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Για την Μπλάιθ... ξανά.
Περισσότερο από ποτέ...

Ευχαριστίες
Πριν και πάνω από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο και
επιμελητή μου Jason Kaufman επειδή εργάστηκε τόσο σκληρά για αυτό το
βιβλίο και επειδή εμβάθυνε στην ουσία του. Επίσης, ευχαριστώ την
ασύγκριτη Heide Lange για τις ακαταπόνητες προσπάθειες προώθησης
του Κώδικα Ντα Βίντσι. Πρόκειται για εκπληκτική ατζέντη και έμπιστη
φίλη.
Δεν έχω λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την
εξαιρετική ομάδα του εκδοτικού οίκου Doubleday για τη γενναιοδωρία
τους, την πίστη τους και την άριστη καθοδήγηση τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στους Bill Thomas και Steve Rubin, οι
οποίοι πίστεψαν σε αυτό το βιβλίο από την αρχή. Ευχαριστώ θερμά και
τον αρχικό πυρήνα των υποστηρικτών αυτής της προσπάθειας εντός του
εκδοτικού οίκου, με προεξάρχοντες τους Michael Palgon, Suzanne Herz,
Janelle Moburg, Jackie Everly και Adrienne Sparks, τους ταλαντούχους
ανθρώπους του τμήματος πωλήσεων του εκδοτικού οίκου Doubleday και
τον Michael Windsor για το εντυπωσιακό εξώφυλλο.
Για τη γενναιόδωρη βοήθεια τους στην έρευνα που απαιτήθηκε για
τη συγγραφή αυτού του βιβλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Μουσείο
του Λούβρου, το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Πρόγραμμα
Γκούτενμπεργκ, την Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, τη Βιβλιοθήκη της
Γνωστικής Εταιρείας, το Τμήμα Μελετών Πινάκων και την Υπηρεσία
Τεκμηρίωσης στο Μουσείο του Λούβρου, το ηλεκτρονικό δίκτυο
ενημέρωσης Catholic World News, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του
Γκρίνουιτς, την Εταιρεία Αρχείων του Λονδίνου, τη Συλλογή Τίτλων στο
Αβαείο του Γουέστμινστερ, τον John Pike και την Ένωση Αμερικανών

Επιστημόνων, καθώς και τα πέντε μελή του Opus Dei (τρία ενεργά, δυο
πρώην) τα οποία μου διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους, τόσο τις θετικές όσο
και τις αρνητικές, από τη συμμετοχή τους στην οργάνωση.
Αιώνια ευγνωμοσύνη χρωστώ στο Water Street Bookstore για τον
εντοπισμό τόσων πολλών από τα βιβλία που χρειάστηκα για την έρευνά
μου, στον πατέρα μου Richard Brown, καθηγητή μαθηματικών και
συγγραφέα, για τη βοήθεια του όσον αφορά τη Θεία Αναλογία και τους
Αριθμούς Φιμπονάτσι, στους Stan Planton, Sylvie Baudeloque, Peter
McGuigan, Francis Mclnerney, Margie Wachtel, Andre Vernet, Ken Kelleher
του Anchorball Web Media, στους Cara Sottak, Karyn Popham, Esther Sung,
Miriam Abramowitz, William Tunstall‐Pedoe και στον Griffin Wooden
Brown.
Τέλος, σε ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει να κάνει τόσο πολύ με την
ιερότητα του θηλυκού στοιχείου, θα αποτελούσε ασυγχώρητη παράλειψη
μου αν δεν ανέφερα τις δυο εκπληκτικές γυναίκες που έπαιξαν τόσο
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου: τη μητέρα μου Connie Brown, συνάδελφο
συγγραφέα, μουσικό και πρότυπο στη ζωή μου, και τη σύζυγό μου Blythe,
ιστορικό της τέχνης, ζωγράφο, επιμελήτρια πρώτης γραμμής και, χωρίς
αμφιβολία, την πιο εντυπωσιακά ταλαντούχα γυναίκα που έχω γνωρίσει
ποτέ.

Γεγονότα
Το Κοινό της Σιών, μια μυστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ευρώπη
το 1099, αποτελεί ιστορική πραγματικότητα. Το 1975 η Εθνική Βιβλιοθήκη
του Παρισιού ανακάλυψε κάποια έγγραφα που έγιναν γνωστά ως Les
Dossiers Secrets οι Μυστικοί Φάκελοι), στα οποία αποκαλυπτόταν η
ταυτότητα πολλών μελών του Κοινού της Σιών, μεταξύ των οποίων ο
Ισαάκ Νεύτων, ο Μποτιτσέλι, ο Βίκτορ Ουγκό και ο Λεονάρντο ντα
Βίντσι.
Η οργάνωση του Βατικανού που είναι γνωστή ως Opus Dei είναι μια
θρησκόληπτη και φανατική καθολική σέκτα, η οποία πρόσφατα
αποτέλεσε το αντικείμενο έντονων συζητήσεων εξαιτίας κάποιων
αναφορών που έκαναν λόγο για πλύση εγκεφάλου, για αυταρχικές

μεθόδους πειθαναγκασμού των μελών της, καθώς και για την εφαρμογή
μιας επικίνδυνης πρακτικής η οποία είναι γνωστή ως «σωματικός
εξαγνισμός».
Η οργάνωση πρόσφατα ολοκλήρωσε την κατασκευή των κτιρίων
που θα χρησιμοποιηθούν ως έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον
αριθμό 243 της λεωφόρου Λέξινγκτον στη Νέα Υόρκη. Το κόστος
ξεπέρασε τα σαράντα εφτά εκατομμύρια δολάρια. Όλες οι περιγραφές
των έργων τέχνης, της αρχιτεκτονικής, των εγγράφων και των μυστικών
τελετών στο μυθιστόρημα αυτό είναι απόλυτα ακριβείς.

Πρόλογος
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι 22:46
Ο ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Ζακ Σονιέρ πέρασε τρεκλίζοντας την
αψίδα της Μεγάλης Στοάς του μουσείου. Όρμησε πάνω στον κοντινότερο
πίνακα που μπορούσε να διακρίνει, ένα έργο του Καραβάτζιο.
Γαντζώνοντας τα δάχτυλα του πάνω στην επίχρυση κορνίζα, ο
εβδομηνταεξάχρονος άντρας τράβηξε το αριστούργημα προς το μέρος
του, μέχρι που τελικά κατάφερε να το αποσπάσει βίαια από τον τοίχο.
Ο Σονιέρ κατέρρευσε προς τα πίσω κάτω από το βάρος του καμβά.
Όπως το περίμενε, κάπου κοντά του ακούστηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος
μιας μεταλλικής καγκελόπορτας που κατέβηκε με δύναμη, σφραγίζοντας
την είσοδο της στοάς. Το ξύλινο δάπεδο τραντάχτηκε. Κάπου στο βάθος
ένας συναγερμός άρχισε να χτυπάει.
Ο έφορος έμεινε ακίνητος για λίγο, παλεύοντας να πάρει ανάσα,
προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι συνέβαινε. Είμαι ακόμα
ζωντανός. Σύρθηκε για να απεγκλωβιστεί από τον καμβά, ερευνώντας
ταυτόχρονα με το βλέμμα τον αχανή χώρο για να βρει κάποιο σημείο να
κρυφτεί.
Ακούστηκε μια φωνή, ανατριχιαστικά κοντά.
«Ακίνητος!»

Πεσμένος στα τέσσερα, ο έφορος μαρμάρωσε στη θέση του και
γύρισε αργά το κεφάλι του. Πέντε μόλις μέτρα πιο πέρα, πίσω από τη
σφραγισμένη είσοδο της γαλαρίας, διέκρινε τη θηριώδη σιλουέτα του
άντρα που του είχε επιτεθεί. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο πάνω του
ανάμεσα από τις σιδερένιες κιγκλίδες.
Ο άντρας ήταν ψηλός και με φαρδιές πλάτες, η επιδερμίδα του
χλομή σαν φαντάσματος και τα μαλλιά του, που είχαν αρχίσει να
αραιώνουν επικίνδυνα, ήταν κάτασπρα. Μπορούσε να διακρίνει τις ροζ
ίριδες με τις σκούρες κόκκινες κόρες των ματιών του.
Ο αλμπίνος έβγαλε ένα πιστόλι μέσα από το παλτό του και έστρεψε
την κάννη του κατευθείαν πάνω στον έφορο μέσα από τα κάγκελα.
«Δεν έπρεπε να ξεφύγεις».
Ο Σονιέρ δεν μπορούσε να προσδιορίσει την προφορά του.
«Και τώρα πες μου που βρίσκεται».
«Σου είπα ήδη», ψέλλισε ο έφορος, πεσμένος στα γόνατα και
απόλυτα εκτεθειμένος πάνω στο πάτωμα της αίθουσας.
«Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς!»
«Λες ψέματα!» Ο άντρας συνέχιζε να τον καρφώνει με το βλέμμα
του, τελείως ακίνητος, με μια λάμψη να τρεμοπαίζει στα απόκοσμα
μάτια του.
«Εσύ κι οι αδελφοί σου έχετε στην κατοχή σας κάτι που δεν είναι
δικό σας».
Ο έφορος ένιωσε την αδρεναλίνη του να ανεβαίνει στα ύψη. Πως
είναι δυνατόν να το γνωρίζει αυτό;
«Απόψε θα επιστρέψει στα χέρια των νόμιμων φυλάκων του. Πες
μου που βρίσκεται και θα ζήσεις».
Ο άντρας έστρεψε το όπλο του στο κεφάλι του εφόρου.
«Είσαι διατεθειμένος να δώσεις και τη ζωή σου για να φυλάξεις το
μυστικό;»
Ο Σονιέρ δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Ο άντρας έγειρε ελαφρά το
κεφάλι του, ευθυγραμμίζοντας το βλέμμα του με την κάννη του όπλου
του.

Ο Σονιέρ σήκωσε τα χέρια ψηλά.
«Στάσου!» είπε αργά. «Θα σου πω αυτό που θέλεις να μάθεις».
Ο έφορος πρόφερε προσεκτικά τις επόμενες λέξεις. Το ψέμα που
είπε το είχε προβάρει πολλές φορές στο παρελθόν, ευχόμενος κάθε φορά
να μη χρειαστεί να καταφύγει σε αυτό. Όταν σταμάτησε να μιλάει, ο
άντρας που του είχε επιτεθεί χαμογέλασε ειρωνικά.
«Ναι. Τα ίδια ακριβώς μου είπαν κι οι άλλοι».
Ο Σονιέρ τινάχτηκε αιφνιδιασμένος. Οι άλλοι;
«Τους βρήκα κι εκείνους», του είπε προκλητικά ο πελώριος άντρας.
«Και τους τρεις. Επιβεβαίωσαν αυτά που είπες μόλις τώρα».
Δεν είναι δυνατόν! Η πραγματική ταυτότητα του εφόρου, όπως και
οι ταυτότητες των τριών senechaux του, ήταν ένα μυστικό σχεδόν το ίδιο
ιερό με το πανάρχαιο μυστικό το οποίο προστάτευαν.
Ο Σονιέρ συνειδητοποιούσε πλέον ότι οι αξιωματούχοι του,
ακολουθώντας αυστηρά την προβλεπόμενη διαδικασία, είχαν πει το ίδιο
ψέμα πριν πεθάνουν. Αποτελούσε μέρος του πρωτοκόλλου. Ο άντρας τον
σημάδεψε ξανά με το όπλο του.
«Όταν φύγεις κι εσύ, θα είμαι ο μόνος που θα γνωρίζει την
αλήθεια».
Την αλήθεια. Εκείνη τη στιγμή ο έφορος συνειδητοποίησε τη φρίκη
της κατάστασης σε όλη της την έκταση. Αν πεθάνω, η αλήθεια θα χαθεί
για πάντα. Ενστικτωδώς, προσπάθησε να καλυφτεί όπως μπορούσε. Το
όπλο εκπυρσοκρότησε και ο έφορος ένιωσε ένα αφόρητο κάψιμο καθώς η
σφαίρα καρφωνόταν στο στομάχι του.
Σωριάστηκε στο δάπεδο σφαδάζοντας από τον πόνο. Με αργές
κινήσεις, ο Σονιέρ έγειρε στο πλάι και έστρεψε το βλέμμα του στον άντρα
που στεκόταν πίσω από τις κιγκλίδες. Εκείνος τον σημάδευε τώρα
κατευθείαν στο κεφάλι.
Ο Σονιέρ έκλεισε τα μάτια του. Οι σκέψεις του είχαν γίνει ένα
κουβάρι μέσα στο μυαλό του από το φόβο και τις τύψεις. Ο μεταλλικός
ήχος του επικρουστήρα καθώς έβρισκε την άδεια θαλάμη αντήχησε στο
χώρο. Τα μάτια του εφόρου άνοιξαν διάπλατα. Ο άντρας έριξε μια ματιά
στο όπλο του, δείχνοντας να το διασκεδάζει. Έβαλε το χέρι του μέσα στο

παλτό για να βγάλει ένα δεύτερο γεμιστήρα, όμως φάνηκε να το
ξανασκέφτεται...
Χαμογελώντας χαιρέκακα στη θέα της ανοιγμένης κοιλιάς του
Σονιέρ, είπε ψυχρά:
«Η δουλειά μου εδώ τελείωσε».
Ο έφορος κατέβασε το βλέμμα του στην τρύπα που είχε ανοίξει η
σφαίρα στο λευκό λινό πουκάμισο του. Γύρω της είχε σχηματιστεί ένας
μικρός δακτύλιος από αίμα, ελάχιστα εκατοστά κάτω από το θώρακα
του. Το στομάχι μου. Η σφαίρα δεν τον είχε σπλαχνιστεί βρίσκοντας την
καρδιά του.
Ως βετεράνος του Πολέμου της Αλγερίας, ο έφορος είχε παραστεί
μάρτυρας αυτού του φριχτά αγωνιώδους θανάτου στο παρελθόν. Θα
επιζούσε για άλλα δεκαπέντε λεπτά, δηλαδή για όση ώρα θα
χρειάζονταν τα οξέα του στομαχιού του για να διαβρώσουν τη θωρακική
του κοιλότητα, δηλητηριάζοντας τον αργά από μέσα.
«Ο πόνος είναι καλός, monsieur», είπε ο άντρας. Ύστερα χάθηκε.
Μόνος πλέον, ο Ζακ Σονιέρ έστρεψε το βλέμμα του στην ατσαλένια
καγκελόπορτα. Ήταν παγιδευμένος, καθώς η πόρτα ήταν αδύνατον να
ανοίξει τουλάχιστον για τα επόμενα είκοσι λεπτά. Μέχρι να κατορθώσει
κάποιος να φτάσει στο πλάι του εκείνος θα ήταν νεκρός. Ωστόσο ο φόβος
που τον είχε κυριέψει τώρα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος από το φόβο
για τον επικείμενο θάνατο του.
Πρέπει να περάσω το μυστικό σε κάποιον.
Προσπαθώντας με όσες δυνάμεις διέθετε ακόμα να σταθεί στα
πόδια του, έφερε στο μυαλό του την εικόνα των τριών δολοφονημένων
αδελφών του. Αναλογίστηκε όλες τις γενιές που είχαν προηγηθεί, την
αποστολή που τους είχε ανατεθεί... Μια άρρηκτη αλυσίδα γνώσης.
Και τώρα, εντελώς ξαφνικά, παρά τις τόσες προφυλάξεις, παρά τις
τόσες ασφαλιστικές δικλίδες, ο Ζακ Σονιέρ είχε απομείνει ο μοναδικός
κρίκος της, ο τελευταίος φύλακας ενός από τα σημαντικότερα μυστικά
που υπήρξαν ποτέ.
Τρέμοντας, κατάφερε να σταθεί όρθιος. Πρέπει να βρω κάποιον
τρόπο... Βρισκόταν εγκλωβισμένος μέσα στη Μεγάλη Στοά, ενώ υπήρχε

μόνο ένας άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο στον οποίο θα μπορούσε να
μεταλαμπαδεύσει τη γνώση.
Ο Σονιέρ παρατήρησε τους τοίχους της πολυτελούς φυλακής του.
Μερικοί από τους πιο διάσημους πίνακες ζωγραφικής στον κόσμο
φαίνονταν να του χαμογελάνε από εκεί πάνω, σαν παλιοί φίλοι.
Μορφάζοντας από τον πόνο, συγκέντρωσε το μυαλό του και όσες
δυνάμεις διέθετε ακόμα. Για την απελπισμένη προσπάθεια την οποία
ξεκινούσε, το ήξερε πολύ καλά, ήταν πολύτιμο και το τελευταίο
δευτερόλεπτο της ζωής που του απέμενε.
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Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ βγήκε σιγά σιγά από το λήθαργο.
Ένα τηλέφωνο χτυπούσε μες στο σκοτάδι. Το κουδούνισμα ήταν
αχνό και δε θύμιζε σε τίποτα το γνώριμο ήχο του δικού του τηλεφώνου.
Άπλωσε το χέρι του ψάχνοντας στα τυφλά το πορτατίφ στο
κομοδίνο και το άναψε. Μισοκλείνοντας τα μάτια του στην προσπάθεια
να εξοικειωθεί με το χώρο γύρω του, διέκρινε ένα πολυτελές
υπνοδωμάτιο διακοσμημένο σε αναγεννησιακό στιλ, με έπιπλα
Λουδοβίκου ΙΔʹ, τοίχους με νωπογραφίες και ένα κολοσσιαίο κρεβάτι από
μαόνι με ουρανό.
Πού στο διάβολο βρίσκομαι; Στο ζακάρ μπουρνούζι που βρισκόταν
ριγμένο πρόχειρα στα πόδια του κρεβατιού του ήταν κεντημένο με
καλλιγραφικά γράμματα: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΙΤΖ, ΠΑΡΙΣΙ.
Σιγά σιγά η ομίχλη που τον τύλιγε άρχισε να διαλύεται. Ο Ρόμπερτ
σήκωσε το ακουστικό. «Παρακαλώ;»
«Monsieur Λάνγκντον;» είπε μια αντρική φωνή. «Ελπίζω ότι δε σας
ξύπνησα...»
Ζαλισμένος ακόμα, ο Ρόμπερτ κοίταξε το ρολόι δίπλα στο κρεβάτι.
Ήταν 00:32. Είχε περάσει μόλις μία ώρα από τη στιγμή που τον είχε πάρει
ο ύπνος, όμως ένιωθε σαν να τον είχαν βγάλει από βαθιά νάρκη.
«Από τη ρεσεψιόν καλώ, monsieur. Ζητώ συγνώμη για την
ενόχληση, όμως έχετε έναν επισκέπτη. Επιμένει ότι πρόκειται για κάτι
επείγον».
Ο Λάνγκντον δεν είχε συνέλθει ακόμα. Επισκέπτη; Τα μάτια του
κατάφεραν να εστιάσουν πάνω σε ένα τσαλακωμένο φυλλάδιο που είχε
αφήσει στο κομοδίνο του.
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ
έχει την τιμή να διοργανώνει
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ

Ο Λάνγκντον βόγκηξε. Η διάλεξη που είχε δώσει το ίδιο βράδυ ‐μια
παρουσίαση σλάιντς σχετικά με τους παγανιστικούς συμβολισμούς που
έκρυβαν οι πέτρες του Καθεδρικού της Σαρτρίσως είχε ενοχλήσει κάποια
από τα πιο συντηρητικά μέλη του ακροατηρίου. Το πιο πιθανό ήταν να
τον είχε εντοπίσει στο ξενοδοχείο κάποιος θρησκευόμενος ακαδημαϊκός
με διάθεση για νυχτερινές αντιπαραθέσεις.
«Λυπάμαι», είπε, «όμως είμαι πολύ κουρασμένος και...»
«Mais, monsieur», επέμεινε ο ρεσεψιονίστ, χαμηλώνοντας τη φωνή
του τόσο ώστε να καταλήξει ένας βεβιασμένος ψίθυρος, «ο επισκέπτης
σας είναι σημαντικό πρόσωπο».
Ο Λάνγκντον δεν αμφέβαλλε για αυτό. Τα βιβλία του γύρω από τη
θρησκευτική ζωγραφική και τα σύμβολα των μυστικών οργανώσεων τον
είχαν κάνει άθελα του διάσημο στο χώρο της τέχνης, ενώ την
προηγούμενη χρονιά το όνομα του είχε ακουστεί σε ολόκληρο τον κόσμο
λόγω της συμμετοχής του σε κάποια σημαντική υπόθεση που αφορούσε
το Βατικανό και είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα. Από εκείνη τη στιγμή
και μετά είχε την αίσθηση ότι η πομπή των διαφόρων περισπούδαστων
ιστορικών και μανιακών φίλων της τέχνης που του χτυπούσαν την πόρτα
δεν είχε τέλος.
«Αν έχετε την καλοσύνη», είπε, βάζοντας τα δυνατά του για να
παραμείνει ευγενής, «θα μπορούσατε να σημειώσετε το όνομα και το
τηλέφωνο του κυρίου και να τον ενημερώσετε ότι θα προσπαθήσω να
επικοινωνήσω μαζί του προτού αναχωρήσω από το Παρίσι την Τρίτη; Σας
ευχαριστώ». Έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί ο
ρεσεψιονίστ.
Ο Λάνγκντον είχε τώρα ανακαθίσει στο κρεβάτι του και κοιτούσε
συνοφρυωμένος το ενημερωτικό έντυπο πελατών, στο εξώφυλλο του
οποίου αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα:
ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΣΑΝ ΠΟΥΛΑΚΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΝΑ ΓΑΛΗΝΙΟ ΥΠΝΟ ΣΤΟ ΡΙΤΖ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ.
Γύρισε και κοίταξε κουρασμένα τον ολόσωμο καθρέφτη που
βρισκόταν στην άλλη άκρη του δωματίου.
Ο άντρας που αντιγύρισε το βλέμμα του μέσα από το γυαλί ήταν
ένας ξένος, ταλαιπωρημένος και εξαντλημένος.

Χρειάζεσαι διακοπές, Ρόμπερτ.
Η προηγούμενη χρονιά τον είχε γεράσει απότομα, όμως δεν του
άρεσε να του το επιβεβαιώνει ο καθρέφτης.
Τα συνήθως ζωηρά γαλάζια μάτια του φαίνονταν θολά και
βαθουλωμένα απόψε. Το αποφασιστικό πιγούνι του με το
χαρακτηριστικό λακκάκι είχε αρχίσει να καλύπτεται από γένια.
Γύρω από τους κροτάφους του οι γκρίζες ανταύγειες κέρδιζαν
έδαφος, διεισδύοντας όλο και πιο βαθιά στα πυκνά μαύρα μαλλιά του.
Παρότι οι γυναίκες συνάδελφοί του επέμεναν ότι το γκριζάρισμά
του απλώς ενίσχυε ακόμα περισσότερο την εικόνα του διανοούμενου, ο
Λάνγκντον δεν αισθανόταν καλύτερα, καθώς ένιωθε τα χρόνια να
βαραίνουν πάνω του. Αν μπορούσαν να με δουν τώρα από το Boston
Magazine...
Τον προηγούμενο μήνα, προς μεγάλη του αμηχανία, το
συγκεκριμένο περιοδικό τον είχε συμπεριλάβει στη λίστα με τα δέκα πιο
ενδιαφέροντα άτομα της πόλης, μια διάκριση αμφίβολης αξίας, που τον
έκανε στόχο ατελείωτων πειραγμάτων από τους συναδέλφους του στο
Χάρβαρντ. Αυτό το βράδυ, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του,
εκείνη η διάκριση είχε επανέλθει στο προσκήνιο για να τον στοιχειώσει
στη διάλεξη που είχε δώσει.
«Κυρίες και κύριοι», είχε ανακοινώσει η παρουσιάστρια της βραδιάς
σε μια κατάμεστη Αίθουσα Ντοφίν στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του
Παρισιού, «ο αποψινός μας καλεσμένος δε χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο
συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα πολύ γνωστά
Η Εικονολογία των Μυστικών Οργανώσεων,
Η Τέχνη των Πεφωτισμένων,
Η Χαμένη Γλώσσα των Ιδεογραμμάτων,
ενώ το σύγγράμμα του Θρησκευτική Εικονολογία θεωρείται κάτι
σαν Βίβλος, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, στο συγκεκριμένο χώρο.
Πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε τα βιβλία του ως εγχειρίδια στις
τάξεις σας». Οι φοιτητές που βρίσκονταν στο ακροατήριο έγνεψαν
καταφατικά με ενθουσιασμό.

«Σκόπευα να σας τον παρουσιάσω δίνοντας κάποια στοιχεία από το
εντυπωσιακό βιογραφικό του, όμως...» Έριξε μια σκανδαλιάρικη ματιά
στον Λάνγκντον, ο οποίος παρακολουθούσε καθισμένος πάνω στη σκηνή
του αμφιθεάτρου. «Ε λοιπόν, κάποιο μέλος του ακροατηρίου μόλις μου
πρόσφερε μια ασύγκριτα πιο... ας πούμε ενδιαφέρουσα εισαγωγή».
Σήκωσε ψηλά ένα τεύχος του Boston Magazine.. Ο Λάνγκντον
μόρφασε. Πού στο διάβολο το βρήκε αυτό;
Η παρουσιάστρια άρχισε να διαβάζει τα πιο χαρακτηριστικά
αποσπάσματα από εκείνο το ανόητο άρθρο, με τον Ρόμπερτ να
μαζεύεται όλο και περισσότερο πάνω στην καρέκλα του.
Τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα το πλήθος είχε αρχίσει να
χαμογελάει ειρωνικά, αλλά η γυναίκα δεν έδειχνε την παραμικρή
διάθεση να σταματήσει.
«Η δε άρνηση του κυρίου Λάνγκντον να μιλήσει δημοσίως σχετικά
με τον ασυνήθιστο ρόλο που διαδραμάτισε στο περσινό κονκλάβιο του
Βατικανού οπωσδήποτε κεντρίζει ακόμα περισσότερο τη δική μας
περιέργεια».
Χειραγωγώντας απροκάλυπτα το ακροατήριο, η παρουσιάστρια
ρώτησε: «Θα θέλατε να ακούσετε περισσότερα;» Το πλήθος άρχισε να
χειροκροτάει.
Ας την σταματήσει κάποιος! ικέτεψε μάταια από μέσα του ο
Ρόμπερτ τη στιγμή που εκείνη βούταγε και πάλι στο άρθρο με ακόρεστη
λαιμαργία.
«Παρότι ο καθηγητής Λάνγκντον ίσως να μην μπορεί να θεωρηθεί
τόσο εκθαμβωτικά όμορφος όσο κάποια από τα νεαρότερα μέλη της
λίστας μας, στην ηλικία των σαράντα και κάτι εξακολουθεί να διαθέτει
μια έντονη γοητεία διανοούμενου. Η επιβλητική παρουσία του
καθηλώνει, όπως και η ασυνήθιστα χαμηλή φωνή βαρύτονου που
διαθέτει, την οποία οι φοιτήτριες του δε διστάζουν να περιγράψουν ως
ʺμουσική για τα αφτιάʺ».
Το αμφιθέατρο δονήθηκε από τα γέλια. Ο Λάνγκντον πίεσε τον
εαυτό του να χαμογελάσει. Ήξερε τι ακολουθούσε στο άρθρο κάποιο
γελοίο λογοπαίγνιο για τον «Χάρισον Φορντ του Χάρβαρντ με τουίντ
σακάκι Χάρις». Και επειδή, συμπτωματικά, εκείνο το βράδυ είχε

καταλήξει ότι μπορούσε επιτέλους να ξαναφορέσει το αγαπημένο του
τουίντ σακάκι με το χαρακτηριστικό ζιβάγκο πουλόβερ από μέσα, ∗
αποφάσισε να αναλάβει δράση.
«Σʹ ευχαριστώ, Μονίκ», είπε ο Ρόμπερτ, αφήνοντας βιαστικά την
καρέκλα του και απομακρύνοντας διακριτικά την παρουσιάστρια από το
βάθρο του ομιλητή.
«Είναι φανερό ότι δε λείπει η φαντασία από το συντάκτη του
άρθρου». Στράφηκε προς το ακροατήριο και αναστέναξε με θεατρικό
τρόπο.
«Έτσι και ανακαλύψω ποιος από εσάς ξέθαψε αυτό το άρθρο, θα
βάλω τον πρόξενο να τον απελάσει».
Το πλήθος ξέσπασε σε γέλια.
«Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζετε, βρίσκομαι εδώ
απόψε για να σας μιλήσω για τη δύναμη των συμβόλων...»
Το κουδούνισμα του τηλεφώνου στο δωμάτιο του ξενοδοχείου
έσπασε ξανά τη σιωπή. Ο Λάνγκντον αναστέναξε ενοχλημένος και
σήκωσε το ακουστικό.
«Ναι;» Όπως το περίμενε, ήταν ο ίδιος ρεσεψιονίστ.
«Κύριε Λάνγκντον, και πάλι σας ζητώ συγνώμη. Σας τηλεφωνώ για
να σας πληροφορήσω ότι ο επισκέπτης σας βρίσκεται αυτή τη στιγμή
καθʹ οδόν προς το δωμάτιο σας. Θεώρησα σκόπιμο να σας ενημερώσω».
Ο Ρόμπερτ είχε ξυπνήσει για τα καλά τώρα.
«Στείλατε κάποιον στο δωμάτιο μου;»
«Ζητώ συγνώμη, monsieur, όμως ένας τέτοιος άνθρωπος... Δε θα
τολμούσα να τον εμποδίσω».
«Μα ποιος είναι, επιτέλους;»
Όμως ο ρεσεψιονίστ είχε ήδη κλείσει το τηλέφωνο. Σχεδόν την ίδια
στιγμή ακούστηκε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα του δωματίου. Μην
ξέροντας τι να υποθέσει για αυτή τη μεταμεσονύχτια επίσκεψη,
∗

Τουίντ σακάκι και ζιβάγκο φορούσε ο Λάνγκντον τη βραδιά των γεγονότων που
περιγράφονται στο βιβλίο Illuminati Οι Πεφωτισμένοι. (Σ.τ.Μ.)

γλίστρησε από το κρεβάτι, νιώθοντας τα δάχτυλα των ποδιών του να
βυθίζονται στο παχύ χαλί, φόρεσε το μπουρνούζι του ξενοδοχείου και
κατευθύνθηκε προς την πόρτα.
«Ποιος είναι;»
«Κύριε Λάνγκντον; Είναι ανάγκη να σας μιλήσω».
Ο άντρας μιλούσε αγγλικά με έντονη ξενική προφορά. Η φωνή του
ήταν κοφτή, αυστηρή.
«Είμαι ο υπαστυνόμος Ζερόμ Κολέ της Κεντρικής Διεύθυνσης της
Δικαστικής Αστυνομίας».
Ο Λάνγκντον αιφνιδιάστηκε. Ένας αξιωματικός της Δικαστικής
Αστυνομίας; Το σώμα αυτό, απʹ ό,τι ήξερε, ήταν κάτι σαν το αμερικανικό
FBI. Αφήνοντας την αλυσίδα ασφαλείας στη θέση της, άνοιξε την πόρτα
λίγα εκατοστά. Το πρόσωπο του απρόσμενου επισκέπτη ήταν χλομό και
φανερά ταλαιπωρημένο. Ο άντρας ήταν υπερβολικά αδύνατος, ντυμένος
με την επίσημη σκούρα μπλε στολή της υπηρεσίας του, που του έδινε ένα
αυστηρό υπηρεσιακό ύφος.
«Θα μπορούσα να περάσω;» ρώτησε ο πράκτορας.
Ο Λάνγκντον δίστασε, νιώθοντας εξαιρετικά αβέβαιος και
αμήχανος κάτω από το επίμονο βλέμμα του άντρα, που στεκόταν από
την άλλη πλευρά της μισάνοιχτης πόρτας και τον μελετούσε προσεκτικά.
«Περί τίνος πρόκειται;» «Ο αρχηγός μου ζητάει τη συνδρομή σας ως
ειδικού για ένα ευαίσθητο ζήτημα».
«Τώρα;»
μεσάνυχτα...»

έκανε

απορημένος

ο

Ρόμπερτ.

«Είναι

περασμένα

«Αν δεν κάνω λάθος, είχατε ραντεβού για να συναντήσετε τον
έφορο του Λούβρου σήμερα το βράδυ...»
Ο Λάνγκντον ένιωσε να τον πλημμυρίζει ξαφνικά ένα συναίσθημα
ανησυχίας. Πράγματι, είχε κανονίσει μετά τη διάλεξη να συναντήσει για
ένα ποτό τον Ζακ Σονιέρ, τον αξιότιμο έφορο του μουσείου, όμως εκείνος
δεν εμφανίστηκε τελικά.
«Ναι. Πώς το ξέρετε αυτό;»
«Βρήκαμε το όνομα σας στην ατζέντα του».

«Δεν του έχει συμβεί κάτι σοβαρό, ελπίζω...»
Ο πράκτορας άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό και πέρασε μια
φωτογραφία από τη στενή χαραμάδα της πόρτας. Όταν ο Λάνγκντον είδε
τη φωτογραφία, ένιωσε ολόκληρο το σώμα του να παγώνει.
«Η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε λιγότερο από μία ώρα πριν.
Μέσα στο Λούβρο».
Καθώς ο Αμερικανός καθηγητής κοιτούσε έκπληκτος την αλλόκοτη
εικόνα, η αρχική αποστροφή και το σοκ που του είχε προκαλέσει έδωσαν
τη θέση τους σε μια ξαφνική έκρηξη οργής.
«Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο!»
«Ελπίζαμε ότι θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε
σε αυτό ακριβώς το ερώτημα, δεδομένων των γνώσεων που έχετε γύρω
από τα σύμβολα και του γεγονότος ότι επρόκειτο να συναντηθείτε μαζί
του».
Ο Λάνγκντον συνέχισε να κοιτάζει τη φωτογραφία, ενώ η φρίκη
που είχε νιώσει αρχικά συνοδευόταν τώρα και από φόβο.
Η εικόνα ήταν μακάβρια και εξαιρετικά αλλόκοτη, δημιουργώντας
του μια παράξενη αίσθηση ότι αυτή τη σκηνή την είχε ξαναζήσει στο
παρελθόν.
Σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα είχε λάβει μέσω φαξ τη φωτογραφία
ενός πτώματος συνοδευόμενη από μια παρόμοια έκκληση για βοήθεια.
Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του μέσα στην
Πόλη του Βατικανού.
Η φωτογραφία που είχε τώρα μπροστά του ήταν τελείως
διαφορετική, κι όμως κάτι στην όλη υπόθεση φάνταζε ανησυχητικά
γνώριμο...
Ο πράκτορας έριξε μια ματιά στο ρολόι του.
«Ο αρχηγός μου περιμένει, κύριε Λάνγκντον».
Ο Ρόμπερτ ούτε που τον άκουσε. Τα μάτια του παρέμεναν
καρφωμένα στη φωτογραφία.
«Αυτό εδώ το σύμβολο... Και ο τρόπος με τον οποίο το σώμα είναι
τόσο αλλόκοτα...»

«Τοποθετημένο;» συμπλήρωσε ο πράκτορας.
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά, νιώθοντας ένα παγωμένο ρίγος
να διατρέχει τη σπονδυλική του στήλη καθώς σήκωνε το βλέμμα του.
«Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο σʹ έναν
άνθρωπο».
Το πρόσωπο του πράκτορα σκοτείνιασε.
«Δεν καταλαβαίνετε, κύριε Λάνγκντον. Αυτό που βλέπετε στη
φωτογραφία...»
Έκανε μια παύση.
«Ο κύριος Σονιέρ το έκανε ο ίδιος στον εαυτό του».
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Δυο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ πιο πέρα ο θηριώδης αλμπίνος που άκουγε στο
όνομα Σίλας διέσχιζε κουτσαίνοντας την είσοδο μιας πολυτελούς
κατοικίας από τούβλα στην οδό Μπρουιέρ.
Το αγκαθωτό κιλικίο, μια εξαιρετικά τραχιά τρίχινη ζώνη που είχε
σφιγμένη γύρω από το μηρό του, πλήγωνε τη σάρκα του, όμως η ψυχή
του αγαλλίαζε από ικανοποίηση για την υπηρεσία που πρόσφερε στον
Κύριο.
Ο πόνος είναι καλός. Τα κόκκινα μάτια του ερεύνησαν προσεκτικά
τον προθάλαμο καθώς έμπαινε στο σπίτι. Άδειος.
Ανέβηκε τις σκάλες αθόρυβα, καθώς δεν ήθελε να ξυπνήσει κάποιο
από τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.
Η πόρτα του υπνοδωματίου του ήταν ανοιχτή οι κλειδαριές
απαγορεύονταν σε αυτό το χώρο. Μπήκε μέσα και την έκλεισε πίσω του.
Το δωμάτιο ήταν τελείως λιτό: ξύλινα πατώματα, ένα ντουλάπι από
πεύκο και ένα ψάθινο χαλάκι στη γωνία, το οποίο χρησιμοποιούσε ως
κρεβάτι.

Αυτή την εβδομάδα βρισκόταν ως επισκέπτης εδώ, όμως για πολλά
χρόνια είχε την ευλογία να διαθέτει ένα παρόμοιο καταφύγιο στην πόλη
της Νέας Υόρκης. Ο Κύριος μου πρόσφερε στέγη και νόημα στη ζωή μου.
Απόψε ο Σίλας αισθανόταν ότι είχε αρχίσει επιτέλους να
ξεπληρώνει το χρέος του.
Κινήθηκε γρήγορα προς το ντουλάπι, εντόπισε το κινητό τηλέφωνο
που είχε κρύψει στο τελευταίο συρτάρι και έκανε ένα τηλεφώνημα.
«Ναι;» απάντησε μια αντρική φωνή.
«Δάσκαλε, επέστρεψα».
«Μίλα!» διέταξε η φωνή, που ακουγόταν ιδιαίτερα ικανοποιημένη
για το τηλεφώνημα.
«Κανένας από τους τέσσερις δεν αποτελεί πια εμπόδιο. Ούτε οι
τρεις senechaux... ούτε ο ίδιος ο Μέγας Μάγιστρος».
Στη γραμμή του τηλεφώνου έπεσε για λίγη ώρα σιωπή, σαν να
προσευχόταν κάποιος.
«Οπότε να υποθέσω ότι έχεις τις πληροφορίες;»
«Και οι τέσσερις είπαν τα ίδια πράγματα. Χωριστά ο ένας από τον
άλλο».
«Κι εσύ τους πίστεψες;»
«Η συμφωνία τους ήταν τόσο απόλυτη, ώστε δε θα μπορούσε να
αποτελεί σύμπτωση».
Ο άντρας πήρε μια βαθιά ανάσα, προφανώς ανακουφισμένος και
ενθουσιασμένος.
«Εξαιρετικά! Ανησυχούσα μήπως η φήμη που είχε αποκτήσει η
αδελφότητα για την ικανότητα της να διαφυλάσσει τα μυστικά της
δικαιωνόταν».
«Η προοπτική του θανάτου είναι ισχυρό κίνητρο για να μιλήσει
κανείς...»
«Λοιπόν, μαθητή μου, πες μου αυτό που πρέπει να μάθω».
Ο Σίλας ήξερε ότι οι πληροφορίες που είχε αποσπάσει από τα
θύματά του θα ξάφνιαζαν το συνομιλητή του.

«Δάσκαλε, και οι τέσσερις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του clef de
voute, του θρυλικού σφηνόλιθου».
Άκουσε τον άντρα να παίρνει άλλη μια βαθιά ανάσα. Σχεδόν
μπορούσε να νιώσει την ένταση του Δασκάλου του.
«Ο σφηνόλιθος... Ακριβώς όπως το είχαμε υποψιαστεί...» Σύμφωνα
με το θρύλο, η αδελφότητα είχε σκαλίσει ένα χάρτη πάνω σε μια πέτρα,
ένα σφηνόλιθο.
Επρόκειτο για μια εγχάρακτη πλάκα η οποία αποκάλυπτε την
τοποθεσία όπου φυλασσόταν το μεγαλύτερο μυστικό της οργάνωσης, μια
πληροφορία τόσο σημαντική, ώστε η προστασία της να αποτελεί το λόγο
ύπαρξης της ίδιας της αδελφότητας.
«Όταν θα έχουμε στα χέρια μας το σφηνόλιθο», είπε ο Δάσκαλος,
«θα απέχουμε μόλις ένα βήμα από το σκοπό μας».
«Βρισκόμαστε πιο κοντά απʹ όσο νομίζετε. Ο σφηνόλιθος βρίσκεται
εδώ, στο Παρίσι».
«Στο Παρίσι; Απίστευτο! Ακούγεται υπερβολικά εύκολο...»
Ο Σίλας διηγήθηκε τα γεγονότα της βραδιάς, περιγράφοντας τον
τρόπο με τον οποίο και τα τέσσερα θύματά του, ελάχιστες στιγμές πριν
πεθάνουν, είχαν πραγματοποιήσει μια απελπισμένη προσπάθεια να
γλιτώσουν την άθλια, χωρίς καμία πίστη στο Θεό, ζωή τους
αποκαλύπτοντας το μυστικό τους.
Ο καθένας τους ξεχωριστά είχε πει στον Σίλα το ίδιο ακριβώς
πράγμα, ότι ο σφηνόλιθος βρισκόταν κρυμμένος με ιδιοφυή τρόπο σε μια
συγκεκριμένη τοποθεσία μέσα σε έναν από τους πιο παλιούς ναούς του
Παρισιού: την Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου.
«Μέσα σε έναν οίκο του Κυρίου!» αναφώνησε ο Δάσκαλος.
«Πώς τους αρέσει να μας χλευάζουν!»
«Και το έκαναν επί αιώνες...»
Ο Δάσκαλος βυθίστηκε σε σιωπή, σαν να ήθελε να απολαύσει το
θρίαμβο της στιγμής. Τελικά μίλησε.
«Πρόσφερες σπουδαία υπηρεσία στο Θεό. Επί αιώνες περιμέναμε
αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρεις την πέτρα και να μου την παραδώσεις.

Αμέσως!
Απόψε
διακυβεύονται...»

κιόλας!

Αντιλαμβάνεσαι

πόσα

πράγματα

Ο Σίλας γνώριζε ότι τα πάντα κρέμονταν από μια κλωστή και ότι
ήταν εξαιρετικά σημαντικό να κάνει αυτό που του ζητούνταν, όμως η
διαταγή που του έδινε τώρα ο Δάσκαλος φάνταζε αδύνατον να
εκτελεστεί.
«Μα... η εκκλησία είναι πραγματικό φρούριο, ιδίως τη νύχτα! Πώς
θα διεισδύσω;»
Με την αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου με τεράστια επιρροή, ο
Δάσκαλος εξήγησε τι έπρεπε να γίνει.

Όταν ο Σίλας έκλεισε το τηλέφωνο, ένιωσε να ανατριχιάζει
ολόκληρος από την προσμονή.
Μία ώρα, είπε στον εαυτό του, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το
γεγονός ότι ο Δάσκαλος του είχε δώσει το χρόνο να προβεί στην
απαραίτητη πράξη μετάνοιας πριν εισέλθει σε έναν οίκο του Θεού.
Πρέπει να εξαγνίσω την ψυχή μου από τις σημερινές αμαρτίες. Είχε
αμαρτήσει, αλλά το είχε κάνει για ιερό σκοπό. Τέτοιες βίαιες ενέργειες
εναντίον των εχθρών του Θεού συντελούνταν επί αιώνες. Η συγχώρεση
ήταν δεδομένη. Ακόμα κι έτσι όμως, ο Σίλας ήξερε ότι για να λάβει τη
συγχώρεση απαιτούνταν θυσία.
Αφού έκλεισε τα παντζούρια, γδύθηκε εντελώς και γονάτισε στο
κέντρο του δωματίου του. Χαμήλωσε το βλέμμα του στο αγκαθωτό
κιλικίο που έσφιγγε το μηρό του.
Όλοι οι αληθινοί πιστοί που ακολουθούσαν την Οδό φορούσαν
αυτή τη ζώνη, μια τριχιά στην οποία υπήρχαν ενσωματωμένα μικρά
μυτερά μεταλλικά καρφιά που μπήγονταν στη σάρκα, χρησιμεύοντας ως
διαρκής υπενθύμιση του μαρτυρίου του Χριστού.
Ο πόνος που προκαλούσε η ζώνη βοηθούσε επίσης στην
καταπολέμηση των σαρκικών επιθυμιών.
Παρότι ο Σίλας είχε ήδη φορέσει το κιλίκιό του για διάστημα
μεγαλύτερο από τις απαιτούμενες δύο ώρες, ήξερε ότι η σημερινή δεν
ήταν μια συνηθισμένη ημέρα.

Έπιασε γερά την τριχιά και την έσφιξε ακόμα περισσότερο,
μορφάζοντας από τον πόνο καθώς τα καρφιά βυθίζονταν πιο βαθιά μέσα
στη σάρκα του.
Εξέπνευσε αργά, απολαμβάνοντας την εξαγνιστική επίδραση του
πόνου του.
Ο πόνος είναι καλός, ψιθύρισε, επαναλαμβάνοντας την ιερή
προσευχή του πατέρα Χοσέ Μαρία Εσκριβά, του Δασκάλου των
Δασκάλων. Παρότι ο Εσκριβά είχε πεθάνει το 1975, η σοφία του συνέχιζε
να ζει, τα λόγια του εξακολουθούσαν να βρίσκονται στα χείλη χιλιάδων
πιστών υπηρετών σε ολόκληρο τον πλανήτη την ώρα που γονάτιζαν στο
πάτωμα και εκτελούσαν την ιερή διαδικασία που είχε γίνει γνωστή ως
«σωματικός εξαγνισμός».
Ο Σίλας έστρεψε τώρα την προσοχή του σε ένα βαρύ σχοινί γεμάτο
κόμπους που βρισκόταν δίπλα του, κουλουριασμένο τακτικά στο
πάτωμα. Η Πειθαρχία.
Οι κόμποι ήταν καλυμμένοι από ξεραμένο αίμα. Ανυπομονώντας
να βιώσει τα εξαγνιστικά αποτελέσματα του πόνου, ο Σίλας είπε μια
σύντομη προσευχή. Ύστερα, πιάνοντας σφιχτά το ένα άκρο του σχοινιού,
έκλεισε τα μάτια του και το τίναξε με δύναμη πάνω από τον ώμο του,
νιώθοντας τους κόμπους να χτυπάνε βίαια την πλάτη του.
Τίναξε και πάλι το σχοινί πάνω από τον ώμο του, μαστιγώνοντας
την ίδια του τη σάρκα. Συνέχισε για αρκετή ώρα, χτυπώντας ξανά και
ξανά.
Castigo corpus meum.
Υποπιάζω μου το σώμα *
Τελικά ένιωσε το αίμα να κυλάει πάνω στο κορμί του.

Προς Κορινθίους Επιστολή Α', 9: 27, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση των Ο',
Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
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Ο ΤΣΟΥΧΤΕΡΟΣ ΑΕΡΑΣ του Απρίλη σφύριζε μέσα από το ανοιχτό
παράθυρο του Citroen ZX καθώς το αυτοκίνητο κατευθυνόταν με
ταχύτητα προς το νότο, αφήνοντας πίσω το κτίριο της Όπερας και
διασχίζοντας την πλατεία Βεντόμ.
Καθισμένος στη θέση του συνοδηγού, ο Ρόμπερτ Λάνγκντον έβλεπε
την πόλη να περνάει από δίπλα του σαν σφαίρα, ενώ εκείνος
προσπαθούσε να βάλει τις σκέψεις του σε κάποια σειρά. Το γρήγορο
ντους και το ξύρισμα είχαν βελτιώσει αισθητά την εμφάνιση του, όμως
είχαν κατευνάσει ελάχιστα την ανησυχία του. Η φριχτή εικόνα του
σώματος του εφόρου παρέμενε καρφωμένη στο μυαλό του. Ο Ζακ Σονιέρ
είναι νεκρός.
Ο Λάνγκντον δεν μπορούσε να μην έχει μια έντονη αίσθηση
απώλειας αναλογιζόμενος το θάνατο του εφόρου. Παρότι ο Σονιέρ είχε
τη φήμη απόμακρου και κλεισμένου στον εαυτό του ανθρώπου, η
απόλυτη αφοσίωση του στις τέχνες αναγνωριζόταν από όλους,
καθιστώντας τον έναν από τους πιο αξιοσέβαστους ανθρώπους στο
χώρο. Τα βιβλία του με θέμα τους μυστικούς κώδικες που υπήρχαν
κρυμμένοι στους πίνακες του Πουσέν και του Τένιερς συγκαταλέγονταν
στα κείμενα που ο Αμερικανός καθηγητής λάτρευε να χρησιμοποιεί στα
μαθήματα του.
Ο Ρόμπερτ περίμενε την αποψινή συνάντηση με ιδιαίτερη
ανυπομονησία και είχε απογοητευτεί με την απουσία του εφόρου. Η
εικόνα του πτώματος αναδύθηκε απότομα στο μυαλό του για άλλη μια
φορά. Ο Ζακ Σονιέρ έκανε αυτό το πράγμα στον εαυτό του; Γύρισε και
κοίταξε έξω από το παράθυρο, προσπαθώντας να ξεχάσει για λίγο τη
φριχτή σκηνή.
Οι ξέφρενοι ρυθμοί της πόλης μόλις είχαν αρχίσει να πέφτουν.
Πλανόδιοι μικροπωλητές έσπρωχναν καρότσια με ζαχαρωμένα
αμυγδαλωτά, σερβιτόροι έβγαζαν έξω σακούλες απορριμμάτων και τις
άφηναν πάνω στο πεζοδρόμιο, ένα ζευγάρι εραστών προχωρούσε
αγκαλιασμένο σφιχτά για να προστατευτεί από το ψυχρό αεράκι που
ευωδίαζε γιασεμί.

Το Citroen διέσχιζε το χάος της κυκλοφορίας με άνεση, με τον
εκνευριστικό ήχο της σειρήνας του να ανοίγει δρόμο μέσα στην κίνηση
κόβοντας τη στα δύο σαν μαχαίρι.
«Ο αρχηγός χάρηκε όταν πληροφορήθηκε ότι βρίσκεστε ακόμα στο
Παρίσι», είπε ο πράκτορας, μιλώντας για πρώτη φορά από την ώρα που
έφυγαν από το ξενοδοχείο.
«Ευτυχής σύμπτωση!»
Ο Λάνγκντον αισθανόταν κάθε άλλο παρά ευτυχής, και οι
συμπτώσεις ήταν κάτι που δεν εμπιστευόταν καθόλου. Ως άνθρωπος που
είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του μελετώντας τη μυστική σχέση
φαινομενικά ασύνδετων εμβλημάτων και ιδεολογιών, αντιμετόπιζε τον
κόσμο ως ένα πλέγμα βαθιά αλληλένδετων ιστοριών και γεγονότων. «Οι
σχέσεις μπορεί να είναι αόρατες», συνήθιζε να υπογραμμίζει στους
φοιτητές του στο Χάρβαρντ, «όμως πάντοτε υπάρχουν, κρυμμένες μόλις
κάτω από την επιφάνεια».
«Υποθέτω», είπε ο Λάνγκντον, «ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο
του Παρισιού σας ενημέρωσε για τον τόπο διαμονής μου...»
Ο οδηγός έγνεψε αρνητικά. «Η INTERPOL».
Η INTERPOL, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Φυσικά! Είχε ξεχάσει ότι η
φαινομενικά αθώα διαδικασία που ακολουθούσαν όλα τα ευρωπαϊκά
ξενοδοχεία ζητώντας να δουν το διαβατήριο του πελάτη ήταν κάτι
παραπάνω από μια τυπικότητα. Αυτό υπαγόρευε ο νόμος. Ανά πάσα
στιγμή οι αξιωματούχοι της INTERPOL μπορούσαν να ξέρουν με
ακρίβεια ποιος κοιμόταν πού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο εντοπισμός του
ίδιου στο Ριτζ δεν πρέπει να πήρε περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.
Καθώς το Citroen διέσχιζε σαν αστραπή την πόλη, συνεχίζοντας
την πορεία του προς το νότο, το προφίλ του φωταγωγημένου Πύργου του
Άιφελ διαγράφτηκε μέσα στο σκοτάδι έτσι όπως αυτός υψωνόταν προς
τον ουρανό πέρα μακριά στα δεξιά τους.
Βλέποντας το ο Λάνγκντον σκέφτηκε τη Βιτόρια, φέρνοντας στη
μνήμη του την υπόσχεση που είχαν δώσει ένα χρόνο πριν να
συναντιούνται σε κάποιο διαφορετικό ρομαντικό μέρος του πλανήτη
κάθε έξι μήνες. Ο Πύργος του Άϊφελ θα μπορούσε να συγκαταλέγεται σε
αυτά τα μέρη, αναλογίστηκε. Δυστυχώς όμως, η τελευταία φορά που

φίλησε τη Βιτόρια ήταν σε κάποιο πολύβουο αεροδρόμιο στη Ρώμη πάνω
από ένα χρόνο πριν.
«Ανεβήκατε;» ρώτησε ο πράκτορας γυρίζοντας προς το μέρος του.
Ο Λάνγκντον στράφηκε και τον κοίταξε αιφνιδιασμένος, βέβαιος
ότι δεν είχε καταλάβει καλά.
«Με συγχωρείτε;»
«Είναι υπέροχο, δε νομίζετε;» Ο πράκτορας έγνεψε πίσω από το
παρμπρίζ προς το μέρος του Πύργου του Άιφελ. «Ανεβήκατε πάνω;»
Ο Λάνγκντον γύρισε τα μάτια του προς τα πάνω, απηυδισμένος.
«Όχι, δεν έχω ανέβει στον πύργο».
«Είναι το σύμβολο της Γαλλίας. Νομίζω ότι είναι τέλειο».
Ο Αμερικανός καθηγητής έγνεψε αφηρημένα. Οι μελετητές
συμβόλων συχνά σχολίαζαν ότι η Γαλλία, μια χώρα διάσημη για τους
αρρενωπούς εραστές της και για τους μικρόσωμους ανασφαλείς ηγέτες
της, όπως ο Ναπολέων και ο Πεπίνος ο Βραχύς, δε θα μπορούσε να έχει
επιλέξει καταλληλότερο εθνικό σύμβολο από ένα φαλλό μεγέθους
τριακοσίων μέτρων.
Στη διασταύρωση της οδού Ριβολί το φανάρι ήταν κόκκινο, όμως το
Citroen δεν έκοψε ταχύτητα. Το αυτοκίνητο πέρασε σαν σφαίρα και ο
πράκτορας που βρισκόταν στο τιμόνι συνέχισε να οδηγεί σαν τρελός
μέσα από ένα δασωμένο κομμάτι της οδού Καστιλιόν, το οποίο
αποτελούσε τη βόρεια είσοδο των φημισμένων Κήπων του Κεραμεικού,
του παρισινού αντίστοιχου του Σέντραλ Παρκ.
Οι περισσότεροι τουρίστες μετέφραζαν λανθασμένα το γαλλικό
όνομα των κήπων (Jardins des Tuileries), συνδέοντας το με τις χιλιάδες
τουλίπες που άνθιζαν εκεί, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούσε
κυριολεκτική αναφορά σε κάτι πολύ λιγότερο ρομαντικό. Το πάρκο αυτό
ήταν κάποτε ένα αχανές άθλιο λατομείο από το οποίο οι Παριζιάνοι
εργολάβοι έπαιρναν πηλό για την κατασκευή των περίφημων κόκκινων
κεραμιδιών που χρησιμοποιούνταν για τις στέγες των σπιτιών (tuiles στα
γαλλικά).

Μόλις μπήκαν στο έρημο πάρκο, ο πράκτορας άπλωσε το χέρι του
κάτω από το ταμπλό και έκλεισε τη σειρήνα, που δεν είχε σταματήσει να
ουρλιάζει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ο Λάνγκντον άδειασε τα πνευμόνια
απολαμβάνοντας την ξαφνική ησυχία.

του

από

τον

αέρα,

Έξω από το αυτοκίνητο το χλομό φως των προβολέων αλογόνου
έπεφτε πάνω στο πνιγμένο στα δέντρα χαλικόστρωτο δρομάκι, ενώ ο
τραχύς ήχος από τις ρόδες του αυτοκινήτου που σπινιάριζαν πάνω του
είχε έναν υπνωτιστικό ρυθμό.
Ο Αμερικανός καθηγητής πάντοτε θεωρούσε τους Κήπους του
Κεραμεικού ιερό τόπο. Εδώ ήταν που ο Κλοντ Μονέ είχε πειραματιστεί με
τη φόρμα και το χρώμα, εμπνέοντας στην κυριολεξία τη γέννηση του
ιμπρεσιονιστικού κινήματος. Αυτό το βράδυ όμως στο χώρο έμοιαζε να
πλανιέται μια παράξενη αύρα μυστηρίου.
Το Citroen έστριψε απότομα αριστερά για να κατευθυνθεί προς τα
ανατολικά και να βγει στο κεντρικό βουλεβάρτο του πάρκου. Κάνοντας
έναν κύκλο γύρω από μια λιμνούλα, ο οδηγός διέσχισε έναν έρημο δρόμο
και βρέθηκαν σε έναν ανοιχτό τετράγωνο χώρο.
Ο Λάνγκντον μπορούσε τώρα να διακρίνει το τέλος των Κήπων του
Κεραμεικού, καθώς και μια γιγαντιαία πέτρινη αψίδα πέρα στο βάθος.
Η Αψίδα του Θριάμβου του Καρουσέλ. Παρά τις οργιαστικές τελετές
που πραγματοποιούνταν κάποτε εκεί, οι φανατικοί της τέχνης λάτρευαν
αυτό το μέρος για έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Από το σημείο εκείνο
στο τέλος των κήπων μπορούσε να δει κανείς τέσσερα από τα
σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο, ένα σε κάθε σημείο του
ορίζοντα.
Από το δεξιό παράθυρο, προς τα νότια, πέρα από τον Σηκουάνα και
την Αποβάθρα του Βολταίρου, ο Λάνγκντον μπορούσε να δει την
εντυπωσιακά φωτισμένη πρόσοψη του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού
όπου τώρα στεγαζόταν το περίφημο Μουσείο του Ορσέ. Ρίχνοντας μια
ματιά προς τα αριστερά, κατάφερε να διακρίνει την κορυφή του
υπερμοντέρνου Κέντρου Πομπιντού, το οποίο φιλοξενούσε το Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης. Πίσω του, προς τα δυτικά, γνώριζε ότι υψωνόταν ο

πανάρχαιος οβελίσκος του Ραμσή, ορατός πάνω από τις κορυφές των
δέντρων, σηματοδοτώντας την τοποθεσία του Μουσείου Ζε ντε Πομ.
Όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι ευθεία μπροστά, προς τα
ανατολικά, μέσα από την αψίδα, ο Λάνγκντον μπορούσε να δει το
ογκώδες αναγεννησιακό παλάτι που είχε μετατραπεί στο πιο διάσημο
μουσείο τέχνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μουσείο του Λούβρου.
Ένιωσε την καρδιά του να πλημμυρίζει από δέος και θαυμασμό
καθώς τα μάτια του έκαναν μια μάταιη προσπάθεια να συλλάβουν
μονομιάς ολόκληρο τον όγκο του οικοδομήματος. Στην άλλη άκρη μιας
εντυπωσιακής αχανούς πλατείας η επιβλητική πρόσοψη του Λούβρου
ορθωνόταν σαν ακρόπολη με φόντο τον ουρανό του Παρισιού. Σε σχήμα
που θύμιζε γιγάντιο πέταλο, το Λούβρο ήταν το μακρύτερο κτίριο στην
Ευρώπη. Το συνολικό μήκος του, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ήταν
πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερο από το ύψος του Πύργου του Άιφελ.
Ακόμα και η τεράστια ανοιχτή πλατεία, έκτασης τριακοσίων χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσα στις πτέρυγες του μουσείου δεν
μπορούσε να μειώσει τη μεγαλοπρέπεια της πρόσοψης του κτιρίου.
Ο Λάνγκντον είχε κάνει κάποτε περπατώντας ολόκληρο το γύρο
του Λούβρου, μια εντυπωσιακή διαδρομή σχεδόν πέντε χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ένας επισκέπτης θα χρειαζόταν
πέντε εβδομάδες για να δει με την ησυχία του τα 65.300 έργα τέχνης που
βρίσκονταν μέσα σε αυτό το κτίριο, όμως οι περισσότεροι τουρίστες
επέλεγαν μια σύντομη περιήγηση στο μουσείο, με αποκλειστικό σκοπό
να δουν τα τρία διασημότερα εκθέματα: τη Μόνα Λίζα, την Αφροδίτη της
Μήλου και τη Νίκη της Σαμοθράκης.
Ο Λάνγκντον συνήθιζε να ονομάζει αυτές τις επιτροχάδην
επισκέψεις «Το Λούβρο εν τάχει». Ο Αρτ Μπούχβαλντ είχε καυχηθεί
κάποτε ότι κατάφερε να δει και τα τρία αριστουργήματα μέσα σε πέντε
λεπτά και πενήντα έξι δευτερόλεπτα.
Ο οδηγός έβγαλε έναν ασύρματο και μίλησε γρήγορα στα γαλλικά.
«Monsieur Langdon est arrive. Deux minutes». Ακούστηκε μια φωνή που,
αν και ο Λάνγκντον δεν κατάλαβε τι ακριβώς είπε, έμοιαζε να
επιβεβαιώνει τη λήψη του μηνύματος της επικείμενης άφιξης τους.
Ο πράκτορας έβαλε τη συσκευή ξανά στη θέση της και στράφηκε
στον Ρόμπερτ. «Θα συναντήσετε τον αρχηγό στην κεντρική είσοδο».

Ο οδηγός αγνόησε τις πινακίδες που απαγόρευαν την είσοδο
αυτοκινήτων στην πλατεία, ανέβασε τις στροφές του κινητήρα και
έστειλε το Citroen να απογειωθεί πάνω από το κράσπεδο. Η κεντρική
είσοδος του Λούβρου διακρινόταν τώρα πια να ορθώνεται περήφανη στο
βάθος, περικυκλωμένη από εφτά τριγωνικές λίμνες που δημιουργούνταν
από τους πίδακες νερού που εκτόξευαν στο κέντρο τους φωτισμένα
σιντριβάνια.
La Pyramide. Η νέα είσοδος του Λούβρου είχε γίνει σχεδόν εξίσου
διάσημη με το ίδιο το μουσείο. Η πολυσυζητημένη υπερμοντέρνα
γυάλινη πυραμίδα, σχεδιασμένη από τον κινεζικής καταγωγής
Αμερικανό αρχιτέκτονα Ι. Μ. Πει, συνέχιζε να προκαλεί τις αντιδράσεις
των οπαδών της παραδοσιακής προσέγγισης, οι οποίοι θεωρούσαν ότι
αυτή κατέστρεφε τη λιτή μεγαλοπρέπεια της αναγεννησιακής αυλής.
Ο Γκαίτε είχε περιγράψει την αρχιτεκτονική ως «παγωμένη
μουσική», και οι επικριτές του Πέι παραλλήλιζαν αυτή την πυραμίδα με
τον ήχο που βγάζουν τα νύχια όταν γδέρνουν ένα μαυροπίνακα. Οι
θαυμαστές του όμως, άνθρωποι πιο μοντέρνων αντιλήψεων, χαιρέτιζαν
τη διάφανη πυραμίδα του Πέι, η οποία έφτανε σε υψος τα είκοσι δύο
μέτρα, ως έναν εντυπωσιακό συνδυασμό αρχαίας αρχιτεκτονικής δομής
και σύγχρονων μεθόδων, ως ένα συμβολικό δεσμό ανάμεσα στο παλιό
και στο νέο, ένα έργο που βοηθούσε το Λούβρο να πραγματοποιήσει τη
μετάβαση στη νέα χιλιετία.
«Σας αρέσει η πυραμίδα μας;» ρώτησε ο πράκτορας.
Ο Αμερικανός καθηγητής συνοφρυώθηκε.
Οι Γάλλοι, απʹ ό,τι φαινόταν, λάτρευαν να απευθύνουν αυτή την
ερώτηση σε Αμερικανους.
Φυσικά, επρόκειτο για παγίδα. Αν παραδεχόταν κάποιος ότι του
άρεσε η πυραμίδα, αυτό σήμαινε ότι, ως γνήσιος Αμερικανός, δεν είχε
γούστο, ενώ, αν έλεγε το αντίθετο, πρόσβαλλε τους Γάλλους.
«Ο Μιτεράν ήταν ένας τολμηρός άντρας», απάντησε ο Λάνγκντον,
αποφεύγοντας έντεχνα την παγίδα.
Ο μακαρίτης ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος είχε αναθέσει στον Πει
την κατασκευή του έργου, λέγεται ότι υπέφερε από το «σύνδρομο των
φαραώ». Υπεύθυνος για τη σωρεία αιγυπτιακών οβελίσκων, έργων

τέχνης και τεχνουργημάτων που κατέκλυζαν το Παρίσι, ο Φρανσουά
Μιτεράν έτρεφε τόσο μεγάλη αγάπη για την αιγυπτιακή τέχνη, ώστε οι
Γάλλοι εξακολουθούσαν ακόμα και τώρα να αναφέρονται σε αυτόν ως «η
Σφίγγα».
«Ποιο είναι το όνομα του αστυνόμου;» ρώτησε ο Λάνγκντον,
αλλάζοντας θέμα συζήτησης.
«Μπεζί Φασέ», απάντησε ο οδηγός προχωρώντας προς την κεντρική
είσοδο της πυραμίδας.
«Εμείς τον φωνάζουμε ʺle Taureauʺ».
Ο Λάνγκντον του έριξε μια φευγαλέα ματιά. Αναρωτιόταν αν όλοι
οι Γάλλοι είχαν κάποιο μυστηριώδες παρατσούκλι εμπνευσμένο από τον
κόσμο των ζώων.
«Αποκαλείτε τον αστυνόμο σας ʺΤαύροʺ;»
Ο άντρας ανασήκωσε τα φρύδια του. «Τα γαλλικά σας είναι
καλύτερα απʹ ό,τι παραδέχεστε, κύριε Λάνγκντον».
Τα γαλλικά μου είναι χάλια, σκέφτηκε εκείνος, όμως κάτι ξέρω από
ζωδιακή εικονογραφία. Η αστρολογία αποτελούσε μια παγκόσμια
σταθερά στο χώρο των συμβόλων.
Ο πράκτορας σταμάτησε το αυτοκίνητο και του έδειξε ανάμεσα από
δύο σιντριβάνια μια μεγάλη πόρτα στο πλάι της πυραμίδας.
«Η είσοδος είναι εκεί. Καλή τύχη, monsieur».
«Δε θα έρθετε κι εσείς;»
«Οι εντολές μου είναι να σας αφήσω εδώ. Πρέπει να επιληφθώ
κάποιων άλλων υποθέσεων».
Ο Λάνγκντον αναστέναξε βαριά και κατέβηκε από το αυτοκίνητο.
«Εσείς αποφασίζετε».
Ο πράκτορας μαρσάρισε και απομακρύνθηκε με ταχύτητα.
Ενώ στεκόταν μόνος και παρακολουθούσε τα πίσω φώτα του
αυτοκινήτου να χάνονται, ο Ρόμπερτ συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε
άνετα να αλλάξει γνώμη, να φύγει από την αυλή, να βρει ένα ταξί και να
επιστρέψει στο δωμάτιο του για να κοιμηθεί. Κάτι του έλεγε όμως ότι
αυτό δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα.

Άρχισε να βαδίζει προς την υγρή θολούρα που σηκωνόταν από τα
σιντριβάνια, κυριευμένος από μια μάλλον δυσάρεστη αίσθηση ότι
διέσχιζε τα φανταστικά σύνορα για έναν άλλο κόσμο. Το παράξενο
συναίσθημα ότι κινούνταν μέσα σε ένα όνειρο τον κυρίεψε ξανά.
Είκοσι λεπτά πριν κοιμόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Τώρα
στεκόταν μπροστά σε μια διάφανη πυραμίδα που κατασκευάστηκε με
εντολή της «Σφίγγας», περιμένοντας έναν αστυνομικό που τον φώναζαν
«Ταύρο». Βρίσκομαι εγκλωβισμένος σε κάποιον πίνακα του Σαλβατόρ
Νταλί, σκέφτηκε.
Ο Λάνγκντον προχώρησε προς την κεντρική είσοδο με μεγάλα
βήματα. Βρέθηκε μπροστά σε μια τεράστια περιστρεφόμενη πόρτα. Ο
προθάλαμος που ανοιγόταν πίσω της ήταν βυθισμένος στο ημίφως και
έμοιαζε άδειος. Μήπως να χτυπίσω; Αναρωτήθηκε αν υπήρχε κανείς
ανάμεσα στους σεβάσμιους αιγυπτιολόγους του Χάρβαρντ που να είχε
κρούσει την πόρτα μιας πυραμίδας περιμένοντας απάντηση.
Σήκωσε το χέρι του για να χτυπήσει το γυαλί, όμως μέσα από τα
σκοτάδια στο βάθος αναδύθηκε ξαφνικά μια φιγούρα, ανεβαίνοντας με
μεγάλα βήματα μια γυριστή σκάλα. Ο άντρας ήταν γεροδεμένος και
μελαψός, ένα σχεδόν πρωτόγονο δείγμα ανθρώπου, ντυμένο όμως με
σκούρο σταυρωτό κοστούμι, το οποίο τσιτωνόταν επικίνδυνα γύρω από
τους φαρδιούς του ώμους. Προχωρούσε με φανερή αυτοπεποίθηση και
στητό παράστημα πάνω στα κοντά αλλά δυνατά πόδια του. Μιλούσε στο
κινητό του, όμως μόλις έφτασε στην είσοδο έκλεισε το τηλέφωνο. Έκανε
νόημα στον Λάνγκντον να περάσει μέσα.
«Είμαι ο Μπεζί Φασέ», του συστήθηκε την ώρα που ο Αμερικανός
καθηγητής έσπρωχνε την περιστρεφόμενη πόρτα.
«Αστυνόμος
Αστυνομίας».
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Ο τόνος της φωνής του ταίριαζε στην κοψιά του, ένας υπόκωφος
λαρυγγικός ήχος, σαν καταιγίδα έτοιμη να ξεσπάσει. Ο Αμερικανός του
έτεινε το χέρι του.
«Ρόμπερτ Λάνγκντον». Η τεράστια παλάμη του Φασέ έκλεισε μέσα
της το χέρι του με συντριπτική δύναμη.

«Είδα τη φωτογραφία», είπε ο Λάνγκντον. «Ο πράκτορας σας μου
είπε ότι ο Ζακ Σονιέρ έκανε ο ίδιος...»
«Κύριε Λάνγκντον», είπε ο Φασέ καρφώνοντας πάνω του τα μαύρα
σαν τον έβενο μάτια του, «αυτό που είδατε στη φωτογραφία είναι μόνο η
αρχή αυτού που έκανε ο Σονιέρ».
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Ο ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΜΠΕΖΙ ΦΑΣΕ κινούνταν σαν αγριεμένος ταύρος,
με τους φαρδιούς ώμους του στητούς και το πιγούνι του μονίμως
βυθισμένο μέσα στο στέρνο του. Τα σκούρα μαλλιά του ήταν κολλημένα
προς τα πίσω με μπριγιαντίνη, τονίζοντας έτσι το κοκοράκι που χώριζε
το προτεταμένο μέτωπο του στα δύο και έμοιαζε να ανοίγει δρόμο σαν
την πλώρη ενός πλοίου. Καθώς προχωρούσε τα σκούρα μάτια του
πετούσαν φλόγες, ακτινοβολώντας με μια βίαιη καθαρότητα, που
εξηγούσε τη φήμη που είχε αποκτήσει ως ανθρώπου άκαμπτα αυστηρού
και ανυποχώρητου σε όλα τα ζητήματα.
Ο Λάνγκντον ακολούθησε τον αστυνόμο στην περίφημη μαρμάρινη
σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο αίθριο που βρισκόταν κάτω από τη
γυάλινη πυραμίδα. Κατά την κάθοδο τους πέρασαν ανάμεσα από δύο
φρουρούς της Δικαστικής Αστυνομίας οπλισμένους με πολυβόλα. Το
μήνυμα ήταν σαφές: Κανείς δε θα έμπαινε ούτε θα έβγαινε από το κτίριο
απόψε χωρίς τις ευλογίες του αστυνόμου Φασέ.
Κατεβαίνοντας κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ο Ρόμπερτ
προσπάθησε να ελέγξει το αίσθημα ανησυχίας που εντεινόταν μέσα του.
Η παρουσία του Φασέ ήταν κάθε άλλο παρά παρηγορητική, ενώ στο ίδιο
το Λούβρο επικρατούσε μια σχεδόν νεκρική ατμόσφαιρα αυτή την ώρα,
κάνοντας το να θυμίζει ταφικό μνημείο. Οι σκάλες φωτίζονταν
διακριτικά από λάμπες ενσωματωμένες σε κάθε σκαλοπάτι, όπως ο
διάδρομος κάποιου σκοτεινού κινηματογράφου.
Ο Λάνγκντον μπορούσε να ακούσει τον ήχο των βημάτων του να
αντηχεί στο γυαλί από πάνω τους. Σηκώνοντας τα μάτια του διέκρινε τα
αχνά φωσφορίζοντα κουρέλια της ομίχλης από τα σιντριβάνια να
στροβιλίζονται και να χάνονται πίσω από τη διάφανη οροφή.

«Σας αρέσει;» ρώτησε ο Φασέ γνέφοντας προς τα πάνω με μια
κίνηση του τετράγωνου πιγουνιού του.
Ο Αμερικανός καθηγητής αναστέναξε. Ήταν πολύ κουρασμένος
για να παίξει αυτό το παιχνίδι.
«Ναι, η πυραμίδα σας είναι υπέροχη».
Ο Φασέ ρουθούνισε ενοχλημένος. «Μια παραφωνία στο όμορφο
Παρίσι».
Πρώτο σφάλμα. Ο Λάνγκντον κατάλαβε ότι ο οικοδεσπότης του
ήταν άνθρωπος που δύσκολα ικανοποιούνταν. Αναρωτήθηκε αν ο Φασε
γνώριζε πως αυτή η πυραμίδα είχε κατασκευαστεί από 666 υαλοπίνακες,
κατόπιν ρητής εντολής του Προέδρου Μιτεράν, ένα παράδοξο αίτημα, το
οποίο αποτέλεσε έκτοτε αγαπημένο θέμα συζήτησης για τους θιασώτες
των θεωριών συνωμοσίας που υποστήριζαν ότι το 666 είναι ο αριθμός του
Σατανά.
Ο Λάνγκντον αποφάσισε να μην το αναφέρει. Καθώς κατέβαιναν
όλο και πιο κάτω ο πελώριος χώρος του υπόγειου αίθριου άρχισε σιγά
σιγά να αναδύεται από τις σκιές.
Χτισμένη δεκαοχτώ περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, η νεόδμητη αίθουσα υποδοχής του Λούβρου, με συνολικό
εμβαδόν 21.500 τετραγωνικών μέτρων, θύμιζε απέραντο σπήλαιο. Για την
κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε μάρμαρο στο χρώμα της ώχρας, ώστε
να ταιριάζει με τη μελιά απόχρωση της πέτρας στην πρόσοψη του
Λούβρου μερικά μέτρα πιο πάνω. Η υπόγεια αίθουσα συνήθως έσφυζε
από ζωή, κατακλυσμένη από το φως του ήλιου και τις φωνές των
τουριστών. Απόψε όμως ήταν έρημη και σκοτεινή, βυθισμένη σε μια
ψυχρή ατμόσφαιρα που θύμιζε κρύπτη.
«Και πού βρίσκεται το τακτικό προσωπικό ασφαλείας του
μουσείου;» ρώτησε ο Λάνγκντον.
«En quarantaine», απάντησε ο Φασέ με έναν κοφτό τόνο στη φωνή
του, σαν να είχε προσβληθεί επειδή ο Αμερικανός είχε αμφισβητήσει την
ικανότητα της ομάδας του .
«Προφανώς απόψε απέκτησε πρόσβαση εδώ κάποιο άτομο που δε
θα έπρεπε. Όλοι οι νυχτοφύλακες του Λούβρου βρίσκονται σε καραντίνα

και ανακρίνονται αυτή τη στιγμή. Οι πράκτορες μου ανέλαβαν την
περιφρούρηση του μουσείου για το υπόλοιπο της νύχτας».
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά, επιταχύνοντας το βήμα του για
να εναρμονιστεί με το ρυθμό του Φασέ.
«Πόσο καλά γνωρίζατε τον Ζακ Σονιέρ;» ρώτησε ο αστυνόμος.
«Στην πραγματικότητα, δεν τον γνώριζα καθόλου. Δεν είχαμε
συναντηθεί ποτέ».
Ο αστυνόμος φάνηκε να εκπλήσσεται. «Η πρώτη σας συνάντηση
επρόκειτο να γίνει απόψε;»
«Ναι. Είχαμε κανονίσει να βρεθούμε στη δεξίωση στο Αμερικανικό
Πανεπιστήμιο του Παρισιού μετά τη διάλεξη μου, όμως δεν
εμφανίστηκε».
Ο Φασέ σημείωσε πρόχειρα κάτι σε ένα μπλοκάκι. Καθώς
περπατούσαν ο Λάνγκντον διέκρινε φευγαλέα τη λιγότερο γνωστή
πυραμίδα του Λούβρου, την Ανεστραμμένη Πυραμίδα, έναν τεράστιο
φεγγίτη που κρεμόταν ανάποδα από την οροφή, σαν σταλακτίτης.
Ο αστυνόμος τον οδήγησε σε μια μικρή σκάλα, από όπου ανέβηκαν
στην είσοδο μιας αψιδωτής σήραγγας πάνω από την οποία υπήρχε μια
πινακίδα που έγραφε: ΝΤΕΝΟΝ.
Η Πτέρυγα Ντενόν ήταν η πιο διάσημη από τις τρεις κύριες
πτέρυγες του Λούβρου.
«Ποιος είχε ζητήσει την αποψινή συνάντηση;» ρώτησε ξαφνικά ο
Φασέ. «Εσείς ή εκείνος;»
Η ερώτηση του φάνηκε πολύ περίεργη.
«Ο κύριος Σονιέρ», απάντησε ο Λάνγκντον τη στιγμή που έμπαιναν
στη σήραγγα.
«Η γραμματέας του επικοινώνησε μαζί μου πριν από λίγες
εβδομάδες μέσω e‐mail. Μου είπε ότι ο έφορος είχε μάθει για τη διάλεξη
που θα έδινα αυτό το μήνα στο Παρίσι και ήθελε να συζητήσει κάτι μαζί
μου κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ».
«Να συζητήσει τι πράγμα;»

«Δεν το γνωρίζω. Κάτι σχετικό με την τέχνη, υποθέτω. Έχουμε
κοινά ενδιαφέροντα».
Ο Φασέ φάνηκε δύσπιστος.
«Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα για το λόγο της συνάντησης σας;»
Ο Λάνγκντον πράγματι δεν είχε την παραμικρή ιδέα. Είχε
παραξενευτεί όταν έλαβε το μήνυμα, όμως δεν αισθανόταν άνετα ώστε
να απαιτήσει να μάθει λεπτομέρειες. Ο αξιοσέβαστος Ζακ Σονιέρ είχε
φήμη ανθρώπου δυσπρόσιτου, που σπάνια ανταποκρινόταν σε
προσκλήσεις και παραχωρούσε ακροάσεις. Ο Ρόμπερτ αισθανόταν
ευγνώμων και μόνο για το γεγονός ότι θα είχε την ευκαιρία να τον
συναντήσει.
«Κύριε Λάνγκντον, θα μπορούσατε έστω να προσπαθήσετε να
μαντέψετε τι θα μπορούσε να θέλει να συζητήσει μαζί σας το θύμα την
ίδια τη βραδιά του θανάτου του; Θα μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμο».
Ο τρόπος με τον οποίο έθεσε την ερώτηση ο Φασέ έκανε τον
Λάνγκντον να αισθανθεί άβολα.
«Ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ. Δε ρώτησα. Το θεώρησα
μεγάλη μου τιμή που αυτός ο άνθρωπος θέλησε να έρθει σε επαφή μαζί
μου. Είμαι θαυμαστής του έργου του κυρίου Σονιέρ. Συχνά χρησιμοποιώ
τα κείμενα του στη διδασκαλία μου».
Ο Φασέ σημείωσε και αυτή την πληροφορία στο μπλοκάκι του. Οι
δύο άντρες βρίσκονταν τώρα στα μισά της σήραγγας που οδηγούσε στην
Πτέρυγα Ντενόν. Ο Λάνγκντον μπορούσε να διακρίνει τις κυλιόμενες
σκάλες στο βάθος του διαδρόμου. Και οι δύο ήταν εκτός λειτουργίας.
«Ώστε είχατε κοινά ενδιαφέροντα με τον έφορο;» ρώτησε ο Φασέ.
«Ναι. Για την ακρίβεια, αφιέρωσα μεγάλο μέρος της περασμένης χρονιάς
στην προετοιμασία ενός προσχεδίου για ένα βιβλίο που ασχολείται με το
αντικείμενο της ειδικότητας του κυρίου Σονιέρ. Περίμενα με
ανυπομονησία αυτή τη συνάντηση για να τον ʺψαρέψωʺ».
Ο Φασέ ανάβλεψε ξαφνιασμένος.
«Με συγχωρείτε;» Προφανώς δεν είχε καταλάβει τον ιδιωματισμό.
«Ανυπομονούσα να μάθω τις σκέψεις του πάνω στο θέμα».

