή και...»
«Αυτά είναι μαλακίες!» είπε με σφιγμένα δόντια η Νόρα. «Σου λέω ότι αυτή
η παγετώδης συγκέντρωση είναι άψογη. Δεν πρόκειται να ανεχτώ την
αμφισβήτηση των δεδομένων της μελέτης μου επειδή πάθατε ομαδική
παράκρουση κι εσύ άρχισες να γλείφεις τα μανίκια του τζάκετ σου!» Όρμησε
σε μια κοντινή αποθήκη και άρχισε να συγκεντρώνει κάποια εργαλεία. «Θα
πάρω ένα κανονικό δείγμα και θα σου αποδείξω ότι σε αυτό το νερό δεν
περιέχει κανένα ίχνος θαλάσσιου πλαγκτόν — ζωντανού ή νεκρού!»
Η Ρέιτσελ και οι δυο άντρες παρακολουθούσαν τη Νόρα να χρησιμοποιεί ένα
αποστειρωμένο σωληνάκι αναρρόφησης δεμένο σε ένα κομμάτι σπάγκου για να
πάρει δείγμα νερού από το φρεάτιο. Η Νόρα έριξε μερικές σταγόνες σε μια
μικροσκοπική συσκευή που θύμιζε μινιατούρα τηλεσκοπίου. Ύστερα κοίταξε
μέσα από το φακό, στρέφοντας τη συσκευή προς το φως που ερχόταν από την
άλλη πλευρά του θόλου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχε αρχίσει τις βρισιές.
«Χριστός και Παναγία!» Η Νόρα κούνησε τη συσκευή και κοίταξε ξανά.
«Γαμώτο! Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει αυτό το διαθλασίμετρο!»
«Θαλασσινό νερό;» ρώτησε ο Κόρκι φανερά ικανοποιημένος.
Η Νόρα συνοφρυώθηκε. «Μερικώς. Η συσκευή καταγράφει τρία τοις εκατό
θαλασσινό νερό... κάτι που είναι τελείως αδύνατο. Ο παγετώνας αυτός
αποτελείται από σκέτο χιόνι. Γλυκό νερό εκατό τοις εκατό. Δε θα έπρεπε να
υπάρχει ίχνος αλατιού». Η Νόρα μετέφερε το δείγμα σε ένα μικροσκόπιο εκεί
δίπλα και το εξέτασε. Βόγκηξε.
«Πλαγκτόν;» ρώτησε ο Τόλαντ.
«Του γένους G. polyhedra», απάντησε. Η φωνή της ήταν μετρημένη. «Είναι
ένα από τα κοινά είδη πλαγκτού που οι επιστήμονες της ειδικότητας μου
συναντάμε συνήθως στους ωκεανούς κάτω από τράπεζες πάγου». Στράφηκε
στον Τόλαντ. «Είναι νεκρά πλέον. Προφανώς δεν επέζησαν σε ένα περιβάλλον
όπου το θαλασσινό νερό είναι μόλις τρία τοις εκατό».
Οι τέσσερις τους στάθηκαν αμίλητοι για λίγο δίπλα στο βαθύ φρεάτιο.
Η Ρέιτσελ αναρωτήθηκε τι σήμαινε αυτό το παράδοξο για την ανακάλυψη
συνολικά. Το πρόβλημα έμοιαζε ασήμαντο μπροστά στο μέγεθος της
ανακάλυψης του μετεωρίτη, παρ' όλα αυτά, ως αναλύτρια πληροφοριών, η
Ρέιτσελ είχε δει ολόκληρες θεωρίες να καταρρίπτονται βάσει πολύ πιο
ασήμαντων ανακολουθιών.
«Τι τρέχει εδώ;» Η φωνή ακούστηκε σαν μακρινή βροντή.
Όλοι στράφηκαν να κοιτάξουν. Η θηριώδης φιγούρα του διευθυντή της
NASA εμφανίστηκε μέσα από το σκοτάδι.
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«Έχουμε ένα μικρό ζήτημα με το νερό στο φρεάτιο», είπε ο Τόλαντ.
«Προσπαθούμε να το λύσουμε».
Ο Κόρκι ακούστηκε σχεδόν ενθουσιασμένος. «Τα δεδομένα που
συγκέντρωσε η Νόρα είναι μάπα».
«Άντε παράτα μας», ψιθύρισε εκείνη.
Ο διευθυντής πλησίασε συνοφρυωμένος. «Τι πρόβλημα υπάρχει με τα
δεδομένα;»
Ο Τόλαντ αναστέναξε προβληματισμένος. «Εντοπίσαμε θαλασσινό νερό στο
φρεάτιο εξόρυξης σε ποσοστό τρία τοις εκατό, πράγμα που δε συμφωνεί με την
παγετωνολογική έκθεση που αναφέρει ότι ο μετεωρίτης βρέθηκε
εγκλωβισμένος σε έναν αδιάρρηκτο παγετώνα γλυκού νερού». Έκανε μια
παύση. «Βρήκαμε και πλαγκτόν».
Ο Έκστρομ έδειξε σχεδόν θυμωμένος. «Προφανώς αυτό είναι αδύνατο. Δεν
υπάρχει καμία ρωγμή σε αυτό τον παγετώνα. Οι σαρώσεις του δορυφόρου το
επιβεβαίωσαν αυτό. Ο συγκεκριμένος μετεωρίτης βρισκόταν θαμμένος σε έναν
ακέραιο όγκο πάγου».
Η Ρέιτσελ ήξερε ότι ο Έκστρομ είχε δίκιο. Σύμφωνα με την ανίχνευση
ανωμαλιών πυκνότητας που πραγματοποίησε η NASA, ο παγετώνας ήταν
απόλυτα συμπαγής. Ο μετεωρίτης περιβαλλόταν από δεκάδες μέτρα παγωμένου
χιονιού. Δεν υπήρχε καμία ρωγμή. Όμως, καθώς η Ρέιτσελ φανταζόταν τον
τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανίχνευση, μια παράξενη σκέψη της
ήρθε στο μυαλό...
«Επιπλέον», έλεγε ο Έκστρομ, «τα δείγματα που πήρε η δόκτορας Μάνγκορ
από τον πυρήνα του παγετώνα επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για συμπαγή μάζα
πάγου».
«Ακριβώς!» είπε η Νόρα, παρατώντας το διαθλασίμετρο σε έναν πάγκο.
«Διπλή τεκμηρίωση. Δεν υπήρχε καμία αλλοίωση στη συνέχεια του παγετώνα.
Κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία εξήγηση για την παρουσία του
θαλασσινού νερού και του πλαγκτού».
«Όχι ακριβώς», είπε η Ρέιτσελ και η τόλμη με την οποία μίλησε αιφνιδίασε
ακόμη και την ίδια. «Υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα». Η ιδέα της είχε έρθει
από την πιο απίθανη ανάμνηση.
Όλοι είχαν γυρίσει προς το μέρος της και την κοίταζαν με φα—νερό
σκεπτικισμό.
Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. «Υπάρχει μια απολύτως λογική εξήγηση για την
παρουσία του αλατιού και του πλαγκτού». Κοίταξε πειραχτικά τον Τόλαντ.
«Και ειλικρινά, Μάικ, εκπλήσσομαι που δεν το σκέφτηκες».
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42
«ΠΛΑΓΚΤΟΝ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΓΩΣΕΙ μέσα στον παγετώνα;» Ο Κόρκι
Μάρλινσον δε φαινόταν καθόλου πεπεισμένος από την εξήγηση της Ρέιτσελ.
«Δε θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά συνήθως, όταν κάτι παγώνει, πεθαίνει.
Αυτά τα τερατάκια φωσφόριζαν, το θυμάστε;»
«Ξέρεις», του είπε ο Τόλαντ χαμογελώντας εντυπωσιασμένος στη Ρέιτσελ,
«ίσως να έχει δίκιο. Υπάρχουν κάποια είδη που μειώνουν τόσο το βασικό
ρυθμό μεταβολισμού τους, που περνούν σε λανθάνουσα διαβίωση ή και
λαθροβίωση όταν το απαιτεί το περιβάλλον τους. Έκανα μια εκπομπή με αυτό
το θέμα κάποτε».
Η Ρέιτσελ ένευσε. «Είχες δείξει λούτσους που πάγωσαν μέσα σε λίμνες και
έπρεπε να λιώσουν οι πάγοι για να φύγουν. Επίσης αναφέρθηκες σε κάτι
μικροοργανισμούς που λέγονται "βραδυπόροι" ή "βραδυβάμονες" και
αφυδατώθηκαν τελείως στην έρημο, παρέμειναν έτσι επί δεκαετίες κι ύστερα
φούσκωσαν με νερό ξανά όταν άρχισε πάλι να βρέχει».
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά. «Δηλαδή πραγματικά παρακολουθείς την εκπομπή
μου;»
Η Ρέιτσελ ανασήκωσε τους ώμους, κάπως αμήχανη.
«Τι θέλετε να πείτε, κυρία Σέξτον;» ρώτησε επιτακτικά η Νόρα.
«Αυτό που θέλει να πει», παρενέβη ο Τόλαντ, «και που θα έπρεπε να το είχα
σκεφτεί νωρίτερα, είναι ότι ένας από τους οργανισμούς που ανέφερα ως
παράδειγμα σ' εκείνη την εκπομπή ήταν ένα είδος πλαγκτού το οποίο
εγκλωβίζεται στους πολικούς πάγους κάθε χειμώνα, πέφτει σε χειμερία νάρκη
μέσα στον πάγο και περιμένει να έρθει το καλοκαίρι για να φύγει, όταν
μειώνεται το πάχος των πάγων». Ο Τόλαντ έκανε μια παύση. «Δέχομαι ότι το
είδος που ανέφερα στην εκπομπή δεν είναι το βιοφωσφορίζον πλαγκτόν που
είδαμε εδώ, όμως ίσως συνέβη το ίδιο πράγμα».
«Η παρουσία παγωμένου πλαγκτού», συνέχισε η Ρέιτσελ, χαρούμενη που ο
Μάικλ Τόλαντ έδειχνε τόσο ενθουσιασμό για την ιδέα της, «θα μπορούσε να
εξηγεί όλα όσα παρατηρήσαμε εδώ. Κάποια στιγμή στο παρελθόν θα είχαν
δημιουργηθεί ρωγμές στον παγετώνα, οι οποίες γέμισαν με θαλασσινό νερό
πλούσιο σε πλαγκτόν και εν συνεχεία ξαναπάγωσαν. Αν υπάρχουν παγωμένοι
θύλακες θαλασσινού νερού στον παγετώνα; Κι αν αυτοί οι θύλακες περιέχουν
παγωμένο πλαγκτόν; Σκεφτείτε το: ίσως την ώρα που ανεβάζατε τον
πυρακτωμένο μετεωρίτη από τον πάγο, αυτός να πέρασε μέσα από ένα θύλακα
παγωμένου θαλασσινού νερού. Ο θαλασσινός πάγος έλιωσε, ξυπνώντας το
πλαγκτόν από τη χειμερία νάρκη του, δίνοντας το χαμηλό ποσοστό θαλασσινού
νερού που εντοπίσαμε στο γλυκό νερό».
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«Οχ, για όνομα του θεού!» αναφώνησε η Νόρα ξεφυσώντας νευριασμένη.
«Ξαφνικά έγιναν όλοι ειδικοί!»
Και ο Κόρκι, όμως, έδειχνε να μην πείθεται. «Ναι, αλλά δε θα εντόπιζε ο
δορυφόρος τους θύλακες θαλασσινού νερού όταν πραγματοποίησε τις σαρώσεις
πυκνότητας; Εξάλλου ο πάγος από θαλασσινό νερό και ο πάγος από γλυκό νερό
έχουν διαφορετική πυκνότητα».
«Οριακά διαφορετική», είπε η Ρέιτσελ.
«Τέσσερα τοις εκατό είναι σημαντική διαφορά», επέμεινε η Νόρα.
«Ναι, σε ένα εργαστήριο», απάντησε η Ρέιτσελ. «Ο δορυφόρος, όμως,
πραγματοποιεί τις μετρήσεις από ύψος σχεδόν διακοσίων χιλιομέτρων στο
διάστημα. Οι υπολογιστές του σχεδιάστηκαν για να εντοπίζουν προφανείς
διαφορές, όπως αυτές μεταξύ του συμπαγούς και του λιωμένου χιονιού, του
γρανίτη και του ασβεστόλιθου». Στράφηκε στο διευθυντή. «Κάνω λάθος να
υποθέσω πως όταν ο δορυφόρος μετρά την πυκνότητα ενός στρώματος πάγου
πιθανότατα δε διαθέτει την ανάλυση ώστε να κάνει τη διάκριση μεταξύ πάγου
από θαλασσινό και πάγου από γλυκό νερό;»
Ο διευθυντής ένευσε. «Σωστά. Μια διαφορά της τάξης του τέσσερα τοις
εκατό βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες του δορυφόρου.
Οι υπολογιστές του θα έβλεπαν τα δυο είδη πάγου ως ένα και το αυτό».
Το σχόλιο κέντρισε την περιέργεια του Τόλαντ. «Αυτό θα εξηγούσε επίσης
το στατικό επίπεδο του νερού στο φρεάτιο». Κοίταξε τη Νόρα. «Είπες ότι το
είδος του πλαγκτού που εντόπισες στο φρεάτιο ονομάζεται...»
«G. polyhedra», δήλωσε η Νόρα. «Και τώρα αναρωτιέσαι αν το G. polyhedra
είναι δυνατό να πέσει σε χειμερία νάρκη μέσα στον πάγο; Θα χαρείς όταν σου
πω ότι η απάντηση είναι ναι. Φυσικά. To G. polyhedra εντοπίζεται σε μαζικές
συγκεντρώσεις γύρω από επιπλέουσες μάζες πάγου, παρουσιάζει το φαινόμενο
του βιοφωσφορισμού και μπορεί να πέσει σε χειμερία νάρκη μέσα στον πάγο.
Άλλη ερώτηση;»
Οι υπόλοιποι κοιτάχτηκαν. Από τον τόνο της φωνής της Νόρα ήταν φανερό
ότι υπήρχε κάποιο «αλλά», ωστόσο, με όσα τους είπε, στην ουσία επιβεβαίωσε
τη θεωρία της Ρέιτσελ.
«Δηλαδή», ρώτησε διστακτικά ο Τόλαντ, «λες ότι είναι πιθανό, σωστά; Ότι η
θεωρία αυτή έχει βάση;»
«Βέβαια», είπε η Νόρα, «αν είσαι τελείως καθυστερημένος».
Η Ρέιτσελ την αγριοκοίταξε. «Δε σας κατάλαβα;»
Η Νόρα Μάνγκορ την κοίταξε ίσια στα μάτια. «Φαντάζομαι ότι στη δουλειά
σας η ημιμάθεια είναι επικίνδυνο πράγμα, σωστά; Λοιπόν, πιστέψτε με ότι το
ίδιο ισχύει και στην παγετωνολογία». Το βλέμμα της Νόρα πλανήθηκε στο
χώρο, σταματώντας σε καθένα από τα τέσσερα άτομα που στέκονταν γύρω της.
«Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω το θέμα μια για πάντα. Οι παγωμένοι θύλακες
αλμολοίπων, στους οποίους βασίζεται η θεωρία της κυρίας Σέξτον, είναι
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πράγματι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Είναι αυτό που εμείς οι παγετωνολόγοι
ονομάζουμε διάκενα. Τα διάκενα, όμως, δε σχηματίζονται ως θύλακες
θαλασσινού νερού, αλλά μάλλον ως διακλαδωμένα δίκτυα θαλασσινού νερού οι
κλώνοι των οποίων έχουν πάχος ανθρώπινης τρίχας. Αυτός ο μετεωρίτης θα
πρέπει να πέρασε μέσα από ένα απίστευτα πυκνό πλέγμα διάκενων για να
ελευθέρωσε αρκετό θαλασσινό νερό ώστε να αποτελεί το τρία τοις εκατό του
περιεχόμενου ενός φρέατος με τέτοιο βάθος».
Ο Έκστρομ συνοφρυώθηκε. «Δηλαδή είναι πιθανό;»
«Με καμία δύναμη», είπε απλά η Νόρα. «Τελείως αδύνατο, θα είχα εντοπίσει
θύλακες θαλασσινού νερού στα δείγματα πάγου που πήρα από τη μάζα του
παγετώνα».
«Τα δείγματα λαμβάνονται ουσιαστικά από τυχαία σημεία, σωστά;» ρώτησε
η Ρέιτσελ. «Υπάρχει έστω και μία περίπτωση οι θέσεις των συγκεκριμένων
δειγμάτων, απλώς από ατυχία, να μην ήταν αυτές όπου υπήρχε κάποιος
θύλακας θαλασσινού πάγου;»
«Η μία γεώτρηση έγινε κατευθείαν πάνω από το μετεωρίτη. Εν συνεχεία
πήρα πολυάριθμα δείγματα σε απόσταση ελάχιστων μέτρων προς κάθε
κατεύθυνση. Είναι αδύνατο να γίνει λεπτομερέστερος έλεγχος».
«Απλώς ρωτάω».
«Το σκεπτικό σας είναι αβάσιμο», είπε η Νόρα. «Τα διάκενα θαλασσινού
νερού εμφανίζονται μόνο σε εποχικό πάγο, δηλαδή σε πάγο που σχηματίζεται
και λιώνει με τις εποχές. Οι τράπεζες πάγου Μιλν είναι σταθερός πάγος,
πράγμα που σημαίνει ότι σχηματίζεται στα βουνά και διατηρείται μέχρις ότου
αποσπαστεί και πέσει στη θάλασσα. Παρότι θα ήταν ιδιαίτερα βολικό να
δεχτούμε τη θεωρία του παγωμένου πλαγκτού για να εξηγήσουμε αυτό το
μυστηριώδες φαινόμενο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχουν δίκτυα
παγωμένου πλαγκτού κρυμμένα σε αυτό το παγετώνα».
Επικράτησε ξανά σιωπή.
Παρά τον πειστικό αποκλεισμό της θεωρίας του παγωμένου πλαγκτού,
αναλύοντας συστηματικά τα δεδομένα η Ρέιτσελ αρνήθηκε να αποδεχτεί την
απόρριψη. Ενστικτωδώς ήξερε ότι η παρουσία παγωμένου πλαγκτού στο
εσωτερικό του παγετώνα στον οποίο βρισκόταν ήταν η απλούστερη λύση του
γρίφου. Ο νόμος της φειδωλίας, σκέφτηκε. Οι εκπαιδευτές της στην υπηρεσία
είχαν χαράξει αυτό τον τρόπο σκέψης στο υποσυνείδητο της. Όταν υπάρχουν
πολλαπλές απαντήσεις, η απλούστερη είναι συνήθως η σωστή.
Ήταν σαφές ότι για τη Νόρα Μάνγκορ διακυβεύονταν πολλά, αν
αποδεικνυόταν ότι τα δεδομένα που είχε συγκεντρώσει ήταν λανθασμένα. Η
Ρέιτσελ αναρωτήθηκε αν ήταν πιθανό, μόλις η Νόρα είδε το πλαγκτόν, να
συνειδητοποίησε ότι έκανε λάθος όταν ισχυρίστηκε πως ο παγετώνας ήταν
άρρηκτος, επομένως τώρα ίσως προσπαθούσε απλώς να καλύψει τα νώτα της.
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«Το μόνο που ξέρω», είπε η Ρέιτσελ, «είναι ότι μόλις ολοκλήρωσα την
ενημέρωση ολόκληρου του προσωπικού του Λευκού Οίκου και τους είπα ότι
αυτός ο μετεωρίτης ανακαλύφθηκε εγκλωβισμένος σε ένα ανέγγιχτο στρώμα
πάγου και ότι βρισκόταν εκεί, μακριά από κάθε εξωγενή επίδραση, από το
1716, όταν και αποσπάστηκε από έναν περίφημο μετεωρίτη που ονομάζεται
Μετεωρίτης Γιούνγκερσολ. Αυτό το γεγονός φαίνεται ότι τώρα τίθεται υπό
αμφισβήτηση».
Ο διευθυντής της NASA παρέμενε σιωπηλός, φανερά προβληματισμένος.
Ο Τόλαντ ξερόβηξε για να καθαρίσει το λαιμό του. «Πρέπει να συμφωνήσω
με τη Ρέιτσελ. Υπήρχε θαλασσινό νερό και πλαγκτόν στο φρεάτιο. Όποια κι αν
είναι η εξήγηση, το βέβαιο είναι ότι το φρεάτιο εξόρυξης δεν αποτελεί κλειστό
περιβάλλον. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο».
Ο Κόρκι έδειχνε ανήσυχος. «Κοιτάξτε, παιδιά, δε θέλω να δώσω την
εντύπωση σπασίκλα αστροφυσικού, όμως στο πεδίο μου, όταν κάνουμε λάθος
υπολογισμούς, συνήθως μιλάμε για μια απόκλιση δισεκατομμυρίων χρόνων.
Έχει τόση σημασία αυτό το προβληματάκι με το ελάχιστο θαλασσινό νερό και
το πλαγκτόν; θέλω να πω, η τελειότητα του πάγου στο εσωτερικό του οποίου
βρέθηκε ο μετεωρίτης δεν επηρεάζει τον ίδιο το μετεωρίτη, σωστά; Εξάλλου
έχουμε τα απολιθώματα. Κανείς δεν αμφισβητεί τη δική τους αυθεντικότητα.
Αν αποδειχτεί ότι κάναμε κάποιο λάθος με την ανάλυση της ποιότητας του
πάγου, κανείς δεν πρόκειται να δώσει σημασία. Το μόνο που θα ενδιαφέρει τον
κόσμο είναι πως ανακαλύψαμε αποδείξεις ότι υπάρχει ζωή σε κάποιο άλλο
πλανήτη».
«Λυπάμαι, δόκτορα Μάρλινσον», είπε η Ρέιτσελ, «αλλά ως επαγγελματίας
αναλύτρια πληροφοριών είμαι υποχρεωμένη να διαφωνήσω. Το παραμικρό
σφάλμα στα δεδομένα που θα παρουσιάσει απόψε η NASA είναι ικανό να θέσει
υπό
αμφισβήτηση
τη
συνολική
εγκυρότητα
της
ανακάλυψης.
Συμπεριλαμβανομένης της αυθεντικότητας των απολιθωμάτων».
Ο Κόρκι έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Τι είναι αυτά που λέτε; Η
αυθεντικότητα των απολιθωμάτων είναι αναμφισβήτητη!»
«Εγώ το ξέρω αυτό. Κι εσείς το ξέρετε. Όμως αν η κοινή γνώμη καταλάβει
ότι η NASA έδωσε εν γνώσει της αμφισβητούμενα στοιχεία όσον αφορά την
ποιότητα του πάγου, θα αρχίσει αμέσως να αναρωτιέται τι άλλα ψέματα είπε».
Η Νόρα έκανε ένα βήμα μπροστά, με μάτια που γυάλιζαν. «Τα δεδομένα που
συγκέντρωσα δεν αμφισβητούνται». Στράφηκε προς το διευθυντή. «Μπορώ να
σας αποδείξω, με κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν υπάρχει κανένας θύλακας
αλμολοίπων εγκλωβισμένος σε αυτές τις τράπεζες πάγου!»
Ο διευθυντής έμεινε να την κοιτάζει. «Πώς;»
Η Νόρα περιέγραψε το σχέδιο της. Όταν ολοκλήρωσε, η Ρέιτσελ όφειλε να
παραδεχτεί ότι η σκέψη ακουγόταν λογική.
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Ο διευθυντής δε φαινόταν εξίσου πεπεισμένος. «Και τα αποτελέσματα θα
είναι οριστικά;»
«Εκατό τοις εκατό», διαβεβαίωσε η Νόρα. «Αν υπάρχει έστω και ένα
γραμμάριο παγωμένου θαλασσινού νερού σε οποιοδήποτε σημείο κοντά στο
φρεάτιο του μετεωρίτη, θα το δείτε. Ο εξοπλισμός που διαθέτω θα αποκαλύψει
ακόμη και απειροελάχιστα σταγονίδια».
Το μέτωπο του διευθυντή ζάρωσε. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η συνέντευξη
Τύπου ξεκινά σε λίγες ώρες».
«Θα έχω επιστρέψει σε είκοσι λεπτά».
«Πόσο είπατε ότι πρέπει να απομακρυνθείτε από το θόλο;»
«Όχι πολύ. Διακόσια μέτρα είναι αρκετά».
Ο Έκστρομ κούνησε το κεφάλι. «Είστε βέβαιη ότι είναι ασφαλές κάτι
τέτοιο;»
«Θα πάρω φωτοβολίδες», απάντησε η Νόρα. «Εξάλλου θα έρθει και ο Μάικ
μαζί μου».
Ο Τόλαντ σήκωσε απότομα το κεφάλι του. «Θα έρθω κι εγώ;»
«Ναι, και θα πεις κι ένα τραγούδι, Μάικ! Θα είμαστε δεμένοι μεταξύ μας. Θα
χρειαστώ δυο γερά μπράτσα αν δυναμώσει ο αέρας».
«Ναι, αλλά...»
«Έχει δίκιο», είπε ο διευθυντής στον Τόλαντ. «Εφόσον βγει έξω, δε γίνεται
να πάει μόνη της. θα έστελνα μερικούς από τους δικούς μου μαζί της, αλλά, για
να είμαι ειλικρινής, προτιμώ να κρατήσω το θέμα με το πλαγκτόν μεταξύ μας
μέχρι να ξέρουμε με βεβαιότητα αν έχουμε πρόβλημα ή όχι».
Ο Τόλαντ συμφώνησε με ένα διστακτικό νεύμα.
«Θα ήθελα να πάω κι εγώ», είπε η Ρέιτσελ.
Η Νόρα στράφηκε προς το μέρος της σαν κόμπρα. «Καλά, κάνε όνειρα».
«Ξέρετε», είπε ο διευθυντής, σαν να του είχε έρθει μόλις μια ιδέα, «νομίζω
ότι θα ένιωθα πιο ήσυχος αν χρησιμοποιούσαμε τον κλασικό τετραπλό
σχηματισμό. Αν πάτε μόνο οι δύο σας και ο Μάικ γλιστρήσει, θα είναι αδύνατο
να τον συγκρατήσεις, Νόρα. Είναι πολύ ασφαλέστερο με τέσσερα άτομα παρά
με δύο». Έκανε μια παύση, κατόπιν έστρεψε το βλέμμα του στον Κόρκι. «Αυτό
σημαίνει ότι ο τέταρτος της συντροφιάς θα είστε εσείς ή ο δόκτορας Μινγκ». Ο
Έκστρομ κοίταξε τριγύρω. «Αλήθεια, πού βρίσκεται ο δόκτορας Μινγκ;»
«Δεν τον έχω δει εδώ και ώρα», είπε ο Τόλαντ. « Ίσως πήγε να πάρει έναν
υπνάκο».
Ο Έκστρομ στράφηκε στον Κόρκι. «Δόκτορα Μάρλινσον, δε μπορώ να σας
υποχρεώσω να πάτε μαζί τους, όμως...»
«Εντάξει, κανένα πρόβλημα», είπε ο Κόρκι. «Άλλωστε τα πάμε τόσο καλά
όλοι μας μεταξύ μας».
«Όχι!» αναφώνησε η Νόρα. «Τέσσερα άτομα θα είναι καθυστέρηση. Θα
πάμε μόνοι μας εγώ κι ο Μάικ».
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«Δεν πρόκειται να πάτε μόνοι σας». Ο τόνος του διευθυντή έδειχνε ότι δεν
επρόκειτο να το συζητήσει. «Υπάρχει λόγος που οι ομάδες είναι τετραμελείς,
και εφόσον αποφασίσαμε να βγείτε έξω, η επιχείρηση θα γίνει με τη
μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζομαι είναι ένα
ατύχημα λίγες ώρες πριν από τη μεγαλύτερη συνέντευξη Τύπου στην ιστορία
της NASA».

43
Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ ένιωθε έντονη ανησυχία καθώς καθόταν στο δωμάτιο
όπου εργαζόταν η Μάρτζορι Τεντς. Η ατμόσφαιρα του χώρου ήταν βαριά. Τι
μπορεί να θέλει αυτή η γυναίκα από μένα; Πίσω από το μοναδικό γραφείο που
υπήρχε εκεί μέσα, η Τεντς ήταν ακουμπισμένη χαλαρά στην πλάτη της
καρέκλας της τα σκληρά χαρακτηριστικά του προσώπου της έμοιαζαν να
ακτινοβολούν ικανοποίηση απέναντι στη φανερή αμηχανία της Γκάμπριελ.
«Σε ενοχλεί ο καπνός;» ρώτησε η Τεντς, χτυπώντας το κάτω μέρος του
πακέτου της για να βγάλει άλλο ένα τσιγάρο.
«Όχι», είπε ψέματα η Γκάμπριελ.
Η Τεντς άναβε ήδη το τσιγάρο της ούτως ή άλλως. «Εσύ και ο υποψήφιος για
τον οποίο εργάζεσαι δείξατε έντονο ενδιαφέρον για τη NASA σε αυτή την
προεκλογική εκστρατεία».
«Είναι γεγονός», έκανε απότομα η Γκάμπριελ, χωρίς να προσπαθήσει να
κρύψει το θυμό της, «κι αυτό χάρη στη δημιουργική ενθάρρυνση που είχαμε,
θα ήθελα μια εξήγηση».
Η Τεντς σούφρωσε τα χείλη της, δήθεν αθώα. «θέλεις να μάθεις γιατί σου
έστελνα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πολεμοφόδια για την επίθεση σας
κατά της NASA;»
«Οι πληροφορίες που μου στείλατε έβλαψαν τον Πρόεδρο που υπηρετείτε».
«Βραχυπρόθεσμα, ναι».
Ο τόνος της Τεντς έκανε την Γκάμπριελ να νιώσει ανασφάλεια. «Τι σημαίνει
αυτό;»
«Ηρέμησε, Γκάμπριελ. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα μου δεν άλλαξαν
ουσιαστικά την κατάσταση. Ο γερουσιαστής Σέξτον είχε ξεκινήσει την επίθεση
του πολύ πριν αναμειχθώ εγώ. Απλώς τον βοήθησα να εστιάσει καλύτερα. Να
αποκρυσταλλώσει τη θέση του».
«Να αποκρυσταλλώσει τη θέση του;»
«Ακριβώς». Η Τεντς χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας μια κιτρινισμένη
οδοντοστοιχία. «Κάτι το οποίο, οφείλω να ομολογήσω, έκανε με μεγάλη
επιτυχία σήμερα το απόγευμα στο CNN».
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Η Γκάμπριελ θυμήθηκε την αντίδραση του γερουσιαστή στην ερώτηση της
Τεντς που είχε στόχο να τον υποχρεώσει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση.
Ναι, θα ζητούσα τον τερματισμό της λειτουργίας της NASA.
Ο Σέξτον είχε βρεθεί στριμωγμένος, αλλά βγήκε από τη δύσκολη θέση με
μια επιθετική κίνηση. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ή μήπως όχι; Κρίνοντας από το
γεμάτο ικανοποίηση ύφος της Τεντς, η Γκάμπριελ υποπτεύτηκε ότι υπήρχε κάτι
που δε γνώριζε.
Η Τεντς σηκώθηκε όρθια ξαφνικά και η ψηλόλιγνη σιλουέτα της κυριάρχησε
στο στενό χώρο. Με το τσιγάρο στα χείλη, πήγε σε ένα εντοιχισμένο
χρηματοκιβώτιο, πήρε ένα χοντρό καφέ φάκελο, επέστρεψε στο γραφείο και
κάθισε στη θέση της.
Η Γκάμπριελ κοίταξε το φουσκωμένο φάκελο.
Η Τεντς χαμογέλασε, κρατώντας το φάκελο στα γόνατα της όπως ένας
χαρτοπαίκτης κρατά φουλ ρουαγιάλ. Τα κιτρινισμένα από τη νικοτίνη
ακροδάχτυλά της χάιδεψαν τη γωνία του φακέλου, προκαλώντας έναν
ενοχλητικό επαναλαμβανόμενο ήχο, σαν να απολάμβαναν την αναμονή.
Η Γκάμπριελ ήξερε ότι ήταν απλώς οι ενοχές της που προκαλούσαν εκείνες
τις σκέψεις, όμως το πρώτο πράγμα που φοβήθηκε ήταν ότι ο φάκελος περιείχε
αποδείξεις της ανάρμοστης σχέσης της με το γερουσιαστή. Είναι γελοίο,
σκέφτηκε. Η μία και μοναδική φορά που είχε ενδώσει ήταν αργά ένα βράδυ στο
κλειδωμένο γραφείο του γερουσιαστή. Εξάλλου, αν ο Λευκός Οίκος διέθετε
πράγματι τέτοιες αποδείξεις, θα είχε φροντίσει να διαρρεύσουν ήδη στον Τύπο.
Μπορεί να έχουν τις υποψίες τους, σκέφτηκε η Γκάμπριελ, όμως δεν έχουν
αποδείξεις.
Η Τεντς έσβησε το τσιγάρο της. «Γκάμπριελ, ίσως να μην το γνωρίζεις, όμως
έχεις βρεθεί στο επίκεντρο μιας μάχης που εκτυλίσσεται παρασκηνιακά στην
Ουάσινγκτον από το 1996».
Αυτό το προοίμιο ήταν τελείως διαφορετικό από ό,τι είχε φανταστεί η
Γκάμπριελ. «Δε σας καταλαβαίνω».
Η Τεντς άναψε κι άλλο τσιγάρο. Τα λεπτά χείλη της σφίχτηκαν γύρω του και
η κάφτρα έγινε κατακόκκινη. «Τι ξέρεις για ένα νομοσχέδιο που ονομάζεται
Πράξη Προώθησης Εμπορευματοποίησης Διαστήματος;»
Η Γκάμπριελ πρώτη φορά το άκουγε. Ανασήκωσε τους ώμους, έχοντας τα
χαμένα.
«Σοβαρά;» είπε η Τεντς. «Δεν το περίμενα, ιδίως αν λάβω υπόψη μου την
πολιτική πλατφόρμα του υποψηφίου για τον οποίο εργάζεσαι. Το νομοσχέδιο
αυτό προτάθηκε το 1996 από το γερουσιαστή Γουόκερ. Ουσιαστικά το
νομοσχέδιο υποστηρίζει ότι η NASA απέτυχε να κάνει οτιδήποτε αξιόλογο
μετά τις επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη. Προτείνει την ιδιωτικοποίηση
της διαστημικής υπηρεσίας με την άμεση πώληση των περιουσιακών της
στοιχείων σε ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την αεροδιαστημική, ώστε
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να δοθεί η ευκαιρία στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς να εξερευνήσει το
διάστημα αποτελεσματικότερα, ανακουφίζοντας τους φορολογουμένους από το
βάρος της χρηματοδότησης της NASA».
Η Γκάμπριελ είχε ακούσει ότι οι επικριτές της NASA είχαν προτείνει την
ιδιωτικοποίηση ως μια λύση στα προβλήματα της διαστημικής υπηρεσίας, όμως
δε γνώριζε ότι η σκέψη είχε πάρει τη μορφή ψηφισθέντος νομοσχεδίου.
«Αυτό το νομοσχέδιο για την εμπορευματοποίηση της εξερεύνησης του
διαστήματος», συνέχισε η Τεντς, «έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση στο
Κονγκρέσο τέσσερις φορές. Είναι παρόμοιο με τα νομοσχέδια που οδήγησαν
στην επιτυχή ιδιωτικοποίηση κρατικών βιομηχανιών όπως αυτή της παραγωγής
ουρανίου. Το Κονγκρέσο ενέκρινε το νομοσχέδιο και τις τέσσερις φορές που
κατατέθηκε ενώπιον του. Ευτυχώς ο Λευκός Οίκος άσκησε βέτο σε όλες τις
περιπτώσεις. Ο Ζάκαρι Χέρνεϊ χρειάστηκε να ασκήσει βέτο δύο φορές».
«Τι θέλετε να πείτε;»
«Θέλω να πω ότι εφόσον ο γερουσιαστής Σέξτον εκλεγεί στο αξίωμα του
Προέδρου, είναι βέβαιο ότι θα υποστηρίξει το νομοσχέδιο. Έχω λόγους να
πιστεύω ότι ο Σέξτον δε θα έχει κανέναν ενδοιασμό να ξεπουλήσει τα
περιουσιακά στοιχεία της NASA σε ιδιώτες με την πρώτη ευκαιρία που θα του
δοθεί. Με λίγα λόγια, ο υποψήφιος για λογαριασμό του οποίου εργάζεσαι θα
προτιμούσε την ιδιωτικοποίηση απ' το να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την
εξερεύνηση του διαστήματος με χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων».
«Απ' όσο γνωρίζω, ο γερουσιαστής ουδέποτε σχολίασε δημόσια αυτό το
νομοσχέδιο».
«Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, καθώς γνωρίζεις τις πολιτικές του απόψεις,
υποθέτω ότι δε θα σου προκαλούσε έκπληξη αν μάθαινες ότι το υποστηρίζει».
«Το σύστημα της ελεύθερης αγοράς συνήθως προωθεί την
αποτελεσματικότητα».
«Θα θεωρήσω ότι αυτό σημαίνει ναι». Η Τεντς την κοίταξε στα μάτια.
«Δυστυχώς η ιδιωτικοποίηση της NASA είναι φρικτή ιδέα, και υπάρχουν
άπειροι λόγοι για τους οποίους όλες οι κυβερνήσεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες
με αυτό το νομοσχέδιο υποχρεώθηκαν να ασκήσουν βέτο».
«Έχω ακούσει τα επιχειρήματα κατά της ιδιωτικοποίησης του διαστήματος»,
είπε η Γκάμπριελ, «και αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σας».
«Ώστε έτσι;» Η Τεντς έγειρε προς το μέρος της. «Ποια επιχειρήματα έχεις
ακούσει;»
Η Γκάμπριελ αναδεύτηκε ανήσυχα στην καρέκλα της. «Κυρίως τους
γνωστούς ακαδημαϊκούς φόβους, ότι δηλαδή, εφόσον ιδιωτικοποιήσουμε τη
NASA, θα εγκαταλειφθεί πολύ σύντομα η προσπάθεια κατάκτησης της
επιστημονικής γνώσης του διαστήματος και θα δώσει τη θέση της σε
δραστηριότητες που θα έχουν στόχο το κέρδος».
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«Αυτό είναι αλήθεια. Η επιστήμη του διαστήματος θα πάθαινε ανακοπή
καρδιάς. Αντί να δαπανούν χρήματα για τη μελέτη του σύμπαντος, οι ιδιωτικές
διαστημικές εταιρείες θα εξόρυσσαν πολύτιμα μέταλλα από αστεροειδείς, θα
κατασκεύαζαν ξενοδοχεία για τους τουρίστες του διαστήματος και θα παρείχαν
εμπορικές υπηρεσίες για να βάλουν δορυφόρους σε τροχιά. Για ποιο λόγο οι
εταιρείες αυτές θα έμπαιναν στον κόπο να διερευνήσουν τη γέννηση του
σύμπαντος τη στιγμή που θα τους στοίχιζε δισεκατομμύρια χωρίς να υπάρχει
προοπτική οικονομικού οφέλους;»
«Δε θα το έκαναν», παραδέχτηκε η Γκάμπριελ. «θα μπορούσαμε όμως να
εξασφαλίσουμε κάποια κονδύλια για την προώθηση της μελέτης του
διαστήματος προκειμένου να χρηματοδοτούνται επιστημονικές αποστολές».
«Υπάρχει ήδη αυτό το σύστημα. Ονομάζεται NASA».
Η Γκάμπριελ σώπασε.
«Η εγκατάλειψη της επιστήμης χάριν του κέρδους είναι ένα παράπλευρο
ζήτημα», είπε η Τεντς. «Σχεδόν ασήμαντο σε σχέση με το απόλυτο χάος που θα
επικρατούσε, αν επιτρέπαμε στον ιδιωτικό τομέα να κινηθεί ανεξέλεγκτα στο
διάστημα. Θα ζούσαμε την Άγρια Δύση για δεύτερη φορά. Θα βλέπαμε νέους
σκαπανείς να διεκδικούν την κυριότητα περιοχών της Σελήνης και ολόκληρων
αστεροειδών και να προστατεύουν τα συμφέροντα τους με τη βία. Έχω ακούσει
προτάσεις από εταιρείες που θέλουν να στήσουν διαφημιστικές πινακίδες με
φώτα νέον στη Σελήνη που θα προβάλλουν διαφημίσεις στο νυχτερινό ουρανό.
Έχω διαβάσει επιχειρηματικά σχέδια για διαστημικά ξενοδοχεία και τουριστικά
αξιοθέατα, σύμφωνα με τα οποία τα απορρίμματα από τη λειτουργία τους θα
εκτοξεύονται στο κενό, δημιουργώντας σωρούς σκουπιδιών που θα κινούνται
σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας. Χτες, μάλιστα, διάβασα μια πρόταση
κάποιας εταιρείας που θέλει να μετατρέψει το διάστημα σε μαυσωλείο,
στέλνοντας τους νεκρούς σε τροχιά γύρω από τη Γη. Φαντάζεσαι τους
τηλεπικοινωνιακούς μας δορυφόρους να συγκρούονται με πτώματα; Την
περασμένη βδομάδα ένας δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος μιας
εταιρείας καθόταν εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα και μου εξηγούσε το σχέδιο του
για μια αποστολή που θα έφερνε έναν αστεροειδή πιο κοντά στη Γη με σκοπό
να εξορυχθούν τα πολύτιμα μέταλλα του υπεδάφους του. Υποχρεώθηκα,
μάλιστα, να υπενθυμίσω σ' αυτό τον τύπο ότι το να σύρεις αστεροειδείς κοντά
στην τροχιά του πλανήτη είναι πιθανό να προκαλέσει κατακλυσμιαία
καταστροφή! Γκάμπριελ, σε διαβεβαιώνω ότι, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο,
τα στίφη που θα σπεύσουν στο διάστημα δε θα είναι ιδεαλιστές επιστήμονες.
Θα είναι επιχειρηματίες, πλούσιοι και στενόμυαλοι».
«Πειστικά επιχειρήματα», είπε η Γκάμπριελ. «Είμαι βέβαιη ότι ο
γερουσιαστής θα τα ζύγιζε προσεκτικά αν βρισκόταν κάποια στιγμή στη θέση
να κρίνει την τύχη του νομοσχεδίου. Θα μπορούσα να ρωτήσω τι σχέση έχουν
όλα αυτά μ' εμένα;»
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Το βλέμμα της Τεντς σκλήρυνε πίσω από τον καπνό του τσιγάρου της.
«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να φτιάξουν περιουσίες στο
διάστημα, και το πολιτικό τους λόμπι επιχειρεί να βγάλει από τη μέση κάθε
εμπόδιο και να ανοίξει το δρόμο για την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή του. Το
δικαίωμα άσκησης βέτο από τον Πρόεδρο της χώρας είναι το τελευταίο εμπόδιο
απέναντι στην ιδιωτικοποίηση... απέναντι στην απόλυτη αναρχία που θα
επικρατούσε στο διάστημα».
«Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, αξίζουν συγχαρητήρια στον Ζακ Χέρνεϊ
που άσκησε βέτο στο νομοσχέδιο».
«Φοβάμαι ότι ο υποψήφιος που υποστηρίζεις δε θα επιδείξει την ίδια
φρόνηση, εφόσον εκλεγεί».
«Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πως ο γερουσιαστής θα εξέταζε προσεκτικά όλες
τις παραμέτρους, εάν καλούνταν μια δεδομένη στιγμή να κρίνει την τύχη του
νομοσχεδίου».
Η Τεντς δεν έδειξε να πείθεται. «Γνωρίζεις τι ποσά διαθέτει ο γερουσιαστής
Σέξτον για τη διαφήμιση της προεκλογικής του εκστρατείας;»
Η ερώτηση φάνηκε άσχετη. «Αυτά τα στοιχεία έχουν δοθεί ήδη στη
δημοσιότητα».
«Περισσότερα από τρία εκατομμύρια δολάρια το μήνα».
Η Γκάμπριελ ανασήκωσε τους ώμους. «Για να το λέτε εσείς». Το νούμερο
δεν απείχε από την πραγματικότητα.
«Είναι πολλά χρήματα, δε νομίζεις;»
«Έχει πολλά χρήματα και τα διαθέτει αναλόγως».
«Ναι, προετοιμάστηκε κατάλληλα. Ή μάλλον, σχεδίασε τον κατάλληλο
γάμο». Η Τεντς έκανε μια παύση για να φυσήξει τον καπνό του τσιγάρου της.
«Πολύ κρίμα αυτό που συνέβη στη σύζυγο του την Κάθριν. Του στοίχισε
πολύ». Ακολούθησε ένας μελοδραματικός αναστεναγμός, φανερά προσποιητός.
«Δεν έχει πολύ καιρό που πέθανε, κάνω λάθος;»
«Πείτε αυτό που θέλετε, αλλιώς φεύγω».
Ο ξερόβηχας της Τεντς τράνταξε το γραφείο. Άπλωσε το χέρι της να πιάσει
τον παραφουσκωμένο καφέ φάκελο. Έβγαλε μια μικρή δέσμη συρραμμένων
χαρτιών και την έδωσε στην Γκάμπριελ: «Τα οικονομικά στοιχεία του Σέξτον».
Η Γκάμπριελ κοίταξε τα έγγραφα και έμεινε έκπληκτη. Τα αρχεία κάλυπταν
αρκετά χρόνια. Παρότι η Γκάμπριελ δε γνώριζε λεπτομέρειες για τα οικονομικά
του Σέξτον, διαισθάνθηκε ότι τα στοιχεία που κρατούσε ήταν γνήσια:
τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, δάνεια, μετοχές, ακίνητα, χρέη,
κέρδη και ζημίες. «Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Που τα βρήκατε;»
«Δε σε αφορά ποιες είναι οι πηγές μου. Όμως, αν διαθέσεις λίγο χρόνο για να
μελετήσεις τα νούμερα, θα δεις ότι ο γερουσιαστής Σέξτον δε διαθέτει τα
χρήματα που δαπανά αυτή την περίοδο. Μετά το θάνατο της Κάθριν
κατασπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς σε λάθος επενδύσεις και

[149]

σε διάφορες πολυτέλειες για τον ίδιο, ενώ εξασφάλισε μια σχεδόν βέβαιη νίκη
στις προκριματικές εκλογές του κόμματος του. Εδώ και έξι μήνες ο
γερουσιαστής σου έχει χρεοκοπήσει».
Η Γκάμπριελ θεώρησε ότι η Τεντς μπλόφαρε. Αν ο Σέξτον είχε χρεοκοπήσει,
σίγουρα δεν το έδειχνε. Αγόραζε όλο και περισσότερο διαφημιστικό
τηλεοπτικό χρόνο κάθε βδομάδα που περνούσε.
«Αυτή τη στιγμή», συνέχισε η Τεντς, «ο γερουσιαστής σου ξοδεύει τέσσερις
φορές περισσότερα χρήματα από τον Πρόεδρο. Και δεν έχει προσωπική
περιουσία».
«Δεχόμαστε πολλές δωρεές».
«Ναι. Μάλιστα κάποιες από αυτές είναι νόμιμες».
Η Γκάμπριελ την κοίταξε απότομα. «Δεν κατάλαβα;»
Η Τεντς έγειρε πάνω στο γραφείο και η Γκάμπριελ μύρισε τη νικοτίνη στην
ανάσα της. «Γκάμπριελ Ας, θα σου κάνω μια ερώτηση και θα πρότεινα να
σκεφτείς πολύ προσεκτικά πριν απαντήσεις. Θα μπορούσε να επηρεάσει το αν
θα περάσεις τα επόμενα χρόνια στη φυλακή ή όχι. Γνωρίζεις ότι ο
γερουσιαστής Σέξτον δωροδοκείται με τεράστια χρηματικά ποσά από
αεροδιαστημικές εταιρείες οι οποίες θα κερδίσουν δισεκατομμύρια σε
περίπτωση ιδιωτικοποίησης της NASA;»
Η Γκάμπριελ την κοίταξε εμβρόντητη, αδυνατώντας να πιστέψει στ' αφτιά
της. «Η κατηγορία αυτή είναι τελείως παράλογη!»
«Μου λες δηλαδή ότι δε γνωρίζεις γι' αυτές τις δραστηριότητες του
γερουσιαστή;»
«Νομίζω ότι θα το ήξερα αν ο γερουσιαστής δεχόταν δωρεές του μεγέθους
που ισχυρίζεστε».
Η Τεντς χαμογέλασε ψυχρά. «Γκάμπριελ, καταλαβαίνω ότι ο γερουσιαστής
Σέξτον σου έδειξε πολλά απ' τον εαυτό του, όμως σε διαβεβαιώνω ότι
υπάρχουν πολλά άλλα που δε γνωρίζεις γι' αυτό τον άνθρωπο».
Η Γκάμπριελ σηκώθηκε όρθια. «Η συνάντηση αυτή έληξε».
«Αντίθετα», είπε η Τεντς αδειάζοντας το υπόλοιπο περιεχόμενο του φακέλου
πάνω στο γραφείο. «Αυτή η συνάντηση μόλις άρχισε».

44
Μέσα ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΟ, η Ρέιτσελ Σέξτον ένιωθε σαν αστροναύτης
καθώς φορούσε μία από τις μικροκλιματικές στολές επιβίωσης τύπου Mark IX
που διέθετε η NASA. Η μαύρη μονοκόμματη φόρμα με την κουκούλα θύμιζε
στολή δύτη. Το διπλό αφρώδες υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένη ήταν
εφοδιασμένο με δίκτυο εύκαμπτων σωληνώσεων, μέσω των οποίων
διοχετευόταν ένα παχύρρευστο τζελ που βοηθούσε το άτομο που φορούσε τη
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στολή να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος του τόσο σε θερμά όσο και σε
ψυχρά περιβάλλοντα.
Τη στιγμή που η Ρέιτσελ φορούσε την εφαρμοστή κουκούλα στο κεφάλι της,
τα μάτια της έπεσαν στο διευθυντή της NASA. Θύμιζε αμίλητο φρουρό δίπλα
στην πόρτα, καθώς ήταν φανερά δυσαρεστημένος με την αναγκαιότητα αυτής
της αποστολής.
Η Νόρα Μάνγκορ μουρμούριζε βρομόλογα ενώ βοηθούσε τους υπόλοιπους
να φορέσουν τις στολές τους. «Πάρε κι εσύ μία, χοντρούλη μου», είπε
πετώντας, στον Κόρκι τη στολή του.
Ο Τόλαντ είχε σχεδόν φορέσει τη δική του.
Μόλις η Ρέιτσελ έκλεισε το φερμουάρ της, η Νόρα βρήκε τη βαλβίδα στο
πλάι της στολής και τη σύνδεσε με ένα σωλήνα που ξεκινούσε από ένα ασημί
δοχείο που θύμιζε μεγάλη φιάλη δύτη.
«Εισπνοή», είπε η Νόρα ανοίγοντας τη βαλβίδα.
Η Ρέιτσελ άκουσε ένα μακρόσυρτο ήχο σαν σφύριγμα και αισθάνθηκε το
τζελ να γεμίζει τη στολή της. Το ειδικό αφρώδες υλικό διογκώθηκε και η στολή
εφάρμοσε τέλεια στο σώμα της, κολλώντας στα ρούχα που φορούσε από μέσα.
Η όλη αίσθηση έμοιαζε με το να βάζεις το χέρι σου μέσα στο νερό φορώντας
λαστιχένιο γάντι. Καθώς η κουκούλα φούσκωσε γύρω από το κεφάλι της, πίεσε
τα αφτιά της έτσι που όλοι οι ήχοι ακούγονταν πνιχτοί. Βρίσκομαι μέσα σ ένα
κουκούλι.
«Το καλύτερο μ' αυτή τη στολή», είπε η Νόρα, «είναι η επένδυση της.
Μπορείς να πέσεις με τον κώλο κάτω και δε θα καταλάβεις τίποτα».
Η Ρέιτσελ δεν είχε λόγο να αμφιβάλλει. Ένιωθε σαν να ήταν παγιδευμένη
στο εσωτερικό ενός φουσκωτού στρώματος.
Η Νόρα έδωσε στη Ρέιτσελ μια σειρά εργαλείων — μια σκαπάνη πάγου,
σούστες και κλιπ, τα οποία εκείνη κρέμασε στη ζώνη εξάρτυσης στη μέση της.
«Όλ' αυτά;» ρώτησε η Ρέιτσελ κοιτάζοντας τον εξοπλισμό. «Για να πάμε
διακόσια μέτρα πιο κάτω;»
Η Νόρα την κοίταξε με μισόκλειστα μάτια. «Θέλετε να έρθετε ή όχι;»
Ο Τόλαντ ένευσε καθησυχαστικά στη Ρέιτσελ. «Η Νόρα είναι απλώς
προσεκτική».
Ο Κόρκι σύνδεσε τη βαλβίδα στο δοχείο που περιείχε το τζελ και φούσκωσε
τη στολή του, δείχνοντας να το διασκεδάζει. «Νιώθω λες και φοράω ένα
γιγάντιο προφυλακτικό».
Η Νόρα βόγκηξε αηδιασμένη. «Σιγά τ' αβγά, μεγάλε εραστή».
Ο Τόλαντ κάθισε κάτω δίπλα στη Ρέιτσελ. Της χαμογέλασε αδύναμα, καθώς
εκείνη φορούσε τις μπότες της και περνούσε τα ειδικά καρφιά στα πέλματα.
«Σίγουρα θέλεις να έρθεις;» Το βλέμμα του φανέρωνε ένα προστατευτικό
ενδιαφέρον που άγγιξε τη Ρέιτσελ.
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Εκείνη ένευσε καταφατικά, παρότι αισθανόταν μια εντεινόμενη ανησυχία.
Διακόσια μέτρα... δεν είναι τίποτα. «Κι εσύ που νόμιζες ότι η περιπέτεια είναι
μόνο στην ανοιχτή θάλασσα».
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά και συνέχισε να μιλάει ενώ στερέωνε τα καρφιά
στις δικές του μπότες. «Αποφάσισα ότι το νερό σε υγρή κατάσταση μου αρέσει
πολύ περισσότερο από τον πάγο».
«Εγώ δεν τα πάω ιδιαίτερα καλά με κανένα από τα δύο», είπε η Ρέιτσελ.
«Έπεσα σε μια παγωμένη λίμνη όταν ήμουν παιδί. Από τότε δεν αισθάνομαι
άνετα κοντά στο νερό».
Ο Τόλαντ στράφηκε και την κοίταξε συμπονετικά. «Λυπάμαι που το ακούω.
Όταν τελειώσουμε μ' αυτή την ιστορία, πρέπει να έρθεις να με επισκεφτείς στο
Goya. Θα σου αλλάξω τη γνώμη για το νερό. Σ' το υπόσχομαι».
Η πρόσκληση την αιφνιδίασε. To Goya ήταν το ερευνητικό σκάφος του
Τόλαντ, πολύ γνωστό τόσο από το Amazing Seas όσο και λόγω της φήμης του
ως ενός από τα πιο ασυνήθιστου σχεδιασμού πλοία που ταξίδευαν στους
ωκεανούς. Παρότι μια επίσκεψη στο Goya δε θα ήταν ό,τι πιο ξέγνοιαστο για
τη Ρέιτσελ, ήξερε ότι θα ήταν δύσκολο να αρνηθεί.
«Αυτή τη στιγμή είναι αγκυροβολημένο δώδεκα ναυτικά μίλια ανοιχτά των
ακτών του Νιου Τζέρσι», είπε ο Τόλαντ πασχίζοντας να κλείσει τις αγκράφες
που στερέωναν τα καρφιά.
«Παράξενο σημείο για αγκυροβόλιο».
«Καθόλου. Ο βυθός του Ατλαντικού κρύβει ασύλληπτες ομορφιές.
Ετοιμαζόμασταν να γυρίσουμε ένα ντοκιμαντέρ, όταν διέκοψε αγενέστατα τις
εργασίες μου ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».
Η Ρέιτσελ γέλασε. «Τι θέμα θα έχει το ντοκιμαντέρ;»
«Τα Sphyrna mokarran και τα μεγανέφη».
Η Ρέιτσελ συνοφρυώθηκε. «Ευτυχώς που ρώτησα».
Ο Τόλαντ τελείωσε με τα καρφιά και σήκωσε το κεφάλι του. «Σοβαρά
μιλάω, θα είμαι εκεί για γυρίσματα τουλάχιστον για δυο βδομάδες. Η
Ουάσινγκτον δεν είναι και τόσο μακριά από τις ακτές του Νιου Τζέρσι. Έλα να
με βρεις όταν γυρίσεις. Δεν υπάρχει λόγος να περάσεις όλη σου τη ζωή
νιώθοντας φόβο για το νερό. Το πλήρωμα μου θα στρώσει κόκκινο χαλί για να
σε υποδεχτεί».
Ακούσθηκε η βροντερή φωνή της Νόρα Μάνγκορ. «Τι λέτε, θα βγούμε έξω ή
να πάω να σας φέρω δυο κεριά και σαμπάνια;»

45
Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει τα έγγραφα που ήταν
απλωμένα μπροστά της πάνω στο γραφείο της Μάρτζορι Τεντς. Η δέσμη
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περιλάμβανε φωτοτυπίες επιστολών, φαξ, απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις και όλα φαινόταν να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό ότι ο
γερουσιαστής Σέξτον διατηρούσε μυστικές επαφές με ιδιωτικές
αεροδιαστημικές εταιρείες.
Η Τεντς έσπρωξε δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες με αρκετό κόκκο προς την
Γκάμπριελ. «Να υποθέσω ότι δεν έχεις ιδέα γι' αυτά;»
Η Γκάμπριελ κοίταξε τις φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία, τραβηγμένη εν
αγνοία του Σέξτον, έδειχνε το γερουσιαστή να κατεβαίνει από ένα ταξί σε
κάποιο μέρος που θύμιζε υπόγειο γκαράζ. Ο Σέξτον δεν μπαίνει ποτέ σε ταξί. Η
Γκάμπριελ κοίταξε τη δεύτερη φωτογραφία. Ήταν τραβηγμένη με τηλεφακό
και έδειχνε τον Σέξτον να μπαίνει σε ένα σταθμευμένο φορτηγάκι. Ένας
ηλικιωμένος άντρας τον περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο.
«Ποιος είναι αυτός;» ρώτησε η Γκάμπριελ, έχοντας την υποψία ότι οι
φωτογραφίες ίσως να ήταν παραποιημένες.
«Ένα από τα μεγάλα κεφάλια του SFF».16
Η Γκάμπριελ αμφέβαλλε. «Του Ιδρύματος Διαστημικών Συνόρων;»
To SFF ήταν κάτι σαν «σωματείο» ιδιωτικών εταιρειών που ασχολούνταν με
το διάστημα. Αντιπροσώπευε εργολάβους αεροδιαστημικών έργων,
επιχειρηματίες, επενδυτές και γενικά κάθε ιδιώτη ή εταιρεία που επιθυμούσε να
ασχοληθεί με το διάστημα. Στο παρελθόν οι άνθρωποι του SFF τηρούσαν
επικριτική στάση απέναντι στη NASA, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό
διαστημικό πρόγραμμα εφάρμοζε ανάρμοστες επιχειρηματικές πρακτικές
προκειμένου να εμποδίσει ιδιωτικές εταιρείες να στείλουν αποστολές στο
διάστημα.
«To SFF», είπε η Τεντς, «εκπροσωπεί πλέον περισσότερες από εκατό
μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν ισχυρά κεφάλαια και περιμένουν με
ανυπομονησία την έγκριση του νομοσχεδίου που θα επιτρέψει την εμπορική
εκμετάλλευση του διαστήματος».
Η Γκάμπριελ σκέφτηκε όσα άκουσε. Για προφανείς λόγους το SFF ήταν ένας
από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της προεκλογικής εκστρατείας του
Σέξτον, παρότι ο γερουσιαστής είχε φροντίσει να μη συσχετιστεί υπερβολικά
μαζί τους, λόγω των αμφιλεγόμενων τακτικών του ιδρύματος στην άσκηση
πολιτικής πίεσης. Πρόσφατα το SFF είχε δημοσιεύσει ένα εκρηκτικό άρθρο
όπου ισχυριζόταν ότι η NASA αποτελούσε στην πραγματικότητα ένα
«παράνομο μονοπώλιο», η ικανότητα του οποίου να σημειώνει διαρκώς ζημίες
κι ωστόσο να συνεχίζει τη λειτουργία του παραβίαζε τις αρχές του υγιούς
ανταγωνισμού εις βάρος των ιδιωτικών εταιρειών. Σύμφωνα με το SFF, κάθε
φορά που η εταιρεία τηλεφωνίας AT&T ήθελε να θέσει σε τροχιά κάποιο
16

Space Frontier Foundation. (Σ.τ.Ε.)
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τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο, αρκετές ιδιωτικές εταιρείες προσφέρονταν να
αναλάβουν το έργο με το λογικό κόστος των πενήντα εκατομμυρίων δολαρίων.
Δυστυχώς κάθε φορά η NASA παρενέβαινε και προσφερόταν να στείλει τους
δορυφόρους της AT&T στον προορισμό τους για μόλις είκοσι πέντε
εκατομμύρια, παρότι το εγχείρημα στοίχιζε στη NASA πέντε φορές
περισσότερο! Η ζημιογόνος λειτουργία της NASA είναι μία από τις μεθόδους
διά των οποίων η εν λόγω υπηρεσία διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του
διαστήματος, υποστήριζαν οι δικηγόροι του SFF. Και οι φορολογούμενοι
καλούνται να πληρώσουν το λογαριασμό.
«Η φωτογραφία αυτή», είπε η Τεντς, «αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος για τον
οποίο εργάζεσαι έχει μυστικές συναντήσεις με ένα ίδρυμα που εκπροσωπεί
ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες». Η Τεντς έδειξε με ένα νεύμα του χεριού
της αρκετά ακόμη έγγραφα που υπήρχαν πάνω στο γραφείο. «Επίσης έχουμε
στα χέρια μας υπομνήματα του ιδρύματος με τα οποία ζητείται η συγκέντρωση
υπέρογκων χρηματικών ποσών από τις εταιρείες-μέλη του SFF, ανάλογα με το
καθαρό κέρδος τους, και ή μεταφορά των ποσών αυτών σε λογαριασμούς που
ελέγχονται από το γερουσιαστή Σέξτον. Στην ουσία οι εταιρείες αυτές
πληρώνουν συνδρομές για να οδηγήσουν τον Σέξτον στο Λευκό Οίκο. Το μόνο
που μπορώ να υποθέσω είναι ότι συμφώνησε να εγκρίνει το νομοσχέδιο για την
εμπορική εκμετάλλευση του διαστήματος, καθώς και την ιδιωτικοποίηση της
διαστημικής υπηρεσίας, εφόσον εκλεγεί».
Η Γκάμπριελ κοίταξε τη δέσμη των χαρτιών και δε φάνηκε να πείθεται.
«Έχετε την απαίτηση να πιστέψω ότι ο Λευκός Οίκος κρατάει στα χέρια του
αποδείξεις ότι ο πολιτικός του αντίπαλος είναι αποδέκτης παράνομων
οικονομικών εισφορών και όμως, για κάποιο λόγο, κρατά τις αποδείξεις αυτές
στο συρτάρι;»
«Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει;»
Η Γκάμπριελ την κοίταξε αγριεμένη. «Ειλικρινά, λαμβάνοντας υπόψη πόσο
ικανή είστε στη χειραγώγηση, μια πολύ λογικότερη ερμηνεία είναι ότι
επιχειρείτε να με παρασύρετε με ορισμένα πλαστά έγγραφα και φωτογραφίες
που κάποιος ευφάνταστος συνεργάτης σας έστησε στον υπολογιστή του».
«Είναι μια πιθανή εξήγηση, οφείλω να παραδεχτώ. Όμως δεν ισχύει».
«Όχι; Τότε πώς εξασφαλίσατε όλη αυτή την εσωτερική αλληλογραφία και τα
έγγραφα από τις εταιρείες; Σίγουρα ο Λευκός Οίκος δε διαθέτει τους πόρους
που θα του επέτρεπαν να κλέψει όλα αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία από τόσο
πολλές εταιρείες».
«Έχεις δίκιο. Οι πληροφορίες αυτές έφτασαν σ' εμάς από κάποια ανώνυμη
πηγή».
Η Γκάμπριελ τα είχε τώρα τελείως χαμένα.
«Α, ναι», είπε η Τεντς, «συμβαίνει συχνά. Ο Πρόεδρος έχει πολλούς
ισχυρούς πολιτικούς συμμάχους, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνει στη θέση
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του. Μην ξεχνάς ότι ο γερουσιαστής σου προτείνει διάφορες περικοπές
δαπανών και πολλές από αυτές επηρεάζουν παράγοντες της πρωτεύουσας. Ο
γερουσιαστής Σέξτον δεν έχει ενδοιασμούς να μειώσει τον παραφουσκωμένο
προϋπολογισμό του FBI ως ένα δείγμα του περιορισμού των κυβερνητικών
σπαταλών. Εξαπέλυσε επίσης ορισμένες επιθέσεις εναντίον της Υπηρεσίας
Φορολογίας Εισοδήματος. Ίσως κάποιος σε μια από αυτές τις υπηρεσίες να
ενοχλήθηκε».
Η Γκάμπριελ κατάλαβε το υπονοούμενο. Υπήρχαν στελέχη του FBI και της
Υπηρεσίας Φορολογίας Εισοδήματος που είχαν τον τρόπο να εξασφαλίσουν
αυτού του είδους τις πληροφορίες. Είναι πιθανό να τις έστειλαν στο Λευκό
Οίκο ως ένα ανώνυμο δώρο προκειμένου να βοηθήσουν στην επανεκλογή του
Προέδρου. Όμως αυτό που δεν μπορούσε να πιστέψει η Γκάμπριελ ήταν ότι ο
γερουσιαστής Σέξτον ήταν δυνατό να έχει αναμιχθεί σε παράνομες
χρηματοδοτήσεις. «Αν αυτά τα στοιχεία είναι αληθή», ρώτησε η Γκάμπριελ,
«πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω σοβαρά, γιατί δεν τα δημοσιοποιήσατε;»
«Εσύ τι νομίζεις;»
«Επειδή οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν παράνομα».
«Το πώς τις εξασφαλίσαμε δεν έχει καμία σημασία».
«Ασφαλώς και έχει σημασία. Δε θα γίνονταν δεκτές από καμία εξεταστική
επιτροπή».
«Τι σχέση έχουν οι εξεταστικές επιτροπές; Εμείς απλώς θα διοχετεύαμε την
είδηση σε κάποια εφημερίδα και θα την παρουσιάζαμε ως αποκάλυψη από
"έγκυρη πηγή", συνοδευόμενη από φωτογραφίες και έγγραφα. Ο Σέξτον θα
θεωρούνταν ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Η δεδομένη αντιπαλότητα
του με τη NASA θα εκλαμβανόταν ουσιαστικά ως απόδειξη του ότι
δωροδοκείται».
Η Γκάμπριελ ήξερε ότι έτσι είχαν τα πράγματα. «Ωραία», επέμεινε, «όμως
τότε γιατί δε δώσατε τις πληροφορίες;»
«Επειδή αυτό συνιστά αρνητική προβολή. Ο Πρόεδρος υποσχέθηκε να μην
καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους στην προεκλογική του εκστρατεία και σκοπεύει
να τηρήσει τη δέσμευση του εφόσον έχει τη δυνατότητα».
Ναι, καλά! «Θέλετε να πιστέψω ότι ο Πρόεδρος είναι τόσο άμεμπτος ώστε
να αρνείται να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία επειδή η κοινή γνώμη μπορεί
να τα εκλάβει ως αρνητική προβολή;»
«Κάτι τέτοιο θα ζημίωνε ολόκληρη τη χώρα. Εμπλέκονται δεκάδες ιδιωτικές
εταιρείες, σε πολλές από τις οποίες συμμετέχουν έντιμοι άνθρωποι. Η
αποκάλυψη θα αμαύρωνε την αμερικανική Γερουσία και θα επηρέαζε αρνητικά
το ηθικό της χώρας συνολικά. Οι επίορκοι πολιτικοί ζημιώνουν την αξιοπιστία
όλων των πολιτικών. Είναι ανάγκη ο λαός να εμπιστεύεται τους ηγέτες του. Η
δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων θα οδηγούσε σε μια άκρως δυσάρεστη
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έρευνα που θα έστελνε έναν Αμερικανό γερουσιαστή και αρκετούς εξέχοντες
διευθυντές αεροδιαστημικών εταιρειών στη φυλακή».
Παρότι τα επιχειρήματα της Τεντς έμοιαζαν βάσιμα, η Γκάμπριελ συνέχισε
να αμφιβάλλει για τις κατηγορίες. «Τι σχέση έχουν όλα αυτά μ' εμένα;»
«Με απλά λόγια, Γκάμπριελ, αν δημοσιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, ο
γερουσιαστής σου θα κατηγορηθεί για αποδοχή παράνομων χρηματοδοτήσεων,
θα χάσει το αξίωμα του και πιθανότατα θα οδηγηθεί στη φυλακή». Η Τεντς
έκανε μια παύση. «Εκτός αν...»
Η Γκάμπριελ διέκρινε μια πανούργα λάμψη στο βλέμμα της συμβούλου του
Προέδρου. «Εκτός αν τι;»
Η Τεντς τράβηξε μια γερή τζούρα από το τσιγάρο της. «Εκτός αν
αποφασίσεις να μας βοηθήσεις να τα αποφύγουμε όλα αυτά».
Στο δωμάτιο έπεσε βαριά σιωπή.
Η Τεντς έβηξε δυνατά. «Κοίτα, Γκάμπριελ, αποφάσισα να σου εμπιστευτώ
αυτές τις δυσάρεστες πληροφορίες για τρεις λόγους. Πρώτον, για να σου δείξω
ότι ο Ζακ Χέρνεϊ είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που βάζει την εύρυθμη
λειτουργία της κυβέρνησης πάνω από το προσωπικό του συμφέρον. Δεύτερον,
για να σε ενημερώσω ότι ο άνθρωπος που υποστηρίζεις δεν είναι τόσο
αξιόπιστος όσο νομίζεις. Και τρίτον, για να σε πείσω να δεχτείς την πρόταση
που θα σου κάνω».
«Η οποία είναι;»
«Θα ήθελα να σου προσφέρω την ευκαιρία να πράξεις το σωστό. Να πράξεις
πατριωτικά. Ίσως να μην το αντιλαμβάνεσαι, όμως έχεις τη δυνατότητα να
βοηθήσεις τη χώρα να αποφύγει ένα δυσάρεστο σκάνδαλο. Αν φέρεις εις πέρας
αυτό που θα σου ζητήσω, ίσως να μπορέσεις μέχρι και να κερδίσεις μια θέση
στο επιτελείο του Προέδρου».
Μια θέση στο επιτελείο τον Προέδρου; Η Γκάμπριελ δεν μπορούσε να
πιστέψει στ' αφτιά της. «Κυρία Τεντς, δεν ξέρω τι έχετε κατά νου, όμως δε μου
αρέσει να με εκβιάζουν, να με εξαναγκάζουν να συμμορφωθώ ή να με
αντιμετωπίζουν σαν να ήμουν αφελής. Εργάζομαι για την προεκλογική
εκστρατεία του γερουσιαστή, επειδή πιστεύω στην πολιτική που πρεσβεύει. Και
αν αυτή η συνάντηση είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ασκεί την
πολιτική του επιρροή ο Ζακ Χέρνεϊ, τότε δε θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του!
Αν έχετε κάποιο πραγματικό στοιχείο εις βάρος του γερουσιαστή Σέξτον, θα
σας πρότεινα να το δώσετε στον Τύπο. Προσωπικά θεωρώ ότι η όλη υπόθεση
είναι σκηνοθετημένη».
Η Τεντς αναστέναξε κουρασμένα. «Γκάμπριελ, το ότι ο γερουσιαστής Σέξτον
εμπλέκεται σε παράνομες χρηματοδοτήσεις είναι γεγονός. Λυπάμαι. Το ξέρω
ότι τον εμπιστεύεσαι». Χαμήλωσε τη φωνή της. «Κοίτα, η ουσία είναι απλή. Ο
Πρόεδρος και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να δημοσιοποιήσουμε το θέμα
εφόσον μας υποχρεούσουν οι καταστάσεις, όμως η όλη υπόθεση θα πάρει
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μεγάλες και ιδιαίτερα δυσάρεστες διαστάσεις. Στο σκάνδαλο εμπλέκονται
αρκετές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες έχουν παρανομήσει
επανειλημμένα. Πολλοί αθώοι άνθρωποι θα κληθούν να πληρώσουν το
τίμημα». Τράβηξε μια βαθιά ρουφηξιά απ' το τσιγάρο της και φύσηξε τον
καπνό. «Αυτό που ελπίζουμε ο Πρόεδρος κι εγώ, εδώ που έφτασαν τα
πράγματα... είναι να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος να πληγεί η αξιοπιστία του
γερουσιαστή. Ένας τρόπος που να έχει πιο περιορισμένες διαστάσεις... ένας
τρόπος που δε θα πλήξει κανέναν αθώο». Η Τεντς άφησε το τσιγάρο της στο
τασάκι και σταύρωσε τα χέρια της. «Πολύ απλά, θα θέλαμε να παραδεχτείς
δημόσια ότι είχες σεξουαλικές σχέσεις με το γερουσιαστή».
Η Γκάμπριελ αισθάνθηκε ολόκληρο το σώμα της να σφίγγεται. Η Τεντς
ακουγόταν απολύτως σίγουρη για τον εαυτό της. Αδύνατο, σκέφτηκε με
βεβαιότητα η Γκάμπριελ. Δεν υπήρχαν αποδείξεις. Είχαν κάνει σεξ μόνο μία
φορά, πίσω από τις κλειδωμένες πόρτες του γραφείου του γερουσιαστή. Η
Τεντς δεν έχει τίποτα στα χέρια της. Ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Η
Γκάμπριελ κατέβαλε προσπάθεια για να μιλήσει με σταθερή φωνή. «Βγάζετε
πολλά συμπεράσματα, κυρία Τεντς».
«Τι εννοείς; Για το ότι είχες σεξουαλικές σχέσεις μαζί του ή για το ότι θα
ήσουν διατεθειμένη να εγκαταλείψεις τον υποψήφιο που υποστηρίζεις;»
«Και για τα δύο».
Η Τεντς χαμογέλασε κοφτά και σηκώθηκε όρθια. «Λοιπόν, τι θα έλεγες αν
ξεκαθαρίζαμε μία από αυτές τις παρεξηγήσεις εδώ και. τώρα;» Πήγε ξανά στο
εντοιχισμένο χρηματοκιβώτιο και επέστρεψε με έναν κόκκινο φάκελο. Πάνω
του είχε τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου. Έβγαλε το λάστιχο, γύρισε το φάκελο
ανάποδα και άδειασε με μια κίνηση το περιεχόμενο του στο γραφείο μπροστά
στην Γκάμπριελ
Καθώς δεκάδες έγχρωμες φωτογραφίες απλώθηκαν στο γραφείο, η
Γκάμπριελ ένιωσε ότι ολόκληρη η καριέρα της κατέρρεε μπροστά στα μάτια
της.

46
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΟ, ο καταβατικός άνεμος που φυσούσε
μανιασμένα από την κατεύθυνση του παγετώνα δε θύμιζε σε τίποτα τους
ανέμους που είχε συνηθίσει ο Τόλαντ να αντιμετωπίζει στους ωκεανούς. Στη
θάλασσα ο άνεμος ήταν ένας συνδυασμός ρευμάτων και βαρομετρικών
μετώπων, και φυσούσε με διακυμάνσεις, πότε πιο δυνατά και πότε πιο ήπια. Ο
καταβατικός άνεμος όμως ήταν δέσμιος ενός μονοδιάστατου φυσικού
μηχανισμού: βαρύς κρύος αέρας που φυσούσε με καθοδική κατεύθυνση
χιμώντας στα πρανή ενός παγετώνα σαν παλιρροϊκό κύμα. Ήταν ο πιο
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ακατάπαυστος θυελλώδης άνεμος του οποίου είχε την εμπειρία ο Τόλαντ. Αν
φυσούσε με ταχύτητα είκοσι κόμβων, ο καταβατικός άνεμος θα ήταν το όνειρο
κάθε ιστιοπλόου, όμως με τους ογδόντα κόμβους που λυσσομανούσε αυτή τη
στιγμή, θα μπορούσε να εξελιχτεί ταχύτατα σε εφιάλτη για όσους βρίσκονταν
σε στεριά. Ο Τόλαντ είχε διαπιστώσει ότι αν σταματούσε να περπατάει και
έγερνε προς τα πίσω, η ακούραστη θύελλα μπορούσε εύκολα να τον
επαναφέρει σε όρθια θέση.
Η ελαφριά κλίση των τραπεζών πάγου προς την κατεύθυνση που φυσούσε ο
άνεμος έκανε το μανιασμένο χείμαρρο του αέρα ακόμη πιο τρομακτικό για τον
Τόλαντ. Ο πάγος κατηφόριζε σχεδόν ανεπαίσθητα προς τον ωκεανό, περίπου
τριάμισι χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή. Παρά τα
μυτερά καρφιά που είχε προσαρμόσει στις μπότες του, ο Τόλαντ είχε την
ανησυχητική αίσθηση ότι με το παραμικρό παραπάτημα θα βρισκόταν να
γλιστρά σε μια φαινομενικά ατελείωτη πλαγιά, ανήμπορος να ξεφύγει από το
ρεύμα του αέρα. Τα δυο λεπτά που είχε διαθέσει η Νόρα Μάνγκορ για να τους
εξηγήσει πώς να βαδίζουν με ασφάλεια σε έναν παγετώνα τώρα φάνταζαν
επικίνδυνα ανεπαρκή.
Σκαπάνη πάγου τύπου πιράνχα, είχε πει η Νόρα στερεώνοντας ένα ελαφρύ
εργαλείο σε σχήμα Τ στις ζώνες τους, καθώς ετοιμάζονταν να βγουν από το
οικοσφαίριο. Στάνταρ λεπίδα, λεπίδα μπανάνα και ημισωληνοειδής λεπίδα,
σφυρί και σκεπάρνι. Το μόνο που χρειάζεται να θυμάστε αν γλιστρήσει κάποιος
και παρασυρθεί από το ρεύμα του αέρα, είναι να βαστήξετε γερά τη σκαπάνη,
πιάνοντας με το ένα χέρι το πίσω μέρος της λεπίδας και με το άλλο τη λαβή, να
καρφώσετε τη λεπίδα μπανάνα στον πάγο και να πέσετε πάνα της, κρατώντας
αντίσταση με τα καρφιά στις μπότες σας.
Με αυτά τα καθησυχαστικά λόγια η Νόρα Μάνγκορ είχε δέσει τα σκοινιά
ασφαλείας στον καθένα τους με τη σειρά. Έβαλαν όλοι προστατευτικά γυαλιά
και ξεκίνησαν για την αποστολή στο σκοτάδι του απογεύματος.
Οι τέσσερις φιγούρες προχωρούσαν στον παγετώνα σε μια ευθεία γραμμή, με
δέκα μέτρα σκοινιού ασφαλείας να χωρίζουν τον έναν από τον άλλο. Η Νόρα
προχωρούσε επικεφαλής, ακολουθούμενη από τον Κόρκι, ύστερα πήγαινε η
Ρέιτσελ και τελευταίος ήταν ο Τόλαντ, εν είδει άγκυρας.
Καθώς απομακρύνονταν από το οικοσφαίριο, ο Τόλαντ ένιωθε όλο και πιο
ανήσυχος. Με αυτή τη φουσκωμένη στολή, παρότι ζεστός, ένιωθε σαν
αποπροσανατολισμένος αστροναύτης που έψαχνε να βρει το δρόμο του σε
κάποιο μακρινό πλανήτη. Το φεγγάρι είχε χαθεί πίσω από πυκνά σύννεφα που
προμήνυαν καταιγίδα, βυθίζοντας τον παγετώνα σε αδιαπέραστο σκοτάδι. Ο
καταβατικός άνεμος έδινε την εντύπωση πως δυνάμωνε συνέχεια, σπρώχνοντας
τον διαρκώς από πίσω. Καθώς πάσχιζε να δει μέσα στην απέραντη έρημη
επιφάνεια όπου βάδιζαν, άρχισε να νιώθει ότι το μέρος αυτό ήταν πραγματικά
επικίνδυνο. Άσχετα, απ' το ότι είχαν πάρει περίσσια μέτρα ασφαλείας, ο Τόλαντ
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ένιωσε έκπληξη που ο διευθυντής είχε αποφασίσει να θέσει σε κίνδυνο
τέσσερις ζωές αντί για δυο. Ειδικά όταν οι δυο επιπλέον άνθρωποι ήταν η κόρη
ενός γερουσιαστή και ένας διάσημος αστροφυσικός. Ο Τόλαντ δεν
παραξενεύτηκε όταν άρχισε να αισθάνεται προστατευτικά για τη Ρέιτσελ και
τον Κόρκι. Ως άνθρωπος που κυβερνούσε σκάφος, ήταν συνηθισμένος να
νιώθει υπεύθυνος για κείνους που βρίσκονταν κοντά του.
«Μείνετε πίσω μου», φώναξε η Νόρα προσπαθώντας να ακουστεί μέσα στο
δυνατό αέρα. «Αφήστε το έλκηθρο να μας οδηγήσει».
Το αλουμινένιο έλκηθρο στο οποίο μετέφερε η Νόρα τον εξοπλισμό για τις
δοκιμές που θα έκανε έμοιαζε με τεράστιο μεταλλικό δίσκο. Στο όχημα είχαν
φορτώσει τα διαγνωστικά όργανα και τα εξαρτήματα ασφαλείας που είχε
χρησιμοποιήσει στον παγετώνα εκείνες τις τελευταίες μέρες. Όλος ο
εξοπλισμός —συμπεριλαμβανομένων μιας μπαταρίας, φωτοβολίδων και ενός
ισχυρού προβολέα τοποθετημένου στο μπροστινό μέρος— ήταν δεμένος κάτω
από ένα ασφαλισμένο πλαστικό κάλυμμα. Παρά το βαρύ φορτίο, το έλκηθρο
γλιστρούσε άκοπα πάνω σε μακριούς, ίσιους ολισθητήρες. Ακόμη και σε αυτή
τη σχεδόν ανεπαίσθητη κλίση, το έλκηθρο κατηφόριζε από μόνο του, και η
Νόρα φρόντιζε να το συγκρατεί ελαφρώς, δίνοντας την εντύπωση ότι άφηνε το
όχημα να τους οδηγεί.
Αισθανόμενος την απόσταση ανάμεσα στην ομάδα και το οικοσφαίριο να
μεγαλώνει, ο Τόλαντ στράφηκε και έριξε μια ματιά πίσω του. Παρότι απείχε
μόλις πενήντα μέτρα, ο αχνός θόλος είχε σχεδόν εξαφανιστεί στο πυκνό
σκοτάδι.
«Σε προβληματίζει καθόλου το πώς θα βρούμε το δρόμο της επιστροφής;»
φώναξε ο Τόλαντ. «Το οικοσφαίριο έχει σχεδόν εξαφα...»
Η φράση του διακόπηκε απότομα από το δυνατό σφύριγμα μιας φωτοβολίδας
που άναψε στο χέρι της Νόρα. Η ξαφνική κόκκινη και λευκή λάμψη φώτισε τον
πάγο σε ακτίνα δέκα μέτρων γύρω από την ομάδα. Η Νόρα έσκαψε με τη
φτέρνα της μια μικρή λακκούβα στο χιόνι, υψώνοντας ένα προστατευτικό
τοιχίο στην πλευρά της τρύπας που χτυπούσε ο άνεμος. Ύστερα σφήνωσε τη
φωτοβολίδα στην τρύπα.
«Με ψίχουλα υψηλής τεχνολογίας», απάντησε η Νόρα.
«Ψίχουλα;» ρώτησε η Ρέιτσελ, φέρνοντας το χέρι της μπροστά στα μάτια της
για να τα προφυλάξει από την ξαφνική λάμψη.
«Όπως στο παραμύθι με τον Χάνσελ και την Γκρέτελ», φώναξε η Νόρα. «Οι
φωτοβολίδες αυτές θα καίνε επί μία ώρα... υπεραρκετός χρόνος για να
τελειώσουμε τη δουλειά μας και να βρούμε το δρόμο της επιστροφής».
Μ' αυτά τα λόγια η Νόρα συνέχισε να περπατά, οδηγώντας τους ακόμη πιο
μακριά στον παγετώνα, και πάλι στο σκοτάδι.
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47
Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ βγήκε σαν σίφουνας από το γραφείο της Μάρτζορι
Τεντς και παραλίγο να ρίξει κάτω μια γραμματέα όπως πετάχτηκε έξω. Σαν
παγωμένη από το σοκ, το μόνο που μπορούσε να δει η Γκάμπριελ ήταν οι
φωτογραφίες — εικόνες χεριών και ποδιών πλεγμένων μεταξύ τους. Πρόσωπα
που συσπώνταν από ηδονή.
Η Γκάμπριελ δεν μπορούσε να φανταστεί πώς είχαν τραβηχτεί αυτές οι
φωτογραφίες, όμως ήξερε πολύ καλά ότι ήταν γνήσιες. Είχαν τραβηχτεί στο
γραφείο του γερουσιαστή Σέξτον και φαινόταν από το πλάνο ότι η κάμερα
πρέπει να βρισκόταν ψηλά, να ήταν κρυμμένη κάπου. 0 Θεός να με βοηθήσει.
Μία από τις φωτογραφίες έδειχνε την Γκάμπριελ και τον Σέξτον να κάνουν σεξ
ανεβασμένοι τελείως πάνω στο γραφείο του γερουσιαστή, με τα σώματα τους
ξαπλωμένα πάνω σε σκορπισμένα επίσημα έγγραφα.
Η Μάρτζορι Τεντς πρόλαβε την Γκάμπριελ έξω από την Αίθουσα των
Χαρτών. Κρατούσε τον κόκκινο φάκελο με τις φωτογραφίες. «Να συμπεράνω
από την αντίδραση σου ότι θεωρείς αυτές τις φωτογραφίες γνήσιες;» Η
σύμβουλος του Προέδρου έδινε την εντύπωση ότι πραγματικά διασκέδαζε με
την όλη κατάσταση. «Ελπίζω ότι αυτό θα σε πείσει πως και τα άλλα στοιχεία
που διαθέτουμε είναι γνήσια. Προήλθαν από την ίδια πηγή».
Η Γκάμπριελ ένιωσε όλο της το σώμα να κοκκινίζει καθώς διέσχισε,
τρέχοντας σχεδόν, το διάδρομο. Πού στο διάβολο είναι η έξοδος;
Τα μακριά πόδια της Τεντς δεν είχαν καμία δυσκολία να την ακολουθήσουν.
«Ο γερουσιαστής Σέξτον ορκίστηκε μπροστά σε ολόκληρο το έθνος ότι εσείς οι
δύο είστε απλώς συνεργάτες. Η δήλωση του, μάλιστα, που μεταδόθηκε από την
τηλεόραση, ήταν μάλλον πειστική». Η Τεντς ένευσε αυτάρεσκα προς τα πίσω.
«Για την ακρίβεια, έχω μια κασέτα στο γραφείο μου, αν θα ήθελες να
φρεσκάρεις τη μνήμη σου».
Η Γκάμπριελ δε χρειαζόταν να φρεσκάρει τίποτα, θυμόταν τη συνέντευξη
Τύπου πάρα πολύ καλά. Ο Σέξτον είχε αρνηθεί τις κατηγορίες απόλυτα και με
πάθος.
«Είναι κρίμα», είπε η Τεντς, που δεν ακουγόταν καθόλου απογοητευμένη,
«όμως ο γερουσιαστής Σέξτον κοίταξε τον αμερικανικό λαό στα μάτια και του
είπε ανερυθρίαστα ψέματα. Το κοινό έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια. Και
θα τη μάθει, θα το φροντίσω προσωπικά. Το μόνο ερώτημα είναι πώς.
Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να τη μάθει από σένα».
Η Γκάμπριελ είχε μείνει εμβρόντητη. «Σοβαρά πιστεύετε ότι θα σας
βοηθήσω να λιντσάρετε τον άνθρωπο για τον οποίο εργάζομαι;»
Το πρόσωπο της Τεντς σκλήρυνε. «Προσπαθώ να δείξω μεγαλοψυχία. Σου
δίνω την ευκαιρία να μας γλιτώσεις όλους από μια ιδιαίτερα δυσάρεστη
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κατάσταση λέγοντας την αλήθεια με αξιοπρέπεια. Το μόνο που χρειάζομαι
είναι την υπογραφή σου σε μια δήλωση όπου να παραδέχεσαι ότι είχες
σεξουαλικές σχέσεις μαζί του».
Η Γκάμπριελ σταμάτησε απότομα. «Τι πράγμα;»
«Φυσικά. Μια ενυπόγραφη δήλωση σου μας δίνει την ευχέρεια να
τακτοποιήσουμε το θέμα με το γερουσιαστή διακριτικά, αποφεύγοντας το να
βυθιστεί η χώρα στη σκανδαλολογία. Η πρόταση μου είναι απλή: Βάλε την
υπογραφή σου στη δήλωση κι αυτές οι φωτογραφίες δε θα δουν ποτέ το φως
της δημοσιότητας».
«Θέλετε να υπογράψω μια δήλωση;»
«Τυπικά, θα χρειαζόμουν έγγραφη ένορκη κατάθεση, όμως έχουμε ένα
συμβολαιογράφο στο κτίριο που θα μπορούσε να...»
«Είστε τρελή!» Η Γκάμπριελ άρχισε να περπατάει ξανά.
Η Τεντς συνέχισε να την ακολουθεί από δίπλα, αλλά ακουγόταν πιο
θυμωμένη τώρα. «Ο γερουσιαστής Σέξτον θα βγει από τη μέση με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο, Γκάμπριελ, και σου προσφέρω μια ευκαιρία να ξεμπλέξεις απ'
αυτή την ιστορία χωρίς να δεις τον κώλο σου πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες! Ο
Πρόεδρος είναι σοβαρός άνθρωπος και δε θέλει να δει αυτές τις φωτογραφίες
στα μέσα ενημέρωσης. Αν μου δώσεις απλώς μια ενυπόγραφη δήλωση όπου θα
ομολογείς ότι είχες σχέσεις μαζί του, με τη διατύπωση που προτιμάς, τότε θα
μπορέσουμε όλοι μας να διατηρήσουμε ένα μέρος της αξιοπρέπειας μας».
«Δεν πουλιέμαι εγώ».
«Ο άνθρωπος που υποστηρίζεις, πάντως, δεν έχει τέτοιους ενδοιασμούς.
Είναι επικίνδυνος και παραβιάζει το νόμο!»
«Αυτός παραβιάζει το νόμο; Εσείς είστε εκείνοι που τρυπώνετε στα γραφεία
και βγάζετε παράνομες φωτογραφίες! Σας θυμίζει τίποτα το Γουότεργκεϊτ;»
«Δεν είχαμε καμία σχέση με τον τρόπο που συγκεντρώθηκε αυτή η βρομιά.
Οι φωτογραφίες προήλθαν από την ίδια πηγή που μας έστειλε τις πληροφορίες
για τις χρηματοδοτήσεις που δέχεται ο γερουσιαστής από το SFF. Κάποιος
παρακολουθεί πολύ στενά και τους δυο σας».
Η Γκάμπριελ πέρασε έξαλλη μπροστά από το γραφείο όπου είχε πάρει το
δελτίο επισκέπτη. Τράβηξε την κάρτα από το λαιμό της και την πέταξε στο
φρουρό που παρακολουθούσε αποσβολωμένος.
Η Τεντς την ακολουθούσε καταπόδας. «Θα πρέπει να αποφασίσεις
σύντομα», είπε καθώς πλησίαζαν στην έξοδο. «Ή θα μου φέρεις την
ενυπόγραφη δήλωση όπου θα ομολογείς ότι πλάγιασες με το γερουσιαστή ή
αλλιώς, απόψε στις οχτώ, ο Πρόεδρος θα υποχρεωθεί να δημοσιοποιήσει τα
πάντα: τις οικονομικές συναλλαγές του Σέξτον, τις φωτογραφίες σας, όλα. Και
πίστεψε με, όταν ο κόσμος δει ότι παρέμεινες άπραγη και άφησες τον Σέξτον να
πει ψέματα για τη σχέση σας, θα καταστραφείς μαζί του».
Η Γκάμπριελ είδε την πόρτα και κατευθύνθηκε προς τα εκεί.
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«Η δήλωση να βρίσκεται στο γραφείο μου μέχρι τις οχτώ, Γκάμπριελ.
Φέρσου έξυπνα». Η Τεντς της πέταξε το φάκελο με τις φωτογραφίες. «Κράτησε
τες, γλυκιά μου. Έχουμε πολλές ακόμη».

48
Η ΡΕΪΤΣΕΛ ένιωθε την παγωνιά να απλώνεται μέσα της καθώς προχωρούσε
στον πάγο μέσα στο σκοτάδι που πύκνωνε. Στο μυαλό της στροβιλίζονταν
εικόνες που την αναστάτωναν — ο μετεωρίτης, το βιοφωσφορίζον πλαγκτόν, οι
επιπτώσεις που θα υπήρχαν αν η Νόρα Μάνγκορ είχε κάνει κάποιο λάθος σας
αρχικές της μετρήσεις.
Πρόκειται για συμπαγή μάζα γλυκού νερού, είχε επιμείνει η Νόρα,
υπενθυμίζοντας σε όλους ότι είχε πάρει πολλά δείγματα ολόγυρα από το
μετεωρίτη, καθώς και από το σημείο ακριβώς από πάνω του. Αν ο παγετώνας
περιείχε θύλακες θαλασσινού νερού γεμάτους με πλαγκτόν, θα τους είχε
εντοπίσει. Ή μήπως όχι; Όποια κι αν ήταν η απάντηση, η διαίσθηση της
Ρέιτσελ την κατεύθυνε διαρκώς προς την πιο απλή λύση.
Υπάρχει παγωμένο πλαγκτόν στο εσωτερικό αυτού του παγετώνα.
Δέκα λεπτά αργότερα, και αφού άναψαν τέσσερις φωτοβολίδες, η Ρέιτσελ
και οι άλλοι βρίσκονταν περίπου διακόσια πενήντα μέτρα μακριά από το
οικοσφαίριο.
Τελείως απροειδοποίητα, η Νόρα σταμάτησε. «Εδώ είμαστε», είπε,
θυμίζοντας ραβδοσκόπο που είχε εντοπίσει με μυστικιστικό τρόπο το τέλειο
σημείο για να ανοίξουν πηγάδι.
Η Ρέιτσελ στράφηκε και κοίταξε προς την πλαγιά που υψωνόταν πίσω τους.
Το οικοσφαίριο είχε χαθεί από ώρα μέσα στο σκοτάδι της αφέγγαρης νύχτας,
όμως η γραμμή των φωτοβολίδων διακρινόταν καθαρά, με την πιο μακρινή να
τρεμοπαίζει καθησυχαστικά σαν μακρινό αστέρι. Οι φωτοβολίδες σχημάτιζαν
μια τελείως ευθεία γραμμή, σαν φώτα σε διάδρομο προσγείωσης. Η Ρέιτσελ
εντυπωσιάστηκε με τις ικανότητες της Νόρα.
«Ένας ακόμη λόγος που αφήσαμε το έλκηθρο να μας οδηγήσει», φώναξε η
Νόρα, όταν είδε τη Ρέιτσελ να κοιτάζει εντυπωσιασμένη τις ευθυγραμμισμένες
φωτοβολίδες. «Οι ολισθητήρες είναι ίσιοι. Αν αφήσουμε τη βαρύτητα να
παρασύρει το έλκηθρο και δεν επέμβουμε, είναι βέβαιο ότι θα κινηθούμε σε
ευθεία γραμμή».
«Ωραίο κόλπο», φώναξε ο Τόλαντ. «Μακάρι να υπήρχε κάτι παρόμοιο για
την ανοιχτή θάλασσα».
Μα κι εδώ στην ανοιχτή θάλασσα βρισκόμαστε, σκέφτηκε η Ρέιτσελ
φέρνοντας στο μυαλό της τον ωκεανό που εκτεινόταν κάτω από το σημείο όπου
στέκονταν. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου η πιο μακρινή φωτοβολίδα
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τράβηξε την προσοχή της. Είχε χαθεί, σαν να την είχε κρύψει κάποιο σώμα που
πέρασε από μπροστά της. Αμέσως όμως το φως φάνηκε ξανά. Η Ρέιτσελ ένιωσε
μια ξαφνική ανησυχία. «Νόρα», φώναξε, με τον άνεμο να φυσά αδιάκοπα,
«είπες ότι υπάρχουν πολικές αρκούδες εδώ πάνω;»
Η Μάνγκορ ετοίμαζε τη λακκούβα για μια τελευταία φωτοβολίδα, γι' αυτό
είτε δεν άκουσε τη Ρέιτσελ είτε την αγνόησε.
«Οι πολικές αρκούδες», της απάντησε ο Τόλαντ, «τρώνε φώκιες. Επιτίθενται
στους ανθρώπους μόνο όταν εισβάλλουν στο χώρο τους».
«Εντάξει, όμως εδώ ζουν οι πολικές αρκούδες, σωστά;» Η Ρέιτσελ ποτέ δε
θυμόταν σε ποιο πόλο ζουν οι αρκούδες και σε ποιο οι πιγκουίνοι.
«Ναι», της φώναξε ο Τόλαντ. «Ξέρεις, η Αρκτική έχει πάρει το όνομα της
από τις πολικές αρκούδες. Άρκτος σημαίνει αρκούδα στα ελληνικά».
Τέλεια. Η Ρέιτσελ ερεύνησε νευρικά το σκοτάδι.
«Η Ανταρκτική δεν έχει πολικές αρκούδες», είπε ο Τόλαντ. «Γι' αυτό λέγεται
Αντί-αρκτική».
«Ευχαριστώ, Μάικ», φώναξε η Ρέιτσελ. «Δεν αφήνουμε τώρα την κουβέντα
για τις αρκούδες;»
Ο Τόλαντ γέλασε. «Σωστά. Συγνώμη».
Η Νόρα στερέωσε μια τελευταία φωτοβολίδα στο χιόνι. Όπως συνέβη και τις
προηγούμενες φορές, οι τέσσερις τους βρέθηκαν σε έναν κύκλο έντονης
κοκκινωπής λάμψης, μοιάζοντας τεράστιοι μέσα στις μαύρες προστατευτικές
στολές τους. Έξω από το φωτεινό κύκλο που σχηματιζόταν από τη φωτοβολίδα,
ο υπόλοιπος κόσμος ήταν τελείως αθέατος είχαν την αίσθηση ότι τους
αγκάλιαζε ένα στρογγυλό πέπλο σκοτεινιάς.
Με τη Ρέιτσελ και τους δύο άντρες να παρακολουθούν, η Νόρα στερέωσε
καλά τα πόδια της στον πάγο και με προσεκτικές κινήσεις, σηκώνοντας τα
χέρια πάνω από τους ώμους, έσπρωξε το έλκηθρο αρκετά μέτρα πίσω, προς την
πλαγιά, στο σημείο όπου στέκονταν οι υπόλοιποι. Ύστερα, κρατώντας το
σκοινί τεντωμένο, γονάτισε και κατέβασε με το χέρι τα φρένα του έλκηθρου:
τέσσερα καρφιά που θύμιζαν νύχια αρπακτικού σφηνώθηκαν βαθιά στον πάγο,
ακινητοποιώντας το έλκηθρο. Μόλις τελείωσε με τα φρένα, σηκώθηκε όρθια
και τίναξε το χιόνι από πάνω της, αφήνοντας χαλαρό το σκοινί που είχε δεμένο
γύρω από τη μέση της.
«Εντάξει», φώναξε η Νόρα (πους υπόλοιπους. «Καιρός να στρωθούμε στη
δουλειά».
Έκανε τον κύκλο, πήγε στην πλευρά του έλκηθρου που χτυπούσε ο άνεμος κι
άρχισε να λύνει το σκοινί το περασμένο στις τρύπες του καμβά που
συγκρατούσε το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από τον εξοπλισμό. Η Ρέιτσελ,
νιώθοντας ότι νωρίτερα είχε φερθεί κάπως απότομα στη Νόρα, θέλησε να τη
βοηθήσει λύνοντας το πίσω μέρος του καλύμματος.
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«Χριστέ μου, ΟΧΙ!» ούρλιαξε η Νόρα, σηκώνοντας απότομα το κεφάλι.
«Μην το ξανακάνεις ποτέ αυτό!»
Η Ρέιτσελ οπισθοχώρησε, μπερδεμένη.
«Ποτέ μη λύνεις την πλευρά που βρίσκεται κόντρα στον άνεμο!» είπε η
Νόρα. «Θα προκαλέσεις ανεμοδούρα! Το έλκηθρο θα παρασυρόταν όπως μια
ομπρέλα σε αεροδυναμική σήραγγα!»
Η Ρέιτσελ απομακρύνθηκε. «Συγνώμη. Απλώς ήθελα...»
Εκείνη την αγριοκοίταξε. «Ούτε εσύ ούτε ο διαστημάνθρωπος έπρεπε να
βρίσκεστε εδώ έξω».
Κανείς μας δεν έπρεπε να βρίσκεται εδώ έξω, σκέφτηκε η Ρέιτσελ.
Ερασιτέχνες, σκέφτηκε η Νόρα βράζοντας από θυμό, αναθεματίζοντας την
επιμονή του διευθυντή να της φορτώσει τον Κόρκι και τη Σέξτον. Αυτοί οι
καραγκιόζηδες θα σκοτώσουν κανέναν εδώ πέρα. Το τελευταίο πράγμα που
ήθελε η Νόρα αυτή τη στιγμή ήταν να τους κάνει την νταντά.
«Μάικ», είπε, «χρειάζομαι βοήθεια για να σηκώσω το GPR17 από το
έλκηθρο».
Ο Τόλαντ τη βοήθησε να ξεφορτώσει το υπεδάφιο ραντάρ και να το
τοποθετήσει πάνω στον πάγο. Το όργανο έμοιαζε σαν τρεις μικρογραφίες
εκχιονιστικών λεπίδων που είχαν τοποθετηθεί παράλληλα μεταξύ τους σε
αλουμινένιο πλαίσιο. Ολόκληρη η συσκευή δεν είχε μήκος μεγαλύτερο του
ενός μέτρου και ήταν συνδεδεμένη με καλώδια σε έναν εξασθενητή τάσης και
σε μια μπαταρία θαλάσσης που βρίσκονταν πάνω στο έλκηθρο.
«Αυτό το πράγμα είναι ραντάρ;» ούρλιαξε ο Κόρκι για να ακουστεί.
Η Νόρα ένευσε αμίλητη. Το υπεδάφιο ραντάρ ή γεωραντάρ είχε τη
δυνατότητα να εντοπίζει πάγο που είχε σχηματιστεί από θαλασσινό νερό με
πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια απ' ό,τι ο δορυφόρος PODS. Ο μεταδότης του
εξέπεμπε ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς διά μέσου του πάγου και οι
παλινδρομικές κινήσεις που εκτελούσαν οι παλμοί αυτοί ήταν διαφορετικές
όταν συναντούσαν ουσίες διαφορετικής κρυσταλλικής δομής. Το γλυκό νερό
που δεν είχε προσμείξεις σχημάτιζε επίπεδο, προσχωματικό πλέγμα όταν
πάγωνε. Αντίθετα, το θαλασσινό νερό πάγωνε σχηματίζοντας δικτυωτό ή
διακλαδούμενα πλέγμα ανάλογα με την περιεκτικότητα του σε νάτριο, γεγονός
που έκανε τους παλμούς που εξέπεμπε το GPR να εκτελούν ακανόνιστες
παλινδρομικές κινήσεις, μειώνοντας κάθετα τον αριθμό των ανακλάσεων.
Η Νόρα έθεσε σε λειτουργία τη συσκευή. «Θα καταγράψω μια εικόνα της
διατομής του πάγου γύρω από το φρεάτιο εξόρυξης χρησιμοποιώντας ένα είδος
εντοπισμού διά της ηχούς», εξήγησε στους υπόλοιπους. «Το εγκατεστημένο
λογισμικό της συσκευής θα σχηματίσει την εικόνα της διατομής του παγετώνα
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και εν συνεχεία θα την εκτυπώσει. Αν υπάρχει κάποιο ίχνος θαλασσινού πάγου,
θα καταγραφεί ως σκιά».
«Θα την εκτυπώσει;» Ο Τόλαντ φάνηκε να εκπλήσσεται. «Μπορείς να
εκτυπώσεις εδώ που βρισκόμαστε;»
Η Νόρα έδειξε ένα καλώδιο που ξεκινούσε από το GPR και κατέληγε σε μια
συσκευή που ήταν ακόμη προφυλαγμένη κάτω από το κάλυμμα. «Δεν υπάρχει
άλλη επιλογή από την εκτύπωση. Οι οθόνες των υπολογιστών καταναλώνουν
μεγάλο μέρος της πολύτιμης ενέργειας της μπαταρίας, γι' αυτό οι
παγετωνολόγοι στις επιτόπιες έρευνες τους χρησιμοποιούν θερμικούς
εκτυπωτές. Τα χρώματα δεν είναι τέλεια, αλλά τα τύμπανα των εκτυπωτών
λέιζερ παγώνουν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των είκοσι βαθμών υπό το
μηδέν. Πήρα ένα ιδιαίτερα σκληρό μάθημα στην Αλάσκα».
Η Νόρα ζήτησε από όλους να σταθούν στην πλευρά του ραντάρ που ήταν
στραμμένη προς την κατεύθυνση του ανέμου, ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να
ρυθμίσει το μεταδότη ώστε να σαρώσει την περιοχή όπου βρισκόταν το
φρεάτιο του μετεωρίτη, σε απόσταση σχεδόν τριακοσίων μέτρων. Όμως, όταν
έστρεψε το βλέμμα μέσα στο σκοτάδι προς τη γενική κατεύθυνση από την
οποία είχαν έρθει, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να δει τίποτα απολύτως.
«Μάικ, πρέπει να ευθυγραμμίσω το μεταδότη του GPR με τη θέση του
μετεωρίτη, όμως αυτή η φωτοβολίδα με τυφλώνει. Θα προχωρήσω λίγο πίσω,
θα ανεβώ λίγο πιο πάνω στην πλαγιά και θα βγω έξω από το φως. Θα κρατήσω
τα χέρια μου σε ευθεία με τις φωτοβολίδες κι εσύ θα ευθυγραμμίσεις το
ραντάρ».
Ο Τόλαντ ένευσε, γονατίζοντας δίπλα στη συσκευή.
Η Νόρα έμπηξε τα καρφιά των παπουτσιών της στον πάγο και έγειρε προς τα
εμπρός, κόντρα στον άνεμο, καθώς άρχιζε να ανηφορίζει την πλαγιά,
προχωρώντας προς την κατεύθυνση του οικοσφαίριου. Ο καταβατικός άνεμος
φυσούσε πολύ πιο δυνατά σήμερα από ό,τι περίμενε, και ένιωσε ότι πλησίαζε
καταιγίδα. Δεν είχε σημασία. Θα τελείωναν τη δουλειά τους εκεί μέσα σε λίγα
λεπτά. Θα τους αποδείξω ότι έχω δίκιο. Η Νόρα προχώρησε με κόπο είκοσι
μέτρα προς την κατεύθυνση του οικοσφαίριου. Έφτασε στο χείλος του
σκοταδιού, και το σκοινί ασφαλείας τέντωσε τελείως.
Η Νόρα κοίταξε προς τα πάνω, τον παγετώνα. Καθώς τα μάτια της
συνήθιζαν στο σκοτάδι, η γραμμή που σχημάτιζαν οι φωτοβολίδες άρχισε να
εμφανίζεται σιγά σιγά μερικές μοίρες στ' αριστερά της. Μετακινήθηκε μέχρις
ότου βρέθηκε σε απόλυτη ευθεία με τις φωτοβολίδες. Ύστερα άπλωσε τα χέρια
της σαν πυξίδα, στρέφοντας το σώμα της και δείχνοντας το ακριβές σημείο.
«Είμαι στην ίδια ευθεία τώρα!» φώναξε.
Ο Τόλαντ ρύθμισε το γεωραντάρ και της έκανε σινιάλο. «Όλα έτοιμα!»
Η Νόρα κοίταξε μια τελευταία φορά ψηλά προς την πλαγιά και ένιωσε
ευγνωμοσύνη για το φωτεινό μονοπάτι που τους έδειχνε το δρόμο της
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επιστροφής. Καθώς κοιτούσε προς τα εκεί όμως, κάτι παράξενο συνέβη. Για
μια στιγμή η λάμψη μίας από τις πιο κοντινές φωτοβολίδες χάθηκε τελείως.
Πριν η Νόρα προλάβει να ανησυχήσει μήπως έσβηνε η φωτοβολίδα, το φως
εμφανίστηκε ξανά. Αν δεν ήταν σίγουρη ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, θα
φανταζόταν ότι κάτι είχε περάσει ανάμεσα από τη φωτοβολίδα και το σημείο
όπου στεκόταν. Σίγουρα δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί έξω... εκτός κι αν ο
διευθυντής της NASA είχε αρχίσει να αισθάνεται τύψεις και είχε στείλει μια
ομάδα να τους ακολουθήσει. Για κάποιο λόγο η Νόρα αμφέβαλλε γι' αυτό. Δεν
ήταν τίποτα το ανησυχητικό, κατέληξε. Μάλλον κάποιο δυνατό φύσημα του
αέρα είχε νικήσει τη φλόγα προς στιγμήν.
Η Νόρα επέστρεψε στο ραντάρ. «Όλα εντάξει;»
Ο Τόλαντ ανασήκωσε τους ώμους. «Έτσι νομίζω».
Η Νόρα πήγε στον πίνακα ελέγχου που βρισκόταν στο έλκηθρο και πίεσε ένα
πλήκτρο. Ακούστηκε ένας οξύς βόμβος από το GPR και ύστερα σταμάτησε.
«Εντάξει», είπε. «Τελειώσαμε».
«Αυτό ήταν;» είπε ο Κόρκι.
«Όλη η δουλειά είναι στην τοποθέτηση. Η λήψη καθεαυτή διαρκεί μόλις ένα
δευτερόλεπτο».
Πάνω στο έλκηθρο, ο θερμικός εκτυπωτής είχε ήδη αρχίσει να βουίζει. Ο
εκτυπωτής ήταν κλεισμένος σε ένα διαφανές πλαστικό κάλυμμα και σιγά σιγά
έβγαζε ένα βαρύ χαρτί σε σπείρες. Η Νόρα περίμενε να τελειώσει η εκτύπωση,
ύστερα έβαλε το χέρι της κάτω από το κάλυμμα και πήρε το χαρτί. Τάρα θα
δουν, σκέφτηκε καθώς έφερνε την εκτύπωση στο φως για να μπορέσουν να τη
δουν όλοι. Δε θα υπάρχει ίχνος θαλασσινού νερού.
Όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω της, καθώς η Νόρα στάθηκε δίπλα στη
φωτοβολίδα, κρατώντας σφιχτά την εκτύπωση στα χέρια της.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και ξετύλιξε το χαρτί για να εξετάσει τα δεδομένα. Η
εικόνα που αντίκρισε την έκανε να παγώσει από φρίκη.
«Ω θεέ μου!» αναφώνησε κοιτάζοντας εμβρόντητη την εκτύπωση, μην
μπορώντας να πιστέψει στα μάτια της. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εκτύπωση
είχε αποκαλύψει λεπτομερώς τη διατομή του γεμάτου με νερό φρεατίου. Όμως
αυτό που δε θα περίμενε ποτέ να δει ήταν το θαμπό γκριζωπό περίγραμμα μιας
ανθρώπινης σιλουέτας που επέπλεε στα μισά του φρεατίου. Αισθάνθηκε το
σώμα της να μουδιάζει. «Θεέ μου... υπάρχει ένα πτώμα μέσα εκεί».
Όλοι βουβάθηκαν και κοίταξαν το χαρτί.
Το πτώμα επέπλεε με το κεφάλι προς τα κάτω μέσα στο στενό φρεάτιο. Γύρω
του κυμάτιζε κάτι που έμοιαζε με κάπα, θυμίζοντας απόκοσμη αύρα που τύλιγε
το σώμα. Η Νόρα δεν άργησε να συνειδητοποιήσει τι ήταν εκείνη η αύρα. Το
GPR είχε αποτυπώσει ένα αχνό ίχνος του χοντρού παλτού του θύματος, ενός
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παλτού που δε θα μπορούσε να είναι άλλο από εκείνο το γνώριμο μακρύ, βαρύ
καμηλό.
«Είναι ο... Μινγκ», ψιθύρισε. «Πρέπει να γλίστρησε...»
Η Νόρα Μάνγκορ δε θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το να δει το πτώμα
του Μινγκ να επιπλέει στο φρεάτιο θα ήταν το μικρότερο από τα δύο σοκ που
της επεφύλασσε η εκτύπωση, όμως, καθώς τα μάτια της κινήθηκαν προς το
βάθος του φρεατίου, είδε κάτι άλλο.
Ο πάγος κάτω από το φρεάτιο...
Έμεινε εμβρόντητη. Η πρώτη της σκέψη ήταν ότι κάτι δεν είχε πάει καλά με
τη σάρωση. Ωστόσο, καθώς παρατηρούσε προσεκτικότερα την εικόνα, μια
τρομακτική σκέψη άρχισε να σχηματίζεται στο μυαλό της όπως τα σύννεφα της
καταιγίδας που συγκεντρώνονταν γύρω τους. Οι άκρες του χαρτιού
φτεροκοπούσαν στον αέρα, ενώ εκείνη χαμήλωνε το κεφάλι για να κοιτάξει από
πιο κοντά την εκτύπωση.
Μα... αυτό είναι αδύνατο!
Ξαφνικά η αλήθεια τη συγκλόνισε. Ένιωσε να μην τη βαστάνε τα πόδια της.
Ξέχασε τελείως τον Μινγκ.
Η Νόρα κατάλαβε. Το θαλασσινό νερό στο φρεάτιο! Έπεσε στα γόνατα πάνω
στο χιόνι. Με δυσκολία ανάπνεε. Κρατώντας ακόμη το χαρτί σφιχτά στα χέρια
της, άρχισε να τρέμει.
Θεέ μου... δε μου πέρασε καν απ' το μυαλό.
Και τότε, σε ένα ξέσπασμα οργής, έστρεψε απότομα το κεφάλι της προς την
κατεύθυνση του οικοσφαίριου της NASA. «Μπάσταρδοι!» ούρλιαξε, και η
φωνή της ταξίδεψε με τον άνεμο. «Καταραμένοι μπάσταρδοι!
Μέσα στο σκοτάδι, σε απόσταση μόλις πενήντα μέτρων, ο Δέλτα-Ένα έφερε
τον ασύρματο του μπροστά στο στόμα του και είπε μία λέξη στον ελεγκτή του.
«Ξέρουν».

49
Η ΝΟΡΑ ΜΑΝΓΚΟΡ ήταν ακόμη πεσμένη στα γόνατα, όταν ο
αλαφιασμένος Μάικλ Τόλαντ τράβηξε την εκτύπωση από τα τρεμάμενα χέρια
της. Ταραγμένος από την εικόνα του πτώματος του Μινγκ μέσα στο φρεάτιο, ο
Τόλαντ προσπάθησε να συμμαζέψει το μυαλό του και να δει τι άλλο
αποκάλυπτε η εικόνα που κρατούσε μπροστά του. Είδε τη διατομή του
φρεατίου από όπου είχαν αποσπάσει το μετεωρίτη να κατεβαίνει από την
επιφάνεια σε βάθος εβδομήντα μέτρων μέσα στον πάγο. Είδε το πτώμα του
Μινγκ να επιπλέει στο φρεάτιο. Τα μάτια του Τόλαντ κινήθηκαν προς τα κάτω,
και ένιωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ακριβώς κάτω από το φρεάτιο, μια
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σκοτεινή στήλη θαλασσινού πάγου κατέβαινε μέχρι τον ωκεανό που εκτεινόταν
από κάτω. Η κάθετη στήλη θαλασσινού πάγου ήταν πελώρια... είχε την ίδια
διάμετρο με το φρεάτιο.
«Θεέ μου!» αναφώνησε η Ρέιτσελ κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο του
Τόλαντ. «Είναι λες και το φρεάτιο του μετεωρίτη συνεχίζεται διατρυπώντας τις
τράπεζες πάγου μέχρι τον ωκεανό!»
Ο Τόλαντ είχε μείνει αποσβολωμένος και το μυαλό του αδυνατούσε να
αποδεχτεί αυτό που ήξερε πως ήταν η μόνη λογική εξήγηση. Ο Κόρκι έδειχνε
εξίσου ταραγμένος.
«Κάποιος τρύπησε τον πάγο από κάτω!» φώναξε έξαλλη η Νόρα. Τα μάτια
της γυάλιζαν από οργή. «Κάποιος τοποθέτησε εσκεμμένα αυτό το βράχο,
περνώντας τον κάτω από τον πάγο!»
Παρότι ως ιδεαλιστής που ήταν ο Τόλαντ ήθελε να απορρίψει τον ισχυρισμό
της Νόρα, ως επιστήμονας ήξερε ότι η ερμηνεία που έδινε ήταν απολύτως
λογική. Οι τράπεζες πάγου Μιλν επέπλεαν στον ωκεανό, προσφέροντας αρκετό
χώρο από κάτω για να εισχωρήσει κάποιο βαθυσκάφος. Επειδή τα πάντα
ζυγίζουν πολύ λιγότερο στο νερό, ακόμη και ένα μικρό βαθυσκάφος, όχι πολύ
μεγαλύτερο από το μονοθέσιο ερευνητικό υποβρύχιο του Τόλαντ, θα μπορούσε
άνετα να μεταφέρει το μετεωρίτη στους βραχίονες του. Το υποβρύχιο θα
μπορούσε να έρθει από τον ωκεανό, να περάσει κάτω από τις τράπεζες πάγου
Μιλν και να τρυπήσει τον πάγο. Κατόπιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους
εκτεινόμενους βραχίονες του ή φουσκωμένα μπαλόνια για να ανεβάσει το
μετεωρίτη στο εσωτερικό του φρεατίου. Μόλις ο μετεωρίτης θα έφτανε στη
θέση του, το θαλασσινό νερό που θα είχε εισχωρήσει στο φρεάτιο θα άρχιζε να
παγώνει. Μόλις το νερό του φρεατίου θα έκλεινε αρκετά ώστε να συγκρατήσει
στη θέση του το μετεωρίτη, το βαθυσκάφος θα απέσυρε το βραχίονα του και θα
εξαφανιζόταν, αφήνοντας τη μητέρα φύση να σφραγίσει το υπόλοιπο φρεάτιο
και να σβήσει κάθε ίχνος της εξαπάτησης.
«Μα γιατί;» ρώτησε επιτακτικά η Ρέιτσελ, παίρνοντας την εκτύπωση από τα
χέρια του Τόλαντ και παρατηρώντας τη προσεκτικά.
«Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό; Είστε σίγουρη ότι η συσκευή σας
λειτουργεί κανονικά;»
«Φυσικά και είμαι! Η εκτύπωση εξηγεί απόλυτα την παρουσία των
βιοφωσφοριζόντων βακτηρίων στο νερό!»
Ο Τόλαντ ήταν υποχρεωμένος να παραδεχτεί ότι η λογική της Νόρα ήταν
ανατριχιαστικά πειστική. Τα φωσφορίζοντα δινομαστιγωτά είχαν ακολουθήσει
το ένστικτο τους και είχαν κολυμπήσει προς τα πάνω μέσα στο φρεάτιο του
μετεωρίτη, οπότε και εγκλωβίστηκαν κάτω από το μετεωρίτη, παγώνοντας μαζί
με το νερό που έγινε πάγος. Αργότερα, όταν η Νόρα πυράκτωσε το μετεωρίτη,
ο πάγος ακριβώς από κάτω από το σώμα είχε λιώσει, απελευθερώνοντας το
πλαγκτόν. Και πάλι τα βακτήρια είχαν κολυμπήσει προς τα πάνω, φτάνοντας
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αυτή τη φορά στην επιφάνεια του νερού, εντός του οικοσφαίριου, όπου τελικά
πέθαναν λόγω έλλειψης θαλασσινού νερού.
«Είναι παράλογο!» ούρλιαξε ο Κόρκι. «Η NASA έχει στα χέρια της ένα
μετεωρίτη με εξωγήινα απολιθώματα. Τι την ενδιαφέρει πού θα βρεθεί αυτός ο
μετεωρίτης; Γιατί να στήσουν ολόκληρη επιχείρηση για να τον θάψουν κάτω
από έναν παγετώνα;»
«Ποιος διάβολος να ξέρει», έκανε απότομα η Νόρα, «όμως οι εκτυπώσεις
των GPR δε λαθεύουν. Μας εξαπάτησαν. Αυτός ο μετεωρίτης δεν είναι τμήμα
του Μετεωρίτη Γιούνγκερσολ. Τοποθετήθηκε στον πάγο πρόσφατα. Μέσα
στους τελευταίους δώδεκα μήνες, αλλιώς το πλαγκτόν θα ήταν νεκρό!» Είχε
αρχίσει ήδη να φορτώνει τον εξοπλισμό της στο έλκηθρο και να τον στερεώνει.
«Πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να ειδοποιήσουμε κάποιον! Ο Πρόεδρος θα
δώσει στη δημοσιότητα τελείως λανθασμένα στοιχεία! Η NASA τον
παγίδεψε!»
«Ένα λεπτό!» φώναξε η Ρέιτσελ. «Θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνουμε μια
δεύτερη σάρωση για να είμαστε βέβαιοι. Όλα αυτά ακούγονται παράλογα.
Ποιος θα μας πιστέψει;»
«Όλοι», είπε η Νόρα ετοιμάζοντας το έλκηθρο της. «Όταν πάω στο
οικοσφαίριο, βγάλω άλλο ένα δείγμα από τον πυθμένα του φρεατίου και
αποδειχτεί ότι είναι θαλασσινό νερό, σας εγγυώμαι ότι όλοι θα μας πιστέψουν!»
Η Νόρα έλυσε τα φρένα του έλκηθρου, το έστρεψε προς το οικοσφαίριο και
άρχισε να ανηφορίζει στην πλαγιά, μπήγοντας τα καρφιά των παπουτσιών της
στον πάγο και σέρνοντας το έλκηθρο με απίστευτη άνεση. Ήταν
αποφασισμένη.
«Πάμε!» φώναξε η Νόρα, σέρνοντας μαζί και τη δεμένη με τα σκοινιά
ασφαλείας ομάδα της, καθώς πλησίαζε στην περίμετρο του φωτισμένου
κύκλου. «Δεν ξέρω τι έχει σκαρώσει εδώ πέρα η NASA, αλλά δεν ανέχομαι με
τίποτα να με χρησιμοποιούν σαν πιόνι για...»
Ο λαιμός της Νόρα Μάνγκορ τινάχτηκε προς τα πίσω σαν να την είχε
χτυπήσει κάποια αόρατη δύναμη στο μέτωπο. Έβγαλε μια πνιχτή κραυγή
πόνου, παραπάτησε και έπεσε με την πλάτη στον πάγο. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο
Κόρκι βόγκηξε και στράφηκε απότομα στο πλάι σαν κάτι να είχε καρφωθεί
στον ώμο του. Σωριάστηκε στον πάγο σφαδάζοντας από τον πόνο.
Η Ρέιτσελ ξέχασε αμέσως την εκτύπωση που κρατούσε στο χέρι της, ξέχασε
τον Μινγκ, το μετεωρίτη και την αλλόκοτη σήραγγα μέσα στον πάγο. Είχε
μόλις νιώσει ένα μικρό αντικείμενο να περνά ξυστά δίπλα από το αφτί της·
παρά τρίχα δεν την είχε χτυπήσει στον κρόταφο. Ενστικτωδώς, έπεσε στα
γόνατα, παρασύροντας και τον Τόλαντ.
«Τι συμβαίνει;» ούρλιαξε ο Τόλαντ.
Το μόνο που μπορούσε να φανταστεί η Ρέιτσελ ήταν ότι έριχνε χαλάζι στον
παγετώνα κι ο αέρας το έφερνε μέχρι αυτούς, όμως από τη δύναμη με την οποία
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είχαν χτυπηθεί ο Κόρκι και η Νόρα η Ρέιτσελ ήξερε ότι οι χαλαζόκοκκοι θα
πρέπει να κινούνταν με ταχύτητα εκατοντάδων χιλιομέτρων την ώρα. Το
απίστευτο ήταν ότι ο ξαφνικός καταιγισμός αυτών των αντικειμένων που είχαν
μέγεθος βόλων έμοιαζε τώρα να εστιάζεται γύρω από τη Ρέιτσελ και τον
Τόλαντ, καθώς καρφώνονταν ολόγυρα τους και σήκωναν σύννεφα
θρυμματισμένου πάγου. Η Ρέιτσελ ξάπλωσε μπρούμυτα, βύθισε τα καρφιά των
παπουτσιών της στον πάγο και σύρθηκε προς το μοναδικό καταφύγιο που
υπήρχε: το έλκηθρο. Ο Τόλαντ την ακολούθησε λίγες στιγμές αργότερα,
προσπαθώντας να καλυφθεί δίπλα της.
Ο Τόλαντ είδε τη Νόρα και τον Κόρκι πεσμένους στον πάγο,
απροστάτευτους. «Τράβηξε τους!» φώναξε πιάνοντας τα σκοινιά και
προσπαθώντας να τους σύρει προς το μέρος του.
Τα σκοινιά όμως ήταν τυλιγμένα γύρω από το έλκηθρο.
Η Ρέιτσελ έχωσε την εκτύπωση στην τσέπη της στολής της που έκλεινε με
βέλκρο και προσπάθησε να ξετυλίξει το σκοινί από τους ολισθητήρες. Ο
Τόλαντ ήταν ακριβώς πίσω της.
Το χαλάζι άρχισε ξαφνικά να πέφτει με μανία πάνω στο έλκηθρο, λες και η
φύση είχε σταματήσει να ασχολείται με τον Κόρκι και τη Νόρα και είχε βάλει
σημάδι τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ. Ένα από τα σφαιρίδια έπεσε πάνω στο
κάλυμμα του έλκηθρου, έχασε την ορμή του και ύστερα αναπήδησε, πέφτοντας
στο μανίκι της στολής της Ρέιτσελ.
Όταν η Ρέιτσελ το είδε, πάγωσε. Μέσα σε μια στιγμή η σαστισμάρα της
μετατράπηκε σε τρόμο. Αυτό το «χαλάζι» ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ο
παγωμένος σβόλος που είχε πέσει στο μανίκι της ήταν ένα άψογα
σχηματισμένο σφαιροειδείς κομμάτι πάγου σε μέγεθος μεγάλου κερασιού. Η
επιφάνεια του ήταν τελείως λεία, με εξαίρεση μια ίσια ραφή στην περιφέρεια
της σαν κι αυτή που είχαν οι παλιές σφαίρες που έριχναν τα μουσκέτα,
φτιαγμένες στην πρέσα. Τα σφαιρικά βλήματα ήταν, χωρίς την παραμικρή
αμφιβολία, κατασκευασμένα.
Βλήματα πάγου...
Ως κάποια που είχε πρόσβαση σε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, η
Ρέιτσελ γνώριζε πολύ καλά τα νέα πειραματικά όπλα αυτοσχέδιων
πυρομαχικών, στα οποία περιλαμβάνονταν τουφέκια για χρήση στο χιόνι, που
συμπύκνωναν το χιόνι σε βλήματα πάγου, τουφέκια για χρήση στην έρημο, που
έλιωναν την άμμο σχηματίζοντας γυάλινα βλήματα, ακόμη και πιστόλια που
εκτόξευαν νερό με τόση δύναμη, που ήταν ικανή να τσακίσει κόκαλα. Τα όπλα
αυτοσχέδιων πυρομαχικών είχαν τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών
όπλων, γιατί χρησιμοποιούσαν υλικά που ήταν άμεσα διαθέσιμα στο πεδίο της
μάχης και κυριολεκτικά κατασκεύαζαν πυρομαχικά επιτόπου, παρέχοντας
στους στρατιώτες απεριόριστο αριθμό βλημάτων χωρίς να χρειάζεται να
κουβαλάνε βαριούς γεμιστήρες με συμβατικές σφαίρες. Η Ρέιτσελ ήξερε ότι οι

[170]

σβόλοι πάγου που καρφώνονταν γύρω τους φτιάχνονταν για «άμεση χρήση»
από χιόνι που τοποθετούνταν στο κοντάκι του τουφεκιού.
Όπως συνέβαινε συχνά στον κόσμο των υπηρεσιών πληροφοριών, όσο
περισσότερα γνώριζε κανείς τόσο τρομακτικότερο γινόταν ένα σενάριο. Η
συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν εξαίρεση. Η Ρέιτσελ θα προτιμούσε την
απόλυτη άγνοια, όμως οι γνώσεις της για τα όπλα αυτοσχέδιων πυρομαχικών
την οδήγησαν αμέσως σε ένα ανατριχιαστικό συμπέρασμα: Είχαν γίνει στόχος
μιας ομάδας των αμερικανικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, των μόνων
στρατιωτικών σχηματισμών στη χώρα που είχαν επί του παρόντος άδεια να
χρησιμοποιούν αυτά τα πειραματικά όπλα στις αποστολές τους.
Η παρουσία μιας επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας την έκανε να
συνειδητοποιήσει κάτι ακόμη, κάτι πολύ πιο τρομακτικό: Οι πιθανότητες να
επιζήσουν από αυτή την επίθεση ήταν σχεδόν μηδενικές.
Η φρικτή εκείνη σκέψη τερματίστηκε όταν ένα από τα βλήματα πάγου βρήκε
κάποιο άνοιγμα, πέρασε σφυρίζοντας μέσα από το τείχος του εξοπλισμού που
ήταν φορτωμένος στο έλκηθρο και καρφώθηκε στο στομάχι της. Ακόμη και
μέσα από τη χοντρή επένδυση της προστατευτικής στολής που φορούσε, η
Ρέιτσελ ένιωσε σαν να είχε δεχτεί γροθιά στην κοιλιά από κάποιο πυγμάχο. Το
χτύπημα την έκανε να χάσει τον κόσμο, παραπάτησε και προσπάθησε να
κρατηθεί από το έλκηθρο στα τυφλά. Ο Μάικλ Τόλαντ έριξε κάτω το σκοινί της
Νόρα και έτρεξε να τη συγκρατήσει, όμως έφτασε πολύ αργά. Η Ρέιτσελ έπεσε
πίσω, παρασύροντας διάφορα κομμάτια του εξοπλισμού. Βρέθηκε ξαπλωμένη
στον πάγο μαζί με τον Τόλαντ ανάμεσα σε ένα σωρό από ηλεκτρονικές
συσκευές.
«Είναι... σφαίρες...» κατάφερε να ψελλίσει με κομμένη την ανάσα. «Τρέξε!»

50
Ο ΣΥΡΜΟΣ του υπόγειου σιδηρόδρομου της Ουάσινγκτον που αναχωρούσε
εκείνη τη στιγμή από το σταθμό Φέντεραλ Τράιανγκλ δεν απομακρυνόταν από
το Λευκό Οίκο με την ταχύτητα που ήθελε η Γκάμπριελ Ας. Καθόταν άκαμπτη
σε μια έρημη γωνιά του βαγονιού, ενώ απροσδιόριστα σκοτεινά σχήματα
περνούσαν γρήγορα έξω από το παράθυρο. Ο μεγάλος κόκκινος φάκελος που
της είχε πετάξει η Μάρτζορι Τεντς ήταν ακουμπισμένος στα γόνατα της· η
νεαρή γυναίκα είχε την αίσθηση ότι εκείνες οι φωτογραφίες ζύγιζαν τόνους.
Πρέπει να μιλήσω στον Σέξτον! σκέφτηκε, ενώ ο συρμός επιτάχυνε προς την
κατεύθυνση του γραφείου του γερουσιαστή. Αμέσως!
Μέσα στο διάχυτο φως του βαγονιού, η Γκάμπριελ ένιωθε σαν να είχε πάρει
παραισθησιογόνο. Τα φώτα στην οροφή έμοιαζαν να περιστρέφονται σε αργή
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κίνηση, όπως οι σφαίρες φωτορυθμικών στις ντισκοτέκ της δεκαετίας του '80.
Η σήραγγα του υπογείου ήταν ένα ατέλειωτο φαράγγι.
Ας μου πει κάποιος ότι βλέπω εφιάλτη.
Κοίταξε το φάκελο που ήταν ακουμπισμένος στα γόνατα της. Τον άνοιξε,
έβαλε το χέρι της μέσα και πήρε στην τύχη μία από τις φωτογραφίες. Τα φώτα
του βαγονιού αναβόσβησαν για μια στιγμή και η ψυχρή λάμψη τους έπεσε σε
μια εικόνα που τη σοκάρισε... Ο Σέντζγουικ Σέξτον ήταν ξαπλωμένος γυμνός
πάνω στο γραφείο του, με το πρόσωπο του χορτασμένο, στραμμένος
κατευθείαν στην κάμερα, ενώ το σοκολατένιο κορμί της Γκάμπριελ ήταν
ξαπλωμένο ολόγυμνο δίπλα του.
Η νεαρή γυναίκα ανατρίχιασε, έβαλε τη φωτογραφία στη θέση της με μια
απότομη κίνηση και με χέρια που έτρεμαν προσπάθησε να ξανακλείσει το
φάκελο.
Όλα τελείωσαν.
Μόλις το τρένο βγήκε από τη σήραγγα και συνέχισε στις υπέργειες ράγες
κοντά στη Λ' Ενφάν Πλάζα, η Γκάμπριελ έβγαλε το κινητό της και κάλεσε το
γερουσιαστή στην προσωπική του γραμμή. Απάντησε ο αυτόματος
τηλεφωνητής. Απορημένη, τηλεφώνησε στο γραφείο του Σέξτον. Απάντησε η
γραμματέας του.
«Η Γκάμπριελ είμαι. Είναι εκεί ο γερουσιαστής;»
Η γραμματέας ακούστηκε ενοχλημένη. «Πού ήσουν όλη τη μέρα; Σ'
έψαχνε».
«Είχα μια συνάντηση και καθυστέρησα. Πρέπει να του μιλήσω αμέσως».
«Θα πρέπει να περιμένεις μέχρι αύριο το πρωί. Είναι στο Γουέστμπρουκ».
Το συγκρότημα διαμερισμάτων πολυτελείας στο Γουέστμπρουκ Πλέις ήταν
το μέρος όπου ο Σέξτον είχε το σπίτι του στην Ουάσινγκτον. «Δεν απαντά στην
προσωπική γραμμή του», είπε η Γκάμπριελ.
«Απόψε έχει κανονίσει βραδιά Π.Χ.», της υπενθύμισε η γραμματέας. «Έφυγε
από νωρίς».
Η Γκάμπριελ συνοφρυώθηκε. Προσωπικός Χρόνος. Μέσα σε όλη την
αναστάτωση, είχε ξεχάσει ότι ο Σέξτον είχε κανονίσει να μείνει μια βραδιά
μόνος στο σπίτι. Είχε καταστήσει σαφές ότι δεν ήθελε να τον ενοχλούν εκείνα
τα συγκεκριμένα βράδια. Να μου χτυπήσετε την πόρτα μόνο αν πιάσει φωτιά το
κτίριο, συνήθιζε να λέει. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιμένει μέχρι το πρωί. Η
Γκάμπριελ αποφάσισε ότι καιγόταν όχι απλώς το κτίριο, αλλά το ίδιο το σπίτι
του Σέξτον. «Πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί του και να του πεις ότι τον
ζητάω».
«Αδύνατο».
«Είναι ανάγκη. Πραγματικά πρέπει να...»
«Όχι, εννοώ ότι είναι κυριολεκτικά αδύνατο. Άφησε το βομβητή του στο
γραφείο μου την ώρα που έφευγε και μου είπε ότι δεν έπρεπε να τον ενοχλήσει
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κανείς όλη τη νύχια. Ήταν κατηγορηματικός». Έκανε μια παύση.
«Περισσότερο από ό,τι συνήθως».
Σκατά. «Εντάξει, ευχαριστώ». Η Γκάμπριελ έκλεισε το τηλέφωνο.
«Λ' Ενφάν Πλάζα», ακούστηκε η μαγνητοφωνημένη ανακοίνωση από τα
ηχεία του βαγονιού. «Ανταπόκριση με όλες τις γραμμές».
Κλείνοντας τα μάτια, η Γκάμπριελ προσπάθησε να αποδιώξει τις τρομερές
σκέψεις, όμως οι εικόνες πλημμύριζαν σαν χείμαρρος το μυαλό της... οι
τολμηρές φωτογραφίες της ίδιας και του γερουσιαστή... η δέσμη των εγγράφων
που αποκάλυπταν ότι ο Σέξτον δωροδοκούνταν. Είχε ακόμη στ' αφτιά της τη
βραχνή φωνή της Τεντς να επαναλαμβάνει την απαίτηση της. Κάνε το σωστό.
Υπόγραψε τη δήλωση. Ομολόγησε ότι είχατε σεξουαλικές σχέσεις.
Καθώς ο συρμός σταματούσε στο σταθμό, η Γκάμπριελ πίεσε τον εαυτό της
να φανταστεί τι θα έκανε ο γερουσιαστής αν οι φωτογραφίες δημοσιεύονταν
στον Τύπο. Το πρώτο πράγμα που της ήρθε στο μυαλό τη σοκάρισε και την
έκανε να ντραπεί.
Ο Σέξτον θα έλεγε ψέματα.
Αυτή ήταν πραγματικά η πρώτη της σκέψη για το πώς θα αντιδρούσε ο
υποψήφιος που υποστήριζε με όλες τις δυνάμεις της;
Ναι. θα έλεγε ψέματα... με ασυναγώνιστη πειστικότητα.
Αν αυτές οι φωτογραφίες διέρρεαν στον Τύπο χωρίς η Γκάμπριελ να έχει
ομολογήσει, ο γερουσιαστής πολύ απλά θα ισχυριζόταν ότι οι φωτογραφίες
ήταν προϊόν αισχρής πλαστογραφίας. Σε τελική ανάλυση, ζούσαν στην εποχή
της ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας· όποιος είχε σερφάρει στο Διαδίκτυο
θα είχε δει τις άψογα ρετουσαρισμένες πλαστές φωτογραφίες όπου κεφάλια
διασημοτήτων εμφανίζονται σε σώματα άλλων ανθρώπων, συχνά πορνοστάρ
που επιδίδονται σε σεξουαλικά όργια. Η Γκάμπριελ είχε γίνει ήδη μάρτυρας της
ικανότητας του γερουσιαστή να κοιτάζει κατευθείαν τον τηλεοπτικό φακό και
να λέει πειστικά ψέματα για τη σχέση τους· δεν είχε καμία αμφιβολία πως θα
μπορούσε να πείσει το κοινό ότι οι φωτογραφίες αυτές ήταν μια κατάπτυστη
προσπάθεια αμαύρωσης της φήμης του. Ο Σέξτον θα περνούσε στην
αντεπίθεση, ξεχειλίζοντας από οργή, ίσως φτάνοντας στο σημείο να υπαινιχθεί
ότι η πλαστογραφία έγινε κατόπιν εντολής του Προέδρου.
Διόλου παράξενο που ο Λευκός Οίκος δε δημοσιοποίησε τα στοιχεία. Οι
φωτογραφίες, όπως άρχιζε να συνειδητοποιεί η Γκάμπριελ, θα μπορούσαν να
έχουν και αρνητικά αποτελέσματα για το κυβερνητικό στρατόπεδο — όπως είχε
συμβεί και στην προηγούμενη περίπτωση. Παρότι οι φωτογραφίες ήταν
παραπάνω από αποκαλυπτικές, δεν αποτελούσαν αδιάσειστη απόδειξη.
Η Γκάμπριελ ένιωσε τις ελπίδες της να αναπτερώνονται.
Ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα aπ' όλα αυτά!
Η πίεση που η Τεντς άσκησε στη Γκάμπριελ ήταν μέρος ενός ανελέητου όσο
και απλού σχεδίου: Παραδέξου ότι είχατε σχέση, ειδάλλως ο Σέξτον θα
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καταλήξει στη φυλακή. Ξαφνικά όλα άρχιζαν να ξεκαθαρίζουν. Ο Λευκός
Οίκος χρειαζόταν τη δημόσια ομολογία της Γκάμπριελ, αλλιώς οι φωτογραφίες
ήταν άχρηστες. Ένιωσε την αυτοπεποίθηση της να επιστρέφει και αναθάρρησε
κάπως.
Καθώς ο συρμός περίμενε με τις πόρτες ανοιχτές στο σταθμό, μια μακρινή
ελπίδα φώλιασε στο μυαλό της Γκάμπριελ, αναδεικνύοντας μια ξαφνική
ενθαρρυντική πιθανότητα.
Ίσως όλα αυτά που μου είπε η Τεντς για τις δωροδοκίες να ήταν ψέματα.
Στο κάτω κάτω, τι είχε δει στην πραγματικότητα η Γκάμπριελ; Και πάλι
κανένα αδιάσειστο στοιχείο, μόνο κάποια φωτοτυπημένα τραπεζικά έγγραφα
και μια θολή φωτογραφία του Σέξτον σε ένα γκαράζ. Πιθανό να ήταν όλα
πλαστά. Η Τεντς ίσως να είχε δείξει στην Γκάμπριελ τα πλαστά οικονομικά
στοιχεία μαζί με τις γνήσιες ερωτικές φωτογραφίες, ελπίζοντας ότι η Γκάμπριελ
θα αποδεχόταν όλο το πακέτο ως γνήσιο. Το κόλπο στηριζόταν στην απόδειξη
της εγκυρότητας κάποιων στοιχείων διά του συσχετισμού και το
χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά οι πολιτικοί για να περάσουν αμφίβολες απόψεις.
Ο Σέξτον είναι αθώος, είπε η Γκάμπριελ στον εαυτό της. Ο Λευκός Οίκος
βρισκόταν σε απελπιστική θέση και είχαν αποφασίσει να πάρουν ένα παράλογο
ρίσκο, ελπίζοντας ότι η Γκάμπριελ θα πανικοβαλλόταν και θα ομολογούσε
δημόσια τη σχέση της με το γερουσιαστή. Τους ήταν απαραίτητο να
εξαναγκάσουν την Γκάμπριελ να εγκαταλείψει δημόσια τον Σέξτον,
προκαλώντας σκάνδαλο. Φρόντισε να απεμπλακείς όσο είναι καιρός, της είχε
πει η Τεντς. Έχεις περιθώριο μέχρι τις οχτώ απόψε. Το απόλυτο τέχνασμα για
την άσκηση πίεσης. Όλα ταιριάζουν, σκέφτηκε.
Εκτός από ένα πράγμα...
Το μόνο κομμάτι του γρίφου που την μπέρδευε ήταν το ότι η Τεντς της
έστελνε ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία περιέχονταν στοιχεία που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της NASA. Αυτό σίγουρα σήμαινε
ότι η διαστημική υπηρεσία ήθελε πράγματι να καταστήσει ο γερουσιαστής
απόλυτα σαφή την αρνητική του θέση προς τη NASA, ώστε να
χρησιμοποιηθούν αργότερα οι δηλώσεις αυτές σε βάρος του. Ή μήπως όχι; Η
Γκάμπριελ συνειδητοποίησε ότι ακόμη και τα μηνύματα αυτά είχαν μια
απόλυτα λογική εξήγηση.
Κι αν ο αποστολέας των μηνυμάτων δεν ήταν η Τεντς;
Ήταν πιθανό η Τεντς να είχε πιάσει κάποιο προδότη στις τάξεις του
προσωπικού του Λευκού Οίκου ο οποίος έστελνε τις πληροφορίες στην
Γκάμπριελ, να απέλυσε το άτομο αυτό, κατόπιν να μπήκε στο παιχνίδι και να
έστειλε το τελευταίο μήνυμα η ίδια, ζητώντας από την Γκάμπριελ να τη
συναντήσει. Η Τεντς ίσως να προσποιήθηκε ότι έστειλε όλες αυτές τις
πληροφορίες σχετικά με τη NASA, για να πετύχει έναν άλλο στόχο: να
παγιδεύσει την Γκάμπριελ.
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Τα υδραυλικά συστήματα του μετρό άρχισαν να σφυρίζουν στη Λ' Ενφάν
Πλάζα, καθώς οι πόρτες ετοιμάζονταν να κλείσουν.
Η Γκάμπριελ κοίταξε την αποβάθρα και το μυαλό της έκανε χίλιες σκέψεις.
Δεν ήταν βέβαιη αν οι υποψίες της είχαν λογική βάση ή αν απλώς ωθούσε το
νου της σε πλασματικά σενάρια που την καθησύχαζαν, πάντως, ό,τι κι αν
συνέβαινε, ήξερε ότι έπρεπε να μιλήσει αμέσως με το γερουσιαστή, και δεν την
ενδιέφερε αν απόψε ήταν μια βραδιά ξεκούρασης για κείνον.
Κρατώντας σφιχτά το φάκελο με τις φωτογραφίες, η Γκάμπριελ πρόλαβε να
κατεβεί από το τρένο τη στιγμή που οι πόρτες έκλειναν. Είχε ένα νέο
προορισμό.
Τα διαμερίσματα στο Γουέστμπρουκ Πλέις.