«Κατάλαβα. Και ποιο είναι το θέμα;» Ο Λάνγκντον δίστασε, μην
ξέροντας πώς ακριβώς να το εξηγήσει.
«Στην ουσία, στο σύγγραμμα που ετοιμάζω ασχολούμαι με την
εικονογραφία της λατρείας γυναικείων θεοτήτων, με την έννοια της
ιερότητας του θηλυκού, καθώς και με την τέχνη και τα σύμβολα που
σχετίζονται με αυτή».
Ο Φασέ πέρασε το γεροδεμένο χέρι του πάνω από τα μαλλιά του.
«Και ο Σονιέρ είχε γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό;»
«Περισσότερες από οποιονδήποτε».
«Κατάλαβα...»
Ο Λάνγκντον διαισθάνθηκε ότι ο αστυνόμος κάθε άλλο παρά είχε
καταλάβει. Ο Σονιέρ θεωρούνταν ο κορυφαίος ερευνητής της
εικονογραφίας θηλυκών θεοτήτων σε όλο τον κόσμο. Δεν είχε απλώς ένα
προσωπικό πάθος με τα ιερά αντικείμενα που σχετίζονταν με τη
γονιμότητα, με τις θρησκευτικές οργανώσεις που λάτρευαν γυναικείες
θεότητες, με τη Γουίκα * και με την ιερότητα του θηλυκού στοιχείου...
Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς θητείας του ως εφόρου του
μουσείου ο Σονιέρ είχε βοηθήσει το Λούβρο να συγκεντρώσει τη
μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης που σχετίζονταν με τη λατρεία
γυναικείων θεοτήτων στον κόσμο: πελέκεις από το αρχαιότερο ιερό με
ιέρειες στους Δελφούς, χρυσά κηρύκεια, εκατοντάδες ανκχ που
αναπαριστούσαν
μικρούς
όρθιους
αγγέλους,
σείστρα
που
χρησιμοποιούνταν στην αρχαία Αίγυπτο για να ξορκίζονται τα κακά
πνεύματα και μια εκπληκτική σειρά αγαλμάτων που απεικόνιζαν τον
ώρο να θηλάζει τη θεά Ίσιδα.
«Μήπως ο Ζακ Σονιέρ γνώριζε για το σύγγραμμα που ετοιμάζετε;»
ρώτησε ο Φασέ.
«Ίσως σας ζήτησε να συναντηθείτε για να προσφερθεί να σας
βοηθήσει με το βιβλίο».
Ο Λάνγκντον έγνεψε αρνητικά.
Παγανιστική θρησκεία με έμφαση στη φύση, στο θηλυκό στοιχείο και στη
μαγεία. Κεντρική θεότητα είναι η Μεγάλη Θεά, ή Γαία. (Σ.τ.Μ.)
*

«Κανείς δε γνωρίζει ακόμα για το σύγγραμμα μου. Βρίσκεται σε
προκαταρκτικό στάδιο και δεν το έχω δείξει σε κανέναν, εκτός από τον
εκδότη μου».
Ο Φασέ έμεινε σκεφτικός. Ο Αμερικανός καθηγητής δεν πρόσθεσε
το λόγο για τον οποίο δεν είχε δείξει ακόμα το σύγγραμμα του σε
κανέναν άλλο. Το τριακοσίων σελίδων προσχέδιο του κειμένου με τον
πρόχειρο τίτλο Σύμβολα του Χαμένου Ιερού Θηλυκού πρότεινε ορισμένες
ιδιαίτερα αντισυμβατικές ερμηνείες της καθιερωμένης θρησκευτικής
εικονογραφίας, οι οποίες θα ξεσήκωναν οπωσδήποτε πολλές συζητήσεις.
Καθώς ο Λάνγκντον πλησίαζε τις ακινητοποιημένες κυλιόμενες
σκάλες κοντοστάθηκε, συνειδητοποιώντας ότι ο Φασέ δε βρισκόταν
πλέον δίπλα του.
Έκανε μεταβολή και είδε τον αστυνόμο να στέκεται αρκετά μέτρα
πιο πίσω, στο ασανσέρ υπηρεσίας.
«Θα πάρουμε το ασανσέρ», του είπε ο Γάλλος αξιωματούχος την
ώρα που άνοιγαν οι πόρτες.
«Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πως η πινακοθήκη απέχει αρκετά με
τα πόδια». Παρότι ο Ρόμπερτ ήξερε ότι με το ασανσέρ θα γλίτωναν τη
μακριά διαδρομή και την κοπιαστική ανάβαση δυο ορόφων μέχρι να
βρεθούν στην Πτέρυγα Ντενόν, παρέμεινε ακίνητος.
«Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;» απαίτησε να
κρατώντας ανοιχτή την πόρτα, εμφανώς ανυπόμονος.

μάθει

ο

Φασέ

Ο Λάνγκντον αναστέναξε, ρίχνοντας ένα γεμάτο λαχτάρα βλέμμα
προς τα πίσω, στις ακινητοποιημένες κυλιόμενες σκάλες. Κανένα
πρόβλημα απολύτως! σκέφτηκε, προσπαθώντας να πείσει τον ίδιο τον
εαυτό του. Προχώρησε απρόθυμα προς τον ανελκυστήρα.
Όταν ήταν ακόμα μικρό παιδί είχε πέσει μέσα σε ένα
εγκαταλειμμένο πηγάδι και παραλίγο να πνιγεί. Χρειάστηκε να
επιπλεύσει για ώρες στο νερό μέσα στον κλειστό και στενό χώρο πριν
τελικά διασωθεί. Έκτοτε υπέφερε από μια έντονη φοβία όταν βρισκόταν
αντιμέτωπος με κλειστούς χώρους: ανελκυστήρες, μετρό, γήπεδα σκουός.
Το ασανσέρ είναι ένα απόλυτα ασφαλές μηχάνημα, επανέλαβε
πολλές φορές ο Ρόμπερτ από μέσα του, χωρίς να το πιστέψει ούτε για μια
στιγμή.

Είναι ένα μικροσκοπικό μεταλλικό κουτί που αιωρείται μέσα σε ένα
πνιγηρό φρεάτιο! Κρατώντας την αναπνοή του, μπήκε στον
ανελκυστήρα, νιώθοντας τη γνώριμη έκρηξη αδρεναλίνης τη στιγμή που
οι πόρτες έκλειναν ερμητικά. Δύο όροφοι. Δέκα δευτερόλεπτα.
«Εσείς και ο κύριος Σονιέρ», είπε ο Φασέ καθώς το ασανσέρ άρχιζε
να κινείται, «δε μιλήσατε ούτε μία φορά; Δεν αλληλογραφήσατε; Δε
στείλατε ποτέ κάτι ο ένας στον άλλο με το ταχυδρομείο;»
Κι άλλη παράξενη ερώτηση...
Ο Λάνγκντον έγνεψε αρνητικά.
«Όχι, ποτέʹ».
Ο Φασέ έγειρε το κεφάλι του στο πλάι σαν να σημείωνε νοερά και
αυτή την πληροφορία. Χωρίς να πει τίποτα άλλο, έμεινε να κοιτάζει
ευθεία μπροστά του τις πόρτες από χρώμιο. Κατά την άνοδο τους ο
Λάνγκντον προσπάθησε να εστιάσει την προσοχή του σε οτιδήποτε άλλο
πέρα από τους τέσσερις τοίχους του ανελκυστήρα.
Πάνω στις γυαλιστερές πόρτες του ασανσέρ είδε το είδωλο της
καρφίτσας που φορούσε στη γραβάτα του ο αστυνόμος, έναν ασημένιο
σταυρό με δεκατρία κομμάτια μαύρου όνυχα καρφωμένα πάνω του.
Ο Αμερικανός καθηγητής έμεινε έκπληκτος. Το σύμβολο ήταν
γνωστό ως crux gemmata, δηλαδή «διάλιθος σταυρός», και συγκεκριμένα
ένας σταυρός με δεκατρία πετράδια, που αποτελούσε το χριστιανικό
ιδεόγραμμα για το Χριστό και τους δώδεκα αποστόλους Του. Για κάποιο
λόγο, ο Λάνγκντον δεν περίμενε ένας αξιωματικός της Γαλλικής
Αστυνομίας να εκδηλώνει τόσο ανοιχτά τη θρησκευτική του πίστη. Από
την άλλη, βρισκόταν στη Γαλλία. Ο χριστιανισμός εδώ ήταν περισσότερο
κληρονομικό δικαίωμα παρά θρησκεία.
«Πρόκειται για έναν crux gemmata», είπε ξαφνικά ο Φασε.
Αιφνιδιασμένος, ο Λάνγκντον σήκωσε τα μάτια του, για να
συναντήσει την αντανάκλαση του βλέμματος του Φασέ πάνω στη
γυαλιστερή επιφάνεια της πόρτας. Το ασανσέρ σταμάτησε κάπως
απότομα και οι πόρτες άνοιξαν. Ο Αμερικανός βγήκε γρήγορα στο
διάδρομο, ανυπομονώντας να βρεθεί στον ανοιχτό χώρο των
φημισμένων ψηλοτάβανων αιθουσών του Λούβρου. Ο κόσμος στον οποίο

βρέθηκε όμως δεν έμοιαζε σε τίποτα με την εικόνα που είχε στο μυαλό
του. Έκπληκτος, σταμάτησε απότομα.
Ο Φασέ γύρισε και τον κοίταξε.
«Φαντάζομαι, κύριε Λάνγκντον, ότι δεν έχετε δει άλλη φορά το
Λούβρο σε ώρες που δεν είναι ανοιχτό στο κοινό».
Προφανώς
όχι!
σκέφτηκε
εκείνος,
προσπαθώντας
να
προσανατολιστεί. Οι συνήθως άπλετα φωτισμένες αίθουσες του Λούβρου
ήταν τρομακτικά σκοτεινές αυτό το βράδυ. Αντί για το γνώριμο λευκό
φως που έπεφτε από ψηλά, μια θαμπή κόκκινη λάμψη έμοιαζε να
ανεβαίνει προς τα πάνω από τα σοβατεπιά. Σκόρπιες λιμνούλες από
κόκκινο φως σχηματίζονταν πάνω στα πλακάκια των δαπέδων.
Ενώ ο Λάνγκντον προσπαθούσε να διακρίνει το μισοσκότεινο
διάδρομο, συνειδητοποίησε ότι η εικόνα δε θα έπρεπε να τον είχε
αιφνιδιάσει. Όλες οι μεγάλες πινακοθήκες χρησιμοποιούσαν κόκκινα
φώτα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία,
τα χαμηλής έντασης ειδικά αυτά φώτα επέτρεπαν στο προσωπικό να
κινείται με άνεση στους διαδρόμους, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν το
χώρο σχετικά σκοτεινό, ώστε να επιβραδύνεται η διαδικασία του
ξεθωριάσματος των πινάκων από την υπερβολική έκθεση στο φως.
Αυτό το βράδυ στο μουσείο επικρατούσε μια σχεδόν πνιγηρή
ατμόσφαιρα. Μακριές σκιές παραμόνευαν παντού, ενώ η συνήθως
αέρινη αψιδωτή οροφή έμοιαζε να χάνεται μέσα σε ένα απειλητικό
κατάμαυρο κενό.
«Από δω», είπε ο Φασέ, στρίβοντας απότομα δεξιά, για να περάσει
μέσα από μια σειρά αιθουσών που επικοινωνούσαν μεταξύ τους.
Ο Λάνγκντον τον ακολουθούσε σταθερά, με την όραση του να
προσαρμόζεται στο σκοτάδι σταδιακά.
Ολόγυρα του διάφορες μεγάλες ελαιογραφίες άρχισαν να
υλοποιούνται μπροστά στα μάτια του, σαν φωτογραφίες που
εμφανίζονταν σε έναν πελώριο σκοτεινό θάλαμο. Μπορούσε να νιώσει
αόρατα μάτια να τον παρακολουθούν καθώς διέσχιζε τις αίθουσες.
Μπορούσε να γευτεί τη γνώριμη ταγκίλα του αέρα των μουσείων, ενός
αέρα ξηρού, απιονισμένου, με μια σχεδόν ανεπαίσθητη μυρωδιά
κάρβουνου,
αποτέλεσμα
της
λειτουργίας
των
βιομηχανικών

αφυγραντήρων με φίλτρα άνθρακα σε εικοσιτετράωρη βάση,
προκειμένου να εξουδετερώνουν τη διαβρωτική δράση του διοξειδίου του
άνθρακα που απέβαλλαν στην ατμόσφαιρα κατά την εκπνοή τους οι
επισκέπτες.
Τοποθετημένες σε διάφορα σημεία ψηλά πάνω στους τοίχους, οι
ορατές κάμερες ασφαλείας έστελναν ένα σαφές μήνυμα στους
επισκέπτες: Σας βλέπουμε. Μην αγγίζετε τίποτα.
«Είναι καμία από αυτές αληθινή;» ρώτησε ο Λάνγκντον γνέφοντας
προς τις κάμερες.
Ο Φασέ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. «Φυσικά όχι».
Ο Ρόμπερτ δεν εξεπλάγη. Η εποπτεία ενός μουσείου τέτοιου
μεγέθους με κλειστό κύκλωμα ήταν απαγορευτική από άποψη κόστους
και αναποτελεσματική. Καθώς οι αίθουσες που έπρεπε να
παρακολουθούνται είχαν συνολικό εμβαδόν πολλών στρεμμάτων, θα
απαιτούνταν οι υπηρεσίες αρκετών εκατοντάδων ανθρώπων απλώς και
μόνο για να παρακολουθούν τις εικόνες που θα έστελναν οι κάμερες.
Τα περισσότερα μεγάλα μουσεία χρησιμοποιούσαν πλέον μέτρα
ασφαλείας που επικεντρώνονταν στον αποκλεισμό των χώρων όπου
εντοπιζόταν το πρόβλημα. Ξεχάστε την προσπάθεια να κρατήσετε έξω
τους κλέφτες. Εγκλωβίστε τους μέσα.
Αυτό το σύστημα ασφαλείας βρισκόταν σε λειτουργία τις ώρες που
το μουσείο έκλεινε για το κοινό. Αν κάποιος εισβολέας μετακινούσε ένα
έργο τέχνης από τη θέση του, οι έξοδοι του τομέα όπου επιχειρούνταν η
κλοπή σφραγίζονταν αυτόματα και ο κλέφτης βρισκόταν πίσω από
κάγκελα πριν ακόμα καταφτάσει η αστυνομία.
Ήχοι από φωνές αντήχησαν σε κάποιο σημείο του μαρμάρινου
διαδρόμου μπροστά τους. Ο θόρυβος έμοιαζε να έρχεται από μια μεγάλη
εσοχή στα δεξιά. Δυνατό φως ξεχυνόταν στο διάδρομο.
«Το γραφείο του εφόρου», είπε ο αστυνόμος.
Καθώς εκείνος και ο Φασέ πλησίασαν στην εσοχή, ο Λάνγκντον
διέκρινε ένα μικρό εγκάρσιο διάδρομο που κατέληγε στον πολυτελή χώρο
μελέτης του Σονιέρ: θερμό ξύλο, πίνακες των παλαιών Μεγάλων
Δασκάλων και ένα τεράστιο γραφείο‐αντίκα, πάνω στο οποίο βρισκόταν
το μοντέλο ενός ιππότη με πανοπλία ύψους εξήντα περίπου εκατοστών.

Στην αίθουσα επικρατούσε οργασμός δραστηριότητας, καθώς
αρκετοί αστυνομικοί μιλούσαν σε διάφορα τηλέφωνα και κρατούσαν
σημειώσεις. Ένας από αυτούς ήταν καθισμένος στο γραφείο του Σονιέρ
και πληκτρολογούσε κάτι σε ένα φορητό υπολογιστή.
Προφανώς το ιδιωτικό γραφείο του εφόρου είχε μετατραπεί σε
κέντρο επιχειρήσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης της Δικαστικής
Αστυνομίας για το βράδυ αυτό.
«Messieurs», είπε με δυνατή φωνή ο Φασέ, και οι άντρες στράφηκαν
προς το μέρος του,
«ne nous derangez pas sous aucun pretexte. Entendu?» Όλοι όσοι
βρίσκονταν μέσα στο γραφείο έγνεψαν καταφατικά.
Ο Λάνγκντον είχε κρεμάσει αρκετές καρτέλες που έγραφαν ΝΕ PAS
DERANGER σε πόρτες δωματίων σε ξενοδοχεία ωστε να μπορεί να
καταλάβει σε γενικές γραμμές το νόημα των διαταγών του αστυνόμου.
Δεν έπρεπε να τους ενοχλήσουν για κανένα λόγο.
Αφήνοντας πίσω του τη μικρή ομάδα των πρακτόρων, ο Φασέ
επέστρεψε στο σκοτεινό μαρμάρινο διάδρομο, οδηγώντας τον Λάνγκντον
πιο βαθιά στο μουσείο.
Μερικά μέτρα μπροστά τους διακρινόταν η είσοδος στο τμήμα του
Λούβρου που δεχόταν τις περισσότερες επισκέψεις, στη Μεγάλη Στοά,
μια γαλαρία που έμοιαζε ατελείωτη και που φιλοξενούσε τα
πολυτιμότερα αριστουργήματα της ιταλικής τέχνης που διέθετε το
Λούβρο.
Ο Αμερικανός είχε ήδη καταλάβει ότι εκεί βρισκόταν το πτώμα του
Σονιέρ. Το περίφημο παρκέ της Μεγάλης Στοάς διακρινόταν καθαρά στη
φωτογραφία.
Πλησιάζοντας ο Λάνγκντον διαπίστωσε ότι η είσοδος στη Μεγάλη
Στοά είχε σφραγιστεί με μια τεράστια ατσαλένια καγκελόπορτα, που
παρέπεμπε σε κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Μεσαίωνα
για να κρατήσει μακριά τις ορδές των εχθρών.
«Περιοριστικά μέτρα ασφαλείας», είπε ο Φασέ πηγαίνοντας κοντά
στην καγκελόπορτα.

Ακόμα και μέσα στο σκοτάδι φαινόταν ότι η πόρτα μπορούσε να
σταματήσει μέχρι και άρμα μάχης.
Φτάνοντας μπροστά της, ο Λάνγκντον κοίταξε ανάμεσα από τις
κιγκλίδες, προσπαθωντας να διακρίνει κάτι μέσα στο ημίφως της
Μεγάλης Στοάς.
«Μετά από εσάς, κύριε Λάνγκντον», είπε ο Φασέ.
Ο Ρόμπερτ γύρισε προς το μέρος του. Μετά από εμένα... πού;
Ο Φασέ του έκανε νόημα προς το δάπεδο, στη βάση της πόρτας.
Ο Λάνγκντον κοίταξε κάτω. Μέσα στο σκοτάδι που επικρατούσε
δεν το είχε προσέξει. Η πόρτα ασφαλείας ήταν ανεβασμένη κατά μισό
μέτρο περίπου, αφήνοντας λίγο χώρο για να περάσει κάποιος από κάτω
της, αν στριμωχνόταν αρκετά.
«Δεν έχουμε επιτρέψει ακόμα στο προσωπικό ασφαλείας του
Λούβρου να έρθει εδώ», είπε ο Φασέ.
«Η ομάδα της Σήμανσης μόλις ολοκλήρωσε την έρευνά της».
Έγνεψε προς το άνοιγμα.
«Παρακαλώ, περάστε από κάτω».
Ο Λάνγκντον εξέτασε προσεκτικά το στενό πέρασμα από όπου
έπρεπε να συρθεί και υστέρα σήκωσε το βλέμμα του στην πελώρια
μεταλλική πόρτα.
Θα αστειεύεται μάλλον! Η πόρτα έμοιαζε με γιγάντια λαιμητόμο
έτοιμη να συνθλίψει κάθε επίδοξο εισβολέα. Ο Φασέ μουρμούρισε κάτι
στα γαλλικά και κοίταξε το ρολόι του. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και
γλίστρησε, παρά τον τεράστιο όγκο του, κάτω από τις κιγκλίδες. Όταν
βρέθηκε στην άλλη πλευρά, σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε πίσω από τα
κάγκελα τον Λάνγκντον.
Ο Αμερικανός καθηγητής αναστέναξε. Ακουμπώντας τις παλάμες
του στο γυαλισμένο παρκέ, ξάπλωσε μπρούμυτα και σύρθηκε προς τα
εμπρός. Την ώρα που γλιστρούσε από κάτω πιάστηκε ο λαιμός του
σακακιού του σε κάποια κιγκλίδα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πίσω
μέρος του κεφαλιού του στο σίδερο. Πολύ επιδέξιο εκ μέρους σου,
Ρόμπερτ, σκέφτηκε, προσπαθώντας να ξεμπλέξει και καταφέρνοντας
τελικά να περάσει από κάτω.

Καθώς στηριζόταν ξανά στα δυο του πόδια, ο Λάνγκντον άρχισε να
υποψιάζεται ότι τον περίμενε μια πολύ δύσκολη νύχτα.
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ΤΟ ΜΑΡΕΪ ΧΙΛ ΠΛΕΪΣ, το κτίριο όπου στεγάζονται τα νέα κεντρικά
γραφεία και το συνεδριακό κέντρο του Opus Dei, βρίσκεται στον αριθμό
243 της λεωφόρου Λέξινγκτον στην πόλη της Νέας Υόρκης. Με κόστος
που ξεπέρασε τα σαράντα εφτά εκατομμύρια δολάρια και εμβαδόν γύρω
στα σαράντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, ο πύργος αυτός είναι
καλυμμένος με κόκκινα τούβλα και ασβεστόλιθο από την Ιντιάνα.
Σχεδιασμένο από τους Μέι & Πίνσκα, το κτίριο διαθέτει
περισσότερα από εκατό υπνοδωμάτια, έξι τραπεζαρίες, βιβλιοθήκες,
καθιστικά, αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία. Ο δεύτερος, ο όγδοος και
ο δέκατος έκτος όροφος φιλοξενούν παρεκκλήσια διακοσμημένα με
ξύλινα και μαρμάρινα στοιχεία. Στο δέκατο έβδομο όροφο υπάρχουν
αποκλειστικά χώροι διαμονής. Οι άντρες εισέρχονται στο κτίριο από την
κεντρική είσοδο, στη λεωφόρο Λέξινγκτον, ενώ οι γυναίκες μπαίνουν
από έναν πλαϊνό δρόμο. Δεν έχουν καμία δυνατότητα «ακουστικής ή
οπτικής επαφής» με τους άντρες καθʹ όλη τη διάρκεια της παραμονής
τους στο κτίριο.
Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, κλεισμένος στο προσωπικό του άδυτο,
στο διαμέρισμα που βρισκόταν στο ρετιρέ του κτιρίου, ο επίσκοπος
Μανουέλ Αρινθαρόζα είχε ετοιμάσει ένα μικρό ταξιδιωτικό σακίδιο και
είχε φορέσει το παραδοσιακό μαύρο ράσο.
Κανονικά, θα είχε δέσει μια πορφυρή ταινία γύρω από τη μέση του,
όμως απόψε θα ταξίδευε χρησιμοποιώντας τα δημόσια μέσα
συγκοινωνίας και προτιμούσε να μην τραβήξει την προσοχή των
ανθρώπων στο υψηλό του αξίωμα. Μόνο όσοι ήταν ιδιαίτερα
παρατηρητικοί θα πρόσεχαν το χρυσό επισκοπικό δαχτυλίδι των
δεκατεσσάρων καρατίων με τον αμέθυστο και τα μεγάλα διαμάντια, που
έφερε πάνω του, σκαλισμένες στο χέρι, τη μίτρα του επισκόπου και την
ποιμαντορική ράβδο.

Έριξε το σακίδιο στον ώμο του, προσευχήθηκε σιωπηλά και άφησε
το διαμέρισμα του, κατεβαίνοντας στον προθάλαμο, όπου ο οδηγός του
περίμενε για να τον μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Τώρα, επιβιβασμένος σε
ένα από τα αεροσκάφη που εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια με
προορισμό τη Ρώμη, ο Αρινθαρόζα κοιτούσε αφηρημένος το σκοτεινό
Ατλαντικό.
Ο ήλιος είχε ήδη δύσει, όμως ο επίσκοπος ήξερε ότι το δικό του
άστρο ήταν έτοιμο να ανατείλει. Απόψε η μάχη θα κερδηθεί, σκέφτηκε,
μην μπορώντας ακόμα να πιστέψει ότι μόλις λίγους μήνες πριν ένιωθε
ανυπεράσπιστος απέναντι στις δυνάμεις εκείνες που απειλούσαν να
καταστρέψουν την αυτοκρατορία του.
Ως γενικός γραμματέας του Opus Dei, ο επίσκοπος Αρινθαρόζα είχε
αφιερώσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του στη διάδοση των
μηνυμάτων του Έργου του θεού, όπως ήταν η μετάφραση της λατινικής
ονομασίας της αδελφότητας.
Η οργάνωση, η οποία είχε ιδρυθεί το 1928 από τον Ισπανό ιερέα
Χοσέ Μαρία Εσκριβά, πρέσβευε την επιστροφή στις παραδοσιακές
καθολικές αξίες και ενθάρρυνε τα μέλη της να κάνουν σημαντικές
θυσίες στην προσωπική τους ζωή προκειμένου να επιτελέσουν το έργο
του Θεού.
Η φιλοσοφία του Opus Dei διαδόθηκε πρώτα στην Ισπανία, πριν
από την άνοδο στην εξουσία του δικτάτορα Φράνκο, όμως μετά το 1934,
οπότε εκδόθηκε το πνευματικό βιβλίο του Χοσέ Μαρία Εσκριβά με τίτλο
Η Οδός, το οποίο περιλάμβανε 999 σημεία διαλογισμού για την εκτέλεση
του έργου του Θεού στην καθημερινή ζωή του καθενός, το μήνυμα του
Ισπανού ιερέα εξαπλώθηκε με θεαματικούς ρυθμούς σε ολόκληρο τον
κόσμο.
Με περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίγραφα του βιβλίου
να κυκλοφορούν πλέον σε σαράντα δύο γλώσσες, το Opus Dei
αποτελούσε πια μια παγκόσμια δύναμη.
Εστίες,
εκπαιδευτικά
κέντρα,
ακόμα
και
πανεπιστήμια
χρηματοδοτούμενα από την οργάνωση υπήρχαν σχεδόν σε κάθε
μεγαλούπολη αυτού του πλανήτη. Το Έργο του Θεού ήταν η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη και οικονομικά ισχυρότερη καθολική οργάνωση στον
κόσμο. Δυστυχώς, όπως είχε διαπιστώσει ο Αρινθαρόζα, σε αυτή την

εποχή του θρησκευτικού κυνισμού, των αιρέσεων και των τηλεοπτικών
ευαγγελιστών ο ολοένα και αυξανόμενος πλούτος και η μεγάλη δύναμη
του Opus Dei είχαν αρχίσει να προκαλούν υποψίες.
«Πολλοί θεωρούν το Opus Dei μια αίρεση που εξαπλώνεται
κάνοντας πλύση εγκεφάλου στους πιστούς της», ανέφεραν συχνά οι
δημοσιογράφοι.
«Άλλοι σας βλέπουν ως μια υπερσυντηρητική καθολική μυστική
οργάνωση. Τι είστε τελικά;»
«το Opus Dei δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο», απαντούσε
καρτερικά ο επίσκοπος.
«Ανήκουμε στην Καθολική Εκκλησία. Είμαστε μια ομάδα
καθολικών οι οποίοι έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα μας να
εφαρμόζουμε την καθολική διδασκαλία όσο περισσότερο μπορούμε στην
καθημερινή μας ζωή».
«Το ʺέργο του Θεούʺ περιλαμβάνει απαραίτητα όρκους αγνότητας,
καταβολή εισφορών και εξιλέωση για τις αμαρτίες με αυτομαστίγωση
και χρήση του κιλικίου;»
«Περιγράφετε ένα μικρό μόνο μέρος των μελών του Opus Dei»,
ήταν η απάντηση του Αρινθαρόζα. «Υπάρχουν πολλά επίπεδα
συμμετοχής. Χιλιάδες οπαδοί μας είναι παντρεμένοι, έχουν οικογένεια
και επιτελούν το έργο του Θεού μέσα στις κοινότητες τους. Άλλοι
επιλέγουν μια ασκητική ζωή μέσα στις μοναστικές εστίες μας. Οι
επιλογές αυτές είναι προσωπικές, όμως όλοι όσοι συμμετέχουν στο Opus
Dei μοιράζονται την επιθυμία της βελτίωσης του κόσμου μας μέσα από
την επιτέλεση του έργου του Θεούʺ. Αναμφίβολα κάτι τέτοιο αποτελεί
ευγενή επιδίωξη...»
Η έκκληση στη λογική όμως σπάνια έφερνε αποτέλεσμα. Τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης είχαν ανέκαθεν μια ακόρεστη όρεξη για σκάνδαλα,
και το Opus Dei, όπως οι περισσότερες μεγάλες οργανώσεις, είχε την
ατυχία να υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη του και ορισμένες ψυχές που
είχαν χάσει το δρόμο τους, ρίχνοντας τη σκιά της υποψίας σε ολόκληρη
την οργάνωση. Δυο μήνες πριν μια ομάδα του Opus Dei σε κάποιο
πανεπιστήμιο μιας από τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ είχε
συλληφθεί να ναρκώνει τα νέα μέλη με μεσκαλίνη σε μια προσπάθεια να

τα φέρει σε μια κατάσταση ευφορίας την οποία οι νεοφώτιστοι θα
εκλάμβαναν ως θρησκευτική εμπειρία. Ένας άλλος φοιτητής
πανεπιστημίου φορούσε το αγκαθωτό κιλίκιό του για μεγαλύτερο
διάστημα από τις προτεινόμενες δυο ώρες ημερησίως, με αποτέλεσμα να
πάθει μια μόλυνση που παραλίγο να αποδειχτεί μοιραία. Επιπλέον, δεν
είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που ένας απογοητευμένος νεαρός
Βοστονέζος τραπεζίτης είχε αφήσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής
στο Opus Dei λίγο πριν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Αμνοί που έχασαν
το δρόμο τους, σκέφτηκε ο Αρινθαρόζα, νιώθοντας μια τεράστια
συμπόνια για αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά, το χειρότερο από όλα
αυτά τα επεισόδια ήταν η δίκη του κατασκόπου του FBI Ρόμπερτ Χάνσεν,
στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα.
Ο Χάνσεν, εκτός του ότι ήταν σημαίνον μέλος του Opus Dei,
αποδείχτηκε ότι είχε και ασυνήθιστες σεξουαλικές προτιμήσεις. Κατά τη
διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν αποδείξεις ότι είχε τοποθετήσει
κρυφές βιντεοκάμερες στο ίδιο του το υπνοδωμάτιο, ώστε οι φίλοι του να
μπορούν να τον παρακολουθούν όταν έκανε σεξ με τη γυναίκα του.
«Δε θα έλεγα ότι ταιριάζει σε έναν ευσεβή καθολικό τέτοια
συμπεριφορά», παρατήρησε ο δικαστής. Δυστυχώς, όλα αυτά τα
περιστατικά οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας ομάδας πολιτικής
επαγρύπνησης, γνωστής ως Δίκτυο Πληροφόρησης για το Opus Dei
(Opus Dei Awareness Network ODAN).
Η εξαιρετικά δημοφιλής ιστοσελίδα της ομάδας (www.odan.org)
περιείχε τρομακτικές ιστορίες από πρώην μέλη του Opus Dei τα οποία
προειδοποιούσαν για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η συμμετοχή στην
οργάνωση αυτή.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρονταν πλέον στο Έργο του
Θεού χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις «Η μαφία του Θεού» και «Η
παραθρησκευτική οργάνωση του Χριστού».
Φοβόμαστε αυτό που δεν κατανοούμε, σκέφτηκε ο Αρινθαρόζα.
Αναρωτιόταν αν οι επικριτές της οργάνωσης είχαν την παραμικρή ιδέα
πόσοι άνθρωποι είχαν δει τη ζωή τους να αποκτά νέο νόημα μέσα από το
Opus Dei, το οποίο απολάμβανε της πλήρους αποδοχής και της ευλογίας
του Βατικανού.

Το Opus Dei χαίρει της προτιμήσεως του ίδιου του Πάπα. Πρόσφατα
όμως το Έργο του Θεού είχε βρεθεί υπό την απειλή μιας δύναμης
ασύγκριτα ισχυρότερης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενός
απροσδόκητου εχθρού από τον οποίο ο Αρινθαρόζα δεν ήταν δυνατόν να
κρυφτεί.
Πέντε μήνες πριν η πλάστιγγα της εξουσίας είχε γείρει από την
άλλη πλευρά και ο ίδιος προσπαθούσε ακόμα να συνέλθει από το
χτύπημα.
«Δε συνειδητοποιούν τι είδους πόλεμο έχουν ξεκινήσει», ψιθύρισε
στον εαυτό του ο επίσκοπος χαζεύοντας από το παράθυρο του
αεροπλάνου το σκοτεινό ωκεανό που απλωνόταν από κάτω.
Προς στιγμήν τα μάτια του εστίασαν πιο κοντά, στο είδωλο του
παράξενου προσώπου του πάνω στο τζάμι. Ήταν ένα πρόσωπο σκοτεινό
και στενόμακρο, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό μια επίπεδη και στραβή
μύτη, την οποία είχε σπάσει κάποια γροθιά στην Ισπανία όταν ήταν
ακόμα νεαρός ιεροκήρυκας. Το φυσικό αυτό ελάττωμα δε σήμαινε τίποτα
πια για αυτόν. Τον Αρινθαρόζα ενδιέφερε ο κόσμος της ψυχής, όχι της
σάρκας.
Την ώρα που το αεριωθούμενο περνούσε πάνω από τις
Πορτογαλικές ακτές το κινητό τηλέφωνο στο ράσο του άρχισε να
δονείται χωρίς να βγάζει ήχο.
Παρά τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών που
απαγόρευαν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των
πτήσεων, ο επίσκοπος ήξερε ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα δεν
μπορούσε να το χάσει. Μόνο ένας άνθρωπος είχε αυτό τον αριθμό, ο
άντρας που είχε στείλει ταχυδρομικώς το τηλέφωνο αυτό στον
Αρινθαρόζα. Γεμάτος προσμονή, ο επίσκοπος απάντησε χαμηλόφωνα.
«Ναι;»
«Ο Σίλας εντόπισε το σφηνόλιθο», είπε ο άντρας που του
τηλεφωνούσε.
«Βρίσκεται
Σουλπικίου».
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Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα χαμογέλασε.
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«Τότε, είμαστε κοντά». «Μπορούμε να τον πάρουμε στην κατοχή
μας αμέσως. Θα χρειαστεί όμως να αξιοποιήσουμε την επιρροή σας».
«Φυσικά. Τι πρέπει να κάνω;»
Όταν ο Αρινθαρόζα έκλεισε το τηλέφωνο, η καρδιά του χτυπούσε
δυνατά. Έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο απέραντο κενό της νύχτας,
νιώθοντας σαν νάνος μπροστά στην αλυσίδα των γεγονότων που είχε
θέσει σε κίνηση.
Οχτακόσια χιλιόμετρα μακριά ο αλμπίνος που άκουγε στο όνομα
Σίλας στεκόταν πάνω από μια μικρή λεκάνη με νερό και ξέπλενε το αίμα
από την πλάτη του, παρατηρώντας τα κόκκινα σχέδια που
σχηματίζονταν στην επιφάνεια του.
«Ραντιείς με ύσσώττω, και καθαρισθήσομαι», προσευχήθηκε,
απαγγέλλοντας αποσπάσματα από τους Ψαλμούς, «πλυνεις με, και ύπερ
χιόνα λευκανθήσομαι». *
Ο Σίλας αισθανόταν μια σχεδόν ερωτική προσμονή, την οποία δεν
είχε νιώσει από τότε που είχε αλλάξει ζωή. Αυτό του προκάλεσε έκπληξη
και ταυτόχρονα έξαψη.
Εδώ και δέκα χρόνια ακολουθούσε την Οδό, εξαγνίζοντας τον εαυτό
του από τις αμαρτίες, χτίζοντας από την αρχή τη ζωή του, διαγράφοντας
τη βία που κυριαρχούσε στο παρελθόν του.
Αυτό το βράδυ όμως όλα αυτά είχαν επιστρέψει, κατακλύζοντας
τον σαν χείμαρρος.
Το μίσος που είχε αγωνιστεί τόσο σκληρά για να θάψει είχε
αναδυθεί ξανά. Τον είχε τρομάξει το πόσο γρήγορα είχε βγει στην
επιφάνεια το παρελθόν του... Και μαζί του, φυσικά, είχαν επιστρέψει και
οι ικανότητες του. Κάπως σκουριασμένες, αλλά χρήσιμες.
Το μήνυμα του Ιησού είναι ένα μήνυμα ειρήνης, μη βίας, αγάπης.
Αυτό ήταν το μάθημα που είχε διδαχτεί από την αρχή ο Σίλας, ένα
μάθημα που είχε γραφτεί στην καρδιά του. Κι όμως, ήταν ακριβώς το
νόημα αυτού του μηνύματος που οι εχθροί του Χριστού απειλούσαν να
Ψαλμοί, 50 (51): 9, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση των Ο', Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή»,
Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
*

καταστέψουν. Εκείνοι που απειλούν το Θεό με βία θα γνωρίσουν τη βία.
Οριστικά και αμετάκλητα.
Επί δύο χιλιετίες οι χριστιανοί στρατιώτες είχαν υπερασπιστεί την
πίστη τους ενάντια σε εκείνους που επιχείρησαν να την εκριζώσουν.
Αυτό το βράδυ ο Σίλας είχε κληθεί να πάρει μέρος στη μάχη. Αφού
σφούγγιξε τις πληγές του, φόρεσε το μανδύα με την κουκούλα. Το ρούχο
έφτανε μέχρι τους αστραγάλους του. Ήταν λιτό, φτιαγμένο από σκούρο
μαλλί, τονίζοντας έτσι τη λευκότητα της επιδερμίδας και των μαλλιών
του.
Σφίγγοντας την τριχιά γύρω από τη μέση του, τράβηξε την
κουκούλα και κάλυψε το κεφάλι του, επιτρέποντας στα μάτια του να
θαυμάσουν για λίγο το είδωλο του στον καθρέφτη. Τα γρανάζια έχουν
τεθεί σε κίνηση.

6
ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ με κάποια δυσκολία να περάσει κάτω
από την πόρτα ασφαλείας, ο Ρόμπερτ Λάνγκντον στεκόταν τώρα λίγο
πιο πέρα από την είσοδο της Μεγάλης Στοάς. Μπροστά του ανοιγόταν
ένα μακρύ και βαθύ σκοτεινό φαράγγι. Και από τις δύο πλευρές της
στοάς υψώνονταν πανύψηλοι ογκώδεις τοίχοι, οι οποίοι χάνονταν στο
σκοτάδι που επικρατούσε πιο ψηλά. Η κοκκινωπή λάμψη των νυχτερινών
φώτων ανέβαινε προς τα πάνω, τυλίγοντας σε ένα αφύσικο θαμπό φως
μια εκπληκτική συλλογή έργων των Ντα Βίντσι, Τιτσιάνο και Καραβάτζιο
τα οποία ήταν στερεωμένα με ειδικά καλώδια που κρέμονταν από την
οροφή. Νεκρές φύσεις, θρησκευτικές σκηνές και τοπία συνόδευαν
πορτρέτα ευγενών και πολιτικών.
Παρότι η Μεγάλη Στοά φιλοξενούσε τα πιο φημισμένα από τα έργα
ιταλικής τέχνης της συλλογής του Λούβρου, πολλοί επισκέπτες
θεωρούσαν στην πραγματικότητα ότι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που
είχε να προσφέρει η πτέρυγα ήταν το διάσημο παρκέ δάπεδο της.
Αποτελούμενο από διαγώνια τοποθετημένες δρύινες σανίδες, που
σχημάτιζαν ένα μοναδικό γεωμετρικό σχέδιο, το δάπεδο προκαλούσε μια
οπτική παραίσθηση, δίνοντας στους επισκέπτες την αίσθηση ότι

αιωρούνταν μέσα στο χώρο, κινούμενοι πάνω σε μια πολυδιάστατη
επιφάνεια που άλλαζε σε κάθε τους βήμα.
Καθώς το βλέμμα του Λάνγκντον προσπαθούσε να ακολουθήσει το
σχέδιο του δαπέδου, τα μάτια του σταμάτησαν απότομα πάνω σε ένα
απρόσμενο αντικείμενο που βρισκόταν πεσμένο σε απόσταση λίγων
μέτρων στα αριστερά του, κυκλωμένο από αστυνομική ταινία. Γύρισε
απότομα προς τον Φασέ.
«Ο πίνακας στο δάπεδο... είναι του Καραβάτζιο;»
Ο αστυνόμος έγνεψε καταφατικά χωρίς καν να κοιτάξει.
Ο πίνακας, αν ο Ρόμπερτ δεν έκανε λάθος στους πρόχειρους
υπολογισμούς του, άξιζε πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια, όμως
βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα σαν άχρηστη αφίσα.
«Τι στο διάβολο κάνει αυτός ο πίνακας στο πάτωμα!»
Ο Φασέ τον κοίταξε αγριεμένος, εμφανώς ασυγκίνητος από το
θέαμα που είχε βγάλει από τα ρούχα του τον Αμερικανό καθηγητή.
«Βρισκόμαστε σε χώρο όπου διαπράχτηκε ένα έγκλημα, κύριε
Λάνγκντον. Δεν έχουμε αγγίξει το παραμικρό.
Ο έφορος ήταν εκείνος που κατέβασε τον πίνακα από τον τοίχο. Με
τον τρόπο αυτό ενεργοποίησε το σύστημα ασφαλείας».
Ο Λάνγκντον γύρισε και κοίταξε τη μεταλλική καγκελόπορτα,
προσπαθώντας να φανταστεί τι είχε συμβεί.
«Ο έφορος δέχτηκε επίθεση στο γραφείο του, κατέφυγε στη Μεγάλη
Στοά και ενεργοποίησε την πόρτα ασφαλείας κατεβάζοντας εκείνο τον
πίνακα από τον τοίχο. Η καγκελόπορτα έπεσε αυτόματα, σφραγίζοντας
την είσοδο. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο πρόσβασης στο χώρο».
Ο Λάνγκντον ένιωθε μπερδεμένος.
«Δηλαδή ο έφορος κατόρθωσε να εγκλωβίσει το άτομο που του
επιτέθηκε μέσα στη Μεγάλη Στοά;»
Ο Φασέ έγνεψε αρνητικά.
«Η πόρτα ασφαλείας εμπόδισε το δράστη να φτάσει στον Σονιέρ. Ο
δολοφόνος βρέθηκε κλειδωμένος απέξω, στο διάδρομο, και πυροβόλησε
τον έφορο πίσω από αυτή την πύλη». Ο αστυνόμος έδειξε προς το σημείο

όπου μια πορτοκαλιά ετικέτα κρεμόταν από τις κιγκλίδες της πόρτας
κάτω από την οποία μόλις είχαν περάσει.
«Η Σήμανση εντόπισε ίχνη πυρίτιδας από το όπλο. Ο δράστης
πυροβόλησε ανάμεσα από τα κάγκελα. Ο Σονιέρ πέθανε εδώ μέσα
μόνος».
Ο Λάνγκντον έφερε στο μυαλό του τη φωτογραφία του νεκρού
Σονιέρ.
Μου είπαν ότι ο ίδιος έκανε ό,τι έκανε στον εαυτό του... Έστρεψε το
βλέμμα του στην τεράστια στοά που εκτεινόταν μπροστά τους.
«Και που βρίσκεται το πτώμα;»
Ο Φασέ διόρθωσε την καρφίτσα του και άρχισε να περπατάει.
«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, η Μεγάλη Στοά έχει αρκετά μεγάλο
μήκος».
Το ακριβές μήκος της, αν δεν τον απατούσε η μνήμη του, ήταν
τετρακόσια εξήντα μέτρα, όσο το μήκος τριών Μνημείων του
Ουάσινγκτον τοποθετημένα το ένα πίσω από το άλλο.
Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το πλάτος της στοάς, μέσα στην
οποία θα μπορούσαν άνετα να χωρέσουν δύο επιβατηγά τρένα το ένα
πλάι στο άλλο.
Στο μέσο της γαλαρίας ήταν τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις
διάφορα αγάλματα ή κολοσσιαίες πορσελάνινες υδρίες, αντικείμενα που
χρησίμευαν ως καλόγουστα διαχωριστικά, αναγκάζοντας την πομπή των
επισκεπτών να κινηθεί πρώτα κατά μήκος του ενός τοίχου, πριν περάσει
από την άλλη πλευρά για να θαυμάσει τα έργα που ήταν κρεμασμένα
στον άλλο.
Ο Φασέ είχε βυθιστεί ξανά σε σιωπή. Προχωρούσε με ζωηρό,
γρήγορο βήμα στη δεξιά πλευρά της στοάς με το βλέμμα του καρφωμένο
ευθεία μπροστά.
Ο Λάνγκντον ένιωθε ότι συμπεριφερόταν με απαράδεκτη ασέβεια
περνώντας μπροστά από τόσα αριστουργήματα χωρίς να σταματήσει για
να ρίξει έστω μια ματιά. Όχι ότι θα μπορούσα να δω κάτι με τέτοιο
φωτισμό, σκέφτηκε.

Τα θαμπά κόκκινα φώτα, δυστυχώς, έφεραν στη μνήμη του σκηνές
από την πρόσφατη εμπειρία του με τέτοιου είδους ειδικό φωτισμό μέσα
στα Μυστικά Αρχεία του Βατικανού.
Ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο βράδυ που έκανε έναν τέτοιο
ανησυχητικό παραλληλισμό με εκείνη την περιπέτεια στη Ρώμη, όταν
είχε βρεθεί ένα βήμα από το θάνατο.
Το μυαλό του στράφηκε ξανά στη Βιτόρια. Είχε πολύ καιρό να τη δει
στα όνειρα του. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το ταξίδι στη Ρώμη είχε
γίνει μόλις ένα χρόνο πριν. Του φαινόταν ότι είχαν περάσει δεκαετίες.
Όλα αυτά είχαν συμβεί σε μια άλλη ζωη.
Η τελευταία φορά που είχε λάβει νέα από τη Βιτόρια ήταν το
Δεκέμβριο, όταν του είχε στείλει μια κάρτα όπου του έγραφε ότι
κατευθυνόταν προς τη Θάλασσα της Ιάβας προκειμένου να συνεχίσει την
έρευνά της πάνω στην αλληλεξάρτηση των ειδών.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση σκόπευε να κάνει χρήση δορυφόρων
προκειμένου να παρακολουθήσει τη μετανάστευση των πάντα. *
Ο Λάνγκντον δεν είχε ποτέ την αυταπάτη ότι μια γυναίκα σαν τη
Βιτόρια Βέτρα θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένη ζώντας μαζί του σε
κάποια πανεπιστημιούπολη, όμως η συνάντηση τους στη Ρώμη είχε
εγείρει μέσα του συναισθήματα τα οποία δεν είχε φανταστεί ποτέ του ότι
θα μπορούσε να έχει.
Η αγάπη του για την εργένικη ζωή και για τις απλές ελευθερίες που
του εξασφάλιζε είχε κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας τη θέση της σε
ένα απρόσμενο κενό, που έμοιαζε να έχει μεγαλώσει κατά τη διάρκεια
του τελευταίου χρόνου.
Συνέχισαν να περπατάνε με γοργό βήμα, όμως ο Λάνγκντον
εξακολουθούσε να μη βλέπει κάποιο πτώμα.
«Ο Ζακ Σονιέρ έφτασε τόσο μακριά;»

Ψάρια της οικογένειας των μοβουλιδών. Οφείλουν το όνομα τους στα δυο πολύ
αναπτυγμένα θωρακικά πτερύγια, που δίνουν εντύπωση μανδύα (από το λατινικό
mantellum, που σημαίνει «μανδύας»). (Σ.τ.Μ.)
*

«Ο κύριος Σονιέρ υπέστη τραύμα από σφαίρα στο στομάχι του. Ο
θάνατος του ήταν αργός. Το ψυχορράγημά του ίσως να διήρκεσε
περισσότερο από δεκαπέντε ή και είκοσι λεπτά. Προφανώς ήταν
άνθρωπος με τεράστια εσωτερική δύναμη».
Ο Αμερικανός γύρισε προς το μέρος του σοκαρισμένος.
«Οι δυνάμεις ασφαλείας χρειάστηκαν ένα τέταρτο για να φτάσουν
εδώ;»
«Φυσικά όχι! Η ασφάλεια του Λούβρου αντέδρασε άμεσα όταν
άκουσε το συναγερμό και βρήκε τη Μεγάλη Στοά σφραγισμένη. Πίσω
από την πόρτα μπορούσαν να ακούσουν κάποιον να κινείται στην άλλη
άκρη του διαδρόμου, όμως δεν μπορούσαν να δουν ποιος ήταν. Φώναξαν,
αλλά δεν πήραν απάντηση. Υποθέτοντας ότι δε θα μπορούσε να είναι
κανείς άλλος από το φιλόδοξο διαρρήκτη, ακολούθησαν το πρωτόκολλο
και κάλεσαν τη Δικαστική Αστυνομία.
Μας πήρε δεκαπέντε λεπτά να λάβουμε θέσεις. Όταν φτάσαμε,
σηκώσαμε την καγκελόπορτα τόσο ώστε να χωράμε να περάσουμε από
κάτω και έστειλα μέσα δώδεκα οπλισμένους πράκτορες. Ερεύνησαν
εξονυχιστικά ολόκληρη τη στοά, προκειμένου να μην αφήσουν κανένα
περιθώριο διαφυγής στον εισβολέα».
«Και;...»
«Δε βρήκαν κανέναν. Μόνο...» ‐έδειξε λίγο πιο κάτω στο
διάδρομο«...αυτόν».
Ο Λάνγκντον σήκωσε το βλέμμα του και ακολούθησε το
προτεταμένο δάχτυλο του Φασέ. Στην αρχή τού φάνηκε ότι ο αστυνόμος
έδειχνε κάποιο μεγάλο μαρμάρινο άγαλμα στο μέσο του διαδρόμου, όταν
όμως προχώρησαν παρακάτω μπόρεσε να δει και πίσω από το άγαλμα.
Περίπου τριάντα μέτρα πιο κάτω ένας μοναχικός προβολέας
τοποθετημένος σε μια φορητή βάση έριχνε το φως του στο πάτωμα,
δημιουργώντας μια νησίδα λευκού φωτός μέσα στο θολό κόκκινο ωκεανό
του ειδικού φωτισμού της Μεγάλης Στοάς. Στο κέντρο της φωτεινής
δέσμης, σαν ένα έντομο κάτω από μικροσκόπιο, το πτώμα του εφόρου
κείτονταν γυμνό στο ξύλινο δάπεδο.
«Έχετε ήδη δει τη φωτογραφία», είπε ο Φασέ, «επομένως η σκηνή δε
θα πρέπει να σας εκπλήξει».

Ο Λάνγκντον ένιωσε ένα παγωμένο ρίγος μόλις πλησίασαν το
πτώμα. Βρισκόταν μπροστά σε μια από τις πιο αλλόκοτες εικόνες που
είχε δει στη ζωή του. Το κάτωχρο πτώμα του Ζακ Σονιέρ κείτονταν πάνω
στο ξύλινο δάπεδο ακριβώς όπως είχε αποτυπωθεί στη φωτογραφία.
Καθώς ο Λάνγκντον στεκόταν πάνω από το γυμνό σώμα,
μισοκλείνοντας τα μάτια του για να τα προστατέψει από το έντονο φως,
θυμήθηκε έκπληκτος ότι ο Σονιέρ είχε περάσει τα τελευταία λεπτά της
ζωής του τοποθετώντας τον ίδιο του τον εαυτό σε αυτή την παράξενη
στάση.
Ο έφορος έδειχνε εξαιρετικά γυμνασμένος για άνθρωπο της
ηλικίας του. Μπορούσε να το δει αυτό γιατί ολόκληρο το σώμα του
βρισκόταν σε κοινή θέα. Είχε αφαιρέσει όλα του τα ρούχα, τα είχε
τοποθετήσει τακτικά στο πάτωμα και είχε ξαπλώσει ανάσκελα στο
κέντρο της πλατιάς γαλαρίας, τέλεια ευθυγραμμισμένος με το διαμήκη
άξονα της.
Τα χέρια και τα πόδια του ήταν τοποθετημένα σε πλήρη έκταση,
σαν ένα παιδί που παριστάνει τον άγγελο, ή μάλλον ‐μια τέτοια εικόνα
ταίριαζε ίσως περισσότερο στην περίπτωσησαν έναν άντρα τον οποίο μια
αόρατη δύναμη τραβάει από τα τέσσερα άκρα προς αντίθετες
κατευθύνσεις, προσπαθώντας να τον διαμελίσει.
Ακριβώς κάτω από το θώρακα του Σονιέρ μια ματωμένη
μουντζούρα φανέρωνε το σημείο όπου η σφαίρα είχε διαπεράσει τη
σάρκα του.
Το τραύμα ήταν απροσδόκητα μικρό, ενώ το λιγοστό μαυρισμένο
αίμα που είχε τρέξει σχημάτιζε μόλις μια μικρή κηλίδα. Ο αριστερός
δείκτης του Σονιέρ ήταν επίσης ματωμένος, έχοντας βουτηχτεί μέσα στην
πληγή προκειμένου να δημιουργήσει την πιο ανατριχιαστική
λεπτομέρεια του μακάβριου σκηνικού:
Χρησιμοποιώντας το ίδιο του το αίμα για μελάνι και τη γυμνή
κοιλιά του για καμβά, ο έφορος είχε σχεδιάσει ένα απλό σύμβολο πάνω
στο σώμα του, πέντε ευθείες γραμμές που τέμνονταν σχηματίζοντας ένα
πεντάκτινο αστέρι. Η πεντάλφα.
Το ματωμένο αστέρι, με κέντρο τον αφαλό του Σονιέρ, έδινε στο
πτώμα μια έντονα απόκοσμη αύρα.

Η φωτογραφία που είχε δει ο Λάνγκντον ήταν ανατριχιαστική,
όμως τώρα, βλέποντας τη σκηνή με τα ίδια του τα μάτια, ένιωθε ολοένα
και μεγαλύτερη ταραχή. Αυτό το πράγμα το έκανε ο ίδιος στον εαυτό του.
«Κύριε Λάνγκντον;»
Τα σκούρα μάτια του Φασέ είχαν εστιάσει και πάλι πάνω του.
«Πρόκειται για μια πεντάλφα», είπε ο Αμερικανός καθηγητής, με
τη φωνή του να αντηχεί παράξενα μέσα στον τεράστιο χώρο. «Είναι ένα
από τα παλαιότερα σύμβολα πάνω στη Γη. Χρησιμοποιούνταν
περισσότερα από τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν από τη γέννηση του
Χριστού».
«Και τι σημαίνει;»
Ο Λάνγκντον πάντοτε δίσταζε όταν του έκαναν αυτή την ερώτηση.
Το να πει σε κάποιον τι «σήμαινε» το τάδε σύμβολο ήταν σαν να του
υπαγόρευε πώς έπρεπε να νιώθει ακούγοντας ένα τραγούδι... Το νόημα
ήταν διαφορετικό για τον καθένα. Η λευκή κουκούλα της Κου‐Κλουξ‐
Κλαν έφερνε στο νου εικόνες μίσους και ρατσισμού στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όμως η ίδια ακριβώς στολή ήταν σύμβολο θρησκευτικής
πίστης στην Ισπανία.
«Τα σύμβολα έχουν διαφορετικό νόημα σε διαφορετικούς χώρους»,
απάντησε τελικά.
«Κατά κύριο λόγο, η πεντάλφα είναι ένα παγανιστικό θρησκευτικό
σύμβολο».
Ο Φασέ έγνεψε καταφατικά.
«Λατρεία του Σατανά».
«Όχι», τον διόρθωσε ο Λάνγκντον, συνειδητοποιώντας την ίδια
στιγμή ότι έπρεπε να είχε διαλέξει προσεκτικότερα τις λέξεις που είχε
χρησιμοποιήσει. Στη σύγχρονη εποχή ο όρος «παγανισμός» είχε καταστεί
συνώνυμος με τη λατρεία του Διαβόλου, μια τεράστια παρερμηνεία.
Οι ρίζες της λέξης στην πραγματικότητα έπρεπε να αναζητηθούν
στο λατινικό όρο paganus, που σήμαινε τον κάτοικο της εξοχής. Οι
«παγανιστές» ήταν στην κυριολεξία άνθρωποι που ζούσαν στην επαρχία
και δεν είχαν προσηλυτιστεί στις νέες θρησκείες, αλλά παρέμεναν
προσηλωμένοι στις παλιές πρακτικές της λατρείας της φύσης. Μάλιστα,

ο φόβος της εκκλησίας απέναντι σε εκείνους που ζούσαν στα αγροτικά
χωριά ήταν τόσο μεγάλος, ώστε στην αγγλική, που είναι μια λατινογενής
γλώσσα, η λέξη villain, που κάποτε είχε την εντελώς αθώα σημασία του
«χωρικού», να καταλήξει να σημαίνει το διεφθαρμένο άνθρωπο ή και τον
κακοποιό.
«Η πεντάλφα», διευκρίνισε ο Λάνγκντον, «είναι ένα προχριστιανικό
σύμβολο το οποίο συνδέεται με τη λατρεία της φύσης. Οι αρχαίοι
φαντάζονταν ότι ο κόσμος τους ήταν μια σύνθεση δυο μερών, του
αρσενικού και του θηλυκού. Οι θεοί και οι θεές τους φρόντιζαν να
διατηρείται μια ισορροπία δυνάμεων. Γιν και γιανγκ. Όταν το αρσενικό
και το θηλυκό στοιχείο ισορροπούσαν, επικρατούσε αρμονία στον κόσμο.
Όταν δεν ισορροπούσαν, δημιουργούνταν χάος».
Ο Αμερικανός καθηγητής έγνεψε προς το στομάχι του Σονιέρ.
«Αυτή η πεντάλφα συμβολίζει το θηλυκό μισό όλων των
πραγμάτων. Πρόκειται για μια σύλληψη την οποία οι μελετητές της
θρησκευτικής ιστορίας ονομάζουν ʺιερό θηλυκόʺ ή ʺΜεγάλη θεάʺ. Ο
Σονιέρ πρέπει να το γνώριζε αυτό καλύτερα από κάθε άλλον».
«Ο Σονιέρ σχεδίασε το σύμβολο μιας γυναικείας θεότητας στο
στομάχι του;»
Ο Λάνγκντον όφειλε να παραδεχτεί ότι και σε εκείνον φαινόταν
παράξενο.
«Υπό την πιο στενή ερμηνεία της, η πεντάλφα συμβολίζει την
Αφροδίτη, τη θεά της θηλυκής σαρκικής αγάπης και της ομορφιάς».
Ο Φασέ κοίταξε το γυμνό άντρα και ρουθούνισε εκνευρισμένος.
«Οι πρώτες θρησκείες στηρίζονταν στη θεϊκή τάξη της φύσης. Η
θεά Αφροδίτη και ο ομώνυμος πλανήτης ήταν ένα και το αυτό. Η θεά είχε
μια θέση στο νυχτερινό ουρανό και ήταν γνωστή με πολλά ονόματα:
Αφροδίτη, Ιστάρ, Αστάρτη... Όλες αυτές ήταν ισχυρές θηλυκές θεότητες
που συνδέονταν με τη φύση και με τη Μητέρα Γη».
Ο Φασέ φαινόταν ακόμα πιο προβληματισμένος τώρα, σαν να
προτιμούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με την περίπτωση της λατρείας του
Διαβόλου παρά με πράγματα σαν αυτά για τα οποία άκουγε τώρα.

Ο Λάνγκντον αποφάσισε να μην αποκαλύψει στον αστυνόμο το πιο
εντυπωσιακό από τα στοιχεία γύρω από την πεντάλφα: τη γεωμετρική
προέλευση της σχέσης της με την Αφροδίτη.
Νεαρός φοιτητής ακόμα, ο Ρόμπερτ είχε μείνει έκπληκτος όταν
πληροφορήθηκε στο μάθημα της αστρονομίας ότι ο πλανήτης Αφροδίτη
διέγραφε ένα σχήμα τέλειας πεντάλφα πάνω στον ελλειπτικό ουρανό
κάθε οχτώ χρόνια.
Οι αρχαίοι εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ όταν παρατήρησαν αυτό
το φαινόμενο, ώστε η Αφροδίτη και η πεντάλφα της έγιναν τα σύμβολα
της τελειότητας, της ομορφιάς και της κυκλικής φύσης της σεξουαλικής
αγάπης.
Ως φόρο τιμής στη μαγεία της Αφροδίτης, οι Έλληνες
χρησιμοποίησαν τον κύκλο της στη διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων τους. Στη σημερινή εποχή ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι οι
σύγχρονες ολυμπιάδες διατηρούν αυτή την παράδοση, εναρμονιζόμενες
με τα ημικύκλια της Αφροδίτης.
Ακόμα λιγότεροι ξέρουν ότι το πεντάκτινο αστέρι παραλίγο να
γίνει το επίσημο ολυμπιακό έμβλημα, όμως την τελευταία στιγμή
πραγματοποιήθηκε μια αλλαγή και οι πέντε ακτίνες αντικαταστάθηκαν
από τους πέντε κύκλους που τέμνονται, προκειμένου να αποδοθεί
καλύτερα το πνεύμα της πανανθρώπινης συμμετοχής και της αρμονίας.
«Κύριε Λάνγκντον», είπε ο Φασέ απότομα, «προφανώς η πεντάλφα
πρέπει να σχετίζεται και με το Διάβολο. Οι αμερικανικές ταινίες τρόμου
το έχουν καταστήσει αυτό απόλυτα σαφές».
Ο καθηγητής θρησκευτικής εικονολογίας συνοφρυώθηκε. Το αιώνιο
Χόλιγουντ! Το πεντάκτινο αστέρι αποτελούσε πλέον κλισέ στις ταινίες με
διαβολικούς δολοφόνους κατά συρροή, σχεδιασμένο συνήθως στον τοίχο
του διαμερίσματος κάποιου σατανιστή παρέα με άλλα υποτιθέμενα
δαιμονικά σύμβολα. Ο Λάνγκντον εκνευριζόταν κάθε φορά που έβλεπε
το σύμβολο σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Η πεντάλφα στην πραγματικότητα
είχε θεϊκή και όχι σατανική καταγωγή.
«Σας διαβεβαιώνω», είπε στο Γάλλο αστυνόμο, «ότι, παρά τα όσα
βλέπετε στις ταινίες, η ερμηνεία της πεντάλφα ως δαιμονικού συμβόλου
είναι ιστορικά ανακριβής. Η σωστή σημασία της είναι αυτή που

παραπέμπει στο ιερό θηλυκό στοιχείο, όμως ο συμβολισμός της
αλλοιώθηκε στο πέρασμα των αιώνων. Και μάλιστα, στην περίπτωση
αυτή, μέσα από αιματοχυσία».
«Δεν είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνω...»
Ο Λάνγκντον έριξε μια ματιά στο σταυρό του Φασέ, μην ξέροντας
πώς να διατυπώσει αυτό που ήθελε να πει.
«Η εκκλησία, αστυνόμε... Τα σύμβολα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στο
χρόνο, όμως το νόημα της πεντάλφα αλλοιώθηκε από τη
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κατά τα πρώτα χρόνια της συγκρότησης της.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Βατικανού για την εκρίζωση των
παγανιστικών θρησκειών και για τον προσηλυτισμό των μαζών στο
χριστιανισμό, η εκκλησία οργάνωσε μια εκστρατεία κατά των
παγανιστικών θεών, δίνοντας δαιμονική διάσταση στα σύμβολα τους».
«Συνεχίστε...»
«Κάτι τέτοιο είναι πολύ συνηθισμένο σε περιόδους μεγάλων
αλλαγών», σχολίασε ο Αμερικανός καθηγητής. «Μια νεοεμφανιζόμενη
δύναμη θέτει υπό τον έλεγχο της τα υπάρχοντα σύμβολα και σταδιακά
τα υποβαθμίζει, με τελικό στόχο να λησμονηθεί το νόημα τους. Στη μάχη
ανάμεσα στα παγανιστικά και στα χριστιανικά σύμβολα οι παγανιστές
ηττήθηκαν. Η τρίαινα του Ποσειδώνα βρέθηκε στα χέρια του Διαβόλου,
το μυτερό καπέλο που φορούσαν οι σεβάσμιες ηλικιωμένες γυναίκες
έγινε το σήμα κατατεθέν των μαγισσών και η πεντάλφα της Αφροδίτης
μετατράπηκε σε σύμβολο του Σατανά».
Ο Λάνγκντον έκανε μια παύση.
«Δυστυχώς, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών διαστρέβλωσε με
τη σειρά του το νόημα της πεντάλφα. Σήμερα αποτελεί το κυριότερο
σύμβολο της πολεμικής μας μηχανής. Το σχεδιάζουμε σε όλα τα
μαχητικά αεροσκάφη μας και το τοποθετούμε στα γαλόνια όλων των
στρατηγών μας». Εκεί κατάντησε η θεά της αγάπης και της ομορφιάς.
«Ενδιαφέρον». Ο Φασέ έγνεψε προς το μέρος του πτώματος.
«Και η στάση του σώματος; Τι ερμηνεία δίνετε σε αυτή;»
Ο Λάνγκντον ανασήκωσε τους ώμους του.

«Η στάση απλώς ενισχύει την αναφορά στην πεντάλφα και στο ιερό
θηλυκό στοιχείο».
Η έκφραση του αστυνόμου σκοτείνιασε, καθώς δε φαινόταν να
μπορεί να παρακολουθήσει το σκεπτικό του.
«Με συγχωρείτε;»
«Αναπαραγωγή. Η επανάληψη ενός συμβόλου είναι ο απλούστερος
τρόπος ενίσχυσης του νοήματος του. Ο Ζακ Σονιέρ πήρε τη στάση ενός
πεντάκτινου αστεριού». Μία πεντάλφα είναι καλή, αλλά δύο είναι
καλύτερες.
Τα μάτια του Φασέ ταξίδεψαν πάνω στις πέντε ακτίνες που
σχημάτιζαν τα χέρια, τα πόδια και το κεφάλι του Σονιέ. Πέρασε και πάλι
το χέρι του πάνω στα γυαλιστερά μαλλιά του.
«Ενδιαφέρουσα ανάλυση». Έκανε παύση.
«Όμως γιατί να μείνει γυμνός;» Πρόφερε τη λέξη φανερά
ενοχλημένος, σαν να τον αηδίαζε η θέα ενός γερασμένου, αντρικού
σώματος.
«Γιατί να βγάλει τα ρούχα του;»
Να μια πολύ καλή ερώτηση, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Την ίδια
απορία είχε και ο ίδιος από τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά εκείνη τη
φωτογραφία. Η καλύτερη ερμηνεία που μπορούσε να δώσει ήταν ότι η
γυμνή ανθρώπινη μορφή αποτελούσε μία ακόμα αναφορά στην
Αφροδίτη, τη θεά της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Παρότι ο σύγχρονος
πολιτισμός είχε λησμονήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση της με τη
σωματική ένωση του αρσενικού και του θηλυκού, κάποιος με έφεση στην
ετυμολογία θα μπορούσε να διακρίνει ίχνη της αρχικής σημασίας της
Αφροδίτης στη λέξη «αφροδίσιο».
Ο Ρόμπερτ αποφάσισε να μην προχωρήσει σε τέτοιες αναλύσεις.
«Αστυνόμε Φασέ, προφανώς δεν μπορώ να σας πω γιατί σχεδίασε ο
έφορος του Λούβρου αυτό το σύμβολο πάνω του ή γιατί τοποθέτησε το
σώμα του κατʹ αυτό τον τρόπο, όμως μπορώ να σας πω ότι ένας
άνθρωπος όπως ο Ζακ Σονιέρ θα αντιμετώπιζε την πεντάλφα ως
σύμβολο της θηλυκής θεότητας. Ο συσχετισμός ανάμεσα σε αυτό και

στην έννοια του ιερού θηλυκού είναι ευρέως γνωστός στους κύκλους των
ιστορικών της τέχνης και των μελετητών των συμβόλων».
«Καλώς. Και η χρήση του ίδιου του αίματος του για μελάνι;»
«Προφανώς δεν είχε κάτι άλλο στη διάθεση του για να γράψει».
Ο Φασέ έμεινε σιωπηλός για λίγη ώρα.
«Ξέρετε, προσωπικά πιστεύω ότι χρησιμοποίησε το αίμα του για να
αναγκάσει την αστυνομία να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες».
«Συγνώμη;»
«Κοιτάξτε το αριστερό του χέρι».
Το βλέμμα του Λάνγκντον κατέβηκε κατά μήκος του χλομού
μπράτσου του εφόρου και κατέληξε στην αριστερή του παλάμη, όμως δε
διέκρινε κάτι. Χωρίς να ξέρει τι ακριβώς έψαχνε να βρει, έκανε το γύρο
του πτώματος και γονάτισε δίπλα του. Με έκπληξη διαπίστωσε ότι το
θύμα κρατούσε σφιχτά ένα μεγάλο μαρκαδόρο.
«Ο Σονιέρ τον κρατούσε όταν τον βρήκαμε», είπε ο Φασέ,
αφήνοντας για λίγο τον Λάνγκντον για να προχωρήσει λίγα μέτρα πιο
πέρα, προς ένα τραπεζάκι με ρόδες το οποίο ήταν καλυμμένο με διάφορα
εργαλεία, καλώδια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
«Όπως σας είπα», συνέχισε, ψάχνοντας ταυτόχρονα να βρει κάτι
στο τραπεζάκι, «δεν αγγίξαμε τίποτα. Γνωρίζετε πώς χρησιμοποιείται
αυτός ο μαρκαδόρος;»
Ο Ρόμπερτ έσκυψε περισσότερο για να διακρίνει την ετικέτα του
μαρκαδόρου. STYLO DE LUMIERE NOIRE. Σήκωσε τα μάτια του και
κοίταξε αιφνιδιασμένος τον αστυνόμο.
Τα στιλό μαύρου φωτός ήταν ειδικοί μαρκαδόροι που
χρησιμοποιούνταν από μουσεία, από συντηρητές έργων τέχνης και από
αστυνομικές υπηρεσίες πάταξης της παραχάραξης προκειμένου να
αφήνουν αόρατα σημάδια πάνω σε διάφορα αντικείμενα.
Ο μαρκαδόρος περιείχε ένα μη διαβρωτικό φωσφορίζον μελάνι με
βάση την αιθυλική αλκοόλη, ορατό μόνο με τη χρήση μαύρου φωτός. Στη
σύγχρονη εποχή οι συντηρητές έργων τέχνης στα μουσεία
χρησιμοποιούσαν τέτοιους μαρκαδόρους στις καθημερινές επιθεωρήσεις

τους για να αφήνουν αόρατα σημάδια στις κορνίζες των πινάκων που
χρειάζονταν συντήρηση.
Μόλις ο Λάνγκντον όρθωσε το σώμα του ξανά, ο Φασέ πλησίασε
τον προβολέα και τον έσβησε.
Ξαφνικά ο χώρος βυθίστηκε στο σκοτάδι. Τυφλωμένος προς
στιγμήν, ο Ρόμπερτ ένιωσε το συναίσθημα της ανησυχίας να επιστρέφει.
Η σιλουέτα του Φασέ έκανε την εμφάνιση της περιγεγραμμένη με
μοβ φως.
Ο αστυνόμος πλησίασε κρατώντας μια φορητή πηγή φωτός, που
τον έλουζε δημιουργώντας γύρω του μια απόκοσμη αύρα.
«Όπως ίσως γνωρίζετε», είπε ο αστυνόμος, με τα μάτια του να
φωσφορίζουν αλλόκοτα κάτω από αυτό το μυστήριο φως, «η αστυνομία
χρησιμοποιεί την υπεριώδη ακτινοβολία προκειμένου να ερευνά τους
χώρους όπου διαπράττονται εγκλήματα για κηλίδες αίματος και άλλα
αποδεικτικά στοιχεία. Επομένως μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξη
μας...»
Έστρεψε απότομα το φως πάνω στο πτώμα.
Ο Αμερικανός καθηγητής κοίταξε κάτω.
Σοκαρισμένος από αυτό που είδε, έκανε ένα βήμα πίσω. Η καρδιά
του χτυπούσε δυνατά όση ώρα προσπαθούσε να χωνέψει το αλλόκοτο
θέαμα που παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά του πάνω στο παρκέ
δάπεδο.
Γραμμένα με το αόρατο φωσφορίζον μελάνι, τα τελευταία λόγια
του εφόρου έλαμπαν με ένα απόκοσμο βιολετί φως δίπλα στο πτώμα του.
Με το βλέμμα καρφωμένο στο κείμενο που στραφτάλιζε μες στο σκοτάδι,
ο Λάνγκντον μπορούσε σχεδόν να νιώσει το μυστήριο που κάλυπτε τα
γεγονότα αυτής της νύχτας να πυκνώνει ακόμα περισσότερο. Διάβασε το
μήνυμα ξανά και στράφηκε στον Φασέ.
«Τι στην ευχή σημαίνουν όλα αυτά!» Το παράξενο φως έκανε τα
μάτια του αστυνόμου να φαντάζουν κατάλευκα.
«Αυτή ακριβώς, monsieur, είναι η ερώτηση στην οποία καλείστε να
απαντήσετε».

Λίγα μέτρα πιο πέρα, στον προσωπικό χώρο του Σονιέρ, ο
υπαστυνόμος Κολέ, που είχε στο μεταξύ επιστρέψει στο Λούβρο,
βρισκόταν σκυμμένος πάνω από μια κονσόλα ήχου τοποθετημένη στο
πελώριο γραφείο του εφόρου.
Με εξαίρεση ένα ανατριχιαστικό ανδρείκελο που παρίστανε κάποιο
μεσαιωνικό ιππότη και το οποίο έμοιαζε να τον παρακολουθεί από την
άκρη του γραφείου του Σονιέρ, ο Κολέ αισθανόταν άνετα. Ρύθμισε τα
ακουστικά του και έλεγξε τα επίπεδα εισόδου του σήματος στο σύστημα
εγγραφής του σκληρού δίσκου. Όλα τα συστήματα ήταν εντάξει. Τα
μικρόφωνα λειτουργούσαν άψογα και ο ήχος καταγραφόταν
πεντακάθαρα.
Le moment de verite, σκέφτηκε. Η ώρα της αλήθειας...
Χαμογελώντας, έκλεισε τα μάτια του και βολεύτηκε για να απολαύσει τη
συνέχεια της συζήτησης που διεξαγόταν μέσα στη Μεγάλη Στοά.
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ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ μέσα στην ίδια την Εκκλησία του Αγίου
Σουλπικίου βρισκόταν στο υπερώο του ναού, στα αριστερά της εξέδρας
για τη χορωδία. Ήταν ένα διαμέρισμα δυο δωματίων με πέτρινο πάτωμα
και λιτή επίπλωση, όπου η αδελφή Σαντρίν Μπιέιλ διέμενε για πάνω από
μία δεκαετία. Η μονή που βρισκόταν λίγο πιο πέρα ήταν η επίσημη
κατοικία της ‐αυτό τουλάχιστον έλεγε όταν τη ρωτούσε κανείς‐, όμως
εκείνη προτιμούσε την ησυχία της εκκλησίας και βολευόταν μια χαρά
εκεί με ένα κρεβάτι, ένα τηλέφωνο και ένα πιάτο ζεστό φαγητό.
Ως conservatnce dʹaffaires (δηλαδή, επιστάτρια του ναού), η αδελφή
Σαντρίν ήταν υπεύθυνη για την επίβλεψη όλων των μη θρησκευτικών
υποθέσεων της εκκλησίας: για τη γενική συντήρηση, για την πρόσληψη
βοηθητικού προσωπικού και οδηγών για τους επισκέπτες, για την
ασφάλεια του κτιρίου όταν ήταν κλειστό για το κοινό, για την
παραγγελία προμηθειών, όπως κρασιού και όστιας για τη Θεία
Ευχαριστία.
Απόψε, ενώ κοιμόταν στο μικρό της κρεβάτι, ξύπνησε από το
κουδούνισμα του τηλεφώνου. Κουρασμένα, σήκωσε το ακουστικό,

δηλώνοντας το όνομα της και το όνομα της εκκλησίας. «Soeur Sandrine.
Eglise Saint‐Sulpice».
«Καλησπέρα, αδελφή», είπε ένας άντρας στα γαλλικά. Η αδελφή
Σαντρίν ανακάθισε. Τι ώρα είναι; Παρότι αναγνώρισε τη φωνή του
προϊσταμένου της, στα δεκαπέντε χρόνια που τον γνώριζε δεν την είχε
ξυπνήσει ούτε μία φορά. Ο αβάς ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος
και επέστρεφε στο σπίτι του για να κοιμηθεί αμέσως μετά τη Λειτουργία.
«Ζητώ συγνώμη αν σε ξύπνησα, αδελφή», είπε ο αβάς, που
ακουγόταν επίσης αγουροξυπνημένος και ταραγμένος στο τηλέφωνο.
«Έχω μια χάρη να σου ζητήσω. Μόλις δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από
έναν ισχυρό Αμερικανό επίσκοπο. Ισως να τον έχεις ακουστά... Μανουέλ
Αρινθαρόζα;»
«Ο επικεφαλής του Opus Dei;» Φυσικά και τον έχω ακουστά. Ποιος
δεν τον έχει ακουστά στην Καθολική Εκκλησία; Η συντηρητική
οργάνωση του Αρινθαρόζα είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη τα τελευταία
χρόνια. Αυτή η θεαματική ανοδική πορεία ξεκίνησε το 1982, όταν ο
Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Βʹ, εντελώς αναπάντεχα, ανακοίνωσε ότι η
οργάνωση έχαιρε της εύνοιας του, επδοκιμάζοντας επίσημα όλες τις
πρακτικές που εφάρμοζε. Εξαιρετικά ύποπτο ήταν το γεγονός ότι η
αναβάθμιση του Opus Dei πραγματοποιήθηκε την ίδια χρονιά που η
εύπορη οργάνωση λέγεται ότι μετέφερε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο
δολάρια στο Ινστιτούτο Θρησκευτικών Έργων του Βατικανού
(γνωστότερο ως Τράπεζα του Βατικανού), γλιτώνοντας το με την κίνηση
αυτή από την επικείμενη χρεοκοπία του, που θα εξέθετε σοβαρά την
Καθολική Εκκλησία. Προβαίνοντας σε μια δεύτερη κίνηση που
προκάλεσε πολλές απορίες και δυσαρέσκεια, ο Πάπας έθεσε τον ιδρυτή
του Opus Dei σε «τροχιά» αγιοποίησης, συντομεύοντας την περίοδο
αναμονής, που συχνά διαρκούσε και έναν αιώνα, σε είκοσι μόλις χρόνια.
Η αδελφή Σαντρίν έβρισκε ύποπτη την εκτίμηση που άρχισε
ξαφνικά να τρέφει η Ρώμη για το Opus Dei, όμως κανείς δεν μπορούσε να
αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Αγίας Έδρας.
«Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα μου τηλεφώνησε για να ζητήσει μια
χάρη», της είπε ο αβάς, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη νευρικότητα στη
φωνή του. «Ένα από τα μέλη της οργάνωσης του βρίσκεται στο Παρίσι
απόψε...»

Μόλις η αδελφή Σαντρίν άκουσε το παράξενο αίτημα, ένιωσε
εξαιρετικά συγχυσμένη.
«Συγνώμη, μου λέτε ότι αυτός ο επισκέπτης από το Opus Dei δεν
μπορεί να περιμένει μέχρι το πρωί;»
«Φοβάμαι πως όχι. Το αεροπλάνο του αναχωρεί πολύ νωρίς.
Πάντοτε ονειρευόταν να πραγματοποιήσει μια επίσκεψη στον Άγιο
Σουλπικιο».
«Μα η εκκλησία είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα την ημέρα. Οι ακτίνες
του ήλιου όπως περνάνε από την οπή του τρούλου, η σκιά που
προοδευτικά μακραίνει στο δείκτη του ηλιακού ρολογιού, αυτά είναι που
κάνουν μοναδικό τον Άγιο Σουλπίκιο».
«Αδελφή, συμφωνώ, όμως, όπως και να χει, θα το θεωρούσα
προσωπική εκδούλευση αν μπορούσες να τον αφήσεις να δει την
εκκλησία απόψε. Μπορεί να βρίσκεται εκεί... να πούμε στη μία ακριβώς;
Δηλαδή, σε είκοσι λεπτά από τώρα...»
Η αδελφή Σαντρίν συνοφρυώθηκε.
«Φυσικά. Θα ήταν χαρά μου».
Ο αβάς την ευχαρίστησε και έκλεισε το τηλέφωνο.
Απορημένη, η αδελφή Σαντρίν έμεινε για λίγο ακόμα
κουλουριασμένη στη ζεστασιά του κρεβατιού της, προσπαθώντας να
συνέλθει τελείως από τη θολούρα του ύπνου.
Στα εξήντα της χρόνια πλέον, το σώμα της δεν μπορούσε να βγει
από το λήθαργο τόσο γρήγορα όσο στο παρελθόν, αν και το αποψινό
τηλεφώνημα σίγουρα την είχε αναστατώσει. Πάντοτε αισθανόταν άβολα
όταν γινόταν λόγος για το Opus Dei.
Εκτός του ότι η οργάνωση επέμενε να διατηρεί την παμπάλαιη
τελετή του σωματικού εξαγνισμού, οι απόψεις των μελών της για τις
γυναίκες θα μπορούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, να χαρακτηριστούν
μεσαιωνικές. Είχε σοκαριστεί μαθαίνοντας ότι οι γυναίκες μέλη της
οργάνωσης υποχρεώνονταν να καθαρίζουν τις εστίες των αντρών χωρίς
αμοιβή την ώρα που εκείνοι παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία.
Οι γυναίκες κοιμούνταν πάνω στα ξύλινα πατώματα, ενώ οι άντρες
είχαν αχυρένια στρώματα. Επιπλέον, οι γυναίκες αναγκάζονταν να

υπομένουν περισσότερες διαδικασίες σωματικού εξαγνισμού, και αυτό
για να εξιλεωθούν για το προπατορικό αμάρτημα.
Φαίνεται ότι η μπουκιά που δάγκωσε η Εύα από το μήλο της
γνώσης ήταν ένα χρέος που αυτές ήταν καταδικασμένες να πληρώνουν
εις τους αιώνας των αιώνων. Δυστυχώς, ενώ οι περισσότεροι στην
Καθολική Εκκλησία σταδιακά στρέφονταν προς τη σωστή κατεύθυνση
όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, το Opus Dei απειλούσε να
ανακόψει την πρόοδο αυτή.
Όπως και να είχαν τα πράγματα, πάντως, η αδελφή Σαντρίν είχε
λάβει τις εντολές της. Κατέβασε τα πόδια της από το κρεβάτι και
σηκώθηκε όρθια με αργές κινήσεις, νιώθοντας σύγκρυο τη στιγμή που τα
γυμνά της πέλματα ακούμπησαν στις κρύες πέτρες του πατώματος.
Καθώς το παγωμένο ρίγος ανέβαινε και στο υπόλοιπο σώμα της, ένιωσε
ένα αλλόκοτο αίσθημα. Γυναικεία διαίσθηση;
Ως υπηρέτρια του Θεού, η αδελφή Σαντρίν είχε μάθει να βρίσκει τη
γαλήνη στις κατευναστικές φωνές της ίδιας της ψυχής της. Απόψε όμως
αυτές οι φωνές είχαν βουβαθεί, βυθίζοντας τη σε μια σιωπή τόσο
απόλυτη όσο αυτή που επικρατούσε στην άδεια εκκλησία γύρω της.

8
Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ να πάρει τα μάτια του από το
κείμενο που στραφτάλιζε πάνω στο παρκέ δάπεδο. Στην τελευταία του
απόπειρα επικοινωνίας ο Ζακ Σονιέρ είχε αφήσει το πιο αλλόκοτο
αποχαιρετιστήριο μήνυμα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Το
μήνυμα έγραφε:
13-3-2-21-1-1-8-5
Ο, Draconian devil!
Oh, lame saint!

Παρότι ο Λάνγκντον δεν είχε την παραμικρή ιδέα τι θα μπορούσε
να σημαίνει αυτό, κατανοούσε τώρα γιατί ο Φασέ προσπαθούσε να μάθει
αν η πεντάλφα είχε κάποια σχέση με τη λατρεία του Διαβόλου.
Ω δρακόντειε Διάβολε! Ο Σονιέρ είχε αφήσει πίσω του μια
κυριολεκτική αναφορά στο Διάβολο. Εξίσου παράδοξη ήταν και η σειρά
των αριθμών.
«Ένα μέρος του μηνύματος μοιάζει με αριθμητικό κώδικα».
«Ναι», είπε ο Φασέ.
«Οι κρυπτογράφοι μας ήδη προσπαθούν να τον σπάσουν.
Πιστεύουμε ότι οι αριθμοί αυτοί ίσως είναι το κλειδί για την απάντηση
στο ερώτημα ποιος τον σκότωσε. Ίσως να πρόκειται για αναφορά σε
κάποιο τηλεφωνικό νούμερο ή σε κάποιον αριθμό ταυτότητας. Εσείς
διαπιστώνετε κάποιο συμβολικό νόημα σε αυτούς τους αριθμούς;»
Ο Λάνγκντον μελέτησε ξανά τα ψηφία, καταλαβαίνοντας ότι θα
του έπαιρνε ώρες να εντοπίσει κάποιο συμβολικό νόημα. Αν υποτεθεί ότι
ο Σονιέρ είχε καν αυτή την πρόθεση. Στα δικά του μάτια οι αριθμοί
φάνταζαν τυχαίοι. Κατά τις έρευνες του είχε βρεθεί μπροστά σε
ακολουθίες συμβόλων που χρησιμοποιούνταν για να παραπέμψουν
κάπου, όμως τα πάντα σε αυτό το μήνυμα ‐η πεντάλφα, το κείμενο, οι
αριθμοίέμοιαζαν τελείως ασύνδετα μεταξύ τους.
«Ισχυριστήκατε νωρίτερα», είπε ο Φασέ, «ότι οι ενέργειες του Σονιέρ
έγιναν σε μια προσπάθεια να στείλει κάποιο μήνυμα, κάτι σχετικό με τη
λατρεία του ιερού θηλυκού... Πώς θα μπορούσε το συγκεκριμένο κείμενο
να συνδέεται με αυτό;»
Ο Λάνγκντον ήξερε ότι η ερώτηση ήταν ρητορική. Αυτές οι
μυστήριες αράδες προφανώς δεν ταίριαζαν καθόλου με το σενάριο που
είχε αναπτύξει νωρίτερα περί λατρείας κάποιας γυναικείας θεότητας.
Ω δρακόντειε Διάβολε; Ω χωλέ άγιε;
«Το κείμενο μοιάζει να απευθύνει κάποιου είδους κατηγορία», είπε
ο Φασέ. «Δε συμφωνείτε;»
Ο Λάνγκντον προσπάθησε να φανταστεί τα τελευταία λεπτά της
ζωής του εφόρου. Παγιδευμένος, ολομόναχος, με τη γνώση ότι επρόκειτο
σύντομα να πεθάνει... Έμοιαζε λογικό.

«Θα μπορούσε να απευθύνει κάτι σαν κατηγορία εναντίον του
δολοφόνου του, φαντάζομαι».
«Η δουλειά μου, φυσικά, είναι να ανακαλύψω την ταυτότητα αυτού
του ατόμου. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λάνγκντον: Στα
δικά σας μάτια, πέρα από τους αριθμούς, ποιο είναι το πιο παράξενο
στοιχείο αυτού του μηνύματος;»
Το πιο παράξενο; Ένας ετοιμοθάνατος άντρας επιλέγει να
εγκλωβιστεί σε μια πτέρυγα του μουσείου, αποφασίζει να ζωγραφίσει
μια πεντάλφα στο σώμα του και αφήνει μια μυστηριώδη κατηγορία
γραμμένη στο πάτωμα. Τι από όλα αυτά δεν ήταν παράξενο;
«Η λέξη ʺδρακόντειεʺ;» είπε τελικά, πετώντας το πρώτο πράγμα
που του είχε έρθει στο μυαλό. Ο Λάνγκντον ήταν αρκετά σίγουρος ότι
μια αναφορά στον Δράκοντα, τον ανηλεή πολιτικό που έζησε τον έβδομο
αιώνα π.Χ., δεν ήταν και η πιο συνηθισμένη τελευταία σκέψη ενός
ετοιμοθάνατου.
«Το ʺδρακόντειε Διάβολεʺ φαντάζει παράξενη επιλογή από άποψη
λεξιλογίου».
«ʺΔρακόντειεʺ;»
εκνευρισμός τώρα.

Στη

φωνή

του

Φασέ

διακρινόταν

κάποιος

«Οι λεξιλογικές επιλογές του Σονιέρ δε νομίζω ότι είναι το βασικό
μας ζήτημα αυτή τη στιγμή».
Ο Λάνγκντον δεν ήταν βέβαιος τι ακριβώς είχε στο νου του ο Φασέ,
όμως είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι ο Δράκων και ο αστυνόμος θα τα
πήγαιναν μια χαρά μεταξύ τους.
«Ο Σονιέρ ήταν Γάλλος», σχολίασε ο Φασέ. «Ζούσε στο Παρίσι. Κι
όμως επέλεξε να γράψει αυτό το μήνυμα...»
«Στα αγγλικά», συμπλήρωσε ο Λάνγκντον, συνειδητοποιώντας τι
εννοούσε ο αστυνόμος.
Ο Φασέ έγνεψε καταφατικά. «Ακριβώς. Έχετε καμιά ιδέα γιατί
έκανε αυτή την επιλογή;»
Ο Λάνγκντον ήξερε ότι ο Σονιέρ μιλούσε άψογα αγγλικά, όμως δεν
μπορούσε να φανταστεί γιατί είχε επιλέξει να γράψει τις τελευταίες του
λέξεις σε αυτή τη γλώσσα. Ανασήκωσε τους ώμους του σε μια κίνηση

απορίας. Ο Φασέ έγνεψε προς την πεντάλφα πάνω στην κοιλιά του
Σονιέρ.
«Δεν υπάρχει κάποια σχέση με τη λατρεία του Διαβόλου;
Συνεχίζετε να είστε βέβαιος;»
Ο Λάνγκντον είχε πάψει να είναι βέβαιος για οτιδήποτε.
«Τα σύμβολα και το κείμενο δε φαίνεται να ταιριάζουν. Λυπάμαι
που δεν μπορώ να βοηθήσω περισσότερο».
«Ίσως αυτό να φωτίσει λίγο την κατάσταση». Ο Φασέ
απομακρύνθηκε λίγο από το πτώμα και σήκωσε τον προβολέα με το
μαύρο φως, σαρώνοντας αυτή τη φορά με τη δέσμη του ένα μεγαλύτερο
χώρο.
«Και τώρα;»
Έκπληκτος, ο Λάνγκντον διαπίστωσε ότι ένας πρόχειρος κύκλος
φωσφόριζε γύρω από το σώμα του εφόρου. Φαίνεται ότι ο Σονιέρ είχε
ξαπλώσει και με το μαρκαδόρο είχε τραβήξει μια σειρά από καμπύλες
γραμμές γύρω του, κλείνοντας ουσιαστικά τον εαυτό του μέσα σε έναν
κύκλο. Αυτόματα το νόημα έγινε σαφές.
«Ο Βιτρούβιος Άντρας», πρόφερε με κομμένη την ανάσα. Ο Σονιέρ
είχε δημιουργήσει ένα αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος του πιο διάσημου
σκίτσου του Ντα Βίντσι. Θεωρούμενο το ανατομικά ακριβέστερο σχέδιο
της εποχής του, ο Βιτρούβιος Άντρας του Ντα Βίντσι είχε αναχθεί σε
σύγχρονο πολιτιστικό σύμβολο, κάνοντας την εμφάνιση του σε αφίσες,
κύπελλα και μπλουζάκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το περίφημο σκίτσο
αποτελούνταν από έναν τέλειο κύκλο μέσα στον οποίο βρισκόταν ένας
γυμνός άντρας με τα χέρια και τα πόδια σε πλήρη έκταση. Ντα Βίντσι.
Ο Λάνγκντον αναρίγησε. Η σαφήνεια των προθέσεων του Σονιέρ
δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Τις τελευταίες στιγμές της ζωής του ο
έφορος είχε βγάλει τα ρούχα του και είχε τοποθετήσει το σώμα του με
τέτοιον τρόπο ώστε να παραπέμπει ξεκάθαρα στο Βιτρούβιο Άντρα. Το
στοιχείο‐κλειδί που έλειπε ως εκείνη τη στιγμή ήταν ο κύκλος.
Ο κύκλος, θηλυκό σύμβολο προστασίας, σχεδιασμένος γύρω από το
γυμνό σώμα ενός άντρα ολοκλήρωνε το μήνυμα που ήθελε να στείλει ο
Ντα Βίντσι, ένα μήνυμα αρμονίας μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Το

ερώτημα που προέκυπτε όμως τώρα ήταν γιατί να είχε θελήσει ο Σονιέρ
να αναπαραγάγει το περίφημο σκίτσο.
«Κύριε Λάνγκντον», είπε ο Φασέ, «σίγουρα ένας άνθρωπος όπως
εσείς γνωρίζει ότι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε μια τάση προς τις
σκοτεινές τέχνες».
Ο Αμερικανός καθηγητής αιφνιδιάστηκε από τις γνώσεις του Φασέ
πάνω στον Ντα Βίντσι. Πάντως, αυτό σίγουρα εξηγούσε σε μεγάλο
βαθμό τις υποψίες του αστυνόμου περί σατανισπκής λατρείας.
Ο Λεονάρντο ανέκαθεν αποτελούσε ένα δύσκολο θέμα, που
προκαλούσε αμηχανία στους ιστορικούς, ιδίως στο πλαίσιο της
χριστιανικής παράδοσης.
Σίγουρα ήταν ένας εξαιρετικά ιδιοφυής οραματιστής, όμως
ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος που δεν έκρυβε τις ομοφυλοφιλικές του
τάσεις και λάτρευε ανοιχτά τη θεϊκή τάξη στη φύση, στοιχεία που
αυτομάτως τον οδηγούσαν σε μια κατάσταση διαρκούς αμαρτίας
απέναντι στο Θεό. Επιπλέον, οι εκκεντρικότητες του καλλιτέχνη τον
είχαν περιβάλει με μια ομολογουμένως δαιμονική αύρα.
Ο Ντα Βίντσι προχωρούσε στην εκταφή πτωμάτων για να
μελετήσει την ανθρώπινη ανατομία. Κρατούσε μυστηριώδη ημερολόγια
γραμμένα σε μια ακατανόητη κατοπτρική γραφή. Πίστευε ότι διέθετε τη
δύναμη των αλχημιστών να μετατρέπουν το μολύβι σε χρυσό, ενώ
θεωρούσε πως μπορούσε να ξεγελάσει ακόμα και το Θεό δημιουργώντας
ένα ελιξίριο που παρέτεινε τη ζωή. Εξάλλου στις εφευρέσεις του
περιλαμβάνονταν φρικιαστικές, πρωτοφανείς πολεμικές μηχανές και
όργανα βασανιστηρίων.
Η παρανόηση γεννάει τη δυσπιστία, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Ακόμα
και ο τεράστιος όγκος των ανυπέρβλητων έργων χριστιανικής
θρησκευτικής τέχνης που δημιούργησε ο Ντα Βίντσι απλώς ενίσχυσε τις
διαδόσεις για πνευματική υποκρισία του καλλιτέχνη. Έχοντας δεχτεί
εκατοντάδες παραγγελίες και αναθέσεις έργων από το Βατικανό έναντι
αδρότατης αμοιβής, ζωγράφιζε χριστιανικά θέματα όχι για να εκφράσει
την πίστη του αλλά για να χρηματοδοτεί τον πολυτελή τρόπο ζωής που
είχε επιλέξει, αντιμετωπίζοντας το όλο ζήτημα σαν μια έξυπνη
επιχειρηματική επιλογή.

Δυστυχώς, ο Ντα Βίντσι ήταν και ένας μεγάλος φαρσέρ, ένας
άνθρωπος που συχνά διασκέδαζε δαγκώνοντας στα κρυφά το χέρι που
τον τάιζε.
Σε πολλά από τα έργα του ενσωμάτωσε συμβολικά στοιχεία κάθε
άλλο παρά χριστιανικά, ως έμμεση αναφορά στα δικά του πιστεύω και
διακριτικό χλευασμό της εκκλησίας. Ο ίδιος ο Λάνγκντον, μάλιστα, είχε
δώσει κάποτε διάλεξη στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο με τίτλο «Η
μυστική ζωή του Λεονάρντο: Ο παγανιστικός συμβολισμός στη
χριστιανική τέχνη».
«Κατανοώ τον προβληματισμό σας», είπε ο Αμερικανός, «όμως ο
Ντα Βίντσι ποτέ δεν εξάσκησε πραγματικά κάποια σκοτεινή τέχνη. Ήταν
εξαιρετικά πνευματικός άνθρωπος, παρότι βρισκόταν σε διαρκή
σύγκρουση με την εκκλησία». Τη στιγμή που ολοκλήρωνε τη φράση του
μια παράξενη σκέψη γεννήθηκε στο μυαλό του. Έστρεψε ξανά το βλέμμα
του στο μήνυμα που φωσφόριζε στο δάπεδο. Ω, δρακόντειε Διάβολε! Ω
χωλέ άγιε!
«Ναι;...» είπε ο Φασέ.
Ο Λάνγκντον ζύγισε προσεκτικά τις λέξεις του.
«Τώρα μόλις σκεφτόμουν ότι ο Σονιέρ είχε πολλά κοινά στοιχεία με
τον Ντα Βίντσι από άποψη ιδεολογίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός
προβληματισμού όσον αφορά τον εξοβελισμό του ιερού θηλυκούʺ από τη
σύγχρονη θρησκεία. Ίσως μιμούμενος ένα διάσημο σκίτσο του Ντα Βίντσι
ο Σονιέρ να ήθελε απλώς να εκφράσει την ανησυχία που μοιραζόταν με
τον αναγεννησιακό καλλιτέχνη σχετικά με τη δαιμονοποίηση της
γυναικείας θεότητας από τη σύγχρονη εκκλησία».
Το βλέμμα του Φασέ σκλήρυνε.
«Νομίζετε ότι ο Σονιέρ αποκαλεί την εκκλησία ʺκαλό άγιοʺ και
ʺδρακόντειο Διάβολοʺ;» Ο Λάνγκντον όφειλε να παραδεχτεί ότι το
σενάριο ακουγόταν τραβηγμένο, όμως η πεντάλφα έμοιαζε να το
επιβεβαιώνει μέχρι κάποιο σημείο.
«Το μόνο που λέω είναι ότι ο Ζακ Σονιέρ αφιέρωσε τη ζωή του στη
μελέτη της ιστορίας της γυναικείας θεότητας και ότι κανένας δεν έχει
κάνει περισσότερα προκειμένου να ξεχαστεί αυτή η ιστορία από την
Καθολική Εκκλησία. Δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι ο Σονιέρ

ίσως να επέλεξε να εκφράσει
αποχαιρετιστήριο μήνυμα του».

την

απογοήτευση

του

στο

«Απογοήτευση;» επανέλαβε με έμφαση ο Φασέ, με έναν εχθρικό
τόνο στη φωνή του αυτή τη φορά. «Το μήνυμα αυτό δίνει περισσότερο την
αίσθηση της οργής παρά της απογοήτευσης, δε συμφωνείτε;»
Ο Λάνγκντον κόντευε πια να φτάσει στα όρια της υπομονής του.
«Αστυνόμε, με ρωτήσατε τι μου υπαγορεύει το ένστικτο μου σχετικά με
αυτό που προσπαθεί να πει εδώ ο Σονιέρ, και αυτό σας λέω». «Ότι,
δηλαδή, άφησε πίσω του ένα ʺκατηγορώʺ εναντίον της εκκλησίας;»
Το σαγόνι του Φασέ συσπάστηκε, καθώς μιλούσε τώρα με τα δόντια
σφιγμένα.
«Κύριε Λάνγκντον, έχω γνωρίσει καλά το θάνατο μέσα από τη
δουλειά μου, και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι: Όταν ένας άνθρωπος
δολοφονείται από έναν άλλο άνθρωπο, δεν πιστεύω ότι η τελευταία του
σκέψη είναι να κάνει μια δυσνόητη πνευματική δήλωση την οποία κανείς
δε θα μπορέσει να ερμηνεύσει. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος σε αυτή την
κατάσταση σκέφτεται μόνο ένα πράγμα».
Η βραχνή ψιθυριστή φωνή του έσκισε τον αέρα σαν μαχαίρι. «La
vengeance. Εκδίκηση. Πιστεύω ότι ο Σονιέρ άφησε αυτό το μήνυμα για να
μας πει ποιος τον σκότωσε».
Ο Λάνγκντον τον κοιτούσε απορημένος. «Μα αυτό που λέτε δεν
έχει καμία λογική».
«Όχι;»
«Όχι», του πέταξε απότομα, κουρασμένος και εκνευρισμένος.
«Μου είπατε ότι ο Σονιέρ δέχτηκε επίθεση στο γραφείο του από
κάποιον τον οποίο προφανώς είχε προσκαλέσει εκεί».
«Ναι».
«Άρα είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο έφορος γνώριζε το
δράστη».
Ο Φασέ έγνεψε καταφατικά. «Συνεχίστε».
«Επομένως, αν ο Σονιέρ γνώριζε τον άνθρωπο που τον σκότωσε, τι
είδους καταγγελία είναι αυτή;»

Έδειξε προς το πάτωμα. «Αριθμητικοί κώδικες; Χωλοί άγιοι;
Δρακόντειοι Διάβολοι; Πεντάλφες στο στομάχι του; Προς τι τόσο
μυστήριο;»
Ο Φασέ συνοφρυώθηκε, σαν να μην του είχε περάσει μέχρι τότε
αυτή η σκέψη από το μυαλό.
«Έχετε κάποιο δίκιο».
«Δεδομένων των συνθηκών», είπε ο Λάνγκντον, «θα υπέθετα ότι,
αν ο Σονιέρ επιθυμούσε να σας πει ποιος τον σκότωσε, θα έγραφε απλώς
κάποιο όνομα». Την ώρα που ο Ρόμπερτ πρόφερε αυτές τις λέξεις ένα
αυτάρεσκο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του Φασέ, για πρώτη φορά
εκείνη τη νύχτα.
«Ακριβώς», είπε ο αστυνόμος. «Ακριβώς».
Παρακολουθώ το έργο ενός καλλιτέχνη, σκεφτόταν ο Κολέ καθώς
ρύθμιζε την κονσόλα και άκουγε τη φωνή του Φασέ μέσα από τα
ακουστικά.
Ο πράκτορας γνώριζε ότι κάτι τέτοια περιστατικά είχαν οδηγήσει
τον αστυνόμο στην κορυφή της ιεραρχίας της γαλλικής υπηρεσίας
επιβολής του νόμου.
Ο Φασέ θα κάνει αυτό που κανείς άλλος δεν τολμά. Η λεπτή τέχνη
της κολακείας ήταν μια ικανότητα την οποία είχε απολέσει η σύγχρονη
αστυνομία, μια τέχνη που απαιτούσε εξαιρετικό αυτοέλεγχο σε
καταστάσεις υψηλής πίεσης.
Ελάχιστοι άνθρωποι διέθεταν την απαραίτητη ψυχραιμία για να
χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους την τακτική, όμως ο Φασέ έμοιαζε
γεννημένος για να την εφαρμόζει. Η αυτοσυγκράτηση και η υπομονή του
τον έκαναν να θυμίζει περισσότερο ρομπότ παρά άνθρωπο. Το μόνο
συναίσθημα που είχε εκδηλώσει αυτό το βράδυ ο Φασέ ήταν εκείνο της
ακλόνητης αποφασιστικότητας, λες και η σύλληψη του ανθρώπου που
είχε κάνει αυτό το φόνο αποτελούσε για κάποιο λόγο προσωπική του
υπόθεση.
Η ενημέρωση των πρακτόρων από τον αστυνόμο μία ώρα πριν ήταν
ασυνήθιστα σύντομη και γεμάτη σιγουριά.

«Γνωρίζω ποιος δολοφόνησε τον Ζακ Σονιέρ», είχε πει. «Ξέρετε τι
πρέπει να κάνετε. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους απόψε».
Και μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει κανένα λάθος.
Ο Κολέ δε γνώριζε ακόμα τις αποδείξεις στις οποίες στήριζε ο Φασέ
τη βεβαιότητα του για την ενοχή του υπόπτου τους, όμως ήξερε ότι δεν
μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει το ένστικτο του «Ταύρου». Υπήρχαν
φορές που η διαίσθηση του άγγιζε τα όρια του υπερφυσικού.
«Ο Θεός ψιθυρίζει στο αφτί του», είχε επιμείνει κάποιος πράκτορας
έπειτα από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή επίδειξη της έκτης αίσθησης του
αστυνόμου. Ο Κολέ όφειλε να παραδεχτεί ότι, αν υπήρχε Θεός, ο Μπεζί
Φασέ ήταν σίγουρα στη λίστα των αγαπημένων Του τέκνων.
Ο αστυνόμος παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία και
εξομολογούνταν τακτικότατα καμία σχέση με τους υπόλοιπους
αξιωματούχους, που πήγαιναν στην εκκλησία μόνο στις μεγάλες γιορτές,
και αυτό για να κάνουν δημόσιες σχέσεις.
Όταν ο Πάπας είχε επισκεφτεί το Παρίσι πριν από μερικά χρόνια, ο
Φασέ είχε ασκήσει όλη του την επιρροή προκειμένου να του
παραχωρηθεί η τιμή μιας ακρόασης. Η φωτογραφία του αστυνόμου με
τον Πάπα βρισκόταν κρεμασμένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.
«Ο παπικός Ταύρος» ήταν ο άτυπος τίτλος που της είχαν δώσει οι
υπόλοιποι πράκτορες. Ο Κολέ θεωρούσε ειρωνεία της τύχης το γεγονός
ότι μια από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του Φασέ τα τελευταία
χρόνια ήταν η έντονη και ανοιχτή αντίδραση του στο σκάνδαλο
παιδοφιλίας που ξέσπασε στην Καθολική Εκκλησία.
«Αυτοί οι ιερείς θα έπρεπε να κρεμαστούν δύο φορές!» είχε δηλώσει
απερίφραστα. «Μία φορά για τα εγκλήματα τους απέναντι στα παιδιά
και μία φορά επειδή ντρόπιασαν το όνομα της Καθολικής Εκκλησίας».
Ο Κολέ είχε μια αόριστη εντύπωση ότι το δεύτερο σημείο ήταν
εκείνο που εξόργιζε περισσότερο τον Φασέ.
Ο Κολέ βγήκε από το λήθαργο στον οποίο τον είχαν βυθίσει αυτές
οι σκέψεις και έστρεψε την προσοχή του στο φορητό υπολογιστή του, για
να διεκπεραιώσει το δεύτερο μισό του έργου που είχε αναλάβει εδώ αυτό
το βράδυ: τον έλεγχο του Συστήματος Παγκόσμιου Εντοπισμού (Global
Positioning System GPS).

H εικόνα που εμφανιζόταν στην οθόνη έδειχνε ένα λεπτομερές
πλάνο της Πτέρυγας Ντενόν, το οποίο είχαν κατεβάσει από το Γραφείο
Ασφαλείας του Λούβρου.
Σαρώνοντας με το βλέμμα του το λαβύρινθο των αιθουσών και των
διαδρόμων, ο Κολέ εντόπισε αυτό που έψαχνε.
Στο κέντρο της Μεγάλης Στοάς αναβόσβηνε μια μικρή κόκκινη
κουκκίδα.
La marque.
Ο Φασέ σκόπευε να στριμώξει το θύμα του άγρια απόψε. Και σοφά
έπραττε.
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είχε ήδη αποδειχτεί εξαιρετικά ψύχραιμος.
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ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ σίγουρος ότι η συζήτηση του με τον
κύριο Λάνγκντον δε θα διακοπτόταν, ο Μπεζί Φασέ είχε κλείσει το κινητό
του τηλέφωνο. Δυστυχώς, επρόκειτο για ένα ακριβό μοντέλο
εφοδιασμένο με αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα, η οποία, παρά τις ρητές
εντολές του, χρησιμοποιούνταν εκείνη τη στιγμή από κάποιον πράκτορα
του για να επικοινωνήσει μαζί του. «Capitainef» το τηλέφωνο έκανε
παράσιτα σαν να μιλούσε κανείς από ασύρματο. Ο Φασέ έσφιξε τα
δόντια του οργισμένος. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα μπορούσε να
είναι τόσο σημαντικό ώστε ο Κολέ να θέλει να διακόψει αυτή τη
surveillance cachee, τη διακριτική παρακολούθηση, ιδίως σε αυτό το
κρίσιμο σημείο. Γύρισε και κοίταξε ήρεμα τον Λάνγκντον, ζητώντας του
συγνώμη με ένα εκφραστικό βλέμμα.
«Ένα λεπτό, παρακαλώ».
Τράβηξε το τηλέφωνο από τη ζώνη του και πίεσε το πλήκτρο
λειτουργίας του ασυρμάτου.
«Ouif» «Capitaine, un agent du Department de Cryptographw est
arrive».

Ο θυμός του Φασέ εξατμίστηκε. Ένας πράκτορας από τον Τομέα
Κρυπτογραφίας; Παρότι δε θα μπορούσε να έχει φτάσει σε πιο
ακατάλληλη στιγμή, η είδηση ήταν μάλλον καλή. Μόλις ο αστυνόμος
ανακάλυψε το μυστηριώδες μήνυμα του Σονιέρ στο πάτωμα, έστειλε
μέσω υπολογιστή φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος στον
Τομέα Κρυπτογραφίας, ελπίζοντας ότι κάποιος από εκεί θα καταλάβαινε
τι στο διάβολο προσπαθούσε να πει ο έφορος. Η άφιξη του ειδικού
πράκτορα σήμαινε ότι πιθανότατα κάποιος είχε αποκρυπτογραφήσει το
μήνυμα του Σονιέρ.
«Είμαι απασχολημένος αυτή τη στιγμή», απάντησε ο Φασέ,
καθιστώντας σαφές στον υφιστάμενο του με τον τόνο της φωνής του ότι
το είχε παρακάνει παραβαίνοντας τις ρητές εντολές του.
«Ζήτα από τον κρυπτογράφο να περιμένει στο αρχηγείο. Θα του
μιλήσω όταν τελειώσω εδώ».
«Θα της μιλήσετε», τον διόρθωσε η φωνή. «Είναι η πράκτορας
Νεβό».
Ο Φασέ εκνευριζόταν όλο και περισσότερο με αυτό το τηλεφώνημα
κάθε στιγμή που περνούσε.
Η Σοφί Νεβό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της υπηρεσίας. Ο
Φασέ είχε φορτωθεί πριν από δυο χρόνια τη νεαρή Παριζιάνα, η οποία
είχε κάνει σπουδές κρυπτογραφίας στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του γαλλικού Υπουργείου
Δικαιοσύνης να εντάξει μεγαλύτερο αριθμό γυναικών στις αστυνομικές
δυνάμεις.
Οι συνεχιζόμενες απόπειρες του υπουργείου να συμμορφωθεί προς
τα προστάγματα της πολιτικά ορθής συμπεριφοράς, πίστευε ο Φασέ,
εξασθένιζαν το σώμα. Οι γυναίκες όχι μόνο δεν πληρούσαν τις
προδιαγραφές για το έργο των αστυνομικών από άποψη φυσικής
κατασκευής αλλά και αποσπούσαν επικίνδυνα την προσοχή των αντρών
εν ώρα υπηρεσίας.
Δικαιώνοντας τους φόβους του, η Σοφί Νεβό δημιουργούσε πολύ
σοβαρότερο πρόβλημα από τις περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς. Στα
τριάντα δύο της χρόνια, η Νεβό επιδείκνυε μια ακλόνητη
αποφασιστικότητα, που άγγιζε τα όρια της ξεροκεφαλιάς. Έχοντας

ασπαστεί με ενθουσιασμό τις νέες μεθόδους των Βρετανών όσον αφορά
την κρυπτανάλυση, η πράκτορας έθετε διαρκώς σε δοκιμασία τις αντοχές
των βετεράνων Γάλλων ανωτέρων της. Εκείνο όμως που προβλημάτιζε
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον Φασέ ήταν η αναπόδραστη
παγκόσμια αλήθεια ότι σε ένα γραφείο γεμάτο μεσήλικες άντρες μια
γοητευτική νεαρή γυναίκα πάντοτε αποσπά την προσοχή από τη δουλειά
που πρέπει να γίνει.
«Η πράκτορας Νεβό επέμενε να σας μιλήσει αμέσως, αρχηγέ»,
συνέχισε ο άντρας που είχε καλέσει τον Φασέ.
«Προσπάθησα να την εμποδίσω, όμως βρίσκεται καθʹ οδόν για να
σας συναντήσει».
Ο Φασέ τινάχτηκε, μην μπορώντας να πιστέψει στα αφτιά του.
«Απαράδεκτο! Κατέστησα απόλυτα σαφές ότι...»
Προς στιγμήν ο Ρόμπερτ Λάνγκντον νόμισε ότι ο Μπεζί Φασέ είχε
πάθει εγκεφαλικό. Ο αστυνόμος δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τη
φράση του, όταν το σαγόνι του κρέμασε και τα μάτια του πετάχτηκαν
έξω. Το φλογισμένο βλέμμα του έμοιαζε να έχει καρφωθεί σε κάποιο
σημείο πίσω από τον ώμο του Λάνγκντον. Πριν προλάβει ο Αμερικανός
καθηγητής να γυρίσει για να δει τι ήταν αυτό που τον είχε βγάλει από τα
ρούχα του, άκουσε τη φωνή μιας γυναίκας κάπου πίσω του να ζητάει
συγνώμη για τη διακοπή.
«Excusez‐moi, messieurs».
Ο Λάνγκντον γύρισε και είδε μια νεαρή γυναίκα να πλησιάζει.
Διέσχιζε τη στοά με μεγάλα αέρινα βήματα, αποπνέοντας μια
εντυπωσιακή σιγουριά. Ντυμένη απλά, με ένα κρεμ πουλόβερ που της
έφτανε μέχρι τα γόνατα πάνω από μαύρο κολάν, ήταν γοητευτική και
έδειχνε γύρω στα τριάντα. Τα πυκνά βαθυκόκκινα μαλλιά της έπεφταν
ανέμελα στους ώμους της, τονίζοντας τη ζεστασιά του προσώπου της. Σε
αντίθεση με τις εύθραυστες κάτισχνες ξανθιές που σύχναζαν στις
φοιτητικές εστίες του Χάρβαρντ, αυτή η γυναίκα έδειχνε απόλυτα υγιής,
ανεπιτήδευτα
όμορφη
και
αληθινή,
ακτινοβολώντας
έντονη
αυτοπεποίθηση.
Προς μεγάλη έκπληξη του Ρόμπερτ, η κοπέλα κατευθύνθηκε
αμέσως προς το μέρος του και έτεινε ευγενικά το χέρι της για χειραψία.

«Κύριε Λάνγκντον, είμαι η πράκτορας Νεβό του Τομέα
Κρυπτογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνομίας».
Μι λούσε τα αγγλικά με έντονη γαλλική προφορά, γεγονός που
έκανε τις λέξεις να ακούγονται πιο πλούσιες και γεμάτες βγαίνοντας
από τα χείλη της.
«Χαίρομαι για τη γνωριμία». Ο Αμερικανός έσφιξε το απαλό χέρι
της στο δικό του και για μια στιγμή ένιωσε να αιχμαλωτίζεται από το
σταθερό βλέμμα της. Τα μάτια της είχαν χρώμα λαδί και ήταν ζωηρά και
φωτεινά.
Ο Φασέ έβραζε από θυμό. Πήρε μια βαθιά ανάσα, προφανώς
έτοιμος να εκτοξεύσει κάποια επίπληξη.
«Αστυνόμε», είπε εκείνη γυρίζοντας γρήγορα προς το μέρος του και
κόβοντας τον την κατάλληλη στιγμή, «ζητώ συγνώμη για τη διακοπή,
όμως...»
«Ο nest pas le moment!» έκανε έξαλλος εκείνος, καθιστώντας της
απόλυτα σαφές πόσο ακατάλληλη ήταν η στιγμή που είχε διαλέξει.
«Επειδή γνωρίζω ότι είστε πολύ απασχολημένος, προσπάθησα να
σας τηλεφωνήσω», απάντησε η Σοφί στα αγγλικά από ευγένεια
απέναντι στον Λάνγκντον, «όμως το τηλέφωνο σας ήταν κλειστό».
«Το είχα κλείσει για συγκεκριμένο λόγο», πέταξε μέσα από τα
δόντια του ο Φασέ.
«Συζητάω με τον κύριο Λάνγκντον».
«Αποκρυπτογράφησα τον αριθμητικό κώδικα», είπε εκείνη άχρωμα.
Ο Ρόμπερτ ένιωσε τους σφυγμούς του να ανεβαίνουν. Κατάφερε να
σπάσει τον κώδικα; Ο αστυνόμος φαινόταν να μην ξέρει πώς να
αντιδράσει.
«Πριν σας εξηγήσω», είπε η Σοφί, «έχω ένα επείγον μήνυμα για τον
κύριο Λάνγκντον».
Η έκφραση του Φασέ μαρτυρούσε την ολοένα εντεινόμενη
ανησυχία του.
«Για τον κύριο Λάνγκντον;» Εκείνη έγνεψε καταφατικά και
στράφηκε ξανά στον Αμερικανό καθηγητή.

«Είναι ανάγκη να επικοινωνήσετε με την Αμερικανική Πρεσβεία,
κύριε Λάνγκντον. Έχουν ένα μήνυμα για εσάς από τις ΗΠΑ».
Ο Ρόμπερτ φάνηκε να εκπλήσσεται. Ο ενθουσιασμός του για την
αποκρυπτογράφηση του κώδικα σαρώθηκε από ένα ξαφνικό κύμα
ανησυχίας. Μήνυμα από τις ΗΠΑ; Προσπάθησε να φανταστεί ποιος θα
μπορούσε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Λίγοι μόνο
συνάδελφοί του γνώριζαν ότι βρισκόταν στο Παρίσι.
Το τετράγωνο σαγόνι του Φασέ είχε σφιχτεί στο άκουσμα της
είδησης αυτής.
«Η Αμερικανική Πρεσβεία;» ρώτησε επιτακτικά, με εμφανή
καχυποψία. «Πώς θα μπορούσαν να ξέρουν ότι θα έβρισκαν τον κύριο
Λάνγκντον εδώ;»
Η Σοφί ανασήκωσε τους ώμους της. «Φαίνεται ότι τηλεφώνησαν
στο ξενοδοχείο του και ο ρεσεψιονίστ τους είπε ότι ο κύριος Λάνγκντον
είχε αναχωρήσει συνοδεία κάποιου πράκτορα της υπηρεσίας».
Ο Φασέ έδειχνε προβληματισμένος.
«Και η πρεσβεία επικοινώνησε με τον Τομέα Κρυπτογραφίας της
υπηρεσίας;»
«Όχι, κύριε», είπε η Σοφί με σταθερή φωνή.
«Όταν κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Διεύθυνσης της
Δικαστικής Αστυνομίας προσπαθώντας να επικοινωνήσω μαζί σας,
είχαν ήδη λάβει το μήνυμα για τον κύριο Λάνγκντον και μου ζήτησαν να
του το μεταφέρω, αν κατάφερνα να έρθω σε επαφή μαζί σας».
Ο Φασέ ζάρωσε το μέτωπό του, εμφανώς μπερδεμένος. Έκανε να
μιλήσει, όμως η Σοφί είχε ήδη στραφεί και πάλι στον Αμερικανό
καθηγητή.
«Κύριε Λάνγκντον», είπε, βγάζοντας ένα κομματάκι χαρτί από την
τσέπη της, «έχω εδώ το τηλέφωνο της υπηρεσίας μηνυμάτων της
πρεσβείας σας. Ζήτησαν να επικοινωνήσετε το συντομότερο δυνατόν».
Του έδωσε το χαρτί, κοιτάζοντας τον με νόημα. «Όση ώρα εγώ θα
εξηγώ τον κώδικα στον αστυνόμο Φασέ, εσείς πρέπει να κάνετε αυτό το
τηλεφώνημα».

Ο Ρόμπερτ κοίταξε το χαρτί. Πάνω του ήταν σημειωμένο ένα
τηλέφωνο του Παρισιού και ο αριθμός κάποιας εσωτερικής γραμμής.
«Σας ευχαριστώ», είπε, με την ανησυχία του να έχει κορυφωθεί
πλέον. «Πού μπορώ να βρω μια τηλεφωνική συσκευή;»
Η Σοφί έκανε να βγάλει ένα κινητό από την τσέπη του πουλόβερ
της, όμως ο Φασέ της έγνεψε να σταματήσει. Έμοιαζε πλέον με ηφαίστειο
έτοιμο να εκραγεί. Χωρίς να πάρει τα μάτια του από την κοπέλα, έβγαλε
το δικό του κινητό και το έτεινε προς το μέρος του καθηγητή.
«Αυτή η γραμμή είναι ασφαλής, κύριε Λάνγκντον. Μπορείτε να τη
χρησιμοποιήσετε».
Ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε θυμώσει ο Φασέ
με τη νεαρή γυναίκα. Νιώθοντας άβολα, πήρε το τηλέφωνο του
αστυνόμου. Αμέσως εκείνος οδήγησε τη Σοφί αρκετά βήματα πιο πέρα
και άρχισε να την επιπλήττει χαμηλόφωνα. Με την αντιπάθεια του για
τον αστυνόμο να μεγαλώνει όλο και περισσότερο, ο Λάνγκντον γύρισε
την πλάτη του στη σκηνή που διαδραματιζόταν και άνοιξε το κινητό.
Κοιτάζοντας το χαρτί που του είχε δώσει η Σοφί, σχημάτισε τον
αριθμό. Το τηλέφωνο άρχισε να καλεί. Ένα χτύπημα... δύο χτυπήματα...
τρία χτυπήματα... Τελικά η σύνδεση πραγματοποιήθηκε.
Ο Λάνγκντον περίμενε να μιλήσει με κάποιον από το προσωπικό
της πρεσβείας, όμως για κάποιο λόγο βρέθηκε να ακούει ένα μήνυμα σε
αυτόματο τηλεφωνητή. Το παράξενο ήταν ότι η φωνή στην κασέτα του
ήταν γνωστή. Ήταν η φωνή της Σοφί Νεβό που ενημέρωνε ότι είχαν
καλέσει τον αριθμό της και ότι εκείνη τη στιγμή απουσίαζε.
«Bonjour, vous etes Men chez Sophie Neveu», έλεγε η γυναικεία
φωνή.
«Je suis absentepour le moment, mais...»
Μπερδεμένος, ο Λάνγκντον γύρισε προς τη Σοφί.
«Με συγχωρείτε, κυρία Νεβό, αλλά νομίζω ότι μου δώσατε...»
«Όχι, ο αριθμός του τηλεφώνου είναι σωστός», τον διέκοψε
βιαστικά εκείνη, σαν να περίμενε την αντίδραση του.
«Η πρεσβεία έχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μηνυμάτων.
Πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να πάρετε τα

μηνύματα σας». Ο Λάνγκντον έμεινε να την κοιτάζει απορημένος.
«Μα...» «Είναι ο τριψήφιος κωδικός στο χαρτί που σας έδωσα».
Ο Αμερικανός άνοιξε το στόμα του για να της εξηγήσει το περίεργο
λάθος που είχε γίνει, όμως η Σοφί του έριξε μια φευγαλέα ματιά που τον
έκανε να σωπάσει αμέσως. Τα πράσινα μάτια της του είχαν στείλει ένα
ξεκάθαρο μήνυμα. Μη ρωτάς, απλώς κάνε αυτό που σου λέω.
Σε πλήρη σύγχυση, ο Λάνγκντον σχημάτισε το τριψήφιο νούμερο
που έβλεπε στο χαρτί: 454. Το ηχογραφημένο μήνυμα της Σοφί αυτόματα
διακόπηκε και ο Ρόμπερτ άκουσε μια ηλεκτρονική φωνή να ανακοινώνει
στα γαλλικά: «Έχετε ένα νέο μήνυμα». Προφανώς το 454 ήταν ο κωδικός
που χρησιμοποιούσε η κοπέλα για να παίρνει τα μηνύματα από τον
τηλεφωνητή της όταν έλειπε από το σπίτι. Δηλαδή τώρα παίρνω τα
μηνύματα της;
Ο Λάνγκντον μπορούσε να ακούσει την κασέτα να γυρίζει πίσω.
Τελικά έφτασε στην αρχή και σταμάτησε. Το μηχάνημα άρχισε να παίζει.
Ο Ρόμπερτ περίμενε να αρχίσει το μήνυμα. Και πάλι η φωνή ήταν της
Σοφί.
«Κύριε Λάνγκντον», ακούστηκε ένας φοβισμένος ψίθυρος,
«προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σε αυτό το μήνυμα. Απλώς ακούστε
ψύχραιμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες μου».
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Ο ΣΙΛΑΣ ΚΑΘΟΤΑΝ πίσω από το τιμόνι του μαύρου Audi που είχε
κανονίσει ο Δάσκαλος να του παραχωρηθεί και παρατηρούσε τη μεγάλη
Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου. Φωτισμένα από κάτω με σειρές
προβολέων, τα δύο κωδωνοστάσια της εκκλησίας ορθώνονταν σαν
ακοίμητοι φρουροί πάνω από το κυρίως κτίριο.
Σε κάθε πλευρά μια σκοτεινή σειρά από καλοφτιαγμένα
αντερείσματα προεξείχαν, σαν τα πλευρά ενός όμορφου άγριου ζώου.

Οι άπιστοι χρησιμοποίησαν έναν οίκο του Θεού για να κρύψουν το
σφηνόλιθό τους. Για μία ακόμα φορά η αδελφότητα είχε επιβεβαιώσει τη
θρυλική ικανότητα της στο να αποκρύπτει και να εξαπατά.
Ο Σίλας ανυπομονούσε να ανακαλύψει το σφηνόλιθο και να τον
παραδώσει στο Δάσκαλο, ώστε να καταφέρουν να ανακτήσουν αυτό που
η αδελφότητα είχε κλέψει τόσο καιρό πριν από τους πιστούς. Πόση
δύναμη θα αποκτήσει έτσι το Opus Dei...
Παρκάροντας το αυτοκίνητο στην έρημη Πλατεία του Αγίου
Σουλπικίου, ο Σίλας άδειασε τους πνεύμονές του από τον αέρα,
προσπαθώντας να καθαρίσει το μυαλό του ενόψει του έργου που τον
περίμενε. Οι φαρδιές πλάτες του πονούσαν ακόμα από το σωματικό
εξαγνισμό που είχε υποστεί νωρίτερα αυτό το βράδυ, αλλά ο πόνος ήταν
ασήμαντος σε σύγκριση με την αγωνία που βίωνε πριν τον λυτρώσει το
Opus Dei. Κι όμως, οι αναμνήσεις συνέχιζαν να στοιχειώνουν την ψυχή
του.
Απάλλαξον από το μίσος, διέταξε τον εαυτό του ο Σίλας.
Συγχώρεσε εκείνους που σε αδίκησαν. Σηκώνοντας το βλέμμα του πάνω
στους πέτρινους πύργους του Αγίου Σουλπικίου.
Ο Σίλας αγωνίστηκε να αντισταθεί σε εκείνο το γνώριμο υπόγειο
ρεύμα, σε εκείνη τη δύναμη που τόσο συχνά παρέσερνε το νου του στο
παρελθόν, εγκλωβίζοντας τον ξανά στη φυλακή του κόσμου όπου είχε
ζήσει όταν ήταν ακόμα νέος.
Οι αναμνήσεις από το καθαρτήριο επέστρεψαν, όπως κάθε φορά,
χτυπώντας με θυελλώδη βία τις αισθήσεις του: η δυσωδία του
σαπισμένου λάχανου, η αποφορά του θανάτου, των ανθρώπινων ούρων
και περιττωμάτων, οι κραυγές απόγνωσης που υψώνονταν πάνω από το
ουρλιαχτό του αέρα των Πυρηναίων, οι πνιχτοί λυγμοί ξεχασμένων
ανθρώπων...
Ανδόρα, σκέφτηκε, νιώθοντας όλους τους μυς του να συσπώνται
ταυτόχρονα. Ήταν απίστευτο, όμως σε εκείνο το άγονο και ξεχασμένο
κρατίδιο ανάμεσα στην Ισπανία και στη Γαλλία, τρέμοντας μέσα στο
πέτρινο κελί του, λαχταρώντας απεγνωσμένα το θάνατο, ο Σίλας είχε
βρει τη σωτηρία. Τότε δεν το είχε συνειδητοποιήσει ακόμα. Το φως ήρθε
πολύ μετά τη βροντή.

Δε λεγόταν Σίλας τότε, αν και δε θυμόταν το όνομα που του είχαν
δώσει οι γονείς του. Είχε φύγει από το σπίτι του όταν ήταν εφτά χρονών.
Ο μέθυσος πατέρας του, ένας γεροδεμένος λιμενεργάτης, έξω
φρενών που είχε αποκτήσει αλμπίνο γιο, έδερνε τη μητέρα του τακτικά,
κατηγορώντας εκείνη για την εμφάνιση του παιδιού, που τον έφερνε σε
τόσο δύσκολη θέση και τον έκανε να ντρέπεται. Όταν το αγόρι
προσπαθούσε να την υπερασπιστεί, ο πατέρας του του επεφύλασσε την
ίδια μεταχείριση.
Μια νύχτα ξέσπασε τρομακτικός καβγάς, μετά τον οποίο η μητέρα
του δε συνήλθε ποτέ. Το αγόρι στάθηκε πάνω από το άψυχο σώμα της
νιώθοντας να το πλακώνει ένα αφόρητο βάρος ενοχής επειδή είχε
επιτρέψει να συμβεί αυτό.
Εγώ φταίω! Λες και κάποιος δαίμονας είχε κυριέψει το σώμα του, το
αγόρι πήγε στην κουζίνα και άρπαξε ένα χασαπομάχαιρο. Σαν
υπνωτισμένο, πήγε στο υπνοδωμάτιο του πατέρα του, όπου τον βρήκε
ξαπλωμένο μπρούμυτα στο κρεβάτι, τύφλα στο μεθύσι. Χωρίς να πει
λέξη, το παιδί κάρφωσε το μαχαίρι στην πλάτη του.
Ο πατέρας του ούρλιαξε από τον πόνο και προσπάθησε να γυρίσει
ανάσκελα, όμως ο γιος του τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι
που στο διαμέρισμα δεν ακουγόταν πια ούτε ψίθυρος.
Το αγόρι εγκατέλειψε το σπίτι του, όμως οι δρόμοι της Μασσαλίας
αποδείχτηκαν εξίσου αφιλόξενοι. Το παράξενο παρουσιαστικό του τον
καθιστούσε παρία ακόμα και ανάμεσα στους υπόλοιπους νεαρούς
φυγάδες.
Αναγκάστηκε να καταφύγει στο υπόγειο
εργοστασίου, όπου ζούσε μόνος του τρώγοντας
ωμά ψάρια από τις προβλήτες. Η μόνη του
φθαρμένα περιοδικά που έβρισκε στα σκουπίδια,
του να διαβάζει.

κάποιου ερειπωμένου
κλεμμένα φρούτα και
συντροφιά ήταν κάτι
τα οποία έμαθε μόνος

Με τον καιρό δυνάμωσε αρκετά. Στα δώδεκα του χρόνια ένα άλλο
χαμίνι, ένα κορίτσι που είχε τα διπλάσια χρόνια του, τον κορόιδεψε στο
δρόμο και προσπάθησε να κλέψει το φαγητό του. Η αντίπαλος του
δέχτηκε τόσα ανελέητα χτυπήματα, που κόντεψε να πεθάνει. Όταν οι
αρχές κατάφεραν να τραβήξουν το αγόρι από πάνω της, του έδωσαν ένα

τελεσίγραφο: Ή θα έφευγε από τη Μασσαλία ή θα κατέληγε στις
φυλακές ανηλίκων.
Το αγόρι ακολούθησε τον παραλιακό δρόμο και κατέληξε στην
Τουλόν. Με τον καιρό τα βλέμματα συμπόνιας στο δρόμο μετατράπηκαν
σε βλέμματα φόβου. Το αγόρι είχε μεγαλώσει και είχε γίνει ένας δυνατός
άντρας.
Όταν οι άνθρωποι τον έβλεπαν στο δρόμο, τους άκουγε να
ψιθυρίζουν μεταξύ τους. «Φάντασμα», έλεγαν, με μάτια γουρλωμένα
από φόβο καθώς κοιτούσαν την κατάλευκη επιδερμίδα του.
«Ένα φάντασμα με μάτια δαίμονα!» Κι όντως αισθανόταν σαν
φάντασμα, αόρατος, ένα στοιχειό που σερνόταν από το ένα λιμάνι στο
άλλο. Ο κόσμος τον αντιμετώπιζε σαν να μην υπήρχε.
Στα δεκαοχτώ του, σε κάποιο από αυτά τα λιμάνια, τον έπιασαν
δυο άντρες από το πλήρωμα ενός φορτηγού πλοίου από το οποίο
προσπαθούσε να κλέψει ένα κιβώτιο με χοιρομέρια. Οι ναύτες που
άρχισαν να τον χτυπάνε βρομοκοπούσαν μπίρα, ακριβώς όπως και ο
πατέρας του.
Οι αναμνήσεις του φόβου και του μίσους αναδύθηκαν στην
επιφάνεια σαν κάποιο τέρας που καιροφυλακτούσε στα βάθη της
θάλασσας.
Ο νεαρός άντρας έσπασε το σβέρκο του πρώτου ναύτη με τα ίδια
του τα χέρια, ενώ ο δεύτερος γλίτωσε μόνο χάρη στην άφιξη της
αστυνομίας. Δυο μήνες αργότερα έφτασε, σιδηροδέσμιος, σε μια φυλακή
στην Ανδόρα.
«Είσαι άσπρος σαν φάντασμα», τον χλεύαζαν οι συγκρατούμενοι
του την ώρα που οι φρουροί τον οδηγούσαν μέσα γυμνό και παγωμένο
από το κρύο.
«Mira el espectro, κοιτάξτε το φάντασμα. Ίσως καταφέρει να
περάσει και μέσα από αυτούς τους τοίχους!» Μέσα στα επόμενα δώδεκα
χρόνια το σώμα και η ψυχή του μαράζωσαν σε σημείο που ήταν πλέον
βέβαιος ότι είχε γίνει αόρατος.
Είμαι ένα φάντασμα. Είμαι άυλος. Είμαι ένα στοιχειό, χλομός σαν
φάντασμα... Περπατά μόνος μου στον κόσμο...

Ένα βράδυ το φάντασμα ξύπνησε από τις κραυγές κάποιων άλλων
κρατουμένων. Δεν ήξερε ποια αόρατη δύναμη συγκλόνιζε το πάτωμα
πάνω στο οποίο κοιμόταν, ούτε ποιο πανίσχυρο χέρι έκανε τους τοίχους
του πέτρινου κελιού του να τρέμουν, όμως με το που πετάχτηκε όρθιος
ένας μεγάλος βράχος έπεσε ακριβώς στο σημείο όπου ήταν πριν
ξαπλωμένος.
Σηκώνοντας τα μάτια του προς το σημείο από όπου είχε πέσει η
πέτρα, είδε μια τρύπα στον τοίχο, που συνέχιζε να σείεται. Κοιτάζοντας
μέσα από αυτή, αντίκρισε μια υπέροχη εικόνα, την οποία είχε να δει
πάνω από δέκα χρόνια. Το φεγγάρι.
Ενώ η γη συνέχιζε να τρέμει, το φάντασμα πέρασε όπως όπως μέσα
από το στενό άνοιγμα, βγήκε παραπατώντας σε έναν ανοιχτό χώρο και
από εκεί κατέβηκε κουτρουβαλώντας τη γυμνή βουνοπλαγιά, μέχρι που
έφτασε στο δάσος.
Έτρεχε όλη τη νύχτα, ακολουθώντας σταθερή καθοδική πορεία,
παραληρώντας από την πείνα και την εξάντληση. Τόσο κουρασμένος
ώστε κόντευε πια να χάσει τις αισθήσεις του, βρέθηκε το ξημέρωμα σε
ένα ξέφωτο όπου συνάντησε σιδηροτροχιές να χάνονται μέσα στο δάσος.
Ακολουθώντας τις γραμμές του τρένου, συνέχισε να προχωράει σαν
σε όνειρο. Βλέποντας ένα άδειο βαγόνι εμπορευμάτων, σύρθηκε μέσα για
να βρει καταφύγιο και να ξεκουραστεί. Όταν ξύπνησε, το τρένο
κινούνταν. Πόση ώρα; Πόσο μακριά; Ένιωθε ένα δυνατό πόνο να σχίζει
τα σωθικά του. Άραγε πεθαίνω; Αποκοιμήθηκε ξανά.
Αυτή τη φορά ξύπνησε από τις φωνές κάποιου, που άρχισε να τον
χτυπάει και τελικά τον πέταξε από το βαγόνι. Γεμάτος αίματα,
περιπλανήθηκε στις παρυφές ενός μικρού χωριού, αναζητώντας μάταια
φαγητό.
Τελικά, νιώθοντας τόσο εξαντλημένος ώστε να μην μπορεί να κάνει
ούτε βήμα, ξάπλωσε στην άκρη του δρόμου και λιποθύμησε.
Το φως επέστρεψε σιγά σιγά και το φάντασμα αναρωτήθηκε πόσος
καιρός να είχε περάσει από τότε που είχε πεθάνει. Μία ημέρα; Τρεις
ημέρες; Δεν είχε σημασία. Το κρεβάτι του ήταν απαλό σαν σύννεφο και ο
αέρας γύρω του ευωδίαζε από το γλυκό άρωμα των κεριών.

Ο Ιησούς ήταν εκεί, κοιτάζοντας τον από ψηλά. Εδώ είμαι, του είπε.
Η πέτρα του μνήματος κύλησε στο πλάι κι εσύ ξαναγεννήθηκες.
Κοιμήθηκε και ξύπνησε. Τις σκέψεις του τύλιγε μια ομίχλη. Ποτέ του δεν
είχε πιστέψει στον παράδεισο, κι όμως ο Ιησούς ήταν στο πλάι του και
τον πρόσεχε.
Δίπλα στο κρεβάτι του εμφανίστηκε φαγητό και το φάντασμα το
έφαγε, νιώθοντας να αποκτά και πάλι σωματική υπόσταση. Κοιμήθηκε
ξανά. Όταν ξύπνησε, ο Ιησούς συνέχιζε να του χαμογελάει από ψηλά,
μιλώντας του. Λυτρώθηκες, υιέ μου. Ευλογημένοι όσοι ακολουθούν την
οδό μου.
Βυθίστηκε σε νάρκη για άλλη μια φορά. Μια κραυγή αγωνίας
ξύπνησε το φάντασμα από το βαθύ του ύπνο. Πετάχτηκε από το κρεβάτι
και διέσχισε παραπατώντας ένα διάδρομο ακολουθώντας τον ήχο από τις
φωνές.
Μπήκε σε μια κουζίνα, όπου είδε ένα μεγαλόσωμο άντρα να
χτυπάει κάποιον πιο μικρόσωμο. Χωρίς να ξέρει γιατί, το φάντασμα
άρπαξε το μεγαλόσωμο άντρα και τον πέταξε με δύναμη προς τα πίσω,
στέλνοντας τον πάνω σε έναν τοίχο. Εκείνος το έβαλε στα πόδια,
αφήνοντας το φάντασμα να στέκεται πάνω από το σώμα ενός νεαρού
άντρα που φορούσε ράσα ιερέα.
Η μύτη του ιερέα ήταν σπασμένη. Το φάντασμα σήκωσε τον
αιμόφυρτο άντρα και τον μετέφερε σε έναν καναπέ.
«Σʹ ευχαριστώ, φίλε μου», του είπε ο ιερέας σε σπασμένα γαλλικά.
«Τα χρήματα του εράνου είναι πειρασμός για τους κλέφτες. Μιλάς
γαλλικά στον ύπνο σου. Μήπως ξέρεις και ισπανικά;»
Το φάντασμα έγνεψε αρνητικά.
«Πώς σε λένε;» συνέχισε ο ιερέας σε σπασμένα γαλλικά.
Το φάντασμα δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομα που του είχαν
δώσει οι γονείς του. Το μόνο που θυμόταν ήταν τα χλευαστικά
πειράγματα των δεσμοφυλάκων.
Ο ιερέας χαμογέλασε.

«Δεν πειράζει... Το όνομα μου είναι Μανουέλ Αρινθαρόζα. Είμαι
ιεραπόστολος από τη Μαδρίτη. Στάλθηκα εδώ για να χτίσω μια εκκλησία
για λογαριασμό του Obra de Dios».
«Πού βρίσκομαι;» Η φωνή του ακούστηκε άδεια, κενή.
«Στο Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία».
«Πώς βρέθηκα εδώ;»
«Κάποιος σε άφησε στο κατώφλι μου. Ήσουν άρρωστος. Σου έδωσα
φαγητό. Βρίσκεσαι εδώ πολλές ημέρες».
Το φάντασμα παρατήρησε προσεκτικά τον άνθρωπο που τον είχε
φροντίσει. Είχαν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που κάποιος
του είχε δείξει καλοσύνη.
«Ευχαριστώ, πάτερ». Ο ιερέας άγγιξε το ματωμένο χείλος του.
«Εγώ σʹ ευχαριστώ, φίλε μου». Όταν το φάντασμα ξύπνησε το πρωί,
ο κόσμος του έμοιαζε πιο διαυγής. Έστρεψε τα μάτια του στον
Εσταυρωμένο που κρεμόταν στον τοίχο πάνω από το κεφάλι του. Παρότι
δεν του μιλούσε πια, εκείνος ένιωθε ανακουφισμένος από την παρουσία
του και μόνο.
Όταν ανακάθισε στο κρεβάτι, βρήκε έκπληκτος ένα απόκομμα
εφημερίδας στο κομοδίνο του. Το άρθρο ήταν στα γαλλικά, τυπωμένο μία
εβδομάδα πριν. Διαβάζοντας το κείμενο ένιωσε την καρδιά του να
παγώνει από το φόβο. Η εφημερίδα έγραφε για ένα σεισμό στα βουνά
που είχε κατεδαφίσει μια φυλακή, επιτρέποντας σε πολλούς
επικίνδυνους εγκληματίες να αποδράσουν.
Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει δυνατά. Ο ιερέας ξέρει ποιος είμαι!
Τον κατέκλυσε ένα συναίσθημα το οποίο είχε πάρα πολύ καιρό να
νιώσει. Ντροπή. Ενοχή. Παρέα με το φόβο μήπως τον συλλάβουν ξανά.
Πετάχτηκε από το κρεβάτι του. Πού να καταφύγω;
«Στις Πράξεις των Αποστόλων», είπε μια φωνή από την πόρτα. Το
φάντασμα γύρισε προς τα εκεί, φοβισμένο. Ο νεαρός ιερέας μπήκε
χαμογελαστός στο δωμάτιο. Η μύτη του ήταν αδέξια μπανταρισμένη,
ενώ στο απλωμένο χέρι του κρατούσε μια παλιά Βίβλο.
«Σου βρήκα μια στα γαλλικά. Το σχετικό κεφάλαιο είναι
σημειωμένο». Το φάντασμα πήρε τη Βίβλο διστακτικά και κοίταξε το

κεφάλαιο που είχε σημειώσει ο ιερέας. Πράξεις, 16. Οι στίχοι μιλούσαν
για έναν φυλακισμένο που ονομαζόταν Σίλας και ο οποίος κείτονταν στο
κελί του γυμνός και καταπληγωμένος, ψέλνοντας ύμνους στο Θεό. Όταν
το φάντασμα έφτασε στο στίχο 26, έκπληκτο διάβασε:
«[...] άφνω δε σεισμός έγενετο μέγας, ώστε σαλευθήναι τά θεμέλια
του δεσμωτηρίου, άνεφχθησάν τε παραχρήμα αι θύραι πάσαι και πάντων
τά δεσμά άνεθη». *
Σήκωσε τα μάτια του και τα κάρφωσε στον ιερέα. Εκείνος του
χαμογέλασε με θέρμη.
«Από δω και στο εξής, φίλε μου, αν δεν έχεις άλλο όνομα, θα σε
φωνάζω Σίλα».
Το φάντασμα έγνεψε αφηρημένα. Σίλας. Είχε αποκτήσει σάρκα και
οστά. Το όνομα μου είναι Σίλας.
«Είναι ώρα για το πρωινό», είπε ο ιερεας. «Θα χρειαστείς όλη τη
δύναμη σου, αν σκοπεύεις να με βοηθήσεις να χτίσω αυτή την εκκλησία».
Εφτά χιλιόμετρα πάνω από τη Μεσόγειο η πτήση 1618 της Alitalia
είχε πέσει σε αναταράξεις, γεγονός που έκανε τους επιβάτες να
μετακινούνται νευρικά πάνω στα καθίσματα τους.
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα ούτε καν πήρε είδηση τι συνέβαινε.
Σκεφτόταν το μέλλον του Opus Dei. Ανυπομονούσε να μάθει πώς
προχωρούσαν τα σχέδια του στο Παρίσι και ευχόταν να μπορούσε να
τηλεφωνήσει στον Σίλα. Όμως δεν μπορούσε. Ο Δάσκαλος είχε φροντίσει
για αυτό.
«Είναι για τη δική σας ασφάλεια», του είχε εξηγήσει στα αγγλικά,
τα οποία μιλούσε με γαλλική προφορά.
«Γνωρίζω αρκετά για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινοννίες ώστε να
ξέρω ότι οι συνδιαλέξεις μπορούν να υποκλαπούν. Τα αποτελέσματα θα
μπορούσαν να είναι καταστροφικά για εσάς».
Ο Αρινθαρόζα ήξερε ότι ο Δάσκαλος είχε δίκιο. Του έδινε την
εντύπωση εξαιρετικά προσεκτικού ανθρώπου. Δεν είχε αποκαλύψει την
Πράξεις των Αποστόλων, 16: 26, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση των Ο', Αδελφότης
Θεολόγων «Η Ζωή», Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
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ταυτότητα του στον επίσκοπο, όμως του είχε αποδείξει ότι άξιζε να τον
υπακούει.
Σε τελική ανάλυση, είχε κατορθώσει με κάποιον τρόπο να
αποσπάσει απόρρητες πληροφορίες! Τα ονόματα των τεσσάρων
κορυφαίων μελών της αδελφότητας! Και αυτή ήταν μόνο μία από τις
επιτυχίες του Δασκάλου που είχαν πείσει τον Αρινθαρόζα ότι είχε να
κάνει με έναν άνθρωπο πραγματικά ικανό να του εξασφαλίσει το
απίστευτο έπαθλο που υποστήριζε ότι μπορούσε να φέρει στο φως της
ημέρας.
«Επίσκοπε», του είχε πει ο Δάσκαλος, «έχω ολοκληρώσει όλες τις
προετοιμασίες. Προκειμένου να πετύχει το σχέδιο μου πρέπει να
επιτρέψετε στον Σίλα να είναι υπόλογος μόνο σʹ εμένα για αρκετές
ημέρες. Οι δυο σας δε θα έρθετε σε επαφή. Εγώ θα επικοινωνώ μαζί του
μέσα από ασφαλείς δίαυλους».
«Θα του φερθείτε με σεβασμό;»
«Ένας τόσο πιστός άνθρωπος αξίζει το μεγαλύτερο δυνατό
σεβασμό».
«Τέλεια. Τότε, εντάξει. Ο Σίλας κι εγώ δε θα μιλήσουμε μέχρι να
τελειώσουν όλα».
«Αυτό το κάνω προκειμένου να προστατέψω την ταυτότητα σας,
την ταυτότητα του Σίλα και την επένδυση μου».
«Την επένδυση σας;»
«Επίσκοπε, αν η έντονη επιθυμία σας να ενημερώνεστε για τις
εξελίξεις σάς στείλει στη φυλακή, δε θα μπορέσετε να καταβάλετε την
αμοιβή μου».
Ο επίσκοπος χαμογέλασε.
«Εύστοχη παρατήρηση. Τα συμφέροντα μας συμπίπτουν. Ο Θεός
μαζί σας!»
Είκοσι εκατομμύρια ευρω, σκέφτηκε ο επίσκοπος, χαζεύοντας τώρα
έξω από το παράθυρο του αεροπλάνου. Το ποσό ήταν σχεδόν το ίδιο και
σε δολάρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ψίχουλα για κάτι τόσο ισχυρό.

Ένιωσε να ανανεώνεται η πεποίθηση του ότι ο Δάσκαλος και ο
Σίλας δε θα αποτύγχαναν. Το χρήμα και η πίστη αποτελούσαν ισχυρά
κίνητρα.
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«Une PLAISANTERIE NUMERIQUE?» Ο Μπεζί Φασέ ήταν έξαλλος.
Κοιτούσε αγριεμένα τη Σοφί Νεβό, μην μπορώντας να πιστέψει στα
αφτιά του. Ένα αριθμητικό αστείο;
«Η άποψη σου ως επαγγελματία είναι ότι ο κώδικας του Σονιέρ
αποτελεί κάποιου είδους μαθηματική φάρσα;»
Ο αστυνόμος αδυνατούσε να καταλάβει που έβρισκε τόσο θράσος
αυτή η γυναίκα. Όχι μόνο είχε εισβάλει χωρίς άδεια πριν από λίγο, την
ώρα που ο Φασέ βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο της έρευνας, αλλά και
προσπαθούσε τώρα να τον πείσει ότι ο Σονιέρ τις τελευταίες στιγμές της
ζωής του είχε την έμπνευση να αφήσει πίσω του μια μαθηματική φάρσα.
«Ο κώδικας αυτός», του εξήγησε η Σοφί μιλώντας γρήγορα στη
μητρική τους γλώσσα,
«είναι απλός σε σημείο που καταντάει παράλογο... Ο Ζακ Σονιέρ
πρέπει να ήξερε ότι θα τον σπάζαμε αμέσως».
Έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί από την τσέπη του πουλόβερ της και το
έδωσε στον Φασέ.
«Ορίστε η αποκρυπτογράφηση».
Ο αστυνόμος διάβασε: 1‐1‐2‐3‐5‐8‐13‐21
«Αυτό είναι όλο;» γάβγισε.
«Μα... το μόνο που έκανες ήταν να βάλεις τους αριθμούς σε
αύξουσα σειρά!» Η Σοφί είχε την αναίδεια να του χαμογελάσει
αυτάρεσκα.