51
ΜΑχη ή φυγή.
Ως βιολόγος, ο Τόλαντ γνώριζε τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνταν σε
έναν οργανισμό όταν ένιωθε ότι κινδύνευε. Ο εγκεφαλικός φλοιός πλημμύριζε
με αδρεναλίνη, επιταχύνοντας τους χτύπους της καρδιάς και δίνοντας εντολή
στον εγκέφαλο να πάρει την πιο αρχέγονη και πιο ενστικτώδη από όλες τις
βιολογικές αποφάσεις: αν θα μείνει να πολεμήσει ή θα τραπεί σε φυγή.
Το ένστικτο του Τόλαντ του έλεγε να κάνει το δεύτερο, όμως η λογική τού
υπενθύμιζε ότι ήταν ακόμη δεμένος με τη Νόρα Μάνγκορ. Εξάλλου δεν είχε
πού να κρυφτεί. Το μόνο καταφύγιο σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων ήταν το
οικοσφαίριο, και οι διώκτες του, όποιοι κι αν ήταν αυτοί, είχαν πάρει θέσεις
ψηλά στον παγετώνα, αποκλείοντας αυτή τη διέξοδο. Πίσω του, το τεράστιο
στρώμα πάγου απλωνόταν σε μια κοιλάδα μήκους τριάμισι χιλιομέτρων που
κατέληγε σε έναν γκρεμό και πέρα από κει στον παγωμένο ωκεανό. Αν
προσπαθούσε να ξεφύγει προς εκείνη την κατεύθυνση, τον περίμενε βέβαιος
θάνατος στο αφιλόξενο περιβάλλον. Ακόμη κι αν άφηνε κατά μέρος τα
πρακτικά εμπόδια, ήξερε ότι δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τους άλλους. Η
Νόρα και ο Κόρκι ήταν ακόμη πεσμένοι στον πάγο, ανήμποροι, δεμένοι στη
Ρέιτσελ και στον ίδιο.
Ο Τόλαντ έμεινε σκυμμένος, κοντά στη Ρέιτσελ, ενώ οι σφαίρες από πάγο
συνέχιζαν να καρφώνονται στο πλάι του αναποδογυρισμένου έλκηθρου. Άρχισε
να ψάχνει απεγνωσμένα τα σκορπισμένα αντικείμενα, αναζητώντας κάποιο
όπλο, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, έναν ασύρματο... οτιδήποτε.
«Φύγε!» του φώναξε η Ρέιτσελ, που ακόμη δυσκολευόταν να αναπνεύσει.
Τότε, κατά περίεργο τρόπο, ο καταιγισμός από βλήματα πάγου έπαψε
απότομα. Παρότι ο άνεμος συνέχιζε να λυσσομανά, η νύχτα έμοιαζε ξαφνικά
ήσυχη... σαν να είχε κοπάσει απρόσμενα η θύελλα.
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Καθώς έγειρε για να κοιτάξει από το πλάι του έλκηθρου, ο Μάικλ Τόλαντ
αντίκρισε μια από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές στη ζωή του.
Γλιστρώντας με άνεση μέσα από τη σκοτεινή περίμετρο στο φως, τρεις
φιγούρες εμφανίστηκαν έμοιαζαν με φαντάσματα και κινούνταν αθόρυβα πάνω
σε σκι. Φορούσαν ολόσωμες λευκές εσωθερμικές στολές. Δεν κρατούσαν
μπαστούνια του σκι, αλλά τουφέκια που όμοια τους ο Τόλαντ δεν είχε δει ποτέ.
Τα παγοπέδιλα ήταν κι αυτά αλλόκοτα, φουτουριστικά και κοντά, και θύμιζαν
περισσότερο μακρόστενα πατίνια.
Ψύχραιμα, σαν να ήξεραν ότι είχαν κερδίσει ήδη αυτή τη μάχη, οι φιγούρες
σταμάτησαν δίπλα στο πλησιέστερο θύμα τους, τη λιπόθυμη Νόρα Μάνγκορ.
Τρέμοντας ο Τόλαντ σηκώθηκε στα γόνατα και κοίταξε πίσω από το έλκηθρο
τις τρεις φιγούρες. Οι επισκέπτες τον κοίταξαν κι εκείνοι μέσα από απόκοσμα
ηλεκτρονικά γυαλιά. Δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται για κείνον.
Τουλάχιστον για την ώρα.
Ο Δέλτα-Ένα δεν ένιωσε καμία τύψη καθώς παρατηρούσε τη γυναίκα που
κείτονταν αναίσθητη στον πάγο μπροστά του. Είχε εκπαιδευτεί να εκτελεί
εντολές, όχι να αμφισβητεί τα κίνητρα των διαταγών που λάμβανε.
Η γυναίκα φορούσε χοντρή, μαύρη θερμομονωτική στολή και είχε ένα
πρήξιμο στο πλάι του προσώπου της. Η ανάσα της ήταν κοφτή και βαριά. Ένα
από τα τουφέκια πάγου είχε βρει το στόχο του και την είχε ρίξει λιπόθυμη.
Τώρα ήταν ώρα να αποτελειώσει τη δουλειά.
Καθώς ο Δέλτα-Ένα γονάτιζε δίπλα στην αναίσθητη γυναίκα, οι σύντροφοι
του έστρεψαν τα όπλα τους στους υπόλοιπους στόχους: ο ένας σημάδεψε το
μικρόσωμο άντρα που κείτονταν λιπόθυμος στον πάγο λίγο πιο πέρα, ο
δεύτερος στόχευσε το αναποδογυρισμένο έλκηθρο, όπου κρύβονταν τα άλλα
δύο θύματα. Ωστόσο οι άντρες του θα μπορούσαν άνετα να είχαν κινηθεί προς
το μέρος των στόχων για να ολοκληρώσουν την αποστολή, εφόσον τα τρία
θύματα ήταν άοπλα και δεν είχαν τρόπο διαφυγής. Το να βιαστούν να τους
αποτελειώσουν όλους μαζί ήταν απροσεξία. Ποτέ μην εστιάζετε σε πολλά
πράγματα ταυτόχρονα, εκτός και αν είναι απολύτως αναγκαίο. Αντιμετωπίζετε
τους αντιπάλους μεμονωμένα. Ακριβώς όπως είχαν εκπαιδευτεί, οι άντρες της
Δύναμης Δέλτα θα σκότωναν αυτούς τους ανθρώπους έναν έναν. Το
εκπληκτικό όμως ήταν ότι δε θα άφηναν κανένα ίχνος που να εξηγούσε το πώς
είχαν πεθάνει.
Γονατισμένος δίπλα στην αναίσθητη γυναίκα, ο Δέλτα-Ένα έβγαλε τα
θερμομονωτικά γάντια του και πήρε μια χούφτα χιόνι. Αφού το πίεσε, άνοιξε το
στόμα της και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στο λαιμό της. Γέμισε όλο της το
στόμα, σπρώχνοντας το χιόνι όσο πιο βαθιά μπορούσε στην τραχεία της. Μέσα
σε τρία λεπτά θα ήταν νεκρή.
Η τεχνική αυτή, επινόηση της ρωσικής μαφίας, ονομαζόταν byelaya smert,
δηλαδή λευκός θάνατος. Το θύμα θα πέθαινε από ασφυξία πολύ προτού έλιωνε
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το χιόνι στο λαιμό του. Όταν θα πέθαινε όμως, το σώμα του θα παρέμενε ζεστό
για αρκετή ώρα ώστε να διαλύσει το χιόνι. Ακόμη κι αν υπήρχαν υποψίες ότι ο
θάνατος δεν είχε προέλθει από φυσικά αίτια, δε θα υπήρχε κανένα ίχνος
φονικού όπλου ή σημάδια βίαιης πάλης. Τελικά ίσως κάποιος να έβρισκε την
απάντηση, όμως μέχρι τότε εκείνοι θα είχαν κερδίσει χρόνο. Οι σφαίρες πάγου
θα εξαφανίζονταν, θαμμένες κάτω από το χιόνι, και το οίδημα στο κεφάλι της
γυναίκας θα έμοιαζε σαν να είχε προκληθεί από την πτώση της στον πάγο,
πράγμα διόλου περίεργο, δεδομένου ότι φυσούσε θυελλώδης άνεμος.
Οι υπόλοιποι τρεις θα εξουδετερώνονταν και θα δολοφονούνταν με τον ίδιο
περίπου τρόπο. Ύστερα ο Δέλτα-Ένα θα τους φόρτωνε όλους στο έλκηθρο, θα
τους πήγαινε αρκετές εκατοντάδες μέτρα εκτός πορείας, θα έδενε ξανά τα
σκοινιά ασφαλείας που τους ένωναν μεταξύ τους και θα σκηνοθετούσε τις
θέσεις στις οποίες θα ανακαλύπτονταν τα πτώματα. Ήρες αργότερα οι τέσσερις
τους θα εντοπίζονταν παγωμένοι μέσα στο χιόνι, θύματα, προφανώς, των
στοιχείων της φύσης και της υποθερμίας. Αυτοί που θα τους ανακάλυπταν θα
απορούσαν πώς βρέθηκαν τόσο μακριά από την πορεία τους, όμως κανείς δε θα
παραξενευόταν που ήταν νεκροί. Σε τελική ανάλυση, οι φωτοβολίδες είχαν
σβήσει, ο καιρός ήταν άσχημος και το να χαθεί κανείς στον παγετώνα
μπορούσε να οδηγήσει ταχύτατα στο θάνατο.
Ο Δέλτα-Ένα είχε τώρα γεμίσει το στόμα της γυναίκας με όσο χιόνι
χρειαζόταν. Πριν να στρέψει την προσοχή του στους υπόλοιπους, έβγαλε το
γάντζο που συγκρατούσε το σκοινί ασφαλείας στην εξάρτυση της. θα τον
περνούσε ξανά αργότερα, αλλά για την ώρα δεν ήθελε να μπουν ιδέες στους
δύο άλλους που βρίσκονταν πίσω από το έλκηθρο ότι θα μπορούσαν να
τραβήξουν κοντά τους το θύμα του για να το βοηθήσουν.
Ο Μάικλ Τόλαντ είχε μόλις γίνει μάρτυρας μιας δολοφονικής πράξης πιο
αλλόκοτης από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ακόμη και στα πιο σκοτεινά του
όνειρα. Αφού έλυσαν το σκοινί της Νόρα Μάνγκορ, οι τρεις φιγούρες έστρεψαν
την προσοχή τους στον Κόρκι.
Πρέπει να κάνω κάτι!
Ο Κόρκι είχε αρχίσει να συνέρχεται και βογκούσε, προσπαθώντας να
ανασηκωθεί, όμως ένας από τους στρατιώτες τον έριξε ξανά ανάσκελα,
ανέβηκε πάνω του και του ακινητοποίησε τα χέρια γονατίζοντας πάνω τους. Ο
Κόρκι έβγαλε μια κραυγή πόνου, που όμως πνίγηκε αμέσως από το μανιασμένο
αέρα.
Μέσα στην παραζάλη που του προκαλούσε ο τρόμος που ένιωθε, ο Τόλαντ
άρχισε να ψάχνει σαν τρελός ανάμεσα στα αντικείμενα που είχαν πέσει από το
αναποδογυρισμένο έλκηθρο. Κάτι πρέπει να υπάρχει εδώ! Ένα όπλο! Κάτι! Το
μόνο που έβλεπε ήταν διαγνωστικός εξοπλισμός, σπασμένος από τα βλήματα
πάγου, σε σημείο που να μην αναγνωρίζεται.
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Δίπλα του, η Ρέιτσελ προσπάθησε να ανασηκωθεί, ζαλισμένη,
χρησιμοποιώντας τη σκαπάνη της για να στηριχτεί. «Φύγε... Μάικ...»
Ο Τόλαντ παρατήρησε τη σκαπάνη που ήταν περασμένη με λουρί στον
καρπό της Ρέιτσελ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν όπλο. Ίσως. Ο Τόλαντ
αναρωτήθηκε τι πιθανότητες είχε αν έκανε επίθεση σε τρεις οπλισμένους
άντρες με ένα μικρό κασμά.
Αυτοκτονία.
Καθώς η Ρέιτσελ έγειρε στο πλευρό της και ανασηκώθηκε, ο Τόλαντ
παρατήρησε κάτι που υπήρχε πίσω της: μια ογκώδης τσάντα από βινύλιο.
Παρακαλώντας να περιέχει ένα πιστόλι φωτοβολίδων ή έναν ασύρματο, παρότι
ήξερε ότι κάτι τέτοιο ήταν απίθανο, έσκυψε από πάνω της και άρπαξε την
τσάντα. Μέσα βρήκε ένα μεγάλο, προσεκτικά διπλωμένο φύλλο πολυεστέρα
Mylar. Άχρηστο. Ο Τόλαντ είχε κάτι παρόμοιο στο ερευνητικό του σκάφος.
Ήταν ένα μικρό μετεωρολογικό αερόστατο, σχεδιασμένο για να μεταφέρει
φορτία μετεωρολογικού εξοπλισμού με βάρος περίπου ίσο με εκείνο ενός
προσωπικού υπολογιστή. Το αερόστατο της Νόρα δε θα τους φαινόταν χρήσιμο
σε αυτή την περίπτωση, ειδικά χωρίς φιάλη ηλίου.
Ακούγοντας τους πνιχτούς ήχους που έβγαζε ο Κόρκι προσπαθώντας να
αντισταθεί, ο Τόλαντ ένιωσε τόσο ανήμπορος όσο δεν είχε νιώσει τα τελευταία
χρόνια. Απόλυτη απελπισία. Ήταν τελείως χαμένος. Όπως στο κλισέ όπου
ολόκληρη η ζωή ενός ανθρώπου περνά μπροστά από τα μάτια του λίγο πριν
από το θάνατο του, το μυαλό του Τόλαντ πλημμύρισε ξαφνικά με ξεχασμένες
εικόνες από την παιδική του ηλικία. Για μια στιγμή φαντάστηκε ότι βρισκόταν
σε ένα ιστιοφόρο στο Σαν Πέδρο και μάθαινε το παμπάλαιο παιχνίδι με το
οποίο οι ναυτικοί περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους: το πέταγμα από το
τριγωνικό πανί. Κρεμασμένος με σκοινί, ταλαντευόταν πάνω από τον ωκεανό,
βουτούσε γελώντας στο νερό, σηκωνόταν και έπεφτε όπως ένα παιδί που
κρέμεται από τα σκοινιά του καμπαναριού, με το φουσκωμένο πανί και τα
καπρίτσια της αύρας του ωκεανού να καθορίζουν την κίνηση του.
Τα μάτια του Τόλαντ στράφηκαν αμέσως στο αερόστατο που κρατούσε στα
χέρια του και συνειδητοποίησε ότι το μυαλό του δεν ήταν έτοιμο να παραδοθεί,
αλλά, αντίθετα, προσπαθούσε να του υποδείξει μια λύση! Το πέταγμα από το
πανί.
Ο Κόρκι συνέχιζε να αντιστέκεται στον άντρα που τον κρατούσε πεσμένο
στον πάγο, ενώ την ίδια στιγμή ο Τόλαντ έσκιζε το νάιλον που προφύλασσε το
αερόστατο. Δεν είχε ψευδαισθήσεις· ήξερε πολύ καλά ότι οι πιθανότητες να
πετύχει το σχέδιο του ήταν ελάχιστες, όμως ήξερε πως το να μείνουν εκεί
σήμαινε βέβαιο θάνατο για όλους τους. Η ετικέτα φορτίου προειδοποιούσε:
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10
ΚΟΜΒΩΝ.
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Δε με παρατάνε κι αυτοί! Κρατώντας το σφιχτά για να μην ξεδιπλωθεί, ο
Τόλαντ σκαρφάλωσε πάνω από τη Ρέιτσελ, που ήταν γερμένη στο πλευρό της.
Το βλέμμα της φανέρωσε σύγχυση την ώρα που ο Τόλαντ μαζεύτηκε κοντά της
φωνάζοντας «Κράτα το γερά!».
Της έδωσε το διπλωμένο ύφασμα και ύστερα, έχοντας τα χέρια του
ελεύθερα, πέρασε το άγκιστρο από το οποίο κρεμούσαν τα φορτία του
αερόστατου σε έναν από τους κρίκους της εξάρτυσης του.
Έπειτα, γέρνοντας στο πλάι, προσάρμοσε το άγκιστρο στην εξάρτυση της
Ρέιτσελ.
Ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ είχαν γίνει ένα. Ανάμεσα τους, το χαλαρό σκοινί
ασφαλείας ξετυλιγόταν πάνω στο χιόνι, φτάνοντας μέχρι τον Κόρκι, που
συνέχιζε να παλεύει... και δέκα μέτρα πιο κάτω κατέληγε στο άδειο άγκιστρο
δίπλα στη Νόρα Μάνγκορ.
Η Νόρα είναι ήβη χαμένη, είπε στον εαυτό του ο Τόλαντ. Δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα.
Οι άντρες με τα τουφέκια ήταν σκυμμένοι τώρα πάνω από το σώμα του
Κόρκι που τιναζόταν απεγνωσμένα, και έφτιαχναν μια μεγάλη χιονόμπαλα που
ετοιμάζονταν να του χώσουν στο λαιμό. Ο Τόλαντ ήξερε ότι τα χρονικά
περιθώρια είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Άρπαξε το διπλωμένο αερόστατο από τη
Ρέιτσελ. Το ύφασμα ήταν ελαφρύ σαν χαρτομάντιλο και διέθετε εξαιρετική
αντοχή. Ή όλα ή τίποτα. «Κρατήσου!»
«Μάικ;» έκανε η Ρέιτσελ. «Τι...»
Εκείνος τίναξε το διπλωμένο ύφασμα στον αέρα πάνω από τα κεφάλια τους.
Ο μανιασμένος άνεμος το παρέσυρε αμέσως, ξεδιπλώνοντας το σαν αλεξίπτωτο
σε τυφώνα. Το ύφασμα φούσκωσε αμέσως, ανοίγοντας με ένα δυνατό
πλατάγισμα.
Ο Τόλαντ ένιωσε ένα απότομο τράβηγμα στην εξάρτυση του που σχεδόν του
έκοψε την ανάσα, όμως αμέσως κατάλαβε ότι είχε υποτιμήσει τραγικά τη
δύναμη του καταβατικού ανέμου. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου,
αυτός και η Ρέιτσελ βρέθηκαν σχεδόν στον αέρα και σύρονταν προς την άκρη
του παγετώνα. Σχεδόν αμέσως μετά, ένιωσε ένα δεύτερο τίναγμα, καθώς
τεντώθηκε το σκοινί που τον συνέδεε με τον Κόρκι Μάρλινσον. Είκοσι μέτρα
πιο πίσω, ο τρομοκρατημένος φίλος του παρασύρθηκε από κάτω από τους
εμβρόντητους στρατιώτες, ρίχνοντας βίαια έναν από αυτούς στον πάγο. Ο
Κόρκι έβγαλε μια γοερή κραυγή καθώς άρχισε να επιταχύνει, γλιστρώντας
πάνω στον πάγο, περνώντας ξυστά από το αναποδογυρισμένο έλκηθρο,
ακολουθώντας σαν ουρά χαρταετού. Ένα δεύτερο σκοινί σερνόταν πίσω του...
αυτό που μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήταν περασμένο στην εξάρτυση της Νόρα
Μάνγκορ.
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, υπενθύμισε στον εαυτό του ο Τόλαντ.
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Σαν κουβάρι από ανθρωπινές μαριονέτες, τα τρία σώματα σέρνονταν πάνω
στον πάγο. Γύρω τους σφύριζαν βλήματα πάγου, όμως ο Τόλαντ ήξερε ότι οι
δολοφόνοι είχαν χάσει την ευκαιρία που τους είχε παρουσιαστεί. Πίσω του, οι
λευκοντυμένοι άντρες χάνονταν, μετατρέπονταν σε φωτεινές κουκκίδες μέσα
στη λάμψη των φωτοβολίδων.
Ο Τόλαντ ένιωθε τώρα τον πάγο να τρίβεται στην επένδυση της στολής του
με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα, και η αρχική ανακούφιση για την απόδραση
τους εξανεμίστηκε αστραπιαία. Σε απόσταση μικρότερη των τριάμισι
χιλιομέτρων ίσια μπροστά τους, οι τράπεζες πάγου Μιλν κατέληγαν σε έναν
απόκρημνο γκρεμό, και πέρα από αυτόν, τριάντα μέτρα κάτω, περίμεναν τα
ανελέητα παγωμένα κύματα του Αρκτικού Ωκεανού.

52
Η ΜΑΡΤΖΟΡΙ ΤΕΝΤΣ χαμογελούσε κατεβαίνοντας τις σκάλες προς το
Γραφείο Επικοινωνιών του Λευκού Οίκου, τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
από όπου έδιναν στη δημοσιότητα τα δελτία Τύπου που ετοιμάζονταν στον
επάνω όροφο, στο Στρατηγείο Επικοινωνιών. Η συνάντηση με την Γκάμπριελ
Ας είχε πάει καλά. Δεν ήταν βέβαιο ότι η Γκάμπριελ θα τρόμαζε αρκετά ώστε
να παραδώσει ενυπόγραφη δήλωση στην οποία θα ομολογούσε ότι είχε σχέσεις
με το γερουσιαστή, όμως σίγουρα άξιζε η προσπάθεια.
Η Γκάμπριελ θα φερόταν έξυπνα αν τον εγκατέλειπε, σκέφτηκε η Τεντς. Η
κακόμοιρη κοπέλα δεν μπορούσε να φανταστεί το συντριπτικό χτύπημα που θα
δεχόταν σύντομα ο Σέξτον.
Σε λίγες ώρες τα συγκλονιστικά στοιχεία που θα αποκάλυπτε ο Πρόεδρος
στη συνέντευξη Τύπου θα γονάτιζαν το γερουσιαστή. Αυτό ήταν απολύτως
βέβαιο. Η Γκάμπριελ Ας, εφόσον συνεργαζόταν, θα ήταν το τελειωτικό
χτύπημα, αυτό που θα έθετε τον Σέξτον οριστικά και αμετάκλητα στο
περιθώριο. Το πρωί η Τεντς θα έδινε στον Τύπο την ενυπόγραφη δήλωση της
Γκάμπριελ, μαζί με το βίντεο της δήλωσης του Σέξτον όπου είχε αρνηθεί τα
πάντα.
Διπλό χτύπημα.
Σε τελική ανάλυση, ο στόχος στην πολιτική δεν ήταν απλώς η εκλογική νίκη,
αλλά η καθολική επικράτηση που θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να
πραγματοποιήσει τα οράματα της. Ιστορικά, όποιος Πρόεδρος εκλεγόταν με
οριακή διαφορά πετύχαινε πολύ λιγότερα πράγματα· η δύναμη του ήταν
μειωμένη από την πρώτη μέρα και το Κονγκρέσο δεν έδειχνε διατεθειμένο να
του επιτρέψει να το ξεχάσει.
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Ιδανικά, η προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή Σέξτον θα κατέρρεε
ολοκληρωτικά, θύμα μιας διμέτωπης επίθεσης που θα έπληττε ανεπανόρθωτα
τόσο τις πολιτικές όσο και τις ηθικές αρχές που υποτίθεται ότι πρέσβευε. Η
στρατηγική αυτή είχε τις ρίζες της στην τεχνητού πολέμου. Πίεσε τον εχθρό σε
δύο μέτωπα. Όταν κάποιος υποψήφιος διέθετε μια πληροφορία που έπληττε τον
αντίπαλο του, συχνά περίμενε μέχρι να εξασφαλίσει και μια δεύτερη, και τότε
τις δημοσιοποιούσε ταυτόχρονα. Αυτή η διπλή επίθεση ήταν πάντοτε πιο
αποτελεσματική από ό,τι μια μεμονωμένη βολή, ιδίως όταν η διπλή επίθεση
εστίαζε σε διαφορετικές πτυχές της εκστρατείας του αντιπάλου, με την πρώτη
να στοχεύει τις πολιτικές του θέσεις και τη δεύτερη να επιχειρεί να πλήξει το
χαρακτήρα του. Προκειμένου να αποκρουστεί μια πολιτική επίθεση
απαιτούνταν λογική, ενώ η αντίδραση σε μια επίθεση που στόχο είχε το
χαρακτήρα του υποψηφίου στηριζόταν στο πάθος· το να αντιμετωπιστούν
ταυτόχρονα και οι δύο ήταν ουσιαστικά αδύνατο.
Απόψε ο γερουσιαστής Σέξτον θα ερχόταν σε δεινή θέση στην προσπάθεια
του για να απεμπλακεί από τον πολιτικό εφιάλτη που θα του προκαλούσε ο
ασύλληπτος θρίαμβος της NASA, ωστόσο τα προβλήματα του θα οξύνονταν
σημαντικά αν βρισκόταν εξαναγκασμένος να υπερασπιστεί τις θέσεις του όσον
αφορούσε τη διαστημική υπηρεσία τη στιγμή που θα τον αποκαλούσε ψεύτη
ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, πόσο μάλλον που επρόκειτο για
γυναίκα.
Φτάνοντας στην πόρτα του Γραφείου Επικοινωνιών, η Τεντς ένιωσε να
αναριγεί από τον ενθουσιασμό της επικείμενης μάχης. Η πολιτική ήταν
πόλεμος. Πήρε μια βαθιά ανάσα και κοίταξε το ρολόι της. Ήταν έξι και
τέταρτο. Τα πρώτα πυρά θα εκτοξεύονταν σε λίγο.
Μπήκε στο δωμάτιο.
Το Γραφείο Επικοινωνιών ήταν μικρό όχι λόγω έλλειψης χώρου, αλλά γιατί
δεν υπήρχε ανάγκη να είναι μεγαλύτερο. Ήταν ένας από τους πλέον
αποτελεσματικούς σταθμούς μαζικής επικοινωνίας στον κόσμο και
απασχολούσε προσωπικό μόλις πέντε ατόμων. Εκείνη τη στιγμή και οι πέντε
υπάλληλοι στέκονταν πάνω από τις κονσόλες με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
θυμίζοντας κολυμβητές που έχουν πάρει θέσεις εκκίνησης.
Είναι έτοιμοι, σκέφτηκε η Τεντς βλέποντας την αδημονία στα μάτια τους.
Πάντοτε της προκαλούσε κατάπληξη η σκέψη ότι αυτό το μικροσκοπικό
γραφείο, έχοντας χρονικό προβάδισμα μόλις δύο ωρών, μπορούσε να έρθει σε
επαφή με πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού των προηγμένων χωρών του
κόσμου. Έχοντας ηλεκτρονική σύνδεση με κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες
παγκόσμια ειδησεογραφικά μέσα, από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα μέχρι
τις μικρότερες τοπικές εφημερίδες, το Γραφείο Επικοινωνιών του Λευκού
Οίκου μπορούσε, με το πάτημα μερικών κουμπιών, να έρθει σε επικοινωνία με
ολόκληρο τον κόσμο.
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Δελτία Τύπου στέλνονταν σε ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έντυπα και
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης από το Μέιν μέχρι τη Μόσχα.
Μέσω Διαδικτύου στέλνονταν μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Αυτόματες τηλεφωνικές συσκευές καλούσαν χιλιάδες
υπευθύνους Τύπου και έπαιζαν ηχογραφημένα ηχητικά μηνύματα. Μια
ιστοσελίδα με τις τελευταίες ειδήσεις παρείχε διαρκή ενημέρωση αλλά και
προετοιμασμένα σχόλια. Οι ειδησεογραφικοί σταθμοί που είχαν ικανότητα
συνεχούς ροής ειδήσεων, όπως το CNN, το NBC, το ABC, το CBS και οι εκτός
Αμερικής αντίστοιχοι κολοσσοί, θα δέχονταν «επίθεση» από όλες τις πλευρές,
μαζί με υποσχέσεις ότι θα τους παραχωρούνταν δωρεάν η δυνατότητα
ζωντανών συνδέσεων. Ό,τι και αν μετέδιδαν εκείνη τη στιγμή τα δίκτυα αυτά,
θα σταματούσε αμέσως για να παραχωρήσει τη θέση του σε μια έκτακτη ομιλία
του Αμερικανού Προέδρου.
Απόλυτη διείσδυση.
Όπως ο στρατηγός που επιθεωρεί τις δυνάμεις του πριν από τη μάχη, η Τεντς
προχώρησε με μεγάλα βήματα στον εκτυπωτή και πήρε ένα αντίγραφο της
«έκτακτης είδησης» που είχε ήδη αποσταλεί σε όλες τις συσκευές μετάδοσης
όμοια με σκάγια καραμπίνας.
Όταν διάβασε το κείμενο, δεν μπόρεσε παρά να γελάσει μέσα της. Με τα
συνηθισμένα στάνταρ, το δελτίο Τύπου που ήταν έτοιμο να μεταδοθεί ήταν
μάλλον βαρύγδουπο και θύμιζε περισσότερο διαφήμιση παρά ανακοίνωση,
όμως ο Πρόεδρος είχε δώσει εντολή στο Γραφείο Επικοινωνιών να τα δώσει
όλα. Και αυτό είχε συμβεί. Αυτό το κείμενο ήταν τέλειο, γεμάτο κλισέ αλλά με
ελάχιστο περιεχόμενο. Θανάσιμος συνδυασμός. Ακόμη και τα ειδησεογραφικά
πρακτορεία που χρησιμοποιούσαν αυτοματοποιημένο λογισμικό ώστε να
εντοπίζουν κάθε λέξη-κλειδί για να γίνεται ένα πρώτο ξεσκαρτάρισμα των
εισερχόμενων μηνυμάτων θα έβλεπαν τα προγράμματα τους να χτυπάνε
κόκκινο με αυτό το μήνυμα:
Αποστολέας: Γραφείο Επικοινωνιών Λευκού Οίκου
Θέμα: Έκτακτη Προεδρική Ομιλία
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραχωρήσει έκτακτη συνέντευξη
Τύπου απόψε στις 8:00 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής, από την Αίθουσα
Ενημέρωσης του Λευκού Οίκου. Το θέμα της ομιλίας του είναι επί του
παρόντος απόρρητο. Ζωντανές οπτικοακουστικές συνδέσεις θα είναι διαθέσιμες
μέσω των συνηθισμένων δικτύων.
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Ακουμπώντας το χαρτί ξανά στη θέση του, η Μάρτζορι Τεντς κοίταξε
ολόγυρα στο Γραφείο Επικοινωνιών και ένευσε εντυπωσιασμένη στο
προσωπικό. Όλοι ήταν φανερά ανυπόμονοι.
Άναψε ένα τσιγάρο και φύσηξε τον καπνό για μια στιγμή, αφήνοντας την
ένταση να δυναμώσει. Τελικά χαμογέλασε πλατιά. «Κυρίες και κύριοι. Λάβετε
θέσεις».

53
Κάθε ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ είχε εξανεμιστεί από το μυαλό της Ρέιτσελ
Σέξτον. Δε σκεφτόταν το μετεωρίτη, τη μυστηριώδη εκτύπωση του γεωραντάρ
που είχε στην τσέπη της, τον Μινγκ, τη φρικιαστική επίθεση στον παγετώνα.
Μόνο ένα θέμα την απασχολούσε.
Η επιβίωση.
Ο πάγος περνούσε σαν θολή εικόνα από κάτω της, μια ατελείωτη λεία
λεωφόρος. Η Ρέιτσελ δεν ήξερε αν το σώμα της είχε μουδιάσει από το φόβο ή
αν απλώς το προστάτευε η στολή που φορούσε, όμως δεν αισθανόταν πόνο.
Δεν αισθανόταν τίποτα.
Για την ώρα.
Γερμένη στο πλάι, δεμένη με τον Τόλαντ στη μέση, η Ρέιτσελ βρισκόταν
πρόσωπο με πρόσωπο δίπλα του, σε ένα παράδοξο αγκάλιασμα. Σε κάποιο
σημείο μπροστά τους το αερόστατο θέριευε, φουσκωμένο από τον αέρα, σαν τα
αλεξίπτωτα που απελευθερώνουν τα διαστημικά λεωφορεία για να ανακόψουν
ταχύτητα. Ο Κόρκι ακολουθούσε μερικά μέτρα πιο πίσω, διαγράφοντας μια
τρελή πορεία στον πάγο, σαν νταλίκα εκτός ελέγχου. Η φωτοβολίδα στο σημείο
όπου είχαν δεχτεί την επίθεση είχε εξαφανιστεί στο βάθος.
Ο σφυριχτός ήχος που προκαλούσε η τριβή των στολών τους στον πάγο
γινόταν όλο και πιο οξύς καθώς επιτάχυναν. Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να
υπολογίσει με τι ταχύτητα κινούνταν εκείνη τη στιγμή, όμως ο άνεμος φυσούσε
με τουλάχιστον εκατό χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ο διάδρομος στον οποίο
κινούνταν έμοιαζε να φεύγει από κάτω τους όλο και πιο γρήγορα κάθε
δευτερόλεπτο που περνούσε. Το αερόστατο που τους παρέσερνε δε φαινόταν
ότι επρόκειτο να σκιστεί ούτε να εγκαταλείψει το φορτίο του.
Πρέπει να ελευθερωθούμε απ' αυτό, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Απομακρύνονταν
σαν βολίδες από ένα θανάσιμο κίνδυνο, όμως κινούνταν κατευθείαν προς έναν
άλλο. 0 ωκεανός δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από ενάμισι χιλιόμετρο
αυτή τη στιγμή! Η σκέψη του παγωμένου νερού έφερε στο μυαλό της
τρομακτικές εικόνες.
Ο άνεμος φύσηξε ακόμη πιο δυνατά και η ταχύτητα τους αυξήθηκε. Κάπου
από πίσω τους ακούστηκε ο Κόρκι να ουρλιάζει πανικόβλητος. Με αυτή την
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ταχύτητα, η Ρέιτσελ ήξερε ότι τους απέμεναν ελάχιστα λεπτά προτού
παρασυρθούν πέρα από τον γκρεμό και καταλήξουν στον παγωμένο ωκεανό.
Ο Τόλαντ προφανώς έκανε παρόμοιες σκέψεις, γιατί προσπαθούσε τώρα να
βγάλει το άγκιστρο φόρτωσης που ήταν περασμένο στις εξαρτύσεις τους.
«Δεν μπορώ να μας ελευθερώσω!» ούρλιαξε. «Το σκοινί είναι τσίτα!»
Η Ρέιτσελ ήλπιζε ότι ο αέρας ίσως κόπαζε προς στιγμήν, οπότε ο Τόλαντ θα
έβρισκε την ευκαιρία που έψαχνε, όμως συνέχιζε να φυσά με ανελέητη ένταση.
Προσπαθώντας να βοηθήσει, έστριψε το σώμα της και κόλλησε τα καρφιά της
μύτης της μπότας της στον πάγο, σηκώνοντας ένα σύννεφο θραυσμάτων πάγου.
Η ταχύτητα τους μειώθηκε απειροελάχιστα. . «Τώρα!» ούρλιαξε υψώνοντας το
πόδι της.
Για μια στιγμή το σκοινί φόρτωσης του αερόστατου χαλάρωσε ελάχιστα. Ο
Τόλαντ το τράβηξε με δύναμη προς τα κάτω, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί
την ευκαιρία για να βγάλει το άγκιστρο από τους κρίκους της στολής του. Ούτε
κατά διάνοια.
«Ξανά!» ούρλιαξε στη Ρέιτσελ.
Αυτή τη φορά έστριψαν και οι δύο τα σώματα τους αντικριστά και φρέναραν
με τα καρφιά που είχαν στις μπότες τους, μπήγοντας τις μύτες των παπουτσιών
τους στον πάγο, σηκώνοντας διπλό σύννεφο πάγου. Το αερόστατο φάνηκε να
επιβραδύνει πιο αισθητά.
«Τώρα!»
Μόλις ο Τόλαντ έδωσε το σύνθημα, σήκωσαν τα πόδια τους. Καθώς το
αερόστατο έκανε να φύγει προς τα εμπρός, ο Τόλαντ πίεσε με τον αντίχειρα του
τη γλώσσα του κρίκου και έστριψε το άγκιστρο, προσπαθώντας να το βγάλει.
Παρότι τα πήγε καλύτερα αυτή τη φορά, χρειαζόταν κι άλλη λάσκα. Οι κρίκοι,
είχε περηφανευτεί η Νόρα, ήταν πρώτης τάξεως, ειδικά σχεδιασμένοι με μια
επιπλέον στροφή στο μέταλλο, ώστε να μην απασφαλίζονται αν ασκούνταν η
παραμικρή πίεση.
Θα μας σκοτώσουν οι κρίκοι ασφαλείας, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, που δε βρήκε
καθόλου διασκεδαστική αυτή την ειρωνική εξέλιξη.
«Πάμε πάλι!» ούρλιαξε ο Τόλαντ.
Αντλώντας όσα αποθέματα δύναμης και ελπίδας της απέμεναν, η Ρέιτσελ
έστριψε το σώμα της όσο περισσότερο μπορούσε και κόλλησε τις μύτες και των
δύο παπουτσιών της στον πάγο. Γυρίζοντας την πλάτη της προς τα πάνω,
προσπάθησε να ρίξει όλο της το βάρος στα δάχτυλα των ποδιών της. Ο Τόλαντ
τη μιμήθηκε, και τελικά βρέθηκαν και οι δύο γερμένοι σχεδόν μπρούμυτα, ενώ
το σκοινί ασφαλείας που τους ένωνε απ' τη μέση τραβούσε τις εξαρτύσεις τους.
Ο Τόλαντ έμπηξε τις μύτες των ποδιών του στον πάγο και η Ρέιτσελ
ανασηκώθηκε περισσότερο. Οι δονήσεις τράνταζαν την πλάτη της. Ένιωθε τους
αστραγάλους της έτοιμους να σπάσουν.
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«Κρατήσου... κρατήσου...» Ο Τόλαντ έστριψε το σώμα του, προσπαθώντας
να βγάλει το άγκιστρο καθώς η ταχύτητα τους μειωνόταν. «Λίγο ακόμη...»
Τα καρφιά στις μπότες της Ρέιτσελ έσπασαν. Οι μεταλλικές δέστρες
σκίστηκαν από τις μπότες, έφυγαν με ταχύτητα προς τα πίσω, πέρασαν πάνω
από τον Κόρκι και χάθηκαν στη νύχτα. Το αερόστατο αμέσως τινάχτηκε προς
τα εμπρός, παρασέρνοντας τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ προς τη μία πλευρά. Ο
κρίκος έφυγε από τα χέρια του Τόλαντ.
«Σκατά!»
Το αερόστατο, σαν να είχε εξοργιστεί που είχαν επιχειρήσει να ανακόψουν
την ταχύτητα του, συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, οδηγώντας τους όλο και
πιο κοντά στο νερό. Η Ρέιτσελ ήξερε ότι πλησίαζαν στον γκρεμό με ταχύτητα,
όμως είχαν να αντιμετωπίσουν νέους κινδύνους πριν να βρεθούν στο κενό,
τριάντα μέτρα πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό. Τρία πελώρια αναχώματα από
χιόνι βρίσκονταν μπροστά τους. Παρά την προστασία που τους παρείχε η ειδική
επένδυση των στολών τους, η εμπειρία τού να συρθούν με το σώμα τους πάνω
από τους παγωμένους λοφίσκους με αυτή την ταχύτητα τη γέμιζε τρόμο.
Παλεύοντας απεγνωσμένα να αποσπάσει την εξάρτυση της, η Ρέιτσελ
προσπάθησε να βρει κάποιο τρόπο να ελευθερωθούν από το αερόστατο. Τότε
μόνο άκουσε το γοργό ρυθμικό μεταλλικό ήχο δίπλα της, το στακάτο από την
αναπήδηση ενός ελαφριού μετάλλου πάνω στο λείο πάγο.
Η αξίνα.
Μέσα στο φόβο της, είχε ξεχάσει τελείως την αξίνα που ήταν περασμένη με
λουρί στη ζώνη της. Το ελαφρύ αλουμινένιο εργαλείο τιναζόταν πάνω κάτω
δίπλα στο πόδι της. Η Ρέιτσελ κοίταξε το σκοινί φόρτωσης του αερόστατου.
Ήταν πλεκτό νάιλον, ειδικό για να αντέχει βαριά φορτία. Άπλωσε το χέρι της
και προσπάθησε να πιάσει την αξίνα που αναπηδούσε. Άρπαξε τη λαβή και
τράβηξε το εργαλείο προς το μέρος της, τεντώνοντας το ελαστικό λουρί.
Γερμένη ακόμη στο πλευρό της, η Ρέιτσελ πάσχισε να φέρει τα χέρια της πάνω
από το κεφάλι της, ακουμπώντας την οδοντωτή άκρη της αξίνας στο χοντρό
σκοινί. Με αδέξιες κινήσεις άρχισε να πριονίζει τα τεντωμένα δεσμά.
«Ναι!» ούρλιαξε ο Τόλαντ ψάχνοντας τη δική του αξίνα.
Γερμένη στο πλευρό της, η Ρέιτσελ ήταν τεντωμένη, με τα χέρια πάνω από
το κεφάλι της, πριονίζοντας το νάιλον σκοινί. Αποδεικνυόταν ανθεκτικό, και οι
συνθετικές ίνες φθείρονταν με αργό ρυθμό. Ο Τόλαντ έπιασε την αξίνα του,
έστριψε το σώμα του, έφερε τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του και
προσπάθησε να πριονίσει το σκοινί φόρτωσης από την κάτω πλευρά. Οι κυρτές
λεπίδες των δυο εργαλείων άρχισαν να ακουμπούν η μία στην άλλη, καθώς η
Ρέιτσελ και ο Τόλαντ πριόνιζαν ταυτόχρονα, σαν ξυλοκόποι. Το σκοινί άρχισε
να ξεφτίζει και από τις δύο πλευρές.
Θα τα καταφέρουμε, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Το σκοινί θα σπάσει!
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Ξαφνικά το ασημί αερόστατο που φούσκωνε μπροστά τους ανέβηκε απότομα
προς τα πάνω, σαν να είχε συναντήσει ανοδικό ρεύμα αέρα. Η Ρέιτσελ
συνειδητοποίησε έντρομη ότι απλώς ακολουθούσε το ανάγλυφο του παγετώνα.
Είχαν φτάσει.
Τα αναχώματα.
Πρόλαβαν να διακρίνουν το κατάλευκο τείχος μόνο για μια στιγμή πριν
βρεθούν πάνω του. Το χτύπημα στο πλευρό της Ρέιτσελ κατά την πρόσκρουση
της έκοψε την ανάσα και τράνταξε την αξίνα, που γλίστρησε από το χέρι της.
Σαν θαλάσσιος σκιέρ που έχει μπλεχτεί στο σκοινί στη διάρκεια ενός άλματος,
η Ρέιτσελ ένιωσε το σώμα της να παρασύρεται στην επιφάνεια του αναχώματος
και να εκτινάσσεται. Μαζί με τον Τόλαντ βρέθηκαν ξαφνικά να διαγράφουν μια
ιλιγγιώδη ανοδική πορεία. Το κενό ανάμεσα στα αναχώματα εκτεινόταν αρκετά
μέτρα πιο κάτω, όμως το φθαρμένο σκοινί άντεξε, σηκώνοντας τα σώματα τους
ψηλά και οδηγώντας τους πάνω από την πρώτη παγωμένη τάφρο. Για μια
στιγμή η Ρέιτσελ πρόλαβε να δει τι ακολουθούσε. Δυο ακόμη αναχώματα, ένα
μικρό πλάτωμα κι ύστερα η βουτιά στον ωκεανό.
Σαν να ήθελε να δώσει φωνή στο βουβό τρόμο που είχε κυριέψει τη Ρέιτσελ,
ο Κόρκι Μάρλινσον έβγαλε μια στριγκή κραυγή που έσκισε τον αέρα. Κάπου
πίσω τους, ήταν η σειρά του να απογειωθεί πάνω από το πρώτο ανάχωμα. Και
οι τρεις τους βρέθηκαν ταυτόχρονα στον αέρα, ενώ το αερόστατο χιμούσε να
συνεχίσει την ανοδική του πορεία, σαν άγριο ζώο που προσπαθεί να ξεφύγει
από τις αλυσίδες που το κρατούν δέσμιο.
Ξαφνικά πάνα) από τα κεφάλια τους αντήχησε ένας δυνατός κρότος σαν
πυροβολισμός μέσα στο σκοτάδι. Το φθαρμένο σκοινί έσπασε και το
πριονισμένο άκρο του γύρισε προς τα πίσω, στο πρόσωπο της Ρέιτσελ. Αμέσως
άρχισαν να πέφτουν. Μερικά μέτρα πιο ψηλά, το αερόστατο παρασυρόταν απ'
τον άνεμο και χανόταν, εκτός ελέγχου, προς τη θάλασσα.
Μπλεγμένοι με τα σκοινιά και τις εξαρτύσεις τους, η Ρέιτσελ και ο Τόλαντ
έπεσαν σαν κουβάρι προς το έδαφος. Καθώς ο λευκός όγκος του δεύτερου
αναχώματος ορθώθηκε μπροστά τους, η Ρέιτσελ προσπάθησε να προετοιμαστεί
για την πρόσκρουση. Πέρασαν οριακά πάνω από την κορυφή του δεύτερου
αναχώματος και έπεσαν με δύναμη στην πέρα πλευρά, όμως η δύναμη του
χτυπήματος μετριάστηκε από την επένδυση των στολών τους και την
κατηφορική κλίση του αναχώματος. Ενώ ο κόσμος γύρω της είχε μετατραπεί σε
μια θολή μάζα ανθρώπινων άκρων και πάγου, η Ρέιτσελ ένιωσε να κατεβαίνει
σαν σφαίρα την πλαγιά και να περνάει πάνω από την παγωμένη κεντρική
τάφρο. Ενστικτωδώς, άπλωσε τα χέρια και τα πόδια της, προσπαθώντας να
επιβραδύνει πριν να συγκρουστεί με το επόμενο ανάχωμα. Ένιωσε την
ταχύτητα τους να ελαττώνεται, οριακά όμως, και της φάνηκε ότι μέσα σε
ελάχιστα δευτερόλεπτα είχε αρχίσει να ανεβαίνει γλιστρώντας στο επόμενο
ανάχωμα. Στην κορυφή, βρέθηκε για στιγμή στο κενό, καθώς περνούσαν πάνω
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από το χιόνι. Αμέσως μετά, έντρομη, αισθάνθηκε τα σώματα τους να γλιστρούν
στην κατηφορική πλαγιά και να φτάνουν στο τελευταίο πλάτωμα... στα
τελευταία είκοσι πέντε μέτρα των τραπεζών πάγου Μιλν.
Καθώς γλιστρούσαν προς τον γκρεμό, η Ρέιτσελ ένιωθε το βάρος του Κόρκι
στο σκοινί και ήξερε ότι η πορεία τους επιβραδυνόταν. Ήξερε όμως επίσης ότι
ήταν πολύ αργά. Η άκρη του σχηματισμού πάγου πλησίαζε με εφιαλτική
ταχύτητα προς το μέρος τους και η Ρέιτσελ ούρλιαξε, ανήμπορη να αντιδράσει.
Τότε συνέβη.
Η άκρη του πάγου πέρασε από κάτω τους. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν
η Ρέιτσελ ήταν να πέφτει.

54
ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ του Γουέστμπρουκ Πλέις βρίσκονται στον αριθμό
2201 της Νόρδερν Στριτ και διαφημίζονται ως μία από τις λίγες ακριβείς
διευθύνσεις της Ουάσινγκτον. Η Γκάμπριελ πέρασε βιαστικά από την επίχρυση
περιστρεφόμενη πόρτα και βρέθηκε στο μαρμάρινο χώρο υποδοχής, όπου
βούιζε εκκωφαντικά ένα σιντριβάνι.
Ο θυρωρός στο γραφείο της εισόδου έδειξε να εκπλήσσεται βλέποντας τη.
«Κυρία Ας; Δεν ήξερα ότι θα περνούσατε απόψε».
«Έχω καθυστερήσει». Υπέγραψε βιαστικά στο βιβλίο επισκεπτών. Το ρολόι
στον τοίχο έδειχνε έξι και είκοσι δύο μετά μεσημβρίας.
Ο θυρωρός έξυσε σκεπτικός το κεφάλι του. «Ο γερουσιαστής μού έδωσε μια
λίστα με τους προσκεκλημένους του, όμως δε σας έχει...»
«Πάντα ξεχνάνε τους ανθρώπους που τους έχουν βοηθήσει περισσότερο».
Του χαμογέλασε βεβιασμένα και συνέχισε με γρήγορο βήμα προς το ασανσέρ.
Ο θυρωρός έδειχνε ανήσυχος τώρα. «Καλύτερα να τον ειδοποιήσω».
«Ευχαριστώ», είπε η Γκάμπριελ μπαίνοντας στο ασανσέρ. Το τηλέφωνο τον
γερουσιαστή είναι βγαλμένο απ' την πρίζα.
Η Γκάμπριελ ανέβηκε στον ένατο όροφο, βγήκε από το θάλαμο και
κατευθύνθηκε προς το βάθος του καλόγουστου διαδρόμου. Στο τέρμα του, έξω
από την πόρτα του Σέξτον, διέκρινε την ογκώδη φιγούρα ενός από τους
συνοδούς προσωπικής ασφάλειας του γερουσιαστή—κοινώς σωματοφύλακες—
να φρουρεί την είσοδο. Έδειχνε να βαριέται. Η Γκάμπριελ ένιωσε έκπληκτη
βλέποντας το σωματοφύλακα εν υπηρεσία, πάντως λιγότερο έκπληκτη από τον
ίδιο. Τινάχτηκε όρθιος, καθώς τον πλησίαζε.
«Ξέρω», του φώναξε η Γκάμπριελ, που βρισκόταν ακόμη στα μισά του
διαδρόμου, «είναι μια από τις ιδιωτικές βραδιές του. Δε θέλει να τον
ενοχλήσουν».
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Ο φρουρός ένευσε με έμφαση. «Μου έδωσε αυστηρές εντολές να μην
επιτρέψω...»
«Είναι επείγουσα ανάγκη».
Ο σωματοφύλακας στάθηκε μπροστά στην πόρτα, κλείνοντας της το δρόμο.
«Έχει μια συνάντηση».
«Σοβαρά;» Η Γκάμπριελ τράβηξε τον κόκκινο φάκελο που κρατούσε κάτω
απ' τη μασχάλη της. Κόλλησε τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου στο πρόσωπο
του άντρα. «Έρχομαι κατευθείαν από το Οβάλ Γραφείο. Πρέπει να του
παραδώσω οπωσδήποτε αυτές τις πληροφορίες. Δεν ξέρω ποιους παλιόφιλούς
του έχει καλέσει απόψε, αλλά θα πρέπει να στερηθούν την παρέα του για
μερικά λεπτά. Λοιπόν, άφησε με να περάσω».
Ο φρουρός φάνηκε να πτοείται κάπως στη θέα της σφραγίδας του Λευκού
Οίκου.
Μη με αναγκάσεις να τον ανοίξω, σκέφτηκε η Γκάμπριελ.
«Αφήστε το φάκελο εδώ», είπε εκείνος. «θα του τον πάω εγώ».
«Κάνε όνειρα. Έχω σαφείς οδηγίες από το Λευκό Οίκο να παραδώσω το
φάκελο στα χέρια του. Αν δεν μπορέσω να μιλήσω μαζί του αμέσως, μπορούμε
να πάμε παρέα στο ταμείο ανεργίας αύριο. Μ' έπιασες;»
Ο φρουρός έδειξε να μην ξέρει τι να κάνει, οπότε η Γκάμπριελ κατάλαβε ότι
ο γερουσιαστής πρέπει να είχε δώσει ρητές εντολές να μην επιτραπεί η είσοδος
σε κανέναν απολύτως. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το δισταγμό του
σωματοφύλακα. Κρατώντας το φάκελο του Λευκού Οίκου μπροστά στο
πρόσωπο του, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής της σε ψίθυρο και πρόφερε τις
τέσσερις λέξεις που όλοι οι συνοδοί προσωπικής ασφάλειας που εργάζονταν
στην Ουάσινγκτον έτρεμαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
«Δεν αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση».
Οι σωματοφυλακές των πολιτικών ποτέ δεν αντιλαμβάνονταν την
κατάσταση, κι αυτό τους εξόργιζε. Ήταν απλοί μισθοφόροι, δεν τους εξηγούσε
κανείς τι συνέβαινε και μονίμως αναρωτιόνταν αν θα έπρεπε να υπακούσουν
τυφλά στις εντολές τους ή να διακινδυνεύσουν να χάσουν τη δουλειά τους
επειδή αδιαφόρησαν με γαϊδουρινή επιμονή μπροστά σε κάποια έκτακτη
κατάσταση.
Ο φρουρός ξεροκατάπιε, κοιτάζοντας καλά καλά το φάκελο με τη σφραγίδα
του Λευκού Οίκου. «Εντάξει, αλλά θα πω στο γερουσιαστή ότι απαιτήσατε να
τον δείτε».
Ξεκλείδωσε την πόρτα και η Γκάμπριελ τον έκανε πέρα και πέρασε προτού
προλάβει να αλλάξει γνώμη. Μπήκε στο διαμέρισμα και έκλεισε αθόρυβα την
πόρτα πίσω της, κλειδώνοντας τη ξανά.
Τώρα, στον προθάλαμο, η Γκάμπριελ άκουσε πνιχτές ομιλίες από το γραφείο
του Σέξτον... αντρικές φωνές. Η αποψινή συνάντηση ήταν προφανώς κάτι
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περισσότερο από μια προσωπική συντροφιά, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο
Σέξτον μετά το πρωινό τηλεφώνημα.
Καθώς η Γκάμπριελ διέσχιζε το διάδρομο που οδηγούσε στα ενδότερα του
διαμερίσματος, πέρασε μπροστά από μια ανοιχτή ντουλάπα, όπου ήταν
κρεμασμένα έξι ακριβά αντρικά παλτά από εξαιρετικής ποιότητας μαλλί και
τουίντ. Στο πάτωμα ήταν ακουμπισμένοι αρκετοί χαρτοφύλακες. Προφανώς η
δουλειά είχε μείνει στην αναμονή απόψε. Η Γκάμπριελ θα προσπερνούσε τους
χαρτοφύλακες νωρίς δεύτερη σκέψη, μα ένας από αυτούς της τράβηξε την
προσοχή. Δίπλα στην ετικέτα με τα στοιχεία του κατόχου υπήρχε ένα
χαρακτηριστικό εταιρικό λογότυπο. Ένας κατακόκκινος πύραυλος.
Κοντοστάθηκε και γονάτισε για να διαβάσει τα γράμματα:
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΕ.
Προβληματισμένη, κοίταξε τους υπόλοιπους χαρτοφύλακες.
ΜΠΙΛ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ.
ΠΥΡΑΥΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΚΙΣΛΕΡ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ.
Στο μυαλό της αντήχησε η βραχνή φωνή της Μάρτζορι Τεντς. Γνωρίζεις ότι
ο Σέξτον δωροδοκείται από ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες;
Η Γκάμπριελ ένιωσε το σφυγμό της να δυναμώνει καθώς έστρεφε το βλέμμα
στο βάθος του σκοτεινού διαδρόμου, προς την αψιδωτή είσοδο που οδηγούσε
στο γραφείο του γερουσιαστή. Ήξερε ότι έπρεπε να μιλήσει δυνατά, να
ανακοινώσει την παρουσία της, όμως βρέθηκε να πλησιάζει με προσεκτικά
βήματα όλο και πιο κοντά. Σταμάτησε λίγα εκατοστά πριν από την είσοδο και
κρύφτηκε στη σκιά, χωρίς να βγάζει άχνα... ακούγοντας τη συζήτηση που
εξελισσόταν μέσα στο δωμάτιο.

55
ΕΝΩ Ο ΔΕΛΤΑ-ΤΡΙΑ έμεινε πίσω για να απομακρύνει το σώμα της Νόρα
Μάνγκορ και το έλκηθρο, οι δύο άλλοι στρατιώτες ανέπτυξαν ταχύτητα,
ακολουθώντας την πορεία που είχαν πάρει τα θύματα τους. Στα πόδια τους
φορούσαν ηλεκτροκίνητα σκι. Έχοντας παρόμοια σχεδιαστική λογική με τα
μηχανοκίνητα Fast Trax σκι που διατίθενται στο εμπόριο, το στρατιωτικό
μοντέλο ElektroTread ήταν στην ουσία σκι τοποθετημένα επάνω σε
μικρογραφίες ερπυστριών, σαν οχήματα χιονιού που φοριούνται στα πόδια. Η
ταχύτητα ελεγχόταν εφάπτοντας τις άκρες του δείκτη και του αντίχειρα και
πιέζοντας έτσι τις δύο ειδικές επιφάνειες που ήταν ενσωματωμένες στο
εσωτερικό του δεξιού γαντιού και λειτουργούσαν ως διακόπτες. Μια ισχυρή
μπαταρία από τζελ ήταν τοποθετημένη γύρω από το πέλμα, λειτουργώντας
ταυτόχρονα ως μόνωση και επιτρέποντας στα σκι να κινούνται αθόρυβα. Το
εντυπωσιακό ήταν ότι η κινητική ενέργεια που παραγόταν από τη βαρύτητα και
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την περιστροφή των ερπυστριών την ώρα που ο χρήστης κατηφόριζε ένα λόφο
χρησιμοποιούνταν αυτόματα για να επαναφορτίζονται οι μπαταρίες ώστε να
κινήσουν τα παγοπέδιλα στην επόμενη ανηφόρα.
Έχοντας τον άνεμο πίσω του, ο ΔΈΛΤΑ-ΈΝΑ έσκυψε χαμηλά, κινούμενος
προς την κατεύθυνση της θάλασσας, ενώ ερευνούσε την επιφάνεια του
παγετώνα που εκτεινόταν μπροστά του. Το σύστημα νυχτερινής όρασης που
χρησιμοποιούσε ήταν κλάσεις ανώτερο από το μοντέλο Patriot των
πεζοναυτών. Ο Δέλτα Ένα έβλεπε το περιβάλλον μέσα από μια συσκευή που
προσαρμοζόταν στο πρόσωπο αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια του, η οποία
διέθετε φακό έξι στοιχείων των 40x90 χιλιοστών, μεγεθυντή τριών στοιχείων
και διόπτρα υπέρυθρου φωτός μακράς εμβέλειας. Ο έξω κόσμος αποτυπωνόταν
σε αποχρώσεις του ψυχρού μπλε αντί για το σύνηθες πράσινο — η επιλογή του
χρώματος είχε γίνει ειδικά για περιβάλλοντα υψηλής ανάκλασης όπως η
Αρκτική.
Καθώς ο Δέλτα Ένα πλησίαζε στο πρώτο ανάχωμα, τα γυαλιά του
αποκάλυψαν αρκετές φωτεινές λωρίδες πρόσφατα ανασκαμμένου χιονιού, οι
οποίες ανέβαιναν και περνούσαν πάνω από το ανάχωμα σαν βέλος από φώτα
νέον μέσα στη νύχτα. Προφανώς οι τρεις φυγάδες είτε δεν είχαν σκεφτεί να
απαλλαγούν από το αυτοσχέδιο πανί τους είτε δεν είχαν μπορέσει να το κάνουν.
Ό,τι κι αν είχε συμβεί, αν δεν είχαν κατορθώσει να λυθούν μέχρι που έφτασαν
στο τελευταίο ανάχωμα, τώρα θα βρίσκονταν κάπου στον ωκεανό. Ο ΔέλταΈνα ήξερε ότι οι προστατευτικές στολές που φορούσαν τα θηράματά του θα
παρέτειναν το διάστημα που θα άντεχαν μέσα στο νερό, όμως τα αδιάκοπα
ρεύματα θα τους παράσερναν στ' ανοιχτά. Ο πνιγμός ήταν αναπόφευκτος.
Παρότι ήταν βέβαιος για την εξέλιξη των πραγμάτων, ο Δέλτα Ένα είχε
εκπαιδευτεί να μην κάνει ποτέ υποθέσεις. Έπρεπε να δει τα πτώματα.
Χαμηλώνοντας το σώμα του, έδωσε ώθηση και επιτάχυνε για να ανεβεί την
πρώτη πλαγιά.
Ο Μάικλ Τόλαντ παρέμεινε ακίνητος, μετρώντας τους μώλωπες του. Είχε
χτυπήσει σε πολλά σημεία, όμως δεν ένιωθε να έχει σπάσει κανένα κόκαλο.
Δεν αμφέβαλλε ότι η γεμισμένη με ζελέ Mark IX στολή που φορούσε τον είχε
προφυλάξει από ένα σοβαρό τραυματισμό. Όταν άνοιξε τα μάτια του, είχε
δυσκολία να συγκεντρωθεί. Τα πάντα έμοιαζαν ηπιότερα εδώ... πιο ήσυχα. Ο
άνεμος εξακολουθούσε να ουρλιάζει, όμως είχε κοπάσει κάπως.
Πέσαμε από τον γκρεμό... ή μήπως...;
Κατάφερε να εστιάσει το βλέμμα του και είδε ότι ήταν πεσμένος στον πάγο,
σταυροειδώς πάνω στο σώμα της Ρέιτσελ Σέξτον, σχεδόν σε ορθή γωνία, και
πως ήταν ακόμη ενωμένοι με τους κρίκους ασφαλείας, που είχαν στραβώσει
από την πτώση. Αισθανόταν την αναπνοή της, όμως δεν μπορούσε να δει το
πρόσωπο της. Έγειρε στο πλάι για να απομακρυνθεί από πάνω της, αν και οι
μύες του με δυσκολία υπάκουσαν.
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«Ρέιτσελ...;» Ο Τόλαντ δεν ήταν βέβαιος αν έβγαινε ήχος από τα χείλη του.
Έφερε στο μυαλό του τα τελευταία δευτερόλεπτα της φρικιαστικής
διαδρομής, την ανοδική έλξη του αερόστατου, το σπάσιμο του σκοινιού, τα
σώματα τους να πέφτουν στην άλλη πλευρά του αναχώματος, να γλιστράνε και
να περνάνε πάνω από το τελευταίο ύψωμα, πλησιάζοντας προς το χείλος του
γκρεμού... ξέροντας πως μετά ακολουθούσε ο παγωμένος ωκεανός. Ο Τόλαντ
και η Ρέιτσελ είχαν πέσει, όμως η πτώση τους ήταν παράδοξα σύντομη. Αντί να
βρεθούν στη θάλασσα, όπως περίμεναν, είχαν πέσει μόλις τρία μέτρα περίπου
προτού καταλήξουν σε μια άλλη επιφάνεια πάγου, όπου και σταμάτησαν, με το
βάρος του Κόρκι να λειτουργεί σαν άγκυρα.
Τώρα, σηκώνοντας το κεφάλι, ο Τόλαντ κοίταξε προς τη θάλασσα. Λίγο πιο
μακριά, ο πάγος κατέληγε σε έναν γκρεμό, πέρα από τον οποίο ακουγόταν ο
παφλασμός των κυμάτων. Ο Τόλαντ έστρεψε το βλέμμα προς τα πάνω και
προσπάθησε να δει μέσα στο σκοτάδι. Είκοσι μέτρα πιο πίσω, τα μάτια του
αντίκρισαν έναν ψηλό τοίχο από πάγο, που έμοιαζε να κρέμεται από πάνω τους.
Τότε συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί. Με κάποιο τρόπο, πέφτοντας από τον
κύριο όγκο του παγετώνα είχαν καταλήξει σε ένα χαμηλότερο διάζωμα πάγου.
Η επιφάνεια αυτή ήταν επίπεδη, μεγάλη σαν γήπεδο του χόκεϊ, και είχε
υποχωρήσει εν μέρει, έτοιμη να αποσπαστεί και να παρασυρθεί στον ωκεανό
από στιγμή σε στιγμή.
Αποκόλληση πάγων, σκέφτηκε ο Τόλαντ, παρατηρώντας την επίφοβη
επιφάνεια πάγου στην οποία κείτονταν. Ήταν ένας φαρδύς, τετράγωνος όγκος,
που εξείχε από τον παγετώνα σαν κολοσσιαίο μπαλκόνι, ενώ οι τρεις από τις
τέσσερις πλευρές του κατέληγαν σε κάθετες επιφάνειες που χάνονταν στον
ωκεανό. Αυτή η φέτα πάγου ενωνόταν με τον παγετώνα μόνο στην πίσω
πλευρά της, και ο Τόλαντ μπορούσε να δει ότι κι αυτή η πλευρά ήταν έτοιμη να
αποσπαστεί. Στο σημείο όπου αυτό το κομμάτι ενωνόταν ακόμη με τις τράπεζες
πάγου Μιλν υπήρχε ένα πελώριο ρήγμα πλάτους μεγαλύτερου του ενός μέτρου.
Η βαρύτητα σύντομα θα κέρδιζε αυτή τη μάχη. Τρόμαξε ακόμη περισσότερο
βλέποντας τον Κόρκι να κείτεται ακίνητος, σωριασμένος στον πάγο. Βρισκόταν
δέκα μέτρα πιο πέρα, δεμένος στην άκρη του τεντωμένου σκοινιού που τους
ένωνε.
Ο Τόλαντ προσπάθησε να σηκωθεί, όμως ήταν ακόμη ενωμένος με τη
Ρέιτσελ. Μετακινήθηκε κι άρχισε να αποσυνδέει τους ασφαλισμένους κρίκους.
Η Ρέιτσελ φαινόταν ζαλισμένη καθώς προσπάθησε να ανασηκωθεί. «Δεν...
πέσαμε στη θάλασσα;» Η φωνή της ήταν σαστισμένη.
«Καταλήξαμε σε ένα χαμηλότερο διάζωμα πάγου», είπε ο Τόλαντ,
Κατορθώνοντας τελικά να απασφαλίσει τους κρίκους. «Πρέπει να βοηθήσω τον
Κόρκι».
Αν και πονούσε, ο Τόλαντ επιχείρησε να σταθεί όρθιος, όμως ένιωθε τα
πόδια του αδύναμα. Άρπαξε το σκοινί και τράβηξε με όση δύναμη είχε. Ο
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Κόρκι άρχισε να γλιστρά προς το μέρος του πάνω οίον πάγο. Μετά από καμιά
δεκαριά προσπάθειες, ο Κόρκι βρισκόταν λίγα εκατοστά πιο πέρα.
Ήταν σε άθλια κατάσταση. Είχε χάσει τα προστατευτικά γυαλιά ι ου, είχε
ένα άσχημο κόψιμο στο μάγουλο και η μύτη του έτρεχε αίμα. Ο Τόλαντ αρχικά
φοβήθηκε ότι ο Κόρκι ήταν νεκρός, όμως οι φόβοι του έσβησαν όταν εκείνος
στράφηκε στο πλάι και τον κοίταξε αγριεμένος.
«Χριστέ μου», ψέλλισε. «Τι απίστευτο κόλπο ήταν αυτό!»
Ο Τόλαντ ένιωσε να τον κατακλύζει ένα κύμα ανακούφισης.
Η Ρέιτσελ ανακάθισε, μορφάζοντας. Κοίταξε τριγύρω. «Πρέπει να φύγουμε
από δω. Αυτό το κομμάτι πάγου είναι έτοιμο να πέσει».
Ο Τόλαντ συμφωνούσε απόλυτα. Το μόνο ζήτημα ήταν το πώς.
Δεν είχαν χρόνο να σκεφτούν κάποια λύση. Ένα οξύ βουητό, ανατριχιαστικά
οικείο, ακούστηκε πάνω από τα κεφάλια τους. Ο Τόλαντ σήκωσε απότομα το
κεφάλι του και είδε δύο λευκοντυμένες φιγούρες με πέδιλα του σκι να φτάνουν
με άνεση στο χείλος του πάγου και να σταματούν ταυτόχρονα. Οι δύο άντρες
στάθηκαν εκεί για μια στιγμή, κοιτάζοντας τα ταλαίπωρα θηράματα τους όπως
κοιτάζουν άπληστα οι μεγάλοι σκακιστές τα πιόνια στη σκακιέρα πριν από την
κίνηση ματ.
Ο Δέλτα Ένα διαπίστωσε με έκπληξη ότι οι τρεις φυγάδες ήταν ακόμη
ζωντανοί. Ήξερε ωστόσο ότι αυτό ήταν προσωρινό. Είχαν πέσει σε ένα τμήμα
του παγετώνα που είχε ήδη αρχίσει την αναπότρεπτη βουτιά του στη θάλασσα.
Αυτά τα θύματα θα μπορούσαν να εξουδετερωθούν και να δολοφονηθούν με
τον ίδιο τρόπο που είχαν καθαρίσει την άλλη γυναίκα, όμως είχε παρουσιαστεί
μια πολύ καλύτερη λύση. Είχε βρεθεί τρόπος να τους εξοντώσουν χωρίς να
ανακαλυφθούν ποτέ τα πτώματά τους.
Κοιτάζοντας προς τα κάτω, τον γκρεμό, ο Δέλτα Ένα εστίασε την προσοχή
του στο ρήγμα που είχε αρχίσει να μεγαλώνει σαν σφήνα ανάμεσα στον
παγετώνα και στο κομμάτι του πάγου που ήταν έτοιμο να αποκολληθεί. Το
κομμάτι όπου βρίσκονταν οι τρεις φυγάδες είχε πάρει επικίνδυνη κλίση...
έτοιμο να αποσπαστεί και να πέσει στον ωκεανό από μέρα σε μέρα.
Γιατί όχι σήμερα...
Εδώ, στις τράπεζες πάγου, τη σιωπή της νύχτας διέκοπταν κάθε λίγες ώρες
εκκωφαντικοί κρότοι — οι ήχοι που προκαλούσε το ράγισμα και η αποκόλληση
πάγων από διάφορα σημεία του παγετώνα και που κατέληγαν στον ωκεανό.
Ποιος θα έδινε σημασία σε έναν α κόμη κρότο;
Νιώθοντας τη γνώριμη ζεστασιά από το κύμα αδρεναλίνης που συνόδευε την
προετοιμασία για την εξόντωση ενός στόχου, ο Δέλτα-Ένα έβαλε το χέρι του
στο σακίδιό του και έβγαλε ένα βαρύ αντικείμενο με σχήμα λεμονιού. Το
αντικείμενο, που αποτελούσε στάνταρ εξοπλισμό των στρατιωτικών ομάδων
εφόδου, ονομαζόταν χειροβομβίδα λάμψης—κρότου και ήταν ένα μη
θανατηφόρο όπλο που αποπροσανατόλιζε τον εχθρό προκαλώντας μια
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εκτυφλωτική λάμψη και ένα εκκωφαντικό ωστικό κύμα. Απόψε όμως ο Δέλτα
Ένα ήξερε ότι αυτή η χειροβομβίδα θα αποδεικνυόταν άκρως θανάσιμη.
Πλησίασε στο χείλος του γκρεμού και αναρωτήθηκε σε τι βάθος έφτανε το
ρήγμα. Πέντε μέτρα; Δεκαπέντε μέτρα; Ήξερε ότι δεν είχε σημασία. Το σχέδιο
του θα ήταν αποτελεσματικό ούτως ή άλλως.
Με μια ψυχραιμία που ήταν αποτέλεσμα αμέτρητων εκτελέσεων, ο ΔέλταΈνα ρύθμισε τον πυροκροτητή στα δέκα δευτερόλεπτα, τράβηξε την περόνη και
έριξε τη χειροβομβίδα μέσα στο χάσμα. Ο εκρηκτικός μηχανισμός βούτηξε στο
σκοτάδι και χάθηκε.
Ο Δέλτα Ένα και ο σύντροφός του απομακρύνθηκαν, πήραν θέσεις στην
κορυφή του αναχώματος και περίμεναν. Το θέαμα θα ήταν μοναδικό.
Αν και σε κατάσταση σύγχυσης, η Ρέιτσελ Σέξτον ήξερε πολύ καλά τι είχαν
ρίξει οι διώκτες τους στο ρήγμα. Δεν ήταν σίγουρη αν ο Μάικλ Τόλαντ το είχε
καταλάβει κι αυτός ή αν απλώς διάβαζε το φόβο στα μάτια της, όμως τον είδε
να χλομιάζει, στρέφοντας έντρομος το βλέμμα στο γιγάντιο κομμάτι πάγου στο
οποίο βρίσκονταν, συνειδητοποιώντας το αναπόφευκτο.
Όπως ένα σύννεφο καταιγίδας φωτίζεται εσωτερικά από μια λάμψη
αστραπής, ο πάγος κάτω από τα πόδια της Ρέιτσελ φωτίστηκε από μέσα. Η
απόκοσμη λευκή έκρηξη εκτονώθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε απόσταση
εκατό μέτρων γύρω τους ολόκληρος ο παγετώνας τυλίχτηκε σε λευκό φως. Το
ωστικό κύμα ακολούθησε. Δεν ήταν ένα υπόκωφο βογκητό όπως στο σεισμό,
αλλά ένα εκκωφαντικό κύμα, που ξέσπασε με τρομακτική δύναμη. Η Ρέιτσελ
ένιωσε τις δονήσεις να σκίζουν τον πάγο και να μεταδίδονται στο σώμα της.
Αμέσως, σαν να είχε καρφωθεί μια σφήνα ανάμεσα στις τράπεζες πάγου και
στο κομμάτι όπου βρίσκονταν, η παγωμένη μάζα άρχισε να αποκολλάτε με ένα
φρικτό τρίξιμο. Η Ρέιτσελ ένιωσε το χρόνο να σταματά και κοίταξε έντρομη
τον Τόλαντ. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Κόρκι ούρλιαξε.
Ο πάγος έφυγε κάτω από τα πόδια τους.
Η Ρέιτσελ ένιωσε αβρής για μια στιγμή, αιωρούμενη στο κενό πάνω από
τους χιλιάδες τόνους του πάγου. Το επόμενο δευτερόλεπτο οι τρεις τους
βρίσκονταν σε ένα παγόβουνο που βυθιζόταν με ταχύτητα στην παγωμένη
θάλασσα.

56
ΤΑ ΑΦΤΙΑ ΤΗΣ ΡΕΪΤΣΕΛ βούιξαν από τον εκκωφαντικό ήχο που προ
κάλεσε ο πάγος που τριβόταν πάνω σε πάγο, καθώς η πελώρια πλάκα
γλιστρούσε κάθετα και ξεκολλούσε από τις τράπεζες πάγου Μιλν, σηκώνοντας
θεόρατα σύννεφα θρυμματισμένου πάγου. Καθώς όλο και μεγαλύτερο κομμάτι
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της πλάκας βυθιζόταν στο νερό, η πορεία της επιβραδύνθηκε, κι εκεί που το
σώμα της Ρέιτσελ σχεδόν αιωρούνταν, σωριάστηκε με δύναμη στον πάγο. Λίγα
μέτρα πιο πέρα, ο Τόλαντ και ο Κόρκι είχαν την ίδια τύχη.
Η καθοδική πορεία του παγωμένου όγκου τον οδηγούσε όλο και πιο βαθιά
στη θάλασσα, και η Ρέιτσελ έβλεπε την αφρισμένη επιφάνεια του ωκεανού να
πλησιάζει προς το μέρος της, βασανιστικά, όπως το έδαφος κάτω από έναν
άνθρωπο που έχει κάνει μπάντζι τζάμπινγκ από μια γέφυρα και διαπιστώνει ότι
το ελαστικό καλώδιο είναι λίγο μακρύτερο από ό,τι θα έπρεπε. Η επιφάνεια του
νερού πλησίαζε... πλησίαζε... και τελικά τους έφτασε. Ο παιδικός της εφιάλτης
είχε επιστρέψει. 0 πάγος... το νερό... το σκοτάδι. Ο τρόμος που την κατέκλυσε
ήταν σχεδόν αρχέγονος.
Η κορυφή της πλάκας βούλιαξε κάτω από την επιφάνεια του νερού και ο
Αρκτικός Ωκεανός κάλυψε σαν χείμαρρος τα πάντα. Καθώς την τύλιγε ο
ωκεανός, η Ρέιτσελ ένιωσε να παρασύρεται. Το δέρμα του προσώπου της
συσπάστηκε και την έκαψε καθώς ήρθε απότομα σε επαφή με το παγωμένο
θαλασσινό νερό. Το κομμάτι του πάγου χάθηκε κάτω από τα πόδια της, και η
Ρέιτσελ πάλεψε να ανεβεί στην επιφάνεια, υποβοηθούμενη από το τζελ της
στολής της. Κατάπιε αρκετό νερό, όμως τα κατάφερε. Είδε τους άλλους δύο να
παλεύουν με τα κύματα λίγο πιο πέρα, μπερδεμένοι κι αυτοί με τα σκοινιά των
εξαρτύσεων τους. Ή Ρέιτσελ δεν είχε προλάβει καλά καλά να ισορροπήσει,
όταν άκουσε τον Τόλαντ να φωνάζει:
«Ανεβαίνει ξανά!»
Καθώς τα λόγια του αντηχούσαν πάνω από τη βουή της θάλασσας, η Ρέιτσελ
ένιωσε μια απόκοσμη ώθηση στο νερό από κάτω της. Σαν κολοσσιαία
ατμομηχανή που πάσχιζε να αντιστρέφει την πορεία της, η παγωμένη πλάκα
είχε σταματήσει την κάθοδο της και τώρα άρχιζε να ανεβαίνει ακριβώς από
κάτω τους. Μέσα από τα σκοτεινά βάθη, ένας ανατριχιαστικός υπόκωφος
βόμβος αντήχησε στο νερό, καθώς ο γιγαντιαίος βυθισμένος όγκος άρχισε να
τρίβεται στον κύριο όγκο του παγετώνα επιστρέφοντας στην επιφάνεια.
Η παγωμένη πλάκα ανέβαινε γρήγορα, επιταχύνοντας διαρκώς, ξεπηδώντας
μέσα από το σκοτάδι. Η Ρέιτσελ ένιωσε το σώμα της να ανεβαίνει. Ο ωκεανός
άρχισε να υποχωρεί τριγύρω της, καθώς ο πάγος τη σήκωνε ψηλά. Προσπάθησε
απελπισμένα να κρατηθεί, να βρει την ισορροπία της καθώς ο πάγος την
έστελνε ψηλά μαζί με εκατομμύρια λίτρα θαλασσινού νερού. Το γιγαντιαίο
κομμάτι πάγου είχε βγει στην επιφάνεια, σπρώχνοντας και παραπαίοντας,
προσπαθώντας να βρει το κέντρο βάρους του. Η Ρέιτσελ βρέθηκε να παλεύει
μέσα στο νερό που της έφτανε μέχρι τη μέση, πάνω στον τεράστιο επίπεδο
όγκο. Καθώς το νερό άρχιζε να στραγγίζει από την επιφάνεια, το ρεύμα την
παρέσυρε, ωθώντας τη προς την άκρη. Γλίστρησε και έπεσε μπρούμυτα,
βλέποντας το χείλος της πλάκας να πλησιάζει απειλητικά.
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Κρατήσου! Η Ρέιτσελ άκουσε τη φωνή της μητέρας της να την παροτρύνει
όπως τότε που ήταν ακόμη κοριτσάκι και είχε πέσει στην παγωμένη λίμνη.
Κρατήσου! Μείνε στην επιφάνεια!
Το απότομο τράβηγμα που ένιωσε στην εξάρτυσή της έβγαλε το λιγοστό
αέρα που είχε απομείνει στα πνευμόνια της. Σταμάτησε επιτόπου, ελάχιστα
μέτρα πριν από το χείλος του πάγου. Η κίνηση την έστρεψε προς την άλλη
κατεύθυνση. Δέκα μέτρα πιο μακριά, είδε το σώμα του Κόρκι, που ήταν ακόμη
δεμένος μαζί της, να σταματά με τον ίδιο τρόπο. Το νερό τους είχε παρασύρει
σε αντίθετες κατευθύνσεις και η κίνηση του σώματος του είχε ανακόψει την
πορεία της. Καθώς το νερό συνέχιζε να κυλά στον ωκεανό, μια σκοτεινή
φιγούρα εμφανίστηκε κοντά στον Κόρκι. Ο άντρας ήταν πεσμένος στα
τέσσερα· κρατούσε σφιχτά το σκοινί του Κόρκι και ξερνούσε θαλασσινό νερό.
Ο Μάικλ Τόλαντ.
Καθώς τα τελευταία νερά στράγγιζαν από την επιφάνεια του παγόβουνου
περνώντας από δίπλα της, η Ρέιτσελ αφουγκραζόταν τρομοκρατημένη, βουβή,
τους ήχους του ωκεανού. Ύστερα, νιώθοντας τα πρώτα σημάδια του φονικού
κρύου, σύρθηκε στα τέσσερα. Το παγόβουνο εξακολουθούσε να κλυδωνίζεται,
σαν γιγάντιο παγάκι. Σε κατάσταση ντελίριου και πονώντας, σύρθηκε κοντά
στους άλλους.
Ψηλά πάνω στον παγετώνα, ο Δέλτα Ένα παρατηρούσε μέσα από τα γυαλιά
νυχτερινής όρασης το νερό που άφριζε γύρω από το νέο παγόβουνο του
Αρκτικού Ωκεανού. Δεν μπορούσε να εντοπίσει τα πτώματα στο νερό, μα αυτό
δεν του έκανε εντύπωση. Ο ωκεανός ήταν σκοτεινός· επιπλέον, τόσο οι στολές
όσο και οι κουκούλες που φορούσαν τα θύματά του είχαν μαύρο χρώμα.
Καθώς ερευνούσε την επιφάνεια του πελώριου παγωμένου όγκου που
επέπλεε, δυσκολευόταν να εστιάσει σωστά. Το παγόβουνο απομακρυνόταν με
ταχύτητα, παρασυρμένο ήδη από τα ισχυρά ρεύματα που υπήρχαν στην
περιοχή. Ήταν έτοιμος να στρέψει την προσοχή του ξανά στη θάλασσα, όταν
είδε κάτι απρόσμενο. Τις μαύρες κουκκίδες πάνω στον πάγο. Σώματα είναι
αυτά; Ο Δέλτα Ένα προσπάθησε να εστιάσει.
«Βλέπεις κάτι;» ρώτησε ο Δέλτα Δύο.
Εκείνος δεν απάντησε, εστιάζοντας με το μεγεθυντή του. Πάνω στο ωχρό
παγόβουνο εντόπισε έκπληκτος τρεις ανθρώπινες μορφές, κουλουριασμένες
δίπλα δίπλα, ακίνητες στη νησίδα πάγου. Ο Δέλτα-Ένα δεν μπορούσε να
καταλάβει αν ήταν ζωντανοί ή νεκροί. Δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Αν ήταν
ζωντανοί, ακόμη και μ' αυτές τις στολές που φορούσαν θα πέθαιναν μέσα στην
επόμενη ώρα· ήταν μούσκεμα, πλησίαζε καταιγίδα και παρασύρονταν στ'
ανοιχτά ενός από τους πιο φονικούς ωκεανούς του πλανήτη. Τα σώματα τους δε
θα εντοπίζονταν ποτέ.
«Σκιές είναι», είπε ο Δέλτα Ένα στρέφοντας την πλάτη του στον ωκεανό.
«Ας επιστρέψουμε στη βάση».
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57
Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΕΝΤΖΓΟΥΙΚ ΣΕΞΤΟΝ ακούμπησε το ποτήρι του με
το κονιάκ στο γείσο του τζακιού του διαμερίσματος του στο Γουέστμπρουκ
Πλέις και ανασκάλεψε τη φωτιά για αρκετή ώρα, συγκροτώντας τις σκέψεις
του. Οι έξι άντρες που ήταν εκεί μαζί του κάθονταν σιωπηλοί τώρα...
περίμεναν. Είχαν συζητήσει αρκετά περί ανέμων και υδάτων. Ήταν ώρα να
κάνει ο γερουσιαστής την κίνηση του. Το ήξεραν, όπως κι ο ίδιος άλλωστε.
Η πολιτική ήταν η τέχνη της πειθούς.
Κάνε τους να σε εμπιστευτούν. Δώσε τους να καταλάβουν ότι κατανοείς τα
προβλήματά τους.
«Όπως ίσως γνωρίζετε», είπε ο Σέξτον γυρνώντας προς το μέρος τούς, «στη
διάρκεια των τελευταίων μηνών συναντήθηκα με πολλά άτομα που κατέχουν
την ίδια θέση με εσάς». Χαμογέλασε και κάθισε, συνεχίζοντας τη συζήτηση
από το ίδιο επίπεδο με εκείνους. «Είστε οι μόνοι που έφερα στο σπίτι μου.
Είστε εξέχοντα πρόσωπα και είναι τιμή μου που σας γνωρίζω».
Ο Σέξτον σταύρωσε τα χέρια του και άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί στο
δωμάτιο, κοιτάζοντας στα μάτια καθέναν από τους προσκεκλημένους του.
Ύστερα, εστίασε την προσοχή του στον πρώτο του στόχο, ένα μεγαλόσωμο
άντρα με καουμπόικο καπέλο.
«Διαστημικές Τεχνολογίες Χιούστον», είπε ο Σέξτον. «Χαίρομαι που
ήρθατε».
Ο Τεξανός γκρίνιαξε. «Τη σιχαίνομαι τούτη δω την πόλη».
«Δε σας κατηγορώ. Η Ουάσινγκτον δε σας αντιμετώπισε δίκαια»
Ο Τεξανός τον κοίταξε κάτω από το γείσο του καπέλου του, αλλά δεν είπε
τίποτα.
«Πριν από δώδεκα χρόνια», συνέχισε ο Σέξτον, «υποβάλατε μια προσφορά
στην αμερικανική κυβέρνηση. Προτείνατε να κατασκευάσετε έναν αμερικανικό
διαστημικό σταθμό με κόστος μόλις πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων».
«Ναι, σωστά. Έχω ακόμη τα σχέδια».
«Κι όμως η NASA έπεισε την κυβέρνηση ότι ο αμερικανικός διαστημικός
σταθμός έπρεπε να είναι έργο της κρατικής διαστημικής υπηρεσίας».
«Ακριβώς. Η NASA άρχισε την κατασκευή σχεδόν πριν από μία δεκαετία».
«Μία δεκαετία. Και όχι μόνο ο διαστημικός σταθμός της NASA δεν έχει
τεθεί ακόμη σε πλήρη λειτουργία, αλλά το έργο έχει στοιχίσει μέχρι στιγμής
είκοσι φορές περισσότερο από την προσφορά που υποβάλατε. Ως Αμερικανός
φορολογούμενος, νιώθω αηδία».
Στο δωμάτιο ακούστηκαν τα πρώτα σιγανά επιφωνήματα επιδοκιμασίας. Ο
Σέξτον κοίταξε ξανά έναν προς έναν τους καλεσμένους του.
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«Γνωρίζω πολύ καλά», είπε ο γερουσιαστής, απευθυνόμενος σε όλους αυτή
τη φορά, «ότι αρκετές από τις εταιρείες που εκπροσωπείτε έχουν προσφερθεί
να στείλουν σε τροχιά διαστημικά λεωφορεία με κόστος που δεν ξεπερνά τα
πενήντα εκατομμύρια δολάρια ανά πτήση».
Περισσότερα καταφατικά νεύματα.
«Και όμως η NASA επιμένει να σας υπονομεύει, χρεώνοντας μόλις τριάντα
οχτώ εκατομμύρια ανά πτήση... παρότι το πραγματικό κόστος κάθε πτήσης
ξεπερνά τα εκατόν πενήντα εκατομμύρια δολάρια!»
«Έτσι κατορθώνουν να μας κρατούν μακριά από το διάστημα», είπε ένας από
τους παρισταμένους. «Ο ιδιωτικός τομέας είναι αδύνατο να ανταγωνιστεί μια
εταιρεία που έχει τα περιθώρια να πραγματοποιεί πτήσεις με ζημίες που
ξεπερνούν το τετρακόσια τοις εκατό αλλά κατορθώνει να επιβιώνει».
«Η κατάσταση είναι απαράδεκτη», είπε ο Σέξτον.
'Όλοι συμφώνησαν.
Ο Σέξτον στράφηκε τώρα στον αυστηρό επιχειρηματία που καθόταν δίπλα
του, του οποίου το φάκελο είχε διαβάσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως πολλοί
από τους επιχειρηματίες που χρηματοδοτούσαν την εκστρατεία του
γερουσιαστή, ο άντρας αυτός ήταν πρώην μηχανικός του στρατού που είχε
απογοητευτεί από τους χαμηλούς μισθούς και την κρατική γραφειοκρατία και
είχε εγκαταλείψει τη θέση του αναζητώντας την τύχη του στην αεροδιαστημική
βιομηχανία.
«Κίσλερ Αεροδιαστημική», είπε ο Σέξτον κουνώντας με απελπισία το
κεφάλι. «Η εταιρεία σας έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει έναν πύραυλο που
μπορεί να θέσει σε τροχιά φορτία χρεώνοντας μόλις τέσσερις χιλιάδες δολάρια
ανά κιλό, τη στιγμή που οι τιμές της NASA αγγίζουν τα είκοσι χιλιάδες
δολάρια ανά κιλό». Ο Σέξτον έκανε μια παύση, για να δώσει έμφαση στο
σχόλιό του. «Και όμως δεν έχετε καθόλου πελάτες».
«Πώς θα μπορούσα να έχω πελάτες;» απάντησε ο άντρας. «Την περασμένη
βδομάδα η NASA μάς πέταξε έξω από ένα διαγωνισμό, χρεώνοντας τη
Motorola μόλις χίλια εξακόσια σαράντα δολάρια ανά κιλό για να θέσει σε
τροχιά έναν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. Η κυβέρνηση έστειλε στο διάστημα
αυτό το δορυφόρο με ζημίες της τάξεως του εννιακόσια τοις εκατό!»
Ο Σέξτον ένευσε με κατανόηση. Οι φορολογούμενοι επιχορηγούσαν χωρίς
να το γνωρίζουν μια υπηρεσία που ήταν δέκα φορές λιγότερο αποδοτική από
τους ανταγωνιστές της. «Έχει καταστεί οδυνηρά σαφές», είπε με βαριά φωνή,
«ότι η NASA καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στραγγαλίσει τον
ανταγωνισμό στο διάστημα. Θέτουν στο περιθώριο τις ιδιωτικές εταιρείες
αεροδιαστημικής χρεώνοντας τις υπηρεσίες τους φτηνότερα από τις τιμές της
αγοράς».
«Μεταθέτουν τις τακτικές του Γουόλ-Μαρτ στο διάστημα», είπε ο Τεξανός.
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Πολύ πετυχημένος παραλληλισμός, σκέφτηκε ο Σέξτον. Να το θυμάμαι. Η
συγκεκριμένη αλυσίδα πολυκαταστημάτων ήταν διαβόητη λόγω της τακτικής
της να εισβάλλει σε μια νέα περιοχή πουλώντας προϊόντα κάτω του κόστους,
υποχρεώνοντας όλους τους ανταγωνιστές της να βάλουν λουκέτο.
«Έχω βαρεθεί», συνέχισε ο Τεξανός, «να υποχρεώνομαι να πληρώνω
εκατομμύρια σε φόρους και να βλέπω την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί αυτά τα
χρήματα για να μου κλέβει τους πελάτες!»
«Σας νιώθω», είπε ο Σέξτον. «Καταλαβαίνω».
«Η απουσία εσόδων από χορηγίες εξοντώνει την εταιρεία μου», πήρε το λόγο
ένας άψογα ντυμένος άντρας. «Οι νόμοι που απαγορεύουν τις χορηγίες είναι
εγκληματικοί!»
«Συμφωνώ απολύτως». Ο Σέξτον είχε σοκαριστεί όταν είχε πληροφορηθεί
ότι ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούσε η NASA για να περιφρουρεί το
μονοπώλιο της στο διάστημα ήταν η ψήφιση ομοσπονδιακών νόμων που
απαγόρευαν την τοποθέτηση διαφημίσεων σε διαστημικά σκάφη. Αντί να
επιτραπεί στις ιδιωτικές εταιρείες να εξασφαλίσουν πόρους μέσω των
εταιρικών χορηγιών και των διαφημιστικών λογότυπων —όπως, για
παράδειγμα, έκαναν οι επαγγελματίες οδηγοί αγώνων—, τα διαστημικά σκάφη
επιτρεπόταν να φέρουν μόνο το USA και το όνομα της εταιρείας. Σε μια χώρα
που διέθετε εκατόν ογδόντα πέντε δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη
διαφήμιση, ούτε ένα δολάριο από αυτό το ποσό δεν έφτανε στα ταμεία των
ιδιωτικών αεροδιαστημικών εταιρειών.
«Είναι κλοπή», πετάχτηκε κάποιος. «Η εταιρεία μου ελπίζει να επιβιώσει
ώστε να προλάβει να θέσει σε τροχιά το πρώτο τουριστικό διαστημικό
λεωφορείο της χώρας τον επόμενο Μάη. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε τεράστια
κάλυψη από τον Τύπο. Η Nike μόλις μας πρόσφερε χορηγία εφτά
εκατομμυρίων δολαρίων για να τοποθετήσουμε το σήμα της και το σύνθημα
"Just do it!" στο πλάι του διαστημικού λεωφορείου. Η Pepsi μάς πρόσφερε τα
διπλάσια για να γράψουμε: "Pepsi: Η επιλογή της νέας γενιάς". Όμως,
σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, αν το σκάφος μας έχει πάνω του
διαφημίσεις, δε θα μας επιτραπεί να το εκτοξεύσουμε!»
«Πράγματι», είπε ο γερουσιαστής Σέξτον. «Εφόσον εκλεγώ, θα εργαστώ για
να καταργηθεί η νομοθεσία που απαγορεύει τις χορηγίες. Δεσμεύομαι επ'
αυτού. Το διάστημα θα πρέπει να είναι ανοιχτό στη διαφήμιση, ακριβώς όπως
κάθε γωνιά της γης».
Ο Σέξτον κοίταξε ξανά το ακροατήριό του, ίσια στα μάτια. Η φωνή του έγινε
πιο επίσημη. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, ωστόσο, ότι το
μεγαλύτερο εμπόδιο για την ιδιωτικοποίηση της NASA δεν είναι οι νόμοι,
αλλά, αντίθετα, η αντίληψη της κοινής γνώμης. Οι περισσότεροι Αμερικανοί
συνεχίζουν να βλέπουν με ρομαντισμό το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα.
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Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η NASA είναι μια απαραίτητη κυβερνητική
υπηρεσία».
«Φταίνε αυτές οι αναθεματισμένες ταινίες του Χόλιγουντ!» είπε ένας άντρας.
«Για όνομα του Θεού, πόσες ταινίες μπορεί να γυρίσει ακόμη το Χόλιγουντ με
τη NASA να σώζει τον πλανήτη από φονικό αστεροειδή; Καταντάει
προπαγάνδα!»
Η πληθώρα των ταινιών με θέμα τη NASA που παρήγε το Χόλιγουντ, όπως
γνώριζε ο Σέξτον, ήταν απλώς θέμα οικονομικού υπολογισμού. Μετά την
τεράστια επιτυχία της δημοφιλούς ταινίας Top Gun, με πρωταγωνιστή τον Τομ
Κρουζ, που έσπασε τα ταμεία ενώ στην ουσία θύμιζε δίωρη διαφήμιση του
αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η NASA συνειδητοποίησε τις πραγματικές
δυνατότητες του Χόλιγουντ ως μηχανισμού δημόσιων σχέσεων. Κι άρχισε να
παραχωρεί σιωπηρά στις κινηματογραφικές εταιρείες δωρεάν πρόσβαση σε
όλες τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις της: χώρους εκτόξευσης, κέντρα ελέγχου,
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Οι παραγωγοί, συνηθισμένοι να πληρώνουν
τεράστια ποσά για να εξασφαλίζουν άδειες κινηματογράφησης σε αυθεντικούς
χώρους οπουδήποτε αλλού, άδραξαν την ευκαιρία εξοικονομώντας
εκατομμύρια δολάρια από τον προϋπολογισμό των ταινιών, γυρίζοντας θρίλερ
με επίκεντρο τη NASA σε «δωρεάν» σκηνικά. Φυσικά, το Χόλιγουντ είχε
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μόνο εφόσον το σενάριο εγκρινόταν από τη
διαστημική υπηρεσία.
«Η κοινή γνώμη υποβάλλεται σε πλύση εγκεφάλου», γκρίνιαξε κάποιος με
χαρακτηριστικά ισπανόφωνου. «Οι ταινίες δεν είναι τίποτα μπροστά στα
διαφημιστικά τεχνάσματα. Πρώτα έστειλαν έναν ηλικιωμένο στο διάστημα.
Και τώρα η NASA ετοιμάζει το πρώτο πλήρωμα διαστημικού λεωφορείου που
θα αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Και όλα αυτά για τη δημοσιότητα!»
Ο Σέξτον αναστέναξε μελοδραματικά. «Πράγματι, και ξέρω ότι δε χρειάζεται
να σας υπενθυμίσω τι συνέβη τη δεκαετία του '80, όταν το Υπουργείο Παιδείας
βρισκόταν σε δεινή οικονομική θέση και επεσήμανε ότι η NASA σπαταλούσε
εκατομμύρια που θα μπορούσαν να διατεθούν στην εκπαίδευση. Η NASA
σκαρφίστηκε ένα δημοσιοσχεσίτικο τέχνασμα για να αποδείξει ότι ήταν
σύμμαχος της εκπαίδευσης: έστειλε στο διάστημα μια καθηγήτρια δημόσιου
σχολείου». Έκανε μια παύση. «Θυμάστε όλοι την Κρίστα ΜακΌλιφ». 18
Στο δωμάτιο έπεσε σιωπή.

Τη δεκαετία του '80, με το πρόγραμμα της NASA Πολίτες στο Διάστημα, δημοσιογράφοι
και εκπαιδευτικοί θα έκαναν μια περιήγηση στο διάστημα με διαστημικό λεωφορείο. Όμως ο
θάνατος της καθηγήτριας Κρίστα Μακ Όλιφ και έξι αστροναυτών που επέβαιναν στο
Challenger έκανε την Αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος να αλλάξει
τα σχέδιά της το 1986. (Σ.τ.Ε.)
18
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«Κύριοι», είπε ο Σέξτον, παίρνοντας θέση μπροστά στη φωτιά. «Πιστεύω ότι
είναι καιρός να αντιληφθούν οι Αμερικανοί την αλήθεια, για το καλό όλων μας.
Είναι καιρός να καταλάβουν οι πολίτες ότι η NASA δεν είναι ο πρωτοπόρος
του διαστήματος, αλλά μια υπηρεσία που στραγγαλίζει την εξερεύνηση του
διαστήματος. Το διάστημα δε διαφέρει από οποιονδήποτε άλλο τομέα
βιομηχανικής δραστηριότητας, και το να κρατούν κάποιοι τον ιδιωτικό τομέα
πεισματικά στο περιθώριο αγγίζει τα όρια του εγκλήματος. Σκεφτείτε τη
βιομηχανία των υπολογιστών, όπου παρατηρούμε μια έκρηξη προόδου την
οποία δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε από βδομάδα σε βδομάδα!
Γιατί; Επειδή η βιομηχανία των υπολογιστών είναι ένα σύστημα ελεύθερης
αγοράς: ανταμείβει την αποδοτικότητα και το όραμα με κέρδη. Φαντάζεστε τι
θα συνέβαινε αν αυτή η ίδια βιομηχανία βρισκόταν στα χέρια του κράτους; θα
ήμασταν ακόμη στο Μεσαίωνα. Έχουμε τελματώσει στο διάστημα. Οφείλουμε
να αναθέσουμε την εξερεύνηση του διαστήματος στον ιδιωτικό τομέα, εκεί
όπου ανήκει. Οι Αμερικανοί θα έμεναν άφωνοι από την ανάπτυξη, τις θέσεις
εργασίας και τα όνειρα που θα γίνονταν επιτέλους πραγματικότητα. Πιστεύω
ότι πρέπει να επιτρέψουμε στο σύστημα της ελεύθερης αγοράς να μας οδηγήσει
σε νέες κατακτήσεις στο διάστημα. Εφόσον εκλεγώ, θα είναι για εμένα
προσωπική υπόθεση το να ξεκλειδώσω τις πύλες στα τελικά σύνορα και να τις
ανοίξω διάπλατα».
Ύψωσε το ποτήρι του και συνέχισε:
«Φίλοι μου, ήρθατε εδώ απόψε προκειμένου να κρίνετε αν είμαι άνθρωπος
που αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Ελπίζω ότι έκανα ένα βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση. Οι επενδυτές είναι απαραίτητοι προκειμένου να οικοδομηθεί μια
εταιρεία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για να οικοδομηθεί μια προεδρία. Με τον ίδιο
τρόπο που οι εταιρικοί μέτοχοι περιμένουν αποδόσεις από την επένδυση τους,
εσείς, ως πολιτικοί επενδυτές, έχετε την ίδια απαίτηση. Αυτό που θέλω να σας
πω απόψε είναι απλό: Επενδύστε σ' εμένα και δεν πρόκειται να σας ξεχάσω.
Ποτέ. Έχουμε κοινούς στόχους».
Ο γερουσιαστής έτεινε το ποτήρι του προς το μέρος των καλεσμένων του και
έκανε μια πρόποση.
«Με τη βοήθειά σας, φίλοι μου, σύντομα θα βρίσκομαι στο Λευκό Οίκο...
και τα όνειρά σας θα απογειώνονται στο διάστημα».
Μόλις πέντε μέτρα πιο πέρα, η Γκάμπριελ Ας στεκόταν στη σκιά σαν
πετρωμένη. Από το διπλανό δωμάτιο ακούστηκε το αρμονικό τσούγκρισμα των
κρυστάλλινων ποτηριών και το σπιθοβόλημα της φωτιάς
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Πανικόβλητος, ο νεαρός τεχνικός της nasa διέσχισε τρέχοντας το
οικοσφαίριο. Συνέβη κάτι τρομερό! Βρήκε τον Έκστρομ μόνο του, κοντά στο
χώρο της δορυφορικής σύνδεσης για τη συνέντευξη Τύποι!
«Κύριε διευθυντά», φώναξε ξέπνοα τρέχοντας προς το μέρος του, «Συνέβη
ένα δυστύχημα!»
Ο Έκστρομ στράφηκε και τον κοίταξε. Έδειχνε αφηρημένος, λες και το
μυαλό του ήταν ήδη απασχολημένο με άλλα πρόβληματα. «Τι είπες;
Δυστύχημα; Πού;»
«Στο φρεάτιο. Ένα σώμα βγήκε μόλις στην επιφάνεια. Ο δόκτορας Γουάιλι
Μινγκ».
Το πρόσωπο του Έκστρομ ήταν ανέκφραστο. «Ο δόκτορας Μινγκ Μα...»
«Τον βγάλαμε έξω, αλλά ήταν πολύ αργά. Είναι νεκρός».
«Για όνομα του Θεού. Πόση ώρα έμεινε εκεί μέσα;»
«Υπολογίζουμε περίπου μία ώρα. Φαίνεται ότι μάλλον γλίστρησε και έπεσε,
το σώμα του βυθίστηκε, αλλά, όταν άρχισε ο τυμπανισμός, βγήκε ξανά στην
επιφάνεια».
Η ροδαλή επιδερμίδα του Έκστρομ έγινε κατακόκκινη. «Να πάρει και να
σηκώσει! Πόσοι το γνωρίζουν;»
«Κανείς, κύριε διευθυντά. Μόνο εγώ και ένας άλλος. Τον βγάλαμε έξω, αλλά
σκεφτήκαμε να σας ενημερώσουμε πριν...»
«Καλά κάνατε». Ο Έκστρομ αναστέναξε βαριά. «Βάλτε αμέσως στο ψυγείο
το σώμα του δόκτορα Μινγκ. Μην πείτε λέξη».
Ο τεχνικός φάνηκε φάνηκε να προβληματίζεται. «Μα, κύριε διευθυντά,
εγώ...»
Ο Έκστρομ ακούμπησε την πελώρια παλάμη του στον ώμο του νεαρού.
«Άκουσέ με προσεκτικά. Πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα και λυπάμαι
που συνέβη. Φυσικά, θα το χειριστώ με το δέοντα τρόπο όταν θα έρθει η ώρα.
Τώρα όμως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».
«Θέλετε να κρύψω το πτώμα;»
Το ψυχρό βλέμμα του Έκστρομ καρφώθηκε πάνω του. «Σκέψου το. Θα
μπορούσαμε να το ανακοινώσουμε σε όλους, όμως τι θα καταφέρναμε μ' αυτό;
Σε μία ώρα περίπου αρχίζει η συνέντευξη Τύπου. Το να ανακοινώναμε ένα
δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός ανθρώπου θα επισκίαζε την ανακάλυψη
και θα καταρράκωνε το ηθικό όλων. Ο δόκτορας Μινγκ έκανε ένα λάθος από
απροσεξία και το πλήρωσε ακριβά. Δε σκοπεύω να καταστήσω συνένοχη τη
NASA. Αυτοί οι πολίτες επιστήμονες έχουν τραβήξει πάνω τους αρκετά τα
(ρώτα της δημοσιότητας ήδη και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιτρέψω σε
μια απερισκεψία τους να επισκιάσει τη στιγμή της δόξας μας. Το συμβάν θα
παραμείνει μυστικό μέχρι να ολοκληρωθεί η συνέντευξη Τύπου. Με
κατάλαβες;»
Ο άντρας ένευσε, κατάχλομος. «Πάω να κρύψω το πτώμα».
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59
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΟΛΑΝΤ είχε βγει στη θάλασσα αρκετές φορές ώστε να ξέρει
ότι ο ωκεανός έπαιρνε ζωές χωρίς τύψεις και χωρίς δισταγμό.
Καθώς κείτονταν εξαντλημένος στον πελώριο όγκο πάγου, μόλις που
μπορούσε να διακρίνει το φασματικό περίγραμμα των τεράστιων τραπεζών
πάγου Μιλν να χάνεται στο βάθος. Ήξερε ότι το ισχυρό Αρκτικό Ρεύμα που
ξεκινούσε από τις νήσους Ελίζαμπεθ σχημάτιζε ένα πελώριο τόξο πάνω από
τον Αρκτικό Κύκλο και τελικά περνούσε δίπλα από την ξηρά στη βόρεια
Ρωσία. Όχι πως είχε σημασία. Αυτό θα συνέβαινε μήνες αργότερα.
Μας απομένει μισή άρα... τρία τέταρτα το πολύ.
Χωρίς τις προστατευτικές στολές τους, ο Τόλαντ ήξερε ότι θα ήταν ήδη
νεκροί. Ευτυχώς οι στολές τους είχαν κρατήσει στεγνούς, κάτι που ήταν το πιο
σημαντικό για την επιβίωση στο κρύο. Το θερμομονωτικό τζελ γύρω τους δεν
τους είχε προφυλάξει απλώς κατά την πτώση, αλλά βοηθούσε τώρα τα σώματά
τους να διατηρήσουν τη λιγοστή θερμότητα που τους είχε απομείνει.
Σύντομα θα πάθαιναν υποθερμία, θα ξεκινούσε με ένα αόριστο μούδιασμα
στα άκρα, καθώς το αίμα θα υποχωρούσε προς το κέντρο του σώματος για να
προστατέψει τα ζωτικά όργανα. Κατόπιν θα είχαν τις πρώτες παραληρηματικές
ψευδαισθήσεις, καθώς θα επιβραδύνονταν οι παλμοί της καρδιάς και η
αναπνοή, στερώντας τον εγκέφαλο από το απαραίτητο οξυγόνο.
Ύστερα το σώμα θα έκανε μια τελευταία προσπάθεια να διατηρήσει όση
θερμότητα διέθετε ακόμη, διακόπτοντας όλες τις λειτουργίες εκτός από την
καρδιακή και την αναπνευστική. Θα έχαναν τις αισθήσεις τους. Στο τέλος τα
κέντρα του εγκεφάλου που έλεγχαν τις δύο αυτές λειτουργίες θα σταματούσαν
να λειτουργούν κι αυτά.
Ο Τόλαντ έστρεψε το βλέμμα στη Ρέιτσελ και ευχήθηκε να μπορούσε να
κάνει κάτι για να τη σώσει.
Το μούδιασμα που απλωνόταν στο σώμα της Ρέιτσελ Σέξτον ήταν λιγότερο
επώδυνο από ό,τι είχε φανταστεί. Ένα σχεδόν ευπρόσδεκτο αναισθητικό. Η
μορφίνη της φύσης. Είχε χάσει τα προστατευτικά γυαλιά της όταν
αποκολλήθηκε το παγόβουνο, και σχεδόν δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια της
από το κρύο.
Διέκρινε ακόμη τον Τόλαντ και τον Κόρκι πάνω στον πάγο λίγα μέτρα πιο
πέρα. Ο Τόλαντ την κοιτούσε με βλέμμα γεμάτο τύψεις. Ο Κόρκι μπορούσε να
κινηθεί, αλλά ήταν φανερό ότι πονούσε. Το κόκαλο της δεξιάς σιαγόνας του
είχε σπάσει κι έτρεχε αίμα.
Το σώμα της Ρέιτσελ έτρεμε ανεξέλεγκτα την ώρα που το μυαλό ι ης
αναζητούσε απεγνωσμένα απαντήσεις. Ποιος; Γιατί; Ένιωθε το κεφάλι της να
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βαραίνει, και δυσκολευόταν να σκεφτεί καθαρά. Τίποτα δεν έβγαζε νόημα.
Αισθανόταν το σώμα της λες και μια αόρατη δύναμη την παράσερνε να
αποκοιμηθεί, χάνοντας σιγά σιγά τις αισθήσεις της. Αντιστάθηκε. Μέσα της
άρχισε να φουντώνει ο θυμός, και θέλησε να κρατηθεί από αυτό το
συναίσθημα.
Προσπάθησαν να μας σκοτώσουν! Έστρεψε το βλέμμα στην απειλητική
θάλασσα και αισθάνθηκε πως όποιοι κι αν ήταν εκείνοι που τους είχαν επιτεθεί
τα είχαν καταφέρει. Είμαστε ήβη νεκροί. Ακόμη και τώρα, ενώ γνώριζε ότι
πιθανότατα δε θα επιβίωνε για να μάθει ολόκληρη την αλήθεια σχετικά με το
θανάσιμο παιχνίδι που εκτυλισσόταν στον παγετώνα, η Ρέιτσελ υποψιαζόταν
ποιος ήταν ο υπεύθυνος.
Ο διευθυντής Έκστρομ ήταν εκείνος που θα ωφελούνταν περισσότερο.
Εκείνος τους είχε στείλει έξω, στον πάγο. Είχε δεσμούς με το Πεντάγωνο και
τις Ειδικές Επιχειρήσεις. Αλλά τι είχε να κερδίσει ο Έκστρομ τοποθετώντας το
μετεωρίτη μέσα στον πάγο; Τι είχε να κερδίσει οποιοσδήποτε;
Το μυαλό της πήγε στον Ζακ Χέρνεϊ, διερωτώμενη αν ο Πρόεδρος ήταν ένας
από τους συνωμότες ή απλό πιόνι σε αυτή την ιστορία. Ο Χέρνεϊ δεν ξέρει
τίποτα. Είναι αθώος. Ήταν προφανές ότι ο Πρόεδρος είχε εξαπατηθεί από τη
NASA. Σε λιγότερο από μία ώρα, θα ανακοίνωνε τα στοιχεία που ήθελε η
NASA. Και θα το έκανε έχοντας στα χέρια ένα ντοκιμαντέρ που κατέγραψε τη
σύμφωνη γνώμη τεσσάρων πολιτών επιστημόνων.
Τεσσάρων νεκρών πολιτών επιστημόνων.
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να εμποδίσει τη συνέντευξη
Τύπου, όμως ορκίστηκε πως όποιος και αν ήταν υπεύθυνος, γι' αυτή την
επίθεση δε θα έμενε ατιμώρητος.
Αντλώντας όση δύναμη της είχε απομείνει, η Ρέιτσελ προσπάθησε να
ανασηκωθεί. Ένιωσε τα μέλη της βαριά σαν από γρανίτη και όλες οι αρθρώσεις
της πόνεσαν φρικτά καθώς λύγισε τα πόδια και τα χέρια της. Με αργές κινήσεις
κατάφερε να σταθεί στα γόνατα, ισορροπώντας στο λείο πάγο. Ζαλιζόταν.
Τριγύρω της ο ωκεανός άφριζε. Ο Τόλαντ κείτονταν λίγο πιο πέρα,
παρατηρώντας τη με απορία. Η Ρέιτσελ διαισθάνθηκε ότι ο Τόλαντ μάλλον
νόμιζε ότι είχε γονατίσει για να προσευχηθεί. Δε συνέβαινε κάτι τέτοιο, φυσικά,
αν και μια προσευχή μάλλον θα βοηθούσε σ' αυτό που ετοιμαζόταν να
επιχειρήσει.
Τρέμοντας, έφερε το δεξί της χέρι στη μέση και έπιασε την αξίνα πάγου που
ήταν ακόμη δεμένη στη ζώνη της. Με μουδιασμένα δάχτυλα κράτησε τη λαβή.
Γύρισε την αξίνα ανάποδα, τοποθετώντας τη σαν ανεστραμμένο Τ. Ύστερα, με
όση δύναμη είχε, χτύπησε τον πάγο με την επίπεδη επιφάνεια της λάμας.
Ντουπ. Ξανά. Ντουπ. Ένιωθε το αίμα στις φλέβες της να κυλά σαν παγωμένη
μελάσα. Ντουπ. Ο Τόλαντ την κοίταξε, φανερά σαστισμένος. Η Ρέιτσελ
κατέβασε ξανά την αξίνα της με δύναμη στον πάγο. Ντουπ.
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Ο Μάικλ προσπάθησε να στηριχτεί στον αγκώνα του για να ανασηκωθεί.
«Ρέ...ιτσελ;»
Δεν του απάντησε. Χρειαζόταν όλη της την ενέργεια. Ντουπ. Ντουπ.
«Δε νομίζω...» είπε ο Τόλαντ, «ότι τόσο βόρεια... θα μπορούσε η SAA 19 ... να
μας ακούσει...»
Η Ρέιτσελ στράφηκε αιφνιδιασμένη. Είχε ξεχάσει ότι ο Τόλαντ ήταν
ωκεανογράφος και θα μπορούσε ίσως να μαντέψει τι επιχειρούσε να κάνει.
Σωστή σκέψη... αλλά δε στέλνω σήμα στη SAA...
Συνέχισε να χτυπάει τον πάγο.
Η SAA ήταν η Υποωκεάνια Ακουστική Διάταξη. Επειδή οι ήχοι κάτω από το
νερό μεταφέρονταν σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, το αμερικανικό
σύστημα ηχοεντοπισμού μεγάλων αποστάσεων διέθετε πενήντα εννιά
υδρόφωνα παντού στον κόσμο και μπορούσε να καλύψει εντυπωσιακά μεγάλο
ποσοστό των ωκεανών του πλανήτη. Επρόκειτο για ένα απομεινάρι του Ψυχρού
Πολέμου. Τότε παρακολουθούσε τις κινήσεις των σοβιετικών υποβρυχίων,
σήμερα χρησιμοποιούνταν από ωκεανογράφους σ' ολόκληρο τον κόσμο για να
παρακολουθείται η πορεία των φαλαινών. Δυστυχώς, αυτό το συγκεκριμένο
απομακρυσμένο τμήμα του Αρκτικού Κύκλου ήταν πέρα από το δίκτυο, όμως η
Ρέιτσελ ήξερε ότι υπήρχαν και άλλοι που παρακολουθούσαν τους ήχους που
ταξίδευαν στα βάθη των ωκεανών... κάποιοι άλλοι που ελάχιστοι γνώριζαν την
ύπαρξή τους. Συνέχισε να χτυπάει με δύναμη τον πάγο. Το μήνυμά της ήταν
απλό και σαφές.
ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ.
ΝΊΌΥΠ... ΝΤΟΥΠ... ΝΤΟΥΠ...
ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ.
Η Ρέιτσελ δεν έτρεφε ψευδαισθήσεις ότι αυτό που έκανε τώρα θα έσωζε τις
ζωές τους· ήδη ένιωθε ένα παγωμένο μούδιασμα να σφίγγει το σώμα της.
Αμφέβαλλε αν της απέμενε μισή ώρα ζωής. Ήταν αδύνατο να τους βρει
κάποιος εγκαίρως. Όμως δεν ήταν αυτός ο σκοπός της.
ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ.
ΝΤΟΥΠ... ΝΤΟΥΠ... ΝΤΟΥΠ...
ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ.
«Δε... μας μένει... χρόνος...» ψέλλισε ο Τόλαντ.
Δεν το κάνω για μας, σκέφτηκε εκείνη. Το κάνα για τις πληροφορίες που έχω
πάνω μου. Έφερε στο μυαλό της την ενοχοποιητική εκτύπωση που είχε φυλάξει
στην τσέπη της στολής της. Πρέπει να παραδώσω την εκτύπωση του
γεωραντάρ στην υπηρεσία μου... και γρήγορα.
Ακόμη και στην παραληρηματική κατάσταση της, η Ρέιτσελ ήταν βέβαιη ότι
το μήνυμά της θα έφτανε στον προορισμό του. Στα μέσα της δεκαετίας του '80,
19
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το NRO είχε αντικαταστήσει το σύστημα ηχοεντοπισμού SAA με ένα δίκτυο
τριάντα φορές πιο ισχυρό, που πρόσφερε ολοκληρωτική κάλυψη του πλανήτη:
Επρόκειτο για το σύστημα παρακολούθησης των ωκεανών με το δίκτυο Classic
Wizard, το αξίας δώδεκα εκατομμυρίων δολαρίων «αφτί» του NRO στους
πυθμένες των ωκεανών. Τις αμέσως επόμενες ώρες οι υπερσύγχρονοι
υπολογιστές Cray που διέθετε το NRO σε συνεργασία με την NSA στο κέντρο
παρακολούθησης του Μένγουιθ Χιλ, στην Αγγλία, θα εντόπιζαν μια αφύσικη
ακολουθία σε ένα από τα υδρόφωνα της Αρκτικής, θα αποκρυπτογραφούσαν το
ρυθμικό χτύπημα ως SOS, θα εντόπιζαν τις συντεταγμένες και θα έστελναν ένα
σωστικό αεροσκάφος από την αεροπορική βάση Θούλη στη Γροιλανδία. Το
αεροσκάφος θα έβρισκε τρεις ανθρώπους σε ένα παγόβουνο. Παγωμένους.
Νεκρούς. Η γυναίκα θα ήταν υπάλληλος του NRO... και στην τσέπη της θα είχε
ένα παράξενο χαρτί.
Μια εκτύπωση του υπεδάφιου ραντάρ.
Το ύστατο μήνυμα της Νόρα Μάνγκορ.
Όταν οι διασώστες θα έβρισκαν την εκτύπωση, η μυστηριώδης σήραγγα
κάτω από το μετεωρίτη θα αποκαλυπτόταν. Από εκείνο το σημείο και μετά, η
Ρέιτσελ δεν μπορούσε να υποθέσει τι θα συνέβαινε, όμως τουλάχιστον το
μυστικό δε θα πέθαινε μαζί τους εκεί στον πάγο.

60
Η ΑΦΙΞΗ κάθε νεοεκλεγέντος Προέδρου στο Λευκό Οίκο συνοδεύεται από
μια ιδιωτική ξενάγηση σε τρεις αυστηρά φυλασσόμενες αποθήκες, οι οποίες
περιέχουν συλλογές οικιακών σκευών και επίπλων ανεκτίμητης αξίας που
ανήκαν σε προηγούμενους ενοίκους του Λευκού Οίκου: γραφεία, ασημικά,
τραπέζια, κρεβάτια και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν από τους
πρώην Προέδρους, ακόμη και από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον. Κατά τη διάρκεια
της ξενάγησης, ο νέος Πρόεδρος καλείται να επιλέξει όποια κειμήλια του
αρέσουν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την επίπλωση και τη διακόσμηση του
Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μόνο το κρεβάτι στο
Υπνοδωμάτιο Λίνκολν έχει μόνιμη θέση στο Λευκό Οίκο. Κατά ειρωνικό
τρόπο, ο Λίνκολν δεν κοιμήθηκε ποτέ σε αυτό.
Το έπιπλο πίσω από το οποίο καθόταν ο Ζακ Χέρνεϊ εκείνη τη στιγμή στο
Οβάλ Γραφείο ανήκε κάποτε στο είδωλό του, τον Χάρι Τρούμαν. Το γραφείο,
παρότι μικρό για τα σημερινά δεδομένα, αποτελούσε μια καθημερινή
υπενθύμιση στον Ζακ Χέρνεϊ ότι η μετάθεση ευθυνών σταματούσε πράγματι
εδώ και ότι ο ίδιος ήταν τελικά ο μόνος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε
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αδυναμίες της κυβέρνησής του. 20 Ο Χέρνεϊ θεωρούσε αυτή την ευθύνη τιμή και
έκανε ό,τι μπορούσε για να εμφυσήσει στους συνεργάτες του κίνητρο να
κάνουν οτιδήποτε ήταν απαραίτητο για να επιτύχουν στο στόχο τους.
«Κύριε Πρόεδρε;» τον ειδοποίησε η γραμματέας του, κοιτάζοντας προς το
μέρος του. «Σας περάσαμε γραμμή».
Ο Χέρνεϊ ένευσε. «Ευχαριστώ».
Άπλωσε το χέρι του στο ακουστικό, θα προτιμούσε να ήταν μόνος όταν θα
δεχόταν αυτό το τηλεφώνημα, όμως αυτό ήταν τελείως αδύνατο τη
συγκεκριμένη στιγμή. Δύο μακιγιέζ περιφέρονταν γύρω του σαν κουνούπια,
σκαλίζοντας και πουδράροντας το πρόσωπο και τα μαλλιά του. Ακριβώς
μπροστά από το γραφείο του ένα τηλεοπτικό συνεργείο τακτοποιούσε τον
εξοπλισμό του και ένα σμήνος από συμβούλους και στελέχη δημόσιων σχέσεων
περιφέρονταν στο δωμάτιο συζητώντας με ενθουσιασμό τις λεπτομέρειες της
στρατηγικής που θα ακολουθούσαν.
Μία ώρα ακόμη...
Ο Χέρνεϊ πίεσε το πλήκτρο που αναβόσβηνε στο προσωπικό του τηλέφωνο.
«Λόρενς; Με ακούς;»
«Ναι, ακούω». Ο διευθυντής της NASA ακουγόταν κάπως αφηρημένος, σαν
να τον απασχολούσε κάτι.
«Όλα εντάξει εκεί πάνω;»
«Η καταιγίδα εξακολουθεί να κατευθύνεται προς τα εδώ, όμως οι άνθρωποι
μου λένε ότι δε θα επηρεάσει τη δορυφορική σύνδεση. Είμαστε έτοιμοι.
Μετράμε το χρόνο αντίστροφα».
«Τέλεια. Ηθικό ακμαίο, φαντάζομαι».
«Ακμαιότατο. Οι άνθρωποι μου είναι ενθουσιασμένοι. Μάλιστα, πριν από
λίγο πίναμε μπίρες».
Ο Χέρνεϊ γέλασε. «Χαίρομαι που το ακούω. Κοίτα, ήθελα να τηλεφωνήσω
για να σε ευχαριστήσω πριν αρχίσει η συνέντευξη Τύπου. Η αποψινή βραδιά θα
είναι αξέχαστη».
Ο διευθυντής δεν απάντησε αμέσως, κι όταν το έκανε ακούστηκε
ασυνήθιστα διστακτικός. «Αξέχαστη, κύριε Πρόεδρε. Περιμέναμε πολύ καιρό
να έρθει αυτή η στιγμή».
Ο Χέρνεϊ προβληματίστηκε. «Ακούγεσαι πολύ κουρασμένος».
«Χρειάζομαι λίγο ήλιο και ένα αληθινό κρεβάτι».
«Μία ώρα ακόμη. Χαμογέλασε στις κάμερες, απόλαυσε τη στιγμή και
ύστερα θα σου στείλουμε ένα αεροπλάνο να σε φέρει πίσω στην Ουάσινγκτον».
«Δε βλέπω την ώρα». Σώπασε πάλι.
Ο Τρούμαν, παίρνοντας την απόφαση για τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, σχολίασε ότι τελικά η ευθύνη των μεγάλων αποφάσεων βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο τον Πρόεδρο. (Σ.τ.Μ.)
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Ως έμπειρος διαπραγματευτής, ο Χέρνεϊ ήταν εκπαιδευμένος να ακούει, να
συλλαμβάνει το μήνυμα πίσω από τις λέξεις. Κάτι στη φωνή του συνομιλητή
του ήταν περίεργο. «Είσαι σίγουρος ότι όλα είναι εντάξει εκεί πάνω;»
«Απολύτως. Είμαστε πανέτοιμοι». Ο Έκστρομ έδειχνε να βιάζεται, να
αλλάξει θέμα συζήτησης. «Είδατε την τελική εκδοχή του ντοκιμαντέρ του
Μάικλ Τόλαντ;»
«Μόλις τώρα», είπε ο Χέρνεϊ. «Έκανε καταπληκτική δουλειά».
«Ναι. Ήταν σωστή η απόφασή σας να τον καλέσετε».
«Μου είσαι ακόμη θυμωμένος που σε έμπλεξα με τους πολίτες
επιστήμονες;»
«Έξω φρενών». Γκρίνιαξε πειρακτικά, και η φωνή του είχε πάλι τη
συνηθισμένη της χροιά.
Το ύφος του έκανε τον Χέρνεϊ να νιώσει κάπως καλύτερα. Ο Έκστρομ είναι
μια χαρά, σκέφτηκε. Απλώς είναι λίγο κουρασμένος. «Εντάξει, τα λέμε σε μία
ώρα μέσω δορυφόρου. Θα τους δώσουμε κάτι που θα το θυμούνται για πάντα».
«Σωστά».
«Λόρενς;» Η φωνή του Χέρνεϊ χαμήλωσε και ο τόνος της έγινε σοβαρός.
«Έκανες φανταστική δουλειά εκεί πάνω. Δε θα το ξεχάσω ποτέ».
Έξω από το οικοσφαίριο, με τον άνεμο να τον χτυπά αδιάκοπα, ο Δέλτα Τρία
αγωνιζόταν να σηκώσει και να τακτοποιήσει το αναποδογυρισμένο έλκηθρο
της Νόρα Μάνγκορ. Μόλις έβαλε και το τελευταίο μηχάνημα του εξοπλισμού
μέσα, ασφάλισε το κάλυμμα από βινύλιο, έριξε το νεκρό σώμα της Μάνγκορ
από πάνω και το στερέωσε με σκοινί. Ενώ ήταν έτοιμος να οδηγήσει το
έλκηθρο εκτός πορείας, είδε τους δύο συντρόφους του να πλησιάζουν.
«Αλλαγή σχεδίων», φώναξε για να ακουστεί ο Δέλτα Ένα. «Οι άλλοι τρεις
έπεσαν στη θάλασσα».
Ο Δέλτα Τρία δεν εξεπλάγη. Ήξερε και ο ίδιος τι σήμαινε αυτό. Το σχέδιο
της ομάδας του να σκηνοθετήσουν ένα ατύχημα μεταφέροντας τα τέσσερα
πτώματα σε κάποιο άλλο σημείο του παγετώνα δεν αποτελούσε πλέον εφικτή
επιλογή. Το να αφήσουν ένα πτώμα μόνο του θα δημιουργούσε περισσότερα
ερωτηματικά παρά θα έδινε απαντήσεις. «Εξαφάνιση;» ρώτησε.
Ο Δέλτα-Ένα ένευσε. «Εγώ θα μαζέψω τις φωτοβολίδες κι εσείς οι δύο
ξεφορτωθείτε το έλκηθρο».
Την ώρα που ο Δέλτα Ένα έκανε προσεκτικά προς τα πίσω τη| διαδρομή που
είχαν ακολουθήσει οι επιστήμονες, συγκεντρώνοντας κάθε στοιχείο που
φανέρωνε ότι είχαν περάσει άνθρωποι από εκεί, ο Δέλτα Τρία με το σύντροφό
του κατευθύνθηκαν προς την άκρη urn παγετώνα, σέρνοντας το έλκηθρο. Αφού
παιδεύτηκαν για να περάσουν τα αναχώματα, έφτασαν τελικά στον γκρεμό,
στην άκρη των τραπεζών πάγου. Έσπρωξαν δυνατά, και η Νόρα Μάνγκορ,
δεμένη στο έλκηθρο της, βρέθηκε στο κενό και κατόπιν στον Αρκτικό Ωκεανό.
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Εξαφάνιση χωρίς κανένα ίχνος, σκέφτηκε ο Δέλτα Τρία.
Καθώς επέστρεφαν στη βάση τους, διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι ο άνεμος
έσβηνε τα ίχνη που άφηναν τα σκι τους.
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Το ΠΥΡΗΝΟΚΙΝΗΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ Charlotte είχε πάρει θέση στον
Αρκτικό Ωκεανό εδώ και πέντε μέρες. Η παρουσία του εκεί ήταν άκρως
απόρρητη.
To Charlotte ήταν υποβρύχιο κλάσης Los Angeles, σχεδιασμένο να «ακούει
και να μην ακούγεται». Οι τουρμπίνες του, βάρους σαράντα δύο τόνων, ήταν
τοποθετημένες σε ελαστικό υπόβαθρο ώστε να απορροφούνται οι τυχόν
κραδασμοί από τη λειτουργία τους. Παρότι είχε στόχο να παραμένει
απαρατήρητο, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αναγνωριστικά σκάφη που
ταξίδευαν κάτω από την επιφάνεια των ωκεανών. Με μήκος που ξεπερνούσε τα
εκατόν είκοσι μέτρα από την πλώρη ως την πρύμνη, το κύτος του θα μπορούσε,
αν τοποθετούνταν σε ένα γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου, να τσακίσει και
τα δύο τέρματα και να περισσεύει. Εφτά φορές μεγαλύτερο από κι πρώτο
υποβρύχιο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, κλάσης Holland, το
Charlotte είχε εκτόπισμα σχεδόν εφτά χιλιάδων τόνων νερού σε πλήρη
κατάδυση και μπορούσε να κινείται με την εκπληκτική ταχύτητα των τριάντα
πέντε κόμβων.
Το συνηθισμένο επιχειρησιακό βάθος του υποβρυχίου ήταν ακριβώς κάτω
από το θερμοκλινές, φυσικό στρώμα νερού που χαρακτηρίζεται από σημαντική
ελάττωση της θερμοκρασίας, το οποίο ανακλούσε τα κύματα των
ραδιοανιχνευτών, καθιστώντας το σκάφος αόρατο στα ραντάρ επιφανείας. Με
πλήρωμα εκατόν σαράντα οχτώ ατόμων και μέγιστο επιχειρησιακό βάθος πάνω
από τετρακόσια μέτρα, το σκάφος αυτό αντιπροσώπευε την τελευταία λέξη
στην τεχνολογία των υποβρυχίων και ήταν βασικό εργαλείο του Αμερικανικού
Πολεμικού Ναυτικού. Το αποτελεσματικό σύστημα οξυγόνωσης, οι δύο
πυρηνικοί αντιδραστήρες και η επάρκεια προμηθειών με τις οποίες ήταν
εφοδιασμένο του έδιναν τη δυνατότητα να διαπλεύσει την υδρόγειο είκοσι μία
φορές χωρίς να αναδυθεί. Τα ανθρώπινα απόβλητα, όπως συνέβαινε στα
περισσότερα σκάφη που αναλάμβαναν μακροχρόνιες αποστολές,—
συμπιέζονταν σε τούβλα βάρους τριάντα κιλών και κατέληγαν στο ωκεανό —
το παρατσούκλι αυτών των πελώριων πακέτων ήταν «κουράδες φάλαινας».
Ο τεχνικός που καθόταν μπροστά στην οθόνη ταλαντωτή στο χώρο όπου
φιλοξενούνταν τα σόναρ ήταν ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Το
μυαλό του ήταν ένα κινητό αρχείο ήχων και κυματομορφών. Μπορούσε να
διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στους ήχους αρκετών δεκάδων ρωσικών
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υποβρυχίων με προπέλα, εκατοντάδων θαλάσσιων ζώων, ακόμη και να
εντοπίσει με εντυπωσιακή ακρίβεια υποθαλάσσια ηφαίστεια μέχρι την Ιαπωνία.
Εκείνη τη στιγμή, όμως, άκουγε μια πνιχτή επαναλαμβανόμενη ηχώ. Ο ήχος,
παρότι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, ήταν τελείως απρόσμενος.
«Δε θα πιστέψεις τι ακούω μ' αυτά τα μαραφέτια», είπε στο βοηθό του,
δίνοντάς του τα ακουστικά του.
Ο βοηθός φόρεσε τα ακουστικά και η έκφραση του προσώπου του φανέρωσε
ότι δεν πίστευε στ' αφτιά του. «Θεέ μου. Ακούγεται πεντακάθαρα. Τι θα
κάνουμε;»
Ο τεχνικός των σόναρ είχε ήδη σηκώσει το ακουστικό για να επικοινωνήσει
με τον πλοίαρχο.
Όταν ο πλοίαρχος του υποβρυχίου μπήκε στην αίθουσα, ο μηχανικός πέρασε
τον ήχο που έφτανε μέσω του σόναρ σε δυο μικρά ηχεία.
Ο καπετάνιος άκουσε ανέκφραστος.
ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ. ΝΤΟΥΠ.
ΝΤΟΥΠ... ΝΤΟΥΠ... ΝΤΟΥΠ...
Το διάστημα ανάμεσα στα χτυπήματα μεγάλωνε. Πιο αργά. Πιο αργά. Ο
ρυθμός χανόταν. Ο ήχος γινόταν όλο και πιο αδύναμος,
«Ποιες είναι οι συντεταγμένες;» ρώτησε επιτακτικά.
Ο τεχνικός έβηξε αμήχανα. «Για να είμαστε ακριβείς, κύριε, ο ήχος έρχεται
από την επιφάνεια, περίπου τρία μίλια στα δεξιά μας».
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ΣΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ έξω από το γραφείο του γερουσιαστή Σέξτον
η Γκάμπριελ Ας ένιωσε τα πόδια της να τρέμουν. Όχι τόσο από την εξάντληση
ή την ακινησία όσο από τη βαθιά απογοήτευση που της προκαλούσαν αυτά που
άκουγε. Η συνάντηση στο διπλανό δωμάτιο συνεχιζόταν, όμως η Γκάμπριελ δε
χρειαζόταν να ακούσει τίποτ' άλλο. Η αλήθεια ήταν επώδυνα φανερή.
Ο γερουσιαστής Σέξτον δωροδοκείται από ιδιωτικές αεροδιαστημικές
εταιρείες. Η Μάρτζορι Τεντς της είχε πει την αλήθεια.
Η Γκάμπριελ ένιωσε προδομένη, και ένα αίσθημα αηδίας την κυρίεψε. Είχε
πιστέψει στον Σέξτον. Είχε αγωνιστεί για κείνον. Πώς μπορεί να κάνει κάτι
τέτοιο; Είχε δει το γερουσιαστή να λέει ψέματα δημόσια κάποιες φορές, για να
προστατέψει την προσωπική του ζωή, όμως εκείνο ήταν μέρος της πολιτικής.
Αυτό που έκανε τώρα ήταν ωμή παρανομία.
Ακόμη δεν έχει εκλεγεί και ήδη ξεπουλάει το Λευκό Οίκο!
Η Γκάμπριελ ήξερε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει άλλο το γερουσιαστή.
Η υπόσχεση για την έγκριση του νομοσχεδίου που θα οδηγούσε στην
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ιδιωτικοποίηση της NASA φανέρωνε την απόλυτη περιφρρόνησή του τόσο για
το νόμο όσο και για το δημοκρατικό σύστημα. Ακόμη κι αν ο γερουσιαστής
πίστευε ότι αυτό θα ήταν προς το συμφέρον όλων, το να δώσει αυτή την
υπόσχεση με τον τρόπο πού το έκανε, προκαταβολικά, ανέτρεπε όλες τις
ασφαλιστικές δικλίδες και τις ισορροπίες της κυβέρνησης, παρέβλεπε
ενδεχόμενα πειστικά επιχειρήματα του Κονγκρέσου, των συμβούλων του, των
ψηφοφόρων ή άλλων ομάδων. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι με το να
εγγυηθεί την ιδιωτικοποίηση της NASA ο Σέξτον είχε ανοίξει το δρόμο για
αμέτρητες μορφές αθέμιτης εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριών —με το
χρηματιστήριο να αποτελεί το προφανέστερο πεδίο—, ευνοώντας κατά τρόπο
βάναυσο τους πλούσιους επιχειρηματίες, που είχαν εσωτερική πληροφόρηση,
εις βάρος των έντιμων απλών επενδυτών.
Η Γκάμπριελ ένιωσε ναυτία και αναρωτήθηκε τι έπρεπε να κάνει.
Ένα τηλέφωνο χτύπησε ξαφνικά δίπλα της, σπάζοντας τη σιωπή που
επικρατούσε στο διάδρομο. Στράφηκε τρομαγμένη προς την πηγή του ήχου.
Ερχόταν από την ντουλάπα στον προθάλαμο· κάποιο κινητό χτυπούσε στην
τσέπη ενός παλτού.
«Συγνώμη, φίλοι μου», ακούστηκε η χαρακτηριστική προφορά του Τεξανού
μέσα από το δωμάτιο. «Το δικό μου είναι».
Η Γκάμπριελ άκουσε τον άντρα να σηκώνεται. Έρχεται προς τα εδώ! Έκανε
μεταβολή και έτρεξε προς την κατεύθυνση από όπου είχε έρθει. Στα μισά του
διαδρόμου έστριψε αριστερά και κρύφτηκε στην κουζίνα, όπου τα φώτα ήταν
σβηστά, την ώρα που ο Τεξανός βγήκε από το γραφείο και προχώρησε στο
διάδρομο. Η Γκάμπριελ πάγωσε, κρυμμένη στις σκιές.
Εκείνος πέρασε από μπροστά της χωρίς να την αντιληφθεί.
Η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή, ενώ τον άκουγε να ψάχνει στην
ντουλάπα. Τελικά ο άντρας απάντησε το τηλέφωνο.
«Ναι;... Πότε;... Σοβαρά; Θα την ανοίξουμε. Ευχαριστώ». Έκλεισε το
τηλέφωνο και προχώρησε προς το δωμάτιο. «Ε! Ανοίξτε την τηλεόραση»,
φώναξε από το διάδρομο στους υπόλοιπους. «Με ειδοποίησαν ότι ο Ζακ Χέρνεϊ
θα δώσει έκτακτη συνέντευξη Τύπου απόψε. Στις οχτώ. Θα τη δείξουν όλα τα
κανάλια. Ή θα κηρύξουμε τον πόλεμο στην Κίνα ή ο Διεθνής Διαστημικός
Σταθμός μόλις έπεσε στον ωκεανό».
«Αυτό κι αν είναι λόγος για πρόποση!» του απάντησε κάποιος από το
δωμάτιο.
Όλοι γέλασαν.
Η Γκάμπριελ αισθανόταν την κουζίνα να γυρίζει γύρω της. Συνέντευξη
Τύπου στις οχτώ; Η Τεντς, απ' ό,τι φαινόταν, δεν μπλόφαρε. Είχε δώσει
περιθώριο στην Γκάμπριελ μέχρι τις οχτώ το βράδυ για να της φέρει την
ενυπόγραφη δήλωση στην οποία θα παραδεχόταν τις σεξουαλικές σχέσεις της
με το γερουσιαστή. Πάρε αποστάσεις από το γερουσιαστή πριν να είναι πολύ
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αργά, της είχε πει η Τεντς. Η Γκάμπριελ είχε υποθέσει ότι το τελεσίγραφο της
είχε δοθεί ώστε να προλάβει ο Λευκός Οίκος να δώσει την είδηση στις
εφημερίδες της επομένης, όμως μάλλον ήταν έτοιμος να δημοσιοποιήσει τις
κατηγορίες άμεσα.
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου; Όσο περισσότερο το σκεφτόταν η Γκάμπριελ
τόσο πιο παράξενο της φαινόταν. Ο Χέρνεϊ θα βγάλει ζωντανά στην τηλεόραση
αυτή τη βρομοϊστορία; Ο ίδιος;
Η τηλεόραση άναψε στο δωμάτιο στη διαπασών. Η φωνή του παρουσιαστή
ειδήσεων ξεχείλιζε από ενθουσιασμό. «Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει καμία
πληροφορία για το θέμα της αποψινής ομιλίας του Προέδρου και οι φήμες
οργιάζουν. Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι, μετά την πρόσφατη
απουσία του από το προεκλογικό μέτωπο, ο Πρόεδρος Χέρνεϊ ίσως ετοιμάζεται
να ανακοινώσει ότι δε θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία».
Από το δωμάτιο ακούστηκαν επευφημίες.
Παράλογο, σκέφτηκε η Γκάμπριελ. Με όλες εκείνες τις πληροφορίες που
είχε ο Λευκός Οίκος για τις βρομιές του Σέξτον δεν υπήρχε καμία απολύτως
περίπτωση να παραιτηθεί από την καμπάνια ο Πρόεδρος. Κάτι άλλο θα
ανακοινώσει σ' αυτή τη συνέντευξη Τύπου. Η Γκάμπριελ είχε το δυσάρεστο
προαίσθημα ότι την είχαν προειδοποιήσει για αυτό το κάτι άλλο.
Νιώθοντας την πίεση του χρόνου, κοίταξε το ρολόι της. Λιγότερο από μία
ώρα. Είχε μια απόφαση να πάρει, και ήξερε ακριβώς σε ποιον έπρεπε να
μιλήσει. Κρατώντας σφιχτά το φάκελο με τις φωτογραφίες κάτω από το
μπράτσο της, βγήκε γρήγορα από το διαμέρισμα.
Στο διάδρομο, ο σωματοφύλακας έδειξε ανακουφισμένος. «Άκουσα χαρές
και πανηγύρια από μέσα. Φαίνεται ότι τους φέρατε καλά νέα».
Του χαμογέλασε κοφτά και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ.
Βγήκε στο δρόμο. Είχε αρχίσει να βραδιάζει και η νύχτα προμηνυόταν
ασυνήθιστα ψυχρή. Σταμάτησε ένα ταξί, μπήκε μέσα και προσπάθησε να
καθησυχάσει τον εαυτό της ότι ήξερε ακριβώς πού πήγαινε.
«Στα στούντιο του ABC», είπε στον οδηγό. «Και γρήγορα».