«Ακριβώς!» Ο Φασέ χαμήλωσε τον τόνο της φωνής του, όμως ο
λαρυγγικός βρυχηθμός που έβγαλε φανέρωνε ότι δε διασκέδαζε με όλα
αυτά.
«Πράκτορα Νεβό, δεν μπορώ να καταλάβω που θέλεις να
καταλήξεις, αλλά προτείνω να μου εξηγήσεις, και μάλιστα γρήγορα!»
Έριξε μια ανήσυχη ματιά προς τον Λάνγκντον, ο οποίος στεκόταν
λίγο πιο πέρα με το τηλέφωνο κολλημένο στο αφτί, ακούγοντας
προφανώς το μήνυμα που είχε από την Αμερικανική Πρεσβεία. Από την
κάτωχρη όψη του Αμερικανού καθηγητή ο Φασέ κατάλαβε ότι τα νέα
ήταν άσχημα.
«Αστυνόμε», είπε η Σοφί με έναν τόνο στη φωνή της που πρόδινε
επικίνδυνη απείθεια,
«η σειρά των αριθμών που κρατάτε στα χέρια σας τυχαίνει να είναι
μια από τις διασημότερες μαθηματικές ακολουθίες στην ιστορία».
Ο Φασέ δεν ήξερε ότι υπήρχε καν κάποια μαθηματική ακολουθία
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «διάσημη», και σίγουρα δεν του
άρεσε ο τόνος της κοπέλας.
«Πρόκειται για την Ακολουθία Φιμπονάτσι», δήλωσε η πράκτορας
γνέφοντας προς το χαρτί που κρατούσε στο χέρι του ο Φασέ,
«μια ακολουθία όπου ο κάθε αριθμός ισούται με το άθροισμα των
δύο προηγούμενων».
Ο αστυνόμος μελέτησε προσεκτικά τους αριθμούς. Πράγματι, ο
καθένας από αυτούς ήταν το άθροισμα των δύο προηγούμενων, όμως και
πάλι δεν μπορούσε να φανταστεί ποια ήταν η σχέση όλων αυτών με το
θάνατο του Σονιέρ.
«Ο μαθηματικός Λεονάρντο Φιμπονάτσι δημιούργησε αυτή την
ακολουθία αριθμών το δέκατο τρίτο αιώνα. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι
σύμπτωση το γεγονός ότι όλοι οι αριθμοί που έγραψε ο Σονιέρ στο
δάπεδο ανήκουν στην περίφημη Ακολουθία Φιμπονάτσι».
Ο Φασέ έμεινε να κοιτάζει για αρκετή ώρα τη νεαρή γυναίκα.
«Ωραία, εφόσον δεν πρόκειται για σύμπτωση, θα μπορούσες να μου
πεις γιατί έκανε αυτή την επιλογή ο Σονιέρ; Τι θέλει να πει με αυτό τον
τρόπο; Τι σημαίνουν όλα αυτά;»

Εκείνη ανασήκωσε τους ώμους της.
«Απολύτως τίποτα. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα... Πρόκειται για ένα
απλοϊκό κρυπτογραφικό αστείο. Είναι σαν να παίρνει κάποιος τις λέξεις
από ένα διάσημο ποίημα και να τις ανακατεύει, βάζοντας τες σε τυχαία
σειρά, για να δει αν θα αναγνωρίσει κάποιος τι κοινό έχουν μεταξύ
τους».
Ο Φασέ έκανε ένα απειλητικό βήμα μπροστά, φέρνοντας το
πρόσωπο του ελάχιστα εκατοστά από το πρόσωπο της κοπέλας.
«Ειλικρινά ελπίζω να έχεις μια πολύ πιο ικανοποιητική εξήγηση
από αυτή που μόλις μου έδωσες».
Τα απαλά χαρακτηριστικά του προσώπου της Σοφί σκλήρυναν
απρόσμενα καθώς έγειρε μπροστά.
«Αστυνόμε, δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζετε απόψε,
θεώρησα ότι θα σας ενδιέφερε να μάθετε ότι ο Ζακ Σονιέρ ίσως να παίζει
μαζί σας. Προφανώς έκανα λάθος. Θα ενημερώσω το διοικητή του Τομέα
Κρυπτογραφίας ότι δε χρειάζεστε άλλο τις υπηρεσίες μας».
Ολοκληρώνοντας τη φράση της, έκανε απότομα μεταβολή και
έφυγε με τον ίδιο αέρα που είχε όταν έκανε την εμφάνιση της.
Αποσβολωμένος, ο Φασέ την παρακολούθησε να εξαφανίζεται
μέσα στο σκοτάδι.
Έχει τρελαθεί εντελώς; Η Σοφί Νεβό μόλις είχε δώσει νέο νόημα
στην έννοια της επαγγελματικής αυτοκτονίας.
Ο αστυνόμος στράφηκε προς τον Λάνγκντον, ο οποίος βρισκόταν
ακόμα στο τηλέφωνο, ακούγοντας προσεκτικά το μήνυμα που
προοριζόταν για αυτόν με ύφος πολύ πιο προβληματισμένο απʹ ό,τι
νωρίτερα.
Η Αμερικανική Πρεσβεία. Ο Μπεζί Φασέ απεχθανόταν πολλά
πράγματα στη ζωή του, όμως σίγουρα η Αμερικανική Πρεσβεία
βρισκόταν στην κορυφή του σχετικού καταλόγου.
Ο Γάλλος αξιωματικός της αστυνομίας ερχόταν συχνά σε
σύγκρουση με τον Αμερικανό πρέσβη για υποθέσεις κοινής δικαιοδοσίας.
Το συνηθέστερο πεδίο αντιπαράθεσης των δύο αντρών ήταν η
επιβολή του νόμου σε Αμερικανούς που επισκέπτονταν τη χώρα. Σχεδόν

καθημερινά η Γαλλική Αστυνομία συνελάμβανε νεαρούς Αμερικανούς
που είχαν έρθει στη χώρα στο πλαίσιο πανεπιστημιακών προγραμμάτων
ανταλλαγής φοιτητών για κατοχή ναρκωτικών, Αμερικανούς
επιχειρηματίες για ψωνιστήρι ανήλικων πόρνων, Αμερικανούς τουρίστες
για μικροκλοπές σε καταστήματα και φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Η Αμερικανική Πρεσβεία είχε από νομικής άποψης το δικαίωμα να
παρέμβει και να ζητήσει την έκδοση των ένοχων πολιτών στις Ηνωμένες
Πολιτείες, όπου στη χειρότερη περίπτωση τους γινόταν μια τυπική
επίπληξη. Και η πρεσβεία δεν έχανε καμία ευκαιρία να πράξει ακριβώς
αυτό.
«Ο ευνουχισμός της Γαλλικής Αστυνομίας», συνήθιζε να σχολιάζει
πικραμένος ο Φασέ.
Το Paris Match είχε δημοσιεύσει πρόσφατα ένα σκίτσο στο οποίο ο
αστυνόμος παρουσιαζόταν σαν αστυνομικός σκύλος που προσπαθούσε
να δαγκώσει έναν Αμερικανό εγκληματία αλλά δεν κατόρθωνε να τον
φτάσει επειδή ήταν δεμένος με αλυσίδα στην Αμερικανική Πρεσβεία.
Όχι απόψε, σκέφτηκε ο Φασέ. Αυτή τη φορά διακυβεύονται πάρα
πολλά πράγματα. ʹΟταν πια ο Ρόμπερτ Λάνγκντον έκλεισε το τηλέφωνο,
φαινόταν άρρωστος.
«Όλα εντάξει;» ρώτησε ο Φασέ. Αδύναμα, ο Λάνγκντον κούνησε το
κεφάλι αρνητικά. Άσχημα νέα από την πατρίδα, υπέθεσε ο αστυνόμος,
παρατηρώντας την ώρα που έπαιρνε πίσω το τηλέφωνο του ότι ο
Αμερικανός καθηγητής ήταν ελαφρώς ιδρωμένος.
«Ένα ατύχημα», ψέλλισε ο Ρόμπερτ, κοιτάζοντας τον Φασε με μια
παράξενη έκφραση στο πρόσωπο του.
«Ένας φίλος...» Δίστασε να συνεχίσει.
«Πρέπει να αναχωρήσω αεροπορικώς με την πρώτη πρωινή πτήση».
Ο Γάλλος αξιωματούχος δεν αμφέβαλλε ότι το σοκ που
αποτυπωνόταν στο πρόσωπο του Λάνγκντον ήταν γνήσιο, όμως
διαισθανόταν ότι μόλις κάτω από την επιφάνεια του συνειδητού υπήρχε
και κάποιο άλλο συναίσθημα, έτοιμο να αναδυθεί βίαια.
Κάποιος μακρινός και αόριστος φόβος είχε κάνει ξαφνικά την
εμφάνιση του στα— μάτια του Αμερικανού.

«Λυπάμαι που το ακούω», είπε ο αστυνόμος, παρατηρώντας
προσεκτικά το συνομιλητή του.
«Μήπως θα θέλατε να καθίσετε;»
Του έδειξε έναν από τους πάγκους που υπήρχαν στο χώρο για να
ξεκουράζονται οι επισκέπτες. Ο Λάνγκντον έγνεψε αφηρημένα και έκανε
μερικά βήματα προς τον πάγκο. Σταμάτησε στα μισά της απόστασης, με
μια χαμένη έκφραση στο πρόσωπο, που αποκάλυπτε ότι η σύγχυση του
μεγάλωνε όσο περνούσε η ώρα.
«Νομίζω ότι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα».
Ο Φασέ προσπάθησε να μη δείξει τον εκνευρισμό του για την
καθυστέρηση.
«Την τουαλέτα... Φυσικά. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα λίγων
λεπτών».
Έγνεψε προς το διάδρομο, προς την κατεύθυνση από όπου είχαν
έρθει.
«Οι τουαλέτες βρίσκονται πίσω, κοντά στο γραφείο του εφόρου».
Ο Λάνγκντον δίστασε, δείχνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση,
στο βάθος της Μεγάλης Στοάς.
«Έχω την εντύπωση ότι οι πιο κοντινές τουαλέτες είναι προς τα
εκεί».
Ο Φασέ συνειδητοποίησε ότι ο Αμερικανός είχε δίκιο.
Είχαν ήδη διασχίσει τα δύο τρίτα της γαλαρίας, και στο τέλος της
Μεγάλης Στοάς υπήρχαν δυο τουαλέτες.
«Θα θέλατε να σας συνοδέψω;»
Ο Λάνγκντον έγνεψε αρνητικά, έχοντας ήδη αρχίσει να κινείται
προς το βάθος της στοάς.
«Δεν είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι θα μου έκανε καλό να μείνω για
λίγα λεπτά μόνος».
Του Φασέ δεν του άρεσε και τόσο η ιδέα να αφήσει τον Αμερικανό
να περιφέρεται μόνος στο χώρο, όμως τον καθησύχαζε η σκέψη ότι η
Μεγάλη Στοά κατέληγε σε αδιέξοδο και ότι η μόνη έξοδος βρισκόταν

στην άλλη άκρη, εκεί από όπου είχαν έρθει, περνώντας κάτω από την
καγκελόπορτα.
Παρότι οι γαλλικοί κανονισμοί πυρασφάλειας απαιτούσαν να
υπάρχουν αρκετές έξοδοι κινδύνου σε έναν τόσο μεγάλο χώρο, αυτές
είχαν σφραγιστεί αυτόματα όταν ο Σονιέρ έθεσε σε λειτουργία το
σύστημα ασφαλείας.
Από την άλλη, βέβαια, ο συναγερμός είχε λήξει πλέον, πράγμα που
σήμαινε ότι το σύστημα είχε επιστρέψει σε κατάσταση ετοιμότητας και οι
έξοδοι είχαν ανοίξει, όμως δεν είχε σημασία, γιατί, αν άνοιγε κάποια από
αυτές τις πόρτες που οδηγούσαν σε κλιμακοστάσια, θα ετίθετο σε
λειτουργία ο συναγερμός για τη φωτιά.
Επιπλέον, κάθε έξοδος φρουρούνταν από πράκτορες της υπηρεσίας.
Ο Λάνγκντον ήταν αδύνατον να φύγει χωρίς να το μάθει ο Φασέ.
«Θα χρειαστεί να επιστρέψω στο γραφείο του εφόρου για λίγο»,
είπε ο αστυνόμος.
«Σας παρακαλώ, ελάτε να με βρείτε αμέσως μετά, κύριε
Λάνγκντον. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε».
Ο Ρόμπερτ δε μίλησε, απλώς σήκωσε το χέρι του για να δείξει ότι
τον άκουσε, λίγο πριν χαθεί στο σκοτάδι.
Ο Φασέ στράφηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση και άρχισε να
απομακρύνεται νευριασμένος.
Φτάνοντας στην καγκελόπορτα, πέρασε από κάτω, βγήκε από τη
Μεγάλη Στοά, διέσχισε βιαστικά το διάδρομο και όρμησε σαν σίφουνας
στο κέντρο επιχειρήσεων που είχε στηθεί στο γραφείο του Σονιέρ.
«Ποιος επέτρεψε στη Σοφί Νεβό να μπει στο κτίριο!» ούρλιαξε ο
αστυνόμος.
Ο Κολέ ήταν ο πρώτος που απάντησε.
«Η Νεβό είπε στους φρουρούς ότι είχε σπάσει τον κώδικα». Ο Φασέ
κοίταξε τριγύρω.
«Δεν είναι εδώ;»
«Νόμιζα ότι ήταν μαζί σας».
«Έφυγε».

Ο Φασέ έριξε μια ματιά στο σκοτεινό διάδρομο έξω από το γραφείο.
Προφανως η κοπέλα δεν είχε διάθεση να σταματήσει και να πιάσει
κουβέντα με τους άλλους πράκτορες μετά τη συνάντηση της με τον
αστυνόμο.
Προς στιγμήν ο Φασέ έπαιξε με την ιδέα να ειδοποιήσει με τον
ασύρματο τους φρουρούς στον ημιώροφο και να τους διατάξει να
σταματήσουν τη Σοφί και να τη φέρουν πίσω σηκωτή πριν προλάβει να
φύγει από το κτίριο, όμως το σκέφτηκε καλύτερα.
Δεν έπρεπε να αφήσει την περηφάνια του να τον επηρεάσει και να
τον οδηγήσει σε άστοχες ενέργειες μόνο και μόνο για να έχει εκείνος τον
τελευταίο λόγο...
Αρκετά πράγματα τον είχαν περισπάσει απόψε. Θα ασχοληθείς με
την πράκτορα Νεβό αργότερα, είπε από μέσα του. Δεν έβλεπε την ώρα
και τη στιγμή να την απολύσει...
Βγάζοντας τη Σοφί από το μυαλό του, ο Φασέ χάζεψε για λίγο τη
μινιατούρα του ιππότη που βρισκόταν πάνω στο γραφείο του Σονιέρ.
Ύστερα στράφηκε ξανά προς τον Κολέ.
«Τον έχεις στην οθόνη;»
Ο Κολέ έγνεψε κοφτά και γύρισε το φορητό υπολογιστή προς το
μέρος του Φασέ. Η κόκκινη κουκκίδα φαινόταν καθαρά να αναβοσβήνει
πάνω στο σχέδιο της κάτοψης του ορόφου, και συγκεκριμένα σε ένα
δωμάτιο που έφερε την επιγραφή TOILETTES PUBLIQUES.
«Ωραία», είπε ο Φασέ, ανάβοντας ένα τσιγάρο και χιμώντας έξω
στο διάδρομο.
«Πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Έχε το νου σου! Ο Λάνγκντον
δεν πρέπει να πάει πουθενά αλλού πέρα από τις τουαλέτες».
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Ο ΡΟΜΠΕΡΤΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ένιωθε ζαλισμένος καθώς προχωρούσε
με κουρασμένο βήμα προς το βάθος της Μεγάλης Στοάς. Άκουγε το
τηλεφωνικό μήνυμα της Σοφί ξανά και ξανά μέσα στο μυαλό του.

Στο τέρμα της γαλαρίας φωτεινές πινακίδες με τα χαρακτηριστικά
ανθρωπάκια τον οδήγησαν μέσα από ένα λαβύρινθο διαχωριστικών
πάνω στα οποία εκτίθεντο ιταλικοί πίνακες.
Τα διαχωριστικά αυτά χρησίμευαν για να κρύβουν τα
αποχοορητήρια από την κοινή θέα. ʹΟταν βρήκε τελικά τις αντρικές
τουαλέτες, ο Λάνγκντον μπήκε μέσα και άναψε τα φώτα.
Το δωμάτιο ήταν άδειο. Προχώρησε προς το νιπτήρα, έριξε κρύο
νερό στο πρόσωπο του και προσπάθησε να συνέλθει. Το έντονο φως των
λαμπτήρων φθορίου έκανε τα απέριττα πλακάκια να αστράφτουν. Το
δωμάτιο μύριζε αμμωνία. Την ώρα που στέγνωνε τα χέρια του με την
πετσέτα άκουσε ένα τρίξιμο στην πόρτα πίσω του. Στράφηκε απότομα. Η
Σοφί Νεβό μπήκε μέσα. Στα πράσινα μάτια της καθρεφτιζόταν φόβος.
«Δόξα τω θεώ, ήρθατε! Δεν έχουμε πολύ χρόνο».
Ο Λάνγκντον στεκόταν δίπλα στους νιπτήρες κοιτάζοντας
συγχυσμένος την κρυπτογράφο της Κεντρικής Διεύθυνσης της
Δικαστικής Αστυνομίας Σοφί Νεβό.
Λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα είχε ακούσει το τηλεφωνικό της
μήνυμα, που τον έκανε να σκεφτεί αρχικά ότι η γυναίκα που πριν από
λίγο είχε φτάσει στη Μεγάλη Στοά πρέπει να ήταν τρελή.
Όμως όσο περισσότερα άκουγε τόσο πειθόταν ότι η Σοφί Νεβό
μιλούσε πολύ σοβαρά.
«Προσπαθήστε να μην αντιδράσετε σε αυτό το μήνυμα. Απλώς
ακούστε ψύχραιμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε κίνδυνο. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις οδηγίες μου».
Γεμάτος αβεβαιότητα, ο Λάνγκντον είχε αποφασίσει να κάνει
ακριβώς ό,τι τον συμβούλευε η Νεβό. Είπε στον Φασέ ότι το μήνυμα
έκανε λόγο για ένα φίλο που είχε τραυματιστεί στην Αμερική. Ύστερα
του είχε ζητήσει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα που βρισκόταν στο
τέλος της Μεγάλης Στοάς.
Και τώρα η Σοφί στεκόταν μπροστά του, λαχανιασμένη ακόμα,
αφού είχε χρειαστεί να καλύψει μεγάλη απόσταση φεύγοντας πρώτα
προς την αντίθετη κατεύθυνση και επιστρέφοντας ύστερα στις
τουαλέτες. Κάτω από το δυνατό φως των λαμπτήρων φθορίου ο Ρόμπερτ
παρατήρησε με έκπληξη ότι αυτή η νεαρή γυναίκα που εξέπεμπε τόσο

δυναμισμό είχε απρόσμενα απαλά χαρακτηριστικά. Μόνο το βλέμμα της
ήταν κοφτερό, και η αντίθεση αυτή του έφερε στο μυαλό τα πορτρέτα του
Ρενουάρ, απόλυτα ακριβή και καθαρά αλλά ταυτόχρονα υπαινικτικά,
τολμηρά αλλά με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένουν τυλιγμένα σε ένα
πέπλο μυστηρίου.
«Θέλησα να σας ενημερώσω, κύριε Λάνγκντον...» άρχισε να λέει η
Σοφί, που δεν είχε καταφέρει ακόμα να βρει την ανάσα της, «ότι
βρίσκεστε
sous
surveillance
cacheʹe,
κάτω
από
διακριτική
παρακολούθηση».
Καθώς μιλούσε, η φωνή της, με τη χαρακτηριστική γαλλική
προφορά, αντηχούσε στα πλακάκια των τοίχων, αποκτώντας μια
σπηλαιώδη χροιά.
«Μα... γιατί;» απαίτησε να μάθει ο Ρόμπερτ.
Η Σοφί του είχε δώσει ήδη μια εξήγηση στο μήνυμα που του είχε
αφήσει στο τηλέφωνο, όμως ήθελε να την ακούσει από τα χείλη της.
«Επειδή», του απάντησε εκείνη πλησιάζοντας τον, «ο βασικός
ύποπτος σε αυτή την υπόθεση είστε εσείς».
Ο Λάνγκντον είχε προετοιμαστεί να ακούσει αυτά τα λόγια, όμως,
παρʹ όλα αυτά, ήχησαν στα αφτιά του εντελώς γελοία. Σύμφωνα με τη
Σοφί, είχε κληθεί αυτό το βράδυ στο Λούβρο όχι ως επιστήμονας ειδικός
στα σύμβολα αλλά ως υποπτος και αυτή τη στιγμή, χωρίς να το γνωρίζει,
ήταν ο στόχος μιας από τις πιο αγαπημένες ανακριτικές μεθόδους της
Γαλλικής Αστυνομίας, γνωστής ως surveillance cacheʹe.
Βάσει αυτής της μεθόδου, η αστυνομία καλούσε ήρεμα τον ύποπτο
στο χώρο της δολοφονίας και μιλούσε μαζί του, ελπίζοντας ότι ο δράστης
θα έχανε την ψυχραιμία του και θα έκανε κάποιο λάθος που θα τον
ενοχοποιούσε.
«Κοιτάξτε στην αριστερή τσέπη του σακακιού σας», είπε η Σοφί.
«Εκεί θα βρείτε την απόδειξη ότι σας παρακολουθούν».
Ο Λάνγκντον ένιωσε τη δυσπιστία του να κορυφώνεται. Να
κοιτάξω στην τσέπη μου; Θύμιζε ατάκα που συνόδευε κάποιο φτηνό
μαγικό κόλπο.
«Απλώς κοιτάξτε».

Έκπληκτος με τα όσα άκουγε, ο Λάνγκντον έφερε το χέρι του στην
αριστερή τσέπη του σακακιού του, μια τσέπη που δε χρησιμοποιούσε
ποτέ. Ψαχούλεψε για λίγο, αλλά δε βρήκε τίποτα. Τι στο διάβολο
περίμενες να βρεις; Άρχισε να αναρωτιέται μήπως τελικά η Σοφί ήταν
τρελή. Τότε τα δάχτυλα του άγγιξαν κάτι που δεν περίμενε να βρίσκεται
εκεί, κάτι μικρό και σκληρό. Πιάνοντας το μικροσκοπικό αντικείμενο
προσεκτικά, ο Λάνγκντον το τράβηξε έξω και έμεινε να το κοιτάζει
αποσβολωμένος.
Ήταν ένας μεταλλικός δίσκος σε σχήμα κουμπιού, περίπου στο
μέγεθος μιας μπαταρίας ρολογιού.
Πρώτη φορά τον έβλεπε.
«Τι στο...»
«Συσκευή εντοπισμού GPS», είπε η Σοφί.
«Εκπέμπει διαρκώς το στίγμα της σε ένα δορυφόρο του Συστήματος
Παγκόσμιου Εντοπισμού τον οποίο χρησιμοποιεί η Κεντρική Διεύθυνση
της Δικαστικής Αστυνομίας. Χρησιμοποιούμε τους πομπούς αυτούς για
να παρακολουθούμε τις κινήσεις των ατόμων που μας ενδιαφέρουν.
Χάρη στο σήμα που εκπέμπει μπορούμε να εντοπίσουμε τη θέση του
στόχου σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με πιθανή απόκλιση μόλις
μισού μέτρου. Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά χωρίς να το ξέρουν, είναι
σαν να σας έχουν περάσει λουρί. Ο πράκτορας που σας παρέλαβε απόψε
από το ξενοδοχείο έβαλε με τρόπο τον πομπό στην τσέπη σας πριν βγείτε
από το δωμάτιο σας».
Ο Λάνγκντον έφερε στο μυαλό του τη σκηνή στο δωμάτιο του
ξενοδοχείου... Είχε κάνει ένα γρήγορο ντους, στη συνέχεια είχε ντυθεί και
ο πράκτορας της Δικαστικής Αστυνομίας τού είχε κρατήσει ευγενικά το
σακάκι για να τον βοηθήσει να το φορέσει την ώρα που έβγαιναν από το
δωμάτιο.
«Έχει ψύχρα έξω, κύριε Λάνγκντον», του είχε πει.
«Η άνοιξη στο Παρίσι δεν είναι ακριβώς όπως την περιγράφουν τα
τραγούδια».
Τον είχε ευχαριστήσει και είχε φορέσει το σακάκι.
Το βλέμμα της Σοφί ήταν γεμάτο ένταση.

«Δε σας είπα για τον πομπό νωρίτερα επειδή δεν ήθελα να αρχίσετε
να ψάχνετε μέσα στην τσέπη σας μπροστά στον Φασέ. Δεν πρέπει να
καταλάβει ότι τον βρήκατε».
Ο Ρόμπερτ δεν ήξερε τι να πει, τα είχε χαμένα.
«Έβαλαν πάνω σας αυτό τον πομπό επειδή σκέφτηκαν ότι ίσως να
επιχειρούσατε να διαφύγετε».
Έκανε παύση.
«Για την ακρίβεια, αυτό ακριβώς έλπιζαν. Με αυτό τον τρόπο θα
επιβεβαιώνονταν οι υποψίες τους».
«Μα γιατί να επιχειρήσω να διαφύγω;» διαμαρτυρήθηκε ο
Λάνγκντον.
«Είμαι αθώος!»
«Ο Φασέ έχει άλλη άποψη».
Οργισμένος, ο Ρόμπερτ προχώρησε νευρικά προς το καλάθι των
αχρήστων, έτοιμος να πετάξει τον πομπό.
«Όχι!» Η Σοφί τον άρπαξε από το μπράτσο και τον σταμάτησε.
«Αφήστε τον στην τσέπη σας. Αν τον πετάξετε, θα σταματήσει κάθε
κίνηση και εκείνοι θα καταλάβουν ότι ανακαλύψατε τον πομπό. Ο μόνος
λόγος που ο Φασέ σας άφησε μόνο είναι επειδή μπορεί να σας εντοπίσει
ανά πάσα στιγμή. Αν υποψιαστεί ότι ανακαλύψατε την τακτική του...»
Η Σοφί δεν ολοκλήρωσε τη σκέψη της. Απέσπασε το μεταλλικό
δίσκο από το χέρι του Ρόμπερτ και τον έριξε πάλι στην τσέπη του
σακακιού του.
«Ο πομπός θα μείνει πάνω σας. Τουλάχιστον για την ώρα...»
Ο Λάνγκντον ένιωθε εντελώς χαμένος.
«Μα πώς στο διάβολο μπορεί ο Φασέ να πιστεύει πραγματικά ότι
σκότωσα τον Ζακ Σονιέρ!»
«Έχει ορισμένους αρκετά καλούς λόγους να σας υποψιάζεται».
Η έκφραση της Σοφί ήταν βλοσυρή.
«Υπάρχει ένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο δεν έχετε δει ακόμα.

Ο Φασέ σας το απέκρυψε προσεκτικά». Ο Λάνγκντον έμεινε να την
κοιτάζει αποσβολωμένος.
«Θυμάστε τις τρεις γραμμές του κειμένου που έγραψε ο Σονιέρ στο
πάτωμα;»
Ο Αμερικανός έγνεψε καταφατικά. Οι αριθμοί και οι λέξεις είχαν
εντυπωθεί στο μυαλό του.
Η φωνή της Σοφί χαμήλωσε τόσο ώστε μόλις ακουγόταν.
«Δυστυχώς, αυτό που είδατε δεν ήταν ολόκληρο το μήνυμα. Υπήρχε
και μια τέταρτη γραμμή, την οποία ο Φασέ φωτογράφισε και στη
συνέχεια έσβησε πριν έρθετε εσείς».
Παρότι ο Λάνγκντον ήξερε ότι το υδατοδιαλυτό μελάνι αυτών των
μαρκαδόρων μπορούσε να σβηστεί εύκολα, ήταν αδύνατον να φανταστεί
για ποιο λόγο ο Φασέ θα εξαφάνιζε ένα αποδεικτικό στοιχείο.
«Η τελευταία γραμμή του μηνύματος», είπε η Σοφί, «περιείχε μια
πληροφορία την οποία ο Φασέ δεν ήθελε να γνωρίζετε». Έκανε παύση.
«Τουλάχιστον όχι πριν σας υποβάλει όλες τις ερωτήσεις που ήθελε».
Η κοπέλα έβγαλε από την τσέπη της μια φωτογραφία που είχε
εκτυπώσει σε υπολογιστή και άρχισε να την ξεδιπλώνει.
«Ο αστυνόμος έστειλε μέσω υπολογιστή εικόνες του τόπου του
εγκλήματος στον Τομέα Κρυπτογραφίας νωρίτερα απόψε, ελπίζοντας ότι
θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε τι προσπαθούσε να πει ο Σονιέρ.
Αυτή είναι μια φωτογραφία ολόκληρου του μηνύματος».
Έδωσε τη σελίδα στον Λάνγκντον.
Σαστισμένος, ο Ρόμπερτ κοίταξε την εικόνα. Στο κοντινό πλάνο
που είχε τραβήξει η φωτογραφική μηχανή είχε αποτυπωθεί το
φωσφορίζον μήνυμα πάνω στο παρκέ δάπεδο.
Διαβάζοντας την τελευταία αράδα, ένιωσε σαν να είχε δεχτεί
κλοτσιά στο στομάχι.
13-3-2-21-1-1-8-5
Ο, Draconian devil!
Oh, lame saint!
P.S. Find Robert Langdon
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ έμεινε να κοιτάζει έκπληκτος τη φωτογραφία του
υστερόγραφου που είχε αφήσει ο Σονιέρ για αρκετή ώρα.
ΥΓ. Να βρεθεί ο Ρόμπερτ Λάνγκντον.
Ένιωθε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.
Ο Σονιέρ άφησε ένα υστερόγραφο όπου αναφέρει το όνομα μου;
Του ήταν απολύτως αδύνατον να φανταστεί για ποιο λόγο είχε κάνει
κάτι τέτοιο ο έφορος.
«Καταλαβαίνετε τώρα», είπε η Σοφί με βλέμμα πυρετώδες, «γιατί ο
Φασέ διέταξε να έρθετε εδώ απόψε και γιατί αποτελείτε το βασικό του
ύποπτο;»
Το μόνο πράγμα που καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή ο Αμερικανός
καθηγητής ήταν γιατί ο Φασέ είχε πάρει τέτοιο αυτάρεσκο ύφος όταν ο
ίδιος του είχε πει ότι το λογικό θα ήταν ο Σονιέρ να κατονομάζει το
δολοφόνο του στο μήνυμα.
Να βρεθεί ο Ρόμπερτ Λάνγκντον.
«Μα... για ποιο λόγο να έχει γράψει αυτό το πράγμα ο Σονιέρ;»
ρώτησε με έντονο ύφος, καθώς η αρχική του έκπληξη είχε αρχίσει να
αντικαθίσταται από οργή.
«Για ποιο λόγο μπορεί να ήθελα εγώ να σκοτώσω τον Ζακ Σονιέρ;»
«Ο Φασε δεν έχει ανακαλύψει ακόμα κάποιο κίνητρο, όμως έδωσε
εντολή να καταγραφεί ολόκληρη η συνομιλία μαζί σας, με την ελπίδα να
προδοθείτε μόνος σας».
Ο Λάνγκντον άνοιξε το στόμα του για να πει κάτι, όμως δεν
κατάφερε να αρθρώσει λέξη.
«Έχει πάνω του ένα μικροσκοπικό μικρόφωνο», εξήγησε η Σοφί,
«συνδεδεμένο με έναν πομπό μέσα στην τσέπη του ο οποίος στέλνει το
σήμα στο πρόχειρο κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί στο γραφείο του
εφόρου».
«Μα δεν είναι δυνατόν...» ψέλλισε ο Ρόμπερτ.

«Έχω άλλοθι. Αμέσως μετά τη διάλεξη μου επέστρεψα στο
ξενοδοχείο. Μπορείτε να ρωτήσετε στη ρεσεψιόν».
«Ο Φασέ το έχει ήδη κάνει. Σύμφωνα με την κατάθεση των
υπαλλήλων, πήρατε το κλειδί του δωματίου σας από τη ρεσεψιόν γύρω
στις δέκα και μισή. Δυστυχώς, η δολοφονία χρονικά τοποθετείται γύρω
στις έντεκα. Θα μπορούσατε άνετα να έχετε φύγει απαρατήρητος από το
ξενοδοχείο».
«Μα όλο αυτό είναι καθαρή τρέλα! Ο Φασέ δεν έχει καμία
απόδειξη!»
Τα μάτια της Σοφί γούρλωσαν σαν να του έλεγε: Καμία απόδειξη!
«Κύριε Λάνγκντον, το όνομα σας βρέθηκε γραμμένο δίπλα στο
πτώμα... Στην ατζέντα του Σονιέρ αναφέρεται ότι βρισκόσασταν μαζί του
περίπου την ώρα της δολοφονίας...»
Η Νεβό έκανε παύση.
«Ο αστυνόμος έχει στη διάθεση του υπεραρκετά στοιχεία για να
σας συλλάβει και να σας ανακρίνει».
Ο Ρόμπερτ άρχιζε να καταλαβαίνει ότι θα χρειαζόταν επειγόντως
δικηγόρο.
«Δεν τον σκότωσα εγώ». Η Σοφί αναστέναξε.
«Δεν έχουμε να κάνουμε με αμερικανική ταινία, κύριε Λάνγκντον.
Στη Γαλλία οι νόμοι προστατεύουν την αστυνομία, όχι τους εγκληματίες.
Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζουν
και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Ο Ζακ Σονιέρ ήταν εξέχουσα προσωπικότητα και ιδιαίτερα
αγαπητό πρόσωπο στο Παρίσι, πράγμα που σημαίνει ότι η δολοφονία του
θα είναι πρώτη είδηση το πρωί.
Ο Φασέ θα δεχτεί πιέσεις για να προβεί σε κάποια δήλωση, και θα
βρίσκεται σε καλύτερη θέση απέναντι στους δημοσιογράφους αν έχει ήδη
συλλάβει κάποιον ύποπτο.
Είτε είστε ένοχος είτε όχι, είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα κρατηθείτε
στην Κεντρική Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας μέχρις ότου
εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη».

Ο Ρόμπερτ ένιωθε σαν θηρίο σε κλουβί.
«Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά;»
«Επειδή, κύριε Λάνγκντον, πιστεύω ότι είστε αθώος».
Η Σοφί απέστρεψε το βλέμμα της για λίγο και μετά τον κοίταξε
κατευθείαν μέσα στα μάτια.
«Και επειδή εν μέρει φταίω εγώ για τη θέση στην οποία έχετε
βρεθεί».
«Δεν κατάλαβα... Φταίτε εσείς που ο Σονιέρ προσπαθεί να με
παγιδέψει;»
«Ο Σονιέρ δεν προσπαθεί να σας παγιδέψει. Όλα αυτά είναι ένα
λάθος. Το μήνυμα στο δάπεδο είχε ως αποδέκτη εμένα».
Ο Λάνγκντον χρειάστηκε λίγη ώρα για να συνειδητοποιήσει το
νόημα αυτής της τελευταίας φράσης.
«Συγνώμη, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε...»
«Το μήνυμα δεν απευθυνόταν στην αστυνομία. Το έγραψε για μένα.
Νομίζω ότι, επειδή έπρεπε να στήσει τα πάντα τόσο βιαστικά, απλώς δεν
πρόλαβε να συνειδητοποιήσει πώς θα εκλάμβανε το νόημά του η
αστυνομία».
Έκανε μια παύση.
«Οι αριθμοί δε σημαίνουν απολύτως τίποτα. Ο Σονιέρ τους έγραψε
προκειμένου να σιγουρέψει ότι στην έρευνα θα συμμετείχαν και
κρυπτογράφοι, ώστε εγώ να μάθω το συντομότερο δυνατόν τι του είχε
συμβεί».
Ο Λάνγκντον δυσκολευόταν όλο και
παρακολουθήσει τον ειρμό των σκέψεων της Νεβό.

περισσότερο

να

Δεν ήταν ακόμα βέβαιος αν η Σοφί είχε τα λογικά της ή όχι, όμως
τουλάχιστον τώρα άρχιζε να καταλαβαίνει γιατί προσπαθούσε να τον
βοηθήσει.
ΥΓ. Να βρεθεί ο Ρόμπερτ Λάνγκντον.
Προφανώς πίστευε ότι ο έφορος της είχε αφήσει ένα παρεξηγήσιμο
υστερόγραφο στο οποίο της ζητούσε να βρει τον Λάνγκντον.

«Μα γιατί πιστεύετε ότι το μήνυμα απευθυνόταν σʹ εσάς;»
«Ο Βιτρούβιος Άντρας...» είπε εκείνη απλά. «Το συγκεκριμένο
σχέδιο ήταν πάντοτε το αγαπημένο μου από όλα τα έργα του Ντα Βίντσι.
Απόψε το χρησιμοποίησε για να τραβήξει την προσοχή μου».
«Μισό λεπτό... Μου λέτε ότι ο έφορος γνώριζε ποιο ήταν το
αγαπημένο σας έργο τέχνης;»
Εκείνη έγνεψε καταφατικά.
«Συγνώμη. Έπρεπε να είχα πάρει τα πράγματα από την αρχή... Ο
Ζακ Σονιέρ κι εγώ...»
Η Σοφί κόμπιασε και ο Λάνγκντον έπιασε έναν τόνο μελαγχολίας
στη φωνή της, σαν να ετοιμαζόταν να φέρει στην επιφάνεια κάτι
εξαιρετικά επώδυνο από το παρελθόν της. Ήταν φανερό ότι η κοπέλα
και ο Ζακ Σονιέρ είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση.
Κοίταξε προσεκτικά την όμορφη νεαρή γυναίκα που στεκόταν
μπροστά του, γνωρίζοντας καλά ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες στη
Γαλλία συχνά είχαν νεαρές ερωμένες. Ωστόσο για κάποιο λόγο δεν του
κόλλαγε η ιδέα της Σοφί Νεβό ως «σπιτωμένης» γυναίκας.
«Είχαμε κάποια προβλήματα στη σχέση μας πριν από δέκα χρόνια»,
είπε η Σοφί με φωνή που μόλις ακουγόταν.
«Από τότε σχεδόν δε μιλιόμασταν. Απόψε, όταν ο Τομέας
Κρυπτογραφίας ειδοποιήθηκε ότι ο Ζακ Σονιέρ είχε δολοφονηθεί και είδα
τις φωτογραφίες του πτώματος του και του κειμένου στο δάπεδο,
συνειδητοποίησα ότι προσπαθούσε να μου στείλει ένα μήνυμα».
«Εξαιτίας του Βιτρούβιου Άντρα;» «Ναι. Και των γραμμάτων P.S.
στην τελευταία γραμμή του μηνύματος».
«Post Script, δηλαδή ʺυστερόγραφοʺ... Δεν καταλαβαίνω... Τι σχέση
έχει αυτό...»
Εκείνη έγνεψε αρνητικά.
«Τα γράμματα P.S. δε σημαίνουν ʺυστερόγραφοʺ. Πρόκειται για τα
αρχικά του ονόματος μου».
«Μα εσείς ονομάζεστε Σοφί Νεβό». Αποτράβηξε το βλέμμα της από
πάνω του.

«Τα γράμματα είναι τα αρχικά από το παρατσούκλι που μου είχε
δώσει όταν ζούσα μαζί του». Κοκκίνισε.
«Σημαίνουν ʺΠριγκίπισσα Σοφίʺ».
Ο Λάνγκντον δεν ήξερε τι να πει.
«Ακούγεται χαζό, το ξέρω», είπε εκείνη. «Όμως ήταν πριν από
πολλά χρόνια. Όταν ήμουν κοριτσάκι».
«Τον ξέρατε από όταν ήσασταν κοριτσάκι;»
«Πολύ καλά», απάντησε εκείνη, συγκρατώντας με δυσκολία τα
δάκρυα της τώρα πια.
«Ο Ζακ Σονιέρ ήταν ο παππούς μου».
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«ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ;» ρώτησε επιτακτικά ο Φασέ,
φυσόντας τον καπνό από την τελευταία τζουρα που τράβηξε από το
τσιγάρο του πριν μπει ξανά στο γραφείο του εφόρου.
«Ακόμα στις τουαλέτες, αστυνόμε».
Ο υπαστυνόμος Κολέ την περίμενε αυτή την ερώτηση.
Ο Φασέ ρουθούνισε εκνευρισμένος.
«Δε βιάζεται, βλέπω...» Ο αστυνόμος στάθηκε πάνω από τον Κολέ
και κοίταξε την κουκκίδα του GPS. Ο υπαστυνόμος σχεδόν μπορούσε να
ακούσει τα γρανάζια του μυαλού του να γυρίζουν.
Ο Φασέ προσπαθούσε να καταπολεμήσει την παρόρμηση να πάει
να ελέγξει τι έκανε ο Λάνγκντον.
Το σωστό ήταν το άτομο που βρισκόταν κάτω από τέτοιου είδους
παρακολούθηση να έχει στη διάθεση του όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
άνεση χρόνου και ελευθερία κινήσεων, ώστε να πιστέψει ότι δεν
κινδυνεύει.
Ο Αμερικανός έπρεπε να επιστρέψει όταν θα το αποφάσιζε ο ίδιος.
Όμως είχαν ήδη περάσει σχεδόν δέκα λεπτά... Αργεί υπερβολικά πολύ.

«Υπάρχει περίπτωση να μας έχει μυριστεί ο Λάννκντον;» ρώτησε ο
Φασέ.
Ο Κολέ έγνεψε αρνητικά.
«Συνεχίζουμε να παρατηρούμε κάποια κίνηση μέσα στις αντρικές
τουαλέτες, οπότε ο πομπός προφανώς βρίσκεται πάνω του. Ίσως
αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αν είχε εντοπίσει τον πομπό, θα τον είχε
ξεφορτωθεί και θα προσπαθούσε να διαφύγει».
Ο Φασέ κοίταξε το ρολόι του.
«Εντάξει, λοιπόν». Παρʹ όλα αυτά, ο αστυνόμος ανησυχούσε.
Ολόκληρο το βράδυ ο Κολέ ένιωθε μια ασυνήθιστη ένταση πάνω του.
Ενώ συνήθως παρέμενε αποστασιοποιημένος και ψύχραιμος σε
καταστάσεις πίεσης, ο Φασέ απόψε έμοιαζε συναισθηματικά
επηρεασμένος, λες και επρόκειτο για προσωπική υπόθεση...
Δεν είναι παράξενο, σκέφτηκε ο Κολέ.
Ο Φασέ χρειάζεται απεγνωσμένα αυτή την επιτυχία. Πρόσφατα το
Υπουργικό Συμβούλιο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν αρχίσει να
διατυπώνουν ανοιχτά επικρίσεις για τις επιθετικές τακτικές του Φασέ,
για τις συγκρούσεις του με ισχυρές ξένες πρεσβείες, καθώς και για την
πάγια τακτική του να υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό της
υπηρεσίας του προκειμένου να εξασφαλίσει εξοπλισμό της πιο
προηγμένης τεχνολογίας.
Μια σύλληψη ενός πασίγνωστου Αμερικανού με τη βοήθεια μέσων
υψηλής τεχνολογίας θα βούλωνε μια και καλή το στόμα των επικριτών
του, βοηθώντας τον να διατηρήσει τη θέση του για μερικά ακόμα χρόνια,
μέχρι να μπορέσει να αποσυρθεί με μια διόλου ευκαταφρόνητη σύνταξη.
Ένας Θεός ξέρει πόσο τη χρειάζεται αυτή τη σύνταξη, σκέφτηκε ο Κολέ.
Ο ζήλος με τον οποίο ο αστυνόμος παρακολουθούσε τις
τεχνολογικές εξελίξεις του είχε προκαλέσει ζημιά τόσο επαγγελματικά
όσο και προσωπικά.
Οι φήμες τον ήθελαν να έχει επενδύσει το σύνολο των
αποταμιεύσεων μιας ζωής στις εταιρείες νέας τεχνολογίας στο
χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της φρενίτιδας που είχε επικρατήσει μερικά
χρόνια πριν, με αποτέλεσμα να χάσει ό,τι είχε και δεν είχε. Και ο Φασέ

είναι άνθρωπος που του αρέσει η άνετη ζωή. Απόψε είχε άφθονο χρόνο
στη διάθεση του.
Η παράξενη διακοπή εξαιτίας της Σοφί Νεβό, παρότι δε βοήθησε, δε
δημιούργησε σημαντικό πρόβλημα. Η ενοχλητική πράκτορας είχε φύγει
από τα πόδια του και ο Φασέ είχε κι άλλους άσους στο μανίκι του.
Δεν είχε αποκαλύψει ακόμα στον Λάνγκντον ότι το θύμα είχε
γράψει το δικό του όνομα στο δάπεδο. Η αντίδραση του Αμερικανού στο
άκουσμα αυτής της μικρής λεπτομέρειας θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική.
«Αστυνόμε;»
Ένας πράκτορας που βρισκόταν στην άλλη άκρη του γραφείου
τράβηξε την προσοχή του Φασέ.
«Νομίζω ότι πρέπει να πάρετε αυτό το τηλεφώνημα». Κρατούσε ένα
ακουστικό στο χέρι του και έδειχνε προβληματισμένος.
«Ποιος είναι;» ρώτησε ο Φασέ.
Ο πράκτορας συνοφρυώθηκε.
«Είναι ο διευθυντής του Τομέα Κρυπτογραφίας».
«Και...»
«Αφορά τη Σοφί Νεβό, αστυνόμε. Κάτι δεν πάει καλά».
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ΕΙΧΕ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ. Ο Σίλας ένιωθε δυνατός την ώρα που έβγαινε
από το μαύρο Audi, με το νυχτερινό αεράκι να κάνει το φαρδύ του
μανδύα να ανεμίζει. Οι άνεμοι της αλλαγής άρχισαν να φυσάνε.
Ήξερε ότι η αποστολή που ήταν έτοιμος να εκτελέσει θα απαιτούσε
περισσότερο λεπτούς χειρισμούς παρά ωμή βία, κι έτσι άφησε το όπλο
του στο αυτοκίνητο.
Το πιστόλι, ένα δεκατριάρι Heckler & Koch USP 40, του το είχε
προμηθεύσει ο Δάσκαλος. Ένα όργανο θανάτου δεν έχει καμία θέση στον
οίκο του Θεού.

Η πλατεία μπροστά στην ογκώδη εκκλησία ήταν σχεδόν έρημη
αυτή την ώρα. Οι μόνες φιγούρες που διακρίνονταν στην άλλη άκρη της
ανήκαν σε δυο νεαρές πόρνες που έδειχναν τα κάλλη τους στους
τουρίστες οι οποίοι είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα νυχτερινή αξιοθέατα
της πόλης. Τα λυγερά κορμιά τους έκαναν τον Σίλα να αισθανθεί ένα
γνώριμο πόθο στα λαγόνια του. Οι μύες στο μηρό του συσπάστηκαν
ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα το αγκαθωτό κιλικίο να μπηχτεί στη σάρκα
του. Ο πόθος χάθηκε στη στιγμή.
Εδώ και δέκα χρόνια ο Σίλας φρόντιζε να απέχει από κάθε
σεξουαλική ικανοποίηση, ακόμα και από αυτή που μπορούσε να
προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του. Έτσι όριζε η Οδός. Ήξερε ότι είχε
θυσιάσει πολλά προκειμένου να ακολουθήσει το Opus Dei, όμως είχε
κερδίσει πολύ περισσότερα σε αντάλλαγμα. Ο όρκος της αγαμίας και η
παραίτηση από κάθε προσωπικό περιουσιακό στοιχείο δύσκολα θα
μπορούσαν να θεωρηθούν θυσίες. Δεδομένων της φτώχειας που είχε
γνωρίσει και της σεξουαλικής φρίκης που είχε υποστεί στη φυλακή, η
αγαμία αποτελούσε μια ευπρόσδεκτη αλλαγή.
Τώρα, έχοντας επιστρέψει στη Γαλλία για πρώτη φορά από τότε
που τον είχαν συλλάβει και τον είχαν στείλει σε εκείνη τη φυλακή στην
Ανδόρα, ο Σίλας αισθανόταν την πατρίδα του να τον βάζει σε δοκιμασίες,
φέρνοντας στην επιφάνεια βίαιες μνήμες για την ψυχή του που είχε
καθαρίσει και είχε λυτρωθεί. Έχεις ξαναγεννηθεί, υπενθύμισε στον
εαυτό του.
Η υπηρεσία που καλούνταν να προσφέρει στο θεό αυτό το βράδυ
απαιτούσε από εκείνον να υποπέσει στο αμάρτημα του φόνου, και αυτή
ήταν μια θυσία το βάρος της οποίας ο Σίλας ήξερε ότι θα έφερε μέσα του
σιωπηλά για πάντα.
«Το μέτρο της πίστης σου είναι το μέτρο του πόνου που μπορείς να
αντέξεις», του είχε πει ο Δάσκαλος.
Ο Σίλας είχε γνωρίσει πολύ καλά τον πόνο και ανυπομονούσε να
αποδείξει την αξία του στο Δάσκαλο, στον άνθρωπο που τον είχε
διαβεβαιώσει ότι οι πράξεις του υπαγορεύονταν από μια ανώτερη
δύναμη.
«Αυτό που κάνω είναι έργο θεού», ψιθύρισε ο Σίλας προχωρώντας
προς την κατεύθυνση της εκκλησίας. Κοντοστάθηκε για λίγο στη σκιά

της πελώριας εισόδου και πήρε μια βαθιά ανάσα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή
δεν είχε συνειδητοποιήσει πραγματικά τι επρόκειτο να κάνει και τι τον
περίμενε στο εσωτερικό του κτίσματος.
Ο σφηνόλιθος... Το κλειδί που θα μας οδηγήσει στον τελικό μας
στόχο. Σήκωσε το κατάλευκο χέρι του και χτύπησε με τη γροθιά του τρεις
φορές την πόρτα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά οι αμπάρες της τεράστιας
ξύλινης πύλης άρχισαν να μετακινούνται.
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Η. ΣΟΦΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΤΑΝ πόση ώρα θα χρειαζόταν ο Φασέ για να
καταλάβει ότι η νεαρή κρυπτογράφος δεν είχε φύγει από το κτίριο.
Βλέποντας την ταραχή που είχε καταλάβει τον Λάνγκντον, η κοπέλα
άρχισε να αμφιβάλλει για το κατά πόσο ήταν καλή η ιδέα της να τον
στριμώξει εκεί, στις αντρικές τουαλέτες. Τι άλλο μπορούσα να κάνω;
Έφερε στο μυαλό της την εικόνα του πτώματος του παππού της
γυμνού, τοποθετημένου με τα χέρια και τα πόδια σε πλήρη έκταση πάνω
στο ξύλινο δάπεδο. Κάποτε ο άνθρωπος αυτός ήταν ολόκληρος ο κόσμος
της, κι όμως απόψε διαπίστωνε με έκπληξη ότι δεν αισθανόταν σχεδόν
καθόλου λύπη για αυτό που είχε συμβεί. Ο Ζακ Σονιέρ της ήταν ένας
ξένος τώρα πια. Η σχέση τους είχε καταρρεύσει μέσα σε μια στιγμή
κάποια νύχτα του Μάρτη όταν εκείνη ήταν είκοσι δύο ετών. Πριν από
δέκα χρόνια.
Η Σοφί είχε επιστρέψει λίγες ημέρες νωρίτερα από το πανεπιστήμιο
όπου σπούδαζε στην Αγγλία και κατά λάθος είχε δει τον παππού της να
κάνει κάτι που προφανώς εκείνη δεν έπρεπε να γνωρίζει. Ακόμα και
σήμερα δυσκολευόταν να το πιστέψει... Αν δεν το είχα δει με τα ίδια μου
τα μάτια... Νιώθοντας υπερβολική ντροπή και έκπληξη για να υπομείνει
τις απεγνωσμένες προσπάθειες του παππού της να της εξηγήσει, η Σοφί
αποφάσισε αμέσως να μετακομίσει.
Χρησιμοποιώντας κάποια χρήματα που είχε καταφέρει να βάλει
στην άκρη, κατάφερε να βρει ένα μικρό διαμέρισμα, το οποίο μοιράστηκε

με μερικούς συγκατοίκους. Ορκίστηκε να μη μιλήσει ποτέ και σε κανέναν
για αυτό που ειχε δει.
Ο παππούς της προσπάθησε απεγνωσμένα να επικοινωνήσει μαζί
της, στέλνοντας της κάρτες και γράμματα, εκλιπαρώντας τη να δεχτεί να
τον συναντήσει για να μπορέσει να της εξηγήσει. Τι να της εξηγήσει!
Η Σοφί δεν απάντησε παρά μόνο μία φορά, που του έγραφε ένα
σύντομο μήνυμα μόνο και μόνο για να του απαγορέψει να της
τηλεφωνήσει ξανά ή να προσπαθήσει να τη συναντήσει σε δημόσιο χώρο.
Φοβόταν ότι οι εξηγήσεις του θα ήταν ακόμα πιο τρομακτικές από το ίδιο
το περιστατικό.
Το απίστευτο ήταν ότι ο Σονιέρ δε σταμάτησε να προσπαθεί να
επικοινωνήσει μαζί της, με αποτέλεσμα η Σοφί να έχει φυλαγμένες σε
κάποιο συρτάρι στο σπίτι της επιστολές δέκα ετών, τις οποίες δεν άνοιξε
ποτέ.
Προς τιμήν του, ο παππούς της είχε σεβαστεί απόλυτα την
επιθυμία της και δεν της είχε τηλεφωνήσει ούτε μία φορά. Μέχρι αυτό το
απόγευμα.
«Σοφί;» Η φωνή του είχε ακουστεί τρομακτικά γερασμένη στον
αυτόματο τηλεφωνητή της.
«Σεβάστηκα τις επιθυμίες σου τόσο καιρό... Λυπάμαι που σου
τηλεφωνώ, όμως πρέπει να σου μιλήσω. Συνέβη κάτι φοβερό!»
Η κοπέλα βρισκόταν στην κουζίνα του διαμερίσματος της στο
Παρίσι όταν πήρε το μήνυμα και ένιωσε ένα ρίγος στο άκουσμα της
τρυφερής και ευγενικής φωνής του έπειτα από τόσα χρόνια. Το μυαλό
της πλημμύρισε με τρυφερές αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία.
«Σοφί, σε παρακαλώ, άκουσε με!» Της μιλούσε στα αγγλικά, όπως
έκανε πάντα από τότε που η εγγονή του ήταν ακόμα μικρό κορίτσι, όταν
της έλεγε να εξασκεί τα γαλλικά της στο σχολείο αλλά στο σπίτι να
μιλάει αγγλικά.
«Δε γίνεται να είσαι για πάντα θυμωμένη... Δε διάβασες τα
γράμματα που σου έστελνα όλα αυτά τα χρόνια; Ακόμα δεν μπορείς να
καταλάβεις;»
Έκανε παύση.

«Πρέπει να μιλήσουμε αμέσως. Σε παρακαλώ, κάνε αυτή τη χάρη
στον παππού σου. Τηλεφωνησέ μου στο Λούβρο. Αμέσως! Πιστεύω ότι
τόσο εσύ όσο κι εγώ βρισκόμαστε σε τρομερό κίνδυνο».
Η Σοφί έμεινε να κοιτάζει τον τηλεφωνητή. Σε κίνδυνο; Τι ήταν
αυτά που της έλεγε;
«Πριγκίπισσα...» Η φωνή του παππού της έσπασε, δονούμενη από
ένα συναίσθημα που η κοπέλα δεν μπορούσε να προσδιορίσει επακριβώς.
«Ξέρω ότι κράτησα μυστικά από σένα, και συνειδητοποιώ ότι αυτό
μου στοίχισε την αγάπη σου, όμως το έκανα για τη δική σου ασφάλεια.
Τώρα πρέπει να μάθεις την αλήθεια. Σε παρακαλώ, πρέπει να σου πω
την αλήθεια για την οικογένεια σου».
Ξαφνικά η καρδιά της Σοφί άρχισε να χτυπάει δυνατά. Για την
οικογένεια μου; Οι γονείς της είχαν πεθάνει όταν εκείνη ήταν μόλις
τεσσάρων χρονών. Το αυτοκίνητο τους είχε πέσει από μια γέφυρα,
καταλήγοντας σε ένα φουσκωμένο ποτάμι.
Η γιαγιά της και ο μικρότερος αδελφός της επέβαιναν επίσης στο
όχημα, κι έτσι ολόκληρη η οικογένεια της Σοφί χάθηκε σε μια στιγμή.
Είχε ένα ολόκληρο κουτί με αποκόμματα εφημερίδων που το
επιβεβαίωναν.
Τα λόγια του της προκάλεσαν μια αφόρητη νοσταλγία, που την
κατέκλυσε απρόσμενα, παραλύοντας ολόκληρο το σώμα της. Η
οικογένεια μου!
Για μια φευγαλέα στιγμή στο μυαλό της αναδύθηκαν εικόνες από
το όνειρο που την είχε κάνει να ξυπνήσει αμέτρητες φορές όταν ήταν
μικρό παιδάκι. Η οικογένεια μου είναι ζωντανή! Έρχονται όλοι στο σπίτι!
Όμως, όπως και στο όνειρο της, οι εικόνες γρήγορα βυθίστηκαν στη λήθη.
Η οικογένεια σου είναι νεκρή, Σοφί. Δεν πρόκειται να έρθει πίσω.
«Πριγκίπισσα...» έλεγε ο παππούς της στον τηλεφωνητή.
«Χρόνια περίμενα για να σου μιλήσω. Ήθελα να βρω την
κατάλληλη στιγμή, όμως τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τηλεφώνησε μου
στο Λούβρο αμέσως μόλις ακούσεις αυτό το μήνυμα. Θα σε περιμένω εδώ
όλη τη νύχτα. Φοβάμαι ότι ίσως να κινδυνεύουμε και οι δύο. Είναι τόσα
πολλά αυτά που πρέπει να μάθεις...»

Το μήνυμα τελείωσε. Ακολούθησε σιωπή. Η κοπέλα έμεινε ακίνητη,
τρέμοντας ολόκληρη. Της φάνηκε ότι πέρασαν αρκετά λεπτά έτσι. Το
μήνυμα του παππού της στριφογύριζε στο μυαλό της, κι όσο το
σκεφτόταν μόνο μία πιθανότητα της φαινόταν λογική... Τώρα πια
συνειδητοποιούσε τον πραγματικό σκοπό του. Ήταν δόλωμα. Προφανώς
ο παππούς της ήθελε απελπισμένα να τη δει. Ήταν διατεθειμένος να
δοκιμάσει τα πάντα.
Ένιωσε την αηδία της για αυτό τον άνθρωπο να μεγαλώνει.
Αναρωτήθηκε μήπως ο μοναδικός συγγενής που της είχε απομείνει εδώ
και χρόνια έπασχε από κάποια ανίατη ασθένεια, γεγονός που τον είχε
κάνει να αποφασίσει να δοκιμάσει οποιοδήποτε τέχνασμα μπορούσε να
σκεφτεί για να κάνει τη Σοφί να τον επισκεφτεί για μια τελευταία φορά.
Αν είχε έτσι το πράγμα, το κόλπο του ήταν πολύ καλό. Η οικογένεια μου.
Τώρα, καθώς στεκόταν μέσα στο σκοτάδι που επικρατούσε στις
αντρικές τουαλέτες του Λούβρου, η κοπέλα άκουγε το απογευματινό
μήνυμα να αντηχεί στα αφτιά της. «Σοφί, ίσως να κινδυνεύουμε και οι
δυο. Τηλεφώνησε μου». Δεν του είχε τηλεφωνήσει και ούτε σκόπευε να το
κάνει.
Τώρα όμως η δυσπιστία με την οποία είχε αντιμετωπίσει το μήνυμα
του είχε αποδειχτεί τραγικά άδικη. Ο παππούς της κείτονταν
δολοφονημένος μέσα στο ίδιο του το μουσείο. Και είχε αφήσει έναν
κώδικα στο πάτωμα. Έναν κώδικα για εκείνη. Γιʹ αυτό τουλάχιστον ήταν
σίγουρη. Παρότι δεν καταλάβαινε το νόημα αυτού του μηνύματος, η Σοφί
ήταν βέβαιη ότι η μυστηριώδης φύση του αποτελούσε μια επιπλέον
απόδειξη ότι τα τελευταία λόγια του παππού της είχαν ως αποδέκτη
εκείνη.
Το πάθος και το ταλέντο της στην κρυπτανάλυση ήταν αποτέλεσμα
της ανατροφής που της είχε δώσει ο Ζακ Σονιέρ, ένας άνθρωπος που
αγαπούσε φανατικά τους κώδικες, τα σταυρόλεξα και τους γρίφους.
Πόσες Κυριακές δεν περάσαμε λύνοντας γρίφους και σταυρόλεξα που
δημοσίευε η εφημερίδα...
Σε ηλικία δώδεκα ετών η Σοφί μπορούσε να λύσει το σταυρόλεξο
της Le Monde χωρίς καθόλου βοήθεια, οπότε ο παππούς της άρχισε να
την τροφοδοτεί με αγγλικά σταυρόλεξα, μαθηματικά προβλήματα και
γρίφους.

Το κοριτσάκι δε χόρταινε να τα λύνει... Τελικά έκανε το πάθος της
επάγγελμα όταν έγινε κρυπτογράφος για λογαριασμό της Γαλλικής
Αστυνομίας.
Ως ειδικός λοιπόν, αυτό το βράδυ όφειλε να αναγνωρίσει την
ευστροφία με την οποία ο παππούς της είχε χρησιμοποιήσει έναν απλό
κώδικα για να φέρει σε επαφή δυο ανθρώπους που μέχρι εκείνη τη
στιγμή ήταν τελείως άγνωστοι: τη Σοφί Νεβό και τον Ρόμπερτ
Λάνγκντον. Το ερώτημα ήταν γιατί...
Δυστυχώς, κρίνοντας από το εμβρόντητο ύφος του Αμερικανού
καθηγητή, μπορούσε να καταλάβει ότι ούτε και εκείνος είχε την
παραμικρή ιδέα γιατί ο παππούς της τους είχε φέρει σε επαφή.
Η κοπέλα αποφάσισε να επιστρέψει στο παρόν, μήπως βγάλει
κάποιο νόημα από όλα αυτά.
«Είχατε κανονίσει να συναντήσετε τον παππού μου απόψε... Για
ποιο λόγο;»
Ο Λάνγκντον έδειχνε να τα έχει τελείως χαμένα.
«Η γραμματέας του κανόνισε τη συνάντηση, αλλά δε μου ανέφερε
κάποιο συγκεκριμένο λόγο, ούτε κι εγώ ζήτησα να μάθω. Υπέθεσα ότι
είχε πληροφορηθεί πως θα έδινα μια διάλεξη πάνω στην παγανιστική
εικονογραφία των γαλλικών καθεδρικών ναών, το θέμα του κίνησε το
ενδιαφέρον και σκέφτηκε ότι θα ήταν ωραία να συναντηθούμε για ένα
ποτό μετά την ομιλία».
Η Σοφί δε βρήκε την εξήγηση ικανοποιητική. Πρέπει να υπήρχε και
κάποια άλλη σύνδεση... Ο παππούς της γνώριζε περισσότερα για την
παγανιστική εικονογραφία από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο.
Εξάλλου ήταν άτομο ιδιαίτερα κλειστό, κάθε άλλο παρά ο τύπος του
ανθρώπου που θα επεδίωκε να συναντήσει για φιλική κουβεντούλα έναν
Αμερικανό καθηγητή που τύχαινε να βρίσκεται στην πόλη, εκτός κι αν
υπήρχε σοβαρός λόγος.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε με πιο σημαντικές ερωτήσεις.
«Ο παππούς μου μου τηλεφώνησε το απόγευμα και μου είπε ότι
τόσο εκείνος όσο κι εγώ διατρέχαμε τρομερό κίνδυνο. Αυτό σας λέει
κάτι;»

Τα γαλανά μάτια του Λάνγκντον σκιάστηκαν από ανησυχία.
«Όχι, όμως αν λάβουμε υπόψη τι συνέβη πριν από λίγο...»
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά. Δεδομένων των αποψινών γεγονότων,
θα ήταν ανόητη αν δε φοβόταν. Νιώθοντας εξαντλημένη, προχώρησε
μέχρι το μικρό παράθυρο στην άλλη άκρη της αίθουσας και κοίταξε μέσα
από το πλέγμα ασφαλείας που ήταν ενσωματωμένο στο τζάμι.
Βρίσκονταν σε αρκετά μεγάλο ύψος, τουλάχιστον δεκαέξι μέτρων.
Αναστέναξε και έστρεψε το βλέμμα της προς το εντυπωσιακό
παριζιάνικο τοπίο. Στα αριστερά της, στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα,
διέκρινε τον κατάφωτο Πύργο του Άιφελ. Ευθεία μπροστά της βρισκόταν
η Αψίδα του Θριάμβου. Και στα δεξιά, στην κορυφή του λόφου της
Μονμάρτρης, φαινόταν ο περίτεχνος θόλος της Σακρέ Κερ, της
Εκκλησίας της Ιερής Καρδίας, με τις γυαλιστερές, εκθαμβωτικά λευκές
πέτρες του να λάμπουν σαν ένα υπέρλαμπρο ιερό. Εδώ, στο δυτικότερο
άκρο της Πτέρυγας Ντενόν, η Πλατεία του Καρουσέλ, εκτεινόταν σχεδόν
παράλληλα με το κτίριο. Μόνο ένα στενό πεζοδρόμιο τη χώριζε από τον
εξωτερικό τοίχο του Λούβρου. Κάτω στο δρόμο το συνηθισμένο νυχτερινό
καραβάνι των φορτηγών τροφοδοσίας περίμενε να ανάψει το πράσινο
στους σηματοδότες, με τα φώτα του να στραφταλίζουν σαν να έκλειναν
περιπαικτικά το μάτι προς το μέρος της Σοφί εκεί ψηλά από όπου τα
παρατηρούσε.
«Δεν ξέρω τι να πω...» έκανε ο Λάνγκντον, μετακινούμενος για να
σταθεί από πίσω της.
«Είναι προφανές ότι ο παππούς σας προσπαθεί να μας πει κάτι.
Λυπάμαι που δεν μπορώ να βοηθήσω».
Η Σοφί γύρισε προς το μέρος του, έχοντας διακρίνει στη φωνή του
έναν τόνο ειλικρινούς λύπης. Παρʹ όλα τα προβλήματα που αντιμετώπιζε
ο ίδιος, ήταν φανερό ότι ήθελε να τη βοηθήσει. Κλασική αντίδραση
δασκάλου, σκέφτηκε, έχοντας ήδη διαβάσει το φάκελο που είχε ετοιμάσει
η υπηρεσία για τον ύποπτο.
Μπροστά της είχε έναν ακαδημαϊκό, έναν άνθρωπο που ήταν
σαφές ότι απεχθανόταν την ιδέα να μην καταλαβαίνει κάτι. Να ένα
κοινό μας στοιχείο, σκέφτηκε η Νεβό.

Ως κρυπτογράφος, η Σοφί κέρδιζε το ψωμί της προσπαθώντας να
βγάλει νόημα από φαινομενικά ασύνδετα δεδομένα. Αυτό το βράδυ η
καλύτερη υπόθεση που μπορούσε να κάνει ήταν ότι ο Ρόμπερτ
Λάνγκντον, είτε το γνώριζε είτε όχι, είχε στην κατοχή του πληροφορίες
που της χρειάζονταν απελπισμένα. Πριγκίπισσα Σοφί, να βρεθεί ο
Ρόμπερτ Λάνγκντον. Πόσο πιο σαφές θα μπορούσε να είναι το μήνυμα
του παππού της; Όμως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο με τον Αμερικανό
καθηγητή. Χρόνο για να σκεφτούν. Χρόνο για να λύσουν αυτό το
μυστήριο μαζί. Δυστυχώς, ο χρόνος τους τελείωνε.
Σηκώνοντας το βλέμμα της πάνω στον Λάνγκντον, η Σοφί πρότεινε
το μόνο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί.
«Ο Μπεζί Φασέ πρόκειται να σας συλλάβει από λεπτό σε λεπτό.
Μπορώ να σας βγάλω από αυτό το μουσείο, όμως πρέπει να ενεργήσουμε
αμέσως».
Τα μάτια του Ρόμπερτ γούρλωσαν.
«Θέλετε να γίνω φυγάς;»
«Είναι το εξυπνότερο πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Αν
αφήσετε τον Φασέ να σας συλλάβει τώρα, θα περάσετε εβδομάδες σε
κάποια γαλλική φυλακή, ενώ η Γαλλική Αστυνομία και η Αμερικανική
Πρεσβεία θα τσακώνονται για το ποιο δικαστήριο νομιμοποιείται να
εξετάσει την υπόθεση σας. Αν όμως σας βγάλω από δω μέσα και
καταφέρουμε να φτάσουμε στην πρεσβεία σας, η κυβέρνηση σας θα
προστατέψει τα δικαιώματα σας κι εμείς θα έχουμε το χρόνο να
αποδείξουμε ότι δεν είχατε καμία σχέση με αυτό το φόνο».
Ο Λάνγκντον δε φαινόταν να έχει πειστεί.
«Ξεχάστε το! Ο Φασέ έχει τοποθετήσει ένοπλους φρουρούς σε κάθε
έξοδο! Ακόμα κι αν καταφέρουμε να βγούμε από το κτίριο χωρίς να μας
πυροβολήσουν, θα είναι σαν να παραδέχομαι την ενοχή μου. Πρέπει να
πείτε στον αστυνόμο ότι το μήνυμα στο πάτωμα είχε ως αποδέκτη εσάς
και ότι η αναφορά του ονόματος μου δεν αποτελεί καταγγελία σε βάρος
μου».
«Αυτό σκοπεύω να κάνω», είπε η Σοφί, μιλώντας βιαστικά τώρα,
«αλλά θα το κάνω αφού εσείς βρεθείτε ασφαλής μέσα στην Αμερικανική
Πρεσβεία. Το κτίριο απέχει μόλις ενάμισι χιλιόμετρο από δω και το

αυτοκίνητο μου βρίσκεται παρκαρισμένο έξω από το μουσείο. Το να
προσπαθήσετε να πείσετε τον Φασέ για την αθωότητα σας μένοντας εδώ
ενέχει μεγάλο ρίσκο, δεν το καταλαβαίνετε; Ο αστυνόμος έχει
αποφασίσει να αποδείξει την ενοχή σας απόψε. Ο μόνος λόγος που
ανέβαλε τη σύλληψη σας ήταν να σας φέρει εδώ, ελπίζοντας ότι θα
κάνατε κάτι που θα ενίσχυε την υπόθεση του».
«Ακριβώς. Όπως, για παράδειγμα, να το σκάσω»
Το κινητό τηλέφωνο στην τσέπη του πουλόβερ της Σοφί άρχισε
ξαφνικά να χτυπάει. ο Φασέ, πιθανότατα. Έβαλε το χέρι στην τσέπη της
και έκλεισε τη συσκευή.
«Κύριε Λάνγκντον», είπε ορμητικά, «πρέπει να σας κάνω μία
τελευταία ερώτηση. Και ίσως ολόκληρο το μέλλον σας να εξαρτάται από
αυτή.
«Το μήνυμα στο δάπεδο σαφώς και δεν αποτελεί απόδειξη της
ενοχής σας, όμως ο Φασέ δήλωσε στην ομάδα μας ότι είναι βέβαιος πως
είστε ο άνθρωπος που ψάχνει. Μπορείτε να σκεφτείτε κάποιον άλλο λόγο
για τον οποίο θα μπορούσε να είναι πεπεισμένος ότι είστε ένοχος;»
Ο Ρόμπερτ παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα.
«Κανέναν απολύτως».
Η Σοφί αναστέναξε.
Πράγμα που σημαίνει ότι ο Φασέ λέει ψέματα. Η κοπέλα δεν
μπορούσε να φανταστεί γιατί, όμως δεν ήταν αυτό το πρόβλημα της τη
δεδομένη στιγμή.
Το μόνο σίγουρο ήταν ότι ο Μπεζί Φασέ ήταν αποφασισμένος να
κλείσει τον Λάνγκντον πίσω από τα σίδερα αυτό το βράδυ, με
οποιοδήποτε τίμημα. Και εκείνη χρειαζόταν τον Αμερικανό για τη δική
της έρευνα, πράγμα που την οδηγούσε σε ένα και μόνο λογικό
συμπέρασμα. Πρέπει να παω τον Λάνγκντον στην Αμερικανική
Πρεσβεία.
Στράφηκε ξανά προς το παράθυρο, παρατηρώντας προσεκτικά το
πλέγμα ασφαλείας που ήταν ενσωματωμένο στο τζάμι. Πίσω από το
γυαλί, δεκαέξι μέτρα πιο κάτω, τους περίμενε το πεζοδρόμιο. Ένα άλμα

από τέτοιο ύψος θα άφηνε τον Λάνγκντον με δυο σπασμένα πόδια. Στην
καλύτερη περίπτωση...
Η Σοφί όμως είχε πάρει την απόφαση της. Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον
θα δραπέτευε από το Λούβρο, είτε το ήθελε είτε όχι.
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«ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ότι δεν απαντάει;»
Ο Φασέ έδειχνε να μην πιστεύει στα αφτιά του.
«Στο κινητό της δεν καλείς; Ξέρω καλά ότι το έχει μαζί της».
Ο Κολέ προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη Σοφί εδώ και αρκετά
λεπτά.
«Ίσως να της τελείωσε η μπαταρία. Ή να το έχει στο αθόρυβο
προφίλ κλήσης».
Ο αστυνόμος έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος από τη στιγμή που είχε
μιλήσει στο τηλέφωνο με το διευθυντή του Τομέα Κρυπτογραφίας.
Αμέσως μόλις κατέβασε το ακουστικό πήγε στον Κολέ και απαίτησε να
του βρει τη Σοφί Νεβό στο τηλέφωνο. Εκείνος όμως δεν τα είχε
καταφέρει, και ο Φασέ βημάτιζε νευρικά, σαν λιοντάρι μέσα στο κλουβί.
«Τι σας ήθελε ο διευθυντής;» τόλμησε να ρωτήσει ο υφιστάμενος
του.
Ο Φασέ γύρισε προς το μέρος του.
«Ήθελε να μου πει ότι δε βρήκαν καμία απολύτως αναφορά σε
ʺδρακόντειους Διάβολουςʺ και ʺχωλούς αγίουςʺ».
«Αυτό ήταν όλο;»
«Όχι. Μου είπε επίσης ότι μόλις είχαν διαπιστώσει πως οι αριθμοί
ανήκαν στην Ακολουθία Φιμπονάτσι, όμως υποψιάζονταν ότι η σειρά με
την οποία είχαν τοποθετηθεί δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σημασία».
Ο Κολέ είχε μπερδευτεί.
«Όμως... είχαν ήδη στείλει την πράκτορα Νεβό να μας τα πει αυτά».

Ο Φασέ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.
«Δεν έστειλαν τη Νεβό».
«Ορίστε;»
«Σύμφωνα με το διευθυντή του τομέα, ο ίδιος, ακολουθώντας τις
εντολές μου, ειδοποίησε ολόκληρη την ομάδα του και τους ζήτησε να
παρουσιαστούν στην υπηρεσία για να εξετάσουν τις εικόνες που του είχα
στείλει. Όταν εμφανίστηκε η πράκτορας Νεβό, έριξε μια ματιά στις
φωτογραφίες του Σονιέρ και του κώδικα και έφυγε από το γραφείο χωρίς
να πει λέξη. Ο διευθυντής δε ζήτησε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά της
επειδή ήταν λογικό να έχει αναστατωθεί από τις εικόνες».
«Αναστατώθηκε;
πτώματος;»

Γιατί;

Πρωτη

φορά

έβλεπε

φωτογραφία

Ο αστυνόμος δεν απάντησε αμέσως.
«Δεν το γνώριζα, και, απʹ ό,τι κατάλαβα, ούτε ο διευθυντής της το
γνώριζε μέχρι που τον ενημέρωσε κάποιος συνάδελφος της, όμως
φαίνεται ότι η Σοφί Νεβό είναι εγγονή του Ζακ Σονιέρ».
Ο Κολέ είχε μείνει άφωνος. «Ο διευθυντής είπε ότι η Νεβό δεν του
είχε αναφέρει ποτέ τη σχέση της με τον Σονιέρ. Υποθέτει ότι η στάση της
αυτή οφείλεται στο ότι πιθανότατα δεν ήθελε να έχει ειδική μεταχείριση
απλώς και μόνο επειδή ήταν εγγονή ενός διαπρεπούς ανθρώπου».
Απόλυτα λογικό να ταραχτεί από τις φωτογραφίες... Το μυαλό του
Κολέ δεν μπορούσε να χωρέσει την τραγική σύμπτωση που είχε φέρει μια
νεαρή γυναίκα αντιμέτωπη με το καθήκον της αποκρυπτογράφησης ενός
κώδικα τον οποίο είχε αφήσει πίσω του ένα νεκρό μέλος της οικογένειας
της.
Όμως, από την άλλη, οι ενέργειες της δεν έβγαζαν νόημα.
«Ωστόσο είναι ολοφάνερο ότι αναγνώρισε τους αριθμούς από την
Ακολουθία Φιμπονάτσι, εφόσον ήρθε εδώ και μας το είπε. Δεν
καταλαβαίνω γιατί θα έφευγε από το γραφείο χωρίς να πει σε κανέναν
ότι είχε βρει την απάντηση».
Ο υπαστυνόμος μπορούσε να σκεφτεί μόνο ένα πιθανό σενάριο που
εξηγούσε ικανοποιητικά τις ανησυχητικές εξελίξεις: Ο Σονιέρ είχε γράψει
τον αριθμητικό κώδικα στο πάτωμα ελπίζοντας ότι ο Φασέ θα ζητούσε τη

συνδρομή των κρυπτογράφων στην έρευνα, επομένως θα συμμετείχε και
η εγγονή του. Όσο για το υπόλοιπο μήνυμα... Μήπως ο έφορος του
Λούβρου προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσει με τη Νεβό;
Κι αν ναι, τι της έλεγε στο μήνυμα; Και ποια σχέση είχε ο Λάνγκντον;
Πριν προλάβει να σκεφτεί το ζήτημα περισσότερο ο Κολέ, η σιωπή που
επικρατούσε στο άδειο μουσείο διακόπηκε βίαια από κάποιο συναγερμό.
Ο ήχος έμοιαζε να έρχεται από κάποιο σημείο μέσα στη Μεγάλη
Στοά.
«Alarm!» φώναξε ένας από τους πράκτορες ελέγχοντας τις
πληροφορίες που έφταναν στην οθόνη του από το κέντρο ασφαλείας του
Λούβρου. «Grande Galerie! Toilettes Messieurs!»
Ο Φασέ γύρισε απότομα στον Κολέ.
«Πού βρίσκεται ο Λάνγκντον;»
«Είναι ακόμα στις τουαλέτες!»
Ο υπαστυνόμος έφερε το δείκτη του πάνω στην οθόνη του φορητού
υπολογιστή που είχε μπροστά του, δείχνοντας την κόκκινη κουκκίδα που
αναβόσβηνε στο πλάνο του ορόφου.
«Πρέπει να έσπασε το παράθυρο!»
Ο Κολέ ήξερε ότι ο Αμερικανός δε θα έφτανε μακριά. Παρότι οι
κανονισμοί πυρασφάλειας στο Παρίσι όριζαν ότι τα παράθυρα που
βρίσκονταν σε ύψος άνω των δεκαπέντε μέτρων σε δημόσια κτίρια δεν
πρέπει να είναι άθραυστα, για την περίπτωση που θα ξεσπούσε
πυρκαγιά, το να επιχειρήσει ο Λάνγκντον να κατέβει από το δεύτερο
όροφο του Λούβρου χωρίς τη βοήθεια γάντζου ή σκάλας θα
ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. Εξάλλου δεν υπήρχε ούτε δέντρο ούτε
γρασίδι στον περίβολο του δυτικού άκρου της Πτέρυγας Ντενόν για να
ανακόψει την πτώση του, αν τολμούσε να πηδήξει. Ακριβώς κάτω από το
παράθυρο της τουαλέτας βρισκόταν η Πλατεία του Καρουσέλ, απέχοντας
μόλις ελάχιστα μέτρα από τον εξωτερικό τοίχο.
«Θεέ μου!» αναφώνησε ο υπαστυνόμος βλέποντας την οθόνη του.
«Ο Λάνγκντον κινείται προς το περβάζι του παραθύρου!»

Ο Φασέ όμως είχε ήδη αναλάβει δράση. Τραβώντας απότομα το
περίστροφο του από τη θήκη που είχε περασμένη στον ώμο του, ο
αστυνόμος βγήκε τρέχοντας από το γραφείο.
Ο Κολέ έμεινε να κοιτάζει εμβρόντητος την οθόνη καθώς η
κουκκίδα που αναβόσβηνε έφτασε στο περβάζι του παραθύρου και
ύστερα έκανε κάτι τελείως απρόσμενο: Βρέθηκε έξω από την περίμετρο
του κτιρίου. Μα τι γίνεται εδώ; αναρωτήθηκε. Στέκεται έξω στο περβάζι ο
Λάνγκντον ή
«Χριστέ μου!»
Ο υπαστυνόμος πετάχτηκε όρθιος τη στιγμή που η κουκκίδα
τινάχτηκε ακόμα πιο πέρα από τον τοίχο. Το σήμα που του έστελνε ο
πομπός τρεμόπαιξε για λίγο και ύστερα ακινητοποιήθηκε απότομα σε
απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την περίμετρο του κτιρίου. Με χέρια
που έτρεμαν, ο Κολέ φόρτωσε στον υπολογιστή ένα χάρτη των δρόμων
του Παρισιού και ρύθμισε το GPS. Εστιάζοντας πάνω στο χάρτη μπόρεσε
να εντοπίσει την ακριβή θέση του σήματος. Είχε πάψει να κινείται. Η
κουκκίδα αναβόσβηνε, τελείως ακίνητη, στη μέση της Πλατείας του
Καρουσέλ.
Ο Λάνγκντον είχε πηδήξει.
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Ο ΦΑΣΕ ΔΙΕΣΧΙΖΕ τρέχοντας το διάδρομο με κατεύθυνση προς τη
Μεγάλη Στοά, όταν άκουσε τη φωνή του Κολέ στον ασύρματο του. Στο
βάθος συνέχισε να ηχεί εκκωφαντικά ο συναγερμός.
«Πήδηξε!» ούρλιαζε ο Κολέ.
«Εντόπισα το σήμα του στην Πλατεία του Καρουσέλ! Πήδηξε από
το παράθυρο του μπάνιου! Και δεν κινείται καθόλου! Χριστέ μου, νομίζω
ότι ο Λάνγκντον μόλις αυτοκτόνησε!»