63
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΟΛΑΝΤ, γερμένος στο πλευρό του, ακουμπούσε το κεφάλι του
στο απλωμένο χέρι του, που δεν το ένιωθε πια. Παρότι αισθανόταν τα βλέφαρά
του να βαραίνουν, αγωνιζόταν να τα κρατήσει ανοιχτά. Από αυτή την παράξενη
οπτική γωνία, ο Τόλαντ κοίταξε τις τελευταίες σκηνές του κόσμου του —μόνο
θάλασσα και πάγο πλέον— από μια περίεργη λοξή κλίση. Έμοιαζε με το
ταιριαστό τέλος μιας μέρας όπου τίποτα δεν ήταν όπως έδειχνε.
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Μια απόκοσμη ηρεμία είχε αρχίσει να απλώνεται στην πελώρια σχεδία από
πάγο. Η Ρέιτσελ και ο Κόρκι είχαν σωπάσει, τα χτυπήματα στον πάγο είχαν
πάψει. Όσο περισσότερο απομακρύνονταν από τον παγετώνα η σφοδρότητα
του ανέμου κόπαζε. Ο Τόλαντ ένιωθε το σώμα του να εξασθενεί όλο και
περισσότερο. Η εφαρμοστή κουκούλα έκανε την αναπνοή του να ακούγεται
δυνατότερα στα αφτιά του. Ανάσαινε όλο και πιο αργά... πιο κοφτά. Το σώμα
του δεν μπορούσε να αντιπαλέψει άλλο την ασφυκτική αίσθηση που τον
καταλάμβανε, την ώρα που το αίμα έφευγε από τα άκρα του, σαν πλήρωμα που
εγκαταλείπει το πλοίο, ρέοντας ενστικτωδώς προς τα ζωτικά του όργανα σε μια
τελευταία προσπάθεια να διατηρήσει τις αισθήσεις του.
Ήταν χαμένη μάχη, το ήξερε.
Παραδόξως δεν πονούσε πια. Είχε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Τώρα είχε την
εντύπωση ότι το σώμα του φούσκωνε. Είχε μουδιάσει και ένιωθε τα άκρα του
να αιωρούνται. Καθώς σταματούσε η πρώτη από τις ανακλαστικές λειτουργίες
—το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων, η όρασή του θόλωσε. Το υδατοειδές υγρό
ανάμεσα στον κερατοειδή και στο φακό άρχιζε να παγώνει. Ο Τόλαντ έστρεψε
το βλέμμα προς τη θολή εικόνα των τραπεζών πάγου Μιλν, που τώρα ήταν ένα
αχνό λευκό περίγραμμα στο θαμπό σεληνόφως.
Ένιωσε την ψυχή του να παραδίνεται. Ισορροπώντας στο όριο ανάμεσα στην
παρουσία και την απουσία, στύλωσε τα μάτια του στα κύματα του ωκεανού που
πάφλαζαν στο βάθος. Ο άνεμος ούρλιαζε γύρω του.
Τότε ήταν που ο Τόλαντ άρχισε να έχει παραισθήσεις. Παραδόξως, σ' εκείνα
τα τελευταία δευτερόλεπτα προτού χάσει τις αισθήσεις του δεν ονειρεύτηκε τη
σωτηρία. Δεν έκανε όμορφες σκέψεις για να παρηγορηθεί. Η τελευταία
ψευδαίσθηση ήταν τρομακτική.
Ένας λεβιάθαν αναδύθηκε από το νερό, δίπλα στο παγόβουνο, βγαίνοντας
στην επιφάνεια με ένα δυσοίωνο σφύριγμα. Σαν μυθικό θαλάσσιο τέρας —λείο,
μαύρο, θανάσιμο—, εμφανίστηκε ανάμεσα στα αφρισμένα κύματα. Ο Τόλαντ
πίεσε τον εαυτό του να ανοιγοκλείσει τα βλέφαρα. Έβλεπε κάπως καλύτερα
τώρα. Το τέρας ήταν κοντά, πλεύριζε τον πάγο σαν πελώριος καρχαρίας που
προσπαθεί να αναποδογυρίσει μια βαρκούλα. Γιγαντιαίο, υψώθηκε μπροστά
του μαύρο, βρεγμένο, με δέρμα γυαλιστερό.
Καθώς η φασματική εικόνα έσβηνε από τα μάτια του, το μόνο που απέμεινε
ήταν οι ήχοι. Μέταλλο πάνω σε μέταλλο. Δόντια που άλεθαν τον πάγο.
Πλησίαζαν. Απομάκρυναν κάποια σώματα.
Ρέιτσελ...
Ο Τόλαντ ένιωσε κάτι να τον αρπάζει απότομα.
Ύστερα τα πάντα σκοτείνιασαν.
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Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ έτρεχε κανονικά όταν μπήκε στην αίθουσα παραγωγής
του ABC News, στον τρίτο όροφο του κτιρίου όπου στεγαζόταν ο τηλεοπτικός
σταθμός. Ακόμη και έτσι όμως, κινούνταν πιο αργά από ό,τι όλοι οι άλλοι εκεί
μέσα. Η ένταση στην παραγωγή χτυπούσε κόκκινο είκοσι τέσσερις ώρες τη
μέρα, όμως εκείνη τη στιγμή τα γραφεία θύμιζαν αίθουσα χρηματιστηρίου σε
γρήγορη κίνηση. Συντάκτες με αγριεμένα μάτια φώναζαν ο ένας στον άλλο
πάνω από τα διαχωριστικά των γραφείων τους, δημοσιογράφοι κουνώντας φαξ
έτρεχαν από το ένα γραφείο στο άλλο συγκρίνοντας τις σημειώσεις τους,
αλλόφρονες μαθητευόμενοι κατέβαζαν σνακ και αναψυκτικά στα κενά ανάμεσα
στα διάφορα θελήματα που έκαναν. Η Γκάμπριελ Ας είχε έρθει στο ABC για να
δει τη Γιολάντα Κόουλ.
Συνήθως τη Γιολάντα μπορούσε να τη βρει κανείς στην «ακριβή γειτονιά»
της αίθουσας παραγωγής — στα γραφεία με τα γυάλινα διαχωριστικά όπου
εργάζονταν εκείνοι οι συντάκτες που έπαιρναν τις ουσιαστικές αποφάσεις και
χρειάζονταν πράγματι λίγη ησυχία για να σκεφτούν. Απόψε όμως η Γιολάντα
ήταν έξω, μαζί με τους υπόλοιπους, στο χαμό του ορόφου. Όταν είδε την
Γκάμπριελ, έβγαλε τη συνηθισμένη τσιρίδα χαράς.
«Γκαμπς!» Φορούσε μπατίκ πασμίνα και γυαλιά με σκελετό από
ταρταρούγα. Ως συνήθως αρκετά κιλά φρικτών φο μπιζού ήταν περασμένα
πάνω της σαν γιρλάντες. Χαιρέτησε την Γκάμπριελ από μακριά και άρχιζε να
κατευθύνεται προς το μέρος της. «Αγκαλιά!»
Η Γιολάντα Κόουλ ήταν συντάκτρια ύλης στα γραφεία του ABC News στην
Ουάσινγκτον εδώ και δεκάξι χρόνια. Πολωνικής καταγωγής, ήταν κοντή και
στρουμπουλή, με αραιά μαλλιά και φακιδιάρικο πρόσωπο, και οι πάντες την
αποκαλούσαν στοργικά «Μητέρα». Πίσω από τη μητρική της παρουσία και τον
ευχάριστο χαρακτήρα της κρυβόταν ένα άνθρωπος της πιάτσας, που ήξερε να
εξασφαλίζει την είδηση. Η Γκάμπριελ είχε συναντήσει τη Γιολάντα σε ένα
σεμινάριο με θέμα «Γυναίκες στην Πολιτική», το οποίο είχε παρακολουθήσει
λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσινγκτον. Είχαν μιλήσει για τις σπουδές της
Γκάμπριελ, την πρόκληση του να είσαι γυναίκα στην Ουάσινγκτον και τελικά
για τον Έλβις Πρίσλεϊ — ένα πάθος που με έκπληξη διαπίστωσαν ότι είχαν
κοινό. Η Γιολάντα είχε θέσει την Γκάμπριελ υπό την προστασία της και τη
βοήθησε να κάνει τις πρώτες γνωριμίες. Εκείνη περνούσε ακόμη μια φορά το
μήνα να της πει ένα γεια.
Την αγκάλιασε ζεστά κι ένιωσε τη διάθεσή της να ανεβαίνει χάρη στον
ενθουσιασμό της Γιολάντα.
Η δημοσιογράφος έκανε ένα βήμα πίσω και κοίταξε την Γκάμπριελ από την
κορυφή ως τα νύχια. «Μοιάζεις σαν να γέρασες εκατό χρόνια, κορίτσι μου! Τι
σου συνέβη;»
Η Γκάμπριελ χαμήλωσε τη φωνή της. «Έχω προβλήματα, Γιολάντα».
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«Εγώ άλλα ακούω. Φαίνεται ότι το αφεντικό σου είναι στα πάνω του».
«Μπορούμε να μιλήσουμε κάπου ιδιαιτέρως;»
«Άσχημη ώρα διάλεξες, κούκλα μου. Ο Πρόεδρος θα δώσει συνέντευξη
Τύπου σε μισή ώρα περίπου κι ακόμη δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να πει. Πρέπει
να κανονίσω τη σειρά που θα εμφανιστούν οι ειδήμονες να κάνουν τα σχόλιά
τους, κι έχω καθυστερήσει».
«Ξέρω τι θέμα θα έχει η συνέντευξη Τύπου».
Η Γιολάντα χαμήλωσε τα γυαλιά της στη μύτη της, και δε φάνηκε να
πείθεται. «Γκάμπριελ, ο ανταποκριτής μας μέσα στο Λευκό Οίκο δεν ξέρει περί
τίνος πρόκειται. Και μου λες ότι το στρατόπεδο του Σέξτον γνωρίζει από πριν;»
«Όχι, σου λέω ότι εγώ γνωρίζω από πριν. Δώσε μου πέντε λεπτά. Θα σου τα
πω όλα».
Το βλέμμα της Γιολάντα έπεσε στον κόκκινο φάκελο με το έμβλημα του
Λευκού Οίκου που η Γκάμπριελ κρατούσε στο χέρι της. «Αυτός είναι φάκελος
εσωτερικής διακίνησης του Λευκού Οίκου. Πού τον βρήκες;»
«Μου τον έδωσε η Μάρτζορι Τεντς σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαμε το
απόγευμα».
Η Γιολάντα την κοίταξε για μερικά δευτερόλεπτα. «Έλα μαζί μου».
Πίσω από τα γυάλινα διαχωριστικά του γραφείου της Γιολάντα, η Γκάμπριελ
εξομολογήθηκε στην έμπιστη φίλη της τα πάντα, αποκαλύπτοντας της όσα
συνέβησαν τη μία και μοναδική βραδιά που πλάγιασε με τον Σέξτον και το
γεγονός ότι η Τεντς είχε φωτογραφικές αποδείξεις.
Η Γιολάντα χαμογέλασε πλατιά και κούνησε το κεφάλι γελώντας. Προφανώς
δημοσιογραφούσε τόσα χρόνια στην Ουάσινγκτον, ώστε τίποτα δεν την
εξέπλησσε πια. «Αχ, Γκαμπς, το είχα υποψιαστεί ότι κάτι είχε παίξει μ' εσένα
και τον Σέξτον. Καθόλου παράξενο. Έχει τη φήμη γόη κι εσύ είσαι όμορφο
κορίτσι. Λυπάμαι για τις φωτογραφίες. Στη θέση σου δε θα ανησυχούσα
πάντως».
Δε θα ανησυχούσες;
Η Γκάμπριελ εξήγησε πως η Τεντς είχε κατηγορήσει τον Σέξτον ότι έπαιρνε
παράνομα ποσά από αεροδιαστημικές εταιρείες και ότι η ίδια είχε κρυφακούσει
πριν από λίγο μια μυστική συνάντηση του γερουσιαστή με εκπροσώπους
ιδιωτικών αεροδιαστημικών εταιρειών που επιβεβαίωνε το γεγονός! Και πάλι η
Γιολάντα δε φάνηκε να εκπλήσσεται ή να προβληματίζεται, μέχρι τη στιγμή
που η Γκάμπριελ της είπε τι σκεφτόταν να κάνει.
Τώρα η Γιολάντα άλλαξε ύφος. «Γκάμπριελ, αν θέλεις να παραχωρήσεις ένα
επίσημο έγγραφο που να λέει ότι πλάγιασες με έναν Αμερικανό γερουσιαστή
και ότι δεν έκανες τίποτα ενώ εκείνος είπε ψέματα όταν ρωτήθηκε ευθέως επ'
αυτού, δικό σου θέμα. Όμως, σ' το λέω, είναι πολύ κακή κίνηση. Πρέπει να
σκεφτείς σοβαρά τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο για σένα».
«Δε με ακούς. Δεν έχω χρόνο για σκέψεις!»
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«Σε ακούω. Όμως, γλυκιά μου, όσο κι αν πιέζει ο χρόνος, υπάρχουν κάποια
πράγματα που πολύ απλά δε γίνονται. Δε γίνεται να πουλήσεις έναν Αμερικανό
γερουσιαστή ξεμπροστιάζοντάς τον ότι είναι μπλεγμένος σε ερωτικό σκάνδαλο.
Είναι αυτοκτονία. Σ' το λέω, κορίτσι μου, αν είσαι αποφασισμένη να
καταστρέψεις έναν υποψήφιο για την προεδρία, καλύτερα να μπεις στο
αυτοκίνητο σου και να εξαφανιστείς από την Ουάσινγκτον. Θα είσαι στόχος.
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ξοδεύουν πολλά χρήματα για να φέρουν έναν
υποψήφιο στην κορυφή. Εδώ παίζονται μεγάλα ποσά και μεγάλες δουλειές...
και κάποιοι δε θα δίσταζαν να σκοτώσουν για να υπερασπιστούν τα
συμφέροντά τους».
Η Γκάμπριελ σώπασε τώρα.
«Προσωπικά», είπε η Γιολάντα, «νομίζω ότι η Τεντς σε πίεσε ελπίζοντας ότι
θα πανικοβληθείς και θα κάνεις κάποια βλακεία — όπως, για παράδειγμα, να
προσπαθήσεις να απεμπλακείς ομολογώντας ότι είχες σχέσεις με το
γερουσιαστή». Η Γιολάντα έδειξε τον κόκκινο φάκελο που η Γκάμπριελ
κρατούσε στα χέρια της. «Αυτές οι φωτογραφίες σου με τον Σέξτον δε
σημαίνουν τίποτα, εκτός κι αν εσύ ή εκείνος παραδεχτείτε ότι είναι γνήσιες. Ο
Λευκός Οίκος γνωρίζει πολύ καλά ότι, αν δώσει αυτές τις φωτογραφίες στη
δημοσιότητα, ο Σέξτον θα ισχυριστεί ότι είναι πλαστές και θα τις πετάξει στα
μούτρα του Προέδρου».
«Το σκέφτηκα αυτό, από την άλλη όμως, το θέμα με την αποδοχή
παράνομων εισφορών είναι...»
«Γλυκιά μου, σκέψου το. Εφόσον ο Λευκός Οίκος δεν έχει δημοσιοποιήσει
τις κατηγορίες περί δωροληψίας, σημαίνει ότι πιθανότατα δε σκοπεύει να το
κάνει. Ο Πρόεδρος δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να μη γίνεται αρνητική
προβολή. Υποθέτω ότι αποφάσισε να αποφύγει ένα σκάνδαλο που να εμπλέκει
την αεροδιαστημική βιομηχανία και έριξε την Τεντς πάνω σου με την ελπίδα η
μπλόφα της να σε πανικοβάλει ώστε να αποκαλύψεις το ερωτικό σκάνδαλο. Με
λίγα λόγια, θα σ' έβαζαν να μαχαιρώσεις πισώπλατα το γερουσιαστή».
Η Γκάμπριελ σκέφτηκε τα λόγια της φίλης της. Η Γιολάντα μιλούσε λογικά,
ωστόσο κάτι δεν κόλλαγε. Της έδειξε την αίθουσα σύνταξης μέσα από τα
γυάλινα διαχωριστικά: επικρατούσε πανικός. «Γιολάντα, ετοιμάζεστε για μια
σημαντική συνέντευξη Τύπου του Προέδρου. Αν ο Χέρνεϊ δε σκοπεύει να
δημοσιοποιήσει το ζήτημα των παράνομων εισφορών ή το ερωτικό σκάνδαλο,
προς τι όλα αυτά;»
Η Γιολάντα φάνηκε να πέφτει από τα σύννεφα. «Μισό λεπτό. Νομίζεις ότι
αυτή η συνέντευξη Τύπου αφορά εσένα και τον Σέξτον;»
«Ή τις δωροληψίες. Ή και τα δύο. Η Τεντς μού είπε ότι είχα περιθώριο μέχρι
τις οχτώ απόψε για να δώσω την ενυπόγραφη δήλωση, διαφορετικά ο Πρόεδρος
θα ανακοίνωνε...»
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Τα γέλια της Γιολάντα τράνταξαν ολόκληρο το γραφείο. «Τι είναι αυτά που
λες! Ποπο! Θα με πνίξεις!»
Η Γκάμπριελ δεν είχε διάθεση για αστεία. «Τι;»
«Γκαμπς, κοίτα», κατάφερε να πει η Γιολάντα, γελώντας ακόμη, «θέλω να με
πιστέψεις. Ασχολούμαι με το Λευκό Οίκο εδώ και δεκάξι χρόνια και δεν
υπάρχει περίπτωση να έχει ειδοποιήσει ο Ζακ Χέρνεϊ τα παγκόσμια μέσα
ενημέρωσης ότι θέλει να ανακοινώσει κάτι, για να πει τελικά ότι υποψιάζεται
πως ο γερουσιαστής Σέξτον δωροδοκείται ή πλαγιάζει μαζί σου. Αυτού του
είδους τις πληροφορίες, τις διοχετεύεις ανώνυμα. Οι Πρόεδροι δεν κερδίζουν
σε δημοτικότητα διακόπτοντας την κανονική ροή του προγράμματος για να
κλαφτούν και να γκρινιάξουν για υποτιθέμενα ερωτικά ή οικονομικά σκάνδαλα,
ιδίως αν οι σχετικοί νόμοι είναι μάλλον ασαφείς».
«Ασαφείς;» έκανε απότομα η Γκάμπριελ. «Το να ξεπουλάς ξεδιάντροπα την
απόφασή σου σχετικά με ένα νομοσχέδιο που θα αποφέρει εκατομμύρια
δολάρια από διαφημίσεις δεν είναι καθόλου ασαφές!
«Και είσαι σίγουρη ότι αυτό κάνει;» Ο τόνος της Γιολάντα ήταν πιο σκληρός
τώρα. «Είσαι αρκετά σίγουρη ώστε να εκτεθείς μπροστά σε ολόκληρη τη χώρα;
Σκέψου το. Χρειάζονται μεγάλες συμμαχίες για να καταφέρεις οτιδήποτε στην
εποχή μας, και η χρηματοδότηση μιας προεκλογικής εκστρατείας είναι
πολυσύνθετο ζήτημα. Ίσως η συνάντηση που είχε ο Σέξτον να ήταν απολύτως
νόμιμη».
«Παραβαίνει το νόμο», είπε η Γκάμπριελ. Ή μήπως όχι;
«Ή αυτό ήθελε η Μάρτζορι Τεντς να πιστέψεις. Οι υποψήφιοι δέχονται όλη
την ώρα δωρεές παρασκηνιακά από μεγάλες εταιρείες. Μπορεί να μην είναι
ευχάριστο, αλλά δεν είναι απαραιτήτως παράνομο. Για την ακρίβεια, τα
περισσότερα νομικά ζητήματα που προκύπτουν δεν αφορούν την προέλευση
των χρημάτων αλλά το πάς επιλέγει ο υποψήφιος να τα διαθέσει».
Η Γκάμπριελ δίστασε να απαντήσει· δεν ένιωθε και τόσο σίγουρη τώρα πια.
«Γκαμπς, ο Λευκός Οίκος σου έριξε μπανανόφλουδα σήμερα το απόγευμα.
Προσπάθησαν να σε στρέψουν εναντίον του υποψηφίου για τον οποίο
εργάζεσαι, και μέχρι στιγμής τσίμπησες. Αν εγώ έψαχνα κάποιον να
εμπιστευτώ, νομίζω ότι θα έμενα δίπλα στον Σέξτον αντί να το βάλω στα πόδια
εξαιτίας κάποιας όπως η Μάρτζορι Τεντς».
Το τηλέφωνο της Γιολάντα χτύπησε. Το σήκωσε κι άρχισε να κουνάει το
κεφάλι με κοφτά επιφωνήματα, ενώ κρατούσε σημειώσεις. «Ενδιαφέρον», είπε
τελικά. «Έρχομαι αμέσως. Ευχαριστώ».
Έκλεισε το τηλέφωνο και στράφηκε στη φίλη της με το φρύδι υψωμένο.
«Γκαμπς, φαίνεται ότι τη γλίτωσες. Ακριβώς όπως το είχα προβλέψει».
«Τι συμβαίνει;»
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«Δεν ξέρω λεπτομέρειες ακόμη, όμως μπορώ να σου πω ένα πράγμα: η
συνέντευξη Τύπου του Προέδρου δεν έχει καμία σχέση με ερωτικά ή
οικονομικά σκάνδαλα».
Η Γκάμπριελ ένιωσε ξαφνικά πιο αισιόδοξη και ήθελε πολύ να την πιστέψει.
«Πώς το ξέρεις;»
«Κάποιος από το Λευκό Οίκο μόλις διέρρευσε την πληροφορία ότι η
συνέντευξη Τύπου έχει σχέση με τη NASA».
Η Γκάμπριελ ανακάθισε απότομα. «Με τη NASA;»
Η Γιολάντα της έκλεισε το μάτι. «Ίσως τελικά αυτή να είναι η τυχερή σου
νύχτα. Στοιχηματίζω ότι ο Πρόεδρος Χέρνεϊ δέχεται τέτοιες ασφυκτικές πιέσεις
από τον δικό σου, ώστε αποφάσισε πως ο Λευκός Οίκος δεν έχει άλλη επιλογή
από το να τερματίσει την κατασκευή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Αυτό
εξηγεί την κάλυψη από τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης».
Συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει το θάνατο του διαστημικού σταθμού;
Η Γκάμπριελ το έβρισκε απίθανο.
Η Γιολάντα σηκώθηκε. «Η επίθεση της Τεντς το απόγευμα; Μάλλον ήταν
μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να βρουν κάπου να πατήσουν για να
πιέσουν τον Σέξτον πριν να υποχρεωθεί ο Πρόεδρος να ανακοινώσει τα άσχημα
νέα. Τίποτα δε συγκρίνεται με ένα ερωτικό σκάνδαλο για να τραβήξει την
προσοχή από άλλη μία προεδρική γκάφα. Λοιπόν, Γκαμπς, έχω δουλειά να
κάνω. Σε συμβουλεύω να σερβιριστείς μια κούπα καφέ, να καθίσεις εδώ, να
ανοίξεις την τηλεόραση μου και να παρακολουθήσεις τη συνέντευξη Τύπου
όπως όλος ο κόσμος. Μας απομένουν είκοσι λεπτά μέχρι τη μεγάλη στιγμή και,
σ' το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τσαλαβουτήσει στη λάσπη ο Πρόεδρος
απόψε. Τον παρακολουθεί ολόκληρος ο πλανήτης. Ό,τι κι αν είναι αυτό που
έχει να πει, είναι πολύ σοβαρό». Της έκλεισε το μάτι καθησυχαστικά. «Τώρα
δώσε μου το φάκελο».
«Τι;»
Η Γιολάντα άπλωσε επιτακτικά το χέρι της. «Αυτές οι φωτογραφίες θα
μείνουν κλειδωμένες στο συρτάρι μου μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία. Θέλω να
είμαι σίγουρη ότι δε θα κάνεις καμιά ανοησία».
Απρόθυμα η Γκάμπριελ της έδωσε το φάκελο.
Η Γιολάντα κλείδωσε τις φωτογραφίες σε ένα από τα συρτάρια του γραφείου
της και έβαλε τα κλειδιά στην τσέπη της. «Θα με ευχαριστείς αργότερα,
Γκαμπς. Σου το υπόσχομαι». Ανακάτεψε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά της
Γκάμπριελ βγαίνοντας από το δωμάτιο. «Μείνε εδώ. Νομίζω ότι έρχονται καλά
νέα».
Η Γκάμπριελ κάθισε μόνη στο γυάλινο κουβούκλιο και προσπάθησε να
πιαστεί από την αισιόδοξη διάθεση της Γιολάντα για να φτιάξει το κέφι της. Το
μόνο που μπορούσε να σκεφτεί όμως ήταν το αυτάρεσκο χαμόγελο στα χείλη
της Μάρτζορι Τεντς εκείνο το απόγευμα. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι
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σκόπευε να ανακοινώσει ο Πρόεδρος σε ολόκληρο τον πλανήτη, όμως σίγουρα
δε θα ήταν καλά νέα για το γερουσιαστή Σέξτον.
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Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΣΕΞΤΟΝ ένιωθε λες και καιγόταν ζωντανή.
Βρέχει φωτιά!
Προσπάθησε να ανοίξει τα μάτια της, όμως το μόνο που μπορούσε να
διακρίνει ήταν θολά σχήματα και εκτυφλωτικά φώτα. Έβρεχε ολόγυρά της.
Καυτή βροχή. Χτυπούσε αλύπητα τη γυμνή επιδερμίδα της. Ήταν ξαπλωμένη
στο πλευρό της και ένιωθε ζεστά πλακάκια κάτω από το σώμα της.
Κουλουριάστηκε ακόμη πιο σφιχτά, φέρνοντας τα γόνατα πιο κοντά στο στήθος
της, προσπαθώντας να προφυλαχτεί από το ζεματιστό υγρό που έπεφτε από
ψηλά. Της μύριζαν χημικά. Χλωρίνη ίσως. Προσπάθησε να συρθεί για να
ξεφύγει, όμως δεν μπορούσε. Δυνατά χέρια της πίεζαν τους ώμους, κρατώντας
την ακίνητη.
Αφήστε με να φύγω! Καίγομαι!
Ενστικτωδώς, προσπάθησε πάλι να ξεφύγει, όμως και πάλι την εμπόδισαν τα
δυνατά χέρια την κράτησαν ακίνητη στο πάτωμα. «Μείνετε σε αυτή τη θέση»,
είπε μια αντρική φωνή. Η προφορά ήταν αμερικανική. Επαγγελματική.
«Τελειώνουμε».
Με τι πράγμα τελειώνουμε; αναρωτήθηκε η Ρέιτσελ. Με τον πόvo; Με τη
ζωή μου; Προσπάθησε να εστιάσει το βλέμμα της. Τα φώτα σ' αυτό το μέρος
ήταν πολύ δυνατά. Αισθανόταν ότι το δωμάτιο ήταν μικρό. Στριμωγμένο.
Χαμηλοτάβανο.
«Καίγομαι!» Η κραυγή της ακούστηκε σαν ψίθυρος.
«Είστε μια χαρά», είπε η φωνή. «Το νερό είναι χλιαρό. Έχετε μου
εμπιστοσύνη».
Η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε ότι ήταν σχεδόν γυμνή, με εξαίρεση τα
μουσκεμένα εσώρουχά της. Δεν ένιωσε ντροπή— το μυαλό της ήταν γεμάτο με
αμέτρητες απορίες.
Οι αναμνήσεις επέστρεφαν σαν χείμαρρος. Οι τράπεζες πάγου. Το υπεδάφιο
ραντάρ. Η επίθεση. Ποιος; Πού βρίσκομαι; Προσπάθησε να συνδέσει τις
αποσπασματικές εικόνες, όμως το μυαλό της ήταν βαρύ, σαν σειρά από
σκουριασμένα γρανάζια. Μέσα στη σύγχυση, μια σκέψη γεννήθηκε: Ο Μάικλ
και ο Κόρκι... πού βρίσκονται;
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να εστιάσει το θολό βλέμμα της, όμως το μόνο που
έβλεπε ήταν οι άντρες που στέκονταν από πάνω της. Φορούσαν όλοι
πανομοιότυπες μπλε φόρμες. Ήθελε να μιλήσει, όμως το στόμα της αρνούνταν
να σχηματίσει έστω και μία λέξη. Το κάψιμο που ένιωθε στην επιδερμίδα της
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έδινε τώρα τη θέση του σε ξαφνικά βαθιά κύματα πόνου που συντάρασσαν τους
μυς της σαν σεισμικές δονήσεις.
«Αφεθείτε», είπε ο άντρας που στεκόταν από πάνω της. «Το αίμα πρέπει να
αρχίσει να κυκλοφορεί στο μυϊκό σας σύστημα». Μιλούσε σαν γιατρός.
«Προσπαθήστε να κινήσετε τα άκρα σας όσο μπορείτε».
Ο πόνος που συγκλόνιζε το σώμα της Ρέιτσελ την έκανε να νιώθει σαν
κάποιος να σφυροκοπούσε κάθε της μυ. Έμεινε ξαπλωμένη στην ίδια θέση, στο
πάτωμα, ενώ το στήθος της συστελλόταν, καθώς δυσκολευόταν ακόμη και να
ανασάνει.
«Κινήστε τα χέρια και τα πόδια σας», επέμεινε ο άντρας. «Όσο άσχημα κι αν
νιώθετε».
Η Ρέιτσελ προσπάθησε. Σε κάθε κίνηση ένιωθε σαν να της καρφωνόταν ένα
μαχαίρι στις αρθρώσεις. Το νερό της φάνηκε πιο ζεστό πάλι. Το κάψιμο
επέστρεψε. Ο φρικτοί πόνοι εξακολουθούσαν. Τη στιγμή ακριβώς που
αισθάνθηκε ότι δε θα άντεχε άλλο, κάποιος της έκανε μια ένεση. Ο πόνος
φάνηκε να υποχωρεί γρήγορα, να γίνεται όλο και πιο ήπιος. Τα ρίγη
εξασθένισαν. Ανέπνεε με μεγαλύτερη ευκολία τώρα.
Μια νέα αίσθηση άρχισε να κατακλύζει το σώμα της: το ανατριχιαστικό
τσίμπημα αμέτρητων βελόνων. Παντού, τσιμπήματα όλο και πιο έντονα.
Εκατομμύρια μικροσκοπικές καρφίτσες τρυπούσαν το κορμί της κι ο πόνος
γινόταν εντονότερος κάθε φορά που κουνιόταν. Προσπάθησε να μείνει ακίνητη,
όμως το νερό συνέχιζε να πέφτει πάνω της ανελέητα. Ο άντρας που στεκόταν
από πάνω της είχε πιάσει τα χέρια της και τα κουνούσε.
Θεέ μου, πονάω! Η Ρέιτσελ ήταν ανήμπορη να αντιδράσει. Στο πρόσωπό της
κυλούσαν δάκρυα εξάντλησης και πόνου. Έκλεισε σφιχτά τα μάτια,
προσπαθώντας να μπλοκάρει κάθε αίσθηση και σκέψη.
Τελικά οι καρφίτσες και οι βελόνες άρχισαν να υποχωρούν. Η βροχή
σταμάτησε να πέφτει. Όταν η Ρέιτσελ άνοιξε τα μάτια της, έβλεπε πιο καθαρά.
Τότε τους είδε.
Ο Κόρκι και ο Τόλαντ ήταν ξαπλωμένοι λίγο πιο πέρα, ημίγυμνοι,
μουσκεμένοι, τρέμοντας σύγκορμοι. Από τις εκφράσεις αγωνίας, που
αποτυπώνονταν στα πρόσωπα τους, η Ρέιτσελ διαισθάνθηκε ότι είχαν ζήσει μια
παρόμοια εμπειρία. Τα καστανά μάτια του Μάικλ Τόλαντ ήταν κοκκινισμένα
και θολά. Όταν είδε τη Ρέιτσελ, κατάφερε να της χαμογελάσει αδύναμα, και τα
μπλαβιασμένα χείλη του έτρεμαν.
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να ανασηκωθεί, να παρατηρήσει το παράξενο
περιβάλλον. Οι τρεις τους ήταν ξαπλωμένοι, σαν κουβάρι από ανθρώπινα μέλη,
σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο με ντουσιέρες.
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Δυνατά ΧΕΡΙΑ τη σήκωσαν.
Η Ρέιτσελ ένιωσε τους χειροδύναμους αγνώστους να τη στεγνώνουν και να
την τυλίγουν σε κουβέρτες. Την έβαλαν να ξαπλώσει σε ένα είδος ιατρικού
κρεβατιού και της έκαναν έντονο μασάζ στα χέρια, τα πόδια και τα πέλματα.
Άλλη μία ένεση στο μπράτσο.
«Αδρεναλίνη», είπε κάποιος.
Αισθάνθηκε την ουσία να κυλά στις φλέβες της σαν ζωτική δύναμη, να
ξυπνά τους μυς της. Παρότι είχε την αίσθηση ότι το στομάχι της ήταν ένα
σφιγμένο, παγερό κενό, κατάλαβε ότι το αίμα επέστρεφε σιγά σιγά στα άκρα
της.
Γύρισα από το θάνατο.
Προσπάθησε να εστιάσει το βλέμμα της. Ο Τόλαντ και ο Κόρκι ήταν
ξαπλωμένοι λίγο πιο πέρα και έτρεμαν, τυλιγμένοι σε κουβέρτες, ενώ οι άντρες
τους έκαναν μασάζ και ενέσεις. Η Ρέιτσελ δεν είχε καμία αμφιβολία ότι
χρωστούσαν τη ζωή τους σ' αυτή τη μυστηριώδη ομάδα. Πολλοί από αυτούς
ήταν μουσκεμένοι και φαινόταν να έχουν μπει με τα ρούχα κάτω από τα ντους
για να βοηθήσουν. Δεν μπορούσε να καταλάβει ποιοι ήταν ή πώς είχαν
κατορθώσει να τους εντοπίσουν εγκαίρως. Εκείνη τη στιγμή αυτό δεν είχε
καμία σημασία. Είμαστε ζωντανοί.
«Πού... βρισκόμαστε;» κατάφερε να ψελλίσει, αλλά αυτή η σύντομη φράση
ήταν αρκετή για να της προκαλέσει φρικτό πονοκέφαλο.
Ο άντρας που της έκανε μασάζ απάντησε: «Βρίσκεστε στο ιατρείο ενός
υπο...»
«Άντρες, προσοχή!» φώναξε κάποιος.
Η Ρέιτσελ ένιωσε να επικρατεί ξαφνική αναστάτωση γύρω της. Προσπάθησε
να ανασηκωθεί. Ένας από τους άντρες με τις μπλε φόρμες τη βοήθησε,
σηκώνοντας τη και τυλίγοντας τις κουβέρτες γύρω της. Η Ρέιτσελ έτριψε τα
μάτια της και είδε κάποιον να μπαίνει με σίγουρο βήμα στο δωμάτιο.
Ο νεοφερμένος ήταν ένας γεροδεμένος Αφροαμερικανός, γοητευτικός και
επιβλητικός, με χακί στολή. «Ανάπαυση», διέταξε. Κινήθηκε προς το μέρος της
Ρέιτσελ και στάθηκε από πάνω της κοιτάζοντάς τη με τα έντονα μαύρα μάτια
του. «Χάρολντ Μπράουν», είπε με βαθιά και δυναμική φωνή. «Κυβερνήτης του
υποβρυχίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Charlotte. Είστε η...;»
Charlotte, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Κάτι της θύμιζε το όνομα, αλλά δεν ήταν
σίγουρη τι. «Σέξτον...» απάντησε. «Ονομάζομαι Ρέιτσελ Σέξτον».
Ο άντρας φάνηκε να απορεί. Την πλησίασε και την κοίταξε πιο προσεκτικά.
«Δεν το πιστεύω. Πράγματι».
Η Ρέιτσελ τα είχε χαμένα. Με γνωρίζει; Ήταν σίγουρη ότι δεν τον γνώριζε,
όμως, καθώς τα μάτια της έπεσαν στο σήμα που είχε στο στήθος του, είδε το
οικείο έμβλημα με τον αετό που κρατούσε σφιχτά στα νύχια του μια άγκυρα,
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και γύρω του τις λέξεις: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.
Τότε συνειδητοποίησε γιατί της θύμιζε κάτι το όνομα Charlotte.
«Καλώς ήρθατε στο σκάφος, κυρία Σέξτον», είπε. «Έχετε συντάξει αρκετές
αναφορές για το Charlotte. Γνωρίζω ποια είστε».
«Μα τι κάνετε σ' αυτή την περιοχή;» ψέλλισε εκείνη.
Το πρόσωπο του κυβερνήτη σκλήρυνε κάπως. «Ειλικρινά, κυρία Σέξτον,
ήμουν έτοιμος να σας κάνω ακριβώς την ίδια ερώτηση».
Ο Τόλαντ ανακάθισε με αργές κινήσεις, έτοιμος να μιλήσει. Η Ρέιτσελ τον
σταμάτησε με ένα αυστηρό νεύμα. Όχι εδώ. Όχι τώρα. Δεν είχε καμία
αμφιβολία ότι τα πρώτα πράγματα για τα οποία ήθελαν να μιλήσουν ο Τόλαντ
και ο Κόρκι ήταν ο μετεωρίτης και η επίθεση, όμως αυτή η υπόθεση δεν έπρεπε
να συζητηθεί ανοιχτά, μπροστά στο πλήρωμα του υποβρυχίου. Στον κόσμο των
υπηρεσιών πληροφοριών, ο χαρακτηρισμός των πληροφοριών ήταν
απαραβίαστος· η υπόθεση με το μετεωρίτη παρέμενε άκρως απόρρητη.
«Είναι απόλυτη ανάγκη να μιλήσω με τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ, το διευθυντή
του NRO», είπε στον κυβερνήτη. «Από ασφαλή γραμμή και αμέσως».
Ο Μπράουν ύψωσε τα φρύδια. Προφανώς δεν ήταν συνηθισμένος να δέχεται
εντολές στο σκάφος του.
«Έχω απόρρητες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να μεταφέρω».
Την κοίταξε εξεταστικά για λίγη ώρα. «Ας ελέγξουμε άλλη μια φορά τη
θερμοκρασία του σώματός σας κι ύστερα θα σας φέρω σε επικοινωνία με το
διευθυντή του NRO».
«Είναι επείγον, κυβερνήτα. Πρέπει...» Άφησε τη φράση της στη μέση. Μόλις
είχε δει το ρολόι στον τοίχο, πάνω από το φαρμακείο.
19:51.
Η Ρέιτσελ ανοιγόκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι
έβλεπε. «Το... το ρολόι πηγαίνει σωστά;»
«Βρίσκεστε σε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, κυρία μου. Τα ρολόγια μας
είναι ακριβή».
«Και η ώρα είναι... Ανατολικής Ακτής;»
«Δεκαεννιά και πενήντα ένα, ώρα Ανατολικής Ακτής. Αποπλεύσαμε από το
Νόρφολκ».
Θεέ μου! σκέφτηκε εμβρόντητη. Είναι μόλις οχτώ παρά δέκα; Είχε την
αίσθηση ότι είχαν περάσει ώρες από τη στιγμή που είχε χάσει τις αισθήσεις της.
Δεν έχει πάει ακόμη οχτώ; Ο Πρόεδρος δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη την
ανακάλυψη του μετεωρίτη! Προλαβαίνω να τον σταματήσω! Αμέσως κατέβηκε
από το κρεβάτι, τυλίγοντας την κουβέρτα γύρω της. Ένιωθε τα πόδια της να
τρέμουν. «Είναι ανάγκη να επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο αμέσως».
Ο κυβερνήτης φάνηκε μπερδεμένος. «Ποιον Πρόεδρο εννοείτε;»
«Των Ηνωμένων Πολιτειών!»
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«Νόμιζα ότι θέλατε να μιλήσετε με τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ».
«Δεν έχω χρόνο. Χρειάζομαι τον Πρόεδρο».
Ο Χάρολντ Μπράουν δε μετακινήθηκε· το πελώριο σώμα του της έκλεινε το
δρόμο. «Απ' ό,τι γνωρίζω, ο Πρόεδρος πρόκειται να παραχωρήσει ζωντανά μια
εξόχως σημαντική συνέντευξη Τύπου. Δε νομίζω να δέχεται προσωπικά
τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή».
Η Ρέιτσελ στάθηκε όσο ευθυτενής της επέτρεπαν τα τρεμάμενα πόδια της και
κάρφωσε το βλέμμα της πάνω του.
«Κυβερνήτα, το επίπεδο πληροφοριών στο οποίο έχετε πρόσβαση δε μου
επιτρέπει να σας εξηγήσω την κατάσταση, όμως ο Πρόεδρος πρόκειται να
διαπράξει ένα τρομερό λάθος. Έχω πληροφορίες τις οποίες πρέπει να ακούσει
οπωσδήποτε. Τώρα. Πρέπει να με πιστέψετε».
Εκείνος δεν απάντησε αμέσως και περιορίστηκε να την παρατηρεί. Τελικά,
συνοφρυωμένος, κοίταξε το ρολόι του. «Εννιά λεπτά; Δεν μπορώ να σας
εγγυηθώ ασφαλή σύνδεση με το Λευκό Οίκο σε τόσο λίγη ώρα. Το μόνο που
θα μπορούσα να σας προσφέρω είναι ένα ραδιοτηλέφωνο. Μη ασφαλή
σύνδεση. Και θα πρέπει να ανεβούμε σε βάθος όπου θα έχουμε σήμα, πράγμα
που θα χρειαστεί μερικά...»
«Κάντε το! Τώρα!»

67
Ο ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ του Λευκού Οίκου βρισκόταν στον κάτω
όροφο της Ανατολικής Πτέρυγας. Τρεις τηλεφωνήτριες ήταν ανά πάσα στιγμή
σε υπηρεσία. Εκείνη τη στιγμή μόνο δύο κάθονταν στις θέσεις τους. Η τρίτη
έτρεχε όσο γρηγορότερα μπορούσε προς την Αίθουσα Ενημέρωσης. Στο χέρι
της κρατούσε ένα ασύρματο τηλέφωνο. Είχε προσπαθήσει να συνδέσει τη
γραμμή στο Οβάλ Γραφείο, όμως ο Πρόεδρος κατευθυνόταν ήδη προς το χώρο
από όπου θα απευθυνόταν στα μέσα ενημέρωσης. Είχε προσπαθήσει να βρει
τους συμβούλους του στα κινητά τους, όμως πριν από κάθε τηλεοπτική
ενημέρωση όλα τα κινητά τηλέφωνα μέσα και γύρω από την Αίθουσα
Ενημέρωσης έκλειναν ώστε να μη διακόπτουν την όλη διαδικασία. Το να τρέχει
με ένα ασύρματο τηλέφωνο στο χέρι ψάχνοντας τον Πρόεδρο τέτοιες στιγμές
δεν ήταν ό,τι πιο συνετό, όμως όταν η πράκτορας του NRO που ήταν υπεύθυνη
για την ενημέρωση του Λευκού Οίκου τηλεφώνησε λέγοντας ότι είχε
πληροφορίες τις οποίες έπρεπε να μεταφέρει στον Πρόεδρο κατεπειγόντως,
προτού βγει στον αέρα, η τηλεφωνήτρια ήξερε ότι έπρεπε να βιαστεί. Το
ερώτημα τώρα ήταν αν θα προλάβαινε να φτάσει εγκαίρως.
Στο μικρό γραφείο του ιατρείου του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου Charlotte, η
Ρέιτσελ Σέξτον είχε κολλήσει το ακουστικό στο αφτί της και περίμενε να
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μιλήσει στον Πρόεδρο. Ο Τόλαντ και ο Κόρκι κάθονταν λίγο πιο πέρα,
δείχνοντας ακόμη ταραγμένοι. Ο Κόρκι είχε πέντε ράμματα και μια άσχημη
μελανιά στο σαγόνι. Και οι τρεις τους είχαν χρειαστεί βοήθεια για να φορέσουν
θερμομονωτικά εσώρουχα, βαριές στολές πιλότων του Ναυτικού, τεράστιες
μάλλινες κάλτσες και στρατιωτικά άρβυλα. Κρατώντας μια κούπα ζεστό καφέ
στο χέρι, η Ρέιτσελ είχε αρχίσει να νιώθει σχεδόν σαν άνθρωπος και πάλι.
«Τι κάνουν τόση ώρα;» ρώτησε ανυπόμονα ο Τόλαντ. «Απομένουν τέσσερα
λεπτά!»
Η Ρέιτσελ δεν ήξερε τι να του απαντήσει. Είχε κατορθώσει να επικοινωνήσει
με μία από τις τηλεφωνήτριες του Λευκού Οίκου, να της εξηγήσει ποια ήταν
και ότι είχε προκύψει κάτι έκτακτο. Η κοπέλα της είχε δώσει την εντύπωση ότι
κατάλαβε, είχε βάλει τη Ρέιτσελ στην αναμονή και τώρα, υποτίθεται, έκανε ό,τι
μπορούσε για να περάσει στη γραμμή τον Πρόεδρο.
Τέσσερα λεπτά, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Βιάσου!
Έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να μαζέψει τις σκέψεις της. Είχε ζήσει μια
απίστευτη μέρα. Βρίσκομαι σε ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, σκέφτηκε, και
ήξερε ότι ήταν απίστευτα τυχερή που βρισκόταν ζωντανή οπουδήποτε.
Σύμφωνα με όσα της είχε πει ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, το Charlotte
βρισκόταν σε περίπολο ρουτίνας στη Βερίγγεια Θάλασσα πριν από δύο μέρες
και είχε εντοπίσει ανώμαλους υποβρύχιους ήχους από τις τράπεζες πάγου Μιλν:
τρυπανισμούς, ήχους τουρμπίνων, μεγάλο αριθμό κρυπτογραφημένων
μηνυμάτων. Τους είχε δοθεί εντολή να αλλάξουν πορεία και να
παρακολουθήσουν τις εξελίξεις χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Πριν από μία ώρα
περίπου, είχαν ακούσει κάποια έκρηξη στις τράπεζες πάγου και είχαν πλησιάσει
για να ελέγξουν τι συμβαίνει. Τότε έπιασαν το σήμα SOS της Ρέιτσελ.
«Τρία λεπτά απομένουν!» Ο Τόλαντ ακούστηκε ανήσυχος τώρα, καθώς
παρακολουθούσε το ρολόι.
Η Ρέιτσελ σίγουρα είχε αρχίσει να προβληματίζεται. Γιατί αργούσαν τόσο;
Γιατί ο Πρόεδρος δεν είχε απαντήσει στο τηλεφώνημά της; Αν ο Ζακ Χέρνεϊ
δημοσιοποιούσε τα δεδομένα όπως τα γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή...
Η Ρέιτσελ έδιωξε τη σκέψη από το μυαλό της και κούνησε το ακουστικό.
Απαντήστε!
Καθώς η τηλεφωνήτρια του Λευκού Οίκου έτρεχε προς την πίσω είσοδο της
Αίθουσας Ενημέρωσης, συναντούσε όλο και περισσότερα μέλη του
προσωπικού που συγκεντρώνονταν για την ανακοίνωση. Όλοι εδώ
συνομιλούσαν ζωηρά και ολοκλήρωναν τις προετοιμασίες. Μπορούσε να
διακρίνει τον Πρόεδρο, είκοσι μέτρα πιο πέρα, να περιμένει στην είσοδο. Οι
μακιγιέρ συνέχιζαν να τον πιλατεύουν.
«Συγνώμη, να περάσω!» είπε, προσπαθώντας να ανοίξει δρόμο μέσα στο
πλήθος. «Τηλεφώνημα για τον Πρόεδρο. Με συγχωρείτε. Να περάσω!»
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«Στον αέρα σε δύο λεπτά!» φώναξε ένας από τους τηλεοπτικούς
συντονιστές.
Κρατώντας σφιχτά τη συσκευή, η κοπέλα έσπρωχνε για να φτάσει στον
Χέρνεϊ. «Τηλεφώνημα για τον Πρόεδρο!» είπε λαχανιασμένη. «Να περάσω!»
Ένα πανύψηλο εμπόδιο στάθηκε μπροστά της. Η Μάρτζορι Τεντς. Η
σύμβουλος του Προέδρου μόρφασε δυσαρεστημένη. «Τι συμβαίνει;»
«Έχω ένα επείγον...» —της είχε κοπεί η ανάσα— «...τηλεφώνημα για τον
Πρόεδρο».
Η Τεντς φάνηκε να μην πιστεύει στ' αφτιά της. «Τέτοια ώρα, όποιος και αν
είναι θα περιμένει!»
«Είναι η Ρέιτσελ Σέξτον. Λέει ότι είναι επείγον».
Το πρόσωπο της Τεντς σκοτείνιασε, περισσότερο από απορία παρά από
θυμό. Κοίταξε το ασύρματο τηλέφωνο. «Αυτή είναι απλή γραμμή. Δεν είναι
ασφαλής».
«Όχι, κυρία Τεντς. Όμως η γραμμή είναι ανοιχτή. Βρίσκεται σε κάποιο
ραδιοτηλέφωνο. Πρέπει να μιλήσει στον Πρόεδρο αμέσως!»
«Στον αέρα σε ενενήντα δευτερόλεπτα!»
Τα ψυχρά μάτια της Τεντς την κοίταξαν από την κορυφή ως τα νύχια. Τελικά
άπλωσε το χέρι της. «Δώσε μου το τηλέφωνο».
Η καρδιά της τηλεφωνήτριας χτυπούσε σαν τρελή τώρα. «Η κυρία Σέξτον
θέλει να μιλήσει στον Πρόεδρο Χέρνεϊ απευθείας. Μου είπε να αναβάλω τη
συνέντευξη Τύπου μέχρι να του μιλήσει. Τη διαβεβαίωσα...»
Η Τεντς πλησίασε την κοπέλα· η φωνή της ήταν ένας αγριεμένος ψίθυρος.
«Μάλλον πρέπει να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν παίρνεις διαταγές από
την κόρη του αντιπάλου του Προέδρου, τις παίρνεις από εμένα. Να είσαι
σίγουρη ότι δεν πρόκειται να πλησιάσεις περισσότερο τον Πρόεδρο προτού
μάθω τι στο διάβολο συμβαίνει εδώ».
Η τηλεφωνήτρια κοίταξε προς το μέρος του Προέδρου, που ήταν
περιτριγυρισμένος από τεχνικούς που ρύθμιζαν τα μικρόφωνα, στιλίστες και
αρκετά στελέχη του επιτελείου του που τον ενημέρωναν για την τελική μορφή
της ομιλίας του, «Εξήντα δευτερόλεπτα!» φώναξε ο συντονιστής.
Πάνω στο Charlotte, η Ρέιτσελ Σέξτον βημάτιζε νευρικά στο στενόχωρο
ιατρείο, όταν επιτέλους ακούστηκε το πολυπόθητο κλικ στη γραμμή του
τηλεφώνου.
Ακούστηκε μια βραχνή φωνή. «Παρακαλώ;»
«Πρόεδρε Χέρνεϊ;» είπε αμέσως η Ρέιτσελ.
«Μάρτζορι Τεντς», τη διόρθωσε η φωνή. «Είμαι η ανώτατη σύμβουλος του
Προέδρου. Όποια κι αν είστε, οφείλω να σας προειδοποιήσω ότι οι φάρσες εις
βάρος του Λευκού Οίκου αποτελούν αδίκημα το οποίο...»
Για όνομα του θεού! «Δε σας κάνω φάρσα! Είμαι η Ρέιτσελ Σέξτον.
Πράκτορας του NRO, υπεύθυνη για...»
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«Γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η Ρέιτσελ Σέξτον, κυρία μου. Και
αμφιβάλλω ότι είστε αυτή που ισχυρίζεστε. Καλέσατε το Λευκό Οίκο σε μη
ασφαλή γραμμή και μου ζητάτε να διακόψω μια εξόχως σημαντική τηλεοπτική
εμφάνιση του Προέδρου. Δε νομίζω ότι θα ενεργούσε με τον τρόπο αυτό
κάποιος που...»
«Ακούστε», τη διέκοψε η Ρέιτσελ, που έχασε την υπομονή της, «ενημέρωσα
ολόκληρο το προσωπικό σας πριν από μερικές ώρες σχετικά με ένα μετεωρίτη.
Εσείς καθόσασταν στην πρώτη σειρά. Παρακολουθήσατε την ενημέρωση που
έκανα από μια οθόνη τοποθετημένη πάνω στο γραφείο του Προέδρου! Άλλες
απορίες;»
Η Τεντς έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. «Κυρία Σέξτον, τι σημαίνουν όλα
αυτά;»
«Σημαίνουν ότι πρέπει να σταματήσετε τον Πρόεδρο! Τα στοιχεία που έχει
για το μετεωρίτη είναι λανθασμένα! Μόλις ανακαλύψαμε ότι ο μετεωρίτης
εισήχθη στις τράπεζες πάγου από κάτω. Δε γνωρίζω από ποιον, ούτε γιατί!
Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται! Ο Πρόεδρος ετοιμάζεται να
παρουσιάσει διάτρητα επιστημονικά δεδομένα και θα συμβούλευα να...»
«Μισό λεπτό, που να πάρει!» Η Τεντς χαμήλωσε τη φωνή της.
«Συνειδητοποιείτε τι μου λέτε;»
«Ναι! Υποψιάζομαι ότι ο διευθυντής της NASA σκηνοθέτησε μια απάτη
κολοσσιαίας κλίμακας και ο Πρόεδρος Χέρνεϊ θα πέσει θύμα της από λεπτό σε
λεπτό. Πρέπει να αναβάλετε τη συνέντευξη Τύπου για δέκα λεπτά τουλάχιστον,
ώστε να μπορέσω να του εξηγήσω τι συμβαίνει. Κάποιος προσπάθησε να με
σκοτώσει, για όνομα του Θεού!»
Η φωνή της Τεντς ήταν πάγος. «Κυρία Σέξτον, λάβετε σοβαρά υπόψη αυτό
που θα σας πω. Αν για κάποιο λόγο έχετε αμφιβολίες για το ρόλο σας σε αυτή
την υπόθεση και τη βοήθεια που δίνετε στο Λευκό Οίκο, θα έπρεπε να το είχατε
σκεφτεί πολύ πριν να επιβεβαιώσετε εσείς η ίδια προσωπικά την εγκυρότητα
αυτών των στοιχείων στον Πρόεδρο».
«Τι πράγμα;» Καλά, ακούει τι της λέω;
«Μου προξενεί αηδία η συμπεριφορά σας. Το ότι χρησιμοποιήσατε μη
ασφαλή γραμμή είναι ένα φτηνό κόλπο. Υπαινίσσεστε ότι τα στοιχεία για το
μετεωρίτη είναι κατασκευασμένα; Χρησιμοποιείτε ραδιοτηλέφωνο για να
καλέσετε το Λευκό Οίκο και να σχολιάσετε απόρρητες πληροφορίες;
Προφανώς ελπίζετε ότι κάποιος θα υποκλέψει τη συνομιλία».
«Η Νόρα Μάνγκορ έχασε τη ζωή της σε αυτή την υπόθεση! Ο δόκτορας
Μινγκ είναι κι αυτός νεκρός. Πρέπει να προειδοποιήσετε...»
«Σταματήστε αυτή τη στιγμή! Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζετε, όμως θέλω να
σας υπενθυμίσω, σε εσάς και σε οποιονδήποτε άλλο παρακολουθεί αυτή τη
γραμμή, ότι ο Λευκός Οίκος έχει στα χέρια του βιντεοσκοπημένες δηλώσεις
κορυφαίων επιστημόνων της NASA, αρκετών αναγνωρισμένων πολιτών
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επιστημόνων, καθώς και εσάς της ιδίας, κυρία Σέξτον, με τις οποίες όλοι
ανεξαιρέτως επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα αυτών των στοιχείων. Μόνο
υποθέσεις μπορώ να κάνω για τους λόγους που σας υποχρεώνουν να
υπαναχωρήσετε τώρα. Όποιος και αν είναι οι λόγοι, έχετε υπόψη σας ότι
απαλλάσσεστε των καθηκόντων σας στο Λευκό Οίκο από αυτή τη στιγμή, και
αν επιχειρήσετε να αμαυρώσετε την ανακάλυψη επιμένοντας στις φαιδρές
κατηγορίες περί σκηνοθετημένων στοιχείων, σας διαβεβαιώνω ότι ο Λευκός
Οίκος και η NASA θα σας μηνύσουν για συκοφαντία και θα βρεθείτε στη
φυλακή πριν καν προλάβετε να ετοιμάσετε τη βαλίτσα σας».
Η Ρέιτσελ έκανε να μιλήσει, αλλά δεν κατάφερε να αρθρώσει λέξη.
«Ο Ζακ Χέρνεϊ σας αντιμετώπισε με τον καλύτερο τρόπο», είπε απότομα η
Τεντς, «και ειλικρινά αυτό το τηλεφώνημα δε θα μπορούσε να είναι τίποτα
άλλο από ένα φτηνό πολιτικό τέχνασμα του πατέρα σας. Σταματήστε αμέσως
τώρα, ειδάλλως θα σας μηνύσουμε. Το ορκίζομαι».
Η γραμμή έκλεισε.
Η Ρέιτσελ ήταν ακόμη με το στόμα ανοιχτό, όταν χτύπησε την πόρτα ο
Χάρολντ Μπράουν.
«Κυρία Σέξτον;» είπε βάζοντας το κεφάλι του στο άνοιγμα της πόρτας.
«Πιάνουμε ένα ασθενές σήμα από το Καναδικό Εθνικό Ραδιόφωνο. Ο
Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ μόλις ξεκίνησε την ομιλία του».

68
ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ στο βήμα της Αίθουσας Ενημέρωσης του Λευκού
Οίκου, ο Ζακ Χέρνεϊ ένιωθε τη θερμότητα που εξέπεμπαν οι τηλεοπτικοί
προβολείς και ήξερε ότι ολόκληρος ο κόσμος τον παρακολουθούσε. Το
Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου είχε ετοιμάσει μια άκρως εντυπωσιακή
ανακοίνωση που προκάλεσε αναστάτωση στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.
Όσοι δεν έμαθαν για την ομιλία από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το
Διαδίκτυο, το άκουσαν από γείτονες, συναδέλφους ή συγγενείς. Μέχρι τις οχτώ
το βράδυ μόνο όποιος ζούσε σε σπηλιά δεν αναρωτιόταν τι θέμα θα είχε η
ομιλία του Προέδρου. Σε μπαρ και σαλόνια σε ολόκληρο τον κόσμο,
εκατομμύρια άνθρωποι είχαν στρέψει το βλέμμα στις τηλεοράσεις τους,
περιμένοντας με ανυπομονησία.
Ήταν κάτι τέτοιες στιγμές, όταν βρισκόταν απέναντι σε ολόκληρο τον
κόσμο, που ο Ζακ Χέρνεϊ αισθανόταν πραγματικά το βάρος του αξιώματος του.
Όποιος έλεγε ότι η εξουσία δεν προκαλούσε εθισμό δεν την είχε ποτέ βιώσει
αληθινά. Καθώς ξεκινούσε την ομιλία του όμως, διαισθάνθηκε ότι κάτι δεν
πήγαινε καλά. Δεν ήταν άνθρωπος που ένιωθε τρακ όταν ανέβαινε στο βήμα,
έτσι το απροσδιόριστο σφίξιμο μέσα του τον αιφνιδίασε.
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Είναι το μέγεθος του ακροατηρίου, είπε στον εαυτό του. Όμως ήξερε ότι κάτι
άλλο συνέβαινε. Ένστικτο. Κάτι είχε δει.
Ήταν κάτι ασήμαντο, ωστόσο...
Είπε στον εαυτό του να το ξεχάσει. Δεν ήταν τίποτα. Όμως αυτό το κάτι
επέμενε.
Η Τεντς.
Ελάχιστες στιγμές νωρίτερα, καθώς ο Χέρνεϊ ετοιμαζόταν να ανεβεί στο
βήμα, είχε δει τη Μάρτζορι Τεντς στον κίτρινο διάδρομο να μιλάει σε ένα
ασύρματο τηλέφωνο. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς παράξενο, αλλά γινόταν ακόμη
πιο περίεργο από την παρουσία μιας τηλεφωνήτριας του Λευκού Οίκου που
στεκόταν δίπλα της πανιασμένη. Ο Χέρνεϊ δεν μπορούσε να ακούσει τι έλεγε
στο τηλέφωνο η Τεντς, όμως την έβλεπε να μιλά με ένταση. Αντιδρούσε με μια
χολή και ένα θυμό που ο Πρόεδρος σπάνια είχε δει, ακόμη και σ αυτή.
Κοντοστάθηκε και την κοίταξε, ρωτώντας τη με το βλέμμα τι συνέβαινε.
Η Τεντς σήκωσε τον αντίχειρά της εννοώντας πως όλα πήγαιναν περίφημα.
Ο Χέρνεϊ δεν είχε δει ποτέ την Τεντς να κάνει αυτή την κίνηση, σε κανέναν.
Ήταν η τελευταία εικόνα που κατέγραψε το μυαλό του Προέδρου προτού τον
οδηγήσουν στο βήμα.
Πάνω στο μπλε χαλί, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο οικοσφαίριο της
NASA στη νήσο Έλζμιρ, ο διευθυντής Λόρενς Έκστρομ καθόταν στο κέντρο
ενός ορθογώνιου τραπεζιού διασκέψεων, έχοντας στο πλευρό του κορυφαίους
αξιωματούχους και επιστήμονες της NASA. Στο μεγάλο μόνιτορ που είχε
τοποθετηθεί απέναντι τους παρακολουθούσαν ζωντανά τις εισαγωγικές
δηλώσεις του Προέδρου. Τα υπόλοιπα στελέχη της NASA είχαν συγκεντρωθεί
γύρω από άλλα μόνιτορ, ξεχειλίζοντας από ενθουσιασμό, καθώς ο ανώτατος
διοικητής της διαστημικής υπηρεσίας ξεκινούσε τη συνέντευξη Τύπου.
«Καλησπέρα σας», είπε ο Χέρνεϊ, που ακουγόταν ασυνήθιστα μαγκωμένος.
«Απευθύνομαι στους συμπατριώτες μου και τους φίλους μας σε ολόκληρο τον
κόσμο...»
Ο Έκστρομ έστρεψε το βλέμμα στον τεράστιο μαυρισμένο βράχο μπροστά
του. Τα μάτια του έπεσαν σε ένα παράπλευρο μόνιτορ, όπου είδε τον εαυτό του
περιστοιχισμένο από τα πιο σοβαρά μέλη του προσωπικού του με φόντο μια
πελώρια αμερικανική σημαία και το έμβλημα της NASA. Ο τηλεοπτικός
φωτισμός έκανε το σκηνικό να μοιάζει με νεομοντέρνο εκδοχή του Μυστικού
Δείπνου. Ο Ζακ Χέρνεϊ είχε μετατρέψει την όλη υπόθεση σε πολιτικό
πυροτέχνημα. 0 Χέρνεϊ δεν είχε άλλη επιλογή. Ο Έκστρομ ένιωθε σαν
τηλεοπτικός ευαγγελιστής, έτοιμος να μεταφέρει στο μήνυμα του Θεού στις
μάζες.
Σε περίπου πέντε λεπτά ο Πρόεδρος θα παρουσίαζε τον Έκστρομ και τους
συνεργάτες του. Τότε, σε μια επιβλητική δορυφορική σύνδεση από την άκρη
του κόσμου, η NASA θα ανακοίνωνε μαζί με τον Πρόεδρο αυτή την είδηση σε
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ολόκληρο τον πλανήτη. Έπειτα από μια σύντομη περιγραφή του πώς έγινε η
ανακάλυψη, τι σήμαινε για την επιστήμη του διαστήματος και μετά την
απαραίτητη ανταλλαγή φιλοφρονήσεων, η NASA και ο Πρόεδρος θα
παρέδιδαν τη σκυτάλη στο διάσημο επιστήμονα Μάικλ Τόλαντ, ο οποίος είχε
δημιουργήσει το ντοκιμαντέρ που θα έπαιζαν οι τηλεοράσεις για τα επόμενα
δεκαπέντε λεπτά. Στη συνέχεια, με την αξιοπιστία και τον ενθουσιασμό να
έχουν φτάσει στα ύψη, ο Έκστρομ και ο Πρόεδρος θα καληνύχτιζαν το κοινό,
δίνοντας την υπόσχεση ότι θα ακολουθούσαν περισσότερες πληροφορίες τις
επόμενες μέρες μέσω συνεχών συνεντεύξεων Τύπου της NASA.
Καθώς ο Έκστρομ περίμενε τη σειρά του, ένιωσε μια ανείπωτη ντροπή να
φωλιάζει μέσα του. Ήξερε ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Την περίμενε.
Είχε πει ψέματα... είχε υποστηρίξει ανακρίβειες.
Για κάποιο λόγο, όμως, τα ψέματα φάνταζαν ασήμαντα τώρα. Ο Έκστρομ
είχε μια μεγαλύτερη έγνοια στο μυαλό του.
Μέσα στο χάος που επικρατούσε στην αίθουσα παραγωγής του ABC, η
Γκάμπριελ Ας στεκόταν στριμωγμένη πλάι σε δεκάδες αγνώστους, που όλοι
τέντωναν το κεφάλι προς τη σειρά των τηλεοράσεων που κρέμονταν από την
οροφή. Μόλις έφτασε η στιγμή, επικράτησε απόλυτη σιωπή. Έκλεισε τα μάτια
και προσευχήθηκε, όταν θα τα άνοιγε, να μην αντίκριζε γυμνές φωτογραφίες
της.
Η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα του γερουσιαστή Σέξτον ήταν σχεδόν
πανηγυρική. Όλοι οι καλεσμένοι του ήταν όρθιοι τώρα, με το βλέμμα
κολλημένο στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασης.
Ο Ζακ Χέρνεϊ στεκόταν μπροστά σε ολόκληρο τον πλανήτη και, πράγμα
απίστευτο, ο χαιρετισμός του ήταν κάπως διστακτικός. Έδειξε να τα χάνει για
μια στιγμή.
Δείχνει ταραγμένος, σκέφτηκε ο Σέξτον. Ποτέ δε δείρει ταραγμένος.
«Κοιτάξτε τον», ψιθύρισε κάποιος. «Σίγουρα έχει άσχημα νέα».
Ο διαστημικός σταθμός; αναρωτήθηκε ο Σέξτον.
Ο Χέρνεϊ κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα και πήρε μια βαθιά ανάσα. «Φίλοι
μου, προβληματίστηκα πολλές μέρες για το πώς θα ήταν καλύτερα να κάνω
αυτή την ανακοίνωση...»
Τρεις απλές λέξεις, τον παρότρυνε νοερά ο Σέξτον: «Τα κάναμε μαντάρα».
Ο Χέρνεϊ αναφέρθηκε αρχικά στο πόσο κρίμα ήταν που η NASA είχε
αναδειχτεί σε ζήτημα πρώτης γραμμής σε εκείνες τις εκλογές, όπως και στο ότι,
εφόσον έτσι είχαν τα πράγματα, θεωρούσε ότι ήταν υποχρεωμένος να
καθυστερήσει για λίγο την επικείμενη ανακοίνωση ώστε να ζητήσει
προκαταβολικά συγνώμη.
«Θα προτιμούσα οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία προκειμένου να
κάνω αυτή την ανακοίνωση», είπε. «Η πολιτική ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη,
τείνει δε να μετατρέπει τους ονειροπόλους σε αμφισβητίες, ωστόσο, ως
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Πρόεδρος της χώρας, δεν έχω άλλη επιλογή από το να μοιραστώ μαζί σας όσα
πληροφορήθηκα πρόσφατα». Ο Χέρνεϊ χαμογέλασε. «Φαίνεται ότι η μαγεία
του σύμπαντος είναι μια δύναμη που δεν υποτάσσεται στο πρόγραμμα των
ανθρώπων... ακόμη και αν πρόκειται για το πρόγραμμα ενός Προέδρου».
Όλοι όσοι βρίσκονταν στο διαμέρισμα του Σέξτον αναπήδησαν σχεδόν
ταυτόχρονα αιφνιδιασμένοι. Τι πράγμα;
«Πριν από δύο βδομάδες», είπε ο Χέρνεϊ, «ο νέος Ανιχνευτής Ανωμαλιών
Πυκνότητας Πολικής Τροχιάς που έθεσε σε λειτουργία η NASA πέρασε πάνω
από τις τράπεζες πάγου Μιλν, στη νήσο Έλζμιρ, μια απομακρυσμένη έκταση
γης βόρεια του ογδοηκοστού παραλλήλου, στον Αρκτικό Ωκεανό».
Ο Σέξτον και οι υπόλοιποι κοιτάχτηκαν απορημένοι.
«Αυτός ο δορυφόρος της NASA», συνέχισε ο Χέρνεϊ, «ανίχνευσε ένα
μεγάλο, υψηλής πυκνότητας βράχο, θαμμένο σε βάθος εβδομήντα μέτρων μέσα
στον πάγο». Χαμογέλασε ξανά, βρίσκοντας το ρυθμό του. «Μόλις η NASA
πήρε στα χέρια της τα στοιχεία, υποψιάστηκε αμέσως ότι ο δορυφόρος είχε
στην πραγματικότητα εντοπίσει ένα μετεωρίτη».
«Μετεωρίτη;» έκανε εκνευρισμένος ο Σέξτον. «Κι αυτό αποτελεί είδηση;»
«Η Αμερικανική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος έστειλε μια
ομάδα ειδικών επιστημόνων στις τράπεζες πάγου με σκοπό να πάρει δείγματα
από τη μάζα τους. Εκείνη τη στιγμή η υπηρεσία πραγματοποίησε...» Έκανε μια
παύση. «Ο μόνος τρόπος για να περιγράψω αυτό που συνέβη είναι να πω ότι η
NASA πραγματοποίησε την επιστημονική ανακάλυψη του αιώνα».
Ο Σέξτον, που δεν πίστευε στ' αφτιά του, έκανε ένα βήμα προς την
τηλεόραση. Όχι... Οι καλεσμένοι του στριφογύρισαν νευρικά στις θέσεις τους.
«Κυρίες και κύριοι», ανακοίνωσε ο Χέρνεϊ, «πριν από μερικές ώρες
ανασύρθηκε από τους πάγους της Αρκτικής ένας μετεωρίτης βάρους οχτώ
τόνων, ο οποίος περιέχει...» —ο Πρόεδρος έκανε άλλη μια παύση, δίνοντας σε
ολόκληρο τον πλανήτη το χρόνο να σκύψει προς τις οθόνες των
τηλεοράσεων— «...ένας μετεωρίτης ο οποίος περιέχει απολιθώματα έμβιων
όντων. Δεκάδων οργανισμών. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί αδιαμφισβήτητη
απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής».
Την ίδια στιγμή μια φωτεινή εικόνα παρουσιάστηκε στην οθόνη πίσω από
τον Πρόεδρο: ένα λεπτομερέστατο απολίθωμα υπερμεγέθους εντόμου,
εγκλωβισμένου μέσα σε ένα καμένο εξωτερικά κομμάτι βράχου.
Στο διαμέρισμα του Σέξτον οι επιχειρηματίες τινάχτηκαν, με μάτια
γουρλωμένα. Ο Σέξτον, εμβρόντητος, έμεινε ακίνητος.
«Φίλοι μου», είπε ο Πρόεδρος, «το απολίθωμα που βλέπετε πίσω μου έχει
ηλικία εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων χρόνων. Ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα
θραύσμα του Μετεωρίτη Γιούνγκερσολ, που έπεσε στον Αρκτικό Ωκεανό πριν
από τρεις σχεδόν αιώνες. Ο εντυπωσιακός νέος δορυφόρος PODS της NASA
εντόπισε αυτό το θραύσμα θαμμένο σε τράπεζες πάγου. Η διαστημική υπηρεσία
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και η κυβέρνηση μου επέδειξαν ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξεταστεί και να
διαπιστωθεί η ακρίβεια κάθε πτυχής αυτής της μεγαλειώδους ανακάλυψης
προτού δοθούν τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Την επόμενη μισή ώρα θα
ακούσετε δηλώσεις πολλών επιστημόνων, τόσο της NASA όσο και πολιτών
ερευνητών, ενώ θα παρακολουθήσετε επίσης ένα σύντομο ντοκιμαντέρ το
οποίο ετοίμασε ένα γνώριμο πρόσωπο που είμαι σίγουρος ότι θα αναγνωρίσετε.
Πριν συνεχίσω, όμως, οφείλω να καλωσορίσω, μέσω ζωντανής σύνδεσης με
τον Αρκτικό Κύκλο, τον άνθρωπο που χάρη στις ηγετικές του ικανότητες, το
όραμα του και τις σκληρές προσπάθειες που κατέβαλε είναι υπεύθυνος γι' αυτή
την ιστορική στιγμή. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να σας παρουσιάσω το
διευθυντή της NASA, τον Λόρενς Έκστρομ».
Με άψογο συγχρονισμό, ο Χέρνεϊ στράφηκε προς την οθόνη.
Η εικόνα του μετεωρίτη σκόρπισε και τη θέση της πήρε το πάνελ των
επιστημόνων της NASA, που κάθονταν βασιλικά πίσω από ένα μακρύ τραπέζι
με την επιβλητική φυσιογνωμία του Λ. Έκστρομ να κυριαρχεί.
«Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε». Ο Έκστρομ είχε ύφος αυστηρό και
περήφανο, καθώς σηκώθηκε και κοίταξε κατευθείαν στην κάμερα. «Με μεγάλη
υπερηφάνεια, μετέχω μαζί σας σε αυτή τη στιγμή, τη σημαντικότερη στην
ιστορία της NASA».
Ο Έκστρομ μίλησε με πάθος για τη διαστημική υπηρεσία και την
ανακάλυψη. Στο αποκορύφωμα του πατριωτισμού και της θριαμβολογίας,
παρέδωσε τη σκυτάλη στο ντοκιμαντέρ που παρουσίαζε ο πολίτης επιστήμονας
και τηλεοπτικός αστέρας Μάικλ Τόλαντ.
Ενώ παρακολουθούσε, ο γερουσιαστής Σέξτον έπεσε στα γόνατα μπροστά
στην τηλεόραση, τραβώντας τα ψαρά μαλλιά του. Όχι! θεέ μου, όχι!

69
Η ΜΑΡΤΖΟΡΙΤΕΝΤΣ ήταν έξω φρενών καθώς απομακρυνόταν από το
πανηγυρικό χάος που επικρατούσε έξω από την Αίθουσα Ενημέρωσης.
Κατευθύνθηκε αμέσως προς το μικρό γραφείο της στη Δυτική Πτέρυγα. Δεν
είχε όρεξη για φιέστες. Το τηλεφώνημα της Ρέιτσελ Σέξτον ήταν τελείως
απρόσμενο.
Άκρως απογοητευτικό.
Η Τεντς βρόντηξε την πόρτα, προχώρησε βράζοντας στο γραφείο της και
κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο του Λευκού Οίκου. «Τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ.
NRO».
Η Τεντς άναψε ένα τσιγάρο και άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω όση ώρα
περίμενε να εντοπίσει το κέντρο τον Πίκερινγκ. Κανονικά, θα έπρεπε εκείνη
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την ώρα να είχε γυρίσει στο σπίτι του, όμως με την αναστάτωση στο Λευκό
Οίκο ενόψει της αποψινής συνέντευξης Τύπου, η Τεντς ήταν σίγουρη ότι ο
Πίκερινγκ θα είχε μείνει στο γραφείο του, κολλημένος στην τηλεόρασή του,
προσπαθώντας να μαντέψει τι ήταν δυνατό να συμβαίνει στον κόσμο χωρίς να
το γνωρίζει ήδη ο διευθυντής του NRO».
Η Τεντς αναθεμάτισε τον εαυτό της που δεν εμπιστεύτηκε το ένστικτο της
όταν ο Πρόεδρος της είπε ότι ήθελε να στείλει τη Ρέιτσελ Σέξτον στον
παγετώνα Μιλν. Η ίδια ήταν επιφυλακτική, θεωρώντας ότι ήταν ένα περιττό
ρίσκο. Όμως ο Πρόεδρος είχε επιμείνει και την έπεισε ότι το προσωπικό του
Λευκού Οίκου είχε γίνει κυνικό το τελευταίο διάστημα και θα τηρούσε
καχύποπτη στάση απέναντι στην ανακάλυψη της NASA αν η ενημέρωση
γινόταν εσωτερικά. Όπως είχε υποσχεθεί ο Ζακ Χέρνεϊ, η επιβεβαίωση της
εγκυρότητας των στοιχείων από τη Ρέιτσελ Σέξτον είχε σβήσει τις υποψίες, είχε
αποτρέψει τις εσωτερικές αμφισβητήσεις και είχε υποχρεώσει τα μέλη του
προσωπικού του Λευκού Οίκου να προχωρήσουν ενωμένα. Ανεκτίμητη
συνεισφορά, αυτό όφειλε να το παραδεχτεί η Μάρτζορι Τεντς. Τώρα όμως η
Ρέιτσελ Σέξτον έλεγε άλλα.
Η τσούλα μού τηλεφώνησε σε μη ασφαλή γραμμή.
Η Ρέιτσελ Σέξτον ήταν προφανώς αποφασισμένη να καταστρέψει την
αξιοπιστία αυτής της ανακάλυψης, και η μόνη παρηγοριά της Τεντς ήταν ότι ο
Πρόεδρος είχε καταγράψει σε βίντεο την προηγούμενη δήλωση της Σέξτον.
Δόξα τω Θεά. Τουλάχιστον ο Χέρνεϊ είχε σκεφτεί να πάρει αυτή την
προφύλαξη. Η Τεντς είχε αρχίσει να φοβάται ότι θα τους χρειαζόταν εκείνη η
κασέτα.
Τη συγκεκριμένη στιγμή, πάντως, η Τεντς προσπαθούσε να περιορίσει τη
ζημιά με άλλους τρόπους. Η Ρέιτσελ Σέξτον ήταν έξυπνη γυναίκα κι αν
σκόπευε πράγματι να τα βάλει με το Λευκό Οίκο και τη NASA, τότε θα
χρειαζόταν να αναζητήσει ισχυρούς συμμάχους. Η πρώτη λογική επιλογή θα
ήταν ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Η Τεντς γνώριζε ήδη τις απόψεις του Πίκερινγκ για
τη NASA. Έπρεπε να του μιλήσει πριν από τη Ρέιτσελ.
«Κυρία Τεντς;» είπε η φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Γουίλιαμ
Πίκερινγκ. Σε τι οφείλω την τιμή;»
Η Τεντς άκουσε την τηλεόραση στο βάθος — εκείνη τη στιγμή μεταδίδονταν
τα σχόλια της NASA. Από τον τόνο της φωνής του καταλάβαινε ήδη ότι
προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκ. «Μπορώ να σας απασχολήσω ένα
λεπτό, κύριε διευθυντά;»
«Περίμενα ότι θα ήσασταν απασχολημένη με τους πανηγυρισμούς.
Μοναδική βραδιά η αποψινή για εσάς. Φαίνεται ότι η NASA και ο Πρόεδρος
έκαναν δυναμική επιστροφή».
Η Τεντς διέκρινε έντονη έκπληξη στη φωνή του, καθώς και ένα ίχνος
ενόχλησης. Αυτό το τελευταίο σίγουρα οφειλόταν στη θρυλική απέχθεια του
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συγκεκριμένου ανθρώπου στο να πληροφορείται τις έκτακτες ειδήσεις
ταυτόχρονα με τον υπόλοιπο κόσμο.
«Ζητώ συγνώμη», είπε η Τεντς, προσπαθώντας να χτίσει αμέσως μια γέφυρα
επικοινωνίας, «που ο Λευκός Οίκος και η NASA υποχρεώθηκαν να μη σας
ενημερώσουν».
«Γνωρίζετε», είπε ο Πίκερινγκ, «ότι το NRO διαπίστωσε δραστηριότητες της
NASA στην Αρκτική πριν από δύο βδομάδες και έκανε τις σχετικές
ερωτήσεις».
Η Τεντς συνοφρυώθηκε. Είναι έξαλλος. «Ναι, το ξέρω. Όμως...»
«Η NASA μάς είπε ότι δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Είπαν ότι είχαν
οργανώσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιβίωσης σε ακραίες καιρικές
συνθήκες. Δοκίμαζαν κάποιο εξοπλισμό, έτσι μας είπαν». Ο Πίκερινγκ έκανε
παύση. «Το χάψαμε το ψέμα τους».
«Ας μην το χαρακτηρίσουμε ψέμα», είπε η Τεντς. «Μάλλον αναγκαίο
αποπροσανατολισμό. Δεδομένου ότι η ανακάλυψη είναι εξαιρετικά σημαντική,
είμαι βέβαιη ότι κατανοείτε τους λόγους για τους οποίους η NASA κράτησε
μυστικά τα όσα συνέβαιναν».
«Από το κοινό, ίσως».
Άνθρωποι σαν τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ δεν έκαναν μούτρα, και η Τεντς
διαισθάνθηκε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά ήταν ό,τι πιο κοντινό σ' αυτό.
«Δεν έχω πολλή ώρα στη διάθεση μου», του είπε, επιχειρώντας να παραμείνει
σε θέση ισχύος, «όμως θεώρησα σκόπιμο να σας τηλεφωνήσω για να σας
προειδοποιήσω».
«Να με προειδοποιήσετε;» την ειρωνεύτηκε ο Πίκερινγκ. «Ο Ζακ Χέρνεϊ
αποφάσισε να διορίσει καινούριο διευθυντή του NRO; Κάποιον φιλικά
διακείμενο στη NASA ίσως;»
«Ασφαλώς όχι. Ο Πρόεδρος κατανοεί ότι η κριτική που ασκείτε στη NASA
αφορά απλώς θέματα ασφάλειας, και καταβάλλει προσπάθειες να τα καλύψει.
Ο λόγος που σας τηλεφώνησα έχει να κάνει με ένα μέλος του προσωπικού
σας». Έκανε παύση. «Τη Ρέιτσελ Σέξτον. Είχατε νέα της απόψε;»
«Όχι. Την έστειλα στο Λευκό Οίκο σήμερα το πρωί, όπως μου ζήτησε ο
Πρόεδρος. Προφανώς την απασχολήσατε πολλές ώρες. Δεν έχει επικοινωνήσει
ακόμη».
Η Τεντς ένιωσε ανακούφιση που είχε προλάβει να τηλεφωνήσει πρώτη στον
Πίκερινγκ. Τράβηξε μια τζούρα από το τσιγάρο της και μίλησε όσο πιο
ψύχραιμα μπορούσε. «Έχω την υποψία ότι σύντομα θα δεχτείτε τηλεφώνημα
από την κυρία Σέξτον».
«Ωραία. Το περιμένω αυτό το τηλεφώνημα. Πρέπει να σας πω ότι, όταν
ξεκίνησε η συνέντευξη Τύπου, φοβήθηκα πως ο Πρόεδρος ίσως να είχε πείσει
την κυρία Σέξτον να συμμετάσχει δημόσια. Χαίρομαι που αντιστάθηκε στον
πειρασμό».
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«Ο Ζακ Χέρνεϊ είναι έντιμος άνθρωπος», είπε η Τεντς, «κάτι που δεν μπορώ
να πω για τη Ρέιτσελ Σέξτον».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Θέλω να
ελπίζω ότι δεν άκουσα καλά».
Η Τεντς αναστέναξε βαριά. «Όχι, κύριε διευθυντά, φοβάμαι ότι ακούσατε
πολύ καλά. Θα προτιμούσα να μην υπεισέλθω σε λεπτομέρειες διά τηλεφώνου,
αλλά η Ρέιτσελ Σέξτον, από ό,τι φαίνεται, αποφάσισε ότι θέλει να υποσκάψει
την αξιοπιστία της ανακοίνωσης της NASA. Δεν γνωρίζω το γιατί, όμως, ενώ
νωρίτερα εξέτασε και επιβεβαίωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η
NASA, ξαφνικά έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών και ξεφούρνισε κάτι
απίστευτες κατηγορίες, ότι δήθεν η NASA σκηνοθέτησε την ανακάλυψη και
παραποίησε τα στοιχεία».
Ο Πίκερινγκ ακούστηκε προβληματισμένος. «Ορίστε;»
«Απίστευτο, πράγματι. Λυπάμαι πολύ που σας το λέω, όμως η κυρία Σέξτον
επικοινώνησε μαζί μου δύο λεπτά πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου
και μου ζήτησε επιτακτικά να ματαιώσω την ανακοίνωση».
«Για ποιο λόγο;»
«Ειλικρινά, έλεγε παράλογα πράγματα. Ισχυρίστηκε ότι εντόπισε σοβαρά
κενά στα στοιχεία».
Η παύση που ακολούθησε από την πλευρά του Πίκερινγκ δήλωνε
μεγαλύτερη επιφύλαξη από ό,τι θα ήθελε η Τεντς. «Κενά;» είπε τελικά.
«Γελοιότητες, πραγματικά, μετά από δύο ολόκληρες βδομάδες ερευνών της
NASA και...»
«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος σαν τη Ρέιτσελ
Σέξτον θα σας ζητούσε να αναβάλετε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου αν
δεν είχε κάποιο πολύ σοβαρό λόγο». Ο διευθυντής του NRO ακουγόταν
προβληματισμένος. «Ίσως θα έπρεπε να την είχατε ακούσει».
«Ω, σας παρακαλώ!» ξέσπασε η Τεντς βήχοντας. «Παρακολουθήσατε τη
συνέντευξη Τύπου. Τα δεδομένα του μετεωρίτη επιβεβαιώθηκαν ξανά και ξανά
από πάμπολλους ειδικούς. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τέσσερις
πολίτες επιστήμονες. Δε σας φαίνεται ύποπτο το ότι η Ρέιτσελ Σέξτον, η κόρη
του μοναδικού ανθρώπου που ζημιώνεται από αυτή την ανακοίνωση, αλλάζει
ξαφνικά στάση;»
«Ακούγεται ύποπτο, κυρία Τεντς, μόνο επειδή συμβαίνει να γνωρίζω πολύ
καλά ότι η κυρία Σέξτον έχει κάκιστες σχέσεις με τον πατέρα της. Δεν μπορώ
να φανταστώ για ποιο λόγο η Ρέιτσελ Σέξτον, έπειτα από χρόνια στην υπηρεσία
του Προέδρου, θα αποφάσιζε ξαφνικά να αλλάξει στρατόπεδο και να αρχίσει να
λέει ψέματα για να βοηθήσει τον πατέρα της».
«Φιλοδοξία ίσως; Δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω. Ίσως η ευκαιρία να γίνει η
πρώτη κόρη της χώρας...» Η Τεντς άφησε το υπονοούμενο να πλανάται στον
αέρα.
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Ο τόνος του Πίκερινγκ σκλήρυνε αμέσως. «Απίθανο, κυρία Τεντς. Εξόχως
απίθανο».
Η Τεντς συνοφρυώθηκε. Τι στο διάβολο περίμενε δηλαδή; Κατηγορούσε ένα
εξέχον στέλεχος της υπηρεσίας του ότι πρόδιδε τον Πρόεδρο. Ήταν λογικό να
έχει αμυντική στάση ο Πίκερινγκ.
«Δώστε τή μου στο τηλέφωνο», ζήτησε επιτακτικά ο διευθυντής του NRO.
«Θα ήθελα να μιλήσω ο ίδιος με την κυρία Σέξτον».
«Φοβάμαι ότι αυτό είναι αδύνατο», απάντησε η Τεντς. «Δε βρίσκεται στο
Λευκό Οίκο».
«Και πού βρίσκεται;»
«Ο Πρόεδρος την έστειλε στις τράπεζες πάγου Μιλν σήμερα το πρωί για να
εξετάσει τα δεδομένα από πρώτο χέρι. Δεν έχει επιστρέψει ακόμη».
Ο Πίκερινγκ ακούστηκε έξω φρενών τώρα. «Ουδέποτε ενημερώθηκα...»
«Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με πληγωμένους εγωισμούς, κύριε
διευθυντά. Θεώρησα σκόπιμο να σας ενημερώσω. Ήθελα να σας
προειδοποιήσω ότι η Ρέιτσελ Σέξτον αποφάσισε να εξυπηρετήσει δικά της
συμφέροντα όσον αφορά την αποψινή ανακοίνωση. Θα αναζητήσει συμμάχους.
Εφόσον επικοινωνήσει μαζί σας, θα ήταν καλό να γνωρίζετε ότι ο Λευκός
Οίκος έχει στη διάθεσή του ένα βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε σήμερα το
απόγευμα, όπου η κυρία Σέξτον εμφανίζεται να επιβεβαιώνει απερίφραστα την
ακρίβεια των δεδομένων του μετεωρίτη ενώπιον του Προέδρου, του
υπουργικού συμβουλίου και ολόκληρου του προσωπικού. Αν τώρα, για
οποιονδήποτε λόγο, η Ρέιτσελ Σέξτον επιχειρήσει να αμαυρώσει το όνομα του
Ζακ Χέρνεϊ ή της NASA, τότε σας ορκίζομαι ότι ο Λευκός Οίκος θα φροντίσει
ώστε η κυρία αυτή να βρεθεί αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πράξεών της». Η
Τεντς έκανε μια σύντομη παύση, για να βεβαιωθεί ότι είχε γίνει σαφής.
«Περιμένω να δείξετε ευαισθησία αντίστοιχη με αυτή την οποία μόλις επέδειξα
και να με ενημερώσετε αμέσως εάν η Ρέιτσελ Σέξτον επικοινωνήσει μαζί σας.
Επιχειρεί να πλήξει ευθέως τον Πρόεδρο, και ο Λευκός Οίκος προτίθεται να τη
θέσει υπό κράτηση προκειμένου να ανακριθεί, προτού προκαλέσει σοβαρό
πρόβλημα. Περιμένω τηλεφώνημά σας, κύριε διευθυντά. Αυτά είχα να πω.
Καληνύχτα».
Η Μάρτζορι Τεντς έκλεισε το τηλέφωνο, βέβαιη ότι πρώτη φορά μιλούσε
κάποιος με αυτό τον τρόπο στον Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Τουλάχιστον τώρα ο
διευθυντής του NRO ήξερε ότι η Τεντς σοβαρολογούσε.
Στον τελευταίο όροφο του NRO, ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ στεκόταν μπροστά
στο παράθυρό του και κοιτούσε το νυχτερινό ουρανό της Βιρτζίνια. Το
τηλεφώνημα της Μάρτζορι Τεντς τον είχε προβληματίσει βαθιά. Δάγκωνε το
χείλι του, ενώ προσπαθούσε να βάλει τις σκέψεις του σε τάξη.
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«Κύριε διευθυντά;» είπε η γραμματέας του, χτυπώντας διακριτικά την πόρτα.
«Σας ζητούν στο τηλέφωνο».
«Όχι τώρα», είπε αφηρημένα ο Πίκερινγκ.
«Είναι η Ρέιτσελ Σέξτον».
Ο Πίκερινγκ έκανε απότομα μεταβολή. Φαίνεται ότι η Τεντς είχε μαντικές
ικανότητες. «Εντάξει. Πέρασέ μου τη γραμμή αμέσως».
«Ξέρετε, κύριε, είναι κρυπτογραφημένη δέσμη οπτικοακουστικών
πληροφοριών. Θέλετε να μιλήσετε από την αίθουσα συσκέψεων;»
Κρυπτογραφημένη δέσμη οπτικοακουστικών πληροφοριών; «Από πού
καλεί;»
Η γραμματέας του του είπε.
Ο Πίκερινγκ απέμεινε να την κοιτάζει. Εμβρόντητος, βγήκε βιαστικά στο
διάδρομο και κατευθύνθηκε σχεδόν τρέχοντας στην αίθουσα συσκέψεων. Αυτό
έπρεπε να το δει για να το πιστέψει.
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Το «ΝΕΚΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟ» του Charlotte, —σχεδιασμένο σύμφωνα με μια
παρόμοια κατασκευή των Εργαστηρίων Bell— ήταν επίσημα γνωστό ως
ανηχοϊκός θάλαμος. Ήταν ένα ακουστικά καθαρό δωμάτιο, που δεν περιείχε
παράλληλες ή ανακλαστικές επιφάνειες και απορροφούσε τους ήχους σε
ποσοστό 99,4%. Λόγω της ακουστικής αγωγιμότητας που εμφανίζουν τα
μέταλλα και το νερό, οι συζητήσεις μέσα σε υποβρύχια ήταν πάντοτε
εκτεθειμένες στο ενδεχόμενο υποκλοπής από πλησίον ευρισκόμενους
ωτακουστές ή από παρασιτικά μικρόφωνα βεντούζες που προσκολλώνταν στο
κύτος του σκάφους.
Το νεκρό δωμάτιο, ουσιαστικά, ήταν ένας μικρός θάλαμος μέσα στο
υποβρύχιο από όπου ήταν απολύτως αδύνατο να διαρρεύσει ο ήχος. Όλες οι
συνομιλίες σε αυτό το μονωμένο χώρο ήταν απολύτως ασφαλείς.
Ο θάλαμος έμοιαζε με ιματιοθήκη, με τη διαφορά ότι η οροφή, οι τοίχοι και
το δάπεδο ήταν τελείως καλυμμένοι με ελικοειδείς κώνους από κάποιο
αφρώδες υλικό, οι οποίοι εξείχαν προς τα μέσα από όλες τις κατευθύνσεις. Η
εικόνα θύμιζε στη Ρέιτσελ κλειστοφοβικό υπόγειο σπήλαιο με κάθε επιφάνειά
του καλυμμένη με σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το πιο παράδοξο στοιχείο,
πάντως, ήταν η φαινομενική απουσία δαπέδου.
Το πάτωμα ήταν ένα τεντωμένο συρμάτινο πλέγμα που είχε απλωθεί
οριζόντια στο δωμάτιο, σαν ψαράδικο δίχτυ, δίνοντας σε όσους στέκονταν
πάνω του την αίσθηση ότι αιωρούνταν. Τα σύρματα ήταν επενδυμένα με
ελαστικό υλικό και το πλέγμα άκαμπτο. Καθώς η Ρέιτσελ κοιτούσε μέσα από
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το δικτυωτό δάπεδο, ένιωσε σαν να βάδιζε σε σκοινένια γέφυρα πάνω από ένα
φουτουριστικό τοπίο φράκταλ. Ένα μέτρο πιο κάτω, υπήρχε ένα δάσος από
αφρώδεις βελόνες στραμμένες απειλητικά προς τα πάνω.
Αμέσως μόλις βρέθηκε στο δωμάτιο, η Ρέιτσελ ένιωσε την
αποπροσανατολιστική νέκρα στην ατμόσφαιρα, λες και κάτι είχε απορροφήσει
κάθε ίχνος ενέργειας. Ένιωθε σαν τα αφτιά της να ήταν βουλωμένα με βαμβάκι.
Μόνη την αναπνοή της μπορούσε να ακούσει, μέσα στο κεφάλι της. Φώναξε,
και ήταν σαν να μιλούσε με ένα μαξιλάρι κολλημένο στο στόμα της. Οι τοίχοι
απορροφούσαν κάθε αντήχηση, έτσι ώστε οι μόνες δονήσεις που μπορούσε να
αντιληφθεί ήταν εκείνες μέσα στο κεφάλι της.
Ο κυβερνήτης είχε φύγει, κλείνοντας την επενδυμένη πόρτα πίσω του. Η
Ρέιτσελ, ο Κόρκι και ο Τόλαντ είχαν καθίσει στο κέντρο του δωματίου, γύρω
από ένα μικρό τραπέζι σε σχήμα U το οποίο στηριζόταν σε μακριές μεταλλικές
ράβδους που περνούσαν μέσα από το πλέγμα. Πάνω στο τραπέζι υπήρχαν
στερεωμένα αρκετά μικρόφωνα με εύκαμπτους βραχίονες, ακουστικά και μια
βιντεοκονσόλα με ευρυγώνια κάμερα στο πάνω μέρος. Θύμιζε μικρογραφία
συμποσίου των Ηνωμένων Εθνών.
Ως κάποια που εργαζόταν στην κοινότητα των αμερικανικών υπηρεσιών
πληροφοριών —το μεγαλύτερο κατασκευαστή υπερευαίσθητων ακουστικών
συσκευών, η Ρέιτσελ γνώριζε πολύ" καλά ότι ελάχιστα ήταν τα μέρη σε
ολόκληρο τον πλανήτη όπου μπορούσε κανείς να έχει μια πραγματικά ασφαλή
συνομιλία. Το νεκρό δωμάτιο ήταν προφανώς ένα από αυτά τα μέρη. Τα
μικρόφωνα και τα ακουστικά πάνω στο τραπέζι επέτρεπαν μια πρόσωπο με
πρόσωπο «σύσκεψη», όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να μιλήσουν
ελεύθερα, γνωρίζοντας ότι οι ηχητικές δονήσεις των λέξεων που θα πρόφεραν
δε θα διέφευγαν από το δωμάτιο. Οι φωνές τους, μόλις συλλαμβάνονταν από τα
μικρόφωνα, θα περνούσαν από πολύπλοκα προγράμματα κρυπτογράφησης
προτού ξεκινήσουν το μακρινό τους ταξίδι διά μέσου της ατμόσφαιρας.
«Έλεγχος ήχου». Η φωνή ακούστηκε ξαφνικά στα ακουστικά τους, κάνοντας
τη Ρέιτσελ, τον Τόλαντ και τον Κόρκι να τιναχτούν. «Με ακούτε, κυρία
Σέξτον;»
Η Ρέιτσελ έγειρε προς το μικρόφωνό της. «Ναι. Ευχαριστώ». Όποιος κι αν
είσαι.
«Έχω το διευθυντή Πίκερινγκ στη γραμμή. Λαμβάνει τις κρυπτογραφημένες
οπτικοακουστικές πληροφορίες. Βγαίνω από το σύστημα τώρα. Θα έχετε ροή
δεδομένων πολύ σύντομα».
Η Ρέιτσελ άκουσε τη γραμμή να κλείνει. Επακολούθησε ένα μακρινό βουητό
σαν παράσιτα, κατόπιν μια γρήγορη σειρά από ηλεκτρονικούς ήχους στα
ακουστικά. Η βιντεοοθόνη μπροστά τους ενεργοποιήθηκε — η εικόνα ήταν
απίστευτα καθαρή. Η Ρέιτσελ είδε το διευθυντή Πίκερινγκ στην αίθουσα
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.συσκέψεων του NRO. Ήταν μόνος. Σήκωσε το κεφάλι απότομα και κοίταξε τη
Ρέιτσελ ίσια στα μάτια.
Εκείνη ένιωσε μια παράξενη ανακούφιση βλέποντας τον.
«Κυρία Σέξτον», είπε ο Πίκερινγκ, μπερδεμένος και ταυτόχρονα
προβληματισμένος. «Τι στην ευχή συμβαίνει;»
«Ο μετεωρίτης, κύριε διευθυντά», είπε η Ρέιτσελ. «Φοβάμαι ότι ίσως έχουμε
σοβαρό πρόβλημα».
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟ του Charlotte, η Ρέιτσελ Σέξτον σύστησε
τον Μάικλ Τόλαντ και τον Κόρκι Μάρλινσον στον Πίκερινγκ. Ύστερα ανέλαβε
να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και περιέγραψε όσο πιο σύντομα μπορούσε
την απίστευτη αλυσίδα των γεγονότων.
Ο διευθυντής του NRO καθόταν ακίνητος και άκουγε.
Η Ρέιτσελ του είπε για το βιοφωσφορίζον πλαγκτόν στο φρεάτιο εξόρυξης,
το ταξίδι τους στις τράπεζες πάγου, την ανακάλυψη ενός φρεατίου εισαγωγής
κάτω από το μετεωρίτη και τελικά για την ξαφνική επίθεση που δέχτηκαν από
κάποια στρατιωτική ομάδα που, όπως υποψιαζόταν, ήταν των Ειδικών
Επιχειρήσεων.
Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ακούει
ανησυχητικές πληροφορίες χωρίς να δείχνει το παραμικρό σημάδι ταραχής,
ωστόσο ο προβληματισμός του γινόταν όλο και ο φανερός στο βλέμμα του,
καθώς η υπάλληλός του συνέχιζε την αφήγησή της. Η Ρέιτσελ ένιωσε την
ανησυχία και κατόπιν την οργή του όταν του είπε για τη δολοφονία της Νόρα
Μάνγκορ και για τον απίστευτο τρόπο που κατόρθωσαν οι ίδιοι να ξεφύγουν.
Παρότι ήθελε να εκφράσει τις υποψίες της για τη συμμετοχή του διευθυντή της
NASA σε αυτή την υπόθεση, γνώριζε καλά ότι στον Πίκερινγκ άρεσαν οι
κατηγορίες, αν δε συνοδεύονταν από αποδείξεις. Του περιέγραψε την ιστορία
αντικειμενικά, σαν μια σειρά γεγονότων. Όταν ολοκλήρωσε, ο Πίκερινγκ δεν
απάντησε για αρκετά δευτερόλεπτα.
«Κυρία Σέξτον», είπε τελικά, «όλοι σας σταθήκατε...» Έστρεψε το βλέμμα
του διαδοχικά και στους τρεις. «Αν αυτά που μου είπατε είναι αλήθεια, και δεν
μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο θα αποφασίζατε να πείτε ψέματα ομαδικά,
όλοι σας σταθήκατε πολύ τυχεροί που είστε ζωντανοί αυτή τη στιγμή».
Και οι τρεις τους ένευσαν αμίλητοι. Ο Πρόεδρος είχε καλέσει τέσσερις
πολίτες επιστήμονες... και οι δύο από αυτούς ήταν τώρα νεκροί.
Ο Πίκερινγκ αναστέναξε θλιμμένα, σαν να μην ήξερε τι άλλο να πει. Τα
γεγονότα ήταν τελείως παράλογα. «Υπάρχει περίπτωση», ρώτησε, «αυτό το

[237]

φρεάτιο εισαγωγής που βλέπετε στην εκτύπωση του υπεδάφιου ραντάρ να είναι
φυσικό φαινόμενο;»
Η Ρέιτσελ κούνησε το κεφάλι αρνητικά. «Είναι υπερβολικά τέλειο».
Ξεδίπλωσε τη μουσκεμένη εκτύπωση και την κράτησε μπροστά στην κάμερα.
«Άψογο».
Ο Πίκερινγκ παρατήρησε προσεκτικά την εικόνα και συνοφρυώθηκε
βλέποντας ότι η Ρέιτσελ είχε δίκιο. «Μην την αφήσετε από τα χέρια σας».
«Μίλησα με τη Μάρτζορι Τεντς στο τηλέφωνο, για να την προειδοποιήσω
ώστε να προλάβει τον Πρόεδρο», είπε η Ρέιτσελ. «Μου το έκλεισε στα
μούτρα».
«Το ξέρω. Μου το είπε».
Η Ρέιτσελ σήκωσε το κεφάλι αιφνιδιασμένη. «Η Μάρτζορι Τεντς σάς
τηλεφώνησε;» Έπιασε αμέσως δουλειά.
«Μόλις τώρα. Είναι πολύ ανήσυχη. Θεωρεί ότι κινείστε βάσει σχεδίου για να
πλήξετε το κύρος του Προέδρου και της NASA. Ίσως για να βοηθήσετε τον
πατέρα σας».
Η Ρέιτσελ σηκώθηκε όρθια. Κούνησε την εκτύπωση μπροστά στην οθόνη
και ένευσε προς το μέρος των δύο συντρόφου της. «Παραλίγο να μας
δολοφονήσουν! Σας φαίνεται να παίζουμε κάποιο παιχνίδι; Και για ποιο λόγο
να...»
Ο Πίκερινγκ σήκωσε τα χέρια ψηλά. «Ηρεμία. Αυτό που παρέλειψε να μου
πει η κυρία Τεντς είναι ότι είστε τρεις εσείς που ισχυρίζεστε ότι υπάρχει
πρόβλημα».
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να θυμηθεί αν η Τεντς της είχε δώσει την ευκαιρία
να αναφέρει τον Κόρκι και τον Τόλαντ.
«Ούτε μου ανέφερε ότι έχετε απτές αποδείξεις», είπε ο Πίκερινγκ.
«Αμφέβαλλα για τους ισχυρισμούς της ήδη πριν να σας μιλήσω, όμως τώρα
είμαι πεπεισμένος ότι κάνει λάθος. Δεν αμφισβητώ τα όσα μου λέτε. Το
ερώτημα πλέον είναι τι σημαίνουν όλα αυτά».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή.
Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ σπάνια βρισκόταν σε σύγχυση, όμως τώρα κουνούσε
το κεφάλι σαν να τα είχε χαμένα. «Ας υποθέσουμε για την ώρα ότι πράγματι
κάποιος τοποθέτησε το μετεωρίτη κάτω από τον πάγο. Αμέσως προκύπτει το
προφανές ερώτημα: Γιατί; Εφόσον η NASA έχει στα χέρια της ένα μετεωρίτη
που περιέχει απολιθώματα, γιατί να ενδιαφέρει τη διαστημική υπηρεσία ή, σε
τελική ανάλυση, οποιονδήποτε άλλο το που θα βρεθεί;»
«Από ό,τι φαίνεται», είπε η Ρέιτσελ, «η τοποθέτηση του μετεωρίτη έγινε
ώστε να παρουσιαστεί ως ανακάλυψη του PODS και να εμφανιστεί ως
θραύσμα ενός γνωστού μετεωρίτη».
«Του Μετεωρίτη Γιούνγκερσολ», συμπλήρωσε ο Κόρκι.
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«Ωραία, όμως ποια είναι η αξία του συσχετισμού του συγκεκριμένου
θραύσματος με ένα γνωστό μετεωρίτη;» ρώτησε επιτακτικά ο Πίκερινγκ, που
ακουγόταν σχεδόν έξαλλος. «Αυτά τα απολιθώματα δεν αποτελούν από μόνα
τους μια συγκλονιστική ανακάλυψη, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο
όπου βρέθηκαν; Έχει καμιά σχέση ποιος μετεωρίτης τα μετέφερε στη Γη;»
Και οι τρεις ένευσαν καταφατικά.
Ο Πίκερινγκ δίστασε, φανερά δυσαρεστημένος. «Εκτός... φυσικά...»
Η Ρέιτσελ μπορούσε να φανταστεί τα γρανάζια του μυαλού του διευθυντή να
γυρίζουν. Είχε βρει την απλούστερη εξήγηση για την τοποθέτηση του
μετεωρίτη ώστε να συσχετιστεί με το Μετεωρίτη Γιούνγκερσολ, όμως η
απλούστερη εξήγηση ήταν επίσης η πιο ανησυχητική .
«Εκτός αν», συνέχισε ο Πίκερινγκ, «η προσεκτική επιλογή του σημείου όπου
θα γινόταν η ανακάλυψη του μετεωρίτη είχε σκοπό να προσδώσει αξιοπιστία σε
τελείως ψευδή δεδομένα». Αναστέναξε και στράφηκε στον Κόρκι. «Δόκτορα
Μάρλινσον, ποιες είναι οι πιθανότητες αυτός ο μετεωρίτης να είναι πλαστός;»
«Πλαστός, κύριε διευθυντά;»
«Ναι. Φτιαχτός. Κατασκευασμένος».
«Κατασκευασμένος μετεωρίτης;» Ο Κόρκι γέλασε αμήχανα. «Τελείως
αδύνατο! Ο μετεωρίτης αυτός εξετάστηκε από επαγγελματίες. Εμού
συμπεριλαμβανομένου. Έγιναν χημικές αναλύσεις, πέρασε απο φασματογράφο,
έγινε χρονολόγηση με ρουβίδιο και στρόντιο. Δε μοιάζει με κανένα πέτρωμα
που έχει βρεθεί στη Γη. Ο μετεωρίτης αυτός είναι αυθεντικός. Δεν υπάρχει
αστρονόμος ή γεωλόγος που θα διαφωνούσε».
Ο Πίκερινγκ σκέφτηκε αυτά που του είπε ο Κόρκι, χαϊδεύοντας απαλά τη
γραβάτα του. «Από την άλλη όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη που θα
προκύψουν για τη NASA από αυτή την ανακάλυψη, τις σημαντικές ενδείξεις
παραποίησης των στοιχείων και το γεγονός ότι δεχτήκατε δολοφονική
επίθεση... το πρώτο και μόνο λογικό συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να
καταλήξω είναι ότι αυτός ο μετεωρίτης είναι μια καλά σκηνοθετημένη απάτη».
«Αδύνατο!» Ο Κόρκι ακουγόταν θυμωμένος τώρα. «Με κάθε σεβασμό,
κύριε διευθυντά, οι μετεωρίτες δεν είναι ειδικό εφέ του Χόλιγουντ που μπορεί
να κατασκευαστεί σε εργαστήριο για να εξαπατηθούν μερικοί ανυποψίαστοι
αστροφυσικοί. Είναι χημικά πολυσύνθετα σώματα, που εμφανίζουν
χαρακτηριστική κρυσταλλική δομή και αναλογίες στοιχείων!»
«Δε σας αμφισβητώ, δόκτορα Μάρλινσον. Απλώς ακολουθώ μια λογική
σειρά συμπερασμάτων. Δεδομένου ότι κάποιοι θέλησαν να σας σκοτώσουν
προκειμένου να σας εμποδίσουν να αποκαλύψετε ότι ο μετεωρίτης έχει
τοποθετηθεί εκεί από χέρια ανθρώπου, είμαι διατεθειμένος να εξετάσω κάθε
πιθανό και απίθανο σενάριο. Μιλώντας συγκεκριμένα, τι σας κάνει να
πιστεύετε ότι ο βράχος αυτός είναι πράγματι μετεωρίτης;»
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«Συγκεκριμένα;» Η φωνή του Κόρκι έφτασε στα ακουστικά των υπόλοιπων
γεμάτη ένταση. «Το άψογο τετηγμένο επίχρισμα, η παρουσία χόνδρων, η
αναλογία νικελίου που όμοιά της δεν έχει κανένα πέτρωμα στον πλανήτη μας.
Αν υπαινίσσεστε ότι κάποιος μας εξαπάτησε κατασκευάζοντας αυτό το βράχο
σε εργαστήριο, τότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εκείνο το εργαστήριο
ήταν εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων χρόνων». Ο Κόρκι έχωσε το χέρι του στην
τσέπη και έβγαλε μια πέτρα που είχε σχήμα CD. Την κράτησε μπροστά στην
κάμερα. «Χρονολογήσαμε δείγματα σαν αυτό χρησιμοποιώντας διάφορες
χημικές μεθόδους. Η χρονολόγηση με ρουβίδιο και στρόντιο δεν είναι κάτι που
μπορείς να το ξεγελάσεις!»
Ο Πίκερινγκ έδειξε να εκπλήσσεται. «Έχετε στα χέρια σας δείγμα;»
Ο Κόρκι ανασήκωσε τους ώμους. «Η NASA είχε αφήσει διάφορα αριστερά
και δεξιά».
«Θέλετε να μου πείτε», σχολίασε ο Πίκερινγκ, κοιτάζοντας τη Ρέιτσελ τώρα,
«ότι η NASA ανακάλυψε ένα μετεωρίτη που, όπως ισχυρίζεται, περιέχει
απολιθώματα εξωγήινων όντων κι αφήνει τον κόσμο να παίρνει από ένα
κομμάτι για ενθύμιο;»
«Η ουσία», είπε ο Κόρκι, «είναι ότι το δείγμα που κρατάω στα χέρια μου
είναι γνήσιο». Πλησίασε το κομμάτι στην κάμερα. «Θα μπορούσατε να δώσετε
αυτό το δείγμα σε οποιονδήποτε ορυκτολόγο ή γεωλόγο ή αστρονόμο σε αυτό
τον πλανήτη, θα μπορούσαν να κάνουν όποια δοκιμή ήθελαν και θα σας έλεγαν
δύο πράγματα: πρώτον, έχει ηλικία εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων χρόνων
δεύτερον, διαφέρει ως προς τη χημική του σύσταση από όλα τα είδη
πετρωμάτων που υπάρχουν στη Γη».
Ο Πίκερινγκ έγειρε προς τα εμπρός, παρατηρώντας το απολίθωμα που ήταν
εγκλωβισμένο μέσα στην πέτρα. Για μια στιγμή φάνηκε μαγεμένος. Τελικά
αναστέναξε. «Δεν είμαι επιστήμονας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι, αν
αυτός ο μετεωρίτης είναι γνήσιος, που από ό,τι φαίνεται είναι, θα ήθελα να
μάθω γιατί η NASA δε μας τον παρουσίασε ως έχει. Για ποιο λόγο κάποιοι τον
τοποθέτησαν μυστικά μέσα στον πάγο, σαν να ήθελαν να μας πείσουν για την
αυθεντικότητά του;»
Την ίδια στιγμή, στο Λευκό Οίκο, ένας αξιωματικός του τομέα ασφάλειας
τηλεφωνούσε στη Μάρτζορι Τεντς.
Η σύμβουλος του Προέδρου απάντησε στο πρώτο κιόλας χτύπημα. «Ναι;»
«Κυρία Τεντς», είπε ο αξιωματικός, «έχω τις πληροφορίες που ζητήσατε
νωρίτερα. Σχετικά με την κλήση της Ρέιτσελ Σέξτον προς εσάς μέσω
ραδιοτηλεφώνου σήμερα το απόγευμα. Εντοπίσαμε την προέλευση».
«Ακούω».
«Η Μυστική Υπηρεσία είπε ότι το σήμα προήλθε από το υποβρύχιο του
Πολεμικού Ναυτικού Charlotte».
«Τι;»
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«Δεν έχουν τις συντεταγμένες, κυρία Τεντς, αλλά είναι βέβαιοι για τον
κωδικό του σκάφους».
«Ω Θεέ μου!» Η Τεντς κατέβασε με δύναμη το ακουστικό χωρίς να πει άλλη
λέξη.
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Η ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ του νεκρού δωματίου του Charlotte είχε
αρχίσει να προκαλεί ναυτία στη Ρέιτσελ. Στην οθόνη μπροστά της το
προβληματισμένο βλέμμα του Γουίλιαμ Πίκερινγκ στράφηκε τώρα στον Μάικλ
Τόλαντ. «Σιωπηλό σας βρίσκω, κύριε Τόλαντ».
Ο Τόλαντ σήκωσε το κεφάλι απότομα, σαν μαθητής που ο δάσκαλος τον
έπιασε να είναι αφηρημένος. «Κύριε διευθυντά;»
«Μόλις παρακολούθησα ένα ιδιαίτερα πειστικό ντοκιμαντέρ σας στην
τηλεόραση», είπε ο Πίκερινγκ. «Εσείς τι λέτε για το μετεωρίτη μετά από όλα
αυτά;»
«Να σας πω, κύριε διευθυντά», είπε ο Τόλαντ, φανερά σε δύσκολη θέση,
«οφείλω να συμφωνήσω με το δόκτορα Μάρλινσον. Πιστεύω ότι τα
απολιθώματα και ο μετεωρίτης είναι αυθεντικά. Είμαι αρκετά εξοικειωμένος με
τις τεχνικές χρονολόγησης, και η ηλικία του πετρώματος επιβεβαιώθηκε από
πολλαπλούς ελέγχους. Το ίδιο συνέβη και με την περιεκτικότητά του σε
νικέλιο. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι δυνατό να παραποιηθούν. Δεν υπάρχει
καμία αμφιβολία ότι ο βράχος αυτός, ο οποίος σχηματίστηκε πριν από εκατόν
ενενήντα εκατομμύρια χρόνια, εμφανίζει περιεκτικότητα σε νικέλιο που δεν
απαντά σε γήινα πετρώματα και περιέχει δεκάδες επιβεβαιωμένα απολιθώματα,
ο σχηματισμός των οποίων χρονολογείται επίσης σε εκατόν ενενήντα
εκατομμύρια χρόνια πριν. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη πιθανή εξήγηση από το
ότι η NASA ανακάλυψε έναν αυθεντικό μετεωρίτη».
Ο Πίκερινγκ σώπασε. Ήταν φανερό ότι βρισκόταν σε δίλημμα. Πρώτη φορά
έβλεπε η Ρέιτσελ αυτή την έκφραση στο πρόσωπό του.
«Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε διευθυντά;» ρώτησε.«Προφανώς πρέπει να
ενημερώσουμε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει πρόβλημα με τα δεδομένα».
Ο Πίκερινγκ συνοφρυώθηκε. «Ας ελπίσουμε ότι ο Πρόεδρος δεν το γνωρίζει
ήδη».
Η Ρέιτσελ ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό. Ο υπαινιγμός του Πίκερινγκ ήταν
ξεκάθαρος. Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ ίσως να είναι αναμεμειγμένος σε αυτή την
υπόθεση. Η Ρέιτσελ είχε σοβαρές αμφιβολίες, όμως δεν μπορούσε να αγνοήσει
το γεγονός ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και η NASA είχαν πολλά να κερδίσουν
από αυτή την ανακάλυψη.
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«Δυστυχώς», είπε ο Πίκερινγκ, «με εξαίρεση αυτή την εκτύπωση που
αποκαλύπτει την ύπαρξη του φρεατίου εισαγωγής, όλα τα επιστημονικά
δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η NASA πραγματοποίησε μια ιστορική
ανακάλυψη». Έκανε παύση, βαθιά προβληματισμένος. «Έπειτα, είναι και το
θέμα της επίθεσης που δεχτήκατε...» Κοίταξε τη Ρέιτσελ. «Είπατε κάτι για
ομάδα των Ειδικών Επιχειρήσεων».
«Μάλιστα, κύριε διευθυντά». Του ανέφερε ξανά τα αυτοσχέδια πυρομαχικά
και τις τακτικές εκείνων που τους επιτέθηκαν.
Ο Πίκερινγκ φαινόταν όλο και πιο ανήσυχος κάθε λεπτό που περνούσε. ΕΙ
Ρέιτσελ κατάλαβε ότι ο διευθυντής της προσπαθούσε να σκεφτεί πόσοι
άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μια μικρή στρατιωτική μονάδα
ειδικών αποστολών. Σίγουρα ο Πρόεδρος ήταν ένας από αυτούς. Ίσως και η
Μάρτζορι Τεντς, ως ανώτατη σύμβουλος. Δεν αποκλειόταν ο Λόρενς Έκστρομ,
ο διευθυντής της NASA, ο οποίος είχε δεσμούς με το Πεντάγωνο. Το πρόβλημα
ήταν πως, όσο η Ρέιτσελ σκεφτόταν τα δεκάδες πιθανά σενάρια,
συνειδητοποιούσε ότι πίσω από την επίθεση θα μπορούσε να κρύβεται σχεδόν
κάθε άτομο που διέθετε ισχυρή πολιτική επιρροή και τις κατάλληλες
διασυνδέσεις.
«Θα μπορούσα να επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο τώρα αμέσως», είπε ο
Πίκερινγκ, «όμως δε νομίζω ότι θα ήταν φρόνιμο, τουλάχιστον μέχρι να
μάθουμε ποιος εμπλέκεται. Η δυνατότητα μου να σας προστατέψω θα
περιοριστεί μόλις μπει στη μέση ο Λευκός Οίκος. Εκτός αυτού, δεν είμαι
βέβαιος τι θα μπορούσα να πω στον Πρόεδρο. Εφόσον ο μετεωρίτης είναι
γνήσιος, και από ό,τι κατάλαβα συμφωνείτε όλοι επ' αυτού, τότε ο ισχυρισμός
σας ότι τοποθετήθηκε εκεί δε στέκει λογικά. Ο Πρόεδρος θα είχε κάθε
δικαίωμα να αμφισβητήσει την αξιοπιστία των επιχειρημάτων μου». Έμεινε
σιωπηλός, σαν να ζύγιζε τις επιλογές τους. «Ανεξάρτητα από όλα αυτά... όποια
και αν είναι η αλήθεια ή οι εμπλεκόμενοι, κάποια πολύ ισχυρά πρόσωπα θα
έχουν πρόβλημα αν δημοσιοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες. Προτείνω να σας
μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος προτού αρχίσουμε να ταράζουμε τα νερά».
Ασφαλές μέρος; Το σχόλιο προκάλεσε έκπληξη στη Ρέιτσελ. «Νομίζω ότι
είμαστε αρκετά ασφαλείς σε ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, κύριε διευθυντά».
Ο Πίκερινγκ δε φάνηκε να συμμερίζεται την άποψή της. «Η παρουσία σας
στο υποβρύχιο δε θα παραμείνει μυστική για πολύ. Θα σας απομακρύνω από
εκεί αμέσως. Ειλικρινά, θα νιώσω πολύ καλύτερα όταν θα έχω και τους τρεις
σας στο γραφείο μου».
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Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΕΞΤΟΝ καθόταν κουλουριασμένος στον καναπέ του,
νιώθοντας σαν πρόσφυγας. Το διαμέρισμά του στο Γουέστμπρουκ Πλέις, που
μέχρι πριν από μία μόλις ώρα ήταν γεμάτο με καινούριους φίλους και
υποστηρικτές, τώρα έμοιαζε έρημο, με τα παρατημένα ποτήρια και τις σκόρπιες
επαγγελματικές κάρτες να το κάνουν να θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο,
εγκαταλειμμένο από ανθρώπους που κυριολεκτικά έφυγαν τρέχοντας.
Τώρα ο Σέξτον είχε απομείνει μόνος μπροστά στην τηλεόραση. Περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο ήθελε να την κλείσει, όμως ένιωθε ανήμπορος να
σταματήσει να παρακολουθεί τις ατελείωτες αναλύσεις των τηλεοπτικών
σταθμών. Εδώ ήταν Ουάσινγκτον και δε χρειαζόταν και πολύ για να αφήσουν
οι αναλυτές κατά μέρος τις ψευδοεπιστημονικές και φιλοσοφικές υπερβολές
τους για να ασχοληθούν με τη δυσάρεστη πλευρά της υπόθεσης: την πολιτική.
Σαν βασανιστές που έτριβαν αλάτι στις πληγές του Σέξτον, οι παρουσιαστές
των δελτίων ειδήσεων επαναλάμβαναν ακούραστα το προφανές.
«Πριν από μερικές ώρες, η προεκλογική εκστρατεία του Σέξτον βρισκόταν
στο απόγειό της», έλεγε κάποιος. «Τώρα, μετά την ανακάλυψη της NASA, η
εκστρατεία του γερουσιαστή προσγειώθηκε ανώμαλα».
Ο Σέξτον μόρφασε, άπλωσε το χέρι του στο κονιάκ και ήπιε μια γουλιά
κατευθείαν από το μπουκάλι. Απόψε, το ήξερε, θα ήταν η πιο μακρά και
μοναχική νύχτα της ζωής του. Η Μάρτζορι Τεντς τον είχε παγιδέψει, και τη
μισούσε γι' αυτό. Μισούσε την Γκάμπριελ Ας που τον είχε πείσει ότι η NASA
ήταν εύκολος στόχος. Μισούσε τον Πρόεδρο που ήταν τόσο προκλητικά
τυχερός. Και μισούσε τον κόσμο που γελούσε μαζί του.
«Προφανώς, η εξέλιξη αυτή είναι καταστροφική για το γερουσιαστή», έλεγε
ο αναλυτής. «Ο Πρόεδρος και η NASA σημείωσαν τεράστια επιτυχία με αυτή
την ανακάλυψη. Μια τέτοια είδηση θα έδινε νέα πνοή στην προεκλογική
εκστρατεία του Προέδρου ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τη θέση του Σέξτον
για τη NASA, όμως μετά τη σημερινή παραδοχή του γερουσιαστή ότι θα
έφτανε στο σημείο να τερματίσει ολοκληρωτικά τη χρηματοδότηση της
διαστημικής υπηρεσίας εφόσον κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο... η ανακοίνωση του
Προέδρου αποτελεί διπλό χτύπημα, από το οποίο δεν πρόκειται να συνέλθει ο
Σέξτον».
Παγιδεύτηκα, σκέφτηκε ο Σέξτον. Ο γαμημένος ο Λευκός Οίκος μού την είχε
στημένη.
Ο αναλυτής χαμογελούσε τώρα. «Όλη η χαμένη αξιοπιστία της NASA
αποκαταστάθηκε στα μάτια των Αμερικανών, και μάλιστα στο πολλαπλάσιο.
Πραγματικά, αυτή τη στιγμή ένα αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας κυριαρχεί
στους δρόμους. Και είναι φυσιολογικό. Ο κόσμος λατρεύει τον Ζακ Χέρνεϊ,
ωστόσο είχε αρχίσει να χάνει την πίστη του σε αυτόν. Πρέπει να παραδεχτείτε
ότι ο Πρόεδρος είχε χάσει αρκετούς γύρους σ αυτό τον πυγμαχικό αγώνα και
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είχε δεχτεί ορισμένα δυνατά χτυπήματα πρόσφατα, όμως τελικά βγήκε από την
όλη υπόθεση ενισχυμένος».
Ο Σέξτον έφερε στο μυαλό του το ντιμπέιτ στο CNN το ίδιο απόγευμα και
κρέμασε το κεφάλι νιώθοντας έτοιμος να κάνει εμετό. Όλη η αδράνεια της
NASA πάνω στην οποία τόσο προσεκτικά είχε οικοδομήσει τα επιχειρήματά
του τους τελευταίους μήνες όχι μόνο είχε τερματιστεί τελείως απρόσμενα, αλλά
είχε μετατραπεί σε πέτρα γύρω από το λαιμό του. Τον είχαν κάνει να φανεί
βλάκας. Ο Λευκός Οίκος τον είχε εξαπατήσει ξεδιάντροπα. Ήδη έτρεμε τις
γελοιογραφίες στις εφημερίδες της επομένης. Το όνομά του θα γινόταν
ανέκδοτο σε ολόκληρη τη χώρα. Φυσικά, το SFF θα σταματούσε τη διακριτική
χρηματοδότηση της εκστρατείας του. Τα πάντα είχαν αλλάξει. Όλοι εκείνοι οι
άντρες που ήταν στο διαμέρισμα του πριν από λίγο είχαν δει τα όνειρά τους να
χάνονται οριστικά. Η ιδιωτικοποίηση του διαστήματος μόλις είχε οδηγηθεί σε
αδιέξοδο.
Αφού ήπιε άλλο λίγο κονιάκ, ο γερουσιαστής σηκώθηκε και πήγε
παραπατώντας στο γραφείο του. Κοίταξε το κατεβασμένο ακουστικό του
τηλεφώνου. Ξέροντας ότι αυτό που θα έκανε ήταν μια μαζοχιστική πράξη
αυτοτιμωρίας, έπιασε το ακουστικό και το έβαλε στη θέση του. Άρχισε να
μετράει τα δευτερόλεπτα.
Ένα...δύο... Το τηλέφωνο χτύπησε. Άφησε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
«Γερουσιαστά Σέξτον, Τζούντι Όλιβερ από το CNN. Θα ήθελα να σας
προσφέρω την ευκαιρία να σχολιάσετε την ανακάλυψη της NASA που
ανακοινώθηκε απόψε. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου». Έκλεισε το
τηλέφωνο.
Ο Σέξτον ξεκίνησε το μέτρημα. Ένα... Το τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει. Το
αγνόησε και άφησε τον τηλεφωνητή να απαντήσει. Άλλος ένας δημοσιογράφος.
Με το μπουκάλι του κονιάκ στο χέρι, ο Σέξτον κατευθύνθηκε προς τη
συρόμενη πόρτα του μπαλκονιού. Την άνοιξε και βγήκε στο δροσερό αέρα.
Ακούμπησε στα κάγκελα και κοίταξε προς την άλλη πλευρά της πόλης, τη
φωτισμένη πρόσοψη του Λευκού Οίκου που διακρινόταν στο βάθος. Τα φώτα
έμοιαζαν να λαμπυρίζουν χλευαστικά στον άνεμο.
Μπάσταρδοι, σκέφτηκε. Αιώνες αναζητούμε κάποια απόδειξη ότι υπάρχει
ζωή πέρα από αυτό τον πλανήτη. Και τάρα τη βρίσκουμε τη γαμημένη τη
χρονιά που είμαι εγώ υποψήφιος; Αυτό δεν ήταν εύνοια της τύχης, ήταν
σκάνδαλο. Πίσω από κάθε παράθυρο που μπορούσε να διακρίνει ήταν
αναμμένη μια τηλεόραση. Αναρωτήθηκε πού βρισκόταν η Γκάμπριελ Ας
απόψε. Εκείνη έφταιγε. Εδώ και καιρό, του έφερνε στο πιάτο τη μία αποτυχία
της NASA μετά την άλλη.
Σήκωσε το μπουκάλι και ήπιε άλλη μια γουλιά.
Καταραμένη Γκάμπριελ... Αυτή φταίει που την πάτησα τόσο άσχημα.
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Κάπου αλλού στην πόλη, μέσα στο χάος της αίθουσας παραγωγής του ABC,
η Γκάμπριελ Ας ένιωθε μουδιασμένη. Η ανακοίνωση του Προέδρου είχε έρθει
από το πουθενά, αφήνοντάς τη σε μια ημικατατονική παραζάλη. Στεκόταν
ακίνητη στο κέντρο της αίθουσας παραγωγής, με τα πόδια άκαμπτα, έχοντας το
βλέμμα καρφωμένο σε έναν από τους τηλεοπτικούς δέκτες, ενώ ολόγυρά της
επικρατούσε πανδαιμόνιο.
Στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση έπεσε νεκρική σιωπή σε
ολόκληρο τον όροφο. Όμως μέσα σε ελάχιστες στιγμές η αίθουσα μετατράπηκε
σε ένα εκκωφαντικό καρναβάλι όπου δημοσιογράφοι έτρεχαν αλλόφρονες προς
κάθε κατεύθυνση. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν επαγγελματίες. Δεν είχαν χρόνο για
περισυλλογή. Προηγούνταν η δουλειά. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος ήθελε να
μάθει περισσότερα και το ABC έπρεπε να του τα προσφέρει. Η υπόθεση αυτή
είχε τα πάντα: επιστήμη, ιστορία, πολιτικό σασπένς· ήταν μια φλέβα
συγκινήσεων. Κανείς από τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης δε θα
κοιμόταν απόψε.
«Γκαμπς;» Η φωνή της Γιολάντα φανέρωνε συμπάθεια. «Καλύτερα να
γυρίσουμε στο γραφείο μου προτού καταλάβει κανένας ποια είσαι και σ'
αρχίσει στις ερωτήσεις για το τι σημαίνει αυτό για την εκστρατεία του Σέξτον».
Η Γκάμπριελ αισθάνθηκε δυο χέρια να την οδηγούν μέσα από μια θολούρα
στο γραφείο της Γιολάντα. Η φίλη της την έβαλε να καθίσει και της έδωσε ένα
ποτήρι νερό. Προσπάθησε να της χαμογελάσει. «Κοίτα τη θετική πλευρά,
Γκαμπς. Η εκστρατεία του αφεντικού σου είναι τελειωμένη, αλλά τουλάχιστον
εσύ δεν είσαι».
«Ευχαριστώ. Τέλεια».
Ο τόνος της Γιολάντα έγινε σοβαρός. «Γκάμπριελ, το ξέρω ότι νιώθεις χάλια.
Το αφεντικό σου το πάτησε το τρένο της πολιτικής, κι αν θες τη γνώμη μου δεν
πρόκειται να συνέλθει. Τουλάχιστον όχι εγκαίρως για να αναστρέψει την
κατάσταση. Όμως ευτυχώς οι φωτογραφίες σου δε θα γίνουν δημόσιο θέαμα.
Σοβαρά. Αυτό είναι θετικό. Ο Χέρνεϊ δε θα χρειαστεί τώρα ένα ερωτικό
σκάνδαλο. Έχει τόσο προεδρικό κύρος αυτή τη στιγμή, που δεν πρόκειται να
ασχοληθεί με κάτι τέτοιο».
Η Γκάμπριελ το έβρισκε αυτό μικρή παρηγοριά.
«Όσο για την Τεντς...» Η Γιολάντα κούνησε το κεφάλι. «Έχω τις αμφιβολίες
μου. Σύμφωνοι, ο Χέρνεϊ είναι ειλικρινής όταν λέει ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει
αρνητική προβολή σε αυτές τις εκλογές. Και σύμφωνοι ότι μια εξεταστική
επιτροπή που θα διερευνούσε κατηγορίες περί δωροληψίας θα έκανε κακό στη
χώρα. Όμως είναι τελικά ο Χέρνεϊ τόσο πατριώτης ώστε να πετάξει την
ευκαιρία να τσακίσει τον αντίπαλο του μόνο και μόνο για να προστατέψει το
ήθος του έθνους; Εγώ νομίζω ότι η Τεντς τράβηξε απ' τα μαλλιά την αλήθεια
σχετικά με τα οικονομικά του Σέξτον σε μια προσπάθεια να σε τρομάξει.
Ρίσκαρε, ελπίζοντας ότι θα κοιτούσες να σώσεις τον εαυτό σου προσφέροντας
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στον Πρόεδρο ένα δωρεάν ερωτικό σκάνδαλο. Και πρέπει να το παραδεχτείς,
Γκαμπς, απόψε θα ήταν η κατάλληλη βραδιά για να αμφισβητηθεί η ηθική του
Σέξτον!»
Η Γκάμπριελ ένευσε αφηρημένα. Ένα ερωτικό σκάνδαλο τη συγκεκριμένη
στιγμή σίγουρα θα έβγαζε νοκ άουτ τον Σέξτον οριστικά και αμετάκλητα.
«Τη νίκησες, Γκαμπς. Η Μάρτζορι Τεντς έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα,
όμως εσύ δεν τσίμπησες. Γλίτωσες. Θα υπάρξουν κι άλλες εκλογές».
Η Γκάμπριελ κούνησε το κεφάλι αόριστα, αβέβαιη τι να πιστέψει πια.
«Πρέπει να το παραδεχτείς», είπε η Γιολάντα, «ότι ο Λευκός Οίκος του την
έστησε καταπληκτικά του Σέξτον — του έριξε το δόλωμα της NASA, τον
υποχρέωσε να δεσμευτεί, τον ξεγέλασε ώστε να ποντάρει τα πάντα στο ζήτημα
της διαστημικής υπηρεσίας».
Το φταίξιμο είναι αποκλειστικά δικό μου, σκέφτηκε η Γκάμπριελ.
«Κι αυτή η ανακοίνωση που μόλις παρακολουθήσαμε, Θεέ μου, ήταν τέλεια!
Ακόμη και αν αφήσεις τελείως στην άκρη τη σημασία της ανακάλυψης, η ίδια η
παραγωγή ήταν καταπληκτική. Ζωντανές συνδέσεις με την Αρκτική;
Ντοκιμαντέρ του Μάικλ Τόλανι; Θεέ και Κύριε, πώς να συναγωνιστείς κάτι
τέτοιο; Ο Ζακ Χέρνεϊ πέτυχε διάνα απόψε. Ο τύπος δεν είναι τυχαία
Πρόεδρος».
Και θα εξακολουθήσει να είναι για άλλη μία τετραετία...
«Πρέπει να γυρίσω στη δουλειά, Γκαμπς», είπε η Γιολάντα. «Εσύ μείνε εδώ
όσο θέλεις. Κοίτα να συνέλθεις». Προχώρησε στην πόρτα. «Γλυκιά μου, θα
έρθω σε λίγα λεπτά να δω τι κάνεις».
Μόνη της τώρα η Γκάμπριελ ήπιε μια μικρή γουλιά νερό, όμως είχε απαίσια
γεύση. Τα πάντα είχαν απαίσια γεύση. Εγώ φταίω, σκέφτηκε, προσπαθώντας να
κατευνάσει τις ενοχές της φέρνοντας στο μυαλό της όλες εκείνες τις κατηφείς
συνεντεύξεις Τύπου που έδωσε η NASA την περασμένη χρονιά — τα
προβλήματα με το διαστημικό σταθμό, η αναβολή του διαστημικού οχήματος
Χ-33, όλες τις αποτυχημένες ερευνητικές αποστολές στον Άρη, τις συνεχείς
υπερβάσεις στον προϋπολογισμό. Αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να είχε κάνει
διαφορετικά.
Τίποτα, είπε στον εαυτό της. Τα έκανες όλα σωστά.
Απλώς η υπόθεση είχε γυρίσει μπούμερανγκ.

74
Το ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SEAHAWK του Πολεμικού Ναυτικού είχε απογειωθεί με
έκτακτη απόρρητη αποστολή από την αεροπορική βάση Θούλη, στη βόρεια
Γροιλανδία. Πετούσε χαμηλά, με μεγάλη ταχύτητα, έξω από το βεληνεκές των
ραντάρ, σκίζοντας τον αέρα εν μέσω των θυελλωδών ανέμων, καλύπτοντας
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απόσταση εβδομήντα μιλίων ανοιχτής θάλασσας. Εκτελώντας τις παράξενες
διαταγές που είχαν πάρει, οι πιλότοι πάλεψαν με τους ανέμους για να
κρατήσουν το αεροσκάφος τους πάνω από ένα προκαθορισμένο στίγμα στον
ωκεανό.
«Πού είναι το ραντεβού μας;» φώναξε ο συγκυβερνήτης μπερδεμένος. Είχαν
εντολή να χρησιμοποιήσουν ελικόπτερο εφοδιασμένο με καλώδιο διάσωσης,
επομένως περίμενε κάποια αποστολή αναζήτησης και διάσωσης ναυαγών.
«Είσαι σίγουρος ότι είμαστε στις σωστές συντεταγμένες;» Έστρεψε τον
προβολέα στα κύματα, όμως δεν υπήρχε τίποτα εκεί κάτω, εκτός...»
«Χριστέ μου!» Ο πιλότος τράβηξε προς τα πίσω το χειριστήριο,
αναπηδώντας στο κάθισμά του.
Ο μαύρος μεταλλικός όγκος εμφανίστηκε απροειδοποίητα μπροστά τους,
μέσα από τα κύματα. Ένα γιγαντιαίο υποβρύχιο χωρίς διακριτικά άδειασε το
έρμα του και αναδύθηκε μέσα σε ένα σύννεφο αφρού.
Οι πιλότοι γέλασαν νευρικά. «Πάω στοίχημα ότι δεν κάναμε λάθος».
Όπως όριζαν οι διαταγές, η μεταφορά πραγματοποιήθηκε κάτω από απόλυτη
σιγή των ραδιοπομπών. Η καταπακτή στον πύργο του υποβρυχίου άνοιξε και
ένας ναύτης τους έκανε σήματα με στροβοσκοπικό φως. Το ελικόπτερο
κινήθηκε τότε πάνω από το υποβρύχιο και έριξε τρεις εξαρτύσεις διάσωσης,
στην ουσία τρεις θηλιές από ελαστικό υλικό δεμένες σε ανασυρόμενο καλώδιο.
Μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα οι τρεις άγνωστοι επιβάτες κρέμονταν κάτω από
το ελικόπτερο, ανεβαίνοντας με αργό ρυθμό κόντρα στο καθοδικό ρεύμα που
προκαλούσε ο έλικας του αεροσκάφους.
Μόλις ο συγκυβερνήτης τους ανέβασε στο ελικόπτερο —δύο άντρες και μία
γυναίκα—, ο πιλότος έδωσε με τον προβολέα σήμα «όλα εντάξει» στο
υποβρύχιο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το τεράστιο υποβρύχιο είχε
εξαφανιστεί κάτω από την ανεμοδαρμένη θάλασσα, χωρίς να αφήσει κανένα
ίχνος της παρουσίας του εκεί.
Έχοντας παραλάβει με ασφάλεια τους επιβάτες του, ο κυβερνήτης του
ελικοπτέρου στράφηκε μπροστά, κατέβασε το ρύγχος του αεροσκάφους και
επιτάχυνε με κατεύθυνση νότια για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Η
καταιγίδα πλησίαζε με ταχύτητα και οι τρεις επιβάτες έπρεπε να μεταφερθούν
με ασφάλεια στην αεροπορική βάση Θούλη, όπου τους περίμενε άλλο
αεροσκάφος. Ο πιλότος δε γνώριζε ποιος ήταν ο τελικός προορισμός τους. Το
μόνο που ήξερε ήταν ότι οι διαταγές τού είχαν δοθεί από υψηλά ιστάμενα
πρόσωπα και ότι μετέφερε εξαιρετικά πολύτιμο φορτίο.
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Οταν ΞΕΣΠΑΣΕ τελικά η καταιγίδα στις τράπεζες πάγου Μιλν, χτυπώντας
με μανία το οικοσφαίριο της NASA, ο θόλος άρχισε να τρέμει σαν να ήταν
έτοιμος να σηκωθεί από τον πάγο και να παρασυρθεί στη θάλασσα. Τα
ατσάλινα καλώδια που συγκρατούσαν την κατασκευή είχαν τεντωθεί,
ασκώντας πιέσεις στους πασσάλους. Τα καλώδια ταλαντώνονταν σαν
γιγαντιαίες χορδές κιθάρας, βγάζοντας ένα μακρόσυρτο, θλιβερό βουητό. Οι
ηλεκτρικές γεννήτριες έξω από το θόλο άρχισαν να παρουσιάζουν διακοπές,
κάνοντας τα φώτα να αναβοσβήνουν, απειλώντας να βυθίσουν ολόκληρο το
καταφύγιο στο σκοτάδι.
Ο διευθυντής της NASA, ο Λόρενς Έκστρομ, διέσχιζε με μεγάλα βήματα το
εσωτερικό του θόλου. Ευχόταν να μπορούσε να φύγει απόψε κιόλας, όμως αυτό
ήταν αδύνατο. Θα έμενε άλλη μία μέρα. Είχε να δώσει κι άλλες συνεντεύξεις
Τύπου από το σημείο της ανακάλυψης το πρωί και να επιβλέψει τις
προετοιμασίες για τη μεταφορά του μετεωρίτη στην Ουάσινγκτον. Εκείνη τη
στιγμή λίγος ύπνος ήταν αυτό που ήθελε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τα
απρόσμενα προβλήματα τον είχαν εξαντλήσει.
Οι σκέψεις του Έκστρομ στράφηκαν ακόμη μία φορά στον Γουάιλι Μινγκ,
τη Ρέιτσελ Σέξτον, τη Νόρα Μάνγκορ, τον Μάικλ Τόλαντ και τον Κόρκι
Μάρλινσον. Κάποιοι από το προσωπικό της NASA είχαν αρχίσει να
παρατηρούν ότι οι πολίτες απουσίαζαν.
Ηρέμησε, είπε μέσα του ο Έκστρομ. Όλα βρίσκονται υπό έλεγχο.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και υπενθύμισε στον εαυτό του ότι ολόκληρος ο
πλανήτης εκείνη τη στιγμή μιλούσε με ενθουσιασμό για τη NASA και το
διάστημα. Η ύπαρξη εξωγήινης ζωής είχε να προκαλέσει τέτοια έξαψη από την
εποχή του περίφημου περιστατικού του Ρόσγουελ, το 1947 — η υποτιθέμενη
συντριβή ενός εξωγήινου διαστημόπλοιου μαζί με το πλήρωμά του στη μικρή
πόλη Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού, η οποία ακόμη και μετά από τόσα χρόνια
εξακολουθούσε να αποτελεί ιερό τόπο για τους εκατομμύρια υποστηρικτές της
θεωρίας περί κυβερνητικής συνωμοσίας με σκοπό τη συγκάλυψη της ύπαρξης
του UFO.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Πεντάγωνο, ο Έκστρομ είχε μάθει ότι
το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα
στρατιωτικό ατύχημα που είχε σημειωθεί στη διάρκεια μιας απόρρητης
επιχείρησης με την κωδική ονομασία Σχέδιο Μόουγκαλ: το ατύχημα είχε γίνει
κατά τη δοκιμαστική πτήση ενός κατασκοπευτικού αερόστατου που είχε
σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τις πυρηνικές δοκιμές των Ρώσων. Ένα
πρωτότυπο, την ώρα των δοκιμών, βγήκε εκτός πορείας και συνετρίβη στην
έρημο του Νέου Μεξικού. Δυστυχώς ένας πολίτης εντόπισε τα συντρίμμια
προτού φτάσει εκεί ο στρατός.
Ο Γουίλιαμ Μπράζελ, ένας ανύποπτος κτηματίας, βρέθηκε τυχαία στο χώρο
με τα συντρίμμια από συνθετικό νεοπρένιο και ελαφριά μέταλλα που όμοια
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τους δεν είχε δει ποτέ. Αμέσως ειδοποίησε το σερίφη. Οι εφημερίδες
δημοσίευσαν την ιστορία για τα αλλόκοτα συντρίμμια, προκαλώντας το έντονο
ενδιαφέρον του κοινού. Με την περιέργειά τους να ενισχύεται από την άρνηση
του στρατού ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε δικό τους αεροσκάφος, οι
δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση και ο απόρρητος χαρακτήρας
του Σχεδίου Μόουγκαλ απειλήθηκε. Όμως, ενώ όλα έδειχναν ότι το ευαίσθητο
ζήτημα της ύπαρξης του κατασκοπευτικού αερόστατου θα αποκαλυπτόταν,
συνέβη κάτι θαυμάσιο.
Τα μέσα ενημέρωσης κατέληξαν σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα.
Αποφάσισαν ότι τα συντρίμμια των περίεργων υλικών θα μπορούσαν να έχουν
προέλθει μόνο από κάποια εξωγήινη πηγή — όντα πιο εξελιγμένα από τον
άνθρωπο στον τομέα της τεχνολογίας και της επιστήμης. Η άρνηση του
στρατού ότι είχε σχέση με το περιστατικό προφανώς μπορούσε να σημαίνει ένα
μόνο πράγμα: προσπάθεια συγκάλυψης της επαφής με εξωγήινους! Παρότι η
Αεροπορία δεν μπορούσε να φανταστεί πώς οι δημοσιογράφοι είχαν καταλήξει
σε αυτή την υπόθεση, της χάριζαν γάιδαρο και δεν είχε σκοπό να τον κοιτάξει
στα δόντια. Άφησαν την ιστορία με τους εξωγήινους να πλανάται στον αέρα
και είπαν και ευχαριστώ. Η υποψία του κόσμου ότι οι εξωγήινοι επισκέπτονταν
το Νέο Μεξικό αποτελούσε πολύ μικρότερη απειλή για την εθνική ασφάλεια
από την πληροφόρηση των Ρώσων για την ύπαρξη του Σχεδίου Μόουγκαλ.
Προκειμένου να ενισχύσει τη θεωρία περί εξωγήινων, η κοινότητα των
υπηρεσιών πληροφοριών κάλυψε το περιστατικό του Ρόσγουελ με πέπλο
μυστικότητας και άρχισε να σκηνοθετεί «διαρροές πληροφοριών», αφήνοντας
να κυκλοφορήσουν ψίθυροι για επαφές με εξωγήινους, συντριβές διαστημικών
σκαφών που έπεσαν στα χέρια του στρατού, ακόμη και για ένα μυστηριώδες
«Υπόστεγο 18» στην αεροπορική βάση Ράιτ Πάτερσον, στο Ντέιτον του Οχάιο,
όπου η κυβέρνηση διατηρούσε στον πάγο πτώματα εξωγήινων. Ο κόσμος
έχαψε το παραμύθι και ο πυρετός του Ρόσγουελ παρέσυρε ολόκληρο τον
πλανήτη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε φορά που κάποιος πολίτης
εντόπιζε κατά λάθος ένα προηγμένης τεχνολογίας αεροσκάφος του
αμερικανικού στρατού, η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών απλώς
κατέβαζε από το ράφι την παλιά θεωρία συνωμοσίας.
Δεν ήταν αεροσκάφος, ήταν εξωγήινο διαστημόπλοιο!
Ο Έκστρομ έμενε έκπληκτος διαπιστώνοντας ότι αυτό το απλό τέχνασμα
εξακολουθούσε να φέρνει αποτελέσματα ακόμη και τώρα. Κάθε φορά που τα
μέσα ενημέρωσης κατέγραφαν μια ξαφνική έξαρση στα περιστατικά που
αφορούσαν εξωγήινα διαστημόπλοια, ο Έκστρομ δεν μπορούσε παρά να βάλει
τα γέλια. Η μόνη πιθανότητα ήταν ότι κάποιος τυχερός πολίτης είχε προλάβει
να δει ένα από τα πενήντα εφτά ταχύτατα, μη επανδρωμένα αναγνωριστικά
αεροσκάφη που διέθετε το NRO, γνωστά ως Global Hawks —Παγκόσμια
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Γεράκια. Αυτά τα μακρόστενα αεροσκάφη που ελέγχονταν από το έδαφος δεν
έμοιαζαν με κανένα από τα γνωστά αεροπλάνα.
Ο Έκστρομ θεωρούσε γελοίο το γεγονός ότι αμέτρητοι τουρίστες συνέχιζαν
να ταξιδεύουν ως το Νέο Μεξικό για να απαθανατίσουν το νυχτερινό ουρανό
με τις βιντεοκάμερές τους. Μερικές φορές κάποιος από αυτούς στεκόταν
τυχερός και κατέγραφε «απτές αποδείξεις» της ύπαρξης εξωγήινων
διαστημόπλοιων, που συνήθως ήταν δυνατά φώτα που έσκιζαν τον ουρανό με
μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα από οποιοδήποτε αεροσκάφος είχε
κατασκευάσει ποτέ ο άνθρωπος. Αυτό που δε συνειδητοποιούσε το κοινό,
ασφαλώς, ήταν ότι υπήρχε ένα κενό δώδεκα χρόνων ανάμεσα σε όσα μπορούσε
να κατασκευάσει η αμερικανική κυβέρνηση και σε όσα γνώριζε ο κόσμος.
Τούτοι οι κυνηγοί εξωγήινων διαστημοπλοίων πολύ απλά έβλεπαν μια
φευγαλέα εικόνα της επόμενης γενιάς των αμερικανικών αεροσκαφών που
αναπτύσσονταν στην Περιοχή 51, πολλά από τα οποία ήταν προϊόντα της
δημιουργικής σκέψης των επιστημόνων της NASA. Φυσικά, οι αξιωματικοί
των υπηρεσιών πληροφοριών ποτέ δεν επεσήμαιναν την παρανόηση· σαφώς
ήταν πολύ προτιμότερο να διαβάζει ο κόσμος για ένα ακόμη περιστατικό με
κάποιο εξωγήινο διαστημόπλοιο παρά να διατυμπανίζουν τις πραγματικές
πτητικές δυνατότητες των αμερικανικών μαχητικών.
Τα πάντα όμως έχουν αλλάξει τώρα πια, σκέφτηκε ο Έκστρομ. Μέσα σε
λίγες ώρες, ο μύθος των εξωγήινων όντων θα γινόταν μια αποδεδειγμένη
πραγματικότητα, μια για πάντα.
«Κύριε διευθυντά;» Ένας τεχνικός της NASA τον πλησίασε τρέχοντας.
«Έχετε επείγουσα κλήση σε ασφαλή γραμμή της κινητής μονάδας
διαβαθμισμένων επικοινωνιών».
Ο Έκστρομ αναστέναξε και στράφηκε να τον κοιτάξει. Τι στο διάβολο έγινε
πάλι; Κατευθύνθηκε προς το μεταλλικό τρέιλερ.
Ο τεχνικός τον ακολούθησε βιαστικά. «Τα παιδιά που χειρίζονται το ραντάρ
του κέντρου είχαν μια απορία, κύριε διευθυντά...»
«Δηλαδή;» Ο Έκστρομ είχε ακόμη αλλού το νου του.
«Να, για κείνο το υποβρύχιο που είχε πάρει θέση ανοιχτά των ακτών.
Αναρωτιόμασταν γιατί δε μας το αναφέρατε».
Ο Έκστρομ στράφηκε απότομα. «Ορίστε;»
«Το υποβρύχιο, κύριε διευθυντά, θα μπορούσατε τουλάχιστον να έχετε
ενημερώσει τους χειριστές του ραντάρ. Πρόσθετη ασφάλεια από τη θάλασσα
είναι κατανοητό, όμως οι δικοί μας αιφνιδιάστηκαν τελείως».
Ο Έκστρομ σταμάτησε απότομα. «Ποιο υποβρύχιο;»
Ήταν η σειρά του τεχνικού να κοντοσταθεί· σίγουρα δεν περίμενε αυτή την
αντίδραση. «Δε συμμετέχει στην επιχείρηση;»
«Όχι! Πού βρίσκεται;»
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Ο τεχνικός ξεροκατάπιε. «Περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών.
Τυχαία το εντοπίσαμε στο ραντάρ. Έμεινε στην επιφάνεια για λίγα λεπτά. Έδινε
μεγάλο στίγμα, θα πρέπει να είχε πλατύ κύτος. Φανταστήκαμε ότι είχατε
ζητήσει από το Ναυτικό να παρακολουθεί την εξέλιξη της επιχείρησης χωρίς να
ενημερώσετε κάποιον από εμάς».
Ο Έκστρομ τον κοίταξε αγριεμένος. «Σε καμία περίπτωση!»
Η φωνή του τεχνικού άρχισε να τρέμει. «Τότε, κύριε διευθυντά, μάλλον
πρέπει να σας ενημερώσω ότι το υποβρύχιο συναντήθηκε με κάποιο
αεροσκάφος ανοιχτά του σημείου όπου βρισκόμαστε. Η επιχείρηση έμοιαζε με
μεταφορά προσωπικού. Μάλιστα έκανε σε όλους μας εντύπωση που
επιχείρησαν κάτι τέτοιο μ' αυτό τον καιρό».
Ο Έκστρομ ένιωσε τους μυς του να σφίγγονται. Τι στο διάβολο γυρεύει ένα
υποβρύχιο ακριβώς έξω από τις ακτές της Έλζμιρ χωρίς να το γνωρίζω; «Είδατε
προς ποια κατεύθυνση πέταξε το αεροσκάφος μετά τη συνάντηση;»
«Προς την αεροπορική βάση Θούλη. Υποθέτω ότι περιμένει εκεί τους
επιβάτες μεταγωγικό για να τους μεταφέρει πίσω στη χώρα».
Ο Έκστρομ δεν είπε άλλη λέξη μέχρι να φτάσουν. Όταν μπήκε στο
στενάχωρο, σκοτεινό τρέιλερ, η βραχνή φωνή που ακούστηκε στη γραμμή ήταν
γνώριμη.
«Έχουμε πρόβλημα», είπε η Τεντς, βήχοντας καθώς μιλούσε. «Με τη
Ρέιτσελ Σέξτον».

76
Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΕΞΤΟΝ δεν ήταν σίγουρος πόση ώρα είχε περάσει
κοιτάζοντας το κενό, όταν άκουσε τα δυνατά χτυπήματα. Όταν
συνειδητοποίησε ότι ο βροντερός ήχος που έφτανε στ' αφτιά του δεν ήταν από
το αλκοόλ αλλά από το επίμονο χτύπημα κάποιου στην πόρτα του
διαμερίσματός του, σηκώθηκε από τον καναπέ, έκρυψε το μπουκάλι με το
κονιάκ και κατευθύνθηκε στον προθάλαμο.
«Ποιος είναι;» φώναξε, καθώς δεν είχε διάθεση για επισκέψεις.
Η φωνή του φρουρού του ανακοίνωσε την ταυτότητα του απρόσμενου
επισκέπτη. Ο Σέξτον συνήλθε αμέσως από τη ζαλάδα του ποτού. Μπράβο
ταχύτητα. Είχε ελπίσει ότι θα απέφευγε αυτή τη συζήτηση μέχρι το πρωί.
Πήρε μια βαθιά ανάσα, τακτοποίησε τα μαλλιά του και άνοιξε την πόρτα. Το
πρόσωπο που στεκόταν μπροστά του ήταν πολύ γνώριμο: τραχύ και σκληρό,
παρά τα εβδομήντα και κάτι χρόνια του ανθρώπου. Ο Σέξτον τον είχε
συναντήσει το πρωί στο λευκό φορτηγάκι, στο γκαράζ κάποιου ξενοδοχείου.
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Πέρασαν μόλις λίγες ώρες; αναρωτήθηκε ο Σέξτον. Θεέ μου, πόσο είχαν
αλλάξει τα πράγματα από τότε.
«Μπορώ να περάσω;» ρώτησε ο άντρας.
Ο Σέξτον παραμέρισε, επιτρέποντας στον επικεφαλής του SFF να μπει στο
διαμέρισμα.
«Πώς πήγε η συνάντηση;» ρώτησε ο άντρας, ενώ ο γερουσιαστής έκλεινε την
πόρτα.
Πώς πήγε; Ο Σέξτον αναρωτήθηκε πού ζούσε εκείνος ο άνθρωπος. «Τα
πράγματα εξελίσσονταν τέλεια, μέχρι που εμφανίστηκε ο Πρόεδρος στην
τηλεόραση».
Ο ηλικιωμένος ένευσε, φανερά δυσαρεστημένος. «Ναι. Απίστευτη επιτυχία.
Θα δυσκολέψει πολύ την προσπάθεια μας».
θα δυσκολέψει τη προσπάθειά μας; Μπράβο αισιοδοξία! Μετά τον αποψινό
θρίαμβο της NASA, ο τύπος θα έβλεπε τα κυπαρίσσια ανάποδα πολύ πριν
κατάφερνε το ίδρυμα που εκπροσωπούσε να πετύχει το στόχο του, την
ιδιωτικοποίηση του διαστήματος.
«Υποψιαζόμουν εδώ και πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή θα βρίσκαμε τις
αποδείξεις», είπε ο ηλικιωμένος κύριος. «Δεν ήξερα το πώς ή το πότε, όμως
αργά ή γρήγορα θα δινόταν οριστική απάντηση!
Ο Σέξτον τον άκουσε έκπληκτος. «Δεν αιφνιδιαστήκατε;»
«Από μαθηματική άποψη, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν άλλες μορφές
ζωής στο σύμπαν», απάντησε εκείνος προχωρώντας προς τα ενδότερα του
διαμερίσματος. «Δε με εξέπληξε το γεγονός ότι έγινε αυτή η ανακάλυψη. Ως
σκεπτόμενο ον, είμαι ενθουσιασμένος. Ως ον που φιλοσοφεί, νιώθω δέος. Ως
πολιτικό ον, είμαι βαθιά προβληματισμένος. Η χρονική συγκυρία δε θα
μπορούσε να είναι χειρότερη".
Ο Σέξτον αναρωτήθηκε για ποιο λόγο είχε έρθει να τον βρει. Σίγουρα όχι για
να του φτιάξει το κέφι.
«Όπως γνωρίζετε», είπε εκείνος, «τα μέλη του SFF έχουν δαπανήσει
εκατομμύρια δολάρια για να ανοίξουν τις πόρτες του διαστήματος στους
ιδιώτες. Πρόσφατα, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων δόθηκε στην
προεκλογική σας εκστρατεία».
Ο Σέξτον ένιωσε ξαφνικά την ανάγκη να απολογηθεί. «Δεν είχα τρόπο να
προβλέψω το αποψινό φιάσκο. Ο Λευκός Οίκος με παρέσυρε και επιτέθηκα
στη NASA!»
«Ναι. Ο Πρόεδρος έπαιξε έξυπνα τα χαρτιά του. Κι όμως, ίσως να μη
χάθηκαν τα πάντα». Για κάποιο λόγο, το βλέμμα του ηλικιωμένου άντρα το
φώτιζε η ελπίδα.
Ξεκούτιανε, συμπέρανε ο Σέξτον. Ήταν βέβαιο ότι είχαν χαθεί τα πάντα.
Όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εκείνη τη στιγμή σχολίαζαν το ναυάγιο της
εκστρατείας του.
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Ο ηλικιωμένος άντρας πέρασε απρόσκλητος στο γραφείο, κάθισε στον
καναπέ και κάρφωσε το κουρασμένο βλέμμα του στο γερουσιαστή.
«Θυμάστε», είπε, «τα προβλήματα που είχε αρχικά η NASA με το λογισμικό
εντοπισμού ανωμαλιών που είχε εγκατασταθεί στον PODS;»
Ο Σέξτον δεν μπορούσε να φανταστεί τι σχέση είχε αυτό. Τι σημασία έχει
τώρα πια; Ο δορυφόρος έχει εντοπίσει έναν αναθεματισμένο μετεωρίτη που
περιέχει απολιθώματα!
«Δεν ξέρω αν το θυμάστε», είπε ο άντρας. «Το εγκατεστημένο λογισμικό δε
λειτουργούσε ομαλά στην αρχή. Το αναφέρατε επανειλημμένα στον Τύπο».
«Και καλά έκανα!» είπε ο Σέξτον, έχοντας καθίσει απέναντι στον
απρόσκλητο επισκέπτη του. «Ήταν μία ακόμη αποτυχία της NASA!»
Ο άντρας ένευσε. «Συμφωνώ. Όμως, λίγο αργότερα, η NASA έδωσε
συνέντευξη Τύπου στην οποία ανακοίνωσε ότι είχε βρεθεί κάποια λύση, κάποια
διαδικασία που έλυνε το πρόβλημα στο λογισμικό».
Ο Σέξτον δεν είχε παρακολουθήσει τη συνέντευξη Τύπου, αλλά είχε ακούσει
ότι ήταν σύντομη, άνευρη και μάλλον αδιάφορη: ο υπεύθυνος του
προγράμματος έδωσε κάποια βαρετή τεχνική περιγραφή τού πώς είχε
κατορθώσει η NASA να ξεπεράσει ένα μικρό πρόβλημα στο λογισμικό
εντοπισμού ανωμαλιών που είχε εγκατασταθεί στο δορυφόρο, και έτσι πλέον
όλα λειτουργούσαν άψογα.
«Παρακολουθούσα την πορεία του δορυφόρου με ενδιαφέρον από τότε που
παρουσίασε το πρόβλημα», είπε ο άντρας. Έβγαλε μια βιντεοκασέτα, πλησίασε
στην τηλεόραση του Σέξτον και έβαλε την κασέτα στο βίντεο. «Νομίζω ότι θα
το βρείτε ενδιαφέρον».
Το βίντεο άρχισε να παίζει. Έδειξε την αίθουσα Τύπου στα αρχηγεία της
NASA στην Ουάσινγκτον. Ένας καλοντυμένος άντρας ανέβηκε στο βήμα και
χαιρέτησε το ακροατήριο. Ο υπότιτλος κάτω από το βήμα έγραφε:
Κ1ΤΣ ΧΑΡΠΕΡ,
Διευθυντής Τομέα Ανιχνευτής Ανωμαλιών Πυκνότητας Πολικής Τροχιάς
(PODS)
Ο Κρις Χάρπερ ήταν ψηλός, αριστοκρατικός, και μίλησε με τη σεμνή
αξιοπρέπεια Αμερικανού ευρωπαϊκής καταγωγής που ένιωθε περήφανος για τις
ρίζες του. Ο λόγος του φανέρωνε άνθρωπο ευφραδή και μορφωμένο.
Αποτάθηκε στους δημοσιογράφους με αυτοπεποίθηση, ανακοινώνοντας κάποια
άσχημα νέα σχετικά με τον PODS
«Παρότι ο PODS βρίσκεται σε τροχιά και λειτουργεί ικανοποιητικά,
αντιμετωπίζουμε ένα μικρό πρόβλημα με τους υπολογιστές που έχει
εγκατεστημένους. Πρόκειται για ένα μικρό σφάλμα στον προγραμματισμό, για
το οποίο αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Συγκεκριμένα, το φίλτρο FIR21 έχει
21

Finite Impulse Response filter: Φίλτρο Πεπερασμένης Ωστικής Απόκρισης. (Σ.τ.Μ.)
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λανθασμένο δείκτη παράμετρο ποίησης, το οποίο σημαίνει ότι το λογισμικό
εντοπισμού ανωμαλιών του δορυφόρου δε λειτουργεί σωστά. Ήδη εξετάζουμε
τον τρόπο Επίλυσης του προβλήματος».
Το ακροατήριο αναστέναξε, προφανώς συνηθισμένο σε τέτοιες
απογοητεύσεις από τη NASA. «Τι σημαίνει αυτό για την αποτελεσματικότητα
του δορυφόρου τη δεδομένη στιγμή;» ρώτησε κάποιος.
Ο Χάρπερ αντιμετώπισε την ερώτηση επαγγελματικά. Απάντησε με σιγουριά
και χωρίς περιστροφές. «Φανταστείτε δύο άψογα μάτια, ενώ ο εγκέφαλος δε
λειτουργεί. Ουσιαστικά ο PODS είναι ένας δορυφόρος με άριστη όραση που
όμως δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Ο στόχος της αποστολής του PODS είναι η
αναζήτηση θυλάκων τήξης στους πολικούς πάγους, όμως χωρίς τους
υπολογιστές που θα μπορέσουν να αναλύσουν τα δεδομένα πυκνότητας που
λαμβάνει ο δορυφόρος από τους ανιχνευτές του, δεν μπορούν να εντοπίσουν
ποια είναι τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Το ζήτημα λογικά θα επιλυθεί μετά
την επόμενη αποστολή του διαστημικού λεωφορείου, όποτε θα γίνουν οι
απαραίτητες ρυθμίσεις στον υπολογιστή».
Στην αίθουσα ακούστηκαν βογκητά απογοήτευσης.
Ο ηλικιωμένος άντρας έριξε μια γρήγορη ματιά στον Σέξτον. «Ξέρει πώς να
παρουσιάζει μια άσχημη είδηση, δε συμφωνείτε;»
«Είναι άνθρωπος της NASA», γκρίνιαξε ο Σέξτον. «Αυτό κάνουν όλη την
ώρα».
Η οθόνη μαύρισε για λίγο, ύστερα έδειξε σκηνές από μια άλλη συνέντευξη
Τύπου της NASA.
«Αυτή η δεύτερη συνέντευξη Τύπου», είπε ο επικεφαλής του SFF στον
Σέξτον, «δόθηκε πριν από λίγες βδομάδες. Σε αρκετά προχωρημένη ώρα.
Ελάχιστοι άνθρωποι την παρακολούθησαν. Τούτη τη φορά ο δόκτορας Χάρπερ
ανακοινώνει καλά νέα».
Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε. Αυτή τη φορά ο Κρις Χάρπερ έδειχνε
ατημέλητος και ανήσυχος. «Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσω», είπε, αν και κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος (ραινόταν, «ότι η
NASA βρήκε έναν τρόπο να παρακάμψει το πρόβλημα που παρουσίασε το
λογισμικό του δορυφόρου PODS». Εξήγησε, μάλλον ταραγμένος, τις
λεπτομέρειες της λύσης που είχε δοθεί — κάτι σχετικά με την αποστολή των
δεδομένοι από τον PODS μέσω υπολογιστών που βρίσκονταν στη Γη αντί να
περνούν από τους υπολογιστές του δορυφόρου. Όλοι φάνηκαν να
εντυπωσιάζονται. Η λύση ακουγόταν απόλυτα εφικτή και συναρπαστική. Όταν
ο Χάρπερ τελείωσε, η αίθουσα τον χειροκρότησε θερμά.
«Επομένως μπορούμε να περιμένουμε σύντομα τα πρώτα στοιχεία;» ρώτησε
κάποιος από το ακροατήριο.
Ο Χάρπερ ένευσε ιδρωμένος. «Σε μερικές βδομάδες».
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Περισσότερα χειροκροτήματα. Κάποιοι ύψωσαν τα χέρια και άρχισαν να
πανηγυρίζουν.
«Αυτά είχα να σας ανακοινώσω», είπε ο Χάρπερ, ωχρός καθώς μάζευε τα
χαρτιά του. «Ο PODS λειτουργεί κανονικά. Θα έχουμε στοιχεία σύντομα».
Κατέβηκε από το βήμα σχεδόν τρέχοντας.
Ο Σέξτον συνοφρυώθηκε. Όφειλε να παραδεχτεί ότι η σκηνή ήταν περίεργη.
Γιατί ο Κρις Χάρπερ ήταν τόσο άνετος όταν ανακοίνωνε τα άσχημα νέα και
τόσο προβληματισμένος όταν ανακοίνωνε τα καλά νέα; Θα έπρεπε να είχε
συμβεί το αντίθετο. Ο Σέξτον δεν είχε παρακολουθήσει αυτή τη συνέντευξη
Τύπου, όταν προβλήθηκε, αλλά είχε διαβάσει για τη λύση που δόθηκε στο
πρόβλημα του λογισμικού. Η λύση, εκείνη την περίοδο, έμοιαζε με ασήμαντη
ανάκαμψη της NASA· η κοινή γνώμη παρέμενε αμετάβλητη: ο PODS ήταν ένα
ακόμη σχέδιο της διαστημικής υπηρεσίας που είχε παρουσιάσει πρόβλημα και
τώρα δινόταν μια λύση ανάγκης που κάθε άλλο παρά ιδανική ήταν.
Ο ηλικιωμένος άντρας έκλεισε την τηλεόραση. «Η NASA ισχυρίστηκε ότι ο
δόκτορας Χάρπερ ήταν αδιάθετος εκείνη τη νύχτα». Έκανε παύση. «Εγώ
πιστεύω ότι είπε ψέματα».
Ψέματα; Ο Σέξτον έμεινε να τον κοιτάζει. Το θολωμένο μυαλό του δεν
μπορούσε να σκεφτεί καμία λογική εξήγηση για τους λόγους που θα είχε ο
Χάρπερ να πει ψέματα για το λογισμικό. Από την άλλη, ο ίδιος είχε πει αρκετά
ψέματα στη ζωή του ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει έναν κακό ψεύτη. Όφειλε να
παραδεχτεί ότι ο δόκτορας Χάρπερ έδειχνε ύποπτος.
«Δεν το καταλαβαίνετε;» είπε ο ηλικιωμένος άντρας. «Αυτή η σύντομη
ανακοίνωση που μόλις ακούσατε από τα χείλη του Κρις Χάρπερ, η οποία
πέρασε στα ψιλά όταν δόθηκε, είναι η σημαντικότερη συνέντευξη Τύπου στην
ιστορία της NASA». Έκανε παύση. «Η λύση που τόσο βολικά δόθηκε στο
πρόβλημα του λογισμικού του δορυφόρου είναι αυτή που επέτρεψε στον PODS
να κάνει την ανακάλυψη του μετεωρίτη».
Ο Σέξτον προσπάθησε να καταλάβει τη λογική του συνομιλητή του. Κι εσύ
νομίζεις ότι είπε ψέματα; «Αν ο Χάρπερ είπε ψέματα και το λογισμικό του
δορυφόρου στην πραγματικότητα δε λειτουργεί, τότε πώς στο διάβολο βρήκε η
NASA το μετεωρίτη;»
Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε. «Ακριβώς».

77
Ο ΣΤΟΛΟΣ του αμερικάνικού στρατού από αεροσκάφη που είχαν
κατασχεθεί κατά τη διάρκεια συλλήψεων εμπόρων ναρκωτικών αποτελούνταν
από καμιά δωδεκαριά ιδιωτικά τζετ, μεταξύ των οποίων τρία
ανακατασκευασμένα G4, που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά
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υψηλόβαθμων αξιωματικών του στρατού. Πριν από μισή (δρα, ένα από εκείνα
τα G4 είχε απογειωθεί από το διάδρομο της αεροπορικής βάσης Θούλη, είχε
κατορθώσει να περάσει την καταιγίδα και τώρα πετούσε με τη μέγιστη
ταχύτητα στο νυχτερινό καναδικό ουρανό με κατεύθυνση την Ουάσινγκτον. Η
Ρέιτσελ Σέξτον, ο Μάικλ Τόλαντ και ο Κόρκι Μάρλινσον είχαν την οκταθέσια
καμπίνα στη διάθεση τους, θυμίζοντας ατημέλητη αθλητική ομάδα με τις
ασορτί μπλε φόρμες και τα καπέλα που τους είχαν δώσει στο Charlotte.
Παρά το θόρυβο των κινητήρων του αεροπλάνου, ο Κόρκι Μάρλινσον
κοιμόταν στις πίσω θέσεις. Ο Τόλαντ καθόταν πιο μπροστά· φαινόταν
εξαντλημένος και κοιτούσε αφηρημένα από το παράθυρο τη θάλασσα. Η
Ρέιτσελ ήταν δίπλα του, ξέροντας ότι δε θα μπορούσε να κοιμηθεί ακόμη κι αν
τη νάρκωναν. Γυρόφερνε στο μυαλό της το μυστήριο του μετεωρίτη, καθώς και
τη συζήτηση που είχε από το νεκρό δωμάτιο του υποβρυχίου με τον Πίκερινγκ.
Πριν να κλείσουν, ο Πίκερινγκ είχε δώσει στη Ρέιτσελ δύο ακόμη ανησυχητικές
πληροφορίες.
Πρώτον, η Μάρτζορι Τεντς ισχυριζόταν ότι είχε στα χέρια της μια
βιντεοκασέτα με την ενημέρωση του προσωπικού του Λευκού Οίκου (οπό την
ίδια τη Ρέιτσελ και απειλούσε τώρα να τη χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό
στοιχείο, αν η Ρέιτσελ επιχειρούσε να ανακαλέσει τα όσα είχε αρχικά πει
σχετικά με την αυθεντικότητα της ανακάλυψης. Η πληροφορία αυτή ήταν
ιδιαίτερα δυσάρεστη, επειδή η Ρέιτσελ είχε τονίσει στον Ζακ Χέρνεϊ ότι τα
σχόλιά της προς τους συνεργάτες του δε θα έπρεπε να βγουν από το Λευκό
Οίκο. Προφανώς ο Ζακ Χέρνεϊ είχε αγνοήσει το αίτημά της.
Η δεύτερη ανησυχητική πληροφορία αφορούσε ένα ντιμπέιτ που είχε
οργανώσει το CNN και στο οποίο είχε συμμετάσχει ο πατέρας της, νωρίτερα το
ίδιο απόγευμα. Από ό,τι πληροφορήθηκε, η Μάρτζορι Τεντς είχε κάνει μία από
τις σπάνιες εμφανίσεις της και είχε παρασύρει αριστοτεχνικά. το γερουσιαστή
στο να δηλώσει απερίφραστα τη θέση του κατά της NASA. Η πιο
ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια όμως ήταν πως η Τεντς είχε παγιδέψει τον πατέρα
της ώστε να δηλώσει με άκομψο τρόπο το σκεπτικισμό του σχετικά με το
ενδεχόμενο ανακάλυψης εξωγήινης ζωής.
Να του τρυπήσουν τη μύτη; Ο Πίκερινγκ της είπε ότι ο πατέρας της αυτό
ακριβώς είχε προσφερθεί να υποστεί αν ανακάλυπτε ποτέ η NASA εξωγήινη
ζωή. Η Ρέιτσελ αναρωτήθηκε πώς τον είχε καταφέρει η Μάρτζορι Τεντς να
ξεφουρνίσει αυτή την προφητική ατάκα. Ήταν φανερό ότι ο Λευκός Οίκος
σκηνοθετούσε προσεκτικά την κατάσταση, έστηνε τις παγίδες του και
ετοιμαζόταν για τον καταποντισμό του Σέξτον. Ο Πρόεδρος και η Μάρτζορι
Τεντς, σαν ομάδα κυνηγών της πολιτικής, έπαιρναν τις θέσεις τους για να
εξοντώσουν το θήραμά τους. Ενώ ο Πρόεδρος κρατούσε τις αποστάσεις, η
Τεντς είχε πλησιάσει, κυκλώνοντας το γερουσιαστή, φέρνοντάς τον με
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ευφυέστατο τρόπο στο σημείο όπου ο Χέρνεϊ θα του κατάφερνε το τελειωτικό
χτύπημα.
Ο Πρόεδρος είχε πει στη Ρέιτσελ ότι είχε ζητήσει από τη NASA να αναβάλει
την ανακοίνωση της ανακάλυψης προκειμένου να τους δοθεί ο χρόνος να
επαληθεύσουν την ακρίβεια των δεδομένων. Η Ρέιτσελ συνειδητοποιούσε τώρα
ότι προέκυπταν και άλλα πλεονεκτήματα από τη στάση αναμονής. Ο επιπλέον
χρόνος είχε δώσει στο Λευκό Οίκο το περιθώριο να σερβίρει στο γερουσιαστή
το σκοινί για να πάει να κρεμαστεί μόνος του.
Η Ρέιτσελ δεν αισθανόταν καμία συμπάθεια για τον πατέρα της, όμως τώρα
αντιλαμβανόταν ότι κάτω από το ζεστό και φιλικό προσωπείο του Ζακ Χέρνεϊ
κρυβόταν ένας αδίστακτος καρχαρίας. Δεν ήταν δυνατό να γίνεις ο ισχυρότερος
άνθρωπος του πλανήτη αν δεν έχεις φονικά ένστικτα. Το ερώτημα ήταν αν ο
συγκεκριμένος καρχαρίας ήταν αθώος και αμέτοχος ή ένας από τους
εγκεφάλους αυτής της ιστορίας.
Η Ρέιτσελ σηκώθηκε όρθια για να ξεμουδιάσει. Καθώς βημάτιζε πάνω κάτω
στην καμπίνα, ένιωσε εκνευρισμό: τα κομμάτια του παζλ έμοιαζαν τελείως
ασύνδετα και αντιφατικά. Ο Πίκερινγκ, με τη χαρακτηριστική ωμή λογική του,
είχε συμπεράνει ότι ο μετεωρίτης πρέπει να ήταν κατασκευασμένος. Ο Κόρκι
και ο Τόλαντ, βασιζόμενοι σε επιστημονικά στοιχεία, επέμεναν ότι ο
μετεωρίτης ήταν αυθεντικός. Όσο για την ίδια, το μόνο που ήξερε ήταν αυτό
που είχε δει: έναν καμένο εξωτερικά, απολιθωμένο βράχο να ανασύρεται από
τον πάγο.
Τώρα, περνώντας δίπλα από τον Κόρκι, στράφηκε και κοίταξε τον
αστροφυσικό, φανερά καταταλαιπωρημένο από την απίστευτη περιπέτειά τους
στον παγετώνα. Το πρήξιμο στο μάγουλο του είχε αρχίσει να υποχωρεί και τα
ράμματα είχαν κλείσει το τραύμα. Κοιμόταν ροχαλίζοντας, ενώ τα κοντόχοντρα
δάχτυλά του κρατούσαν σφιχτά το δισκοειδές δείγμα του μετεωρίτη όπως τα
μωρά κρατούν την άκρη της κουβέρτας τους.
Η Ρέιτσελ έσκυψε και πήρε μαλακά το δείγμα του μετεωρίτη από τα χέρια
του. Το κράτησε ψηλά, παρατηρώντας ξανά τα απολιθώματα. Διάγραψε όλες
τις υποθέσεις, είπε στον εαυτό της, πιέζοντας τον να αναδιοργανώσει τις
σκέψεις του. Επανάλαβε την αλυσίδα τεκμηρίωσης. Ήταν ένα παλιό τέχνασμα
που χρησιμοποιούσαν στην υπηρεσία της. Η επανασύνθεση των αποδείξεων
ήταν μια διαδικασία γνωστή ως «μηδενική βάση», κάτι που εφάρμοζαν όλοι οι
αναλυτές δεδομένων όταν τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους δεν έδιναν
απόλυτα λογικό αποτέλεσμα.
Επανασύνθεσε ης αποδείξεις.
Άρχισε να βηματίζει ξανά.
Η πέτρα αυτή συνιστά απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής;
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Απόδειξη, όπως γνώριζε καλά, ήταν ένα συμπέρασμα βασισμένο σε μια
πυραμίδα γεγονότων, μια ευρεία βάση αποδεκτών πληροφοριών στις οποίες
οικοδομούνταν πιο συγκεκριμένες θέσεις.
Διάγραψε όλες τις βασικές υποθέσεις. Ξεκίνησε από την αρχή.
Τι έχουμε στα χέρια μας;
Μια πέτρα.
Σκέφτηκε καλά αυτή την πρώτη πληροφορία. Μια πέτρα. Μια πέτρα με
απολιθωμένα έμβια όντα. Επέστρεψε στο μπροστινό μέρος της Καμπίνας και
κάθισε δίπλα στον Μάικλ Τόλαντ.
«Μάικ, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι».
Ο Τόλαντ στράφηκε και την κοίταξε· έδειχνε αφηρημένος, προφανώς
βυθισμένος στις σκέψεις του. «Παιχνίδι;»
Του έδωσε το δείγμα του μετεωρίτη. «Ας πούμε ότι βλέπεις αυτή την πέτρα
για πρώτη φορά. Δε σου έχω πει τίποτα σχετικά με το πού ή πώς βρέθηκε. Τι θα
μου έλεγες;»
Ο Τόλαντ αναστέναξε κακόκεφα. «Κοίτα να δεις σύμπτωση. Μόλις μου
πέρασε από το μυαλό μια παράξενη ιδέα...»
Εκατοντάδες μίλια πίσω από τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ, ένα αεροσκάφος με
περίεργο σχήμα πετούσε χαμηλά, σκίζοντας τον αέρα προς τα δυτικά πάνω από
τον απέραντο ωκεανό. Μέσα στο αεροσκάφος, οι άντρες της Δύναμης Δέλτα
ήταν σιωπηλοί. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τους απέσυραν εκτάκτως από
κάποια τοποθεσία, όμως ποτέ με τέτοιο τρόπο.
Ο ελεγκτής τους ήταν έξω φρενών.
Νωρίτερα ο Δέλτα Ένα είχε ενημερώσει τον ελεγκτή ότι μια σειρά
απρόβλεπτων γεγονότων στις τράπεζες πάγου είχε υποχρεώσει την ομάδα του
να χρησιμοποιήσει βία — βία που είχε καταλήξει στη δολοφονία τεσσάρων
πολιτών, μεταξύ των οποίων η Ρέιτσελ Σέξτον και ο Μάικλ Τόλαντ.
Ο ελεγκτής είχε σοκαριστεί. Η εξόντωση ατόμων, παρότι αποτελούσε
εγκεκριμένη ύστατη λύση, προφανώς δεν ήταν μέρος του σχεδίου του.
Αργότερα η δυσαρέσκεια του ελεγκτή για τις δολοφονίες εξελίχτηκε σε
απροκάλυπτη οργή, όταν πληροφορήθηκε ότι οι ενέργειες των στρατιωτών δεν
είχαν καταλήξει στο αναμενόμενο αποτέλεσμα.
«Η ομάδα σου απέτυχε!» δήλωσε βράζοντας από θυμό· ο ανδρόγυνος τόνος
της συσκευής κρυπτογράφησης δεν μπορούσε να καλύψει την οργή του. «Τρεις
από τους τέσσερις στόχους σας είναι ακόμη ζωντανοί!»
Αδύνατο! είχε σκεφτεί ο Δέλτα Ένα. «Μα τους είδαμε με τα ίδια μας τα
μάτια...»
«Ήρθαν σε επικοινωνία με κάποιο υποβρύχιο κι αυτή τη στιγμή βρίσκονται
καθ' οδόν προς την Ουάσινγκτον».
«Τι;»

[258]

Ο τόνος του ελεγκτή ήταν ανθρώπου έτοιμου να κάνει φόνο. «Άκουσέ με
προσεκτικά. Θα δώσω νέες διαταγές. Κι αυτή τη φορά δε θα αποτύχετε».

78
Ο ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ ΣΕΞΤΟΝ είχε αρχίσει να νιώθει μια αναλαμπή ελπίδας,
ενώ συνόδευε τον απρόσμενο επισκέπτη του στο ασανσέρ. Ο επικεφαλής του
SFF, όπως αποδείχτηκε τελικά, δεν είχε έρθει για να τον επιπλήξει, αλλά,
αντίθετα, για να τον εμψυχώσει και να του πει ότι ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει
ακόμη.
Η πανοπλία της NASA ίσως αποδεικνυόταν ελαττωματική.
Η βιντεοκασέτα με την παράξενη συνέντευξη Τύπου της διαστημικής
υπηρεσίας έπεισε τον Σέξτον ότι ο ηλικιωμένος άντρας είχε δίκιο: ο Κρις
Χάρπερ, ο διευθυντής της αποστολής PODS, έλεγε ψέματα. Γιατί όμως; Και αν
η NASA δεν έλυσε ποτέ το πρόβλημα με το λογισμικό τον δορυφόρου, τότε
πώς ανακάλυψε το μετεωρίτη;
Καθώς προχωρούσαν προς το ασανσέρ, ο ηλικιωμένος άντρας είπε:
«Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στη λύση ενός
μυστηρίου είναι η άκρη του νήματος. Ίσως μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο
να πλήξουμε την επιτυχία της NASA εκ των έσω. Να δημιουργήσουμε
αμφιβολίες. Ποιος ξέρει πού θα μας οδηγήσει αυτό;» Κάρφωσε το κουρασμένο
βλέμμα του στον Σέξτον. «Δεν είμαι έτοιμος να ξαπλώσω και να περιμένω να
με θάψουν, κύριε γερουσιαστά. Πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει και για εσάς».
«Ασφαλώς», είπε ο Σέξτον, κατορθώνοντας να ακουστεί αποφασιστικός.
«Έχουμε φτάσει πολύ κοντά».
«Ο Κρις Χάρπερ είπε ψέματα όταν ανακοίνωσε ότι λύθηκε το πρόβλημα με
το δορυφόρο», είπε ο άντρας μπαίνοντας στο ασανσέρ. «Πρέπει να μάθουμε το
γιατί».
«Θα εξασφαλίσω αυτή την πληροφορία το συντομότερο δυνατό», απάντησε
ο Σέξτον. Έχω το κατάλληλο άτομο.
«Ωραία. Το μέλλον σας εξαρτάται από αυτό».
Καθώς ο γερουσιαστής επέστρεφε στο διαμέρισμα του, το βήμα του ήταν πιο
ελαφρύ, το μυαλό του πιο καθαρό. Η NASA είπε ψέματα για το δορυφόρο. Το
μόνο ερώτημα ήταν πώς μπορούσε να το αποδείξει.
Το μυαλό του είχε πάει ήδη στην Γκάμπριελ Ας. Δεν ήξερε πού βρισκόταν η
βοηθός του εκείνη τη στιγμή, όμως ήταν σίγουρος ότι η νεαρή γυναίκα
αισθανόταν χάλια. Σίγουρα είχε παρακολουθήσει τη συνέντευξη Τύπου και
τώρα στεκόταν σε κάποιο περβάζι έτοιμη να ριχτεί στο κενό. Η πρότασή της να
αναδειχτεί το ζήτημα της NASA σε κεντρικό άξονα της προεκλογικής
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εκστρατείας του Σέξτον είχε αποδειχτεί το μεγαλύτερο λάθος στην πολιτική
καριέρα του γερουσιαστή.
Μου χρωστάει, σκέφτηκε ο Σέξτον. Και το ξέρει.
Η Γκάμπριελ είχε αποδείξει ήδη ότι είχε τον τρόπο να εξασφαλίζει μυστικά
της NASA. Έχει άνθρωπο μέσα, σκέφτηκε ο Σέξτον. Εδώ και βδομάδες
κατόρθωνε να εξασφαλίζει πληροφορίες που μόνο η NASA μπορούσε να τις
έχει. Η Γκάμπριελ είχε διασυνδέσεις που δεν του είχε αποκαλύψει.
Διασυνδέσεις που μπορούσε να τις αξιοποιήσει για να εξασφαλίσει τις
πληροφορίες για το δορυφόρο. Εκτός αυτού, απόψε η κοπέλα είχε επιπλέον
κίνητρο. Είχε ένα χρέος να ξεπληρώσει, και ο Σέξτον υποψιαζόταν ότι θα έκανε
τα πάντα για να κερδίσει ξανά την εύνοιά του.
Έφτασε στην είσοδο του διαμερίσματος του και ο φρουρός του τον
χαιρέτησε με ένα νεύμα. «Καλησπέρα, κύριε γερουσιαστά. Ελπίζω να έκανα
καλά που άφησα νωρίτερα την Γκάμπριελ να περάσει. Είπε ότι ήταν απόλυτη
ανάγκη να σας μιλήσει».
Ο Σέξτον κοντοστάθηκε. «Ορίστε;»
«Την κυρία Ας. Είχε κάποιες σημαντικές πληροφορίες να σας δώσει όταν
ήρθε νωρίτερα. Γι' αυτό την άφησα να μπει».
Ο Σέξτον ένιωσε το σώμα του να μυρμηγκιάζει. Κοίταξε την πόρτα του
διαμερίσματός του. Τι στο διάβολο λέει αυτός;
Η έκφραση του φρουρού άλλαξε· φάνηκε μπερδεμένος και ανήσυχος. «Κύριε
γερουσιαστά, είστε καλά; θυμάστε, σωστά; Η Γκάμπριελ ήρθε την ώρα που
είχατε τη συνάντηση. Σας μίλησε, έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί, πρέπει να σας
μίλησε. Έμεινε μέσα αρκετή ώρα».
Ο Σέξτον τον κοίταξε για μια ατέλειωτη στιγμή, νιώθοντας το σφυγμό του να
καλπάζει. Αυτός ο ηλίθιος άφησε την Γκάμπριελ να μπει στο διαμέρισμα την
ώρα που είχα μυστική συνάντηση με το SFF; Έμεινε αρκετή ώρα μέσα και μετά
έφυγε χωρίς να πει λέξη; Ποιος ξέρει τι είχε κρυφακούσει. Καταπίνοντας το
θυμό του, χαμογέλασε προσποιητά στο φρουρό του. «Α, ναι! Συγνώμη. Είμαι
πολύ κουρασμένος. Ήπια και ένα δυο ποτάκια. Πράγματι, μίλησα με την κυρία
Ας. Καλά έκανες και την άφησες να περάσει».
Ο φρουρός έδειξε ανακουφισμένος.
«Μήπως σου είπε πού θα πήγαινε μετά από εδώ;»
Εκείνος ένευσε αρνητικά. «Ήταν πολύ βιαστική».
«Εντάξει, ευχαριστώ».
Ο Σέξτον μπήκε στο διαμέρισμά του βράζοντας από θυμό. Τόσο δυσνόητες
ήταν οι οδηγίες που έδωσα; Κανένας επισκέπτης! Υποχρεωτικά έπρεπε να
υποθέσει ότι, εφόσον η Γκάμπριελ βρισκόταν στο διαμέρισμα ποιος ξέρει πόση
ώρα και τελικά έφυγε χωρίς να πει λέξη, πρέπει να είχε ακούσει πράγματα που
δεν προορίζονταν για τα αφτιά της. Απόψε βρέθηκε να τύχει κι αυτό;
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Ο γερουσιαστής Σέξτον ήξερε ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δεν
έπρεπε να χάσει την εμπιστοσύνη της Γκάμπριελ Ας· οι γυναίκες γίνονταν
εκδικητικές και έκαναν ανοησίες όταν ένιωθαν εξαπατημένες. Ο Σέξτον έπρεπε
να τη φέρει πίσω. Απόψε, περισσότερο από ποτέ, τη χρειαζόταν στο
στρατόπεδο του.

79
Στον ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΦΟ των τηλεοπτικών στούντιο του ABC, η Γκάμπριελ
Ας καθόταν μόνη στο γραφείο της Γιολάντα και κοιτούσε το χαλί που είχε
αρχίσει να ξεφτίζει. Αν υπήρχε κάτι που την έκανε να νιώθει περήφανη για τον
εαυτό της, ήταν το σωστό της ένστικτο και το ότι ήξερε ποιον μπορούσε να
εμπιστευτεί και ποιον όχι. Τώρα, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια,
αισθανόταν μόνη, αβέβαιη για το πού να στραφεί.
Ο ήχος του κινητού της την έκανε να σηκώσει το βλέμμα της από το χαλί.
Διστακτικά, απάντησε στο τηλέφωνο. «Γκάμπριελ Ας».
«Γκάμπριελ, εγώ είμαι».
Αναγνώρισε αμέσως τη φωνή του γερουσιαστή Σέξτον, αν και ακουγόταν
απρόσμενα ψύχραιμος μετά από όσα είχαν συμβεί.
«Πέρασα δύσκολη βραδιά εδώ», είπε, «γι' αυτό άφησέ με να σου πω αυτά
που θέλω. Είμαι σίγουρος ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη Τύπου του
Προέδρου. Τίποτα, ρίξαμε τελείως λάθος χαρτιά στο τραπέζι. Κοντεύω να
σκάσω. Εσύ τώρα μάλλον κατηγορείς τον εαυτό σου. Μην το κάνεις. Ποιος θα
μπορούσε να το φανταστεί; Δε φταις εσύ. Τέλος πάντων, άκουσε με. Νομίζω
ότι ίσως υπάρχει κάποιος τρόπος να σταθούμε ξανά στα πόδια μας».
Η Γκάμπριελ σηκώθηκε όρθια, αδυνατώντας να φανταστεί σε τι θα
μπορούσε να αναφέρεται ο Σέξτον. Σίγουρα δεν ήταν αυτή η αντίδραση που
περίμενε.
«Είχα μια συνάντηση απόψε», είπε ο Σέξτον, «με εκπροσώπους ιδιωτικών
αεροδιαστημικών εταιριών και...»
«Σοβαρά;» πετάχτηκε η Γκάμπριελ, που έμεινε εμβρόντητη ακούγοντάς τον
να το ομολογεί. «Θέλω να πω... δεν είχα ιδέα».
«Ναι, τίποτα το σοβαρό. Θα σου είχα ζητήσει να είσαι κι εσύ, αλλά αυτοί οι
τύποι είναι κάπως επιφυλακτικοί. Κάποιοι από αυτούς έδωσαν χρήματα για την
προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν είναι κάτι που θέλουν να το διαφημίζουν».
Η Γκάμπριελ ένιωσε όλα της τα επιχειρήματα να καταρρίπτονται. «Μα... δεν
είναι παράνομο;»
«Παράνομο; Και βέβαια όχι! Όλες οι δωρεές είναι κάτω από το πλαφόν των
δύο χιλιάδων δολαρίων. Μικροποσά. Ουσιαστικά δε μου προσφέρουν τίποτα,
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όμως εγώ κάθομαι και ακούω τα παράπονά τους. Πες το, αν θες, επένδυση για
το μέλλον. Δεν το συζητάω επειδή, ειλικρινά, η όλη κατάσταση είναι
παρεξηγήσιμη. Αν το έπαιρνε είδηση ο Λευκός Οίκος, θα το μετέτρεπε σε
δήθεν πολιτικό σκάνδαλο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Τηλεφώνησα για να σου πω ότι, μετά την αποψινή συνάντηση, μίλησα με τον
επικεφαλής του SFF...»
Για αρκετά δευτερόλεπτα, παρότι ο Σέξτον συνέχιζε να μιλάει, το μόνο που
αισθανόταν η Γκάμπριελ ήταν το αίμα της να μαζεύεται στο πρόσωπό της και
να το κάνει κατακόκκινο από ντροπή. Χωρίς να τον έχει πιέσει στο ελάχιστο, ο
γερουσιαστής είχε παραδεχτεί ότι συνάντησε απόψε κάποιους εκπροσώπους
ιδιωτικών αεροδιαστημικών εταιρειών. Απολύτως νόμιμα. Και να σκεφτεί
κανείς τι κόντεψε να κάνει αυτή! Δόξα τω Θεώ που την εμπόδισε η Γιολάντα.
Παραλίγο να πέσω στην παγίδα Μάρτζορι Τεντς.
«...και έτσι είπα στον επικεφαλής του SFF», έλεγε ο γερουσιαστής, «ότι ίσως
μπορέσεις να μας βρεις εσύ αυτή την πληροφορία».
Η Γκάμπριελ έστρεφε ξανά την προσοχή της σ' αυτά που της έλεγε ο Σέξτον.
«Εντάξει».
«Αναρωτιόμουν, μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις το άτομο που σου έδινε
τις πληροφορίες για τη NASA τους τελευταίους μήνες;»
Η Μάρτζορι Τεντς. Η Γκάμπριελ μόρφασε, ξέροντας ότι δε θα μπορούσε να
αποκαλύψει ποτέ στο γερουσιαστή ότι η πληροφοριοδότριά της είχε σκοπό από
την αρχή να την παγιδέψει. «Εεε... νομίζω πως ναι», είπε ψέματα.
«Ωραία. Χρειάζομαι να μου βρεις κάποιες πληροφορίες. Αμέσως».
Καθώς άκουγε αυτά που της ζητούσε, η Γκάμπριελ συνειδητοποίησε πόσο
πολύ είχε υποτιμήσει το γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον τον τελευταίο καιρό.
Είχε αρχίσει να παρακολουθεί την πορεία του από καιρό, και από τότε ο
γερουσιαστής είχε χάσει ένα μέρος της αίγλης του. Απόψε, όμως, όλα έγιναν
όπως πρώτα. Αντιμέτωπος με μια κατάσταση που φαινομενικά είχε καταφέρει
το τελειωτικό πλήγμα στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Σέξτον σχεδίαζε την
αντεπίθεσή του. Και παρότι ήταν η Γκάμπριελ εκείνη που τον είχε οδηγήσει σε
αυτή τη θέση, δεν την τιμωρούσε. Αντίθετα, της πρόσφερε τη δυνατότητα να
εξιλεωθεί.
Ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει την ευκαιρία να χαθεί.
Ό,τι κι αν χρειαζόταν να κάνει.
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Ο ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΠΙΚΕΡΙΝΓΚ κοιτούσε αφηρημένος από το παράθυρο του
γραφείου του τα μακρινά φώτα της οδικής αρτηρίας Λίσμπεργκ. Τη σκεφτόταν
συχνά όταν στεκόταν εδώ πάνω, μόνος, στην κορυφή του κόσμου.
Με τόση εξουσία στα χέρια μου... και δεν μπόρεσα να τη σώσω.
Η κόρη του Πίκερινγκ, η Νταϊάνα, είχε σκοτωθεί στην Ερυθρά θάλασσα, ενώ
υπηρετούσε σε ένα μικρό συνοδευτικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού, όπου
εκπαιδευόταν για να γίνει πλοηγός. Το πλοίο της βρισκόταν αγκυροβολημένο
σε ασφαλές λιμάνι ένα ηλιόλουστο απόγευμα, όταν αυτοσχέδια ψαρόβαρκα
φορτωμένη με εκρηκτικά και κινούμενη από δύο τρομοκράτες σε αποστολή
αυτοκτονίας διέσχισε με μικρή ταχύτητα το λιμάνι και ανατινάχτηκε μόλις ήρθε
σε επαφή με το πολεμικό σκάφος. Η Νταϊάνα Πίκερινγκ και δεκατρείς ακόμη
νεαροί Αμερικανοί ναύτες σκοτώθηκαν εκείνη τη μέρα.
Το χτύπημα ήταν τρομερό για τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Για ολόκληρες
βδομάδες ήταν ένα ανθρώπινο ράκος. Όταν διαπιστώθηκε ότι υπεύθυνος για
την τρομοκρατική επίθεση ήταν ένας γνωστός πυρήνας, τα μέλη του οποίου
αναζητούσε χωρίς επιτυχία η CIA επί χρόνια, η οδύνη του Πίκερινγκ
μετατράπηκε σε οργή. Έξαλλος, πήγε στο αρχηγείο της CIA και απαίτησε
εξηγήσεις.
Οι εξηγήσεις που του δόθηκαν τον συγκλόνισαν.
Αποδείχτηκε ότι η CIA ήταν έτοιμη να επιτεθεί σε αυτό τον πυρήνα μήνες
νωρίτερα και απλώς περίμενε τις δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης
ώστε να μπορέσει να οργανώσει ένα χτύπημα ακριβείας στο ορεινό κρησφύγετο
των τρομοκρατών στο Αφγανιστάν. Οι φωτογραφίες εκείνες είχε σχεδιαστεί να
ληφθούν από ένα δορυφόρο του NRO αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με
την κωδική ονομασία Vortex 2, το δορυφόρο που εξερράγη στη βάση
εκτόξευσης μαζί με τον πύραυλο της NASA που τον μετέφερε. Εξαιτίας του
ατυχήματος αυτού, η επίθεση της CIA είχε αναβληθεί και τώρα η Νταϊάνα
Πίκερινγκ ήταν νεκρή.
Η λογική του Πίκερινγκ του έλεγε ότι η NASA δεν ήταν άμεσα υπεύθυνη,
όμως η καρδιά του είχε δυσκολευτεί να συγχωρέσει. Η έρευνα που έγινε για να
βρεθούν τα αίτια της έκρηξης του πυραύλου αποκάλυψε ότι οι μηχανικοί της
NASA που ήταν υπεύθυνοι για το σύστημα έγχυσης καυσίμων είχαν
αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουν κατώτερης ποιότητας υλικά σε μια
προσπάθεια να μην υπερβούν cd προϋπολογισμό του έργου.
«Για τις μη επανδρωμένες πτήσεις», εξήγησε ο Λόρενς Έκστρομ σε μια
συνέντευξη Τύπου, «πρώτη μέριμνα της NASA είναι η εξοικονόμηση πόρων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Το θέμα
θα μας απασχολήσει».
Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Η Νταϊάνα Πίκερινγκ ήταν νεκρή.
Επιπλέον, επειδή ο κατασκοπευτικός δορυφόρος ήταν απόρητος, ο κόσμος
δεν έμαθε ποτέ ότι η NASA είχε καταστρέψει ένα πρόγραμμα του NRO αξίας
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1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μαζί με αυτό, έμμεσα, τις ζωές αρκετών
Αμερικανών.
«Κύριε διευθυντά;» Η φωνή της γραμματέως του ακούστηκε από το σύστημα
ενδοεπικοινωνίας αιφνιδιάζοντας τον. «Έχετε τηλεφώνήμα στη γραμμή ένα. Η
Μάρτζορι Τεντς».
Ο Πίκερινγκ κούνησε το κεφάλι του για να συνέλθει και κοίταξε το
τηλέφωνό του. Ξανά; Το φωτάκι δίπλα στη γραμμή ένα έμοιαζε να
αναβοσβήνει με νευρική βιασύνη. Ο Πίκερινγκ συνοφρυώθηκε, αλλά σήκωσε
το ακουστικό.
«Πίκερινγκ».
Η Τεντς ακουγόταν έτοιμη να εκραγεί. «Τι σας είπε;»
«Παρακαλώ;»
«Η Ρέιτσελ Σέξτον επικοινώνησε μαζί σας. Τι σας είπε; Βρισκόταν σε
υποβρύχιο, αν είναι ποτέ δυνατό! Εξηγήστε μου τι συνέβη!»
Ο Πίκερινγκ κατάλαβε αμέσως ότι θα ήταν αδύνατο να αρνηθεί το γεγονός.
Η Τεντς έκανε καλά τη δουλειά της. Δεν περίμενε να γνωρίζει την ανάμειξη του
Charlotte, όμως φαίνεται ότι η σύμβουλος του Προέδρου είχε πιέσει τους
κατάλληλους ανθρώπους και είχε πάρει κάποιες απαντήσεις. «Η κυρία Σέξτον
επικοινώνησε μαζί μου, ναι».
«Κανονίσατε να την παραλάβουν από το υποβρύχιο. Και δε μου
τηλεφωνήσατε;»
«Φρόντισα για τη μεταφορά της. Σωστά». Δύο ώρες απέμεναν μέχρι την
προγραμματισμένη άφιξη της Ρέιτσελ Σέξτον, του Μάικλ Τόλαντ και του
Κόρκι Μάρλινσον στη γειτονική αεροπορική βάση Μπόλινγκ.
«Και επιλέξατε να μη με ενημερώσετε;»
«Η Ρέιτσελ Σέξτον μού αποκάλυψε ορισμένα ιδιαίτερα ανησυχητικά
στοιχεία».
«Σχετικά με την αυθεντικότητα του μετεωρίτη... και κάποια δολοφονική
επίθεση εναντίον της;» «Μεταξύ άλλων». «Προφανώς, λέει ψέματα».
«Γνωρίζετε ότι είναι μαζί με άλλα δύο άτομα που επιβεβαιώνουν τα όσα
ισχυρίζεται;»
Η Τεντς δεν απάντησε αμέσως. «Ναι. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Ο
Λευκός Οίκος προβληματίζεται ιδιαίτερα από τους ισχυρισμούς τους».
«Ο Λευκός Οίκος; Ή εσείς προσωπικά;» Ο τόνος της έγινε κοφτερός σαν
ξυράφι. «Στο βαθμό που σας αφορά, κύριε διευθυντά, απόψε αυτό δεν έχει
καμία διαφορά».
Ο Πίκερινγκ δεν εντυπωσιάστηκε. Γνώριζε καλά τους υπερόπτες πολιτικούς
και τους παρατρεχάμενούς τους, που επιχειρούσαν να βρουν πατήματα στην
κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. Ελάχιστοι είχαν τόσο επιθετική στάση
όσο η Μάρτζορι Τεντς. «Γνωρίζει ο Πρόεδρος ότι μου τηλεφωνείτε;»
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«Ειλικρινά, κύριε διευθυντά, μου προκαλεί κατάπληξη το ότι είστε
διατεθειμένος να ασχοληθείτε με τέτοιους παράλογους ισχυρισμούς». Δεν
απάντησες στην ερώτηση μου. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο σοβαρό λόγο
που αυτοί οι άνθρωποι θα έλεγαν ψέματα. Είμαι υποχρεωμένος να υποθέσω ότι
λένε την αλήθεια ή ότι έχουν κάνει λάθος, χωρίς ωστόσο να έχουν δόλο».
«Λάθος; Τη στιγμή που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν δολοφονική επίθεση;
Όταν λένε ότι εντόπισαν σφάλματα στα δεδομένα του μετεωρίτη που η NASA
δεν εντόπισε ποτέ; Σας παρακαλώ! Πρόκειται σαφώς για πολιτικό ελιγμό».
«Αν είναι έτσι, προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τα κίνητρα».
Η Τεντς αναστέναξε βαριά και χαμήλωσε τη φωνή της. «Κύριε διευθυντά,
εδώ έχουμε να κάνουμε με παράγοντες που ενδεχομένως αγνοείτε. Μπορούμε
να συζητήσουμε το θέμα εκτενώς κάποια άλλη στιγμή, όμως για την ώρα
πρέπει να μάθω που βρίσκεται η κυρία Σέξτον και οι άλλοι. Πρέπει να
ανακαλύψω τι συμβαίνει προτού δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα. Που
βρίσκονται;»
«Δε θα αισθανόμουν άνετα αν σας έδινα αυτή την πληροφορία. Θα σας
ενημερώσω μετά την άφιξή τους».
«Νομίζετε, θα βρίσκομαι εκεί για να τους υποδεχτώ όταν φτάσουν».
Εσύ και πόσοι μυστικοί πράκτορες; αναρωτήθηκε ο Πίκερινγκ. «Αν σας
ενημερώσω για τον τόπο και το χρόνο της άφιξης τους, θα έχουμε όλοι την
ευκαιρία να συζητήσουμε σαν φίλοι ή έχετε σκοπό να βάλετε κάποιο ιδιωτικό
στρατό να τους συλλάβει;»
«Οι άνθρωποι αυτοί συνιστούν άμεση απειλή για τον Πρόεδρο. Ο Λευκός
Οίκος έχει κάθε δικαίωμα να τους θέσει υπό κράτηση και να τους ανακρίνει».
Ο Πίκερινγκ ήξερε ότι η Τεντς είχε δίκιο. Σύμφωνα με το άρθρο 18, εδάφιο
3056 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πράκτορες της Μυστικής
Υπηρεσίας είχαν το δικαίωμα να οπλοφορούν, να χρησιμοποιούν υπέρμετρη
βία και να προβαίνουν σε συλλήψεις «άνευ εντάλματος» απλώς και μόνο με
την υποψία ότι κάποιο πρόσωπο είχε διαπράξει ή σκόπευε να διαπράξει
έγκλημα ή οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εις βάρος του Προέδρου. Η υπηρεσία
ενεργούσε εν λευκώ. Συνήθως οι στόχοι της ήταν ενοχλητικοί χασομέρηδες έξω
από το Λευκό Οίκο και μαθητές που έστελναν απειλητικά μηνύματα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σκαρώνοντας φάρσες.
Ο Πίκερινγκ δεν είχε καμία αμφιβολία ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να
δικαιολογήσει τη σύλληψη της Ρέιτσελ Σέξτον και των άλλων δύο και την επ'
αόριστον κράτησή τους στα υπόγεια του Λευκού Οίκου. Θα ήταν μια
επικίνδυνη κίνηση, όμως η Τεντς σαφώς συνειδητοποιούσε την τεράστια
σημασία όσων διακυβεύονταν. Το ερώτημα ήταν τι θα συνέβαινε μετά, εφόσον
ο Πίκερινγκ επέτρεπε στην Τεντς να αναλάβει τον έλεγχο. Δεν είχε καμία
απολύτως διάθεση να το ανακαλύψει.
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«Θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε απερίφραστα η Τεντς,
«προκειμένου να προστατέψω τον Πρόεδρο από ψευδείς κατηγορίες. Ο
υπαινιγμός και μόνο ότι δεν έγιναν όλα όπως έπρεπε θα ρίξει βαριά σκιά στο
Λευκό Οίκο και στη NASA. Η Ρέιτσελ Σέξτον καταχράστηκε την εμπιστοσύνη
που της έδειξε ο Πρόεδρος κι εγώ δε σκοπεύω να τον δω να πληρώνει το
τίμημα».
«Και αν ζητήσω να επιτραπεί στην κυρία Σέξτον να παρουσιάσει τα
επιχειρήματα της ενώπιον επίσημης εξεταστικής επιτροπής;»
«Τότε θα αγνοούσατε μια ρητή προεδρική εντολή και θα της προσφέρατε
βήμα από το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια πολιτική αναταραχή!
Θα σας ρωτήσω μία ακόμη φορά, κύριε διευθυντά. Πού τους πηγαίνετε;»
Ο Πίκερινγκ αναστέναξε παρατεταμένα. Είτε έλεγε στη Μάρτζορι Τεντς ότι
το αεροπλάνο κατευθυνόταν στην αεροπορική βάση Μπόλινγκ είτε όχι, ήξερε
ότι η σύμβουλος του Προέδρου είχε τον τρόπο να το ανακαλύψει. Το ερώτημα
ήταν αν θα επέλεγε να το κάνει ή όχι. Η αποφασιστικότητα με την οποία του
μιλούσε τον έκανε να νιώσει ότι θα έκανε ό,τι περνούσε απ' το χέρι της. Η
Μάρτζορι Τεντς ήταν φοβισμένη.
«Μάρτζορι», είπε ο Πίκερινγκ, και ο τόνος της φωνής του δεν άφηνε
περιθώρια για παρεξηγήσεις. «Κάποιος μου λέει ψέματα. Γι' αυτό είμαι
βέβαιος. Είτε είναι η Ρέιτσελ Σέξτον και οι δύο πολίτες επιστήμονες είτε είσαι
εσύ. Πιστεύω ότι εσύ μου λες ψέματα».
Η Τεντς εξερράγη. «Πώς τολμάς...»
«Δεν είμαι άνθρωπος που καταλαβαίνει από φωνές, γι' αυτό μην κουράζεσαι.
Καλό θα ήταν να ξέρεις ότι έχω αδιαμφισβήτητες αποδείξεις πως η NASA και
ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσαν ανακριβή στοιχεία απόψε».
Ξαφνικά η Τεντς σώπασε.
Ο Πίκερινγκ την άφησε στην αγωνία της για λίγο. «Δεν επιδιώκω πολιτικό
σκάνδαλο, ούτε κι εσύ, φαντάζομαι. Όμως ειπώθηκαν ψέματα. Ψέματα που δεν
μπορώ να ανεχτώ. Αν θέλεις να σε βοηθήσω, πρέπει να αρχίσεις να είσαι
ειλικρινής μαζί μου».
Η Τεντς έδειξε να βρίσκει την πρόταση δελεαστική, αν και παρέμεινε
επιφυλακτική. «Αν είσαι τόσο βέβαιος ότι ακούστηκαν ψέματα, γιατί δεν είπες
τίποτα;»
«Δε επεμβαίνω σε πολιτικά ζητήματα».
Η Τεντς μουρμούρισε κάτι που ακούστηκε πολύ σαν «μαλακίες».
«Θέλεις να πεις, Μάρτζορι, ότι η ανακοίνωση που έκανε απόψε ο Πρόεδρος
ήταν απόλυτα ακριβής;»
Στην άλλη άκρη της γραμμής ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή.
Ο Πίκερινγκ ήξερε ότι την κρατούσε. «Άκουσε, ξέρουμε και οι δύο ότι αυτή
η υπόθεση είναι ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Όμως έχουμε ακόμη
περιθώρια αντίδρασης. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό».
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Η Τεντς δεν είπε τίποτα για αρκετά δευτερόλεπτα. Τελικά αναστέναξε.
«Καλύτερα να τα πούμε από κοντά».
Γκολ, σκέφτηκε ο Πίκερινγκ.
«Έχω κάτι που θέλω να δεις», είπε η Τεντς. «Και πιστεύω ότι αυτό το κάτι
θα ρίξει φως στην υπόθεση».
«Θα έρθω στο γραφείο σου».
«Όχι», του είπε εκείνη βιαστικά. «Είναι αργά. Η παρουσία σου εδώ θα
κινήσει υποψίες. Θα προτιμούσα το θέμα να μείνει μεταξύ μας».
Ο Πίκερινγκ κατάλαβε τι κρυβόταν πίσω από τα λόγια της. Ο Πρόεδρος δεν
έχει ιδέα. «Ευχαρίστως να έρθεις εδώ», είπε.
Η Τεντς ακούστηκε επιφυλακτική. «Ας συναντηθούμε κάπου διακριτικά».
Ο Πίκερινγκ δεν περίμενε κάτι διαφορετικό.
«Το Μνημείο Ρούζβελτ είναι ένα βολικό σημείο κοντά στο Λευκό Οίκο»,
είπε η Τεντς. «Θα είναι άδειο τέτοια ώρα».
Ο Πίκερινγκ το σκέφτηκε. Το Μνημείο Ρούζβελτ βρισκόταν ανάμεσα στα
Μνημεία Τζέφερσον και Λίνκολν, σε ένα απόλυτα ασφαλές σημείο της πόλης.
Ύστερα από μακρά παύση, ο Πίκερινγκ συμφώνησε.
«Σε μία ώρα», είπε η Τεντς κλείνοντας τη συνδιάλεξη. «Και να έρθεις
μόνος».
Αμέσως μόλις κατέβασε το ακουστικό, η Μάρτζορι Τεντς τηλεφώνησε στον
Έκστρομ, το διευθυντή της NASA. Η φωνή της ήταν σφιγμένη καθώς του
μετέφερε τα άσχημα νέα.
«Ο Πίκερινγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα».
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Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ ένιωσε τις ελπίδες της να αναπτερώνονται καθώς
στεκόταν στο γραφείο της Γιολάντα Κόουλ στην αίθουσα παραγωγής του ABC
και σχημάτιζε τον αριθμό των πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου.
Οι ισχυρισμοί που είχε προβάλει ο Σέξτον, εφόσον επιβεβαιώνονταν, θα
προκαλούσαν αναστάτωση. Η NASA είπε ψέματα για τον PODS; Η Γκάμπριελ
είχε παρακολουθήσει στην τηλεόραση τη συγκεκριμένη συνέντευξη Τύπου και
θυμόταν ότι κάτι της είχε φανεί παράξενο, όμως δεν είχε δώσει ιδιαίτερη
σημασία. Ο δορυφόρος αυτός δεν ήταν σημαντικό ζήτημα πριν από λίγες
βδομάδες. Απόψε όμως ο Ανιχνευτής Ανωμαλιών Πυκνότητας Πολικής
Τροχιάς εξελισσόταν σε μέγιστο ζήτημα.
Τώρα ο Σέξτον χρειαζόταν εσωτερική πληροφόρηση και τη χρειαζόταν
γρήγορα. Βασιζόταν στον «πληροφοριοδότη» της Γκάμπριελ Ας για να
εξασφαλίσει αυτές τις πληροφορίες. Η Γκάμπριελ είχε διαβεβαιώσει το
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γερουσιαστή ότι θα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Το πρόβλημα, φυσικά, ήταν
ότι ο πληροφοριοδότης της ήταν η Μάρτζορι Τεντς, που της ήταν εντελώς
άχρηστη. Θα έπρεπε να εξασφαλίσει τις πληροφορίες με άλλο τρόπο.
«Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου», είπε η φωνή στο ακουστικό.
Η Γκάμπριελ εξήγησε τι χρειαζόταν. Ο τηλεφωνητής της έδωσε τρεις
αριθμούς που ήταν καταχωρισμένοι στο όνομα Κρις Χάρπερ στην
Ουάσινγκτον. Η Γκάμπριελ δοκίμασε και τους τρεις.
Ο πρώτος αριθμός ανήκε σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Στον δεύτερο δεν
απάντησε κανείς. Κάλεσε τον τρίτο αριθμό και τώρα το τηλέφωνο χτυπούσε.
Μια γυναίκα απάντησε στο πρώτο κουδούνισμα. «Οικία Χάρπερ».
«Η κυρία Χάρπερ;» ρώτησε η Γκάμπριελ όσο πιο ευγενικά μπορούσε.
«Ελπίζω να μη σας ξύπνησα».
«Μα τι λέτε! Δε νομίζω να κοιμάται κανείς απόψε». Ακουγόταν
ενθουσιασμένη. Η Γκάμπριελ άκουγε την τηλεόραση να παίζει στο βάθος.
Κάποιο ρεπορτάζ για το μετεωρίτη. «Θέλετε να μιλήσετε με τον Κρις,
υποθέτω».
Ο σφυγμός της Γκάμπριελ δυνάμωσε. «Μάλιστα, κυρία μου».
«Δυστυχώς ο Κρις δε βρίσκεται εδώ. Έφυγε τρέχοντας για τη δουλειά
αμέσως μόλις τελείωσε η ομιλία του Προέδρου». Η γυναίκα γέλασε σιγανά.
«Φυσικά, αμφιβάλλω αν έχουν δουλειά τέτοια ώρα. Μάλλον κάποιο πάρτι
οργανώθηκε. Η ανακοίνωση τον εξέπληξε, ξέρετε. Όλους μας μας εξέπληξε. Το
τηλέφωνο μας δεν έχει σταματήσει να χτυπάει από τότε. Στοιχηματίζω πως όλα
τα παιδιά της NASA βρίσκονται ήδη εκεί».
«Στο συγκρότημα της Οδού Ε;» ρώτησε η Γκάμπριελ, υποθέτοντας ότι η
γυναίκα εννοούσε τα κεντρικά γραφεία της NASA».
«Ακριβώς. Πάρτε και μια καραμούζα».
«Ευχαριστώ. Θα τον ψάξω εκεί».
Η Γκάμπριελ έκλεισε το τηλέφωνο. Έτρεξε στην αίθουσα παραγωγής και
βρήκε τη Γιολάντα, η οποία μόλις τελείωνε με την ενημέρωση μιας ομάδας
ειδικών επιστημόνων που ετοιμάζονταν να κάνουν ενθουσιώδη σχόλια για το
μετεωρίτη.
Χαμογέλασε όταν είδε την Γκάμπριελ να έρχεται. «Φαίνεσαι καλύτερα»,
είπε. «Άρχισες να βλέπεις τα θετικά της υπόθεσης;»
«Μόλις μίλησα με το γερουσιαστή. Η αποψινή του συνάντηση δεν ήταν αυτό
που νόμιζα».
«Σου το είπα ότι η Τεντς σε έπαιζε. Πώς αντέδρασε ο γερουσιαστής στην
είδηση για το μετεωρίτη;»
«Καλύτερα από ό,τι περίμενα».
Η Γιολάντα έδειξε να εκπλήσσεται. «Κι εγώ που νόμιζα ότι θα έψαχνε
γέφυρα να πηδήξει».
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«Πιστεύει ότι ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η NASA».
Η Γιολάντα κάγχασε ενοχλημένη. «Μήπως δεν παρακολουθήσαμε την ίδια
συνέντευξη Τύπου; Πόσο περισσότερες αποδείξεις χρειάζεται κανείς;»
«Πηγαίνω στη NASA να τσεκάρω κάτι».
Τα φρύδια της Γιολάντα, περασμένα με μολύβι, υψώθηκαν σε ένδειξη
απορίας. «Το δεξί χέρι του Σέξτον σκοπεύει να εμφανιστεί στα κεντρικά της
NASA; Απόψε; Σου λένε τίποτα οι λέξεις "δημόσιος λιθοβολισμός";»
Η Γκάμπριελ μετέφερε στη Γιολάντα την υποψία του Σέξτον ότι ο Κρις
Χάρπερ, ο διευθυντής του τομέα PODS, είχε πει ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι
το πρόβλημα του λογισμικού εντοπισμού ανωμαλιών είχε αποκατασταθεί.
Ήταν φανερό ότι η Γιολάντα δεν το πίστευε. «Καλύψαμε εκείνη τη
συνέντευξη Τύπου, Γκαμπς, και παραδέχομαι ότι ο Χάρπερ ήταν κάπως εκείνο
το βράδυ, όμως η NASA είπε πως ήταν πολύ άρρωστος».
«Ο Σέξτον είναι πεπεισμένος ότι είπε ψέματα. Το ίδιο και κάποιοι άλλοι.
Ισχυροί άνθρωποι».
«Αν το λογισμικό εντοπισμού ανωμαλιών του δορυφόρου δεν
επισκευάστηκε, τότε πώς ο δορυφόρος εντόπισε το μετεωρίτη;»
Αυτό ακριβώς λέει και ο Σέξτον, σκέφτηκε η Γκάμπριελ. «Δεν ξέρω. Όμως ο
γερουσιαστής θέλει να του βρω κάποιες απαντήσεις».
Η Γιολάντα κούνησε το κεφάλι. «Ο Σέξτον σε στέλνει στο στόμα του λύκου
προσπαθώντας απελπισμένα να πιαστεί απ' τα μαλλιά του. Μην πας. Δεν του
χρωστάς τίποτα».
«Κατέστρεψα την εκστρατεία του».
«Η ατυχία κατέστρεψε την εκστρατεία του».
«Αν όμως ο γερουσιαστής έχει δίκιο και ο διευθυντής του τομέα PODS είπε
ψέματα...»
«Γλυκιά μου, αν ο διευθυντής του τομέα PODS είπε ψέματα σε ολόκληρο
τον κόσμο, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πει την αλήθεια σ' εσένα;»
Η Γκάμπριελ το είχε σκεφτεί αυτό και ήδη κατέστρωνε ένα σχέδιο. «Αν
βγάλω λαβράκι εκεί πέρα, θα σου τηλεφωνήσω».
Η Γιολάντα γέλασε ξερά. «Αν βγάλεις λαβράκι, να μου τρυπήσεις τη μύτη».
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ΞΕΧΝΑ Ο,ΤΙ ΞΕΡΕΙΣ γι' αυτό το δείγμα.
Ο Μάικλ Τόλαντ ήδη πάλευε με τις δικές του ανησυχητικές σκέψεις για το
μετεωρίτη, τώρα όμως, με τη Ρέιτσελ να κάνει παρόμοιες ερωτήσεις, είχε
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αρχίσει να προβληματίζεται ακόμη περισσότερο με την όλη υπόθεση. Κοίταξε
το κομμάτι της πέτρας που κρατούσε στο χέρι του.
«Πες ότι κάποιος σου την έδινε χωρίς να εξηγήσει πού τη βρήκε ή τι είναι.
Ποια θα ήταν τα συμπεράσματά σου;»
Η ερώτηση της Ρέιτσελ, όπως πολύ καλά ήξερε ο Τόλαντ, είχε βαρύτητα, κι
ωστόσο, ως άσκηση της αναλυτικής σκέψης, αποδείχτηκε ισχυρή. Έχοντας
απορρίψει όλα τα δεδομένα που του είχαν δοθεί με την άφιξή του στο
οικοσφαίριο, ήταν υποχρεωμένος να παραδεχτεί ότι τα συμπεράσματά του
σχετικά με τα απολιθώματα είχαν επηρεαστεί καταλυτικά από μια βασική
υπόθεση: ότι ο βράχος μέσα στον οποίο βρέθηκαν τα απολιθώματα ήταν
μετεωρίτης.
Κι αν ΔΕ μου είχαν πει για το μετεωρίτη; αναρωτήθηκε. Παρότι ακόμη δεν
μπορούσε να διανοηθεί οποιαδήποτε άλλη εξήγηση, ο Τόλαντ έδωσε στον
εαυτό του ένα περιθώριο, διαγράφοντας υποθετικά το δεδομένο του μετεωρίτη,
και όταν το έκανε, τα αποτελέσματα ήταν κάπως ανησυχητικά. Τώρα ο Τόλαντ
και η Ρέιτσελ, μαζί με τον αγουροξυπνημένο Κόρκι Μάρλινσον, συζητούσαν τα
διάφορα σενάρια.
«Δηλαδή, Μάικ», επανέλαβε η Ρέιτσελ με έντονο ύφος, «λες ότι αν κάποιος
σου έδινε αυτή την πέτρα με τα απολιθώματα, χωρίς καμία απολύτως εξήγηση,
θα συμπέραινες ότι ο βράχος είχε γήινη προέλευση».
«Φυσικά», απάντησε ο Τόλαντ. «Τι άλλο θα μπορούσα να υποθέσω; Είναι
πολύ πιο τραβηγμένο να ισχυριστείς ότι ανακάλυψες εξωγήινη ζωή από ό,τι να
ισχυριστείς ότι ανακάλυψες το απολίθωμα κάποιου γήινου είδους το οποίο
μέχρι τώρα παρέμενε άγνωστο. Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν δεκάδες νέα είδη
κάθε χρόνο».
«Ψείρες μήκους εξήντα εκατοστών;» ρώτησε επιτακτικά ο Κόρκι, που δε
φαινόταν να πείθεται. «θα υπέθετες ότι ένα τέτοιο έντομο ζει στη Γη;»
«Όχι τάρα, ίσως», απάντησε ο Τόλαντ, «όμως δεν είναι απαραίτητο να έχει
επιβιώσει το είδος μέχρι σήμερα. Είναι απολίθωμα. Έχει ηλικία εκατόν
ενενήντα εκατομμυρίων χρόνων. Μιλάμε για την Ιουρασική Περίοδο. Πολλά
από τα προϊστορικά είδη ήταν υπερμεγέθη πλάσματα που φαντάζουν
τρομακτικά όταν ανακαλύπτουμε τα απολιθωμένα υπολείμματά τους: τεράστια
φτερωτά ερπετά, δεινόσαυροι, πουλιά».
«Δε θέλω να ακουστώ αντιδραστικός, Μάικ», είπε ο Κόρκι, «όμως υπάρχει
ένα σοβαρό σφάλμα στο επιχείρημά σου. Τα προϊστορικά πλάσματα που μόλις
ανέφερες —δεινόσαυροι, ερπετά, πουλιά— έχουν εσωτερικούς σκελετούς,
γεγονός που επέτρεψε να φτάσουν σε μεγάλα μεγέθη παρά τη βαρύτητα της
Γης. Αυτό το απολίθωμα όμως...» Πήρε το δείγμα και το κράτησε ψηλά.
«Τούτα εδώ έχουν εξωσκελετούς. Είναι αρθρόποδα. Έντομα. Μόνος σου είπες
ότι ένα τόσο μεγάλο έντομο θα μπορούσε να έχει εξελιχτεί μόνο σε περιβάλλον
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χαμηλής βαρύτητας. Διαφορετικά ο εξωσκελετός θα είχε καταρρεύσει κάτω
από το ίδιο του το βάρος».
«Σωστά», είπε ο Τόλαντ. «Αυτό το είδος θα είχε καταρρεύσει κάτω από το
ίδιο του το βάρος αν ζούσε πάνω στη Γη».
Ο Κόρκι συνοφρυώθηκε ενοχλημένος. «Κοίτα, Μάικ, εκτός κι αν κάποιος
άνθρωπος των σπηλαίων είχε στήσει φάρμα ψειρών σε περιβάλλον
αντιβαρύτητας, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα ήταν δυνατό να συμπεράνεις
ότι ένα έντομο μήκους εξήντα εκατοστών θα μπορούσε να έχει γήινη
προέλευση».
Ο Τόλαντ χαμογέλασε μέσα του, βλέποντας ότι ο Κόρκι δεν καταλάβαινε μια
πολύ απλή υπόθεση. «Για την ακρίβεια, υπάρχει μία ακόμη πιθανότητα».
Κοίταξε το φίλο του στα μάτια. «Κόρκι, έχεις συνηθίσει να κοιτάς ψηλά.
Κοίταξε χαμηλά. Υπάρχει ένα πελώριο περιβάλλον αντιβαρύτητας εδώ στη Γη.
Και υπήρχε από την προϊστορική περίοδο».
Ο Κόρκι τον κοίταξε απορημένος. «Τι είναι αυτά που λες;»
Η Ρέιτσελ φάνηκε εξίσου έκπληκτη.
Ο Τόλαντ έδειξε από το παράθυρο τη φεγγαρόλουστη θάλασσα που
λαμπύριζε κάτω από το αεροπλάνο. «Ο ωκεανός».
Η Ρέιτσελ άφησε ένα σιγανό σφύριγμα. «Φυσικά».
«Το νερό είναι περιβάλλον χαμηλής βαρύτητας», εξήγησε ο Τόλαντ. «Τα
πάντα ζυγίζουν λιγότερο κάτω από το νερό. Ο ωκεανός επιτρέπει σε τεράστιους
εύθραυστους οργανισμούς να επιβιώνουν, πλάσματα που δε θα μπορούσαν να
υπάρξουν στη στεριά: μέδουσες, γιγάντια καλαμάρια, ρινομύραινες».
Ο Κόρκι συμφώνησε, αλλά δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει πίσω εύκολα.
«Ωραία, όμως στους προϊστορικούς ωκεανούς δεν έζησαν ποτέ γιγάντια
έντομα».
«Ασφαλώς και έζησαν. Για την ακρίβεια, ζουν ακόμη. Οι άνθρωποι τα τρώνε
καθημερινά. Στις περισσότερες χώρες θεωρούνται εκλεκτό έδεσμα».
«Μάικ, ποιος στην ευχή τρώει γιγαντιαία θαλάσσια έντομα;»
«Όποιος τρώει αστακούς, καβούρια και γαρίδες».
Ο Κόρκι έμεινε να τον κοιτάζει.
«Τα καρκινοειδή είναι στην ουσία γιγάντια θαλάσσια έντομα», εξήγησε ο
Τόλαντ. «Είναι υποκατηγορία του φύλου αρθρόποδα· οι ψείρες, τα καβούρια, οι
αράχνες, τα έντομα, οι ακρίδες, οι σκορπιοί, οι αστακοί, είναι όλα συγγενικά
είδη. Είναι είδη των οποίων τα μέλη και τα εξαρτήματα απαρτίζονται από
άρθρα και έχουν εξωσκελετούς».
Ξαφνικά ο Κόρκι χλόμιασε.
«Από πλευράς ταξινόμησης, έχουν μεγάλες ομοιότητες με τα έντομα»,
εξήγησε ο Τόλαντ. «Οι βασιλικοί κάβουρες μοιάζουν με γιγάντιους τριλοβίτες.
Επίσης, οι δαγκάνες του αστακού θυμίζουν τις δαγκάνες μεγάλου σκορπιού».
Ο Κόρκι είχε γίνει πράσινος. «Τέρμα, δεν ξανατρώω αστακομακαρονάδα».
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Η Ρέιτσελ έδειχνε μαγεμένη. «Δηλαδή τα αρθρόποδα στην ξηρά παραμένουν
μικρά επειδή η φυσική επιλογή σε περιβάλλον βαρύτητας ορίζει να παραμένουν
μικροί σε μέγεθος οι οργανισμοί που διαθέτουν εξωσκελετούς. Στο νερό όμως
τα σώματά τους είναι ελαφρύτερα, επομένως μπορούν να φτάσουν σε μεγάλα
μεγέθη».
«Ακριβώς», είπε ο Τόλαντ. «Ένας βασιλικός κάβουρας της Αλάσκας θα
μπορούσε να θεωρηθεί λανθασμένα γιγάντια αράχνη, αν είχαμε περιορισμένα
στοιχεία απολιθωμάτων».
Ο ενθουσιασμός της Ρέιτσελ φάνηκε να μετατρέπεται ξανά σε
προβληματισμό. «Μάικ, αφήνοντας και πάλι Κατά μέρος τη φαινομενική
αυθεντικότητα του μετεωρίτη, απάντησέ μου σε αυτό: Πιστεύεις ότι τα
απολιθώματα που είδαμε εκεί θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από τον
ωκεανό; Από ένα γήινο ωκεανό;»
Ο Τόλαντ ένιωσε στην ευθύτητα του βλέμματός της την πραγματική
σημασία της ερώτησης που του έθεσε. «Υποθετικά, θα ήμουν υποχρεωμένος να
απαντήσω ναι. Οι ωκεάνιοι πυθμένες έχουν περιοχές ηλικίας εκατόν ενενήντα
εκατομμυρίων χρόνων. Ίδιας ηλικίας με τα απολιθώματα. Και θεωρητικά, οι
ωκεανοί θα μπορούσαν να έχουν αποτελέσει περιβάλλον για την ανάπτυξη
οργανισμών αυτής της μορφής».
«Μα τι λέτε!» σχολίασε επιτιμητικά ο Κόρκι. «Δεν πιστεύω στ' αφτιά μου.
Κάνετε υποθέσεις εξαιρώντας την ύπαρξη του μετεωρίτη; Η αυθεντικότητα του
μετεωρίτη είναι αναμφισβήτητη. Ακόμη κι αν οι ωκεανοί της Γης έχουν
πυθμένες με την ίδια ηλικία που έχει ο μετεωρίτης, είναι απολύτως βέβαιο ότι
δεν έχουμε πυθμένες ωκεανών που να εμφανίζουν τετηγμένο επίχρισμα,
τέτοιου είδους περιεκτικότητα σε νικέλιο και χόνδρους. Πιάνεστε απ' τα μαλλιά
σας».
Ο Τόλαντ ήξερε ότι ο Κόρκι είχε δίκιο, μόλις όμως φαντάστηκε τα
απολιθώματα ως θαλάσσιους οργανισμούς, ένιωσε τη μαγεία τους να
εξασθενεί. Για κάποιο λόγο, αυτά τα πλάσματα του φαίνονταν πιο οικεία τώρα.
«Μάικ», είπε η Ρέιτσελ, «γιατί κανένας από τους επιστήμονες της NASA δε
σκέφτηκε το ενδεχόμενο αυτά τα απολιθώματα να είναι ωκεάνια πλάσματα;
Ακόμη και αν προήλθαν από τους ωκεανούς κάποιου άλλου πλανήτη;»
«Βασικά, για δύο λόγους. Τα πελαγικά δείγματα απολιθωμάτων, αυτά
δηλαδή που προέρχονται από τους πυθμένες ωκεανών, τείνουν να εμφανίζουν
πληθώρα ειδών που συνυπάρχουν. Οτιδήποτε ζει στα εκατομμύρια κυβικά
μέτρα νερού πάνω από τους πυθμένες των ωκεανών κάποια στιγμή θα πεθάνει
και θα καταλήξει στο βυθό. Αυτό σημαίνει ότι ο πυθμένας των ωκεανών είναι
ένα νεκροταφείο ειδών που ζουν σε διάφορα βάθη, ατμοσφαιρικές πιέσεις και
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το δείγμα από τις τράπεζες πάγου Μιλν, όμως,
είναι καθαρό: ένα και μόνο είδος. Θυμίζει περισσότερο κάτι που θα βρίσκαμε
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στην έρημο· μια φωλιά όμοιων οργανισμών που θάφτηκε σε κάποια
αμμοθύελλα, για παράδειγμα».
Η Ρέιτσελ ένευσε. «Και ποιος είναι ο δεύτερος λόγος που υπέθεσες ότι τα
απολιθώματα προέρχονται από την ξηρά και όχι από τη θάλασσα;»
Ο Τόλαντ ανασήκωσε τους ώμους. «Ένστικτο. Οι επιστήμονες πίστευαν
ανέκαθεν ότι, αν υπήρχε εξωγήινη ζωή, αυτή θα είχε τη μορφή εντόμων. Και
από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, στο διάστημα υπάρχει πολύ περισσότερη σκόνη
και βράχια παρά νερό».
Η Ρέιτσελ έμεινε σιωπηλή.
«Αν και...» πρόσθεσε ο Τόλαντ, που η Ρέιτσελ τον είχε κάνει να σκεφτεί,
«πρέπει να παραδεχτώ ότι υπάρχουν κάποια πολύ βαθιά σημεία στους πυθμένες
των ωκεανών που οι ωκεανογράφοι τα ονομάζουν νεκρές ζώνες. Δεν
κατανοούμε απόλυτα πώς είναι, όμως πρόκειται για περιοχές όπου τα ρεύματα
και οι πηγές τροφής είναι τέτοιες, που σχεδόν τίποτα δε ζει εκεί. Μόνο
ελάχιστα είδη σαπροφάγων που ζουν στους θαλάσσιους πυθμένες. Επομένως,
από αυτή την οπτική γωνία, φαντάζομαι ότι δεν αποκλείεται να βρεθεί ένας
απολιθωμένος βράχος που να περιέχει μόνο ένα είδος».
«Μα καλά, επιμένεις;» γκρίνιαξε ο Κόρκι. «Θυμάσαι το τετηγμένο
επίχρισμα; Τη μέση περιεκτικότητα σε νικέλιο; Τους χόνδρους; Δεν
καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε καν».
Ο Τόλαντ δεν απάντησε.
«Επειδή αναφέρατε το ζήτημα της περιεκτικότητας σε νικέλιο», είπε η
Ρέιτσελ στον Κόρκι, «θα μπορούσατε να μου το εξηγήσετε ξανά; Η
περιεκτικότητα των γήινων πετρωμάτων σε νικέλιο είναι είτε πολύ υψηλή είτε
πολύ χαμηλή, όμως στους μετεωρίτες η περιεκτικότητα σε νικέλιο κινείται σε
ένα συγκεκριμένο μέσο ποσοστό;»
Ο Κόρκι άφησε το κεφάλι του να πέσει προς τα εμπρός. «Ακριβώς».
«Και στο συγκεκριμένο πέτρωμα η περιεκτικότητα σε νικέλιο συμπίπτει
ακριβώς με το φάσμα των αναμενόμενων τιμών;»
«Πολύ κοντά, ναι».
Η Ρέιτσελ έδειξε να εκπλήσσεται. «Μισό λεπτό. Κοντά; Τι σημαίνει αυτό;»
Ο Κόρκι άρχισε να χάνει την υπομονή του. «Όπως εξήγησα και νωρίτερα, οι
ορυκτολογικές ταυτότητες των μετεωριτών διαφέρουν. Καθώς εμείς οι
επιστήμονες ανακαλύπτουμε νέους μετεωρίτες, κάνουμε τις απαραίτητες
διορθώσεις ως προς το τι θεωρούμε αποδεκτή περιεκτικότητα σε νικέλιο για
τους μετεωρίτες».
Η Ρέιτσελ έδειχνε εμβρόντητη καθώς κράτησε ψηλά το δείγμα. «Δηλαδή
αυτός ο μετεωρίτης σάς υποχρέωσε να επανεκτιμήσετε αυτό που θεωρείτε
αποδεκτή περιεκτικότητα σε νικέλιο για ένα μετεωρίτη; Δε συμφωνούσε με την
υφιστάμενη κλίμακα;»
«Η διαφορά ήταν ελάχιστη», έκανε απότομα ο Κόρκι.
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«Γιατί δεν το ανέφερε κανείς αυτό;»
«Δεν είναι ζήτημα. Η αστροφυσική είναι, μια δυναμική επιστήμη, που
εξελίσσεται συνεχώς».
«Εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας ασύλληπτα σημαντικής ανάλυσης;»
«Κοιτάξτε», είπε ο Κόρκι ξεφυσώντας, «μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η
περιεκτικότητα σε νικέλιο σ' αυτό το δείγμα προσεγγίζει πολύ περισσότερο σ'
εκείνη άλλων μετεωριτών παρά σε οποιουδήποτε γήινου πετρώματος».
Η Ρέιτσελ στράφηκε στον Τόλαντ. «Εσύ το ήξερες αυτό;»
Διστακτικά, ο Τόλαντ το παραδέχτηκε. Δεν του είχε φανεί σημαντικό όταν το
έμαθε. «Μου είπαν ότι ο συγκεκριμένος μετεωρίτης εμφάνιζε ελαφρώς
υψηλότερη περιεκτικότητα σε νικέλιο από ό,τι είχε παρατηρηθεί σε άλλους
μετεωρίτες, όμως οι ειδικοί της NASA δεν έδειξαν να προβληματίζονται».
«Και καλά έκαναν!» επενέβη ο Κόρκι. «Στην περίπτωσή μας, από την άποψη
της ορυκτολογίας δεν αποδεικνύεται εδώ ότι η περιεκτικότητα σε νικέλιο είναι
αποφασιστικά αντίστοιχη με τη συνήθη περιεκτικότητα των μετεωριτών, αλλά
είναι αποφασιστικά διαφορετική από εκείνη των γήινων πετρωμάτων».
Η Ρέιτσελ κούνησε το κεφάλι της. «Λυπάμαι, όμως στη δουλειά μου αυτού
του είδους η σαθρή λογική είναι που πληρώνεται με ανθρώπινες ζωές. Το να
πούμε ότι ο συγκεκριμένος βράχος δε μοιάζει με γήινο πέτρωμα δεν
αποδεικνύει ότι είναι μετεωρίτης. Απλώς αποδεικνύει ότι δε μοιάζει με κανένα
πέτρωμα που έχουμε δει στη Γη».
«Πού στο διάβολο είναι η διαφορά;»
«Πουθενά», είπε η Ρέιτσελ. «Μόνο όμως αν έχουμε δει όλα τα πετρώματα
που υπάρχουν στη γη».
Ο Κόρκι έμεινε σιωπηλός για λίγο. «Εντάξει», είπε τελικά, «αγνοήστε την
περιεκτικότητα σε νικέλιο, εφόσον σας προβληματίζει. Και πάλι όμως έχουμε
το άψογο τετηγμένο επίχρισμα και τους χόνδρους».
«Ωραία», είπε η Ρέιτσελ, που δε φάνηκε να εντυπωσιάζεται. «Δύο στα τρία
δεν είναι κι άσχημα».

83
ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ στο οποίο στεγάζονταν τα κεντρικά γραφεία της NASA ήταν
ένα κολοσσιαίο γυάλινο ορθογώνιο που βρισκόταν στον αριθμό 300 της Οδού
Ε στην Ουάσινγκτον. Το κτίριο διέτρεχαν τριακόσια είκοσι και πλέον
χιλιόμετρα καλωδίων και χιλιάδες τόνοι επεξεργαστών ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Ήταν ο χώρος εργασίας χιλίων εκατόν τριάντα τεσσάρων
δημόσιων υπαλλήλων που έλεγχαν τη διάθεση δεκαπέντε δισεκατομμυρίων
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δολαρίων —ποσό που αντιστοιχούσε στον ετήσιο προϋπολογισμό της
διαστημικής υπηρεσίας, καθώς και την καθημερινή λειτουργία των δώδεκα
βάσεων της NASA σε ολόκληρη τη χώρα.
Παρά την προχωρημένη ώρα, η Γκάμπριελ δεν εξεπλάγη όταν βρέθηκε στο
γεμάτο κόσμο φουαγιέ, όπου προφανώς είχαν συναντηθεί οι ενθουσιασμένοι
δημοσιογράφοι και τεχνικοί των μέσων ενημέρωσης και τα ακόμη πιο
ενθουσιασμένα στελέχη της NASA. Η Γκάμπριελ μπήκε γρήγορα μέσα. Η
είσοδος θύμιζε μουσείο, όπου κυριαρχούσαν τα επιβλητικά αντίγραφα σε
φυσικό μέγεθος διάσημων θαλαμίσκων και δορυφόρων που κρέμονταν από την
οροφή. Τα τηλεοπτικά συνεργεία καταλάμβαναν τις θέσεις τους στο πελώριο
μαρμάρινο δάπεδο και τσάκωναν για συνέντευξη όποιο σαστισμένο υπάλληλο
της NASA περνούσε την πόρτα.
Η Γκάμπριελ έψαξε μέσα στο πλήθος, αλλά δεν είδε κανέναν που να της
θυμίζει το διευθυντή του τομέα PODS, τον Κρις Χάρπερ. Οι μισοί άνθρωποι
στο χώρο υποδοχής είχαν δημοσιογραφικές ταυτότητες και οι άλλοι μισοί
ταυτότητες της NASA περασμένες στο λαιμό τους. Η Γκάμπριελ δεν είχε
τίποτα από τα δυο. Εντόπισε μια νεαρή γυναίκα που είχε ταυτότητα της NASA
και πήγε γρήγορα κοντά της.
«Γεια. Ψάχνω τον Κρις Χάρπερ».
Η γυναίκα κοίταξε την Γκάμπριελ περίεργα, σαν να τη θυμόταν από κάπου
αλλά να μην ήταν σίγουρη από πού ακριβώς. «Είδα το δόκτορα Χάρπερ να
περνάει από εδώ πριν από λίγο. Νομίζω ότι ανέβηκε πάνω. Σας ξέρω από
κάπου;»
«Δε νομίζω», είπε η Γκάμπριελ και έκανε να φύγει. «Πώς θα ανεβώ επάνω;»
«Εργάζεστε για τη NASA;»
«Όχι».
«Τότε δεν μπορείτε να ανεβείτε».
«Α. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο από όπου θα μπορούσα να...»
«Έι», έκανε η κοπέλα, που ξαφνικά φάνηκε θυμωμένη. «Ξέρω ποια είσαι. Σε
έχω δει στην τηλεόραση μαζί με το γερουσιαστή Σέξτον. Δεν το πιστεύω ότι
είχες το θράσος να...»
Η Γκάμπριελ είχε ήδη φύγει, εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος. Πίσω της
άκουσε τη νεαρή γυναίκα να λέει θυμωμένη σε κάποιους ότι η βοηθός του
Σέξτον βρισκόταν στο κτίριο.
Τέλεια. Δεν έχω ένα λεπτό που πάτησα το πόδι μου εδώ μέσα και ήδη είμαι
καταζητούμενη.
Προχώρησε με το κεφάλι σκυφτό και κατευθύνθηκε γρήγορα προς την
απέναντι πλευρά του φουαγιέ. Στον τοίχο ήταν αναρτημένος ένας πίνακας με
τις υπηρεσίες που στεγάζονταν στο κτίριο. Έψαξε τις ταμπέλες, ελπίζοντας να
εντοπίσει το όνομα Χάρπερ. Τίποτα. Ο πίνακας δεν είχε καθόλου ονόματα.
Μόνο τομείς.
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Μήπως PODS; αναρωτήθηκε ψάχνοντας να βρει κάτι που να είχε σχέση με
τον Ανιχνευτή Ανωμαλιών Πυκνότητας Πολικής Τροχιάς. Δε βρήκε τίποτα.
Φοβόταν να στραφεί και να κοιτάξει πίσω της, μήπως έβλεπε καμιά ομάδα
εξαγριωμένων υπαλλήλων της NASA να έρχεται καταπάνω της για να τη
λιθοβολήσει. Το μόνο που είδε στον πίνακα και είχε κάποια σχέση με τον
άνθρωπο που έψαχνε βρισκόταν στον τέταρτο όροφο.
ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΦΑΣΗ ΙΙ Σύστημα Παρατήρησης της Γης
(EOS)
Φροντίζοντας να μην κοιτάζει προς το πλήθος, η Γκάμπριελ κατευθύνθηκε
σε μια εσοχή όπου υπήρχε μια σειρά από ασανσέρ και ένας ψύκτης. Έψαξε να
βρει τα κουμπιά κλήσης, αλλά είδε μόνο σχισμές. Να πάρει. Η πρόσβαση στους
ανελκυστήρες ελεγχόταν με σύστημα ασφαλείας— ήταν απαραίτητη η ειδική
κάρτα εισόδου που είχαν μόνο οι εργαζόμενοι εκεί.
Μια ομάδα νεαρών αντρών ερχόταν βιαστικά προς τα ασανσέρ, συζητώντας
ζωηρά. Φορούσαν ταυτότητες της NASA γύρω από το λαιμό. Η Γκάμπριελ
έσκυψε στον ψύκτη, κρυφοκοιτάζοντας πίσω της. Ένας άντρας με εξανθήματα
στο πρόσωπο έβαλε την κάρτα του στη σχισμή και οι πόρτες του ανελκυστήρα
άνοιξαν. Γελούσε και κουνούσε το κεφάλι σαν να σκεφτόταν κάτι το
απίστευτο.
«Οι τύποι στο SETI πρέπει να κοντεύουν να τρελαθούν!» είπε, καθώς αυτός
και η παρέα του έμπαιναν στο ασανσέρ. «Τα ραδιοτηλεσκόπια τους έψαχναν
εδώ και είκοσι χρόνια στον ουρανό, ενώ η απόδειξη που αναζητούσαν
βρισκόταν θαμμένη στον πάγο, εδώ στη Γη!»
Οι πόρτες του ανελκυστήρα έκλεισαν και οι άντρες χάθηκαν από τα μάτια
της Γκάμπριελ.
Η κοπέλα όρθωσε τον κορμό της, σκουπίζοντας το στόμα της, προσπαθώντας
να σκεφτεί τι μπορούσε να κάνει. Κοίταξε τριγύρω, ψάχνοντας για κάποιο
εσωτερικό τηλέφωνο. Τίποτα. Σκέφτηκε μήπως μπορούσε να κλέψει καμιά
ταυτότητα, όμως κάτι της έλεγε ότι δε θα ήταν φρόνιμο. Ό,τι και αν έκανε,
ήξερε ότι έπρεπε να το κάνει γρήγορα. Είδε τώρα τη γυναίκα στην οποία είχε
μιλήσει όταν μπήκε στο κτίριο να διασχίζει το πλήθος με έναν από τους
φύλακες της NASA δίπλα της.
Ένας καλοντυμένος φαλακρός άντρας εμφανίστηκε από τη γωνία και
κατευθύνθηκε βιαστικά προς τους ανελκυστήρες. Η Γκάμπριελ έσκυψε ξανά
στον ψύκτη. Ο άντρας δε φάνηκε να της δίνει σημασία. Τον παρακολούθησε
σιωπηλά να σκύβει και να τοποθετεί την κάρτα του σε μία από τις σχισμές.
Ένας άλλος ανελκυστήρας άνοιξε και ο άντρας μπήκε μέσα.
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Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, σκέφτηκε η Γκάμπριελ και πήρε την απόφαση
της. Τώρα ή ποτέ.
Καθώς οι πόρτες του ασανσέρ έκλειναν, πετάχτηκε από τον ψύκτη και έτρεξε
προς τα εκεί, απλώνοντας το χέρι και προλαβαίνοντας τις πόρτες προτού
κλείσουν τελείως. Οι πόρτες άνοιξαν και η Γκάμπριελ μπήκε μέσα με πρόσωπο
αναψοκοκκινισμένο από ενθουσιασμό. «Έχεις δει τα κεντρικά έτσι άλλη
φορά;» ρώτησε αμέσως το σαστισμένο άντρα. «Θεέ μου. Τρελοκομείο!»
Ο άντρας την κοίταξε παραξενεμένος.
«Οι τύποι στο SETI πρέπει να κοντεύουν να τρελαθούν! Τα ραδιοτηλεσκόπιά
τους έψαχναν εδώ και είκοσι χρόνια στον ουρανό, ενώ η απόδειξη που
αναζητούσαν βρισκόταν θαμμένη στον πάγο, εδώ στη Γη!»
Ο άντρας φαινόταν σαστισμένος. «Ναι... δηλαδή, είναι πολύ...» Κοίταξε το
λαιμό της· έδειξε προβληματισμένος από την απουσία ταυτότητας. «Συγνώμη,
εδώ...»
«Τέταρτος όροφος, παρακαλώ. Ήρθα τόσο βιαστικά, που παραλίγο να
ξεχάσω να φορέσω εσώρουχο!» Γέλασε, ρίχνοντας μια κλεφτή ματιά στην
ταυτότητα του τύπου: ΤΖΕΪΜΣ ΘΕΪΖΕΝ, Οικονομική Διεύθυνση.
«Εργάζεστε εδώ;» Ο άντρας έδειχνε να νιώθει άβολα. «Δεσποινίς...;»
Η Γκάμπριελ έμεινε δήθεν με ανοιχτό το στόμα. «Τζιμ! Με πληγώνεις! Δεν
υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια γυναίκα απ' το να περνά απαρατήρητη!»
Ο άντρας χλόμιασε για μια στιγμή, φάνηκε να τα χάνει και πέρασε το χέρι
του πάνω στο κεφάλι του, νιώθοντας ότι είχε κάνει γκάφα. «Συγνώμη. Όλη
αυτή η αναστάτωση, ξέρεις. Ναι, τώρα που το λες, μου φαίνεσαι γνωστή. Σε
ποιο πρόγραμμα δουλεύεις;»
Σκατά. Η Γκάμπριελ του χαμογέλασε με σιγουριά. «Στο EOS».
Ο άντρας έδειξε το φωτισμένο πλήκτρο του τέταρτου ορόφου. «Προφανούς.
Εννοούσα συγκεκριμένα, σε ποιο τομέα;»
Η Γκάμπριελ ένιωσε το σφυγμό της να δυναμώνει. Μόνο ένας της ερχόταν
στο μυαλό. «Στον PODS».
Ο άντρας φάνηκε να εκπλήσσεται. «Σοβαρά; Νόμιζα ότι είχα γνωρίσει όλα
τα μέλη της ομάδας του δόκτορα Χάρπερ».
Εκείνη ένευσε διστακτικά, σαν να ένιωθε άσχημα. «Ο Κρις με κρύβει. Είμαι
η ηλίθια προγραμματίστρια που τα 'κάνε θάλασσα με το λογισμικό εντοπισμού
ανωμαλιών».
Τώρα ήταν η σειρά του φαλακρού άντρα να μείνει με το στόμα ανοιχτό.
«Εσύ ήσουν;»
Η Γκάμπριελ συνοφρυώθηκε. «Δεν έχω κλείσει μάτι εδώ και βδομάδες».
«Μα ο δόκτορας Χάρπερ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη!»
«Το ξέρω. Ο Κρις είναι σπάνιος άνθρωπος. Τουλάχιστον βρήκε τη λύση.
Αλλά και η αποψινή ανακοίνωση; Αυτός ο μετεωρίτης... Έχω μείνει άφωνη!»
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Το ασανσέρ σταμάτησε στον τέταρτο όροφο. Η Γκάμπριελ πετάχτηκε έξω.
«Χάρηκα που σε είδα, Τζιμ. Τους χαιρετισμούς μου στα παιδιά της οικονομικής
διεύθυνσης!»
«Έγινε», ψέλλισε ο άντρας, καθώς έκλειναν οι πόρτες. «Χάρηκα που σε
ξαναείδα».

84
Ο ΖΑΚ ΧΕΡΝΕΪ, όπως και οι περισσότεροι Πρόεδροι πριν από αυτόν, ζούσε
με τέσσερις ή πέντε ώρες ύπνο κάθε νύχτα. Τις τελευταίες βδομάδες, όμως, οι
ώρες του ύπνου του είχαν μειωθεί κι άλλο. Καθώς σιγά σιγά άρχιζε να κοπάζει
η ένταση της βραδιάς, ο Χέρνεϊ ένιωσε την προχωρημένη ώρα να βαραίνει στο
σώμα του.
Μαζί με ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, βρισκόταν στην
Αίθουσα Ρούζβελτ απολαμβάνοντας λίγη εορταστική σαμπάνια και
παρακολουθώντας διαρκώς σε επανάληψη τη συνέντευξη Τύπου, αποσπάσματα
από το ντοκιμαντέρ του Τόλαντ και ανακεφαλαιώσεις των αποψινών γεγονότων
από ειδικούς σχολιαστές στα διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα. Εκείνη τη στιγμή
στην οθόνη έβλεπαν μια ενθουσιασμένη ανταποκρίτρια κάποιου τηλεοπτικού
σταθμού να στέκεται μπροστά στο Λευκό Οίκο κρατώντας σφιχτά το
μικρόφωνό της.
«Πέρα από τις συγκλονιστικές προεκτάσεις που έχει αυτή η ανακάλυψη της
NASA για το ανθρώπινο είδος», έλεγε, «υπάρχουν και ορισμένες δυσάρεστες
επιπτώσεις εδώ στην Ουάσινγκτον. Η ανακάλυψη των απολιθωμάτων του
μετεωρίτη δε θα μπορούσε να έχει έρθει σε καλύτερη στιγμή για τον Αμερικανό
Πρόεδρο, ο οποίος είχε περιέλθει σε δεινή θέση». Η φωνή της πήρε
μελοδραματικό τόνο. «Ούτε σε χειρότερη στιγμή για το γερουσιαστή
Σέντζγουικ Σέξτον». Η ανταπόκριση συνέχισε με μια επανάληψη της διαβόητης
πλέον σκηνής από το ντιμπέιτ που είχε προηγηθεί εκείνο το απόγευμα.
Έπειτα από τριάντα πέντε χρόνια, δήλωνε απερίφραστα ο Σέξτον, είναι
μάλλον προφανές ότι δεν πρόκειται να ανακαλύψουμε εξωγήινη ζωή.
Και αν κάνετε λάθος; απάντησε η Μάρτζορι Τεντς.
Ο Σέξτον γύρισε τα μάτια του ανάποδα.
Ω, για όνομα του Θεού, κυρία Τεντς, αν κάνω λάθος, να μου τρυπήσετε τη
μύτη.
Όλοι στην Αίθουσα Ρούζβελτ γέλασαν. Ο τρόπος με τον οποίο η Τεντς είχε
στριμώξει το γερουσιαστή θα μπορούσε να φανεί σκληρός, ακόμη και άκομψος
εκ των υστέρων, όμως οι θεατές δεν έδειχναν να το προσέχουν ο τόνος της
φωνής του γερουσιαστή ήταν τόσο υπεροπτικός, που ο Σέξτον έκανε τους
άλλους να νιώθουν ότι είχε πάθει αυτό ακριβώς που του άξιζε.
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Ο Πρόεδρος κοίταξε τριγύρω στο δωμάτιο ψάχνοντας την Τεντς. Είχε να τη
δει από πριν από τη συνέντευξη Τύπου και τώρα δεν ήταν εκεί. Παράξενο,
σκέφτηκε. Αυτή η στιγμή της ανήκει όσο ανήκει και σ' έμενα.
Το ρεπορτάζ στην τηλεόραση έφτανε στο τέλος του και η ανταποκρίτρια
σχολίαζε για μία ακόμη φορά το κολοσσιαίο πολιτικό άλμα του Λευκού Οίκου
και το καταστροφικό ολίσθημα του γερουσιαστή Σέξτον.
Πόση διαφορά μπορεί να φέρει μια μέρα, σκέφτηκε ο Πρόεδρος. Στην
πολιτική ο κόσμος ολόκληρος μπορεί να αλλάξει σε μια στιγμή.
Μέχρι το ξημέρωμα θα συνειδητοποιούσε πόσο αληθινές ήταν 8 κείνες οι
σκέψεις.

85
Ο ΠΙΚΕΡΙΝΓΚ θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα, είχε πει η Τεντς, Ο
Λόρενς Έκστρομ ήταν τόσο απασχολημένος με το να αναλογίζεται τι σήμαινε
αυτή η νέα πληροφορία, ώστε δεν παρατήρησε ότι η καταιγίδα λυσσομανούσε
με ακόμη μεγαλύτερη ένταση έξω από το οικοσφαίριο. Το ουρλιαχτό των
καλωδίων αντιστήριξης είχε ενταθεί και το προσωπικό της NASA περιφερόταν
και συζητούσε νευρικά αντί να πάει για ύπνο. Οι σκέψεις του Έκστρομ ήταν
χαμένες σε μια διαφορετική καταιγίδα, μια εκρηκτική θύελλα που ήταν έτοιμη
να ξεσπάσει στην Ουάσινγκτον. Οι τελευταίες ώρες είχαν φέρει πολλά
προβλήματα και ο Έκστρομ προσπαθούσε να τα αντιμετωπίσει όλα. Ένα από
αυτά τα προβλήματα, όμως, απειλούσε να αποδειχτεί πολύ χειρότερο από όλα
τα άλλα μαζί. 0 Πίκερινγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα. Ο Έκστρομ
δεν μπορούσε να σκεφτεί κανέναν άλλο σε ολόκληρο τον κόσμο που θα ήταν
πιο επικίνδυνος αντίπαλος από τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Ο διευθυντής του NRO
είχε εξελιχτεί σε κακό βραχνά για τον ίδιο και τη NASA εδώ και χρόνια,
επιχειρώντας να ελέγξει την πολιτική μυστικότητας της διαστημικής υπηρεσίας,
επιδιώκοντας την αλλαγή προτεραιοτήτων στις αποστολές και επικρίνοντας με
εντονότατο τρόπο τα αυξανόμενα ποσοστά αποτυχιών τους.
Η σφοδρή αντιπάθεια που έτρεφε ο Πίκερινγκ για τη NASA, όπως γνώριζε
πολύ καλά ο Έκστρομ, είχε πολύ βαθύτερα αίτια από την πρόσφατη απώλεια
ενός δορυφόρου του NRO, όταν την ώρα της εκτόξευσης εξερράγη ο πύραυλος
που θα τον έθετε σε τροχιά, τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών μέσα από τη
NASA ή τη μάχη για τον έλεγχο των προσλήψεων στις θέσεις—κλειδιά. Τα
παράπονα του Πίκερινγκ από τη NASA ήταν αποτέλεσμα ενός συνεχιζόμενου
δράματος με κυρίαρχα στοιχεία την απογοήτευση και την οργή.
Το διαστημικό αεροσκάφος Χ-33 της NASA, το οποίο προοριζόταν να
αντικαταστήσει τα διαστημικά λεωφορεία, είχε ήδη καθυστερήσει κατά πέντε
χρόνια, πράγμα που σήμαινε ότι δεκάδες προγράμματα συντήρησης ή
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εκτόξευσης δορυφόρων του NRO ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν. Πρόσφατα ο
θυμός του Πίκερινγκ αναφορικά με το Χ-33 μετατράπηκε σε μανία, όταν
ανακάλυψε ότι η NASA είχε ματαιώσει οριστικά το πρόγραμμα, πετώντας
ουσιαστικά εννιακόσια εκατομμύρια δολάρια στον κάλαθο των αχρήστων.
Ο Έκστρομ έφτασε στο γραφείο του, τράβηξε την κουρτίνα στην άκρη και
μπήκε μέσα. Κάθισε στην καρέκλα του και ακούμπησε το κεφάλι του στις
παλάμες του. Έπρεπε να πάρει ορισμένες αποφάσεις. Αυτό που είχε ξεκινήσει
ως μια υπέροχη μέρα μετατρεπόταν σε εφιάλτη που οδηγούνταν εκτός ελέγχου.
Προσπάθησε να φέρει τον εαυτό του στη θέση του Πίκερινγκ. Ποια θα ήταν η
επόμενη κίνησή του; Κάποιος με την ευφυΐα του Πίκερινγκ σίγουρα θα
αντιλαμβανόταν τη σημασία αυτής της ανακάλυψης. Σίγουρα θα συγχωρούσε
κάποιες επιλογές που έγιναν από απελπισία. Σίγουρα θα καταλάβαινε ότι θα
προκαλούνταν ανεπανόρθωτη ζημιά αν αμαυρωνόταν αυτή η θριαμβευτική
στιγμή.
Τι θα έκανε ο Πίκερινγκ με τις πληροφορίες που διέθετε; θα τις άφηνε κατά
μέρος ή θα φρόντιζε να πληρώσει η NASA γι' αυτά τα κενά της;
Ο Έκστρομ συνοφρυώθηκε· δεν είχε καμία αμφιβολία για το ποια ήταν η
απάντηση.
Σε τελική ανάλυση, ο Πίκερινγκ είχε βαθύτερες διαφορές με τη NASA... μια
βαθιά προσωπική πικρία που ξέφευγε από τα στενά όρια της πολιτικής.

86
Η ΡΕΪΤΣΕΛ ΗΤΑΝ ΣΙΩΠΗΛΗ ΤΩΡΑ, κοιτάζοντας αφηρημένα την καμπίνα
του αεροπλάνου, ενώ το G4 κατευθυνόταν νότια, κατά μήκος της καναδικής
ακτογραμμής στο Βύθισμα του Αγίου Λαυρεντίου. Ο Τόλαντ καθόταν λίγο πιο
πέρα και μιλούσε με τον Κόρκι. Παρότι τα περισσότερα στοιχεία
συνηγορούσαν υπέρ του ότι ο μετεωρίτης ήταν αυθεντικός, η παραδοχή του
Κόρκι ότι η περιεκτικότητα σε νικέλιο απείχε από τις προκαθορισμένες μέσες
τιμές είχε φουντώσει τις αρχικές υποψίες της Ρέιτσελ. Η μυστική τοποθέτηση
ενός μετεωρίτη κάτω από τον πάγο θα μπορούσε να ερμηνευτεί λογικά μόνο
στο πλαίσιο μιας άριστα σκηνοθετημένης απάτης.
Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα επιστημονικά στοιχεία στήριζαν την άποψη ότι
ο μετεωρίτης ήταν αυθεντικός.
Η Ρέιτσελ απέστρεψε το βλέμμα από το παράθυρο και κοίταξε το δείγμα του
μετεωρίτη που κρατούσε στο χέρι της. Οι μικροσκοπικοί χόνδροι λαμπύριζαν.
Ο Τόλαντ και ο Κόρκι συζητούσαν γι' αυτά τα μεταλλικά σφαιρίδια εδώ και
αρκετή ώρα, χρησιμοποιώντας επιστημονικούς όρους που εκείνη δεν μπορούσε
να παρακολουθήσει, όπως εξισορροπημένα επίπεδα ολιβίνη, μετασταθείς
υαλώδεις μήτρες και μεταμορφική αναομογενοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η
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ουσία ήταν σαφής: ο Κόρκι και ο Τόλαντ συμφωνούσαν οι ι οι χόνδροι ήταν
αναμφισβήτητα μετεωρικοί. Αυτά τα δεδομένα δεν αμφισβητούνταν.
Η Ρέιτσελ έστριψε το δείγμα μέσα στο χέρι της, χαϊδεύοντας με το δάχτυλο
την περίμετρό του, εκεί όπου διακρινόταν μέρος του τετηγμένου επιχρίσματος.
Το κάψιμο έμοιαζε σχετικά πρόσφατο, πάντως σίγουρα όχι τριακοσίων χρόνων,
παρότι ο Κόρκι τους είχε εξηγήσει ότι ο μετεωρίτης είχε παραμείνει ερμητικά
κλεισμένος στον πάγο, αποφεύγοντας τη διάβρωση από την ατμόσφαιρα. Αυτό
ακουγόταν λογικό. Η Ρέιτσελ είχε δει προγράμματα στην τηλεόραση όπου
ανθρώπινα σώματα ανακαλύπτονταν θαμμένα στον πάγο επί τέσσερις χιλιάδες
χρόνια και η επιδερμίδα τους έμοιαζε σχεδόν τέλεια.
Καθώς παρατηρούσε το τετηγμένο επίχρισμα, μια παράξενη σκέψη της ήρθε
στο μυαλό: ένα προφανές στοιχείο είχε παραληφθεί. Η Ρέιτσελ αναρωτήθηκε
αν ήταν απλή παράλειψη μέσα σε όλα τα δεδομένα που της δόθηκαν ή αν είχε
ξεχάσει κάποιος να της το αναφέρει.
Στράφηκε απότομα στον Κόρκι. «Χρονολόγησε κανείς το τετηγμένο
επίχρισμα;»
Ο Κόρκι την κοίταξε απορημένος. «Ορίστε;»
«Διαπίστωσε κανείς πότε εκτέθηκε ο μετεωρίτης στην τριβή με την
ατμόσφαιρα; Δηλαδή ξέρουμε σίγουρα ότι το επίχρισμα στην επιφάνεια του
βράχου σχηματίστηκε ακριβώς την ίδια περίοδο της πτώσης του Μετεωρίτη
Γιούνγκερσολ;»
«Λυπάμαι», είπε ο Κόρκι, «αυτή η χρονολόγηση είναι αδύνατη. Η οξείδωση
αλλοιώνει όλους τους απαραίτητους δείκτες ισοτόπων. Εκτός αυτού, τα
ραδιοϊσότοπα δεν είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για τη χρονολόγηση
αντικειμένων με ηλικία μικρότερη των πεντακοσίων χρόνων».
Η Ρέιτσελ το σκέφτηκε και κατάλαβε γιατί η χρονολόγηση του τετηγμένου
επιχρίσματος δεν αποτελούσε μέρος των διαθέσιμων δεδομένων. «Δηλαδή δεν
μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν το επίχρισμα αυτού του βράχου
δημιουργήθηκε κάποια στιγμή το Μεσαίωνα ή την περασμένη βδομάδα,
σωστά;»
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά. «Κανείς δεν είπε ότι η επιστήμη έχει όλες τις
απαντήσεις».
Η Ρέιτσελ άρχισε να αναρωτιέται μεγαλόφωνα. «Το τετηγμένο επίχρισμα
είναι ουσιαστικά κάτι σαν σοβαρό κάψιμο. Από τεχνικής απόψεως, η πέτρα
αυτή μπορεί να κάηκε οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία πεντακόσια χρόνια με
οποιονδήποτε τρόπο».
«Λάθος», είπε ο Κόρκι. «Κάηκε με οποιονδήποτε τρόπο; Όχι. Κάηκε με ένα
συγκεκριμένο τρόπο. Διασχίζοντας την ατμόσφαιρα».
«Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα; Ίσως σε κάποια υψικάμινο;»
«Σε υψικάμινο;» είπε ο Κόρκι. «Τα δείγματα αυτά εξετάστηκαν με
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Ακόμη και η πιο καθαρή υψικάμινος στον πλανήτη
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θα είχε αφήσει ίχνη καυσίμου στην πέτρα, είτε το καύσιμο ήταν πυρηνικό είτε
χημικό είτε ορυκτό. Ξεχάστε το. Εξάλλου έχουμε και τις αυλακώσεις που
σχηματίστηκαν κατά την πτώση μέσα από την ατμόσφαιρα. Καμία υψικάμινος
δε θα άφηνε τέτοια σημάδια».
Η Ρέιτσελ είχε ξεχάσει τις αυλακώσεις που υπήρχαν στο μετεωρίτη και
υποδείκνυαν ποιο ήταν το πρόσθιο μέρος κατά την πτώση. Πράγματι, ο
μετεωρίτης φαινόταν να έχει πέσει από τον ουρανό. «Μήπως κάποιο
ηφαίστειο;» ρώτησε η Ρέιτσελ. «Κάποιο ηφαιστειακό ανάβλεμμα που
εκτοξεύτηκε βίαια από μια έκρηξη;»
Ο Κόρκι ένευσε αρνητικά. «Τα σημάδια της καύσης είναι υπερβολικά
καθαρά».
Η Ρέιτσελ κοίταξε τον Τόλαντ.
Ο ωκεανογράφος συμφώνησε. «Λυπάμαι, έχω κάποια εμπειρία από
ηφαίστεια, τόσο στην επιφάνεια της γης όσο και υποθαλάσσια. Ο Κόρκι έχει
δίκιο. Τα ηφαιστειακά αναβλήματα δέχονται επίθεση από δεκάδες οξείδια —
όπως διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, υδροχλωρικό οξύ—
και όλες αυτές οι ουσίες θα ανιχνεύονταν στις ηλεκτρονικές σαρώσεις στις
οποίες υποβάλαμε το μετεωρίτη. Αυτό το τετηγμένο επίχρισμα, είτε μας αρέσει
είτε όχι, είναι προϊόν καθαρής καύσης, αποτέλεσμα της θερμότητας που
αναπτύσσεται από την τριβή με την ατμόσφαιρα».
Η Ρέιτσελ αναστέναξε και κοίταξε ξανά έξω από το παράθυρο. Καθαρή
καύση. Η έκφραση της έκανε εντύπωση. Στράφηκε πάλι στον Τόλαντ. «Τι
εννοείς λέγοντας καθαρή καύση;»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. «Απλώς ότι με ένα ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο δε βλέπουμε κανένα υπόλειμμα καυσίμου, επομένως ξέρουμε ότι
η υπερθέρμανση ήταν αποτέλεσμα κινητικής ενέργειας και τριβής και όχι
κάποιου χημικού ή πυρηνικού στοιχείου».
«Εφόσον δε βρήκατε κανένα καύσιμο προερχόμενο από αλλού, τι βρήκατε;
Συγκεκριμένα, ποια ήταν η σύσταση του τετηγμένου επιχρίσματος;»
«Βρήκαμε», είπε ο Κόρκι, «αυτό ακριβώς που περιμέναμε να βρούμε. Αμιγή
ατμοσφαιρικά στοιχεία. Άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο. Καθόλου πετρελαιοειδή.
Καθόλου θείο. Καθόλου κατάλοιπα ηφαιστειακής έκρηξης. Τίποτα το
παράξενο. Μόνο αυτά που πάντα βλέπουμε όταν ένας μετεωρίτης διασχίζει την
ατμόσφαιρα».
Η Ρέιτσελ έγειρε στο κάθισμα της· οι σκέψεις της εστιάστηκαν σε ένα άλλο
σενάριο.
Ο Κόρκι έσκυψε μπροστά και την κοίταξε. «Σας παρακαλώ, μη μου πείτε ότι
η καινούρια σας θεωρία είναι πως η NASA πήρε ένα βράχο που περιείχε
απολιθώματα, τον ανέβασε στο διάστημα με κάποιο διαστημικό λεωφορείο και
τον έριξε στη Γη, ελπίζοντας ότι κανείς δε θα παρατηρούσε τη φλεγόμενη
σφαίρα, τον τεράστιο κρατήρα ή την έκρηξη;»

[282]

Η Ρέιτσελ, δεν το είχε σκεφτεί αυτό, παρότι ήταν μια ενδιαφέρουσα θεωρία.
Ανέφικτη, ωστόσο ενδιαφέρουσα. Οι υποψίες της είχαν στραφεί αλλού.
Αποκλειστικά φυσικά ατμοσφαιρικά στοιχεία. Καθαρή καύση. Αυλακώσεις
από την πτώση τον μετεωρίτη διά μέσου της ατμόσφαιρας.
Ξαφνικά μια σκέψη της ήρθε στο μυαλό. «Οι αναλογίες των ατμό σφαιρικών
στοιχείων που εντοπίσατε», είπε, «ήταν ακριβώς οι ίδιες αναλογίες που
εντοπίσατε στο τετηγμένο επίχρισμα όλων των υπόλοιπων μετεωριτών;»
Ο Κόρκι φάνηκε να διστάζει κάπως στο άκουσμα της ερώτησης. «Γιατί
ρωτάτε;»
Η Ρέιτσελ παρατήρησε την αντίδραση του και ένιωσε τους σφυγμούς της να
ανεβαίνουν. «Οι αναλογίες διέφεραν, σωστά;»
«Υπάρχει επιστημονική εξήγηση».
Ξαφνικά η καρδιά της Ρέιτσελ άρχισε να χτυπάει σαν τρελή. «Μη πως κατά
τύχη εντοπίσατε ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο
στοιχείο;»
Ο Τόλαντ και ο Κόρκι αντάλλαξαν σαστισμένες ματιές. «Ναι», είπε ο Κόρκι,
«όμως...»
«Μήπως αυτό το ένα στοιχείο ήταν ιονισμένο υδρογόνο;»
Τα μάτια του αστροφυσικού γούρλωσαν. «Πώς είναι δυνατό να το ξέρετε
αυτό;»
Ο Τόλαντ έδειχνε εξίσου κατάπληκτος.
Η Ρέιτσελ κοίταξε επίμονα και τους δύο. «Γιατί δε μου το ανέφερε κανείς
αυτό;»
«Επειδή υπάρχει μια απόλυτα λογική επιστημονική εξήγηση», είπε με
σιγουριά ο Κόρκι.
«Είμαι όλη αφτιά», απάντησε η Ρέιτσελ.
«Υπήρχε πλεόνασμα ιονισμένου υδρογόνου», είπε ο Κόρκι, «επειδή ο
μετεωρίτης πέρασε μέσα από την ατμόσφαιρα κοντά στο Βόρειο Πόλο, όπου το
μαγνητικό πεδίο της Γης προκαλεί υπερβολικά υψηλή συγκέντρωση ιόντων
υδρογόνου».
Η Ρέιτσελ συνοφρυώθηκε. «Δυστυχώς, εγώ έχω μια άλλη εξήγηση».