Ο Φασέ άκουσε τα λόγια του, όμως δεν έβγαζε νόημα. Συνέχισε να
τρέχει. Η στοά έμοιαζε ατελείωτη. Τη στιγμή που προσπερνούσε
τρέχοντας το πτώμα του Σονιέρ έστρεψε την προσοχή του στα
διαχωριστικά στο τέρμα της Πτέρυγας Ντενόν. Ο συναγερμός ακουγόταν
πιο δυνατά τώρα.
«Μια στιγμή!»
Η φωνή του Κολέ ακούστηκε ξανά στον ασύρματο.
«Κινείται! Θεέ μου, είναι ζωντανός! Ο Λάνγκντον κινείται!»
Ο Φασέ συνέχισε να τρέχει, βρίζοντας σε κάθε δρασκελιά,
εκτοξεύοντας κατάρες για τον αρχιτέκτονα που είχε κάνει τη στοά τόσο
μακριά.
«Ο Λάνγκντον κινείται τώρα πιο γρήγορα!»
Ο υπαστυνόμος συνέχιζε να ουρλιάζει στον ασύρματο.
«Διασχίζει τρέχοντας το δρόμο.
ταχύτητα. Κινείται υπερβολικά γρήγορα!»

Μια

στιγμή...

Αναπτύσσει

Φτάνοντας στα διαχωριστικά, ο Φασέ άρχισε να ελίσσεται ανάμεσα
τους σαν φίδι. Εντόπισε την πόρτα του μπάνιου και όρμησε τρέχοντας
προς τα εκεί.
Ο συναγερμός σχεδόν έπνιγε τώρα τη φωνή που ακουγόταν από
τον ασύρματο.
«Πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο αυτοκίνητο! Νομίζω ότι μπήκε σε
αυτοκίνητο! Δεν ξέρω...»
Τα λόγια του Κολέ χάθηκαν μέσα στο θόρυβο του συναγερμού τη
στιγμή που ο Φασέ εισέβαλε στο μπάνιο με το όπλο προτεταμένο.
Μορφάζοντας από δυσφορία για το διαπεραστικό ουρλιαχτό της
σειρήνας του συναγερμού, σάρωσε το χώρο με το βλέμμα του. Οι
τουαλέτες ήταν άδειες. Οι νιπτήρες έρημοι. Τα μάτια του αστυνόμου
καρφώθηκαν κατευθείαν στο σπασμένο τζάμι στην άλλη άκρη του
δωματίου. Πλησίασε τρέχοντας και κοίταξε κάτω. Ο Λάνγκντον είχε γίνει
άφαντος.
Ο Φασέ δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα μπορούσε κάποιος να
ρισκάρει ένα τέτοιο άλμα. Έπειτα από μια τέτοια πτώση σίγουρα θα είχε

τραυματιστεί άσχημα. Ο συναγερμός σταμάτησε απότομα και η φωνή
του Κολέ ακούστηκε ξανά από τον ασύρματο.
«...κινείται νότια... γρηγορότερα... Διασχίζει τον Σηκουάνα μέσω της
Γέφυρας του Καρουσέλ!»
Ο Φασέ κοίταξε στα αριστερά του. Το μόνο όχημα πάνω στη γέφυρα
ήταν ένα τεράστιο φορτηγό μεταφορών που κινούνταν με κατεύθυνση
προς το νότο, αφήνοντας πίσω του το Λούβρο. Η καρότσα του φορτηγού
ήταν καλυμμένη με μουσαμά, θυμίζοντας αόριστα τραμπολίνο.
Ο αστυνόμος ένιωσε ένα ξαφνικό ρίγος. Αυτό το φορτηγό
πιθανότατα λίγες στιγμές νωρίτερα βρισκόταν σταματημένο στους
σηματοδότες ακριβώς κάτω από το παράθυρο του μπάνιου. Απίστευτο
ρίσκο! σκέφτηκε ο Φασέ.
Ο Λάνγκντον δεν μπορούσε να ξέρει τι μετέφερε εκείνο το φορτηγό
κάτω από το μουσαμά. Τι θα συνέβαινε αν ήταν γεμάτο ατσάλινες
ράβδους; Ή τσιμέντο; Ή ακόμα και σκουπίδια; Αλμα από ύψος δεκαέξι
μέτρων; Ήταν σκέτη τρέλα!
«Η κουκκίδα στρίβει!» τον ενημέρωσε ο Κολέ.
«Στρίβει δεξιά, προς τη Γέφυρα των Αγίων Πατέρων!»
Πράγματι, το φορτηγό, που είχε πλέον περάσει τη Γέφυρα του
Καρουσέλ, έκοβε ταχύτητα και έστριβε δεξιά, προς τη Γέφυρα των Αγίων
Πατέρων.
Ας είναι, σκέφτηκε ο Φασέ. Εντυπωσιασμένος από το θράσος του
ανθρώπου, παρακολούθησε το όχημα να χάνεται πίσω από τη γωνία.
Ο Κολέ ήδη ενημέρωνε τους πράκτορες που βρίσκονταν έξω,
αποσύροντας τους από την περίμετρο και στέλνοντάς τους να
καταδιώξουν με τα περιπολικά τους το φορτηγό, την ακριβή θέση του
οποίου τους έδινε συνεχώς μέσω ασυρμάτου, σαν να σχολίαζε
ποδοσφαιρικό αγώνα.
Το παιχνίδι τελείωσε, σκέφτηκε ο Φασέ γεμάτος αυτοπεποίθηση.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι άντρες του θα είχαν περικυκλώσει το
φορτηγό.

Ο Λάνγκντον δεν επρόκειτο να πάει πουθενά. Βάζοντας το όπλο
στη θήκη του, ο αστυνόμος βγήκε από τις τουαλέτες και επικοινώνησε με
τον Κολέ.
«Φέρε το αυτοκίνητο μου μπροστά στην έξοδο. Θέλω να είμαι
παρών όταν θα τον συλλάβουμε».
Επιστρέφοντας τροχάδην από τη Μεγάλη Στοά, ο Φασέ
αναρωτήθηκε αν ο Αμερικανός είχε επιζήσει καν από την πτώση. Όχι ότι
είχε καμία σημασία.... ο Λάνγκντον προσπάθησε να δραπετεύσει.
Κρίνεται ένοχος για τις κατηγορίες.
Δεκαπέντε μόλις μέτρα από το μπάνιο, ο Λάνγκντον και η Σοφί
λούφαζαν κρυμμένοι στο σκοτάδι της Μεγάλης Στοάς, με τις πλάτες τους
κολλημένες σε ένα από τα μεγάλα διαχωριστικά που έκρυβαν τις
τουαλέτες από την αίθουσα.
Μόλις που είχαν προλάβει να κρυφτούν πριν περάσει σαν βολίδα
από μπροστά τους ο Φασέ με το όπλο προτεταμένο και χαθεί μέσα στα
αποχωρητήρια. Τα τελευταία εξήντα δευτερόλεπτα ήταν εξαιρετικά
θολά. Ο Λάνγκντον στεκόταν πεισματικά ακίνητος μέσα στις αντρικές
τουαλέτες, αρνούμενος να τραπεί σε φυγή για ένα έγκλημα που δεν είχε
διαπράξει, όταν η Σοφί άρχισε να κοιτάζει περίεργα το τζάμι του
παραθύρου, παρατηρώντας το ενσωματωμένο πλέγμα ασφαλείας που
έθετε σε λειτουργία το σύστημα συναγερμού. Ύστερα έστρεψε την
προσοχή της στο δρόμο, σαν να ζύγιζε τις πιθανότητες ενός άλματος.
«Αν σημαδέψεις καλά, μπορείς να ξεφύγεις από δω μέσα», του είχε
πει.
Να σημαδέψω; Ανήσυχος, έριξε μια ματιά έξω από το παράθυρο
του μπάνιου.
Στο δρόμο ένα τεράστιο μεταφορικό φορτηγό σταμάτησε στους
σηματοδότες κάτω από το παράθυρο. Απλωμένος πάνω στην τεράστια
καρότσα του ήταν ένας μπλε μουσαμάς, που κάλυπτε χαλαρά το φορτίο
του οχήματος.
Ο Λάνγκντον ευχήθηκε η Σοφί να μη σκεφτόταν αυτό που
φαινόταν να σκέφτεται.
«Σοφί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πηδήξω...»

«Βγάλε τον πομπό από την τσέπη σου».
Νιώθοντας σαν χαμένος, ο Ρόμπερτ ψαχούλεψε μέσα στην τσέπη
του και τελικά βρήκε το μικροσκοπικό μεταλλικό δίσκο. Η κοπέλα τον
πήρε και αμέσως προχώρησε με σίγουρο βήμα προς το νιπτήρα. Άρπαξε
ένα μεγάλο σαπούνι, ακούμπησε τον πομπό πάνω του και με τον
αντίχειρα της πίεσε με δύναμη το μεταλλικό δίσκο, βυθίζοντας τον μέσα
στην πλάκα. Μόλις ο δίσκος διαπέρασε τη μαλακή επιφάνεια, η Σοφί
έκλεισε την τρύπα, παγιδεύοντας τον πομπό μέσα στο σαπούνι. Ύστερα
το έδωσε στον Λάνγκντον και πήρε στα χέρια της ένα βαρύ κυλινδρικό
καλάθι απορριμμάτων που βρισκόταν κάτω από τους νιπτήρες.
Πριν προλάβει να διαμαρτυρηθεί ο Ρόμπερτ, η κοπέλα άρχισε να
τρέχει προς το παράθυρο κρατώντας μπροστά της το καλάθι σαν
πολιορκητικό κριό. Η βάση του προσέκρουσε με δύναμη στο κέντρο του
παραθύρου, σπάζοντας το γυαλί. Πάνω από τα κεφάλια τους ο
συναγερμός άρχισε να ουρλιάζει εκκωφαντικά.
«Δώσʹ μου το σαπούνι!» ούρλιαξε η Σοφί, καταφέρνοντας με
δυσκολία να ακουστεί μέσα στον πανζουρλισμό που επικρατούσε.
Ο Λάνγκντον της έδωσε το σαπούνι. Κλείνοντας το γερά μέσα στη
χούφτα της, η Νεβό κοίταξε έξω από το σπασμένο παράθυρο το πελώριο
θηρίο που περίμενε σταματημένο στους σηματοδότες.
Ο στόχος ήταν αρκετά μεγάλος ‐ένας τεράστιος ακίνητος
μουσαμάς‐ και απείχε λιγότερο από δέκα μέτρα από τα πλαϊνά
τοιχώματα του κτιρίου. Τη στιγμή που το φανάρι ήταν έτοιμο να ανάψει
πράσινο η Σοφί πήρε μια βαθιά ανάσα και πέταξε το σαπούνι μέσα στη
σκοτεινιά της νύχτας. Αυτό διέγραψε μια καμπύλη τροχιά και
προσγειώθηκε στην άκρη του μουσαμά. Από εκεί γλίστρησε και έπεσε
μέσα στην καρότσα, τη στιγμή ακριβώς που τα φανάρια γίνονταν
πράσινα.
«Συγχαρητήρια!» είπε η νεαρή πράκτορας σέρνοντας τον προς την
πόρτα.
«Μόλις δραπέτευσες από το Λούβρο».
Όρμησαν έξω από τις αντρικές τουαλέτες, μόλις προλαβαίνοντας
να κρυφτούν στις σκιές λίγο πριν περάσει από μπροστά τους τρέχοντας ο
Φασέ.

Τώρα, με το συναγερμό να έχει βουβαθεί, ο Λάνγκντον μπορούσε
να ακούσει τον ήχο από τις σειρήνες των περιπολικών της Δικαστικής
Αστυνομίας καθώς απομακρύνονταν με ταχύτητα από το Λούβρο.
Μαζική εξώρμηση! Ακόμα και ο Φασέ είχε φύγει βιαστικά, ξεχνώντας για
λίγο τη Μεγάλη Στοά.
«Υπάρχει μια έξοδος κινδύνου περίπου πενήντα μέτρα πιο κάτω,
στη Μεγάλη Στοά», είπε η Σοφί.
«Τώρα που οι φρουροί έχουν εγκαταλείψει την περίμετρο του
κτιρίου, μπορούμε να φύγουμε από κει».
Ο Λάνγκντον αποφάσισε να μην αρθρώσει άλλη λέξη για το
υπόλοιπο βράδυ. Η Σοφί Νεβό ήταν προφανώς πολύ πιο έξυπνη από
εκείνον.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΠΙΚΙΟΥ λέγεται ότι έχει την πιο
περίεργη ιστορία από οποιοδήποτε άλλο κτίριο στο Παρίσι. Χτισμένη
πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου ναού προς τιμήν της Αιγύπτιας θεάς
Ίσιδας, η εκκλησία κατέχει στην ιστορία της αρχιτεκτονικής ‐και όχι μόνο
μια θέση σχεδόν ισάξια με τον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων.
Εκεί βαφτίστηκαν ο μαρκήσιος ντε Σαντ και ο Μποντλέρ, ενώ στον
ίδιο χώρο έγινε και ο γάμος του Βικτόρ Ουγκό.
Το παρακείμενο ιεροσπουδαστήριο έχει μια μακρόχρονη και
επεισοδιακή αιρετική ιστορία, καθώς κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε ως
χώρος συγκέντρωσης των μελών διαφόρων μυστικών αδελφοτήτων.
Αυτό το βράδυ το σπηλαιώδες ιερό του Αγίου Σουλπικίου ήταν
βουβό σαν τάφος. Το μόνο σημείο ζωής ήταν η ανεπαίσθητη μυρωδιά του
θυμιάματος από τη Θεία Λειτουργία νωρίτερα εκείνο το βράδυ.
Ο Σίλας διαισθάνθηκε κάποια ανησυχία στη συμπεριφορά της
αδελφής Σαντρίν καθώς τον οδηγούσε μέσα στην εκκλησία. Δεν του
έκανε εντύπωση αυτό. Είχε συνηθίσει να αντιδρούν έτσι οι άνθρωποι
στην παρουσία του.

«Είστε Αμερικανός», είπε εκείνη.
«Γεννήθηκα στη Γαλλία», απάντησε ο Σίλας.
«Βρήκα το Θεό στην Ισπανία και τώρα σπουδάζω στις Ηνωμένες
Πολιτείες».
Η αδελφή Σαντρίν έγνεψε καταφατικά. Ήταν μια μικρόσωμη
γυναίκα με απαλό και ήρεμο βλέμμα.
«Και δεν επισκεφτήκατε ποτέ τον Άγιο Σουλπίκιο;»
«Σοβαρή παράλειψη... σχεδόν αμαρτία, θα έλεγα».
«Η εκκλησία δείχνει ομορφότερη στο φως της ημέρας».
«Είμαι σίγουρος. Πάντως, σας είμαι ευγνώμων που μου δίνετε την
ευκαιρία να την επισκεφτώ, έστω και βράδυ».
«Το ζήτησε ο αβάς. Προφανώς έχετε ισχυρούς φίλους...»
Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ισχυρούς, σκέφτηκε ο Σίλας.
Καθώς ακολουθούσε την αδελφή Σαντρίν στο κύριο κλίτος, ο
αλμπίνος ένιωσε έκπληξη για την αυστηρότητα που απέπνεε ο χώρος. Σε
αντίθεση με την Παναγία των Παρισίων με τις πολύχρωμες
νωπογραφίες της, το χρυσοποίκιλτο διάκοσμο του ιερού και τις ξύλινες
επενδύσεις που κυριαρχούν εκεί, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα,
ο Άγιος Σουλπίκιος ήταν λιτός και απέριττος, αποπνέοντας μια αίσθηση
ψυχρότητας και γύμνιας, που θύμιζε τον ασκητικό χαρακτήρα των
καθεδρικών της Ισπανίας. Η έλλειψη διακοσμητικών στοιχείων έκανε το
εσωτερικό να φαντάζει ακόμα μεγαλύτερο.
Τη στιγμή που ο Σίλας σήκωσε τα μάτια του προς την πανύψηλη
οροφή με τα χαρακτηριστικά κάθετα αντερείσματα γοτθικού ρυθμού
φαντάστηκε ότι βρισκόταν κάτω από το κύτος ενός πελώριου
αναποδογυρισμένου πλοίου.
Ταιριαστή εικόνα, σκέφτηκε. Το καράβι της αδελφότητας κινδύνευε
να ναυαγήσει για πάντα. Νιώθοντας ξαφνικά ανυπόμονος να αρχίσει το
έργο του, ο Σίλας ευχήθηκε να τον άφηνε μόνο του η αδελφή Σαντρίν.
Ήταν μια μικρόσωμη γυναίκα και θα ήταν πολύ εύκολο να την
εξουδετερώσει, όμως είχε ορκιστεί να μη χρησιμοποιήσει βία, εκτός κι αν
κρινόταν απολύτως απαραίτητο. Είναι καλόγρια, κι εξάλλου δε φταίει

εκείνη για το ότι η αδελφότητα επέλεξε την εκκλησία της για να κρύψει
το σφηνόλιθο. Δε θα ήταν σωστό να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες άλλων.
«Αισθάνομαι άσχημα, αδελφή, που σας σήκωσα από τον ύπνο».
«Μη σας απασχολεί. Έχετε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεση σας και
θα ήταν κρίμα να μη δείτε τον Άγιο Σουλπίκιο, μια και βρεθήκατε στο
Παρίσι. Το ενδιαφέρον σας για την εκκλησία είναι περισσότερο
αρχιτεκτονικό ή ιστορικό;»
«Για την ακρίβεια, αδελφή, το ενδιαφέρον μου είναι πνευματικό».
Η αδελφή Σαντρίν χαμογέλασε καλόκαρδα.
«Αυτό εννοείται. Απλώς αναρωτιόμουν από που να αρχίσω την
ξενάγηση».
Χωρίς να το θέλει, τα μάτια του παράξενου επισκέπτη καρφώθηκαν
στην Αγία Τράπεζα.
«Δεν είναι απαραίτητη η ξενάγηση. Ήδη μπήκατε σε υπερβολικά
μεγάλο κόπο για μένα. Μπορώ να δω την εκκλησία και μόνος μου».
«Δε μου κάνει κόπο», είπε εκείνη.
«Εξάλλου τώρα πια έχω ξυπνήσει...»
Ο Σίλας κοντοστάθηκε. Είχαν φτάσει στην μπροστινή σειρά των
στασιδιών και η Αγία Τράπεζα απείχε μόλις δεκαπέντε μέτρα. Έστρεψε
το πελώριο σώμα του προς τη μικρόσωμη γυναίκα, αντιλαμβανόμενος το
ρίγος που τη διαπέρασε τη στιγμή που το βλέμμα της συνάντησε τα
κόκκινα μάτια του.
«Δε θέλω να φανώ αγενής, αδελφή, αλλά δεν είμαι συνηθισμένος
να μπαίνω σαν τουρίστας σε έναν οίκο του Θεού και να ξεναγούμαι σε
αυτόν. Θα σας πείραζε αν έμενα λίγη ώρα μόνος μου για να προσευχηθώ
πριν δω τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του;»
Η αδελφή Σαντρίν δίστασε.
«Α... μα φυσικά όχι! Θα σας περιμένω στο πίσω μέρος της
εκκλησίας».
Ο Σίλας ακούμπησε απαλά το βαρύ χέρι του στον ώμο της και την
κοίταξε στα μάτια.

«Αδελφή, ήδη αισθάνομαι πολύ άσχημα που σας σήκωσα από το
κρεβάτι. Είναι αμαρτία να σας στερώ τον ύπνο σας. Σας παρακαλώ,
γυρίστε στο δωμάτιο σας. Εγώ θα μείνω λίγο να απολαύσω την ομορφιά
και την κατανυκτική ατμόσφαιρα του ναού και ύστερα φεύγω μόνος
μου».
Η αδελφή Σαντρίν τον κοίταξε κάπως ανήσυχη.
«Είστε βέβαιος ότι δε θα σας πείραζε;»
«Καθόλου. Η προσευχή είναι μια μοναχική απόλαυση».
«Όπως επιθυμείτε...» Ο Σίλας πήρε το χέρι του από τον ώμο της.
«Καλόν ύπνο, αδελφή. Είθε η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας».
«Και μαζί σας».
Η αδελφή Σαντρίν κατευθύνθηκε προς τις σκάλες.
«Σας παρακαλώ, φεύγοντας βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά την
πόρτα».
«Μην ανησυχείτε».
Ο Σίλας την παρακολούθησε καθώς χανόταν στις σκάλες. Ύστερα
γύρισε προς το ιερό και γονάτισε στο μπροστινό στασίδι, νιώθοντας το
αγκαθωτό κιλικίο να κόβει το μηρό του. Θεέ μου, Σου αφιερώνω τούτο το
έργο που επιτελώ σήμερα...
Κρυμμένη στις σκιές που έριχνε η εξέδρα της χορωδίας ψηλά πάνω
από την Αγία Τράπεζα, η αδελφή Σαντρίν παρακολουθούσε σιωπηλή
ανάμεσα από τα κάγκελα το μοναχό με το μανδύα να γονατίζει και να
προσεύχεται μόνος.
Ο ξαφνικός φόβος που κυρίεψε την ψυχή της καθιστούσε αδύνατον
για εκείνη το να παραμείνει ακίνητη. Για μια φευγαλέα στιγμή
αναρωτήθηκε μήπως αυτός ο μυστηριώδης επισκέπτης μπορούσε να
είναι ο εχθρός για τον οποίο την είχαν προειδοποιήσει κι αν αυτό το
βράδυ θα ήταν αναγκασμένη να εκτελέσει τις εντολές που είχε πάρει
πολλά χρόνια πριν.
Αποφάσισε
να
μείνει
εκεί,
παρακολουθώντας την κάθε του κίνηση.

κρυμμένη

στο

σκοτάδι,
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ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΥΨΩΝΑ ΤΟΥΣ, ο Λάνγκντον και η Σοφί
διέσχισαν αθόρυβα την εγκαταλειμμένη Μεγάλη Στοά και
κατευθύνθηκαν προς τις σκάλες της εξόδου κίνδυνου.
Καθώς προχωρούσαν ο Ρόμπερτ ένιωθε σαν να προσπαθούσε να
συνταιριάξει τα κομμάτια ενός δύσκολου παζλ μέσα στο σκοτάδι. Το
τελευταίο στοιχείο που ήρθε στην επιφάνεια στο πλαίσιο αυτής της
μυστήριας υπόθεσης ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό: Ο αρχηγός της
Δικαστικής Αστυνομίας προσπαθεί να με συλλάβει για μια υπόθεση
δολοφονίας.
«Υπάρχει περίπτωση», ψιθύρισε, «να είναι ο Φασέ εκείνος που
έγραψε το μήνυμα στο δάπεδο;»
Η Σοφί δε γύρισε καν προς το μέρος του.
«Αδύνατον».
Ο Λάνγκντον δεν ήταν και τόσο βέβαιος.
«Φαίνεται μάλλον αποφασισμένος να με κάνει να φανώ ένοχος.
Μήπως σκέφτηκε ότι γράφοντας το όνομα μου στο δάπεδο θα μπορούσε
να στηρίξει ευκολότερα τις κατηγορίες σε βάρος μου;»
«Και η Ακολουθία Φιμπονάτσι; Τα αρχικά μου; Όλες αυτές οι
συμβολικές αναφορές στο έργο του Ντα Βίντσι και στις θηλυκές
θεότητες; Όχι, μόνο ο παππούς μου θα μπορούσε να αφήσει ένα τέτοιο
μήνυμα».
Ο Αμερικανός καθηγητής ήξερε ότι η κοπέλα είχε δίκιο. Ο
συμβολισμός των στοιχείων έδενε απόλυτα: η πεντάλφα, ο Βιτρούβιος
Άντρας, ο Ντα Βίντσι, η γυναικεία θεότητα, ακόμα και οι Αριθμοί
Φιμπονάτσι. Ένα συγκροτημένο συμβολικό σύνολο, όπως θα έλεγαν και
οι εικονολόγοι. Όλα τα στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
«Εξάλλου είναι και το απογευματινό του τηλεφώνημα σʹ εμένα...»
πρόσθεσε η Σοφί.

«Είπε ότι υπήρχε κάτι για το οποίο ήθελε να μου μιλήσει. Είμαι
βέβαιη ότι το μήνυμα στο Λούβρο ήταν η τελευταία του προσπάθεια να
μου πει κάτι σημαντικό, κάτι που πίστευε ότι μπορούσε να με βοηθήσει
να καταλάβω».
Ο Λάνγκντον συνοφρυώθηκε. Ο, Draconian devil! Oh, lame saint! Ω
δρακόντειε Διάβολε! Ω χωλέ άγιε! Ευχήθηκε να μπορούσε να καταλάβει
το μήνυμα, για το καλό της Σοφί αλλά και για το δικό του καλό.
Η κατάσταση σίγουρα είχε επιδεινωθεί από τη στιγμή που διάβασε
για πρώτη φορά τις μυστηριώδεις λέξεις. Το σκηνοθετημένο άλμα από το
παράθυρο του μπάνιου σίγουρα δε θα έκανε τον Φασέ να τον
συμπαθήσει περισσότερο... Για κάποιο λόγο, ο Ρόμπερτ αμφέβαλλε αν θα
μπορούσε ο αξιωματούχος της Γαλλικής Αστυνομίας να δει την αστεία
πλευρά μιας καταδίωξης για τη σύλληψη ενός σαπουνιού.
«Η έξοδος δεν είναι μακριά», είπε η Σοφί.
«Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση το κλειδί για την ερμηνεία των
υπόλοιπων αράδων του μηνύματος που άφησε ο παππούς σου να
βρίσκεται στους αριθμούς;»
Ο Λάνγκντον είχε εργαστεί κάποτε πάνω σε μια σειρά
χειρογράφων του Μπέικον τα οποία περιείχαν επιγραμματικούς γρίφους
όπου ορισμένες γραμμές του κώδικα λειτουργούσαν ως ενδείξεις για τον
τρόπο αποκρυπτογράφησης των υπόλοιπων γραμμών.
«Δεν έχω σταματήσει να σκέφτομαι τους αριθμούς όλο το βράδυ...
Αθροίσματα, πηλίκα, παράγωγα... Δε βλέπω καμία σχέση. Από
μαθηματική άποψη, τα νούμερα είναι τοποθετημένα τυχαία.
Κρυπτογραφικά δε βγάζουν κανένα νόημα».
«Κι όμως, όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι μέρος της Ακολουθίας
Φιμπονάτσι. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο...»
«Δεν είναι. Η χρήση αριθμών από την Ακολουθία Φιμπονάτσι ήταν
ένας ακόμα τρόπος ώστε ο παππούς μου να με κάνει να καταλάβω ότι
απευθυνόταν σʹ εμένα, όπως και το ότι άφησε το μήνυμα γραμμένο στα
αγγλικά, το ότι μιμήθηκε με τη στάση του σώματος του το αγαπημένο
μου έργο τέχνης και το ότι ζωγράφισε την πεντάλφα πάνω του. Όλα
αυτά τα έκανε για να τραβήξει την προσοχή μου».
«Η πεντάλφα σημαίνει κάτι για σένα;»

«Ναι. Δε μου δόθηκε η ευκαιρία να σου το πω, όμως η πεντάλφα
ήταν ένα σύμβολο με ιδιαίτερη σημασία για μένα και τον παππού μου
καθώς μεγάλωνα. Συνηθίζαμε να περνάμε την ώρα μας παίζοντας με τις
κάρτες Ταρό, και η κάρτα‐δείκτης που τραβούσα ήταν πάντοτε
πεντάλφα. * Είμαι σίγουρη ότι ο παππούς μου έστηνε την τράπουλα,
πάντως η πεντάλφα έγινε κάτι σαν το προσωπικό μας αστειάκι».
Ο Λάνγκντον ένιωσε ένα ρίγος. Έπαιζαν με τις κάρτες Ταρό; Το
μεσαιωνικό ιταλικό παιχνίδι περιείχε τόσο πολλούς κρυφούς αιρετικούς
συμβολισμούς, ώστε στο καινούριο του σύγγραμμα είχε αφιερώσει
ολόκληρο κεφάλαιο σε αυτό.
Οι είκοσι δύο «μεγάλες» κάρτες ** του παιχνιδιού είχαν ονόματα
όπως «Ο Θηλυκός Πάπας», «Η Αυτοκράτειρα» και «Το Άστρο». Αρχικά τα
Ταρό είχαν χρησιμοποιηθεί για τη μυστική διάδοση ιδεολογιών που είχε
απαγορέψει η εκκλησία. Στη σύγχρονη εποχή η παράδοση της
αξιοποίησης των μυστικιστικών ιδιοτήτων των Ταρό συνεχιζόταν μέσω
των μέντιουμ.
Η κάρτα‐δείκτης των Ταρό για την ιερότητα του θηλυκού στοιχείου
είναι
η
πεντάλφα,
σκέφτηκε
ο
Αμερικανός
καθηγητής,
συνειδητοποιώντας ότι, αν ο Σονιέρ πράγματι έστηνε την τράπουλα της
εγγονής του για πλάκα, η πεντάλφα λειτουργούσε σαν αστείο με διπλή
σημασία. Έφτασαν στην έξοδο κινδύνου και η Σοφί άνοιξε προσεκτικά
την πόρτα. Δεν ενεργοποιήθηκε κανένας συναγερμός. Μόνο οι πόρτες
που οδηγούσαν έξω ήταν συνδεδεμένες με το σύστημα ασφαλείας.
Η κοπέλα οδήγησε τον Λάνγκντον σε μια σκάλα που κατέληγε στο
ισόγειο, ανοίγοντας το βήμα της όσο προχωρούσαν.
«Όταν ο παππούς σου», είπε ο Ρόμπερτ ακολουθώντας τη
καταπόδας, «σου μίλησε για την πεντάλφα, σου ανέφερε κάτι σχετικά με

Η πεντάλφα είναι ένα από τα τέσσερα σύμβολα των φύλλων της τράπουλας Ταρό. Τα
υπόλοιπα τρία είναι τα μπαστούνια, τα σπαθιά και οι κούπες. (Σ.τ.Μ.)
*

Η τράπουλα Ταρό αποτελείται από συνολικά εβδομήντα οχτώ κάρτες: πενήντα έξι
«μικρές», χωρισμένες σε τέσσερις ομάδες κατά σύμβολο (πεντάλφα, μπαστούνι, σπαθί,
κούπα), και είκοσι δύο «μεγάλες», με τις χαρακτηριστικές εικόνες. (Σ.τ.Μ.)
**

τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς ή έκανε κάποιο σχόλιο που να
αποκάλυπτε τη δυσαρέσκεια του με την Καθολική Εκκλησία;»
Η Σοφί έγνεψε αρνητικά.
«Εμένα με ενδιέφερε περισσότερο από μαθηματική άποψη. Η Θεία
Αναλογία, το φι, η Ακολουθία Φιμπονάτσι, αυτού του είδους τα
πράγματα...»
Ο Λάνγκντον δεν περίμενε μια τέτοια απάντηση.
«Σου είχε μιλήσει ο παππούς σου για τον αριθμό φ;»
«Φυσικά! Η Θεία Αναλογία...» Το ύφος της έγινε νοσταλγικό.
«Θυμάμαι ότι παλιά ο παππούς μου αστειευόταν λέγοντάς μου ότι
είμαι θεία κατά το ήμισυ... Ξέρεις, εξαιτίας των γραμμάτων του ονόματος
μου».
Ο Ρόμπερτ το σκέφτηκε λίγο και κατάλαβε τι εννοούσε. Σ‐ό‐φι. Ενώ
συνέχιζαν την κάθοδο ο Λάνγκντον έστρεψε ξανά την προσοχή του στο
φι.
Είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι τα στοιχεία που τους είχε αφήσει
ο Σονιέρ ήταν ακόμα πιο σχετικά μεταξύ τους από ό,τι είχε φανταστεί
αρχικά.
Ντα Βίντσι... Ακολουθία Φιμπονάτσι... Πεντάλφα. Ήταν απίστευτο,
όμως όλα αυτά τα πράγματα συνδέονταν με μια έννοια τόσο θεμελιώδη
στην ιστορία της τέχνης, ώστε ο ίδιος συχνά διέθετε αρκετές ώρες
παραδόσεων στο πανεπιστήμιο για να αναλύσει στους φοιτητές του το
θέμα. Ο χρυσός αριθμός φ. Ξαφνικά βρέθηκε νοερά πίσω στο Χάρβαρντ,
όρθιος μπροστά στους φοιτητές του που παρακολουθούσαν τον κύκλο
μαθημάτων με θέμα «Ο συμβολισμός στην τέχνη», να γράφει τον
αγαπημένο του αριθμό στον πίνακα. 1,618
Ο Λάνγκντον στράφηκε προς το μέρος των φοιτητών του.
«Ποιος ξέρει να μου πει ποιος είναι αυτός ο αριθμός;»
Ένας μακροκάνης φοιτητής μαθηματικών στο πίσω μέρος της
τάξης σήκωσε το χέρι του.
«Είναι ο αριθμός φ».
«Πολύ σωστά, Στέτνερ», είπε ο Ρόμπερτ.

«Κυρίες και κύριοι, γνωρίστε τον φ».
«Που δεν έχει καμία σχέση με το π», πρόσθεσε ο Στέτνερ
χαμογελώντας πλατιά.
«Εκτός του ότι και τα δύο είναι χειλικά σύμφωνα, αλλά αυτό δεν
έχει καμία σημασία για τα μαθηματικά!»
Ο Λάνγκντον γέλασε, όμως οι συμφοιτητές του δε φάνηκαν να
εκτιμούν το χιούμορ του Στέτνερ. Ο ευφυολόγος της τάξης φάνηκε να
απογοητεύεται.
«Ο αριθμός φ», συνέχισε ο καθηγητής θρησκευτικής εικονολογίας,
«δηλαδή το 1,618, είναι πολύ σημαντικός για την τέχνη. Ποιος μπορεί να
μου πει γιατί;»
Ο χιουμορίστας Στέτνερ προσπάθησε να αποκαταστήσει τη χαμένη
του τιμή.
«Επειδή είναι πολύ ωραίος;»
Όλοι γέλασαν.
«Ε λοιπόν», είπε ο Λάνγκντον,
«Ο Στέτνερ έχει και πάλι δίκιο. Το φ θεωρείται γενικά ο πιο
όμορφος αριθμός στο σύμπαν».
Τα γέλια κόπηκαν απότομα και ο Στέτνερ ξεροκατάπιε. Ενώ ο
Λάνγκντον τοποθετούσε μια σειρά από σλάιντς στον προτζέκτορα, τους
εξήγησε ότι ο αριθμός φ προερχόταν από τους Αριθμούς Φιμπονάτσι, μια
ιδιαίτερα διάσημη και ξεχωριστή ακολουθία όχι μόνο επειδή το άθροισμα
δυο διαδοχικών αριθμών ισούται με τον αμέσως επόμενο αλλά και επειδή
τα πηλίκα των γειτονικών αριθμών εμφανίζουν μια εντυπωσιακή
ιδιότητα: προσεγγίζουν το 1,618, δηλαδή το φ.
Παρά τις φαινομενικά μυστικιστικές μαθηματικές καταβολές του φ,
όπως είπε στους φοιτητές του, το πραγματικά ασύλληπτο
χαρακτηριστικό του ήταν η ρόλος του ως θεμελιώδους δομικού στοιχείου
στη φύση. Τα πάντα (φυτά, ζώα, ακόμα και οι άνθρωποι) διέπονταν από
αναλογίες που συνέτειναν με τρομακτική ακρίβεια προς την αναλογία
του φ προς 1.
«Η παρουσία του φ παντού στη φύση», κατέληξε ο Λάνγκντον,
κλείνοντας τα φώτα, «σαφώς ξεπερνά τα όρια της σύμπτωσης, γιʹ αυτό οι

αρχαίοι υπέθεσαν ότι ο αριθμός φ πρέπει να έλκει την καταγωγή του
από το δημιουργό του σύμπαντος.
Οι πρώτοι επιστήμονες αποθέωσαν το 1,618, θεωρώντας το το
θεμέλιο της Θείας Αναλογίας».
«Μισό λεπτό!» είπε μια νεαρή γυναίκα που καθόταν στα πρώτα
έδρανα.
«Εγώ σπουδάζω βιολογία και ποτέ δεν είδα αυτή τη Θεία Αναλογία
στη φύση».
«Όχι;» χαμογέλασε με νόημα ο Λάνγκντον.
«Μελέτησες ποτέ τη σχέση ανάμεσα στα αρσενικά και στα θηλυκά
σε μια κυψέλη μελισσών;»
«Φυσικά! Οι θηλυκές μέλισσες πάντοτε ξεπερνάνε σε αριθμό τις
αρσενικές».
«Σωστά. Ξέρεις όμως ότι, αν διαιρέσεις τον αριθμό των θηλυκών
μελισσών με τον αριθμό των αρσενικών μελισσών σε οποιαδήποτε
κυψέλη στον κόσμο, καταλήγεις πάντα στον ίδιο αριθμό;»
«Αλήθεια;»
«Ναι. Στο φ».
Η κοπέλα έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
«ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!»
«Κι όμως!» της αντιγύρισε ο Λάνγκντον, χαμογελώντας καθώς
προχωρούσε σε ένα σλάιντ που απεικόνιζε κάποιο σπειροειδές όστρακο.
«Αυτό το αναγνωρίζετε;»
«Είναι ένας ναυτίλος», απάντησε η ίδια φοιτήτρια.
«Ένα κεφαλόποδο μαλάκιο το οποίο διοχετεύει αέριο σε θαλάμους
που υπάρχουν μέσα στο κέλυφος του προκειμένου να ρυθμίζει την
πλεύση του».
«Σωστά. Μήπως μπορείς να μαντέψεις την αναλογία της διαμέτρου
κάθε σπείρας προς την επόμενη;»

Στο πρόσωπο της κοπέλας σχηματίστηκε μια έκφραση σύγχυσης
και δυσπιστίας καθώς παρατηρούσε τους ομόκεντρους κύκλους της
σπείρας του ναυτίλου.
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά.
«Και πάλι το φ, 1,618. Η Θεία Αναλογία».
Η φοιτήτρια έδειχνε έκπληκτη.
Ικανοποιημένος, προχώρησε στο επόμενο σλάιντ, ένα κοντινό
πλάνο του ύπερου ενός ηλιοτρόπιου.
«Οι σπόροι του ηλιοτρόπιου σχηματίζουν αντίρροπες σπείρες.
Μπορείτε να μαντέψετε την αναλογία της διαμέτρου της καθεμιάς προς
την επόμενη;»
«Ο αριθμός φ;» είπαν όλοι μαζί.
«Το βρήκατε!»
Κυριευμένος από ενθουσιασμό τώρα, άρχισε να περνάει τα σλάιντς
όλο και πιο γρήγορα.
Κουκουνάρια πεύκων, φύλλα πάνω σε μίσχους φυτών, έντομα, όλα
ανεξαιρέτως υπάκουαν στους νόμους της Θείας Αναλογίας.
«Αυτό είναι απίστευτο!» ξέσπασε κάποιος.
«Ναι», είπε κάποιος άλλος, «όμως τι σχέση έχει με την τέχνη;»
«Αχά!» αναφώνησε ο Λάνγκντον.
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που θέσατε αυτή την ερώτηση».
Τους έδειξε ένα άλλο σλάιντ, που απεικόνιζε ένα κιτρινισμένο
κομμάτι περγαμηνής πάνω στο οποίο ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε
σχεδιάσει την περίφημη σπουδή του πάνω στο ανθρώπινο σώμα, τον
Βιτρούβιο Άντρα. Ονόμασε το συγκεκριμένο σχέδιο έτσι προς τιμήν του
Μάρκου Βιτρούβιου, του ιδιοφυούς Ρωμαίου αρχιτέκτονα, ο οποίος είχε
αναφερθεί με ενθουσιασμό στη Θεία Αναλογία στο έργο του Περί
Αρχιτεκτονικής.
«Κανείς δεν κατανοούσε καλύτερα από τον Ντα Βίντσι τη Θεία
Αναλογία του ανθρώπινου σώματος. Ο μέγας καλλιτέχνης έφτασε στο
σημείο να εκταφιάσει πτώματα προκειμένου να μελετήσει τις ακριβείς
αναλογίες της ανθρώπινης σκελετικής δομής. Ήταν ο πρώτος που

απέδειξε ότι το ανθρώπινο σώμα πραγματικά αποτελείται από δομικά
μέρη η αναλογία των οποίων είναι πάντοτε ίση με το φ».
Ολόκληρη η τάξη τον κοίταζε με δυσπιστία.
«Δε με πιστεύετε;» τους προκάλεσε ο Λάνγκντον.
«Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο ντους πάρτε και μια
μεζούρα μαζί σας».
Δυο φοιτητές που έπαιζαν αμερικανικό ποδόσφαιρο άρχισαν να
χαχανίζουν.
«Και δεν εννοώ μόνο εσάς εκεί πίσω που νιώθετε ανασφαλείς
σχετικά με τα σωματικά προσόντα», επέμεινε ο Λάνγκντον.
«Απευθύνομαι σε όλους σας, άντρες και γυναίκες. Δοκιμάστε το.
Μετρήστε την απόσταση από την κορυφή του κεφαλιού σας μέχρι το
πάτωμα. Ύστερα διαιρέστε αυτό τον αριθμό με την απόσταση από τον
αφαλό σας μέχρι το πάτωμα. Ποιος θέλει να προσπαθήσει να μαντέψει
το νούμερο που θα προκύψει;»
«Δεν μπορεί να είναι το φ» πετάχτηκε ο ένας από τους δύο φοιτητές
που χασκογελούσαν νωρίτερα.
«Ναι, είναι το φ», απάντησε ο Λάνγκντον.
«Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα; Μετρήστε την απόσταση από τον
ώμο σας μέχρι τις άκρες των δαχτύλων σας και ύστερα διαιρέστε τη με
την απόσταση από τον αγκώνα σας μέχρι τις άκρες των δακτύλων σας.
Και πάλι θα προκύψει ο φι. Τι θα λέγατε για ένα ακόμα παράδειγμα;
Δοκιμάστε να διαιρέσετε την απόσταση από τη λεκάνη σας μέχρι το
πάτωμα με την απόσταση από το γόνατο μέχρι το πάτωμα. Και πάλι ο φ.
Οι αρθρώσεις των δαχτύλων χεριών και ποδιών... Οι σπόνδυλοι... Φι, φι
και πάλι φι. Φίλοι μου, ο καθένας σας είναι ένα ζωντανό μνημείο της
Θείας Αναλογίας».
Ακόμα και στο σκοτάδι ο Λάνγκντον μπορούσε να καταλάβει ότι
είχαν μείνει όλοι έκπληκτοι. Ένιωσε ένα γνώριμο συναίσθημα ζεστασιάς
να τον πλημμυρίζει. Αυτός ήταν ο λόγος που δίδασκε.
«Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, ο φαινομενικά χαώδης κόσμος
μας διέπεται από μια υποκείμενη τάξη. Όταν οι αρχαίοι ανακάλυψαν το
φ, ήταν βέβαιοι ότι είχαν εντοπίσει το θεμέλιο λίθο του σύμπαντος, τη

δομική αρχή του Θεού, και γιʹ αυτό λάτρευαν τη φύση. Είναι εύκολο να
καταλάβει κανείς το γιατί. Η παρουσία του Θεού είναι έκδηλη παντού
στη φύση, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν παγανιστικές θρησκείες με
επίκεντρο τη Μητέρα Γη. Πολλοί από εμάς λατρεύουμε τη φύση με τον
τρόπο που το έκαναν και οι παγανιστές, μόνο που δεν το ξέρουμε. Η
Πρωτομαγιά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς είναι η
ημέρα που γιορτάζουμε τον ερχομό της άνοιξης, την επιστροφή της γης
στη ζωή για να μας προσφέρει τα αγαθά της. Η μυστηριώδης μαγεία που
ενυπάρχει στη Θεία Αναλογία έχει την αφετηρία της στην αρχή του
χρόνου. Ο άνθρωπος απλώς συμμορφώνεται με τους κανόνες της φύσης,
κι επειδή η τέχνη είναι η απόπειρα του ανθρώπου να μιμηθεί την
ομορφιά που δημιούργησε το χέρι του Θεού, μπορείτε να φανταστείτε ότι
μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλές εκφάνσεις της Θείας
Αναλογίας στην τέχνη αυτό το εξάμηνο».
Κατά τη διάρκεια της επόμενης μισής ώρας ο Λάνγκντον τους
έδειξε σλάιντς με έργα τέχνης του Μιχαήλ Αγγέλου, του Άλμπρεχτ
Ντίρερ, του Ντα Βίντσι και πολλών άλλων, προσπαθώντας να
καταστήσει φανερή τη σκόπιμη και επίμονη εναρμόνιση του κάθε
καλλιτέχνη προς τις επιταγές της Θείας Αναλογίας στις συνθέσεις του.
Τους αποκάλυψε τον κρυφό ρόλο του φ στον Παρθενώνα, στις Πυραμίδες
της Αιγύπτου, ακόμα και στο κτίριο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το χρυσό
νούμερο 1,618 έκανε συστηματικά την εμφάνιση του στις σονάτες του
Μότσαρτ, στην Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν, καθώς και σε έργα των
Μπάρτοκ, Ντεμπισί και Σούμπερτ. Ο αριθμός φ, τους ενημέρωσε, είχε
χρησιμοποιηθεί ακόμα και από τον Στραντιβάριους προκειμένου να
υπολογίσει με ακρίβεια τα σημεία στα οποία έπρεπε να τοποθετήσει τις
σχισμές στο ηχείο των περίφημων βιολιών που κατασκεύαζε.
«Και για να κλείσουμε», είπε ο Λάνγκντον προχωρώντας προς τον
πίνακα, «ας επιστρέψουμε στα σύμβολα».
Τράβηξε πάνω στον πίνακα πέντε γραμμές που τέμνονταν μεταξύ
τους σχηματίζοντας ένα πεντάκτινο αστέρι.
«Το σύμβολο αυτό είναι μια από τις πιο δυνατές εικόνες που θα
αντικρίσετε αυτό το εξάμηνο. Γνωστό παλαιότερα ως πεντάγραμμο ‐ή
πεντάλφα, όπως το ονόμαζαν οι αρχαίοι‐, το σύμβολο αυτό θεωρείται

θεϊκό και μαγικό σε πολλούς πολιτισμούς. Μπορεί να μου πει κανείς το
γιατί;»
Ο Στέτνερ, ο φοιτητής που σπούδαζε μαθηματικά, σήκωσε το χέρι
του.
«Επειδή, αν σχεδιάσουμε μια πεντάλφα, οι γραμμές αυτόματα
διαιρούνται σε τμήματα σύμφωνα με τη Θεία Αναλογία».
Ο Λάνγκντον έριξε στο φοιτητή του ένα επιδοκιμαστικό βλέμμα και
του έκανε ένα χαρακτηριστικό νεύμα που αποκάλυπτε πόσο περήφανος
ένιωθε για αυτόν.
«Πολύ σωστά. Ναι, οι αναλογίες των τμημάτων των γραμμών σε
μια πεντάλφα είναι όλες ίσες με τον αριθμό φ, πράγμα που σημαίνει ότι
το σύμβολο αυτό είναι η απόλυτη έκφραση της Θείας Αναλογίας. Για το
λόγο αυτό το πεντάκτινο αστέρι θεωρούνταν ανέκαθεν σύμβολο
ομορφιάς και τελειότητας και σχετιζόταν με τη λατρεία της γυναικείας
θεότητας και του ιερού θηλυκού».
Τα κορίτσια στην τάξη έλαμψαν ολόκληρα.
«Να σημειώσω κάτι, παιδιά. Σήμερα απλώς κάναμε μια αναφορά
στον Ντα Βίντσι, όμως θα μας απασχολήσει πολλές φορές αυτό το
εξάμηνο. Υπάρχουν άφθονες ιστορικές μαρτυρίες σχετικά με την
αφοσίωση του Λεονάρντο στις αρχαίες λατρευτικές τελετές με επίκεντρο
τη Μεγάλη Θεά. Αύριο θα σας δείξω τη νωπογραφία του με τίτλο
Μυστικός Δείπνος, η οποία αποτελεί μια από τις εντυπωσιακότερες
αναφορές στο ιερό θηλυκό στοιχείο που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε
στη ζωή σας».
«Αστειεύεστε, έτσι δεν είναι;» είπε κάποιος.
«Νόμιζα ότι το θέμα του Μυστικού Δείπνου ήταν ο Ιησούς!»
Ο Λάνγκντον έκλεισε το μάτι με νόημα.
«Υπάρχουν σύμβολα κρυμμένα σε μέρη που δεν μπορείτε να
φανταστείτε».
«Έλα», του ψιθύρισε η Σοφί.
«Συμβαίνει κάτι; Έχουμε φτάσει σχεδόν. Βιάσου!»

Ο Λάνγκντον ανάβλεψε, επιστρέφοντας απότομα
πραγματικότητα από εκεί όπου τον είχε ταξιδέψει ο νους του.

στην

Διαπίστωσε ότι στεκόταν μαρμαρωμένος στις σκάλες, έχοντας
παραλύσει από μια ξαφνική αποκάλυψη που του είχε γίνει. Ο, Draconian
devil! Oh, lame saint!
Η Σοφί είχε γυρίσει προς το μέρος του και τον κοίταζε απορημένη.
Δεν μπορεί να είναι τόσο απλό, σκέφτηκε ο Ρόμπερτ. Όμως ήξερε
ότι φυσικά και ήταν τόσο απλό... Εκεί, στα έγκατα του Λούβρου, με τις
εικόνες του φ και του Ντα Βίντσι να χορεύουν στο μυαλό του, ο Ρόμπερτ
Λάνγκντον, εντελώς ξαφνικά και απροσδόκητα, κατάφερε να
αποκρυπτογραφήσει τον κωδικα του Σονιέρ.
«Ο, Draconian devil!» είπε.
«Oh, lame saint! Είναι η απλούστερη μορφή κώδικα!»
Η Σοφί είχε σταματήσει μερικά σκαλοπάτια πιο κάτω και τον
κοίταζε χωρίς να μπορεί να καταλάβει. Κώδικας; Είχε σπάσει το μυαλό
της όλη τη νύχτα σκεφτόμενη τις λέξεις και δεν είχε καταφέρει να
διακρίνει κανενός είδους κώδικα, πολύ περισσότερο έναν απλό κώδικα.
«Το είπες και μόνη σου...» Η φωνή του Λάνγκντον παλλόταν από
ενθουσιασμό.
«Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι έχουν νόημα μόνο όταν βρίσκονται
τοποθετημένοι στην κανονική τους σειρά. Διαφορετικά, δεν είναι παρά
μαθηματικές ασυναρτησίες».
Η Σοφί δεν μπορούσε να καταλάβει τι προσπαθούσε να της πει. Οι
Αριθμοί Φιμπονάτσι; Ήταν βέβαιη ότι ο παππούς της τους είχε γράψει
μόνο και μόνο για να υποχρεώσει την αστυνομία να ζητήσει τη συνδρομή
του Τομέα Κρυπτογραφίας απόψε. Άραγε εξυπηρετούν και κάποιον άλλο
σκοπό; Γλίστρησε το χέρι μέσα στην τσέπη της και τράβηξε τη σελίδα που
είχε εκτυπώσει νωρίτερα, μελετώντας ξανά το μήνυμα που είχε αφήσει ο
Σονιέρ.
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Ο, Draconian devil!
Oh, lame saint!

Τι ρόλο παίζουν οι αριθμοί;
«Οι μπερδεμένοι αριθμοί από την Ακολουθία Φιμπονάτσι είναι ένα
στοιχείο», είπε ο Λάνγκντον παίρνοντας στα χέρια του τη σελίδα.
«Χρησιμεύουν ως ένδειξη για το πώς πρέπει να ερμηνεύσουμε το
υπόλοιπο μήνυμα. Ο παππούς σου έγραψε την ακολουθία με
λανθασμένη σειρά για να μας υποβάλει την ιδέα να εφαρμόσουμε την
ίδια αρχή και στο κείμενο. Ο, Draconian devil; Oh, lame saint; Αυτές οι
λέξεις δε σημαίνουν τίποτα. Είναι απλώς γράμματα τοποθετημένα με
λανθασμένη σειρά».
Η Σοφί χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για να αντιληφθεί τι
υπαινισσόταν ο Αμερικανός, όμως της φάνηκε εξαιρετικά απλοϊκό, σε
σημείο ώστε να καταντάει γελοίο.
«Πιστεύεις ότι το μήνυμα είναι ένας... αναγραμματισμός;»
Του έριξε ένα βλέμμα γεμάτο δυσπιστία.
«Σαν τα παιχνίδια με τις λέξεις που δημοσιεύουν οι εφημερίδες;»
Ο Λάνγκντον μπορούσε να διακρίνει την αμφιβολία στο πρόσωπο
της Σοφί, και σίγουρα τη δικαιολογούσε.
Ελάχιστοι άνθρωποι συνειδητοποιούσαν ότι οι αναγραμματισμοί
μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος σύγχρονης ανάλαφρης ψυχαγωγίας,
όμως είχαν πίσω τους μια πλούσια ιστορία ιερού συμβολισμού.
Οι μυστικιστικές ερμηνείες της Καβάλα στηρίζονταν σε μεγάλο
βαθμό σε αναγραμματισμούς, και συγκεκριμένα στην αναδιάταξη των
γραμμάτων διαφόρων εβραϊκών λέξεων προκειμένου να εξαχθούν νέα
νοήματα. Οι Γάλλοι βασιλείς κατά την Αναγέννηση ήταν πεπεισμένοι σε
τέτοιο βαθμό ότι στους αναγραμματισμούς λειτουργούσαν μαγικές
δυνάμεις, ώστε διόριζαν στις αυλές τους βασιλικούς υπαλλήλους
επιφορτισμένους με το καθήκον να τους βοηθάνε να λαμβάνουν
καλύτερες αποφάσεις αναγραμματίζοντας τις λέξεις σημαντικών
εγγράφων.
Οι
Ρωμαίοι,
μάλιστα,
αναφέρονταν
στη
μελέτη
αναγραμματισμών με τον όρο ars magna, δηλαδή «μεγάλη τέχνη».
Ο Λάνγκντον σήκωσε το βλέμμα του και το στύλωσε στη Σοφί.

των

«Το νόημα του μηνύματος του παππού σου ήταν μπροστά στα
μάτια μας από την αρχή... Μας άφησε υπεραρκετές ενδείξεις για να το
αποκρυπτογραφήσουμε».
Χωρίς να πει άλλη λέξη, έβγαλε ένα στιλό από την τσέπη του
σακακιού του και άλλαξε τη σειρά των γραμμάτων κάθε αράδας.
Ο, Draconian devil! Oh, lame saint!
Επρόκειτο για έναν τέλειο αναγραμματισμό του... Leonardo da
Vinci! The Mona Lisa!
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Η ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ. Προς στιγμήν η Σοφί ξέχασε τελείως ότι
προσπαθούσαν να διαφύγουν από το Λούβρο και έμεινε μαρμαρωμένη
πάνω στη σκάλα της εξόδου κινδύνου. Το σοκ που της είχε προκαλέσει η
αποκάλυψη του αναγραμματισμού μπορούσε να συγκριθεί σε ένταση
μόνο με την ντροπή που αισθανόταν
επειδή
δεν είχε
αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα η ίδια. Η εξειδίκευση της στην ανάλυση
πολύπλοκων κωδίκων την είχε κάνει να παραβλέψει τις πιο απλές
πιθανές λύσεις, όμως ήξερε ότι αυτό δεν αποτελούσε δικαιολογία.
Έπρεπε να το είχε δει! Σε τελική ανάλυση, δεν της ήταν κάτι άγνωστο οι
αναγραμματισμοί, ιδίως στα αγγλικά. Όταν ήταν μικρή ο παππούς της
συχνά χρησιμοποιούσε παιχνίδια με αναγραμματισμούς για να βοηθήσει
την εγγονή του να τελειοποιήσει την ορθογραφία της στα αγγλικά.
Κάποτε είχε γράψει την αγγλική λέξη planets, λέγοντάς στη Σοφί ότι, όσο
κι αν της φαινόταν απίστευτο, με τη χρήση εκείνων των γραμμάτων ήταν
δυνατόν να σχηματιστούν συνολικά ενενήντα δυο άλλες αγγλικές λέξεις
με ίσο ή μικρότερο αριθμό γραμμάτων. Το κοριτσάκι είχε περάσει τρεις
ημέρες πάνω από ένα αγγλικό λεξικό και τελικά είχε καταφέρει να τις
εντοπίσει όλες.
«Δεν μπορώ να φανταστώ», είπε ο Λάνγκντον με τα μάτια
καρφωμένα στην εκτύπωση, «πώς κατόρθωσε ο παππούς σου να φτιάξει
έναν τόσο περίτεχνο αναγραμματισμό ελάχιστα λεπτά πριν πεθάνει».

Η Σοφί γνώριζε την εξήγηση, και αυτό την έκανε να αισθανθεί
ακόμα χειρότερα. Έπρεπε να το είχα δει! Θυμόταν πλέον ότι ο παππούς
της, φανατικός των λογοπαίγνιαίν και της τέχνης, διασκέδαζε από όταν
ήταν ακόμα νέος δημιουργώντας αναγραμματισμούς με τα γράμματα
των τίτλων διάσημων έργων τέχνης. Μάλιστα, η συνήθεια του αυτή τον
είχε βάλει σε μπελάδες κάποτε, όταν η Σοφί ήταν μικρό κοριτσάκι. Κατά
τη διάρκεια μιας συνέντευξης που θα δημοσιευόταν σε κάποιο
αμερικανικό περιοδικό τέχνης ο Σονιέρ είχε εκφράσει τις αισθητικές του
αντιρρήσεις για το σύγχρονο κίνημα του κυβισμού επισημαίνοντας ότι το
αριστούργημα του Πικάσο Les Demoiselles dʹAvignon ήταν ένας τέλειος
αναγραμματισμός της φράσης vile meaningless doodles. Οι θαυμαστές
του Πικάσο δε φάνηκαν να διασκεδάζουν ιδιαίτερα με την αναφορά του
Σονιέρ σε ένα από τα κορυφαία έργα του καλλιτέχνη, τις Δεσποινίδες της
Αβινιόν, με το χαρακτηρισμό «φριχτές ανούσιες μουντζούρες».
«Ο παππούς μου πιθανότατα
δημιούργησε αυτό τον
αναγραμματισμό της Μόνα Λίζα πολύ παλιότερα», είπε η κοπέλα,
ρίχνοντας ένα φευγαλέο βλέμμα στον Λάνγκντον. Και απόψε
αναγκάστηκε να τον χρησιμοποιήσει ως έναν πρόχειρο κώδικα.
Η φωνή του παππού της είχε ακουστεί από τον άλλο κόσμο
ανατριχιαστικά επιτακτική και σίγουρη. Λεονάρντο ντα Βίντσι! Η Μόνα
Λίζα! Η Σοφί δεν είχε την παραμικρή ιδέα για ποιο λόγο τα τελευταία
λόγια του προς εκείνη αναφέρονταν στο διάσημο πίνακα, όμως
μπορούσε να σκεφτεί μόνο μία πιθανότητα. Μια πολύ ανησυχητική
πιθανότητα... Αυτές δεν ήταν οι τελευταίες του λέξεις... Μήπως έπρεπε
να πάει να δει τη Μόνα Λίζα; Μήπως της είχε αφήσει κάποιο άλλο
μήνυμα εκεί ο παππούς της;
Η σκέψη έμοιαζε απόλυτα λογική. Σε τελική ανάλυση, ο περίφημος
πίνακας βρισκόταν κρεμασμένος στο Περίπτερο των Κρατών, ένα
σχετικά μικρό εκθεσιακό χώρο, προσβάσιμο μόνο από τη Μεγάλη Στοά.
Μάλιστα, όπως συνειδητοποιούσε εκείνη τη στιγμή η Σοφί, η πόρτα που
οδηγούσε στην αίθουσα αυτή απείχε μόλις είκοσι μέτρα από το σημείο
όπου είχε βρεθεί νεκρός ο παππούς της. Θα μπορούσε άνετα να έχει
επισκεφτεί τη Μόνα Λίζα πριν πεθάνει. Έστρεψε το βλέμμα της προς την
κατεύθυνση από όπου μόλις είχαν έρθει, νιώθοντας να διχάζεται.

Ήξερε ότι έπρεπε να βγάλει τον Λάνγκντον από το μουσείο
αμέσως, όμως το ένστικτο της την ωθούσε να κάνει το αντίθετο.
Φέρνοντας στο μυαλό της την πρώτη της επίσκεψη στην Πτέρυγα
Ντενόν, όταν ήταν ακόμα παιδί, συνειδητοποίησε ότι, αν ο παππούς της
είχε κάποιο μυστικό να της αποκαλύψει, ελάχιστα μέρη σε ολόκληρο τον
κόσμο θα ήταν καταλληλότερα για το ραντεβού τους από την αίθουσα
όπου βρισκόταν η Μόνα Λίζα του Ντα Βίντσι.
«Μας περιμένει λίγο πιο κάτω», της είχε ψιθυρίσει ο παππούς της,
κρατώντας σφιχτά το χεράκι της καθώς την οδηγούσε μέσα από τις
άδειες αίθουσες του μουσείου, που είχε ήδη κλείσει τις πόρτες του για το
κοινό.
Η Σοφί ήταν έξι χρονών. Ένιωθε μικρή και ασήμαντη καθως
κοιτούσε θαμπωμένη την πανύψηλη οροφή και το πάτωμα, που της
προκαλούσε ίλιγγο. Το άδειο μουσείο την τρόμαζε, αλλά δεν υπήρχε
περίπτωση να το ομολογήσει στον παππού της. Τέντωσε με
αποφασιστικότητα το πιγούνι της και άφησε το χέρι του.
«Ευθεία μπροστά είναι το Περίπτερο των Κρατών», της είπε εκείνος
ενώ πλησίαζαν στο διασημότερο δωμάτιο του Λούβρου. Ο έφορος του
μουσείου ήταν φανερά ενθουσιασμένος, όμως η Σοφί ήθελε να γυρίσει
στο σπίτι. Είχε δει φωτογραφίες της Μόνα Λίζα σε βιβλία και δεν της είχε
αρέσει καθόλου. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί γινόταν τόσος
θόρυβος γύρω από αυτή.
«Cʹest ennuyeux», γκρίνιαξε η Σοφί.
«Βαρετή», τη διόρθωσε ο παππούς της.
«Γαλλικά στο σχολείο, αγγλικά στο σπίτι».
«L∙ Louvre, cʹest pas chez moi!» του αντιγύρισε εκείνη.
Της χαμογέλασε κουρασμένα.
«Δίκιο έχεις, το Λούβρο δεν είναι το σπίτι σου. Τότε, ας μιλήσουμε
αγγλικά απλώς για πλάκα».
Το κοριτσάκι σούφρωσε τα χείλη του και συνέχισε να περπατάει. Τη
στιγμή που μπήκαν στο Περίπτερο των Κρατών τα μάτια του σάρωσαν το
στενό δωμάτιο, καταλήγοντας στο περίοπτο σημείο όπου ήταν φυσικό να
έχει τοποθετηθεί ένα τέτοιο έργο, στο κέντρο του τοίχου που βρισκόταν

στα δεξιά τους, όπου ένα μοναχικό πορτρέτο κρεμόταν πίσω από ένα
προστατευτικό διαχωριστικό από πλεξιγκλάς.
Ο έφορος κοντοστάθηκε στην πόρτα και έγνεψε προς το πορτρέτο.
«Εμπρός, πήγαινε κοντά, Σοφί. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν την
ευκαιρία να την επισκεφτούν μόνοι τους». Προσπαθώντας να πνίξει την
ανησυχία της, διέσχισε με αργά βήματα το δωμάτιο. Έπειτα από όλα
αυτά που είχε ακούσει για τη Μόνα Λίζα, ένιωθε λες και πλησίαζε
κάποιο μέλος μιας βασιλικής οικογένειας. Φτάνοντας μπροστά στο
προστατευτικό διαχωριστικό πλεξιγκλάς, κράτησε την ανάσα της και
σήκωσε τα μάτια της προς τα πάνω, προσπαθώντας να αποτυπώσει
ολόκληρη την εικόνα διαμιάς...

Η Σοφί δεν ήταν σίγουρη τι ήταν αυτό που περίμενε να νιώσει,
όμως σίγουρα δεν ήταν αυτό που αισθανόταν εκείνη τη στιγμή. Κανένα
ρίγος έκπληξης... Καμία στιγμή δέους... Το διάσημο πορτρέτο ήταν
ακριβώς όπως το είχε δει στα βιβλία. Η μυστηριώδης γυναίκα στεκόταν
σιωπηλή μια αιωνιότητα, περιμένοντας πάντα να συμβεί κάτι.
«Λοιπόν, πώς σου φαίνεται;» ψιθύρισε ο παππούς της, που είχε
έρθει να σταθεί ακριβώς από πίσω της.
«Όμορφη δεν είναι;»
«Είναι πολύ μικρή».
Ο Σονιέρ χαμογέλασε.
«Κι εσύ είσαι μικρή, αλλά είσαι επίσης όμορφη». Δεν είμαι όμορφη,
σκέφτηκε το κοριτσάκι. Η Σοφί μισούσε τα κόκκινα μαλλιά της και τις
φακίδες της. Επιπλέον, ήταν πιο ψηλή από όλα τα αγόρια στην τάξη της.
Κοίταξε ξανά τη Μόνα Λίζα και κούνησε το κεφάλι της.
«Είναι ακόμα χειρότερη απʹ ό,τι στα βιβλία. Το πρόσωπο της είναι...
brumeux».
«Ομιχλώδες», τη διόρθωσε σαν καλός δάσκαλος ο παππούς της.
«Ομιχλώδες», επανέλαβε η Σοφί, ξέροντας ότι η συζήτηση τους δε
θα προόδευε καθόλου μέχρι να επαναλάβει την καινούρια λέξη.

«Η τεχνική αυτή ονομάζεται ʺσφουμάτοʺ στη ζωγραφική», της είπε
εκείνος, «και είναι πολύ δύσκολο να την πετύχεις. Ο Λεονάρντο ντα
Βίντσι ήταν καλύτερος από οποιονδήποτε άλλο σε αυτή».
Ο πίνακας όμως εξακολουθούσε να μην αρέσει στη Σοφί.
«Έχει ένα ύφος σαν να ξέρει κάτι... Σαν τα παιδιά στο σχολείο όταν
φυλάνε μυστικό».
Ο παππούς της γέλασε.
«Αυτός είναι ένας από τους λόγους που είναι τόσο διάσημη. Στους
ανθρώπους αρέσει να προσπαθούν να μαντέψουν γιατί χαμογελάει».
«Εσύ ξέρεις γιατί χαμογελάει;»
«Ίσως». Ο Σονιέρ της έκλεισε το μάτι.
«Κάποια μέρα ίσως σου πω το μυστικό».
Η Σοφί χτύπησε το πόδι της κάτω πεισμωμένα.
«Σου είπα ότι δε μου αρέσουν τα μυστικά!»
«Πριγκίπισσα», της απάντησε εκείνος χαμογελώντας, «η ζωή είναι
γεμάτη μυστικά. Δε γίνεται να τα μάθεις όλα μονομιάς».
«Γυρίζω πίσω», δήλωσε με αποφασισακότητα η Σοφί, με τη φωνή
της να αντηχεί στη σκάλα.
«Πίσω στη Μόνα Λίζα;»
Ο Λάνγκντον αιφνιδιάστηκε.
«Τώρα;»
Η κοπέλα αναλογίστηκε το ρίσκο που ενείχε κάτι τέτοιο.
«Εγώ δεν είμαι ύποπτη φόνου. Θα δοκιμάσω, και ό,τι βγει. Πρέπει
να καταλάβω τι προσπαθούσε να μου πει ο παππούς μου».
«Και με την πρεσβεία τι θα γίνει;»
Η Σοφί ένιωθε ενοχές που είχε εξαναγκάσει τον Λάνγκντον σε
φυγή μόνο και μόνο για να τον εγκαταλείψει, όμως δεν έβλεπε άλλη
λύση. Του έδειξε μια μεταλλική πόρτα στο τέρμα της σκάλας.
«Βγες από εκείνη την πόρτα και ακολούθησε τις φωτεινές πινακίδες
εξόδου. Ο παππούς μου συνήθιζε να με φέρνει εδώ κάτω. Οι πινακίδες θα

σε οδηγήσουν σε μια περιστρεφόμενη έξοδο κίνδυνου. Ανοίγει προς μία
μόνο κατεύθυνση, προς τα εξω».
Έδωσε στον Λάνγκντον τα κλειδιά του αυτοκινήτου της.
«Το δικό μου είναι το κόκκινο Smart που βρίσκεται παρκαρισμένο
στο χώρο για το προσωπικό, ακριβώς έξω από την πόρτα. Ξέρεις πώς να
πας στην πρεσβεία;»
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά, κοιτάζοντας τα κλειδιά στο χέρι
του.
«Άκουσε με», είπε η Σοφί, με φωνή πιο απαλή τώρα.
«Νομίζω ότι ο παππούς μου ίσως να μου έχει αφήσει κάποιο
μήνυμα στη Μόνα Λίζα, κάποιου είδους στοιχείο για τον άνθρωπο που
τον δολοφόνησε ή για το λόγο για τον οποίο κινδυνεύω». Ή για το τι
συνέβη στην οικογένεια μου.
«Πρέπει να πάω να δω».
«Μα... αν ήθελε να σου αποκαλύψει το λόγο για τον οποίο
βρίσκεσαι σε κίνδυνο, γιατί να μην το γράψει απλώς στο δάπεδο στο
σημείο όπου πέθανε; Προς τι αυτό το πολύπλοκο παιχνίδι με τις λέξεις;»
«Ό,τι κι αν ήταν αυτό που προσπαθούσε να μου πει ο παππούς μου,
δε νομίζω ότι ήθελε να το μάθει κανείς άλλος, ούτε καν η αστυνομία».
Αυτό ήταν φανερό. Ο έφορος είχε κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι
του για να στείλει ένα εμπιστευτικό μήνυμα αποκλειστικά σε εκείνη. Είχε
αφήσει το μήνυμα γραμμένο σε κώδικα, είχε συμπεριλάβει τα μυστικά
αρχικά του ονόματος της και της είχε πει να βρει τον Ρόμπερτ
Λάνγκντον, κάτι που είχε αποδειχτεί σοφή κίνηση, αφού ο Αμερικανός
μελετητής συμβόλων είχε καταφέρει να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα
του.
«Όσο παράξενο κι αν ακούγεται», πρόσθεσε η Σοφί, «νομίζω ότι
θέλει να πάω στη Μόνα Λίζα πριν προλάβει να το κάνει κάποιος άλλος».
«Θα έρθω μαζί».
«Όχι! Δεν ξέρουμε για πόση ώρα θα παραμείνει άδεια η Μεγάλη
Στοά. Πρέπει να φύγεις».

Ο Λάνγκντον φαινόταν να αμφιταλαντεύεται. Η ακαδημαϊκή του
περιέργεια απειλούσε να υπερισχύσει της λογικής του κρίσης και να τον
ρίξει και πάλι στα χέρια του Φασέ.
«Φύγε. Τώρα!» Η κοπέλα τού χαμογέλασε με ευγνωμοσύνη.
«Θα τα πούμε στην πρεσβεία, κύριε Λάνγκντον». Ο Αμερικανός
έδειχνε δυσαρεστημένος.
«Θα σε συναντήσω εκεί υπό έναν όρο», απάντησε, με έναν αυστηρό
τόνο στη φωνή που δε σήκωνε αντιρρήσεις. Εκείνη δίστασε για λίγο,
αιφνιδιασμένη.
«Ποιος είναι ο όρος;»
«Να σταματήσεις να με αποκαλείς κύριο Λάνγκντον».
Η Σοφί διέκρινε ένα αμυδρό στραβό χαμόγελο να σχηματίζεται στο
πρόσωπο του και άθελα της του απάντησε με τον ίδιο τρόπο.
«Καλή τύχη, Ρόμπερτ».
Όταν ο Λάνγκντον έφτασε στο τέλος της σκάλας, η όσφρηση του
κατακλύστηκε από μια μυρωδιά λινέλαιου και ασβεστοκονιάματος.
Μπροστά του μια φωτεινή πινακίδα που έγραφε «Έξοδος» στα γαλλικά
και στα αγγλικά έδειχνε προς την κατεύθυνση ενός μακριού διαδρόμου.
Ο Λάνγκντον προχώρησε στο διάδρομο. Στα δεξιά έχασκε μια
τεράστια σκοτεινή αίθουσα συντήρησης. Μέσα από αυτή τον
παρατηρούσε μια στρατιά από αγάλματα σε διάφορα στάδια
αποκατάστασης. Στα αριστερά του είδε μια σειρά από αίθουσες που
θύμιζαν τα εργαστήρια όπου γίνονταν τα μαθήματα τέχνης στο
Χάρβαρντ. Στο εσωτερικό τους υπήρχαν σειρές από καβαλέτα, πίνακες,
παλέτες και εργαλεία για το τελάρωμα μια κανονική γραμμή
παραγωγής τέχνης.
Προχωρώντας παρακάτω στο διάδρομο, ο Ρόμπερτ αναρωτήθηκε
αν υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσει από στιγμή σε στιγμή και να βρεθεί
στο κρεβάτι του στη Μασαχουσέτη. Τα γεγονότα αυτής της βραδιάς
έμοιαζαν με έναν αλλόκοτο εφιάλτη. Ετοιμάζομαι να το σκάσω από το
Λούβρο, κυνηγημένος από την αστυνομία...
Ο έξυπνος αναγραμματισμός που είχε χρησιμοποιήσει ο Σονιέρ για
να αφήσει το μήνυμα του δεν έλεγε να του φύγει από το μυαλό.

Αναρωτιόταν τι να ανακάλυπτε η Σοφί στη Μόνα Λίζα αν, βέβαια,
υπήρχε κάτι για να ανακαλύψει. Εκείνη, πάντως, έδειχνε βέβαιη ότι ο
παππούς της ήθελε να την κάνει να επισκεφτεί το διάσημο πορτρέτο μία
ακόμα φορά.
Όσο πιθανή κι αν φάνταζε αυτή η ερμηνεία, τον Λάνγκντον
βασάνιζε ένα άλλο ανησυχητικό στοιχείο που περιείχε το μήνυμα.
Πριγκίπισσα Σοφί, να βρεθεί ο Ρόμπερτ Λάνγκντον.
Ο Σονιέρ είχε γράψει το όνομα του στο δάπεδο, διατάζοντας τη
Σοφί να τον βρει. Ναι, αλλά γιατί; Απλώς και μόνο για να τη βοηθήσει να
ανακαλύψει τον κρυμμένο αναγραμματισμό; Αυτό έμοιαζε μάλλον
απίθανο. Σε τελική ανάλυση, ο Σονιέρ δεν είχε κάποιο λόγο να πιστεύει
ότι ο Λάνγκντον είχε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες στους
αναγραμματισμούς. Δεν είχαμε συναντηθεί καν. Ακόμα πιο σημαντικό
ήταν το γεγονός ότι η Σοφί είχε δηλώσει απερίφραστα πως θα έπρεπε να
είχε ανακαλύψει μόνη της το μήνυμα του αναγραμματισμού. Εκείνη ήταν
που είχε διαπιστώσει ότι όλοι οι αριθμοί ανήκαν στην Ακολουθία
Φιμπονάτσι. Αναμφίβολα, αν είχε λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεση
της, η κοπέλα θα αποκωδικοποιούσε το μήνυμα του παππού της χωρίς
καμία βοήθεια από εκείνον. Ο Σονιέρ ήξερε ότι η Σοφί θα μπορούσε να
αποκαλύψει τον αναγραμματισμό αυτό μόνη της.
Ξαφνικά ο Λάνγκντον ένιωθε ακόμα πιο βέβαιος για αυτό, όμως το
συμπέρασμα στο οποίο κατέληγε άφηνε ένα ολοφάνερο τεράστιο κενό
στη λογική των ενεργειών του εφόρου. Γιατί να αναφέρει εμένα; συνέχισε
να αναρωτιέται ο Ρόμπερτ καθώς διέσχιζε το διάδρομο. Γιατί η τελευταία
επιθυμία του Σονιέρ ήταν να βρει την αποξενωμένη από αυτόν τα
τελευταία χρόνια εγγονή του εμένα; Τι ήταν αυτό που πίστευε ο έφορος
ότι ξέρω;
Ο Λάνγκντον κοντοστάθηκε ξαφνικά, καθώς μια καινούρια
αποκάλυψη τον έκανε να παραλύσει. Με μάτια γουρλωμένα από την
έκπληξη, έβαλε απότομα το χέρι στην τσέπη του και τράβηξε την
εκτύπωση από τον υπολογιστή.
Διάβασε προσεκτικά την τελευταία γραμμή του μηνύματος του
Σονιέρ.
P.S. Find Robert Langdon.