87
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ των κεντρικών γραφείων της NASA ήταν λιγότερο
εντυπωσιακός απ' ό,τι το ισόγειο: ατελείωτοι ψυχροί διάδρομοι με πόρτες
γραφείων σε ίσα διαστήματα κατά μήκος των τοίχων. Ο διάδρομος ήταν άδειος.
Πλαστικοποιημένες πινακίδες έδειχναν προς διάφορες κατευθύνσεις.
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Å LANDSAT 7
TERRA Æ
Å ACRIMSAT
Å JASON l
AQUA Æ
PODS Æ
Η Γκάμπριελ πήρε την κατεύθυνση της πινακίδας που έγραφε PODS.
Ακολούθησε μια σειρά μακριών διαδρόμων και διασταυρώσεων και τελικά
έφτασε μπροστά σε μια διπλή, βαριά ατσάλινη πόρτα. Η πινακίδα έγραφε:
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΚΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
(PODS)
Διευθυντής Τομέα: Κρις Χάρπερ
Η δίφυλλη πόρτα ήταν κλειδωμένη. Διέθετε διπλό σύστημα ασφαλείας:
κάρτα πρόσβασης και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή PIN. Η Γκάμπριελ
ακούμπησε το αφτί της στο ψυχρό μέταλλο. Για μια στιγμή της φάνηκε ότι
άκουσε ομιλίες. Διαπληκτισμούς. Ίσως όχι. Αναρωτήθηκε αν έπρεπε να αρχίσει
να χτυπάει την πόρτα μέχρι να της ανοίξει κάποιος. Δυστυχώς το σχέδιο που
είχε για να εκμαιεύσει από τον Κρις Χάρπερ τις πληροφορίες που χρειαζόταν
απαιτούσε πιο λεπτούς χειρισμούς. Κοίταξε τριγύρω μήπως υπήρχε κάποια
άλλη είσοδος, αλλά δεν είδε καμία. Δίπλα στην πόρτα υπήρχε ένα μισοσκότεινο
δωματιάκι όπου φυλάσσονταν υλικά καθαρισμού. Η Γκάμπριελ μπήκε μέσα και
έψαξε ελπίζοντας να βρει τα κλειδιά του επιστάτη ή μια κάρτα εισόδου. Τίποτα.
Μόνο σκούπες και σφουγγαρίστρες.
Επέστρεψε στην πόρτα και ακούμπησε ξανά το αφτί της στο μέταλλο. Τούτη
τη φορά ήταν σίγουρη πως άκουσε φωνές. Δυνάμωναν. Και βήματα. Ο σύρτης
άνοιξε από μέσα.
Η Γκάμπριελ δεν είχε χρόνο να κρυφτεί, καθώς η μεταλλική πόρτα άνοιγε.
Πήδηξε στο πλάι και κόλλησε στον τοίχο πίσω από την πόρτα τη στιγμή που
κάποιοι άντρες βγήκαν βιαστικά συνομιλώντας μεγαλόφωνα. Ακούγονταν
θυμωμένοι.
«Τι στο διάβολο πρόβλημα έχει ο Χάρπερ; Νόμιζα ότι θα βρισκόταν στον
έβδομο ουρανό!»
«Μια τέτοια νύχτα», είπε ένας άλλος, καθώς η παρέα προσπερνούσε την
πόρτα, «και θέλει να μείνει μόνος; Θα έπρεπε να γιορτάζει!»
Καθώς η ομάδα απομακρυνόταν από την Γκάμπριελ, η βαριά πόρτα άρχισε
να κλείνει αυτόματα, αποκαλύπτοντας την κρυψώνα της. Εκείνη παρέμεινε
ακίνητη, ενώ οι άντρες συνέχιζαν να προχωράνε στο διάδρομο. Περίμενε όσο
περισσότερο ήταν δυνατό, μέχρι που η πόρτα ήθελε ελάχιστα εκατοστά για να
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κλείσει, και τότε πετάχτηκε μπροστά και έπιασε το χερούλι την τελευταία
στιγμή. Έμεινε ακίνητη, ενώ οι άντρες έστριβαν στη γωνία του διαδρόμου.
Ήταν τόσο απορροφημένοι από τη συζήτησή τους, ώστε κανείς δε στράφηκε να
κοιτάξει.
Νιώθοντας την καρδιά της να χτυπάει σαν τρελή, η Γκάμπριελ άνοιξε και
πέρασε στη σκοτεινιασμένη αίθουσα που υπήρχε από πίσω. Έκλεισε την πόρτα
αθόρυβα.
Η αίθουσα ήταν ένας μεγάλος χώρος εργασίας που της θύμισε εργαστήριο
φυσικής σε πανεπιστήμιο: υπολογιστές, εξαρτήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
Καθώς τα μάτια της συνήθιζαν στο σκοτάδι, άρχισε να διακρίνει σχέδια και
φύλλα με υπολογισμούς σκορπισμένα ολόγυρα. Η αίθουσα ήταν τελείως
σκοτεινή, με μόνη εξαίρεση ένα γραφείο στην απέναντι πλευρά του
εργαστηρίου, όπου διακρινόταν φως κάτω από την πόρτα. Η Γκάμπριελ
πλησίασε ήσυχα. Η πόρτα ήταν κλειστή, όμως μέσα από το παράθυρο είδε έναν
άντρα μπροστά σε έναν υπολογιστή. Τον αναγνώρισε από τη συνέντευξη Τύπου
της NASA. Η ταμπέλα στην πόρτα έγραφε:
Κρις Χάρπερ Διευθυντής Τομέα PODS
Παρότι είχε φτάσει ως εδώ, η κοπέλα ξαφνικά ένιωσε ανήσυχη και
αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας το σχέδιό της. Υπενθύμισε
στον εαυτό της πόσο βέβαιος ήταν ο Σέξτον ότι ο Κρις Χάρπερ είχε πει ψέματα.
Θα στοιχημάτιζα την προεκλογική μου εκστρατεία, είχε πει ο γερουσιαστής.
Προφανώς υπήρχαν και άλλοι που είχαν την ίδια εντύπωση, άλλοι που
περίμεναν να αποκαλύψει η Γκάμπριελ την αλήθεια, ώστε να μπορέσουν να
πιέσουν τη NASA, επιχειρώντας να ανακτήσουν ένα μικρό πλεονέκτημα μετά
τις αποψινές καταστροφικές εξελίξεις. Δε θα μπορούσε να ξεχάσει τον τρόπο
με τον οποίο η Τεντς και ολόκληρη η κυβέρνηση Χέρνεϊ είχαν επιχειρήσει να
τη χειραγωγήσουν, οπότε ήταν πρόθυμη να βοηθήσει να αποκαλυφθεί η
αλήθεια.
Σήκωσε το χέρι της για να χτυπήσει την πόρτα, όμως κοντοστάθηκε, καθώς
θυμήθηκε την προειδοποίηση της Γιολάντα. Αν ο διευθυντής του τομέα PODS
είπε ψέματα σε ολόκληρο τον κόσμο, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πει την
αλήθεια σ εσένα;
Ο φόβος, σκέφτηκε η Γκάμπριελ, που παραλίγο να είχε πέσει θύμα του
απόψε. Είχε ένα σχέδιο. Βασιζόταν σε μια τακτική που είχε δει το γερουσιαστή
να τη χρησιμοποιεί σε κάποιες περιστάσεις για να εκφοβίσει έναν πολιτικό
αντίπαλο και να του αποσπάσει πληροφορίες. Είχε μάθει πολλά κοντά στο
γερουσιαστή, και δεν ήταν όλες αυτές οι γνώσεις ευχάριστες ή ηθικές. Απόψε
όμως χρειαζόταν κάθε πλεονέκτημα που μπορούσε να έχει. Αν κατόρθωνε να
πείσει τον Κρις Χάρπερ να ομολογήσει ότι είχε πει ψέματα, για οποιονδήποτε
λόγο, η Γκάμπριελ θα πρόσφερε ένα μικρό περιθώριο ανάκάμψης στην
προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή. Ο Σέξτον ήταν άνθρωπος που,
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εφόσον εξασφάλιζε το ελάχιστο περιθώριο λυγμών, θα μπορούσε να ξεφύγει
ακόμη και από την πιο δύσκολη κατάσταση.
Το σχέδιό της για να αντιμετωπίσει τον Χάρπερ ήταν αυτό πού ο Σέξτον
ονόμαζε «υπέρβαση», μια τεχνική ανάκρισης που είχαν επινοήσει οι ρωμαϊκές
Αρχές προκειμένου να αποσπούν ομολογίες, από εγκληματίες για τους οποίους
είχαν την υποψία ότι έλεγαν ψέματα. Η μέθοδος ήταν απίστευτα απλή:
Χαρακτηρίζεις δεδομένη την πληροφορία που θέλεις να ομολογήσει ο άλλος.
Ύστερα τον κατηγορείς για κάτι πολύ χειρότερο.
Ο σκοπός είναι να δώσεις στον αντίπαλο σου την ευκαιρία να επιλέξει τη
λιγότερο επιβαρυντική ομολογία — στη συγκεκριμένη περίπτωση την αλήθεια.
Το κόλπο ήταν να αποπνέεις αυτοπεποίθηση, κάτι που η Γκάμπριελ δεν
ένιωθε τη συγκεκριμένη στιγμή. Αφού πήρε μια βαθιά ανάσα και έπαιξε το
σενάριο στο μυαλό της, χτύπησε αποφασιστικά την πόρτα του γραφείου.
«Σας είπα, έχω δουλειά!» φώναξε ο Χάρπερ με τη χαρακτηριστική προφορά
του.
Η Γκάμπριελ χτύπησε ξανά. Πιο δυνατά.
«Σας είπα ότι δε θέλω να έρθω κάτω!»
Αυτή τη φορά κοπάνησε την πόρτα με τη γροθιά της.
Ο Κρις Χάρπερ σηκώθηκε και άνοιξε απότομα. «Καλά, ποιοι νομίζετε ότι...»
Άφησε τη φράση του στη μέση βλέποντας την Γκάμπριελ, φανερά έκπληκτος.
«Δόκτορα Χάρπερ», είπε εκείνη με υπερένταση.
«Πώς βρεθήκατε εδώ;»
Το πρόσωπο της Γκάμπριελ ήταν αυστηρό. «Γνωρίζετε ποια είμαι;»
«Φυσικά. Το αφεντικό σας δε σταμάτησε να επιτίθεται στο έργο μου εδώ και
μήνες. Πώς μπήκατε;»
«Με έστειλε ο γερουσιαστής Σέξτον».
Το βλέμμα του Χάρπερ πλανήθηκε στο εργαστήριο πίσω από την Γκάμπριελ.
«Πού είναι ο συνοδός σας;»
«Αυτό δε σας αφορά. Ο γερουσιαστής έχει ισχυρές γνωριμίες».
«Σε αυτό το κτίριο;» Ο Χάρπερ έδειχνε να αμφιβάλλει.
«Υπήρξατε ανειλικρινής, δόκτορα Χάρπερ. Λυπάμαι, όμως ο γερουσιαστής
έχει ζητήσει τη σύσταση ειδικής εξεταστικής επιτροπής της Γερουσίας, η οποία
διερευνά τους ψευδείς ισχυρισμούς σας».
Το πρόσωπο του Χάρπερ σκοτείνιασε. «Τι είναι αυτά που λέτε;»
«Έξυπνοι άνθρωποι όπως εσείς, δόκτορα Χάρπερ, δεν έχουν την πολυτέλεια
να κάνουν τους χαζούς. Βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, και ο γερουσιαστής με
έστειλε εδώ για να σας κάνω μια πρόταση. Η εκστρατεία του γερουσιαστή
Σέξτον δέχτηκε σοβαρό πλήγμα απόψε. Δεν του μένει τίποτα να χάσει,
επομένως είναι έτοιμος να σας συμπαρασύρει στην καταστροφή, αν χρειαστεί».
«Δε σας καταλαβαίνω. Τι στο διάβολο εννοείτε;»
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Η Γκάμπριελ πήρε μια βαθιά ανάσα και έκανε την κίνηση της. «Είπατε
ψέματα στη συνέντευξη Τύπου που δώσατε σχετικά με το λογισμικό
εντοπισμού ανωμαλιών του PODS. Αυτό το γνωρίζουμε. Και δεν είμαστε οι
μόνοι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα». Πριν προλάβει ο Χάρπερ να ανοίξει το
στόμα του για να διαμαρτυρηθεί, η Γκάμπριελ συνέχισε ακάθεκτη. «Ο
γερουσιαστής θα μπορούσε να αποκαλύψει τα ψεύδη σας αυτή τη στιγμή που
μιλάμε, όμως δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει μια σημαντικότερη
υπόθεση. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι».
«Όχι, εγώ...»
«Να σας εξηγήσω την πρόταση του γερουσιαστή. Δε θα μιλήσει για τις
ψευδείς δηλώσεις σας σχετικά με το λογισμικό του δορυφόρου, αν του δώσετε
το όνομα του ανώτατου διοικητικού στελέχους της NASA μαζί με το οποίο
καταχράστε πόρους της υπηρεσίας».
Ο Κρις Χάρπερ φάνηκε να αλληθωρίζει για μια στιγμή. «Τι; Δεν έχω σχέση
με καμία κατάχρηση!»
«Θα σας συμβούλευα να προσέχετε τι λέτε, κύριε Χάρπερ. Η εξεταστική
επιτροπή της Γερουσίας συγκεντρώνει στοιχεία εδώ και μήνες. Πιστεύατε
πραγματικά ότι θα περνούσατε απαρατήρητοι εσείς οι δυο; Πλαστογραφώντας
έγγραφα του προγράμματος και στέλνοντας σε προσωπικούς λογαριασμούς
ποσά που είχαν δοθεί στη ΝΑSΑ; Τα ψέματα και η κατάχρηση μπορεί να σας
οδηγήσουν στη φυλακή, δόκτορα Χάρπερ».
«Δεν έκανα τίποτα τέτοιο!»
«Ισχυρίζεστε δηλαδή ότι δεν είπατε ψέματα για το λογισμικό του
δορυφόρου;»
«Όχι, λέω ότι δεν καταχράστηκα κανένα ποσό!»
«Δηλαδή λέτε ότι πράγματι είπατε ψέματα για το δορυφόρο».
Ο Χάρπερ έμεινε να την κοιτάζει, προφανώς μην ξέροντας τι να πει.
«Ας ξεχάσουμε τα ψέματα», είπε η Γκάμπριελ, κάνοντας ένα νεύμα σαν να
τα έσβηνε. «Ο γερουσιαστής Σέξτον δεν ενδιαφέρεται για τις ψευδείς δηλώσεις
σας στη συνέντευξη Τύπου. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια. Βρήκατε το
μετεωρίτη, κανείς δε νοιάζεται πώς το καταφέρατε. Το ζήτημα για το
γερουσιαστή είναι η κατάχρηση. Αυτό που θέλει είναι να κατεβάσει κάποιον
υψηλά ιστάμενο απ' την καρέκλα του στη NASA. Το μόνο που έχετε να κάνετε
είναι να του πείτε με ποιον συνεργάζεστε, κι εκείνος θα φροντίσει ώστε η
έρευνα να μη στραφεί στη δική σας κατεύθυνση. Μπορείτε να διευκολύνετε την
κατάσταση και να μας πείτε ποιος είναι ο δεύτερος καταχραστής, αλλιώς ο
γερουσιαστής θα αρχίσει να εστιάζει την προσοχή του στο προβληματικό
λογισμικό και στις ανύπαρκτες λύσεις που δήθεν δόθηκαν».
«Μπλοφάρετε. Δεν έχει γίνει καμία κατάχρηση».
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«Είστε κάκιστος ψεύτης, δόκτορα Χάρπερ. Έχω δει τα αποδεικτικά στοιχεία.
Το όνομα σας εμφανίζεται σε όλα τα ενοχοποιητικά έγγραφα.
Επανειλημμένως».
«Σας ορκίζομαι, δεν έχω ιδέα για καμία κατάχρηση!»
Η Γκάμπριελ αναστέναξε, δήθεν απογοητευμένη. «Ελάτε στη θέση μου,
δόκτορα Χάρπερ. Μόνο σε δύο συμπεράσματα μπορώ να καταλήξω. Είτε μου
λέτε ψέματα, όπως κάνατε και στη συνέντευξη Τύπου, είτε μου λέτε την
αλήθεια και κάποιος ισχυρός παράγοντας της διαστημικής υπηρεσίας θέλει να
σας μετατρέψει σε εξιλαστήριο θύμα των δικών του ατασθαλιών».
Η σκέψη αυτή φάνηκε να προβληματίζει τον Χάρπερ.
Η Γκάμπριελ κοίταξε το ρολόι της. «Η πρόταση του γερουσιαστή ισχύει για
μία ώρα. Μπορείτε να γλιτώσετε, αν του δώσετε το όνομα του διευθυντικού
στελέχους της NASA μαζί με το οποίο καταχράστε χρήματα των
φορολογουμένων. Δεν τον ενδιαφέρετε εσείς. Θέλει να πιάσει το μεγάλο ψάρι.
Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι ισχυρό εδώ στη NASA·
όποιος ή όποια και αν είναι, κατάφερε να μην εμφανιστεί το όνομά του στα
χαρτιά, φορτώνοντάς τα όλα πάνω σας».
Ο Χάρπερ κούνησε το κεφάλι. «Λέτε ψέματα».
«Μήπως θα θέλατε να πείτε το ίδιο πράγμα στο δικαστήριο;»
«Κανένα πρόβλημα. Θα αρνηθώ τα πάντα».
«Θα γινόσασταν επίορκος;» Η Γκάμπριελ κάγχασε, τάχα αηδιασμένη.
«Μήπως θα αρνηθείτε επίσης ότι είπατε ψέματα όταν ισχυριστήκατε ότι λύσατε
το πρόβλημα με το λογισμικό του δορυφόρου;» Η καρδιά της χτυπούσε σαν
τρελή, καθώς κοιτούσε τον άντρα ίσια στα μάτια. «Σκεφτείτε προσεκτικά τις
επιλογές σας, δόκτορα Χάρπερ. Οι αμερικανικές φυλακές μπορούν να είναι
άκρως δυσάρεστες».
Ο Χάρπερ της ανταπέδωσε το βλέμμα και εκείνη ευχήθηκε να μην άντεχε
την πίεση και να έσπαγε πρώτος. Για μια στιγμή της φάνηκε ότι ήταν έτοιμος
να υποκύψει, όταν όμως μίλησε, η φωνή του ήταν σαν ατσάλι.
«Κυρία Ας», είπε αποφασιστικά, ενώ στα μάτια καθρεφτιζόταν η οργή,
«ρίχνετε άδεια για να πιάσετε γεμάτα. Ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο ότι δεν
υπάρχει καμία κατάχρηση πόρων στη NASA. Ο μόνος ψεύτης εδώ μέσα είστε
εσείς».
Εκείνη ένιωσε το σώμα της να μουδιάζει. Το βλέμμα του Χάρπερ ήταν
θυμωμένο και οξύ. Η Γκάμπριελ ήθελε να φύγει τρέχοντας Προσπάθησες να
μπλοφάρεις απέναντι σε έναν επιστήμονα της διαστημικής υπηρεσίας. Τι
περίμενες; Πίεσε τον εαυτό της να κρατήσει το κεφάλι ψηλά. «Το μόνο που
ξέρω», είπε με προσποιητή αυτοπεποίθηση και αδιαφορία για τους ισχυρισμούς
του Χάρπερ, «είναι τα ενοχοποιητικά στοιχεία που έχω δει, τις αδιάσειστες
αποδείξεις ότι εσείς και κάποιος άλλος καταχράστε πόρους της NASA. Ο
γερουσιαστής απλώς μου ζήτησε να έρθω εδώ απόψε και να σας προσφέρω την
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ευκαιρία να κατονομάσετε το συνεργάτη σας, αντί να βρεθείτε μόνος απέναντι
στο νόμο. Θα πω στο γερουσιαστή ότι προτιμάτε να δοκιμάσει γ την τύχη σας
ενώπιος ενωπίω με το δικαστή. Μπορείτε να πείτε στο δικαστήριο αυτά που
είπατε και σ' εμένα: ότι δεν καταχραστήκατε πόρους και δεν είπατε ψέματα για
το λογισμικό του δορυφόρου». Χαμογέλασε ειρωνικά. «Όμως, μετά την
αξιοθρήνητη εμφάνιση σας σ' εκείνη τη συνέντευξη Τύπου πριν από δύο
βδομάδες, πολύ αμφιβάλλω αν θα πείσετε κανέναν». Έκανε μεταβολή και
απομακρύνθηκε με αποφασιστικό βήμα, διασχίζοντας το σκοτεινό εργαστήριο.
Αναρωτήθηκε μήπως, αντί για τον Χάρπερ, θα ήταν αυτή που θα κατέληγε
πίσω απ' τα σίδερα της φυλακής.
Βάδισε με το κεφάλι ψηλά καθώς έφευγε, ευθυτενής, περιμένοντας τον
Χάρπερ να τη φωνάξει. Σιωπή. Άνοιξε με δύναμη την πόρτα και προχώρησε με
σίγουρο βήμα προς τους ανελκυστήρες, ελπίζοντας ότι στους ορόφους δε
χρειαζόταν κάρτα πρόσβασης για να ανοίξουν οι πόρτες των ασανσέρ, όπως
στο ισόγειο. Είχε χάσει. Είχε βάλει τα δυνατά της, όμως ο Χάρπερ δεν είχε
τσιμπήσει. Ίσως να έλεγε την αλήθεια για το δορυφόρο σ εκείνη τη συνέντευξη
Τύπου, σκέφτηκε η Γκάμπριελ.
Ένας κρότος αντήχησε στο διάδρομο, καθώς οι μεταλλικές πόρτες του
εργαστηρίου πίσω της άνοιξαν διάπλατα. «Κυρία Ας», ακούστηκε η φωνή του
Χάρπερ. «Σας ορκίζομαι, δεν ξέρω τίποτα για καμία κατάχρηση. Είμαι έντιμος
άνθρωπος!»
Η Γκάμπριελ ένιωσε την καρδιά της να πεταρίζει. Πίεσε τον εαυτό της να μη
σταματήσει. Ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους και απάντησε χωρίς να στραφεί
να τον κοιτάξει: «Κι όμως, είπατε ψέματα στη συνέντευξη Τύπου».
Σιωπή. Η Γκάμπριελ συνέχισε να κατευθύνεται προς το ασανσέρ.
«Περιμένετε!» φώναξε ο Χάρπερ. Ήρθε τρέχοντας δίπλα της, κάτωχρος.
«Αυτή η ιστορία με την κατάχρηση», είπε χαμηλώνοντας τη φωνή του.
«Νομίζω ότι ξέρω ποιος μου την έστησε».
Η Γκάμπριελ σταμάτησε επιτόπου, προσπαθώντας να καταλάβει αν είχε
ακούσει σωστά. Στράφηκε όσο πιο αργά και αδιάφορα μπορούσε. «Θέλετε να
πιστέψω ότι κάποιος σας παγίδεψε;»
Ο Χάρπερ αναστέναξε. «Σας ορκίζομαι, δεν ξέρω τίποτα για την κατάχρηση.
Όμως, εφόσον υπάρχουν στοιχεία εναντίον μου...»
«Πάμπολλα».
Αναστέναξε ξανά. «Τότε είναι όλα στημένα. Για να αμαυρωθεί το όνομα
μου, αν χρειαστεί. Και μόνο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει αυτό».
«Ποιος;»
Ο Χάρπερ την κοίταξε κατάματα. «Ο Λόρενς Έκστρομ με μισεί».
Η Γκάμπριελ είχε μείνει εμβρόντητη. «Ο διευθυντής της NASA;»
Ο Χάρπερ ένευσε. «Αυτός με υποχρέωσε να πω ψέματα στη συνέντευξη
Τύπου».
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88
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ με το σύστημα προώθησης ψεκασμού μεθανίου του
αεροσκάφους Aurora ρυθμισμένο στη μισή ισχύ, η ομάδα της Δύναμης Δέλτα
έσκιζε το νυχτερινό ουρανό με ταχύτητα τρεις φορές μεγαλύτερη από την
ταχύτητα του ήχου — πάνω από δυο χιλιάδες μίλια την ώρα. Ο
επαναλαμβανόμενος βόμβος των Κινητήρων Παλμικής Εκτόνωσης έδινε στην
πτήση έναν υπνωτικό ρυθμό. Εκατό πόδια χαμηλότερα, ο ωκεανός ύψωνε
πελώρια κύματα, σαρώνοντας το κενό που άφηνε στο πέρασμα του το Aurora,
κύματα που έμοιαζαν με παράλληλα υδάτινα τείχη ύψους πενήντα μέτρων πίσω
από το αεροσκάφος.
Αυτός είναι ο λόγος που απέσυραν το SR-71 Blackbird, σκέφτηκε ο ΔέλταΈνα.
To Aurora ήταν ένα από εκείνα τα κατασκοπευτικά αεροσκάφη που
υποτίθεται ότι κανείς δε γνώριζε την ύπαρξη τους, όμως στην πραγματικότητα
οι πάντες ήταν ενήμεροι. Ακόμη και το τηλεοπτικό δίκτυο Discovery Channel
είχε παρουσιάσει σε εκπομπή του το αεροσκάφος και τις δοκιμές του στο
Γκρουμ Λέικ της Νεβάδα. Το αν οι πληροφορίες διέρρευσαν εξαιτίας των
επαναλαμβανόμενων εκρήξεων από το σπάσιμο του φράγματος του ήχου που
ακούστηκαν μέχρι το Λος Άντζελες ή όταν, ατυχώς, κάποιος εργαζόμενος σε
εξέδρα άντλησης πετρελαίου στη Βόρεια θάλασσα το είδε να σκίζει τους
αιθέρες ή ως αποτέλεσμα διαχειριστικής γκάφας που κατέληξε να μείνει ένα
έγγραφο που περιέγραφε το Aurora σε δημόσιο αντίγραφο του προϋπολογισμού
του Πενταγώνου, αυτό ήταν κάτι που θα δε θα μάθαινε ποτέ κανείς. Δεν είχε
σημασία. Η είδηση κυκλοφόρησε: ο αμερικανικός στρατός είχε ένα
αεροσκάφος ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα έξι φορές μεγαλύτερη από την
ταχύτητα του ήχου, και δεν υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Πετούσε στους ουρανούς.
Κατασκευασμένο από τη Lockheed, το Aurora θύμιζε πλακουτσωτή μπάλα
του ράγκμπι. Είχε μήκος τριάντα έξι μέτρα, πλάτος είκοσι και καλυπτόταν
εξωτερικά από μια λεία κρυσταλλική πατίνα διαθερμικών πλακιδίων σαν εκείνα
που χρησιμοποιούνταν στα διαστημικά λεωφορεία. Η ταχύτητα που μπορούσε
να αναπτύξει ήταν το αποτέλεσμα ενός νέου συστήματος προώθησης γνωστού
ως Κινητήρας Παλμικής Εκτόνωσης, ο οποίος έκαιγε καθαρό, ψεκασμένο, υγρό
υδρογόνο που άφηνε ένα χαρακτηριστικό ίχνος συμπυκνωμένων υδρατμών
στον ουρανό. Για το λόγο αυτό, πετούσε μόνο νύχτα.
Αυτή τη νύχτα, έχοντας την πολυτέλεια της ασύλληπτης ταχύτητας, η ομάδα
της Δύναμης Δέλτα ακολουθούσε την πιο μακρινή διαδρομή επιστρέφοντας στη
χώρα, πετώντας πάνω από τον ωκεανό. Ακόμη και έτσι όμως, ήταν μπροστά
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από τη λεία τους. Μ' αυτή την ταχύτητα, η τριμελής ομάδα θα έφτανε στην
Ανατολική Ακτή σε λιγότερο από μία ώρα, δηλαδή δύο ώρες πριν από το
θήραμα της. Είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να εντοπιστεί και να καταρριφθεί το
αεροπλάνο που μετέφερε τους στόχους, όμως ο ελεγκτής δικαίως ανησυχούσε
μήπως κάποιο ραντάρ συλλάμβανε την επίθεση ή μήπως ξεκινούσε έρευνα
όταν εντοπίζονταν τα συντρίμμια που θα μαρτυρούσαν ότι το μεταγωγικό είχε
καταρριφθεί. Ήταν καλύτερα να άφηναν το αεροπλάνο να προσγειωθεί
σύμφωνα με το πρόγραμμα, είχε αποφασίσει ο ελεγκτής. Μόλις γινόταν σαφές
ποιο θα ήταν το σημείο προσγείωσης, η ομάδα της Δύναμης Δέλτα θα έκανε
την κίνηση της.
Τώρα, καθώς το Aurora πετούσε πάνω από τη θάλασσα του Λαμπραντόρ, ο
ασύρματος κρυπτογράφησης του Δέλτα-Ένα έδωσε σήμα ότι υπήρχε
εισερχόμενη κλήση. Ο στρατιώτης απάντησε.
«Η κατάσταση άλλαξε», τον πληροφόρησε η ηλεκτρονική φωνή. «Έχετε
έναν άλλο στόχο πριν να προσγειωθούν η Ρέιτσελ Σέξτον και οι δύο
επιστήμονες».
Κι άλλος στόχος. Ο Δέλτα-Ένα το ένιωθε. Τα πράγματα έβγαιναν εκτός
ελέγχου. Το σχέδιο του ελεγκτή είχε εμφανίσει κι άλλη ρωγμή, που έπρεπε να
αντιμετωπιστεί γρήγορα. Τίποτα απ' αυτά δε θα συνέβαινε, υπενθύμισε στον
εαυτό του ο Δέλτα-Ένα, αν είχαμε αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους στόχους
μας στον παγετώνα. Ο Δέλτα-Ένα ήξερε πολύ καλά ότι καλούνταν να
διορθώσει την κατάσταση που είχε δημιουργήσει.
«Έχει εμπλακεί τέταρτο μέρος», είπε ο ελεγκτής.
«Ποιος;»
Ο ελεγκτής έκανε μια παύση, ύστερα του έδωσε ένα όνομα.
Οι τρεις άντρες αντάλλαξαν ανήσυχες ματιές. Ήταν ένα όνομα που γνώριζαν
καλά.
Καθόλου παράξενο που ο ελεγκτής ακούστηκε διστακτικός! σκέφτηκε ο
Δέλτα-Ένα. Ενώ η επιχείρηση είχε σχεδιαστεί με στόχο «μηδέν θύματα», τόσο
ο αριθμός όσο και το προφίλ των στόχων αυξάνονταν γρήγορα. Ένιωσε τους
μυς του να σφίγγονται, καθώς ο ελεγκτής ετοιμαζόταν να τους πληροφορήσει
πώς και πού ακριβώς θα εξόντωναν αυτό το νέο θύμα.
«Διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα τώρα», είπε ο ελεγκτής.
«Ακούστε προσεκτικά. Θα σας δώσω οδηγίες μόνο μία φορά».

89
ΨΗΛΑ ΠΑΝΩ από το βόρειο Μέιν, ένα αεροσκάφος G4 συνέχιζε να
κατευθύνεται με ταχύτητα προς την Ουάσινγκτον. Στην καμπίνα επιβατών ο
Μάικλ Τόλαντ και ο Κόρκι Μάρλινσον παρακολουθούσαν τη Ρέιτσελ Σέξτον
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να εξηγεί τη θεωρία της για το πώς βρέθηκε αυξημένη ποσότητα ιόντων
υδρογόνου στο τετηγμένο επίχρισμα του μετεωρίτη.
«Η NASA διαθέτει έναν ιδιωτικό χώρο δοκιμών που ονομάζεται Σταθμός
Πλαμ Μπρουκ», άρχισε να λέει η Ρέιτσελ, που δυσκολευόταν να πιστέψει ότι
θα μιλούσε γι' αυτό το θέμα. Το να μεταφέρει απόρρητες πληροφορίες σε
τρίτους ήταν κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ. Έτσι όπως είχαν έρθει όμως τα
πράγματα, ο Τόλαντ και ο Κόρκι είχαν δικαίωμα να ξέρουν. «Το Πλαμ Μπρουκ
είναι στην ουσία ένας θάλαμος δοκιμών για τα πιο πρωτοποριακά συστήματα
προώθησης της NASA. Πριν από δυο χρόνια συνέταξα μια έκθεση σχετικά με
ένα νέο σχέδιο που δοκίμαζε εκεί η NASA — ένα σύστημα που ονομάζεται
ECE, Κινητήρας Διαστελλόμενου Κύκλου».
Ο Κόρκι την κοίταξε καχύποπτα. «Οι κινητήρες αυτοί βρίσκονται ακόμη σε
θεωρητικό στάδιο. Στα χαρτιά. Κανείς δεν έχει προχωρήσει σε δοκιμές.
Απέχουμε δεκαετίες από την εφαρμογή...»
Η Ρέιτσελ ένευσε αρνητικά. «Λυπάμαι, Κόρκι. Η NASA έχει πρωτότυπα. Οι
δοκιμές έχουν ξεκινήσει».
«Τι;» Ο Κόρκι έδειξε να αντιμετωπίζει την απάντηση της Ρέιτσελ με
σκεπτικισμό. «Οι ECE λειτουργούν καίγοντας υγρό μείγμα οξυγόνου—
υδρογόνου, το οποίο παγώνει στο διάστημα, καθιστώντας τον κινητήρα
άχρηστο για τη NASA. Η υπηρεσία είχε μάλιστα ανακοινώσει ότι δε θα
επιχειρούσε καν να κατασκευάσει έναν τέτοιο κινητήρα προτού λύσει το
πρόβλημα των καυσίμων».
«Το πρόβλημα λύθηκε. Ξεφορτώθηκαν το οξυγόνο και μετέτρεψαν το
καύσιμο σε ένα μείγμα "συμπυκνωμένου υδρογόνου", ένα είδος κρυογονικού
καυσίμου που αποτελείται από καθαρό υδρογόνο σε μισοπαγωμένη κατάσταση.
Είναι πολύ ισχυρό καύσιμο και προκαλεί καθαρή καύση. Επίσης, είναι ένα από
τα υποψήφια καύσιμα για το σύστημα προώθησης που θα χρησιμοποιούσε η
NASA αν επιχειρούσε αποστολή στον Άρη».
Ο Κόρκι έδειχνε εμβρόντητος. «Δεν μπορεί να είναι αλήθεια».
«Ειλικρινά, εύχομαι να είναι αλήθεια», είπε η Ρέιτσελ. «Ετοίμασα μια
σχετική έκθεση για τον Πρόεδρο. Το αφεντικό μου είχε ξεσηκωθεί επειδή η
NASA ήθελε να δημοσιοποιήσει τη δημιουργία αυτού του καυσίμου ως
μέγιστη επιτυχία, ενώ ο Πίκερινγκ ζητούσε από το Λευκό Οίκο να υποχρεώσει
τη NASA να κρατήσει μυστική την ύπαρξη του».
«Γιατί;»
«Δεν έχει σημασία», είπε η Ρέιτσελ, που δεν είχε καμία πρόθεση να
αποκαλύψει περισσότερα μυστικά απ' όσα έπρεπε. Η αλήθεια ήταν ότι η
εμμονή του Πίκερινγκ να χαρακτηριστεί απόρρητη η επιτυχία με το
συμπυκνωμένο υδρογόνο είχε ως στόχο την αντιμετώπιση ενός ζητήματος που
απασχολούσε όλο και περισσότερο τους υπεύθυνους για την εθνική ασφάλεια
της χώρας: την ανησυχητική επέκταση της διαστημικής τεχνολογίας της Κίνας.
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Εκείνη την περίοδο οι Κινέζοι ανέπτυσσαν μια ολέθρια πλατφόρμα εκτόξευσης
«προς ενοικίαση», την οποία σκόπευαν να διαθέτουν στους εκάστοτε
πλειοδότες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν εχθροί των Ηνωμένων
Πολιτειών. Οι συνέπειες για την ασφάλεια της χώρας ήταν τρομακτικές.
Ευτυχώς το NRO γνώριζε ότι η Κίνα είχε στρέψει την προσοχή της σε ένα
καύσιμο καταδικασμένο να αποτύχει, οπότε ο Πίκερινγκ δεν καταλάβαινε για
ποιο λόγο έπρεπε να πληροφορηθούν οι Κινέζοι ότι η NASA είχε βρει μια λύση
με καλύτερες προοπτικές.
«Δηλαδή», είπε ο Τόλαντ, που έδειχνε ανήσυχος, «λες ότι η NASA έχει ένα
σύστημα προώθησης καθαρής καύσης το οποίο λειτουργεί με καθαρό
υδρογόνο;»
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά. «Δεν ξέρω να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία,
όμως οι θερμοκρασίες εκτόνωσης αυτών των κινητήρων είναι αρκετές φορές
υψηλότερες από οποιουδήποτε άλλου κινητήρα έχει κατασκευαστεί ως τώρα. Η
NASA απαιτείται να αναπτύξει μια σειρά νέων υλικών για τα ακροφύσια.
Έκανε παύση. «Ένας μεγάλος βράχος τοποθετημένος πίσω από έναν τέτοιο
κινητήρα θα πυρακτωνόταν από μια πλούσια σε υδρογόνο φωτιά, που θα
έβγαινε από τις εξατμίσεις, φτάνοντας σε πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Η
υπερθέρμανση του βράχου θα έδινε ένα πρώτης τάξεως τετηγμένο επίχρισμα».
«Πάλι τα ίδια!» είπε ο Κόρκι. «Ξαναγυρίζουμε στο σενάριο του
κατασκευασμένου μετεωρίτη;»
Ο Τόλαντ φάνηκε να βρίσκει τη σκέψη ενδιαφέρουσα. «Ξέρεις, δε θα ήταν
απίθανο. Θα ήταν κάπως σαν να άφηνες ένα βράχο κάτω από τις ρουκέτες του
διαστημικού λεωφορείου την ώρα της εκτόξευσης».
«Ο Θεός να με βοηθήσει», μουρμούρισε ο Κόρκι. «Είμαι σε ένα αεροσκάφος
παρέα με ηλίθιους».
«Κόρκι», είπε ο Τόλαντ. «Υποθετικά μιλώντας, ένας βράχος που θα
τοποθετούνταν στο πεδίο εκτόνωσης ενός τέτοιου κινητήρα θα εμφάνιζε
σημάδια υπερθέρμανσης παρόμοια με αυτά ενός βράχου που θα είχε διασχίσει
την ατμόσφαιρα, σωστά; Θα είχαμε τις ίδιες αυλακώσεις και το ίδιο επίχρισμα
λόγω της τήξης».
Ο Κόρκι κάγχασε, φανερά ενοχλημένος. «Φαντάζομαι».
«Και το καύσιμο που μας ανέφερε η Ρέιτσελ, βασισμένο σε καθαρό
υδρογόνο, δε θα άφηνε χημικά υπολείμματα. Μόνο υδρογόνο. Αυξημένα
επίπεδα ιόντων υδρογόνου στο τετηγμένο επίχρισμα».
Ο Κόρκι γύρισε τα μάτια του ανάποδα. «Κοίτα, αν πράγματι υπάρχει ένας
τέτοιος κινητήρας και λειτουργεί με συμπυκνωμένο υδρογόνο, φαντάζομαι ότι
αυτό που λες θα ήταν πιθανό. Όμως το σενάριο είναι παρατραβηγμένο».
«Γιατί;» ρώτησε ο Τόλαντ. «Η διαδικασία φαίνεται αρκετά απλή».
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Η Ρέιτσελ ένευσε. «Χρειάζεσαι μόνο ένα βράχο ηλικίας εκατόν ενενήντα
εκατομμυρίων χρόνων που να περιέχει απολιθώματα. Τον τοποθετείς κάτω από
τις εξατμίσεις ενός κινητήρα συμπυκνωμένου υδρογόνου, έπειτα τον θάβεις
στον πάγο. Έτοιμος ο μετεωρίτης».
«Για έναν τουρίστα ίσως», είπε ο Κόρκι, «όχι όμως για έναν επιστήμονα της
NASA! Δεν έχετε εξηγήσει ακόμη τους χόνδρους!»
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να θυμηθεί την εξήγηση του Κόρκι για το πώς
σχηματίζονται οι χόνδροι. «Είπατε ότι οι χόνδροι οφείλονται στην απότομη
θέρμανση και ψύξη στο διάστημα, σωστά;»
Ο Κόρκι αναστέναξε. «Οι χόνδροι σχηματίζονται όταν ένας παγωμένος
βράχος που κινείται στο διάστημα υπερθερμανθεί ξαφνικά και φτάσει στο
κατώφλι της τήξης — περίπου στους χίλιους πεντακόσιους πενήντα βαθμούς
Κελσίου. Κατόπιν ο βράχος πρέπει να παγώσει ξανά, εξαιρετικά απότομα, ώστε
να στερεοποιηθούν οι υγροί θύλακες που περιέχει και να σχηματιστούν οι
χόνδροι».
Ο Τόλαντ κοίταξε εξεταστικά το φίλο του. «Και η διαδικασία αυτή δεν
μπορεί να επιτευχθεί στη Γη;»
«Αδύνατο», είπε ο Κόρκι. «Ο πλανήτης μας δεν εμφανίζει τέτοια
διακύμανση θερμοκρασίας ώστε να προκαλέσει αυτού του είδους την απότομη
μεταβολή. Μιλάμε για θερμοκρασίες που σημειώνονται στο επίκεντρο
πυρηνικής έκρηξης και στο απόλυτο μηδέν του διαστήματος. Τέτοιες ακραίες
συνθήκες πολύ απλά δεν υπάρχουν στη Γη».
Η Ρέιτσελ το σκέφτηκε. «Τουλάχιστον όχι με φυσικό τρόπο».
Ο Κόρκι στράφηκε να την κοιτάξει. «Τι σημαίνει αυτό;»
«Γιατί δε θα μπορούσε αυτή η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας να έχει
προκληθεί με τεχνητά μέσα;» ρώτησε η Ρέιτσελ. «Ο βράχος θα μπορούσε να
έχει πυρακτωθεί από έναν κινητήρα συμπυκνωμένου υδρογόνου και στη
συνέχεια να έχει ψυχθεί απότομα σε κάποιο κρυογονικό θάλαμο».
Ο Κόρκι την κοίταξε έκπληκτος. «Τεχνητοί χόνδροι;»
«Είναι μια σκέψη».
«Και μάλιστα γελοία», απάντησε ο Κόρκι, κρατώντας ψηλά το δείγμα του
μετεωρίτη. «Μήπως το ξεχάσατε; Αυτοί οι χόνδροι, πέρα από κάθε αμφιβολία,
χρονολογούνται σε εκατόν ενενήντα εκατομμύρια χρόνια πριν». Ο τόνος της
φωνής του έγινε υποτιμητικός. «Από όσο γνωρίζω, κυρία Σέξτον, πριν από
εκατόν ενενήντα εκατομμύρια χρόνια κανείς δε διέθετε κινητήρες
συμπυκνωμένου υδρογόνου και κρυογονικούς θαλάμους».
Ανεξάρτητα από τους χόνδρους, σκέφτηκε ο Τόλαντ, τα στοιχεία έχουν
αρχίσει να ανατρέπονται. Είχε μείνει σιωπηλός αρκετά λεπτά τώρα, βαθιά
προβληματισμένος από την τελευταία αποκάλυψη της Ρέιτσελ σχετικά με το
τετηγμένο επίχρισμα. Η θεωρία της, παρότι απίστευτα τολμηρή, είχε
δημιουργήσει πολλές πιθανότητες και είχε κάνει τον Τόλαντ να σκέφτεται προς
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νέες κατευθύνσεις. Αν το τετηγμένο επίχρισμα μπορεί να σχηματιστεί
τεχνητά... τι άλλες πιθανότητες προκύπτουν;
«Πολύ ήσυχο σε βλέπω», είπε η Ρέιτσελ, που καθόταν δίπλα του.
Ο Τόλαντ στράφηκε να την κοιτάξει. Για μια στιγμή, μέσα στο λιγοστό φως
του αεροπλάνου, διέκρινε στα μάτια της Ρέιτσελ μια τρυφερότητα που του
θύμισε τη Σίλια. Απόδιωξε αυτές τις σκέψεις και αναστέναξε κουρασμένα. «Ω,
τίποτα, κάτι σκεφτόμουν...»
Εκείνη του χαμογέλασε. «Σχετικά με μετεωρίτες;»
«Τι άλλο;»
«Σκεφτόσουν όλα τα στοιχεία που έχουμε, προσπαθώντας να καταλάβεις τι
συμβαίνει;»
«Κάτι τέτοιο».
«Κατέληξες κάπου;»
«Σε τίποτα συγκεκριμένο. Προβληματίζομαι όταν συνειδητοποιώ πόσο
πολλά από τα δεδομένα κατέρρευσαν μετά την ανακάλυψη του φρεατίου
εισαγωγής κάτω από τον πάγο».
«Τα αποδεικτικά στοιχεία, κατά τη σειρά που ιεραρχούνται, είναι ένας
πύργος από τραπουλόχαρτα», είπε η Ρέιτσελ. «Αν απομακρύνεις τη βασική
υπόθεση, όλο το οικοδόμημα κλονίζεται. Η τοποθεσία όπου ανακαλύφθηκε ο
μετεωρίτης ήταν μια βασική υπόθεση».
Και λίγα λες. «Όταν έφτασα στις τράπεζες πάγου Μιλν, ο διευθυντής μού
είπε ότι ο μετεωρίτης είχε ανακαλυφθεί μέσα σε μια άψογη μάζα πάγου ηλικίας
τριακοσίων χρόνων και ότι η πυκνότητα του ήταν μεγαλύτερη από
οποιουδήποτε άλλου πετρώματος υπήρχε στην περιοχή. Εγώ θεώρησα αυτά τα
στοιχεία ως λογική απόδειξη του ότι ο βράχος είχε πέσει από το διάστημα».
«Όπως και όλοι μας».
«Η μέση περιεκτικότητα σε νικέλιο, παρότι πειστική ένδειξη, φαίνεται ότι
δεν αποτελεί αναμφισβήτητη απόδειξη».
«Είναι πολύ κοντά», είπε ο Κόρκι, που καθόταν λίγο πιο πέρα, αλλά
προφανώς παρακολουθούσε τη συζήτηση.
«Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτή που θα περιμέναμε».
Ο Κόρκι συμφώνησε με ένα απρόθυμο νεύμα.
«Επίσης», είπε ο Τόλαντ, «αυτό το πρωτοφανές είδος διαστημικού εντόμου,
παρότι τρομακτικά παράξενο, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να είναι
προϊστορικό είδος καρκινοειδούς που ζούσε σε μεγάλα βάθη».
Η Ρέιτσελ ένευσε. «Και τώρα το τετηγμένο επίχρισμα...»
«Λυπάμαι που το λέω», είπε ο Τόλαντ, ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στον
Κόρκι, «όμως έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περί του
αντιθέτου είναι περισσότερα από τα θετικά».
«Η επιστήμη δε βασίζεται σε υποψίες», είπε ο Κόρκι. «Βασίζεται σε
αποδείξεις. Οι χόνδροι που περιέχει αυτός ο βράχος είναι αναμφισβήτητα
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μετεωρικής προέλευσης. Συμφωνώ και με τους δυο σας πως αυτά που έχουμε
διαπιστώσει είναι πολύ ανησυχητικά, όμως δεν μπορώ να αγνοήσω τους
χόνδρους. Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της αυθεντικότητας του
μετεωρίτη είναι αναμφισβήτητα, ενώ τα στοιχεία που τη θέτουν υπό
αμφισβήτηση είναι περιστασιακά».
Η Ρέιτσελ συνοφρυώθηκε. «Άρα πού καταλήγουμε;»
«Πουθενά», είπε ο Κόρκι. «Οι χόνδροι αποδεικνύουν ότι έχουμε να κάνουμε
με μετεωρίτη. Το μόνο ερώτημα είναι γιατί να τον τοποθετήσει κανείς μέσα
στον πάγο».
Ο Τόλαντ ήθελε να πιστέψει τα λογικά επιχειρήματα του φίλου του, όμως
κάτι δεν του πήγαινε καλά.
«Δε φαίνεται να έχεις πειστεί, Μάικ», είπε ο Κόρκι.
Ο Τόλαντ αναστέναξε προβληματισμένος. «Δεν ξέρω. Όταν είχαμε δύο στις
τρεις αποδείξεις, κάτι κάναμε, Κόρκι. Τώρα όμως μείναμε με τη μία. Απλώς
έχω την αίσθηση ότι κάτι μας διαφεύγει».

90
Με ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ, σκέφτηκε ο Κρις Χάρπερ, νιώθοντας ρίγος καθώς
φανταζόταν τον εαυτό του στο κελί μιας αμερικανικής φυλακής. Ο
γερουσιαστής Σέξτον ξέρει ότι είπα ψέματα για το λογισμικό τον δορυφόρου.
Ενώ ο διευθυντής του τομέα PODS συνόδευε την Γκάμπριελ Ας πίσω στο
γραφείο του και έκλεινε την πόρτα, ένιωσε το μίσος του για το διευθυντή της
NASA να φουντώνει με κάθε στιγμή που περνούσε. Απόψε ο Χάρπερ είχε
μάθει σε τι σημείο είχαν φτάσει τα ψέματα του διευθυντή. Εκτός του ότι
εξανάγκασε τον ίδιο να ισχυριστεί ότι είχε λυθεί το πρόβλημα του λογισμικού
του δορυφόρου, ο Έκστρομ φαίνεται ότι είχε σκηνοθετήσει ολόκληρη ιστορία
για να είναι σίγουρος ότι ο Χάρπερ δε θα αποφάσιζε κάποια στιγμή να πάψει να
είναι συνεργάσιμος.
Αποδείξεις κατάχρησης, σκέφτηκε ο Χάρπερ. Εκβιασμός. Πονηρό σχέδιο. Σε
τελική ανάλυση, ποιος θα πίστευε έναν καταχραστή που επιχειρούσε να
αμαυρώσει τη μεγαλειωδέστερη στιγμή στην ιστορία του αμερικάνικου
διαστημικού προγράμματος; Ο Χάρπερ γνώριζε ήδη ότι ο διευθυντής της
NASA δε θα δίσταζε μπροστά σε τίποτα προκειμένου να σώσει τη διαστημική
υπηρεσία, και τώρα, με την ανακοίνωση της ανακάλυψης ενός μετεωρίτη που
αποδείκνυε την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, διακυβεύονταν τα πάντα.
Βημάτισε για αρκετά δευτερόλεπτα γύρω από το πλατύ τραπέζι, πάνω στο
οποίο υπήρχε ένα μοντέλο υπό κλίμακα του δορυφόρου PODS — ένα
κυλινδρικό πρίσμα με πολλαπλές κεραίες και φακούς πίσω από ανακλαστικές
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ασπίδες. Η Γκάμπριελ κάθισε, παρακολουθώντας και περιμένοντας. Ο Χάρπερ
ένιωθε ναυτία, πράγμα που του θύμισε πώς είχε νιώσει σ' εκείνη τη μοιραία
συνέντευξη Τύπου. Η εμφάνιση που είχε κάνει εκείνο το βράδυ ήταν
απαράδεκτη, και όλοι είχαν απορήσει. Είχε υποχρεωθεί να πει ξανά ψέματα
πως είχε αισθανθεί κάποια αδιαθεσία κι αυτό τον είχε επηρεάσει. Οι
συνάδελφοί του και ο Τύπος δεν έδωσαν σημασία στη μετριότατη εμφάνιση
του και το θέμα ξεχάστηκε γρήγορα.
Τώρα όμως το ψέμα εκείνο επέστρεφε για να τον στοιχειώσει.
Η έκφραση της Γκάμπριελ Ας μαλάκωσε. «Κύριε Χάρπερ, εφόσον ο
διευθυντής είναι εχθρός σας, θα χρειαστείτε κάποιο ισχυρό σύμμαχο. Ο
γερουσιαστής Σέξτον ίσως να είναι ο μόνος φίλος που έχετε αυτή τη στιγμή. Ας
ξεκινήσουμε με την ψευδή δήλωση σχετικά με το λογισμικό του δορυφόρου.
Πείτε μου τι συνέβη».
Ο Χάρπερ αναστέναξε. Ήξερε ότι είχε έρθει η στιγμή να πει την αλήθεια. Θα
έπρεπε να είχα πει την αλήθεια από την αρχή! «Η εκτόξευση του PODS έγινε
χωρίς προβλήματα», άρχισε να λέει. «Ο δορυφόρος τέθηκε σε τέλεια πολική
τροχιά, όπως είχαμε σχεδιάσει».
Η Γκάμπριελ Ας φάνηκε να βαριέται. Προφανώς τα ήξερε όλα αυτά.
«Συνεχίστε».
«Τα προβλήματα προέκυψαν κατόπιν. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε
τη σάρωση του πάγου για να εντοπίσουμε ανωμαλίες στην πυκνότητα του, το
λογισμικό που είχαμε εγκαταστήσει γί' αυτό το σκοπό δε λειτούργησε».
«Χμμ... μάλιστα».
Ο Χάρπερ άρχισε να μιλάει πιο γρήγορα. «Υποτίθεται ότι το λογισμικό θα
είχε τη δυνατότητα να εξετάζει ταχύτατα τα δεδομένα χιλιάδων στρεμμάτων
και να εντοπίζει σημεία του πάγου που παρέκκλιναν από τη φυσιολογική
κλίμακα πυκνότητας. Ο βασικός σκοπός του λογισμικού ήταν ο εντοπισμός
σημείων όπου ο πάγος είχε αρχίσει να λιώνει —ένδειξη ότι εντεινόταν η
υπερθέρμανση της Γης—, όμως, αν έβρισκε δευτερευόντως κάποια άλλη
ανωμαλία στην πυκνότητα του πάγου, ήταν προγραμματισμένο να την
επισημάνει. Το σχέδιο προέβλεπε ότι ο PODS θα ερευνούσε τον Αρκτικό
Κύκλο σε διάστημα αρκετών βδομάδων και θα εντόπιζε τυχόν ανωμαλίες τις
οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκτιμήσουμε το ρυθμό
υπερθέρμανσης της Γης».
«Όμως χωρίς να λειτουργεί το λογισμικό», είπε η Γκάμπριελ, «ο PODS ήταν
άχρηστος. Η NASA θα έπρεπε να βάλει ανθρώπους της να εξετάσουν εικόνες
από κάθε τετραγωνικό εκατοστό της Αρκτικής, αναζητώντας προβληματικά
σημεία».
Ο Χάρπερ ένευσε, ενώ ξαναζούσε τον εφιάλτη της γκάφας που είχε κάνει
στον προγραμματισμό του λογισμικού. «θα χρειάζονταν δεκαετίες. Η
κατάσταση ήταν τρομερή. Εξαιτίας ενός σφάλματος μου στον προγραμματισμό,
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ο PODS ήταν ουσιαστικά άχρηστος. Με τις εκλογές να πλησιάζουν και το
γερουσιαστή Σέξτον να έχει επικεντρώσει την κριτική του στη NASA...»
Αναστέναξε.
«Το σφάλμα σας ήταν καταστροφικό τόσο για τη NASA όσο και για τον
Πρόεδρο».
«Δε θα μπορούσε να έχει έρθει σε χειρότερη στιγμή. Ο διευθυντής ήταν έξω
φρενών. Του υποσχέθηκα ότι θα μπορούσα να διορθώσω το πρόβλημα στην
επόμενη προγραμματισμένη αποστολή του διαστημικού λεωφορείου— έπρεπε
απλώς να αντικατασταθεί το τσιπ που περιείχε το λογισμικό του PODS. Όμως
μέχρι τότε θα ήταν πολύ αργά για να αναστραφεί το κλίμα. Με έστειλε στο
σπίτι μου με άδεια, αλλά ουσιαστικά είχα απολυθεί. Αυτό έγινε πριν από ένα
μήνα».
«Όμως εμφανιστήκατε πριν από δύο βδομάδες στην τηλεόραση και
ανακοινώσατε ότι είχατε βρει μια λύση».
Ο Χάρπερ έσκυψε το κεφάλι. «Ήταν φρικτό λάθος. Ήταν τη μέρα που
δέχτηκα ένα απεγνωσμένο τηλεφώνημα από το διευθυντή. Μου είπε ότι είχε
προκύψει κάτι, ότι ίσως υπήρχε ένας τρόπος να επανορθώσω. Ήρθα αμέσως
εδώ και τον συνάντησα. Μου ζήτησε να δώσω συνέντευξη Τύπου και να
ανακοινώσω δημόσια ότι είχα βρει μια εναλλακτική λύση στο πρόβλημα του
λογισμικού που θα μας επέτρεπε να έχουμε τα πρώτα δεδομένα σε λίγες
βδομάδες. Μου είπε ότι θα μου εξηγούσε αυτή τη λύση αργότερα».
«Και συμφωνήσατε».
«Όχι, αρνήθηκα! Όμως μία ώρα αργότερα, ο διευθυντής επέστρεψε στο
γραφείο μου μαζί με την ανώτατη σύμβουλο του Λευκού Οίκου!»
«Τι;» Η Γκάμπριελ είχε μείνει εμβρόντητη. «Ήρθε μαζί με τη Μάρτζορι
Τεντς;»
Αυτό το απαίσιο πλάσμα, σκέφτηκε ο Χάρπερ νεύοντας. «Η Τεντς και ο
διευθυντής με κάθισαν κάτω και μου είπαν ότι το δικό μου λάθος είχε οδηγήσει
τη NASA και τον Πρόεδρο κυριολεκτικά στο χείλος της καταστροφής. Η κυρία
Τεντς μου είπε για τα σχέδια του γερουσιαστή περί ιδιωτικοποίησης της NASA.
Μου είπε ότι το όφειλα στον Πρόεδρο και στη διαστημική υπηρεσία να
επανορθώσω. Ύστερα μου εξήγησε το πώς».
Η Γκάμπριελ έγειρε προς το μέρος του. «Συνεχίστε».
«Η Μάρτζορι Τεντς με πληροφόρησε ότι ο Λευκός Οίκος, από καθαρή τύχη,
είχε στην κατοχή του ισχυρά γεωλογικά στοιχεία ότι ένας τεράστιος μετεωρίτης
βρισκόταν θαμμένος στις τράπεζες πάγου Μιλν. Ένας από τους μεγαλύτερους
που βρέθηκαν ποτέ. Ένας μετεωρίτης αυτού του μεγέθους θα αποτελούσε
κεφαλαιώδους σημασίας ανακάλυψη για τη NASA».
Η Γκάμπριελ έμεινε εμβρόντητη. «Μισό λεπτό, δηλαδή λέτε ότι κάποιος
άλλος γνώριζε ήδη ότι ο μετεωρίτης βρισκόταν εκεί, προτού τον εντοπίσει ο
PODS;»
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«Ναι. Ο δορυφόρος δεν είχε καμία σχέση με την ανακάλυψη. Ο διευθυντής
γνώριζε την ύπαρξη του μετεωρίτη. Απλώς μου έδωσε τις συντεταγμένες και
μου είπε να στείλω τον PODS πάνω από τις τράπεζες πάγου Μιλν και να
ισχυριστώ ότι ο δορυφόρος είχε κάνει την ανακάλυψη».
«Πλάκα μού κάνετε».
«Αυτό τους είπα και εγώ όταν μου ζήτησαν να συμμετάσχω σ' αυτή την
απάτη. Αρνήθηκαν να μου πουν πώς είχαν εντοπίσει τη θέση του μετεωρίτη,
όμως η κυρία Τεντς επέμενε ότι αυτό δεν είχε σημασία και ότι τώρα ήταν η
ιδανική ευκαιρία να περισώσουμε κάτι από το φιάσκο του PODS για το οποίο
ευθυνόμουν εγώ. Αν διατεινόμουν ότι ο δορυφόρος είχε εντοπίσει το
μετεωρίτη, τότε η NASA θα μπορούσε να παινευτεί ότι το πρόγραμμα ήταν
επιτυχημένο, και μια επιτυχία τής ήταν απαραίτητη. Επίσης, ο Πρόεδρος θα
ενισχυόταν ενόψει των εκλογών».
Η Γκάμπριελ δεν πίστευε στ' αφτιά της. «Και φυσικά, δε θα μπορούσατε να
πείτε ότι ο δορυφόρος είχε εντοπίσει το μετεωρίτη πριν ανακοινώσετε ότι είχε
λυθεί το πρόβλημα με το λογισμικό και όλα λειτουργούσαν κανονικά».
Ο Χάρπερ ένευσε. «Έτσι καταλήξαμε στο ψέμα της συνέντευξης Τύπου.
Υποχρεώθηκα να συμπράξω. Η Τεντς και ο διευθυντής ήταν αδίστακτοι. Μου
υπενθύμιζαν συνεχώς ότι είχα απογοητεύσει τους πάντες· ο Πρόεδρος είχε
χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα μου, η NASA είχε ξοδέψει χρόνια για να το
υλοποιήσει και τώρα εγώ τα είχε καταστρέψει όλα με την γκάφα μου».
«Έτσι λοιπόν συμφωνήσατε να τους βοηθήσετε».
«Δεν είχα άλλη επιλογή. Η καριέρα μου ήταν ουσιαστικά τελειωμένη αν δεν
το έκανα. Και η πραγματικότητα ήταν ότι, αν δεν είχα αχρηστεύσει το
λογισμικό, ο PODS θα είχε βρει το μετεωρίτη. Στην αρχή μού φάνηκε μικρό το
ψέμα. Προσπάθησα να εκλογικεύσω την κατάσταση λέγοντας στον εαυτό μου
ότι το πρόβλημα με το λογισμικό θα λυνόταν σε λίγους μήνες, όταν το
διαστημικό λεωφορείο θα πραγματοποιούσε την αποστολή του, άρα το μόνο
που θα έκανα θα ήταν να ανακοινώσω τη λύση λίγο νωρίτερα».
Η Γκάμπριελ σφύριξε σιγανά. «Ένα μικρό ψέμα για να εκμεταλλευτείτε μια
τεράστια ευκαιρία».
Ο Χάρπερ ένιωθε ναυτία και μόνο που το θυμόταν. «Έτσι... το έκανα.
Ακολουθώντας τις εντολές του διευθυντή, έδωσα συνέντευξη Τύπου,
ανακοινώνοντας ότι είχα βρει έναν τρόπο να παρακαμφθεί το πρόβλημα με το
λογισμικό, περίμενα λίγες μέρες κι ύστερα έστειλα τον PODS στις
συντεταγμένες που μου είχαν δώσει. Κατόπιν, ακολουθώντας κανονικά την
ιεραρχία, επικοινώνησα με τον υπεύθυνο του EOS και ανέφερα ότι ο
δορυφόρος είχε εντοπίσει μια ανωμαλία υψηλής πυκνότητας στις τράπεζες
πάγου Μιλν. Του έδωσα τις συντεταγμένες και του είπα ότι, βάσει της
πυκνότητας που εμφάνιζε, η ανωμαλία θα μπορούσε να είναι μετεωρίτης.
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Ενθουσιασμένη η NASA έστειλε μια μικρή ομάδα στην περιοχή για να πάρει
δείγματα. Από εκεί και μετά η επιχείρηση έγινε άκρως απόρρητη».
«Δηλαδή, απόψε μάθατε ότι ο μετεωρίτης περιείχε απολιθώματα;»
«Κανείς μας δεν το ήξερε. Βρισκόμασταν όλοι σε κατάσταση σοκ. Τώρα
όλοι με αποκαλούν ήρωα επειδή ανακάλυψα αποδείξεις της ύπαρξης εξωγήινων
όντων, και δεν ξέρω τι να πω».
Η Γκάμπριελ έμεινε σιωπηλή για λίγο, παρατηρώντας τον Χάρπερ με
αυστηρό βλέμμα. «Όμως, αν ο μετεωρίτης δεν εντοπίστηκε από τον PODS, πώς
ήξερε ο διευθυντής ότι βρισκόταν εκεί;»
«Τον είχε εντοπίσει κάποιος άλλος».
«Κάποιος άλλος; Ποιος;»
Ο Κρις Χάρπερ αναστέναξε. «Ένας Καναδός γεωλόγος ονόματι Τσαρλς
Μπρόφι, ένας ερευνητής που εργαζόταν στη νήσο Έλζμιρ. Απ' ό,τι φαίνεται,
βρισκόταν στην περιοχή για γεωλογικές μετρήσεις, όταν ανακάλυψε τυχαία
μέσα στον πάγο έναν όγκο που θα μπορούσε να είναι μετεωρίτης. Ενημέρωσε
με τον ασύρματο για την ανακάλυψη του και η NASA έτυχε να ακούσει το
σήμα του».
Η Γκάμπριελ τον κοιτούσε έκπληκτη. «Καλά, όμως αυτός ο Καναδός δεν
είναι έξαλλος που η NASA κέρδισε όλη τη δόξα από αυτή την ανακάλυψη;»
«Όχι», είπε ο Χάρπερ, νιώθοντας ρίγος. «Όλως περιέργως, είναι νεκρός».

91
Ο ΜΑΪΚΛ ΤΟΛΑΝΤ έκλεισε τα μάτια και προσπάθησε να χαλαρώσει,
εστιάζοντας την προσοχή του στο μονότονο βόμβο των κινητήρων του
αεροπλάνου. Είχε αποφασίσει να μη σκέφτεται άλλο το μετεωρίτη μέχρι να
επέστρεφαν στην Ουάσινγκτον. Οι χόνδροι, συμφωνά με τον Κόρκι,
αποτελούσαν αναμφισβήτητες αποδείξεις· ο βράχος που είχε βρεθεί στις
τράπεζες πάγου Μιλν ήταν σίγουρα μετεωρίτης. Η Ρέιτσελ αρχικά ήλπιζε ότι
θα είχε να δώσει μια σαφή απάντηση στον Γουίλιαμ Πίκερινγκ όταν θα
έφταναν, όμως η προσπάθεια της είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο λόγω των χόνδρων.
Όσο ύποπτα και αν έμοιαζαν τα στοιχεία, ο μετεωρίτης φαινόταν να είναι
αυθεντικός.
Ας είναι.
Ήταν προφανές ότι η Ρέιτσελ είχε ταραχτεί πολύ από την τραυματική τους
εμπειρία στον ωκεανό. Ο Τόλαντ, πάντως, είχε εντυπωσιαστεί από την αντοχή
της. Τώρα είχε εστιάσει την προσοχή της στο ζήτημα που τους απασχολούσε,
προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο να καταρρίψει ή να επιβεβαιώσει τα
επιχειρήματα για την αυθεντικότητα του μετεωρίτη, ενώ προσπαθούσε να
καταλήξει σε κάποια υπόθεση για το ποιος είχε επιχειρήσει να τους σκοτώσει.
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Στο μεγαλύτερο διάστημα του ταξιδιού, η Ρέιτσελ καθόταν δίπλα στον
Τόλαντ. Εκείνου του άρεσε να συζητά μαζί της, παρότι οι περιστάσεις δεν ήταν
οι ιδανικές. Πριν από μερικά λεπτά η Ρέιτσελ είχε πάει στην τουαλέτα, και
τώρα ο Τόλαντ διαπίστωνε με. έκπληξη ότι του έλειπε. Αναρωτήθηκε πόσος
καιρός είχε περάσει από τότε που του είχε λείψει η παρουσία μιας γυναίκας —
μιας άλλης γυναίκας, όχι της Σίλια.
«Κύριε Τόλαντ;»
Σήκωσε το κεφάλι.
Ο πιλότος είχε στρέψει το κεφάλι του και του μιλούσε από το πιλοτήριο.
«Μου ζητήσατε να σας πω πότε θα είμαστε αρκετά κοντά ώστε να καλέσουμε
το πλοίο σας. Μπορώ να σας συνδέσω, αν θέλετε».
«Ευχαριστώ». Ο Τόλαντ σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το πιλοτήριο.
Από εκεί ο Τόλαντ κάλεσε το πλήρωμα του. Ήθελε να τους ενημερώσει ότι η
επιστροφή του θα καθυστερούσε μία ή δύο μέρες ακόμη. Φυσικά, δε σκόπευε
να τους πει τίποτα για τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει.
Το τηλέφωνο χτύπησε αρκετές φορές και ο Τόλαντ ένιωσε έκπληξη όταν
άκουσε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντάει. Το ηχογραφημένο μήνυμα δεν
ήταν ένας συνηθισμένος επαγγελματικός χαιρετισμός αλλά η χαρωπή φωνή
ενός από τα μέλη του πληρώματος, του πιο διασκεδαστικού της ομάδας.
«Γεια σας, γεια σας. Καλέσατε το Goya», ανακοίνωσε η φωνή. «Λυπούμαστε
που δεν είναι κανείς μας εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά μας απήγαγαν κάτι
γιγαντιαίες ψείρες! Για την ακρίβεια, πήραμε μια σύντομη άδεια για να
γιορτάσουμε τη μεγάλη βραδιά του Μάικ. Είμαστε τόσο περήφανοι για το
αφεντικό! Μπορείτε να αφήσετε το όνομα και το τηλέφωνο σας και ίσως σας
πάρουμε εμείς αύριο που θα έχουμε ξεμεθύσει. Τσάο!»
Ο Τόλαντ γέλασε. Ήδη του έλειπε το πλήρωμα του. Προφανώς είχαν δει τη
συνέντευξη Τύπου. Χάρηκε που είχαν βγει στη στεριά· τους εγκατέλειψε κάπως
απότομα, όταν τηλεφώνησε ο Πρόεδρος, και θα τους τρέλαινε να μένουν
άπραγοι στη θάλασσα. Παρότι το μήνυμα έλεγε ότι είχαν φύγει όλοι, ο Τόλαντ
υπέθετε ότι δε θα είχαν αφήσει το πλοίο αφύλαχτο, ιδίως εφόσον είχαν
αγκυροβολήσει σε περιοχή με ισχυρά ρεύματα.
Πληκτρολόγησε τον κωδικό που του έδινε πρόσβαση στα μηνύματα του
τηλεφωνητή για να δει αν υπήρχε κάτι γι' αυτόν. Ένα ηχητικό σήμα. Ένα
μήνυμα. Η φωνή ήταν του ίδιου μέλους του πληρώματος, του διασκεδαστή.
«Γεια, Μάικ, φανταστικό ντοκιμαντέρ! Αν ακούς αυτό το μήνυμα, μάλλον
τσεκάρεις τον τηλεφωνητή από κάποιο απίθανο πάρτι στο Λευκό Οίκο και
αναρωτιέσαι πού στην ευχή πήγαμε. Συγνώμη που εγκαταλείψαμε το πλοίο,
φιλαράκο, αλλά απόψε δεν ήταν για να τη βγάλουμε χωρίς ποτό. Μην
ανησυχείς, αγκυροβολήσαμε ωραία και αφήσαμε ανοιχτό το φως της βεράντας.
Κατά βάθος παρακαλάμε να πάρουν οι πειρατές το πλοίο, μπας κι αφήσεις το
NBC να σου αγοράσει εκείνο το καινούριο! Πλάκα σου κάνω, φίλε. Μην
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ανησυχείς, η Ξάβια συμφώνησε να μείνει στο πλοίο και να φυλάξει σκοπιά.
Είπε ότι προτιμούσε να μείνει μόνη της παρά να πάει να μπεκρουλιάσει με ένα
τσούρμο ψαράδες. Καλά, απίστευτο, ε;»
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά, ανακουφισμένος που είχε μείνει κάποιος στο
πλοίο. Η Ξάβια ήταν υπεύθυνη και σίγουρα όχι ο τύπος που τρέχει στα πάρτι.
Ήταν αξιόλογη υδρογεωλόγος και είχε τη φήμη ανθρώπου που έλεγε τη γνώμη
του με καυστική ειλικρίνεια.
«Τέλος πάντων, Μάικ», συνέχιζε το μήνυμα, «η αποψινή βραδιά ήταν
φανταστική. Κάτι τέτοια σε κάνουν περήφανο που είσαι επιστήμονας, σωστά;
Όλοι λένε πόσο πήρε τα πάνω της η NASA. Δεν πάει να πνιγεί η NASA, λέω
εγώ! Εμείς τα πήγαμε ακόμη καλύτερα! To Amazing Seas πρέπει να κέρδισε
μερικά εκατομμύρια τηλεθεατές απόψε. Είσαι αστέρι, φίλε. Αληθινό αστέρι.
Μπράβο. Ήσουν άψογος».
Ακούστηκαν ψίθυροι στη γραμμή, μετά η ίδια αντρική φωνή ακούστηκε
ξανά. «Α, ναι, μια και ανέφερα την Ξάβια, και για να μην το πάρεις πολύ πάνω
σου, θέλει να σου πει δυο κουβέντες για κάτι. Σ' τη δίνω».
Ακούστηκε η κοφτή φωνή της Ξάβια. «Μάικ, η Ξάβια είμαι, είσαι θεός,
μπλα μπλα. Και επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ, συμφώνησα να κάνω την νταντά
σ' αυτό το παμπάλαιο σαράβαλο. Ειλικρινά, θα είναι ωραία να ξεφύγω λίγο από
αυτούς τους βάνδαλους που εσύ επιμένεις να αποκαλείς επιστήμονες. Τέλος
πάντων, εκτός του ότι είμαι η νταντά του πλοίου σου, τα παιδιά μού ζήτησαν,
επειδή είμαι και η στρίγκλα της παρέας, να κάνω ό,τι περνάει απ' το χέρι μου
για να μη σ' αφήσω να καβαλήσεις τελείως το καλάμι, αν και μετά το αποψινό
το βλέπω δύσκολο, όμως ήθελα να είμαι η πρώτη που θα σου πει ότι έκανες μια
τόση δα μικρή κοτσάνα στο ντοκιμαντέρ σου. Ναι, καλά άκουσες. Μία από τις
σπάνιες μπούρδες που αμολάει ο Μάικλ Τόλαντ. Μην ανησυχείς, σε ολόκληρο
τον κόσμο πρέπει να υπάρχουν το πολύ τρεις άνθρωποι που θα το προσέξουν,
και είναι όλοι τους νευρωτικοί, σπασίκλες υδρογεωλόγοι τύποι χωρίς ίχνος
χιούμορ. Κάτι σαν έμενα. Όμως ξέρεις τι λένε για μας τους γεωλόγους...
μονίμως ψάχνουμε για ατέλειες!».22 Γέλασε. «Τέλος πάντων, δεν είναι τίποτα,
μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας που άπτεται της πετρολογίας, κάτι σχετικά
με τη δομή του μετεωρίτη. Απλώς το ανάφερα για να σου χαλάσω τη βραδιά.
Ίσως σε πάρουν κάνα δυο τηλέφωνα γι' αυτό, οπότε σκέφτηκα να σε
ενημερώσω για να μην αρχίσεις να ψελλίζεις σαν καθυστερημένος και μάθουν
τι πραγματικά είσαι». Γέλασε ξανά. «Λοιπόν, δεν είμαι και τόσο φανατική
γλεντζού, οπότε θα μείνω στο πλοίο. Μην μπεις στον κόπο να μου
τηλεφωνήσεις· αναγκάστηκα να βάλω τον τηλεφωνητή γιατί οι δημοσιογράφοι,
πανάθεμά τους, δε σταμάτησαν να τηλεφωνάνε συνέχεια. Είσαι το αστέρι της
22

Λογοπαίγνιο με τη λέξη fault, ατέλεια, ψεγάδι αλλά και ρήγμα. (Σ.τ.Ε.)
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βραδιάς απόψε, κι ας έκανες κι ένα λάθος. Καλά, θα σ' τα πω όταν γυρίσεις.
Τσάο».
Η γραμμή έκλεισε.
Ο Μάικλ Τόλαντ συνοφρυώθηκε. Υπήρχε λάθος στο ντοκιμαντέρ μου;
Η Ρέιτσελ Σέξτον στεκόταν στην τουαλέτα του αεροπλάνου και κοιταζόταν
στον καθρέφτη. Της φάνηκε ότι ήταν χλομή και πιο ταλαιπωρημένη από ό,τι
είχε φανταστεί. Η αποψινή περιπέτεια την είχε καταβάλλει. Αναρωτήθηκε πόσο
καιρό θα της έπαιρνε μέχρι να σταματήσει να τρέμει ή να πλησιάσει ξανά σε
ωκεανό. Έβγαλε το καπέλο που της είχαν δώσει στο υποβρύχιο και άφησε τα
μαλλιά της ελευθέρα. Καλύτερα έτσι, σκέφτηκε, νιώθοντας πιο άνετα.
Κοίταξε τα μάτια της, και της φάνηκαν κουρασμένα. Κάτω από την
κούραση, όμως, είδε αποφασιστικότητα. Ήξερε ότι την είχε πάρει από τη
μητέρα της. Κανείς δεν μπορεί να σον πει τι θα κάνεις ή τι δε θα κάνεις. Η
Ρέιτσελ αναρωτήθηκε αν είχε δει η μητέρα της τι είχε συμβεί απόψε. Κάποιος
προσπάθησε να με σκοτώσει, μαμά. Κάποιος προσπάθησε να μας σκοτώσει
όλους...
Στο μυαλό της Ρέιτσελ, όπως συνέβαινε τις τελευταίες ώρες, ήρθαν τα
πιθανά ονόματα.
Λόρενς Έκστρομ... Μάρτζορι Τεντς... Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ. Όλοι τους
είχαν κίνητρο. Και, το πιο ανησυχητικό, είχαν τα μέσα να το κάνουν. Ο
Πρόεδρος δεν έχει σχέση, είπε μέσα της, προσπαθώντας να κρατηθεί από την
ελπίδα της ότι ο Πρόεδρος, τον οποίο σεβόταν πολύ περισσότερο από τον ίδιο
της τον πατέρα, δεν είχε καμία συμμετοχή σ' αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση.
Ακόμη δεν ξέρουμε το παραμικρό.
Ούτε ποιος... ούτε αν... ούτε γιατί...
Η Ρέιτσελ ήθελε να έχει τις απαντήσεις όταν θα συναντούσε τον Γουίλιαμ
Πίκερινγκ, όμως μέχρι στιγμής το μόνο που είχε καταφέρει ήταν να εγείρει
ακόμη περισσότερα ερωτηματικά.
Όταν βγήκε από την τουαλέτα, διαπίστωσε με έκπληξη ότι ο Μάικλ δεν ήταν
στη θέση του. Ο Κόρκι είχε αποκοιμηθεί ξανά. Καθώς κοίταζε τριγύρω, ο
Μάικλ εμφανίστηκε από το πιλοτήριο με βλέμμα φανερά ανήσυχο, ενώ ο
πιλότος έκλεινε ένα ραδιοτηλέφωνο.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Ρέιτσελ.
Ο Τόλαντ, με βαριά φωνή, της είπε για το μήνυμα στον τηλεφωνητή.
Λάθος στην παρουσίαση τον; Η Ρέιτσελ σκέφτηκε ότι ο Τόλαντ αντιδρούσε
υπερβολικά. «Μάλλον δεν είναι τίποτα. Σου είπε συγκεκριμένα ποιο ήταν το
πρόβλημα;»
«Κάτι που ενδιαφέρει την πετρολογία».
«Δηλαδή έχει σχέση με τη δομή του πετρώματος;»
«Ναι. Είπε ότι οι μόνοι που θα εντόπιζαν το λάθος ήταν ελάχιστοι γεωλόγοι.
Από ό,τι κατάλαβα, το λάθος έχει να κάνει με τη σύσταση του μετεωρίτη».
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Η Ρέιτσελ πήρε μια κοφτή ανάσα, αρχίζοντας να καταλαβαίνει. «Οι
χόνδροι;»
«Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι σύμπτωση».
Η Ρέιτσελ συμφώνησε. Οι χόνδροι ήταν το μοναδικό στοιχείο που
συνηγορούσε πλέον κατηγορηματικά υπέρ του ισχυρισμού της NASA ότι ο
βράχος ήταν μετεωρίτης.
Ο Κόρκι ήρθε δίπλα τους, τρίβοντας τα μάτια του. «Τι συμβαίνει».
Ο Τόλαντ τού εξήγησε.
Ο Κόρκι συνοφρυώθηκε και κούνησε το κεφάλι. «Δεν έχει σχέση με τους
χόνδρους, Μάικ. Με τίποτα. Όλα τα στοιχεία που χρησιμοποίησες τα πήρες από
τη NASA. Και από εμένα. Ήταν άψογα».
«Τι άλλο σφάλμα που άπτεται της πετρολογίας θα μπορούσα να έχω κάνει;»
«Ποιος ξέρει; Εξάλλου τι σχέση έχει μια υδρογεωλόγος με τους χόνδρους;»
«Δεν έχω ιδέα, αλλά είναι ευφυέστατη».
«Έτσι όπως έχουν τα πράγματα», είπε η Ρέιτσελ, «νομίζω ότι θα έπρεπε να
μιλήσουμε μαζί της πριν συναντήσουμε τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ».
Ο Τόλαντ ανασήκωσε τους ώμους. «Της τηλεφώνησα τέσσερις φορές και
βγαίνει συνέχεια ο τηλεφωνητής. Μάλλον είναι στο εργαστήριο και δεν ακούει
τίποτα ούτως ή άλλως. Αποκλείεται να ακούσει τα μηνύματα που της άφησα
πριν από το πρωί το νωρίτερο». Έκανε παύση, κοιτάζοντας το ρολόι του. «Αν
και...»
«Αν και τι;»
Ο Τόλαντ την κοίταξε ίσια στα μάτια. «Νομίζεις ότι θα ήταν πολύ σημαντικό
να μιλήσουμε με την Ξάβια προτού συναντήσουμε το αφεντικό σου;»
«Αν έχει να μας πει κάτι για τους χόνδρους; Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο.
Μάικ», είπε η Ρέιτσελ, «αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σωρό
αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία. Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ είναι άνθρωπος που έχει
συνηθίσει να παίρνει σαφείς απαντήσεις. Όταν τον συναντήσουμε, θα ήθελα
πολύ να έχω κάτι συγκεκριμένο να του πω».
«Τότε θα πρέπει να κάνουμε μια στάση».
Η Ρέιτσελ τον κοίταξε έκπληκτη. «Στο πλοίο σου;»
«Βρίσκεται ανοιχτά των ακτών του Νιου Τζέρσι. Σχεδόν στο δρόμο μας για
την Ουάσινγκτον. Μπορούμε να μιλήσουμε στην Ξάβια, να μάθουμε τι ξέρει. Ο
Κόρκι έχει ακόμη το δείγμα του μετεωρίτη, και αν η Ξάβια θελήσει να κάνει
ορισμένα γεωλογικά τεστ, το πλοίο διαθέτει ένα αρκετά καλά εξοπλισμένο
εργαστήριο. Δε νομίζω ότι θα μας έπαιρνε περισσότερο από μία ώρα για να
έχουμε κάποιες οριστικές απαντήσεις».
Η Ρέιτσελ ένιωσε άσχημα. Η σκέψη ότι θα βρισκόταν ξανά αντιμέτωπη με
τον ωκεανό, και μάλιστα τόσο σύντομα, την τάραξε. Οριστικές απαντήσεις,
σκέφτηκε, δελεασμένη από την προοπτική. 0 Πίκερινγκ σίγουρα θα θέλει
απαντήσεις.
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Ο ΔΕΛΤΑ-ΕΝΑ χαιρόταν που βρισκόταν ξανά σε στέρεο έδαφος.
Το αεροσκάφος Aurora, παρότι είχε κινηθεί στο μισό της μέγιστης ταχύτητας
που μπορούσε να αναπτύξει και είχε ακολουθήσει την πιο μακρινή διαδρομή
πάνω από τον ωκεανό, είχε ολοκληρώσει το ταξίδι του σε λιγότερο από δύο
ώρες, προσφέροντας έτσι ικανοποιητικό χρονικό προβάδισμα στους άντρες της
Δύναμης Δέλτα προκειμένου να πάρουν τις θέσεις τους και να προετοιμαστούν
για την επιπλέον δολοφονία που είχε ζητήσει ο ελεγκτής.
Τώρα, έχοντας προσγειωθεί σε μια μικρή στρατιωτική βάση έξω από την
Ουάσινγκτον, η ομάδα άφηνε το Aurora πίσω της και επιβιβαζόταν στο
καινούριο μεταφορικό της μέσο, ένα ελικόπτερο OH-58D Kiowa Warrior που
τους περίμενε.
Για άλλη μια φορά ο ελεγκτής εξασφάλισε το καλύτερο, σκέφτηκε ο ΔέλταΈνα.
To Kiowa Warrior, που είχε σχεδιαστεί αρχικά ως ελαφρύ ελικόπτερο
παρατήρησης, είχε «αναβαθμιστεί και βελτιωθεί» ώστε να αποτελέσει τη νέα
γενιά επιθετικών ελικοπτέρων του στρατού. Διέθετε δυνατότητα υπέρυθρης
θερμικής απεικόνισης, που επέτρεπε στο σύστημα κατάδειξης στόχων με λέιζερ
του αεροσκάφους να παρέχει δεδομένα αυτόνομης στόχευσης για όπλα
ακριβείας καθοδηγούμενα με λέιζερ, όπως οι πύραυλοι αέρος-αέρος Stinger και
το πυραυλικό σύστημα Hellfire AGM-114B. Ένας ταχύτατος επεξεργαστής
ψηφιακών σημάτων παρείχε τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης έως
και έξι στόχων. Ελάχιστοι εχθροί είχαν δει από κοντά το Kiowa και επέζησαν
για να διηγηθούν την εμπειρία τους.
Ο Δέλτα-Ένα είχε μια γνώριμη αίσθηση δύναμης καθώς καθόταν στη θέση
του πιλότου και ασφάλιζε τη ζώνη του. Είχε εκπαιδευτεί σε αυτό το
αεροσκάφος και το είχε πετάξει τρεις φορές σε μυστικές αποστολές. Φυσικά,
ποτέ πριν ο στόχος τους δεν ήταν ένας εξέχων Αμερικανός αξιωματούχος. To
Kiowa, όπως όφειλε να παραδεχτεί, ήταν το τέλειο αεροσκάφος γι' αυτή τη
δουλειά. Τόσο ο κινητήρας Rolls Royce Allison που διέθετε όσο και ο ειδικά
σχεδιασμένος έλικας του επέτρεπαν να πετάει αθόρυβα, πράγμα που σήμαινε
ότι οι χερσαίοι στόχοι δε θα αντιλαμβάνονταν την παρουσία του ελικοπτέρου
παρά μόνο όταν αυτό θα βρισκόταν ακριβώς πάνω από αυτούς. Και επειδή το
αεροσκάφος είχε τη δυνατότητα τυφλής πτήσης και ήταν βαμμένο τελείως
μαύρο, χωρίς ανακλαστικά διακριτικά, ουσιαστικά ήταν αθέατο, εκτός κι αν ο
στόχος διέθετε ραντάρ.
Αθόρυβα μαύρα ελικόπτερα.
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Οι θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας είχαν τρελαθεί μ' αυτά τα ελικόπτερα.
Ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι η εισβολή αθόρυβων μαύρων ελικοπτέρων
αποτελούσε απόδειξη της ύπαρξης «κομάντο της Νέας Παγκόσμιας Τάξης» που
εκτελούσαν εντολές των Ηνωμένων Εθνών. Κάποιοι άλλοι υποστήριζαν ότι τα
ελικόπτερα ήταν αθόρυβα ερευνητικά σκάφη των εξωγήινων. Υπήρχαν κι
εκείνοι που είχαν δει τα Kiowa να πετούν σε πυκνό σχηματισμό τη νύχτα και
είχαν πιστέψει ότι έβλεπαν τα φώτα πορείας κάποιου μεγαλύτερου σκάφους,
ίσως ενός ιπτάμενου δίσκου που προφανώς είχε τη δυνατότητα να πετάει
κάθετα.
Έκαναν λάθος. Ο στρατός, όμως, απολάμβανε την παρεξήγηση.
Σε μια πρόσφατη μυστική αποστολή, ο Δέλτα-Ένα είχε πετάξει με ένα Kiowa
οπλισμένο με την πλέον απόρρητη νέα στρατιωτική τεχνολογία των Ηνωμένων
Πολιτειών, ένα ευφυούς σύλληψης όπλο προβολής ολογραμμάτων που το
ονόμαζαν χαριτολογώντας S&M. Παρότι σε κάποιους τα αρχικά έφερναν στο
νου τη λέξη «σαδομαζοχισμός», στην πραγματικότητα σήμαιναν Smoke and
Mirrors. H νέα αυτή τεχνολογία επέτρεπε την προβολή ολογραμμάτων στον
ουρανό πάνω από εχθρικά εδάφη. To Kiowa είχε χρησιμοποιήσει αυτή την
τεχνολογία για να προβάλει ολογράμματα αμερικανικών αεροσκαφών πάνω
από μια εχθρική αντιαεροπορική εγκατάσταση. Οι πανικόβλητοι πυροβολητές
έριχναν ασταμάτητα στα φαντάσματα που διέγραφαν κύκλους από πάνω τους.
Όταν εξάντλησαν όλα τα πυρομαχικά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστρεψαν
εναντίον τους τα αληθινά όπλα.
Καθώς ο Δέλτα-Ένα και οι άντρες του απογειώνονταν, ο Δέλτα-Ένα άκουγε
στο μυαλό του τα λόγια του ελεγκτή του. Έχετε έναν άλλο στόχο. Η έκφραση
του φαινόταν τελείως ακατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα αυτού
του νέου στόχου. Ο Δέλτα-Ένα, όμως, θύμισε στον εαυτό του ότι δεν ήταν
δουλειά του να αμφισβητεί τις διαταγές. Η ομάδα του είχε πάρει μια εντολή και
θα την εκτελούσε ακριβώς με τη μέθοδο που όριζαν οι οδηγίες, όσο τρομερή
και αν ήταν.
Ελπίζω τουλάχιστον ο ελεγκτής να είναι σίγουρος ότι αυτή είναι η σωστή
κίνηση.
Καθώς το Kiowa άφηνε πίσω του το διάδρομο, ο Δέλτα-Ένα κατευθύνθηκε
νοτιοδυτικά. Είχε δει δύο φορές το Μνημείο Ρούζβελτ στο παρελθόν, όμως
απόψε θα ήταν η πρώτη φορά που θα το έβλεπε από τον αέρα.
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«Αυτός Ο ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ ανακαλύφθηκε αρχικά από έναν Καναδό
γεωλόγο;» Η Γκάμπριελ Ας κοιτούσε εμβρόντητη το νεαρό προγραμματιστή,
τον Κρις Χάρπερ. «Και αυτός ο Καναδός είναι τώρα νεκρός;»
Ο Χάρπερ ένευσε ταραγμένος.
«Πόσο καιρό το γνωρίζετε αυτό;» τον ρώτησε επιτακτικά.
«Εδώ και δυο βδομάδες περίπου. Αφού ο διευθυντής και η Μάρτζορι Τεντς
με υποχρέωσαν να εκτεθώ δημόσια με τη συνέντευξη Τύπου, ήξεραν ότι δε θα
μπορούσα να ανακαλέσω. Μου είπαν την αλήθεια για το πώς ανακαλύφθηκε
στην πραγματικότητα ο μετεωρίτης».
Ο PODS δεν είναι υπεύθυνος για την ανακάλυψη του μετεωρίτη! Η
Γκάμπριελ δεν είχε ιδέα πού θα οδηγούσαν όλες αυτές οι πληροφορίες, όμως
ήταν σαφές ότι η υπόθεση αποτελούσε σκάνδαλο. Άσχημα νέα για την Τεντς.
Καλά νέα για το γερουσιαστή.
«Όπως ανέφερα», είπε ο Χάρπερ, που έδειχνε ήρεμος τώρα, «ο μετεωρίτης
ανακαλύφθηκε στην πραγματικότητα χάρη σε ένα μήνυμα που στάλθηκε από
ασύρματο και το υπέκλεψε η NASA. Έχετε ακουστά για ένα πρόγραμμα με την
ονομασία INSPIRE; Είναι ένα πειραματικό πρόγραμμα της NASA μετάδοσης
ραδιοκυμάτων μέσω της ιονόσφαιρας».23
Η Γκάμπριελ κάτι είχε ακούσει, ωστόσο τίποτα συγκεκριμένο.
«Ουσιαστικά», είπε ο Χάρπερ, «πρόκειται για μια σειρά ραδιοδεκτών
χαμηλών συχνοτήτων, που έχουν τοποθετηθεί κοντά στο Βόρειο Πόλο για να
ακούνε τους ήχους του πλανήτη: εκπομπές κυμάτων πλάσματος από το βόρειο
σέλας, παλμούς ευρέως φάσματος από κεραυνούς καταιγίδων, τέτοια
πράγματα».
«Εντάξει».
«Πριν από μερικές βδομάδες ένας από τους ραδιοδέκτες του INSPIRE έπιασε
ένα σήμα από τη νήσο Έλζμιρ. Κάποιος Καναδός γεωλόγος ζητούσε βοήθεια,
εκπέμποντας σε εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα». Ο Χάρπερ έκανε παύση. «Για
την ακρίβεια, η συχνότητα ήταν τόσο χαμηλή, που θα ήταν αδύνατο να τη
συλλάβει οτιδήποτε άλλο εκτός από τους ραδιοφωνικούς δέκτες VLF της
NASA. Υποθέσαμε ότι ο Καναδός μακροκυμάτιζε».
«Ορίστε;»
«Εξέπεμπε στη χαμηλότερη δυνατή συχνότητα, ώστε το σήμα του να φτάσει
όσο το δυνατό πιο μακριά. Θυμηθείτε ότι βρισκόταν στη μέση του πουθενά μια
εκπομπή στις συνηθισμένες συχνότητες πιθανότατα δε θα έφτανε αρκετά
μακριά ώστε να την ακούσει κάποιος».
«Τι έλεγε στο μήνυμα του;»

23

Interactive NASA Space Physics Ionosphere Radio Experiment. (Σ.τ.Ε.)
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«Η εκπομπή ήταν σύντομη. Ο Καναδός είπε ότι βρισκόταν στις τράπεζες
πάγου Μιλν, όπου πραγματοποιούσε ακουστικές γεωλογικές έρευνες. Εκεί είχε
εντοπίσει μια υπέρπυκνη ανωμαλία θαμμένη στον πάγο, για την οποία
υποψιαζόταν ότι ήταν γιγαντιαίος μετεωρίτης, και ενώ έκανε κάποιες
μετρήσεις, είχε ξεσπάσει καταιγίδα και δεν μπορούσε να ξεφύγει. Έδωσε τις
συντεταγμένες του, ζήτησε βοήθεια για να σωθεί από την καταιγίδα και έκλεισε
τον ασύρματο του. Ο σταθμός της NASA που έλαβε το σήμα έστειλε ένα
αεροπλάνο από την αεροπορική βάση Θούλη για να τον περισυλλέξει. Τον
έψαξαν για ώρες και τελικά τον εντόπισαν νεκρό, πολλά χιλιόμετρα μακριά από
τη θέση του, στη βάση μιας χαράδρας, μαζί με το έλκηθρο και τα σκυλιά του.
Φαίνεται ότι επιχείρησε να βγει από την καταιγίδα, έχασε τον προσανατολισμό
του, παρέκκλινε από την πορεία του και έπεσε στη χαράδρα».
Η Γκάμπριελ επεξεργάστηκε τις πληροφορίες, καθώς η ιστορία της είχε
κινήσει το ενδιαφέρον. «Δηλαδή ξαφνικά η NASA ήταν η μόνη που γνώριζε
για ένα μετεωρίτη του οποίου την ύπαρξη αγνοούσε όλος ο υπόλοιπος
κόσμος;»
«Ακριβώς. Είναι ειρωνικό, όμως αν το λογισμικό μου λειτουργούσε
κανονικά, ο δορυφόρος PODS θα είχε εντοπίσει το μετεωρίτη μία βδομάδα πριν
τον βρει ο Καναδός».
Η σύμπτωση προβλημάτισε την Γκάμπριελ. Έμεινε σιωπηλή για να το
σκεφτεί. «Ένας μετεωρίτης που παρέμεινε θαμμένος τρεις αιώνες παραλίγο να
είχε ανακαλυφθεί δύο φορές σε μία βδομάδα;»
«Το ξέρω. Είναι λίγο παράξενο, όμως έτσι είναι η επιστήμη. Ή του ύψους ή
του βάθους. Το θέμα είναι ότι ο διευθυντής θεώρησε πως ο μετεωρίτης έπρεπε
να είχε ανακαλυφθεί από εμάς ούτως ή άλλως —αν είχα κάνει σωστά τη
δουλειά μου. Μου είπε ότι, επειδή ο Καναδός ήταν νεκρός, κανείς δε θα
μάθαινε το παραμικρό αν απλώς έστρεφα τον PODS στις συντεταγμένες του
σήματος κινδύνου που εξέπεμψε ο γεωλόγος. Ύστερα θα μπορούσα να
ισχυριστώ ότι το μετεωρίτη τον ανακάλυψε ο δορυφόρος. Μ' αυτό τον τρόπο θα
περισώζαμε λίγη αξιοπρέπεια από μια ντροπιαστική αποτυχία».
«Και αυτό κάνατε».
«Όπως είπα, δεν είχα άλλη επιλογή. Υπήρξα η αιτία για την αποτυχία του
προγράμματος». Έκανε παύση. «Απόψε όμως, όταν άκουσα τη συνέντευξη
Τύπου του Προέδρου και πληροφορήθηκα ότι ο μετεωρίτης που υποτίθεται ότι
ανακάλυψα περιείχε απολιθώματα...»
«Μείνατε έκπληκτος».
«Έπεσα ξερός, θα έλεγα!»
«Νομίζετε ότι ο διευθυντής γνώριζε πως ο μετεωρίτης περιείχε απολιθώματα
πριν σας ζητήσει να ισχυριστείτε ότι τον ανακάλυψε ο PODS;»
|
«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να το γνωρίζει. Ο μετεωρίτης
ήταν θαμμένος στον πάγο, ανέπαφος επί αιώνες, μέχρι τη στιγμή που έφτασε
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εκεί η πρώτη ομάδα της NASA. Υποθέτω ότι η NASA δεν είχε ιδέα τι είχε βρει
μέχρι που έστειλε μια ομάδα εκεί πάνω για να πάρει δείγματα και να εξετάσει
το μετεωρίτη με ακτίνες Χ. Μου ζήτησαν να πω ψέματα για το δορυφόρο,
ελπίζοντας ότι ένας μεγάλος μετεωρίτης θα τους εξασφάλιζε μια μέτρια
επιτυχία. Μόνο όταν πήγαν εκεί συνειδητοποίησαν την τεράστια σημασία της
ανακάλυψης».
Η Γκάμπριελ κοντανάσαινε από ενθουσιασμό. «Δόκτορα Χάρπερ, είστε
διατεθειμένος να καταθέσετε ότι η NASA και ο Λευκός Οίκος σας
εξανάγκασαν να πείτε ψέματα για το λογισμικό του δορυφόρου;»
«Δεν ξέρω». Ο Χάρπερ έδειχνε φοβισμένος. «Δεν μπορώ να φανταστώ τι
ζημιά θα προκαλούσε μια τέτοια δήλωση στην υπηρεσία... σε αυτή την
ανακάλυψη».
«Δόκτορα Χάρπερ, τόσο εσείς όσο και εγώ γνωρίζουμε ότι αυτός ο
μετεωρίτης παραμένει μια υπέροχη ανακάλυψη ανεξάρτητα από το πώς
ακριβώς εντοπίστηκε. Το θέμα εδώ είναι ότι είπατε ψέματα στον αμερικανικό
λαό. Ο κόσμος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ότι ο PODS δεν είναι αυτό ακριβώς
που ισχυρίζεται η NASA».
«Δεν ξέρω. Απεχθάνομαι το διευθυντή, όμως οι συνάδελφοι μου... είναι
καλοί άνθρωποι».
«Ναι, και αξίζουν την αλήθεια. Έχουν πέσει κι αυτοί θύματα εξαπάτησης».
«Και τα επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος μου για την κατάχρηση;»
«Μπορείτε να τα διαγράψετε από το μυαλό σας», είπε η Γκάμπριελ, που είχε
σχεδόν ξεχάσει το τέχνασμα της. «Θα πω στο γερουσιαστή ότι δε γνωρίζετε το
παραμικρό για την κατάχρηση. Είναι απλώς μια σκηνοθετημένη υπόθεση, μια
προσπάθεια του διευθυντή να εξασφαλίσει τη σιωπή σας για το τι συνέβη
πραγματικά με το δορυφόρο».
«Μπορεί να με προστατέψει ο γερουσιαστής;»
«Απολύτως. Δεν έχετε κάνει τίποτα κακό. Απλώς ακολουθούσατε διαταγές
των ανωτέρων σας. Εξάλλου, με τις πληροφορίες που μόλις μου δώσατε
σχετικά με τον Καναδό γεωλόγο, δε νομίζω ότι ο γερουσιαστής θα θίξει καν το
θέμα της κατάχρησης. Μπορούμε να εστιαστούμε αποκλειστικά στην
προσπάθεια παραπληροφόρησης του κόσμου από πλευράς της διαστημικής
υπηρεσίας σχετικά με το δορυφόρο και το μετεωρίτη. Μόλις ο γερουσιαστής
αποκαλύψει τις πληροφορίες για τον Καναδό, η κυβέρνηση δε θα μπορεί να
διακινδυνεύσει την αμαύρωση του ονόματος σας με ψεύδη».
Ο Χάρπερ ακόμη έδειχνε ανήσυχος. Έμεινε σιωπηλός, σκυθρωπός,
αναλογιζόμενος τις επιλογές του. Η Γκάμπριελ τού άφησε λίγη ώρα. Νωρίτερα
είχε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε άλλη μία περίεργη σύμπτωση σε όλη αυτή
την υπόθεση. Δε σκόπευε να την αναφέρει, όμως είδε ότι ο δόκτορας Χάρπερ
χρειαζόταν μια τελευταία μικρή ώθηση».
«Έχετε σκυλιά, δόκτορα Χάρπερ;»

[309]

Εκείνος στράφηκε να την κοιτάξει. «Ορίστε;»
«Απλώς σκεφτόμουν ότι είναι παράξενο. Μου είπατε ότι, λίγο αφότου ο
Καναδός γεωλόγος έστειλε τις συντεταγμένες του μετεωρίτη, τα σκυλιά που
έσερναν το έλκηθρο του έπεσαν σε μια χαράδρα, έτσι;»
«Είχε ξεσπάσει καταιγίδα. Βγήκαν από την πορεία τους».
Η Γκάμπριελ ανασήκωσε τους ώμους, αφήνοντας να φανεί ο σκεπτικισμός
της. «Ναι... εντάξει».
Ο Χάρπερ κατάλαβε αμέσως το δισταγμό της. «Τι θέλετε να πείτε;»
«Δεν ξέρω. Πολλές συμπτώσεις μαζεύτηκαν σ' αυτή την ανακάλυψη. Ένας
Καναδός γεωλόγος εκπέμπει τις συντεταγμένες του μετεωρίτη σε μια
συχνότητα που μόνο η NASA μπορεί να ακούσει; Ύστερα τα σκυλιά που
σέρνουν το έλκηθρο του πηγαίνουν και γκρεμίζονται σε μια χαράδρα;» Έκανε
παύση. «Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι ο θάνατος του γεωλόγου άνοιξε το δρόμο
για το θρίαμβο της NASA».
Ο Χάρπερ πάνιασε. «Πιστεύετε ότι ο διευθυντής είναι ικανός να σκοτώσει γι'
αυτό το μετεωρίτη».
Χοντρά παιχνίδια. Χοντρά λεφτά, σκέφτηκε η Γκάμπριελ. «Αφήστε να
μιλήσω πρώτα στο γερουσιαστή. Εμείς θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία.
Υπάρχει κάποια βοηθητική έξοδος;»
Η Γκάμπριελ Ας άφησε πίσω της έναν κάτωχρο Κρις Χάρπερ και κατέβηκε
από την έξοδο κινδύνου που έβγαζε σε ένα έρημο στενό πίσω από το κτίριο.
Σταμάτησε ένα ταξί που μόλις είχε κατεβάσει κάποιους ανθρώπους που είχαν
έρθει για να πανηγυρίσουν την επιτυχία της NASA.
«Στα διαμερίσματα του Γουέστμπρουκ Πλέις», είπε στον οδηγό. Σε λίγο ο
γερουσιαστής θα γινόταν αποδέκτης ενός δώρου που θα τον έκανε τον πιο
ευτυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο.
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ΕΝΩ ΑΠΟΡΟΥΣΕ με τον εαυτό της σε τι είχε συμφωνήσει, η Ρέιτσελ
στεκόταν στην είσοδο του πιλοτηρίου και ξετύλιγε ένα καλώδιο ασυρμάτου
στην καμπίνα, ώστε να είναι απόρρητη η συνομιλία της στον πιλότο. Ο Κόρκι
και ο Τόλαντ παρακολουθούσαν. Παρότι η Ρέιτσελ και ο διευθυντής του NRO,
Γουίλιαμ Πίκερινγκ, είχαν συνεννοηθεί να μην επικοινωνήσουν μέσω
ασυρμάτου μέχρι την άφιξη της στην αεροπορική βάση Μπόλινγκ, έξω από την
Ουάσιγκτον, η Ρέιτσελ είχε πλέον κάποιες πληροφορίες που ήταν βέβαιη ότι ο
Πίκερινγκ θα ήθελε να τις έχει αμέσως. Τον είχε καλέσει στην ασφαλή γραμμή
του κινητού του, το οποίο είχε πάντα μαζί του.
Όταν ο Πίκερινγκ απάντησε, ήταν τελείως τυπικός. «Μιλήστε με προσοχή,
σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να εγγυηθώ την ασφάλεια της σύνδεσης».
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Η Ρέιτσελ κατάλαβε. Το κινητό του Πίκερινγκ, όπως τα περισσότερα κινητά
που χρησιμοποιούσε το NRO, είχαν ένα δείκτη που εντόπιζε τις μη ασφαλείς
εισερχόμενες κλήσεις. Επειδή η Ρέιτσελ μιλούσε από ραδιοτηλέφωνο, που ήταν
ένα από τα λιγότερο ασφαλή διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας, το τηλέφωνο του
Πίκερινγκ τον είχε ενημερώσει. Η συνομιλία τους θα έπρεπε να είναι αόριστη.
Κανένα όνομα. Καμία τοποθεσία.
«Η φωνή μου είναι η ταυτότητα μου», είπε η Ρέιτσελ, καταφεύγοντας στον
τυπικό επιχειρησιακό χαιρετισμό που χρησιμοποιούσαν σε τέτοιες περιπτώσεις.
Είχε υποθέσει ότι ο διευθυντής θα εκνευριζόταν που είχε διακινδυνεύσει να
επικοινωνήσει μαζί του, όμως ο Πίκερινγκ φάνηκε να αντιδρά θετικά.
«Ναι, ήμουν έτοιμος να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Πρέπει να αλλάξουμε
σημείο άφιξης. Φοβάμαι ότι ίσως σας περιμένει επιτροπή υποδοχής».
Η Ρέιτσελ αισθάνθηκε μια ξαφνική ανησυχία. Κάποιος μας παρακολουθεί. Ο
τόνος της φωνής του Πίκερινγκ της φανέρωνε ότι υπήρχε κίνδυνος. Αλλαγή
σημείου άφιξης. Θα χαιρόταν όταν άκουγε ότι του είχε τηλεφωνήσει για να του
ζητήσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν και για διαφορετικούς λόγους.
«Το ζήτημα της αυθεντικότητας», είπε η Ρέιτσελ. «Το συζητούσαμε. Ίσως
έχουμε έναν τρόπο να επιβεβαιώσουμε ή να καταρρίψουμε τα στοιχεία με
κατηγορηματικό τρόπο».
«Τέλεια. Υπήρξαν εξελίξεις, και έτσι θα είχα τουλάχιστον κάποια γερή βάση
να στηριχτώ για τις επόμενες κινήσεις».
«Θα χρειαστεί να κάνουμε μια σύντομη στάση. Ένας από εμάς έχει
πρόσβαση σε εργαστήριο...»
«Μην αναφέρετε συγκεκριμένη τοποθεσία, παρακαλώ. Για τη δική σας
ασφάλεια».
Η Ρέιτσελ δεν είχε καμία πρόθεση να αποκαλύψει τα σχέδια της μιλώντας σε
αυτή τη γραμμή. «Μπορείτε να μας εξασφαλίσετε άδεια προσγείωσης στο
GAS-AC;»
Ο Πίκερινγκ έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή. Η Ρέιτσελ κατάλαβε ότι
προσπαθούσε να επεξεργαστεί τα αρχικά. To GAS-AC ήταν ένας
συγκαλυμμένος τρόπος που χρησιμοποιούσε το NRO στις εκθέσεις του για να
αναφέρεται στον αεροσταθμό της Ακτοφυλακής του Ατλάντικ Σίτι. Η Ρέιτσελ
ήλπιζε ότι ο διευθυντής ήξερε τα αρχικά.
«Ναι», είπε τελικά εκείνος. «Μπορώ να το κανονίσω. Είναι αυτός ο τελικός
προορισμός σας;»
«Όχι. θα χρειαστούμε ελικόπτερο για τη μεταφορά μας».
«Το αεροσκάφος θα σας περιμένει».
«Σας ευχαριστώ».
«Σας συνιστώ να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή μέχρις ότου γνωρίζουμε
περισσότερα. Μη μιλήσετε σε κανέναν. Οι υποψίες σας προκάλεσαν βαθύ
προβληματισμό σε ισχυρούς παράγοντες».
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Η Τεντς, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, που ευχόταν τώρα να είχε καταφέρει να
επικοινωνήσει άμεσα με τον Πρόεδρο.
«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο αυτοκίνητο μου πηγαίνω για να συναντήσω
τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ζήτησε προσωπική συνάντηση σε ουδέτερο χώρο.
Ίσως προκύψουν πολλά στοιχεία».
Ο Πίκερινγκ πηγαίνει κάπου για να συναντήσει την Τεντς; Ό,τι και αν
σκόπευε να του πει η σύμβουλος του Προέδρου, πρέπει να ήταν σημαντικό για
να αρνηθεί να του μιλήσει από το τηλέφωνο.
«Μην αναφέρετε τις συντεταγμένες του τελικού προορισμού σας σε κανέναν.
Και καμία επικοινωνία μέσω ραδιοτηλεφώνου στο εξής. Είμαι σαφής;» είπε ο
Πίκερινγκ.
«Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Θα βρισκόμαστε στο GAS-AC σε μία ώρα».
«Θα σας περιμένει νέο μεταφορικό μέσο. Όταν φτάσετε στον τελικό
προορισμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω ασφαλέστερων
καναλιών». Έκανε παύση. «Δεν μπορώ να τονίσω όσο θα έπρεπε τη σημασία
της μυστικότητας για την ασφάλεια σας. Αποκτήσατε ισχυρούς εχθρούς απόψε.
Επιδείξτε την ανάλογη προσοχή». Ο Πίκερινγκ έκλεισε το τηλέφωνο.
Η Ρέιτσελ ένιωσε το σώμα της να σφίγγεται καθώς τερμάτιζε τη σύνδεση και
στρεφόταν στον Τόλαντ και τον Κόρκι.
«Αλλαγή προορισμού;» ρώτησε ο Τόλαντ, που έδειχνε να θέλει απαντήσεις.
Η Ρέιτσελ ένευσε διστακτικά. «To Goya».
Ο Κόρκι αναστέναξε, κοιτάζοντας το δείγμα του μετεωρίτη που κρατούσε
στα χέρια του. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η NASA θα μπορούσε να...»
Άφησε τη φράση του στη μέση. Κάθε λεπτό που περνούσε έδειχνε όλο και πιο
ανήσυχος.
Θα ξέρουμε σύντομα, σκέφτηκε η Ρέιτσελ.
Πήγε στο πιλοτήριο και επέστρεψε το ραδιοτηλέφωνο. Καθώς κοιτούσε από
τα παράθυρα του αεροπλάνου το υψίπεδο των φεγγαρόφωτων σύννεφων που
έτρεχαν από κάτω τους, είχε το δυσάρεστο προαίσθημα ότι δε θα τους άρεσε
αυτό που θα ανακάλυπταν στο πλοίο του Τόλαντ.
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Ο ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΠΙΚΕΡΙΝΓΚ αισθανόταν ασυνήθιστη μοναξιά καθώς
οδηγούσε το σεντάν του στη Λίσμπουργκ Πάικ. Η ώρα ήταν σχεδόν δύο τα
ξημερώματα, και ο δρόμος ήταν άδειος. Είχαν περάσει χρόνια από την
τελευταία φορά που είχε οδηγήσει τόσο προχωρημένη ώρα.
Η βραχνή φωνή της Μάρτζορι Τεντς συνέχιζε να τριβελίζει το μυαλό του. Ας
συναντηθούμε στο Μνημείο Ρούζβελτ.
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Ο Πίκερινγκ προσπάθησε να θυμηθεί την τελευταία φορά που είχε
συναντηθεί με τη Μάρτζορι Τεντς πρόσωπο με πρόσωπο, κάτι που ποτέ δεν
ήταν ευχάριστο. Ήταν πριν από δύο μήνες. Στο Λευκό Οίκο. Η Τεντς καθόταν
απέναντι από τον Πίκερινγκ σε ένα μακρύ δρύινο τραπέζι, περιστοιχισμένη από
μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας, τους αρχηγούς των Γενικών
Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων, της CIA, τον Πρόεδρο Χέρνεϊ και το
διευθυντή της NASA.
«Κύριοι», είχε πει ο επικεφαλής της CIA, κοιτάζοντας στα μάτια τη
Μάρτζορι Τεντς. «Για μία ακόμη φορά βρίσκομαι ενώπιον σας για να καλέσω
την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη κρίση σε ζητήματα
ασφάλειας που παρατηρείται στη NASA».
Η δήλωση δεν αιφνιδίασε κανέναν από τους παριστάμενους. Τα προβλήματα
ασφάλειας που δημιουργούσε η NASA είχαν εξελιχτεί στο πλέον
πολυσυζητημένο θέμα στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών. Δύο
μέρες νωρίτερα, περισσότερες από τριακόσιες δορυφορικές φωτογραφίες
υψηλής ανάλυσης που είχαν ληφθεί από δορυφόρους παρατήρησης της Γης της
NASA είχαν κλαπεί από χάκερ που κατόρθωσαν να μπουν στη βάση δεδομένων
της διαστημικής υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες, στις οποίες αποκαλυπτόταν από
λάθος η ύπαρξη ενός απόρρητου αμερικανικού στρατοπέδου εκπαίδευσης στη
Βόρεια Αφρική, είχαν κυκλοφορήσει στη μαύρη αγορά, όπου τις είχαν
αγοράσει εχθρικές μυστικές υπηρεσίες κρατών της Μέσης Ανατολής.
«Χωρίς να αμφισβητούνται οι αγαθές της προθέσεις», σχολίασε με
επιφυλακτικό τόνο ο διευθυντής της CIA, «η NASA παραμένει απειλή για την
εθνική ασφάλεια. Με απλά λόγια, η διαστημική μας υπηρεσία δε διαθέτει τα
μέσα για να προστατέψει τα δεδομένα και τις τεχνολογίες που αναπτύσσει».
«Κατανοώ», απάντησε ο Πρόεδρος, «ότι υπήρξαν κάποια δύσκολα
περιστατικά. Επιζήμιες διαρροές πληροφοριών. Και αυτό με προβληματίζει
έντονα». Ένευσε προς το μέρος του διευθυντή της NASA, του Λόρενς
Έκστρομ, που παρακολουθούσε συνοφρυωμένος. «Εξετάζουμε εκ νέου
τρόπους για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ασφάλειας της NASA».
«Με κάθε σεβασμό», είπε ο διευθυντής της CIA, «όποιες αλλαγές και αν
εφαρμόσει η NASA στο θέμα της ασφάλειας θα αποδειχτούν
αναποτελεσματικές εφόσον οι επιχειρήσεις της διαστημικής υπηρεσίας
παραμείνουν έξω από το πλαίσιο της κοινότητας των αμερικανικών υπηρεσιών
πληροφοριών».
Αυτό το σχόλιο έκανε τους παρευρισκομένους να αναδευτούν ανήσυχα στις
καρέκλες τους. Όλοι ήξεραν ποια θα ήταν η συνέχεια.
«Όπως γνωρίζετε», συνέχισε ο διευθυντής της CIA, ενώ ο τόνος της φωνής
του γινόταν οξύτερος, «όλες οι αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες που
ασχολούνται με ευαίσθητες πληροφορίες διέπονται από αυστηρούς κανόνες
μυστικότητας —ο στρατός, η CIA, η NSA, το NRO— και όλες οφείλουν να
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τηρούν αυστηρούς νόμους όσον αφορά τη διαφύλαξη των δεδομένων που
εξασφαλίζουν και των τεχνολογιών που αναπτύσσουν. Απευθύνομαι σε όλους
σας λοιπόν, και ρωτώ, για μία ακόμη φορά, ποιος είναι ο λόγος που η NASA, η
υπηρεσία που αυτή τη στιγμή αναπτύσσει το μεγαλύτερο μέρος των νέων
τεχνολογιών στους τομείς της αεροδιαστημικής, της λήψης εικόνων, των
πτήσεων, του λογισμικού, της παρακολούθησης και των τηλεπικοινωνιών οι
οποίες χρησιμοποιούνται από το στρατό και την κοινότητα των υπηρεσιών
πληροφοριών, λειτουργεί έξω από αυτό το πλαίσιο μυστικότητας».
Ο Πρόεδρος αναστέναξε βαριά. Η πρόταση ήταν σαφής. Αναδιοργανώστε τη
NASA ώστε να αποτελέσει μέρος της κοινότητας των αμερικανικών
στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών.
Παρότι ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει σε άλλες υπηρεσίες στο παρελθόν, ο
Χέρνεϊ αρνούνταν να εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει τη NASA υπό την αιγίδα
του Πενταγώνου, της CIA, του NRO ή οποιουδήποτε άλλου στρατιωτικού
μηχανισμού. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας είχε αρχίσει να διχάζεται σε
αυτό το ζήτημα, ενώ πολλά από τα μέλη του τάσσονταν με το μέρος της
κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών.
Ο Λόρενς Έκστρομ ποτέ δε φαινόταν να απολαμβάνει αυτές τις συναντήσεις,
πράγμα που συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Αγριοκοίταξε το διευθυντή της CIA. «Δε θέλω να επαναλαμβάνομαι, κύριε
διευθυντά, όμως οι τεχνολογίες που αναπτύσσει η NASA προορίζονται για μη
στρατιωτικές, επιστημονικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αν η κοινότητα των
υπηρεσιών πληροφοριών θέλει να στρέψει ένα από τα διαστημικά τηλεσκόπια
μας για να κατασκοπεύσει την Κίνα, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα».
Ο διευθυντής της CIA έδειχνε έτοιμος να εκραγεί.
Ο Πίκερινγκ είδε την έκφραση του και αποφάσισε να παρέμβει. «Λάρι»,
είπε, φροντίζοντας να κρατήσει ουδέτερο τόνο, «κάθε χρόνο η NASA πέφτει
στα πόδια του Κονγκρέσου και εκλιπαρεί να της δοθούν χρήματα. Έχετε
προγράμματα που λειτουργούν με ελλιπή χρηματοδότηση, και πληρώνετε το
τίμημα αυτής της κατάστασης σε αποτυχημένες αποστολές. Αν εντάξουμε τη
NASA στην κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών, η διαστημική υπηρεσία
δε θα χρειάζεται πλέον να ζητά βοήθεια από το Κονγκρέσο. Θα
χρηματοδοτείστε από το μυστικό προϋπολογισμό σε σημαντικά υψηλότερα
επίπεδα. Είναι μια αμοιβαία επωφελής εξέλιξη. Η NASA θα έχει τα χρήματα
που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά και η κοινότητα των υπηρεσιών
πληροφοριών θα είναι ήσυχη ότι οι τεχνολογίες της NASA προστατεύονται».
Ο Έκστρομ ένευσε αρνητικά. «Είναι θέμα αρχής. Δε μπορώ να δεχτώ να
δοθεί μια τέτοια διάσταση στη NASA. Η υπηρεσία μας ασχολείται με την
επιστήμη του διαστήματος δεν έχουμε καμία σχέση με την εθνική ασφάλεια».
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Ο διευθυντής της CIA σηκώθηκε όρθιος, κάτι που δε γινόταν ποτέ όταν ο
Πρόεδρος ήταν καθισμένος. Κανείς δεν τον εμπόδισε. Κοίταξε με βλέμμα που
πετούσε φλόγες τον επικεφαλής της NASA. «Θέλεις να μου πεις ότι, κατά τη
δική σου άποψη, η επιστήμη δεν έχει καμία σχέση με την εθνική ασφάλεια;
Λάρι, οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες, για όνομα του Θεού! Η χώρα αυτή
παραμένει ασφαλής μόνο χάρη στην επιστημονική και τεχνολογική της
υπεροχή, και είτε μας αρέσει είτε όχι η NASA παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο
στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών. Δυστυχώς η υπηρεσία σου θυμίζει
σουρωτήρι, και έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι η ανεπάρκεια στο ζήτημα
της ασφάλειας αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα!»
Στο δωμάτιο επικράτησε απόλυτη σιωπή.
Τώρα ήταν η σειρά του διευθυντή της NASA να σηκωθεί και να κοιτάξει τον
επικριτή του στα μάτια. «Δηλαδή προτείνεις να κλειδώσουμε είκοσι χιλιάδες
επιστήμονες της NASA σε απομονωμένα στρατιωτικά εργαστήρια και να τους
βάλουμε να δουλεύουν για λογαριασμό σας; Πιστεύεις σοβαρά ότι τα νέα
διαστημικά μας τηλεσκόπια θα είχαν κατασκευαστεί αν δεν υπήρχε η
προσωπική λαχτάρα των επιστημόνων μας να δούνε ακόμη πιο μακριά στο
διάστημα; Η NASA κάνει εντυπωσιακές επιστημονικές ανακαλύψεις για έναν
και μόνο λόγο: οι εργαζόμενοι μας θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα το
σύμπαν. Είναι μια κοινότητα ονειροπόλων, που μεγάλωσαν κοιτάζοντας τ'
αστέρια στον ουρανό, προσπαθώντας να φανταστούν τι υπάρχει εκεί πάνω. Το
πάθος και η περιέργεια είναι οι κινητήριοι μοχλοί της NASA, όχι η εξασφάλιση
στρατιωτικής υπεροχής».
Ο Πίκερινγκ ξερόβηξε διακριτικά, επιχειρώντας να κατευνάσει τα πνεύματα
στο δωμάτιο. «Λάρι, είμαι βέβαιος ότι ο διευθυντής της CIA δε σκοπεύει να
βάλει τους επιστήμονες της NASA να κατασκευάζουν στρατιωτικούς
δορυφόρους. Η αποστολή της υπηρεσίας θα παρέμενε αναλλοίωτη. Η
διαστημική υπηρεσία θα συνέχιζε κανονικά τα προγράμματα της, απλώς θα
διέθετε επιπλέον πόρους και αυξημένη ασφάλεια». Ο Πίκερινγκ στράφηκε
τώρα στον Πρόεδρο. «Η ασφάλεια κοστίζει. Σίγουρα όλοι μας
αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαρροές πληροφοριών που καταγράφονται στη
NASA είναι αποτέλεσμα ελλιπούς χρηματοδότησης. Η υπηρεσία είναι
υποχρεωμένη να αυτοδιαφημίζεται, να προχωρεί σε περικοπές στα θέματα της
ασφάλειας και να συνεργάζεται με άλλες χώρες σε κοινά προγράμματα ώστε να
μοιράζεται το κόστος. Αυτό που προτείνω είναι να διατηρήσει η NASA τον
εξαιρετικό, επιστημονικό, μη στρατιωτικό χαρακτήρα της, αλλά με μεγαλύτερο
προϋπολογισμό και κάποια διακριτικότητα».
Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ σηκώθηκε με αργές κινήσεις και κοίταξε τον Γουίλιαμ
Πίκερινγκ στα μάτια· ήταν φανερό ότι δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος που ο
διευθυντής του NRO είχε πάρει τον έλεγχο της συζήτησης. «Μπιλ, θέλω να σε
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ρωτήσω κάτι: Η NASA ελπίζει να πάει στον Άρη μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Πώς θα αντιμετωπίσει η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών το ενδεχόμενο
να διατεθεί ένα μεγάλο μέρος του απόρρητου προϋπολογισμού για την
αποστολή στον Άρη, μια αποστολή που δεν προσφέρει κανένα άμεσο όφελος
για την εθνική ασφάλεια;»
«Η NASA θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».
«Μαλακίες», είπε κοφτά ο Χέρνεϊ.
Όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν σαστισμένοι. Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ σπάνια
χρησιμοποιούσε τέτοιες εκφράσεις.
«Αν έχω μάθει κάτι στη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου», δήλωσε ο
Χέρνεϊ, «είναι ότι αυτοί που ελέγχουν τα χρήματα ελέγχουν και το πού θα
δοθούν. Αρνούμαι να παραδώσω τη χρηματοδότηση της NASA στα χέρια
εκείνων που δε συμμερίζονται τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε η
διαστημική υπηρεσία. Δε θέλω να σκέφτομαι πόση βαρύτητα θα δινόταν στην
αμιγή επιστήμη όταν θα αποφάσιζε ο στρατός ποιες αποστολές της NASA
έχουν σημασία και ποιες όχι».
Ο Πρόεδρος Χέρνεϊ τους κοίταξε όλους έναν έναν στα μάτια. Αργά,
αποφασιστικά, έστρεψε το άκαμπτο βλέμμα του στον Γουίλιαμ Πίκερινγκ.
«Μπιλ», είπε ο Χέρνεϊ αναστενάζοντας, «η δυσαρέσκεια σου για το γεγονός
ότι η NASA συμμετέχει σε κοινά προγράμματα με ξένες διαστημικές υπηρεσίες
είναι οδυνηρά κοντόφθαλμη. Τουλάχιστον κάποιος συνεργάζεται
εποικοδομητικά με τους Κινέζους και τους Ρώσους. Η ειρήνη σε αυτό τον
πλανήτη δε θα έρθει από τα στρατιωτικά μέσα. Θα σφυρηλατηθεί χάρη στους
ανθρώπους που συνεργάζονται παρά τις διαφορές των κυβερνήσεων τους. Αν
θέλεις τη γνώμη μου, τα προγράμματα της NASA σε συνεργασία με άλλες
χώρες προωθούν αποτελεσματικότερα την εθνική ασφάλεια από οποιονδήποτε
κατασκοπευτικό δορυφόρο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, και με ασύγκριτα
καλύτερες προοπτικές για το μέλλον».
Ο Πίκερινγκ ένιωσε να βράζει από θυμό. Πώς τολμάει να μου μιλάει με
τέτοιο τρόπο ένας πολιτικός! Ο ιδεαλισμός του Πίκερινγκ μπορεί να
εντυπωσίαζε σε μια αίθουσα συσκέψεων, όμως στον πραγματικό κόσμο
έστελνε ανθρώπους στο θάνατο.
«Μπιλ», παρενέβη η Μάρτζορι Τεντς, που φάνηκε να καταλαβαίνει ότι ο
Πίκερινγκ ήταν έτοιμος να εκραγεί, «ξέρουμε ότι έχεις χάσει την κόρη σου.
Ξέρουμε ότι το ζήτημα είναι προσωπικό για σένα».
Το μόνο που άκουσε ο Πίκερινγκ στη φωνή της ήταν συγκαταβατικότητα.
«Μην ξεχνάς όμως», είπε η Τεντς, «ότι ο Λευκός Οίκος αυτή τη στιγμή
αναχαιτίζει ένα χείμαρρο επενδυτών που θέλουν να ξανοιχτούν στο διάστημα.
Δεχόμαστε πιέσεις να παραδώσουμε το διάστημα στις ορέξεις του ιδιωτικού
τομέα. Αν θέλεις την άποψη μου, παρά τα λάθη της η NASA αποδείχτηκε
ανεκτίμητος φίλος της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών. Ίσως θα
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έπρεπε όλοι σας να αναλογιστείτε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να είναι πολύ
χειρότερη».
Ένα σαμαράκι στο δρόμο επανέφερε τις σκέψεις του Πίκερινγκ στο παρόν.
Έπρεπε να βγει από τον αυτοκινητόδρομο στην επόμενη έξοδο. Καθώς
πλησίαζε στην έξοδο που οδηγούσε στην Ουάσινγκτον, πέρασε δίπλα από το
ματωμένο κουφάρι ενός ελαφιού που κείτονταν στην άκρη του δρόμου. Ένιωσε
έναν παράξενο δισταγμό... αλλά συνέχισε να οδηγεί.
Έπρεπε να φανεί συνεπής στο ραντεβού του.