Τα μάτια του καρφώθηκαν σε δύο γράμματα. P.S. Μέσα σε μια
στιγμή κατάλαβε ξαφνικά με απόλυτη σαφήνεια και βεβαιότητα που
στόχευε ο παράδοξος συνδυασμός των συμβόλων που είχε αφήσει πίσω
του ο Σονιέρ.
Οι γνώσεις μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης στη μελέτη της
θρησκευτικής εικονολογίας και της ιστορίας τον κατέκλυσαν μονομιάς,
συγκλονίζοντας τις αισθήσεις του με έναν τρόπο σαν να τον είχε
χτυπήσει κεραυνός. Όλα όσα είχε κάνει αυτό το βράδυ ο Ζακ Σονιέρ
ξαφνικά έβγαζαν τέλειο νόημα. Το μυαλό του Λάνγκντον δούλευε
πυρετωδώς καθώς προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι σήμαιναν όλα
αυτά.
Έκανε μεταβολή και στράφηκε προς την κατεύθυνση από όπου είχε
έρθει. Υπάρχει χρόνος; Ήξερε ότι αυτό δεν είχε σημασία. Χωρίς να
διστάσει, άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς τις σκάλες.
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ΓΟΝΑΤΙΣΜΕΝΟΣ στο μπροστινό στασίδι, ο Σίλας παρατηρούσε τη
διάταξη της εκκλησίας προσποιούμενος ότι προσευχόταν.
Ο Άγιος Σουλπίκιος, όπως και οι περισσότεροι ναοί, είχε χτιστεί στο
σχήμα ενός γιγάντιου ρωμαϊκού σταυρού. Το επίμηκες κεντρικό κλίτος
οδηγούσε κατευθείαν στο Ιερό Βήμα, όπου το έτεμνε κάθετα ένα δεύτερο,
πιο βραχύ, εγκάρσιο κλίτος. Το σημείο όπου αυτά τέμνονταν βρισκόταν
ακριβώς κάτω από τον κυρίως τρούλο και θεωρούνταν η καρδιά της
εκκλησίας, το πιο ιερό σημείο της. Όχι όμως απόψε, σκέφτηκε ο Σίλας. ο
Άγιος Σουλπίκιος κρύβει αλλού τα μυστικά του.
Στρέφοντας το κεφάλι του προς τα δεξιά, παρατήρησε το νότιο άκρο
του εγκάρσιου κλίτους, και ιδιαίτερα την περιοχή πέρα από τα στασίδια,
όπου βρισκόταν το αντικείμενο που είχαν περιγράψει τα θύματα του.
Εκεί βρίσκεται. Ενσωματωμένη στο δάπεδο από γκρίζο γρανίτη, μια
λεπτή αστραφτερή λουρίδα χαλκού έλαμπε μέσα στην πέτρα, μια
χρυσοκόκκινη γραμμή που λόξευε πάνω στο δάπεδο της εκκλησίας. Η

γραμμή έφερε πάνω της σημάδια σε τακτά διαστήματα, όπως ένας
χάρακας. Ήταν ένας γνώμονας, είχαν πει στον Σίλα, ένα παγανιστικό
αστρονομικό όργανο που έμοιαζε με ηλιακό ρολόι.
Τουρίστες, επιστήμονες, ιστορικοί και παγανιστές από ολόκληρο
τον κόσμο έρχονταν στον Άγιο Σουλπίκιο για να θαυμάσουν αυτή την
περίφημη γραμμή.
Η Ρόδινη Γραμμή. Ο Σίλας άφησε το βλέμμα του να πλανηθεί αργά
πάνω στο μονοπάτι που χάραζε η χάλκινη λουρίδα πάνω στο δάπεδο από
τα δεξιά του προς τα αριστερά, σχηματίζοντας ακριβώς μπροστά του μια
παράξενη καμπύλη, τελείως αταίριαστη με τη συμμετρία της εκκλησίας.
Περνώντας μέσα από την Αγία Τράπεζα, η γραμμή έμοιαζε στα μάτια
του Σίλα με ουλή πάνω σε ένα όμορφο πρόσωπο. Η λουρίδα έκοβε στα
δύο το κιγκλίδωμα πάνω στο οποίο ακουμπούσαν γονατισμένοι οι πιστοί
για να λάβουν τη Θεία Κοινωνία και ύστερα διέσχιζε κατά πλάτος
ολόκληρη την εκκλησία, φτάνοντας τελικά στη γωνία της βόρειας
πλευράς του εγκάρσιου κλίτους, όπου κατέληγε στη βάση της πιο
απρόσμενης κατασκευής. Ενός κολοσσιαίου αιγυπτιακού οβελίσκου. Εδώ
η λαμπερή Ρόδινη Γραμμή έπαιρνε μια κάθετη στροφή ενενήντα μοιρών
και συνέχιζε κατευθείαν πάνω στην πρόσοψη του ίδιου του οβελίσκου,
καλύπτοντας και τα έντεκα μέτρα μέχρι την κορυφή της πυραμίδας, όπου
και τελείωνε.
Η Ρόδινη Γραμμή, σκέφτηκε ο Σίλας. Η αδελφότητα έκρυψε το
σφηνόλιθο στη Ρόδινη Γραμμή. Νωρίτερα εκείνο το βράδυ, όταν ο Σίλας
είπε στο Δάσκαλο ότι ο σφηνόλιθος του Κοινού βρισκόταν κρυμμένος
μέσα στον Άγιο Σουλπίκιο, εκείνος είχε φανεί δύσπιστος. Όταν όμως ο
αλμπίνος πρόσθεσε ότι και οι τέσσερις αδελφοί τού είχαν αποκαλύψει
ακριβώς την ίδια τοποθεσία, την οποία θα μπορούσε να βρει
ακολουθώντας μια χάλκινη λουρίδα που διέτρεχε τον Άγιο Σουλπίκιο, ο
Δάσκαλος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό από το δέος μπροστά σε αυτή
την αποκάλυψη.
«Μιλάς για τη Ρόδινη Γραμμή!» Ο Δάσκαλος παρέθεσε εν τάχει
στον Σίλα την ιστορία της περίφημης αρχιτεκτονικής παραδοξότητας του
Αγίου Σουλπικίου, μιας λουρίδας χαλκού που χώριζε το ιερό σε δύο μέρη
με βάση έναν τέλειο άξονα βορρά νότου.

Επρόκειτο για ένα είδος αρχαίου ηλιακού ρολογιού, ένα απομεινάρι
του παγανιστικού ναού που κάποτε ήταν χτισμένος στο ίδιο ακριβώς
σημείο. Οι ακτίνες του ήλιου, όπως περνούσαν μέσα από την οπή και
έπεφταν στο νότιο τοίχο, προχωρούσαν κατά μήκος της γραμμής κάθε
ημέρα που περνούσε, καταγράφοντας το πέρασμα του χρόνου από
ηλιοστάσιο σε ηλιοστάσιο. Η λουρίδα που σχημάτιζε τον άξονα βορρά
νότου έγινε γνωστή ως «Ρόδινη Γραμμή».
Επί αιώνες το σύμβολο του Ρόδου είχε συνδεθεί με χάρτες και με
την καθοδήγηση των ψυχών ώστε να βρουν το σωστό δρόμο. Η ναυτική
πυξίδα, η οποία εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε χάρτη, δείχνει την
κατεύθυνση του βορρά, της ανατολής, του νότου και της δύσης. Αρχικά
ήταν γνωστή ως «Ρόδο των Ανέμων», επειδή έδειχνε τις διευθύνσεις των
τριάντα δύο ανέμων: τις οχτώ κύριες και τις είκοσι τέσσερις ενδιάμεσες,
οχτώ από τα μισά (τα οποία ονομάζονταν «ανεμορόμβοι» ή «κάρτα») και
δεκαέξι από τα τέταρτα των τμημάτων μεταξύ των οχτώ κύριων
διευθύνσεων (που ονομάζονταν «ημιρόμβια» ή «καρτίνια»). Όταν αυτά
τα τριάντα δύο σημεία της πυξίδας τοποθετηθούν σε έναν κύκλο,
απεικονίζουν τέλεια ένα παραδοσιακό άνθος ρόδου με τριάντα δύο
πέταλα.
Ακόμα και σήμερα το βασικό όργανο πλοήγησης είναι γνωστό ως
«Ρόδο των Ανέμων», ενώ η κατεύθυνση του βορρά συνεχίζει και στις
μέρες μας να καταδεικνύεται με τη μύτη ενός βέλους ή, συνηθέστερα, με
το σύμβολο του κρίνου.
Πάνω σε μια υδρόγειο σφαίρα η Ρόδινη Γραμμή ‐γνωστή και ως
μεσημβρινός είναι κάθε φανταστική γραμμή που ενώνει το Βόρειο με το
Νότιο Πόλο. Υπάρχουν, φυσικά, άπειρες Ρόδινες Γραμμές, επειδή από
κάθε σημείο πάνω στην υδρόγειο είναι δυνατόν να περνάει ένας
μεσημβρινός που θα ενώνει τους δύο πόλους.
Το ερώτημα για τους πρώτους θαλασσοπόρους ήταν ποια από όλες
αυτές τις γραμμές θα αποτελούσε τη Ρόδινη Γραμμή, το γεωγραφικό
μήκος 0°, δηλαδή το μεσημβρινό με βάση τον οποίο θα υπολογίζονταν
όλα τα υπόλοιπα γεωγραφικά μήκη πάνω στη Γη. Σήμερα η γραμμή αυτή
βρίσκεται στο Γκρίνουιτς, στην Αγγλία.
Όμως δε βρισκόταν πάντα εκεί. Πολύ πριν από τον ορισμό του
Γκρίνουιτς ως του σημείου διέλευσης του πρωτεύοντος μεσημβρινού το

γεωγραφικό μήκος 0° για ολόκληρο τον πλανήτη περνούσε κατευθείαν
μέσα από το Παρίσι, και συγκεκριμένα από την Εκκλησία του Αγίου
Σουλπικίου.
Ο χάλκινος δείκτης στο δάπεδο του Αγίου Σουλπικίου ήταν ένα
μνημείο σε ανάμνηση του πρώτου κύριου μεσημβρινού που ορίστηκε
στον πλανήτη και, παρότι το Γκρίνουιτς είχε στερήσει αυτή την τιμή από
το Παρίσι το 1888, οι επισκέπτες της εκκλησίας μπορούν ακόμα να δουν
την αρχική Ρόδινη Γραμμή.
«Άρα λοιπόν ο μύθος βγαίνει αληθινός...» είχε πει ο Δάσκαλος στον
Σίλα.
«Ο σφηνόλιθος του Κοινού λέγεται ότι βρίσκεται κρυμμένος κάτω
από το σύμβολο του Ρόδου».
Τώρα, γονατισμένος ακόμα στο στασίδι, ο αλμπίνος έριξε μια ματιά
τριγύρω στην εκκλησία και αφουγκράστηκε προσεκτικά για να
σιγουρευτεί ότι δεν τον παρακολουθούσε κανείς.
Προς στιγμήν του φάνηκε ότι άκουσε κάποιο θρόισμα από την
εξέδρα της χορωδίας. Γύρισε και κάρφωσε το βλέμμα του στο σημείο
εκείνο για αρκετή ώρα. Τίποτα. Είμαι μόνος. Σηκώθηκε όρθιος, στράφηκε
προς την Αγία Τράπεζα και έκανε τρεις γονυκλισίες. Ύστερα γύρισε προς
τα αριστερά και ακολούθησε τη χάλκινη γραμμή προς το βορρά, με
κατεύθυνση προς τον οβελίσκο.
Την ίδια στιγμή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι στη
Ρώμη το ταρακούνημα από τις ρόδες που ακουμπούσαν στο διάδρομο
προσγείωσης ξύπνησε απότομα τον επίσκοπο Αρινθαρόζα από το βαθύ
του ύπνο.
Αποκοιμήθηκα, σκέφτηκε, απορώντας με τον εαυτό του που ήταν
αρκετά χαλαρός ώστε να μπορέσει να κοιμηθεί.
«Καλώς ήρθατε στη Ρώμη», ακούστηκε από τα μεγάφωνα του
αεροπλάνου στα ιταλικά.
Ο Αρινθαρόζα ανακάθισε, έστρωσε το μαύρο ράσο του και
επέτρεψε στον εαυτό του να χαμογελάσει, κάτι που έκανε σπάνια. Το
συγκεκριμένο ταξίδι τού έδινε ιδιαίτερη χαρά. Βρισκόμουν σε θέση
άμυνας για πάρα πολύ καιρό. Αυτό το βράδυ όμως οι κανόνες του
παιχνιδιού είχαν αλλάξει.

Μόλις πέντε μήνες πριν ο επίσκοπος φοβόταν για το μέλλον της
πίστης σε αυτό τον κόσμο. Τώρα, σαν από θέλημα Θεού, η λύση είχε
παρουσιαστεί από μόνη της. Θεϊκή παρέμβαση. Εφόσον όλα πήγαιναν
σύμφωνα με το σχέδιο στο Παρίσι, ο Αρινθαρόζα θα είχε σύντομα στην
κατοχή του κάτι που θα τον έκανε τον ισχυρότερο άντρα στο χριστιανικό
κόσμο.
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Η ΣΟΦΙ ΕΦΤΑΣΕ λαχανιασμένη έξω από τις μεγάλες ξύλινες πύλες
του Περιπτέρου των Κρατών, της αίθουσας που φιλοξενούσε τη Μόνα
Λίζα. Πριν περάσει μέσα γύρισε διστακτικά και έριξε το βλέμμα της σε
ένα σημείο της στοάς περίπου είκοσι μέτρα πιο κάτω, εκεί όπου
κείτονταν ακόμα το πτώμα του παππού της, με το φως του προβολέα
πάνω του.
Ξαφνικά ένιωσε να κατακλύζεται από τύψεις, να βυθίζεται σε μια
βαθιά θλίψη βουτηγμένη στην ενοχή.
Ο άνθρωπος αυτός είχε προσπαθήσει να την προσεγγίσει τόσο
πολλές φορές τα τελευταία δέκα χρόνια, όμως εκείνη είχε μείνει
ασυγκίνητη. Είχε καταχωνιάσει τα γράμματα και τα δέματά του στο
τελευταίο συρτάρι της ντουλάπας της χωρίς να τα ανοίξει, αποκρούοντας
κάθε απόπειρα του να τη συναντήσει. Μου είπε ψέματα! Διατηρούσε
φριχτά μυστικά! Τι έπρεπε να κάνω; Έτσι, τον είχε αποκλείσει από τη
ζωή της. Τελείως.
Και τώρα ο παππούς της ήταν νεκρός, αλλά εξακολουθούσε να της
μιλάει από τον τάφο.
Η Μόνα Λίζα.
Τοποθέτησε τα χέρια της πάνω στις τεράστιες ξύλινες πύλες και
έσπρωξε. Τρίζοντας, τα φύλλα υποχώρησαν σιγά σιγά.
Η Σοφί έμεινε ακίνητη στο κατώφλι για λίγη ώρα, σαρώνοντας με
το βλέμμα της τη μεγάλη ορθογώνια αίθουσα που ανοιγόταν μπροστά
της. Όπως και οι άλλοι χώροι του μουσείου, αυτή την ώρα ήταν λουσμένη
σε ένα απαλό κόκκινο φως.

Το Περίπτερο των Κρατών ήταν ένα από τα ελάχιστα culs‐de‐sac
του μουσείου, ένα δωμάτιο που κατέληγε σε αδιέξοδο, η μοναδική άλλη
αίθουσα στην οποία μπορούσες να βρεθείς από τη Μεγάλη Στοά. Η
πόρτα αυτή, που αποτελούσε τη μοναδική είσοδο στο δωμάτιο, βρισκόταν
απέναντι από έναν πίνακα τεσσεράμισι μέτρων φιλοτεχνημένο από τον
Μποτιτσέλι, που κυριαρχούσε πάνω στον τοίχο. Κάτω από τον πίνακα,
στο κέντρο του παρκέ δαπέδου, ένας τεράστιος οχταγωνικός καναπές
πρόσφερε στους χιλιάδες επισκέπτες μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία για
ξεκούραση την ώρα που θα θαύμαζαν το πιο πολύτιμο έκθεμα του
Λούβρου.
Προτού καν μπει στην αίθουσα η Σοφί ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε
καλά. Κάτι έλειπε... Χρειάζομαι μαύρο φως. Έστρεψε το βλέμμα της ξανά
στη στοά, στο πτώμα του παππού της, που διακρινόταν στο βάθος
φωτισμένο από τον προβολέα και περικυκλωμένο από ηλεκτρονικές
συσκευές κάθε είδους. Αν της είχε γράψει οτιδήποτε εδώ μέσα, ήταν
σχεδόν βέβαιο ότι θα το είχε γράψει με το ίδιο αόρατο μελάνι που είχε
χρησιμοποιήσει και στη Μεγάλη Στοά.
Παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, η κοπέλα έτρεξε προς τον άπλετα
φωτισμένο χώρο όπου κείτονταν ο Σονιέρ. Μην αντέχοντας να κοιτάξει
τον παππού της, έστρεψε την προσοχή της αποκλειστικά στα εργαλεία
που είχε αφήσει εκεί η Σήμανση. Τελικά εντόπισε ένα μικρό φακό
υπεριώδους φωτός, τον έριξε στην τσέπη του πουλόβερ της και
κατευθύνθηκε βιαστικά προς τις ανοιχτές πύλες του Περιπτέρου των
Κρατών. Μόλις έφτασε έστριψε και πέρασε το κατώφλι.
Η είσοδος της στο χώρο όμως συνοδεύτηκε από έναν απρόσμενο
πνιχτό ήχο βημάτων που πλησίαζαν τρέχοντας προς το μέρος της μέσα
από τη στοά. Κάποιος είναι εδώ! Μια απόκοσμη φιγούρα αναδύθηκε
ξαφνικά μέσα από την κοκκινωπή ομίχλη.
Η Σοφί οπισθοχώρησε τρομαγμένη.
«Σε βρήκα επιτέλους!»
Ο βραχνός ψίθυρος του Λάνγκντον έσκισε τον αέρα τη στιγμή που
φρέναρε απότομα για να σταματήσει μπροστά της.
Η ανακούφιση που ένιωσε η νεαρή αστυνομικός κράτησε μονάχα
μια στιγμή.

«Ρόμπερτ, σου είπα να φύγεις από δω μέσα! Αν ο Φασέ...»
«Πού είχες πάει;»
«Έπρεπε να βρω έναν υπεριώδη φακό», ψιθύρισε με τη σειρά της,
κρατώντας ψηλά το εργαλείο για να υπογραμμίσει τα λόγια της.
«Αν ο παππούς μου άφησε κάποιο μήνυμα...»
«Σοφί, άκουσε με!» Ο Λάνγκντον, λαχανιασμένος ακόμα, την
κοιτούσε τώρα βαθιά μέσα στα μάτια.
«Τα αρχικά P.S. σου λένε κάτι άλλο; Οτιδήποτε...»
Η κοπέλα φοβήθηκε ότι οι φωνές τους ίσως να αντηχούσαν στη
Μεγάλη Στοά, γιʹ αυτό τον τράβηξε μέσα στο Περίπτερο των Κρατών,
κλείνοντας αθόρυβα πίσω τους την πελώρια δίφυλλη πόρτα.
«Σʹ το είπα ήδη, τα αρχικά σημαίνουν ʺΠριγκίπισσα Σοφίʺ».
«Το ξέρω, όμως τα έχεις δει πουθενά αλλού; Μήπως ο παππούς σου
χρησιμοποιούσε αυτά τα αρχικά και με κάποιον άλλο τρόπο; Σαν
μονόγραμμα, ας πούμε, ή ίσως στη γραφική του ύλη ή σε κάποιο
προσωπικό του αντικείμενο;»
Η ερώτηση την αιφνιδίασε. Πώς θα μπορούσε να το γνωρίζει αυτό ο
Ρόμπερτ;
Πράγματι είχε δει τα ίδια αρχικά να χρησιμοποιούνται ως ένα είδος
μονογράμματος σε κάποια περίπτωση. Ήταν την παραμονή των ένατων
γενεθλίων της. Έψαχνε στα κρυφά το σπίτι προσπαθώντας να εντοπίσει
κάποιο κρυμμένο δώρο για τα γενέθλιά της. Ήδη από τότε δεν άντεχε τα
μυστικά... Τι μου πήρε φέτος ο παππούς;
Είχε κάνει άνω κάτω ντουλάπες και συρτάρια. Μου αγόρασε την
κούκλα που ήθελα; Πού να την έχει κρύψει; Μην έχοντας ανακαλύψει
τίποτα σε ολόκληρο το σπίτι, η Σοφί βρήκε το κουράγιο να τρυπώσει στο
υπνοδωμάτιο του παππού της. Κανονικά απαγορευόταν να μπαίνει εκεί,
όμως ο Σονιέρ κοιμόταν στον καναπέ του κάτω ορόφου. Απλώς θα ρίξω
μια ματιά!
Περπατώντας στις μύτες των ποδιών της, προχώρησε προσεκτικά
πάνω στο ξύλινο πάτωμα που έτριζε και έφτασε στην ντουλάπα του.
Κοίταξε προσεκτικά στα ράφια, πίσω από τα ρούχα του. Τίποτα. Έψαξε
κάτω από το κρεβάτι. Και πάλι τίποτα. Πλησίασε στο γραφείο του, άνοιξε

τα συρτάρια και άρχισε να τα ερευνά ένα προς ένα. Κάτι πρέπει να έχει
και για μένα εδώ μέσα!
Της απέμενε πλέον μόνο ένα συρτάρι, και ακόμα δεν είχε
ανακαλύψει ίχνος της κούκλας. Αποκαρδιωμένη, το άνοιξε και έκανε
στην άκρη κάτι μαύρα ρούχα που δεν τον είχε δει ποτέ να φοράει. Ήταν
έτοιμη να κλείσει το συρτάρι, όταν τα μάτια της έπιασαν μια χρυσή
λάμψη στο βάθος του. Έμοιαζε με αλυσίδα από ρολόι τσέπης, όμως ήξερε
ότι ο παππούς της δεν είχε τέτοιο ρολόι.
Η καρδιά της φτερούγισε μόλις συνειδητοποίησε τι πρέπει να ήταν
αυτό το πράγμα. Ένα κολιέ! Προσεκτικά, η Σοφί τράβηξε την αλυσίδα
έξω από το συρτάρι. Προς μεγάλη της έκπληξη, στην άκρη της κρεμόταν
ένα λαμπερό χρυσό κλειδί.
Ήταν υπερβολικά βαρύ και εκθαμβωτικά αστραφτερό. Μαγεμένη,
το κοίταξε καλά. Δεν έμοιαζε με κανένα άλλο από τα κλειδιά που είχε δει
μέχρι τότε. Τα περισσότερα ήταν επίπεδα με μυτερά δόντια, όμως αυτό
εδώ ήταν πυραμιδοειδές και έφερε πάνω του μικρές κυκλικές εγκοπές. Το
μεγάλο χρυσό κεφάλι του είχε σχήμα σταυρού, αλλά όχι ενός
συνηθισμένου σταυρού.
Αυτός ο σταυρός αποτελούνταν από δύο ίσα σκέλη, θυμίζοντας
περισσότερο το σύμβολο της πρόσθεσης. Χαραγμένο στο κέντρο του
σταυρού ήταν ένα παράξενο σύμβολο: δύο γράμματα πλεγμένα μεταξύ
τους έτσι ώστε να σχηματίζουν κάτι σαν λουλούδι.
«P.S.», ψιθύρισε, σουφρώνοντας τα χείλη της καθώς διάβαζε τα
γράμματα. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό;
«Σοφί;» ακούστηκε η φωνή του παππού της από το κατώφλι.
Αιφνιδιασμένη, έκανε στροφή επιτόπου.
Το κλειδί τής έφυγε από τα χέρια και έπεσε στο πάτωμα με ένα
δυνατό κρότο. Το κοριτσάκι κράτησε το βλέμμα του χαμηλωμένο πάνω
στο κλειδί, φοβούμενο να αντικρίσει το πρόσωπο του παππού του.
«Εγώ... έψαχνα για το δώρο των γενεθλίων μου», είπε με το κεφάλι
σκυμμένο, ξέροντας ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του.
Ο παππούς της έμεινε ακίνητος και σιωπηλός στο κατώφλι για λίγη
ώρα, που εκείνης της φάνηκε σαν μια αιωνιότητα. Τελικά άδειασε αργά
τον αέρα από τα πνευμόνια του, φανερά προβληματισμένος.

«Σήκωσε το κλειδί από το πάτωμα, Σοφί». Το κοριτσάκι μάζεψε το
κλειδί από το πάτωμα. Ο παππούς της μπήκε στο δωμάτιο.
«Σοφί, πρέπει να σέβεσαι τον προσωπικό χώρο των άλλων
ανθρώπων».
Με αργές και προσεκτικές κινήσεις, γονάτισε και πήρε το κλειδί
από τα χέρια της.
«Αυτό το αντικείμενο είναι πολύ σημαντικό. Αν το είχες χάσει...»
Η ήρεμη φωνή του παππού της έκανε τη μικρή να αισθάνεται
ακόμα πιο απαίσια.
«Λυπάμαι, παππού. Πραγματικά λυπάμαι».
Έκανε μια παύση.
«Νόμιζα ότι ήταν ένα κολιέ για τα γενέθλια μου».
Εκείνος την κοίταξε για αρκετή ώρα χωρίς να πει τίποτα.
«Θα το επαναλάβω μία ακόμα φορά, Σοφί, επειδή είναι σημαντικό:
Πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον προσωπικό χώρο των άλλων
ανθρώπων».
«Ναι, παππού».
«Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη φορά. Τώρα όμως
ο κήπος χρειάζεται ένα καλό ξεχορτάριασμα».
Το κοριτσάκι έφυγε τρέχοντας για να κάνει τις δουλειές του. Το
επόμενο πρωί δεν έλαβε κανένα δώρο γενεθλίων από τον παππού της.
Δεν περίμενε κάποιο δώρο, όχι έπειτα από αυτό που είχε κάνει. Όμως
ολόκληρη την ημέρα ο παππούς της ούτε καν της ευχήθηκε «Χρόνια
πολλά».
Νιώθοντας αφάνταστα λυπημένη, έσυρε τα πόδια της μέχρι το
κρεβάτι εκείνο το βράδυ. Τη στιγμή όμως που πήγαινε να χωθεί κάτω
από τα σκεπάσματα, βρήκε μια κάρτα να την περιμένει στο μαξιλάρι της.
Πάνω στην κάρτα ήταν γραμμένος ένας απλός γρίφος. Προτού ακόμα
βρει την απάντηση, έλαμψε ολόκληρη από τη χαρά της. Ξέρω τι είναι
αυτό! Ο παππούς της της είχε ετοιμάσει την ίδια έκπληξη και το πρωινό
των Χριστουγέννων. Ένα κυνήγι θησαυρού!

Γεμάτη ανυπομονησία, μελέτησε προσεκτικά το γρίφο, ώσπου τον
έλυσε. Η λύση την παρέπεμψε σε κάποιο άλλο σημείο του σπιτιού, όπου
ανακάλυψε μία ακόμα κάρτα, με ένα νέο γρίφο. Τον έλυσε κι αυτόν και
αμέσως αναζήτησε την επόμενη κάρτα. Τρέχοντας σαν τρελή πάνω κάτω
στο σπίτι, ανακάλυπτε το ένα στοιχείο μετά το άλλο, μέχρι που τελικά
βρήκε μια ένδειξη που την έστελνε πίσω στο υπνοδωμάτιο της.
Η Σοφί ανέβηκε τα σκαλοπάτια δυο δυο, όρμησε στο δωμάτιο της
και... σταμάτησε απότομα αντικρίζοντας το απρόσμενο θέαμα. Εκεί, στη
μέση της κρεβατοκάμαρας, την περίμενε ένα γυαλιστερό κόκκινο
ποδήλατο με μια κορδέλα δεμένη στα χερούλια.
Άρχισε να τσιρίζει από τη χαρά της.
«Ξέρω ότι είχες ζητήσει μια κούκλα», είπε ο παππούς της
χαμογελώντας από μια γωνία του δωματίου, «σκέφτηκα όμως ότι αυτό
ίσως να σου άρεσε περισσότερο».
Την επόμενη ημέρα την έμαθε να κάνει ποδήλατο, φροντίζοντας να
μένει πάντα δίπλα της καθώς εκείνη έκοβε κύκλους μέσα στην αυλή.
Κάποια στιγμή το κοριτσάκι έστριψε απότομα το τιμόνι πάνω στο παχύ
γρασίδι και έχασε την ισορροπία του, συμπαρασύροντας και τον παππού
του πάνω στο χορτάρι. Άρχισαν να κυλιούνται, παίζοντας και γελώντας
ασταμάτητα.
«Παππού», είπε η Σοφί, αγκαλιάζοντας τον, «λυπάμαι πολύ για το
κλειδί».
«Το ξέρω, γλυκιά μου. Σε συγχωρώ. Δε θα μπορούσα να μείνω
θυμωμένος μαζί σου. Οι παππούδες και οι εγγονές ποτέ δεν κρατάνε
κακία μεταξύ τους».
Η Σοφί ήξερε ότι δεν έπρεπε να τον ρωτήσει, όμως δεν μπορούσε να
κρατηθεί. «Τι ανοίγει αυτό το κλειδί; Ποτέʹ μου δεν είδα παρόμοιο. Ήταν
πολύ όμορφο».
Ο Σονιέρ έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα, μην ξέροντας πώς να
απαντήσει. ο παππούς δε λέει ποτέ ψέματα.
«Ανοίγει ένα κουτί», της είπε τελικά. «Ένα κουτί μέσα στο οποίο
φυλάω πολλά μυστικά». Η Σοφί σούφρωσε τα χείλη της.
«Δε μου αρέσουν τα μυστικά!»

«Το ξέρω, όμως αυτά είναι σημαντικά μυστικά. Κάποια μέρα θα
μάθεις να τα σέβεσαι όσο τα σέβομαι κι εγώ».
«Είδα δυο γράμματα κι ένα λουλούδι πάνω στο κλειδί».
«Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου λουλούδι. Ονομάζεται ʺλείριοʺ.
Το έχουμε και στον κήπο μας. Είναι αυτό με τα λευκά άνθη. Συνήθως
αυτό το είδος λουλουδιού το λέμε ʺκρίνοʺ».
«Α, το ξέρω! Κι εμένα είναι το αγαπημένο μου!»
«Τότε, θα κάνουμε μια συμφωνία». Τα φρύδια του παππού της
ανασηκώθηκαν, όπως γινόταν κάθε φορά που ήταν έτοιμος να της θέσει
μια πρόκληση.
«Αν μπορέσεις να κρατήσεις το μυστικό του κλειδιού μου και να μη
μιλήσεις ποτέ ξανά για αυτό, σʹ εμένα ή σε οποιονδήποτε άλλο, κάποια
μέρα θα σʹ το δώσω».
Η Σοφί δεν μπορούσε να πιστέψει στα αφτιά της.
«Αλήθεια;»
«Το υπόσχομαι. Όταν έρθει η ώρα, το κλειδί θα γίνει δικό σου. Έχει
το όνομα σου χαραγμένο πάνω του».
Η Σοφί συνοφρυώθηκε. «Όχι, δεν το έχει. Γράφει P.S. Το όνομα μου
δεν είναι P.S.»
Ο παππούς της χαμήλωσε τη φωνή του και κοίταξε τριγύρω σαν να
ήθελε να σιγουρευτεί ότι δεν τους άκουγε κανείς.
«Εντάξει, Σοφί, αφού πρέπει να ξέρεις από τώρα, τα γράμματα P.S.
είναι ένας κώδικας. Είναι τα μυστικά αρχικά σου».
Τα μάτια της άνοιξαν διάπλατα.
«Έχω μυστικά αρχικά;»
«Φυσικά! Οι εγγονές πάντα έχουν μυστικά αρχικά, τα οποία μόνο οι
παππούδες τους γνωρίζουν».
«Και το P.S. τι σημαίνει;»
Ο παππούς της τη γαργάλησε. «Πριγκίπισσα Σοφί».
Το κορίτσι άρχισε να χαχανίζει.
«Δεν είμαι πριγκίπισσα!»

Της έκλεισε το μάτι. «Για μένα είσαι».
Από εκείνη την ημέρα δε μίλησαν ποτέ ξανά για το κλειδί. Και
εκείνη έγινε η «Πριγκίπισσα Σοφί».
Μέσα στο Περίπτερο των Κρατών η κοπέλα στεκόταν βουβή,
προσπαθώντας να αντέξει τον οξύ πόνο της απώλειας που την είχε
καταβάλει.
«Τα αρχικά...» ψιθύρισε ο
παραξενεμένος. «Τα έχεις ξαναδεί;»

Λάνγκντον,

παρατηρώντας

τη

Η Σοφί σχεδόν μπορούσε να ακούσει τη φωνή του παππού της να
ψιθυρίζει στους διαδρόμους του μουσείου: «Μη μιλήσεις ποτέ για αυτό το
κλειδί, Σοφί, σʹ εμένα ή σε οποιονδήποτε άλλο». Ήξερε ότι τον είχε
απογοητέψει με τη σκληρότητα και την αδυναμία της να τον συγχωρέσει
και αναρωτιόταν αν μπορούσε να προδώσει ξανά την εμπιστοσύνη του.
Όμως ο παππούς της είχε γράψει με τα ίδια του τα χέρια το όνομα αυτού
του άντρα. Ήθελε να βρει τον Λάνγκντον για να τη βοηθήσει. Η κοπέλα
έγνεψε καταφατικά.
«Ναι, είδα τα ίδια αρχικά μία φορά στο παρελθόν, όταν ήμουν πολύ
μικρή».
«Πού;» Η Σοφί δίστασε προς στιγμήν.
«Σε κάτι που σήμαινε πάρα πολλά για εκείνον».
Ο Λάνγκντον την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια.
«Σοφί, αυτό που θα σε ρωτήσω έχει πολύ μεγάλη σημασία:
Θυμάσαι αν τα αρχικά εμφανίζονταν μαζί με ένα σύμβολο; Το άνθος
ενός κρίνου;» Η κοπέλα έκανε άθελα της ένα βήμα πίσω από την
έκπληξη.
«Μα... πώς θα μπορούσες να το ξέρεις αυτό!»
Ο Ρόμπερτ πήρε μια ανάσα, άφησε τον αέρα να βγει αργά και
χαμήλωσε τη φωνή του.
«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ο παππούς σου ήταν μέλος μιας κρυφής
οργάνωσης, μιας πολύ παλιάς μυστικής αδελφότητας».
Η Σοφί ένιωσε το στομάχι της να δένεται κόμπος. Και εκείνη ήταν
σίγουρη για το ίδιο πράγμα. Τα τελευταία δέκα χρόνια προσπαθούσε να

ξεχάσει το περιστατικό που της είχε επιβεβαιώσει την τρομερή αλήθεια.
Είχε γίνει μάρτυρας ενός συμβάντος πραγματικά αδιανόητου.
Ασυγχώρητου.
«Το άνθος του κρίνου», είπε ο Λάνγκντον, «σε συνδυασμό με τα
αρχικά P.S. * είναι το επίσημο έμβλημα της αδελφότητας. Το οικόσημό
της. Το σύμβολό της».
«Πώς το ξέρεις αυτό;» Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να
ακούσει η Σοφί ήταν ότι και ο ίδιος ο Λάνγκντον ήταν μέλος της
οργάνωσης.
«Έχω ασχοληθεί στα βιβλία μου με αυτή την αδελφότητα», είπε
εκείνος με φωνή που έτρεμε από ενθουσιασμό. «Η ειδικότητα μου είναι η
μελέτη των συμβόλων μυστικών οργανώσεων. Η συγκεκριμένη
αυτοαποκαλείται ʺΚοινό της Σιώνʺ. Εδρεύει στη Γαλλία, αλλά έχει μέλη
σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνήθως άτομα με εξαιρετική δύναμη και
κύρος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια από τις παλαιότερες
εναπομείνασες μυστικές αδελφότητες στον πλανήτη».
Η κοπέλα πρώτη φορά άκουγε να γίνεται λόγος για αυτή.
Ο Λάνγκντον είχε αρχίσει να μιλάει με ασυγκράτητο ενθουσιασμό.
«Μεταξύ των μελών της οργάνωσης συγκαταλέγονται μερικές από
τις πιο σπουδαίες προσωπικότητες της ιστορίας, άντρες όπως ο
Μποτιτσέλι, ο Ισαάκ Νεύτων, ο Βίκτορ Ουγκό». Έκανε μια παύση, αλλά
όταν συνέχισε η φωνή του παλλόταν από συγκίνηση. «Και ο Λεονάρντο
ντα Βίντσι».
Η Σοφί έμεινε να τον κοιτάζει.
«Ο Ντα Βίντσι ήταν μέλος μυστικής αδελφότητας;»
«Ο Ντα Βίντσι ήταν ο ηγέτης της οργάνωσης από το 1510 μέχρι το
1519, κατέχοντας τη θέση του Μεγάλου Μάγιστρου, γεγονός που ίσως να
εξηγεί το πάθος του παππού σου για το έργο του. Τους δυο άντρες ένωνε
ένας ιστορικός αδελφικός δεσμός. Και όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα με
τη μανία τους για οτιδήποτε σχετιζόταν με την εικονολογία του ιερού
Τα αρχικά αυτά παραπέμπουν στο όνομα της αδελφότητας, που στα αγγλικά
είναι Priory of Sion. (Σ.τ.Μ.)
*

θηλυκού, με τον παγανισμό, με τις θηλυκές θεότητες, αλλά και με την
αποστροφή τους προς την εκκλησία. Υπάρχουν πάμπολλες έγκυρες
πηγές που συνδέουν το Κοινό της Σιών με τη λατρεία της Μεγάλης
Θεάς».
«Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι αυτή η ομάδα είναι μια
παγανιστική θρησκευτική οργάνωση που λατρεύει το ιερό θηλυκό
στοιχείο;»
«Θα έλεγα ότι είναι η παγανιστική θρησκευτική οργάνωση. Το
σημαντικότερο όμως είναι ότι τα μέλη της θεωρούνται φύλακες ενός
πανάρχαιου μυστικού, που χάρισε απίστευτη δύναμη στην αδελφότητα».
Παρότι στα μάτια του Λάνγκντον μπορούσε να διακρίνει την
ακλόνητη πεποίθηση του για όσα της έλεγε, η Σοφί αρνούνταν να
πιστέψει αυτά που άκουγε. Μια μυστική παγανιστική οργάνωση; Με
επικεφαλής τον Λεονάρντο ντα Βίντσι; Η όλη ιστορία ακουγόταν τελείως
παράλογη. Κι όμως, ενώ η λογική της την απέρριπτε, η μνήμη της
επέμενε να τη γυρίζει δέκα χρόνια πίσω στο παρελθόν, στη βραδιά που
άθελα της αιφνιδίασε τον παππού της και έγινε μάρτυρας ενός
περιστατικού το οποίο ακόμα και τώρα αρνούνταν να αποδεχτεί. Θα
μπορούσε να είναι αυτή η εξήγηση;...
«Η ταυτότητα των μελών του Κοινού της Σιών που βρίσκονται εν
ζωή παραμένει επτασφράγιστο μυστικό», είπε ο Λάνγκντον, «όμως τα
αρχικά σε συνδυασμό με το άνθος του κρίνου που είδες όταν ήσουν παιδί
αποδεικνύουν αυτό που υποψιαζόμουν. Το σύμβολο αυτό θα μπορούσε
να συνδέεται μόνο με το Κοινό της Σιών».
Η Σοφί άρχιζε να συνειδητοποιεί ότι ο Αμερικανός καθηγητής
ήξερε πολύ περισσότερα για τον παππού της απʹ ό,τι υπέθετε η ίδια μέχρι
εκείνη τη στιγμή. Ήταν προφανές ότι είχε πολλές γνώσεις τις οποίες θα
μπορούσε να μοιραστεί μαζί της, όμως αυτός δεν ήταν ο κατάλληλος
χώρος.
«Δεν μπορώ να τους αφήσω να σε συλλάβουν, Ρόμπερτ. Υπάρχουν
πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να φύγεις!»
Η φωνή της έφτανε στα αφτιά του Λάνγκντον σαν αχνός ψίθυρος.
Δε θα πήγαινε πουθενά. Είχε χαθεί μέσα σε έναν άλλο κόσμο τώρα, έναν
κόσμο όπου πανάρχαια μυστικά έβγαιναν στην επιφάνεια και

ξεχασμένες ιστορίες αναδύονταν από τις σκιές και λούζονταν στο φως.
Με αργές κινήσεις, σαν να κινούνταν κάτω από νερό, ο Ρόμπερτ γύρισε
το κεφάλι του και έστρεψε το βλέμμα του προς τη Μόνα Λίζα,
προσπαθώντας να τη διακρίνει μέσα στην κοκκινωπή θολούρα. Το άνθος
του κρίνου... fleur‐de‐lis στα γαλλικά, που παρέπεμπε στο «λουλούδι της
Λίζα», δηλαδή στην Μόνα Λίζα.
Τα πάντα συνδέονταν μεταξύ τους, σε μια σιωπηλή συμφωνία που
αντηχούσε τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά του Κοινού της Σιών και του
Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, δίπλα στην όχθη του ποταμού, κοντά
στο Μέγαρο των Απομάχων, ο εμβρόντητος οδηγός μιας νταλίκας
στεκόταν με τα χέρια ψηλά, περικυκλωμένος από αστυνομικούς που τον
σημάδευαν με τα όπλα τους, και παρακολουθούσε τον αρχηγό της
Δικαστικής Αστυνομίας να βρυχάται έξαλλος και να εκσφενδονίζει μια
πλάκα σαπουνιού στα φουσκωμένα νερά του Σηκουάνα.
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Ο ΣΙΛΑΣ ΥΨΩΣΕ το βλέμμα του στον οβελίσκο του Αγίου
Σουλπικίου, εντυπωσιασμένος από τον όγκο της τεράστιας μαρμάρινης
στήλης. Όλοι οι μύες του ήταν σφιγμένοι από την ένταση και τον
ενθουσιασμό. Έριξε ξανά μια ματιά τριγύρω για να βεβαιωθεί ότι ήταν
μόνος. Ύστερα γονάτισε στη βάση της κατασκευής, όχι από ευλάβεια
αλλά από ανάγκη. Ο σφηνόλιθος βρίσκεται κρυμμένος κάτω από τη
Ρόδινη Γραμμή. Στη βάση του οβελίσκου του Αγίου Σουλπικίου. Όλοι οι
αδελφοί είχαν δώσει την ίδια πληροφορία.
Πεσμένος στα τέσσερα τώρα, ο Σίλας έσυρε τις παλάμες του πάνω
στο πέτρινο δάπεδο. Δεν εντόπισε καθόλου ρωγμές ή σημάδια που να
φανερώνουν ότι κάποια από τις πλάκες μπορούσε να μετακινηθεί, κι έτσι
άρχισε να χτυπάει απαλά με τους κόμπους των δαχτύλων του το
πάτωμα. Ακολουθώντας τη χάλκινη γραμμή όλο και πιο κοντά στη βάση
του οβελίσκου, χτύπησε μία προς μία τις πλάκες που εφάπτονταν σε

αυτή. Τελικά κάποια από αυτές έβγαλε έναν παράξενο ήχο. Το πάτωμα
στο σημείο αυτό είναι κούφιο!
Ο Σίλας χαμογέλασε. Τα θύματα του είχαν πει την αλήθεια.
Σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να ψάχνει τριγύρω για κάτι με το οποίο θα
μπορούσε να σπάσει την πλάκα που είχε εντοπίσει.
Κρυμμένη στον εξώστη πάνω από τον Σίλα, η αδελφή Σαντρίν
έπνιξε τη φωνή που παραλίγο να της ξεφύγει. Οι χειρότεροι φόβοι της
είχαν επιβεβαιωθεί. Ο επισκέπτης της δεν ήταν αυτός που φαινόταν.
Ο μυστηριώδης μοναχός του Opus Dei είχε έρθει στον Άγιο
Σουλπίκιο για άλλο σκοπό από αυτόν που της είχε παρουσιάσει. Για ένα
μυστικό σκοπό.
Δεν είσαι ο μόνος που έχει μυστικά, σκέφτηκε η καλόγρια. Η
αδελφή Σαντρίν Μπιέιλ ήταν κάτι παραπάνω από μια απλή επιστάτρια
αυτής της εκκλησίας. Ήταν φύλακας. Και αυτό το βράδυ τα πανάρχαια
γρανάζια είχαν τεθεί σε κίνηση. Η άφιξη αυτού του ξένου στη βάση του
οβελίσκου ήταν ένα σημάδι από την αδελφότητα. Ένα σιωπηρό σήμα
κινδύνου.
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Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ στο Παρίσι είναι ένα συμπαγές
συγκρότημα στη λεωφόρο Γκαμπριέλ, λίγο πιο βόρεια από τα Ηλύσια
Πεδία. Καταλαμβάνει έκταση δώδεκα στρεμμάτων και θεωρείται
αμερικανικό έδαφος, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα άτομα που
βρίσκονται μέσα στο χώρο αυτό υπόκεινται και προστατεύονται από τους
ίδιους νόμους που θα ίσχυαν αν βρίσκονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η
τηλεφωνήτρια που είχε νυχτερινή βάρδια στην πρεσβεία διάβαζε τη
διεθνή έκδοση του περιοδικού Time, όταν τη διέκοψε ένα κουδούνισμα.
«Αμερικανική Πρεσβεία», απάντησε στο τηλέφωνο. «Καλησπέρα».
Ο άντρας που βρισκόταν στη γραμμή μιλούσε αγγλικά με γαλλική
προφορά.

«Χρειάζομαι τη βοήθεια σας». Παρότι προσπαθούσε να φανεί
ευγενικός, ο τόνος της φωνής του είχε κάτι το απότομο και αυστηρό.
«Με ενημέρωσαν ότι είχατε ένα μήνυμα για μένα στο αυτόματο
σύστημα. Ονομάζομαι Λάνγκντον. Δυστυχώς, έχω ξεχάσει τον τριψήφιο
αριθμό πρόσβασης για να ακούσω το μήνυμα. Αν μπορούσατε να με
βοηθήσετε, θα σας ήμουν υπόχρεος».
Η τηλεφωνήτρια, μπερδεμένη, άργησε λίγο να απαντήσει.
«Λυπάμαι, κύριε. Το μήνυμα σας πρέπει να είναι αρκετά παλιό.
Αυτό το σύστημα καταργήθηκε πριν από δυο χρόνια για λόγους
ασφαλείας. Εκτός αυτού, οι κωδικοί πρόσβασης ήταν πενταψήφιοι. Ποιος
σας είπε ότι είχαμε κάποιο μήνυμα για εσάς;»
«Δεν έχετε αυτόματο σύστημα λήψης μηνυμάτων;»
«Όχι, κύριε. Αν ερχόταν κάποιο μήνυμα για εσάς, θα το
σημειώναμε και θα μπορούσατε να το πάρετε σε χειρόγραφο από την
υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών. Πώς είπατε το όνομα σας;»
Όμως ο άντρας είχε ήδη κλείσει το τηλέφωνο. Ο Μπεζί Φασέ
αισθανόταν να τα έχει τελείως χαμένα καθώς βημάτιζε νευρικά δίπλα
στις όχθες του Σηκουάνα. Ήταν βέβαιος ότι είχε δει τον Λάνγκντον να
καλεί έναν τοπικό αριθμό, να πληκτρολογεί έναν τριψήφιο κωδικό και
υστέρα να ακούει με προσήλωση το μήνυμα του. Αν δεν τηλεφώνησε
στην πρεσβεία, πού στο διάβολο τηλεφώνησε; Εκείνη ακριβώς τη στιγμή,
κοιτάζοντας αφηρημένα το κινητό του, ο Φασέ συνειδητοποίησε ότι
κρατούσε τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα κυριολεκτικά στο
χέρι του. Ο Λάνγκντον χρησιμοποίησε το τηλέφωνο μου για να πάρει
εκείνο το μήνυμα. Ο Φασέ ανέτρεξε στο μενού του κινητού τηλεφώνου,
εμφάνισε τη λίστα με τις τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις και εντόπισε το
τηλέφωνο που είχε καλέσει ο Αμερικανός. Τηλεφωνικό νούμερο του
Παρισιού, ακολουθούμενο από έναν τριψήφιο κωδικό: 454.
Ο αστυνόμος πίεσε το πλήκτρο της επανάκλησης και περίμενε
ακούγοντας το χαρακτηριστικό ήχο που σήμαινε ότι το τηλέφωνο
χτυπούσε. Τελικά απάντησε μια γυναικεία φωνή. «Bonjour, vous etes bien
chez Sophie Νeven», έλεγε το ηχογραφημένο μήνυμα. «Je suis absente
pour le moment, ma...» Με το αίμα του να βράζει από την οργή, πίεσε τα
πλήκτρα 4‐5‐4.
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ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με την τεράστια φήμη της, η Μόνα Λίζα είχε
διαστάσεις που μετά βίας άγγιζαν τα ογδόντα επί πενήντα τέσσερα
εκατοστά δηλαδή, ήταν ακόμα μικρότερη και από τις αφίσες της που
πωλούνταν στο κατάστημα δώρων μέσα στο Λούβρο. Ο πίνακας
βρισκόταν κρεμασμένος στο βορειοδυτικό τοίχο του Περιπτέρου των
Κρατών, πίσω από ένα προστατευτικό διαχωριστικό πλεξιγκλάς πάχους
πέντε εκατοστών.
Ζωγραφισμένη με εξαιρετική τέχνη, η αιθέρια, ομιχλώδης
ατμόσφαιρα της οφειλόταν στον άριστο χειρισμό από τον Ντα Βίντσι της
τεχνικής του σφουμάτο, με τη βοήθεια της οποίας τα σχήματα έμοιαζαν
να χάνονται το ένα μέσα στο άλλο. Από την ημέρα που πήρε τη θέση της
στη συλλογή του Λούβρου η Μόνα Λίζα ‐ή Τζοκόντα, όπως ονομάζεται
στη Γαλλία είχε κλαπεί δυο φορές. Η τελευταία φορά ήταν το 1911, όταν
εξαφανίστηκε από την «απροσπέλαστη αίθουσα» του Λούβρου, όπως
αποκαλούνταν το Καρέ Σαλόνι. Οι Παριζιάνοι έκλαιγαν στους δρόμους
και έγραφαν επιστολές στις εφημερίδες εκλιπαρώντας τους κλέφτες να
επιστρέψουν τον πίνακα. Δύο χρόνια αργότερα η Μόνα Λίζα βρέθηκε
κρυμμένη στον ψεύτικο πάτο ενός μπαούλου σε κάποιο δωμάτιο
ξενοδοχείου στη Φλωρεντία.
Ο Λάνγκντον, έχοντας ξεκαθαρίσει στη Σοφί ότι δεν είχε καμία
πρόθεση να φύγει, κατευθύνθηκε μαζί της προς την άλλη άκρη του
Περιπτέρου των Κρατών.
Η Μόνα Λίζα απείχε ακόμα είκοσι μέτρα όταν άναψε η νεαρή
κρυπτογράφος το μαύρο φως. Η βιολετιά δέσμη σάρωσε το πάτωμα
μπροστά τους καθώς η Σοφί τη μετακινούσε πέρα δώθε, μιμούμενη τις
κινήσεις των ναρκαλιευτών, αναζητώντας κάποιο ίχνος της αόρατης
μελάνης. Περπατώντας στο πλάι της, ο Ρόμπερτ είχε αρχίσει ήδη να

αισθάνεται τη γνωστή έξαψη που τον κυρίευε κάθε φορά που ερχόταν σε
επαφή με κάποιο από τα κορυφαία έργα τέχνης.
Με δυσκολία διέκρινε τι υπήρχε πέρα από τη δέσμη του μοβ φωτός
που έριχνε ο μικρός φακός που κρατούσε στο χέρι της η Σοφί. Στα
αριστερά ο οκταγωνικός καναπές που διέθετε η αίθουσα αναδύθηκε
ξαφνικά από το σκοτάδι, σαν ένα μοναχικό νησί μέσα στην άδεια
θάλασσα του παρκέ δαπέδου.
Ο Λάνγκντον μπορούσε τώρα να διακρίνει τη σκούρα βιτρίνα από
γυαλί στον τοίχο. Πίσω της, όπως ήξερε πολύ καλά, κλεισμένο μέσα στο
ιδιωτικό του κελί, βρισκόταν κρεμασμένο το διασημότερο πορτρέτο στον
κόσμο.
Ο τίτλος του πιο φημισμένου έργου τέχνης στον κόσμο που κατείχε
η Μόνα Λίζα, όπως γνώριζε πολύ καλά ο Ρόμπερτ, δεν είχε να κάνει με
το αινιγματικό της χαμόγελο. Ούτε οφειλόταν στις μυστηριώδεις
ερμηνείες που έδιναν πολλοί ιστορικοί της τέχνης και θιασώτες
διαφόρων θεωριών συνωμοσίας. Πολύ απλά, η Μόνα Λίζα ήταν διάσημη
επειδή ο Λεονάρντο ντα Βίντσι υποστήριζε ότι ήταν το τελειότερο έργο
του. Όπου κι αν πήγαινε, έπαιρνε το πορτρέτο μαζί του. Αν τον ρωτούσε
κανείς γιατί, απαντούσε ότι έβρισκε εξαιρετικά δύσκολο να αποχωριστεί
την πιο θεσπέσια έκφραση της γυναικείας ομορφιάς που είχε κατορθώσει
να δημιουργήσει.
Παρʹ όλα αυτά, πολλοί ιστορικοί της τέχνης υποψιάζονταν ότι η
μανία του Ντα Βίντσι με τη Μόνα Λίζα δεν είχε καμία σχέση με την
καλλιτεχνική της αρτιότητα. Στην πραγματικότητα ο πίνακας ήταν ένα
εκπληκτικά συνηθισμένο πορτρέτο φιλοτεχνημένο με την τεχνική του
σφουμάτο. Πολλοί υποστήριζαν ότι η λατρεία του Ντα Βίντσι προς το
συγκεκριμένο πίνακα πήγαζε από πολύ βαθύτερα αίτια: Υπήρχε κάποιο
μήνυμα κρυμμένο στις αλλεπάλληλες στρώσεις των χρωμάτων.
Η Μόνα Λίζα ήταν ένα από τα πλέον γνωστά και πολυσυζητημένα
συγκαλυμμένα αστεία στον κόσμο.
Ο πίνακας περιείχε μια μεγάλη σειρά από δίσημες και υπαινικτικές
αναφορές, οι οποίες είχαν μελετηθεί επαρκώς και αναλύονταν στα
περισσότερα βιβλία ιστορίας της τέχνης.

Παρʹ όλα αυτά, όσο απίστευτο κι αν ακουγόταν, το κοινό στην
πλειοψηφία του συνέχιζε να θεωρεί το χαμόγελο της Μόνα Λίζα ένα
μεγάλο μυστήριο.
Κανένα μυστήριο δεν υπάρχει εδώ, σκέφτηκε ο Λάνγκντον
πλησιάζοντας τον πίνακα και παρατηρώντας το αχνό του περίγραμμα να
παίρνει σταδιακά συγκεκριμένη μορφή. Κανένα απολύτως μυστήριο.
Πρόσφατα ο Αμερικανός καθηγητής είχε μοιραστεί το μυστικό της
Μόνα Λίζα με ένα μάλλον ασυνήθιστο ακροατήριο: δώδεκα τροφίμους
του Σωφρονιστικού Ιδρύματος της Κομητείας του Έσεξ. Το σεμινάριο που
είχε πραγματοποιήσει στη φυλακή ήταν μέρος ενός προγράμματος που
εφάρμοζε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ σε μια προσπάθεια εισαγωγής
της εκπαίδευσης στο σωφρονιστικό σύστημα «Κουλτούρα για
Κατάδικους» συνήθιζαν να το ονομάζουν ο Λάνγκντον και οι συνάδελφοι
του. Έχοντας πάρει θέση δίπλα σε έναν προτζέκτορα στη βιβλιοθήκη της
φυλακής, είχε μοιραστεί το μυστικό της Μόνα Λίζα με τους
φυλακισμένους που παρακολουθούσαν το σεμινάριο, άντρες που ο
Λάνγκντον διαπίστωσε με έκπληξη ότι έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για
τα όσα τους έλεγε. Μπορεί να είχαν κάπως άξεστους τρόπους, αλλά ήταν
έξυπνοι.
«Ίσως να προσέξατε», τους είχε πει, πλησιάζοντας την εικόνα της
Μόνα Λίζα που προβαλλόταν στον τοίχο της βιβλιοθήκης, «ότι το φόντο
πίσω από το πρόσωπο της δεν είναι απόλυτα ισορροπημένο». Ο
Λάνγκντον τους έδειξε την καταφανή διαφορά.
«Ο Ντα Βίντσι ζωγράφισε τη γραμμή του ορίζοντα στα αριστερά
πολύ χαμηλότερα απʹ ό,τι στα δεξιά».
«Τα έκανε θάλασσα;» ρώτησε ένας από τους τροφίμους.
Ο καθηγητής του Χάρβαρντ έβαλε τα γέλια.
«Όχι. Ο Ντα Βίντσι δε συνήθιζε να κάνει λάθη. Πρόκειται απλώς
για ένα μικρό κόλπο. Χαμηλώνοντας τη γραμμή του ορίζοντα στα
αριστερά ο Ντα Βίντσι έκανε τη Μόνα Λίζα να δείχνει πολύ μεγαλύτερη
από την αριστερή πλευρά απʹ ό,τι από τη δεξιά. Ήταν ένα μικρό
συγκαλυμμένο αστείο του. Ιστορικά οι έννοιες του αρσενικού και του
θηλυκού αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο χώρο: Η
αριστερή πλευρά ανήκει στο θηλυκό στοιχείο, η δεξιά στο αρσενικό.

Επειδή ο Ντα Βίντσι ήταν ένθερμος οπαδός των θηλυκών αξιών, έκανε τη
Μόνα Λίζα να δείχνει περισσότερο μεγαλόπρεπη από τα αριστερά σε
σχέση με τη δεξιά πλευρά».
«Κάπου άκουσα ότι ήταν αδερφή», είπε ένας μικρόσωμος άντρας με
γενάκι. Ο Λάνγκντον μόρφασε.
«Συνήθως οι ιστορικοί δε χρησιμοποιούν ακριβώς αυτό τον όρο,
αλλά, ναι, ο Ντα Βίντσι ήταν ομοφυλόφιλος».
«Γιʹ αυτό όλη αυτή η φασαρία με τη γυναικεία πλευρά;»
«Για να είμαστε ακριβείς, ο Ντα Βίντσι πρέσβευε την ισορροπία
ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό. Πίστευε ότι η ανθρώπινη ψυχή
δεν μπορούσε να βρει τη φώτιση αν δε διέθετε τόσο αρσενικά όσο και
θηλυκά στοιχεία».
«Δηλαδή, σαν να λέμε, γούσταρε τις γκόμενες με πέος;» φώναξε
κάποιος. Αυτό το σχόλιο προκάλεσε γέλιο σε όλη την ομάδα.
Ο Λάνγκντον σκέφτηκε να κάνει παρενθετικά μια αναφορά στην
ετυμολογία της λέξης «ερμαφρόδιτο» και στη σχέση που είχε με τον Ερμή
και την Αφροδίτη, όμως κάτι του έλεγε ότι θα έμπαινε άδικα στον κόπο
με το συγκεκριμένο ακροατήριο.
«Έι, κύριε Λάνγκφορντ», είπε ένας μυώδης άντρας,
«είναι αλήθεια ότι η Μόνα Λίζα είναι το πορτρέτο του Ντα Βίντσι με
φουστάνια; Άκουσα ότι είναι αλήθεια».
«Είναι πολύ πιθανό», είπε ο Λάνγκντον.
«Ο Ντα Βίντσι ήταν μεγάλος πλακατζής, και οι αναλύσεις που
έχουν γίνει με τη βοήθεια υπολογιστών που συνέκριναν τη Μόνα Λίζα με
τις αυτοπροσωπογραφίες του επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν ορισμένες
εκπληκτικές ομοιότητες μεταξύ των δυο προσώπων. Ό,τι και να είχε στο
μυαλό του ο Ντα Βίντσι», κατέληξε ο Ρόμπερτ, «η Μόνα Λίζα δεν είναι
ούτε αρσενική ούτε θηλυκή. Πρόκειται μάλλον για μια συγκαλυμμένη
αναφορά στον ανδρογυνισμό. Με άλλα λόγια, είναι ένας συγκερασμός
και των δυο φύλων».
«Είσαι σίγουρος ότι αυτός δεν είναι απλώς ο φλώρικος τρόπος για
να πούμε ότι η Μόνα Λίζα είναι πολύ χάλια γκόμενα;»
Τώρα ήταν η σειρά του Λάνγκντον να γελάσει.

«Μπορεί και να έχεις δίκιο. Ωστόσο ο ίδιος ο Ντα Βίντσι άφησε μια
πολύ σημαντική ένδειξη που μας λέει ότι το πρόσωπο στο πορτρέτο
επίτηδες μοιάζει και με άντρα και με γυναίκα. Έχει ακούσει ποτέ κανείς
σας για κάποιο θεό των Αιγυπτίων που τον έλεγαν Άμμωνα;»
«Αμέ!» είπε ο μεγαλόσωμος άντρας.
«Ήταν ο θεός της αντρικής γονιμότητας!» Ο Ρόμπερτ είχε μείνει
έκπληκτος.
«Το γράφει σε όλα τα κουτιά με καπότες Άμμων». Ο μυώδης άντρας
χαμογέλασε πλατιά.
«Έχει έναν τύπο με κεφάλι κριαριού φάτσα κάρτα και λέει από
κάτω ότι είναι ο Αιγύπτιος θεός της γονιμότητας». Ο Λάνγκντον δεν
ήξερε αυτή τη μάρκα προφυλακτικοί, όμως χαιρόταν που οι
κατασκευαστές είχαν μελετήσει καλά το μάθημα τους.
«Πολύ σωστά. Πράγματι ο Άμμων απεικονίζεται ως άντρας με
κεφάλι κριαριού, ενώ η ερωτομανία του σε συνδυασμό με τα κέρατα
σχετίζεται με τη σύγχρονη φράση της αργκό που χρησιμοποιούμε για την
ερωτική απιστία: Λέμε ότι κάποιος είναι ʺκερατάςʺ».
«Σίγουρα μας δουλεύεις!»
«Όχι, δε σας δουλεύω καθόλου», είπε ο Λάνγκντον.
«Και μήπως ξέρετε ποιο ήταν το ταίρι του Άμμωνα; Η Αιγύπτια θεά
της γονιμότητας;»
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή.
«Το όνομα της ήταν Ίσιδα», τους είπε, παίρνοντας ένα μαρκαδόρο
στο χέρι. «Συνεπώς έχουμε τον αρσενικό θεό, τον Άμμωνα, που το
ιδεόγραμμα του αποδίδεται ως Άμον». Έγραψε το όνομα πάνω σε μια
διαφάνεια τοποθετημένη στον προτζέκτορα. «Και έχουμε και τη θηλυκή
θεά, την Ίσιδα, της οποίας το αρχαίο ιδεόγραμμα προφερόταν κάποτε
Λίζα». Ο Λάνγκντον σταμάτησε να γράφει και απομακρύνθηκε από τον
προτζέκτορα. ΑΜΟΝ ΛΙΖΑ «Σας θυμίζει τίποτα;» ρώτησε.
«Μόνα Λίζα... Ε όχι, ρε μεγάλε!» είπε έκπληκτος κάποιος. Ο
Ρόμπερτ έγνεψε καταφατικά.
«Κύριοι, δεν είναι μόνο το πρόσωπο της Μόνα Λίζα που μοιάζει
ερμαφρόδιτο, αλλά ακόμα και το όνομα της είναι ένας αναγραμματισμός

της θεϊκής ένωσης του αρσενικού με το θηλυκό. Και αυτό, φίλοι μου, είναι
το μικρό μυστικό του Ντα Βίντσι, ο λόγος για τον οποίο η Μόνα Λίζα
χαμογελάει αινιγματικά».
«Ο παππούς μου πέρασε και από δω», είπε η Σοφί, πέφτοντας
ξαφνικά στα γόνατα σε απόσταση δέκα μέτρων από τη Μόνα Λίζα. Έριξε
τη δέσμη του φακού σε ένα συγκεκριμένο σημείο του δαπέδου. Στην αρχή
ο Λάνγκντον δεν είδε τίποτα, ύστερα όμως, γονατίζοντας δίπλα της,
διέκρινε ένα μικροσκοπικό σταγονίδιο κάποιου ξεραμένου υγρού που
φωσφόριζε.
Μελάνι;
Ξαφνικά
θυμήθηκε
για
ποιο
λόγο
χρησιμοποιούνταν συνήθως το μαύρο φως. Αίμα.
Οι αισθήσεις του οξύνθηκαν και τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού.
Η Σοφί είχε δίκιο. Πράγματι ο Ζακ Σονιέρ είχε επισκεφτεί για μια
τελευταία φορά τη Μόνα Λίζα πριν πεθάνει.
«Δε θα ερχόταν μέχρι εδώ χωρίς λόγο», ψιθύρισε η κοπέλα καθώς
σηκωνόταν και πάλι όρθια.
«Τώρα ξέρω ότι μου άφησε κάποιο μήνυμα εδώ μέσα».
Καλύπτοντας τα τελευταία μέτρα που τη χώριζαν από τη Μόνα Λίζα με
μεγάλα βήματα, φώτισε το δάπεδο ακριβώς μπροστά από τον πίνακα.
Σάρωσε με τη δέσμη του φωτός το γυμνό πάτωμα. «Δεν υπάρχει τίποτα
εδώ!»
Εκείνη τη στιγμή ο Λάνγκντον παρατήρησε μια αχνή μοβ λάμψη
στο προστατευτικό διαχωριστικό μπροστά από τη Μόνα Λίζα. Άπλωσε το
χέρι του, έπιασε τη Σοφί από τον καρπό και με αργές κινήσεις έστρεψε το
φως πάνω στον ίδιο τον πίνακα. Το θέαμα τους άφησε και τους δυο
εμβρόντητους. Πάνω στο πλεξιγκλάς έξι λέξεις φωσφόριζαν στο σκοτάδι,
γραμμένες ακριβώς μπροστά από το πρόσωπο της Μόνα Λίζα.
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ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Σονιέρ, ο υπαστυνόμος Κολέ
κρατούσε το ακουστικό κολλημένο στο αφτί του, μην μπορώντας να

πιστέψει αυτά που του έλεγε ο προϊστάμενος του. Μήπως δεν κατάλαβα
καλά τι μου είπε ο Φασέ;
«Ένα σαπούνι; Μα πώς θα μπορούσε να ξέρει ο Λάνγκντον για τον
πομπό;»
«Η Σοφί Νεβό», απάντησε ο αστυνόμος. «Εκείνη του το είπε».
«Τι! Γιατί;»
«Πάρα πολύ καλή ερώτηση, δεδομένου ότι μόλις άκουσα ένα
ηχογραφημένο μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι αυτή τον ειδοποίησε».
Ο Κολέ είχε μείνει άφωνος. Καλά, τι σκεφτόταν η Νεβό; Ο Φασέ
είχε αποδείξεις ότι η Σοφί είχε καταστρέψει μια μυστική επιχείρηση της
υπηρεσίας... Η κοπέλα δε θα έχανε απλώς τη δουλειά της αλλά θα
κατέληγε και στη φυλακή.
«Και τότε, αστυνόμε... που βρίσκεται ο Λάνγκντον τώρα;»
«Τέθηκε σε λειτουργία κανένας άλλος συναγερμός εκεί;»
«Όχι, κύριε».
«Και δεν έχει περάσει κανένας κάτω από την πύλη της Μεγάλης
Στοάς;»
«Όχι. Τοποθετήσαμε έναν από τους φύλακες του Λούβρου εκεί,
σύμφωνα με τις διαταγές σας».
«Εντάξει, ο Λάνγκντον πρέπει να βρίσκεται ακόμα μέσα στη
Μεγάλη Στοά».
«Μέσα; Μα τι κάνει;»
«Ο φρουρός που βρίσκεται στην πύλη είναι οπλισμένος;»
«Μάλιστα, κύριε. Είναι από τους πιο παλιούς φύλακες εδώ».
«Στείλʹ τον μέσα», διέταξε ο Φασέ.
«Οι άντρες μου θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να επιστρέψουν
στην περίμετρο, και δε θέλω να επιχειρήσει να το σκάσει ο Λάνγκντον».
Ο αστυνόμος έκανε μια παύση.
«Και καλό θα ήταν να ενημερώσεις το φύλακα ότι η πράκτορας
Νεβό βρίσκεται πιθανότατα εκεί μέσα μαζί του».

«Νόμιζα ότι η πράκτορας Νεβό είχε φύγει».
«Την είδες με τα μάτια σου να φεύγει;»
«Όχι, κύριε, αλλά...»
«Ε λοιπόν, ούτε κάποιος από τους άντρες που ήταν τοποθετημένοι
στην περίμετρο του κτιρίου την είδε να φεύγει. Εθεάθη μόνο να μπαίνει
στο κτίριο».
Ο Κολέ είχε μείνει κατάπληκτος με το θράσος της Σοφί Νεβό.
Βρίσκεται ακόμα μέσα στο κτίριο;
«Φρόντισε να γίνουν όλα όπως πρέπει», διέταξε ο Φασέ.
«Θέλω ο Λάνγκντον και η Νεβό να έχουν συλληφθεί μέχρι να
επιστρέψω».
Την ώρα που η νταλίκα έφευγε ο αστυνόμος Φασέ συγκέντρωσε
τους άντρες γύρω του.
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είχε αποδειχτεί άξιος αντίπαλος αυτό το
βράδυ, και τώρα, με την πράκτορα Νεβό να τον βοηθάει, ίσως να
αποδεικνυόταν πολύ δυσκολότερο να τον στριμώξουν απʹ ό,τι
υπολόγιζαν. Ο Φασέ αποφάσισε να μην το ρισκάρει. Φροντίζοντας να
έχει καλυμμένα τα νώτα του, διέταξε τους μισούς άντρες του να
επιστρέψουν στο Λούβρο, ενώ τους άλλους μισούς τους έστειλε στο
μοναδικό μέρος στο Παρίσι όπου ο Ρόμπερτ Λάνγκντον θα μπορούσε να
αναζητήσει ασφαλές καταφύγιο.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ των Κρατών ο Λάνγκντον κοιτούσε
έκπληκτος τις έξι λέξεις που φωσφόριζαν πάνω στο πλεξιγκλάς. Το
κείμενο έμοιαζε να αιωρείται στο κενό, ρίχνοντας μια οδοντωτή σκιά
πάνω στο μυστηριώδες χαμόγελο της Μόνα Λίζα.
«Το Κοινό της Σιών», ψιθύρισε ο Ρόμπερτ.
«Αυτό αποδεικνύει ότι ο παππούς σου ήταν μέλος!»
Η Σοφί τον κοίταξε απορημένη.