96
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ του Φραγκλίνου Ντελάνο Ρούζβελτ είναι ένα από τα
μεγαλύτερα στην Αμερική. Με πάρκο, σιντριβάνια, αγάλματα, μικρά περίπτερα
και μια λιμνούλα, το μνημείο χωρίζεται σε τέσσερις υπαίθριους χώρους,
καθένας από τους οποίους είναι αφιερωμένος σε μία από τις ισάριθμες θητείες
του Ρούζβελτ στην προεδρία της χώρας.
Ενάμισι χιλιόμετρο πέρα από το μνημείο, ένα μοναχικό Kiowa Warrior
πετούσε ψηλά πάνω από την πόλη, έχοντας χαμηλώσει την ένταση των
προβολέων του. Σε μια πόλη όπως η Ουάσινγκτον, όπου ζούσαν τόσα εξέχοντα
πρόσωπα και εργάζονταν τόσα τηλεοπτικά συνεργεία, η εμφάνιση ενός
ελικοπτέρου στον ουρανό ήταν τόσο κοινή όσο το πέταγμα των πουλιών. Ο
Δέλτα-Ένα ήξερε ότι, εφόσον κρατούσε απόσταση από την περιοχή που ήταν
γνωστή ως «ο θόλος» —ο προστατευόμενος εναέριος χώρος γύρω από το
Λευκό Οίκο—, θα περνούσε ουσιαστικά απαρατήρητος. Δε θα έμεναν για πολύ
εδώ.
To Kiowa πετούσε στα δύο χιλιάδες εκατό πόδια, όταν ανέκοψε ταχύτητα
και άρχισε να ισορροπεί δίπλα, αλλά όχι κατευθείαν πάνω από το Μνημείο
Ρούζβελτ, όπου αυτή την ώρα επικρατούσε σκοτάδι. Ο Δέλτα-Ένα κράτησε το
ελικόπτερο εκεί και έλεγξε τη θέση του. Κοίταξε στα αριστερά του, εκεί όπου ο
Δέλτα-Δύο είχε πάρει θέση στο τηλεσκοπικό σύστημα νυχτερινής
παρακολούθησης. Στην οθόνη εμφανιζόταν μια πρασινωπή εικόνα του δρόμου
που οδηγούσε στην είσοδο του μνημείου. Ο χώρος ήταν έρημος.
Τώρα θα περίμεναν.
Η δολοφονία που θα ακολουθούσε δε θα γινόταν διακριτικά. Υπάρχουν
κάποιοι άνθρωποι που απλώς δε γίνεται να βγουν από τη μέση ήσυχα.
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, θα υπήρχαν συνέπειες.
Έρευνες. Ανακρίσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καλύτερη κάλυψη ήταν να
κάνεις πολύ θόρυβο. Εκρήξεις, φωτιά και καπνός θα έδιναν την εντύπωση ότι
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ήθελες να τραβήξεις την προσοχή, και η πρώτη σκέψη θα ήταν ότι ευθυνόταν
κάποια ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Ειδικά όταν ο στόχος ήταν ένας από
τους κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας.
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε την εικόνα που εμφανιζόταν στο σύστημα νυχτερινής
παρακολούθησης. Το μνημείο ήταν γεμάτο δέντρα. Ο χώρος στάθμευσης και ο
δρόμος που οδηγούσε εκεί ήταν άδειοι. Σύντομα, σκέφτηκε. Η τοποθεσία αυτής
της μυστικής συνάντησης, παρότι σε αστική περιοχή, ήταν ευτυχώς έρημη αυτή
την ώρα. Ο Δέλτα-Ένα έστρεψε το βλέμμα από την οθόνη στα χειριστήρια των
όπλων που είχε μπροστά του.
Το σύστημα Hellfire θα ήταν το όπλο που θα χρησιμοποιούσε απόψε. Ο
Hellfire ήταν αντιαρματικός πύραυλος, καθοδηγούμενος από λέιζερ, ικανός να
καταστρέψει ολοσχερώς το στόχο του. Ο πύραυλος είχε τη δυνατότητα να
πλήξει με ακρίβεια το σημείο που υποδείκνυε μια ακτίνα λέιζερ που
προερχόταν από επίγειους παρατηρητές, άλλα αεροσκάφη ή το ίδιο το
αεροσκάφος που διέθετε το οπλικό σύστημα. Απόψε ο πύραυλος θα έβρισκε το
στόχο του αυτόνομα, μέσω ενός καταδείκτη λέιζερ που ήταν τοποθετημένος
επάνω στο όπλο. Μόλις ο καταδείκτης του Kiowa φώτιζε το στόχο με μια
ακτίνα λέιζερ, ο πύραυλος Hellfire θα κατευθυνόταν αυτόματα προς εκείνο το
σημείο. Επειδή ο Hellfire μπορούσε να εκτοξευτεί τόσο από τον αέρα όσο και
από το έδαφος, η χρήση του εδώ απόψε δε θα υποδείκνυε απαραίτητα την
παρουσία αεροσκάφους. Εκτός αυτού, ο Hellfire ήταν ένα από τα
δημοφιλέστερα όπλα που οι έμποροι όπλων διέθεταν στη μαύρη αγορά,
επομένως θα ήταν εύκολο να γίνει λόγος για τρομοκρατική ενέργεια.
«Αυτοκίνητο», είπε ο Δέλτα-Δύο.
Ο Δέλτα-Ένα έριξε μια ματιά στη οθόνη. Ένα μαύρο πολυτελές σεντάν χωρίς
διακριτικά πλησίαζε από το δρόμο, ακριβώς στην ώρα του. Ήταν το
χαρακτηριστικό αυτοκίνητο των στόλων που διέθεταν οι μεγάλες κυβερνητικές
υπηρεσίες. Ο οδηγός χαμήλωσε τα φώτα μπαίνοντας στο μνημείο. Το
αυτοκίνητο έκανε αρκετούς κύκλους, ύστερα σταμάτησε μπροστά σε μια
συστάδα δέντρων. Ο Δέλτα-Ένα παρακολούθησε την οθόνη καθώς ο
συνεργάτης του έστρεψε το τηλεσκοπικό σύστημα νυχτερινής όρασης στο
παράθυρο του οδηγού. Λίγο μετά στην οθόνη εμφανίστηκε το πρόσωπο του
ατόμου που καθόταν πίσω από το τιμόνι.
Ο Δέλτα-Ένα πήρε μια κοφτή ανάσα.
«Στόχος επιβεβαιώθηκε», είπε ο συνεργάτης του.
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε την οθόνη του συστήματος νυχτερινής όρασης, πάνω
στην οποία υπήρχε ένας θανάσιμος σταυρός, το στόχαστρο, και ένιωσε σαν
ελεύθερος σκοπευτής που σημάδευε γαλαζοαίματο. Στόχος επιβεβαιώθηκε.
Ο Δέλτα-Δύο στράφηκε στην αριστερή κονσόλα πλοήγησης και
ενεργοποίησε τον καταδείκτη λέιζερ. Στόχευσε, και διακόσια μέτρα
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χαμηλότερα ένα φωτεινό στίγμα εμφανίστηκε στην οροφή του αυτοκινήτου. Ο
επιβαίνων δεν μπορούσε να το δει. «Στόχος ορίστηκε», είπε.
Ο Δέλτα-Ένα πήρε μια βαθιά ανάσα. Πυροδότησε το όπλο.
Ένας οξύς σφυριχτός ήχος ακούστηκε κάτω από την άτρακτο του
ελικοπτέρου, ακολουθούμενος από ένα εντυπωσιακά αμυδρό φωτεινό ίχνος που
άρχισε να κινείται με ταχύτητα προς τη γη. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα το
αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης ανατινάχτηκε και
μετατράπηκε σε μια εκτυφλωτική πύρινη σφαίρα. Συστραμμένα κομμάτια
μετάλλου εκτινάχτηκαν παντού. Φλεγόμενες ρόδες κατέληξαν στα δέντρα.
«Αποστολή εξετελέσθη», είπε ο Δέλτα-Ένα, που ήδη επιτάχυνε το
ελικόπτερο και απομακρυνόταν από την περιοχή. «Επικοινώνησε με τον
ελεγκτή».
Σε απόσταση μικρότερη των τριάμισι χιλιομέτρων ο Πρόεδρος Ζακ Χέρνεϊ
ετοιμαζόταν να πέσει για ύπνο. Τα αλεξίσφαιρα παράθυρα της προεδρικής
κατοικίας είχαν πάχος δυόμισι εκατοστών. Ο ήχος της έκρηξης δεν έφτασε ποτέ
στα αφτιά του Χέρνεϊ.
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Ο ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ της Ακτοφυλακής του Ατλάντικ Σίτι βρίσκεται σε
ασφαλή χώρο του τεχνικού κέντρου του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης. Ο
τομέας ευθύνης του συγκεκριμένου σταθμού της Ακτοφυλακής καλύπτει τις
ακτές του Ατλαντικού, από το Άσμπουρι Παρκ μέχρι το Κέιπ Μέι.
Η Ρέιτσελ Σέξτον ξύπνησε απότομα, καθώς οι ρόδες του αεροσκάφους
στρίγκλισαν στην επιφάνεια του μακριού διαδρόμου προσγείωσης που
εκτεινόταν ανάμεσα από δύο τεράστιες αποθήκες. Ένιωσε έκπληξη όταν
κατάλαβε ότι είχε αποκοιμηθεί, και κοίταξε νυσταγμένη το ρολόι της.
Δύο και τέταρτο το πρωί. Ένιωσε σαν να κοιμόταν μέρες ολόκληρες.
Μια ζεστή κουβέρτα ήταν τυλιγμένη προσεκτικά γύρω της, ενώ ο Μάικλ
Τόλαντ ξυπνούσε εκείνη τη στιγμή δίπλα της. Της χαμογέλασε κουρασμένα.
Ο Κόρκι εμφανίστηκε στο διάδρομο, παραπατώντας από τη νύστα, και
κατσούφιασε μόλις τους είδε. «Σκατά, ακόμη εδώ είστε εσείς; Ξύπνησα
ελπίζοντας ότι η αποψινή βραδιά ήταν απλώς ένας εφιάλτης».
Η Ρέιτσελ τον καταλάβαινε απόλυτα. Ετοιμάζομαι να βγω ξανά στον
ωκεανό.
Το αεροπλάνο τροχοδρόμησε μέχρι ένα σημείο όπου σταμάτησε η Ρέιτσελ
και οι άλλοι δύο κατέβηκαν στον έρημο διάδρομο. Η νύχτα ήταν
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συννεφιασμένη, όμως ο θαλασσινός αέρας ήταν βαρύς και ζεστός. Σε σχέση με
την Έλζμιρ, το Νιου Τζέρσι θύμιζε τροπικούς.
«Εδώ!» ακούστηκε μια φωνή.
Η Ρέιτσελ και οι άλλοι στράφηκαν και είδαν ένα από τα χαρακτηριστικά
κόκκινα ΗΗ—65 Dolphin της Ακτοφυλακής να τους περιμένει λίγο πιο πέρα.
Με φόντο την κατάλευκη λωρίδα στην ουρά του ελικοπτέρου, ένας πιλότος με
πλήρη περιβολή τους έκανε νόημα να πλησιάσουν.
Ο Τόλαντ ένευσε στη Ρέιτσελ εντυπωσιασμένος. «Το αφεντικό σου δε λέει
λόγια του αέρα».
Και λίγα λες, σκέφτηκε εκείνη.
Ο Κόρκι κατέβασε τους ώμους του. «Από τώρα; Δε θα φάμε κάτι;»
Ο πιλότος τους καλωσόρισε και τους βοήθησε να μπουν στο ελικόπτερο. Δε
ρώτησε τα ονόματα τους και περιορίστηκε σε τυπικές ευγένειες και οδηγίες για
την ασφάλεια των επιβατών του. Ήταν προφανές ότι ο Πίκερινγκ είχε
ξεκαθαρίσει στην Ακτοφυλακή ότι αυτή η πτήση δεν ήταν μια συνηθισμένη
αποστολή. Παρότι ο διευθυντής του NRO θέλησε να γίνουν όλα διακριτικά, η
Ρέιτσελ κατάλαβε ότι η ταυτότητα τους παρέμεινε μυστική μόλις για λίγα
δευτερόλεπτα, καθώς ο πιλότος δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη του όταν
αναγνώρισε το διάσημο Μάικλ Τόλαντ.
Η Ρέιτσελ ήδη ένιωθε ένταση, καθώς προσδενόταν δίπλα στον Τόλαντ. Ο
κινητήρας Aerospatiale πάνω από τα κεφάλια τους τέθηκε σε λειτουργία και τα
πτερύγια του έλικα, που μέχρι τότε κρέμονταν ελαφρώς προς τα κάτω, άρχισαν
να περιστρέφονται και να ισιώνουν, σχηματίζοντας έναν ασημένιο δίσκο. Το
ελαφρύ βουητό του Dolphin μετατράπηκε σε βρυχηθμό και το ελικόπτερο
απογειώθηκε από το διάδρομο, ανεβαίνοντας στο νυχτερινό ουρανό.
Ο πιλότος στράφηκε προς τους επιβάτες και φώναξε: «Με ενημέρωσαν ότι
θα μου δίνατε τον προορισμό σας μόλις απογειωνόμασταν».
Ο Τόλαντ έδωσε στον πιλότο τις συντεταγμένες ενός σημείου ανοιχτά των
ακτών, περίπου τριάντα μίλια νοτιοανατολικά της θέσης τους εκείνη τη στιγμή.
Το πλοίο τον βρίσκεται δώδεκα μίλια έξω από τις ακτές, σκέφτηκε η Ρέιτσελ,
νιώθοντας ρίγος.
Ο πιλότος πληκτρολόγησε τις συντεταγμένες στο σύστημα πλοήγησης.
Ύστερα βολεύτηκε στη θέση του και έδωσε στροφές στον κινητήρα. Το
ελικόπτερο έγειρε προς τα εμπρός και έστριψε νοτιοανατολικά.
Καθώς οι σκοτεινοί αμμόλοφοι των ακτών του Νιου Τζέρσι χάνονταν πίσω
από το αεροσκάφος, η Ρέιτσελ τράβηξε το βλέμμα της από τη μαυρίλα του
ωκεανού που εκτεινόταν από κάτω της. Παρότι αισθανόταν ανησυχία πετώντας
πάνω από μια αχανή υδάτινη έκταση, προσπάθησε να παρηγορηθεί με τη
σκέψη ότι τη συνόδευε ένας άντρας που είχε κάνει τον ωκεανό παντοτινό φίλο
του. Ο Τόλαντ ήταν κολλημένος δίπλα της στη στενή άτρακτο· οι γοφοί και οι
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ώμοι του άγγιζαν το σώμα της. Κανείς τους δεν έκανε καμία προσπάθεια να
πάει πιο κει.
«Το ξέρω ότι δε θα έπρεπε να το πω», πετάχτηκε ξαφνικά ο πιλότος, που
έσκαγε από ενθουσιασμό, «αλλά προφανώς είστε ο Μάικλ Τόλαντ και πρέπει
να σας πω ότι, να, σας βλέπαμε στην τηλεόραση όλη τη νύχτα! 0 μετεωρίτης!
Είναι πραγματικά απίστευτο! Θα πρέπει να αισθάνεστε δέος!»
Ο Τόλαντ ένευσε υπομονετικά. «Έχω μείνει άφωνος».
«Το ντοκιμαντέρ ήταν φανταστικό! Ξέρετε, τα κανάλια το δείχνουν
συνέχεια. Κανένας από τους πιλότους που είχαν υπηρεσία απόψε δεν ήθελε να
αναλάβει την αποστολή, γιατί όλοι ήθελαν να δουν τηλεόραση, και τελικά
ρίξαμε κλήρο και έπεσε σ' εμένα. Το πιστεύετε; Έπεσε σ' εμένα. Και να με
τώρα! Αν τα παιδιά ήξεραν ότι πέταξα με τον άνθρωπο που...»
«Σας ευχαριστούμε πολύ για την εξυπηρέτηση», τον διέκοψε η Ρέιτσελ,
«όμως πρέπει να κρατήσετε για τον εαυτό σας την αποψινή συνάντηση. Κανείς
δεν πρέπει να μάθει ότι βρισκόμαστε εδώ».
«Βεβαίως, κυρία μου. Οι διαταγές μου ήταν απόλυτα σαφείς». Ο πιλότος
ήθελε να μιλήσει, αλλά κατάλαβε ότι ενοχλούσε· κάποια στιγμή όμως το
πρόσωπο του φωτίστηκε. «Δεν πιστεύω να πηγαίνουμε στο Goya;»
Ο Τόλαντ ένευσε διστακτικά. «Εκεί πηγαίνουμε».
«Και γαμώ!» αναφώνησε ο πιλότος. «Συγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά το έχω
δει στην εκπομπή σας. Το καταμαράν, σωστά; Παράξενο θηρίο! Ποτέ δεν έχω
βρεθεί σε τέτοιο πλοίο. Πού να το φανταστώ ότι το πρώτο μου θα ήταν το δικό
σας»
Η Ρέιτσελ σταμάτησε να προσέχει τι έλεγε ο πιλότος, καθώς ένιωθε όλο και
μεγαλύτερη ανησυχία που ξεμάκραιναν πάνω από τη θάλασσα.
Ο Τόλαντ στράφηκε προς το μέρος της. «Είσαι εντάξει; Θα μπορούσες να
μας περιμένεις στη στεριά. Σου το είπα».
Αυτό θα έπρεπε να είχα χάνει, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, αν και ήξερε ότι η
περηφάνια της δε θα της το επέτρεπε ποτέ. «Όχι, ευχαριστώ, είμαι μια χαρά».
Ο Τόλαντ χαμογέλασε. «Θα σε προσέχω».
«Ευχαριστώ». Η Ρέιτσελ ένιωσε έκπληξη όταν κατάλαβε πόσο πιο ασφαλής
αισθανόταν ακούγοντας τη ζεστή φωνή του.
«Έχεις δει το Goya στην τηλεόραση, έτσι;»
Εκείνη ένευσε. «Έχει... εεε... έχει ενδιαφέρουσα όψη για πλοίο».
Ο Τόλαντ γέλασε. «Ναι. Ήταν εξαιρετικά πρωτότυπο σχέδιο στην εποχή του,
αλλά για κάποιο λόγο δεν έπιασε».
«Γιατί άραγε;» σχολίασε αστειευόμενη η Ρέιτσελ, φέρνοντας στο μυαλό της
το παράξενο σκαρί του πλοίου.
«Τώρα το NBC με πιέζει να χρησιμοποιήσω καινούριο σκάφος. Κάτι... δεν
ξέρω, κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο σέξι. Μια δυο σεζόν ακόμη και θα με
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υποχρεώσουν να αποχωριστώ το Goya». Η σκέψη έκανε τον Τόλαντ να
μελαγχολήσει.
«Δε θα σου άρεσε ένα καινούριο πλοίο;»
«Δεν ξέρω... έχω πολλές αναμνήσεις από το Goya». Η Ρέιτσελ χαμογέλασε
τρυφερά. «Κοίτα, όπως έλεγε και η μαμά μου, αργά ή γρήγορα όλοι πρέπει να
αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν». Ο Τόλαντ την κοίταξε στα μάτια αρκετή
ώρα. «Ναι, το ξέρω».
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«ΣKATA!» είπε ο οδηγός του ταξί, γυρνώντας πίσω για να κοιτάξει την
Γκάμπριελ. «Φαίνεται ότι έγινε κάποιο δυστύχημα εκεί κάτω. Δε μας βλέπω να
φεύγουμε από δω. Θα πάρει ώρα».
Η Γκάμπριελ κοίταξε έξω από το παράθυρο και είδε τους φάρους
πυροσβεστικών, περιπολικών και ασθενοφόρων να σκίζουν το σκοτάδι.
Αρκετοί αστυνομικοί είχαν πάρει θέσεις στο δρόμο, σταματώντας την
κυκλοφορία στην περιοχή.
«Πρέπει να έγινε μεγάλο τράκο», είπε ο οδηγός δείχνοντας τις φλόγες που
έκαιγαν κοντά στο Μνημείο Ρούζβελτ.
Η Γκάμπριελ συνοφρυώθηκε βλέποντας τη φωτιά. Βρήκαν την άρα. Έπρεπε
οπωσδήποτε να πάει στο σπίτι του γερουσιαστή Σέξτον για να του μεταφέρει
όλα τα νέα στοιχεία σχετικά με το δορυφόρο και τον Καναδό γεωλόγο.
Αναρωτήθηκε αν τα ψέματα της NASA για το πώς αποκάλυψε το μετεωρίτη θα
αποδεικνύονταν αρκετά μεγάλο σκάνδαλο ώστε να αναγεννηθεί η προεκλογική
εκστρατεία του Σέξτον. Ίσως στους περισσότερους πολιτικούς να μην
αρκούσαν, σκέφτηκε η Γκάμπριελ, όμως ο Σέντζγουικ Σέξτον δεν ήταν ένας
οποιοσδήποτε πολιτικός, ήταν ο άνθρωπος που είχε στηρίξει την εκστρατεία
του στη διόγκωση των αποτυχιών τρίτων.
Η Γκάμπριελ δεν ήταν πάντοτε περήφανη για την ικανότητα του
γερουσιαστή να προσδίδει αρνητική ηθική διάσταση στις πολιτικές ατυχίες των
αντιπάλων του, όμως η μέθοδος είχε αποδειχτεί αποτελεσματική. Ο Σέξτον, που
μεταχειριζόταν τους υπαινιγμούς με την ίδια άνεση που άλλαζε εκφράσεις,
πιθανότατα θα μπορούσε να μετατρέψει αυτό το ψεματάκι της NASA σε
καθολική αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και του χαρακτήρα της διαστημικής
υπηρεσίας — και κατ' επέκταση του Προέδρου.
Έξω από το παράθυρο, οι φλόγες στο Μνημείο Ρούζβελτ έμοιαζαν να
δυναμώνουν. Κάποια κοντινά δέντρα είχαν πιάσει φωτιά και τα πυροσβεστικά
οχήματα είχαν στρέψει εκεί τις μάνικες τους. Ο ταξιτζής άνοιξε το ραδιόφωνο
και άρχισε να ψάχνει τους σταθμούς.
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Αναστενάζοντας η Γκάμπριελ έκλεισε τα μάτια και ένιωσε την εξάντληση να
την κατακλύζει. Όταν ήρθε να εγκατασταθεί στην Ουάσινγκτον, ονειρευόταν
να κάνει καριέρα στην πολιτική, ίσως και να εργαστεί στο Λευκό Οίκο μια
μέρα. Εκείνη τη στιγμή, πάντως, ένιωθε τελείως μπουχτισμένη από την
πολιτική η συνάντηση με τη Μάρτζορι Τεντς, οι χυδαίες φωτογραφίες της με το
γερουσιαστή, όλα τα ψέματα της NASA...
Ένας δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο έλεγε κάτι για έκρηξη βόμβας σε
αυτοκίνητο και για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.
Πρέπει να ξεφύγω από αυτή την πόλη, σκέφτηκε η Γκάμπριελ για πρώτη
φορά από τότε που είχε έρθει στην αμερικανική πρωτεύουσα.
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Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ σπάνια ένιωθε κούραση, όμως η σημερινή μέρα δεν ήταν
συνηθισμένη. Τίποτα δεν είχε εξελιχτεί όπως περίμενε: η τραγική ανακάλυψη
του φρεατίου εισαγωγής μέσα στον πάγο, οι δυσκολίες στο να αποκρυφθούν οι
πληροφορίες και τώρα ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων.
Υποτίθεται ότι δε θα πέθαινε κανείς... εκτός από τον Καναδό.
Ακουγόταν ειρωνικό, όμως το τεχνικά δυσκολότερο κομμάτι του σχεδίου
είχε αποδειχτεί το λιγότερο προβληματικό. Η εισαγωγή, που είχε ολοκληρωθεί
πριν από μήνες, είχε εξελιχτεί άψογα. Μόλις τοποθετήθηκε η ανωμαλία, το
μόνο που απέμενε να γίνει ήταν η εκτόξευση του PODS. Ο δορυφόρος είχε
προγραμματιστεί να ανιχνεύσει τεράστιες περιοχές του Αρκτικού Κύκλου, και
αργά ή γρήγορα το λογισμικός εντοπισμού ανωμαλιών θα εντόπιζε το
μετεωρίτη, προσφέροντας στη NASA μια σπουδαία ανακάλυψη.
Όμως το καταραμένο λογισμικό δε λειτούργησε.
Όταν ο ελεγκτής πληροφορήθηκε ότι το λογισμικό είχε παρουσιάσει
πρόβλημα και δεν υπήρχε πιθανότητα να φτιαχτεί πριν από τις επικείμενες
εκλογές, ολόκληρο το σχέδιο βρέθηκε σε κίνδυνο. Χωρίς το δορυφόρο ο
μετεωρίτης δε θα εντοπιζόταν. Ο ελεγκτής υποχρεώθηκε να βρει άλλο τρόπο
για να πληροφορηθεί λαθραία κάποιος στη NASA την ύπαρξη του μετεωρίτη.
Η λύση βασίστηκε σε ένα σκηνοθετημένο σήμα κινδύνου που έστειλε με τον
ασύρματο του ένας Καναδός γεωλόγος που εργαζόταν στην περιοχή κοντά στο
φρεάτιο εισαγωγής. Ο γεωλόγος, για προφανείς λόγους, έπρεπε να δολοφονηθεί
αμέσως και ο θάνατος του να φανεί σαν να ήταν ατύχημα. Όμως αυτό ήταν
μόνο η αρχή — το να ρίξουν έναν αθώο γεωλόγο στο κενό, από ένα
ελικόπτερο. Τώρα η κατάσταση επιδεινωνόταν με γοργούς ρυθμούς.
Γουάιλι Μινγκ. Νόρα Μάνγκορ. Και οι δύο νεκροί.
Η τολμηρή δολοφονία, πριν από λίγα λεπτά, στο Μνημείο Ρούζβελτ..
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Σύντομα στον κατάλογο θα προστίθεντο τα ονόματα της Ρέιτσελ Σέξτον, του
Μάικλ Τόλαντ και του δόκτορα Μάρλινσον.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, σκέφτηκε ο ελεγκτής, προσπαθώντας να ελέγξει
τις τύψεις που άρχιζαν να τον πνίγουν. Διακυβεύονται πάρα πολλά.
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To ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ της Ακτοφυλακής απείχε ακόμη δυο μίλια από τις
συντεταγμένες του Goya και πετούσε στα τρεις χιλιάδες πόδια, όταν ο Τόλαντ
αποφάσισε να ρωτήσει κάτι τον πιλότο.
«Έχετε σύστημα θερμικού εντοπισμού σ' αυτό το ελικόπτερο;»
Ο πιλότος ένευσε. «Και βέβαια. Είναι σωστική μονάδα».
Ο Τόλαντ το περίμενε. Το σύστημα θερμικού εντοπισμού με το οποίο ήταν
εφοδιασμένα τα ελικόπτερα της Ακτοφυλακής επέτρεπε τον εντοπισμό
ναυαγών μέσα στη νύχτα. Η θερμότητα που εξέπεμπε το σώμα του ναυαγού τον
έκανε να εμφανίζεται στην οθόνη σαν κόκκινη κουκκίδα σε μια θάλασσα από
μαύρο.
«Ανοίξτε το».
Ο πιλότος φάνηκε να μπερδεύεται. «Γιατί; Αγνοείται κανένας;»
«Όχι. Θέλω να δείξω σε όλους σας κάτι».
«Δεν πρόκειται να πιάσουμε κανένα θερμικό ίχνος από τόσο ψηλά, εκτός κι
αν υπάρχει κάποια πετρελαιοκηλίδα που φλέγεται».
«Απλώς ανοίξτε το», είπε ο Τόλαντ.
Ο πιλότος κοίταξε παραξενεμένος τον Τόλαντ και ρύθμισε κάποιους
διακόπτες, δίνοντας εντολή στο θερμικό φακό κάτω από το ελικόπτερο να
ερευνήσει τον ωκεανό σε έκταση ενάμισι χιλιομέτρου μπροστά τους. Στο
ταμπλό με τα όργανα του πιλοτηρίου άναψε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Εμφανίστηκε μια εικόνα.
«Δεν είμαστε καλά!» Το ελικόπτερο έγειρε απότομα στο πλάι για μια στιγμή,
καθώς ο πιλότος τινάχτηκε από την έκπληξη, αλλά συνήλθε αμέσως και
συνέχισε να κοιτάζει την οθόνη.
Η Ρέιτσελ και ο Κόρκι έσκυψαν προς τα εμπρός, κοιτάζοντας την εικόνα
εξίσου έκπληκτοι. Το μαύρο φόντο του ωκεανού φωτιζόταν από ένα πελώριο,
κατακόκκινο, ελικοειδές σχήμα που έμοιαζε να πάλλεται.
Η Ρέιτσελ στράφηκε στον Τόλαντ, δείχνοντας ταραγμένη. «Μοιάζει με
κυκλώνα».
«Αυτό είναι», είπε ο Τόλαντ. «Ένας κυκλώνας θερμών ρευμάτων, με
διάμετρο περίπου ενός χιλιομέτρου».
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Ο πιλότος της Ακτοφυλακής γέλασε σιγανά με θαυμασμό. «Τεράστια είναι.
Τις βλέπουμε που και πού, αλλά δεν είχα ακούσει ότι εμφανίστηκε καινούρια».
«Αυτή η δίνη βγήκε στην επιφάνεια την περασμένη βδομάδα», είπε ο
Τόλαντ. «Πιθανότατα δε θα διαρκέσει περισσότερο από μερικές μέρες ακόμη».
«Τι τις προκαλεί;» ρώτησε η Ρέιτσελ, που εύλογα ήταν απορημένη
βλέποντας την τεράστια δίνη καταμεσής του ωκεανού.
«Μαγματικός θόλος», είπε ο πιλότος.
Η Ρέιτσελ στράφηκε στον Τόλαντ κάπως ανήσυχη. «Ηφαίστειο;»
«Όχι», είπε ο Τόλαντ. «Στην Ανατολική Ακτή κανονικά δεν έχουμε ενεργά
ηφαίστεια, αλλά κάποιες φορές εντοπίζουμε θύλακες μάγματος που αναδύονται
από τον πυθμένα και προκαλούν θερμά σημεία. Τα σημεία αυτά δημιουργούν
αντίστροφες κλίμακες θερμοκρασίας, δηλαδή ζεστό νερό στο βυθό και πιο κρύο
όσο ανεβαίνουμε στην επιφάνεια. Έτσι έχουμε αυτά τα γιγαντιαία σπειροειδή
ρεύματα. Ονομάζονται μεγανέφη. Στροβιλίζονται για μερικές εβδομάδες και
ύστερα διαλύονται».
Ο πιλότος κοίταξε την παλλόμενη δίνη στην οθόνη του. «Αυτό φαίνεται ότι
έχει μέρες μπροστά του». Έκανε μια παύση, ελέγχοντας τις συντεταγμένες του
πλοίου του Τόλαντ, ύστερα στράφηκε και τον κοίταξε αιφνιδιασμένος. «Κύριε
Τόλαντ, φαίνεται ότι έχετε αγκυροβολήσει πολύ κοντά στο κέντρο του».
Ο Τόλαντ ένευσε. «Τα ρεύματα είναι κάπως πιο ήπια κοντά στο μάτι του
κυκλώνα. Δεκαοκτώ κόμβοι. Είναι σαν να έχουμε ρίξει άγκυρα σε ένα ποτάμι
που κινείται με ταχύτητα. Η αλυσίδα μας θα ζοριστεί λιγάκι αυτή τη βδομάδα».
«Χριστέ μου», είπε ο πιλότος. «Το ρεύμα κινείται με δεκαοκτώ κόμβους;
Κοιτάξτε μη γλιστρήσει κανείς και πέσει μέσα!» Γέλασε.
Η Ρέιτσελ δε το βρήκε αστείο. «Μάικ, δεν είχες αναφέρει τίποτα γι' αυτό το
μεγανέφος, το μαγματικό θόλο ή όπως αλλιώς το λένε».
Εκείνος ακούμπησε καθησυχαστικά την παλάμη του στο γόνατο της. «Δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος, μην ανησυχείς».
Η Ρέιτσελ συνοφρυώθηκε. «Το ντοκιμαντέρ που γύριζες εδώ είχε θέμα αυτό
το φαινόμενο του μαγματικού θόλου;»
«Τα μεγανέφη και τα Sphyrna mokarran».
«Σωστά. Μου το ανέφερες νωρίτερα».
Ο Τόλαντ χαμογέλασε ντροπαλά. «Τα Sphyrna mokarran λατρεύουν το ζεστό
νερό κι αυτή τη στιγμή όσα από αυτά ζουν σε ακτίνα διακοσίων χιλιομέτρων
έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το ενάμισι χιλιόμετρο θερμού νερού».
«Ωραία». Η Ρέιτσελ ένευσε νευρικά. «Αν έχεις την καλοσύνη, μου εξηγείς τι
είναι τα Sphyrna mokarran;»
«Τα πιο άσχημα ψάρια που ζουν στη θάλασσα».
«Γλώσσες;»
Ο Τόλαντ γέλασε. «Μεγάλοι σφυροκέφαλοι καρχαρίες».
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Η Ρέιτσελ μαγκώθηκε στο άκουσμα της απάντησης. «Υπάρχουν
σφυροκέφαλοι καρχαρίες γύρω από το πλοίο σου;»
Ο Τόλαντ της έκλεισε το μάτι. «Ηρέμησε, δεν είναι επικίνδυνοι».
«Δε θα το έλεγες αυτό, εκτός κι αν ήταν επικίνδυνοι».
Ο Τόλαντ γέλασε πνιχτά. «Μάλλον έχεις δίκιο». Με πειραχτική διάθεση,
απευθύνθηκε στον πιλότο. «Έι, πόσος καιρός έχει περάσει από τότε που
σώσατε κάποιον από επίθεση σφυροκέφαλου;»
Ο πιλότος ανασήκωσε τους ώμους. «Καλή ερώτηση. Δε νομίζω ότι είχαμε
περιστατικό διάσωσης από σφυροκέφαλο εδώ και δεκαετίες».
Ο Τόλαντ στράφηκε στη Ρέιτσελ. «Βλέπεις; Δεκαετίες. Δεν υπάρχει λόγος να
ανησυχείς».
«Μόλις τον περασμένο μήνα», πρόσθεσε ο πιλότος, «είχαμε μια επίθεση
όταν κάποιος ηλίθιος δύτης πλατσούριζε...»
«Μισό λεπτό!» πετάχτηκε η Ρέιτσελ. «Είπατε ότι δεν είχατε περιστατικό
διάσωσης εδώ και δεκαετίες»
«Α, ναι», απάντησε ο πιλότος. «Δεν έχουμε σώσει κανέναν εδώ και πολλά
χρόνια. Συνήθως φτάνουμε πολύ αργά. Αυτά τα τέρατα σκοτώνουν μια κι έξω».
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ, το περίγραμμα του Goya άρχισε να διαγράφεται
τρεμοπαίζοντας στον ορίζοντα. Βρίσκονταν ακόμη μισό μίλι μακριά, όμως ο
Τόλαντ μπορούσε να διακρίνει τα δυνατά φώτα του καταστρώματος που η
Ξάβια πολύ σοφά είχε αποφασίσει να αφήσει ανοιχτά. Όταν είδε τα φώτα,
ένιωσε όπως ένας κουρασμένος ταξιδιώτης που φτάνει επιτέλους στο σπίτι του.
«Νόμιζα ότι είπες πως μόνο ένα άτομο έμεινε στο πλοίο», σχολίασε η
Ρέιτσελ, που δεν περίμενε να δει τόσα φώτα αναμμένα.
«Εσύ δεν αφήνεις ένα φως ανοιχτό όταν είσαι μόνη στο σπίτι;»
«Ένα φως ναι. Όχι όλα τα φώτα του σπιτιού».
Ο Τόλαντ χαμογέλασε. Παρά τις προσπάθειες της Ρέιτσελ να ακουστεί
ξέγνοιαστη, καταλάβαινε ότι ήταν ιδιαίτερη ανήσυχη. Ήθελε να την αγκαλιάσει
από τους ώμους και να την καθησυχάσει, όμως ήξερε ότι δεν υπήρχε τίποτα
που θα μπορούσε να της πει. «Τα φώτα είναι αναμμένα για λόγους ασφάλειας.
Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει δραστηριότητα στο πλοίο».
Ο Κόρκι γέλασε σιγανά. «Φοβάσαι τους πειρατές, Μάικ;»
«Όχι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εδώ έξω είναι οι ηλίθιοι που δεν ξέρουν να
διαβάσουν τις ενδείξεις των ραντάρ τους. Η καλύτερη άμυνα προκειμένου να
μη σε εμβολίσει κανένας είναι να βεβαιωθείς ότι σε βλέπουν από παντού».
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Ο Κόρκι στράφηκε και κοίταξε το φωταγωγημένο σκάφος. «Να σε βλέπουν;
Το πλοίο μοιάζει με κρουαζιερόπλοιο παραμονή Πρωτοχρονιάς. Προφανώς το
κανάλι πληρώνει το λογαριασμό».
Το ελικόπτερο της Ακτοφυλακής επιβράδυνε και διέγραψε κύκλο γύρω από
το πελώριο κατάφωτο πλοίο, ενώ ο πιλότος άρχισε τη διαδικασία προσέγγισης
στο ελικοδρόμιο, στο κατάστρωμα της πρύμνης. Ακόμη και από τον αέρα, ο
Τόλαντ μπορούσε να ακούσει το μανιασμένο ρεύμα που δοκίμαζε την αντοχή
του σκάφους του. Αγκυροβολημένο από την πλώρη, το Goya ήταν στραμμένο
προς το ρεύμα, και όπως τεντωνόταν η πελώρια άγκυρα του, έμοιαζε με
αλυσοδεμένο θηρίο που πάλευε να ξεφύγει από τα δεσμά του.
«Κούκλα είναι», είπε ο πιλότος γελώντας.
Ο Τόλαντ ήξερε ότι το σχόλιο ήταν σαρκαστικό. To Goya ήταν άσχημο.
«Κακάσχημο», σύμφωνα με το σχόλιο κάποιου σχολιαστή της τηλεόρασης. To
Goya, ένα από τα μόλις δεκαεφτά σκάφη τύπου Swath που κατασκευάστηκαν
ποτέ, μπορεί να ήταν πολλά πράγματα, όμως σίγουρα δεν ήταν όμορφο.
Το σκάφος ήταν ουσιαστικά μια τεράστια οριζόντια πλατφόρμα που επέπλεε
δέκα μέτρα πάνω από τον ωκεανό, στηριγμένη σε τέσσερις πελώριες βάσεις
που κατέληγαν σε πλωτήρες. Από μακριά το πλοίο θύμιζε χαμηλή εξέδρα
άντλησης πετρελαίου. Από κοντά έμοιαζε με μαούνα πάνω σε ξυλοπόδαρα. Οι
χώροι του πληρώματος, τα εργαστήρια και η γέφυρα πλοήγησης βρίσκονταν σε
μια πολυεπίπεδη κατασκευή στο πάνω μέρος, δίνοντας ενίοτε την εντύπωση
γιγαντιαίου πλωτού δίσκου πρωινού στον οποίο ήταν ακουμπισμένα ανάκατα
κατσαρόλια.
Παρά την όχι ιδιαιτέρως καλαίσθητη γραμμή του, ο σχεδιασμός του Goya
πρόσφερε μεγαλύτερη σταθερότητα, καθώς η επιφάνεια που ερχόταν σε άμεση
επαφή με το νερό ήταν μικρότερη. Η υπερυψωμένη πλατφόρμα έδινε
δυνατότητες για πιο άνετη κινηματογράφηση, διευκόλυνε τη δουλειά στα
εργαστήρια και έστελνε λιγότερες φορές τους επιστήμονες με μια
χαρτοσακούλα στην κουπαστή. Παρότι το NBC πίεζε τον Τόλαντ να τους
αφήσει να του αγοράσουν κάτι πιο σύγχρονο, εκείνος είχε αρνηθεί. Σύμφωνοι,
υπήρχαν καλύτερα πλοία πλέον, ακόμη και πιο σταθερά, όμως το Goya ήταν το
σπίτι του εδώ και δέκα χρόνια, ήταν το πλοίο στο οποίο πάλεψε να συνέλθει
από το θάνατο της γυναίκας του. Κάποιες νύχτες άκουγε τη φωνή της να
ταξιδεύει με τον άνεμο στο κατάστρωμα. Αν κάποια στιγμή τα φαντάσματα
εξαφανίζονταν, ο Τόλαντ θα το σκεφτόταν να αποκτήσει καινούριο πλοίο. Όχι
ακόμη.
Όταν το ελικόπτερο ακούμπησε στο πρυμναίο κατάστρωμα του Goya, η
Ρέιτσελ Σέξτον δεν ένιωσε ιδιαίτερη ανακούφιση. Το καλό ήταν ότι δεν
πετούσε πλέον πάνω από τον ωκεανό. Το κακό ήταν ότι τώρα στεκόταν πάνω
του. Προσπάθησε να αγνοήσει το αίσθημα αστάθειας που είχε καθώς πατούσε
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στο κατάστρωμα και κοιτούσε γύρω της. Το κατάστρωμα της φάνηκε
απρόσμενα μικρό, ιδίως με το αεροσκάφος της Ακτοφυλακής στο ελικοδρόμιο.
Στρέφοντας το βλέμμα προς την πλώρη, η Ρέιτσελ κοίταξε το άχαρο
πολυεπίπεδο κατασκεύασμα που αποτελούσε τον κύριο όγκο του πλοίου.
Ο Τόλαντ στεκόταν δίπλα της. «Ξέρω», είπε φωνάζοντας για να ακουστεί
πάνω από το μανιασμένο θόρυβο του θαλάσσιου ρεύματος: «Στην τηλεόραση
δείχνει μεγαλύτερο».
Η Ρέιτσελ ένευσε. «Και πιο στέρεο».
«Βρίσκεσαι σε ένα από τα ασφαλέστερα πλοία που έχουν ταξιδέψει στις
θάλασσες αυτού του πλανήτη. Πίστεψε με». Ο Τόλαντ ακούμπησε το χέρι του
στον ώμο της και προχώρησαν μαζί στο κατάστρωμα.
Η ζεστασιά του χεριού του βοήθησε τη Ρέιτσελ να χαλαρώσει πολύ
περισσότερο από τα λόγια του. Παρ' όλα αυτά, καθώς κοίταζε προς την πρύμνη,
είδε τη θάλασσα που άφριζε πίσω τους λες και το πλοίο κινούνταν πρόσω
ολοταχώς. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα μεγανέφος, σκέφτηκε.
Στο κέντρο του μπροστινού τμήματος του πρυμναίου καταστρώματος η
Ρέιτσελ είδε ένα γνώριμο μονοθέσιο βαθυσκάφος να κρέμεται από ένα
τεράστιο βαρούλκο. To Triton, που είχε πάρει το όνομα του από τον Τρίτωνα,
το γιο του Ποσειδώνα, δε θύμιζε σε τίποτα τον προκάτοχο του, το ατσάλινο
Alvin. To Triton είχε ένα ημισφαιρικό ακρυλικό θολωτό παράθυρο στο
μπροστινό μέρος, έτσι που θύμιζε περισσότερο γυάλα χρυσόψαρου παρά
υποβρύχιο. Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να φανταστεί πολλά πράγματα που θα την
τρόμαζαν περισσότερο απ' το να καταδυθεί εκατοντάδες μέτρα κάτω από την
επιφάνεια του ωκεανού έχοντας ανάμεσα στην ίδια και στο απειλητικό νερό
μονάχα ένα φύλλο διάφανου ακρυλικού. Φυσικά, σύμφωνα με τον Τόλαντ, το
μόνο δυσάρεστο κομμάτι στο ταξίδι με το Triton ήταν το αρχικό κατέβασμα
στη θάλασσα, όταν κρέμεσαι από το βαρούλκο και περνάς μέσα από την
μπουκαπόρτα του Goya, αιωρούμενος σαν εκκρεμές δέκα μέτρα πάνω από τα
κύματα.
«Η Ξάβια πιθανότατα βρίσκεται στο εργαστήριο υδρογεωλογίας», είπε ο
Τόλαντ διασχίζοντας το κατάστρωμα. «Από εδώ».
Η Ρέιτσελ και ο Κόρκι τον ακολούθησαν στο πρυμναίο κατάστρωμα. Ο
πιλότος της Ακτοφυλακής έμεινε στο ελικόπτερο του, με αυστηρές οδηγίες να
μη χρησιμοποιήσει τον ασύρματο.
«Κοιτάξτε αυτό», είπε ο Τόλαντ, κάνοντας μια στάση στην κουπαστή της
πρύμνης.
Διστακτικά, η Ρέιτσελ πλησίασε στην κουπαστή. Βρίσκονταν πολύ ψηλά. Το
νερό ήταν τουλάχιστον δέκα μέτρα πιο χαμηλά, όμως η Ρέιτσελ ένιωσε τη
ζέστη που σηκωνόταν από τα κύματα.
«Έχει περίπου τη θερμοκρασία ζεστού λουτρού», είπε ο Τόλαντ δυνατά για
να ακουστεί πάνω από το βουητό του ρεύματος. Άπλωσε το χέρι του σε έναν
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ηλεκτρικό πίνακα που υπήρχε προφυλαγμένος σε ένα κουτί στην κουπαστή.
«Δείτε τώρα», φώναξε και ανέβασε ένα διακόπτη.
Μια πλατιά δέσμη φωτός απλώθηκε στο νερό πίσω από το πλοίο, φωτίζοντας
το από μέσα σαν να ήταν πισίνα. Η Ρέιτσελ και ο Κόρκι έμειναν άφωνοι.
Το νερό γύρω από το πλοίο ήταν γεμάτο με απόκοσμες σκιές.
Ελάχιστα μέτρα κάτω από το νερό κολυμπούσαν στρατιές από λείες
σκοτεινές φιγούρες, παράλληλα η μία στην άλλη κόντρα στο ρεύμα, ενώ τα
απαραγνώριστα σφυροειδή κεφάλια τους κινούνταν αριστερά δεξιά σαν να
είχαν συγχρονιστεί με κάποιο προϊστορικό ρυθμό.
«Χριστέ μου», ψέλλισε ο Κόρκι. «Τι να σου πω, Μάικ, χαίρομαι που μας το
έδειξες αυτό».
Η Ρέιτσελ ένιωσε να παγώνει. Ήθελε να απομακρυνθεί από την κουπαστή,
αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί. Είχε μείνει σαν μαρμαρωμένη μπροστά στο
ανεπανάληπτο θέαμα.
«Απίστευτοι δεν είναι;» είπε ο Τόλαντ. Είχε ακουμπήσει πάλι το χέρι του
στον ώμο της, καθησυχάζοντας τη. «Θα κολυμπάνε στο ζεστό νερό για
βδομάδες. Αυτοί οι τύποι έχουν καταπληκτική όσφρηση — ενισχυμένους
οσφρητικούς λοβούς στον τελικό τους εγκέφαλο. Μπορούν να μυριστούν μια
σταγόνα αίμα στο ένα μίλι».
Ο Κόρκι δε φάνηκε να πείθεται. «Ενισχυμένους οσφρητικούς λοβούς στον
τελικό τους εγκέφαλο;»
«Δε με πιστεύεις;» Ο Τόλαντ άρχισε να ψαχουλεύει σε ένα αλουμινένιο
ντουλάπι δίπλα στο σημείο όπου στεκόταν η παρέα. Ύστερα από μια δυο
στιγμές έβγαλε ένα μικρό ψόφιο ψάρι. «Τέλειο». Πήρε ένα μαχαίρι από το
ντουλάπι και έκοψε το ψάρι σε αρκετά σημεία. Άρχισε να στάζει αίμα.
«Μάικ, για όνομα του Θεού», είπε ο Κόρκι. «Είναι αηδιαστικό».
Ο Τόλαντ πέταξε το ψάρι στη θάλασσα. Διέγραψε ένα τόξο και έπεσε στο
νερό. Αμέσως μόλις άγγιξε την επιφάνεια, έξι ή εφτά καρχαρίες τινάχτηκαν
προς το μέρος του και άρχισαν να τσακώνονται ποιος θα το αρπάξει. Σειρές από
κατάλευκα δόντια κατασπάραξαν το ματωμένο ψάρι. Μέσα σε ελάχιστα
δευτερόλεπτα το ψάρι είχε εξαφανιστεί.
Συγκλονισμένη η Ρέιτσελ στράφηκε και κοίταξε τον Τόλαντ, που ήδη
κρατούσε ένα δεύτερο ψάρι. Ίδιο είδος, ίδιο μέγεθος.
«Αυτή τη φορά χωρίς αίμα», είπε ο Τόλαντ. Χωρίς να κόψει το ψάρι, το
πέταξε στο νερό. Το ψάρι έπεσε ανάμεσα στους καρχαρίες, όμως δε συνέβη το
παραμικρό. Οι σφυροκέφαλοι έδειξαν να το αγνοούν. Το δόλωμα
απομακρύνθηκε με το ρεύμα, έχοντας περάσει τελείως απαρατήρητο.
«Επιτίθενται μόνο αν τους υποκινήσει η αίσθηση της όσφρησης», είπε ο
Τόλαντ κάνοντας τους νόημα να τον ακολουθήσουν, απομακρυνόμενοι από την
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κουπαστή. «Θα μπορούσατε μάλιστα να κολυμπήσετε ανάμεσα τους με
απόλυτη ασφάλεια, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε κάποια ανοιχτή πληγή».
Ο Κόρκι έδειξε τα ράμματα στο μάγουλο του.
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε. «Μάλιστα. Δεν έχει κολύμπι για σένα».
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TO ΤΑΞΙ της Γκάμπριελ Ας είχε ακινητοποιηθεί.
Περιμένοντας σε ένα μπλόκο κοντά στο Μνημείο Ρούζβελτ, η Γκάμπριελ
κοιτούσε τα πυροσβεστικά και τα περιπολικά στο βάθος και αισθανόταν σαν η
πόλη να είχε καλυφθεί με ένα σουρεαλιστικό πέπλο ομίχλης. Τα ρεπορτάζ στο
ραδιόφωνο άρχιζαν να αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη ίσως να
μετέφερε υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο.
Έβγαλε το κινητό της και τηλεφώνησε στο γερουσιαστή. Σίγουρα θα είχε
αρχίσει να αναρωτιέται γιατί καθυστερούσε τόσο η Γκάμπριελ.
Η γραμμή ήταν κατειλημμένη.
Η Γκάμπριελ κοίταξε το ταξίμετρο και το ποσό που συνέχιζε να αυξάνει και
συνοφρυώθηκε. Κάποια από τα αυτοκίνητα που είχαν κολλήσει εδώ ανέβαιναν
στα πεζοδρόμια και έκαναν αναστροφή για να ακολουθήσουν εναλλακτική
διαδρομή.
Ο οδηγός γύρισε και την κοίταξε. «Θέλετε να περιμένουμε; Εσείς
πληρώνετε».
Η Γκάμπριελ είδε και άλλα υπηρεσιακά οχήματα να καταφθάνουν. «Όχι. Ας
πάμε από αλλού».
Ο ταξιτζής συμφώνησε μουρμουρίζοντας και άρχισε να μανουβράρει για να
γυρίσει το αυτοκίνητο προς την άλλη κατεύθυνση. Η Γκάμπριελ δοκίμασε ξανά
να τηλεφωνήσει στον Σέξτον.
Η γραμμή ήταν και πάλι κατειλημμένη.
Μερικά λεπτά αργότερα, έχοντας κάνει μεγάλο κύκλο, το ταξί κινούνταν
κατά μήκος της Οδού C. Η Γκάμπριελ είδε το Κτίριο Γραφείων Φίλιπ Α. Χαρτ
να υψώνεται στο βάθος. Αρχικά είχε σκεφτεί να πάει κατευθείαν στο
διαμέρισμα του γερουσιαστή, αλλά αφού το γραφείο της ήταν τόσο κοντά...
«Σταματήστε», έκανε απότομα στον οδηγό. «Εδώ ακριβώς. Ευχαριστώ». Του
έδειξε πού.
Το ταξί σταμάτησε.
Η Γκάμπριελ πλήρωσε το ποσό που είχε γράψει το ταξίμετρο συν δέκα
δολάρια επιπλέον. «Μπορείτε να περιμένετε δέκα λεπτά;»
Ο ταξιτζής κοίταξε τα χρήματα, ύστερα το ρολόι του. «Ούτε λεπτό
παραπάνω».
Η Γκάμπριελ έφυγε τρέχοντας. Θα έχω γυρίσει σε πέντε.
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Οι άδειοι μαρμάρινοι διάδρομοι του κτιρίου θύμιζαν σχεδόν μαυσωλείο αυτή
την ώρα. Οι μύες της Γκάμπριελ ήταν σφιγμένοι, καθώς περνούσε βιαστικά
ανάμεσα από τις σειρές των αυστηρών προτομών που πλαισίωναν την είσοδο
του τρίτου ορόφου. Τα πέτρινα μάτια τους έδιναν την εντύπωση να την
ακολουθούν, σαν βουβοί φύλακες.
Φτάνοντας στην κεντρική είσοδο του γραφείου του γερουσιαστή, που
αποτελούνταν από πέντε δωμάτια, η Γκάμπριελ χρησιμοποίησε την κάρτα
εισόδου για να μπει. Ο προθάλαμος της γραμματείας ήταν μισοφωτισμένος.
Διασχίζοντας το χώρο υποδοχής, πέρασε σε ένα διάδρομο που οδηγούσε στο
γραφείο της. Μπήκε, άναψε τις λάμπες φθορίου και πήγε κατευθείαν στις
αρχειοθήκες της.
Είχε έναν ολόκληρο φάκελο για τον προϋπολογισμό του EOS,
συμπεριλαμβανομένων πολλών πληροφοριών για τον PODS. Σίγουρα ο Σέξτον
θα ήθελε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το δορυφόρο αμέσως μόλις του
έλεγε η Γκάμπριελ τι της είχε αποκαλύψει ο Χάρπερ.
Η NASA είπε ψέματα για τον PODS.
Την ώρα που έψαχνε τους φακέλους, χτύπησε το κινητό της.
«Κύριε γερουσιαστά;» είπε.
«Όχι, Γκαμπς. Η Γιολάντα είμαι». Η φωνή της δημοσιογράφου είχε μια
ασυνήθιστη ένταση. «Είσαι ακόμη στη NASA;»
«Όχι. Στο γραφείο».
«Ανακάλυψες τίποτα στη NASA;»
Δε φαντάζεσαι. Η Γκάμπριελ ήξερε ότι δε μπορούσε να πει τίποτα στη
Γιολάντα πριν να μιλήσει με τον Σέξτον ο γερουσιαστής σίγουρα θα είχε πολύ
συγκεκριμένες απόψεις για το ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να χειριστούν
τις πληροφορίες. «Θα σου τα πω αφού μιλήσω στον Σέξτον. Μόλις έφευγα για
το διαμέρισμα του».
Η Γιολάντα ακούστηκε διστακτική. «Γκαμπς, θυμάσαι αυτό που μου έλεγες
για τα οικονομικά της προεκλογικής εκστρατείας του Σέξτον και τις ιδιωτικές
αεροδιαστημικές εταιρείες;»
«Σου είπα ότι έκανα λάθος και...»
«Μόλις ανακάλυψα ότι δύο από τους δημοσιογράφους μας που καλύπτουν
την αεροδιαστημική βιομηχανία έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό ένα σχετικό
ρεπορτάζ».
Η Γκάμπριελ αιφνιδιάστηκε. «Τι σημαίνει αυτό;»
«Δεν ξέρω. Όμως οι τύποι είναι καλοί στη δουλειά τους και φαίνονται
απολύτως βέβαιοι ότι ο Σέξτον δωροδοκείται από το Ίδρυμα Διαστημικών
Συνόρων. Απλώς σκέφτηκα να σου τηλεφωνήσω. Το ξέρω ότι νωρίτερα σου
είπα ότι η ιστορία δε στέκει. Θα ήταν τρελό να δεχτώ σαν έγκυρη πηγή τη
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Μάρτζορι Τεντς, όμως οι δημοσιογράφοι μας... Δεν ξέρω, ίσως να ήθελες να
τους μιλήσεις πριν δεις το γερουσιαστή».
«Αν είναι τόσο βέβαιοι, γιατί δεν έχουν δημοσιεύσει το ρεποτάζ;» Η
Γκάμπριελ ακούστηκε περισσότερο αμυντική από ό,τι θα ήθελε.
«Δεν έχουν αδιάσειστες αποδείξεις. Φαίνεται ότι ο γερουσιαστής είναι καλός
στο να καλύπτει τα ίχνη του».
Όπως και οι περισσότεροι πολιτικοί. «Δεν υπάρχει θέμα, Γιολάντα. Σου είπα
ότι ο γερουσιαστής παραδέχτηκε ότι πήρε δωρεές από το Ίδρυμα Διαστημικών
Συνόρων, αλλά τα ποσά είναι κάτω από το νόμιμο πλαφόν».
«Το ξέρω ότι έτσι σου είπε, Γκάμπριελ, και δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω τι
ισχύει ή τι δεν ισχύει. Απλώς θεώρησα υποχρέωση μου να σου τηλεφωνήσω,
επειδή σου είπα να μην εμπιστεύεσαι τη Μάρτζορι Τεντς, και τώρα μαθαίνω ότι
κι άλλοι άνθρωποι πέρα από την Τεντς πιστεύουν ότι ίσως ο γερουσιαστής τα
παίρνει. Αυτό είναι όλο».
«Ποιοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι;» Η Γκάμπριελ ένιωσε ξαφνικά το θυμό
της να φουντώνει.
«Όχι ονόματα. Μπορώ να κανονίσω μια συνάντηση. Είναι έξυπνοι άνθρωποι.
Ξέρουν πώς λειτουργεί ο νόμος περί χρηματοδότησης προεκλογικών
εκστρατειών...» Η Γιολάντα δίστασε να συνεχίσει. «Ξέρεις, οι τύποι πιστεύουν
ότι ο Σέξτον είναι άσχημα στριμωγμένος στα οικονομικά του... μη σου πω
χρεοκοπημένος».
Στην ησυχία του γραφείου της, η Γκάμπριελ μπορούσε να ακούσει τη βραχνή
φωνή της Τεντς να επαναλαμβάνει τις κατηγορίες της. Μετά το θάνατο της
Κάθριν κατασπατάλησε το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς σε λανθασμένες
επενδύσεις και σε διάφορες πολυτέλειες για τον ίδιο, ενώ εξασφάλισε μια
σχεδόν βέβαιη νίκη στις προκριματικές εκλογές τον κόμματος του. Εδώ και έξι
μήνες ο γερουσιαστής σου έχει χρεοκοπήσει.
«Οι δικοί μας θα ήθελαν πάρα πολύ να σου μιλήσουν», είπε η Γιολάντα.
Είμαι σίγουρη, σκέφτηκε η Γκάμπριελ. «Θα σε πάρω αργότερα».
«Ακούγεσαι τσατισμένη».
«Όχι μαζί σου, Γιολάντα. Ποτέ μαζί σου. Ευχαριστώ». Έκλεισε το
τηλέφωνο.
Σε μια καρέκλα στο διάδρομο έξω από το διαμέρισμα του γερουσιαστή
Σέξτον, ο μισοκοιμισμένος φρουρός ξύπνησε απότομα από τον ήχο του κινητού
του. Τινάχτηκε πάνω, έτριψε τα μάτια του και έβγαλε το τηλέφωνο από την
τσέπη του σακακιού του.
«Ναι;»
«Όουεν, η Γκάμπριελ είμαι».
Ο φρουρός του Σέξτον αναγνώρισε τη φωνή της. «Α, γεια».
«Πρέπει να μιλήσω στο γερουσιαστή. Μπορείς να του χτυπήσεις την πόρτα;
Το τηλέφωνο του μιλάει συνέχεια».
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«Είναι κάπως αργά».
«Ξύπνιος είναι. Είμαι σίγουρη». Η Γκάμπριελ ακουγόταν ανήσυχη. «Είναι
επείγον».
«Πάλι επείγον;»
«Η ίδια υπόθεση. Όουεν, πρέπει να του μιλήσω. Είναι κάτι που πρέπει να τον
ρωτήσω οπωσδήποτε».
Ο φρουρός αναστέναξε και σηκώθηκε. «Καλά, καλά. Θα του χτυπήσω».
Τεντώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα του Σέξτον. «Αλλά να ξέρετε ότι
το κάνω μόνο και μόνο επειδή χάρηκε που σας άφησα να περάσετε νωρίτερα».
Διστακτικά, ύψωσε τη γροθιά του για να χτυπήσει την πόρτα.
«Τι είπες μόλις τώρα;» ρώτησε επιτακτικά η Γκάμπριελ.
Η γροθιά του φρουρού έμεινε μετέωρη στον αέρα. «Είπα ότι ο γερουσιαστής
χάρηκε που σας άφησα να περάσετε νωρίτερα. Είχατε δίκιο. Δεν είχε κανένα
πρόβλημα».
«Μίλησες στο γερουσιαστή γι' αυτό;» Η Γκάμπριελ ακούστηκε έκπληκτη.
«Ναι. Γιατί;»
«Τίποτα, απλώς δε φαντάστηκα...»
«Ξέρετε, ήταν περίεργη φάση. Ο γερουσιαστής χρειάστηκε λίγη ώρα για να
θυμηθεί ότι είχατε πάει να τον δείτε. Μου φαίνεται ότι τα κουτσόπινε με τα
φιλαράκια του».
«Τι ώρα μιλήσατε, Όουεν;»
«Λίγο μετά που φύγατε. Συμβαίνει κάτι;»
Ακολούθησε στιγμιαία σιωπή. «Όχι... όχι. Τίποτα. Κοίτα, τώρα που το
σκέφτομαι, καλύτερα να μην ενοχλήσουμε το γερουσιαστή αυτή τη στιγμή. Θα
προσπαθήσω να τον βρω στο σταθερό, κι αν δεν τα καταφέρω θα σε ξαναπάρω
για να του χτυπήσεις».
Ο φρουρός πήρε μια ανάσα. «Ό,τι πείτε, κυρία Ας».
«Ευχαριστώ, Όουεν. Συγνώμη για την ενόχληση».
«Κανένα πρόβλημα». Έκλεισε το τηλέφωνο, βούλιαξε στην καρέκλα του και
αποκοιμήθηκε.
Μόνη στο γραφείο της, η Γκάμπριελ έμεινε ακίνητη αρκετά δευτερόλεπτα
πριν να κλείσει με τη σειρά της το τηλέφωνο. 0 Σέξτον ξέρει ότι ήμουν στο
διαμέρισμα του... και δε μου το ανέφερε;
Η αποψινή αλλόκοτη ατμόσφαιρα, που μέχρι πριν από λίγο φαινόταν να
παίρνει μια αισιόδοξη τροπή, ξαφνικά σκοτείνιασε. Η Γκάμπριελ θυμήθηκε το
τηλεφώνημα του Σέξτον όταν ήταν ακόμη στο ABC. Την είχε αφήσει έκπληκτη
με την αυθόρμητη ομολογία του ότι συναντιόταν με εκπροσώπους των
αεροδιαστημικών εταιρειών και ότι δεχόταν εισφορές. Η ειλικρίνεια του την
είχε ξαναφέρει κοντά του. Την είχε κάνει να νιώσει ντροπή για τις υποψίες της.
Τώρα η ομολογία του φάνταζε πολύ διαφορετική.
Μικροποσά, είχε πει ο Σέξτον. Απολύτως νόμιμα.
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Ξαφνικά όλες οι αόριστες ανησυχίες που η Γκάμπριελ είχε νιώσει στο
παρελθόν σχετικά με το γερουσιαστή Σέξτον βγήκαν μονομιάς στην επιφάνεια.
Έξω, το ταξί κορνάριζε.

103
Η ΓΕΦΥΡΑ του Goya ήταν ένας κύβος από πλεξιγκλάς δύο επίπεδα πάνω
από το κυρίως κατάστρωμα. Από εδώ η Ρέιτσελ είχε πανοραμική θέα της
σκοτεινιασμένης θάλασσας που τους περιέβαλλε, μια θέα που την τάραξε και
απέφυγε να την κοιτάξει δεύτερη φορά πριν τη βγάλει από το μυαλό της και
στρέψει την προσοχή της στο ζήτημα που τους είχε φέρει εκεί.
Έχοντας στείλει τον Τόλαντ και τον Κόρκι να βρούνε την Ξάβια, η Ρέιτσελ
ετοιμαζόταν να επικοινωνήσει με τον Πίκερινγκ. Είχε υποσχεθεί στο διευθυντή
ότι θα του τηλεφωνούσε μόλις έφταναν, και τώρα ανυπομονούσε να
πληροφορηθεί τι είχε μάθει στη συνάντηση του με τη Μάρτζορι Τεντς.
Η Ρέιτσελ γνώριζε αρκετά καλά τον τρόπο που λειτουργούσε το ψηφιακό
τηλεπικοινωνιακό σύστημα SHINCOM 2100 του Goya. Ήξερε ότι, αν η κλήση
ήταν σύντομη, η συνδιάλεξη θα ήταν αρκετά ασφαλής.
Σχημάτισε τον αριθμό του προσωπικού τηλεφώνου του Πίκερινγκ και
περίμενε με το ακουστικό κολλημένο στο αφτί της. Πίστευε ότι ο διευθυντής θα
απαντούσε αμέσως. Το τηλέφωνο όμως χτύπησε πολλές φορές.
Έξι φορές. Εφτά. Οχτώ...
Η Ρέιτσελ έστρεψε το βλέμμα στο σκοτεινό ωκεανό. Το γεγονός ότι δεν
μπορούσε να βρει τον Πίκερινγκ δεν τη βοηθούσε καθόλου να ξεπεράσει την
ανησυχία της που βρισκόταν ξανά καταμεσής της θάλασσας.
Εννιά φορές. Δέκα. Σήκωσέ το!
Άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω, περιμένοντας. Τι συνέβαινε; Ο Πίκερινγκ
είχε πάντα μαζί του το τηλέφωνο και είχε ζητήσει από τη Ρέιτσελ να τον πάρει
οπωσδήποτε.
Ύστερα από δεκαπέντε κουδουνίσματα, η Ρέιτσελ έκλεισε.
Νιώθοντας όλο και μεγαλύτερη ανησυχία, σήκωσε το ακουστικό και
τηλεφώνησε ξανά.
Τέσσερα κουδουνίσματα. Πέντε.
Μα που είναι;
Τελικά η σύνδεση έγινε. Η Ρέιτσελ ένιωσε μεγάλη ανακούφιση, όμως όχι για
πολύ. Δεν απάντησε κανείς. Μόνο σιωπή.
«Με ακούτε;» είπε. «Κύριε διευθυντά;»
Τρία γρήγορα κλικ.
«Εμπρός;» είπε η Ρέιτσελ.
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Η γραμμή κατακλύστηκε από παράσιτα, που ξέσπασαν απροειδοποίητα στο
αφτί της Ρέιτσελ. Απομάκρυνε το ακουστικό από το αφτί της. Τα παράσιτα
έπαψαν. Τώρα άκουγε μια σειρά σφυριχτών ήχων που εναλλάσσονταν γρήγορα
σε διαστήματα του μισού δευτερολέπτου. Στην αρχή μπερδεύτηκε, πολύ
γρήγορα όμως κατάλαβε τι συνέβαινε. Και τότε φοβήθηκε.
«Σκατά!»
Επέστρεψε γρήγορα στην κονσόλα της γέφυρας και κατέβασε με δύναμη το
ακουστικό, κλείνοντας τη γραμμή. Για αρκετά δευτερόλεπτα έμεινε ακίνητη,
τρομοκρατημένη, προσπαθώντας να σκεφτεί αν είχε κλείσει εγκαίρως.
Στο εσωτερικό του πλοίου, δύο καταστρώματα πιο κάτω, το εργαστήριο
υδρογεωλογίας του Goya ήταν ένας μεγάλος χώρος εργασίας που χωριζόταν με
μακριούς πάγκους και τραπέζια ασφυκτικά γεμάτα με ηλεκτρονικό εξοπλισμό
— συσκευές ελέγχου του πυθμένα, αναλυτές ρεύματος, υποβρύχιους
συλλέκτες, μάσκες για προφύλαξη από τις αναθυμιάσεις, ένα μεγάλο
καταψύκτη δειγμάτων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μια στοίβα κιβωτίων
όπου φυλάσσονταν τα δεδομένα των ερευνών και ανταλλακτικά ώστε να
επισκευάζονται οι συσκευές.
Όταν ο Τόλαντ και ο Κόρκι μπήκαν μέσα, η γεωλόγος του πληρώματος του
Goya, η Ξάβια, ήταν ξαπλωμένη μπροστά σε μια τηλεόραση που έπαιζε στη
διαπασών. Ούτε καν γύρισε προς το μέρος τους.
«Τι έγινε, παιδιά, σας τελείωσαν τα χρήματα;» φώναξε, νομίζοντας
προφανώς ότι κάποια από τα μέλη του πληρώματος είχαν επιστρέψει.
«Ξάβια», είπε ο Τόλαντ. «Ο Μάικ είμαι».
Η γεωλόγος στράφηκε απότομα, καταπίνοντας την μπουκιά του σάντουιτς
που έτρωγε. «Μάικ;» ψέλλισε, φανερά έκπληκτη. Σηκώθηκε όρθια, χαμήλωσε
την τηλεόραση και πήγε προς το μέρος τους μασουλώντας ακόμη. «Νόμιζα ότι
κάποια απ' τα παιδιά γύρισαν απ' την μπαρότσαρκα. Τι κάνεις εδώ;» Η Ξάβια
ήταν γεροδεμένη και μελαχρινή, με δυνατή φωνή και κάπως κακόκεφο ύφος.
Έδειξε την τηλεόραση, που συνέχιζε να προβάλλει σε επανάληψη το
ντοκιμαντέρ του Τόλαντ από το χώρο της ανακάλυψης. «Δε χασομέρησες στον
παγετώνα, ε;»
Κάτι προέκυψε, σκέφτηκε ο Τόλαντ. «Ξάβια, είμαι σίγουρος ότι
αναγνωρίζεις τον Κόρκι Μάρλινσον».
Η Ξάβια ένευσε. «Τιμή μου που σας γνωρίζω».
Ο Κόρκι γλυκοκοίταξε το σάντουιτς που η γεωλόγος κρατούσε στο χέρι της.
«Νόστιμο φαίνεται».
Η Ξάβια τον κοίταξε λοξά.
«Πήρα το μήνυμα σου», είπε ο Τόλαντ στην Ξάβια. «Είπες ότι έκανα κάποιο
λάθος στην παρουσίαση μου, σωστά; Θα ήθελα να το συζητήσουμε».
Η γεωλόγος τον κοίταξε απορημένη και άρχισε να γελάει τσιριχτά. «Γι' αυτό
επέστρεψες; Ω Μάικ, για το Θεό, σ' το είπα, δεν ήταν τίποτα. Απλώς σε
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πείραζα. Είναι προφανές ότι η NASA σού έδωσε κάποια παλαιότερα δεδομένα.
Δεν έχει σημασία. Σοβαρά, το πολύ να
υπάρχουν τρεις ή τέσσερις υδρογεωλόγοι στον κόσμο που θα εντόπιζαν το
σφάλμα!»
Ο Τόλαντ κράτησε την ανάσα του. «Αυτό το λάθος. Μήπως, λέω μήπως, έχει
κάποια σχέση με τους χόνδρους;»
Η Ξάβια απέμεινε να τον κοιτάζει εμβρόντητη. «Θεέ μου. Σου τηλεφώνησε
ήδη ένας απ' αυτούς;»
Ο Τόλαντ ένιωσε να του κόβονται τα γόνατα. Οι χόνδροι. Κοίταξε τον Κόρκι
και υστέρα στράφηκε ξανά στην υδρογεωλόγο. «Ξάβια, πρέπει να\μου πεις ό,τι
ξέρεις για τους χόνδρους. Ποιο ήταν το λάθος που έκανα;»
Η Ξάβια τον κοίταξε απορημένη, προφανώς χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι
σοβαρολογούσε. «Μάικ, σοβαρά, δεν είναι τίποτα. Διάβασα ένα μικρό άρθρο
σε ένα περιοδικό του χώρου πριν από λίγο καιρό. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί
ανησυχείς τόσο πολύ».
Ο Τόλαντ αναστέναξε. «Ξάβια, θα σου φανεί παράξενο, όμως όσο λιγότερα
γνωρίζεις απόψε τόσο το καλύτερο. Το μόνο που ζητάω είναι να μας πεις τι
ξέρεις για τους χόνδρους. Ύστερα θέλουμε να ελέγξεις ένα δείγμα που έχουμε
φέρει μαζί μας».
Η Ξάβια έδειξε περίεργη και κάπως ενοχλημένη που δεν την έβαζαν στο
κόλπο. «Εντάξει, περίμενε να φέρω το άρθρο. Το έχω στο γραφείο μου».
Παράτησε το σάντουιτς σε έναν πάγκο και κατευθύνθηκε προς την πόρτα.
Ο Κόρκι της φώναξε. «Πειράζει να φάω το υπόλοιπο;»
Η Ξάβια κοντοστάθηκε, δείχνοντας να μην πιστεύει στ' αφτιά της. «Θέλετε
να φάτε το υπόλοιπο σάντουιτς;»
«Ναι, δηλαδή, σκέφτηκα ότι αν δεν...»
«Να πάτε να πάρετε δικό σας». Η Ξάβια έφυγε.
Ο Τόλαντ γέλασε πνιχτά και ένευσε προς την άλλη πλευρά του εργαστηρίου,
προς το ψυγείο όπου τοποθετούσαν τα δείγματα. «Τελευταίο ράφι, Κόρκι.
Ανάμεσα στη σαμπούκα και στα σακουλάκια με τα καλαμάρια».
Έξω στο κατάστρωμα, η Ρέιτσελ κατέβηκε την απότομη σκάλα που
οδηγούσε στη γέφυρα και με γρήγορα βήματα κατευθύνθηκε προς το
ελικοδρόμιο. Ο πιλότος της Ακτοφυλακής είχε αποκοιμηθεί, αλλά ανακάθισε
όταν η Ρέιτσελ χτύπησε το τζάμι του πιλοτηρίου.
«Τελειώσατε κιόλας;» τη ρώτησε. «Δεν αργήσατε».
Η Ρέιτσελ κούνησε το κεφάλι της αρνητικά, με ένταση. «Μπορείτε να
ελέγξετε την περιοχή με ραντάρ επιφανείας-αέρος;»
«Φυσικά. Σε ακτίνα δέκα μιλίων».
«Ενεργοποιήστε το, σας παρακαλώ».
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Απορημένος ο πιλότος ανέβασε κάποιους διακόπτες και η οθόνη του ραντάρ
άναψε. Ο βραχίονας σάρωσης άρχισε να διαγράφει νωχελικά κύκλους.
«Βλέπετε κάτι;» ρώτησε η Ρέιτσελ.
Ο πιλότος άφησε το βραχίονα να ολοκληρώσει αρκετές περιστροφές. Έκανε
κάποιες ρυθμίσεις, παρατηρώντας την οθόνη. Δεν υπήρχε τίποτα. «Βλέπω δύο
μικρά σκάφη μακριά, στην περιφέρεια, αλλά απομακρύνονται από τη θέση μας.
Μόνοι μας είμαστε. Μίλια ανοιχτής θάλασσας προς κάθε κατεύθυνση».
Η Ρέιτσελ αναστέναξε, αν και δεν ένιωσε ιδιαίτερη ανακούφιση. «Κάντε μου
μια χάρη. Αν δείτε οτιδήποτε να πλησιάζει —πλοιάρια, αεροσκάφη,
οτιδήποτε—, μπορείτε να με ειδοποιήσετε αμέσως;»
«Κανένα πρόβλημα. Όλα εντάξει;»
«Ναι. Απλώς θα ήθελα να το ξέρω αν έρθει παρέα».
Ο πιλότος ανασήκωσε τους ώμους. «Θα παρακολουθώ το ραντάρ, κυρία μου.
Αν εμφανιστεί το παραμικρό στίγμα, θα είστε η πρώτη που θα το μάθετε».
Οι αισθήσεις της Ρέιτσελ ήταν σε επιφυλακή καθώς κατευθυνόταν προς το
εργαστήριο υδρογεωλογίας. Όταν μπήκε μέσα, βρήκε τον Κόρκι και τον
Τόλαντ να κάθονται μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή τρώγοντας
σάντουιτς.
Ο Κόρκι της φώναξε με το στόμα γεμάτο. «Τι προτιμάτε; Κοτόπουλο με
γεύση ψαριού, σαλάμι με γεύση ψαριού ή αβγοσαλάτα με γεύση ψαριού;»
Η Ρέιτσελ δεν άκουσε καν την ερώτηση. «Μάικ, πόσο γρήγορα μπορούμε να
πάρουμε αυτές τις πληροφορίες και να φύγουμε από το πλοίο;»

104
Ο ΤΟΛΑΝΤ βημάτιζε πάνω κάτω στο εργαστήριο, περιμένοντας μαζί με τη
Ρέιτσελ και τον Κόρκι να επιστρέψει η Ξάβια. Τα νέα για τους χόνδρους ήταν
σχεδόν εξίσου ανησυχητικά με την αποτυχία της Ρέιτσελ να επικοινωνήσει με
τον Πίκερινγκ, όπως και με τους υπόπτους ήχους στην τηλεφωνική γραμμή.
Ο διευθυντής δεν απάντησε.
Και κάποιος προσπάθησε να εντοπίσει από τη σύνδεση τη θέση του Goya.
«Ηρεμήστε», είπε ο Τόλαντ στους άλλους δυο. «Είμαστε ασφαλείς. Ο
πιλότος της Ακτοφυλακής παρακολουθεί το ραντάρ. Θα μας ενημερώσει
εγκαίρως αν κινηθεί κάποιος προς την κατεύθυνση μας».
Η Ρέιτσελ ένευσε, αν και σε έκδηλη ένταση.
«Μάικ, τι στο διάβολο είναι αυτό;» ρώτησε ο Κόρκι δείχνοντας την οθόνη
ενός υπολογιστή που έδειχνε μια τρομακτική ψυχεδελική εικόνα που παλλόταν
και στροβιλιζόταν σαν να ήταν ζωντανή.
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«Ακουστικός Μηκοτομητής Ρευμάτων Doppler», είπε ο Τόλαντ. «Είναι η
τομή των ρευμάτων και των θερμοκρασιακών βαθμίδων του ωκεανού κάτω από
το πλοίο».
Η Ρέιτσελ κοίταξε την οθόνη σαστισμένη. «Έχουμε αγκυροβολήσει πάνω
από αυτό το πράγμα;»
Ο Τόλαντ όφειλε να παραδεχτεί ότι η εικόνα ήταν τρομακτική. Στην
επιφάνεια το νερό εμφανιζόταν σαν γαλαζοπράσινη δίνη, όμως σε μεγαλύτερο
βάθος τα χρώματα έπαιρναν σταδιακά πορτοκαλιές και κοκκινωπές,
απειλητικές αποχρώσεις, καθώς η θερμοκρασία του νερού αυξανόταν. Κοντά
στο βυθό, περισσότερο από ενάμισι χιλιόμετρο πιο χαμηλά, λίγο πάνω από τον
πυθμένα του ωκεανού, στροβιλιζόταν μανιασμένα ένας κατακόκκινος
κυκλώνας.
«Αυτό είναι το μεγανέφος», είπε ο Τόλαντ.
Ο Κόρκι δε χάρηκε καθόλου για τη γνωριμία. «Μοιάζει με υποβρύχιο
ανεμοστρόβιλο».
«Η ίδια αρχή ισχύει και εδώ. Το νερό των ωκεανών συνήθως είναι πιο ψυχρό
και μεγαλύτερης πυκνότητας κοντά στο βυθό, όμως εδώ η δυναμική
αντιστρέφεται. Το νερό κοντά στον πυθμένα θερμαίνεται και γίνεται
ελαφρύτερο και έτσι ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Εν τω μεταξύ το νερό στην
επιφάνεια είναι βαρύτερο και έτσι δημιουργεί έναν τεράστιο στρόβιλο καθώς
κινείται προς τα κάτω για να καλύψει το κενό. Αυτά τα ρεύματα δεν είναι
σπάνια στους ωκεανούς. Πελώριες δίνες».
«Τι είναι αυτή η μεγάλη προεξοχή στον πυθμένα;» Ο Κόρκι έδειξε την
επίπεδη έκταση του ωκεάνιου πυθμένα, όπου ένα θολωτό σχήμα εξείχε σαν
φούσκα. Ακριβώς πάνω από αυτό στροβιλιζόταν η δίνη.
«Αυτή η προεξοχή είναι μαγματικός θόλος», είπε ο Τόλαντ. «Είναι το σημείο
όπου η λάβα πιέζει από κάτω τον πυθμένα του ωκεανού».
Ο Κόρκι ένευσε. «Σαν γιγαντιαίο απόστημα».
«Κατά κάποιο τρόπο».
«Και τι θα γίνει αν σπάσει;»
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε, φέρνοντας στο μυαλό του το περίφημο
περιστατικό με το μεγανέφος στα Στενά του Χουάν ντε Φούκα,24 όταν χιλιάδες
Έλληνας πλοηγός, ο Χουάν ντε Φούκα [Ιωάννης Φωκάς ή Απόστολος Βαλεριάνος
(1536—1602)] ανακάλυψε τα ομώνυμα στενά (ή Στενά του Άνιαν), ανάμεσα στην
αμερικανική Πολιτεία της Ουάσινγκτον και την καναδική επαρχία της Βρετανικής
Κολομβίας. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά και είκοσι χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς του, μπήκε στην υπηρεσία του ισπανικού Στέμματος. Αινιγματική φυσιογνωμία,
αμφισβητήθηκε αρκετά εξαιτίας της ανακρίβειας των πληροφοριών που έδωσε για τα ταξίδια
του, αν και θεωρείται βέβαιο ότι κάποια από αυτά τα πραγματοποίησε στ' αλήθεια. (Σ.τ.Μ.)
24
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τόνοι μάγματος θερμοκρασίας χιλίων διακοσίων βαθμών Κελσίου ξεχύθηκαν
ταυτόχρονα στον ωκεανό, μεγεθύνοντας την ένταση του μεγανέφους σχεδόν
αυτόματα. Τα επιφανειακά ρεύματα ενισχύθηκαν, καθώς η δίνη διευρύνθηκε με
ταχύτητα, κινούμενη προς τα επάνω. Το τι συνέβη μετά ήταν κάτι που ο Τόλαντ
δεν είχε καμία διάθεση να εξιστορήσει στον Κόρκι και στη Ρέιτσελ αυτό το
βράδυ.
«Οι μαγματικοί θόλοι του Ατλαντικού δε σπάνε», είπε ο Τόλαντ «Το κρύο
νερό που κυκλοφορεί πάνω από το θόλο συνεχώς ψύχει και σκληραίνει το γήινο
φλοιό, κρατώντας το μάγμα με ασφάλεια κάτω από ένα παχύ στρώμα
πετρωμάτων. Κάποια στιγμή η λάβα χάνει τη θερμοκρασία της και η δίνη
εξαφανίζεται. Τα μεγανέφη γενικά δεν είναι επικίνδυνα».
Ο Κόρκι έδειξε ένα στραπατσαρισμένο περιοδικό που ήταν αφημένο κοντά
στον υπολογιστή. «Δηλαδή λες ότι το Scientific American δημοσιεύει ιστορίες
επιστημονικής φαντασίας;»
Ο Τόλαντ είδε το εξώφυλλο και έκανε ένα μορφασμό. Κάποιος το είχε πάρει
προφανώς από το αρχείο παλαιών επιστημονικών περιοδικών του Goya. Ήταν
το τεύχος του Φεβρουαρίου 1999. Το εξώφυλλο έδειχνε μια καλλιτεχνική
απεικόνιση ενός υπερδεξαμενόπλοιου να στροβιλίζεται ανεξέλεγκτα μέσα σε
ένα πελώριο υδάτινο χωνί. Ο τίτλος έγραφε:
ΜΕΓΑΝΕΦΗ - ΓΙΓΑΝΤΙΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΟ;
Ο Τόλαντ προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. «Τελείως άσχετο.
Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μεγανέφη που σχηματίζονται σε ηφαιστειογενείς
ζώνες. Πριν από μερικά χρόνια αποτελούσε δημοφιλή θεωρία που εξηγούσε τα
φαινόμενα που παρατηρούνται στο Τρίγωνο των Βερμούδων. Από θεωρητικής
απόψεως, αν σημειωθεί κάποιο κατακλυσμικό γεωλογικό γεγονός στον ωκεάνιο
πυθμένα, κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ εδώ, ο θόλος θα μπορούσε να
διαρραγεί, οπότε η δίνη θα διογκωνόταν αρκετά ώστε να... ε, ξέρετε...»
«Όχι, δεν ξέρουμε», είπε ο Κόρκι.
Ο Τόλαντ ανασήκωσε τους ώμους. «Να βγει στην επιφάνεια».
«Τέλεια. Πόσο χαίρομαι που μας κάλεσες εδώ».
Η Ξάβια επέστρεψε κρατώντας μερικά χαρτιά. «Θαυμάζετε το μεγανέφος;»
«Α, ναι», είπε σαρκαστικά ο Κόρκι. «Ο Μάικ μάς εξηγούσε τώρα ότι αν
αυτό το βουναλάκι εκραγεί, θα βρεθούμε όλοι να κάνουμε κύκλους σε μια
τεράστια δίνη».
«Δίνη;» Η Ξάβια γέλασε ξερά. «Καλύτερα να φανταστείτε ότι κάποιος θα
είχε τραβήξει το καζανάκι της μεγαλύτερης λεκάνης του κόσμου».
Έξω από το εργαστήριο, στο κατάστρωμα του Goya, ο πιλότος του
ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής παρακολουθούσε άγρυπνα την οθόνη του
ραντάρ. Ως πιλότος σωστικού ελικοπτέρου είχε δει πολλές φορές το φόβο να
καθρεφτίζεται στα μάτια των ανθρώπων. Η Ρέιτσελ Σέξτον ήταν σίγουρα
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φοβισμένη όταν του ζήτησε να έχει το νου του μήπως εμφανιστεί κάποιος
απρόσμενος επισκέπτης στο Goya.
Το σόι επισκέπτες περιμένει; αναρωτήθηκε ο πιλότος.
Από ό,τι μπορούσε να δει, η θάλασσα και ο ουρανός σε απόσταση δέκα
μιλίων προς κάθε κατεύθυνση δεν εμφάνιζαν τίποτα το ασυνήθιστο. Ένα
αλιευτικό βρισκόταν δεκαοχτώ μίλια πιο πέρα από τη θέση τους. Κάπου κάπου
κάποιο αεροσκάφος περνούσε γρήγορα από την περιφέρεια του χώρου που
κάλυπτε το ραντάρ του κι ύστερα εξαφανίζονταν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Ο πιλότος αναστέναξε, κοιτάζοντας τώρα τον ωκεανό που άφριζε γύρω από
το πλοίο. Η αίσθηση ήταν αλλόκοτη, σαν να ταξίδευαν με ταχύτητα παρότι
ήταν αγκυροβολημένοι.
Έστρεψε ξανά την προσοχή του στην οθόνη του ραντάρ και κράτησε το
βλέμμα του εκεί. Άγρυπνος.
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ΣTO GOYA ο Τόλαντ σύστηνε την Ξάβια στη Ρέιτσελ. Η υδρογεωλόγος του
πλοίου έδειχνε να απορεί όλο και περισσότερο με την παρέα των
διακεκριμένων ανθρώπων που στέκονταν μπροστά της στο εργαστήριο. Εκτός
αυτού, η επιμονή της Ρέιτσελ να εξεταστούν τα δείγματα και να φύγουν από το
πλοίο το συντομότερο δυνατό ήταν φανερό ότι έκανε την Ξάβια να νιώθει
άβολα.
Με την ησυχία σου, Ξάβια, την παρότρυνε σιωπηρά ο Τόλαντ. Πρέπει να
μάθουμε τα πάντα.
Η Ξάβια είχε αρχίσει να εξηγεί, κάπως μαγκωμένη. «Στο ντοκιμαντέρ σου,
Μάικ, είπες ότι εκείνοι οι μικροσκοπικοί μεταλλικοί θύλακες θα μπορούσαν να
έχουν προέλθει μόνο από το διάστημα».
Ο Τόλαντ ήδη έτρεμε για το τι θα άκουγε στη συνέχεια. Οι χόνδροι
σχηματίζονται μόνο στο διάστημα. Αυτό μου είπε η NASA.
«Όμως, σύμφωνα με αυτές τις σημειώσεις», είπε η Ξάβια, κρατώντας ψηλά
τις σελίδες, «αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό».
Ο Κόρκι την αγριοκοίταξε. «Φυσικά και είναι σωστό!»
Η Ξάβια κοίταξε τον Κόρκι με μισό μάτι και κούνησε τις σημειώσεις.
«Πέρσι, ένας νεαρός γεωλόγος ονόματι Λι Πόλοκ, του Πανεπιστημίου του
Ντρου, χρησιμοποίησε μια νέα γενιά υποβρύχιων ρομπότ για να· πάρει
δείγματα από το φλοιό του Ειρηνικού σε μεγάλα βάθη, κοντά στην Τάφρο των
Μαριάνων, και ανέσυρε ένα χαλαρά συνδεδεμένο βράχο που περιείχε ένα
πρωτοφανές γεωλογικό χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό θύμιζε πολύ
τους χόνδρους. Ονόμασε τους θύλακες "πλαγιόκλαστα εγκλείσματα τάσης" —
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μικροσκοπικές φυσαλίδες μετάλλου που προφανώς είχαν αναομογενοποιηθεί
κατά τη διάρκεια συμβάντων συμπίεσης σε μεγάλα βάθη. Ο δόκτορας Πόλοκ
έμεινε άφωνος όταν εντόπισε μεταλλικές φυσαλίδες σε ωκεάνιο πέτρωμα,
διατύπωσε δε μια μοναδική θεωρία γιο να εξηγήσει την παρουσία τους».
Ο Κόρκι κάγχασε ενοχλημένος. «Φαντάζομαι ότι δεν είχε και άλλη λύση».
Η Ξάβια τον αγνόησε. «Ο δόκτορας Πόλοκ υποστήριξε ότι ο βράχος είχε
σχηματιστεί σε ένα υπερβαθές ωκεάνιο περιβάλλον, όπου οι ακραίες πιέσεις
μεταμόρφωσαν ένα προϋπάρχον πέτρωμα, επιτρέποντας σε ορισμένα ανόμοια
μέταλλα να σχηματίσουν κράμα».
Ο Τόλαντ σκέφτηκε αυτά που άκουσε. Το βάθος του ωκεανού στην Τάφρο
των Μαριάνων ξεπερνούσε τα έντεκα χιλιόμετρα και αποτελούσε μία από τις
τελευταίες πραγματικά ανεξερεύνητες περιοχές του πλανήτη. Ελάχιστα
ρομποτικά υποβρύχια σκάφη είχαν επιχειρήσει να κατεβούν σε τέτοια βάθη, και
τα περισσότερα είχαν καταστραφεί πριν φτάσουν στο βυθό. Η πίεση του νερού
στην τάφρο ήταν τεράστια, αγγίζοντας την ασύλληπτη αναλογία των δεκαοχτώ
χιλιάδων PSI 25 , ενώ στην επιφάνεια του ωκεανού η αντίστοιχη πίεση ήταν
μόλις είκοσι τέσσερα PSI. Οι ωκεανογράφοι δεν ήταν ακόμη σε θέση να
κατανοήσουν πλήρως τις γεωλογικές δυνάμεις που ασκούνταν στα βάθη των
ωκεανών. «Δηλαδή αυτός ο Πόλοκ πιστεύει ότι η Τάφρος των Μαριάνων
μπορεί να σχηματίσει βράχους με χαρακτηριστικά που να μοιάζουν με
χόνδρους;»
«Είναι μια σχεδόν άγνωστη θεωρία», είπε η Ξάβια. «Για την ακρίβεια, δεν
έχει δημοσιευτεί επισήμως. Τυχαία την εντόπισα, όταν βρήκα τις προσωπικές
σημειώσεις του Πόλοκ στο Διαδίκτυο τον περασμένο μήνα που έκανα μια
έρευνα πάνω στην αλληλεπίδραση υγρών και στερεών για το ντοκιμαντέρ που
ετοιμάζουμε με θέμα τα μεγαvέφη. Διαφορετικά ούτε που θα την είχα
ακουστά».
«Η θεωρία δε δημοσιεύτηκε ποτέ», είπε ο Κόρκι, «επειδή είναι γελοία.
Χρειάζεται θερμότητα για να σχηματιστούν χόνδροι. Δεν υπάρχει περίπτωση η
πίεση του νερού να αναδιατάξει την κρυσταλλική δομή ενός πετρώματος».
«Συμπτωματικά», του πέταξε απότομα η Ξάβια, «η πίεση είναι ο
μεγαλύτερος συντελεστής των γεωλογικών αλλαγών στον πλανήτη μας. Σας
λέει κάτι ο όρος μεταμορφωσιγενές ή μεταμορφωμένο πέτρωμα; Από την
εισαγωγή στη γεωλογία;»
Ο Τόλαντ συνειδητοποίησε ότι η Ξάβια είχε δίκιο. Παρότι η θερμότητα
έπαιζε πράγματι ρόλο στη μεταμορφική γεωλογία του πλανήτη, τα περισσότερα
μεταμορφωσιγενή πετρώματα σχηματίζονταν από την άσκηση ακραίων
πιέσεων. Ίσως ακουγόταν απίστευτο, όμως τα πετρώματα που βρίσκονταν
25

Pounds per square incht, πάουντς ανά τετραγωνική ίντσα. (Σ.τ.Ε.)
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βαθιά στο γήινο φλοιό δέχονταν τέτοιες πιέσεις, ώστε συμπεριφέρονταν
περισσότερο σαν πηχτή μελάσα παρά σαν στερεοί πέτρινοι όγκοι, αποκτώντας
ελαστικότητα και υφιστάμενοι χημικές αλλαγές καθώς συνέβαινε αυτό. Παρ'
όλα αυτά η θεωρία του δόκτορα Πόλοκ έμοιαζε κάπως παρατραβηγμένη.
«Ξάβια», είπε ο Τόλαντ. «Πρώτη φορά ακούω την άποψη ότι η πίεση του
νερού αρκεί για να μεταβάλει χημικά ένα πέτρωμα. Εσύ είσαι η γεωλόγος εδώ,
οπότε τι νομίζεις;»
«Λοιπόν», είπε εκείνη, φυλλομετρώντας τις σημειώσεις της, «φαίνεται ότι η
πίεση του νερού δεν είναι ο μόνος παράγοντας». Εντόπισε μια παράγραφο και
διάβασε κατά λέξη τα σχόλια του Πόλοκ: «"Ο ωκεάνιος φλοιός στην Τάφρο
των Μαριάνων, ενώ δέχεται ήδη τεράστια υδροστατική πίεση, ενδέχεται να
επηρεαστεί ακόμη περισσότερο από τεκτονικές δυνάμεις που ασκούνται από τις
ζώνες υποβύθισης της περιοχής"».
Φυσικά, σκέφτηκε ο Τόλαντ. Η Τάφρος των Μαριάνων, εκτός του ότι
συνθλιβόταν κάτω από έντεκα χιλιόμετρα νερού, ήταν ζώνη υποβύθισης,
δηλαδή το σημείο τριβής όπου οι πλάκες του Ειρηνικού και του Ινδικού
συνέκλιναν και συγκρούονταν. Οι συνδυασμένες πιέσεις στην τάφρο θα ήταν
τεράστιες, και επειδή η περιοχή ήταν τόσο απομακρυσμένη και η μελέτη της
επικίνδυνη, αν πράγματι υπήρχαν χόνδροι εκεί κάτω, οι πιθανότητες να το
γνωρίζει κάποιος ήταν ελάχιστες.
Η Ξάβια συνέχισε να διαβάζει. «"Οι συνδυασμένες υδροστατικές και
τεκτονικές πιέσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν το φλοιό σε μια
ελαστική ημίρρευστη κατάσταση, γεγονός που θα επέτρεπε στα ελαφρύτερα
στοιχεία να συντηχθούν, σχηματίζοντας δομές παρόμοιες με των χόνδρων, οι
οποίες πιστεύεται ότι απαντώνται μόνο στο διάστημα"».
Ο Κόρκι κορόιδευε. «Αδύνατο!»
Ο Τόλαντ κοίταξε τον Κόρκι. «Υπάρχει κάποια εναλλακτική ερμηνεία για
τους χόνδρους που ανακάλυψε σ' εκείνο το πέτρωμα ο δόκτορας Πόλοκ;»
«Βεβαίως», είπε ο Κόρκι. «Ο Πόλοκ ανακάλυψε έναν αληθινό μετεωρίτη. Οι
μετεωρίτες πολύ συχνά καταλήγουν στους ωκεανούς. Ο Πόλοκ δε θα είχε
υποψιαστεί ότι ήταν μετεωρίτης, επειδή το τετηγμένο επίχρισμα θα είχε
διαβρωθεί μετά τόσα χρόνια κάτω από το νερό, επομένως ο βράχος θα έμοιαζε
με συνηθισμένο πέτρωμα». Στράφηκε στην Ξάβια. «Δε φαντάζομαι ο δόκτορας
Πόλοκ να είχε την ευφυΐα να μετρήσει την περιεκτικότητα σε νικέλιο. Κάνω
λάθος;»
«Όσο κι αν σας κάνει εντύπωση, ναι», του πέταξε η Ξάβια, συνεχίζοντας το
φυλλομέτρημα των σημειώσεων. «Γράφει: "Έκπληκτος διαπίστωσα ότι η
περιεκτικότητα του δείγματος σε νικέλιο κυμαινόταν σε μέσες τιμές που
συνήθως δε σχετίζονται με πετρώματα γήινης προέλευσης».
Ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ αντάλλαξαν ανήσυχα βλέμματα.
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Η Ξάβια συνέχισε να διαβάζει. «"Παρότι η ποσότητα του νικελίου δε
συμπίπτει με τις αποδεκτές μέσες τιμές των πετρωμάτων μετεωρικής
προέλευσης, κυμαίνεται εντυπωσιακά κοντά"».
Η Ρέιτσελ έδειξε να προβληματίζεται. «Πόσο κοντά; Υπάρχει περίπτωση
αυτό το ωκεάνιο πέτρωμα να θεωρηθεί κατά λάθος μετεωρίτης;»
Η Ξάβια ένευσε αρνητικά. «Δεν είμαι χημικός πετρολόγος, αλλά από ό,τι
καταλαβαίνω, υπάρχουν πολυάριθμες χημικές διαφορές ανάμεσα στο πέτρωμα
που ανακάλυψε ο Πόλοκ και στους μετεωρίτες».«Ποιες είναι αυτές οι
διαφορές;» επέμεινε ο Τόλαντ.
Η Ξάβια έστρεψε την προσοχή της σε μια γραφική παράσταση που
περιλάμβαναν οι σημειώσεις της. «Σύμφωνα με όσα αναφέρονται εδώ, μία από
τις διαφορές είναι η χημική δομή των ίδιων των χόνδρων. Φαίνεται ότι οι
αναλογίες τιτανίου — ζιρκονίου διαφέρουν. Η αναλογία τιτανίου — ζιρκονίου
στους χόνδρους του ωκεάνιου δείγματος υποδείκνυε υπεραπεμπλουτισμένο
ζιρκόνιο». Σήκωσε το κεφάλι της. «Μόνο δυο μέρη ανά εκατομμύριο».
«Δυο μέρη ανά εκατομμύριο;» πετάχτηκε ο Κόρκι. «Οι μετεωρίτες έχουν
χιλιάδες φορές πολλαπλάσιες αναλογίες!»
«Ακριβώς!» απάντησε η Ξάβια. «Αυτός είναι ο λόγος που ο δόκτορας Πόλοκ
πιστεύει ότι οι χόνδροι στα δείγματα που συγκέντρωσε δεν προήλθαν από το
διάστημα».
Ο Τόλαντ έγειρε προς το μέρος του Κόρκι και του είπε σιγανά: «Μήπως
κατά τύχη η NASA μέτρησε την αναλογία τιτανίου — ζιρκονίου στο βράχο που
ανακαλύφθηκε στις τράπεζες πάγου Μιλν;»
«Φυσικά όχι», έκανε εκνευρισμένος ο Κόρκι. «Κανείς δε θα ασχολούνταν με
τέτοιου είδους μέτρηση. Είναι σαν να κοιτάζεις ένα αυτοκίνητο και να μετράς
την περιεκτικότητα των ελαστικών του σε καουτσούκ για να βεβαιωθείς ότι
αυτό που βλέπεις είναι αυτοκίνητο!»
Ο Τόλαντ αναστέναξε βαριά και στράφηκε ξανά στην Ξάβια. «Αν σου
δώσουμε ένα δείγμα πετρώματος που περιέχει χόνδρους, μπορείς να κάνεις
κάποιο έλεγχο που να επιβεβαιώνει αν αυτοί οι θύλακες είναι μετεωρικοί
χόνδροι ή... αυτά τα πράγματα που περιγράφει στις σημειώσεις του ο Πόλοκ;»
Η Ξάβια ανασήκωσε τους ώμους. «Φαντάζομαι πως ναι. Η ακρίβεια του
ηλεκτρονικού μικροσκοπίου θα πρέπει να μας καλύπτει. Γιατί αυτές οι
ερωτήσεις;»
Ο Τόλαντ στράφηκε ξανά στον Κόρκι. «Δώσε της την πέτρα».
Απρόθυμα ο Κόρκι έβγαλε το δείγμα του μετεωρίτη από την τσέπη του και
το έδωσε στην Ξάβια.
Το πρόσωπο της υδρογεωλόγου σκυθρώπιασε καθώς έπαιρνε στα χέρια της
τον πέτρινο δίσκο. Τα μάτια της έπεσαν αμέσως στο τετηγμένο επίχρισμα και
ύστερα στο απολίθωμα μέσα στην πέτρα. «Θεέ μου!» είπε κοιτάζοντας τους
αποσβολωμένη. «Μη μου πείτε ότι είναι κομμάτι από...»
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«Ναι», είπε ο Τόλαντ. «Δυστυχώς είναι».

106
Μονή ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ, η Γκάμπριελ Ας στεκόταν μπροστά στο
παράθυρο και αναρωτιόταν τι έπρεπε να κάνει από κει και πέρα. Λιγότερο από
μία ώρα πριν είχε φύγει από τη NASA ανυπομονώντας να μεταφέρει στο
γερουσιαστή την ομολογία του Κρις Χάρπερ για την απάτη με το δορυφόρο.
Τώρα δεν ήταν τόσο σίγουρη.
Σύμφωνα με τη Γιολάντα, δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι του "ABC
υποψιάζονταν ότι ο Σέξτον δωροδοκούνταν από ιδιωτικές αεροδιαστημικές
εταιρείες. Εκτός αυτού, η Γκάμπριελ είχε μόλις μάθει ότι ο Σέξτον γνώριζε πως
η ίδια είχε μπει κρυφά στο διαμέρισμά του όταν είχε τη συνάντηση με τους
εκπροσώπους των ιδιωτικών αεροδιαστημικών εταιρειών, ωστόσο δεν της είχε
πει τίποτα.
Η Γκάμπριελ αναστέναξε. Το ταξί είχε φύγει από ώρα και παρότι θα
μπορούσε να καλέσει άλλο σε λίγα λεπτά, ήξερε ότι υπήρχε κάτι άλλο που
έπρεπε να κάνει πρώτα.
Είμαι αποφασισμένη να το κάνα;
Συνοφρυώθηκε, γνωρίζοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν ήξερε πια ποιον
μπορούσε να εμπιστευτεί.
Βγήκε από το γραφείο της, επέστρεψε στη γραμματεία και προχώρησε σε
έναν πλατύ διάδρομο στην απέναντι πλευρά. Στο βάθος είδε τις πελώριες
δρύινες πόρτες του γραφείου του Σέξτον, με μία σημαία σε κάθε τους πλευρά:
την Αστερόεσσα στα δεξιά και τη σημαία της Πολιτείας Ντέλαγουερ στα
αριστερά. Οι πόρτες, όπως συνέβαινε στα περισσότερα γραφεία γερουσιαστών
σε αυτό το κτίριο, ήταν θωρακισμένες και ασφάλιζαν με συμβατικά κλειδιά,
ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο εισαγωγής κωδικού και σύστημα συναγερμού.
Ήξερε ότι, αν κατόρθωνε να μπει μέσα έστω και για λίγα λεπτά, όλες οι
απαντήσεις θα αποκαλύπτονταν. Καθώς πλησίαζε στις κλειδωμένες πόρτες, η
Γκάμπριελ δεν έτρεφε ψευδαισθήσεις ότι θα μπορούσε να μπει από εκεί. Είχε
άλλα σχέδια.
Τρία μέτρα από το γραφείο του Σέξτον, έστριψε απότομα δεξιά και μπήκε
στις γυναικείες τουαλέτες. Οι λάμπες φθορίου άναψαν αυτόματα, και το φως
τους έκανε τα λευκά πλακάκια ν' αστράψουν. Καθώς τα μάτια της συνήθιζαν το
φως, η Γκάμπριελ κοντοστάθηκε βλέποντας τον εαυτό της στον καθρέφτη. Ως
συνήθως, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της έδειχναν πιο απαλά από ό,τι
ήλπιζε. Σχεδόν ντελικάτα. Πάντα ένιωθε πιο δυνατή απ' ό,τι έδειχνε.
Είσαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη να το κάνεις;
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Ήξερε ότι ο Σέξτον περίμενε με ανυπομονησία την άφιξή της για μια πλήρη
ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση του δορυφόρου. Δυστυχώς,
συνειδητοποιούσε τώρα, ο Σέξτον την είχε χειραγωγήσει με μαεστρία απόψε.
Αυτό ήταν κάτι που δεν άρεσε στην Γκάμπριελ Ας. Ο γερουσιαστής της είχε
αποκρύψει πληροφορίες απόψε. Το ερώτημα ήταν πόσες. Οι απαντήσεις, όπως
ήξερε καλά, βρίσκονταν στο γραφείο του, ακριβώς πίσω από αυτό τον τοίχο
στις γυναικείες τουαλέτες.
«Πέντε λεπτά», είπε η Γκάμπριελ, αντλώντας όσα αποθέματα ψυχικής
δύναμης είχε.
Πλησιάζοντας στην αποθήκη με τις προμήθειες για την τουαλέτα, σήκωσε
ψηλά το χέρι της και ψηλάφισε το πλαίσιο της πόρτας. Ένα κλειδί έπεσε στο
πάτωμα και κουδούνισε. Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία καθαρισμού του
κτιρίου ήταν ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και φαίνεται ότι κατάφερναν να
εξαφανίζονται κάθε φορά που κηρυσσόταν οποιαδήποτε απεργία, αφήνοντας
τις τουαλέτες χωρίς χαρτί υγείας και ταμπόν για βδομάδες. Οι γυναίκες που
εργάζονταν στο γραφείο του Σέξτον, έχοντας απηυδήσει με αυτή την ιστορία,
είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και εξασφάλισαν ένα κλειδί της
αποθήκης για «έκτακτες περιστάσεις».
Όπως η αποψινή βραδιά, σκέφτηκε η Γκάμπριελ.
Άνοιξε την αποθήκη.
Στο εσωτερικό ήταν στοιβαγμένα καθαριστικά, σφουγγαρίστρες και ράφια με
χαρτιά υγείας. Πριν από ένα μήνα, η Γκάμπριελ έψαχνε για χαρτί κουζίνας,
όταν έκανε μια παράξενη ανακάλυψη. Επειδή δεν μπορούσε να φτάσει τα
χαρτιά στο πάνω ράφι, είχε χρησιμοποιήσει ένα σκουπόξυλο για να κατεβάσει
ένα ρολό. Πάνω στην προσπάθειά της, χτύπησε κατά λάθος μία από τις πλάκες
της ψευδοροφής και την έριξε κάτω. Όταν σκαρφάλωσε για να τη βάλει στη
θέση της, διαπίστωσε έκπληκτη ότι άκουγε τη φωνή του γερουσιαστή Σέξτον.
Πεντακάθαρα.
Από την ηχώ κατάλαβε ότι ο γερουσιαστής μιλούσε μόνος του στην
τουαλέτα του γραφείου του, που κατά τα φαινόμενα χωριζόταν από την
αποθήκη μόνο με μια ψευδοροφή από μετακινούμενα φύλλα από νοβοπάν.
Τώρα, έχοντας επιστρέψει στην αποθήκη απόψε για κάτι πολύ
σημαντικότερο από ένα ρολό χαρτί κουζίνας, η Γκάμπριελ έβγαλε τα
παπούτσια της, σκαρφάλωσε στα ράφια, έβγαλε από τη θέση του ένα από τα
φύλλα της ψευδοροφής και χώθηκε στο άνοιγμα. Και μετά σον λένε εθνική
ασφάλεια, σκέφτηκε, προσπαθώντας να φανταστεί πόσους πολιτειακούς και
ομοσπονδιακούς νόμους ετοιμαζόταν να παραβεί.
Βγήκε στην άλλη μεριά και βρέθηκε στην τουαλέτα του Σέξτον χαμήλωσε το
σώμα της, πάτησε στον ψυχρό πορσελάνινο νιπτήρα και από εκεί πήδηξε κάτω.
Κρατώντας την αναπνοή της, μπήκε στο γραφείο του γερουσιαστή.
Τα ανατολίτικα χαλιά του ήταν μαλακά και ζεστά.
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ΣE ΑΠΟΣΤΑΣΗ τριάντα μιλίων από αέρος από εκεί, ένα μαύρο επιθετικό
ελικόπτερο Kiowa πετούσε με ταχύτητα πάνω από τις κορυφές των κωνοφόρων
δέντρων του βόρειου Ντέλαγουερ. Ο Δέλτα-Ένα έλεγξε τις συντεταγμένες που
είχαν δοθεί στο σύστημα αυτόματης πλοήγησης.
Παρότι η συσκευή ραδιοεπικοινωνίας του σκάφους όπου βρισκόταν η
Ρέιτσελ και το κινητό του Πίκερινγκ διέθεταν σύστημα κωδικοποίησης ώστε να
προστατεύεται το περιεχόμενο των συνδιαλέξεων, η αποκάλυψη του
περιεχομένου της συνομιλίας δεν ήταν ο στόχος της ομάδας της Δύναμης Δέλτα
όταν υπέκλεψε το τηλεφώνημα της Ρέιτσελ από κάποιο σημείο στη θάλασσα.
Στόχος ήταν ο προσδιορισμός της θέσης, από όπου είχε γίνει το τηλεφώνημα.
Τα Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού θέσης και η διασταύρωση
συντεταγμένων μέσω υπολογιστή καθιστούσαν πολύ ευκολότερο τον ακριβή
προσδιορισμό της προέλευσης μιας κλήσης παρά την αποκρυπτογράφηση
αυτού καθεαυτού του περιεχομένου της.
Ο Δέλτα-Ένα διασκέδαζε πάντοτε με τη σκέψη ότι οι περισσότεροι χρήστες
κινητών τηλεφώνων δεν είχαν ιδέα ότι, κάθε φορά που τηλεφωνούσαν, κάποιο
κυβερνητικό κέντρο παρακολούθησης θα μπορούσε, αν το επιθυμούσε, να
εντοπίσει τη θέση τους με ακρίβεια μερικών μέτρων σε οποιοδήποτε σημείο
του πλανήτη. Ήταν ένα μικρό ζήτημα που οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
φρόντιζαν να αποκρύπτουν. Απόψε, μόλις οι άντρες της Δύναμης Δέλτα
απέκτησαν πρόσβαση στη συχνότητα εισερχόμενων κλήσεων του κινητού
τηλεφώνου του Γουίλιαμ Πίκερινγκ, μπόρεσαν εύκολα να εντοπίσουν τις
συντεταγμένες των κλήσεων αυτών.
Ο Δέλτα-Ένα πλησίασε στα είκοσι μίλια. «Ομπρέλα οπλίστηκε;» ρώτησε
γυρνώντας προς τον Δέλτα-Δύο, που είχε αναλάβει το ραντάρ και το οπλικό
σύστημα.
«Μάλιστα. Περιμένω είσοδο σε βεληνεκές πέντε μιλίων».
Πέντε μίλια, σκέφτηκε ο Δέλτα-Ένα. Ήταν υποχρεωμένος να οδηγήσει το
αεροσκάφος του εντός της περιοχής που κάλυπταν τα ραντάρ του στόχου του,
ώστε να πλησιάσει αρκετά για να χρησιμοποιήσει τα οπλικά συστήματα του
Kiowa. Ήταν σίγουρος ότι κάποιος στο Goya παρακολουθούσε νευρικά τον
ουρανό, και επειδή η αποστολή του Δέλτα-Ένα ήταν να εξουδετερώσει το
στόχο του χωρίς να του αφήσει την ευκαιρία να ζητήσει βοήθεια μέσω
ασυρμάτου, έπρεπε να πλησιάσει χωρίς να προκαλέσει υποψίες.
Στα δεκαπέντε μίλια μακριά, πετώντας ακόμη σε απόσταση ασφαλείας από
την περιοχή που κάλυπτε το ραντάρ του στόχου, ο Δέλτα-Ένα έστριψε απότομα
το Kiowa τριάντα πέντε μοίρες εκτός πορείας προς τα δυτικά. Ανέβηκε στα
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τρεις χιλιάδες πόδια, στο ύψος πτήσης μικρών αεροσκαφών, και ρύθμισε την
ταχύτητά του στους εκατόν δέκα κόμβους.
Στο κατάστρωμα του Goya, η οθόνη του ραντάρ του ελικοπτέρου της
Ακτοφυλακής έδωσε σήμα καθώς μια νέα επαφή εισήλθε στην περίμετρο των
δέκα μιλίων. Ο πιλότος ανακάθισε και κοίταξε την οθόνη. Η επαφή μάλλον
ήταν κάποιο μικρό φορτηγό αεροσκάφος που κατευθυνόταν δυτικά κατά μήκος
των ακτών.
Μάλλον προς το Νιούαρκ.
Παρότι η πορεία του αεροσκάφους εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να το
φέρει στα τέσσερα μίλια από το Goya, η επιλογή του αεροδιαδρόμου ήταν
προφανώς συμπτωματική. Ωστόσο, όπως όφειλε, ο πιλότος της Ακτοφυλακής
παρακολούθησε το στίγμα που αναβόσβηνε να σύρει αργά μια γραμμή, καθώς
πετούσε με ταχύτητα εκατόν δέκα κόμβων κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της
οθόνης του ραντάρ. Στο πλησιέστερο προς αυτούς σημείο της πορείας του το
αεροσκάφος απείχε περίπου τέσσερα μίλια προς τα δυτικά. Όπως ήταν
αναμενόμενο, συνέχισε την πορεία του και τώρα άρχιζε να απομακρύνεται.
4,1 μίλια. 4,2 μίλια.
Ο πιλότος ανάσανε χαλαρώνοντας.
Και τότε συνέβη κάτι πολύ παράξενο.
«Ομπρέλα σε λειτουργία», φώναξε ο Δέλτα-Δύο, υψώνοντας τον αντίχειρά
του από τη θέση του μπροστά στην κονσόλα ελέγχου των οπλικών
συστημάτων, στην αριστερή πλευρά του Kiowa. «Μπαράζ, διαμορφούμενος
θόρυβος και παλμική κάλυψη ενεργοποιημένα και κλειδωμένα».
Ο Δέλτα-Ένα πήρε την επιβεβαίωση που περίμενε και έστριψε απότομα
δεξιά, φέρνοντας το ελικόπτερο σε πορεία συνάντησης με το Goya.
«Χίλιες φορές καλύτερο απ' τα δεμάτια με το αλουμινόχαρτο!» σχολίασε ο
Δέλτα-Δύο.
Ο Δέλτα-Ένα συμφώνησε. Η μέθοδος της παρεμβολής στα ραντάρ
επινοήθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ένας εφευρετικός Βρετανός
πιλότος άρχισε να πετάει δεμάτια από άχυρο τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο από
το αεροπλάνο του ενώ εκτελούσε αποστολές βομβαρδισμού. Τα ραντάρ των
Γερμανών εντόπιζαν τόσες ανακλαστικές επαφές, ώστε δεν ήξεραν πού να
πυροβολήσουν. Η τεχνική αυτή είχε βελτιωθεί σημαντικά από τότε.
Η «ομπρέλα», το σύστημα πρόκλησης παρεμβολών σε εχθρικά ραντάρ που
διέθετε το Kiowa, ήταν ένα από τα πλέον αποτελεσματικά όπλα ηλεκτρονικού
πολέμου του αμερικανικού στρατού. Εκπέμποντας μια ομπρέλα θορύβων στην
ατμόσφαιρα πάνω από συγκεκριμένες συντεταγμένες, το Kiowa είχε τη
δυνατότητα να κλείσει τα μάτια, τα αφτιά και το στόμα του στόχου του. Λίγες
στιγμές νωρίτερα, ήταν βέβαιο ότι όλες οι οθόνες των ραντάρ του Goya είχαν
μαυρίσει.
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Μέχρι να συνειδητοποιήσει το πλήρωμα ότι έπρεπε να καλέσει σε βοήθεια,
θα είχε χάσει τη δυνατότητα εκπομπής σήματος. Όλα τα συστήματα
επικοινωνίας των πλοίων χρησιμοποιούσαν ραδιοκύματα ή μικροκύματα,
καθώς δεν υπήρχαν σταθερές τηλεφωνικές γραμμές. Αν το Kiowa πλησίαζε
αρκετά, όλα τα συστήματα επικοινωνίας του Goya θα έπαυαν να λειτουργούν,
καθώς τα φερεσυχνικά σήματά τους θα ακυρώνονταν από το αόρατο σύννεφο
θερμικού θορύβου που θα εξέπεμπε μπροστά του το Kiowa σαν να έστρεφε
προς το στόχο του έναν εκτυφλωτικό προβολέα.
Τέλεια απομόνωση, σκέφτηκε ο Δέλτα-Ένα. Είναι ανυπεράσπιστοι.
Οι στόχοι τους είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τις τράπεζες πάγου Μιλν
χάρη στην τύχη και την ευφυΐα τους, όμως αυτό δε θα συνέβαινε ξανά.
Επιλέγοντας να φύγουν από τη στεριά, η Ρέιτσελ Σέξτον και ο Μάικλ Τόλαντ
είχαν πάρει μια λάθος απόφαση. Θα ήταν το τελευταίο λάθος που θα έκαναν
στη ζωή τους.
Στο Λευκό Οίκο ο Ζακ Χέρνεϊ ένιωσε ζαλάδα καθώς ανασηκώθηκε στο
κρεβάτι του κρατώντας το ακουστικό του τηλεφώνου. «Τώρα; Ο Έκστρομ
θέλει να μου μιλήσει τάρα;» Ο Χέρνεϊ μισόκλεισε τα μάτια, προσπαθώντας να
διακρίνει την ώρα στο ρολόι του κομοδίνου. Τρεις και δεκαεφτά. Ξημερώματα.
«Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε», είπε ο υπεύθυνος του κέντρου τηλεπικοινωνιών.
«Λέει ότι είναι κατεπείγουσα ανάγκη».

108
ΕΝΩ Ο ΚΟΡΚΙ και η Ξάβια ήταν σκυμμένοι στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
μετρώντας την περιεκτικότητα των χόνδρων σε ζιρκόνιο, η Ρέιτσελ Σέξτον
ακολούθησε τον Τόλαντ σε ένα δωμάτιο δίπλα στο εργαστήριο. Μόλις μπήκαν
ο ωκεανογράφος έθεσε σε λειτουργία ένα δεύτερο υπολογιστή. Φαίνεται ότι
υπήρχε κάτι ακόμη που ήθελε να ελέγξει.
Όση ώρα άναβε ο υπολογιστής, ο Τόλαντ στράφηκε στη Ρέιτσελ, δείχνοντας
να θέλει να της πει κάτι. Δίσταζε.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε η Ρέιτσελ, που διαπίστωνε με έκπληξη πόσο πολύ
την τραβούσε ο Μάικλ, ακόμη και σ' αυτή τη χαοτική κατάσταση. Ευχήθηκε να
μπορούσε να τα σβήσει όλα και να μείνει μόνη μαζί του έστω για ένα λεπτό.
«Σου οφείλω μια συγνώμη», είπε ο Τόλαντ, που έδειχνε μετανιωμένος για
κάτι.
«Για ποιο πράγμα;»
«Για πριν στο κατάστρωμα. Με τους σφυροκέφαλους; Παρασύρθηκα.
Μερικές φορές ξεχνάω πόσο τρομακτικός μπορεί να είναι ο ωκεανός στα μάτια
πολλών ανθρώπων».
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Έτσι όπως στέκονταν πρόσωπο με πρόσωπο, η Ρέιτσελ ένιωσε σαν έφηβη
που στεκόταν στο κατώφλι του σπιτιού της δίπλα στο καινούριο της αγόρι.
«Ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Αλήθεια». Κάτι μέσα της της έλεγε ότι ο
Τόλαντ ήθελε να τη φιλήσει.
Εκείνος άφησε να περάσει η στιγμή και τελικά στράφηκε ντροπαλά προς τον
υπολογιστή. «Καταλαβαίνω. Θέλεις να γυρίσουμε στη στεριά. Στη δουλειά μας
λοιπόν».
«Για την ώρα». Η Ρέιτσελ χαμογέλασε τρυφερά.
«Για την ώρα», επανέλαβε ο Τόλαντ, παίρνοντας τη θέση του μπροστά στην
οθόνη.
Η Ρέιτσελ ανάσανε, όρθια πίσω του, απολαμβάνοντας την ησυχία του μικρού
εργαστηρίου. Παρακολούθησε τον Τόλαντ να ανοίγει μια σειρά αρχείων. «Τι
κάνουμε τώρα;»
«Ελέγχουμε τη βάση δεδομένων για υπερμεγέθεις υδρόβιες ψείρες. Θέλω να
δω αν μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιο προϊστορικό θαλάσσιο απολίθωμα που
να μοιάζει μ' αυτά που είδαμε στο μετεωρίτη της NASA». Τράβηξε στην οθόνη
μια σελίδα αναζήτησης που στο πάνω μέρος της έγραφε με κεφαλαία έντονα
γράμματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIVERSITAS. 26
Καθώς έψαχνε τις διάφορες επιλογές, ο Τόλαντ εξήγησε τι ήταν αυτό που
έβλεπαν. «To Diversitas είναι ουσιαστικά ένα ευρετήριο ωκεάνιων
βιοδεδομένων που ενημερώνεται διαρκώς. Όταν κάποιος ειδικός της
υδροβιολογίας ανακαλύψει ένα νέο ωκεάνιο είδος ή απολίθωμα, μπορεί να
πάρει την πρωτοβουλία να ανακοινώσει την ανακάλυψή του στέλνοντας τα
στοιχεία και τις φωτογραφίες σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Επειδή
ανακαλύπτονται πολλά νέα στοιχεία σε εβδομαδιαία βάση, αυτός είναι
ουσιαστικά ο μόνος τρόπος να παραμένει κανείς ενήμερος για τις ερευνητικές
εξελίξεις».
Η Ρέιτσελ παρακολούθησε τον Τόλαντ να χειρίζεται το μενού. «Τώρα
δηλαδή έχεις μπει στο Διαδίκτυο;»
«Όχι. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι κάπως δύσκολη από τη θάλασσα.
Αποθηκεύουμε όλα αυτά τα δεδομένα εδώ, στο σκάφος, σε μια μεγάλη σειρά
οπτικών οδηγών που έχουμε στο διπλανό δωμάτιο. Κάθε φορά που πιάνουμε
λιμάνι, συνδεόμαστε με το Πρόγραμμα Diversitas και ενημερώνουμε τη βάση
δεδομένων με τις τελευταίες ανακαλύψεις. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να
έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα ενώ ταξιδεύουμε, χωρίς να συνδεόμαστε στο
Διαδίκτυο, και η ενημέρωση των στοιχείων δεν καθυστερεί περισσότερο από
ένα ή δύο μήνες κάθε φορά». Ο Τόλαντ γέλασε σκανταλιάρικα καθώς
πληκτρολογούσε τις λέξεις-κλειδιά για τον υπολογιστή. «Φαντάζομαι πως έχεις
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ακουστά το Napster, το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα διακίνησης μουσικών
αρχείων».
Η Ρέιτσελ ένευσε καταφατικά.
«To Diversitas θεωρείται η υδροβιολογική έκδοση του Napster Ας πούμε ότι
κάποιοι μοναχικοί ωκεανογράφοι και βιολόγοι μοιράζονται τις εκκεντρικές
ερευνητικές ανησυχίες τους».
Η Ρέιτσελ γέλασε. Ακόμη και σ' αυτές τις στιγμές έντασης ο Μάικλ Τόλαντ
είχε ένα ιδιαίτερο χιούμορ που τη βοηθούσε να ηρεμεί. Άρχισε να
συνειδητοποιεί ότι τελευταία η ζωή της της πρόσφερε ελάχιστες στιγμές
αυθόρμητου γέλιου.
«Η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί είναι τεράστια», είπε ο Τόλαντ,
ολοκληρώνοντας την εισαγωγή των λέξεων προς αναζήτηση. «Πάνω από
τέσσερα τεραμπάιτ περιγραφών και φωτογραφιών. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες
που δεν έχει δει κανείς ως τώρα, ούτε και πρόκειται να τις δει κανείς. Τα είδη
που ζουν στους ωκεανούς είναι πάρα πολλά». Έκανε κλικ στο πλήκτρο της
αναζήτησης. «Εντάξει. Για να δούμε αν κάποιος από τους φίλους μας έχει
εντοπίσει κανένα ωκεάνιο απολίθωμα που να μοιάζει με το διαστημικό μας
ζουζούνι».
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη εμφάνισε τέσσερις καταχωρίσεις
απολιθωμένων ειδών. Ο Τόλαντ έκανε κλικ σε καθεμία καταχώριση και
κοίταξε προσεκτικά τις φωτογραφίες. Καμία δε θύμιζε στο ελάχιστο τα
απολιθώματα που βρέθηκαν στο μετεωρίτη των τραπεζών πάγου Μιλν.
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε. «Ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο». Έσβησε τη λέξη
«απολίθωμα» από τις παραμέτρους αναζήτησης και ζήτησε ξανά τα
αποτελέσματα. «Θα ψάξουμε σε όλα τα ζωντανά είδη. Ίσως βρούμε κάποιο
ζωντανό απόγονο που να έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με το απολίθωμα
του παγετώνα».
Η οθόνη άλλαξε.
Ο Τόλαντ συνοφρυώθηκε ξανά. Ο υπολογιστής είχε δώσει εκατοντάδες
πιθανές καταχωρίσεις. Έμεινε σκεφτικός για λίγο, τρίβοντας το πιγούνι του,
όπου τα γένια είχαν αρχίσει να μακραίνουν. «Λοιπόν, έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
Ας περιορίσουμε την αναζήτηση».
Η Ρέιτσελ παρακολουθούσε τον Τόλαντ να πηγαίνει στο μενού, σε ένα
τετραγωνίδιο με τη λέξη «βιότοπος». Η λίστα των επιλογών ήταν ατελείωτη:
παλιρροϊκή ζώνη, έλος, λιμνοθάλασσα, κοραλλιογενής ζώνη, μεσοωκεάνια
ράχη, θετικοί αγωγοί. Ο Τόλαντ κατέβηκε πιο χαμηλά και έκανε κλικ σε μια
επιλογή που έγραφε:
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΟΡΙΑ/ΩΚΕΑΝΙΕΣ ΤΑΦΡΟΙ.
Έξυπνο, συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ. Ο Τόλαντ περιόριζε την αναζήτηση
μόνο στα είδη που ζούσαν κοντά στο περιβάλλον όπου σύμφωνα με τη θεωρία
του Πόλοκ σχηματίζονταν οι θύλακες που έμοιαζαν με χόνδρους.
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Η σελίδα ανανεώθηκε. Αυτή τη φορά ο Τόλαντ χαμογέλασε. «Τέλεια. Μόνο
τρεις καταχωρίσεις».
Η Ρέιτσελ προσπάθησε να διαβάσει το πρώτο από τα τρία ονόματα.
Limuluspoly... κάτι.
Ο Τόλαντ έκανε κλικ στην καταχώριση. Εμφανίστηκε μια φωτογραφία— το
πλάσμα έμοιαζε με υπερμεγέθη βασιλικό κάβουρα χωρίς ουρά.
«Όχι», είπε ο Τόλαντ, επιστρέφοντας στην προηγούμενη σελίδα.
Η Ρέιτσελ διάβασε το δεύτερο όνομα στη λίστα. «Garidus Kakashimus Και
Friktus». Μπερδεύτηκε. «Είναι επιστημονική ονομασία αυτή;»
Ο Τόλαντ γέλασε σιγανά. «Όχι. Είναι ένα νέο είδος που δεν έχει ταξινομηθεί
ακόμη. Ο τύπος που το ανακάλυψε έχει αίσθηση του χιούμορ. Προτείνει το
Garidus Kakashimus ως επίσημη ταξινομική κατάταξη». Ο Τόλαντ έκανε κλικ
στη φωτογραφία· μπροστά στα μάτια τους εμφανίστηκε ένα απίστευτα άσχημο
πλάσμα που έμοιαζε με γαρίδα. Τα μουστάκια και οι κεραίες του φωσφόριζαν
και είχαν μοβ χρώμα.
«Σωστά το βάφτισε», είπε ο Τόλαντ. «Όμως δεν είναι το διαστημικό
ζουζούνι που ψάχνουμε». Επέστρεψε στον κατάλογο. «Και η τελευταία
προσφορά είναι...» Έκανε κλικ στην τρίτη καταχώριση και εμφανίστηκε μια
νέα σελίδα.
«Bathynomous giganteus...» Ο Τόλαντ διάβασε δυνατά το κείμενο καθώς
εμφανιζόταν. Η φωτογραφία δεν άργησε να φορτώσει. Ήταν ένα έγχρωμο
κοντινό κάδρο.
Η Ρέιτσελ τινάχτηκε πίσω. «Θεέ μου!» Το πλάσμα που την κοίταξε μέσα από
την οθόνη την έκανε να ανατριχιάσει.
Ο Τόλαντ αναστέναξε προβληματισμένος. «Να τα μας. Κάτι μου θυμίζει
αυτός ο τύπος».
Η Ρέιτσελ ένευσε. Είχε μείνει άφωνη. Bathynomous giganteus. To πλάσμα
έμοιαζε με γιγαντιαία υδρόβια ψείρα. Είχε πάρα πολλές ομοιότητες με το
απολιθωμένο είδος που είχε βρεθεί στο βράχο της NASA.
«Υπάρχουν ορισμένες λεπτές διαφορές», είπε ο Τόλαντ, συνεχίζοντας σε
κάποια ανατομικά διαγράμματα και σκίτσα. «Είναι παρόμοιο όμως. Ειδικά αν
σκεφτούμε ότι ο φίλος μας εδώ είχε στη διάθεση του εκατόν ενενήντα
εκατομμύρια χρόνια για να εξελιχτεί».
Παρόμοιο δε θα πει τίποτα, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Υπερβολικά παρόμοιο.
Ο Τόλαντ διάβασε την περιγραφή που εμφανίστηκε στην οθόνη: «Το σπάνιο
και πρόσφατα ταξινομημένο Bathynomous giganteus πιστεύεται ότι είναι ένα
από τα αρχαιότερα είδη που ζουν στους ωκεανούς. Είναι σαπροφάγο ισόποδο,
ζει σε μεγάλα βάθη και θυμίζει υπερμεγέθη ξυλόψειρα. Με μήκος που φτάνει
τα εξήντα εκατοστά, αυτό το είδος παρουσιάζει χιτινώδη εξωσκελετό, ο οποίος
διαιρείται σε κεφαλή, θώρακα και κοιλία. Διαθέτει ζεύγη άκρων, κεραίες και
σύνθετους οφθαλμούς, παρόμοιους με εκείνους των εντόμων της ξηράς. Το
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σαπροφάγο αυτό δεν έχει γνωστούς θηρευτές και ζει σε ακραία πελαγικά
περιβάλλοντα τα οποία έως τώρα πιστευόταν ότι ήταν ακατοίκητα». Ο Τόλαντ
σήκωσε το κεφάλι. «Κάτι που θα μπορούσε να εξηγεί την απουσία
απολιθωμάτων άλλων ειδών στο δείγμα!»
Η Ρέιτσελ κοιτούσε το πλάσμα στην οθόνη εντυπωσιασμένη, αλλά
ταυτόχρονα αβέβαιη για το αν καταλάβαινε απόλυτα τι σήμαιναν όλα αυτά.
«Φαντάσου», είπε ενθουσιασμένος ο Τόλαντ, «ότι πριν από εκατόν ενενήντα
εκατομμύρια χρόνια μια αποικία από αυτά τα Bathynomous καταπλακώθηκε
από κατολίσθηση λάσπης στα βάθη των ωκεανών. Καθώς η λάσπη
μετατρέπεται σε πέτρα, τα είδη απολιθώνονται στο εσωτερικό. Ταυτόχρονα ο
πυθμένας του ωκεανού, ο οποίος κινείται συνεχώς σαν βραδύς ιμάντας
ταινιοδρόμου προς τις ωκεάνιες τάφρους, μεταφέρει τα απολιθώματα σε μια
ζώνη υψηλής πίεσης όπου το πέτρωμα σχηματίζει χόνδρους!» Ο Τόλαντ
μιλούσε γρηγορότερα τώρα. «Και αν ένα μέρος του φλοιού που περιείχε
απολιθώματα και χόνδρους αποκολλάτο, ανέβαινε προς την επιφάνεια και
κατέληγε στον πυθμένα της τάφρου, όπου γίνεται η συσσώρευση των φερτών
υλικών, κάτι που κάθε άλλο παρά ασυνήθιστο θα ήταν, θα βρισκόταν στο
τέλειο σημείο για να ανακαλυφθεί!»
«Όμως αν η NASA...» ψέλλισε η Ρέιτσελ. «Θέλω να πω, αν όλα αυτά είναι
ένα σκέτο ψέμα, η NASA σίγουρα θα ήξερε ότι αργά ή γρήγορα κάποιος θα
ανακάλυπτε ότι το απολίθωμα αυτό μοιάζει με ένα θαλάσσιο πλάσμα, σωστά;
Να, εμείς το ανακαλύψαμε ήδη!»
Ο Τόλαντ άρχισε να εκτυπώνει τις φωτογραφίες του Bathynomous σε έναν
εκτυπωτή λέιζερ. «Δεν ξέρω. Ακόμη κι αν εμφανιζόταν κάποιος που θα
επισήμαινε τις ομοιότητες ανάμεσα στα απολιθώματα του μετεωρίτη και σε ένα
ζωντανό είδος θαλάσσιας ψείρας, οι ανατομίες τους δεν είναι πανομοιότυπες.
Αυτό σχεδόν αποδεικνύει τα επιχειρήματα της NASA».
Ξαφνικά η Ρέιτσελ κατάλαβε. «Πανσπερμία». Η ζωή στη Γη μεταφέρθηκε
από το διάστημα.
«Ακριβώς. Οι ομοιότητες ανάμεσα σε εξωγήινους και γήινους οργανισμούς
επιστημονικά είναι απόλυτα λογικές. Αυτή η θαλάσσια ψείρα ουσιαστικά
ενισχύει τη θέση της NASA».
«Εκτός κι αν αμφισβητηθεί η γνησιότητα του μετεωρίτη».
Ο Τόλαντ ένευσε καταφατικά. «Αν συμβεί αυτό, το όλο οικοδόμημα
καταρρέει. Η θαλάσσια ψείρα μας μετατρέπεται από φίλος της NASA σε
αγχόνη της διαστημικής υπηρεσίας».
Η Ρέιτσελ παρακολουθούσε σιωπηλή καθώς οι σελίδες με τις πληροφορίες
για το Bathynomous έβγαιναν από τη σχισμή του εκτυπωτή. Προσπάθησε να
πείσει τον εαυτό της ότι η όλη υπόθεση ήταν ένα άδολο σφάλμα της NASA,
όμως ήξερε ότι δεν ήταν έτσι. Οι άνθρωποι που έκαναν απλώς ένα λάθος δεν
προσπαθούσαν να σκοτώσουν εκείνους που το εντόπιζαν.
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Η ένρινη φωνή του Κόρκι αντήχησε ξαφνικά σε ολόκληρο το εργαστήριο.
«Αδύνατο!»
Ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ στράφηκαν προς το μέρος του.
«Μέτρα την αναθεματισμένη αναλογία ξανά! Είναι παράλογο!»
Η Ξάβια ήρθε τρέχοντας, κρατώντας σφιχτά μια εκτύπωση. Το πρόσωπο της
ήταν κάτωχρο. «Μάικ, δεν ξέρω πώς να σας το πω...» Η φωνή της έσπασε.
«Ξέρετε, οι αναλογίες τιτανίου ζιρκονίου που βλέπουμε σε αυτό το δείγμα...»
Ξερόβηξε για να καθαρίσει το λαιμό της. «Είναι προφανές ότι η NASA έκανε
ένα τεράστιο λάθος. Ο μετεωρίτης τους είναι ωκεάνιο πέτρωμα».
Ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ κοιτάχτηκαν, αλλά κανείς τους δεν είπε λέξη.
Ήξεραν τι είχε συμβεί. Σε μια στιγμή όλες οι υποψίες και οι αμφιβολίες που
είχαν συσσωρευτεί τις προηγούμενες ώρες έφτασαν στο ζενίθ.
Ο Τόλαντ ένευσε. Στα μάτια του καθρεφτιζόταν η θλίψη. «Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Ξάβια».
«Μα, δεν καταλαβαίνω», είπε η Ξάβια. «Το τετηγμένο επίχρισμα... η θέση
όπου ο βράχος βρέθηκε στον πάγο...»
«Θα σου τα εξηγήσουμε όλα καθώς θα επιστρέφουμε στη στεριά», είπε ο
Τόλαντ. «Φεύγουμε».
Με γρήγορες κινήσεις η Ρέιτσελ συγκέντρωσε όλα τα χαρτιά και τα στοιχεία
που είχαν τώρα στη διάθεσή τους. Τα στοιχεία ήταν καταλυτικά: η εκτύπωση
από το GPR της Νόρα Μάνγκορ που έδειχνε το φρεάτιο εισαγωγής στις
τράπεζες πάγου Μιλν φωτογραφίες μιας ζωντανής θαλάσσιας ψείρας που
έμοιαζε εντυπωσιακά με το απολίθωμα της NASA· το άρθρο του δόκτορα
Πόλοκ σχετικά με τους ωκεάνιους χόνδρους· τέλος, τα δεδομένα από την
εξέταση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που έδειχναν ελάχιστες ποσότητες
ζιρκονίου στο μετεωρίτη.
Το συμπέρασμα ήταν αναμφισβήτητο.
Απάτη.
Ο Τόλαντ κοίταξε τη στοίβα των χαρτιών που κρατούσε στα χέρια της η
Ρέιτσελ και αναστέναξε μελαγχολικά. «Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γουίλιαμ
Πίκερινγκ έχει τις αποδείξεις που ζητούσε».
Η Ρέιτσελ ένευσε, προσπαθώντας ταυτόχρονα να φανταστεί για ποιο λόγο
δεν είχε απαντήσει στο τηλέφωνο ο Πίκερινγκ.
Ο Τόλαντ σήκωσε το ακουστικό από ένα τηλέφωνο εκεί δίπλα και της το
έτεινε. «Θέλεις να δοκιμάσεις να τον ξαναπάρεις από εδώ;»
«Όχι, καλύτερα να ξεκινήσουμε. Θα επιχειρήσω να επικοινωνήσω μαζί του
από το ελικόπτερο». Η Ρέιτσελ είχε ήδη αποφασίσει ότι, αν δεν κατόρθωνε να
έρθει σε επικοινωνία με τον Πίκερινγκ, θα ζητούσε από την Ακτοφυλακή να
τους μεταφέρει κατευθείαν στα κεντρικά του NRO, εκατόν ογδόντα μίλια από
εκεί.
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Ο Τόλαντ έκανε να κατεβάσει το ακουστικό, αλλά σταμάτησε. Απορημένος,
το έφερε στο αφτί του. Συνοφρυώθηκε. «Παράξενο. Είναι νεκρό».
«Τι εννοείς;» είπε η Ρέιτσελ ανήσυχη.
«Περίεργο», είπε ο Τόλαντ. «Οι απευθείας δορυφορικές γραμμές δε χάνουν
ποτέ το σήμα...»
«Κύριε Τόλαντ;» Ο πιλότος της Ακτοφυλακής μπήκε τρέχοντας στο
εργαστήριο, πανιασμένος.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε επιτακτικά η Ρέιτσελ. «Έρχεται κανένας;»
«Αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο πιλότος. «Δεν ξέρω. Όλα τα ραντάρ και τα
συστήματα επικοινωνίας του ελικοπτέρου νεκρώθηκαν μόλις τώρα».
Η Ρέιτσελ έχωσε τα χαρτιά στο πουκάμισό της. «Πάμε στο ελικόπτερο.
Φεύγουμε. ΤΩΡΑ!»

109
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ χτυπούσε δυνατά καθώς διέσχιζε το γραφείο
του γερουσιαστή Σέξτον. Το δωμάτιο ήταν μεγάλο όσο και πολυτελές:
σκαλιστές ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους, ελαιογραφίες, περσικά χαλιά,
δερμάτινες πολυθρόνες και ένα τεράστιο γραφείο από μαόνι. Το μόνο φως στο
δωμάτιο ερχόταν από την οθόνη του υπολογιστή του Σέξτον.
Η Γκάμπριελ προχώρησε στο γραφείο του.
Ο γερουσιαστής Σέξτον είχε υιοθετήσει το «ψηφιακό γραφείο» σε σημείο
μανίας, αντικαθιστώντας τα ξεχειλισμένα ντουλάπια αρχειοθέτησης με έναν
τετράγωνο απλό υπολογιστή, στον οποίο καταχώριζε τεράστιο αριθμό
πληροφοριών, από ψηφιακές σημειώσεις συνεδριάσεων μέχρι σκαναρισμένα
άρθρα, ομιλίες, ακόμη και ιδέες ή σκέψεις που έπεφταν στο τραπέζι στη
διάρκεια συσκέψεων με τους συνεργάτες του. Ο υπολογιστής ήταν ιερός τόπος
για το γερουσιαστή, και κρατούσε συνεχώς κλειδωμένο το γραφείο του για να
τον προφυλάσσει από μάτια τρίτων. Αρνούνταν ακόμη και να συνδεθεί στο
Διαδίκτυο, από φόβο μήπως επιχειρούσαν κάποιοι χάκερ να παραβιάσουν το
ψηφιακό θησαυροφυλάκιό του.
Πριν από ένα χρόνο η Γκάμπριελ δε θα το πίστευε με τίποτα ότι
οποιοσδήποτε πολιτικός θα ήταν τόσο ανόητος ώστε να αποθηκεύσει
αντίγραφα εγγράφων που τον ενοχοποιούσαν, όμως η Ουάσινγκτον της είχε
διδάξει πολλά. Οι πληροφορίες είναι δύναμη. Η Γκάμπριελ είχε πληροφορηθεί
με κατάπληξη ότι μια συνηθισμένη τακτική των πολιτικών που αποδέχονταν
αμφιλεγόμενες εισφορές στα πολιτικά τους ταμεία ήταν να διατηρούν
αποδεικτικά αυτών των δωρεών, όπως επιστολές, παραστατικά τραπεζών,
αποδείξεις, ημερολόγια, και να τα κρατούν κρυμμένα σε ασφαλές μέρος. Αυτή
η τακτική, που στην Ουάσινγκτον ήταν γνωστή ως «σιαμαία ασφάλεια»,
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προστάτευε τους υποψήφιους από εκείνους τους δωρητές που θεωρούσαν ότι οι
γενναιόδωρες εισφορές τους κατά κάποιο τρόπο τους έδιναν το δικαίωμα να
ασκούν αδικαιολόγητη πολιτική πίεση στον εκάστοτε υποψήφιο. Αν ο χορηγός
γινόταν υπερβολικά απαιτητικός, ο υποψήφιος απλώς θα του παρουσίαζε τις
αποδείξεις της παράνομης συναλλαγής, υπενθυμίζοντας του ότι και οι δύο
πλευρές είχαν παραβεί το νόμο. Τα αποδεικτικά εξασφάλιζαν ότι υποψήφιοι και
δωρητές ήταν ενωμένοι με άρρηκτους δεσμούς, σαν σιαμαίοι δίδυμοι.
Η Γκάμπριελ πέρασε αθόρυβα πίσω από το γραφείο του γερουσιαστή και
κάθισε. Πήρε μια βαθιά ανάσα κοιτάζοντας τον υπολογιστή του. Αν ο
γερουσιαστής δωροδοκείται από το Ίδρυμα Διαστημικών Συνόρων, οι
αποδείξεις θα πρέπει να βρίσκονται εδώ μέσα.
Το πρόγραμμα προστασίας οθόνης του υπολογιστή εμφάνιζε αλλεπάλληλες
εικόνες του Λευκού Οίκου και των κήπων του. Το είχε ετοιμάσει για το
γερουσιαστή ένας από τους ενθουσιώδεις συνεργάτες του που είχε μανία με την
οπτικοποίηση του στόχου και τη θετική σκέψη. Ολόγυρα από τις φωτογραφίες
περνούσε διαρκώς μια ταινία που έγραφε: Σέντζγουικ Σέξτον, Πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών... Σέντζγουικ Σέξτον, Πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών... Σέντζγουικ Σέξτον, Πρόεδρος...
Η Γκάμπριελ κούνησε το ποντίκι και εμφανίστηκε ένα παράθυρο εισαγωγής
κωδικού πρόσβασης.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
Το περίμενε αυτό. Δε θα ήταν πρόβλημα. Την περασμένη βδομάδα είχε μπει
στο γραφείο του γερουσιαστή την ώρα που εκείνος καθόταν στην πολυθρόνα
του και ετοιμαζόταν να μπει στον υπολογιστή του. Τον είδε να πιέζει γρήγορα
τρεις φορές ένα πλήκτρο.
«Αυτό είναι κωδικός πρόσβασης τώρα;» ρώτησε από την πόρτα, καθώς
έμπαινε στο γραφείο.
Ο Σέξτον γύρισε και την κοίταξε. «Ορίστε;»
«Κι εγώ που νόμιζα ότι σας απασχολούσε το ζήτημα της ασφαλείας», τον
μάλωσε πειραχτικά η Γκάμπριελ. «Ο κωδικός σας έχει μόνο τρεις χαρακτήρες;
Νόμιζα ότι το τμήμα τεχνικής υποστήριξες μας είχε πει να χρησιμοποιούμε
τουλάχιστον έξι».
«Οι τύποι που δουλεύουν στην τεχνική υποστήριξη είναι παιδιά. Να τους δω
πώς θα θυμούνται έξι τυχαίους χαρακτήρες όταν θα περάσουν τα σαράντα.
Εξάλλου η πόρτα έχει συναγερμό. Είναι αδύνατο να μπει κάποιος εδώ μέσα».
Η Γκάμπριελ προχώρησε προς το μέρος του χαμογελώντας. «Km αν
τρυπώσει κάποιος την ώρα που είστε στην τουαλέτα;»
«Και τι θα κάνει, θα δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό;» Γέλασε, σαν να το
θεωρούσε αδύνατο. «Αργώ στην τουαλέτα, αλλά δεν αργώ τόσο πολύ».
«Στοίχημα ένα δείπνο στο Davide ότι μπορώ να μαντέψω τον κωδικό σας
μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα».
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Ο Σέξτον φαινόταν να το διασκεδάζει, αλλά και να έχει περιέργεια να δει πού
το πήγαινε η βοηθός του. «Δεν αντέχει το πορτοφόλι σου, Γκάμπριελ».
«Δηλαδή μου λέτε ότι φοβάστε;»
Ο Σέξτον έδειχνε σχεδόν να τη λυπάται καθώς δεχόταν την πρόκληση. «Δέκα
δευτερόλεπτα;» Σηκώθηκε από τον υπολογιστή και έκανε νεύμα στην
Γκάμπριελ να καθίσει και να δοκιμάσει. «Ξέρεις ότι παραγγέλνω μόνο τη
σαλτιμπόκα στο Davide. Και δεν είναι φτηνό πιάτο».
Η Γκάμπριελ ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους. «Εσείς θα πληρώσετε».
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
«Δέκα δευτερόλεπτα», της τόνισε ο Σέξτον.
Εκείνη κρατήθηκε για να μη γελάσει. Δε θα χρειαζόταν περισσότερα από
δύο. Παρότι ήταν στην πόρτα όταν ο γερουσιαστής πληκτρολόγησε τον κωδικό,
τον είδε να σηκώνει το δείκτη του από το κέντρο του πληκτρολογίου και να τον
μετακινεί προς τα αριστερά. Εκεί πάτησε το ίδιο πλήκτρο δυο φορές. Ένα
πλήκτρο στο κέντρο μία φορά, ένα πλήκτρο στα αριστερά δυο φορές. Ο Σέξτον
έδειχνε πάντοτε μια ιδιαίτερη προτίμηση στο να ακούει το όνομά του μαζί με
τον τίτλο. Γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον.
Ποτέ μην υποτιμάς το εγώ ενός πολιτικού.
Πληκτρολόγησε ΓΣΣ και αμέσως εμφανίστηκε το κεντρικό μενού του
υπολογιστή.
Ο Σέξτον έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
Αυτό είχε συμβεί την περασμένη βδομάδα. Τώρα, καθώς η Γκάμπριελ
καθόταν ξανά μπροστά στον υπολογιστή, ήταν σίγουρη ότι ο Σέξτον δε θα είχε
μπει στον κόπο να σκεφτεί άλλο κωδικό πρόσβασης. Γιατί να το κάνει; Με
εμπιστεύεται απόλυτα.
Πληκτρολόγησε ΓΣΣ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΥΡΟΣ — ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Η Γκάμπριελ δεν πίστευε στα μάτια της.
Προφανώς είχε υπερεκτιμήσει την εμπιστοσύνη που της είχε ο γερουσιαστής.
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Η ΕΠΙΘΕΣΗ έγινε ξαφνικά. Η θανάσιμη σιλουέτα ενός επιθετικού
ελικοπτέρου εμφανίστηκε από τον ουρανό στα νοτιοδυτικά, πετώντας χαμηλά
πάνω από το Goya, σαν γιγάντια σφήκα. Η Ρέιτσελ δεν είχε καμία αμφιβολία
για το τι ήταν, ούτε για το λόγο που βρισκόταν εκεί. Μέσα από το σκοτάδι, μια
ριπή από το ρύγχος του ελικοπτέρου εξαπέλυσε έναν καταιγισμό πυρών που
σάρωσαν το κατάστρωμα του Goya, γαζώνοντας την πρύμνη. Η Ρέιτσελ έπεσε
μπρούμυτα για να καλυφθεί, όμως δεν αντέδρασε εγκαίρως και ένιωσε ένα
κάψιμο στο μπράτσο της, καθώς μια σφαίρα πέρασε ξυστά από δίπλα της.
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Έπεσε στο κατάστρωμα με δύναμη, κυλίστηκε και σύρθηκε για να καταφύγει
πίσω από το διάφανο θόλο του Triton.
Ο εκκωφαντικός ήχος από την έλικα του ελικοπτέρου κάλυψε το πλοίο,
καθώς το αεροσκάφος περνούσε από πάνω τους. Ο θόρυβος έσβησε με ένα
απόκοσμο σφύριγμα, ενώ το Kiowa διέγραφε ένα μεγάλο τόξο πάνω από τον
ωκεανό, έτοιμο για ένα δεύτερο πέρασμα.
Τρέμοντας πεσμένη στο κατάστρωμα, η Ρέιτσελ κρατούσε το μπράτσο της
και προσπαθούσε να εντοπίσει τον Τόλαντ και τον Κόρκι. Φαίνεται ότι οι δύο
άντρες είχαν καταφέρει να καλυφθούν πίσω από κάποιο αποθηκευτικό χώρο,
και τώρα ανασηκώνονταν, κοιτάζοντας έντρομοι ολόγυρα στον ουρανό. Η
Ρέιτσελ κατάφερε να σηκωθεί στα γόνατα. Ξαφνικά τα πάντα φάνηκε να
γίνονται σε αργή κίνηση.
Σκυμμένη πίσω από το διάφανο θολωτό παράθυρο του υποβρυχίου, η
Ρέιτσελ έστρεψε το πανικόβλητο βλέμμα της προς το μέρος του μοναδικού
μέσου διαφυγής που είχαν — το ελικόπτερο της Ακτοφυλακής. Η Ξάβια ήδη
ανέβαινε στην καμπίνα του ελικοπτέρου, νεύοντας απεγνωσμένα στους
υπόλοιπους να την ακολουθήσουν. Η Ρέιτσελ είδε τον πιλότο να τρέχει στη
θέση του και, αλλόφρων, να αρχίζει να κατεβάζει μοχλούς και να ανοίγει
διακόπτες. Ο έλικας άρχισε να περιστρέφεται... τόσο αργά.
Πολύ αργά.
Πιο γρήγορα!
Η Ρέιτσελ ένιωσε τον εαυτό της να σηκώνεται όρθιος, έτοιμος να τρέξει, ενώ
η ίδια αναρωτιόταν αν θα προλάβαινε να διασχίσει το κατάστρωμα πριν
επιτεθούν πάλι οι άγνωστοι διώκτες τους. Πίσω της άκουσε τον Τόλαντ και τον
Κόρκι να έρχονται προς το μέρος της και προς το ελικόπτερο που περίμενε.
Ναι! Πιο γρήγορα!
Τότε το είδε.
Σε απόσταση εκατό μέτρων στον ουρανό, μέσα από το σκοτάδι, μια λεπτή
ακτίνα κόκκινου φωτός άρχισε να κόβει τη νύχτα, ψάχνοντας το κατάστρωμα
του Goya. Ύστερα, βρίσκοντας το στόχο της, η ακτίνα σταμάτησε στην πλευρά
του ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής που τους περίμενε.
Της πήρε μονάχα μια στιγμή για να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε. Εκείνη τη
φρικιαστική στιγμή, η Ρέιτσελ ένιωσε όλα όσα συνέβαιναν στο Goya να
μετατρέπονται σε ένα συνονθύλευμα ήχων και σχημάτων. Ο Τόλαντ και ο
Κόρκι που έτρεχαν προς το μέρος της, η Ξάβια που τους ένευε έντρομη από το
ελικόπτερο, η κατακόκκινη ακτίνα λέιζερ που έσκιζε το νυχτερινό ουρανό.
Ήταν πολύ αργά.
Η Ρέιτσελ έκανε μεταβολή και στράφηκε στον Τόλαντ και τον Κόρκι, που
έτρεχαν τώρα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν προς το ελικόπτερο. Τινάχτηκε
μπροστά για να τους κόψει το δρόμο, απλώνοντας τα χέρια της, προσπαθώντας
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να τους εμποδίσει. Οι δύο άντρες έπεσαν με δύναμη πάνω της, και όλοι μαζί
έπεσαν στο κατάστρωμα σε ένα ανθρώπινο κουβάρι.
Στο βάθος εμφανίστηκε μια λάμψη λευκού φωτός. Η Ρέιτσελ
παρακολουθούσε έντρομη, μην μπορώντας να πιστέψει στα μάτια της, καθώς
μια ολόισια γραμμή καυσαερίων ακολουθούσε τη διαδρομή της ακτίνας λέιζερ,
κινούμενη κατευθείαν προς το ελικόπτερο.
Όταν ο πύραυλος Hellfire καρφώθηκε στην άτρακτο, το ελικόπτερο έγινε
χίλια κομμάτια, σαν να ήταν παιχνίδι. Ένα θερμό ωστικό κύμα σάρωσε
ολόκληρο το κατάστρωμα, ενώ ολόγυρα έπεφταν βροχή τα φλεγόμενα
συντρίμμια. Το κουφάρι του ελικοπτέρου, παραδομένο στις φλόγες, έγειρε προς
τα πίσω, ακούμπησε στην τσακισμένη του ουρά, ισορρόπησε για μια στιγμή κι
ύστερα έπεσε από την πρύμνη του πλοίου, καταλήγοντας στον ωκεανό μέσα σε
ένα σύννεφο ατμών που σφύριζαν.
Η Ρέιτσελ έκλεισε τα μάτια· δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Στο αφτιά της
έφτανε ο επιθανάτιος ρόγχος του φλεγόμενου ελικόπτερου καθώς ο αέρας από
το εσωτερικό ανάβλυζε στην επιφάνεια, ενώ η άτρακτος βυθιζόταν και
παρασυρόταν μακριά από το Goya, παραδομένη στα ισχυρά ρεύματα. Μέσα
στο χάος, άκουσε τη φωνή του Μάικλ Τόλαντ να προσπαθεί να τη συνεφέρει.
Ένιωσε τα δυνατά χέρια του να προσπαθούν να τη σηκώσουν. Όμως της ήταν
αδύνατο να κινηθεί.
Ο πιλότος της Ακτοφυλακής και η Ξάβια είναι νεκροί.
Σειρά έχουμε εμείς.
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Η ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ στις τράπεζες πάγου Μιλν είχε κοπάσει και στο οικοσφαίριο
επικρατούσε ησυχία. Παρ' όλα αυτά, ο διευθυντής της NASA, ο Λόρενς
Έκστρομ, δεν είχε καν προσπαθήσει να κοιμηθεί. Είχε περάσει εκείνες τις ώρες
μόνος, βηματίζοντας πάνω κάτω στο θόλο, κοιτάζοντας το φρεάτιο εξόρυξης,
χαϊδεύοντας με τις παλάμες του τις αυλακώσεις του γιγάντιου απανθρακωμένου
βράχου.
Τελικά είχε πάρει την απόφασή του.
Τώρα καθόταν μπροστά στο βιντεοτηλέφωνο στην κινητή μονάδα
διαβαθμισμένης επικοινωνίας του οικοσφαίριου και κοιτούσε τον Πρόεδρο των
Ηνωμένων Πολιτειών στα κουρασμένα μάτια του. Ο Ζακ Χέρνεϊ φορούσε
μπουρνούζι και δεν έδειχνε να διασκεδάζει καθόλου με το νυχτερινό εγερτήριο.
Ο Έκστρομ ήξερε ότι η διάθεση του Προέδρου θα χειροτέρευε πολύ
περισσότερο όταν θα μάθαινε αυτά που είχε να του πει.
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Όταν ο επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας σταμάτησε να μιλάει, ο
Χέρνεϊ είχε μια έκφραση δυσφορίας, σαν να σκεφτόταν ότι δεν είχε ακόμη
καλοξυπνήσει και επομένως δεν είχε καταλάβει καλά αυτά που είχε ακούσει.
«Μισό λεπτό», είπε ο Χέρνεϊ. «Πρέπει να έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση.
Μου είπες μόλις τώρα ότι η NASA πληροφορήθηκε τις συντεταγμένες του
μετεωρίτη από κάποιο σήμα κινδύνου που στάλθηκε με ασύρματο... και ύστερα
προσποιήθηκε ότι ανακάλυψε το μετεωρίτη χάρη στον PODS;»
Ο Έκστρομ έμεινε σιωπηλός, μόνος του στο σκοτάδι, παρακαλώντας όλα
αυτά να ήταν εφιάλτης.
Η σιωπή του ήταν φανερό ότι δεν άρεσε καθόλου στον Πρόεδρο. «Για όνομα
του Θεού, Λάρι, πες μου ότι δεν είναι αλήθεια!»
Το στόμα του Έκστρομ στέγνωσε. «Ο μετεωρίτης βρέθηκε, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο αυτό έχει σημασία τώρα».
«Σου ζήτησα να μου πεις ότι δεν είναι αλήθεια!»
Η ησυχία στο τρέιλερ έφτασε σαν υπόκωφη βροντή στα αφτιά του Έκστρομ.
Έπρεπε να του το πω, σκέφτηκε. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν, δε θα
καλυτερέψουν. «Κύριε Πρόεδρε, η αποτυχία του PODS έκανε τεράστια ζημιά
στη δημοτικότητά σας. Όταν ακούσαμε αυτό το σήμα που ανέφερε ότι ένας
μεγάλος μετεωρίτης είχε βρεθεί θαμμένος στον πάγο, το θεωρήσαμε ευκαιρία
να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος».
Ο Χέρνεϊ είχε μείνει εμβρόντητος μ' αυτά που άκουγε. «Πώς;
Σκηνοθετώντας μια ανακάλυψη του PODS;»
«Σύντομα το πρόβλημα του λογισμικού θα λυνόταν και ο δορυφόρος θα
λειτουργούσε κανονικά, αλλά όχι αρκετά σύντομα ώστε να επηρεάσει το
εκλογικό αποτέλεσμα. Οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν όλο και χειρότερα
αποτελέσματα και ο Σέξτον δεν έπαυε να επιτίθεται στη NASA, γι' αυτό...»
«Είσαι τρελός! Μού είπες ψέματα, Λάρι!»
«Παρουσιάστηκε μια μοναδική ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε. Αποφάσισα να την
εκμεταλλευτώ. Ακούσαμε το σήμα κινδύνου του Καναδού γεωλόγου που
ανακάλυψε το μετεωρίτη. Ο γεωλόγος πέθανε σε καταιγίδα. Κανείς άλλος δεν
ήξερε ότι ο μετεωρίτης βρισκόταν εκεί. Ο PODS βρισκόταν σε τροχιά πάνω
από την περιοχή εκείνη. Η NASA χρειαζόταν μια νίκη. Είχαμε τις
συντεταγμένες».
«Γιατί μου τα λες όλα αυτά τώρα;»
«Θεώρησα ότι έπρεπε να ξέρετε».
«Μπορείς να φανταστείς τι θα έκανε ο Σέξτον μ' αυτές τις πληροφορίες αν το
μάθαινε;»
Ο Έκστρομ προτιμούσε να μην το σκέφτεται.
«Θα έλεγε σε ολόκληρο τον κόσμο ότι η NASA και ο Λευκός Οίκος είπαν
ψέματα στον αμερικανικό λαό! Και ξέρεις κάτι; Θα είχε δίκιο!»
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«Δεν είπατε εσείς ψέματα, κύριε Πρόεδρε, εγώ ευθύνομαι. Και θα παραιτηθώ
αμέσως αν...»
«Λάρι, δεν καταλαβαίνεις. Προσπάθησα να κυβερνήσω βασισμένος στην
αλήθεια και την αξιοπρέπεια! Να πάρει! Απόψε ήταν μια όμορφη βραδιά.
Αξιοπρεπής. Τώρα μαθαίνω ότι είπα ψέματα στον κόσμο;»
«Μόνο ένα μικρό ψέμα, κύριε Πρόεδρε».
«Κανένα ψέμα δεν είναι μικρό, Λάρι», είπε ο Χέρνεϊ βράζοντας από θυμό.
Ο Έκστρομ ένιωσε το στενόχωρο τρέιλερ να τον πλακώνει. Υπήρχαν τόσα
άλλα που έπρεπε να πει στον Πρόεδρο, όμως καταλάβαινε ότι ήταν καλύτερα
να περιμένει μέχρι το πρωί. «Λυπάμαι που σας ξύπνησα, κύριε Πρόεδρε.
Θεώρησα ότι έπρεπε να ξέρετε».
Σε ένα άλλο σημείο της Ουάσινγκτον, ο Σέντζγουικ Σέξτον ήπιε άλλη μια
γουλιά κονιάκ και άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω στο διαμέρισμα του,
νιώθοντας όλο και μεγαλύτερο εκνευρισμό.
Πού στο διάβολο είναι η Γκάμπριελ;
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Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ καθόταν στα σκοτεινά στο γραφείο του γερουσιαστή
Σέξτον και κοιτούσε τον υπολογιστή απογοητευμένη και θυμωμένη.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΥΡΟΣ — ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Είχε δοκιμάσει αρκετούς ακόμη κωδικούς που της είχαν φανεί πιθανές
επιλογές, όμως κανένας δεν είχε φέρει αποτέλεσμα. Είχε ήδη ψάξει, χωρίς
επιτυχία, μήπως υπήρχε κάποιο ξεκλείδωτο συρτάρι ή παραπεταμένο στοιχείο
και τώρα ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Ενώ ετοιμαζόταν να
φύγει, παρατήρησε κάτι παράξενο που φωσφόριζε στο επιτραπέζιο ημερολόγιο
του Σέξτον. Κάποιος είχε μαρκάρει την ημερομηνία των εκλογών με κόκκινο,
λευκό και μπλε φωσφορίζοντα μαρκαδόρο. Σίγουρα όχι ο γερουσιαστής. Η
Γκάμπριελ τράβηξε το ημερολόγιο κοντά της. Επάνω στην ημερομηνία ήταν
σημειωμένη μια λέξη με καλλιγραφικά γράμματα: ΠΡΟΤΗΠ!
Η ενθουσιώδης γραμματέας του Σέξτον φαίνεται ότι του είχε γράψει με
εντυπωσιακό μελάνι άλλη μία θετική σκέψη για τη μέρα των εκλογών. Το
ακρωνύμιο ΠΡΟΤΗΠ ήταν η κωδική ονομασία της αμερικανικής Μυστικής
Υπηρεσίας για να αναφέρεται στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. 27 Τη
μέρα των εκλογών, εφόσον όλα πήγαιναν καλά, ο Σέξτον θα γινόταν ο νέος
ΠΡΟΤΗΠ.
Η Γκάμπριελ έσπρωξε το ημερολόγιο στη θέση του και σηκώθηκε, έτοιμη να
φύγει. Ξαφνικά σταμάτησε και έστρεψε το βλέμμα στην οθόνη του υπολογιστή.
27

POTUS στο πρωτότυπο, President of the United States. (Σ.τ.Ε.)
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ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ:
Κοίταξε ξανά το ημερολόγιο.
ΠΡΟΤΗΠ.
Ένιωσε ένα κύμα ελπίδας. Το ΠΡΟΤΗΠ είχε κάτι που την έκανε να το
θεωρήσει τέλεια επιλογή για τον κωδικό πρόσβασης του Σέξτον. Απλό, θετικό,
αναφέρεται στον ίδιο.
Πληκτρολόγησε γρήγορα τα γράμματα.
ΠΡΟΤΗΠ
Κρατώντας την ανάσα της, πίεσε το «enter». Ο υπολογιστής έβγαλε έναν
κοφτό, οξύ ήχο.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΥΡΟΣ — ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Η Γκάμπριελ απογοητεύτηκε και εγκατέλειψε την προσπάθεια.
Κατευθύνθηκε προς την πόρτα της τουαλέτας για να φύγει όπως είχε έρθει.
Βρισκόταν στο μέσο του δωματίου, όταν χτύπησε το κινητό της.
Κοντοστάθηκε, έβγαλε το κινητό και κοίταξε την ώρα στο επιδαπέδιο
εκκρεμές, το αγαπημένο κομμάτι του Σέξτον. Σχεδόν τέσσερις το πρωί. Η
Γκάμπριελ ήξερε ότι μόνο ο Σέξτον θα μπορούσε να την ψάχνει τέτοια ώρα.
Προφανώς αναρωτιόταν πού στην ευχή ήταν η βοηθός του. Να απαντήσω ή να
το αφήσω να χτυπάει; Αν απαντούσε, θα ήταν υποχρεωμένη να πει ψέματα. Αν
δεν απαντούσε όμως, ο Σέξτον θα άρχιζε να έχει υποψίες.
Αποφάσισε να απαντήσει. «Παρακαλώ;»
«Γκάμπριελ;» Ο Σέξτον ακουγόταν ανυπόμονος. «Γιατί καθυστερείς;»
«Κάτι έγινε στο Μνημείο Ρούζβελτ», είπε η Γκάμπριελ. «Έχουν αποκλείσει
την περιοχή και κολλήσαμε με το ταξί και τώρα...»
«Δεν ακούγεσαι σαν να είσαι μέσα σε ταξί».
«Όχι», του απάντησε, νιώθοντας τους σφυγμούς της να ανεβαίνουν. «Δεν
είμαι. Αποφάσισα να κάνω μια στάση στο γραφείο μου και να πάρω κάποια
έγγραφα της NASA που ίσως έχουν σχέση με τον PODS. Δεν τα έχω βρει
ακόμα».
«Καλά, κάνε γρήγορα. Θέλω να οργανώσω συνέντευξη Τύπου για το πρωί
και πρέπει να συνεννοηθούμε».
«Σε λίγο θα είμαι εκεί», του είπε.
Ακολούθησε παύση. «Είσαι στο γραφείο σου;» Ξαφνικά ο γερουσιαστής
ακουγόταν μπερδεμένος.
«Ναι. Σε δέκα λεπτά ξεκινάω».
Ξανά παύση. «Εντάξει. Τα λέμε σε λίγο».
Η Γκάμπριελ έκλεισε το τηλέφωνο. Είχε τόσα στο μυαλό της, που δεν
πρόσεξε το δυνατό και χαρακτηριστικό τριπλό χτύπημα του εκκρεμούς λίγα
μέτρα πιο πέρα.
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Ο ΜΑΪΚΛ ΤΟΛΑΝΤ δεν είχε αντιληφθεί ότι η Ρέιτσελ είχε τραυματιστεί,
μέχρι που είδε το αίμα στο μπράτσο της, καθώς την τραβούσε για να
καλυφθούν πίσω από το Triton. Από τη μελαγχολική έκφραση του προσώπου
της κατάλαβε ότι η Ρέιτσελ δεν αισθανόταν πόνο. Αφού τη στήριξε με την
πλάτη στο υποβρύχιο, ο Τόλαντ επέστρεψε για να βρει τον Κόρκι. Ο
αστροφυσικός έτρεχε στο κατάστρωμα, σε κατάσταση αλλοφροσύνης,
προσπαθώντας να φτάσει στο σημείο όπου βρίσκονταν οι άλλοι δύο. Τα μάτια
του είχαν παγώσει από τον τρόμο.
Πρέπει να βρούμε καταφύγιο, σκέφτηκε ο Τόλαντ, που ακόμη δεν είχε
συνειδητοποιήσει απόλυτα τη φρίκη όσων είχε μόλις δει. Ενστικτωδώς το
βλέμμα του στράφηκε στην πολυεπίπεδη γέφυρα που υψωνόταν μπροστά τους.
Οι σκάλες που οδηγούσαν εκεί ήταν ακάλυπτες και η ίδια η γέφυρα ήταν ένα
γυάλινο κουτί — πανεύκολος στόχος από τον αέρα. Θα ήταν αυτοκτονία να
πάνε εκεί, πράγμα που σήμαινε ότι μόνο μία κατεύθυνση απέμενε.
Για μια φευγαλέα στιγμή ο Τόλαντ στράφηκε με ελπίδα στο υποβρύχιο,
προσπαθώντας να σκεφτεί αν θα μπορούσαν να ξεφύγουν υποθαλασσίως,
μακριά από τις σφαίρες.
Παράλογο. To Triton είχε χώρο μόνο για ένα άτομο και η όλη διαδικασία
απαιτούσε δέκα ολόκληρα λεπτά μέχρι να κατεβεί το υποβρύχιο από την
καταπακτή του καταστρώματος στη θάλασσα δέκα μέτρα πιο χαμηλά.
Εξάλλου, χωρίς κατάλληλα φορτισμένες μπαταρίες και συμπιεστές, το
υποβρύχιο θα ήταν άχρηστο.
«Έρχονται πάλι!» φώναξε έντρομος ο Κόρκι δείχνοντας προς τον ουρανό.
Ο Τόλαντ δε σήκωσε καν το κεφάλι. Του έδειξε μια κοντινή μπουκαπόρτα,
από όπου μια αλουμινένια σκάλα οδηγούσε κάτω από το κατάστρωμα. Ο Κόρκι
δε χρειαζόταν παρακάλια. Κρατώντας σκυμμένο το κεφάλι, έτρεξε προς το
άνοιγμα και εξαφανίστηκε στα σκαλιά. Ο Τόλαντ κράτησε γερά τη Ρέιτσελ από
τη μέση και ακολούθησε. Πρόλαβαν να εγκαταλείψουν το κατάστρωμα τη
στιγμή που το ελικόπτερο επέστρεφε, γαζώνοντας το πλοίο με πυρά.
Ο Τόλαντ βοήθησε τη Ρέιτσελ να κατεβεί τη σκάλα για να φτάσει στην
υπερυψωμένη πλατφόρμα στη βάση του πλοίου. Καθώς έφταναν, ένιωσε το
σώμα της να τινάζεται ξαφνικά. Φοβήθηκε ότι είχε χτυπηθεί και γεμάτος
αγωνία γύρισε να κοιτάξει.
Όταν είδε το πρόσωπο της, κατάλαβε ότι κάτι άλλο είχε συμβεί. Ακολούθησε
το τρομοκρατημένο βλέμμα της προς τα κάτω και αμέσως κατάλαβε.
Η Ρέιτσελ στεκόταν ακίνητη τα πόδια της αρνούνταν να κάνουν βήμα.
Κοιτούσε έντρομη τον αλλόκοτο κόσμο που εκτεινόταν από κάτω.
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Λόγω του σχεδιασμού του, το Goya δεν είχε ενιαίο κύτος αλλά ξεχωριστές
καρίνες — ένα γιγαντιαίο καταμαράν. Έχοντας μόλις κατεβεί από το
κατάστρωμα, είχαν βρεθεί σε ένα στενό πέρασμα που κρεμόταν πάνω από το
κενό, ενώ δέκα μέτρα πιο χαμηλά η θάλασσα άφριζε μανιασμένη. Ο θόρυβος
ήταν εκκωφαντικός εδώ, καθώς οι καρίνες μαζί με το κάτω μέρος του
καταστρώματος λειτουργούσαν σαν ηχείο. Ο τρόμος της Ρέιτσελ εντεινόταν
εξαιτίας του ότι οι υποβρύχιοι προβολείς του πλοίου ήταν ακόμη αναμμένοι,
στέλνοντας μια πρασινωπή λάμψη βαθιά μέσα στον ωκεανό ακριβώς κάτω από
το σημείο όπου στεκόταν. Βρέθηκε να κοιτάζει έξι ή εφτά απόκοσμες σιλουέτες
μέσα στο νερό. Τεράστιοι σφυροκέφαλοι καρχαρίες, που κολυμπούσαν κόντρα
στο ρεύμα, κουνώντας ρυθμικά τα σώματα τους αριστερά δεξιά.
Η φωνή του Τόλαντ ακούστηκε στο αφτί της. «Ρέιτσελ, δεν έχεις πρόβλημα.
Κοίτα ευθεία μπροστά. Είμαι ακριβώς πίσω σου». Τα χέρια του την αγκάλιαζαν
από πίσω, προσπαθώντας μαλακά να ξεκολλήσουν τις σφιγμένες γροθιές της
από το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Εκείνη τη στιγμή η Ρέιτσελ είδε μια
πορφυρή σταγόνα αίμα να κυλά από το μπράτσο της και να πέφτει μέσα από το
κιγκλίδωμα. Τα μάτια της ακολούθησαν τη σταγόνα καθώς βουτούσε προς τη
θάλασσα. Παρότι δεν την είδε να πέφτει στο νερό, ήξερε ακριβώς πότε συνέβη
αυτό, γιατί οι σφυροκέφαλοι τινάχτηκαν ταυτόχρονα προς ένα σημείο,
χτυπώντας τις πανίσχυρες ουρές τους, σχηματίζοντας μια δίνη από κατάλευκα
δόντια και σκούρα πτερύγια.
Ενισχυμένοι οσφρητικοί λοβοί στον τελικό τους εγκέφαλο.
Μπορούν να μυριστούν μια σταγόνα αίμα στο ένα μίλι.
«Κοίτα ευθεία μπροστά», επανέλαβε ο Τόλαντ με δυνατή και καθησυχαστική
φωνή. «Είμαι ακριβώς πίσω σου».
Η Ρέιτσελ ένιωσε τώρα τα χέρια του στους γοφούς της να την ωθούν να
προχωρήσει. Βγάζοντας από το μυαλό της το κενό πάνω από το οποίο
βρισκόταν, προχώρησε στο στενό πέρασμα. Από κάποιο σημείο πάνω από τα
κεφάλια τους άκουγε ξανά το βόμβο του ελικοπτέρου. Ο Κόρκι ήταν ήδη
αρκετά μπροστά, και συνέχιζε να προχωράει με αβέβαια βήματα, παραπαίοντας
μεταξύ παραζάλης και πανικού.
«Προχώρησε μέχρι το τελευταίο πόδι, Κόρκι! Κατέβα τις σκάλες!» φώναξε ο
Τόλαντ.
Η Ρέιτσελ καταλάβαινε τώρα πού πήγαιναν. Ίσια μπροστά υπήρχε μια σειρά
από στριφογυριστές κατηφορικές ράμπες. Στο επίπεδο της θάλασσας, ένα στενό
κατάστρωμα εκτεινόταν σαν ράφι κατά μήκος του Goya. Από το κατάστρωμα
αυτό εξείχαν αρκετές μικρές κρεμαστές αποβάθρες, δημιουργώντας μια
μικρογραφία μαρίνας εγκατεστημένης κάτω από το πλοίο. Μια μεγάλη
πινακίδα έγραφε:
ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ
Απροειδοποίητη Ανάδυση Δυτών
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—Τα Σκάφη να Κινούνται Προσεκτικά—
Η Ρέιτσελ μπορούσε μόνο να υποθέσει ότι ο Μάικλ δε σκόπευε να πέσουν
στο νερό. Η ανησυχία της εντάθηκε όταν ο Τόλαντ σταμάτησε μπροστά σε μια
σειρά από μακρόστενα ντουλάπια κατασκευασμένα από δικτυωτό πλέγμα, τα
οποία πλαισίωναν το διάδρομο. Άνοιξε τις πόρτες τους, αποκαλύπτοντας
κρεμασμένες στολές καταδύσεων, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σωσίβια γιλέκα και
ψαροντούφεκα. Πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί, ο Τόλαντ άπλωσε το χέρι του
και άρπαξε ένα πιστόλι φωτοβολίδων. «Πάμε».
Συνέχισαν να προχωρούν.
Αρκετά μέτρα μπροστά τους, ο Κόρκι είχε φτάσει στις στριφογυριστές
ράμπες και ήδη βρισκόταν στα μισά της καθόδου. «Τη βλέπω!» φώναξε, και η
φωνή του ακούστηκε σχεδόν ευτυχισμένη μέσα στη βουή της θάλασσας.
Τι βλέπει; αναρωτήθηκε η Ρέιτσελ, ενώ ο Κόρκι κατέβαινε τρέχοντας στο
στενό διάδρομο. Το μόνο που έβλεπε εκείνη ήταν τα κύματα ενός ωκεανού
γεμάτου καρχαρίες να αφρίζουν επικίνδυνα κοντά. Ο Τόλαντ την παρότρυνε να
συνεχίσει και ξαφνικά η Ρέιτσελ είδε αυτό που είχε ενθουσιάσει τον Κόρκι. Στο
τέρμα της πλατφόρμας καταδύσεων ήταν δεμένη μια μικρή εξωλέμβια. Ο
Κόρκι έτρεξε προς τα εκεί.
Η Ρέιτσελ έμεινε να τον κοιτάζει. Θα ξεφύγουμε από το ελικόπτερο μ' αυτή
την εξωλέμβια;
«Έχει ασύρματο», είπε ο Τόλαντ. «Αν καταφέρουμε να απομακρυνθούμε
αρκετά από τις παρεμβολές του ελικοπτέρου...»
Η Ρέιτσελ δεν άκουσε τίποτα περισσότερο. Μόλις είχε δει κάτι που έκανε το
αίμα της να παγώσει. «Πολύ αργά», είπε βραχνά, τεντώνοντας το τρεμάμενο
χέρι της.
Είμαστε τελειωμένοι.
Όταν ο Τόλαντ γύρισε, κατάλαβε αμέσως ότι όλα είχαν τελειώσει.
Στην πέρα άκρη του πλοίου, σαν δράκος που βγάζει το κεφάλι του από μια
σπηλιά, το μαύρο ελικόπτερο είχε κατεβεί χαμηλά και τώρα ήταν στραμμένο
προς το μέρος τους. Για μια στιγμή ο Τόλαντ φαντάστηκε ότι το αεροσκάφος
θα έπεφτε πάνω τους, πετώντας από το μέσο του πλοίου. Όμως το Kiowa
άρχισε να αλλάζει γωνία, σημαδεύοντας το στόχο του.
Ο Τόλαντ ακολούθησε με το βλέμμα την κατεύθυνση των πολυβόλων. Όχι!
Γονατισμένος δίπλα στην εξωλέμβια, ο Κόρκι προσπαθούσε να λύσει τα
σκοινιά. Σήκωσε το κεφάλι του τη στιγμή που τα πολυβόλα στο κάτω μέρος
του ελικοπτέρου άρχισαν να ξερνάνε φωτιά. Ο Κόρκι τινάχτηκε σαν να είχε
χτυπηθεί. Αλλόφρων, πεσμένος στα τέσσερα, βούτηξε στη βάρκα και ξάπλωσε
για να καλυφθεί. Τα πολυβόλα σταμάτησαν. Ο Τόλαντ είδε τον Κόρκι να
σέρνεται όλο και πιο βαθιά στην εξωλέμβια. Η γάμπα του δεξιού του ποδιού
ήταν ματωμένη. Σκυμμένος πίσω από το ταμπλό, ο Κόρκι άπλωσε το χέρι του
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και ψαχούλεψε την κονσόλα μέχρι που τα δάχτυλα του βρήκαν το κλειδί. Η
διακοσοπενηντάρα Mercury βρυχήθηκε.
Την επόμενη στιγμή φάνηκε μια ακτίνα λέιζερ, που ξεκινούσε από το ρύγχος
του ελικοπτέρου και σημάδευε την εξωλέμβια, δείχνοντας το στόχο του
επόμενου πυραύλου.
Ο Τόλαντ αντέδρασε ενστικτωδώς, σημαδεύοντας με το μόνο όπλο που είχε.
Το πιστόλι φωτοβολίδων που κρατούσε έβγαλε ένα σφυριχτό ήχο μόλις
πάτησε τη σκανδάλη, και μια εκτυφλωτική γραμμή διέγραψε οριζόντια τροχιά
κάτω από το πλοίο, κατευθείαν προς το ελικόπτερο. Ο Τόλαντ όμως είχε την
αίσθηση ότι είχε αργήσει να αντιδράσει. Τη στιγμή που η φωτοβολίδα απείχε
ελάχιστα από τα τζάμια του πιλοτηρίου, ο εκτοξευτής πυραύλων στο κάτω
μέρος της ατράκτου πυροδοτήθηκε, βγάζοντας μια δυνατή λάμψη. Καθώς ο
πύραυλος εκτοξευόταν, το αεροσκάφος έστριψε απότομα και σηκώθηκε ψηλά
για να αποφύγει τη φωτοβολίδα.
«Πρόσεχε!» ούρλιαξε ο Τόλαντ, παρασύροντας μαζί του τη Ρέιτσελ, καθώς
πηδούσε στο στενό διάδρομο.
Ο πύραυλος αστόχησε, περνώντας ξυστά δίπλα από τον Κόρκι, ερχόμενος
κατά μήκος του Goya, και τελικά καρφώθηκε στη βάση του πλωτήρα, δέκα
μέτρα κάτω από τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ.
Η έκρηξη έφερνε στο μυαλό σκηνές της Αποκάλυψης. Από τη βάση του
πλωτήρα ξεπήδησαν φλόγες και υδάτινες στήλες ορθώθηκαν. Ο αέρας γέμισε
από παραμορφωμένα μεταλλικά κομμάτια, που έπεσαν σαν βροχή στο
διάδρομο από κάτω τους. Τα μεταλλικά τμήματα του στηρίγματος άρχισαν να
τρίζουν ανατριχιαστικά, καθώς το πλοίο μετατοπιζόταν, αναζητώντας την
ισορροπία του, ελαφρούς προς το πλάι.
Καθώς σκόρπιζε ο καπνός, ο Τόλαντ διαπίστωσε ότι μία από τις τέσσερις
βασικές δοκούς στήριξης του Goya είχε υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα ισχυρά
ρεύματα περνούσαν ανεμπόδιστα πάνω από τον πλωτήρα, απειλώντας να τον
αποκολλήσουν. Η στριφογυριστή σκάλα που οδηγούσε στο κάτω κατάστρωμα
έμοιαζε να κρέμεται από μια κλωστή.
«Έλα!» ούρλιαξε ο Τόλαντ, σπρώχνοντας τη Ρέιτσελ προς τη σκάλα. Πρέπει
να κατεβούμε!
Δεν πρόλαβαν όμως. Η σκάλα υποχώρησε μ' έναν απότομο κρότο,
αποσπάστηκε από την κατεστραμμένη δοκό και τσακίστηκε στη θάλασσα.
Πάνω από το πλοίο, ο Δέλτα-Ένα πάλεψε με τα χειριστήρια του Kiowa και
κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο του ελικοπτέρου. Έχοντας τυφλωθεί
στιγμιαία από τη φωτοβολίδα που ήρθε προς το μέρος τους, αντέδρασε
ενστικτωδώς και ανέβασε το ελικόπτερο, με αποτέλεσμα ο πύραυλος Hellfire
να αστοχήσει. Βλαστημώντας, έφερε το αεροσκάφος πάνω από την πλώρη και
ετοιμαζόταν να κατεβεί ξανά να ολοκληρώσει την αποστολή του.
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Εξοντώστε όλους τους επιβάτες. Οι διαταγές του ελεγκτή ήταν σαφείς.
«Σκατά! Κοίτα!» φώναξε ο Δέλτα-Δύο από το πίσω κάθισμα, δείχνοντας έξω
από το παράθυρο. «Εξωλέμβια!»
Ο Δέλτα-Ένα γύρισε και είδε μια εξωλέμβια Crestliner να απομακρύνεται με
μεγάλη ταχύτητα από το Goya και να χάνεται στο σκοτάδι.
Έπρεπε να πάρει μια απόφαση.

114
ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ του Κόρκι έσφιξαν το πηδάλιο του Crestliner
Phantom 2100 καθώς η εξωλέμβια αναπηδούσε στα κύματα. Έσπρωξε μπροστά
με δύναμη το μοχλό του γκαζιού, προσπαθώντας να πάρει από τον κινητήρα τη
μέγιστη ταχύτητα. Τότε ήταν που αισθάνθηκε τον έντονο πόνο. Κοίταξε προς
τα κάτω και είδε το δεξί του πόδι να αιμορραγεί ακατάσχετα. Αμέσως ένιωσε
να ζαλίζεται.
Πιάστηκε από το τιμόνι και μισοσηκώθηκε. Γύρισε και κοίταξε προς το
Goya, ελπίζοντας να τον ακολουθήσει το ελικόπτερο. Με τον Τόλαντ και τη
Ρέιτσελ εγκλωβισμένους ψηλά στο στενό πέρασμα, ο Κόρκι δεν είχε τη
δυνατότητα να τους φτάσει. Είχε υποχρεωθεί να πάρει μια γρήγορη απόφαση.
Διαίρει και βασίλευε.
Ήξερε ότι αν μπορούσε να παρασύρει το ελικόπτερο αρκετά μακριά από το
Goya, ίσως ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ να κατάφερναν να καλέσουν σε βοήθεια.
Δυστυχώς, καθώς στράφηκε να κοιτάξει το φωτισμένο πλοίο, ο Κόρκι είδε το
ελικόπτερο εκεί, σαν να μην μπορούσε να αποφασίσει τι να κάνει.
Άντε, μπάσταρδοι! Ακολουθήστε με!
Όμως το ελικόπτερο δεν τον ακολούθησε. Αντίθετα, έστριψε πάνω από την
πρύμνη του Goya, ευθυγραμμίστηκε και ακούμπησε στο ελικοδρόμιο. Όχι! Ο
Κόρκι παρακολούθησε με φρίκη, συνειδητοποιώντας τώρα ότι είχε αφήσει τον
Τόλαντ και τη Ρέιτσελ αβοήθητους στα χέρια των δολοφόνων.
Ήξερε ότι τα πάντα πλέον εξαρτιόνταν από αυτόν. Έπρεπε να καλέσει σε
βοήθεια. Έψαξε στην κονσόλα και βρήκε τον ασύρματο. Άνοιξε το διακόπτη
λειτουργίας. Τίποτα. Κανένα φωτάκι. Κανένα σήμα. Ανέβασε στο τέρμα τον
ήχο. Τίποτα. Έλα λοιπόν! Άφησε το τιμόνι και γονάτισε για να δει τι συμβαίνει.
Το πόδι του πονούσε φρικτά καθώς έσκυβε. Τα μάτια του εστίασαν στον
ασύρματο. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Η κονσόλα είχε
χτυπηθεί από σφαίρες και ο ασύρματος είχε γίνει κομμάτια. Από το μπροστινό
μέρος κρέμονταν κάτι καλώδια. Έμεινε να κοιτάζει, ανήμπορος να αντιδράσει...
Την τύχη μου...
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Νιώθοντας εντελώς αδύναμος, ο Κόρκι ξανασηκώθηκε, προσπαθώντας να
φανταστεί τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Μόλις γύρισε να κοιτάξει κατά
το Goya, πήρε την απάντηση του. Δύο οπλισμένοι στρατιώτες πήδηξαν από το
ελικόπτερο στο κατάστρωμα. Ύστερα το αεροσκάφος άφησε το πλοίο και
στράφηκε προς την κατεύθυνση του, ακολουθώντας τον με τη μέγιστη
ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει.
Ο Κόρκι ένιωσε να καταρρέει. Διαίρει και βασίλευε. Προφανώς δεν ήταν ο
μόνος που είχε αυτή τη φαεινή ιδέα απόψε.
Καθώς ο Δέλτα-Τρία διέσχιζε το κατάστρωμα και πλησίαζε στη ράμπα που
οδηγούσε στο κάτω κατάστρωμα, άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει από κάποιο
σημείο χαμηλά. Στράφηκε και έκανε νόημα στον Δέλτα-Δύο ότι θα κατέβαινε
να το ελέγξει. Ο σύντροφος του ένευσε, παραμένοντας πίσω για να καλύπτει το
πάνω κατάστρωμα. Οι δύο άντρες θα μπορούσαν να παραμείνουν σε
επικοινωνία μέσω των φορητών ασυρμάτων τους με μηχανισμό
κρυπτογράφησης· το σύστημα παρεμβολών του Kiowa άφηνε μία συχνότητα
ελεύθερη για την επικοινωνία του πληρώματος του.
Κρατώντας σφιχτά το κοντόκαννο πολυβόλο του, ο Δέλτα-Τρία κινήθηκε
αθόρυβα στη ράμπα που οδηγούσε κάτω. Με την εμπειρία εκπαιδευμένου
δολοφόνου, άρχισε να κατεβαίνει με το όπλο προτεταμένο.
Η κλίση της ράμπας δεν πρόσφερε ευρύ πεδίο ορατότητας και ο Δέλτα-Τρία
έσκυψε για να βλέπει καλύτερα. Άκουγε καθαρότερα τις φωνές τώρα. Συνέχισε
να κατεβαίνει. Στα μισά της σκάλας μπόρεσε να δει το στριφογυριστό
λαβύρινθο από διαδρόμους που υπήρχαν στο κάτω μέρος του Goya. Οι φωνές
δυνάμωναν.
Τότε την είδε. Στα μισά του διαδρόμου που διέσχιζε κατά μήκος το πλοίο, η
Ρέιτσελ Σέξτον ήταν σκυμμένη πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα και
φώναζε απελπισμένα το όνομα του Μάικλ Τόλαντ κοιτάζοντας το νερό.
Ο Τόλαντ έπεσε στη θάλασσα; Μήπως με την έκρηξη;
Αν είχε συμβεί αυτό, το έργο του Δέλτα-Τρία θα ήταν ακόμη πιο εύκολο. Το
μόνο που χρειαζόταν ήταν να προχωρήσει ένα δυο μέτρα πιο κάτω για να έχει
ελεύθερο οπτικό πεδίο ώστε να πυροβολήσει. Παιχνιδάκι. Η μόνη αόριστη
ανησυχία του ήταν ότι η Ρέιτσελ στεκόταν κοντά σε ένα ανοιχτό ντουλάπι όπου
φυλασσόταν ο εξοπλισμός των δυτών, πράγμα που σήμαινε ότι ίσως είχε
κάποιο όπλο —ψαροντούφεκο ή κάτι τέτοιο—, αν και τίποτα δε θα μπορούσε
να συγκριθεί με το πολυβόλο του. Σίγουρος ότι είχε τον έλεγχο της
κατάστασης, ο Δέλτα-Τρία έστρεψε το όπλο του στη Ρέιτσελ και έκανε άλλο
ένα βήμα. Λίγο ακόμη και θα φαινόταν ολόκληρη. Σήκωσε το όπλο.
Ένα βήμα ακόμη.
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Με την άκρη του ματιού του έπιασε μια γρήγορη κίνηση από κάτω του. Ο
Δέλτα-Τρία ένιωσε περισσότερο έκπληξη παρά φόβο όταν έσκυψε το κεφάλι
και είδε τον Μάικλ Τόλαντ να τινάζει ένα αλουμινένιο κοντάρι προς τα πόδια
του. Παρότι ο Δέλτα-Τρία είχε αιφνιδιαστεί, του ήρθε να γελάσει με την
ανόητη προσπάθεια του Τόλαντ να του βάλει τρικλοποδιά.
Τότε ένιωσε την άκρη του κονταριού να αγγίζει τη φτέρνα του.
Ένιωσε ένα φρικτό πόνο να διατρέχει ολόκληρο το σώμα του τη στιγμή που
το δεξί του πέλμα τιναζόταν από κάτω του με τρομακτική δύναμη. Έχοντας
χάσει την ισορροπία του, ο Δέλτα-Τρία παραπάτησε και κατρακύλησε στις
σκάλες. Το πολυβόλο του αναπήδησε στη ράμπα και έπεσε στο κενό, ενώ ο
ίδιος σωριαζόταν καταγής. Σφαδάζοντας, διπλώθηκε στα δυο για να σφίξει το
δεξί του πέλμα, όμως δεν υπήρχε τίποτα εκεί.
Ο Τόλαντ βρέθηκε στη στιγμή πάνω από τον άντρα, κρατώντας σφιχτά το
αλουμινένιο κοντάρι που κάπνιζε. Στην άκρη του κονταριού, που είχε μήκος
ενάμισι μέτρου, ήταν τοποθετημένο ένα φυσίγγιο καραμπίνας με δωδεκαριά
σκάγια που εκπυρσοκροτούσε με την πίεση και χρησιμοποιούνταν από τους
δύτες για αυτοάμυνα σε περίπτωση που δέχονταν επίθεση από καρχαρία. Ο
Τόλαντ είχε βάλει ένα δεύτερο φυσίγγιο στην άκρη του κονταριού και είχε
στρέψει την οπλισμένη άκρη που ακόμη κάπνιζε στο μήλο του Αδάμ του άντρα,
ο οποίος κείτονταν ανάσκελα, σαν να είχε παραλύσει, κοιτάζοντας τον Τόλαντ
με μια έκφραση ανάμεικτης οργής και αγωνίας.
Η Ρέιτσελ ήρθε τρέχοντας ανηφορίζοντας το διάδρομο. Το σχέδιο ήταν να
πάρει το πολυβόλο του επιτιθέμενου, όμως δυστυχώς το όπλο είχε καταλήξει
στον ωκεανό.
Ο ασύρματος στη ζώνη του άντρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκε. Η φωνή που
ακούστηκε θύμιζε ρομπότ. «Δέλτα-Τρία; Απάντησε. Άκουσα πυροβολισμό».
Ο Δέλτα-Τρία δεν επιχείρησε να απαντήσει.
Η φωνή ακούστηκε ξανά. «Δέλτα-Τρία; Επιβεβαίωσε. Χρειάζεσαι κάλυψη;»
Σχεδόν ταυτόχρονα ακούστηκε μια δεύτερη φωνή. Ήταν κι εκείνη
ρομποτική, όμως ξεχώριζε από τον ήχο του ελικοπτέρου που ακούγονταν στο
βάθος. «Δέλτα-Ένα εδώ», είπε ο πιλότος. «Καταδιώκω το σκάφος που επιχειρεί
να διαφύγει. Δέλτα-Τρία, επιβεβαίωσε. Τραυματίστηκες; Χρειάζεσαι κάλυψη;»
Ο Τόλαντ πίεσε το κοντάρι στο λαιμό του άντρα. «Πες στο ελικόπτερο να
αφήσει ήσυχη την εξωλέμβια. Αν σκοτώσουν το φίλο μου, πέθανες».
Ο άντρας μόρφασε από τον πόνο καθώς έφερνε τον πομποδέκτη στα χείλη
του. Κοίταξε τον Τόλαντ ίσια στα μάτια καθώς πίεσε το πλήκτρο για να
μιλήσει. «Δέλτα-Τρία εδώ. Είμαι καλά. Καταστρέψτε το σκάφος που επιχειρεί
να διαφύγει».
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115
Η ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΣ επέστρεψε στο λουτρό του Σέξτον και ετοιμάστηκε να
σκαρφαλώσει για να βγει από το γραφείο του. Το τηλεφώνημα του
γερουσιαστή της είχε προκαλέσει ανησυχία. Είχε κομπιάσει φανερά όταν του
είπε ότι βρισκόταν στο γραφείο της, σαν εκείνος να ήξερε με κάποιο τρόπο ότι
του έλεγε ψέματα. Ανεξάρτητα από αυτό, είχε αποτύχει να μπει στον
υπολογιστή του Σέξτον και τώρα δεν ήταν σίγουρη ποια έπρεπε να είναι η
επόμενη κίνηση της. Ο Σέξτον περιμένει.
Καθώς σκαρφάλωνε στο νιπτήρα έτοιμη να πιαστεί από την ψευδοροφή για
να φύγει, άκουσε κάτι μεταλλικό να αναπηδά στο πάτωμα. Κοίταξε προς τα
κάτω και εκνευρίστηκε βλέποντας ότι είχε ρίξει ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα
του Σέξτον, που φαίνεται ότι ήταν αφημένα στο χείλος του νιπτήρα.
Ν' αφήνεις τα πράγματα ακριβώς όπως τα βρίσκεις.
Κατέβηκε, πήρε τα μανικετόκουμπα από το πάτωμα και τα ακούμπησε στο
νιπτήρα. Όπως πήγε να σκαρφαλώσει ξανά, κοντοστάθηκε και το βλέμμα της
έπεσε στα μανικετόκουμπα. Οποιαδήποτε άλλη νύχτα, η Γκάμπριελ θα τα είχε
αγνοήσει, όμως απόψε το μονόγραμμα της τράβηξε την προσοχή. Όπως τα
περισσότερα αντικείμενα με το μονόγραμμα του Σέξτον, είχαν δυο γράμματα
που συμπλέκονταν. ΣΣ. Η Γκάμπριελ θυμήθηκε τον προηγούμενο κωδικό
πρόσβασης του Σέξτον: ΓΣΣ. Έφερε στο μυαλό της το ημερολόγιο...
ΠΡΟΤΗΠ... και τις εικόνες του Λευκού Οίκου να εναλλάσσονται στην οθόνη
του υπολογιστή, με την αισιόδοξη πρόβλεψη να περνάει αδιάκοπα από πάνω
τους.
Σέντζγουικ Σέξτον, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών... Σέντζγουικ
Σέξτον, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών... Σέντζγουικ Σέξτον...
Η Γκάμπριελ έμεινε ακίνητη για μια στιγμή και αναρωτήθηκε: Είναι δυνατό
να έχει τόση αυτοπεποίθηση;
Γνωρίζοντας ότι θα χρειαζόταν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να το
ανακαλύψει, γύρισε γρήγορα στο γραφείο του Σέξτον, στάθηκε μπροστά στον
υπολογιστή και πληκτρολόγησε τον κωδικό πρόσβασης με τα οχτώ γράμματα.
ΠΡΟΤΗΠΣΣ
Αμέσως εμφανίστηκε το κεντρικό μενού.
Η Γκάμπριελ δεν πίστευε στα μάτια της.
Ποτέ μην υποτιμάς το εγώ ενός πολιτικού.
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Ο ΚΟΡΚΙ ΜΑΡΛΙΝΣΟΝ δεν κρατούσε πια το τιμόνι της εξωλέμβιας καθώς
η Crestliner Phantom έσκιζε τα κύματα μέσα στη νύχτα. Ήξερε ότι το σκάφος
θα ταξίδευε σε ευθεία γραμμή είτε ήταν εκείνος στο τιμόνι είτε όχι. Η πορεία με
τη μικρότερη, αντίσταση...
Βρισκόταν στο πίσω μέρος του σκάφους που αναπηδούσε, προσπαθώντας να
δει τι ζημιά είχε γίνει στο πόδι του. Μια σφαίρα τον είχε βρει στο εμπρός μέρος
της γάμπας, περνώντας ξυστά από την κνήμη του. Δεν υπήρχε τραύμα εξόδου
στο πίσω μέρος, οπότε κατάλαβε ότι η σφαίρα πρέπει να ήταν ακόμη
σφηνωμένη στο πόδι του. Έψαξε τριγύρω να βρει κάτι για να σταματήσει την
αιμορραγία, όμως δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να του χρησιμεύσει,
μόνο κάτι βατραχοπέδιλα, μια μάσκα και δύο σωσίβια. Πουθενά κουτί πρώτων
βοηθειών. Απελπισμένος ο Κόρκι άνοιξε μια μικρή εργαλειοθήκη και βρήκε
μερικά κατσαβίδια, στουπιά, μονωτική ταινία, λάδι για τον κινητήρα και άλλα
τέτοια. Κοίταξε το ματωμένο πόδι του και αναρωτήθηκε πόσο μακριά έπρεπε
να φτάσει για να βρεθεί έξω από τα λημέρια των καρχαριών.
Πολύ πιο μακριά από εδώ.
Ο Δέλτα-Ένα πετούσε το Kiowa χαμηλά πάνω από τον ωκεανό, καθώς
ερευνούσε στο σκοτάδι για το ταχύπλοο που είχε φύγει από το Goya.
Θεωρώντας ότι η εξωλέμβια θα κατευθυνόταν προς τη στεριά και θα
επιχειρούσε να απομακρυνθεί όσο το δυνατό ταχύτερα από το πλοίο, ο ΔέλταΈνα είχε ακολουθήσει την αρχική της πορεία, καθώς άφηνε πίσω της το Goya.
Θα έπρεπε να την έχω φτάσει ήδη.
Κανονικά, θα μπορούσε εύκολα να εντοπίσει το σκάφος χρησιμοποιώντας το
ραντάρ του, όμως εφόσον το σύστημα εκπομπής παρεμβολών του Kiowa
κάλυπτε με θερμικό θόρυβο μια ακτίνα αρκετών μιλίων, το ραντάρ του ήταν
άχρηστο. Δεν είχε τη δυνατότητα να κλείσει το σύστημα παρεμβολών πριν τον
ενημερώσουν ότι οι στόχοι στο Goya είχαν εξοντωθεί. Κανένα σήμα κινδύνου
δε θα εκπεμπόταν απόψε από το Goya.
Το μυστικό του μετεωρίτη θα πεθάνει. Εδώ και τάρα.
Ευτυχώς ο Δέλτα-Ένα είχε και άλλο τρόπο εντοπισμού του σκάφους. Με
φόντο αυτό το παράξενο φαινόμενο των θερμών ρευμάτων, το να
προσδιοριστεί με ακρίβεια το θερμικό αποτύπωμα του ταχύπλοου ήταν απλή
υπόθεση. Έθεσε σε λειτουργία το θερμικό ανιχνευτή του. Ο ωκεανός γύρω του
είχε μια ωραιότατη θερμοκρασία τριάντα πέντε βαθμών Κελσίου. Το καλό ήταν
ότι ένας κινητήρας διακοσίων πενήντα ίππων που λειτουργούσε στο φουλ
ανέπτυσσε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες.
Το πόδι και το πέλμα του Κόρκι Μάρλινσον είχαν μουδιάσει.
Μην ξέροντας τι άλλο να κάνει, είχε σκουπίσει την τραυματισμένη γάμπα
του με το στουπί και είχε τυλίξει την πληγή πολλές φορές με μονωτική ταινία.
Μέχρι να τελειώσει η ταινία, η γάμπα του, από τον αστράγαλο μέχρι το γόνατο,
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είχε φασκιωθεί σε ένα σφιχτό ασημί νάρθηκα. Η αιμορραγία είχε σταματήσει,
αν και τόσο τα ρούχα όσο και τα χέρια του ήταν ακόμη μέσα στο αίμα.
Καθισμένος στο δάπεδο της εξωλέμβιας, ο Κόρκι δεν μπορούσε να
καταλάβει γιατί δεν τον είχε βρει ακόμη το ελικόπτερο. Ανασηκώθηκε και
κοίταξε τον ορίζοντα πίσω του, περιμένοντας να δει το Goya στο βάθος και το
ελικόπτερο να πλησιάζει. Παραδόξως δεν είδε τίποτα από τα δύο. Τα φώτα του
Goya είχαν χαθεί. Σίγουρα δεν είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ — ή μήπως ναι;
Ξαφνικά αισθάνθηκε αισιόδοξος ότι ίσως είχε καταφέρει να ξεφύγει. Ίσως
τον είχαν χάσει μέσα στο σκοτάδι. Ίσως κατάφερνε να φτάσει στην ακτή!
Τότε μόνο παρατήρησε ότι τα απόνερα του σκάφους του δε σχημάτιζαν
ευθεία γραμμή. Μάλλον σχημάτιζαν καμπύλη, σαν η εξωλέμβια να κινούνταν
σε τόξο και όχι σε ευθεία. Απορημένος, έστρεψε το κεφάλι του για να
ακολουθήσει την καμπύλη των απόνερων, υπολογίζοντας ότι διέγραφε ένα
τεράστιο τόξο στον ωκεανό. Την επόμενη στιγμή το είδε.
To Goya βρισκόταν ακριβώς στα αριστερά του, λιγότερο από μισό μίλι
μακριά. Ο Κόρκι συνειδητοποίησε με φρίκη το λάθος του, αλλά ήταν πολύ
αργά. Καθώς δεν υπήρχε κανείς στο τιμόνι, η πλώρη του σκάφους
ακολουθούσε συνεχώς την κατεύθυνση του ισχυρού ρεύματος, την κυκλική ροή
που προκαλούσε το μεγανέφος. Κινούμαι σε ένα μεγάλο γαμημένο κύκλο!
Είχε γυρίσει εκεί απ' όπου ξεκίνησε.
Ξέροντας ότι βρισκόταν ακόμη μέσα στο γεμάτο καρχαρίες μεγανέφος,
θυμήθηκε την τρομερή περιγραφή του Τόλαντ. Ενισχυμένοι οσφρητικοί λοβοί
στον τελικό τους εγκέφαλο... Οι σφυροκέφαλοι μπορούν να μυριστούν μια
σταγόνα αίμα στο ένα μίλι. Ο Κόρκι κοίταξε τη φασκιωμένη γάμπα του και τα
ματωμένα χέρια του.
Το ελικόπτερο θα τον εντόπιζε σύντομα.
Σκίζοντας τα ματωμένα ρούχα του, σύρθηκε γυμνός μέχρι την πρύμνη.
Γνωρίζοντας ότι κανένας καρχαρίας δε θα μπορούσε να προλάβει την
εξωλέμβια, ξεπλύθηκε όσο καλύτερα μπορούσε στα απόνερα που τινάζονταν με
δύναμη.
Μια σταγόνα αίμα...
Όταν σηκώθηκε όρθιος, ολόγυμνος μέσα στη νύχτα, ήξερε ότι μόνο ένα
πράγμα τού έμενε να κάνει. Είχε διαβάσει κάποτε ότι τα ζώα μαρκάρουν την
περιοχή τους με τα ούρα τους, επειδή το ουρικό οξύ είναι το υγρό με την
ισχυρότερη οσμή από όλες τις εκρίσεις του σώματος.
Ισχυρότερη από τη μυρωδιά του αίματος, ήλπιζε ο Κόρκι. Ευχόμενος να είχε
πιει μερικές μπίρες απόψε, ανέβασε το τραυματισμένο του πόδι στην κουπαστή
και προσπάθησε να ουρήσει πάνω στη μονωτική ταινία. Άντε! Περίμενε.
Τίποτα δε συγκρίνεται με την πίεση που νιώθεις όταν πρέπει να κατουρήσεις
ενώ σε καταδιώκει ένα ελικόπτερο.
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Τελικά τα κατάφερε. Ούρησε πάνω στη μονωτική ταινία, μουσκεύοντας τη
για τα καλά. Έπειτα στράγγιξε την κύστη του πάνω σε ένα στουπί, με το οποίο
έτριψε ολόκληρο το σώμα του. Πολύ ευχάριστο.
Στο σκοτεινό ουρανό εμφανίστηκε μια κόκκινη ακτίνα λέιζερ, πέφτοντας υπό
γωνία πάνω του σαν γυαλιστερή λεπίδα τεράστιας λαιμητόμου. Το ελικόπτερο
εμφανίστηκε από το πουθενά ο πιλότος του μάλλον είχε αιφνιδιαστεί από το
γεγονός ότι ο Κόρκι είχε επιστρέψει στο Goya.
Ο Κόρκι φόρεσε γρήγορα ένα σωσίβιο και πήγε στην πρύμνη του ταχύπλοου.
Στο λεκιασμένο με αίμα δάπεδο του σκάφους, μόλις ενάμισι μέτρο από το
σημείο όπου στεκόταν, εμφανίστηκε μια φωτεινή κόκκινη κουκκίδα.
Ήταν ώρα.
Στο Goya ο Μάικλ Τόλαντ δεν είδε την εξωλέμβια να τυλίγεται στις φλόγες
και να τινάζεται στον αέρα σαν μπάλα από φωτιά και καπνό. Άκουσε όμως την
έκρηξη.
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ΣTH ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ τέτοια ώρα επικρατούσε συνήθως ησυχία, όμως η
απρόσμενη εμφάνιση του Προέδρου, που είχε φτάσει κατεπειγόντως με το
μπουρνούζι και τις παντόφλες, είχε υποχρεώσει τους συνεργάτες του και το
προσωπικό υπηρεσίας να αφήσουν τα κρεβάτια των σπιτιών τους και τους
κοιτώνες του κτιρίου.
«Δεν μπορώ να τη βρω, κύριε Πρόεδρε», έλεγε ένας νεαρός βοηθός,
ακολουθώντας τον βιαστικά στο Οβάλ Γραφείο. Είχε ψάξει παντού. «Η κυρία
Τεντς δεν απαντάει ούτε στο βομβητή ούτε στο κινητό της».
Ο Πρόεδρος έδειχνε εξοργισμένος. «Κοίταξες στο...»
«Έχει φύγει από το κτίριο, κύριε Πρόεδρε», του ανακοίνωσε ένας άλλος
βοηθός, που κατέφθασε στο προεδρικό γραφείο. «Υπέγραψε στο βιβλίο εξόδου
πριν από μία ώρα. Πιστεύουμε ότι ίσως πήγε στο NRO. Μία από τις
τηλεφωνήτριες λέει ότι η κυρία Τεντς μίλησε με το διευθυντή Πίκερινγκ
απόψε».
«Με τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ;» Ο Πρόεδρος τα 'χάσε. Η Τεντς και ο
Πίκερινγκ κάθε άλλο παρά καλές σχέσεις είχαν. «Του τηλεφωνήσατε;»
«Ούτε εκείνος απαντάει, κύριε Πρόεδρε. Το τηλεφωνικό κέντρο του NRO
δεν μπορεί να τον εντοπίσει. Λένε ότι το κινητό του Πίκερινγκ δεν καλεί καν.
Είναι σαν να εξαφανίστηκε από προσώπου γης».
Ο Χέρνεϊ κοίταξε για λίγο τους συνεργάτες του απορημένος και ύστερα πήγε
στο μπαρ και έβαλε ένα ποτήρι μπέρμπον. Τη στιγμή που έφερνε το ποτήρι στα
χείλη του, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας μπήκε τρέχοντας στο
γραφείο.
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«Κύριε Πρόεδρε. Δεν είχα σκοπό να σας ξυπνήσω, όμως πρέπει να σας
πληροφορήσω ότι ένα αυτοκίνητο δέχτηκε βομβιστική επίθεση απόψε στο
Μνημείο Ρούζβελτ».
«Τι πράγμα;» Ο Χέρνεϊ παραλίγο να ρίξει το ποτήρι στο πάτωμα. «Πότε;»
«Πριν από μία ώρα». Το πρόσωπο του ήταν συννεφιασμένο. «Το FBI μόλις
επιβεβαίωσε την ταυτότητα του θύματος...»
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Το ΠΟΔΙ του Δέλτα-Τρία πονούσε φρικτά. Αισθανόταν σαν να αιωρούνταν
σε έναν κόσμο παραισθήσεων. Αυτός είναι ο θάνατος; Προσπάθησε να κινηθεί,
όμως ήταν σαν να είχε παραλύσει και με δυσκολία μπορούσε να ανασάνει. Το
μόνο που έβλεπε ήταν θολά σχήματα. Το μυαλό του πήγε πίσω, θυμήθηκε την
έκρηξη της εξωλέμβιας στη θάλασσα, το οργισμένο βλέμμα του Μάικλ Τόλαντ
καθώς στεκόταν από πάνω του, κρατώντας το κοντάρι με το φυσίγγιο στο λαιμό
του.
Σίγουρα ο Τόλαντ με σκότωσε.
Και όμως, ο ανυπόφορος πόνος στο δεξί πόδι του Δέλτα-Τρία τού έλεγε ότι
κάθε άλλο παρά νεκρός ήταν. Σιγά σιγά θυμήθηκε. Ακούγοντας την έκρηξη της
εξωλέμβιας, ο Τόλαντ έβγαλε μια κραυγή οδύνης και οργής για το χαμένο του
φίλο. Ύστερα, στρέφοντας το μανιασμένο βλέμμα του στον Δέλτα-Τρία,
σήκωσε το κοντάρι σαν να ετοιμαζόταν να το καρφώσει στο λαιμό του άντρα.
Ενώ κρατούσε ψηλά το όπλο, φάνηκε να διστάζει, σαν να τον εμπόδιζε η ηθική
του. Παλεύοντας με την άγρια μανία και τους φραγμούς του, ο Τόλαντ τράβηξε
απότομα το κοντάρι από το λαιμό του και κατέβασε με δύναμη την μπότα του
στο σακατεμένο πόδι του Δέλτα-Τρία.
Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν ο Δέλτα-Τρία ήταν να κάνει εμετό
σφαδάζοντας από τον πόνο, ενώ ολόκληρος ο κόσμος χανόταν σε μια σκοτεινή
παραζάλη. Τώρα άρχιζε να συνέρχεται, χωρίς να μπορεί να υποθέσει πόση ώρα
ήταν αναίσθητος. Ένιωσε τα χέρια του δεμένα πίσω από την πλάτη του με έναν
κόμπο τόσο σφιχτό, που μόνο ναυτικός θα μπορούσε να τον έχει κάνει. Τα
πόδια του ήταν επίσης ακινητοποιημένα, λυγισμένα προς τα πίσω και δεμένα
στους καρπούς, υποχρεώνοντας το σώμα του να κυρτώσει σε ένα ανάποδο
τόξο, ανήμπορο να κάνει την παραμικρή κίνηση. Προσπάθησε να φωνάξει
βοήθεια, αλλά δε βγήκε κανένας ήχος. Το στόμα του ήταν φιμωμένο με κάτι.
Ο Δέλτα-Τρία δεν μπορούσε να φανταστεί τι συνέβαινε. Εκείνη τη στιγμή
ένιωσε το δροσερό αέρα και είδε τα δυνατά φώτα. Συνειδητοποίησε ότι
βρισκόταν στο κυρίως κατάστρωμα του Goya. Προσπάθησε να στρέψει το
σώμα του για να αναζητήσει βοήθεια και βρέθηκε μπροστά σε ένα τρομακτικό
θέαμα: το είδωλο του, κυρτωμένο και παραμορφωμένο, στον ανακλαστικό θόλο
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από πλεξιγκλάς του βαθυσκάφους του Goya. To υποβρύχιο κρεμόταν ακριβώς
μπροστά του, και ο Δέλτα-Τρία συνειδητοποίησε ότι ήταν ξαπλωμένος πάνω σε
μια γιγάντια μπουκαπόρτα στο κατάστρωμα. Η σκέψη αυτή, όσο φοβερή κι αν
ήταν, δε συγκρινόταν καν με την ταραχή που του προκάλεσε ένα βασικότερο
ερώτημα.
Αν εγώ είμαι στο κατάστρωμα... τότε που βρίσκεται ο Δέλτα-Δύο;
Ο Δέλτα-Δύο είχε αρχίσει να ανησυχεί.
Παρότι ο σύντροφος του του είχε μιλήσει στον ασύρματο και του είχε πει ότι
ήταν καλά, ο μοναδικός πυροβολισμός που ακούστηκε δεν είχε ριφθεί από
πολυβόλο. Προφανώς ο Τόλαντ ή η Ρέιτσελ Σέξτον είχαν χρησιμοποιήσει όπλο.
Ο Δέλτα-Δύο πλησίασε στη ράμπα από όπου είχε κατέβει ο Δέλτα-Ένα και είδε
αίμα.
Με το όπλο προτεταμένο, είχε κατεβεί κάτω, όπου ακολούθησε το ματωμένο
μονοπάτι κατά μήκος ενός διαδρόμου και έφτασε στην πλώρη. Εδώ το
ματωμένο χνάρι τον είχε φέρει σε μια δεύτερη ράμπα, που οδηγούσε πίσω, στο
κυρίως κατάστρωμα. Νιώθοντας όλο και μεγαλύτερη αναστάτωση, ο ΔέλταΔύο είχε ακολουθήσει τη μακριά πορφυρή γραμμή κατά μήκος του πλαϊνού
καταστρώματος και οδηγήθηκε πάλι στην πρύμνη, όπου το αίμα περνούσε από
το άνοιγμα της πρώτης ράμπας που είχε κατεβεί.
Τι στο διάβολο συμβαίνει εδώ; Το αίμα σχημάτιζε έναν πελώριο κύκλο.
Προχωρώντας επιφυλακτικά, με το όπλο προτεταμένο, ο Δέλτα-Δύο διάβηκε
την πόρτα του εργαστηρίου του πλοίου. Η γραμμή του αίματος προχωρούσε
προς το πρυμναίο κατάστρωμα. Προσεκτικά, έκανε μερικά βήματα στο πλάι και
απομακρύνθηκε από τη γωνία. Το βλέμμα του ακολούθησε το χνάρι.
Τότε τον είδε.
Χριστέ μου!
Ο Δέλτα-Τρία κείτονταν εκεί δεμένος και φιμωμένος, ριγμένος σαν τσουβάλι
ακριβώς μπροστά από το μικρό βαθυσκάφος του Goya. Ακόμη και από αυτή
την απόσταση, ο Δέλτα-Δύο μπορούσε να δει ότι ο σύντροφος του είχε χάσει
ένα μεγάλο κομμάτι του δεξιού του ποδιού.
Με το φόβο ενέδρας, ο Δέλτα-Δύο σήκωσε το όπλο του και προχώρησε. Ο
Δέλτα-Τρία άρχισε να σπαρταράει, προσπαθώντας να μιλήσει. Κατά ειρωνεία
της τύχης, ο τρόπος που τον είχαν δέσει, με τα γόνατα λυγισμένα απότομα πίσω
του, μάλλον του είχε σώσει τη ζωή η αιμορραγία στο πόδι του φαινόταν να έχει
περιοριστεί.
Καθώς ο Δέλτα-Δύο πλησίαζε στο βαθυσκάφος, διαπίστωσε ότι είχε τη
σπάνια πολυτέλεια να ελέγχει τα νώτα του ολόκληρο το κατάστρωμα του
πλοίου αντικατοπτριζόταν στο θόλο του πιλοτηρίου του υποβρυχίου. Ο ΔέλταΔύο έφτασε στο σύντροφο του που χτυπιόταν. Είδε στο βλέμμα του φιμωμένου
άντρα την αγωνία του να τον προειδοποιήσει για τον κίνδυνο. Ήταν πολύ αργά.
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Μία από τις δαγκάνες των βραχιόνων του Triton τινάχτηκε ξαφνικά προς το
μέρος του Δέλτα-Δύο και άρπαξε τον αριστερό μηρό του με συντριπτική
δύναμη. Ο στρατιώτης προσπάθησε να ξεφύγει, όμως η δαγκάνα τον έσφιγγε
δυνατά. Ούρλιαξε από τον πόνο, νιώθοντας κάποιο κόκαλο να σπάει. Τα μάτια
του στράφηκαν αμέσως στο πιλοτήριο του βαθυσκάφους. Προσπάθησε να
διακρίνει τι υπήρχε εκεί, πίσω από τον αντικατοπτρισμό του καταστρώματος,
και τελικά τον είδε, κρυμμένο στις σκιές του εσωτερικού του Triton.
Ο Μάικλ Τόλαντ βρισκόταν μέσα στο βαθυσκάφος και κρατούσε τα
χειριστήρια.
Κακή ιδέα, σκέφτηκε εξαγριωμένος ο Δέλτα-Δύο, ξεχνώντας τον πόνο και
φέρνοντας το πολυβόλο στον ώμο του. Σημάδεψε ψηλά και αριστερά, στο
στήθος του Τόλαντ, ο οποίος βρισκόταν μόλις ένα μέτρο μακριά, στην άλλη
πλευρά του θόλου από πλεξιγκλάς. Ο Δέλτα-Δύο πίεσε τη σκανδάλη και το
όπλο άρχισε να κροταλίζει. Έξαλλος από λύσσα που είχε πιαστεί στην παγίδα,
ο Δέλτα-Δύο κράτησε τη σκανδάλη πατημένη μέχρις ότου και ο τελευταίος
κάλυκας αναπήδησε στο κατάστρωμα και ο γεμιστήρας του πολυβόλου
άδειασε. Ξέπνοος, πέταξε κάτω το όπλο και κοίταξε το ρημαγμένο θόλο
μπροστά του.
«Ψόφα!» είπε μέσα από τα σφιγμένα δόντια του ο άντρας, παλεύοντας να
τραβήξει το πόδι του από τη δαγκάνα. Πάνω στην προσπάθεια, η μεταλλική
μέγκενη έσκισε το πόδι του, ανοίγοντας μια μεγάλη πληγή. «Γαμώτο!» Άπλωσε
το χέρι του στον ασύρματο που είχε περασμένο στη ζώνη του. Όμως, καθώς τον
έφερνε στα χείλη του, ένας δεύτερος μηχανικός βραχίονας άνοιξε τη δαγκάνα
του μπροστά του και τινάχτηκε προς το μέρος του αρπάζοντας του το δεξί χέρι.
Ο ασύρματος έπεσε στο πάτωμα.
Τότε ήταν που ο Δέλτα-Δύο είδε το φάντασμα στο παράθυρο του θόλου
μπροστά του. Το ωχρό πρόσωπο ενός άντρα, γερμένο στο πλάι, τον κοιτούσε
μέσα από την ανέπαφη επιφάνεια από πλεξιγκλάς.
Εμβρόντητος ο Δέλτα-Δύο κοίταξε στο κέντρο του θόλου και
συνειδητοποίησε ότι οι σφαίρες δεν είχαν καταφέρει να διαπεράσουν το
συμπαγές περίβλημα. Ο θόλος ήταν απλώς διάστικτος από μικρούς κρατήρες.
Την επόμενη στιγμή η θυρίδα στην πάνω πλευρά του βαθυσκάφους άνοιξε
και ο Μάικλ Τόλαντ βγήκε έξω. Έδειχνε ταραγμένος αλλά αλώβητος.
Κατέβηκε από την αλουμινένια σκάλα, πάτησε στο κατάστρωμα και κοίταξε
την κατεστραμμένη επιφάνεια του θόλου.
«Δέκα χιλιάδες PSI», είπε. «Μάλλον χρειάζεσαι μεγαλύτερο όπλο».
Στο εργαστήριο υδρογεωλογίας η Ρέιτσελ ήξερε ότι ο χρόνος εξέπνεε. Είχε
ακούσει τους πυροβολισμούς στο κατάστρωμα και προσευχόταν όλα να είχαν
πάει ακριβώς όπως τα είχε σχεδιάσει ο Τόλαντ. Δεν την ενδιέφερε πλέον ποιος
κρυβόταν πίσω από την απάτη με το μετεωρίτη — αν ήταν ο διευθυντής της

[375]

NASA, η Μάρτζορι Τεντς ή ο ίδιος ο Πρόεδρος. Τίποτα από αυτά δεν είχε πια
σημασία.
Δε θα τους περάσει. Όποιος κι αν είναι ο εγκέφαλος, η αλήθεια θα μαθευτεί.
Το τραύμα στο μπράτσο της Ρέιτσελ είχε σταματήσει να αιμορραγεί και η
αδρεναλίνη που κυλούσε στο σώμα της είχε περιορίσει τον πόνο και είχε
ενεργοποιήσει τη σκέψη της. Η Ρέιτσελ βρήκε στιλό και χαρτί και έγραψε δυο
αράδες. Οι λέξεις που χρησιμοποίησε ήταν ωμές και άκομψες, όμως εκείνη την
ώρα δεν είχε την πολυτέλεια να συντάξει εύγλωττα μηνύματα. Πρόσθεσε το
σημείωμα στη στοίβα με τα ενοχοποιητικά έγγραφα που κρατούσε — την
εκτύπωση από το γεωραντάρ της Μάνγκορ, εικόνες του Bathynomous
giganteus, φωτογραφίες και άρθρα σχετικά με τους ωκεάνιους χόνδρους και μια
εκτύπωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που
είχε γίνει στο εργαστήριο του πλοίου. Ο μετεωρίτης ήταν κατασκευασμένος οι
αποδείξεις υπήρχαν.
Η Ρέιτσελ έβαλε όλα τα χαρτιά στο φαξ του εργαστηρίου. Καθώς ήξερε
απέξω λίγους μόνο αριθμούς φαξ, οι επιλογές της ήταν περιορισμένες, όμως
είχε αποφασίσει ήδη ποιος θα έπαιρνε αυτές τις σελίδες και το σημείωμα της.
Κρατώντας την αναπνοή της, πληκτρολόγησε προσεκτικά τον αριθμό φαξ του
παραλήπτη.
Πίεσε το πλήκτρο της αποστολής, παρακαλώντας μέσα της να είχε κάνει τη
σωστή επιλογή.
Το φαξ έκανε έναν κοφτό ήχο.
ΣΦΑΛΜΑ: ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Ρέιτσελ το περίμενε αυτό. Τα συστήματα επικοινωνίας του Goya
εξακολουθούσαν να είναι μπλοκαρισμένα από το σύστημα παρεμβολών.
Περίμενε λίγο, κοιτάζοντας το μηχάνημα, ελπίζοντας ότι λειτουργούσε όπως το
δικό της στο σπίτι της.
Άντε!
Μετά από πέντε δευτερόλεπτα το μηχάνημα έκανε τον ίδιο ήχο.
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
Ναι! Η Ρέιτσελ παρακολούθησε το φαξ να εγκλωβίζεται σε έναν φαύλο
κύκλο.
ΣΦΑΛΜΑ: ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΣΦΑΛΜΑ: ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ
Η Ρέιτσελ άφησε το μηχάνημα να αναζητά γραμμή για να στείλει τα έγγραφα
και βγήκε τρέχοντας από το εργαστήριο τη στιγμή που το ελικόπτερο περνούσε
με βόμβο από πάνω της.
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ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΜΙΛΙΑ από το Goya, η Γκάμπριελ Ας κοιτούσε
αποσβολωμένη την οθόνη του υπολογιστή του γερουσιαστή Σέξτον. Οι υποψίες
της είχαν αποδειχτεί δικαιολογημένες.
Όμως πόσο δικαιολογημένες δε θα μπορούσε ποτέ να το είχε φανταστεί.
Κοίταξε τις δεκάδες σκαναρισμένες επιταγές που είχαν εκδοθεί στο όνομα
του Σέξτον από ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες και είχαν κατατεθεί σε
μυστικούς λογαριασμούς στα νησιά Κέιμαν. Η μικρότερη επιταγή ήταν για
δεκαπέντε χιλιάδες δολάρια. Αρκετές ξεπερνούσαν το μισό εκατομμύριο
δολάρια.
Μικροποσά, της είχε πει ο Σέξτον. Όλες οι δωρεές είναι κάτω από το πλαφόν
των δύο χιλιάδων δολαρίων.
Προφανώς ο Σέξτον έλεγε ψέματα από την αρχή. Η Γκάμπριελ είχε μπροστά
της στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η προεκλογική του εκστρατεία
χρηματοδοτούνταν παράνομα σε ασύλληπτη κλίμακα. Ένιωσε την καρδιά της
να σφίγγεται από την προδοσία και από την απογοήτευση που φώλιασε μέσα
της. Είπε ψέματα.
Ένιωθε ηλίθια. Ένιωθε βρόμικη. Πάνω από όλα, όμως, ένιωθε οργισμένη.
Η Γκάμπριελ έκατσε μόνη της μέσα στο σκοτάδι, συνειδητοποιώντας ότι δεν
ήξερε τι έπρεπε να κάνει από εκεί και πέρα.
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Πανω ΑΠΟ το Goya, καθώς το ελικόπτερο έστριβε προς το πρυμναίο
κατάστρωμα, ο Δέλτα-Ένα έστρεψε το βλέμμα του προς τα κάτω και τα μάτια
του καρφώθηκαν σε μια τελείως απίστευτη σκηνή.
Ο Μάικλ Τόλαντ στεκόταν στο κατάστρωμα δίπλα σε ένα μικρό
βαθυσκάφος. Από τους βραχίονες του υποβρυχίου, σαν να είχε πιαστεί στις
δαγκάνες γιγαντιαίου εντόμου, κρεμόταν ο Δέλτα-Δυο, που πάσχιζε μάταια να
απελευθερωθεί από δυο τεράστιες λαβίδες.
Για όνομα του Θεού, τι...;
Εξίσου απίστευτη ήταν η εικόνα της Ρέιτσελ Σέξτον, η οποία μόλις είχε βγει
στο κατάστρωμα, να παίρνει θέση πάνω από ένα δεμένο άντρα που
αιμορραγούσε, πεσμένο δίπλα στο βαθυσκάφος. Ο άντρας δε θα μπορούσε να
είναι άλλος από τον Δέλτα-Τρία. Η Ρέιτσελ είχε στραμμένο ένα από τα
πολυβόλα της ομάδας πάνω στο δεμένο άντρα και κοιτούσε το ελικόπτερο σαν
να το προκαλούσε να επιτεθεί.
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Ο Δέλτα-Ένα αισθάνθηκε αποπροσανατολισμένος για μια στιγμή,
αδυνατώντας να διανοηθεί πώς μπορούσε να έχει συμβεί αυτό που έβλεπε. Τα
λάθη που έκανε η ομάδα του στις τράπεζες πάγου πριν από μερικές ώρες ήταν
μια σπάνια αλλά κατανοητή περίπτωση. Αυτό όμως ήταν αδιανόητο.
Υπό κανονικές συνθήκες, η ταπείνωση του Δέλτα-Ένα θα ήταν τρομερή.
Απόψε όμως η ντροπή του γινόταν ακόμη εντονότερη λόγω του ότι μαζί του
στο ελικόπτερο βρισκόταν ένα ακόμη άτομο, η παρουσία του οποίου εδώ ήταν
άκρως αντισυμβατική.
Ο ελεγκτής.
Μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης της ομάδας στο Μνημείο Ρούζβελτ, ο
ελεγκτής είχε διατάξει τον Δέλτα-Ένα να πετάξει σε ένα έρημο δημόσιο πάρκο,
αρκετά κοντά στο Λευκό Οίκο. Μόλις ο ελεγκτής έδωσε τη σχετική εντολή, ο
Δέλτα-Ένα προσγείωσε το ελικόπτερο σε έναν πράσινο λοφίσκο ανάμεσα σε
μερικά δέντρα, ενώ ο ελεγκτής, έχοντας παρκάρει λίγο πιο πέρα, πλησίασε στο
ελικόπτερο με αποφασιστικό βήμα και μπήκε μέσα. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
συνέχιζαν την αποστολή όλοι μαζί.
Παρότι η άμεση ανάμειξη ενός ελεγκτή στις επιχειρήσεις ήταν σπάνια
περίπτωση, ο Δέλτα-Ένα δε θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί. Ο ελεγκτής,
προβληματισμένος από τον τρόπο που η ομάδα της Δύναμης Δέλτα είχε
χειριστεί την επίθεση στις τράπεζες πάγου Μιλν και φοβούμενος ότι θα
δημιουργούνταν υποψίες σε διάφορες πλευρές, κάτι που θα οδηγούσε σε
έρευνα, είχε ενημερώσει τον Δέλτα-Ένα ότι θα επέβλεπε προσωπικά την τελική
φάση της επιχείρησης.
Τώρα ο ελεγκτής, που είχε επιβάλει την παρουσία του εκεί, γινόταν
μάρτυρας μιας αποτυχίας που όμοια της δεν είχε υποστεί ποτέ ο Δέλτα-Ένα.
Πρέπει να δοθεί ένα τέλος. Τώρα.
Ο ελεγκτής κοιτούσε από το ελικόπτερο το κατάστρωμα του πλοίου και
προσπαθούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατό να έχει φτάσει η κατάσταση σε
αυτό το σημείο. Τίποτα δεν είχε εξελιχθεί σύμφωνα με το σχέδιο: οι υποψίες
για το μετεωρίτη, η αποτυχία των τριών αντρών της Δύναμης Δέλτα να
εξοντώσουν όλους τους στόχους τους, η αναγκαιότητα να δολοφονηθεί ένα
εξέχον κυβερνητικό στέλεχος στο Μνημείο Ρούζβελτ.
«Κύριε ελεγκτά», ψέλλισε ο Δέλτα-Ένα, απερίγραπτα ντροπιασμένος, καθώς
παρακολουθούσε τις σκηνές που εκτυλίσσονταν στο κατάστρωμα του Goya,
«δεν μπορώ να φανταστώ...»
Ούτε κι εγώ, σκέφτηκε ο ελεγκτής. Ήταν προφανές ότι είχαν υποτιμήσει
τραγικά τις ικανότητες των θυμάτων τους.
Κοίταξε τη Ρέιτσελ Σέξτον, που είχε στραμμένο το βλέμμα στο ελικόπτερο,
παρότι δεν μπορούσε να δει πίσω από το ανακλαστικό τζάμι του πιλοτηρίου, να
φέρνει έναν από τους δικούς τους ασυρμάτους στο στόμα της. Όταν η
ηλεκτρονική φωνή της ακούστηκε στην καμπίνα του Kiowa, ο ελεγκτής
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περίμενε ότι θα την άκουγε να απαιτεί να απομακρυνθεί το ελικόπτερο ή να
πάψει να μπλοκάρει τα συστήματα επικοινωνίας του Goya, ώστε να μπορέσει ο
Τόλαντ να καλέσει σε βοήθεια. Οι λέξεις που πρόφερε η Ρέιτσελ Σέξτον, όμως,
ήταν πολύ πιο ανατριχιαστικές.
«Αργήσατε», είπε. «Δεν είμαστε πια οι μόνοι που ξέρουν την αλήθεια».
Τα λόγια της αντήχησαν στο πιλοτήριο για μια στιγμή. Παρότι ο ισχυρισμός
της έμοιαζε παρατραβηγμένος, η σκέψη ότι υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα να
είναι αληθινός έκανε τον ελεγκτή να διστάσει. Η επιτυχία ολόκληρου του
σχεδίου εξαρτιόταν από την εξόντωση όσων γνώριζαν την αλήθεια, και παρότι
αυτή η επιλογή είχε αποδειχτεί ιδιαίτερα αιματηρή, έπρεπε να είναι βέβαιος ότι
η αλήθεια θα πέθαινε μαζί τους στο Goya.
Ξέρει κι άλλος τι συνέβη...
Λαμβάνοντας υπόψη τη φήμη της Ρέιτσελ Σέξτον ως πράκτορας που
ακολουθούσε αυστηρά το πρωτόκολλο των απόρρητων πληροφοριών, ο
ελεγκτής δυσκολευόταν πολύ να πιστέψει ότι η Σέξτον είχε αποφασίσει να
αποκαλύψει το παρασκήνιο της υπόθεσης σε κάποια εξωτερική πηγή.
Η Ρέιτσελ μίλησε ξανά στον ασύρματο. «Κάντε πίσω και δε θα πειράξουμε
τους άντρες σας. Πλησιάστε περισσότερο και είναι νεκροί. Ό,τι κι αν γίνει, η
αλήθεια θα μαθευτεί. Περιορίστε τις απώλειες σας. Κάντε πίσω».
«Μπλοφάρετε», είπε ο ελεγκτής, γνωρίζοντας ότι ο ήχος που έφτανε στ'
αφτιά της Ρέιτσελ ήταν ένας ανδρόγυνος ρομποτικός τόνος. «Δεν το έχετε πει
σε κανέναν».
«Είστε διατεθειμένοι να το ρισκάρετε;» απάντησε κοφτά εκείνη. «Δεν
μπόρεσα να επικοινωνήσω με τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ νωρίτερα, φοβήθηκα και
αποφάσισα να καλύψω λίγο τα νώτα μου».
Ο ελεγκτής συνοφρυώθηκε. Ήταν πιθανό.
«Δεν το χαύουν», είπε η Ρέιτσελ κοιτάζοντας λοξά τον Τόλαντ.
Ο άντρας που είχε αιχμαλωτιστεί από τους βραχίονες του βαθυσκάφους
χαμογέλασε χαιρέκακα. «Το όπλο σου είναι άδειο και το ελικόπτερο θα σας
κάνει κομμάτια. Θα πεθάνετε και οι δυο. Η μόνη σας ελπίδα είναι να μας
αφήσετε ελεύθερους».
Νομίζεις, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, προσπαθώντας να αναλογιστεί ποια θα ήταν η
επόμενη κίνηση τους. Κοίταξε το δεμένο και φιμωμένο άντρα που κείτονταν
στα πόδια της ακριβώς μπροστά από το βαθυσκάφος. Φαινόταν να έχει πέσει σε
παραλήρημα από την αιμορραγία. Γονάτισε δίπλα του, κοιτάζοντας τον στα
μάτια, συναντώντας το σκληρό βλέμμα του. «Θα σε ξεφιμώσω και θα κρατήσω
τον ασύρματο μπροστά στο στόμα σου. Θα πείσεις το ελικόπτερο να κάνει
πίσω. Κατάλαβες;»
Ο άντρας ένευσε πρόθυμα.
Η Ρέιτσελ ελευθέρωσε το στόμα του άντρα. Ο στρατιώτης έφτυσε ένα
ματωμένο φλέγμα στο πρόσωπο της Ρέιτσελ.
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«Πουτάνα», είπε με σφιγμένα δόντια, βήχοντας. «Θα σε δω να πεθαίνεις. Θα
σε σφάξουν σαν γουρούνι και θα απολαύσω την κάθε στιγμή».
Η Ρέιτσελ σκούπισε το καυτό σάλιο από το πρόσωπο της. Ένιωσε τα χέρια
του Τόλαντ να τη σηκώνουν, να την απομακρύνουν υποβαστάζοντας τη, να της
παίρνουν το πολυβόλο. Το τρέμουλο στα χέρια του την έκανε να καταλάβει ότι
ο άνθρωπος είχε μόλις ξεπεράσει τα όρια του. Ο Τόλαντ κατευθύνθηκε σε έναν
πίνακα ελέγχου λίγα μέτρα πιο πέρα, ακούμπησε το χέρι του σε ένα μοχλό και
κοίταξε κατάματα τον άντρα που κείτονταν στο κατάστρωμα.
«Μόλις πέταξες τη δεύτερη ευκαιρία σου», είπε ο Τόλαντ. «Και στο δικό μου
πλοίο δε θα έχεις τρίτη».
Με μια αποφασιστική κίνηση ο Τόλαντ άρπαξε το μοχλό και τον κατέβασε.
Μια τεράστια μπουκαπόρτα στο κατάστρωμα άνοιξε κάτω από το βαθυσκάφος
όπως ανοίγει το ικρίωμα της λαιμητόμου. Ο δεμένος άντρας έβγαλε μια
σύντομη κραυγή τρόμου και εξαφανίστηκε, πέφτοντας στο κενό. Δέκα μέτρα
πιο χαμηλά, βρέθηκε στον ωκεανό. Το νερό γύρω έγινε κατακόκκινο. Οι
καρχαρίες έπεσαν πάνω του στη στιγμή.
Ο ελεγκτής έτρεμε από οργή, παρακολουθώντας ό,τι είχε απομείνει από το
σώμα του Δέλτα-Τρία να απομακρύνεται από το πλοίο παρασυρμένο από το
ισχυρό ρεύμα. Το νερό, που φωτιζόταν από τους υποβρύχιους προβολείς, είχε
πάρει χρώμα ροζ. Μερικοί καρχαρίες αναμετριούνταν με έπαθλο κάτι που
έμοιαζε με μπράτσο.
Χριστέ μου.
Ο ελεγκτής κοίταξε ξανά το κατάστρωμα. Ο Δέλτα-Δύο κρεμόταν ακόμη
από τις δαγκάνες του βαθυσκάφους, όμως τώρα το Triton αιωρούνταν πάνω
από το τεράστιο άνοιγμα στο κατάστρωμα. Τα πόδια του άντρα βρίσκονταν στο
κενό. Το μόνο που είχε να κάνει ο Τόλαντ ήταν να ανοίξει τις δαγκάνες και ο
Δέλτα-Δύο θα είχε την ίδια κατάληξη με το συνεργάτη του.
«Εντάξει», έκανε απότομα ο ελεγκτής μιλώντας στον ασύρματο. «Μια
στιγμή. Περιμένετε, μια στιγμή!»
Η Ρέιτσελ στεκόταν στο κατάστρωμα και δεν έπαιρνε τα μάτια της από το
ελικόπτερο. Ακόμη και από αυτό το ύψος, ο ελεγκτής ένιωσε την
αποφασιστικότητα στο βλέμμα της. Η Ρέιτσελ έφερε τον ασύρματο στο στόμα
της. «Νομίζετε ακόμη ότι μπλοφάρουμε;» είπε. «Καλέστε το τηλεφωνικό
κέντρο του NRO. Ζητήστε τον Τζιμ Σαμιλτζιάν. Έχει νυχτερινή βάρδια στη
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάλυσης. Του έχω πει τα πάντα για το μετεωρίτη.
Θα σας το επιβεβαιώσει».
Μου δίνει συγκεκριμένο όνομα; Αυτό δεν ήταν καλό σημάδι. Η Ρέιτσελ
Σέξτον δεν ήταν ανόητη, κι αν μπλόφαρε ο ελεγκτής θα μπορούσε να το ξέρει
σε μερικά δευτερόλεπτα. Παρότι ο ίδιος δεν ήξερε κανέναν με αυτό το όνομα
στο NRO, η υπηρεσία απασχολούσε πολλούς υπαλλήλους. Ήταν πολύ πιθανό η
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Ρέιτσελ να έλεγε την αλήθεια. Προτού διατάξει την εξόντωση τους, έπρεπε να
βεβαιωθεί αν η γυναίκα μπλόφαρε ή όχι.
Ο Δέλτα-Ένα του έριξε μια γρήγορη ματιά. «Θέλετε να απενεργοποιήσω το
σύστημα παρεμβολών για να μπορέσετε να τηλεφωνήσετε και να το ελέγξετε;»
Ο ελεγκτής παρατήρησε τη Ρέιτσελ και τον Τόλαντ να στέκονται στο
κατάστρωμα. Αν κάποιος από τους δύο επιχειρούσε να πιάσει ένα κινητό ή τον
ασύρματο, ο ελεγκτής ήξερε ότι ο Δέλτα-Ένα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να
ενεργοποιήσει αμέσως το σύστημα παρεμβολών και να αποτρέψει κάθε
επικοινωνία. Ο κίνδυνος ήταν ελάχιστος.
«Κλείσε το σύστημα», είπε ο ελεγκτής βγάζοντας ένα κινητό. «Θα
επιβεβαιώσω ότι η Ρέιτσελ λέει ψέματα. Ύστερα θα βρούμε έναν τρόπο να
σώσουμε τον Δέλτα-Δύο και να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση».
Στο Φέρφαξ, η υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου του NRO είχε αρχίσει
να χάνει την υπομονή της. «Όπως σας εξήγησα μόλις τώρα, δε βλέπω κανέναν
Τζιμ Σαμιλτζιάν στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάλυσης».
Το άτομο που είχε τηλεφωνήσει επέμενε. «Δοκιμάσατε διάφορους τρόπους
γραφής του ονόματος; Μήπως εργάζεται σε άλλο τμήμα;»
Η τηλεφωνήτρια το είχε ελέγξει ήδη, όμως έκανε άλλη μια προσπάθεια.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα είπε: «Δεν έχουμε κανέναν με αυτό το όνομα.
Είναι βέβαιο».
Παραδόξως, αυτό δε φάνηκε να δυσαρεστεί το άτομο που είχε τηλεφωνήσει.
«Είστε απολύτως βέβαιη λοιπόν ότι η υπηρεσία σας δεν...»
Η τηλεφωνήτρια άκουσε ξαφνικά φασαρία στο τηλέφωνο. Κάποιος φώναξε.
Το άτομο που της μιλούσε ξεστόμισε μια βρισιά και έκλεισε αμέσως.
Στο ελικόπτερο ο Δέλτα-Ένα ούρλιαζε από θυμό καθώς προσπαθούσε να
ενεργοποιήσει το σύστημα παρεμβολών όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Όταν
κατάλαβε τι συνέβαινε, ήταν αργά. Ανάμεσα στις πολυάριθμες φωτεινές
ενδείξεις του πιλοτηρίου, ένας τόσος δα δείκτης υποδείκνυε ότι το Goya
εξέπεμπε δεδομένα μέσω δορυφόρου. Μα ηώς; Κανείς δεν έφυγε από το
κατάστρωμα! Πριν προλάβει ο Δέλτα-Ένα να ενεργοποιήσει το σύστημα
παρεμβολών, η σύνδεση από το Goya τερματίστηκε.
Στο εργαστήριο, η συσκευή του φαξ ήχησε χαρούμενα.
ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
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ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ Ή ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ. Η Ρέιτσελ είχε ανακαλύψει ένα
κομμάτι του εαυτού της που την ύπαρξη του αγνοούσε ως τότε. Μηχανισμός
επιβίωσης... μια άγρια δύναμη που τροφοδοτείται απ' το φόβο.
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«Τι περιείχε το φαξ που στείλατε;» ρώτησε επιτακτικά η φωνή από τον
ασύρματο.
Η Ρέιτσελ ένιωσε ανακούφιση ακούγοντας την επιβεβαίωση ότι το φαξ είχε
αποσταλεί. «Φύγετε από την περιοχή», απαίτησε μιλώντας στον ασύρματο και
κοιτάζοντας με άγριο βλέμμα το ελικόπτερο που αιωρούνταν πάνω από το
πλοίο. «Όλα τελείωσαν. Το μυστικό σας αποκαλύφθηκε». Η Ρέιτσελ
πληροφόρησε τους διώκτες τους για όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που είχε
μόλις στείλει. Έξι σελίδες με εικόνες και κείμενο. Αδιάσειστες αποδείξεις ότι ο
μετεωρίτης ήταν κατασκευασμένος. «Το μόνο που θα καταφέρετε αν μας
κάνετε κακό είναι να επιδεινώσετε τη θέση σας».
Ακολούθησε βαριά σιωπή. «Σε ποιον στείλατε το φαξ;»
Η Ρέιτσελ δε σκόπευε να απαντήσει σ' αυτή την ερώτηση. Έπρεπε να
κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε για την ίδια και τον Τόλαντ. Είχαν
πάρει θέση κοντά στην καταπακτή, σε ευθεία γραμμή με το βαθυσκάφος, έτσι
ώστε ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσει τα πολυβόλα του το ελικόπτερο χωρίς
να χτυπήσει το στρατιώτη που κρεμόταν από τις δαγκάνες του Triton.
«Στον Γουίλιαμ Πίκερινγκ», μάντεψε η φωνή, και ακούστηκε παράξενα
αισιόδοξη. «Στείλατε το φαξ στον Πίκερινγκ».
Λάθος, σκέφτηκε η Ρέιτσελ. Ο Πίκερινγκ θα ήταν η πρώτη επιλογή της,
όμως είχε υποχρεωθεί να διαλέξει άλλον παραλήπτη, καθώς φοβήθηκε ότι οι
άνθρωποι που της είχαν επιτεθεί ίσως ήδη είχαν εξοντώσει τον Πίκερινγκ, μια
παράτολμη ενέργεια που όμως θα αποδείκνυε με ανατριχιαστικό τρόπο την
αποφασιστικότητα των εχθρών της. Μην έχοντας άλλη επιλογή, η Ρέιτσελ
έστειλε τα στοιχεία στο μοναδικό αριθμό φαξ που θυμόταν απέξω.
Στο γραφείο του πατέρα της.
Ο αριθμός φαξ του γραφείου του γερουσιαστή Σέξτον είχε χαραχτεί με
επώδυνο τρόπο στη μνήμη της Ρέιτσελ μετά το θάνατο της μητέρας της, όταν ο
πατέρας της επέλεξε να τακτοποιήσει πολλές από τις λεπτομέρειες των
κληρονομικών χωρίς να επικοινωνεί προσωπικά μαζί της. Η Ρέιτσελ δε θα
μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα στρεφόταν στον πατέρα της σε μια τόσο
δύσκολη ώρα, όμως απόψε ο άνθρωπος αυτός διέθετε δυο ζωτικής σημασίας
χαρακτηριστικά: όλα τα κατάλληλα πολιτικά κίνητρα για να δημοσιοποιήσει τα
αληθινά δεδομένα του μετεωρίτη χωρίς κανένα δισταγμό και αρκετή επιρροή
ώστε να τηλεφωνήσει στο Λευκό Οίκο και να τους εκβιάσει με σκοπό να
αποσύρουν τους δολοφόνους.
Παρότι ο πατέρας της σίγουρα δε θα βρισκόταν εκεί αυτή την ώρα, η Ρέιτσελ
ήξερε ότι είχε πάντα το γραφείο του κλειδωμένο σαν να ήταν χρηματοκιβώτιο.
Στην ουσία η Ρέιτσελ είχε στείλει τα στοιχεία σε μια θυρίδα που λειτουργούσε
με χρονοκαθυστέρηση. Ακόμη και αν οι διώκτες της ήξεραν που είχε στείλει το
φαξ, οι πιθανότητες να κατάφερναν να περάσουν απαρατήρητοι από την
αυστηρή ομοσπονδιακή ασφάλεια του κτιρίου όπου στεγάζονταν πολυάριθμα
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γραφεία γερουσιαστών και να διαρρήξουν το γραφείο του Σέξτον χωρίς να τους
αντιληφθεί κανείς ήταν ελάχιστες.
«Όπου κι αν στείλατε το φαξ», είπε η φωνή από το ελικόπτερο, «βάλατε σε
κίνδυνο τον παραλήπτη».
Η Ρέιτσελ ήξερε ότι έπρεπε να μιλήσει σαν να βρισκόταν σε θέση ισχύος,
παρά το φόβο που ένιωθε. Ένευσε προς το στρατιώτη που ήταν παγιδευμένος
στις δαγκάνες του βαθυσκάφους. Τα πόδια του κρέμονταν πάνω από την
άβυσσο, στάζοντας αίμα που κατέληγε δέκα μέτρα πιο κάτω, στον ωκεανό. «Το
μόνο άτομο που κινδυνεύει εδώ είναι ο πράκτορας σας», είπε στον ασύρματο.
«Όλα τελείωσαν. Κάντε πίσω. Τα στοιχεία στάλθηκαν. Χάσατε. Φύγετε από
την περιοχή, αλλιώς ο άνθρωπος σας θα πεθάνει».
Η φωνή από τον ασύρματο απάντησε αμέσως. «Κυρία Σέξτον, δεν μπορείτε
να καταλάβετε τη σημασία...»
«Να καταλάβω!» ξέσπασε η Ρέιτσελ. «Καταλαβαίνω ότι σκοτώσατε αθώους
ανθρώπους! Καταλαβαίνω ότι είπατε ψέματα για το μετεωρίτη! Και
καταλαβαίνω ότι η απάτη σας δε θα περάσει! Ακόμη κι αν μας σκοτώσετε, όλα
έχουν τελειώσει!»
Ακολούθησε παρατεταμένη παύση. Τελικά η φωνή είπε: «Κατεβαίνω στο
πλοίο».
Το σώμα της Ρέιτσελ σφίχτηκε. Κατεβαίνει;
«Δεν κρατάω όπλο», είπε η φωνή. «Μην κάνετε καμιά βιαστική κίνηση.
Εμείς οι δυο πρέπει να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο».
Πριν η Ρέιτσελ προλάβει να αντιδράσει, το ελικόπτερο ακούμπησε στο
κατάστρωμα του Goya. Η πόρτα των επιβατών άνοιξε στην άτρακτο και
κάποιος κατέβηκε από το ελικόπτερο. Ήταν ένας εμφανισιακά αδιάφορος
άντρας, με μαύρο παλτό και γραβάτα. Για μια στιγμή το μυαλό της Ρέιτσελ
κόλλησε, αδυνατώντας να αντιληφθεί αυτό που έβλεπε.
Απέναντι της είχε τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ.
Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ στεκόταν στο κατάστρωμα του Goya και κοιτούσε με
θλίψη τη Ρέιτσελ Σέξτον. Ποτέ δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη η μέρα
θα κατέληγε έτσι. Καθώς την πλησίαζε, διέκρινε το επικίνδυνο κράμα
συναισθημάτων που καθρεφτίζονταν στα μάτια της υφισταμένης του.
Σοκ, προδοσία, σύγχυση, οργή.
Κατανοητά όλα, σκέφτηκε. Υπάρχουν τόσα πράγματα που δεν καταλαβαίνει.
Για μια στιγμή ο Πίκερινγκ θυμήθηκε την κόρη του, την Νταϊάνα, και
αναρωτήθηκε τι συναισθήματα ένιωσε πριν πεθάνει. Τόσο η Νταϊάνα όσο και η
Ρέιτσελ ήταν θύματα του ίδιου πολέμου, ενός πολέμου που ο Πίκερινγκ είχε
ορκιστεί να μην εγκαταλείψει ποτέ. Μερικές φορές οι απώλειες ήταν τόσο
δυσβάσταχτες.
«Ρέιτσελ», είπε ο Πίκερινγκ. «Μπορούμε ακόμη να βρούμε μια λύση.
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να σου εξηγήσω».
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Η Ρέιτσελ έδειχνε εμβρόντητη, αηδιασμένη. Ο Τόλαντ κρατούσε το
πολυβόλο τώρα και σημάδευε τον Πίκερινγκ στο στήθος. Φαινόταν κι εκείνος
να τα 'χει χαμένα.
«Μην πλησιάζεις!» ούρλιαξε ο Τόλαντ.
Ο Πίκερινγκ σταμάτησε στο ενάμισι μέτρο, εστιάζοντας την προσοχή του
στη Ρέιτσελ. «Ο πατέρας σου δωροδοκείται, Ρέιτσελ. Οι ιδιωτικές
αεροδιαστημικές εταιρείες τον έχουν στο τσεπάκι. Σκοπεύει να διαλύσει τη
NASA και να επιτρέψει την εκμετάλλευση του διαστήματος από τον ιδιωτικό
τομέα. Έπρεπε να εμποδιστεί. Ήταν ζήτημα εθνικής ασφάλειας».
Η Ρέιτσελ τον άκουγε ανέκφραστη.
Ο Πίκερινγκ αναστέναξε. «Η NASA, παρά τις πολλές αδυναμίες της, πρέπει
να παραμείνει κρατική υπηρεσία». Δεν μπορεί, σίγουρα αντιλαμβάνεται τους
κινδύνους. «Η ιδιωτικοποίηση θα έριχνε, τα καλύτερα μυαλά και τις ιδέες της
NASA στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Ο χώρος που φιλοξενεί τόσους
λαμπρούς επιστήμονες θα έπαυε να υπάρχει. Ο στρατός θα έχανε την πρόσβαση
στις ανακαλύψεις της διαστημικής υπηρεσίας. Οι ιδιωτικές αεροδιαστημικές
εταιρείες, που θα αναζητούσαν τρόπους να εξασφαλίσουν κεφάλαια, θα
άρχιζαν να πουλάνε τις ευρεσιτεχνίες και τις ιδέες της NASA σ' εκείνους που
θα έκαναν την πιο δελεαστική προσφορά, όποιοι κι αν ήταν!»
Η φωνή της Ρέιτσελ έτρεμε. «Κατασκευάσατε το μετεωρίτη και
δολοφονήσατε αθώους ανθρώπους... στο όνομα της εθνικής ασφάλειας;»
«Δεν ήταν αυτό το σχέδιο, πίστεψε με», είπε ο Πίκερινγκ. «Ο στόχος ήταν να
διασωθεί μια σημαντική κρατική υπηρεσία. Οι δολοφονίες δεν ήταν στο
πρόγραμμα».
Ο Πίκερινγκ ήξερε πολύ καλά ότι η απάτη με το μετεωρίτη, όπως οι
περισσότερες προτάσεις που υποβάλλονταν στο χώρο των υπηρεσιών
πληροφοριών, ήταν προϊόν φόβου. Πριν από τρία χρόνια, σε μια προσπάθεια να
τοποθετηθούν τα υδρόφωνα του NRO σε μεγαλύτερα βάθη, όπου θα ήταν
απρόσβλητα από εχθρικές δολιοφθορές, ο Πίκερινγκ προώθησε ένα πρόγραμμα
στο πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιήθηκε ένα κατασκευαστικό υλικό που είχε
αναπτύξει πρόσφατα η NASA προκειμένου να σχεδιαστεί ένα απόρρητο,
ασύλληπτα ανθεκτικό υποβρύχιο, ικανό να μεταφέρει ανθρώπους στα βαθύτερα
σημεία των ωκεανών, συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα της Τάφρου των
Μαριάνων.
Κατασκευασμένο από ένα επαναστατικό κεραμικό υλικό, αυτό το διθέσιο
υποβρύχιο είχε ως βάση σχέδια που υποκλάπηκαν από τον υπολογιστή ενός
Καλιφορνέζου μηχανικού ονόματι Γκράχαμ Χοκς. Ο Χοκς ήταν ένας ιδιοφυής
σχεδιαστής υποβρυχίων που είχε ως όνειρο ζωής να κατασκευάσει ένα
υπερβαθυσκάφος, το οποίο ονόμαζε Deep Flight II. Μόνο που δυσκολευόταν
να βρει χρηματοδότες για να κατασκευάσει ένα πρωτότυπο. Ο Πίκερινγκ,
αντίθετα, είχε στη διάθεση του απεριόριστα ποσά.
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Χρησιμοποιώντας το απόρρητο κεραμικό υποβρύχιο, ο Πίκερινγκ έστειλε
μυστικά μια ομάδα για να τοποθετήσει καινούρια υδρόφωνα στα τοιχώματα της
Τάφρου των Μαριάνων, σε τέτοιο βάθος που οι εχθροί δε θα μπορούσαν να τα
φτάσουν. Στην πορεία των γεωτρήσεων, όμως, ανακάλυψαν γεωλογικές δομές
που όμοιες τους οι επιστήμονες δεν είχαν εντοπίσει ποτέ. Οι ανακαλύψεις
περιλάμβαναν χόνδρους και απολιθώματα αρκετών άγνωστων ειδών. Φυσικά,
επειδή η δυνατότητα του NRO να κατεβαίνει σε τόσο μεγάλα βάθη ήταν
απόρρητη, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν ήταν δυνατό να
δημοσιοποιηθεί.
Πρόσφατα μόνο, ωθούμενοι ξανά από το φόβο, ο Πίκερινγκ και η ομάδα
επιστημονικών συμβούλων του NRO αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν τις
γνώσεις τους γι' αυτά τα μοναδικά γεωλογικά χαρακτηριστικά της Τάφρου των
Μαριάνων προκειμένου να βοηθήσουν στη διάσωση της NASA. Η μετατροπή
σε μετεωρίτη ενός βράχου που είχε αποσπαστεί από την τάφρο αποδείχτηκε
απρόσμενα απλή υπόθεση. Χρησιμοποιώντας έναν Κινητήρα Διαστελλόμενου
Κύκλου, που λειτουργούσε με συμπυκνωμένο υδρογόνο, η ομάδα του NRO
σχημάτισε ένα πειστικό τετηγμένο επίχρισμα γύρω από το βράχο. Ύστερα,
χρησιμοποιώντας ένα μικρό φορτηγό υποβρύχιο, κατέβηκαν κάτω από τις
τράπεζες πάγου Μιλν και τοποθέτησαν τον απανθρακωμένο βράχο μέσα στον
πάγο. Μόλις το φρεάτιο εισαγωγής πάγωσε ξανά, ο βράχος έμοιαζε σαν να
βρισκόταν εκεί άθικτος επί αιώνες.
Δυστυχώς, όπως συμβαίνει συχνά στον κόσμο των μυστικών επιχειρήσεων,
τα πιο φιλόδοξα σχέδια μπορούσαν να καταρρεύσουνεξαιτίας μιας ελάχιστης
λεπτομέρειας. Χτες, ολόκληρη η προσπάθεια είχε ακυρωθεί από λίγο πλαγκτόν
που φωσφόριζε στο σκοτάδι...
Από το πιλοτήριο του ελικοπτέρου που περίμενε με τον κινητήρα αναμμένο,
ο Δέλτα-Ένα παρακολουθούσε τις σκηνές που εκτυλίσσονταν μπροστά του. Η
Σέξτον και ο Τόλαντ έδιναν την εντύπωση ότι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, όμως
ο Δέλτα-Ένα δυσκολευόταν να μη γελάσει γνωρίζοντας ότι ο έλεγχος αυτός
ήταν μια ψευδαίσθηση. Το πολυβόλο που κρατούσε ο Τόλαντ ήταν άχρηστο·
ακόμη και από το σημείο όπου βρισκόταν, ο Δέλτα-Ένα έβλεπε ότι το κλείστρο
είχε μείνει ανοιχτό, πράγμα που σήμαινε ότι ο γεμιστήρας ήταν άδειος.
Ο Δέλτα-Ένα κοίταξε το σύντροφο του να παλεύει πιασμένος στις δαγκάνες
του βαθυσκάφους και ήξερε ότι έπρεπε να βιαστεί. Στο κατάστρωμα η προσοχή
των δύο στόχων είχε στραφεί ολοκληρωτικά στον Πίκερινγκ, οπότε ο ΔέλταΈνα μπορούσε τώρα να κάνει την κίνηση του. Αφήνοντας τον κινητήρα
αναμμένο, βγήκε απαρατήρητος από το πίσω μέρος της ατράκτου και, έχοντας
το ελικόπτερο για κάλυψη, έφτασε χωρίς να τον δει κανείς στο διάδρομο στη
δεξιά πλευρά του πλοίου. Κρατώντας το πολυβόλο του στο χέρι, κατευθύνθηκε
προς την πλώρη. Ο Πίκερινγκ του είχε δώσει σαφείς εντολές πριν
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προσγειωθούν στο κατάστρωμα, και ο Δέλτα-Ένα δε σκόπευε να αποτύχει σε
αυτό το απλό καθήκον.
Σε λίγα λεπτά όλα θα έχουν τελειώσει, είπε με βεβαιότητα στον εαυτό του.
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ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ το μπουρνούζι του, ο Ζακ Χέρνεϊ καθόταν στο Οβάλ
Γραφείο. Το κεφάλι του κόντευε να σπάσει. Μόλις είχε αποκαλυφθεί άλλο ένα
κομμάτι του γρίφου.
Η Μάρτζορι Τεντς είναι νεκρή.
Οι συνεργάτες του Χέρνεϊ είπαν ότι είχαν πληροφορίες που άφηναν να
εννοηθεί ότι η Τεντς είχε πάει με το αυτοκίνητο της στο Μνημείο Ρούζβελτ για
να συναντήσει προσωπικά τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Τώρα που ο Πίκερινγκ
αγνοούνταν, οι συνεργάτες του Προέδρου φοβούνταν ότι ίσως να ήταν κι
εκείνος νεκρός.
Ο Πρόεδρος είχε συγκρουστεί πρόσφατα με τον Πίκερινγκ. Πριν από μήνες ο
Χέρνεϊ είχε ανακαλύψει ότι ο Πίκερινγκ είχε καταφύγει σε παράνομες ενέργειες
σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προεκλογική εκστρατεία του Χέρνεϊ, η
οποία αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα.
Χρησιμοποιώντας πόρους της υπηρεσίας του, ο Πίκερινγκ είχε εξασφαλίσει
με διακριτικότητα στοιχεία για αρκετές βρομοδουλειές του Σέξτον —
σκανδαλιστικές ερωτικές φωτογραφίες του γερουσιαστή με τη βοηθό του, την
Γκάμπριελ Ας, και ενοχοποιητικά οικονομικά στοιχεία που αποδείκνυαν ότι
δωροδοκούνταν από ιδιωτικές αεροδιαστημικές εταιρείες. Ο Πίκερινγκ έστειλε
ανώνυμα όλα αυτά τα στοιχεία στη Μάρτζορι Τεντς, θεωρώντας ότι ο Λευκός
Οίκος θα τα χρησιμοποιούσε σοφά. Ο Χέρνεϊ, όμως, μόλις είδε τα στοιχεία,
απαγόρεψε στην Τεντς να τα χρησιμοποιήσει. Τα ερωτικά σκάνδαλα και οι
δωροδοκίες είχαν εξελιχθεί σε καρκίνωμα στην αμερικανική πρωτεύουσα, και
δε σκόπευε να επαναλάβει αυτή την τακτική, καθώς το μόνο που θα πετύχαινε
θα ήταν να ενισχυθεί η δυσπιστία του κόσμου απέναντι στην εκάστοτε
κυβέρνηση.
Ο κυνισμός σκοτώνει αυτή τη χώρα.
Παρότι ο Χέρνεϊ ήξερε πως θα μπορούσε να καταστρέψει τον Σέξτον με
αυτό το σκάνδαλο, το κόστος θα ήταν η αμαύρωση της αξιοπρέπειας της
αμερικανικής Γερουσίας, κάτι που ο Πρόεδρος αρνήθηκε να κάνει.
Τέλος η αρνητική αντιπαράθεση. Ο Χέρνεϊ θα επικρατούσε του Σέξτον
κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του κόσμου στα ουσιαστικά ζητήματα.
Ο Πίκερινγκ, οργισμένος από την άρνηση των ανθρώπων του Λευκού Οίκου
να χρησιμοποιήσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία που τους είχε προμηθεύσει,
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επιχείρησε να προωθήσει ο ίδιος τη σκανδαλολογία, κυκλοφορώντας μια φήμη
ότι ο Σέξτον είχε πλαγιάσει με την Γκάμπριελ Ας. Δυστυχώς ο γερουσιαστής
διακήρυξε την αθωότητα του με τόση πειστικότητα, ώστε τελικά ο Πρόεδρος
υποχρεώθηκε να ζητήσει προσωπικά συγνώμη για τη διαρροή. Ουσιαστικά ο
Γουίλιαμ Πίκερινγκ είχε κάνει μεγαλύτερη ζημιά παρά καλό. Ο Χέρνεϊ είπε
στον Πίκερινγκ ότι αν επιχειρούσε άλλη φορά να παρέμβει στην προεκλογική
εκστρατεία θα παραπεμπόταν στη δικαιοσύνη. Η μεγάλη ειρωνεία, φυσικά,
ήταν ότι ο Πίκερινγκ δε συμπαθούσε καν τον Πρόεδρο Χέρνεϊ. Οι προσπάθειες
του διευθυντή του NRO να βοηθήσει την προεκλογική εκστρατεία του Χέρνεϊ
είχαν, ως κίνητρο τους φόβους του για το μέλλον της NASA. Ο Ζακ Χέρνεϊ
ήταν η λιγότερο κακή λύση.
Και τώρα κάποιος σκότωσε τον Πίκερινγκ;
Ο Χέρνεϊ δεν μπορούσε να το διανοηθεί.
«Κύριε Πρόεδρε;» είπε ένας βοηθός. «Όπως μου ζητήσατε, επικοινώνησα με
τον Λόρενς Έκστρομ και του είπα για τη Μάρτζορι Τεντς».
«Ευχαριστώ».
«Θα ήθελε να σας μιλήσει, κύριε Πρόεδρε».
Ο Χέρνεϊ ήταν ακόμη έξαλλος με τον Έκστρομ που του είχε πει ψέματα για
την ανακάλυψη του μετεωρίτη. «Πες του ότι θα του μιλήσω το πρωί».
«Ο κύριος Έκστρομ θέλει να σας μιλήσει αμέσως, κύριε Πρόεδρε». Ο
βοηθός έδειχνε ανήσυχος. «Είναι πολύ ταραγμένος».
Αυτός είναι ταραγμένος; Ο Χέρνεϊ ένιωσε την υπομονή του να δοκιμάζεται.
Καθώς ξεκινούσε νευριασμένος για να απαντήσει στο τηλεφώνημα του
Έκστρομ, αναρωτήθηκε τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά απόψε.
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ΣTO ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ του Goya, η Ρέιτσελ ένιωθε ζαλισμένη. Το μυστήριο
που είχε απλωθεί γύρω της σαν πυκνή ομίχλη άρχιζε να ξεδιαλύνει τώρα. Η
ωμή πραγματικότητα που αποκαλυπτόταν της προκαλούσε ντροπή και αηδία.
Κοίταξε τον άγνωστο που στεκόταν απέναντι της και με δυσκολία μπορούσε να
ανεχτεί τη φωνή του.
«Έπρεπε να αποκαταστήσουμε την εικόνα της NASA», έλεγε ο Πίκερινγκ.
«Η μείωση της δημοτικότητας και ο περιορισμός της χρηματοδότησης της
διαστημικής υπηρεσίας είχαν εξελιχθεί σε πολυδιάστατο πρόβλημα». Έκανε
παύση, καρφώνοντας τα γκρίζα μάτια του πάνω της. «Ρέιτσελ, η NASA
χρειαζόταν απελπισμένα ένα θρίαμβο. Κάποιος έπρεπε να της τον προσφέρει».
Κάτι έπρεπε να γίνει, σκέφτηκε ο Πίκερινγκ.
Ο μετεωρίτης ήταν μια ενέργεια ακραίας απελπισίας. Ο Πίκερινγκ και οι
άλλοι είχαν καταβάλει προσπάθειες να σώσουν τη NASA προωθώντας τη λύση

[387]

της ένταξης της διαστημικής υπηρεσίας στην κοινότητα των υπηρεσιών
πληροφοριών, κάτι που θα εξασφάλιζε καλύτερη χρηματοδότηση για τη NASA
και μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους, όμως ο Λευκός Οίκος απέρριπτε συνεχώς
την πρόταση αυτή, θεωρώντας τη ευθεία επίθεση κατά της αμιγούς επιστήμης.
Κοντόφθαλμος ιδεαλισμός. Καθώς η ρητορική του Σέξτον κατά της NASA
κέρδιζε έδαφος στη συνείδηση του κόσμου, ο Πίκερινγκ και οι στρατιωτικοί
συνεργάτες του ήξεραν ότι ο χρόνος τελείωνε. Αποφάσισαν ότι η ανάδειξη της
NASA σε εκφραστή των ονείρων τόσο των φορολογουμένων όσο και του
Κονγκρέσου ήταν ο μόνος τρόπος που απέμενε ώστε να περισωθεί το κύρος της
και να μη βγει στο σφυρί. Για να έχει ελπίδες η διαστημική υπηρεσία, θα
χρειαζόταν μια γενναία ένεση μεγαλείου, κάτι που θα θύμιζε στους
φορολογούμενους τις ένδοξες μέρες του Apollo. Και αν ο Ζακ Χέρνεϊ ήθελε να
επικρατήσει του γερουσιαστή Σέξτον στις εκλογές, θα χρειαζόταν κι εκείνος
βοήθεια.
Προσπάθησα να τον βοηθήσω, σκέφτηκε ο Πίκερινγκ, φέρνοντας στο μυαλό
του όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχε στείλει στη Μάρτζορι Τεντς.
Δυστυχώς ο Χέρνεϊ είχε απαγορεύσει τη χρήση τους, υποχρεώνοντας τον
Πίκερινγκ να καταφύγει σε δραστικά μέτρα.
«Ρέιτσελ», είπε ο Πίκερινγκ, «οι πληροφορίες που μόλις έστειλες με φαξ
είναι επικίνδυνες. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Αν διαρρεύσουν, ο Λευκός
Οίκος και η NASA θα φανούν συνένοχοι σε αυτή την υπόθεση. Η κατακραυγή
εναντίον του Προέδρου και της NASA θα είναι τεράστια. Τόσο ο Πρόεδρος
όσο και η διαστημική υπηρεσία δε γνωρίζουν το παραμικρό, Ρέιτσελ. Είναι
αθώοι. Πιστεύουν ότι ο μετεωρίτης είναι αυθεντικός».
Ο Πίκερινγκ δεν είχε επιχειρήσει καν να βάλει στο κόλπο τον Χέρνεϊ ή τον
Έκστρομ, επειδή και οι δύο ήταν τόσο ιδεαλιστές, που δεν υπήρχε περίπτωση
να συναινέσουν σε οποιαδήποτε απάτη, άσχετα αν με τον τρόπο αυτό θα
μπορούσε να σωθεί η διαστημική υπηρεσία και να εξασφαλιστεί δεύτερη
θητεία για τον Πρόεδρο. Το μόνο μεγάλο λάθος του διευθυντή Έκστρομ ήταν
ότι έπεισε τον υπεύθυνο του προγράμματος PODS να πει ψέματα για το
λογισμικό ανίχνευσης ανωμαλιών, μια κίνηση για την οποία σίγουρα μετάνιωσε
μόλις συνειδητοποίησε ότι ο μετεωρίτης θα περνούσε κυριολεκτικά απ' το
μικροσκόπιο.
Η Μάρτζορι Τεντς, απογοητευμένη και αγχωμένη από την επιμονή του
Προέδρου να δώσει έναν καθαρό προεκλογικό αγώνα, συνωμότησε με τον
Έκστρομ προκειμένου να σκηνοθετηθεί η ανακάλυψη του μετεωρίτη από τον
PODS, ελπίζοντας ότι μια μικρή επιτυχία του δορυφόρου ίσως βοηθούσε τον
Πρόεδρο να αποκρούσει τις επιθέσεις του Σέξτον.
Αν η Τεντς είχε χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες και τα αποδεικτικά στοιχεία
για τις δωροδοκίες που της έδωσα, τίποτα από όλα αυτά δε θα είχε συμβεί!
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Η δολοφονία της Τεντς, παρότι δυσάρεστη εξέλιξη, ήταν αναπόφευκτη από
τη στιγμή που η Ρέιτσελ της μίλησε και έκανε λόγο για απάτη. Ο Πίκερινγκ
ήξερε ότι η Τεντς θα διερευνούσε την υπόθεση μέχρις ότου ανακάλυπτε τα
κίνητρα των φαινομενικά παράλογων ισχυρισμών της Ρέιτσελ, και προφανώς ο
Πίκερινγκ δεν μπορούσε να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Κατά ειρωνεία της τύχης, η
Τεντς θα αποδεικνύονταν πιο χρήσιμη στον Πρόεδρο της νεκρή, αφού ο βίαιος
θάνατος της θα εξασφάλιζε στο Λευκό Οίκο κάποιες ψήφους συμπάθειας, ενώ
ταυτόχρονα θα γεννιούνταν και αόριστες υποψίες εις βάρος του Σέξτον, ο
οποίος είχε γελοιοποιηθεί δημόσια από τη Μάρτζορι Τεντς στο ντιμπέιτ του
CNN.
Η Ρέιτσελ έμεινε ακίνητη, κοιτάζοντας αγριεμένη το αφεντικό της.
«Πρέπει να καταλάβεις», είπε ο Πίκερινγκ, «ότι αν διαρρεύσουν τα στοιχεία
που αποκαλύπτουν την αλήθεια σχετικά με το μετεωρίτη, θα καταστρέψεις
έναν αθώο Πρόεδρο και μια αθώα διαστημική υπηρεσία. Επίσης, θα οδηγήσεις
έναν πολύ επικίνδυνο άνθρωπο στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να μου πεις πού
έστειλες τα στοιχεία».
Καθώς ολοκλήρωνε τη φράση του, το πρόσωπο της Ρέιτσελ πήρε μια
περίεργη έκφραση. Ήταν η έκφραση φρίκης ενός ανθρώπου που μόλις είχε
συνειδητοποιήσει ότι ίσως είχε διαπράξει ένα τεράστιο σφάλμα.
Έχοντας περάσει περιμετρικά της πλώρης και επιστρέψει από την αριστερή
πλευρά, ο Δέλτα-Ένα βρισκόταν τώρα στο εργαστήριο υδρογεωλογίας, από
όπου είχε δει τη Ρέιτσελ να βγαίνει τη στιγμή που το ελικόπτερο περνούσε
πάνω από το πλοίο. Η οθόνη ενός υπολογιστή στο εργαστήριο έδειχνε μια
ανησυχητική εικόνα, μια πολύχρωμη απεικόνιση του παλλόμενου υποβρύχιου
κυκλώνα που στροβιλιζόταν λίγο πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού κάτω
από το σημείο όπου ήταν αγκυροβολημένο το Goya.
Ένας ακόμη λόγος για να φύγουμε το συντομότερο από εδώ, σκέφτηκε,
κινούμενος τώρα προς το στόχο του.
Η συσκευή του φαξ βρισκόταν σε έναν πάγκο στην απέναντι πλευρά του
τοίχου. Ο δίσκος εισόδου ήταν γεμάτος με μια δέσμη χαρτιών, ακριβώς όπως
είχε προβλέψει ο Πίκερινγκ. Ο Δέλτα-Ένα πήρε τα χαρτιά. Πρώτο πρώτο ήταν
ένα σημείωμα γραμμένο από τη Ρέιτσελ. Μόνο δύο αράδες. Το διάβασε.
Κατευθείαν στην ουσία, σκέφτηκε.
Καθώς φυλλομετρούσε τις σελίδες, εντυπωσιάστηκε και ταυτόχρονα
απογοητεύτηκε από την έκταση στην οποία ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ είχαν
ξεσκεπάσει την απάτη με το μετεωρίτη. Όποιος κι αν έβλεπε αυτές τις
εκτυπώσεις δε θα είχε καμία αμφιβολία για το τι σήμαιναν. Πάντως ο ΔέλταΈνα δε θα χρειαζόταν καν να πιέσει το πλήκτρο της επανάκλησης για να
διαπιστώσει πού είχαν σταλεί στα στοιχεία. Ο τελευταίος αριθμός που είχε
καλέσει το φαξ εμφανιζόταν σε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων.
Κωδικός της Ουάσινγκτον.
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Αντέγραψε προσεκτικά τον αριθμό φαξ, άρπαξε όλα τα χαρτιά και βγήκε από
το εργαστήριο.Τα χέρια του Τόλαντ ήταν ιδρωμένα καθώς έσφιγγαν το
πολυβόλο, με την κάννη στραμμένη στο στήθος του Γουίλιαμ Πίκερινγκ. Ο
διευθυντής του NRO συνέχιζε να πιέζει τη Ρέιτσελ να του πει πού είχαν σταλεί
τα στοιχεία, όμως ο Τόλαντ είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι ο Πίκερινγκ απλώς
προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο. Για ποιο λόγο;
«Ο Λευκός Οίκος και η NASA είναι αθώοι», επανέλαβε ο Πίκερινγκ.
«Βοήθησε με. Μην επιτρέψεις στα λάθη μου να καταστρέψουν τη λιγοστή
αξιοπιστία που διαθέτει ακόμη η διαστημική υπηρεσία. Η NASA δε θα πείσει
για την αθωότητα της αν διαρρεύσουν αυτά τα στοιχεία. Μπορούμε να
καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Η χώρα χρειάζεται αυτό το μετεωρίτη. Πες
μου που έστειλες τα δεδομένα πριν να είναι πολύ αργά».
«Για να μπορέσετε να σκοτώσετε άλλο έναν άνθρωπο;» είπε η Ρέιτσελ.
«Μου προκαλείτε αηδία».
Ο Τόλαντ εντυπωσιάστηκε από το ψυχικό σθένος της Ρέιτσελ. Απεχθανόταν
τον πατέρα της, όμως ήταν φανερό ότι δε σκόπευε να τον βάλει σε κίνδυνο.
Δυστυχώς το σχέδιο της Ρέιτσελ να στείλει τα στοιχεία στον πατέρα της ώστε ο
γερουσιαστής να σπεύσει προς βοήθεια τους είχε αποτύχει. Ακόμη και αν
πήγαινε στο γραφείο του, έβλεπε το φαξ και τηλεφωνούσε στον Πρόεδρο
ανακοινώνοντας του ότι είχε στοιχεία που αποδείκνυαν την απάτη και ζητώντας
του να ακυρώσει την επιχείρηση εξόντωσης τους, κανείς στο Λευκό Οίκο δε θα
είχε ιδέα τι εννοούσε ο Σέξτον ή πού βρίσκονταν η Ρέιτσελ και ο Τόλαντ.
«Θα το πω μια τελευταία φορά», είπε ο Πίκερινγκ, καρφώνοντας τη Ρέιτσελ
με ένα απειλητικό βλέμμα. «Η κατάσταση είναι πολύπλοκη και δεν την
αντιλαμβάνεσαι πλήρως. Έκανες ένα τεράστιο λάθος στέλνοντας τα δεδομένα
σε τρίτους. Έθεσες τη χώρα σου σε κίνδυνο».
Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ πράγματι προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, όπως
συνειδητοποιούσε ο Τόλαντ. Και ο λόγος πλησίαζε προς το μέρος τους με
σίγουρο βήμα από τη δεξιά πλευρά του πλοίου. Ο Τολαντ ένιωσε ένα ξαφνικό
κύμα φόβου όταν είδε το στρατιώτη να έρχεται με την ησυχία του, κρατώντας
μια δέσμη χαρτιών και ένα πολυβόλο.
Ο Τόλαντ αντέδρασε με μια αποφασιστικότητα που σοκάρισε ακόμη και τον
ίδιο. Κρατώντας σφιχτά το πολυβόλο του, στράφηκε προς το στρατιώτη,
σημάδεψε και πίεσε τη σκανδάλη.
Το όπλο αρκέστηκε σε ένα άκακο κλικ.
«Βρήκα τον αριθμό φαξ», είπε ο στρατιώτης δίνοντας στον Πίκερινγκ ένα
φύλλο χαρτί. «Και ο κύριος Τόλαντ δεν έχει σφαίρες».
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Ο ΣΕΝΤΖΓΟΥΙΚ ΣΕΞΤΟΝ διέσχισε έξαλλος τον προθάλαμο του κτιρίου
Φίλιπ Α. Χαρτ που οδηγούσε στο γραφείο του. Δεν είχε ιδέα πώς τα είχε
καταφέρει η Γκάμπριελ, όμως το βέβαιο ήταν ότι είχε μπει στο γραφείο του.
Την ώρα που μιλούσαν στο τηλέφωνο, ο Σέξτον άκουσε καθαρά στο βάθος το
χαρακτηριστικό χτύπο του εκκρεμούς του. Το μόνο που μπορούσε να υποθέσει
ήταν ότι αυτά που είχε κρυφακούσει η βοηθός του από τη συνάντηση του με
τους ανθρώπους του Ιδρύματος Διαστημικών Συνόρων είχαν υποσκάψει την
εμπιστοσύνη της στο άτομο του και είχε έρθει εδώ για να βρει αποδείξεις.
Πώς στο διάβολο μπήκε στο γραφείο μου!
Ο Σέξτον παρηγορήθηκε με τη σκέψη ότι είχε αλλάξει τον κωδικό
πρόσβασης στον υπολογιστή του.
Όταν έφτασε έξω από το γραφείο του, πληκτρολόγησε τον κωδικό που
απενεργοποιούσε το συναγερμό. Ύστερα έψαξε στην κλειδοθήκη του για τα
κλειδιά, ξεκλείδωσε τις βαριές πόρτες, τις άνοιξε απότομα διάπλατα και όρμησε
μέσα σκοπεύοντας να πιάσει την Γκάμπριελ επ' αυτοφώρω.
Το γραφείο όμως ήταν σκοτεινό και άδειο, και το μόνο φως ήταν η λάμψη
από το πρόγραμμα προστασίας της οθόνης. Άναψε τα φώτα και κοίταξε
τριγύρω. Τα πάντα έδειχναν να βρίσκονται στη θέση τους. Απόλυτη ησυχία,
εκτός από το ρυθμικό χτύπο του ρολογιού.
Πού στο διάβολο είναι;
Άκουσε κάποιο θόρυβο στο λουτρό και έτρεξε αμέσως εκεί. Άναψε το φως.
Το λουτρό ήταν άδειο. Κοίταξε πίσω από την πόρτα. Τίποτα.
Σαστισμένος ο Σέξτον κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και αναρωτήθηκε μήπως
το 'χε παρακάνει με το ποτό απόψε. Κάτι άκουσα. Νιώθοντας
αποπροσανατολισμένος και μπερδεμένος, επέστρεψε στο γραφείο του.
«Γκάμπριελ;» φώναξε. Πήγε στην άλλη άκρη του διαδρόμου, εκεί όπου ήταν
το γραφείο της. Η βοηθός του δεν ήταν εκεί. Το γραφείο της ήταν σκοτεινό.
Ακούστηκε ένα καζανάκι στις γυναικείες τουαλέτες. Ο Σέξτον έκανε
απότομα μεταβολή και κατευθύνθηκε με γρήγορα βήματα προς τα εκεί. Έφτασε
τη στιγμή που η Γκάμπριελ έβγαινε έξω, σκουπίζοντας τα χέρια της. Τινάχτηκε
μόλις τον είδε.
«Θεέ μου! Με τρομάξατε!» είπε δείχνοντας πραγματικά τρομαγμένη. «Τι
κάνετε εδώ;»
«Είπες ότι ήρθες να πάρεις κάτι έγγραφα σχετικά με τη NASA από το
γραφείο σου», απάντησε εκείνος κοιτάζοντας τα άδεια χέρια της. «Πού είναι;»
«Δεν μπόρεσα να τα βρω. Έψαξα παντού. Γι' αυτό άργησα τόσο».
Την κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Μπήκες στο γραφείο μου;»
Χρωστάω τη ζωή μου στο φαξ τον, σκέφτηκε η Γκάμπριελ.
Λίγα λεπτά νωρίτερα καθόταν μπροστά στον υπολογιστή του Σέξτον και
προσπαθούσε να πάρει εκτυπώσεις των ενοχοποιητικών επιταγών που ήταν
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αποθηκευμένες στον υπολογιστή του. Τα αρχεία προστατεύονταν με κάποιο
τρόπο, και θα χρειαζόταν κι άλλο χρόνο για να δει πώς θα εκτύπωνε τις
πληροφορίες. Πιθανότατα ακόμη θα προσπαθούσε αν δεν είχε ακούσει το φαξ
του γερουσιαστή να χτυπάει, τρομάζοντας τη και επαναφέροντας τη στην
πραγματικότητα. Η Γκάμπριελ το θεώρησε σημάδι ότι ήταν ώρα να φύγει.
Χωρίς να πάει να δει τι έβγαλε το φαξ, βγήκε από τον υπολογιστή του Σέξτον,
τακτοποίησε και έφυγε με τον τρόπο που είχε έρθει. Μόλις είχε προλάβει να
σκαρφαλώσει και να βγει από το λουτρό του Σέξτον, όταν τον άκουσε να
μπαίνει στο γραφείο.
Τώρα, καθώς ο γερουσιαστής στεκόταν απέναντι της καρφώνοντας τη με το
βλέμμα του, η Γκάμπριελ ήξερε ότι προσπαθούσε να καταλάβει αν του έλεγε
ψέματα. Ο Σέξτον μπορούσε να μυριστεί τα ψέματα καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλο, κι αυτό το γνώριζε η Γκάμπριελ. Αν του έλεγε ψέματα,
εκείνος θα το καταλάβαινε.
«Πίνατε», είπε η Γκάμπριελ κάνοντας να φύγει. Πως ξέρει ότι μπήκα στο
γραφείο του;
Ο Σέξτον την έπιασε από τους ώμους και τη γύρισε προς το μέρος του.
«Μπήκες στο γραφείο μου;»
Η Γκάμπριελ ένιωσε το φόβο να την κυριεύει. Ο Σέξτον πράγματι είχε πιει.
Το άγγιγμα του ήταν βίαιο. «Στο γραφείο σας;» ρώτησε δήθεν απορημένη,
πιέζοντας τον εαυτό της να γελάσει. «Πώς; Γιατί;»
«Άκουσα το εκκρεμές να χτυπάει όταν μιλήσαμε στο κινητό».
Η Γκάμπριελ μόρφασε από μέσα της. Το εκκρεμές του; Ούτε που της είχε
περάσει απ' το μυαλό. «Ξέρετε πόσο γελοίο ακούγεται αυτό;»
«Περνάω όλη μου τη μέρα σ' αυτό το γραφείο. Ξέρω τον ήχο του ρολογιού
μου».
Η Γκάμπριελ διαισθάνθηκε ότι έπρεπε να δώσει ένα τέλος σε αυτή την
ανάκριση αμέσως. Η καλύτερη άμυνα είναι μια δυναμική επίθεση. Τουλάχιστον
αυτό της έλεγε πάντοτε η Γιολάντα Κόουλ. Φέρνοντας τα χέρια της στη μέση
της, η Γκάμπριελ πέρασε στην αντεπίθεση με όσα όπλα διέθετε. Τον πλησίασε,
φέρνοντας το πρόσωπο της απέναντι στο δικό του, και τον κοίταξε αγριεμένη.
«Για να καταλάβω, κύριε γερουσιαστά. Είναι τέσσερις τα ξημερώματα, έχετε
πιει, ακούσατε έναν ήχο που σας φάνηκε ότι ήταν το ρολόι του γραφείου σας
και γι' αυτό ήρθατε εδώ;» Θιγμένη, έδειξε με το δάχτυλο προς τις βαριές πόρτες
του γραφείου του γερουσιαστή στο βάθος του διαδρόμου. «Επειδή δε θέλω να
υπάρξει καμία παρεξήγηση, με κατηγορείτε ότι απενεργοποίησα ένα σύστημα
συναγερμού που εγκατέστησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παραβίασα δύο
κλειδαριές, διέρρηξα το γραφείο σας, απάντησα σαν βλάκας στο τηλέφωνο μου
την ώρα που διέπραττα την παρανομία, έπειτα βγήκα, ενεργοποίησα ξανά το
σύστημα συναγερμού και κατόπιν, σαν να μην τρέχει τίποτα, χρησιμοποίησα
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τις τουαλέτες πριν το σκάσω χωρίς να έχω αποσπάσει κανένα στοιχείο; Αυτό
είναι το σενάριο που συζητάμε;»
Ο Σέξτον πετάρισε τα βλέφαρα σαστισμένος.
«Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι δεν πρέπει να πίνουν μόνοι», είπε η
Γκάμπριελ. «Λοιπόν, θέλετε να συζητήσουμε για τη NASA ή όχι;»
Ο Σέξτον ένιωσε να τα έχει χαμένα καθώς επέστρεφε στο γραφείο του. Πήγε
κατευθείαν στο μπαρ και έβαλε να πιει ένα αναψυκτικό. Πάντως σίγουρα δεν
αισθανόταν μεθυσμένος. Ήταν δυνατό να έκανε λάθος; Στην άλλη άκρη του
δωματίου, το εκκρεμές χτύπησε περιπαικτικά. Ο Σέξτον ήπιε μονορούφι το
αναψυκτικό του και έβαλε ένα ακόμη για τον εαυτό του και ένα για την
Γκάμπριελ.
«Αναψυκτικό, Γκάμπριελ;» ρώτησε επιστρέφοντας στο δωμάτιο. Η
Γκάμπριελ δεν τον είχε ακολουθήσει. Στεκόταν ακόμη στο κατώφλι, θέλοντας
να τον κάνει να αισθανθεί ενοχές. «Ω, μην κάνεις σαν παιδί! Πέρασε μέσα. Πες
μου τι ανακάλυψες στη NASA».
«Νομίζω ότι αρκετά άκουσα απόψε», είπε με ύφος απόμακρο. «Ας τα πούμε
το πρωί».
Ο Σέξτον δεν είχε όρεξη για πείσματα. Χρειαζόταν αυτές τις πληροφορίες
τώρα και δεν είχε σκοπό να πέσει στα γόνατα και να παρακαλέσει. Αναστέναξε
κουρασμένος. Ενίσχυσε τους δεσμούς εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη είναι το
παν. «Βλακεία μου», είπε. «Λυπάμαι. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν ξέρω
τι σκεφτόμουν».
Η Γκάμπριελ έμεινε στη θέση της.
Ο Σέξτον πήγε στο γραφείο του και ακούμπησε το αναψυκτικό της
Γκάμπριελ στο σουβέρ του. Της ένευσε να καθίσει στη δερμάτινη πολυθρόνα
του, σε θέση ισχύος. «Κάθισε. Πιες κάτι. Πάω να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπο
μου». Κατευθύνθηκε προς το λουτρό.
Και πάλι η Γκάμπριελ δεν έκανε βήμα.
«Νομίζω ότι είδα να έχει έρθει ένα φαξ», της είπε ο Σέξτον καθώς έμπαινε
στο λουτρό. Δείξε της ότι την εμπιστεύεσαι. «Μπορείς να δεις τι είναι;»
Ο Σέξτον έκλεισε την πόρτα και γέμισε το νιπτήρα με κρύο νερό. Δρόσισε το
πρόσωπο του, αλλά δεν ένιωσε καλύτερα. Πρώτη φορά τού συνέβαινε κάτι
τέτοιο, να είναι τόσο σίγουρος και να κάνει τόσο λάθος. Ήταν άνθρωπος που
εμπιστευόταν το ένστικτο του, και το ένστικτο του του έλεγε ότι η Γκάμπριελ
Ας είχε μπει στο γραφείο του.
Ναι, αλλά πώς; Ήταν αδύνατο.
Ο γερουσιαστής είπε στον εαυτό του να το ξεχάσει και να εστιαστεί στο
ζήτημα που τον έκαιγε: στη NASA. Χρειαζόταν την Γκάμπριελ τώρα. Δεν
έπρεπε να την αποξενώσει σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Έπρεπε να μάθει τι
γνώριζε. Ξέρα το ένστικτο σου. Έκανες λάθος.
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Καθώς σκούπιζε το πρόσωπο του, έριξε το κεφάλι του πίσω και πήρε μια
βαθιά ανάσα. Χαλάρωσε, είπε στον εαυτό του. Μη σου μπαίνουν ιδέες.
Έκλεισε τα μάτια και πήρε μια δεύτερη βαθιά ανάσα, που τον έκανε να νιώσει
καλύτερα.
Όταν βγήκε από το λουτρό, είδε με ανακούφιση ότι η Γκάμπριελ είχε
ενδώσει και είχε μπει στο γραφείο του. Ωραία, σκέφτηκε. Τώρα μπορούμε να
πιάσουμε δουλειά. Η κοπέλα στεκόταν μπροστά στο φαξ φυλλομετρώντας τις
σελίδες που είχαν έρθει. Ο Σέξτον απόρησε όταν είδε το πρόσωπο της. Ήταν
μια μάσκα σύγχυσης και φόβου.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε πηγαίνοντας προς το μέρος της.
Η Γκάμπριελ παραπάτησε, σαν να βρισκόταν στα πρόθυρα της λιποθυμίας.
«Τι είναι;»
«Ο μετεωρίτης...» ψέλλισε εκείνη με σβησμένη φωνή, ενώ το τρεμάμενο χέρι
της κρατούσε μια δέσμη χαρτιών. «Και η κόρη σας... κινδυνεύει».
Σαστισμένος ο Σέξτον την πλησίασε και πήρε τα χαρτιά από το χέρι της. Η
πρώτη σελίδα ήταν ένα χειρόγραφο σημείωμα. Ο Σέξτον αναγνώρισε αμέσως
το γραφικό χαρακτήρα. Το μήνυμα ήταν βιαστικά γραμμένο, αλλά τρομακτικό
στην απλότητα του.
Μετεωρίτης ψεύτικος. Αποδείξεις ακολουθούν. NASA/ Λευκός Οίκος
προσπαθούν να με σκοτώσουν/ Βοήθεια! ΡΣ
Ο γερουσιαστής σπάνια αισθανόταν να τα έχει τελείως χαμένα, όμως, καθώς
ξαναδιάβαζε το σημείωμα της Ρέιτσελ, δεν ήξερε πώς να το ερμηνεύσει.
Ο μετεωρίτης είναι ψεύτικος; Η NASA και ο Λευκός Οίκος προσπαθούν να
τη σκοτώσουν;
Με τη σύγχυση του να μεγαλώνει, ο Σέξτον άρχισε να φυλλομετρά τις έξι
σελίδες. Η πρώτη ήταν μια εικόνα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο πάνω
μέρος της σελίδας έγραφε ΥΠΕΔΑΦΙΟ ΡΑΝΤΑΡ (GPR). Η εικόνα θύμιζε κάτι
σαν ηχοβόληση. Ο Σέξτον είδε το φρεάτιο εξόρυξης στο οποίο είχαν αναφερθεί
στην τηλεόραση. Το βλέμμα του έπεσε σε κάτι που έμοιαζε με αχνό
περίγραμμα πτώματος που επέπλεε στο φρεάτιο. Τότε είδε κάτι που τον
σοκάρισε ακόμη περισσότερο: ακριβώς κάτω από το σημείο όπου είχε βρεθεί ο
μετεωρίτης, υπήρχε το περίγραμμα ενός δεύτερου φρεατίου, σαν ο βράχος να
είχε εισαχθεί στον πάγο από το κάτω μέρος.
Τι στην ευχή;
Γυρνώντας στην επόμενη σελίδα ο Σέξτον ήρθε πρόσωπο με προσωπο με τη
φωτογραφία κάποιου είδους ζωντανού ωκεάνιου πλάσματος που ονομαζόταν
Bathynomous giganteus. Έμεινε να το κοιτάζει εμβρόντητος. Είναι ίδιο με τα
απολιθώματα τον μετεωρίτη!
Άρχισε να γυρίζει τις σελίδες γρηγορότερα και είδε μια γραφική παράσταση
όπου αποτυπωνόταν η περιεκτικότητα του επιχρίσματος του μετεωρίτη σε
ιονισμένο υδρογόνο. Στο κάτω μέρος υπήρχε μια χειρόγραφη σημείωση:
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Καύση συμπυκνωμένου υδρογόνου; Κινητήρας Διαστελλόμενου Κύκλου της
NASA;
Ο Σέξτον δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του. Ένιωσε το δωμάτιο να
γυρίζει όταν κοίταξε την τελευταία σελίδα — μια φωτογραφία ενός πετρώματος
που περιείχε μεταλλικές φυσαλίδες που έμοιαζαν ολόιδιες με εκείνες του
μετεωρίτη. Το απίστευτο ήταν ότι η περιγραφή που συνόδευε τη φωτογραφία
έλεγε ότι το πέτρωμα ήταν το προϊόν ωκεάνιας ηφαιστειακής δραστηριότητας.
Ένας βράχος από τον ωκεανό; αναρωτήθηκε ο Σέξτον. Μα η NASA είπε ότι οι
χόνδροι σχηματίζονται μόνο στο διάστημα!
Ο Σέξτον ακούμπησε τις σελίδες στο γραφείο του και σωριάστηκε στην
καρέκλα του. Του είχαν χρειαστεί μόλις δεκαπέντε δευτερόλεπτα για να
συσχετίσει όλα τα δεδομένα που έβλεπε. Το νόημα των εικόνων και των
κειμένων ήταν σαφέστατο. Όποιος διέθετε έστω και στοιχειώδη ευφυΐα
μπορούσε να καταλάβει τι αποδείκνυαν αυτές οι φωτογραφίες.
Ο μετεωρίτης της NASA είναι ψεύτικος!
Καμία άλλη μέρα στην πολιτική σταδιοδρομία του Σέξτον δεν είχε
σημαδευτεί από τόσο ακραίες διακυμάνσεις. Η σημερινή μέρα ήταν γεμάτη από
αλλεπάλληλες ανατροπές ένα ταξίδι ανάμεσα στην ελπίδα και την απελπισία. Ο
Σέξτον δεν μπορούσε να φανταστεί πώς ήταν δυνατό να έχει στηθεί μια τέτοια
κολοσσιαία απάτη, όμως όλα αυτά έπαψαν να έχουν οποιαδήποτε σημασία
μόλις συνειδητοποίησε τι σήμαινε για την καριέρα του ως πολιτικού αυτή η
απάτη.
Μόλις δημοσιοποιήσω αυτές τις πληροφορίες, η προεδρία είναι δική μου!
Μέσα στη χαρά του ο γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον είχε ξεχάσει για λίγο
τον ισχυρισμό της κόρης του ότι την καταδίωκαν.
«Η Ρέιτσελ κινδυνεύει», είπε η Γκάμπριελ. «Το σημείωμα της λέει ότι ο
Λευκός Οίκος και η NASA προσπαθούν να...»
Ξαφνικά το φαξ του Σέξτον άρχισε να κουδουνίζει ξανά. Η Γκάμπριελ
στράφηκε απότομα και κοίταξε σαστισμένη τη συσκευή. Το ίδιο και ο Σέξτον.
Δεν καταλάβαινε τι άλλο θα μπορούσε να του στέλνει η Ρέιτσελ. Περισσότερες
αποδείξεις; Πόσες περισσότερες αποδείξεις υπήρχαν; Αυτές φτάνουν και
περισσεύουν!
Όταν η συσκευή του φαξ απάντησε όμως, δεν εμφανίστηκε καμία σελίδα. Η
συσκευή, καθώς δεν εντόπισε εισερχόμενο φαξ, γύρισε στην επιλογή του
αυτόματου τηλεφωνητή.
«Καλέσατε το γραφείο του γερουσιαστή Σέντζγουικ Σέξτον», έλεγε το
ηχογραφημένο μήνυμα. «Αν θέλετε να στείλετε φαξ, η γραμμή είναι ελεύθερη.
Αν όχι, μπορείτε να αφήσετε το μήνυμα σας μετά το χαρακτηριστικό τόνο».
Πριν ο Σέξτον προλάβει να σηκώσει το ακουστικό, ενεργοποιήθηκε ο
τηλεφωνητής.
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«Γερουσιαστά Σέξτον;» Η αντρική φωνή που ακούστηκε ήταν τραχιά αλλά
ψύχραιμη. «Είμαι ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ, ο διευθυντής του Εθνικού Γραφείου
Αναγνώρισης. Πιθανότατα δε θα βρίσκεστε στο γραφείο σας αυτή την ώρα,
όμως πρέπει να σας μιλήσω αμέσως». Έκανε παύση, σαν να περίμενε να
απαντήσει κάποιος.
Η Γκάμπριελ έκανε να σηκώσει το ακουστικό.
Ο Σέξτον της άρπαξε το χέρι και το τράβηξε βίαια.
Η Γκάμπριελ έμεινε εμβρόντητη. «Μα είναι ο διευθυντής του...»
«Κύριε γερουσιαστά», συνέχισε ο Πίκερινγκ, που ακουγόταν σχεδόν
ανακουφισμένος που δεν είχε απαντήσει κανείς, «φοβάμαι ότι ο λόγος που σας
καλώ δεν είναι ευχάριστος. Μόλις πληροφορήθηκα ότι η κόρη σας, η Ρέιτσελ,
βρίσκεται σε σοβαρότατο κίνδυνο. Ήδη έχω στείλει ομάδα που θα επιχειρήσει
να τη βοηθήσει. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες από το τηλέφωνο,
όμως πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι ίσως σας έχει στείλει με φαξ κάποια
στοιχεία που έχουν σχέση με το μετεωρίτη της NASA. Δεν έχω δει αυτά τα
στοιχεία, ούτε γνωρίζω περί τίνος πρόκειται, όμως τα άτομα που απειλούν την
κόρη σας με προειδοποίησαν μόλις τώρα ότι, αν κάποιος δημοσιοποιήσει αυτά
τα στοιχεία, η κόρη σας θα πεθάνει. Λυπάμαι αν ακούγομαι ωμός, κύριε
γερουσιαστά. Το κάνω για να είναι σαφές πώς έχουν τα πράγματα. Η ζωή της
κόρης σας κινδυνεύει. Αν πράγματι σας έστειλε κάτι με φαξ, μην ενημερώσετε
κανέναν. Όχι ακόμη. Η ζωή της Ρέιτσελ εξαρτάται από αυτό. Μείνετε εκεί που
είστε. Θα σας συναντήσω σύντομα». Έκανε παύση. «Με λίγη τύχη, κύριε
γερουσιαστά, η όλη υπόθεση θα έχει διευθετηθεί πριν ξυπνήσετε. Αν κατά τύχη
ακούσετε αυτό το μήνυμα πριν φτάσω στο γραφείο σας, μείνετε εκεί και μην
επικοινωνήσετε με κανέναν. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φέρω
την κόρη σας πίσω σώα και αβλαβή».
Ο Πίκερινγκ έκλεισε το τηλέφωνο.
Η Γκάμπριελ έτρεμε. «Η Ρέιτσελ είναι όμηρος;»
Ο Σέξτον κατάλαβε ότι, παρότι απογοητευμένη με τον ίδιο, η Γκάμπριελ
αισθανόταν συγκλονισμένη στη σκέψη ότι μια προικισμένη, διαπρεπής στον
τομέα της νέα γυναίκα κινδύνευε. Παραδόξως ο Σέξτον δυσκολευόταν να
νιώσει το ίδιο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του εαυτού του αισθανόταν σαν παιδί
που μόλις έχει πάρει στα χέρια του το δώρο που ήθελε για τα Χριστούγεννα,
και αρνούνταν να αφήσει οποιονδήποτε να του το πάρει.
Ο Πίκερινγκ θέλει να αποσιωπήσω την υπόθεση;
Έμεινε να το σκεφτεί για λίγο, προσπαθώντας να αποφασίσει τι σήμαιναν
όλα αυτά. Σε μια ψυχρή, υπολογιστική πλευρά του μυαλού του ο Σέξτον ένιωσε
τα γρανάζια να γυρίζουν, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή της πολιτικής να
μπαίνει σε λειτουργία, να επεξεργάζεται κάθε πιθανό σενάριο και να εκτιμά
κάθε αποτέλεσμα. Κοίταξε τις σελίδες που κρατούσε στα χέρια του και άρχισε
να νιώθει το μέγεθος της δύναμης που σήμαιναν αυτές οι εικόνες. Ο μετεωρίτης
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της NASA είχε κάνει κομμάτια τα όνειρα του για την προεδρία. Όμως ήταν όλα
ψέματα. Μια σκηνοθετημένη παράσταση. Τώρα αυτοί που την είχαν στήσει θα
πλήρωναν το τίμημα. Το παραμύθι με το μετεωρίτη που είχαν πλάσει οι εχθροί
του για να τον καταστρέψουν θα τον έκανε τώρα τόσο ισχυρό όσο δεν είχε ποτέ
φανταστεί. Η κόρη του είχε φροντίσει γι' αυτό.
Μόνο ένα αποδεκτό αποτέλεσμα υπάρχει, το ήξερε αυτό. Μόνο μία επιλογή
για έναν αληθινό ηγέτη.
Σαν υπνωτισμένος από την παραζάλη της πολιτικής του νεκρανάστασης, ο
Σέξτον ένιωθε λες και κινούνταν μέσα σε ομίχλη καθώς διέσχιζε το δωμάτιο.
Πήγε στο φωτοαντιγραφικό του, το έθεσε σε λειτουργία και ετοιμάστηκε να
φωτοτυπήσει τις σελίδες που του είχε στείλει η Ρέιτσελ.
«Τι κάνετε εκεί;» ρώτησε επιτακτικά η Γκάμπριελ, σαστισμένη.
«Δε θα σκοτώσουν τη Ρέιτσελ», είπε με σιγουριά ο Σέξτον. Ακόμη και αν
κάτι πήγαινε στραβά, ήξερε ότι ο θάνατος της κόρης του από τα χέρια του
εχθρού θα τον έκανε απλώς πιο ισχυρό. Σε κάθε περίπτωση θα έβγαινε
κερδισμένος. Αποδεκτό ρίσκο.
«Για ποιον είναι αυτά τα αντίγραφα;» επέμεινε στον ίδιο τόνο η Γκάμπριελ.
«Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ είπε να μη μιλήσετε σε κανέναν!»
Ο Σέξτον έστρεψε την πλάτη του στο μηχάνημα και κοίταξε την Γκάμπριελ
ούτε ο ίδιος το πίστευε πόσο απωθητική του φαινόταν ξαφνικά. Εκείνη τη
στιγμή ο γερουσιαστής Σέξτον ενεργούσε αφ' εαυτού του. Τίποτα δεν μπορούσε
να τον αγγίξει. Όλα όσα χρειαζόταν για να υλοποιήσει τα όνειρα του τα
κρατούσε στα χέρια του. Ήταν ασυγκράτητος. Ούτε οι ισχυρισμοί περί
δωροληψίας ούτε οι φήμες για ερωτικά σκάνδαλα ήταν ικανά να ανακόψουν
την πορεία του. Τίποτα.
«Πήγαινε στο σπίτι σου, Γκάμπριελ. Δε σε χρειάζομαι άλλο».