«Καταλαβαίνεις αυτό το μήνυμα;»
«Είναι άψογο», είπε εκείνος, γνέφοντας καταφατικά. Χίλιες σκέψεις
στροβιλίζονταν ταυτόχρονα στο μυαλό του.
«Πρόκειται για την καταγραφή μιας από τις πλέον θεμελιώδεις
φιλοσοφικές αρχές του Κοινού της Σιών».
Η κοπέλα έμοιαζε να τα έχει χαμένα. Στο πρόσωπο της διακρινόταν
μια έκφραση έκπληξης και σαστιμάρας έτσι όπως φωτιζόταν από τη
λάμψη του μηνύματος που είχε γραφτεί βιαστικά μπροστά από τη Μόνα
Λίζα.
SO DARK THE CON OF MAN
«Σοφί», είπε ο Λάνγκντον, «οι προσπάθειες του Κοινού της Σιών για
τη διαιώνιση της λατρείας του ιερού θηλυκού στηρίζονταν στην
πεποίθηση ότι οι ισχυροί άντρες της χριστιανικής εκκλησίας κατά τα
πρώτα χρόνια της δημιουργίας της ʺεξαπάτησανʺ τον κόσμο διαδίδοντας
ψέματα για να υποτιμήσουν το θηλυκό στοιχείο και να γείρουν την
πλάστιγγα υπέρ του αρσενικού».
Η κοπέλα παρέμενε σκοπηλή, με το βλέμμα καρφωμένο στις λέξεις.
«Το Κοινό της Σιών πιστεύει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι
αρσενικοί διάδοχοι του πέτυχαν να μεταστρέψουν την πορεία του κόσμου
από το μητριαρχικό παγανισμό στον πατριαρχικό χριστιανισμό
εξαπολύοντας μια προπαγανδιστική εκστρατεία μέσω της οποίας
δαιμονοποιήθηκε το ιερό θηλυκό, με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί
παντελώς η παρουσία του από τη σύγχρονη θρησκεία».
Στο πρόσωπο της Σοφί εξακολουθούσε να διαγράφεται κάποια
σύγχυση.
«Ο παππούς μου με έφερε εδώ για να βρω το μήνυμα. Πρέπει να
προσπαθεί να μου πει κάτι περισσότερο από αυτό».
Ο Λάνγκντον την καταλάβαινε. Πιστεύει ότι πρόκειται για έναν
ακόμα κώδικα. Το αν υπήρχε κάποιο κρυμμένο νόημα δεν μπορούσε να
το γνωρίζει με βεβαιότητα. Ακόμα προσπαθούσε να χωνέψει την
τολμηρή σαφήνεια του φανερού νοήματος που είχε το μήνυμα του
Σονιέρ. Τόσο σκοτεινή η ραδιουργία των αντρών, σκέφτηκε. Πράγματι,
τόσο σκοτεινή! Κανείς δεν μπορούσε να αρνηθεί την τεράστια συμβολή

της εκκλησίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων του
πλανήτη, όμως η ιστορία της ήταν μια ιστορία βίας και απάτης. Η
βάναυση εκστρατεία της για την «αναμόρφωση» των ανθρώπων που
εξακολουθούσαν να ασπάζονται τις παγανιστικές θρησκείες και να
λατρεύουν τη Μεγάλη θεά διήρκεσε τρεις αιώνες, κατά τη διάρκεια των
οποίων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο πρωτότυπες όσο και
φρικιαστικές.
Η Ιερά Εξέταση δημοσίευσε ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να
διεκδικήσει τον τίτλο της πιο αιματοβαμμένης έκδοσης στην ανθρώπινη
ιστορία. το Malleus Maleficarum (ή Σφύρα των Μαγισσών) δίδασκε τον
κόσμο ποιοι ήταν «οι κίνδυνοι από τις ελεύθερα σκεπτόμενες γυναίκες»
και έδινε οδηγίες στο ιερατείο για το πώς να τις εντοπίζει, να τις
βασανίζει και τελικά να τις εξοντώνει.
«Μάγισσες» θεωρούνταν από την εκκλησία οι μορφωμένες
γυναίκες, οι ιέρειες, οι τσιγγάνες, οι φυσιολάτρεις, οι συλλέκτριες
βοτάνων και γενικά όλες όσες είχαν μια «ύποπτη σχέση με το φυσικό
κόσμο».
Οι μαμές οδηγούνταν επίσης στο θάνατο ως αιρετικές επειδή
χρησιμοποιούσαν τις ιατρικές τους γνώσεις για να μετριάσουν τις ωδίνες
της γέννας, οι οποίες, όπως υποστήριζε η εκκλησία, ήταν η δίκαιη
τιμωρία που είχε επιβάλει ο θεός στις γυναίκες επειδή η Εύα δάγκωσε
από το Μήλο της Γνώσης, μια άποψη που με τη σειρά της γέννησε την
έννοια του προπατορικού αμαρτήματος. Στα τριακόσια χρόνια που
διήρκεσε το κυνήγι των μαγισσών η εκκλησία έκαψε στην πυρά συνολικά
πέντε εκατομμύρια γυναίκες. Η προπαγάνδα και το αιματοκύλισμα
απέδωσαν.
Ο σύγχρονος κόσμος είναι η ζωντανή απόδειξη. Οι γυναίκες, που
κάποτε θεωρούνταν απαραίτητο στοιχείο για την πνευματική φώτιση,
έχουν εξοριστεί από τους ναούς όλου του κόσμου. Δεν υπάρχουν
γυναίκες ραβίνοι, ούτε καθολικές ή μουσουλμάνες ιέρειες. Η πράξη του
ιερού γάμου, της φυσικής σεξουαλικής ένωσης αρσενικού και θηλυκού,
που κάποτε θεωρούνταν καθαγιασμένη, έχει μετατραπεί σε όνειδος. Οι
άντρες ιερείς, που κάποτε επιζητούσαν τη σεξουαλική ένωση με τις
γυναίκες ομολόγους τους προκειμένου να επικοινωνήσουν με το Θεό,
τώρα φοβούνται τις φυσικές σεξουαλικές ορμές τους, θεωρώντας τες

έργο του Διαβόλου, που συνωμοτεί για να τους παγιδέψει με τη βοήθεια
του αγαπημένου του συνεργού, της γυναίκας.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας σπίλωσης που εξαπέλυσε η εκκλησία
δε θα μπορούσε να παραβλεφθεί ο συσχετισμός της γυναίκας με την
αριστερή πλευρά. Στη Γαλλία και στην Ιταλία οι λέξεις που σήμαιναν
«αριστερά» (gauche και sinutra αντίστοιχα) κατέληξαν να αποκτήσουν
έντονα αρνητική χροιά, ενώ οι αντίστοιχες λέξεις που αναφέρονταν στη
δεξιά πλευρά απέκτησαν θετική σημασία, συσχετιζόμενες με την καλή
τύχη, τη δικαιοσύνη και την επιδεξιότητα.
Ακόμα και σήμερα η ριζοσπαστική σκέψη θεωρείται αριστερή, οι
παράλογες σκέψεις προϊόν του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου,
ενώ οτιδήποτε σατανικό συνδέεται σταθερά με το «ζερβό». *
Η εποχή του ιερού θηλυκού έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η ζυγαριά
έχει γείρει προς τη μια πλευρά. Η Μητέρα Γη κατέληξε ένας κόσμος
ανδροκρατούμενος, και οι θεοί της καταστροφής και του πολέμου
συνεχίζουν το έργο τους. Επί δύο χιλιετίες ο αντρικός εγωισμός δρα
ανεξέλεγκτα, χωρίς να υπάρχει εξισορρόπηση από το θηλυκό
παράγοντα. Το Κοινό της Σιών πίστευε ότι αυτή η εξάλειψη του ιερού
θηλυκού στοιχείου από τη σύγχρονη ζωή είχε προκαλέσει αυτό που η
φυλή Χόπι των ιθαγενών της Αμερικής ονόμαζε koyanisquatsi, δηλαδή
«ζωή εκτός ισορροπίας», μια κατάσταση αστάθειας που χαρακτηρίζεται
από πολέμους πραγματοποιούμενους σε μια έξαρση τεστοστερόνης, από
κοινωνίες έντονα μισογυνικές και από μια ολοένα αυξανόμενη έλλειψη
σεβασμού προς τη Μητέρα Γη.
«Ρόμπερτ!» του είπε η Σοφί, και ο ψίθυρος της διέκοψε απότομα τις
σκέψεις του.
«Κάποιος έρχεται!»
Και ο ίδιος άκουγε τώρα έξω στη Μεγάλη Στοά τον ήχο βημάτων
που πλησίαζαν.
Από τα πάμπολλα παραδείγματα που αποδεικνύουν και ετυμολογικά την
αρνητική χροιά που έχει προσλάβει η χρήση του αριστερού χεριού αναφέρουμε
ενδεικτικά από το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη (Κέντρο
Λεξικολογίας, Αθήνα, 1998) το «ζερβός>ζαρρός>ζαβρός>ζαβός = τρελός, αδέξιος».
(Σ.τ.Μ.)
*

«Από δω!» Η κοπέλα έσβησε το φακό και την ίδια στιγμή έγινε
αόρατη για τα μάτια του. Προς στιγμήν ο Αμερικανός καθηγητής
βυθίστηκε σε απόλυτο σκοτάδι, νιώθοντας σαν τυφλός. Από δω! Καθώς η
όρασή του επανερχόταν σταδιακά, είδε τη σιλουέτα της Σοφί να τρέχει
προς το κέντρο του δωματίου και να χάνεται πίσω από τον οχταγωνικό
καναπέ. Ήταν έτοιμος να κάνει το ίδιο, όταν μια βροντερή φωνή τον
έκανε να παγώσει στη θέση του.
«Arretez!» τον διέταξε ένας άντρας από το κατώφλι της πόρτας.
Ο φύλακας του Λούβρου προχώρησε μέσα στο Περίπτερο των
Κρατών με το πιστόλι του προτεταμένο, σημαδεύοντας τον Λάνγκντον
στο στήθος. Εκείνος ενστικτωδώς σήκωσε τα χέρια του ψηλά.
«Couchez‐vous!» τον διέταξε ο φρουρός.
«Στο πάτωμα!»
Ο Λάνγκντον βρέθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα ξαπλωμένος
μπρούμυτα στο πάτωμα.
Ο φύλακας τον πλησίασε και του άνοιξε τα πόδια με μια κλοτσιά.
«Mauvaise idee, monsieur Langdon», είπε, πιέζοντας με δύναμη το
όπλο του στην πλάτη του Ρόμπερτ.
«Mauvaise idee, κακή ιδέα». Με το πρόσωπο κολλημένο στο παρκέ
δάπεδο και τα χέρια και τα πόδια σε πλήρη έκταση, ο Λάνγκντον δεν είχε
το κουράγιο να γελάσει με την ειρωνεία της κατάστασης, ή μάλλον της
στάσης που είχε πάρει το σώμα του. ο Βιτρούβιος Άντρας, σκέφτηκε.
Μπρούμυτα.
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ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του Αγίου Σουλπικίου ο Σίλας επέστρεψε
στον οβελίσκο κουβαλώντας μαζί του το βαρύ σιδερένιο μανουάλι που
είχε βρει στο Ιερό Βήμα. Η βάση του θα γινόταν πρώτης τάξεως
πολιορκητικός κριός. Παρατηρώντας καλύτερα την γκρίζα γρανιτένια
πλάκα που κάλυπτε το κούφιο σημείο στο πάτωμα, συνειδητοποίησε ότι

δε θα ήταν δυνατόν να τη σπάσει χωρίς να κάνει θόρυβο. Σίδερο πάνω σε
πέτρα... Το χτύπημα θα αντηχούσε στον πανύψηλο θόλο. Θα τον άκουγε
άραγε η καλόγρια; Λογικά, θα είχε αποκοιμηθεί τώρα πια. Όπως και να
είχε το πράγμα, δεν ήθελε να το ρισκάρει.
Έψαξε τριγύρω μήπως εντοπίσει κάποιο ύφασμα για να το τυλίξει
γύρω από τη μεταλλική βάση, όμως δε βρήκε τίποτα άλλο πέρα από το
λινό αντιμήνσιο της Αγίας Τράπεζας, το οποίο αρνούνταν να βεβηλώσει.
ο μανδύας μου, σκέφτηκε. Ξέροντας ότι ήταν μόνος μέσα στην εκκλησία,
ο Σίλας έλυσε τη ζώνη και άφησε το ρούχο να γλιστρήσει από το σώμα
του. Την ώρα που το έβγαζε από πάνω του ένιωσε τις μάλλινες ίνες να
τον τσιμπάνε κολλώντας πάνω στις ανοιχτές πληγές της πλάτης του.
Τελείως γυμνός τώρα, εκτός από το ύφασμα που φορούσε γύρω από τη
μέση του για να καλύπτει τα γεννητικά του όργανα, τύλιξε το μανδύα
του γύρω από τη μεταλλική βάση του κηροπήγιου. Ύστερα,
σημαδεύοντας το κέντρο της γρανιτένιας πλάκας, κατέβασε με δύναμη
το μανουάλι.
Ακούστηκε ένας πνιχτός γδούπος. Η πέτρα δεν είχε σπάσει.
Χτύπησε και πάλι με δύναμη την πλάκα. Και πάλι ακούστηκε ένας
υπόκωφος γδούπος, όμως αυτή τη φορά συνοδεύτηκε από τον ήχο της
πέτρας που ράγιζε. Με το τρίτο χτύπημα το κάλυμμα έγινε επιτέλους
κομμάτια. Θραύσματα γρανίτη έπεσαν στο άνοιγμα που αποκαλύφθηκε
από κάτω. Μια κρύπτη!
Απομακρύνοντας με γρήγορες κινήσεις τα κομμάτια που είχαν
απομείνει, ο Σίλας κοίταξε μέσα. Ο σφυγμός του επιταχύνθηκε καθώς
γονάτιζε μπροστά στην κρυπτή. Άπλωσε το χλομό γυμνό χέρι του και
ψαχούλεψε στο εσωτερικό. Στην αρχή δεν ψηλάφισε τίποτα. Η βάση της
κρύπτης ήταν από λεία πέτρα. Ύστερα, χώνοντας το χέρι του βαθύτερα,
εκτείνοντας το κάτω από τη Ρόδινη Γραμμή, άγγιξε κάτι! Μια χοντρή
πέτρινη πλάκα. Τοποθέτησε τα δάχτυλα του προσεκτικά γύρω από την
άκρη της, την έπιασε γερά και την τράβηξε έξω αργά.
Τη στιγμή που όρθωσε το σώμα του για να παρατηρήσει το εύρημα
του συνειδητοποίησε ότι κρατούσε μια λαξευμένη σκληρή πέτρινη πλάκα
πάνω στην οποία ήταν σκαλισμένες κάποιες λέξεις.
Προς στιγμήν αισθάνθηκε σαν σύγχρονος Μωυσής. Καθώς ο Σίλας
διάβαζε τις λέξεις που ήταν χαραγμένες πάνω στην πλάκα, ένιωσε

έκπληξη. Περίμενε ότι ο σφηνόλιθος θα ήταν ένας χάρτης ή μια
πολύπλοκη σειρά οδηγιών, πιθανότατα κωδικοποιημένων, όμως πάνω
του ήταν σκαλισμένη μια πολύ απλή επιγραφή. 76,38: 11. Ένας στίχος
από τη Βίβλο;
Ο Σίλας είχε εντυπωσιαστεί από τη διαβολική απλότητα της
επιγραφής.
Η μυστική τοποθεσία αυτού που αναζητούσαν αποκαλυπτόταν
μέσα από κάποιο στίχο της Βίβλου; Η αδελφότητα δεν έχανε ευκαιρία να
χλευάσει τους ευσεβείς! Ιώβ, κεφάλαιο τριάντα οχτώ, στίχος έντεκα.
Παρότι δε θυμόταν απέξω το ακριβές περιεχόμενο του ενδέκατου στίχου,
ήξερε ότι το Βιβλίο του Ιώβ αφηγούνταν την ιστορία ενός άντρα που η
πίστη του στο Θεό άντεξε σε επανειλημμένες δοκιμασίες. Ταιριαστό,
σκέφτηκε, συγκρατώντας με δυσκολία τον ενθουσιασμό του. Στρέφοντας
το κεφάλι προς τα πίσω για να κοιτάξει πάνω από τον ώμο του, διέκρινε
πέρα από τη Ρόδινη Γραμμή κάτι να γυαλίζει στο δάπεδο. Δεν μπόρεσε
να μη χαμογελάσει.
Στο Ιερό Βήμα, ανοιγμένη πάνω σε ένα χρυσοποίκιλτο αναλόγιο,
περίμενε μια τεράστια δερματόδετη Βίβλος. Πάνω στον εξώστη η αδελφή
Σαντρίν έτρεμε. Ελάχιστες στιγμές πριν ήταν έτοιμη να αφήσει την
κρυψώνα της και να φύγει για να εκτελέσει τις εντολές της, όταν ο
άντρας που βρισκόταν κάτω στην εκκλησία έβγαλε ξαφνικά το μανδύα
του. Όταν η καλόγρια αντίκρισε την επιδερμίδα του, λευκή σαν
αλάβαστρο, την κατέκλυσε ένα κράμα φρίκης και κατάπληξης. Η φαρδιά
κάτασπρη πλάτη του ήταν γεμάτη κατακόκκινες χαρακιές. Ακόμα και
από το σημείο όπου βρισκόταν η αδελφή Σαντρίν μπορούσε να
καταλάβει ότι οι πληγές ήταν πρόσφατες. Αυτός ο άνθρωπος
μαστιγώθηκε ανελέητα! Παρατήρησε επίσης το ματωμένο κιλίκιο γύρω
από το μηρό του, με την πληγή στο πόδι του να στάζει αίμα. Τι είδους
Θεός θα ήθελε να τιμωρείται με τέτοιον τρόπο το σώμα;
Η καλόγρια ήταν σίγουρη ότι δεν επρόκειτο να καταλάβει ποτέ τους
κανόνες του Opus Dei. Όμως αυτό δεν ήταν το ζήτημα που θα έπρεπε να
την απασχολεί τη συγκεκριμένη στιγμή.
Το Opus Dei ψάχνει το σφηνόλιθο. Δεν μπορούσε να φανταστεί πώς
είχαν πληροφορηθεί την ύπαρξη του, όμως ήξερε ότι δεν είχε χρόνο να το
σκεφτεί παραπάνω. Ο καταπληγωμένος μοναχός φορούσε αθόρυβα και

πάλι το μανδύα του και κατευθυνόταν προς το Ιερό Βήμα και τη Βίβλο
κρατώντας σφιχτά το έπαθλο του.
Με κομμένη την ανάσα, η αδελφή Σαντρίν εγκατέλειψε τον εξώστη
και διέσχισε τρέχοντας το διάδρομο που οδηγούσε στο δωμάτιο της.
Πέφτοντας στα τέσσερα, άπλωσε το χέρι της κάτω από το ξύλινο
κρεβάτι και έβγαλε το σφραγισμένο φάκελο που είχε κρύψει εκεί πριν
από τόσα χρόνια. Έσκισε το φάκελο και βρήκε τέσσερα τηλέφωνα της
περιοχής του Παρισιού. Τρέμοντας, άρχισε να σχηματίζει τον πρώτο
αριθμό.
Λίγα μέτρα πιο κάτω, μέσα στην εκκλησία, ο Σίλας ακούμπησε την
πέτρινη πλάκα στην Αγία Τράπεζα και άπλωσε ανυπόμονα τα χέρια του
στη δερματόδετη Βίβλο.
Τα μακριά χλομά δάχτυλα του ήταν ελαφρώς ιδρωμένα τη στιγμή
που άρχισε να γυρίζει τις σελίδες. Φυλλομετρώντας την Παλαιά Διαθήκη,
βρήκε το Βιβλίο του Ιώβ. Εντόπισε το κεφάλαιο τριάντα οχτώ.
Διατρέχοντας με το δάχτυλο του τη στήλη του κειμένου, περίμενε με
αγωνία να δει τις λέξεις που έπρεπε να διαβάσει. Αυτές θα φανερώσουν
το δρόμο! Όταν βρήκε τον ενδέκατο στίχο, τον διάβασε από μέσα του.
Ήταν μόνο έξι λέξεις. Μπερδεμένος, τις διάβασε ξανά, αρχίζοντας να
καταλαβαίνει ότι κάτι είχε πάει φοβερά στραβά.
Ο στίχος έλεγε απλά:
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΥΠΕΡΒΥΣΗ. *
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Ο ΦΥΛΑΚΑΣ Κλοντ Γκρουάρ έβραζε από οργή όπως στεκόταν
πάνω από τον πεσμένο μπρούμυτα αιχμάλωτο του μπροστά στη Μόνα
Λίζα.
«Μέχρι εδώ θα φτάσεις και όχι παραπέρα», Ιώβ, 38: 11, Η Αγία Γραφή,
Μετάφραση των Ο', Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
*

Αυτός ο μπάσταρδος σκότωσε τον Ζακ Σονιέρ! Ο έφορος ήταν
ιδιαίτερα αγαπητός, κάτι σαν πατέρας τόσο για τον ίδιο όσο και για την
ομάδα του. Ο Γκρουάρ δεν ήθελε τίποτα περισσότερο από το να πιέσει τη
σκανδάλη και να φυτέψει μια σφαίρα στην πλάτη του Λάνγκντον (ως
ανώτερος στην ιεραρχία των φρουρών στο Λούβρο, ήταν ένας από τους
λίγους φύλακες που τα όπλα τους είχαν αληθινές σφαίρες). Υπενθύμισε
στον εαυτό του όμως ότι ο θάνατος θα ήταν λύτρωση για το δολοφόνο σε
σχέση με τη μοίρα που του επιφύλασσαν ο Μπεζί Φασέ και το γαλλικό
σωφρονιστικό σύστημα. Τράβηξε απότομα τον ασύρματο από τη ζώνη
του και προσπάθησε να καλέσει ενισχύσεις, όμως το μόνο που άκουγε
ήταν παράσιτα.
Το πρόσθετο ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας σε αυτή την αίθουσα
μονίμως αχρήστευε το σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι
φύλακες.
Πρέπει να φτάσω στην πόρτα.
Συνεχίζοντας να σημαδεύει τον Λάνγκντον, ο Γκρουάρ άρχισε να
οπισθοχωρεί προς την έξοδο. Στο τρίτο βήμα διέκρινε κάτι που τον έκανε
να μαρμαρώσει επιτόπου. Τι στο διάβολο είναι αυτό! Μια ανεξήγητη
οπτασία άρχιζε να παίρνει σάρκα και οστά κοντά στο κέντρο του
δωματίου. Μια σιλουέτα. Υπήρχε κι άλλος στο δωμάτιο; Μια γυναίκα
κινούνταν μέσα στο σκοτάδι, προχωρώντας με γρήγορες κινήσεις προς
τον αριστερό τοίχο της αίθουσας. Μπροστά της μια δέσμη μοβ φωτός
μετακινούνταν αριστερά και δεξιά, σαρώνοντας το δάπεδο, σαν να
έψαχνε η γυναίκα κάτι χρησιμοποιώντας ένα φακό με χρωματιστό φως.
«Qui est la?» ρώτησε σε αυστηρό τόνο ο Γκρουάρ, νιώθοντας την
αδρεναλίνη του να εκτοξεύεται στα ύψη για δεύτερη φορά μέσα στα
τελευταία τριάντα δευτερόλεπτα. Ποιος ήταν εκεί; Ξαφνικά δεν ήξερε
προς ποια κατεύθυνση να στρέψει το όπλο του ή προς τα πού να κινηθεί.
«PTS», απάντησε ήρεμα η γυναίκα, συνεχίζοντας να σαρώνει το
πάτωμα με το φακό της. Police Technique et Scientifique, O Γκρουάρ είχε
αρχίσει να ιδρώνει. Τι ζητάει εδώ η Σήμανση; Νόμιζα ότι όλοι οι
πράκτορες είχαν φύγει! Κατάλαβε ότι η μοβ δέσμη ήταν υπεριώδες φως,
ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν συχνά οι ομάδες της
Σήμανσης, όμως δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να ψάχνει η
αστυνομία για στοιχεία εδώ μέσα.

«Vote nom!» φώναξε ο Γκρουάρ. Το ένστικτο του του έλεγε ότι κάτι
δεν πήγαινε καλά.
«Repondez!»
«Cʹest met», απάντησε ψύχραιμα η φωνή στα γαλλικά.
«Sophie Neveu». Το όνομα κάτι θύμιζε αμυδρά στον Γκρουάρ. Σοφί
Νεβό; Έτσι έλεγαν την εγγονή του Σονιέρ, σωστά; Παλιότερα, όταν ήταν
ακόμα μικρό κοριτσάκι, ερχόταν εδώ, όμως αυτό ήταν πριν από πολλά
χρόνια. Δεν μπορεί να είναι αυτή! Αλλά ακόμα κι αν ήταν πράγματι η
Σοφί Νεβό, αυτός δεν ήταν λόγος να την εμπιστευτεί. Ο φύλακας είχε
ακούσει τις φήμες για την οδυνηρή ρήξη στις σχέσεις του Σονιέρ με την
εγγονή του.
«Με ξέρετε», φώναξε η γυναίκα προς το μέρος του.
«Και ο Ρόμπερτ Λάνγκντον δε σκότωσε τον παππού μου. Πιστέψτε
με».
Ο Γκρουάρ δεν ήταν διατεθειμένος να βασιστεί στο λόγο της για
αυτό το θέμα. Χρειάζομαι ενισχύσεις! Προσπάθησε να καλέσει βοήθεια
από τον ασύρματο του, αλλά και πάλι άκουσε μόνο παράσιτα. Η είσοδος
απείχε ακόμα τουλάχιστον είκοσι μέτρα από το σημείο όπου στεκόταν. Ο
φύλακας άρχισε και πάλι να οπισθοχωρεί με αργές και προσεκτικές
κινήσεις, επιλέγοντας να κρατήσει το όπλο του στραμμένο πάνω στον
άντρα που βρισκόταν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Καθως κινούνταν
προσεκτικά προς τα πίσω μπορούσε να διακρίνει τη γυναίκα στην άλλη
άκρη της αίθουσας να σηκώνει το υπεριώδες φως και να εξετάζει
προσεκτικά ένα μεγάλο πίνακα που βρισκόταν κρεμασμένος στην άλλη
πλευρά του Περιπτέρου των Κρατών, ακριβως απέναντι από τη Μόνα
Λίζα.
Ο Γκρουάρ ένιωσε να του κόβεται η ανάσα συνειδητοποιώντας
ποιος πίνακας ήταν αυτός. Για όνομα του Θεού, τι κάνει; Στην άλλη άκρη
του δωματίου η Σοφί Νεβό αισθανόταν παγωμένους κόμπους ιδρώτα να
σχηματίζονται στο μέτωπο της.
Ο Λάνγκντον παρέμενε στην ίδια στάση στο πάτωμα. Υπομονή,
Ρόμπερτ. Κοντεύω. Γνωρίζοντας ότι ο φρουρός δεν υπήρχε περίπτωση να
πυροβολήσει κανέναν από τους δυο τους, η κοπέλα έστρεψε την προσοχή

της στο φλέγον ζήτημα, σαρώνοντας με το φακό ολόκληρο το χώρο γύρω
από ένα συγκεκριμένο αριστούργημα, ένα άλλο έργο του Ντα Βίντσι.
Όμως η δέσμη υπεριώδους φωτός δεν αποκάλυψε τίποτα
ασυνήθιστο ούτε στο δάπεδο ούτε στους τοίχους ούτε καν πάνω στο ίδιο
το έργο. Κάτι πρέπει να υπάρχει εδώ! Η Σοφί αισθανόταν απολύτως
βέβαιη ότι είχε ερμηνεύσει σωστά τις προθέσεις του παππού της. Τι άλλο
θα μπορούσε να έχει σκεφτεί; Το αριστούργημα που εξέταζε ήταν ένας
καμβάς ύψους ενάμισι περίπου μέτρου. Η παράδοξη σκηνή που είχε
ζωγραφίσει ο Ντα Βίντσι απεικόνιζε την Παρθένο Μαρία καθισμένη σε
μια μάλλον παράξενη στάση κρατώντας τον Ιησού βρέφος. Μαζί με τον
Ιωάννη το Βαπτιστή και τον άγγελο Ουριήλ βρίσκονταν πάνω σε μια
επικίνδυνη προεξοχή βράχων.
Όταν η Σοφί ήταν κοριτσάκι καμία επίσκεψη στη Μόνα Λίζα δεν
ολοκληρωνόταν χωρίς να τη σύρει ο παππούς της στην άλλη άκρη της
αίθουσας για να δει αυτό το δεύτερο πίνακα. Παππού, εδώ είμαι! Όμως δε
βλέπω κάτι! Πίσω της μπορούσε να ακούσει το φύλακα να προσπαθεί να
καλέσει στον ασύρματο ενισχύσεις.
Σκέψου! Έφερε στο μυαλό της το μήνυμα που είχε γραφτεί βιαστικά
στο προστατευτικό πλεξιγκλάς μπροστά από τη Μόνα Λίζα. Τόσο
σκοτεινή η ραδιουργία των αντρών.
Ο πίνακας που έβλεπε μπροστά της δε διέθετε προστατευτικό
διαχωριστικό πάνω στο οποίο θα μπορούσε να την περιμένει κάποιο
άλλο μήνυμα και η Σοφί ήξερε ότι ο παππούς της σε καμία περίπτωση δε
θα βανδάλιζε αυτό το αριστούργημα γράφοντας πάνω του. Το σκέφτηκε
λίγο καλύτερα. Τουλάχιστον όχι στην μπροστινή πλευρά. Τα μάτια της
υψώθηκαν αυθόρμητα προς τα πάνω, ακολουθώντας τα μακριά καλώδια
που κρέμονταν από την οροφή για να κρατάνε τον πίνακα. Μήπως αυτή
είναι η απάντηση;
Αρπάζοντας την αριστερή πλευρά της ξύλινης σκαλιστής κορνίζας,
την τράβηξε προς το μέρος της. Ο πίνακας ήταν μεγάλος και η ξύλινη
αρματούρα πάνω στην οποία ήταν απλωμένος ο μουσαμάς καμπύλωσε
τη στιγμή που απομάκρυνε το κάδρο από τον τοίχο. Η Σοφί πέρασε το
κεφάλι και τους ώμους της από πίσω και σήκωσε το φακό για να
ερευνήσει και αυτή την πλευρά. Χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα μόνο για
να συνειδητοποιήσει ότι το ένστικτο της είχε λαθέψει. Η πίσω πλευρά του

πίνακα ήταν τελείως άδεια. Δεν υπήρχε κανένα φωσφορίζον κείμενο εδώ,
μόνο η κατάστικτη ανάποδη πλευρά ενός παμπάλαιου μουσαμά και...
Μισό λεπτό!
Το βλέμμα της Σοφί τράβηξε μια λάμψη από αστραφτερό μέταλλο
που κανονικά δεν είχε καμία θέση εκεί, κοντά στην κάτω πλευρά της
ξύλινης αρματούρας του κάδρου. Το αντικείμενο ήταν μικρό, σφηνωμένο
στο κενό ανάμεσα στο μουσαμά και στην κορνίζα. Μια γυαλιστερή
χρυσαφένια αλυσίδα κρεμόταν από αυτό. Εμβρόντητη, η Σοφί
διαπίστωσε ότι στην αλυσίδα ήταν περασμένο ένα γνώριμο χρυσό κλειδί.
Το φαρδύ σκαλιστό κεφάλι είχε σχήμα σταυρού και έφερε μια εγχάρακτη
σφραγίδα που εκείνη είχε δει για πρώτη φορά όταν ήταν εννέα ετών: το
άνθος του κρίνου με τα αρχικά P.S.
Εκείνη τη στιγμή η κοπέλα αισθάνθηκε το φάντασμα του παππού
της να ψιθυρίζει στο αφτί της:
«Όταν έρθει η ώρα, το κλειδί θα γίνει δικό σου».
Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό της καθώς συνειδητοποιούσε ότι,
ακόμα και νεκρός, είχε κρατήσει την υπόσχεση του.
«Το κλειδί αυτό ανοίγει ένα κουτί», άκουσε τη φωνή του να της λέει.
«Ένα κουτί μέσα στο οποίο φυλάω πολλά μυστικά».
Η Σοφί συνειδητοποιούσε πλέον ότι όλοι αυτοί οι γρίφοι τους
οποίους είχε κληθεί να λύσει αυτό το βράδυ είχαν στόχο να την
οδηγήσουν σε αυτό το κλειδί. Ο παππούς της το είχε πάνω του όταν του
επιτέθηκε ο δολοφόνος. Επειδή δεν ήθελε να πέσει στα χέρια της
αστυνομίας, το έκρυψε πίσω από αυτό τον πίνακα. Ύστερα οργάνωσε ένα
κυνήγι θησαυρού με ιδιοφυείς γρίφους, προκειμένου να σιγουρευτεί ότι
μόνο η εγγονή του θα το έβρισκε.
«Au secours!» ακούστηκε η φωνή του φύλακα να καλεί σε βοήθεια.
Η Σοφί άρπαξε το κλειδί πίσω από το κάδρο και το έχωσε βαθιά
στην τσέπη της μαζί με τον υπεριώδη φακό. Ρίχνοντας μια ματιά πίσω
από το μουσαμά, διαπίστωσε ότι ο φύλακας συνέχιζε τις απελπισμένες
του προσπάθειες να επικοινωνήσει με κάποιον μέσω του ασυρμάτου.
Οπισθοχωρούσε αργά προς την είσοδο κρατώντας το όπλο του
στραμμένο σταθερά πάνω στον Λάνγκντον.
«Au secours!» φώναξε ξανά ο φύλακας στον ασύρματο. Παράσιτα.

Δεν έχει σήμα, συνειδητοποίησε η Σοφί, που θυμήθηκε ξαφνικά ότι
οι τουρίστες που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν σε αυτή την
αίθουσα τα κινητά τους για να μιλήσουν με τους δικούς τους και να
καυχηθούν που βρίσκονταν μπροστά στη Μόνα Λίζα αντιμετώπιζαν τα
ίδια προβλήματα και γρήγορα απογοητεύονταν και τα παρατούσαν. Η
πρόσθετη καλωδίωση των συστημάτων ασφαλείας στους τοίχους αυτού
του περιπτέρου ουσιαστικά απέκλειε την πιθανότητα να συνδεθείς με
κάποιο δίκτυο, εκτός κι αν έβγαινες στο διάδρομο.
Ο φύλακας είχε αρχίσει τώρα να κινείται πιο γρήγορα προς την
είσοδο και η Σοφί ήξερε ότι έπρεπε να δράσει αμέσως. Κοιτάζοντας το
μεγάλο πίνακα πίσω από τον οποίο ήταν εν μέρει κρυμμένη, η κοπέλα
συνειδητοποίησε ότι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ήταν εκεί για να βοηθήσει
για δεύτερη φορά αυτό το βράδυ.
Λίγα μέτρα ακόμα, σκέφτηκε ο Γκρουάρ, κρατώντας το όπλο του
στραμμένο πάνω στον Λάνγκντον.
«Arretez! Ouje la detruis!» αντήχησε η φωνή της γυναίκας από την
άλλη άκρη του δωματίου.
Ο Γκρουάρ κοίταξε προς το μέρος της και πάγωσε στη θέση του.
«Man dieu, non!» Μέσα στην κοκκινωπή θολούρα μπορούσε να
διακρίνει ότι η γυναίκα είχε καταφέρει να απαγκιστρώσει τον πίνακα
από τα καλώδια από τα οποία κρεμόταν και τον κρατούσε μπροστά της
σαν ασπίδα, στηρίζοντας τον στο πάτωμα. Με ύψος ενάμισι μέτρο, το
αριστούργημα του Ντα Βίντσι κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το σώμα της.
Η πρώτη σκέψη του φύλακα ήταν γιατί δεν είχε τεθεί σε λειτουργία
ο συναγερμός όταν ο πίνακας αποσπάστηκε από τα καλώδια, όμως
θυμήθηκε πως οι αισθητήρες δεν είχαν τεθεί ξανά σε λειτουργία μετά τα
γεγονότα αυτής της βραδιάς. Τι πάει να κάνει! Όταν κατάλαβε, το αίμα
του πάγωσε. Ο μουσαμάς είχε αρχίσει να φουσκώνει στη μέση και τα
αχνά περιγράμματα της Παρθένου Μαρίας, του μικρού Ιησού και του
Ιωάννη του Βαπτιστή είχαν αρχίσει να παραμορφώνονται.
«Νοn!» ούρλιαξε ο Γκρουάρ, σχεδόν παράλυτος από τη φρίκη που
τον είχε καταλάβει βλέποντας το αριστούργημα του Ντα Βίντσι να
τεντώνεται επικίνδυνα.
Η γυναίκα πίεζε από πίσω το μουσαμά με το γόνατο της.

«ΝΟΝ!» Ο φύλακας γύρισε προς το μέρος της σημαδεύοντας τη με
το όπλο του, όμως αμέσως κατάλαβε ότι η απειλή του δεν είχε κανένα
νόημα. Ο καμβάς ήταν υφασμάτινος, όμως δεν υπήρχε περίπτωση να τον
διαπεράσει καμία σφαίρα... Μια πανοπλία αξίας έξι εκατομμυρίων
δολαρίων... Δεν μπορώ να πυροβολήσω έναν Ντα Βίντσι!
«Αφήστε κάτω το όπλο και τον ασύρματο σας», του είπε με
απόλυτα ψύχραιμη φωνή η γυναίκα στα γαλλικά, «ειδάλλως θα δείτε το
γόνατο μου να περνάει μέσα από αυτόν εδώ τον πίνακα. Νομίζω ότι
ξέρετε πώς θα αισθανόταν για αυτό ο παππούς μου...»
Ο Γκρουάρ ένιωσε να ζαλίζεται. «Σας παρακαλώ... όχι. Αυτός ο
πίνακας είναι η Μαντόνα των Βράχων» Άφησε κάτω το όπλο και τον
ασύρματο του και σήκωσε τα χέρια του ψηλά.
«Σας ευχαριστώ», είπε η γυναίκα. «Και τώρα κάντε ακριβώς ό,τι σας
λέω, και όλα θα πάνε μια χαρά».
Ελάχιστα λεπτά αργότερα, με την καρδιά του να χτυπάει σαν
τρελή, ο Λάνγκντον κατέβαινε τρέχοντας μαζί με τη Σοφί τη σκάλα
κίνδυνου που οδηγούσε στο ισόγειο. Κανείς τους δεν είχε πει λέξη από
την ώρα που άφησαν πίσω τους το φύλακα ξαπλωμένο στο δάπεδο του
Περιπτέρου των Κρατών, να τρέμει ολόκληρος από το σοκ.
Ο Λάνγκντον κρατούσε σφιχτά το όπλο του φρουρού στην παλάμη
του και δεν έβλεπε την ώρα να το ξεφορτωθεί. Το όπλο του φαινόταν
βαρύ και επικίνδυνα ξένο.
Την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια δυο δυο ο Ρόμπερτ δεν
μπορούσε να μην αναρωτηθεί αν η Σοφί είχε συναίσθηση του πόσο
πολύτιμος ήταν ο πίνακας που παραλίγο να καταστρέψει. Η επιλογή της
από καλλιτεχνική άποψη ήταν ανατριχιαστικά ταιριαστή με την όλη
περιπέτεια αυτής της βραδιάς. Το αριστούργημα του Ντα Βίντσι που είχε
αρπάξει στα χέρια της, όπως και η Μόνα Λίζα, ήταν πασίγνωστο στους
ιστορικούς της τέχνης για την πληθώρα των παγανιστικών συμβολισμών
που έκρυβε.
«Διάλεξες πολύτιμο όμηρο», της είπε καθώς έτρεχαν.
«Η Μαντόνα των Βράχων», απάντησε εκείνη.

«Όμως δεν ήταν δική μου επιλογή, ο παππούς μου τον διάλεξε. Μου
άφησε ένα μικρό ενθύμιο πίσω από τον πίνακα». Ο Λάνγκντον της έριξε
μια έκπληκτη ματιά.
«Τι πράγμα; Μα πώς ήξερες σε ποιον πίνακα να ψάξεις; Γιατί τη
Μαντόνα των Βράχων;»
«Θυμήσου το μήνυμα πάνω στο πλεξιγκλάς: So dark the con of
man». Η κοπέλα έσκασε ένα θριαμβευτικό χαμόγελο.
«Οι δυο πρώτοι αναγραμματισμοί μου ξέφυγαν, Ρόμπερτ. Δε θα
επέτρεπα να συμβεί το ίδιο και τρίτη φορά». *
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«ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ!» ψέλλισε η αδελφή Σαντρίν κρατώντας το
ακουστικό του τηλεφώνου καθισμένη στο δωμάτιο της μέσα στην
Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου. Άφηνε μήνυμα σε έναν αυτόματο
τηλεφωνητή.
«Σας παρακαλώ, απαντήστε! Είναι όλοι νεκροί!»
Τα τρία πρώτα τηλεφωνήματα που είχε κάνει σχηματίζοντας τους
αριθμούς που είχε βρει μέσα στο φάκελο είχαν τρομακτικά
αποτελέσματα. Στο πρώτο τηλέφωνο απάντησε μια χήρα σε κατάσταση
υστερίας, στο δεύτερο ένας επιθεωρητής της αστυνομίας που συνέχιζε
μέχρι αργά την έρευνα στο χώρο της δολοφονίας και στο τρίτο ένας
ιερέας ο οποίος προσπαθούσε να παρηγορήσει τους συγγενείς που είχαν
χάσει τόσο απρόσμενα και βίαια τον άνθρωπο τους. Και οι τρεις άντρες
που έπρεπε κανονικά να απαντήσουν ήταν νεκροί. Και τώρα που η
αδελφή Σαντρίν είχε σχηματίσει τον τέταρτο και τελευταίο αριθμό, τον
αριθμό που δεν έπρεπε να καλέσει παρά μόνο στην περίπτωση που δεν
ήταν δυνατόν να επικοινωνήσει με τους άλλους τρεις, απάντησε ο
αυτόματος τηλεφωνητής.
Η φράση So dark the con of man είναι αναγραμματισμός του τίτλου του πίνακα στα
αγγλικά: Madonna of the Rocks. (Σ.τ.Μ.)

*

Στο μαγνητοφωνημένο μήνυμα δεν αναφερόταν κάποιο όνομα,
απλώς ζητούσαν από αυτόν που είχε καλέσει να αφήσει κάποιο μήνυμα.
«Η πλάκα του δαπέδου έσπασε!» είπε ταραγμένη η καλόγρια.
«Οι άλλοι τρεις είναι νεκροί!»
Η αδελφή Σαντρίν δεν ήξερε την ταυτότητα των τεσσάρων αντρών
που προστάτευε, όμως οι προσωπικοί τηλεφωνικοί αριθμοί που κρατούσε
φυλαγμένους κάτω από το κρεβάτι της έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σε
μία και μόνο περίπτωση.
«Αν η συγκεκριμένη πλάκα του δαπέδου σπάσει ποτέ», της είχε πει
ο απρόσωπος αγγελιοφόρος, «αυτό θα σημαίνει ότι τα ανώτατα κλιμάκια
έχουν δεχτεί επίθεση, ότι κάποιος από εμάς έχει δεχτεί απειλές θανάτου
και έχει αναγκαστεί να πει ένα απελπισμένο ψέμα. Κάλεσε τους
αριθμούς και προειδοποίησε τους άλλους. Μη μας απογοητέψεις».
Επρόκειτο για ένα αθόρυβο σήμα συναγερμού, τόσο απλό αλλά
τόσο αποτελεσματικό... Το σχέδιο την είχε αφήσει έκπληκτη όταν το είχε
ακούσει για πρώτη φορά. Αν η ταυτότητα ενός αδελφού γινόταν γνωστή
στον εχθρό, θα έλεγε ένα ψέμα το οποίο θα ενεργοποιούσε ένα
μηχανισμό για να ειδοποιηθούν οι υπόλοιποι. Αυτό το βράδυ όμως
αποδεικνυόταν ότι είχαν διαρρεύσει οι ταυτότητες περισσότερων του
ενός.
«Σας παρακαλώ, απαντήστε», ψιθύρισε έντρομη. «Πού είστε;»
«Κλείσε το τηλέφωνο», ακούστηκε μια μπάσα φωνή από το
κατώφλι του δωματίου.
Πανικόβλητη, η αδελφή Σαντρίν στράφηκε προς τα εκεί και είδε το
θηριώδη μοναχό. Στο χέρι του έσφιγγε το βαρύ σιδερένιο μανουάλι.
Τρέμοντας, ακούμπησε το ακουστικό στη θέση του.
«Είναι νεκροί», είπε ο μοναχός.
«Και οι τέσσερις. Μου έπαιξαν άσχημο παιχνίδι. Πες μου πού
βρίσκεται ο σφηνόλιθος».
«Δεν ξέρω!» είπε με κάθε ειλικρίνεια η αδελφή Σαντρίν.
«Το μυστικό αυτό φυλάσσεται από άλλους». Άλλους που τώρα είναι
νεκροί!

Ο άντρας προχώρησε προς το μέρος της, με τα χλομά του δάχτυλα
να κλείνουν σαν τανάλιες γύρω από τη σιδερένια βάση.
«Είσαι καλόγρια κι όμως υπηρετείς αυτούς;»
«Ένα ήταν το αληθινό μήνυμα που έστειλε στον κόσμο ο Ιησούς»,
είπε περήφανα η αδελφή Σαντρίν, αψηφώντας τον κίνδυνο.
«Και δε διακρίνω αυτό το μήνυμα στο Opus Dei».
Στα μάτια του μοναχού εμφανίστηκε μια παράξενη λάμψη, σαν να
είχε γίνει ξαφνικά μια έκρηξη μέσα του. Όρμησε πάνω της κατεβάζοντας
με δύναμη το μανουάλι σαν να ήταν ρόπαλο. Τη στιγμή που η αδελφή
Σαντρίν σωριάστηκε στο πάτωμα το μυαλό της κατακλύστηκε από
αφόρητα οδυνηρές σκέψεις. Και οι τέσσερις είναι νεκροί. Η πολύτιμη
αλήθεια χάθηκε για πάντα.
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Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ που άρχισε να χτυπάει στο δυτικό άκρο της
Πτέρυγας Ντενόν σκόρπισε τα περιστέρια που κούρνιαζαν λίγο πιο πέρα,
στους Κήπους του Κεραμεικού, την ώρα που ο Λάνγκντον και η Νεβό
όρμησαν έξω από το μουσείο, στη γαλήνια νύχτα του σκοτεινού
Παρισιού. Την ώρα που διέσχιζαν τρέχοντας την πλατεία για να φτάσουν
στο αυτοκίνητο της Σοφί ο Ρόμπερτ άκουσε τις σειρήνες των περιπολικών
της αστυνομίας να ουρλιάζουν κάπου στο βάθος.
«Να το», είπε η κοπέλα, δείχνοντας του ένα κόκκινο διθέσιο που
περίμενε παρκαρισμένο στην πλατεία.
Δεν μπορεί, πλάκα μου κάνει. Το αυτοκίνητο ήταν με διαφορά το
μικρότερο που είχε δει ποτέ του ο Λάνγκντον.
«Είναι Smart», είπε η Σοφί. «Καίει ένα λίτρο στα εκατό χιλιόμετρα».
Ο Αμερικανός δεν είχε προλάβει καλά καλά να καθίσει στη θέση
του συνοδηγού, όταν η Σοφί ξεκίνησε σπινιάροντας, καβάλησε ένα
πεζοδρόμιο και πέρασε σε μια διαχωριστική νησίδα γεμάτη χαλίκι. Ο
Λάνγκντον γραπώθηκε από το ταμπλό τη στιγμή που το αυτοκίνητο

περνούσε σαν σφαίρα πάνω από ένα δεύτερο πεζοδρόμιο και
προσγειωνόταν με ένα απότομο τράνταγμα στη στρογγυλή Πλατεία του
Καρουσέλ.
Προς στιγμήν η κοπέλα φάνηκε να εξετάζει σοβαρά την επιλογή να
κόψει δρόμο περνώντας μέσα από την πλατεία, πάνω από το φράχτη από
θάμνους και το μεγάλο κυκλικό παρτέρι με το γρασίδι στο κέντρο.
«Όχι!» φώναξε ο Λάνγκντον, γνωρίζοντας ότι οι θάμνοι γύρω από
την Πλατεία του Καρουσέλ υπήρχαν για να κρύβουν το επικίνδυνο
χάσμα που ανοιγόταν στο κέντρο, την Ανεστραμμένη Πυραμίδα, το
φωταγωγό σε σχήμα ανάποδης πυραμίδας που είχε δει νωρίτερα μέσα
από το μουσείο.
Το χάσμα ήταν αρκετά μεγάλο για να καταπιεί στην κυριολεξία το
αυτοκινητάκι τους. Ευτυχώς, η Σοφί επέλεξε τελικά τη συμβατική
διαδρομή. Έκοψε το τιμόνι απότομα δεξιά, διαγράφοντας κανονικά τον
κύκλο της πλατείας μέχρι την έξοδο, και αμέσως μετά έστριψε αριστερά,
βγαίνοντας στη λωρίδα που οδηγούσε προς τα βόρεια, και επιτάχυνε με
κατεύθυνση την οδό Ριβολί. Οι χαρακτηριστικές σειρήνες των
περιπολικών της αστυνομίας ούρλιαζαν πίσω τους και ο Λάνγκντον
μπορούσε πλέον να διακρίνει τα φώτα τους στον πλαϊνό καθρέφτη. Ο
κινητήρας του Smart άρχισε να βρυχάται διαμαρτυρόμενος που η Σοφί
τον πίεζε να απομακρυνθούν γρηγορότερα από το Λούβρο.
Πενήντα μέτρα πιο κάτω άναψε κόκκινο στους σηματοδότες που
έβγαζαν στην οδό Ριβολί. Η κοπέλα βλαστήμησε χαμηλόφωνα και
συνέχισε να κινείται με αμείωτη ταχύτητα.
Ο Λάνγκντον ένιωσε όλους τους μυς του να σφίγγονται από την
ένταση.
«Σοφί;» Κόβοντας ελάχιστα ταχύτητα τη στιγμή που έφτασαν στη
διασταύρωση, η κοπέλα έπαιξε λίγο τους προβολείς της και έριξε μια
κλεφτή ματιά και προς τις δύο κατευθύνσεις προτού σανιδώσει το γκάζι
ξανά και κόψει απότομα το τιμόνι αριστερά στην έρημη διασταύρωση για
να βγει στην οδό Ριβολί. Επιτάχυνε με κατεύθυνση προς τα δυτικά για τα
επόμενα οχτακόσια μέτρα κι έπειτα έστριψε δεξιά, βγαίνοντας σε μια
φαρδιά κυκλική πλατεία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το κόκκινο
αυτοκίνητο ξεχυνόταν στην απέναντι πλευρά, παίρνοντας τη λεωφόρο
των Ηλυσίων Πεδίων.

Τη στιγμή που βγήκαν πάλι σε ευθεία ο Λάνγκντον στράφηκε πάνω
στο κάθισμα του, τέντωσε το λαιμό του και κοίταξε από το πίσω
παράθυρο προς την κατεύθυνση του Λούβρου.
Η αστυνομία δε φαινόταν να τους καταδιώκει. Τα μπλε φώτα των
περιπολικών έμοιαζαν να συγκεντρώνονται έξω από το μουσείο. Με τους
σφυγμούς του να πέφτουν επιτέλους, ο Ρόμπερτ ξαναγύρισε μπροστά.
«Ενδιαφέρουσα διαδρομή».
Η Σοφί δε φάνηκε να τον ακούει. Τα μάτια της παρέμεναν
καρφωμένα ευθεία μπροστά, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Με
μήκος που πλησίαζε τα τέσσερα χιλιόμετρα, η λεωφόρος φιλοξενούσε τις
εκλεκτότερες βιτρίνες της πόλης, γιʹ αυτό οι επισκέπτες συχνά την
ονόμαζαν «Πέμπτη Λεωφόρο του Παρισιού». Η Αμερικανική Πρεσβεία
απείχε μόλις δύο χιλιόμετρα.
Ο Λάνγκντον χαλάρωσε κάπως στο κάθισμα του.
Sο dark the con of man.
Η ευστροφία της Σοφί ήταν εντυπωσιακή.
Madonna of the Rocks.
Η κοπέλα είχε αναφέρει ότι o Σονιέρ της άφησε κάτι πίσω από τον
πίνακα. Ένα τελευταίο μήνυμα;
Ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε παρά να θαυμάσει την εξαίρετη κρυψώνα
που είχε διαλέξει ο έφορος. Η Μαντόνα των Βράχων ήταν ένας ακόμα
δυνατός κρίκος στην αποψινή αλυσίδα των αλληλένδετων συμβολισμών.
Απʹ ό,τι φαινόταν, ο Σονιέρ δεν έχανε ευκαιρία να εκδηλώσει την
αδυναμία που έτρεφε για την πιο σκοτεινή και ανατρεπτική πλευρά του
Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Η αρχική παραγγελία για τη Μαντόνα των Βράχων είχε δοθεί στον
Ντα Βίντσι από μια οργάνωση γνωστή ως Αδελφότητα της Αμώμου
Συλλήψεως, η οποία χρειαζόταν έναν πίνακα ως κεντρικό θέμα ενός
τρίπτυχου που θα τοποθετούνταν στην Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου
στο Μιλάνο.
Οι καλόγριες έδωσαν συγκεκριμένες διαστάσεις στον Λεονάρντο,
καθώς και το θέμα που επιθυμούσαν να έχει το έργο: η Παρθένος Μαρία,
ο Ιησούς βρέφος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βρέφος και ο άγγελος Ουριήλ να

βρίσκουν καταφύγιο σε μια σπηλιά. Παρότι ο Ντα Βίντσι έκανε αυτό που
του ζήτησαν, όταν παρέδωσε το έργο, η ομάδα το υποδέχτηκε με φρίκη. Ο
καλλιτέχνης είχε γεμίσει τον πίνακα με αντισυμβατικές και προκλητικές
λεπτομέρειες.
Το έργο απεικόνιζε την Παρθένο Μαρία ντυμένη με γαλάζιο
μανδύα και καθισμένη με το χέρι της περασμένο γύρω από ένα μωρό,
που λογικά ήταν ο Ιησούς. Απέναντι από τη Μαρία καθόταν ο Ουριήλ
κρατώντας επίσης ένα μωρό, που λογικά ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το
παράδοξο όμως ήταν ότι, αντί για το συνηθισμένο σενάριο σύμφωνα με
το οποίο ο Ιησούς ευλογεί τον Ιωάννη, στον πίνακα του Ντα Βίντσι ήταν ο
Ιωάννης εκείνος που ευλογούσε τον Ιησού, ο οποίος υποτασσόταν στην
εξουσία του! Ακόμα πιο περίεργο ήταν ότι η Μαρία είχε σηκωμένο το ένα
της χέρι ψηλά πάνω από το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή, σε μια
σαφώς απειλητική χειρονομία τα δάχτυλα της θύμιζαν νύχια αετού που
κρατούσαν ένα αόρατο κεφάλι.
Τέλος ‐η πιο εμφανής και τρομακτική εικόνα‐, ακριβώς κάτω από τα
κυρτωμένα δάχτυλα της Μαρίας ο Ουριήλ έκανε με την κόψη της
παλάμης του μια απότομη κίνηση σαν να έκοβε το λαιμό του αόρατου
κεφαλιού που κρατούσε στα γαμψά δάχτυλα της η Μαρία.
Οι φοιτητές του Λάνγκντον έβρισκαν ιδιαίτερα διασκεδαστική μία
ακόμα λεπτομέρεια: Ο Ντα Βίντσι, προκειμένου να εξευμενίσει την
αδελφότητα, ζωγράφισε μια δεύτερη, «λογοκριμένη» εκδοχή της
Μαντόνας των Βράχων, όπου όλες οι μορφές είχαν πιο ορθόδοξες
στάσεις. *
Σήμερα η δεύτερη αυτή εκδοχή, που πήρε τον τίτλο Παρθένος των
Βράχων, φιλοξενούνταν στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο. Ο
Αμερικανός καθηγητής, πάντως, προτιμούσε το πιο ανατρεπτικό
πρωτότυπο έργο.
«Ο πίνακας... Τι υπήρχε πίσω του;» ρώτησε ενώ η Σοφί συνέχιζε να
οδηγεί με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
Τα μάτια της δεν άφησαν το δρόμο.
Σύμφωνα με ορισμένους ιστορικούς της τέχνης, το δεύτερο αυτό έργο έγινε σε
συνεργασία με τους αδελφούς Ντε Πρέντις, Μιλανέζους ζωγράφους. (Σ.τ.Μ.)

*

«Θα σου δείξω μόλις φτάσουμε ασφαλείς στην πρεσβεία».
«Θα μου δείξεις;» έκανε έκπληκτος ο Λάνγκντον.
«Σου άφησε κάποιο αντικείμενο;»
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά κάνοντας μια κοφτή κίνηση του
κεφαλιού.
«Με χαραγμένα πάνω του τα αρχικά P.S. και ένα άνθος κρίνου».
Ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε να πιστέψει στα αφτιά του. Θα τα
καταφέρουμε, σκέφτηκε η Σοφί τη στιγμή που έκοβε το τιμόνι του Smart
δεξιά, στρίβοντας απότομα στη γωνία του πολυτελούς Ξενοδοχείου
Κριγιόν και περνώντας στη δεντρόφυτη διπλωματική συνοικία του
Παρισιού.
Η πρεσβεία απείχε λιγότερο από ενάμισι χιλιόμετρο τώρα.
Επιτέλους, αισθανόταν ότι μπορούσε να αναπνεύσει φυσιολογικά και
πάλι.
Ενώ οδηγούσε το μυαλό της παρέμενε καρφωμένο στο κλειδί που
βρισκόταν στην τσέπη της. Την είχαν κατακλύσει για άλλη μια φορά οι
αναμνήσεις της από την πρώτη φορά που είχε δει, πολλά χρόνια πριν, το
χρυσό κεφάλι σε σχήμα ισοσκελούς σταυρού, το τριγωνικό σώμα του με
τις εγκοπές, το εγχάρακτο άνθος του κρίνου και τα αρχικά P.S.
Παρότι δεν είχε απασχολήσει καθόλου το μυαλό της όλα αυτά τα
χρόνια, η δουλειά της στις υπηρεσίες πληροφοριών την είχε διδάξει
πολλά σε θέματα ασφάλειας, γιʹ αυτό η ασυνήθιστη μορφή του κλειδιού
δεν της φαινόταν πλέον τόσο περίεργη.
Διαφοροποιημένη μήτρα τρυπημένη με λέιζερ. Αδύνατον να
αντιγραφεί. Αντί για τα κλασικά «δόντια» που μετακινούσαν τους πίρους
της κλειδαριάς, η πολύπλοκη σειρά των εξαγωνικών εγκοπών που είχαν
γίνει πάνω στο κλειδί με λέιζερ εξετάζονταν από ένα ηλεκτρονικό μάτι,
κι αν διαπιστωνόταν ότι αυτές βρίσκονταν στις σωστές αποστάσεις και
ότι είχαν την κατάλληλη διάταξη, τότε άνοιγε η κλειδαριά.
Η Σοφί δεν μπορούσε να φανταστεί καν τι είδους κλειδαριά άνοιγε
ένα τέτοιο κλειδί, όμως είχε την αίσθηση ότι ο Ρόμπερτ θα μπορούσε να
της πει. Στο κάτω κάτω, της είχε περιγράψει τα εγχάρακτα σύμβολα που
υπήρχαν πάνω στο κλειδί χωρίς να το έχει δει ποτέ. Ο σταυρός στην

κορυφή έδειχνε ότι αυτό ανήκε σε κάποιου είδους χριστιανική οργάνωση,
όμως η ίδια δε γνώριζε καμία εκκλησία που να χρησιμοποιούσε κλειδιά
διαφοροποιημένης μήτρας χαραγμένα με λέιζερ. Εξάλλου ο παππούς
μου δεν ήταν χριστιανός...
Η Σοφί το ήξερε αυτό γιατί είχε δει τις αποδείξεις με τα ίδια της τα
μάτια δέκα χρόνια πριν. Η ειρωνεία της τύχης ήταν ότι ένα άλλο κλειδί,
πολύ πιο συνηθισμένο από αυτό που είχε περιέλθει με τόσο περίεργο
τρόπο στην κατοχή της, της είχε αποκαλύψει την αλήθεια για τον
παππού της.
Ήταν απόγευμα όταν προσγειώθηκε στο Αεροδρόμιο Ντε Γκολ, και
μάλιστα ένα ιδιαίτερα ζεστό απόγευμα. Είχε πάρει ένα ταξί για να πάει
στο σπίτι. ο παππούς θα εκπλαγεί τόσο πολύ όταν με δει ξαφνικά
μπροστά του, σκεφτόταν. Έχοντας επιστρέψει από το πανεπιστήμιο όπου
φοιτούσε στη Βρετανία για τις ανοιξιάτικες διακοπές λίγες ημέρες
νωρίτερα απʹ ό,τι αναμενόταν, η κοπέλα ανυπομονούσε να τον δει και να
του μιλήσει για τις μεθόδους κρυπτογράφησης που μελετούσε.
Όταν όμως έφτασε στο σπίτι τους στο Παρίσι, ο παππούς της δεν
ήταν εκεί. Απογοητεύτηκε, αλλά ήξερε ότι εκείνος δεν την περίμενε να
γυρίσει τόσο νωρίς και πιθανότατα θα βρισκόταν ακόμα στη δουλειά του,
στο Λούβρο. Ναι, αλλά είναι Σάββατο απόγευμα, συνειδητοποίησε
αμέσως μετά.
Σπάνια εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα. Τα Σαββατοκύριακα
συνήθως... Χαμογελώντας πλατιά, έτρεξε στο γκαράζ. Πράγματι, το
αυτοκίνητο του έλειπε.
Ήταν Σάββατο. Ο Ζακ Σονιέρ απεχθανόταν την οδήγηση μέσα
στην πόλη και είχε αγοράσει το αυτοκίνητο αποκλειστικά για ένα σκοπό:
για να πηγαίνει στον εξοχικό του πύργο στη Νορμανδία, βόρεια του
Παρισιού.
Η Σοφί, έχοντας περάσει μήνες στο ασφυκτικό και πολύβουο
Λονδίνο, ανυπομονούσε να απολαύσει τα αρώματα της φύσης και να
αρχίσει τις διακοπές της αμέσως. Δεν είχε νυχτώσει ακόμα, κι έτσι
αποφάσισε να ξεκινήσει αμέσως για να του κάνει έκπληξη. Δανείστηκε
το αυτοκίνητο ενός φίλου και οδήγησε με κατεύθυνση προς το βορρά,
ανεβαίνοντας προσεκτικά τους λουσμένους στο φως του φεγγαριού
φιδογυριστούς δρόμους που διέσχιζαν τους λόφους κοντά στο Κρεϊγί.

Λίγο μετά τις δέκα βρισκόταν επιτέλους στο μακρύ ιδιωτικό
δρομάκι που οδηγούσε στο ησυχαστήριο του παππού της. Ο δρόμος είχε
μήκος σχεδόν δύο χιλιόμετρα και μόνο όταν είχε φτάσει στα μισά του
μπόρεσε να διακρίνει το σπίτι ανάμεσα από τα δέντρα, έναν τεράστιο
παλιό πέτρινο πύργο χτισμένο μέσα στο δάσος στην πλαγιά ενός λόφου.
Η Σοφί μάλλον περίμενε να βρει τον παππού της να κοιμάται
τέτοια ώρα, γιʹ αυτό χάρηκε ιδιαίτερα όταν είδε ότι στο σπίτι τα φώτα
ήταν ακόμα αναμμένα. Η χαρά της μετατράπηκε σε έκπληξη όταν
έφτασε μπροστά του και βρήκε έναν πραγματικό στόλο από αυτοκίνητα
πολυτελείας παρκαρισμένα εκεί: Mercedes, BMW, Audi και μία Rolls‐
Royce. Για λίγη ώρα έμεινε σαν παράλυτη από την έκπληξη και ύστερα
ξέσπασε σε γέλια. ο παππούς μου, ο περίτρομος ερημίτης! Ο Ζακ Σονιέρ,
απʹ ό,τι φαινόταν, δεν ήταν και τόσο μεγάλος λάτρης της μοναξιάς όσο
παρίστανε.
Ήταν προφανές ότι είχε διοργανώσει κάποιο πάρτι όσο η εγγονή
του έλειπε στο πανεπιστήμιο. Κρίνοντας δε από τα αυτοκίνητα, θα
πρέπει να είχαν προσκληθεί μερικοί από τους σημαντικότερους
ανθρώπους στο Παρίσι. Λαχταρώντας να του κάνει έκπληξη, έτρεξε στην
πόρτα. Όταν όμως έφτασε εκεί, τη βρήκε κλειδωμένη. Χτύπησε με το χέρι.
Κανείς δεν απάντησε. Μπερδεμένη, έκανε το γύρο του πύργου και
δοκίμασε την πίσω πόρτα. Και αυτή ήταν κλειδωμένη. Επίσης καμία
απάντηση.
Απορημένη, στάθηκε για λίγο ακίνητη και αφουγκράστηκε. Ο
μόνος ήχος που έφτανε στα αφτιά της ήταν το μουγκρητό του ψυχρού
αέρα της Νορμανδίας καθώς σάρωνε την κοιλάδα. Καθόλου μουσική.
Καθόλου φωνές. Τίποτα. Μέσα στην απόλυτη σιγή του δάσους, η Σοφί
πήγε τρέχοντας στο πλάι του σπιτιού, σκαρφάλωσε όπως όπως πάνω σε
ένα σωρό από ξύλα και κόλλησε το πρόσωπο της στο παράθυρο του
καθιστικού. Αυτό που είδε δεν έβγαζε καθόλου νόημα.
«Δεν είναι κανείς εδώ!»
Ολόκληρος ο πρώτος όροφος έμοιαζε εγκαταλειμμένος. Μα πού
βρίσκονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Με την καρδιά της να χτυπάει σαν
τρελή από την αγωνία, όρμησε στην ξυλαποθήκη για να πάρει το
εφεδρικό κλειδί που ο παππούς της έκρυβε κάτω από το κουτί με τα
προσανάμματα. Επέστρεψε τρέχοντας στην κεντρική είσοδο και άνοιξε

την πόρτα. Με το που πάτησε στον άδειο προθάλαμο ένα κόκκινο φωτάκι
στον πίνακα ελέγχου του συστήματος ασφαλείας άρχισε να
αναβοσβήνει, προειδοποιώντας ότι αυτός που είχε μπει στο σπίτι έπρεπε
να εισαγάγει το σωστό κωδικό μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, διαφορετικά
θα χτυπούσε ο συναγερμός.
Έχει ενεργοποιήσει το συναγερμό ενώ κάνει πάρτι στο σπίτι; Η
Σοφί πληκτρολόγησε βιαστικά τον κωδικό, απενεργοποιώντας το
σύστημα. Προχωρώντας μέσα διαπίστωσε ότι ολόκληρο το ισόγειο ήταν
έρημο. Το ίδιο ίσχυε και για τον πάνω όροφο. Κατεβαίνοντας και πάλι
στο άδειο καθιστικό, έμεινε ακίνητη για λίγη ώρα, απορώντας τι θα
μπορούσε να συμβαίνει. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή άκουσε κάτι. Πνιχτές
φωνές. Έμοιαζαν να έρχονται από κάποιο σημείο από κάτω της, πράγμα
αδύνατον!
Γονάτισε, ακούμπησε το αφτί της στο πάτωμα και αφουγκράστηκε
προσεκτικά. Ναι, ο ήχος σίγουρα ερχόταν από κάτω. Οι φωνές έμοιαζαν
να τραγουδάνε ή... να ψέλνουν; Τρόμος την κατέλαβε. Σχεδόν εξίσου
ανατριχιαστικό με τις φωνές ήταν το γεγονός ότι αυτό το σπίτι δεν είχε
καν υπόγειο. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κανένα υπόγειο.
Η Σοφί κοίταξε τριγύρω, ερευνώντας το καθιστικό. Τα μάτια της
έπεσαν πάνω στο μοναδικό αντικείμενο σε ολόκληρο το σπίτι που
έμοιαζε να μη βρίσκεται στη θέση του, την αγαπημένη αντίκα του
παππού της, μια τεράστια ταπισερί από τη φημισμένη για την
κλωστοϋφαντουργία της πόλης Ομπουσόν της νότιας Γαλλίας. Συνήθως
ήταν κρεμασμένη στον ανατολικό τοίχο, δίπλα στο τζάκι, όμως αυτό το
βράδυ ήταν τραβηγμένη στο πλάι, αφήνοντας να φανεί αυτό που
βρισκόταν από πίσω της.
Η κοπέλα προχώρησε μέχρι το γυμνό ξύλινο τοίχο. Όσο πλησίαζε
της φαινόταν ότι οι ψαλμωδίες δυνάμωναν. Διστακτικά, ακούμπησε το
αφτί της στον τοίχο. Οι φωνές ακούγονταν πιο καθαρά τώρα. Σίγουρα
κάποιοι άνθρωποι έψελναν, προφέροντας μελωδικά λέξεις που η ίδια δεν
μπορούσε να καταλάβει. Υπάρχει κάποιο μυστικό δωμάτιο πίσω από τον
τοίχο! Ψηλαφίζοντας προσεκτικά τις σανίδες του, η Σοφί εντόπισε μια
εσοχή από την οποία χωρούσε να περάσει το δάχτυλο της. Ήταν
φτιαγμένη έτσι ώστε να μη φαίνεται. Μια συρόμενη πόρτα. Η καρδιά της
χτυπούσε δυνατά τη στιγμή που πέρασε το δάχτυλο της στην εσοχή και

τράβηξε την πόρτα. Εντελώς αθόρυβα, ο βαρύς τοίχος μετακινήθηκε στο
πλάι.
Πίσω από τη μυστική πόρτα επικρατούσε σκοτάδι, αλλά από
κάποιο σημείο στο βάθος αντηχούσαν φωνές. Η κοπέλα πέρασε μέσα και
βρέθηκε μπροστά σε μια σκάλα φτιαγμένη από πρόχειρα πελεκημένες
μεγάλες πέτρες που οδηγούσε προς τα κάτω. Η ίδια ερχόταν σε αυτό το
σπίτι από τότε που ήταν παιδί, κι όμως δε γνώριζε καν την ύπαρξη αυτής
της σκάλας!
Όσο πιο βαθιά μέσα στη γη κατέβαινε, ο αέρας γινόταν πιο ψυχρός
και οι ψαλμωδίες πιο ευδιάκριτες. Μπορούσε πλέον να ξεχωρίσει
αντρικές και γυναικείες φωνές. Το οπτικό της πεδίο ήταν περιορισμένο
εξαιτίας του σπειροειδούς σχήματος της σκάλας, όμως έβλεπε πλέον το
τελευταίο σκαλοπάτι και μπροστά από αυτό ένα κομμάτι του δαπέδου,
πέτρινο, φωτισμένο από την πορτοκαλιά λάμψη κάποιας φωτιάς.
Κρατώντας την αναπνοή της, η Σοφί έκανε προσεκτικά μερικά
βήματα ακόμα και χαμήλωσε το σώμα της για να δει. Χρειάστηκε αρκετά
δευτερόλεπτα για να χωνέψει αυτό που αντίκρισε.
Το δωμάτιο ήταν ένα σπήλαιο, ένας χώρος με τραχιούς τοίχους που
έμοιαζαν να έχουν πελεκηθεί στο γρανίτη της πλαγιάς του λόφου. Το
μόνο φως που υπήρχε προερχόταν από μερικούς δαυλούς στερεωμένους
πάνω στους τοίχους. Στη λάμψη της φλόγας τους είδε περίπου τριάντα
άτομα να στέκονται σε κύκλο στο κέντρο του δωματίου. Ονειρεύομαι,
είπε στον εαυτό της η κοπέλα. Ένα όνειρο, τι άλλο θα μπορούσε να είναι;
Όλοι όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα
τους με μάσκες. Οι γυναίκες φορούσαν λευκά αραχνούφαντα φορέματα
και χρυσαφένια σανδάλια. Οι μάσκες τους ήταν λευκές και στα χέρια
τους κρατούσαν χρυσαφένιες σφαίρες. Οι άντρες φορούσαν μακριούς
μαύρους μανδύες και οι μάσκες τους ήταν μαύρες, θύμιζαν πιόνια σε ένα
γιγαντιαίο σκάκι. Όλα τα μέλη του κύκλου ταλαντεύονταν μπρος πίσω
και έψελναν δεήσεις σε κάτι που βρισκόταν στο πάτωμα μπροστά τους,
κάτι που η ίδια δεν μπορούσε να δει. Οι ψαλμοί άρχισαν να δυναμώνουν
και ο ρυθμός τους επιταχύνθηκε. Ο ήχος είχε γίνει εκκωφαντικός τώρα,
όλο και πιο ραγδαίος και καταιγιστικός. Οι συμμετέχοντες έκαναν ένα
βήμα προς το κέντρο του κύκλου και γονάτισαν. Εκείνη τη στιγμή η Σοφί

κατάφερε να διακρίνει επιτέλους τι ήταν αυτό στο οποίο όλοι αυτοί οι
άνθρωποι ανέπεμπαν δεήσεις.
Οπισθοχώρησε παραπατώντας από τη φρίκη, γνωρίζοντας ότι η
εικόνα αυτή είχε χαραχτεί για πάντα στη μνήμη της. Προσπαθώντας να
καταπολεμήσει το αίσθημα ναυτίας που την είχε κυριέψει, έκανε
μεταβολή και, στηριζόμενη με τα χέρια της στον τοίχο, κατάφερε με
δυσκολία να ανέβει τη σκάλα. Έκλεισε πίσω της την πόρτα, έφυγε άρον
άρον από τον έρημο πύργο και οδήγησε μέχρι το Παρίσι κλαίγοντας
ασταμάτητα.
Το ίδιο βράδυ, νιώθοντας να έχει γίνει κομμάτια η ζωή της από την
απογοήτευση και τον πόνο της προδοσίας, μάζεψε τα πράγματα της και
έφυγε από το σπίτι της.
Πάνω στην τραπεζαρία άφησε ένα σημείωμα.
ΗΜΟΥΝ ΕΔΩ! ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ.
Δίπλα στο σημείωμα ακούμπησε το παλιό εφεδρικό κλειδί που είχε
πάρει από την ξυλαποθήκη του πύργου.
«Σοφί!» Η φωνή του Λάνγκντον διέκοψε τις σκέψεις της.
«Σταμάτα! Σταμάτα!»
Επιστρέφοντας απότομα από το παρελθόν, η Σοφί κόλλησε το πόδι
της στο φρένο, ακινητοποιώντας απότομα το αυτοκίνητο.
«Τι; Τι συνέβη;» Ο Ρόμπερτ της έδειξε κάτι στο βάθος της λεωφόρου
που ανοιγόταν μπροστά τους.
Η Σοφί ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Περίπου εκατό μέτρα πιο
κάτω η διασταύρωση ήταν μπλοκαρισμένη από δυο περιπολικά της
αστυνομίας σταματημένα πάνω στο δρόμο. Ο σκοπός τους ήταν
προφανής.
Απέκλεισαν τη λεωφόρο Γκαμψιέλ! Ο Λάνγκντον αναστέναξε
απογοητευμένος.
«Να υποθέσω ότι δε θα δούμε την πρεσβεία απόψε;»
Λίγο πιο κάτω, στο μπλόκο, οι δυο αστυνομικοί που στέκονταν
δίπλα στα περιπολικά είχαν στραφεί προς το μέρος τους και τους
παρατηρούσαν, παραξενεμένοι από τα φώτα που είχαν σταματήσει τόσο

απότομα λίγο πιο πέρα από το σημείο όπου βρίσκονταν. Εντάξει, Σοφί,
κάνε μεταβολή με αργές κινήσεις. Βάζοντας όπισθεν, έκανε ψύχραιμα
μεταβολή με τρεις ελιγμούς, γυρνώντας το κόκκινο Smart προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς απομακρυνόταν άκουσε τον ήχο από
λάστιχα που στρίγκλιζαν πίσω τους. Σε λίγο ακολούθησαν οι σειρήνες.
Βλαστημώντας, η Σοφί σανίδωσε το γκάζι.
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TO SMART της Σοφί διέσχισε σαν σφαίρα τη διπλωματική συνοικία,
περνώντας σαν αστραπή μπροστά από πρεσβείες και προξενεία, και
βγήκε τελικά σε έναν παράδρομο, από όπου στρίβοντας δεξιά βρέθηκε
και πάλι στην τεράστια λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.
Ο Λάνγκντον, που έσφιγγε τόσο το κάθισμα του, ώστε οι κόμποι
των δαχτύλων του είχαν ασπρίσει, στράφηκε προς τα πίσω
προσπαθώντας να δει που βρίσκονταν τα περιπολικά. Ξαφνικά ευχόταν
να μην είχε αποφασίσει να το βάλει στα πόδια.
Δεν το αποφάσισες εσύ, θύμισε στον εαυτό του. Η Σοφί είχε πάρει
αυτή την απόφαση όταν είχε πετάξει τον πομπό από το παράθυρο του
μπάνιου. Τώρα, καθώς απομακρύνονταν με ταχύτητα από την πρεσβεία
κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα από τα λιγοστά αυτοκίνητα που κινούνταν
εκείνη την ώρα στο δρόμο, ένιωθε τις επιλογές του να λιγοστεύουν
απελπιστικά.
Παρότι φαινόταν ότι η Νεβό είχε καταφέρει να ξεφύγει από την
αστυνομία ‐για την ώρα τουλάχιστον‐, ο Λάνγκντον αμφέβαλλε για το
ότι η καλή τους τύχη θα συνεχιζόταν για πολύ. Κρατώντας σταθερά το
τιμόνι, η Σοφί προσπαθούσε να ψαρέψει κάτι από την τσέπη του
πουλόβερ της. Έβγαλε ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο και το έτεινε
προς το μέρος του.
«Ρόμπερτ, ρίξε μια ματιά σʹ αυτό. Είναι το αντικείμενο που μου
άφησε ο παππούς πίσω από τη Μαντόνα των Βράχων».
Με ένα ξαφνικό ρίγος προσμονής, ο Λάνγκντον πήρε το
αντικείμενο και το μελέτησε προσεκτικά. Ήταν βαρύ και είχε σχήμα

σταυρού. Η πρώτη εντύπωση που σχημάτισε ήταν ότι κρατούσε ένα
ταφικό ανάθημα, μια μικρογραφία των σταυρών που προορίζονταν να
τοποθεττηθούν στο έδαφος πάνω από κάποιο μνήμα. Ύστερα όμως
παρατήρησε ότι το κυρίως σώμα του αντικειμένου ήταν πρισματικό και
πυραμιδοειδές, καλυπτόμενο από εκατοντάδες μικροσκοπικά εξάγωνα,
τα οποία έμοιαζαν να έχουν σκαλιστεί πολύ προσεκτικά και να
καταλαμβάνουν τυχαίες θέσεις πάνω στο αντικείμενο.
«Είναι ένα κλειδί χαραγμένο με λέιζερ», του είπε η Σοφί.
«Αυτά τα εξάγωνα διαβάζονται από κάποιο ηλεκτρονικό μάτι».
Κλειδί; Πρώτη φορά έβλεπε κάτι τέτοιο ο Λάνγκντον.
«Γύρισε το από την άλλη πλευρά», τον παρότρυνε η κοπέλα,
αλλάζοντας απότομα λωρίδα και διασχίζοντας μια διασταύρωση χωρίς
να κόψει καθόλου ταχύτητα.
Όταν ο Ρόμπερτ γύρισε το κλειδί από την άλλη, έμεινε με το στόμα
ανοιχτό. Χαραγμένο στο κέντρο του σταυρού ήταν ένα περίτεχνο άνθος
κρίνου μαζί με τα αρχικά P.S.
«Σοφί», της είπε, «αυτή είναι η σφραγίδα που σου ανέφερα
προηγουμένως! Το επίσημο έμβλημα του Κοινού της Σιών».
Εκείνη του έγνεψε καταφατικά.
«Όπως σου είπα, είχα δει το κλειδί πριν από πολύ καιρό. Μου
ζήτησε να μην το αναφέρω ποτέ ξανά».
Το βλέμμα του Αμερικανού καθηγητή παρέμενε στυλωμένο στο
ανάγλυφο σχέδιο πάνω στο κλειδί. Η μοντέρνα κατασκευή του με τη
βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας και ο πανάρχαιος συμβολισμός του
συνιστούσαν έναν αλλόκοτο συγκερασμό του αρχαίου με το σύγχρονο
κόσμο.
«Μου είπε ότι το κλειδί άνοιγε ένα κουτί μέσα στο οποίο φύλαγε
πολλά μυστικά».
Ο Λάνγκντον ένιωσε ένα ρίγος να διατρέχει τη σπονδυλική του
στήλη καθώς προσπαθούσε να φανταστεί τι είδους μυστικά θα μπορούσε
να φυλάει ένας άνθρωπος όπως ο Ζακ Σονιέρ. Δεν είχε την παραμικρή
ιδέα τι ρόλο θα μπορούσε να παίζει ένα φουτουριστικό κλειδί για μια
αδελφότητα με ιστορία αιώνων. Ο μοναδικός λόγος ύπαρξης του Κοινού

της Σιών ήταν η προστασία κάποιου μυστικού. Κάποιου μυστικού που
έκρυβε τεράστια δύναμη. Τι σχέση θαμπορουσε να έχει αυτό το κλειδί; Οι
προεκτάσεις ήταν ασύλληπτες.
«Ξέρεις τι ανοίγει;» Η Σοφί έδειξε να απογοητεύεται.
«Έλπιζα ότι θα ήξερες εσύ».
Ο Λάνγκντον παρέμεινε σιωπηλός, στρέφοντας ξανά το βλέμμα
του στο σταυροειδές κλειδί που κρατούσε στο χέρι του, παρατηρώντας το
προσεκτικά.
«Μοιάζει να είναι χριστιανικό», επέμεινε η Σοφί.
Ο Ρόμπερτ δεν ήταν και τόσο βέβαιος για αυτό. Το κεφάλι αυτού
του κλειδιού δεν είχε το σχήμα του παραδοσιακού ανισοσκελούς
χριστιανικού σταυρού αλλά θύμιζε περισσότερο έναν τετράγωνο σταυρό,
με τέσσερα σκέλη ίσου μήκους, σύμβολο που έκανε την εμφάνιση του
χίλια πεντακόσια χρόνια πριν από το χριστιανισμό. Αυτού του είδους ο
σταυρός δεν είχε καμία σχέση με τον λατινικό, ο κάθετος άξονας του
οποίου ήταν μακρύτερος από τον οριζόντιο, επειδή χρησιμοποιούνταν
από τους Ρωμαίους ως ένα όργανο βασανιστηρίων.
Ο Λάνγκντον διαπίστωνε πάντοτε με έκπληξη πόσο λίγοι
χριστιανοί που προσκυνούσαν το σταυρό συνειδητοποιούσαν ότι η βίαιη
ιστορία του συμβόλου της πίστης τους αντικατοπτριζόταν και στο όνομα
του: Οι αγγλικές λέξεις cross και crucifix, για παράδειγμα, προέρχονταν
από το λατινικό ρήμα crucio, που σημαίνει «βασανίζω».
«Σοφί», είπε, «το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι οι ισοσκελείς
σταυροί, όπως αυτός εδώ, θεωρούνται ειρηνικοί σταυροί. Το σχήμα τους
τους καθιστά ακατάλληλους για χρήση ως όργανα σταύρωσης, ενώ τα
απόλυτα ισορροπημένα κάθετα και οριζόντια σκέλη τους αποτελούν
αναφορά στη φυσική ένωση του αρσενικού με το θηλυκό, γεγονός που
ταιριάζει από συμβολική άποψη με τη φιλοσοφία του Κοινού της Σιών».
Η κοπέλα του έριξε ένα κουρασμένο βλέμμα.
«Δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό το κλειδί, έτσι δεν είναι;»
Ο Λάνγκντον συνοφρυώθηκε.
«Την παραμικρή».
«Εντάξει, πρέπει να βγούμε από το δρόμο».

Η Σοφί έλεγξε τον μπροστινό καθρέφτη της.
«Πρέπει να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να ανακαλύψουμε τι
ανοίγει αυτό το κλειδί».
Ο Ρόμπερτ σκέφτηκε με λαχτάρα το άνετο δωμάτιο του στο
Ξενοδοχείο Ριτζ. Σίγουρα αυτό δεν μπορούσε να αποτελεί μια από τις
επιλογές τους.
«Τι θα έλεγες για τους οικοδεσπότες μου του Αμερικανικού
Πανεπιστημίου του Παρισιού;»
«Υπερβολικά προφανής επιλογή. Ο Φασέ θα μας αναζητήσει εκεί».
«Εσύ κάποιον πρέπει να ξέρεις... Σε αυτή την πόλη ζεις».
«Ο Φασέ θα ψάξει τα αρχεία των τηλεφωνικών μου συνδιαλέξεων
και του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου, θα μιλήσει με τους
συναδέλφους μου. Οι γνωστοί μου δεν αποτελούν ασφαλή επιλογή, ούτε
και το να βρούμε κάποιο ξενοδοχείο, επειδή όπου και να πάμε θα πρέπει
να δείξουμε κάποια ταυτότητα». Ο Λάνγκντον αναρωτήθηκε ξανά αν θα
ήταν καλύτερα να το είχε ρισκάρει επιτρέποντας στον Φασέ να τον
συλλάβει στο Λούβρο.
«Ας τηλεφωνήσουμε στην πρεσβεία. Μπορώ να τους εξηγήσω την
κατάσταση και να τους ζητήσω να στείλουν κάποιον για να μας
συναντήσει».
«Να μας συναντήσει;»
Η Σοφί στράφηκε και τον κοίταξε με ένα ύφος σαν να τον θεωρούσε
τρελό.
«Ρόμπερτ, ονειρεύεσαι... Η πρεσβεία σας δεν έχει καμία δικαιοδοσία
πέρα από το χώρο όπου στεγάζεται. Το να στείλει κάποιον να μας πάρει
θα θεωρούνταν συνέργεια στην απόδραση ατόμου που καταζητείται από
τη γαλλική κυβέρνηση. Γιʹ αυτό δεν πρόκειται να δεχτούν να κάνουν κάτι
τέτοιο. Αν πας μόνος σου στην πρεσβεία σου και ζητήσεις προσωρινό
άσυλο, εντάξει... Όμως το να τους ζητήσεις να παρεμποδίσουν το έργο
των γαλλικών αρχών ενώ καταδιώκουν ένα φυγά;»
Κουʹνησε το κεφάλι της αποδοκιμαστικά.
«Τηλεφώνησε αυτή τη στιγμή στην πρεσβεία σου, και θα σου πουν
να μην επιβαρύνεις άλλο τη θέση σου και να παραδοθείς στον Φασέ.