125
Ολα ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ, σκέφτηκε η Ρέιτσελ.
Καθόταν δίπλα στον Τόλαντ πάνω στο κατάστρωμα κοιτάζοντας την κάννη
του πολυβόλου που κρατούσε ο άντρας. Δυστυχώς ο Πίκερινγκ είχε
ανακαλύψει που είχε στείλει το φαξ η Ρέιτσελ. Στο γραφείο του γερουσιαστή
Σέντζγουικ Σέξτον.
Η Ρέιτσελ αμφέβαλλε αν ο πατέρας της θα άκουγε ποτέ το μήνυμα που του
είχε μόλις αφήσει ο Πίκερινγκ. Ο διευθυντής του NRO πιθανότατα θα
μπορούσε να πάει στο γραφείο του Σέξτον πολύ πριν από οποιονδήποτε άλλο
το πρωί. Αν ο Πίκερινγκ κατόρθωνε να μπει στο γραφείο, να πάρει
απαρατήρητος τις σελίδες του φαξ και να σβήσει το μήνυμα από τον

[397]

τηλεφωνητή πριν έφτανε ο Σέξτον, τότε δε θα υπήρχε λόγος να βλάψει το
γερουσιαστή. Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ ήταν πολύ πιθανό να συγκαταλεγόταν
στους λίγους ανθρώπους στην Ουάσινγκτον που μπορούσαν να εξασφαλίσουν
πρόσβαση στο γραφείο του γερουσιαστή με απόλυτη διακριτικότητα. Η Ρέιτσελ
δεν έπαυε ποτέ να εκπλήσσεται με όσα γίνονταν «στο όνομα της εθνικής
ασφάλειας».
Φυσικά, αν αποτύχει αυτό το σχέδιο, σκέφτηκε η Ρέιτσελ, ο Πίκερινγκ θα
μπορούσε απλώς να περάσει απέξω με το ελικόπτερο, να ρίξει έναν πύραυλο
από το παράθυρο και να κάνει το φαξ κομμάτια. Κάτι της έλεγε ότι αυτό δε θα
ήταν απαραίτητο.
Ενώ καθόταν τόσο κοντά στον Τόλαντ, ένιωσε έκπληξη όταν αισθάνθηκε το
χέρι του να γλιστρά απαλά μέσα στο δικό της. Το άγγιγμα του είχε μια τρυφερή
δύναμη και τα δάχτυλα τους πλέκονταν τόσο αρμονικά, που η Ρέιτσελ
αισθάνθηκε σαν αυτό να ήταν κάτι που έκαναν μια ζωή. Το μόνο που ήθελε
εκείνη τη στιγμή ήταν να γείρει στην αγκαλιά του, προστατευμένη από τον
ακατάπαυστο βρυχηθμό του ωκεανού που στροβιλιζόταν γύρω τους.
Συνειδητοποίησε ότι αυτό ήταν κάτι που δε θα γινόταν ποτέ. Δεν ήταν
γραφτό.
Ο Μάικλ Τόλαντ αισθανόταν σαν μελλοθάνατος που είχε βρει την ελπίδα
στο δρόμο για την κρεμάλα.
Η ζωή με χλευάζει.
Χρόνια ολόκληρα μετά το θάνατο της Σίλια, ο Τόλαντ είχε περάσει νύχτες
ολόκληρες παρακαλώντας να πεθάνει, ατελείωτες ώρες πόνου και μοναξιάς,
όταν το να δώσει ένα τέλος έμοιαζε να είναι η μόνη του διέξοδος. Και όμως
είχε διαλέξει τη ζωή, πείθοντας τον εαυτό του ότι μπορούσε να ζήσει μόνος.
Σήμερα για πρώτη φορά ο Τόλαντ είχε αρχίσει να καταλαβαίνει αυτό που του
έλεγαν από την αρχή οι φίλοι του.
Μάικ, δε χρειάζεται να μείνεις μόνος. Θα βρεις καινούρια αγάπη.
Η αίσθηση του χεριού της Ρέιτσελ μέσα στο δικό του έκανε ακόμη πιο
δυσβάσταχτη αυτή την ειρωνεία της τύχης. Η μοίρα μπορούσε να γίνει
αδυσώπητη. Ένιωθε λες και ο πάγος στον οποίο είχε φυλακίσει την καρδιά του
έλιωνε σιγά σιγά σαν αρματωσιά που τα εξαρτήματα της πέφτουν το ένα μετά
το άλλο.
Για μια στιγμή, στο γνώριμο κατάστρωμα του Goya, ο Τόλαντ ένιωσε το
φάντασμα της Σίλια να τον κοιτάζει όπως έκανε συχνά η γυναίκα του. Η φωνή
της ήταν στο βουητό του ωκεανού... να του επαναλαμβάνει τις τελευταίες
λέξεις που του είχε πει όταν βρισκόταν ακόμη σε αυτό τον κόσμο.
«Είσαι δυνατός», ψιθύρισε η φωνή. «Υποσχέσου μου ότι θα βρεις καινούρια
αγάπη».
«Ποτέ δε θα θελήσω άλλη», της είχε πει ο Τόλαντ.
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Το χαμόγελο της Σίλια ήταν γεμάτο σοφία. «Πρέπει να μάθεις να το κάνεις».
Τώρα, στο κατάστρωμα του Goya, ο Τόλαντ συνειδητοποιούσε ότι είχε
αρχίσει να μαθαίνει. Ξαφνικά στην ψυχή του ανάβλυσε ένα δυνατό
συναίσθημα. Ήξερε ότι ήταν ευτυχία.
Και μαζί της ήρθε μια ακαταμάχητη θέληση για ζωή.
Ο Πίκερινγκ αισθανόταν παράξενα αποστασιοποιημένος καθώς πλησίαζε
προς τους δυο αιχμαλώτους. Σταμάτησε μπροστά στη Ρέιτσελ, αόριστα
έκπληκτος που αυτή η κατάσταση δεν ήταν πιο δύσκολη για τον ίδιο.
«Κάποιες φορές», είπε, «οι περιστάσεις δημιουργούν τρομακτικά
διλήμματα».
Το βλέμμα της Ρέιτσελ ήταν ανυποχώρητο. «Μόνος σας δημιουργήσατε
αυτές τις περιστάσεις».
«Οι απώλειες είναι αναπόφευκτες στον πόλεμο», είπε ο Πίκερινγκ με πιο
αυστηρή φωνή τώρα. Ρώτα την Νταϊάνα Πίκερινγκ ή οποιονδήποτε από
κείνους που πεθαίνουν κάθε χρόνο για να υπερασπιστούν το έθνος. «Εσύ,
Ρέιτσελ, θα έπρεπε να το αντιλαμβάνεσαι περισσότερο απ' τον καθένα». Το
βλέμμα του στάθηκε πάνω της. «Iactura paucourm serva multos».
Κατάλαβε ότι η Ρέιτσελ αναγνώρισε τη φράση, που αποτελούσε σχεδόν
κλισέ στους κύκλους των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας. Θυσίασε τους λίγους
για να σώσεις τους πολλούς.
Η Ρέιτσελ τον κοίταξε με φανερή αποστροφή. «Και τώρα ο Μάικλ και εγώ
γίναμε μέρος των λίγων σας;»
Ο Πίκερινγκ το σκέφτηκε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Στράφηκε στον ΔέλταΈνα. «Ελευθέρωσε το συνεργάτη σου και δώσε ένα τέλος σε αυτή την
κατάσταση».
Ο Δέλτα-Ένα ένευσε.
Ο Πίκερινγκ κοίταξε για τελευταία φορά τη Ρέιτσελ και ύστερα πήγε και
στάθηκε στην κοντινή κουπαστή, στη δεξιά πλευρά του πλοίου, κοιτάζοντας τη
μανιασμένη θάλασσα. Προτιμούσε να μη δει τη συνέχεια.
Ο Δέλτα-Ένα ένιωθε ισχυρός καθώς κρατούσε σφιχτά το όπλο του και
κοιτούσε το συνάδελφο του που ήταν πιασμένος στις δαγκάνες του
βαθυσκάφους. Το μόνο που απέμενε ήταν να κλείσει την καταπακτή, πάνω από
την οποία κρεμόταν ο Δέλτα-Δύο, να τον ελευθερώσει από τις δαγκάνες και να
εξοντώσει τη Ρέιτσελ Σέξτον και τον Μάικλ Τόλαντ.
Όμως ο Δέλτα-Ένα είχε δει πόσο πολύπλοκος ήταν ο πίνακας ελέγχου κοντά
στην καταπακτή: μια σειρά από μοχλούς και διακόπτες χωρίς διευκρινιστικές
ενδείξεις, που προφανώς έλεγχαν το μηχανισμό της μπουκαπόρτας, του μοτέρ
που κινούσε το βαρούλκο και διάφορες άλλες λειτουργίες. Δε σκόπευε να θέσει
σε κίνδυνο τη ζωή του συναδέλφου του επιλέγοντας το λάθος μοχλό, που θα
κατέβαζε το βαθυσκάφος στη θάλασσα.
Εξάλειψε κάθε ρίσκο. Ποτέ μην ενεργείς βιαστικά.
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Θα εξανάγκαζε τον Τόλαντ να ελευθερώσει το συνεργάτη του. Και για να
είναι σίγουρος ότι ο ωκεανογράφος δε θα επιχειρούσε καμιά εξυπνάδα, ο
Δέλτα-Ένα θα φρόντιζε να εξασφαλίσει τη συνεργασία του ασκώντας του
έμμεση πίεση.
Χρησιμοποίησε τους αντιπάλους σον εις βάρος των συντρόφων τους.
Ο Δέλτα-Ένα έστεψε απότομα την κάννη του όπλου του κατευθείαν στο
πρόσωπο της Ρέιτσελ, σταματώντας ελάχιστα εκατοστά από το μέτωπο της. Η
Ρέιτσελ έκλεισε τα μάτια. Ο Δέλτα-Ένα είδε τις γροθιές του Τόλαντ να
σφίγγουν από οργή, καθώς ήθελε να την προστατέψει.
«Κυρία Σέξτον, σηκωθείτε», είπε ο Δέλτα-Ένα.
Εκείνη υπάκουσε.
Ακουμπώντας το όπλο σταθερά στην πλάτη της, ο Δέλτα-Ένα την οδήγησε
στην πτυσσόμενη αλουμινένια σκάλα στην πίσω πλευρά του βαθυσκάφους που
κατέληγε στην οροφή. «Ανεβείτε και σταθείτε πάνω στο βαθυσκάφος».
Η Ρέιτσελ έδειχνε φοβισμένη και μπερδεμένη.
«Απλώς κάντε το», είπε ο Δέλτα-Ένα.
Η Ρέιτσελ νόμιζε ότι ζούσε εφιάλτη καθώς ανέβαινε τα αλουμινένια σκαλιά
στην πίσω πλευρά του Triton. Σταμάτησε στο τελευταίο σκαλοπάτι, καθώς δεν
μπορούσε να σταθεί πάνω στο υποβρύχιο που αιωρούνταν στο κενό.
«Ανεβείτε πάνω στο βαθυσκάφος», είπε ο στρατιώτης γυρνώντας προς τον
Τόλαντ και πιέζοντας την κάννη του όπλου στο κεφάλι του.
Μπροστά από τη Ρέιτσελ ο στρατιώτης που είχε αιχμαλωτιστεί από τις
δαγκάνες του βαθυσκάφους την παρακολουθούσε, θέλοντας προφανώς να
ξεφύγει από την ανυπόφορη λαβή. Η Ρέιτσελ κοίταξε τώρα τον Τόλαντ, που
είχε ένα όπλο κολλημένο στο κεφάλι του. Ανέβα πάνω στο βαθυσκάφος. Δεν
είχε άλλη επιλογή.
Νιώθοντας λες και πλησίαζε στο χείλος ενός γκρεμού, η Ρέιτσελ ανέβηκε
στο κιβώτιο του κινητήρα, μια μικρή επίπεδη επιφάνεια πίσω από το θολωτό
παράθυρο. Το βαθυσκάφος αιωρούνταν σαν γιγαντιαίο βαρίδι πάνω από την
ανοιχτή καταπακτή. Παρότι κρεμόταν από το καλώδιο που το συνέδεε με το
βαρούλκο, το Triton, βάρους εννιά τόνων, ελάχιστα επηρεάστηκε από την
άφιξη της Ρέιτσελ, παίρνοντας κλίση μερικών μόνο χιλιοστών, καθώς εκείνη
προσπαθούσε να ισορροπήσει πάνω του.
«Εντάξει, ξεκινάμε», είπε ο στρατιώτης στον Τόλαντ. «Πηγαίνετε στον
πίνακα ελέγχου και κλείστε την καταπακτή».
Με την απειλή του όπλου, ο Τόλαντ άρχισε να κινείται προς τον πίνακα, με
το στρατιώτη να τον ακολουθεί. Όπως ερχόταν προς το μέρος της Ρέιτσελ,
επιβράδυνε την κίνηση του, και εκείνη τον είδε να την καρφώνει με το βλέμμα
σαν να προσπαθούσε να της στείλει κάποιο μήνυμα. Την κοίταξε στα μάτια και
ύστερα κοίταξε προς τα κάτω, δείχνοντας της την ανοιχτή θυρίδα στο πάνω
μέρος του υποβρυχίου.
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Η Ρέιτσελ κοίταξε κάτω. Η θυρίδα στα πόδια της ήταν ανοιχτή, το βαρύ
κυκλικό καπάκι σηκωμένο. Μπορούσε να δει το πιλοτήριο του μονοθέσιου
βαθυσκάφους. Θέλει να μπω μέσα; Πιστεύοντας ότι είχε καταλάβει λάθος,
κοίταξε ξανά τον Τόλαντ. Είχε φτάσει σχεδόν στον πίνακα ελέγχου. Την
κοίταξε πάλι στα μάτια. Αυτή τη φορά ήταν λιγότερο διακριτικός.
«Πήδα μέσα! Τώρα!» της είπε βουβά, κουνώντας μόνο τα χείλη του.
Ο Δέλτα-Ένα είδε την κίνηση της Ρέιτσελ με την άκρη του ματιού του και
γύρισε ενστικτωδώς προς το μέρος της, ανοίγοντας πυρ τη στιγμή που η κοπέλα
έπεφτε μέσα στην καμπίνα του βαθυσκάφους, ενώ πάνω από το κεφάλι της
σφύριζαν οι σφαίρες. Το ανοιχτό κάλυμμα άρχισε να βγάζει μεταλλικούς ήχους,
καθώς οι σφαίρες εξοστρακίζονταν χτυπώντας πάνω του, προκαλώντας
σπινθήρες· τελικά, από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα, το κάλυμμα υποχώρησε
και έκλεισε με δύναμη πάνω από τη Ρέιτσελ.
Ο Τόλαντ, αμέσως μόλις ένιωσε το όπλο να φεύγει από την πλάτη του, έκανε
την κίνηση του. Βούτηξε στα αριστερά, μακριά από την καταπακτή, έπεσε στο
κατάστρωμα και αμέσως άρχισε να κάνει τούμπες για να μη δώσει εύκολο
στόχο στο στρατιώτη, που στράφηκε τώρα προς το μέρος του πυροβολώντας
αδιάκοπα. Άκουσε τις σφαίρες να καρφώνονται πίσω του, καθώς έτρεχε να
καλυφθεί πίσω από το βαρούλκο της άγκυρας στην πρύμνη του πλοίου, έναν
πελώριο μηχανοκίνητο κύλινδρο γύρω από τον οποίο τυλίγονταν αρκετές
εκατοντάδες μέτρα ατσάλινου συρματόσκοινου συνδεδεμένου με την άγκυρα.
Ο Τόλαντ είχε ένα σχέδιο και έπρεπε να ενεργήσει γρήγορα. Καθώς ο
στρατιώτης ορμούσε προς το μέρος του, άπλωσε το χέρι του, άρπαξε το μοχλό
της άγκυρας με τα δύο του χέρια και τον έσπρωξε με δύναμη προς τα κάτω.
Αμέσως το βαρούλκο άρχισε να ξετυλίγει το συρματόσκοινα, και το Goya
τραντάχτηκε από το δυνατό ρεύμα. Η απότομη κίνηση έκανε τους πάντες και τα
πάντα πάνω στο κατάστρωμα να χάσουν την ισορροπία τους. Καθώς το πλοίο
επιτάχυνε παρασυρμένο ανάποδα στο ρεύμα, το βαρούλκο της άγκυρας
ξετύλιγε το συρματόσκοινο όλο και πιο γρήγορα.
Έλα, μωρό μου, παρακάλεσε νοερά ο Τόλαντ.
Ο στρατιώτης ανέκτησε την ισορροπία του και κινήθηκε προς τον Τόλαντ.
Περιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή, ο Τόλαντ στηρίχτηκε γερά στα πόδια
του και ανέβασε με δύναμη το μοχλό, κλειδώνοντας την άγκυρα. Με ένα
δυνατό τράνταγμα το συρματόσκοινο τεντώθηκε, σταματώντας απότομα το
πλοίο, κάνοντας ολόκληρο το σκαρί να τρέμει. Ό,τι υπήρχε πάνω στο
κατάστρωμα βρέθηκε στον αέρα. Ο στρατιώτης παραπάτησε και έπεσε στα
γόνατα κοντά στον Τόλαντ. Ο Πίκερινγκ έφυγε από την κουπαστή προς τα
πίσω και σωριάστηκε στο κατάστρωμα. Το βαθυσκάφος ταλαντεύτηκε
επικίνδυνα στο συρματόσκοινα του.
Ένας ανατριχιαστικός ήχος μετάλλου που σπάει ακούστηκε κάτω από το
κατάστρωμα σαν βρυχηθμός σεισμού, καθώς ο κατεστραμμένος πλωτήρας δεν
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άντεξε την πίεση και υποχώρησε. Η πίσω δεξιά πλευρά του Goya άρχισε να
καταρρέει κάτω από το ίδιο της το βάρος. Το πλοίο τραντάχτηκε, γέρνοντας
διαγώνια σαν γιγάντιο τραπέζι που έχασε ένα από τα τέσσερα πόδια του. Ο
θόρυβος ήταν εκκωφαντικός — ένα μακρόσυρτο ουρλιαχτό μετάλλων που
λύγιζαν και έσπαγαν με υπόκρουση το ανελέητο χτύπημα των κυμάτων.
Στο πιλοτήριο του βαθυσκάφους η Ρέιτσελ κρατιόταν τόσο σφιχτά, που οι
κόμποι των δαχτύλων της είχαν ασπρίσει, ενώ το βάρους εννιά τόνων
υποβρύχιο ταλαντευόταν πάνω από την καταπακτή στο κατάστρωμα που τώρα
είχε πάρει απότομη κλίση. Μέσα από το στρογγυλεμένο παράθυρο έβλεπε τον
ωκεανό να λυσσομανάει από κάτω. Σηκώνοντας το κεφάλι προσπαθώντας να
διακρίνει τον Τόλαντ στο κατάστρωμα, είδε μια αλλόκοτη όσο και δραματική
σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Μόλις ένα μέτρο μακριά, αιχμάλωτος των βραχιόνων του Triton, ο
στρατιώτης ούρλιαζε από τον πόνο κρεμασμένος σαν μαριονέτα από τις
δαγκάνες του βαθυσκάφους. Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ πέρασε σχεδόν στα τέσσερα
από το οπτικό πεδίο της Ρέιτσελ και κρατήθηκε από μια δέστρα στο
κατάστρωμα. Κοντά στο μοχλό της άγκυρας, ο Τόλαντ κρατιόταν κι αυτός από
κάπου, προσπαθώντας να μη γλιστρήσει και καταλήξει στο νερό. Όταν η
Ρέιτσελ είδε τον άλλο στρατιώτη με το πολυβόλο να καταφέρνει να σταθεί στα
πόδια του λίγο πιο πέρα, φώναξε μέσα από το υποβρύχιο: «Μάικ, πρόσεχε!»
Ο Δέλτα-Ένα όμως αγνόησε τελείως τον Τόλαντ. Ο στρατιώτης κοιτούσε
πίσω, προς το ελικόπτερο που περίμενε με αναμμένο τον κινητήρα,
παρακολουθώντας την πορεία του με το στόμα ανοιχτό από τη φρίκη. Η
Ρέιτσελ στράφηκε, ακολουθώντας το βλέμμα του. To Kiowa, με τον πελώριο
έλικα του να περιστρέφεται αργά, είχε αρχίσει σιγά σιγά να γλιστράει προς τα
εμπρός, καθώς το κατάστρωμα είχε πάρει κλίση. Οι μεγάλοι μεταλλικοί
πλωτήρες του ήταν σαν σκι σε πλαγιά. Τότε μόνο συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ
ότι η τεράστια μηχανή γλιστρούσε κατευθείαν πάνω στο υποβρύχιο.
Ο Δέλτα-Ένα όρμησε στο κεκλιμένο κατάστρωμα προς το μέρος του
ελικοπτέρου που γλιστρούσε και κατάφερε να ανεβεί στο πιλοτήριο. Δε
σκόπευε να αφήσει το μοναδικό μέσο διαφυγής που είχαν να πέσει στη
θάλασσα. Άρπαξε τα χειριστήρια του Kiowa και τα τράβηξε με δύναμη προς τα
πίσω. Απογειώσου! Με έναν εκκωφαντικό βρυχηθμό ο έλικας άρχισε να
επιταχύνει την περιστροφή του, πασχίζοντας να σηκώσει το βαρέως οπλισμού
επιθετικό αεροσκάφος από το κατάστρωμα. Σήκω, που να πάρει! Το
ελικόπτερο γλιστρούσε κατευθείαν πάνω στο βαθυσκάφος και στον Δέλτα-Δύο
που κρεμόταν από τους βραχίονες του.
Με το ρύγχος του να έχει πάρει κλίση προς τα κάτω, ο έλικας του Kiowa είχε
επίσης πάρει κλίση, και όταν ο κινητήρας άρχισε να το ξεκολλάει από το
κατάστρωμα, το ελικόπτερο κινήθηκε περισσότερο προς τα εμπρός παρά προς
τα πάνω, επιταχύνοντας προς το βαθυσκάφος σαν γιγαντιαίο αλυσοπρίονο.
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Σήκω! Ο Δέλτα-Ένα τράβηξε το μοχλό, σκεπτόμενος πόσο ευκολότερα θα ήταν
τα πράγματα αν μπορούσε να ξεφορτωθεί τα πεντακόσια κιλά των πυραύλων
Hellfire που κουβαλούσε. Τα πτερύγια του έλικα από καθαρή τύχη αστόχησαν
και δεν πέτυχαν το κεφάλι του Δέλτα-Δύο και το πάνω μέρος του
βαθυσκάφους, όμως το ελικόπτερο κινούνταν πολύ γρήγορα. Σίγουρα θα
πετύχαινε το συρματόσκοινο που συγκρατούσε το Triton.
Καθώς τα ατσάλινα πτερύγια του Kiowa που περιστρέφονταν με τριακόσιες
στροφές το λεπτό χτύπησαν το ατσάλινο συρματόσχοινο του βαθυσκάφους, που
μπορούσε να αντέξει φορτία δεκαπέντε τόνων, η νύχτα συγκλονίστηκε από τον
ανατριχιαστικό ήχο της ανελέητης τριβής των μετάλλων. Οι τριγμοί έφερναν
στο μυαλό εικόνες επικής μάχης. Από το θωρακισμένο πιλοτήριο του
ελικοπτέρου ο Δέλτα-Ένα είδε τα πτερύγια του έλικα του να χτυπούν το
ατσάλινο συρματόσκοινο του βαθυσκάφους σαν γιγαντιαία μηχανή του γκαζόν
που πιάνει κάποια αλυσίδα στις λεπίδες της. Ο ουρανός φωτίστηκε από ένα
εκτυφλωτικό σύννεφο σπινθήρων, και ο έλικας του Kiowa έσπασε βίαια. Ο
Δέλτα-Ένα ένιωσε το ελικόπτερο να πέφτει — οι πλωτήρες του χτύπησαν με
δύναμη στο κατάστρωμα. Προσπάθησε να ελέγξει το αεροσκάφος, όμως δεν
μπορούσε να το σηκώσει. To Kiowa αναπήδησε δύο φορές πάνω στο κεκλιμένο
κατάστρώμα και ύστερα γλίστρησε, πέφτοντας με δύναμη στην κουπαστή του
πλοίου.
Για μια στιγμή ο Δέλτα-Ένα πίστεψε ότι τα κάγκελα θα άντεχαν.
Ύστερα ακούστηκε ένα τρίξιμο και ένας κρότος και τα σίδερα υποχώρησαν.
Το βαρυφορτωμένο ελικόπτερο έγειρε πάνω από το χείλος του καταστρώματος
και βούτηξε στον ωκεανό.
Μέσα στο Triton η Ρέιτσελ Σέξτον είχε παραλύσει, έχοντας κολλήσει στην
πλάτη του καθίσματος του υποβρυχίου. Το βαθυσκάφος είχε τρανταχτεί βίαια
όταν το συρματόσκοινο που το συγκρατούσε τυλίχτηκε στον έλικα του
αεροσκάφους, όμως η Ρέιτσελ είχε καταφέρει να κρατηθεί. Κατά περίεργο
τρόπο τα πτερύγια του έλικα δεν είχαν χτυπήσει το σκαρί του υποβρυχίου,
όμως ήταν βέβαιο ότι το καλώδιο θα είχε υποστεί σοβαρές φθορές. Το μόνο
που μπορούσε να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή η Ρέιτσελ ήταν να βγει από εκεί
μέσα όσο γρηγορότερα μπορούσε. Ο στρατιώτης που ήταν παγιδευμένος στις
δαγκάνες την κοιτούσε. Έμοιαζε να βρίσκεται σε ντελίριο, αιμορραγούσε και
είχε καεί από τα θραύσματα της σύγκρουσης. Πίσω του η Ρέιτσελ μπορούσε να
διακρίνει τον Γουίλιαμ Πίκερινγκ, που ακόμη κρατιόταν από τη δέστρα στο
κατάστρωμα.
Πού είναι ο Μάικλ; Δεν τον έβλεπε. Ο πανικός της κράτησε μονάχα μια
στιγμή, καθώς ένας νέος φόβος την έκανε να παγώσει. Πάνω από το κεφάλι της
το συρματόσκοινο του βαθυσκάφους, που είχε δοκιμαστεί άγρια από τα
πτερύγια του έλικα, έβγαλε ένα δυσοίωνο ήχο σαν πλατάγισμα μαστίγιου,
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καθώς τα σύρματα άρχιζαν να κόβονται. Τότε ακούστηκε ένας δυνατός ήχος
και η Ρέιτσελ ένιωσε το συρματόσκοινο να υποχωρεί.
Στιγμιαία αβαρής από την ταχύτητα της πτώσης, η Ρέιτσελ αιωρήθηκε πάνω
από το κάθισμα του πιλοτηρίου, ενώ το βαθυσκάφος έφευγε ιλιγγιωδώς προς τα
κάτω. Το κατάστρωμα εξαφανίστηκε πάνω από το κεφάλι της και οι ράμπες
κάτω από το Goya πέρασαν δίπλα της σαν βολίδες. Ο στρατιώτης που ήταν
πιασμένος στις δαγκάνες πάνιασε από τον τρόμο του, καρφώνοντας το βλέμμα
στη Ρέιτσελ καθώς το υποβρύχιο επιτάχυνε προς τα κάτω.
Η πτώση έμοιαζε ατελείωτη.
Όταν το Triton προσέκρουσε με δύναμη στη θάλασσα, πήγε αρκετά βαθιά
κάτω από την επιφάνεια και η Ρέιτσελ βρέθηκε ξανά κολλημένη στο κάθισμα
της. Η σπονδυλική της στήλη δοκιμάστηκε την ώρα που ο φωτισμένος ωκεανός
κάλυπτε το διάφανο θόλο. Ένιωσε μια ασφυκτική πίεση καθώς το υποβρύχιο
επιβράδυνε την κάθοδο του και τελικά σταμάτησε κάτω από το νερό,
αρχίζοντας αμέσως να ανεβαίνει με ταχύτητα προς την επιφάνεια,
σκαμπανεβάζοντας σαν φελλός.
Οι καρχαρίες επιτέθηκαν στη στιγμή. Η Ρέιτσελ πάγωσε στη θέση της, ενώ η
φρικτή σκηνή εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια της λίγα μέτρα πιο μακριά.
Ο Δέλτα-Δύο ένιωσε το μακρουλό κεφάλι του καρχαρία να πέφτει πάνω του
με αφάνταστη δύναμη. Μια μέγκενη, κοφτερή σαν ξυράφι, έπιασε το μπράτσο
του, κόβοντας τη σάρκα μέχρι το κόκαλο, κλειδώνοντας το στα σαγόνια του.
Ένας καυτός πόνος απλώθηκε στο σώμα του, καθώς ο καρχαρίας έστριψε και
κούνησε βίαια το κεφάλι του, αποκόβοντας το χέρι του Δέλτα-Δύο. Πλησίασαν
και άλλοι καρχαρίες. Κοφτερά μαχαίρια τρυπούσαν τα πόδια του. Το θώρακα.
Το λαιμό. Ο Δέλτα-Δύο δεν είχε ανάσα για να ουρλιάξει απελπισμένα την ώρα
που οι καρχαρίες ξέσκιζαν τεράστια κομμάτια από τη σάρκα του. Το τελευταίο
πράγμα που είδε ήταν ένα στόμα σαν ημισέληνος να γέρνει στο πλάι και
ατέλειωτες σειρές από δόντια να αρπάζουν το πρόσωπο του.
Ο κόσμος έγινε ένα μαύρο σκοτάδι.
Μέσα στο βαθυσκάφος ο γδούπος από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα των
χόνδρινων κεφαλιών που σφυροκοπούσαν το θόλο σταμάτησε τελικά. Η
Ρέιτσελ άνοιξε τα μάτια. Ο στρατιώτης είχε χαθεί. Το νερό γύρω από το τζάμι
ήταν κατακόκκινο.
Άσχημα χτυπημένη, η Ρέιτσελ είχε ζαρώσει στο κάθισμα της με τα γόνατα
μαζεμένα στο στήθος. Μπορούσε να νιώσει το βαθυσκάφος να κινείται.
Παρασυρόταν από το ρεύμα και τριβόταν κατά μήκος της πλατφόρμας
καταδύσεων του Goya. Μπορούσε να νιώσει επίσης ότι κινούνταν και σε μια
άλλη κατεύθυνση. Κάτω.
Έξω από το υποβρύχιο ο χαρακτηριστικός ήχος του νερού που έμπαινε στις
δεξαμενές έρματος δυνάμωνε. Σιγά σιγά ο ωκεανός κάλυπτε όλο και
μεγαλύτερο τμήμα του παραθύρου μπροστά της.
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Βυθίζομαι!
Το σώμα της Ρέιτσελ τινάχτηκε από τον τρόμο και μεμιάς η κοπέλα βρέθηκε
να παλεύει να σταθεί όρθια. Άπλωσε τα χέρια της και έπιασε το μηχανισμό που
ασφάλιζε τη θυρίδα. Αν μπορούσε να βγει στην οροφή του υποβρυχίου, είχε
ακόμη το χρόνο να πηδήξει στην πλατφόρμα καταδύσεων. Βρισκόταν μερικά
εκατοστά πιο πέρα.
Πρέπει να βγω έξω!
Ο μηχανισμός είχε πάνω του σαφείς οδηγίες προς τα πού έπρεπε να στρίψει
για να ανοίξει η πόρτα. Η Ρέιτσελ έβαλε όλη της τη δύναμη. Η θυρίδα δε
μετακινήθηκε. Δοκίμασε ξανά. Τίποτα. Ήταν φρακαρισμένη. Την ώρα που ο
φόβος μέσα της θέριευε σαν τη θάλασσα τριγύρω της, η Ρέιτσελ έκανε μια
τελευταία προσπάθεια.
Κανένα αποτέλεσμα. Το υποβρύχιο βυθίστηκε μερικά εκατοστά ακόμη,
χτυπώντας το Goya μια τελευταία φορά πριν παρασυρθεί κάτω από το
ρημαγμένο πλοίο... και βγει στην ανοιχτή θάλασσα.
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«Μην ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ», εκλιπαρούσε η Γκάμπριελ το γερουσιαστή
καθώς εκείνος τελείωνε με τις φωτοτυπίες. «Βάζετε σε κίνδυνο τη ζωή της
κόρης σας!»
Ο Σέξτον αγνόησε τη φωνή της και επέστρεψε στο γραφείο του, πάνω στο
οποίο υπήρχαν τώρα δέκα πανομοιότυπες δέσμες χαρτιών. Η κάθε δέσμη
αποτελούνταν από φωτοαντίγραφα των σελίδων που του είχε στείλει η Ρέιτσελ,
μεταξύ των οποίων το ιδιόχειρο σημείωμα της στο οποίο ισχυριζόταν ότι ο
μετεωρίτης ήταν ψεύτικος και κατηγορούσε τη NASA και το Λευκό Οίκο ότι
προσπαθούσαν να τη σκοτώσουν.
Τα πιο συγκλονιστικά δελτία Τύπου όλων των εποχών, σκέφτηκε ο Σέξτον
καθώς άρχιζε να βάζει προσεκτικά την κάθε δέσμη στο δικό της μεγάλο φάκελο
από λευκό λινό. Σε κάθε φάκελο υπήρχε το όνομα του, η διεύθυνση του
γραφείου του και η σφραγίδα της Γερουσίας. Δε θα υπήρχε καμία αμφιβολία
για τον αποστολέα αυτών των απίστευτων πληροφοριών. Το πολιτικό
σκάνδαλο τον αιώνα, σκέφτηκε ο Σέξτον, και θα είμαι εγώ αυτός που θα το
αποκαλύψει!
Η Γκάμπριελ συνέχιζε να εκλιπαρεί το γερουσιαστή να σκεφτεί την
ασφάλεια της Ρέιτσελ, όμως ο Σέξτον δεν άκουγε λέξη. Καθώς ετοίμαζε τους
φακέλους, ήταν στο δικό του κόσμο. Κάθε πολιτική καριέρα έχει μια
καθοριστική καμπή. Αυτή είναι η δική μου.
Το τηλεφωνικό μήνυμα του Γουίλιαμ Πίκερινγκ προειδοποιούσε ότι, αν ο
Σέξτον έδινε στη δημοσιότητα τα στοιχεία αυτά, η ζωή της κόρης του θα
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κινδύνευε. Δυστυχώς για τη Ρέιτσελ, ο Σέξτον ήξερε πολύ καλά ότι, εφόσον
κοινοποιούσε τις αποδείξεις της απάτης που έστησε η διαστημική υπηρεσία,
αυτή η τολμηρή κίνηση θα αρκούσε για να τον οδηγήσει στο Λευκό Οίκο με
τρόπο τόσο καταλυτικό και δραματικό, που όμοιος του δεν είχε καταγραφεί στα
χρονικά της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.
Η ζωή είναι γεμάτη δύσκολες αποφάσεις, σκέφτηκε. Νικητές είναι εκείνοι
που μπορούν να τις πάρουν.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Γκάμπριελ Ας έβλεπε αυτή την έκφραση στα
μάτια του Σέξτον. Τυφλή φιλοδοξία. Τη φόβιζε. Και όχι άδικα, όπως
συνειδητοποιούσε τώρα. Ήταν προφανές ότι ο Σέξτον ήταν διατεθειμένος να
ρισκάρει τη ζωή της κόρης του προκειμένου να είναι ο πρώτος που θα
αποκαλύψει την απάτη της NASA.
«Δεν καταλαβαίνετε ότι έχετε ήδη κερδίσει;» ρώτησε επιτακτικά η
Γκάμπριελ. «Ο Ζακ Χέρνεϊ και η NASA είναι αδύνατο να επιβιώσουν από αυτό
το σκάνδαλο. Ανεξάρτητα ποιος θα το δημοσιοποιήσει! Ανεξάρτητα πότε θα
μαθευτεί! Περιμένετε μέχρι να είστε σίγουρος ότι η Ρέιτσελ είναι ασφαλής.
Περιμένετε μέχρι να μιλήσετε στον Πίκερινγκ!»
Ήταν φανερό ότι ο Σέξτον δεν την άκουγε πια. Άνοιξε το συρτάρι του
γραφείου του και έβγαλε ένα ρολό αλουμινόχαρτο στο οποίο ήταν κολλημένες
δεκάδες αυτοκόλλητες κέρινες σφραγίδες με τα αρχικά του. Η Γκάμπριελ ήξερε
ότι συνήθως τις χρησιμοποιούσε για επίσημες προσκλήσεις, όμως προφανώς
σκέφτηκε ότι η πορφυρή κέρινη σφραγίδα θα προσέθετε στο φάκελο μια
επιπλέον πινελιά. Παίρνοντας τις κυκλικές σφραγίδες από το ρολό, ο Σέξτον
πίεζε από μία στη γλώσσα κάθε φακέλου, σφραγίζοντας τον σαν
μονογραφημένη επιστολή.
Η καρδιά της Γκάμπριελ σφυροκοπούσε τώρα από θυμό. Έφερε στο μυαλό
της τις σκαναρισμένες παράνομες επιταγές που γέμιζαν τον υπολογιστή του. Αν
του έλεγε κάτι γι' αυτές, ήξερε ότι ο Σέξτον θα μπορούσε απλώς να σβήσει όλα
τα ενοχοποιητικά στοιχεία. «Μην το κάνετε», είπε, «διαφορετικά θα μιλήσω
δημόσια για τη σχέση μας».
Ο Σέξτον γέλασε δυνατά ενώ συνέχιζε να κολλάει τις σφραγίδες. «Αλήθεια;
Και νομίζεις ότι θα πιστέψουν εσένα, μια άμετρα φιλόδοξη βοηθό που δεν
εξασφάλισε θέση στην κυβέρνηση μου και ψάχνει τρόπο να εκδικηθεί με
οποιοδήποτε κόστος; Αρνήθηκα μία φορά ότι είχαμε σχέσεις, και ο κόσμος με
πίστεψε. Πολύ απλά, θα το αρνηθώ ξανά».
«Ο Λευκός Οίκος έχει φωτογραφίες», είπε αποφασιστικά η Ρέιτσελ.
Ο Σέξτον ούτε καν γύρισε να την κοιτάξει. «Δεν υπάρχουν φωτογραφίες.
Αλλά ακόμη και αν υπήρχαν, δε θα σήμαιναν τίποτα». Κόλλησε την τελευταία
σφραγίδα. «Έχω ασυλία. Αυτοί οι φάκελοι κρύβουν ένα τόσο μεγάλο
σκάνδαλο, που οτιδήποτε και αν μου προσάψουν θα μοιάζει με πταίσμα».
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Η Γκάμπριελ ήξερε ότι ο γερουσιαστής είχε δίκιο. Ένιωθε τελείως ανήμπορη
καθώς ο Σέξτον θαύμαζε το δημιούργημα του. Πάνω στο γραφείο του υπήρχαν
δέκα κομψοί φάκελοι από λευκό λινό, με ανάγλυφα το όνομα και τη διεύθυνση
του, ενώ το περιεχόμενο τους ήταν ασφαλισμένο κάτω από την ολοπόρφυρη
κέρινη σφραγίδα με τα αρχικά του. Έμοιαζαν με βασιλικές επιστολές. Σίγουρα
υπήρχαν άνθρωποι που στέφθηκαν βασιλιάδες χάρη σε λιγότερο σημαντικές
πληροφορίες.
Ο Σέξτον πήρε τους φακέλους και ετοιμάστηκε να φύγει. Η Γκάμπριελ
στάθηκε μπροστά του κλείνοντας του το δρόμο. «Αυτό που κάνετε είναι λάθος.
Η αποκάλυψη του σκανδάλου μπορεί να περιμένει».
Ο γερουσιαστής την κάρφωσε με το βλέμμα. «Εγώ σε έφτιαξα, Γκάμπριελ,
και τώρα σε τελειώνω».
«Το φαξ που έστειλε η Ρέιτσελ θα σας εξασφαλίσει την προεδρία. Της έχετε
υποχρέωση».
«Αρκετά της έχω δώσει».
«Τι θα κάνετε αν της συμβεί κάτι;»
«Πολύ απλά, θα εξασφαλίσω επιπλέον ψήφους συμπάθειας».
Η Γκάμπριελ δε θα μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν ικανός να σκεφτεί κάτι
τέτοιο, πόσο μάλλον να το πει. Αηδιασμένη, πήγε να πιάσει το τηλέφωνο.
«Τηλεφωνώ τώρα αμέσως στο Λευκό...»
Ο Σέξτον στράφηκε απότομα και τη χαστούκισε δυνατά στο πρόσωπο.
Η Γκάμπριελ πισωπάτησε, νιώθοντας το χείλι της να ματώνει. Κρατήθηκε
από το γραφείο και έμεινε όρθια, κοιτάζοντας εμβρόντητη τον άντρα που
κάποτε είχε λατρέψει.
Ο Σέξτον την κοίταξε κατάματα. «Αν διανοηθείς να μου πας κόντρα, θα σε
κάνω να το μετανιώνεις για την υπόλοιπη ζωή σου». Στεκόταν ακίνητος,
ψυχρός, σφίγγοντας τους σφραγισμένους φακέλους κάτω από το μπράτσο του.
Ήταν αδίστακτος και επικίνδυνος.
Όταν η Γκάμπριελ βγήκε από το κτίριο στη δροσερή νυχτερινή αύρα, το χείλι
της αιμορραγούσε ακόμη. Σταμάτησε ένα ταξί και μπήκε μέσα. Τότε, για
πρώτη φορά από τη μέρα που είχε έρθει στην Ουάσινγκτον, η Γκάμπριελ Ας
δεν άντεξε και έκλαψε.
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ΤΟ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ ΕΠΕΣΕ...
Ο Μάικλ Τόλαντ κατάφερε να σταθεί στα πόδια του πάνω στο κεκλιμένο
κατάστρωμα. Κοίταξε πάνω από το βαρούλκο της άγκυρας το σπασμένο
συρματόσκοινο από όπου πριν από μερικά λεπτά κρεμόταν το Triton. Γύρισε
αλαφιασμένος στην πρύμνη και κοίταξε ερευνητικά τη θάλασσα. Το
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βαθυσκάφος εκείνη τη στιγμή έβγαινε από κάτω από το Goya, παρασυρμένο
από το ρεύμα. Νιώθοντας κάποια ανακούφιση βλέποντας ότι τουλάχιστον το
υποβρύχιο ήταν άθικτο, ο Τόλαντ παρατήρησε την καταπακτή, παρακαλώντας
με όλη τη δύναμη της ψυχής του να τη δει να ανοίγει και να βγαίνει από μέσα η
Ρέιτσελ σώα και αβλαβής. Όμως η κυκλική θυρίδα παρέμεινε κλειστή. Ο
Τόλαντ αναρωτήθηκε μήπως η κοπέλα είχε χάσει τις αισθήσεις της από τη
βίαιη πτώση.
Ακόμη και από την απόσταση που τους χώριζε, ο Τόλαντ μπορούσε να δει
ότι το βαθυσκάφος επέπλεε εξαιρετικά χαμηλά στο νερό, πολύ κάτω από το
κανονικό όριο πριν από την κατάδυση. Βυθίζεται. Δεν μπορούσε να φανταστεί
το γιατί, όμως όποιος και αν ήταν ο λόγος καμία σημασία δεν είχε εκείνη την
ώρα.
Πρέπει να βγάλω έξω τη Ρέιτσελ. Τώρα.
Εκεί που ο Τόλαντ ήταν έτοιμος να τρέξει στην άκρη του καταστρώματος,
ακούστηκε το κροτάλισμα ενός πολυβόλου και το βαρούλκο της άγκυρας
άρχισε να πετάει σπίθες. Έπεσε ξανά στα γόνατα. Σκατά! Έριξε μια κλεφτή
ματιά πίσω από το βαρούλκο και πρόλαβε να δει τον Πίκερινγκ στο πάνω
κατάστρωμα να τον σημαδεύει λες και ήταν ελεύθερος σκοπευτής. Ο
στρατιώτης της Δύναμης Δέλτα είχε ρίξει το όπλο του στην προσπάθεια του να
ανεβεί στο καταδικασμένο ελικόπτερο και προφανώς ο Πίκερινγκ το είχε βρει.
Τώρα ο διευθυντής του NRO είχε σπεύσει να βρεθεί σε ψηλότερο σημείο από
το στόχο του.
Καθηλωμένος πίσω από το βαρούλκο, ο Τόλαντ στράφηκε και κοίταξε το
βαθυσκάφος που βυθιζόταν. Έλα, Ρέιτσελ! Βγες έξω! Περίμενε να δει τη
θυρίδα να ανοίγει. Τίποτα.
Κοίταξε πάλι το κατάστρωμα του πλοίου και προσπάθησε να υπολογίσει την
απόσταση ανάμεσα στο σημείο όπου βρισκόταν και στην κουπαστή της
πρύμνης. Εφτά μέτρα. Πολύ μακριά χωρίς κανένα σημείο όπου θα μπορούσε να
καλυφθεί.
Ο Τόλαντ πήρε μια βαθιά ανάσα και αποφάσισε τι θα έκανε.
Έβγαλε το πουκάμισο του και το πέταξε στα δεξιά του, στο ανοιχτό
κατάστρωμα. Όση ώρα ο Πίκερινγκ γέμιζε το πουκάμισο με τρύπες, ο Τόλαντ
έτρεξε προς τα αριστερά, κατηφορίζοντας το κεκλιμένο κατάστρωμα,
στρίβοντας προς την πρύμνη. Με ένα παράτολμο άλμα εκτινάχτηκε πάνω από
την κουπαστή, από το πίσω μέρος του πλοίου. Καθώς διέγραφε τόξο ψηλά στον
αέρα, άκουσε τις σφαίρες να σφυρίζουν δίπλα του και ήξερε ότι ένα γδάρσιμο
θα αρκούσε για να τον μετατρέψει σε τροφή για τους καρχαρίες αμέσως μόλις
έπεφτε στο νερό.
Η Ρέιτσελ Σέξτον αισθανόταν σαν θηρίο παγιδευμένο στο κλουβί. Είχε
επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξει την πόρτα, όμως χωρίς επιτυχία. Κάπου
από κάτω της άκουγε μια δεξαμενή να γεμίζει με νερό, και ένιωσε το υποβρύχιο
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να βαραίνει. Ο σκοτεινός ωκεανός ανέβαινε όλο και πιο ψηλά γύρω από το
διάφανο θόλο, μια μαύρη κουρτίνα που ξετυλιγόταν ανάποδα.
Από το κάτω μισό του τζαμιού η Ρέιτσελ έβλεπε την άβυσσο του ωκεανού να
ανοίγεται σαν τάφος. Το απέραντο χάος που εκτεινόταν από κάτω της
απειλούσε να την καταπιεί ζωντανή. Άρπαξε το μηχανισμό της πόρτας και
προσπάθησε ξανά να την ανοίξει, όμως δεν κατάφερε τίποτα. Τα πνευμόνια της
είχαν αρχίσει να κουράζονται, το διοξείδιο του άνθρακα που έμενε
εγκλωβισμένο στο μικρό υποβρύχιο είχε αρχίσει να καίει τα ρουθούνια της.
Μέσα σε όλα αυτά, μία και μόνη σκέψη τη στοίχειωνε.
Θα πεθάνω ολομόναχη κάτω απ' το νερό.
Έψαξε στα όργανα και τους διάφορους μοχλούς του βαθυσκάφους για κάτι
που θα μπορούσε να τη βοηθήσει, όμως όλοι οι δείκτες ήταν μαύροι. Μηδέν
ενέργεια. Ήταν εγκλωβισμένη μέσα σε ένα φονικό μεταλλικό φέρετρο που
βυθιζόταν στον ωκεανό.
Οι δεξαμενές πρέπει να γέμιζαν πιο γρήγορα τώρα, γιατί το νερό είχε σχεδόν
καλύψει ολόκληρο το θόλο. Στο βάθος, πέρα από την απέραντη σκοτεινή
επιφάνεια, μια ρόδινη λωρίδα είχε αρχίσει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Το
ξημέρωμα πλησίαζε. Η Ρέιτσελ φοβήθηκε ότι ήταν το τελευταίο φως που θα
έβλεπε στη ζωή της. Έκλεισε τα μάτια για να διώξει από τις σκέψεις της τη
μοίρα που την περίμενε, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με τις τρομακτικές παιδικές
της αναμνήσεις που κατέκλυζαν κάθε γωνιά του μυαλού της.
Έπεφτε μέσα από τον πάγο. Χανόταν κάτω από το νερό.
Χωρίς ανάσα. Ανήμπορη να βγει στην επιφάνεια. Βυθιζόταν.
Η μητέρα της φώναζε το όνομα της. «Ρέιτσελ! Ρέιτσελ!»
Τα δυνατά χτυπήματα που ακούγονταν από το εξωτερικό του βαθυσκάφους
έβγαλαν τη Ρέιτσελ από την παραζάλη της. Άνοιξε απότομα τα μάτια της.
«Ρέιτσελ!» Η φωνή ακουγόταν πνιχτά. Ένα φασματώδες πρόσωπο
εμφανίστηκε έξω απ' το τζάμι, γυρισμένο ανάποδα, με τα σκουροκάστανα
μαλλιά να κυματίζουν στο νερό. Με δυσκολία κατάφερε να τον αναγνωρίσει
μέσα στο σκοτάδι.
«Μάικλ!»
Ο Τόλαντ βγήκε στην επιφάνεια, ανασαίνοντας με ανακούφιση που είχε δει
τη Ρέιτσελ να κινείται μέσα στο υποβρύχιο. Είναι ζωντανή. Κολύμπησε με
δυνατές απλωτές προς το πίσω μέρος του Triton και ανέβηκε στο βυθισμένο
κιβώτιο του κινητήρα. Γύρω του ένιωθε τα ζεστά, βαριά θαλάσσια ρεύματα,
ενώ προσπαθούσε να πάρει θέση για να πιάσει την εξωτερική λαβή της θυρίδας,
μένοντας σκυφτός και ελπίζοντας ότι ήταν έξω από το βεληνεκές του όπλου του
Πίκερινγκ. Το κύτος του βαθυσκάφους ήταν σχεδόν τελείως βυθισμένο τώρα,
και ο Τόλαντ ήξερε ότι, αν ήθελε να έχει κάποια ελπίδα να ανοίξει την πόρτα
και να βγάλει έξω τη Ρέιτσελ, έπρεπε να βιαστεί. Είχε ένα περιθώριο είκοσι
πέντε εκατοστών, που όμως μειωνόταν γρήγορα. Μόλις η θυρίδα περνούσε
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κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, αν την άνοιγε θα έστελνε ένα χείμαρρο
θαλασσινού νερού στο εσωτερικό του υποβρυχίου, παγιδεύοντας στο
εσωτερικό του τη Ρέιτσελ και στέλνοντας το βαθυσκάφος σε ελεύθερη πτώση
προς τον πυθμένα.
«Τώρα η ποτέ», είπε καθώς άρπαζε τον τροχό που άνοιγε απέξω τη θυρίδα
και τον γυρνούσε με δύναμη προς τα αριστερά. Κανένα αποτέλεσμα.
Προσπάθησε ξανά, ρίχνοντας όλο του το βάρος. Και πάλι η θυρίδα αρνήθηκε
να ανοίξει.
Άκουσε τη Ρέιτσελ κάτι να του λέει από μέσα, στην άλλη πλευρά της πόρτας.
Η φωνή της δεν ακουγόταν καθαρά, όμως ο τρόμος που την καταλάμβανε ήταν
φανερός. «Προσπάθησα!» φώναξε. «Δεν μπόρεσα να το γυρίσω!»
Το νερό είχε αρχίσει να γλείφει το χείλος της θυρίδας τώρα. «Να στρίψουμε
μαζί!» της φώναξε. «Εσύ στρίβεις προς τα δεξιά!» Ήξερε ότι οι οδηγίες πάνω
στον τροχό ήταν σαφώς διατυπωμένες. «Έτοιμη... τώρα!»
Ο Τόλαντ στηρίχτηκε στις δεξαμενές έρματος και προσπάθησε με όση
δύναμη είχε. Άκουσε τη Ρέιτσελ μέσα στο υποβρύχιο να κάνει το ίδιο. Ο
τροχός γύρισε ένα εκατοστό και μάγκωσε.
Τότε είδε ο Τόλαντ τι είχε συμβεί. Το κάλυμμα της θυρίδας δεν είχε καθίσει
ίσια στη θέση του. Όπως το καπάκι ενός βάζου που ενώ δεν είχε τοποθετηθεί
σωστά είχε κουμπώσει σφιχτά, η θυρίδα είχε φρακάρει. Παρότι το λάστιχο
στεγανοποίησης είχε πέσει σωστά, οι ασφάλειες του καλύμματος είχαν
στραβώσει, πράγμα που σήμαινε ότι μόνο με οξυγονοκόλληση θα μπορούσε να
ανοίξει.
Καθώς το πάνω μέρος του υποβρυχίου περνούσε κάτω από την επιφάνεια
του νερού, ο Τόλαντ ένιωσε ξαφνικά ένα ρίγος τρόμου. Η Ρέιτσελ Σέξτον δε θα
έβγαινε από το βαθυσκάφος.
Εφτακόσια μέτρα πιο βαθιά, η στρεβλωμένη άτρακτος του ελικοπτέρου
Kiowa, φορτωμένη με πυραύλους, βυθιζόταν με ταχύτητα, αιχμάλωτη της
βαρύτητας και των ισχυρών ρευμάτων του υποβρυχίου κυκλώνα. Μέσα στο
πιλοτήριο το άψυχο σώμα του Δέλτα-Ένα δε θα μπορούσε πλέον να
αναγνωριστεί, παραμορφωμένο από τις συντριπτικές πιέσεις που ασκούνταν σε
τέτοια βάθη.
Καθώς το αεροσκάφος στροβιλιζόταν προς το βυθό, κουβαλώντας «κόμη
τους πυραύλους Hellfire, ο μαγματικός θόλος περίμενε στον πυθμένα σαν
πυρακτωμένο ελικοδρόμιο. Κάτω από τον πάχους τριών μέτρων φλοιό του,
τεράστια ποτάμια καυτής λάβας ψήνονταν στους χίλιους βαθμούς Κελσίου, ένα
ηφαίστειο που περίμενε να εκραγεί.
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Ο ΤΟΛΑΝΤ ΣΤΕΚΟΤΑΝ πάνω στο κιβώτιο του κινητήρα με το νερό να του
φτάνει στα γόνατα, καθώς το υποβρύχιο βυθιζόταν, ψάχνοντας απεγνωσμένα
κάποιο τρόπο να σώσει τη Ρέιτσελ.
Μην αφήσεις το βαθυσκάφος να βυθιστεί!
Στράφηκε και κοίταξε το Goya, προσπαθώντας να σκεφτεί αν υπήρχε
κάποιος τρόπος να συνδέσει ένα βαρούλκο με το υποβρύχιο ώστε να το
κρατήσει κοντά στην επιφάνεια. Αδύνατο. Το πλοίο βρισκόταν δεκαπέντε
μέτρα μακριά πλέον και ο Πίκερινγκ στεκόταν ψηλά πάνω στη γέφυρα σαν
Ρωμαίος αυτοκράτορας που παρακολουθούσε από την καλύτερη θέση κάποιο
αιματηρό θέαμα στο Κολοσσαίο.
Σκέψου! είπε ο Τόλαντ στον εαυτό του. Γιατί βυθίζεται το υποβρύχιο;
Ο μηχανισμός πλευστότητας ενός υποβρυχίου ήταν οδυνηρά απλός:
δεξαμενές έρματος, που γέμιζαν είτε με αέρα είτε με νερό, ρύθμιζαν την
πλευστότητα του υποβρυχίου, έτσι ώστε να κινείται πάνω ή κάτω από το νερό.
Προφανώς οι δεξαμενές γέμιζαν με νερό.
Δε θα έπρεπε όμως!
Οι δεξαμενές έρματος κάθε υποβρυχίου ήταν εφοδιασμένες με τρύπες τόσο
στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος. Τα κάτω ανοίγματα, που ονομάζονταν
«οπές πλημμύρισης», παρέμεναν διαρκώς ανοιχτά, ενώ οι τρύπες στο επάνω
μέρος, οι «βαλβίδες διαφυγής», μπορούσαν να ανοίξουν ή να κλείσουν έτσι
ώστε να μπορέσει ο αέρας να βγει από τις δεξαμενές για να γεμίσουν με νερό.
Μήπως οι βαλβίδες διαφυγής του βαθυσκάφους είχαν μείνει ανοιχτές για
κάποιο λόγο; Ο Τόλαντ δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε να
συμβαίνει αυτό. Τσαλαβούτηξε στο νερό πάνω στο βυθισμένο κιβώτιο της
μηχανής ψηλαφώντας μία από τις δεξαμενές έρματος του υποβρυχίου. Οι
βαλβίδες διαφυγής ήταν κλειστές. Όμως, καθώς τις έψαυε, τα δάχτυλα του
άγγιξαν και κάτι άλλο.
Τρύπες από σφαίρες.
Σκατά! Το βαθυσκάφος είχε γαζωθεί από σφαίρες, όταν πήδηξε μέσα η
Ρέιτσελ. Αμέσως ο Τόλαντ βούτηξε και κολύμπησε κάτω από το υποβρύχιο,
περνώντας την παλάμη του προσεκτικά πάνω από την πιο σημαντική δεξαμενή
του υποβρυχίου, την αρνητική δεξαμενή. Οι Βρετανοί ονόμαζαν τη δεξαμενή
αυτή «το εξπρές της καθόδου». Οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν τον όρο
«μολυβένια παπούτσια». Η ουσία ήταν μία. Η αρνητική δεξαμενή, όταν γέμιζε,
οδηγούσε το υποβρύχιο κάτω.
Καθώς ο Τόλαντ ψηλαφούσε τις πλευρές της δεξαμενής, εντόπισε δεκάδες
τρύπες από σφαίρες. Ένιωθε το νερό να εισρέει με δύναμη. Το βαθυσκάφος
ετοιμαζόταν να καταδυθεί, είτε άρεσε αυτό στον Τόλαντ είτε όχι.
Το υποβρύχιο βρισκόταν πλέον ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Ο Τόλαντ πήγε στην πλώρη και κόλλησε το πρόσωπο του στο τζάμι,
προσπαθώντας να διακρίνει τι συνέβαινε στο εσωτερικό. Η Ρέιτσελ χτυπούσε
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τις γροθιές της στο θόλο και φώναζε. Ο φόβος στο πρόσωπο της τον έκανε να
νιώθει ανήμπορος. Για μια στιγμή βρέθηκε ξανά σε κάποιο ψυχρό νοσοκομείο
να βλέπει τη γυναίκα που αγαπούσε να πεθαίνει, ξέροντας ότι δεν μπορούσε να
κάνει το παραμικρό για να τη βοηθήσει. Καθώς κολυμπούσε μπροστά από το
υποβρύχιο που βυθιζόταν, ο Τόλαντ σκέφτηκε ότι δε θα μπορούσε να αντέξει
δεύτερη φορά αυτή τη μοίρα. Είσαι δυνατός, του είχε πει η Σίλια, όμως ο
Τόλαντ δεν ήθελε να μείνει μόνος... όχι ξανά.
Τα πνευμόνια του Τόλαντ αποζητούσαν λίγο αέρα, ωστόσο εκείνος έμεινε
εκεί, μαζί της. Κάθε φορά που η Ρέιτσελ χτυπούσε στο τζάμι, ο Τόλαντ άκουγε
φυσαλίδες αέρα να βγαίνουν από το υποβρύχιο και το σκάφος να βυθίζεται
περισσότερο. Η Ρέιτσελ ούρλιαζε, κάτι του έλεγε για το νερό που έμπαινε από
το παράθυρο.
Ο θόλος είχε κάποια ρωγμή.
Τρύπησε κάποια σφαίρα το παράθυρο; Του φαινόταν απίθανο. Τα πνευμόνια
του ήταν έτοιμα να σκάσουν, και ο Τόλαντ ετοιμάστηκε να βγει στην
επιφάνεια. Καθώς ακουμπούσε με τις παλάμες του το πελώριο ακρυλικό
παράθυρο, τα δάχτυλα του βρήκαν ένα κομμάτι κομμένου λάστιχου. Μία από
τις αεροστεγείς μονώσεις φαίνεται ότι είχε λασκάρει με την πτώση. Αυτός ήταν
ο λόγος που έμπαινε νερό στο πιλοτήριο. Κι άλλα άσχημα νέα.
Βγαίνοντας στην επιφάνεια, ο Τόλαντ πήρε τρεις βαθιές ανάσες,:
προσπαθώντας να σκεφτεί καθαρά. Το νερό που έμπαινε στο πιλοτήριο θα
επιτάχυνε την κάθοδο του υποβρυχίου. Το βαθυσκάφος βρισκόταν ήδη ενάμισι
μέτρο κάτω από το νερό, και ο Τόλαντ δυσκολευόταν να πατήσει πάνω του.
Ένιωθε τη Ρέιτσελ να χτυπά απελπισμένα με τις γροθιές της το κύτος.
Ο Τόλαντ μπορούσε να σκεφτεί μόνο ένα πράγμα που θα μπορούσε να κάνει.
Αν έφτανε στο κιβώτιο του κινητήρα και εντόπιζε τον κύλινδρο αέρος υψηλής
πιέσεως, θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει για να γεμίσει την αρνητική
δεξαμενή. Παρότι το να γεμίσει με αέρα μια δεξαμενή γεμάτη τρύπες ήταν
ουσιαστικά μάταιο, ίσως να μπορούσε να κρατήσει το βαθυσκάφος κοντά στην
επιφάνεια για περίπου ένα λεπτό ακόμη πριν πλημμυρίσουν ξανά οι διάτρητες
δεξαμενές.
Και μετά τι;
Καθώς δεν είχε άλλη άμεση επιλογή, ο Τόλαντ ετοιμάστηκε να βουτήξει.
Παίρνοντας μια πολύ βαθιά ανάσα, φούσκωσε τα πνευμόνια του πολύ
περισσότερο από το φυσιολογικό, σχεδόν σε σημείο που πόνεσε. Μεγαλύτερη
χωρητικότητα. Περισσότερο οξυγόνο. Μεγαλύτερη βουτιά. Όμως, καθώς
ένιωθε τα πνευμόνια του να διογκώνονται πιέζοντας το θώρακα του, του ήρθε
μια παράξενη ιδέα.
Τι θα συνέβαινε αν αύξαινε την πίεση μέσα στο υποβρύχιο; Η αεροστεγής
μόνωση του θολωτού τζαμιού είχε ήδη υποστεί ζημιά. Ίσως, αν κατόρθωνε να

[412]

αυξήσει την πίεση μέσα στο πιλοτήριο, να μπορούσε να τινάξει από τη θέση
του ολόκληρο το παράθυρο και να βγάλει τη Ρέιτσελ έξω.
Έβγαλε τον αέρα από τα πνευμόνια του, μένοντας στην επιφάνεια για λίγο,
προσπαθώντας να φανταστεί αν η σκέψη του ήταν εφικτή. Ήταν απόλυτα
λογική, ή μήπως όχι; Σε τελική ανάλυση, τα υποβρύχια κατασκευάζονταν ώστε
να είναι ανθεκτικά σε πιέσεις που ασκούνταν από μια κατεύθυνση. Έπρεπε να
αντέχουν τεράστιες πιέσεις απέξω, αλλά σχεδόν μηδαμινές από μέσα.
Εκτός αυτού, το Triton χρησιμοποιούσε τυποποιημένες βαλβίδες ρύθμισης,
ώστε να μειώνεται ο αριθμός των ανταλλακτικών που έπρεπε να μεταφέρει το
Goya. Ο Τόλαντ θα μπορούσε πολύ απλά να βγάλει το σωλήνα φόρτισης του
κυλίνδρου υψηλής πιέσεως και να τον τοποθετήσει στον εφεδρικό ρυθμιστή
εξαερισμού στην αριστερή πλευρά του υποβρυχίου! Η συμπίεση της καμπίνας
θα προκαλούσε στη Ρέιτσελ έντονο σωματικό πόνο, ίσως όμως να της
προσέφερε μια έξοδο διαφυγής.
Ο Τόλαντ πήρε ανάσα και βούτηξε.
Το υποβρύχιο βρισκόταν σε βάθος δυόμισι μέτρων τώρα και τα ρεύματα, σε
συνδυασμό με το σκοτάδι, δυσκόλευαν τον Τόλαντ στο να προσανατολιστεί.
Μόλις βρήκε την υπό πίεση δεξαμενή, αμέσως πήρε το σωλήνα και
ετοιμάστηκε να παροχετεύσει τον αέρα στο πιλοτήριο. Καθώς έσφιγγε τη
στρόφιγγα, η φωσφορίζουσα κίτρινη ταμπέλα στο πλάι της δεξαμενής τού
υπενθύμισε πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η κίνηση:
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΣ — 3.000 PSI.
Τρεις χιλιάδες PSI, σκέφτηκε ο Τόλαντ. Ήλπιζε ότι το θολωτό παράθυρο του
βαθυσκάφους θα έφευγε από τη θέση του πριν η πίεση μέσα στην καμπίνα
συνέθλιβε τα πνευμόνια της Ρέιτσελ. Στην ουσία ο Τόλαντ ήταν έτοιμος να
βάλει έναν πυροσβεστικό σωλήνα υψηλής πιέσεως σε ένα μπαλόνι μέσα σε
νερό και προσευχόταν το μπαλόνι να σπάσει γρήγορα.
Έπιασε σφιχτά τη στρόφιγγα και πήρε την απόφαση. Καθώς αιωρούνταν
πάνω στη ράχη του υποβρυχίου που βυθιζόταν, ο Τόλαντ έστριψε τη
στρόφιγγα, ανοίγοντας τη βαλβίδα. Ο σωλήνας τέντωσε αμέσως και ο Τόλαντ
άκουσε τον αέρα να εισρέει στο πιλοτήριο με τρομακτική δύναμη.
Μέσα στο βαθυσκάφος η Ρέιτσελ ένιωσε μια ξαφνική επώδυνη πίεση στο
κεφάλι. Άνοιξε το στόμα της να ουρλιάξει, όμως ο αέρας όρμησε με τόση
δύναμη στα πνευμόνια της, που η Ρέιτσελ νόμισε ότι ο θώρακας της θα έσκαγε.
Είχε την αίσθηση ότι τα μάτια της πιέζονταν προς τα πίσω μέσα στο κρανίο
της. Ένας εκκωφαντικός βόμβος δοκίμαζε τις αντοχές των τύμπανων της,
απειλώντας να τη ρίξει κάτω λιπόθυμη. Ενστικτωδώς, έσφιξε τα μάτια και
έκλεισε τα αφτιά με τις παλάμες της. Ο πόνος γινόταν όλο και πιο έντονος.
Άκουσε δυνατά χτυπήματα μπροστά της. Κατάφερε να κρατήσει τα μάτια
της ανοιχτά αρκετή ώρα ώστε να δει τη θολή σιλουέτα του Μάικλ Τόλαντ μέσα
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στο σκοτάδι. Το πρόσωπο του ήταν κολλημένο στο τζάμι. Της έκανε νόημα να
κάνει κάτι. . Τι όμως;
Με δυσκολία τον διέκρινε, γιατί ήταν σκοτεινά. Η όραση της είχε θολώσει,
τα μάτια της δέχονταν τρομακτική πίεση. Ακόμη και έτσι όμως μπορούσε να
καταλάβει ότι το βαθυσκάφος είχε βυθιστεί κάτω από την τελευταία δέσμη
φωτός των υποβρύχιων προβολέων του Goya. Γύρω της υπήρχε μόνο μια
απέραντη μαύρη άβυσσος.
Ο Τόλαντ γαντζώθηκε με χέρια και με πόδια πάνω στο παράθυρο του Triton
και συνέχισε να χτυπάει. Το στήθος του έκαιγε από την έλλειψη οξυγόνου και
ήξερε ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα έπρεπε να βγει στην επιφάνεια.
Σπρώξε το τζάμι! την παρακάλαγε σιωπηλά. Στ' αφτιά του έφτανε ο ήχος του
πεπιεσμένου αέρα που διέρρεε γύρω από το τζάμι σχηματίζοντας φυσαλίδες. Σε
κάποιο σημείο το καουτσούκ της μόνωσης είχε λασκάρει. Τα χέρια του Τόλαντ
ψηλάφιζαν απελπισμένα, ψάχνοντας κάποιο κενό, κάποια άκρη να πιαστούν.
Τίποτα.
Καθώς του τελείωνε το οξυγόνο, το οπτικό του πεδίο άρχισε να
συρρικνώνεται, και χτύπησε με τις γροθιές του το θόλο μια τελευταία φορά.
Δεν μπορούσε να τη δει καν τώρα πια. Ήταν πολύ σκοτεινά. Χρησιμοποιώντας
όσο αέρα είχε απομείνει στα πνευμόνια του, της φώναξε κάτω από το νερό.
«Ρέιτσελ... σπρώξε... το... τζάμι!»
Τα λόγια του ακούστηκαν σαν ασυνάρτητο πνιχτό παραλήρημα.

129
ΜΕσα ΣΤΟ ΒΑΘΥΣΚΑΦΟΣ η Ρέιτσελ είχε την αίσθηση ότι το κεφάλι της
είχε πιαστεί σε κάποια μεσαιωνική μέγκενη. Ανασηκωμένη, γερμένη δίπλα στο
κάθισμα του πιλοτηρίου, ένιωθε το θάνατο να τυλίγεται γύρω της. Ευθεία
μπροστά της ο ημισφαιρικός θόλος ήταν άδειος. Σκοτεινός. Τα χτυπήματα
είχαν σταματήσει.
Ο Τόλαντ είχε φύγει. Την είχε αφήσει.
Το σφύριγμα του πεπιεσμένου αέρα που έμπαινε με δύναμη από κάποιο
σημείο πάνω από το κεφάλι της της θύμισε τον εκκωφαντικό καταβατικό άνεμο
στις τράπεζες πάγου. Στο δάπεδο του υποβρυχίου, το νερό πλησίαζε ήδη το
μισό μέτρο. Βγάλε με από εδώ! Το μυαλό της άρχισε να πλημμυρίζει με
χιλιάδες σκέψεις και αναμνήσεις σαν βιολετιές αναλαμπές.
Μέσα στο σκοτάδι, το υποβρύχιο άρχισε να γέρνει, και η Ρέιτσελ
παραπάτησε, χάνοντας την ισορροπία της. Σκόνταψε στο κάθισμα, έπεσε προς
τα εμπρός και χτύπησε με δύναμη στο εσωτερικό του παραθύρου. Ένας οξύς
πόνος απλώθηκε στον ώμο της. Σωριάστηκε πάνω στο τζάμι, και καθώς συνέβη
αυτό, είχε μια απρόσμενη αίσθηση — μια ξαφνική μείωση της πίεσης μέσα στο
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υποβρύχιο. Τα σφιγμένα τύμπανα των αφτιών της χαλάρωσαν αισθητά και
μάλιστα άκουσε το γουργούρισμα αέρα που διέφευγε από το βαθυσκάφος.
Της πήρε μια στιγμή για να συνειδητοποιήσει τι είχε μόλις συμβεί. Καθώς
έπεσε πάνω στο θόλο, το βάρος της είχε σπρώξει κατά κάποιο τρόπο το
ημισφαιρικό παράθυρο προς τα έξω, επιτρέποντας να εκτονωθεί μέρος της
εσωτερικής πίεσης ολόγυρα από την περιφέρεια του μονωτικού καουτσούκ.
Προφανώς το τζάμι είχε λασκάρει! Ξαφνικά η Ρέιτσελ κατάλαβε τι
προσπαθούσε να κάνει ο Τόλαντ αυξάνοντας την πίεση στο εσωτερικό του
βαθυσκάφους.
Προσπαθεί να αποκολλήσει το παράθυρο!
Πάνω από το κεφάλι της ο κύλινδρος υψηλής πιέσεως του υποβρυχίου
συνέχιζε να παροχετεύει αέρα. Πεσμένη ακόμη πάνω στο θόλο, ένιωσε την
πίεση να αυξάνεται ξανά. Αυτή τη φορά αισθάνθηκε σχεδόν ευγνώμων, παρότι
η ασφυκτική αρπάγη της υψηλής πίεσης του αέρα την ωθούσε επικίνδυνα στη
λιποθυμία. Στάθηκε όπως όπως στα πόδια της και έσπρωξε το τζάμι προς τα
έξω με όλη της τη δύναμη.
Αυτή τη φορά δεν άκουσε διαφυγή αέρα. Το τζάμι σχεδόν δεν κινήθηκε.
Ρίχτηκε ξανά πάνω στο παράθυρο. Τίποτα: Το τραύμα στον ωμό της
πονούσε, και γύρισε να το κοιτάξει. Το αίμα είχε ξεραθεί. Ετοιμάστηκε να
προσπαθήσει ξανά, όμως δεν πρόλαβε. Τελείως απροειδοποίητα, το
στραπατσαρισμένο υποβρύχιο άρχισε να γέρνει προς τα πίσω. Καθώς το βαρύ
κιβώτιο του κινητήρα υπερνίκησε τις γεμάτες δεξαμενές, το βαθυσκάφος έγειρε
πίσω και συνέχισε την πορεία του προς τον πυθμένα, αυτή τη φορά με την
πρύμνη.
Η Ρέιτσελ έπεσε με την πλάτη στον πίσω τοίχο του πιλοτηρίου. Με το νερό
που είχε εισρεύσει στο υποβρύχιο να της φτάνει μέχρι τη μέση, κοίταξε ψηλά
το θόλο του τζαμιού να κρέμεται από πάνω της σαν γιγάντιος φεγγίτης.
Έξω υπήρχε μόνο νύχτα... και χιλιάδες τόνοι νερού που πίεζαν το σκάφος.
Η Ρέιτσελ ήθελε να σηκωθεί, όμως ένιωθε το σώμα της κουρασμένο, βαρύ.
Το μυαλό της γύρισε ξανά στις στιγμές αγωνίας που είχε ζήσει όταν ήταν παιδί
στα παγωμένα νερά της λίμνης.
«Προσπάθησε, Ρέιτσελ!» της φώναζε η μητέρα της απλώνοντας τα χέρια για
να τη βγάλει από το νερό. «Κρατήσου!»
Η Ρέιτσελ έκλεισε τα μάτια. Βυθίζομαι. Τα παγοπέδιλα της ήταν σαν
μολυβένια βαρίδια που την παράσερναν στο βυθό. Έβλεπε τη μητέρα της
ξαπλωμένη μπρούμυτα στον πάγο να της απλώνει το χέρι
«Κλότσα, Ρέιτσελ! Κλότσα τα πόδια σου!»
Η Ρέιτσελ κλότσησε όπως μπορούσε. Το σώμα της ανέβηκε κάπως μέσα
στην παγωμένη τρύπα. Μια ακτίνα ελπίδας. Η μητέρα της την άρπαξε.
«Ναι!» φώναξε η μητέρα της. «Βοήθησε με να σε τραβήξω! Κλότσα τα
πόδια σου!»
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Με τη μητέρα της να την τραβάει από πάνω, η Ρέιτσελ χρησιμοποίησε όση
ενέργεια της είχε απομείνει για να κλοτσήσει τα πόδια της. Η προσπάθεια της
ήταν αρκετή και η μητέρα της την έβγάλε από το νερό. Έσυρε τη μουσκεμένη
κόρη της μέχρι τη χιονισμένη όχθη και μετά κατέρρευσε και ξέσπασε σε
κλάματα.
Τώρα, μέσα στην υγρασία και τη ζέστη που ολοένα αυξάνονταν στο
εσωτερικό του υποβρυχίου, η Ρέιτσελ άνοιξε τα μάτια και αντίκρισε το σκοτάδι
που την τύλιγε. Άκουσε τη μητέρα της να ψιθυρίζει από τον τάφο· η φωνή της
έφτανε πεντακάθαρα στο βαθυσκάφος που βυθιζόταν.
Κλότσα τα πόδια σου.
Η Ρέιτσελ κοίταξε το θόλο. Αντλώντας όσα αποθέματα κουράγιου είχε
ακόμη, σκαρφάλωσε στο κάθισμα του πιλοτηρίου, που ήταν σχεδόν σε
οριζόντια θέση πλέον, σαν καρέκλα οδοντιάτρου. Ξαπλώνοντας με την πλάτη,
η Ρέιτσελ λύγισε τα γόνατα, μάζεψε τα πόδια της όσο πιο κοντά μπορούσε στο
στήθος της, σημάδεψε προς τα πάνω και τα τίναξε μπροστά με δύναμη. Με μια
κραυγή απελπισίας και δύναμης, κάρφωσε τα πόδια της στο κέντρο του
ακρυλικού θόλου. Βελόνες πόνου καρφώθηκαν στα καλάμια της, κάνοντας τη
να παραληρεί. Τα αφτιά της βούιξαν ξαφνικά και ένιωσε την πίεση να
εξισορροπείται απότομα. Το καουτσούκ στην αριστερή πλευρά του θόλου
υποχώρησε και το πελώριο παραπέτασμα αποκολλήθηκε εν μέρει, ανοίγοντας
σαν πόρτα.
Ένας χείμαρρος νερού πλημμύρισε το υποβρύχιο, ρίχνοντας τη Ρέιτσελ πίσω
στο κάθισμα της. Ο ωκεανός ξεχύθηκε γύρω της, φουσκώνοντας κάτω από την
πλάτη της, σηκώνοντας τη από το κάθισμα, αναποδογυρίζοντας τη σαν κάλτσα
σε κάδο πλυντηρίου. Η Ρέιτσελ άπλωσε τα χέρια της στα τυφλά, ψάχνοντας
κάτι για να κρατηθεί, όμως το σώμα της περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα. Καθώς το
πιλοτήριο γέμιζε με νερό, ένιωσε ότι το υποβρύχιο είχε ξεκινήσει μια ταχύτατη
ελεύθερη πτώση προς το βυθό. Το σώμα της χτυπούσε με το κεφάλι προς τα
κάτω μέσα στο πιλοτήριο, και ένιωσε καρφωμένη σε αυτή τη στάση. Μια
πλημμυρίδα φυσαλίδων ξέσπασε γύρω της, στρίβοντας τη, παρασύροντας τη
προς τα αριστερά και πάνω. Ο γοφός της χτύπησε με δύναμη σε ένα σπασμένο
κομμάτι ακρυλικού.
Και ξαφνικά ήταν ελεύθερη.
Βρέθηκε να περιδινείται προς κάθε κατεύθυνση στην ατελείωτη σκοτεινιά
του ωκεανού και ένιωσε τα πνευμόνια της να λαχταρούν απεγνωσμένα αέρα.
Βγες στην επιφάνεια! Αναζήτησε το φως, αλλά δεν είδε τίποτα. Ο κόσμος όπου
είχε βρεθεί ήταν ίδιος παντού. Σκοτάδι. Ελαφράδα. Καμία αίσθηση του πάνω ή
του κάτω.
Εκείνη την τρομακτική στιγμή η Ρέιτσελ συνειδητοποίησε ότι δεν ήξερε προς
τα που να κολυμπήσει.
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Εκατοντάδες μέτρα πιο βαθιά, το Kiowa που συνέχιζε να βυθίζεται
συνθλιβόταν κάτω από την άκοπα αυξανόμενη πίεση. Οι δεκαπέντε
αντιαρματικοί του πύραυλοι AGM-114 Hellfire πάσχιζαν κόντρα στην πίεση,
καθώς οι χάλκινες κεφαλές τους πλησίαζαν επικίνδυνα στους μηχανισμούς
πυροδότησης.
Τριάντα μέτρα πάνω από τον πυθμένα του ωκεανού, το ισχυρό φρέαρ του
μεγανέφους άρπαξε τα συντρίμια του ελικοπτέρου και τα ρούφηξε προς τα
κάτω, τραβώντας τα με δύναμη καταπάνω στον πυρακτωμένο φλοιό του
μαγματικού θόλου. Σαν κουτί με σπίρτα που ανάβουν αλυσιδωτά, οι πύραυλοι
Hellfire εξερράγησαν, ανοίγοντας μια τεράστια τρύπα στην οροφή του
μαγματικού θόλου.
Έχοντας βγει στην επιφάνεια για να πάρει ανάσα και ξαναβουτώντας αμέσως
σε κατάσταση απόγνωσης, ο Τόλαντ βρισκόταν τώρα τεσσεράμισι μέτρα κάτω
από την επιφάνεια, ερευνώντας το σκοτάδι για κάποιο ίχνος του υποβρυχίου,
όταν οι πύραυλοι Hellfire εξερράγησαν. Μια λευκή λάμψη απλώθηκε σαν
σύννεφο προς τα πάνω, φωτίζοντας μια απίστευτη εικόνα, ένα καρέ που θα
έμενε για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του.
Η Ρέιτσελ Σέξτον βρισκόταν τρία μέτρα πιο κάτω, ακίνητη στο νερό, σαν
μαριονέτα που είχαν μπερδευτεί οι σπάγκοι της. Από κάτω της το υποβρύχιο
βυθιζόταν με ταχύτητα, με το θόλο του να παρασύρεται μισάνοιχτος. Οι
καρχαρίες στην περιοχή σκορπίζονταν προς την ανοιχτή θάλασσα, νιώθοντας
προφανώς τον κίνδυνο που θα ξεσπούσε εδώ.
Η ευτυχία του Τόλαντ που είδε τη Ρέιτσελ έξω από το υποβρύχιο έσβησε
μεμιάς μόλις συνειδητοποίησε τι επρόκειτο να συμβεί. Καθώς η λάμψη έσβηνε,
ο Τόλαντ απομνημόνευσε τη θέση της Ρέιτσελ κι έπειτα βούτηξε με δύναμη,
κολυμπώντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς το μέρος της.
Εκατοντάδες μέτρα πιο βαθιά ο τραυματισμένος φλοιός του μαγματικού
θόλου δεν άντεξε την τρομακτική πίεση και έγινε κομμάτια· το υποθαλάσσιο
ηφαίστειο εξερράγη, εκτοξεύοντας στη θάλασσα μάγμα πυρακτωμένο στους
χίλιους διακόσιους βαθμούς Κελσίου. Η ζεματιστή λάβα εξάτμιζε το νερό με το
οποίο ερχόταν σε επαφή, δημιουργώντας μια γιγαντιαία στήλη ατμού που
άρχισε να ανεβαίνει σαν ρουκέτα προς την επιφάνεια, ακολουθώντας τον
κεντρικό νοητό άξονα του μεγανέφους. Ωθούμενη από τους ίδιους νόμους της
ρευστοδυναμικής που κινούν τους ανεμοστρόβιλους, η κάθετη μεταφορά
ενέργειας του ατμού αντισταθμιζόταν από μια αντικυκλωνική δίνη, που
κινούνταν γύρω από τη στήλη μεταφέροντας ενέργεια προς την αντίθετη
κατεύθυνση.
Καθώς στροβιλίζονταν γύρω από αυτή την ανοδική στήλη αερίων, τα
ωκεάνια ρεύματα άρχισαν να δυναμώνουν και να κινούνται προς τα κάτω. Ο
ατμός που διέφευγε προς τα πάνω δημιουργούσε ένα τεράστιο κενό το οποίο
ρουφούσε εκατομμύρια λίτρα θαλασσινού νερού προς τα κάτω, φέρνοντας τα
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σε επαφή με το μάγμα. Μόλις αυτές οι νέες ποσότητες νερού άγγιζαν τον
πυθμένα, μετατρέπονταν με τη σειρά τους σε ατμό και αναζητούσαν οδό
διαφυγής, ακολουθώντας την ολοένα μεγαλύτερη στήλη ατμού, φεύγοντας με
δύναμη προς τα πάνω, αντλώντας ακόμη περισσότερο νερό προς το βυθό.
Καθώς όλο και περισσότερο νερό εισέρεε για να καλύψει το κενό των
ποσοτήτων που εξατμίζονταν, η δίνη ενισχυόταν. Η υδροθερμική στήλη
επιμηκυνόταν και ο γιγαντιαίος στρόβιλος δυνάμωνε κάθε δευτερόλεπτο που
περνούσε, ενώ η κορυφή του κινούνταν σταθερά προς την επιφάνεια.
Μια ωκεάνια μαύρη τρύπα είχε μόλις γεννηθεί.
Η Ρέιτσελ ένιωθε σαν μωρό στη μήτρα. Ένα ζεστό υγρό σκοτάδι την τύλιγε.
Οι σκέψεις της θόλωναν μέσα στη μελανή ζεστασιά. Ανάπνευσε. Αντιστάθηκε
στο ανακλαστικό. Η λάμψη που είχε δει σίγουρα είχε έρθει από την επιφάνεια,
όμως της φάνηκε τόσο μακρινή. Ψευδαίσθηση. Κινήσου προς την επιφάνεια.
Αδύναμα, άρχισε να κολυμπάει προς την κατεύθυνση από όπου είχε δει το φως.
Έβλεπε περισσότερο φως τώρα... μια απόκοσμη κόκκινη λάμψη στο βάθος.
Ξημερώνει; Κολύμπησε γρηγορότερα.
Ένα χέρι την έπιασε από τον αστράγαλο.
Η Ρέιτσελ παραλίγο να ουρλιάξει, σχεδόν ξοδεύοντας το λιγοστό αέρα που
είχε ακόμη στα πνευμόνια της.
Το χέρι την τραβούσε προς τα πίσω, γυρίζοντας τη, στρέφοντας την πλάτη
της στην αντίθετη κατεύθυνση. Η Ρέιτσελ ένιωσε ένα γνώριμο χέρι να σφίγγει
το δικό της. Ο Μάικλ Τόλαντ ήταν εκεί, τραβώντας τη μαζί του προς την άλλη
μεριά.
Το μυαλό της Ρέιτσελ έλεγε ότι την παράσερνε στο βυθό. Η καρδιά της έλεγε
ότι ήξερε τι έκανε.
Κλότσα τα πόδια σου, ψιθύρισε η φωνή της μητέρας της.
Η Ρέιτσελ κλότσησε όσο πιο δυνατά μπορούσε.
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ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ο Τόλαντ κατόρθωσε να βγει μαζί με τη Ρέιτσελ στην
επιφάνεια, ήξερε ότι δεν υπήρχε ελπίδα. Ο μαγματικός θόλος εξερράγη. Μόλις
η κορυφή της δίνης έφτανε στην επιφάνεια, ο γιγάντιος υποθαλάσσιος
κυκλώνας θα άρχιζε να παρασύρει τα πάντα στο βυθό. Παραδόξως, ο κόσμος
πάνω από την επιφάνεια δεν ήταν ακριβώς η ήσυχη αυγή που είχε αφήσει πίσω
του μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός. Ο αέρας
τον χτυπούσε με μια δύναμη λες και είχε ξεσπάσει καταιγίδα όση ώρα
βρισκόταν κάτω από το νερό.
Ο Τόλαντ βρισκόταν σε παραζάλη από την έλλειψη οξυγόνου. Προσπάθησε
να κρατήσει τη Ρέιτσελ στην επιφάνεια, όμως το σώμα της γλιστρούσε από τα
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χέρια του. Το ρεύμα! Προσπάθησε να την κρατήσει κοντά του, ωστόσο η
αόρατη δύναμη επέμενε, απειλώντας να την παρασύρει. Ξαφνικά τα δάχτυλα
του γλίστρησαν και το σώμα της Ρέιτσελ έφυγε μέσα από τα χέρια του... προς
τα πάνω.
Αλαφιασμένος ο Τόλαντ είδε το σώμα της Ρέιτσελ να βγαίνει από το νερό.
Το αεροσκάφος Osprey της Ακτοφυλακής, με δυνατότητα κάθετης
απογείωσης, αιωρούνταν από πάνω τους και ανέβαζε τη Ρέιτσελ με
συρματόσκοινο. Πριν από είκοσι λεπτά η Ακτοφυλακή είχε ειδοποιηθεί ότι
σημειώθηκε έκρηξη στη θάλασσα. Καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του ελικοπτέρου
Dolphin το οποίο κινούνταν στην περιοχή, η Ακτοφυλακή φοβήθηκε ότι
σημειώθηκε ατύχημα. Οι πιλότοι του Osprey πληκτρολόγησαν την τελευταία
γνωστή θέση του ελικοπτέρου στο σύστημα πλοήγησης και ευχήθηκαν να μη
φτάσουν πολύ αργά.
Περίπου μισό μίλι από το κατάφωτο Goya εντόπισαν φλεγόμενα συντρίμμια
να παρασύρονται από τα ρεύματα. Μάλλον ήταν κάποιο ταχύπλοο. Λίγα μέτρα
πιο μακριά, ένας άντρας μέσα στο νερό άρχισε να κουνάει τα χέρια του μόλις
τους είδε. Τον ανέβασαν στο αεροσκάφος. Ήταν ολόγυμνος, μόνο που το ένα
του πόδι ήταν τυλιγμένο με μονωτική ταινία.
Εξαντλημένος ο Τόλαντ σήκωσε το κεφάλι και είδε την κοιλιά του
αεροσκάφους πάνω από το σημείο όπου κολυμπούσε. Εκκωφαντικά κύματα
αέρα από τους οριζόντιους έλικες χτυπούσαν τη θάλασσα. Καθώς η Ρέιτσελ
ανέβαινε με το συρματόσκοινο, οι άντρες του πληρώματος άπλωσαν τα χέρια
τους και την τράβηξαν πάνω. Καθώς ο Τόλαντ παρακολουθούσε τη Ρέιτσελ να
φτάνει ασφαλής στο αεροπλάνο, τα μάτια του έπεσαν σε μια γνώριμη φιγούρα
που ήταν σκυμμένη, ημίγυμνη, στην ανοιχτή πόρτα.
Κόρκι; Η καρδιά του Τόλαντ πετάρισε από χαρά. Είσαι ζωντανός!
Αμέσως το συρματόσκοινο διάσωσης έπεσε πάλι στη θάλασσα. Κατέληξε
τρία μέτρα μακριά. Ο Τόλαντ ήθελε να κολυμπήσει για να το φτάσει, όμως ήδη
ένιωθε τη δίνη να τον ρουφάει. Η θάλασσα τον είχε πιάσει στην αρπάγη της και
αρνούνταν να τον αφήσει.
Το ρεύμα τον βύθισε. Πάλεψε να βγει στην επιφάνεια, όμως ένιωθε τελείως
εξαντλημένος. Είσαι δυνατός, του έλεγε μια φωνή. Κλότσησε τα πόδια του,
αγωνίστηκε να βγει στην επιφάνεια. Βρέθηκε πάνω από το νερό και ένιωσε τον
αέρα που σήκωναν οι έλικες να τον συνεφέρνει, όμως ακόμη δεν μπορούσε να
φτάσει το συρματόσκοινο. Το ρεύμα απειλούσε να τον παρασύρει πάλι.
Σηκώνοντας το κεφάλι του προς την κατεύθυνση από όπου ερχόταν ο αέρας και
ο θόρυβος, ο Τόλαντ είδε τη Ρέιτσελ. Είχε το βλέμμα της καρφωμένο πάνω του,
παρακαλώντας τον σιωπηρά να έρθει κοντά της.
Ο Τόλαντ χρειάστηκε να βρει τη δύναμη για τέσσερις γερές απλωτές και
τελικά έφτασε το συρματόσκοινο. Εξαντλώντας και την τελευταία ρανίδα
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ενέργειας που του απέμενε, πέρασε το χέρι και το κεφάλι του στη θηλιά και
κατέρρευσε.
Την ίδια στιγμή ο ωκεανός άνοιξε από κάτω του.
Ο Τόλαντ κοίταξε κάτω την ώρα που η τεράστια δίνη έχασκε εκεί όπου
ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν κολυμπούσε εκείνος. Το μεγανέφος είχε βγει στην
επιφάνεια.
Ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ στεκόταν στη γέφυρα του Goya και παρακολουθούσε
εμβρόντητος, γεμάτος δέος, τη σκηνή που εκτυλισσόταν ολόγυρα του. Στα
δεξιά της πρύμνης του Goya μια τεράστια γούβα που θύμιζε λεκάνη
σχηματιζόταν στην επιφάνεια της θάλασσας. Η δίνη είχε διάμετρο εκατοντάδες
μέτρα και μεγάλωνε με ταχύτητα. Ο ωκεανός χανόταν μέσα της, ενώ γύρω από
το χείλος της η επιφάνεια του παρέμενε απόκοσμα γαλήνια. Ολόγυρα του τώρα
ένα λαρυγγικό βουητό αντήχησε από τα βάθη της θάλασσας. Ο Πίκερινγκ
πάγωσε βλέποντας την τρύπα να διευρύνεται προς το μέρος του, σαν κάποιος
μυθικός θεός να άνοιγε το πελώριο στόμα του για να δεχτεί τη θυσία του
ανθρώπου.
Ονειρεύομαι, σκέφτηκε.
Ξαφνικά, με ένα εκρηκτικό σφύριγμα που διέλυσε τα παράθυρα της γέφυρας
του Goya, μια τεράστια στήλη ατμού τινάχτηκε προς τον ουρανό μέσα από τη
δίνη. Ένας κολοσσιαίος θερμοπίδακας υψώθηκε με ορυμαγδό και η κορυφή του
χάθηκε στο σκοτεινό ουρανό.
Την ίδια στιγμή τα τοιχώματα του υδάτινου κυκλώνα πήραν μεγαλύτερη
κλίση, και η περίμετρος του άρχισε να διευρύνεται ακόμη πιο γρήγορα,
καταπίνοντας τον ωκεανό καθώς ερχόταν προς το μέρος του. Η πρύμνη του
Goya έγειρε απότομα, παρασυρμένη από τη δίνη. Ο Πίκερινγκ έχασε την
ισορροπία του και έπεσε στα γόνατα. Σαν παιδί μπροστά στο Θεό, έμεινε να
κοιτάζει την άβυσσο που ανοιγόταν μπροστά του.
Η τελευταία σκέψη που του πέρασε από το μυαλό ήταν η κόρη του.
Προσευχήθηκε να μην είχε γνωρίσει τέτοιο τρόμο την ώρα που πέθαινε.
Το ωστικό κύμα από τον ατμό που εκτοξευόταν στον αέρα χτύπησε το
αεροσκάφος, γέρνοντας το στο πλάι. Ο Τόλαντ και η Ρέιτσελ αγκαλιάστηκαν
όταν οι πιλότοι ανέκτησαν τον έλεγχο του αεροπλάνου, περνώντας χαμηλά
πάνω από το καταδικασμένο Goya. Κοιτάζοντας προς το πλοίο, είδαν τον
Γουίλιαμ Πίκερινγκ, τον «Κουάκερο, να είναι πεσμένος στα γόνατα με το
μαύρο παλτό και τη γραβάτα του στο πάνω κατάστρωμα του μοιραίου
σκάφους.
Καθώς η πρύμνη υψωνόταν πάνω από το χείλος του τεράστιου κυκλώνα, η
αλυσίδα της άγκυρας δεν άντεξε και έσπασε. Με την πλώρη του να ατενίζει
περήφανα τον ουρανό, το Goya γλίστρησε προς τα πίσω πάνω από το υδάτινο
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χείλος και παρασύρθηκε στην ανελέητη δίνη. Τα φώτα έλαμπαν ακόμη καθώς
το πλοίο χανόταν κάτω από τη θάλασσα.
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ξύπνησε κάτω από έναν καταγάλανο
ουρανό.
Ένα δροσερό αεράκι σήκωνε τα πεσμένα φύλλα και τα έκανε να χορεύουν
γύρω από τη βάση του Μνημείου Ουάσινγκτον. Ο μεγαλύτερος οβελίσκος του
κόσμου συνήθως υποδεχόταν την καινούρια μέρα αντικρίζοντας το γαλήνιο
είδωλο του στην τεχνητή λίμνη που υπήρχε μπροστά του, όμως σήμερα το πρωί
έφερε μαζί του μια χαοτική εικόνα, καθώς πλήθος δημοσιογράφοι
στριμώχνονταν προσπαθώντας να πάρουν θέσεις γύρω από τη βάση του
μνημείου αναμένοντας τις εξελίξεις.
Ο γερουσιαστής Σέντζγουικ Σέξτον ένιωθε ότι κρατούσε τη χώρα στα χέρια
του μόλις κατέβηκε από τη λιμουζίνα του και προχώρησε περήφανος σαν
λιοντάρι στο χώρο όπου θα δινόταν η συνέντευξη Τύπου, στη βάση του
μνημείου. Είχε προσκαλέσει εδώ τα δέκα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα
της χώρας και τους είχε υποσχεθεί το σκάνδαλο της δεκαετίας.
Τα όρνια δεν μπορούν να αντισταθούν στη μυρωδιά τον θανάτου, σκέφτηκε
ο Σέξτον.
Στα χέρια του κρατούσε σφιχτά μια δέσμη λευκών λινών φακέλων, καθένας
από τους οποίους ήταν κλεισμένος με τη σφραγίδα που έφερε το μονόγραμμα
του. Αν οι πληροφορίες μεταφράζονταν σε ισχύ, τότε ο Σέξτον κουβαλούσε
πυρηνική βόμβα.
Ένιωθε μεθυσμένος από χαρά καθώς πλησίαζε στο βήμα, και παρατήρησε με
ικανοποίηση ότι πίσω από την αυτοσχέδια σκηνή του υπήρχαν δύο μεγάλα
σκούρα μπλε παραβάν — ένα παλιό τέχνασμα που εφάρμοζε ο Ρόναλντ
Ρέιγκαν για να είναι σίγουρος ότι ξεχώριζε όποιο και αν ήταν το σκηνικό.
Ο Σέξτον ανέβηκε στο βήμα από τα δεξιά, κάνοντας την εμφάνιση του πίσω
από τα παραβάν σαν ηθοποιός που βγαίνει στη σκηνή. Οι δημοσιογράφοι
πήραν γρήγορα τις θέσεις τους στις σειρές των πτυσσόμενων καρεκλών που
είχαν τοποθετηθεί απέναντι στο βήμα. Στα ανατολικά, ο ήλιος έκανε την
εμφάνιση του πάνω από το θόλο του Καπιτωλίου, ρίχνοντας χρυσορόδινες
ακτίνες στον Σέξτον, σαν να τον έλουζε το φως του Παραδείσου.
Μια τέλεια μέρα για να γίνω ο ισχυρότερος άνθρωπος του πλανήτη.
«Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι», είπε ο Σέξτον, ακουμπώντας τους
φακέλους στο αναλόγιο μπροστά του. «Θα ήθελα η δήλωση μου να είναι κατά
το δυνατό σύντομη και ανώδυνη. Οι πληροφορίες που πρόκειται να δώσω είναι
πραγματικά άκρως ανησυχητικές. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν αποδείξεις μιας
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απάτης που φτάνει μέχρι τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησης. Ντρέπομαι
που το λέω, όμως πριν από μισή ώρα ο Πρόεδρος επικοινώνησε μαζί μου και με
εκλιπάρησε —ναι, με εκλιπάρησε— να μη δημοσιοποιήσω αυτά τα στοιχεία».
Κούνησε απογοητευμένος το κεφάλι του. «Εγώ όμως είμαι άνθρωπος που
πιστεύει στην αλήθεια. Όσο επώδυνη και αν είναι».
Ο Σέξτον έκανε παύση, κρατώντας ψηλά τους φακέλους, δελεάζοντας το
ακροατήριο του. Τα μάτια των δημοσιογράφων ακολουθούσαν τους φακέλους
αριστερά δεξιά σαν αγέλη αδέσποτων σκύλων που τους τρέχουν τα σάλια
μπροστά σε μια άγνωστη λιχουδιά.
Ο Πρόεδρος είχε τηλεφωνήσει στον Σέξτον πριν από μισή ώρα και του είχε
εξηγήσει τα πάντα. Ο Χέρνεϊ είχε μιλήσει στη Ρέιτσελ, που ήταν ασφαλής σε
ένα αεροπλάνο και επέστρεφε στην ξηρά. Ήταν απίστευτο, όμως απ' ό,τι
φαινόταν ο Λευκός Οίκος και η NASA ήταν αθώα πιόνια σε αυτό το φιάσκο, σε
αυτή την απάτη που σκηνοθέτησε ο Γουίλιαμ Πίκερινγκ.
Όχι ότι έχει σημασία, σκέφτηκε ο Σέξτον. Ο Ζακ Χέρνεϊ είναι τελειωμένος.
Ευχήθηκε να μπορούσε να ήταν στο Λευκό Οίκο και να έβλεπε από μια
μεριά το πρόσωπο του Προέδρου όταν συνειδητοποιούσε ότι ο γερουσιαστής
θα έδινε τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Ο Σέξτον είχε συμφωνήσει να
συναντήσει τον Χέρνεϊ στο Λευκό Οίκο αυτή ακριβώς την ώρα για να
συζητήσουν το πώς θα ήταν καλύτερα να ανακοινωθεί στον κόσμο η αλήθεια
σχετικά με το μετεωρίτη. Ο Χέρνεϊ στεκόταν μάλλον μπροστά σε κάποια
τηλεόραση αυτή τη στιγμή, συνειδητοποιώντας εμβρόντητος ότι ο Λευκός
Οίκος δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να αποτρέψει την αποκάλυψη.
«Φίλοι μου», είπε ο Σέξτον, κοιτάζοντας στα μάτια το ακροατήριο του,
«προβληματίστηκα βαθιά για το τι πρέπει να κάνω. Εξέτασα το ενδεχόμενο να
σεβαστώ την επιθυμία του Προέδρου να μείνουν μυστικά αυτά τα στοιχεία,
όμως πρέπει να πράξω αυτό που υπαγορεύει η συνείδηση μου». Κρέμασε το
κεφάλι του σαν άνθρωπος που παραδίδεται στην κρίση της ιστορίας. «Η
αλήθεια είναι μία. Δε θα επιχειρήσω να προκαταβάλω την αντίδραση σας
απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Απλώς θα σας παρουσιάσω τα στοιχεία ως
έχουν».
Κάπου στο βάθος άκουσε τους τεράστιους έλικες κάποιου αεροσκάφους να
σκίζουν τον ουρανό. Για μια στιγμή αναρωτήθηκε μήπως ο Πρόεδρος ερχόταν
πανικόβλητος από το Λευκό Οίκο ελπίζοντας να εμποδίσει τη συνέντευξη
Τύπου. Αυτό θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα, σκέφτηκε περιχαρής. Πόσο
ένοχος θα φαινόταν ο Χέρνεϊ σε μια τέτοια περίπτωση;
«Δε με χαροποιεί η θέση στην οποία βρίσκομαι», συνέχισε ο Σέξτον,
νιώθοντας ότι ο συγχρονισμός ήταν τέλειος. «Όμως θεωρώ ότι είναι καθήκον
μου να ενημερώσω τον αμερικανικό λαό ότι του είπαν ψέματα».
Το αεροσκάφος έφτασε πάνω από το χώρο της συνέντευξης Τύπου και
προσγειώθηκε στο πάρκο στα δεξιά τους. Όταν ο Σέξτον γύρισε να κοιτάξει,
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διαπίστωσε με έκπληξη ότι δεν ήταν τελικά το προεδρικό ελικόπτερο, αλλά ένα
μεγάλο ελικοφόρο αεροπλάνο Osprey.
Στην άτρακτο του έγραφε: ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.
Σαστισμένος ο Σέξτον είδε την πόρτα του αεροπλάνου να ανοίγει και μια
γυναίκα να κατεβαίνει. Αφορούσε πορτοκαλιά ολόσωμη φόρμα της
Ακτοφυλακής και έδειχνε ταλαιπωρημένη, σαν να είχε βγει από μάχη. Η
γυναίκα πλησίασε με αποφασιστικά βήματα στο χώρο της συνέντευξης Τύπου.
Στην αρχή ο Σέξτον δεν την αναγνώρισε. Και ξαφνικά κατάλαβε ποια ήταν.
Ρέιτσελ; Σοκαρίστηκε. Τι στο διάβολο κάνει ΑΥΤΗ εδώ;
Από τους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους ακούστηκαν μουρμουρητά.
Με ένα πλατύ χαμόγελο, η Ρέιτσελ στράφηκε στο ακροατήριο και σήκωσε το
δείκτη του χεριού της σαν μαθήτρια που ζητάει την άδεια να μιλήσει. «Θα
μπορούσατε να μας συγχωρήσετε ένα λεπτό; Συγνώμη για την ενόχληση».
Αναστέναξε καλοσυνάτα. «Η οικογένεια έρχεται πρώτη».
Κάποιοι από τους δημοσιογράφους γέλασαν.
Με την κόρη του να έρχεται καταπάνω του από τα δεξιά του, ο Σέξτον δεν
είχε καμία αμφιβολία ότι αυτή η οικογενειακή συνάντηση καλό θα ήταν να
γίνει κατ' ιδίαν. Δυστυχώς ήταν δύσκολο να βρεθεί ένα απόμερο σημείο εκείνη
τη στιγμή. Το βλέμμα του έπεσε το μεγάλο παραβάν στα δεξιά του.
Διατηρώντας το ψύχραιμο χαμόγελο του, ο γερουσιαστής ένευσε στην κόρη
του και απομακρύνθηκε από το μικρόφωνο. Κινήθηκε λοξά προς το μέρος της,
έτσι ώστε η Ρέιτσελ ήταν υποχρεωμένη να περάσει πίσω από το παραβάν για να
βρεθεί μπροστά του. Ο Σέξτον τη συνάντησε στα μισά του παραβάν, μακριά
από τα μάτια και τα αφτιά των δημοσιογράφων.
«Γλυκιά μου;» είπε χαμογελώντας και άνοιξε την αγκαλιά του καθώς η
Ρέιτσελ ερχόταν προς το μέρος του. «Τι έκπληξη!»
Η Ρέιτσελ στάθηκε μπροστά του και τον χαστούκισε.
Μόνη με τον πατέρα της τώρα πίσω από το παραβάν, η Ρέιτσελ τον κοίταξε
αηδιασμένη. Τον είχε χαστουκίσει δυνατά, όμως εκείνος δεν τρεμόπαιξε καν τα
βλέφαρα. Με ανατριχιαστική αυτοσυγκράτηση, το ψεύτικο χαμόγελο του
εξαφανίστηκε και μεταλλάχθηκε σε επιτιμητική, οργισμένη έκφραση.
Η φωνή του ακούστηκε σαν δαιμονικός ψίθυρος. «Δεν έχεις καμία δουλειά
εδώ».
Η Ρέιτσελ είδε στα μάτια του τη μανία που σιγόβραζε μέσα του και για
πρώτη φορά στη ζωή της δεν αισθάνθηκε φόβο. «Στράφηκα σε σένα για
βοήθεια κι εσύ με πούλησες! Παραλίγο να σκοτωθώ!»
«Προφανώς είσαι μια χαρά». Ακούστηκε σχεδόν απογοητευμένος.
«Η NASA είναι αθώα» είπε εκείνη. «Ο Πρόεδρος σου το εξήγησε! Τι κάνεις
εδώ λοιπόν;» Η Ρέιτσελ είχε περάσει τη σύντομη πτήση μέχρι την Ουάσινγκτον
με το αεροπλάνο της Ακτοφυλακής μιλώντας όλη την ώρα στο τηλέφωνο με το
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Λευκό Οίκο, τον πατέρα της, ακόμη και με την Γκάμπριελ Ας, η οποία ήταν σε
άθλια ψυχολογική κατάσταση. «Υποσχέθηκες στον Ζακ Χέρνεϊ ότι θα πήγαινες
στο Λευκό Οίκο!»
«Θα πάω». Ο Σέξτον χαμογέλασε χαιρέκακα. «Την επομένη των εκλογών!»
Η Ρέιτσελ ένιωσε ανείπωτη αηδία στη σκέψη ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν
πατέρας της. «Αυτό που πας να κάνεις είναι τρέλα».
«Σοβαρά;» Ο Σέξτον γέλασε σιγανά. Στράφηκε και ένευσε προς το βήμα,
που φαινόταν στην άκρη της εξέδρας. Πάνω εκεί ήταν ακουμπισμένη η δέσμη
των λευκών φακέλων. «Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν τις πληροφορίες που μου
έστειλες εσύ, Ρέιτσελ. Εσύ. Έχεις βάψει τα χέρια σου με το αίμα του
Προέδρου».
«Σου έστειλα αυτές τις πληροφορίες όταν χρειαζόμουν τη βοήθεια σου! Όταν
πίστευα ότι ο Πρόεδρος και η NASA είναι ένοχοι!»
«Από τα στοιχεία, πάντως, η NASA δε φαίνεται και τόσο αθώα».
«Μα είναι, κατάλαβε το! Τους αξίζει μια ευκαιρία να παραδεχτούν οι ίδιοι τα
λάθη τους. Τις εκλογές τις έχεις κερδίσει ήδη. Ο Ζακ Χέρνεϊ είναι τελειωμένος!
Το ξέρεις αυτό. Άφησε τον να αποχωρήσει με κάποια αξιοπρέπεια».
Ο Σέξτον βόγκηξε ενοχλημένος. «Είσαι τόσο αφελής. Αυτό που βλέπεις εδώ
δεν έχει να κάνει με το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές, Ρέιτσελ. Έχει να κάνει με
τη δύναμη. Έχει να κάνει με την επίτευξη μιας απόλυτης νίκης, με μεγαλειώδεις
πράξεις, με τη συντριβή του αντιπάλου και, τελικά, με τον έλεγχο των
πολιτικών δυνάμεων της Ουάσινγκτον, ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι
ουσιαστικό όταν εκλεγώ».
«Και όλα αυτά με τι κόστος;»
«Μη μου παριστάνεις την ηθικολόγο. Εγώ απλώς παρουσιάζω τα στοιχεία. Ο
κόσμος μπορεί να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα του για το ποιος είναι
ένοχος».
«Ξέρεις πολύ καλά τι εντύπωση θα δημιουργηθεί».
Εκείνος ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους. «Ίσως η NASA τα έχει φάει τα
ψωμιά της».
Ο γερουσιαστής Σέξτον κατάλαβε ότι πίσω από το παραβάν οι
δημοσιογράφοι είχαν αρχίσει να σχολιάζουν και δεν είχε καμία διάθεση να
καθίσει εκεί όλο το πρωί να του κάνει κήρυγμα η κόρη του. Η στιγμή του
προσωπικού του θριάμβου περίμενε.
«Δεν έχουμε να πούμε τίποτ' άλλο», είπε. «Έχω να δώσω μια συνέντευξη
Τύπου».
«Σου το ζητάω ως κόρη σου», τον παρακάλεσε η Ρέιτσελ. «Μη συνεχίσεις.
Σκέψου τι πας να κάνεις. Υπάρχει καλύτερος τρόπος».
«Όχι για μένα».
Από τα μεγάφωνα ακούστηκαν ξαφνικά παράσιτα και ο Σέξτον στράφηκε
και είδε μια δημοσιογράφο που είχε φτάσει καθυστερημένη να έχει σκύψει
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πάνω από το βήμα και να προσπαθεί να συνδέσει το μικρόφωνο ενός
τηλεοπτικού δικτύου σε μια από τις εύκαμπτες βάσεις του αναλογίου.
Οι ηλίθιοι! Γιατί δεν μπορούν να έρχονται στην ώρα τους; σκέφτηκε
εκνευρισμένος ο Σέξτον.
Στη βιασύνη της η δημοσιογράφος έριξε κάτω τους φακέλους του
γερουσιαστή.
Γαμώτο! Ο Σέξτον πήγε να δει τι είχε γίνει, βρίζοντας μέσα του την κόρη του
που τον είχε καθυστερήσει. Όταν έφτασε στο βήμα, η γυναίκα ήταν πεσμένη
στα τέσσερα και μάζευε τους φακέλους από κάτω. Ο Σέξτον δεν μπορούσε να
δει το πρόσωπο της, αλλά προφανώς ήταν δημοσιογράφος φορούσε μακρύ
κασμιρένιο παλτό, ασορτί κασκόλ και μπερέ από μοχέρ αρκετά χαμηλά στο
μέτωπο της με ένα δημοσιογραφικό πάσο του ABC καρφιτσωμένο πάνω του.
Μαλακισμένη, σκέφτηκε ο Σέξτον. «Θα τους πάρω εγώ», πέταξε απότομα
και άπλωσε το χέρι του για τους φακέλους.
Η δημοσιογράφος τού έδωσε τους φακέλους με σκυμμένο το κεφάλι.
«Συγνώμη...»
μουρμούρισε,
προφανώς
νιώθοντας
γελοιοποιημένη.
Καμπουριάζοντας από ντροπή, κατέβηκε γρήγορα από το βήμα και χάθηκε στο
πλήθος.
Ο Σέξτον μέτρησε γρήγορα τους φακέλους. Δέκα. Ωραία. Αυτοί οι φάκελοι
ήταν οι κεραυνοί που κρατούσε στη φαρέτρα του και δε θα άφηνε κανέναν να
τους κλέψει, θέλοντας να κερδίσει λίγο χρόνο, άρχισε να ρυθμίζει τα
μικρόφωνα και χαμογέλασε με πειραχτική διάθεση στο ακροατήριο. «Μάλλον
είναι ώρα να μοιράσω τους φακέλους πριν να έχουμε θύματα!»
Οι δημοσιογράφοι γέλασαν, δείχνοντας ανυπόμονοι.
Ο Σέξτον έπιασε με την άκρη του ματιού του την κόρη του να στέκεται δίπλα
στο βήμα πίσω από το παραβάν.
«Μην το κάνεις», του είπε η Ρέιτσελ. «Θα το μετανιώσεις».
Ο Σέξτον την αγνόησε.
«Σου ζητάω να με εμπιστευτείς», είπε η Ρέιτσελ, μιλώντας πιο δυνατά.
«Είναι λάθος».
Ο Σέξτον σήκωσε τους φακέλους και ίσιωσε κάποιες γυρισμένες γωνίες.
«Μπαμπά», τον παρακάλεσε η Ρέιτσελ με φωνή γεμάτη ένταση. «Είναι η
τελευταία σου ευκαιρία να κάνεις το σωστό».
Να κάνω το σωστό; Ο Σέξτον κάλυψε το μικρόφωνο με το χέρι του και
στράφηκε ελαφρώς προς την άλλη μεριά σαν να ήθελε να βήξει. Κοίταξε
διακριτικά την κόρη του. «Είσαι ίδια η μητέρα σου — μια ασήμαντη
ιδεαλίστρια. Οι γυναίκες πολύ απλά δεν καταλαβαίνουν την αληθινή φύση της
ισχύος».
Ο Σέντζγουικ Σέξτον είχε ήδη ξεχάσει την κόρη του όταν στράφηκε πάλι στο
ανυπόμονο πλήθος. Με το κεφάλι ψηλά, πέρασε μπροστά από το βήμα και
έδωσε τους φακέλους στους δημοσιογράφους που περίμεναν. Είδε τους
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φακέλους να μοιράζονται γρήγορα σε όλους, περνώντας από χέρι σε χέρι.
Άκουσε τις σφραγίδες να σπάνε, το λευκό λινό να σκίζεται, σαν να ήταν
περιτύλιγμα χριστουγεννιάτικου δώρου.
Το πλήθος βουβάθηκε ξαφνικά.
Μέσα στην απόλυτη σιωπή, ο Σέξτον μπορούσε να ακούσει την καθοριστική
στιγμή της πολιτικής του σταδιοδρομίας.
Ο μετεωρίτης είναι ψεύτικος. Και εγώ είμαι ο άνθρωπος που αποκάλυψε την
αλήθεια.
Ήξερε ότι οι δημοσιογράφοι θα χρειάζονταν λίγη ώρα για να
συνειδητοποιήσουν πλήρως τη σημασία όσων έβλεπαν: την εικόνα του
υπεδάφιου ραντάρ που έδειχνε το φρεάτιο κάτω από τον πάγο ένα ζωντανό
πλάσμα των ωκεανών σχεδόν ολόιδιο με τα απολιθώματα που παρουσίασε η
NASA αποδείξεις ότι οι χόνδροι μπορούσαν να σχηματιστούν και στη Γη. Όλα
αυτά οδηγούσαν σε ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα.
«Κύριε γερουσιαστά;» ψέλλισε ένας δημοσιογράφος, που έμοιαζε να μην
πιστεύει στα μάτια του καθώς κοίταζε τα περιεχόμενα του φακέλου. «Είναι
αληθινές οι εικόνες που βλέπουμε;»
Ο Σέξτον αναστέναξε βαρύθυμα. «Ναι, φοβάμαι ότι είναι απολύτως
αληθινές».
Μουρμουρητά σύγχυσης και απορίας ακούστηκαν από το πλήθος.
«Θα σας δώσω λίγο χρόνο για να μελετήσετε το περιεχόμενο των φακέλων»,
είπε ο Σέξτον, «υστέρα θα δεχτώ ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να δώσω
κάποιες διευκρινήσεις για τα όσα έχετε μπροστά σας».
«Κύριε γερουσιαστά;» ρώτησε ένας άλλος εμβρόντητος δημοσιογράφος. «Οι
εικόνες αυτές είναι γνήσιες...; Δεν έχει γίνει επεξεργασία;»
«Εκατό τοις εκατό γνήσιες», είπε ο Σέξτον, μιλώντας με μεγαλύτερη
σιγουριά τώρα. «Δε θα σας παρουσίαζα τα στοιχεία αν δεν αντικατόπτριζαν
απόλυτα την πραγματικότητα».
Η σύγχυση στο ακροατήριο του έμοιαζε να μεγαλώνει, ενώ του φάνηκε ότι
άκουσε και κάποια γέλια. Δεν ήταν αυτή η αντίδραση που περίμενε. Είχε
αρχίσει να φοβάται ότι είχε υπερτιμήσει την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης
να κάνουν τους σωστούς συνειρ
μούς.
«Ε... κύριε γερουσιαστά;» είπε κάποιος, που περιέργως ακουγόταν σαν να
διασκέδαζε με την όλη υπόθεση. «Δηλώνετε υπεύθυνα ότι οι εικόνες που μας
δώσατε είναι αυθεντικές;»
Ο Σέξτον είχε αρχίσει να εκνευρίζεται. «Φίλοι μου, θα το πω μια τελευταία
φορά: Τα στοιχεία που έχετε στα χέρια σας είναι εκατό τοις εκατό ακριβή. Και
αν κάποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, να μου τρυπήσετε τη μύτη!»
Ο Σέξτον περίμενε να ακούσει γέλια, όμως τα γέλια δεν ακούστηκαν ποτέ.
Άκρα σιωπή. Βλέμματα απορίας.
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Ο δημοσιογράφος που είχε κάνει την τελευταία ερώτηση προχώρησε προς
τον Σέξτον, φυλλομετρώντας τις σελίδες που κρατούσε καθώς πλησίαζε.
«Έχετε δίκιο, κύριε γερουσιαστά. Πρόκειται για σκάνδαλο». Ο δημοσιογράφος
έκανε παύση και έξυσε αμήχανα το κεφάλι του. «Συγχωρήστε μας την απορία,
αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνουμε γιατί αποφασίσατε να μας δώσετε αυτά τα
στοιχεία με τέτοιο τρόπο, ειδικά αφού κατά το παρελθόν είχατε αρνηθεί
κατηγορηματικά τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει».
Ο Σέξτον δεν καταλάβαινε τι εννοούσε ο άντρας που στεκόταν μπροστά του.
Ο δημοσιογράφος τού έδωσε τις φωτοτυπίες. Ο Σέξτον κοίταξε τις σελίδες και
για μια στιγμή το μυαλό του άδειασε από κάθε σκέψη.
Λέξη δε βγήκε από το στόμα του.
Κρατούσε στα χέρια του κάτι φωτογραφίες που πρώτη φορά έβλεπε.
Ασπρόμαυρες εικόνες. Δύο άνθρωποι. Γυμνοί. Χέρια και πόδια περιπλεγμένα
σε σκηνές πάθους. Στην αρχή δεν μπορούσε να καταλάβει τι έβλεπε. Όταν
συνειδητοποίησε τι έδειχναν οι φωτογραφίες, ήταν σαν να του είχαν ρίξει
γροθιά στο στομάχι.
Έντρομος ο Σέξτον σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τους δημοσιογράφους.
Όλοι είχαν ξεσπάσει σε γέλια. Οι μισοί είχαν βγάλει ήδη τα κινητά τους και
μετέφεραν την είδηση στα κανάλια και στις εφημερίδες τους.
Ο Σέξτον ένιωσε ένα χέρι να τον χτυπά στον ώμο.
Ζαλισμένος, γύρισε να δει ποιος ήταν.
Η Ρέιτσελ στεκόταν εκεί. «Προσπαθήσαμε να σε σταματήσουμε», είπε. «Σου
δώσαμε την ευκαιρία». Μια γυναίκα ήταν πλάι της.
Ο Σέξτον έτρεμε ολόκληρος, ενώ το βλέμμα του στρεφόταν στη γυναίκα που
περίμενε στο πλευρό της Ρέιτσελ. Ήταν η δημοσιογράφος με το κασμιρένιο
παλτό και τον μπερέ, εκείνη που είχε ρίξει κάτω τους φακέλους. Ο Σέξτον την
κοίταξε στο πρόσωπο και το αίμα του πάγωσε.
Τα μαύρα μάτια της Γκάμπριελ έμοιαζαν να τον τρυπάνε καθώς άνοιγε το
παλτό της αποκαλύπτοντας μια δέσμη λευκών φακέλων, σφιγμένων κάτω από
το μπράτσο της.

132
ΤΟ ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ήταν σκοτεινό και το μόνο φως που έπεφτε ήταν από
την μπρούντζινη λάμπα πάνω στο γραφείο του Προέδρου Χέρνεϊ. Η Γκάμπριελ
Ας κράτησε το κεφάλι της ψηλά τη στιγμή που στάθηκε μπροστά στον
Πρόεδρο. Έξω από το παράθυρο, μπροστά από το οποίο καθόταν ο Πρόεδρος,
το σκοτάδι είχε αρχίσει να πέφτει στους κήπους της Δυτικής Πτέρυγας.
«Πληροφορήθηκα ότι θα φύγεις», είπε ο Πρόεδρος, και ακούστηκε
απογοητευμένος.
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Η Γκάμπριελ ένευσε. Παρότι ο Πρόεδρος είχε την καλοσύνη να της
προτείνει να μείνει στο Λευκό Οίκο, μακριά από τους δημοσιογράφους, για όσο
διάστημα ήθελε, εκείνη προτίμησε να μην αποφύγει τη συγκεκριμένη θύελλα
καταφεύγοντας στην ασφάλεια που της πρόσφερε. Ήθελε να βρεθεί όσο το
δυνατό πιο μακριά. Τουλάχιστον για ένα διάστημα.
Ο Χέρνεϊ έστρεψε το βλέμμα του πάνω της, φανερά εντυπωσιασμένος. «Η
επιλογή που έκανες σήμερα το πρωί, Γκάμπριελ...» Άφησε τη φράση του στη
μέση, σαν να του φαίνονταν φτωχές οι λέξεις. Τα μάτια του φανέρωναν έναν
απλό, ήσυχο χαρακτήρα και δεν είχαν καμία σχέση με το βαθύ, αινιγματικό
βλέμμα του Σέντζγουικ Σέξτον, που τόσο την είχε γοητεύσει κάποτε. Και όμως,
ακόμη και μέσα σε αυτό το χώρο που απέπνεε δύναμη και εξουσία, η
Γκάμπριελ διέκρινε μια γνήσια καλοσύνη στο βλέμμα του ανθρώπου που
καθόταν απέναντι της, μια εντιμότητα και αξιοπρέπεια που δε θα ξεχνούσε
εύκολα.
«Το έκανα και για μένα», είπε τελικά η Γκάμπριελ.
Ο Χέρνεϊ ένευσε. «Όπως και να 'χει, σε ευχαριστώ θερμά». Σηκώθηκε και
της έκανε νόημα να τον ακολουθήσει στο διάδρομο. «Ξέρεις, ήλπιζα ότι θα
έμενες μαζί μας για αρκετό καιρό ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να σου
προσφέρω μια θέση στο οικονομικό μου επιτελείο».
Η Γκάμπριελ τον κοίταξε απορημένη. «Τέλος στις σπατάλες, ώρα να
νοικοκυρευτούμε;»
Γέλασε σιγανά. «Κάπως έτσι».
«Νομίζω ότι και οι δυο μας ξέρουμε καλά, κύριε Πρόεδρε, ότι τη
συγκεκριμένη περίοδο θα σας ήμουν περισσότερο πρόβλημα παρά βοήθεια».
Ο Χέρνεϊ ανασήκωσε τους ώμους. «Άφησε να περάσουν λίγοι μήνες. Η
ιστορία θα ξεχαστεί. Πολλοί σπουδαίοι άντρες και γυναίκες έχουν περάσει από
παρόμοιες καταστάσεις και όμως πέτυχαν σπουδαία πράγματα». Της έκλεισε το
μάτι. «Κάποιοι, μάλιστα, υπήρξαν και Πρόεδροι αυτής της χώρας».
Η Γκάμπριελ ήξερε ότι ο Χέρνεϊ είχε δίκιο. Άνεργη μόλις μερικές ώρες, είχε
ήδη απορρίψει άλλες δύο προσφορές σήμερα: μία από τη Γιολάντα Κόουλ να
εργαστεί στο ABC και μία από έναν εκδοτικό οίκο, που της είχε προσφέρει μια
εξωφρενικά μεγάλη προκαταβολή για μια βιογραφία της, όπου θα αποκάλυπτε
όλες τις πιπεράτες λεπτομέρειες της υπόθεσης.
Ευχαριστώ, δε θα πάρω.
Καθώς βάδιζε δίπλα στον Πρόεδρο, η Γκάμπριελ σκέφτηκε τις φωτογραφίες
της που τώρα είχαν γίνει πρώτο θέμα σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
Η ζημιά για τη χώρα θα μπορούσε να ήταν χειρότερη, είπε στον εαυτό της.
Πολύ χειρότερη.
Η Γκάμπριελ, αφού πρώτα πήγε στα γραφεία του ABC για να πάρει τις
φωτογραφίες που της είχε δώσει η Τεντς και να δανειστεί το δημοσιογραφικό
πάσο της Γιολάντα, είχε επιστρέψει κρυφά στο γραφείο του Σέξτον για να
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ετοιμάσει δέκα άλλους φακέλους. Όση ώρα έμεινε εκεί, τύπωσε επίσης
αντίγραφα των επιταγών που είχε κρατήσει στον υπολογιστή του ο
γερουσιαστής. Όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, μετά το φιάσκο
της συνέντευξης Τύπου στο Μνημείο Ουάσινγκτον, έδωσε στον εμβρόντητο
Σέξτον αντίγραφα των επιταγών και έθεσε τους όρους της. «Δώστε στον
Πρόεδρο την ευκαιρία να ανακοινώσει το λάθος που έγινε με το μετεωρίτη,
διαφορετικά θα δημοσιοποιηθούν και αυτά τα στοιχεία». Ο γερουσιαστής
Σέξτον έριξε μια ματιά στα αποδεικτικά στοιχεία των οικονομικών του
ατασθαλιών, κλειδώθηκε στη λιμουζίνα του και έφυγε. Από τότε κανείς δεν
είχε μάθει νέα του.
Τώρα, καθώς ο Πρόεδρος και η Γκάμπριελ έφταναν στη βοηθητική είσοδο
της Αίθουσας Ενημέρωσης, η κοπέλα άκουσε το θόρυβο από το πλήθος που
περίμενε εκεί. Για δεύτερη φορά μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες ο κόσμος είχε
στρέψει την προσοχή του στην αίθουσα αυτή για να παρακολουθήσει την
έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου.
«Τι σκοπεύετε να τους πείτε;» ρώτησε η Γκάμπριελ.
Ο Χέρνεϊ αναστέναξε και η έκφραση του προσώπου του ήταν απίστευτα
ψύχραιμη. «Όλα αυτά τα χρόνια που έχω στην πολιτική, ένα πράγμα έμαθα...»
Έφερε το χέρι του στον ώμο της και χαμογέλασε. «Δεν υπάρχει σημαντικότερο
πράγμα από την αλήθεια».
Η Γκάμπριελ πλημμύρισε από ένα απρόσμενο αίσθημα περηφάνιας ενώ τον
έβλεπε να κατευθύνεται με αυτοπεποίθηση προς το βήμα. Ο Ζακ Χέρνεϊ θα
ανέβαινε εκεί για να ομολογήσει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του και, κατά
περίεργο τρόπο, πρώτη φορά έδειχνε τόσο αγέρωχος.

133
Οταν ΞΥΠΝΗΣΕ η Ρέιτσελ, το δωμάτιο ήταν σκοτεινό.
Ένα ψηφιακό ρολόι έδειχνε δέκα και δεκατέσσερα το βράδυ. Το κρεβάτι δεν
ήταν το δικό της. Για μερικές στιγμές έμεινε ακίνητη, ξαπλωμένη,
προσπαθώντας να καταλάβει που βρισκόταν. Σιγά σιγά άρχισε να θυμάται... το
μεγανέφος... το πρωί στο Μνημείο Ουάσινγκτον... την πρόσκληση του
Προέδρου να μείνει το Λευκό Οίκο.
Βρίσκομαι στο Λευκό Οίκο, συνειδητοποίησε η Ρέιτσελ. Κοιμήθηκα εδώ
όλη τη μέρα.
Το αεροσκάφος της Ακτοφυλακής, με διαταγή του Προέδρου, είχε μεταφέρει
τους τρεις εξουθενωμένους επιβάτες του, τη Ρέιτσελ Σέξτον, τον Μάικλ Τόλαντ
και τον Κόρκι Μάρλινσον, από το Μνημείο Ουάσινγκτον στο Λευκό Οίκο,
όπου τους προσφέρθηκε πλούσιο πρωινό, τους εξέτασαν οι γιατροί και τους
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παραχωρήθηκε όποιο από τα δεκατέσσερα υπνοδωμάτια του κτιρίου ήθελαν για
να συνέλθουν.
Και οι τρεις δέχτηκαν.
Η Ρέιτσελ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε κοιμηθεί τόσο πολύ. Άνοιξε την
τηλεόραση και έμεινε άφωνη όταν διαπίστωσε ότι ο Πρόεδρος Χέρνεϊ είχε ήδη
ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου. Τόσο η Ρέιτσελ όσο και οι δύο άντρες
είχαν προσφερθεί να βρίσκονται δίπλα του όταν θα ανακοίνωνε τα
απογοητευτικά νέα για το μετεωρίτη στον κόσμο. Όλοι μαζί κάναμε αυτό το
λάθος. Όμως ο Χέρνεϊ επέμεινε να επωμισθεί μόνος του το βάρος.
«Δυστυχώς», σχολίαζε κάποιος πολιτικός αναλυτής στην τηλεόραση,
«φαίνεται ότι τελικά η NASA δε βρήκε αποδείξεις εξωγήινης ζωής. Είναι η
δεύτερη φορά μέσα στην ίδια δεκαετία που η NASA έχει θεωρήσει λανθασμένα
ότι ένας μετεωρίτης εμφανίζει σημάδια εξωγήινης ζωής. Αυτή τη φορά όμως η
διαστημική υπηρεσία δεν ήταν μόνη της: αρκετοί διαπρεπείς πολίτες
επιστήμονες παραπλανήθηκαν επίσης».
«Κανονικά», συμπλήρωσε ένας δεύτερος αναλυτής, «θα ήμουν
υποχρεωμένος να πω ότι μια απάτη του μεγέθους που περιέγραψε ο Πρόεδρος
απόψε θα ήταν καταστροφική για την πολιτική του καριέρα... όμως,
λαμβάνοντας υπόψη τα όσα απίστευτα συνέβησαν το πρωί στο Μνημείο
Ουάσινγκτον, οφείλω να επισημάνω ότι οι πιθανότητες του Ζακ Χέρνεϊ να
εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία είναι καλύτερες από ποτέ».
Ο πρώτος αναλυτής συμφώνησε. «Λοιπόν, κανένα σημάδι ζωής από το
διάστημα, αλλά και κανένα σημάδι ζωής από την προεκλογική εκστρατεία του
γερουσιαστή Σέξτον. Εν τω μεταξύ, καθώς έρχονται στην επιφάνεια
πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο γερουσιαστής αντιμετωπίζει σοβαρά
οικονομικά προβλήματα...»
Ένα χτύπημα στην πόρτα τράβηξε την προσοχή της Ρέιτσελ από τις
αναλύσεις.
Ο Μάικλ, ευχήθηκε, κλείνοντας αμέσως την τηλεόραση. Είχε να τον δει από
το πρόγευμα. Όταν έφτασαν στο Λευκό Οίκο, το μόνο που ήθελε η Ρέιτσελ
ήταν να κοιμηθεί στην αγκαλιά του. Παρότι καταλάβαινε ότι το ίδιο ήθελε και
ο Μάικλ, ο Κόρκι είχε μπει στη μέση, αράζοντας στο κρεβάτι του Τόλαντ και
διηγούμενος ξανά και ξανά, με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο, το πώς κατούρησε το
πόδι του και κατάφερε να σωθεί. Τελικά, νιώθοντας τελείως εξουθενωμένοι, η
Ρέιτσελ και ο Τόλαντ εγκατέλειψαν την προσπάθεια και πήγαν να κοιμηθούν σε
χωριστά δωμάτια.
Τώρα, καθώς πήγαινε προς την πόρτα, η Ρέιτσελ κοιτάχτηκε στον καθρέφτη
και χαμογέλασε βλέποντας πόσο γελοία ήταν ντυμένη. Το μόνο που είχε βρει
για να φορέσει στο κρεβάτι ήταν μια παλιά αθλητική μπλούζα που βρήκε σε
κάποιο συρτάρι. Της έφτανε μέχρι τα γόνατα, σαν νυχτικιά.
Το χτύπημα στην πόρτα εξακολούθησε.
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Η Ρέιτσελ άνοιξε και απογοητεύτηκε όταν είδε μια πράκτορα της
αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας. Ήταν αθλητική και συμπαθητική, και
φορούσε μπλε σακάκι. «Κυρία Σέξτον, ο κύριος στο Υπνοδωμάτιο Λίνκολν
άκουσε ότι ήταν ανοιχτή η τηλεόρασή σας. Μου ζήτησε να σας πω ότι, αφού
είστε ξύπνια...» Έκανε παύση, υψώνοντας με νόημα τα φρύδια. Προφανώς δεν
ήταν η πρώτη φορά που μετέφερε τέτοιο μήνυμα στο δεύτερο όροφο του
Λευκού Οίκου.
Η Ρέιτσελ κοκκίνισε. Αναρίγησε. «Ευχαριστώ».
Η πράκτορας οδήγησε τη Ρέιτσελ μέσα από τον άψογα διακοσμημένο
διάδρομο σε μια απλή πόρτα λίγο πιο κάτω.
«Το Υπνοδωμάτιο Λίνκολν», είπε η πράκτορας. «Και όπως πρέπει πάντα να
λέω μπροστά σε αυτή την πόρτα: "Καλό ύπνο και προσοχή στα φαντάσματα"».
Η Ρέιτσελ ένευσε. Οι ιστορίες για φαντάσματα στο Υπνοδωμάτιο Λίνκολν
ήταν τόσο παλιές όσο ο ίδιος ο Λευκός Οίκος. Έλεγαν ότι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ
είχε δει το φάντασμα του Λίνκολν εδώ, όπως και αμέτρητοι άλλοι άνθρωποι,
μεταξύ των οποίων η Έλενορ Ρούζβελτ, η Έιμι Κάρτερ, ο ηθοποιός Ρίτσαρντ
Ντρέιφους και πάμπολλα μέλη του προσωπικού σε διάστημα δεκαετιών. Το
σκυλί του Προέδρου Ρέιγκαν, έλεγαν, γάβγιζε μπροστά σε αυτή την πόρτα ώρες
ατελείωτες.
Οι σκέψεις περί πνευμάτων ιστορικών προσώπων έκαναν τη Ρέιτσελ να
συνειδητοποιήσει πόσο ιερό μέρος ήταν αυτό το δωμάτιο. Ξαφνικά αισθάνθηκε
άσχημα έτσι όπως στεκόταν εκεί φορώντας τη μακριά αθλητική μπλούζα,
ξυπόλυτη, σαν να ήταν φοιτήτρια που ετοιμαζόταν να μπει κρυφά στο δωμάτιο
του φίλου της. «Είναι σωστό αυτό;» ψιθύρισε στην πράκτορα. «Θέλω να πω, δε
μιλάμε για ένα τυχαίο δωμάτιο».
Η πράκτορας της έκλεισε το μάτι. «Η πολιτική μας σε αυτό τον όροφο είναι
"Δε ρωτάμε, δε μιλάμε"».
Η Ρέιτσελ χαμογέλασε. «Ευχαριστώ». Έκανε να πιάσει το χερούλι της
πόρτας, νιώθοντας ανυπομονησία για όσα θα επακολουθούσαν.
«Ρέιτσελ!» Η ένρινη φωνή αντήχησε στο διάδρομο σαν αλυσοπρίονο.
Η Ρέιτσελ και η πράκτορας στράφηκαν. Ο Κόρκι Μάρλινσον ερχόταν
κουτσαίνοντας προς το μέρος τους, στηριγμένος σε πατερίτσες. Οι γιατροί
είχαν φροντίσει το πόδι του και ήταν τυλιγμένο σε επιδέσμους. «Ούτε εγώ
μπορούσα να κοιμηθώ!»
Η Ρέιτσελ απογοητεύτηκε. Το ρομαντικό της ραντεβού απειλούνταν με
καταστροφή.
Ο Κόρκι κοίταξε από. πάνω μέχρι κάτω τη χαριτωμένη πράκτορα και της
χάρισε ένα αστραφτερό χαμόγελο. «Με τρελαίνουν οι γυναίκες με στολή».
Η πράκτορας άνοιξε το σακάκι της και αποκάλυψε το πιστόλι της αντί για
άλλη απάντηση.
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Ο Κόρκι έκανε πίσω. «Μήνυμα ελήφθη». Στράφηκε στη Ρέιτσελ. «Κι ο
Μάικ ξύπνιος είναι; Πας μέσα;» Ο Κόρκι έδειχνε έτοιμος να έρθει μαζί της.
Η Ρέιτσελ βόγκηξε. «Ξέρεις, Κόρκι...»
«Δόκτορα Μάρλινσον», επενέβη η πράκτορας, βγάζοντας ένα σημείωμα από
το σακάκι της. «Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό, το οποίο μου έδωσε ο κύριος
Τόλαντ, έχω ρητές εντολές να σας συνοδεύσω στην κουζίνα, να ζητήσω από το
σεφ μας να σας ετοιμάσει ό,τι τραβάει η όρεξη σας και να σας παρακαλέσω να
μου εξηγήσετε, με κάθε λεπτομέρεια, πώς καταφέρατε να σωθείτε από βέβαιο
θάνατο παίρνοντας την απόφαση να...» η πράκτορας δίστασε, μορφάζοντας
καθώς ξαναδιάβαζε το σημείωμα «...ουρήσετε το πόδι σας;»
Προφανώς η πράκτορας είχε πει τις μαγικές λέξεις. Ο Κόρκι πέταξε επιτόπου
τις πατερίτσες και πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους της γυναίκας για
να στηριχτεί. Κατόπιν είπε: «Στην κουζίνα ολοταχώς, αγαπητή μου!»
Την ώρα που η άμοιρη πράκτορας βοηθούσε τον Κόρκι να διασχίσει το
διάδρομο κουτσαίνοντας, η Ρέιτσελ ήταν σίγουρη ότι ο Κόρκι Μάρλινσον
πετούσε από τη χαρά του. «Τα ούρα είναι το κλειδί», τον άκουσε να λέει,
«επειδή αυτοί οι καταραμένοι οσφρητικοί λοβοί στον τελικό εγκέφαλο μπορούν
να μυρίσουν τα πάντα!»
Το Υπνοδωμάτιο Λίνκολν ήταν σκοτεινό όταν μπήκε μέσα η Ρέιτσελ. Της
έκανε εντύπωση που το κρεβάτι ήταν άδειο και στρωμένο. Ο Μάικλ Τόλαντ δεν
ήταν πουθενά.
Μια λάμπα πετρελαίου, προφανώς αντίκα, έκαιγε κοντά στο κρεβάτι και
χάρη στο απαλό φως που έριχνε γύρω της κατόρθωσε η Ρέιτσελ να διακρίνει το
βελγικό χαλί... το διάσημο κρεβάτι από ξύλο τριανταφυλλιάς... το πορτρέτο της
συζύγου του Λίνκολν, της Μαίρης Τοντ... ακόμη και το γραφείο όπου ο
Λίνκολν υπέγραψε το διάταγμα με το οποίο καταργήθηκε η δουλεία.
Καθώς η Ρέιτσελ έκλεινε την πόρτα πίσω της, ένιωσε ένα ζεστό ρεύμα στα
γυμνά της πόδια. Μα πού είναι; Στην άλλη πλευρά του δωματίου ένα παράθυρο
ήταν ανοιχτό και οι κουρτίνες από λευκή οργαντίνα ανέμιζαν. Πήγε να κλείσει
το παράθυρο, όταν ένας απόκοσμος ψίθυρος ακούστηκε από την ντουλάπα.
«Μαίαιαιρηηηηηη...»
Η Ρέιτσελ στράφηκε απότομα.
«Μαίαιαιρηηηηηη...» ψιθύρισε ξανά η φωνή. «Εσύ είσαι...; Μαίρη Τοντ
Λίιινκολν...;»
Η Ρέιτσελ έκλεισε γρήγορα το παράθυρο και στράφηκε προς την ντουλάπα.
Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, παρότι ήξερε ότι όλα αυτά ήταν ανοησίες.
«Μάικ, το ξέρω ότι είσαι εσύ».
«Όοοοοοχιιι», συνέχισε η φωνή. «Δεν είμαι ο Μάικ... Είμαι ο... Αβρααάμ».
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Η Ρέιτσελ έφερε τα χέρια στη μέση της. «Σοβαρά, ε; Ο Τίμιος Αβραάμ;» 28
Ακούστηκε ένα πνιχτό γέλιο. «Ο περίπου τίμιος Αβραάμ... ναι».
Τώρα γελούσε και η Ρέιτσελ.
«Να φοβάαασαι», έκανε γοερά η φωνή από την ντουλάπα. «Να φοβάααασαι
πολύυυ».
«Δε φοβάμαι».
«Σε παρακαλώ, φοβήσου...» κλαψούρισε η φωνή. «Στο ανθρώπινο είδος το
συναίσθημα του φόβου και η ερωτική διέγερση συνδέονται στενά».
Η Ρέιτσελ ξέσπασε σε γέλια. «Καλά, έτσι φλερτάρεις εσύ;»
«Συγχώωωρεσέεε με...» συνέχισε στον ίδιο τόνο η φωνή. «Έχουν περάσει
χρόοοοοονια από τότε που πλησίασα για τελευταία φορά γυναίκααα».
«Προφανώς», είπε η Ρέιτσελ ανοίγοντας απότομα την ντουλάπα.
Ο Μάικλ Τόλαντ στεκόταν μπροστά της με το λοξό γοητευτικό χαμόγελο
του. Ήταν ακαταμάχητος με τις σκούρες μπλε πιτζάμες που φορούσε. Η
Ρέιτσελ δεν έκρυψε την έκπληξη της όταν παρατήρησε ότι στο στήθος είχαν
κεντημένο το προεδρικό έμβλημα.
«Προεδρικές πιτζάμες;»
Εκείνος ανασήκωσε αθώα τους ώμους. «Τις βρήκα στο συρτάρι».
«Κι εγώ το μόνο που βρήκα ήταν αυτό το μπλουζάκι;»
«Θα έπρεπε να είχες διαλέξει αυτό το υπνοδωμάτιο».
«Θα έπρεπε να μου το είχες προτείνει!»
«Άκουσα ότι το στρώμα δεν είναι καλό. Αλογότριχα αντίκα». Ο Τόλαντ της
έκλεισε το μάτι και ένευσε προς το πακέτο που ήταν τυλιγμένο εν είδει δώρου
και ακουμπισμένο σε ένα τραπέζι με μαρμάρινη επιφάνεια. «Αυτό θα σε
αποζημιώσει».
Η Ρέιτσελ συγκινήθηκε. «Για μένα;»
«Ζήτησα από ένα βοηθό του Προέδρου να πάει στην πόλη και να το φέρει
ειδικά για εσένα. Μόλις έφτασε. Μην το κουνήσεις».
Η Ρέιτσελ άνοιξε προσεκτικά το πακέτο και έβγαλε το βαρύ περιεχόμενο.
Ήταν μια μεγάλη κρυστάλλινη γυάλα στην οποία κολυμπούσαν δύο άσχημα
χρυσόψαρα. Η Ρέιτσελ τα κοίταξε απορημένη και κάπως απογοητευμένη.
«Πλάκα μου κάνεις, έτσι δεν είναι;»
«Helostoma temmincki», είπε περήφανα ο Τόλαντ.
«Μου πήρες ψάρια;»
«Σπάνια κινέζικα ψάρια που φιλιούνται. Πολύ ρομαντικό».
«Τα ψάρια δεν είναι ρομαντικά, Μάικ».
«Αυτό να το πεις στα παιδιά εδώ. Φιλιούνται ώρες ατελείωτες».
«Μ' αυτό τώρα υποτίθεται ότι θα με ρίξεις;»
Ο Αβραάμ Λίνκολν είχε το παρωνύμιο «Τίμιος Αβραάμ», γιατί φημιζόταν για την
ειλικρίνεια και την εντιμότητα του. (Σ.τ.Ε.)
28
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«Δε θυμάμαι καλά τι πρέπει να κάνω. Δεν παίρνω κάτι για την προσπάθεια;»
«Στο μέλλον, Μάικ, να θυμάσαι ότι τα ψάρια σίγουρα δεν κάνουν γι' αυτή τη
δουλειά. Δοκίμασε την τύχη σου με λουλούδια».
Ο Τόλαντ εμφάνισε ένα μπουκέτο λευκά κρίνα που κρατούσε πίσω από την
πλάτη του. «Προσπάθησα να βρω κόκκινα τριαντάφυλλα», είπε, «αλλά
παραλίγο να με πυροβολήσουν την ώρα που τρύπωνα στον κήπο με τις
τριανταφυλλιές».
Καθώς ο Τόλαντ τράβηξε τη Ρέιτσελ πάνω του και ανάπνευσε το απαλό
άρωμα των μαλλιών της, ένιωσε τα χρόνια της βουβής μοναξιάς να χάνονται
από μέσα του. Τη φίλησε με πάθος και αισθάνθηκε το σώμα της να
ανταποκρίνεται. Τα λευκά κρίνα έπεσαν στα πόδια τους και ξαφνικά η φυλακή
που μέσα της ο Τόλαντ είχε κλείσει την καρδιά του χωρίς να το έχει καταλάβει
άνοιγε τις πύλες της.
Τα φαντάσματα έφυγαν.
Ένιωσε τη Ρέιτσελ να τον οδηγεί βήμα βήμα προς το κρεβάτι, ψιθυρίζοντας
τρυφερά στο αφτί του.
«Δεν πιστεύεις στ' αλήθεια ότι τα ψάρια είναι ρομαντικά, έτσι δεν είναι;»
«Το πιστεύω», της είπε και τη φίλησε ξανά. «Θα έπρεπε να δεις πώς
ζευγαρώνουν οι μέδουσες. Απίστευτα ερωτικό».
Η Ρέιτσελ τον έβαλε να ξαπλώσει ανάσκελα στο στρώμα και ανέβασε το
λεπτό σώμα της πάνω στο δικό του.
«Και οι ιππόκαμποι...» είπε ξέπνοα ο Τόλαντ, ενώ απολάμβανε το άγγιγμα
της πάνω από τις λεπτές μεταξωτές πιτζάμες του. «Οι ιππόκαμποι εκτελούν
έναν... απίστευτα ερωτικό χορό αγάπης».
«Αρκετά με τα ψάρια», του ψιθύρισε εκείνη ξεκουμπώνοντας τις πιτζάμες
του. «Τι ξέρεις να μου πεις για το τελετουργικό του ζευγαρώματος των πιο
εξελιγμένων πρωτευόντων θηλαστικών;»
Ο Τόλαντ αναστέναξε. «Φοβάμαι ότι δεν ξέρω και πολλά για τα πρωτεύοντα
θηλαστικά».
Η Ρέιτσελ έβγαλε την μπλούζα της. «Ε, τότε, φυσιοδίφη μου, προτείνω να
μάθεις γρήγορα».

Επίλογος
ΤΟ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΟ της NASA πετούσε ψηλά πάνω από
τον Ατλαντικό.
Μέσα στο αεροσκάφος ο διευθυντής Λόρενς Έκστρομ κοίταξε μια τελευταία
φορά τον πελώριο βράχο στο χώρο φόρτωσης. Επιστρέφεις στη θάλασσα,
σκέφτηκε. Εκεί όπου σε βρήκαν.
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Μόλις ο Έκστρομ έδωσε το πρόσταγμα, ο πιλότος άνοιξε τις πόρτες του
χώρου φόρτωσης και άφησε το βράχο να πέσει. Παρακολούθησαν τη γιγαντιαία
πέτρα να φεύγει με ταχύτητα προς τα κάτω, διαγράφοντας τόξο με φόντο τον
ηλιόλουστο ουρανό πάνω από τον ωκεανό, πριν χαθεί κάτω από τα κύματα
σηκώνοντας μια υδάτινη ασημένια στήλη.
Ο γιγαντιαίος βράχος βυθίστηκε γρήγορα.
Εκατό μέτρα κάτω από το νερό, το φως ήταν ελάχιστο και μετά βίας
διαγραφόταν η σιλουέτα του βράχου που συνέχιζε την καθοδική πορεία του.
Περνώντας τα εκατόν πενήντα μέτρα, ο βράχος χάθηκε στο απόλυτο σκοτάδι.
Συνέχιζε να βυθίζεται με ταχύτητα.
Όλο και πιο βαθιά.
Το ταξίδι του διήρκεσε σχεδόν δώδεκα λεπτά.
Και τότε, σαν μετεωρίτης που πέφτει με δύναμη στη σκοτεινή πλευρά του
φεγγαριού, ο βράχος καρφώθηκε σε μια απέραντη επιφάνεια λάσπης στον
πυθμένα του ωκεανού, σηκώνοντας ένα σύννεφο ιλύος. Την ώρα που το
σύννεφο κατακαθόταν, ένα από τα χιλιάδες άγνωστα πλάσματα που ζουν στα
βάθη της αβύσσου πλησίασε για να επιθεωρήσει τον παράξενο νεοφερμένο.
Ήταν ένας κοινός βράχος. Χωρίς να εντυπωσιαστεί καθόλου, το πλάσμα
απομακρύνθηκε.
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