Ύστερα θα σου υποσχεθούν ότι θα εξαντλήσουν κάθε διπλωματικό μέσο
προκειμένου να σου εξασφαλίσουν μια ʺδίκαιη δίκηʺ».
Έστρεψε το βλέμμα της στις πολυτελείς βιτρίνες που ήταν
παραταγμένες στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της λεωφόρου των
Ηλυσίων Πεδίων.
«Πόσα χρήματα έχεις πάνω σου;» Ο Λάνγκντον κοίταξε στο
πορτοφόλι του.
«Εκατό δολάρια και μερικά ευρώ. Γιατί;»
«Πιστωτικές κάρτες;»
«Φυσικά».
Η Σοφί επιτάχυνε και ο Λάνγκντον κατάλαβε ότι κατέστρωνε
κάποιο σχέδιο. Ευθεία μπροστά τους, στο τέλος των Ηλυσίων Πεδίων,
υψωνόταν η Αψίδα του Θριάμβου, το μεγαλοπρεπές μνημείο ύψους
πενήντα πέντε μέτρων που είχε κατασκευαστεί με διαταγή του
Ναπολέοντα ως φόρος τιμής στην ίδια του τη στρατιωτική μεγαλοφυία.
Βρισκόταν στο κέντρο της μεγαλύτερης κυκλικής συμβολής δρόμων στη
Γαλλία, ενός κατασκευάσματος με εννέα λωρίδες.
Η κοπέλα έλεγξε και πάλι τον μπροστινό καθρέφτη καθώς
πλησίαζαν στην αψίδα.
«Τους ξεφύγαμε για την ώρα», είπε, «αλλά, αν μείνουμε πέντε
λεπτά ακόμα στο ίδιο αυτοκίνητο, είμαστε χαμένοι».
Και γιατί δεν κλέβουμε ένα άλλο; σκέφτηκε ο Λάνγκντον.
Θεωρούμαστε που θεωρούμαστε εγκληματίες...
«Τι σκέφτεσαι να κάνεις;»
Η Σοφί οδήγησε το Smart στη συμβολή των δρόμων γύρω από την
αψίδα.
«Έχε μου εμπιστοσύνη».
Ο Ρόμπερτ δεν έκανε κανένα σχόλιο. Το να δείχνει εμπιστοσύνη δεν
τον είχε βοηθήσει και πολύ αυτό το βράδυ. Σήκωσε το μανίκι του
σακακιού του και κοίταξε το ρολόι του, ένα παλιό συλλεκτικό κομμάτι με
τον Μίκι Μάους στο καντράν, δώρο των γονιών του στα δέκατα γενέθλια
του. Παρότι το παιδιάστικο ρολόι συχνά έκανε τους άλλους να τον

κοιτάζουν περίεργα, δεν είχε φορέσει ποτέ του άλλο. Χάρη στα κινούμενα
σχέδια του Ντίσνεϊ είχε κάνει την πρώτη του γνωριμία με τη μαγεία των
μορφών και των χρωμάτων, ενώ ο Μίκι αποτελούσε πλέον καθημερινή
υπενθύμιση προς τον εαυτό του να παραμείνει για πάντα νέος στην
ψυχή. Εκείνη τη στιγμή, πάντως, τα χέρια του Μίκι σχημάτιζαν μια
περίεργη γωνία, δείχνοντας μια εξίσου περίεργη ώρα. 02:51.
«Ενδιαφέρον ρολόι», είπε η Σοφί ρίχνοντας μια ματιά στον καρπό
του ενώ έκανε με το Smart το γύρο της κυκλικής διάβασης με κατεύθυνση
από τα δεξιά προς τα αριστερά.
«Έχει μεγάλη ιστορία», είπε ο Λάνγκντον, κατεβάζοντας το μανίκι
του.
«Δε θα μπορούσε να μην έχει».
Η κοπέλα τού χαμογέλασε και άφησε την κυκλική διάβαση με
κατεύθυνση προς το βορρά, μακριά από το κέντρο της πόλης. Περνώντας
οριακά με πορτοκαλί δύο σηματοδότες, έφτασε σε μια τρίτη διασταύρωση
και έστριψε απότομα δεξιά στη λεωφόρο Μαλσέρμπ. Είχαν αφήσει τους
φαρδιούς δρόμους της δεντρόφυτης διπλωματικής συνοικίας και είχαν
εισχωρήσει σε μια πιο σκοτεινή, εργατική γειτονιά.
Η Σοφί πήρε μια απότομη στροφή προς τα αριστερά και λίγο μετά ο
Λάνγκντον συνειδητοποίησε πού βρισκόταν.
Ο Σταθμός Σεν Λαζάρ. Μπροστά τους υψωνόταν ο σιδηροδρομικός
σταθμός με τη γυάλινη οροφή, που έμοιαζε με αλλόκοτη διασταύρο^ση
υπόστεγου για αεροσκάφη και θερμοκηπίου.
Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης δεν ήταν άδειοι ποτέ.
Ακόμα και αυτή την ώρα γύρω στα έξι ταξί περίμεναν στην πιάτσα
μπροστά στην κεντρική είσοδο. Πλανόδιοι πωλητές βρίσκονταν πίσω από
τα καρότσια τους πουλώντας σάντουιτς και μεταλλικό νερό, ενώ
ταλαιπωρημένοι έφηβοι με καρό πουκάμισα, φαρδιά παντελόνια και
σακίδια στην πλάτη έβγαιναν από το σταθμό τρίβοντας νυσταγμένα τα
μάτια τους, κοιτάζοντας γύρω τους σαν να προσπαθούσαν να θυμηθούν
σε ποια πόλη βρίσκονταν τώρα.
Λίγο πιο κάτω στο δρόμο δύο αστυνομικοί στέκονταν στο
πεζοδρόμιο και έδιναν οδηγίες σε κάποιους τουρίστες που είχαν χάσει το
δρόμο τους.

Η Σοφί έφερε το αυτοκίνητο της πίσω από τη σειρά των ταξί και το
παρκάρισε σε ζώνη όπου απαγορευόταν η στάθμευση, παρότι υπήρχαν
αρκετές θέσεις άδειες στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πριν προλάβει
να τη ρωτήσει ο Λάνγκντον τι συνέβαινε, εκείνη κατέβηκε από το
αυτοκίνητο. Προχώρησε βιαστικά προς το ταξί που βρισκόταν μπροστά
τους και, σκύβοντας στο ανοιχτό παράθυρο, άρχισε να μιλάει με τον
οδηγό. Τη στιγμή που ο Ρόμπερτ έβγαινε από το αυτοκίνητο είδε την
κοπέλα να δίνει στον ταξιτζή ένα πάκο χαρτονομίσματα. Ο οδηγός
έγνεψε καταφατικά και υστέρα, προς μεγάλη έκπληξη του Αμερικάνου,
απομακρύνθηκε με ταχύτητα, αφήνοντας τους πίσω.
«Τι συνέβη;» απαίτησε να μάθει, φτάνοντας στο σημείο όπου
στεκόταν η Σοφί παρακολουθώντας το ταξί να χάνεται στους δρόμους
της πόλης.
Η νεαρή πράκτορας είχε ήδη αρχίσει να κατευθύνεται προς την
είσοδο του σταθμού.
«Έλα. Θα αγοράσουμε δύο εισιτήρια για το πρώτο τρένο που φεύγει
από το Παρίσι».
Ο Λάνγκντον έτρεξε να την προλάβει. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως
μια σύντομη κούρσα μέχρι την Αμερικανική Πρεσβεία εξελισσόταν
πλέον σε κανονική απόδραση από την πόλη.
Ο Ρόμπερτ αισθανόταν όλο και πιο άσχημα με αυτή την ιστορία.
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Ο ΟΔΗΓΟΣ που είχε συναντήσει τον επίσκοπο Αρινθαρόζα στο
Διεθνές Αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι επέστρεψε οδηγώντας ένα
μικρό κοινό μαύρο Fiat σεντάν. Ο Αρινθαρόζα θυμόταν μια εποχή που
όλα τα οχήματα του Βατικανού ήταν μεγάλα πολυτελή αυτοκίνητα τα
οποία έφεραν περήφανα στις πόρτες το έμβλημα και τη σημαία της
Αγίας Έδρας. Αυτή η εποχή έχει πια περάσει. Τα αυτοκίνητα του
Βατικανού ήταν πλέον λιγότερο εντυπωσιακά και σχεδόν ποτέ δεν
έφεραν διακριτικά. Οι υπεύθυνοι ισχυρίζονταν ότι αυτό συνέβαινε

προκειμένου να περικοπούν τα έξοδα προς όφελος των επισκοπών, όμως
ο Αρινθαρόζα υποψιαζόταν ότι μάλλον αποτελούσε μέτρο ασφαλείας. Ο
κόσμος είχε τρελαθεί και σε πολλά μέρη της Ευρώπης το να
διατρανώνεις την αγάπη σου για τον Ιησού Χριστό ισοδυναμούσε με το
να ζωγραφίσεις ένα στόχο στην οροφή του αυτοκινήτου σου.
Τακτοποιώντας το μαύρο ράσο γύρω του, ο επίσκοπος πήρε τη θέση του
στο πίσω κάθισμα και ετοιμάστηκε για τη μεγάλη διαδρομή μέχρι το
Καστέλ Γκαντόλφο. Την ίδια διαδρομή είχε κάνει και πέντε μήνες πριν.
Το προηγούμενο ταξίδι στη Ρωμη ήταν το μακρύτερο ταξίδι της
ζωήςμου, σκέφτηκε, αφήνοντας έναν αναστεναγμό. Πέντε μήνες πριν
του είχαν τηλεφωνήσει από το Βατικανό ζητώντας του να παρουσιαστεί
αμέσως στη Ρωμη. Δεν του είχε δοθεί καμία εξήγηση.
«Το εισιτήριο σας σας περιμένει στο αεροδρόμιο», του είχαν πει. Η
Αγία Έδρα έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να περιβάλλει τις ενέργειες
της με ένα πέπλο μυστηρίου, κρατώντας τις κινήσεις της μυστικές ακόμα
και από τους ανώτατους κληρικούς της. Η μυστηριώδης πρόσκληση, είχε
υποθέσει ο Αρινθαρόζα, ήταν πιθανότατα μια κίνηση προβολής, μια
ευκαιρία να τραβηχτούν μερικές φωτογραφίες που θα έδιναν στον Πάπα
και σε άλλους αξιωματούχους του Βατικανού την ευκαιρία να
καρπωθούν μέρος της πρόσφατης δημόσιας επιτυχίας του Opus Dei, της
ολοκλήρωσης του μεγάρου που θα στέγαζε στο εξής τα κεντρικά γραφεία
του στη Νέα Υόρκη.
Το περιοδικό Architectural Digest είχε αναφερθεί με κολακευτικά
λόγια στο κτίριο του Opus Dei, χαρακτηρίζοντας το «ένα λαμπρό φάρο
του καθολικισμού, εξαίσια εναρμονισμένο με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική
της πόλης».
Τον τελευταίο καιρό το Βατικανό έδειχνε ιδιαίτερη αδυναμία σε
οτιδήποτε περιείχε τη λέξη «σύγχρονος». Ο Αρινθαρόζα δεν είχε άλλη
επιλογή παρά να αποδεχτεί την πρόσκληση, αν και το έκανε εμφανώς
απρόθυμα.
Όπως και το μεγαλύτερο μέρος της συντηρητικής πτέρυγας, δεν
είχε ενθουσιαστεί με την ανάδειξη του νέου Πάπα και παρακολουθούσε
με έντονο προβληματισμό τις εξελίξεις καθώς ο Ποντίφικας συμπλήρωνε
τον πρώτο του χρόνο ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας.

Τόσο προοδευτικός όσο κανένας προκάτοχος του, ο νέος Πάπας είχε
αναδειχτεί μέσα από ένα κονκλάβιο που δίκαια είχε συγκαταλεγεί
ανάμεσα στα πλέον αμφιλεγόμενα και ασυνήθιστα στην ιστορία του
Βατικανού. *
Τώρα, αντί να αντιμετωπίσει την απροσδόκητη άνοδο του στον
παπικό θρόνο με τη δέουσα ταπεινότητα, ο Άγιος Πατέρας έδειχνε
αποφασισμένος να ασκήσει όλη την εξουσία που του έδινε η ανάδειξη
του στο ανώτατο αξίωμα της χριστιανοσύνης. Υποστηριζόμενος από ένα
ανησυχητικά ισχυρό προοδευτικό ρεύμα μέσα στο Κολέγιο των
Καρδιναλίων, ο Πάπας δήλωνε ανοιχτά πλέον ότι η αποστολή του ήταν
«ο εκσυγχρονισμός των δογμάτων του Βατικανού και η ριζική ανανέωση
του καθολικισμού, ώστε να συμβαδίζει με το πνεύμα και τις ανάγκες της
τρίτης χιλιετίας».
Αυτό στην πραγματικότητα σήμαινε, όπως φοβόταν ο Αρινθαρόζα,
ότι ο άνθρωπος είχε τέτοιο θράσος, ώστε να νομίζει ότι μπορούσε να
ξαναγράψει τους νόμους του Θεού και να ξανακερδίσει τις καρδιές
εκείνων που θεωρούσαν ότι οι απαιτήσεις του αληθινού καθολικισμού
ήταν εξωφρενικές και δε συμβάδιζαν με τη σύγχρονη εποχή.
Ο Αρινθαρόζα ασκούσε όλη την πολιτική επιρροή που διέθετε ‐και
που ήταν σημαντική, δεδομένων τόσο του σημαντικού αριθμού των
μελών όσο και του ύψους των καταθέσεων της οργάνωσης προκειμένου
να πείσει τον Πάπα και τους συμβούλους του ότι η αναθεώρηση των
νόμων της εκκλησίας δε συνιστούσε απλώς ένδειξη δειλίας και έλλειψης
πίστης αλλά και πολιτική αυτοκτονία.
Τους υπενθύμιζε ότι η προηγούμενη προσπάθεια μεταρρύθμισης
του Βατικανού είχε καταστροφικές συνέπειες μακροπρόθεσμα: η
συμμετοχή των πιστών είχε φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των
εποχών, οι δωρεές είχαν σταματήσει σχεδόν εντελώς και δεν υπήρχαν
αρκετοί καθολικοί ιερείς για να ιερουργούν στις εκκλησίες.
«Οι άνθρωποι χρειάζονται πειθαρχία και καθοδήγηση από την
εκκλησία», επέμενε ο Αρινθαρόζα, «όχι χάδια και ανοχή!»

Τα γεγονότα αυτά περιγράφονται στο Illuminati Οι Πεφωτισμένοι, το πρώτο
βιβλίο του συγγραφέα με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Λάνγκντον. (Σ.τ.Μ.)
*

Εκείνη τη νύχτα, πριν από μήνες, καθώς το Fiat άφηνε πίσω το
αεροδρόμιο, ο Αρινθαρόζα είχε διαπιστώσει με έκπληξη ότι δεν
κατευθύνονταν προς την Πόλη του Βατικανού αλλά είχαν πάρει έναν
ελικοειδή ορεινό δρόμο που οδηγούσε προς τα ανατολικά.
«Πού πηγαίνουμε;» είχε ρωτήσει επιτακτικά τον οδηγό του.
«Στους λόφους Αλμπάνο», απάντησε ο άντρας. «Η συνάντηση σας
θα γίνει στο Καστέλ Γκαντόλφο».
Στη θερινή κατοικία του Πάπα; Ο Αρινθαρόζα δεν είχε πάει ποτέ
του εκεί, ούτε και επιθυμούσε να πάει. Εκτός του ότι ήταν η θερινή
κατοικία του Πάπα, το φρούριο, που χρονολογούνταν από το δέκατο έκτο
αιώνα, φιλοξενούσε το Αστεροσκοπείο του Βατικανού, ένα από τα πλέον
σύγχρονα παρατηρητήρια σε όλη την Ευρώπη.
Ο επίσκοπος δεν είχε κατορθώσει να αποδεχτεί την ιστορική
αναγκαιότητα που υποχρέωνε το Βατικανό να ασχολείται περιστασιακά
και με την επιστήμη. Ποια λογική υπήρχε στο συγκερασμό επιστήμης και
πίστης; Ένας άνθρωπος που πίστευε στο Θεό δεν ήταν δυνατόν να είναι
αντικειμενικός επιστήμονας. Από την άλλη, η πίστη δε χρειαζόταν απτές
αποδείξεις των όσων πρέσβευε.
Παρʹ όλα αυτά, να που βρίσκομαι εδώ, σκέφτηκε τη στιγμή που το
Καστέλ Γκαντόλφο πρόβαλε στον ορίζοντα με φόντο τον έναστρο ουρανό
του Νοέμβρη. Από το δρόμο που οδηγούσε εκεί το κάστρο έμοιαζε με ένα
πελώριο πέτρινο τέρας που στέκεται στο χείλος ενός γκρεμού και
σκέφτεται αν πρέπει να κάνει βουτιά στο κενό.
Χτισμένο στην άκρη ενός βράχου, δέσποζε πάνω από το λίκνο του
ιταλικού πολιτισμού, την κοιλάδα όπου οι φατρίες των Κουριάτιων και
των Οράτιων πολέμησαν πολύ πριν από την ίδρυση της Ρώμης. Ακόμα
και από μακριά το κάστρο πρόσφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα, καθώς
αποτελούσε ένα εξαιρετικό
δείγμα πολυεπίπεδης αμυντικής
αρχιτεκτονικής και απέπνεε μια δύναμη που βρισκόταν σε απόλυτη
αρμονία με τη δραματικότητα του επιβλητικού γκρεμού στο χείλος του
οποίου ήταν χτισμένο. Δυστυχώς, όπως διαπίστωνε τώρα ο Αρινθαρόζα,
το Βατικανό είχε καταστρέψει το κτίσμα με την προσθήκη δύο
τεράστειων θόλων από αλουμίνιο στην κορυφή του κάστρου, με στόχο τη
φιλοξενία των τηλεσκοπίων του αστεροσκοπείου.

Το πάλαι ποτέ περήφανο οχυρό έμοιαζε πλέον με ένδοξο πολεμιστή
που του είχαν φορέσει δύο αποκριάτικα καπέλα. Όταν ο επίσκοπος
κατέβηκε από το αυτοκίνητο, ένας νεαρός ιησουίτης ιερέας έτρεξε να τον
υποδεχτεί.
«Επίσκοπε, καλώς ήρθατε. Είμαι ο πάτερ Μανιάνο, αστρονόμος στο
αστεροσκοπείο».
Καλά κάνεις! Ο Αρινθαρόζα κατάφερε να ψελλίσει ένα χαιρετισμό
και ακολούθησε τον οδηγό του στον προθάλαμο του κάστρου, έναν
τεράστιο
χώρο
διακοσμημένο
με
ένα
άκομψο
συνδυασμό
αναγεννησιακής τέχνης και αστρονομικών φωτογραφιών.
Ακολουθώντας τον ιερέα πάνω σε μια πλατιά μαρμάρινη σκάλα, ο
Αρινθαρόζα είδε πινακίδες που έδειχναν την κατεύθυνση προς την οποία
βρίσκονταν το συνεδριακό κέντρο, οι αίθουσες επιστημονικών*
διαλέξεων και το κέντρο εξυπηρέτησης των τουριστών.
Του προκαλούσε μεγάλο πόνο η σκέψη ότι το Βατικανό αποτύγχανε
συστηματικά να προσφέρει σαφή και αυστηρή καθοδήγηση για την
πνευματική βελτίωση του ανθρώπου, όμως με κάποιον τρόπο κατόρθωνε
να βρίσκει το χρόνο για να οργανώνει διαλέξεις περί αστροφυσικής για
τους τουρίστες.
«Πείτε μου», ρώτησε ο Αρινθαρόζα το νεαρό ιερέα, «από πότε
γίναμε φτηνοί στο αλεύρι και ακριβοί στα πίτουρα;»
Ο ιερέας τον κοίταξε παραξενεμένος.
«Συγνώμη;»
Ο επίσκοπος του έκανε ένα νεύμα σαν να του έλεγε ότι δεν είχε
σημασία και αποφάσισε να μην παρασυρθεί άλλη φορά σε αυτή την
επιθετική τακτική όσο βρισκόταν εκεί. Η ηγεσία του Βατικανού έχει
παραφρονήση. Σαν το γονιό που βαριέται να κάνει το σωστό, θεωρώντας
πιο βολικό το να υποχωρήσει στα καπρίτσια του κακομαθημένου παιδιού
του από το να τηρήσει αυστηρή στάση και να του μεταδώσει αξίες, η
εκκλησία υιοθετούσε όλο και ηπιότερη στάση σε όλα τα ζητήματα,
προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες προκειμένου να
συμβαδίσει με έναν κόσμο που είχε εκτροχιαστεί.
Ο διάδρομος του πάνω ορόφου ήταν, φαρδύς και πλούσια
διακοσμημένος. Οδηγούσε προς μία κατεύθυνση μόνο, καταλήγοντας σε

δυο πελώριες δρύινες πόρτες πάνω στις οποίες υπήρχε μια χάλκινη
πινακίδα. BIBLIOTECA ASTRONOMICA
Ο Αρινθαρόζα είχε ακουστά αυτό το μέρος, τη Βιβλιοθήκη
Αστρονομίας του Βατικανού, η οποία, σύμφωνα με τις φήμες, περιείχε
περισσότερους από είκοσι πέντε χιλιάδες τόμους, μεταξύ των οποίων
σπάνια έργα του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου, του Κέπλερ και του
Νεύτωνα. Λεγόταν, επίσης, ότι ήταν ο χώρος όπου οι ανώτατοι
αξιωματούχοι του Πάπα είχαν κατʹ ιδίαν συναντήσεις από αυτές που
προτιμούσαν να μη γίνονται εντός των τειχών της Πόλης του Βατικανού.
Τη στιγμή που κατευθυνόταν προς τη δίφυλλη πόρτα ο επίσκοπος
Αρινθαρόζα δεν μπορούσε να φανταστεί τα συγκλονιστικά νέα που
επρόκειτο να μάθει σε εκείνη τη βιβλιοθήκη ή τη θανάσιμη ακολουθία
των γεγονότων που αυτά τα νέα θα πυροδοτούσαν.
Μόλις μία ώρα αργότερα, καθώς έβγαινε από τη συνάντηση σχεδόν
παραπατώντας, άρχισε να αντιλαμβάνεται τις καταστροφικές
προεκτάσεις των όσων είχε ακούσει.
Σε έξι μήνες από τώρα! αναλογίστηκε με δέος. Ο Θεός να μας
βοηθήσει! Τώρα, καθισμένος στο Fiat, ο επίσκοπος Αρινθαρόζα
συνειδητοποιούσε ότι στην ανάμνηση και μόνο των γεγονότων είχε
σφίξει τις γροθιές του. Άνοιξε τη λαβή του και πίεσε τον εαυτό του να
πάρει βαθιές εισπνοές, χαλαρώνοντας τους μυς του.
Όλα θα πάνε καλά, είπε στον εαυτό του καθώς το αυτοκίνητο
συνέχιζε την ανοδική του πορεία στα βουνά. Ανυπομονούσε, πάντως, να
ακούσει το κινητό του να χτυπάει ξανά. Γιατί δεν επικοινώνησε μαζί μου
ο Δάσκαλος; Λογικά, ο Σίλας θα έπρεπε να έχει πάρει στα χέρια του το
σφηνόλιθο.
Προσπαθώντας να καλμάρει τα νεύρα του, ο επίσκοπος κατέφυγε
στο διαλογισμό, εστιάζοντας την προσοχή του στον αμέθυστο του
δαχτυλιδιού του. Ψηλαφίζοντας την ανάγλυφη επιφάνεια των
σκαλιστών συμβόλων του αξιώματος του, της ποιμαντορικής ράβδου και
της επισκοπικής μίτρας, και τα διαμάντια που στόλιζαν το δαχτυλίδι,
θύμισε στον εαυτό του ότι αυτό το κόσμημα ήταν ένα σύμβολο δύναμης
πολύ μικρότερης από αυτή που σύντομα θα αποκτούσε.
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Το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ του Σταθμού Σεν Λαζάρ δε διέφερε σε τίποτα από
των άλλων σιδηροδρομικών σταθμών της Ευρώπης. Ένας τεράστιος
σκεπαστός υπαίθριος χώρος φιλοξενούσε τους συνήθεις υπόπτους:
άστεγους που κρατούσαν χαρτονένιες πινακίδες, παρέες φοιτητών με
νυσταγμένο ύφος που ξάπλωναν πάνω στα σακίδια τους και ταξίδευαν
με τους ήχους της μουσικής που έπαιζαν οι φορητές συσκευές mp3 που
κουβαλούσαν πάντα μαζί τους, ομάδες αχθοφόρων ντυμένων με μπλε
στολές που κάπνιζαν το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο...
Η Σοφί ύψωσε το βλέμμα της στον τεράστιο πίνακα αναχωρήσεων.
Οι ασπρόμαυροι δείκτες άλλαζαν εκείνη τη στιγμή, κατεβαίνοντας προς
τα κάτω καθώς ανανεώνονταν οι πληροφορίες. Όταν ολοκληρώθηκε η
ενημέρωση του πίνακα, ο Λάνγκντον κοίταξε τι επιλογές είχαν.
Η πρώτη σειρά έγραφε: LILLE RAPIDE 03:06.
«Μακάρι να έφευγε νωρίτερα», είπε η Σοφί, «όμως η ταχεία για τη
Λιλ μας κάνει».
Νωρίτερα; Ο Ρόμπερτ κοίταξε το ρολόι του. Ήταν 02:59. Το τρένο
αναχωρούσε σε εφτά λεπτά και δεν είχαν βγάλει καν εισιτήρια. Η Σοφί
τον οδήγησε προς το γκισέ των εισιτηρίων και του είπε:
«Αγόρασε μας δύο εισιτήρια με την πιστωτική σου κάρτα».
«Μα... νόμιζα ότι οι πιστωτικές εντοπίζονται εύκ...»
«Ακριβώς».
Ο Αμερικανός αποφάσισε να σταματήσει να προσπαθεί να
παρακολουθήσει το σκεπτικό της Σοφί Νεβό. Χρησιμοποιώντας τη Visa
του, αγόρασε δυο εισιτήρια για Λιλ και τα έδωσε στην κοπέλα. Εκείνη τον
οδήγησε στην αποβάθρα τη στιγμή ακριβώς που ακούστηκε ο γνώριμος
τόνος από τα μεγάφωνα και ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος
ανακοίνωσε ότι η ταχεία για τη Λιλ θα αναχωρούσε σύντομα, καλώντας
τους τελευταίους ταξιδιώτες να επιβιβαστούν.

Μπροστά τους απλώνονταν δεκαέξι διαφορετικές γραμμές. Στο
βάθος δεξιά, στην αποβάθρα τρία, το τρένο για τη Λιλ ξεφυσούσε και
σφύριζε, έτοιμο να αναχωρήσει, όμως η Σοφί είχε ήδη περάσει το χέρι της
στο μπράτσο του Λάνγκντον και τον τραβούσε προς την αντίθετη
ακριβώς κατεύθυνση. Διέσχισαν γρήγορα μια παρακείμενη αίθουσα
αναμονής, πέρασαν έξω από ένα καφέ που διανυκτέρευε και τελικά
βγήκαν από την πλαϊνή πόρτα σε ένα ήσυχο δρομάκι στη δυτική πλευρά
του σταθμού. Ένα ταξί τους περίμενε δίπλα στην πόρτα. Ο οδηγός είδε τη
Σοφί και έπαιξε τα φώτα του. Η κοπέλα χώθηκε σβέλτα στο πίσω
κάθισμα. Ο Λάνγκντον την ακολούθησε. Καθώς το ταξί άφηνε πίσω του
το σταθμό, η Σοφί έβγαλε τα εισιτήρια του τρένου που μόλις είχαν
αγοράσει και τα έσκισε.
Ο Ρόμπερτ αναστέναξε. Έπιασαν τόπο τα εβδομήντα δολάρια.
Πέρασε αρκετή ώρα μονότονης διαδρομής με σταθερή κατεύθυνση προς
το βορρά, ακολουθώντας την οδό Κλισί, μέχρι ο Λάνγκντον να νιώσει
επιτέλους ότι είχαν καταφέρει να ξεφύγουν. Κοιτάζοντας έξω από το
παράθυρο στα δεξιά του μπορούσε να διακρίνει τη Μονμάρτρη και τον
όμορφο θόλο της Σακρέ‐Κερ.
Η ειδυλλιακή εικόνα καταστράφηκε ξαφνικά από τους φάρους των
περιπολικών της αστυνομίας που διασταυρώθηκαν μαζί τους
πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ο Λάνγκντον και η Σοφί έσκυψαν χαμηλά για να κρυφτούν καθώς
ο ήχος των σειρήνων έσβηνε στο βάθος.
Η κοπέλα είχε πει στον ταξιτζή απλώς να βγει από την πόλη. Από
το σφιγμένο της σαγόνι ο Ρόμπερτ μπορούσε να καταλάβει ότι
προσπαθούσε να σκεφτεί την επόμενη κίνηση τους. Έστρεψε την
προσοχή του στο παράξενο κλειδί, φέρνοντας το μπροστά στο παράθυρο
και πλησιάζοντας το στα μάτια του σε μια προσπάθεια να εντοπίσει
κάποιο σημάδι που θα μπορούσε να τους δώσει μια ιδέα για το που είχε
κατασκευαστεί. Όμως στη φευγαλέα λάμψη από τα φώτα των
αυτοκινήτων με τα οποία διασταυρώνονταν δε διέκρινε κανένα σημάδι
εκτός από τη σφραγίδα του Κοινού της Σιών.
«Δε βγάζει νόημα», είπε τελικά.
«Τι απʹ όλα;»

«Το να κάνει ο παππούς σου τέτοια προσπάθεια για να φτάσει στα
χέρια σου ένα κλειδί που δε θα ήξερες τι να το κάνεις».
«Συμφωνώ».
«Είσαι σίγουρη ότι δεν έγραψε τίποτα άλλο στο πίσω μέρος του
πίνακα;»
«Κοίταξα πολύ προσεκτικά. Το μοναδικό πράγμα που υπήρχε εκεί
ήταν αυτό το κλειδί, σφηνωμένο πίσω από τον πίνακα. Είδα τη σφραγίδα
του Κοινού της Σιών, έχωσα το κλειδί στην τσέπη μου και ύστερα
φύγαμε».
Ο Λάνγκντον συνοφρυώθηκε και έστρεψε ξανά την προσοχή του
στο κλειδί, εστιάζοντας αυτή τη φορά στο τριγωνικό σώμα του. Τίποτα.
Μισόκλεισε τα μάτια του και πλησίασε το κλειδί στο πρόσωπο του,
παρατηρώντας το περίγραμμα του κεφαλιού. Ούτε εκεί υπήρχε κάτι.
«Νομίζω ότι το κλειδί καθαρίστηκε πρόσφατα».
«Γιατί;»
«Μυρίζει καθαρό οινόπνευμα». Η Σοφί στράφηκε προς το μέρος
του.
«Συγνώμη;» «Μυρίζει λες και κάποιος το έτριψε με κάποιο
καθαριστικό».
Ο Ρόμπερτ κράτησε το κλειδί μπροστά στη μύτη του και το
οσμίστηκε.
«Η μυρωδιά είναι πιο έντονη από την άλλη πλευρά». Το γύρισε από
την ανάποδη.
«Ναι, είναι σίγουρα οινόπνευμα, σαν να γυαλίστηκε με κάποιο
καθαριστικό ή...»
Έκανε παύση ξαφνικά.
«Τι;»
Έστρεψε το κλειδί προς το φως και παρατήρησε τη λεία επιφάνεια
του τμήματος του σταυρού. Έμοιαζε να λαμπυρίζει σε κάποια σημεία,
σαν να ήταν βρεγμένη.
«Πόσο καλά κοίταξες την πίσω πλευρά αυτού του κλειδιού πριν το
βάλεις στην τσέπη σου;»

«Τι; Όχι και πολύ καλά. Βιαζόμουν...»
Ο Λάνγκντον γύρισε προς το μέρος της.
«Έχεις ακόμα τον υπεριώδη φακό;»
Η Σοφί έβαλε το χέρι στην τσέπη της και έβγαλε το φακό.
Ο Ρόμπερτ τον πήρε και τον άναψε, ρίχνοντας τη δέσμη του στην
πίσω πλευρά του κλειδιού. Αμέσως είδαν το γνώριμο βιολετί χρώμα. Κάτι
ήταν γραμμένο εκεί. Ήταν σημειωμένο βιαστικά, αλλά τα γράμματα
ήταν ευανάγνωστα.
«Κοίτα να δεις!» έκανε χαμογελώντας ο Λάνγκντον.
«Φαίνεται ότι ανακαλύψαμε τι ήταν αυτή η μυρωδιά».
Η Σοφί κοίταξε έκπληκτη το γραμμένο με φωσφορίζοντα
γράμματα μήνυμα στο πίσω μέρος του κλειδιού.
Οδός Αξό 24 Μια διεύθυνση! Ο παππούς μου έγραψε μια διεύθυνση!
«Πού βρίσκεται αυτός ο δρόμος;» ρώτησε ο Λάνγκντον.
Η Σοφί δεν είχε ιδέα. Γύρισε προς τα εμπρός, έγειρε προς το
κάθισμα του οδηγού και ρώτησε όλο ελπίδα τον ταξιτζή:
«Connaissez‐vous la Rue Haxof* Εκείνος σκέφτηκε λίγο και έγνεψε
καταφατικά. Της είπε ότι ο δρόμος ήταν κοντά στο Ρολάν Γκαρός, στα
δυτικά προάστια του Παρισιού. Του ζήτησε να τους πάει εκεί αμέσως.
«Η πιο σύντομη διαδρομή περνάει μέσα από το Δάσος της
Βουλόνης», της είπε ο ταξιτζής στα γαλλικά.
«Υπάρχει πρόβλημα;» Η Σοφί συνοφρυώθηκε.
Μπορούσε να σκεφτεί λιγότερο σκανδαλιστικές διαδρομές, όμως
τέτοιου είδους ευαισθησίες δεν είχαν θέση απόψε.
«Mm». Ας σοκάρουμε λίγο τον Αμερικανό επισκέπτη μας.
Η κοπέλα κοίταξε ξανά το κλειδί και αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε
να τους περιμένει στον αριθμό 24 της οδού Αξό. Μια εκκλησία; Κάποιο
είδους αρχηγείο του Κοινού της Σιών; Το μυαλό της κατακλύστηκε ξανά
από εικόνες εκείνης της μυστικής τελετής που είχε παρακολουθήσει στο
σπηλαιώδες υπόγειο δωμάτιο δέκα χρόνια πριν. Αναστέναξε βαριά.

«Ρόμπερτ, είναι πολλά που πρέπει να σου πω». Έκανε μια παύση
και τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια, ενώ το ταξί άλλαζε κατεύθυνση
και κινούνταν με ταχύτητα προς τα δυτικά.
«Πρώτα όμως θέλω να μου πεις όλα όσα γνωρίζεις για το Κοινό της
Σιών».
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Εξω ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ των Κρατών ο Μπεζί Φασέ έβγαζε
καπνούς από την οργή του την ώρα που ο Γκρουάρ του εξηγούσε πώς τον
είχαν αφοπλίσει η Νεβό και ο Λάνγκντον. Γιατί δεν τον πυροβολούσες
τον ευλογημένο τον πίνακα;
«Αστυνόμε;» Ο υπαστυνόμος Κολέ πλησίασε τρέχοντας προς το
μέρος του ερχόμενος από την κατεύθυνση του πρόχειρου αρχηγείου τους.
«Αστυνόμε, μόλις το πληροφορήθηκα. Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο
της πράκτορα Νεβό».
«Κατάφερε να φτάσει στην πρεσβεία;»
«Όχι, στο σιδηροδρομικό σταθμό. Αγόρασαν δύο εισιτήρια. Το τρένο
μόλις αναχώρησε».
Ο Φασέ έκανε νόημα στο φύλακα του μουσείου να φύγει και πήγε
λίγο πιο πέρα με τον Κολέ, με τον οποίο άρχισε να συζητάει
χαμηλόφωνα.
«Ποιος ήταν ο προορισμός τους;»
«Η Λιλ».
«Πιθανότατα προσπαθούν να μας παραπλανήσουν». Ο Φασέ
ξεφύσηξε. Στο μυαλό του είχε αρχίσει ήδη να καταστρώνει ένα σχέδιο.
«Λοιπόν, ειδοποιήστε την αστυνομία στον επόμενο σταθμό, πείτε
τους να σταματήσουν και να ερευνήσουν το τρένο, για παν ενδεχόμενο.
Άσε το αυτοκίνητο της εκεί όπου βρίσκεται και βάλε αστυνομικούς

ντυμένους με πολιτικά να το παρακολουθούν, για την περίπτωση που θα
προσπαθήσουν να επιστρέψουν εκεί. Στείλε άντρες να ερευνήσουν τους
δρόμους γύρω από το σταθμό, μήπως και προσπάθησαν να διαφύγουν
πεζή. Τα λεωφορεία συνεχίζουν τα δρομολόγια τους;»
«Είναι περασμένη η ώρα, αστυνόμε. Μόνο κάποια ταξί υπάρχουν
στην πιάτσα».
«Ωραία. Μιλήστε στους οδηγούς. Δείτε αν παρατήρησαν κάτι.
Ύστερα επικοινώνησε με τον τηλεφωνητή στο κέντρο των ραδιοταξί και
δώσε την περιγραφή τους. Εγώ θα καλέσω την INTERPOL».
Ο Κολέ φάνηκε να αιφνιδιάζεται.
«Θα δώσετε τέτοια έκταση στην υπόθεση;»
Η εικόνα της υπηρεσίας του ίσως να αμαυρωνόταν, όμως ο Φασέ
δεν έβλεπε άλλη λύση. Το δίχτυ πρέπει να απλωθεί γρήγορα, και να
απλωθεί παντού. Η πρώτη ώρα ήταν κρίσιμης σημασίας. Οι φυγάδες
ήταν προβλέψιμοι την πρώτη ώρα μετά την απόδραση τους. Χρειάζονταν
πάντοτε τρία πράγματα: μέσο διαφυγής, καταφύγιο, μετρητά. Η «Αγία
Τριάδα».
Η INTERPOL είχε τη δύναμη να τους στερήσει και τα τρία σε χρόνο‐
ρεκόρ. Στέλνοντας με φαξ φωτογραφίες του Λάνγκντον και της Νεβό
στις ταξιδιωτικές αρχές του Παρισιού, σε ξενοδοχεία και σε τράπεζες, θα
απέκλειε κάθε επιλογή, κάθε μέσο για να εγκαταλείψουν την πόλη, κάθε
μέρος όπου θα μπορούσαν να καταφύγουν, κάθε σημείο από όπου θα
μπορούσαν να σηκώσουν χρήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Συνήθως
οι φυγάδες πανικοβάλλονταν όταν βρίσκονταν στο δρόμο και έκαναν
κάποια βλακεία. Έκλεβαν ένα αυτοκίνητο. Λήστευαν κάποιο κατάστημα.
Πάνω στην απελπισία τους, χρησιμοποιούσαν τις κάρτες ανάληψης.
Όποιο λάθος κι αν έκαναν, σύντομα οι αρχές εντόπιζαν το μέρος όπου
κινούνταν.
«Μόνο τον Λάνγκντον, σωστά;» είπε ο Κολέ.
«Δε θα δώσετε και τη Σοφί Νεβό... Είναι δική μας πράκτορας».
«Φυσικά και θα τη δώσω!» έκανε απότομα ο Φασέ.
«Τι θα βγει αν δώσω μόνο την περιγραφή του Λάνγκντον, εφόσον
εκείνη θα μείνει ελεύθερη να του κάνει τις βρόμικες δουλειές; Σκοπεύω

να ξεσκονίσω το φάκελο της Νεβό, να μάθω για τους φίλους, την
οικογένεια, τις προσωπικές επαφές της, να εντοπίσω όλους αυτούς τους
οποίους θα μπορούσε να στραφεί για βοήθεια. Δεν ξέρω τι νομίζει ότι
κάνει εκεί έξω, αλλά πρόκειται να της στοιχίσει πολύ περισσότερα από
τη δουλειά της!»
«Θέλετε να μείνω στα τηλέφωνα ή να συμμετάσχω στην έρευνα;»
«Στην έρευνα. Πήγαινε στο σιδηροδρομικό σταθμό και συντόνισε
την ομάδα. Εσύ θα έχεις το γενικό πρόσταγμα, αλλά μην κάνεις καμία
κίνηση χωρίς να με ενημερώσεις».
«Μάλιστα, αστυνόμε». Ο Κολέ έφυγε τρέχοντας.
Ο Φασέ συνειδητοποίησε πόσο σφιγμένος ήταν μόλις έμεινε μόνος
του. Έξω από το παράθυρο η γυάλινη πυραμίδα λαμποκοπούσε στο φως
του φεγγαριού, στέλνοντας κυματιστές αντανακλάσεις στο νερό των
σιντριβανιών.
Γλίστρησαν μέσα από τα δάχτυλά μου. Πίεσε τον εαυτό του να
χαλαρώσει. Ακόμα και ένας ειδικά εκπαιδευμένος πράκτορας θα έπρεπε
να φανεί πολύ τυχερός για να αντέξει την πίεση που επρόκειτο να
ασκήσει η INTERPOL. Μια γυναίκα που ξέρει μόνο από δουλειά γραφείου
και ένας καθηγητής; Δε θα άντεχαν ούτε μέχρι το ξημέρωμα.
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ΤΟ ΠΥΚΝΟΦΥΤΟ πάρκο που είναι γνωστό ως Δάσος της Βουλόνης
έχει πολλά ονόματα, αλλά οι Παριζιάνοι ειδήμονες το αποκαλούν «Κήπο
των Απολαύσεων». Ο χαρακτηρισμός, παρότι ακούγεται κολακευτικός,
κάθε άλλο παρά τέτοιος είναι. Όποιος έχει δει τον ομώνυμο πίνακα του
Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος καταλαβαίνει το υπονοούμενο.
Ο πίνακας, όπως και το δάσος, είναι σκοτεινός και λαβυρινθώδης,
ένας παράδεισος για τα φρικιά και τους φετιχιστές. Τη νύχτα τα
μονοπάτια του δάσους γεμίζουν με εκατοντάδες γυαλιστερά κορμιά που
ψάχνουν για πελάτες, πρόθυμα να ικανοποιήσουν και τις πιο κρυφές και

ανομολόγητες επιθυμίες του καθενός: άντρα, γυναίκας και όλων των
ενδιάμεσων παραλλαγών.
Την ώρα που ο Λάνγκντον προσπαθούσε να βάλει τις σκέψεις του
σε μια σειρά για να αρχίσει να αφηγείται στη Σοφί την ιστορία του
Κοινού της Σιών το ταξί που τους μετέφερε πέρασε την πνιγμένη στα
δέντρα είσοδο του πάρκου και κατευθύνθηκε προς τα δυτικά
ακολουθώντας ένα λιθόστρωτο δρομάκι.
Ο Ρόμπερτ δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί, καθώς ένα ετερόκλητο
πλήθος από τους νυχτερινούς κατοίκους του πάρκου είχε ήδη αρχίσει να
αναδύεται από τις σκιές για να επιδείξει τα προσόντα του στα φώτα του
αυτοκινήτου. Μπροστά τους δυο ξέστηθες έφηβες κοπέλες έριχναν καυτά
βλέμματα στο εσωτερικό του ταξί. Λίγο πιο κάτω ένας μαύρος άντρας
που φορούσε στρινγκ και γυάλιζε ολόκληρος από το λάδι με το οποίο είχε
αλείψει το κορμί του τους γύρισε την πλάτη και έσφιξε τους γλουτούς
του. Δίπλα του μια πανέμορφη ξανθιά γυναίκα σήκωσε το μίνι της,
αποκαλύπτοντας ότι ναι μεν ήταν ξανθιά αλλά δεν ήταν γυναίκα.
Θεέ και Κύριε! Ο Λάνγκντον έστρεψε το βλέμμα του στο εσωτερικό
του ταξί και πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Πες μου για το Κοινό της Σιών», είπε η Σοφί.
Ο Αμερικανός έγνεψε καταφατικά, αν και δεν μπορούσε να
φανταστεί πιο ακατάλληλο τόπο και χρόνο για το θρύλο που ήταν
έτοιμος να διηγηθεί. Αναρωτήθηκε από πού ήταν καλύτερα να ξεκινήσει.
Η ιστορία της αδελφότητας είχε κλείσει ήδη μια χιλιετία...
Επρόκειτο για ένα εκπληκτικό χρονικό μυστικών, εκβιασμών, προδοσίας,
ακόμα και φριχτών βασανιστηρίων στα χέρια ενός εξοργισμένου Πάπα.
«Το Κοινό της Σιών», άρχισε να αφηγείται ο Λάνγκντον, «ιδρύθηκε
στην Ιερουσαλήμ από ένα Γάλλο ευγενή ονόματι Γοδεφρείδο ντε
Μπουιγιόν * το 1099, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης από τα
στρατεύματα του».
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά, με το βλέμμα στυλωμένο πάνω του.
Δούκας της Κάτω Λορένης (1061-1100), αρχηγός της Α' Σταυροφορίας και μετέπειτα βασιλιάς
του βραχύβιου Βασιλείου της Ιερουσαλήμ. Πήρε τον τίτλο του «Προστάτη του Πανάγιου Τάφου» και μετά
το θάνατο ενέπνευσε σειρά επικών ποιημάτων, με γνωστότερο την Απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ του
Ιταλού Τορκουάτο Τάσο. (Σ.τ.Μ.)
*

«Ο Γοδεφρείδος λέγεται ότι είχε ένα πανίσχυρο μυστικό, ένα
μυστικό το οποίο γνώριζε η οικογένεια του από την εποχή του Χριστού.
Φοβούμενος ότι αυτό ίσως χανόταν όταν πέθαινε, ίδρυσε μια μυστική
αδελφότητα, το Κοινό της Σιών, και ανέθεσε στα μέλη της την προστασία
του μυστικού του με το διακριτικό πέρασμα του από γενιά σε γενιά.
Το διάστημα της παραμονής της στην Ιερουσαλήμ η οργάνωση
πληροφορήθηκε την ύπαρξη μιας κρυψώνας όπου φυλάσσονταν μυστικά
έγγραφα, θαμμένα κάτω από τα ερείπια του Ναού του Ηρώδη, ο οποίος
είχε χτιστεί πάνω στα ερείπια του Ναού του Σολομώντα. Τα έγγραφα
αυτά, όπως πίστευαν τα μέλη του Κοινού της Σιών, επιβεβαίωναν το
πανίσχυρο μυστικό του Γοδεφρείδου και ήταν τόσο συγκλονιστικά και
ανατρεπτικά, ώστε η εκκλησία δε θα σταματούσε μπροστά σε τίποτα
προκειμένου να τα αποκτήσει».
Η Σοφί έδειχνε όλο και πιο μπερδεμένη.
«Το Κοινό της Σιών ορκίστηκε να εντοπίσει την κρυψώνα και να
ξεθάψει αυτά τα έγγραφα από τα ερείπια του ναού, όσο χρόνο κι αν του
έπαιρνε αυτό, με σκοπό να τα διασώσει και να τα προστατέψει, ώστε η
αλήθεια να μην πεθάνει ποτέ. Προκειμένου να ανακτήσει τα έγγραφα
από τα ερείπια η αδελφότητα δημιούργησε ένα μικρό στρατό, μια ομάδα
εννέα ιπποτών η οποία ονομάστηκε ʺΤάγμα των Ακτημόνων Ιπποτών
του Χριστού και του Ναού του Σολομώνταʺ».
Ο Λάνγκντον έκανε παύση.
«Τα μέλη του τάγματος έγιναν γνωστότερα ως Ναίτες ιππότες».
Η Σοφί τον κοίταξε αιφνιδιασμένη, αναγνωρίζοντας το όνομα.
Ο Αμερικανός καθηγητής είχε δώσει επανειλημμένα διαλέξεις με
θέμα τους Ναίτες ιππότες και ήξερε ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι
γνώριζαν την ιστορία τους, ή τουλάχιστον τους είχαν ακουστά. Για τους
ακαδημαϊκούς η ιστορία των Ναϊτών ήταν ένα επικίνδυνο πεδίο, όπου τα
γεγονότα, οι μύθοι και οι διαδόσεις ήταν τόσο στενά συνυφασμένα, ώστε
το να εντοπίσει κάποιος την καθαρή αλήθεια ήταν σχεδόν αδύνατον.
Ο Λάνγκντον δίσταζε πλέον ακόμα και να αναφέρει τους Ναίτες
ιππότες στις διαλέξεις του, επειδή κάτι τέτοιο αναπόφευκτα οδηγούσε σε
καταιγισμό ερωτήσεων, με αποτέλεσμα τελικά να χαθεί το νόημα της
όλης υπόθεσης και να υποβιβαστεί η συζήτηση σε απλή συνωμοσιολογία.

Η Σοφί ήδη έδειχνε προβληματισμένη.
«Δηλαδή, λες ότι το Τάγμα των Ναϊτών ιδρύθηκε από το Κοινό της
Σιών προκειμένου να ανακτήσει μια σειρά μυστικών εγγράφων;
Εγώ νόμιζα ότι ο σκοπός της ίδρυσης του ήταν η προστασία των
Αγίων Τόπων».
«Συνηθισμένο λάθος... Η ιδέα της προστασίας των προσκυνητών
στους Αγίους Τόπους ήταν το πρόσχημα που επέτρεπε στους Ναίτες να
εκτελέσουν την αποστολή τους. Ο πραγματικός τους στόχος ήταν να
ανακτήσουν τα έγγραφα που βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια του
ναού».
«Και τα κατάφεραν;»
Ο Λάνγκντον χαμογέλασε πλατιά.
«Κανείς δεν το γνωρίζει με βεβαιότητα, όμως όλοι οι ακαδημαϊκοί
συμφωνούν σε ένα πράγμα: Οι Ναίτες ανακάλυψαν κάτι σʹ εκείνα τα
ερείπια, κάτι που τους χάρισε πλούτο και δύναμη που ξεπερνούσαν και
τα πιο τρελά όνειρα του ανθρώπου».
Ο Ρόμπερτ σκιαγράφησε με λίγα λόγια την κοινά αποδεκτή
ακαδημαϊκή εκδοχή της ιστορίας των Ναϊτών ιπποτών, εξηγώντας στη
Σοφί πώς αυτοί βρέθηκαν στους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια της Βʹ
Σταυροφορίας και είπαν στο βασιλιά Βαλδουίνο τον Βʹ ότι βρίσκονταν
εκεί για να προστατέψουν τους χριστιανούς προσκυνητές που
επισκέπτονταν την περιοχή. Παρότι δεν πληρώνονταν και είχαν ορκιστεί
να ακολουθήσουν την οδό της πενίας, οι ιππότες πληροφόρησαν το
βασιλιά ότι χρειάζονταν ένα ταπεινό καταφύγιο και ζήτησαν την άδεια
του για να καταλύσουν στους στάβλους που είχαν χτιστεί ανάμεσα στα
ερείπια του ναού. Ο Βαλδουίνος αποδέχτηκε το αίτημα των στρατιωτών,
κι έτσι οι Ναίτες έστησαν το λιτό αρχηγείο τους μέσα στο ερειπωμένο
ιερό. Η επιλογή αυτού του παράξενου καταλύματος, όπως εξήγησε ο
Λάνγκντον, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Οι Ναίτες πίστευαν ότι τα
έγγραφα που αναζητούσε το Κοινό της Σιών βρίσκονταν θαμμένα σε
μεγάλο βάθος κάτω από τα ερείπια, και συγκεκριμένα κάτω από τα
Άδυτα των Αδύτων, την ιερή αίθουσα όπου οι άνθρωποι πίστευαν ότι
κατοικούσε ο ίδιος ο θεός. Επρόκειτο κυριολεκτικά για το επίκεντρο της
ιουδαϊκής θρησκείας. Επί σχεδόν μία δεκαετία οι εννέα ιππότες έζησαν

στα ερείπια σκάβοντας με απόλυτη μυστικότητα και σπάζοντας
ολόκληρους βράχους για να φτάσουν σε αυτό που ήθελαν. Η Σοφί γύρισε
προς το μέρος του. «Και είπες ότι ανακάλυψαν κάτι;»
«Οπωσδήποτε κάτι ανακάλυψαν», απάντησε ο Ρόμπερτ, εξηγώντας
ότι η ανασκαφή διήρκεσε εννέα χρόνια, όμως τελικά οι ιππότες βρήκαν
αυτό που αναζητούσαν. Πήραν το θησαυρό από το ναό και ταξίδεψαν
στην Ευρώπη, όπου η επιρροή τους αυξήθηκε τρομακτικά μέσα σε
ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κανείς δε γνώριζε αν οι Ναίτες είχαν
εκβιάσει το Βατικανό ή αν η εκκλησία απλώς προσπάθησε να εξαγοράσει
τη σιωπή των ιπποτών, όμως ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Βʹ εξέδωσε αμέσως
ένα παπικό διάταγμα άνευ προηγουμένου, με το οποίο έδινε απεριόριστη
δύναμη στους Ναίτες ιππότες και τους αναγνώριζε ως αυτόνομο στρατό,
που δεν υπάκουε σε βασιλείς και άρχοντες, θρησκευτικούς ή πολιτικούς.
Έχοντας εξασφαλίσει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων από το
Βατικανό, οι Ναίτες απέκτησαν σύντομα τρομακτική ισχύ τόσο από
αριθμητική όσο και από πολιτική άποψη. Στην κατοχή τους περιήλθαν
τεράστιες εκτάσεις γης σε περισσότερες από δώδεκα χώρες. Άρχισαν να
πιστώνουν χρεοκοπημένους γαλαζοαίματους και να τους χρεώνουν με
τόκο, θέτοντας με αυτό τον τρόπο τα θεμέλια του σύγχρονου τραπεζικού
συστήματος και διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τόσο την οικονομική
όσο και την πολιτική τους επιρροή. Μέχρι τις αρχές του δέκατου τέταρτου
αιώνα το παπικό διάταγμα είχε βοηθήσει τους Ναίτες να συγκεντρώσουν
τόση δύναμη, ώστε ο Πάπας Κλήμης ο Ε’ αποφάσισε ότι έπρεπε κάτι να
γίνει.
Σε συνεργασία με το βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο τον Δʹ, ο Πάπας
κατέστρωσε ένα μυστικό όσο και πανούργο σχέδιο προκειμένου να
συντρίψει τους Ναίτες και να θέσει τον τεράστιο πλούτο τους υπό τον
έλεγχο του, αποσπώντας με αυτό τον τρόπο και τα μυστικά που το
Βατικανό δεν ήθελε να διαρρεύσουν.
Με ένα στρατιωτικό ελιγμό που θα έκανε τις σύγχρονες μυστικές
υπηρεσίες να ζηλέψουν, ο Πάπας Κλήμης ο Ε’ εξέδωσε μυστικά
διατάγματα, τα οποία παραδόθηκαν σφραγισμένα στους στρατιώτες του
σε ολόκληρη την Ευρώπη με την οδηγία να ανοιχτούν ταυτόχρονα από
όλους την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307.

Την αυγή της 13ης Οκτωβρίου οι σφραγίδες των εγγράφων
έσπασαν και αποκαλύφθηκε το φριχτό περιεχόμενο τους. Στην επιστολή
του ο Κλήμης ισχυριζόταν ότι ο Θεός τού είχε παρουσιαστεί σε ένα όραμα
και τον είχε προειδοποιήσει ότι οι Ναίτες ιππότες ήταν αιρετικοί, ένοχοι
λατρείας του Σατανά, ομοφυλοφιλίας, βεβήλωσης του σταυρού,
σοδομισμού και άλλων βλάσφημων πράξεων. Ο Θεός είχε ζητήσει από
τον Πάπα Κλήμη να καθαρίσει τη Γη από το μίασμα, συλλαμβάνοντας
τους ιππότες και βασανίζοντας τους μέχρι να ομολογήσουν όλοι τους τα
εγκλήματα που είχαν διαπράξει σε βάρος του Θεού.
Η μακιαβελική επιχείρηση του Κλήμη εκτελέστηκε με απόλυτη
ακρίβεια. Εκείνη την ημέρα αμέτρητοι ιππότες συνελήφθησαν,
βασανίστηκαν ανελέητα και τελικά κάηκαν στην πυρά ως αιρετικοί.
Μνήμες εκείνης της τραγικής ημέρας συνέχιζαν να στοιχειώνουν το
σύγχρονο πολιτισμό. Ακόμα και στη σύγχρονη εποχή η Παρασκευή που ο
μήνας έχει δεκατρείς θεωρείται γρουσούζικη.
Η Σοφί έδειχνε μπερδεμένη.
«Οι Ναίτες εξοντώθηκαν; Εγώ νόμιζα ότι διάφορες αδελφότητες
Ναϊτών υπάρχουν ακόμα και σήμερα».
«Υπάρχουν, με διάφορα ονόματα. Παρά τις ψεύτικες κατηγορίες
που εξαπέλυσε εναντίον τους ο Κλήμης προκειμένου να τους εξοντώσει,
οι ιππότες είχαν ισχυρούς συμμάχους, κι έτσι ορισμένοι κατόρθωσαν να
γλιτώσουν από τις διώξεις του Βατικανού. Ο πραγματικός στόχος του
Κλήμη ήταν η πρόσβαση στο πανίσχυρο αρχείο με τα έγγραφα των
Ναϊτών, όμως αυτό του γλίστρησε μέσα από τα δάχτυλα.
Τα έγγραφα είχαν ανατεθεί πολύ καιρό πριν στη φύλαξη των
μυστηριωδών δημουργών του Τάγματος των Ναϊτών, του Κοινού της
Σιών. Το πέπλο μυστικότητας που κάλυπτε αυτή την οργάνωση κράτησε
ασφαλή τα μέλη της, μακριά από την ανελέητη επίθεση του Βατικανού.
Καθώς όμως η Αγία Έδρα συνέχιζε να σφίγγει τον κλοιό, το Κοινό της
Σιών κατόρθωσε να φυγαδεύσει τα έγγραφα φορτώνοντας τα κάποιο
βράδυ σε μικρά πλοία των ιπποτών που περίμεναν στη Λα Ροσέλ».
«Που κατέληξαν τα έγγραφα;»
Ο Λάνγκντον ανασήκωσε τους ώμους του.

«Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση τη γνωρίζει μόνο το Κοινό της
Σιών. Επειδή τα έγγραφα παραμένουν αντικείμενο συνεχών ερευνών και
υποθέσεων ακόμα και σήμερα, πιστεύεται ότι έχουν μετακινηθεί και
αλλάξει κρυψώνα αρκετές φορές. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
υποθέσεις, τα έγγραφα βρίσκονται κάπου στο Ηνωμένο Βασίλειο».
Η Σοφί φαινόταν ανήσυχη.
«Επί χίλια χρόνια», συνέχισε ο Ρόμπερτ, «ο θρύλος αυτού του
μυστικού περνούσε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Το
σύνολο των εγγράφων, η δύναμη τους και το μυστικό που αποκαλύπτουν
έχουν γίνει γνωστά με ένα όνομα: Sangreal. Εκατοντάδες βιβλία έχουν
γραφεί για αυτό και ελάχιστα μυστήρια έχουν προκαλέσει ανάλογο
ενδιαφέρον στους ιστορικούς».
«Sangreal... Μήπως η λέξη έχει καμία σχέση με το γαλλικό sang ή με
το ισπανικό sangre, που σημαίνουν ʺαίμαʺ;»
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά. Το αίμα ήταν η ραχοκοκαλιά
του μύθου του Sangreal, όμως όχι με την έννοια που υποψιαζόταν η Σοφί.
«Ο θρύλος είναι πολύπλοκος, όμως το σημαντικό στοιχείο που
πρέπει να θυμάσαι είναι ότι το Κοινό της Σιών είναι φύλακας των
αποδείξεων και, σύμφωνα με τα όσα λέγονται, περιμένει την κατάλληλη
ιστορική στιγμή για να αποκαλύψει την αλήθεια».
«Ποια αλήθεια; Τι είδους μυστικό θα μπορούσε να έχει τόση
δύναμη;»
Ο Λάνγκντον πήρε μια βαθιά ανάσα και έριξε μια ματιά στη
συνήθως αθέατη όψη του Παρισιού, που έμενε κρυμμένη μέσα στις σκιές.
«Σοφί, η λέξη Sangreal είναι πανάρχαιη. Με την πάροδο των αιώνων
εξελίχτηκε, άλλαξε μορφή, πήρε ένα πιο σύγχρονο όνομα». Έκανε
παύση.
«Όταν σου πω το όνομα με το οποίο είναι γνωστό σήμερα, θα
καταλάβεις ότι ήδη ξέρεις πολλά για αυτό. Για την ακρίβεια, σχεδόν όλοι
οι άνθρωποι έχουν ακουστά την ιστορία του Sangreal».
Η Σοφί δε φάνηκε να πείθεται.
«Εγώ, πάντως, δεν την έχω ακούσει».
«Και βέβαια την έχεις ακούσει». Ο Ρόμπερτ χαμογέλασε.

«Απλώς έχεις συνηθίσει να την ακούς με άλλο όνομα. Μη μου πεις
ότι πρώτη φορά ακούς για το Γκράαλ, το Άγιο Δισκοπότηρο».
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Στο ΠΙΣΩ κάθισμα του ταξί η Σοφί κοίταζε εξεταστικά τον
Λάνγκντον, που καθόταν δίπλα της. Πλάκα μου κάνει.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο;»
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά, με μια έκφραση στο πρόσωπο
του που έδειχνε ότι δεν αστειευόταν.
«ʺΆγιο Δισκοπότηροʺ είναι το κυριολεκτικό νόημα της λέξης
Sangreal. Η ρίζα του πρέπει να αναζητηθεί στη γαλλική λέξη Sangraal, η
οποία εξελίχτηκε σε Sangreal, που με τη σειρά του χωρίστηκε σε δύο
λέξεις, San Greal. Στα αγγλικά το San έγινε Holy και το Greal έγινε Grail».
Το Αγιο Δισκοπότηρο. Η Σοφί εξεπλάγη που δεν είχε εντοπίσει
αμέσως την ετυμολογική σχέση. Ακόμα κι αν είχαν έτσι τα πράγματα
όμως, δεν μπορούσε να καταλάβει ποια ήταν η λογική που κρυβόταν
πίσω από τον ισχυρισμό του Λάνγκντον.
«Νόμιζα ότι το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν κάποιου είδους κύπελλο.
Εσύ μόλις τώρα μου είπες ότι το Γκράαλ είναι μια συλλογή εγγράφων
που αποκαλύπτουν κάποιο σκοτεινό μυστικό».
«Ναι, όμως αυτά τα έγγραφα αποτελούν μόνο το μισό μέρος του
θησαυρού... Είναι θαμμένα μαζί με το Άγιο Δισκοπότηρο και
αποκαλύπτουν το πραγματικό του νόημα. Τα έγγραφα έδωσαν τόση
δύναμη στους Ναίτες ακριβώς επειδή στις σελίδες τους αποκαλύπτεται η
αληθινή φύση του Δισκοπότηρου».
Η αληθινή φύση του Δισκοπότηρου; Η Σοφί ένιωθε ακόμα πιο
μπερδεμένη τώρα. Εκείνη πίστευε ότι το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν το

κύπελλο από το οποίο ήπιε ο Ιησούς στο Μυστικό Δείπνο και όπου
αργότερα ο Ιωσήφ της Αριμαθαίας συνέλεξε το αίμα Του.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο είναι το Κύπελλο του Χριστού», είπε η
κοπέλα.
«Πόσο απλούστερο θα μπορούσε να είναι;»
«Σοφί», ψιθύρισε ο Ρόμπερτ, σκύβοντας αυτή τη φορά προς το μέρος
της, «σύμφωνα με το Κοινό της Σιών, το Άγιο Δισκοπότηρο δεν είναι καν
ένα κύπελλο. Η αδελφότητα ισχυρίζεται ότι ο θρύλος του Δισκοπότηρου
είναι μια πανέξυπνη αλληγορία. Με άλλα λόγια, υποστηρίζει ότι το
Δισκοπότηρο χρησιμοποιείται μεταφορικά για να γίνει αναφορά σε κάτι
άλλο, πολύ πιο ισχυρό».
Έκανε παύση.
«Κάτι που ταιριάζει απόλυτα με όλα όσα προσπαθεί να μας πει ο
παππούς σου απόψε, συμπεριλαμβανομένων και των συμβολικών του
αναφορών στο ιερό θηλυκό».
Αβέβαιη ακόμα για τα όσα άκουγε, η Σοφί κατάλαβε από το φιλικό
χαμόγελο του Λάνγκντον ότι κατανοούσε τη σύγχυση της. Ωστόσο το
απόλυτα σοβαρό ύφος και το σταθερό βλέμμα του φανέρωναν ότι
μιλούσε ειλικρινά.
«Ναι, αλλά, αν το Άγιο Δισκοπότηρο δεν είναι τελικά αυτό που λέει
η λέξη», τον ρώτησε, «τι είναι;»
Ο Αμερικανός μελετητής συμβόλων ήξερε ότι αυτή η ερώτηση ήταν
αναπόφευκτη, όμως δεν ήταν σίγουρος πώς ακριβώς θα μπορούσε να της
εξηγήσει. Αν δεν τοποθετούσε την απάντηση του στο κατάλληλο
ιστορικό πλαίσιο, η Σοφί θα έμενε με την ίδια σαστισμένη έκφραση που ο
Λάνγκντον είχε δει και στο πρόσωπο του εκδότη του μερικούς μήνες
νωρίτερα, όταν του είχε δώσει ένα προσχέδιο του βιβλίου πάνω στο οποίο
εργαζόταν.
«Τι πράγμα ισχυρίζεσαι εδώ μέσα;» Ο εκδότης του είχε κοντέψει να
πνιγεί από την έκπληξη. Ακούμπησε κάτω το ποτήρι του κρασιού που
κρατούσε στο χέρι του και έμεινε να τον κοιτάζει, αφήνοντας το γεύμα
του στη μέση.
«Δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά...»

«Μιλάω τόσο σοβαρά, ώστε έχω περάσει έναν ολόκληρο χρόνο
ερευνώντας τις πηγές».
Ο έγκριτος Νεοϋορκέζος εκδότης Τζόνας Φάουκμαν έτριψε νευρικά
το γενάκι του. Αναμφίβολα είχε ακούσει διάφορες τρελές προτάσεις για
βιβλία κατά τη διάρκεια της γεμάτης επιτυχίες καριέρας του, όμως η
συγκεκριμένη φαίνεται ότι τον είχε αφήσει εμβρόντητο.
«Ρόμπερτ», είπε τελικά ο Φάουκμαν, «δε θέλω να με παρεξηγήσεις,
λατρεύω τη δουλειά σου και μαζί έχουμε καταφέρει πολλά, όμως, αν
συμφωνήσω να εκδώσω κάτι τέτοιο, θα γίνει παρέλαση έξω από το
γραφείο μου. Εκτός αυτού, θα καταστρέψεις τη φήμη σου. Σε τελική
ανάλυση, είσαι ιστορικός της τέχνης, καθηγητής του Χάρβαρντ, όχι
κανένας τρελάρας που κοιτάει να βγάλει εύκολο χρήμα. Πώς θα
μπορούσες να βρεις αρκετές έγκυρες πηγές που να στηρίζουν μια τέτοια
θεωρία;»
Με ένα ήρεμο χαμόγελο, ο Λάνγκντον έβγαλε ένα χαρτί από την
τσέπη του σακακιού του και το έδωσε στον Φάουκμαν. Πάνω του ήταν
σημειωμένη μια βιβλιογραφία που περιλάμβανε πάνω από πενήντα
τίτλους, συγγράμματα γραμμένα από γνωστούς ιστορικούς, ορισμένα
από τα οποία ήταν σύγχρονα και άλλα παμπάλαια. Πολλά από αυτά
είχαν σημειώσει τεράστια επιτυχία στους ακαδημαϊκούς κύκλους. Όλα τα
βιβλία άφηναν να εννοηθεί το ίδιο ακριβώς πράγμα που πρότεινε και ο
Λάνγκντον. Την ώρα που ο Φάουκμαν διάβαζε τη λίστα είχε ύφος
ανθρώπου που ξαφνικά ανακαλύπτει ότι τελικά η Γη είναι επίπεδη.
«Κάποιους από αυτούς τους συγγραφείς τους γνωρίζω. Είναι...
πραγματικοί ιστορικοί!» Ο Ρόμπερτ χαμογέλασε πλατιά.
«Όπως βλέπεις και μόνος του, Τζόνας, δεν είμαι ο μόνος που
υποστηρίζει αυτή τη θεωρία. Η άποψη αυτή κυκλοφορεί εδώ και πολύ
καιρό, απλώς εγώ την προχωράω πιο πέρα. Κανένα βιβλίο μέχρι σήμερα
δεν έχει εξετάσει το θρύλο του Αγίου Δισκοπότηρου από συμβολική
άποψη. Τα εικονογραφικά στοιχεία που παραθέτω για να υποστηρίξω
αυτή τη θεωρία είναι... πώς να το θέσω... απόλυτα πειστικά».
Ο Φάουκμαν δεν έλεγε να πάρει τα μάτια του από τη λίστα.
«Θεέ μου! Ένα από αυτά τα βιβλία γράφτηκε από τον σερ Λι
Τίμπινγκ, ιστορικό της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας».

«Ο Τίμπινγκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μελετώντας
το θρύλο του Αγίου Δισκοπότηρου. Τον έχω συναντήσει. Αποτέλεσε
μεγάλη πηγή έμπνευσης για μένα. Πιστεύει ειλικρινά σε αυτή τη θεωρία,
Τζόνας, όπως και όλοι οι άλλοι συγγραφείς σε αυτή τη λίστα».
«Θέλεις να μου πεις ότι όλοι αυτοί εδώ οι ιστορικοί πιστεύουν
πραγματικά ότι...»
Ο Φάουκμαν ξεροκατάπιε, αδυνατώντας προφανώς ακόμα και να
προφέρει τις λέξεις. Ο Λάνγκντον χαμογέλασε και πάλι πλατιά.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο θα μπορούσε να διεκδικήσει τον τίτλο του
πλέον περιζήτητου θησαυρού στην ανθρώπινη ιστορία. Το Γκράαλ
αποτέλεσε το αντικείμενο θρύλων, πολέμων και αναζητήσεων που
διήρκεσαν μια ζωή. Σου φαίνεται λογικό να είναι απλώς ένα κύπελλο; Αν
ίσχυε αυτό, τότε σίγουρα και άλλα ιερά κειμήλια θα έπρεπε να έχουν
προκαλέσει ανάλογο ή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως, για
παράδειγμα, το Ακάνθινο Στεφάνι ή ο Σταυρός του Μαρτυρίου, όμως δε
συνέβη κάτι τέτοιο. Σε ολόκληρη την ιστορία το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν
το πιο σημαντικό ιερό αντικείμενο. Και τώρα ξέρεις γιατί».
Ο Φάουκμαν συνέχισε να κουνάει το κεφάλι του με δυσπιστία,
αδυνατώντας να χωνέψει αυτά που άκουγε.
«Ναι, όμως, με τόσα βιβλία να έχουν γραφτεί πάνω σε αυτό το
θέμα, γιατί δεν είναι ευρύτερα γνωστή αυτή η θεωρία;»
«Τα βιβλία αυτά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν
με ολόκληρους αιώνες επίσημης ιστορίας, ιδίως όταν αυτή
επιβεβαιώνεται και από το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των
εποχών».
Ο Φάουκμαν γούρλωσε τα μάτια του. «Μη μου πεις ότι ο Χάρι Πότερ
στην πραγματικότητα αναφέρεται στο Άγιο Δισκοπότηρο».
«Εννοούσα τη Βίβλο». Ο Φάουκμαν ξερόβηξε.
«Το ήξερα ότι αυτό εννοούσες».
«Laissez‐le!» Οι φωνές της Σοφί έσπασαν ξαφνικά τη σιωπή μέσα
στο ταξί.
«Αφήστε το κάτω!» Ο Ρόμπερτ τινάχτηκε τρομαγμένος τη στιγμή
που η κοπέλα έγειρε πάνω από το κάθισμα και άρχισε να ουρλιάζει στον

ταξιτζή. Σκύβοντας λίγο μπροστά είδε τον οδηγό να κρατάει το
μικρόφωνο του ασυρμάτου του και κάτι να λέει.
Η Σοφί στράφηκε προς τα πίσω και έχωσε το χέρι της στην τσέπη
του σακακιού του Λάνγκντον. Πριν προλάβει να καταλάβει τι συνέβαινε,
ο Αμερικανός την είδε να τραβάει το πιστόλι, να γυρίζει προς τα εμπρός
και να το κολλάει στο κεφάλι του οδηγού.
Ο ταξιτζής αμέσως άφησε το μικρόφωνο και σήκωσε το ελεύθερο
χέρι του ψηλά.
«Σοφί!» Ο Λάνγκντον παραλίγο να πνιγεί πάνω στη φούρια του.
«Τι στο διάβολο...»
«Arretez!» διέταξε τον οδηγό η νεαρή κρυπτογράφος. Τρέμοντας,
εκείνος υπάκουσε, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο και αφήνοντας το να
δουλεύει στο ρελαντί. Τότε μόνο κατάφερε ο Ρόμπερτ να ακούσει τη
μεταλλική φωνή της τηλεφωνήτριας του κέντρου των ραδιοταξί από το
ηχείο στο ταμπλό του αυτοκινήτου.
«...qui sʹappelle agent Sophie Neveu...» έλεγε η φωνή στον ασύρματο.
«Et un Ameʹricain, Robert Langdon...»
Ο Λάνγκντον ένιωσε το αίμα του να παγώνει. Μας εντόπισαν
κιόλας;
«Descendez», απαίτησε η Σοφί. Ο οδηγός, που δεν είχε σταματήσει
να τρέμει, κατέβηκε από το ταξί κρατώντας τα χέρια ψηλά και έκανε
αρκετά βήματα οπισθοχωρώντας. Η κοπέλα είχε κατεβάσει το παράθυρο
της και σημάδευε με το όπλο της τον εμβρόντητο ταξιτζή.
«Ρόμπερτ», είπε ήρεμα, «πιάσε το τιμόνι. Θα οδηγήσεις εσύ».
Ο Λάνγκντον δεν είχε καμία διάθεση να φέρει αντιρρήσεις σε μια
γυναίκα που κρατούσε όπλο. Κατέβηκε από το ταξί και πέρασε στη θέση
του οδηγού. Ο ταξιτζής άρχισε να τους βρίζει, αλλά τα χέρια του
παρέμειναν σηκωμένα ψηλά.
«Ρόμπερτ», είπε η Σοφί από το πίσω κάθισμα, «πιστεύω πως είδες
αρκετά από το μαγικό μας δάσος».
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά. Και με το παραπάνω.
«Ωραία. Πάμε να φύγουμε από δω».

Ο Αμερικανός κοίταξε προς τα κάτω και δίστασε βλέποντας τα
πεντάλ του αυτοκινήτου. Σκατά. Έπιασε αδέξια το λεβιέ των ταχυτήτων
και πάτησε το συμπλέκτη.
«Σοφί, ίσως εσύ να...»
«Ξεκίνα!» του φώναξε. Διάφορες πόρνες είχαν αρχίσει να
κατευθύνονται προς το μέρος τους για να δουν τι συνέβαινε. Μια
γυναίκα πήγε να σχηματίσει έναν αριθμό στο κινητό της. Ο Λάνγκντον
πάτησε το συμπλέκτη και κατάφερε να μετακινήσει το λεβιέ στη θέση
όπου έλπιζε να βρίσκεται η πρώτη ταχύτητα. Έφερε το άλλο πόδι στο
γκάζι και μάρσαρε. Μετά άφησε απότομα το συμπλέκτη. Τα λάστιχα
άρχισαν να στριγκλίζουν και το ταξί τινάχτηκε μπροστά, με το πίσω
μέρος του να πατινάρει επικίνδυνα, σκορπίζοντας το πλήθος που είχε
συγκεντρωθεί.
Η γυναίκα με το κινητό τηλέφωνο βούτηξε σε κάτι θάμνους,
αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή τη μάσκα του οχήματος.
«Doucement!» είπε η Σοφί καθώς το αυτοκίνητο ξεχυνόταν στο
δρόμο.
«Σιγά! Τι κάνεις εκεί;»
«Προσπάθησα να σε προειδοποιήσω», της φώναξε, προσπαθώντας
να ακουστεί πάνω από το θόρυβο του αυτοκινήτου.
«Το δικό μου αυτοκίνητο έχει αυτόματο κιβώτιο!»
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ΠΑΡΟΤΙ ΤΟ ΛΙΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ του στο κτίριο της οδού Μπρουιέρ είχε
γίνει πολλές φορές τόπος πόνου και μαρτυρίου, ο Σίλας αμφέβαλλε αν
κάποια από αυτές θα μπορούσε να συγκριθεί με την αγωνία που
συντάρασσε εκείνη τη στιγμή το χλομό κορμί του.
Έπεσα θύμα απάτης. Τα πάντα χάθηκαν. Τον είχαν ξεγελάσει. Οι
αδελφοί του είχαν πει ψέματα, προτιμώντας το θάνατο από το να
αποκαλύψουν το πραγματικό τους μυστικό.

Ο Σίλας δεν μπορούσε να βρει τη δύναμη να τηλεφωνήσει στο
Δάσκαλο. Δεν είχε σκοτώσει μόνο τους τέσσερις ανθρώπους που
γνώριζαν που ήταν κρυμμένος ο σφηνόλιθος αλλά και την καλόγρια
μέσα στον Άγιο Σουλπίκιο. Δρούσε ενάντια στο θέλημα του Θεού!
Χλεύασε το έργο του Opus Dei! Το έγκλημα είχε γίνει εν θερμώ, όμως ο
θάνατος της γυναίκας περιέπλεκε τα πράγματα.
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα είχε κάνει το τηλεφώνημα που είχε
εξασφαλίσει στον Σίλα πρόσβαση στον Άγιο Σουλπίκιο... Τι θα
σκεφτόταν ο αβάς όταν θα ανακάλυπτε ότι η καλόγρια ήταν νεκρή;
Παρότι ο αλμπίνος την είχε εναποθέσει στο κρεβάτι της, το τραύμα στο
κεφάλι της ήταν εμφανές. Είχε επίσης προσπαθήσει να βάλει στη θέση
τους και τα κομμάτια της σπασμένης πλάκας του δαπέδου, όμως και εκεί
η ζημιά ήταν εμφανής. Θα καταλάβαιναν ότι κάποιος είχε ψάξει στο
σημείο εκείνο. Αρχικά σχεδίαζε να κρυφτεί στις τάξεις του Opus Dei όταν
θα είχε ολοκληρώσει το έργο του. Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα θα με
προστατέψει.
Ο Σίλας δεν μπορούσε να φανταστεί μεγαλύτερη ευτυχία από το να
ζήσει με διαλογισμό και προσευχή μέσα στο καινούριο αρχηγείο της
οργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Δε θα ξαναερχόταν σε επαφή με τον έξω
κόσμο. Όλα όσα χρειαζόταν θα τα έβρισκε μέσα σε εκείνο τον ιερό χώρο.
Κανείς δε θα με αναζητήσει.
Δυστυχώς, ήξερε πολύ καλά ότι μια εξέχουσα φυσιογνωμία όπως ο
επίσκοπος Αρινθαρόζα δε θα μπορούσε να εξαφανιστεί με την ίδια
ευκολία. Έθεσα σε κίνδυνο τον επίσκοπο. Ο Σίλας έμεινε να κοιτάζει
αφηρημένα το πάτωμα και προς στιγμήν του πέρασε από το μυαλό η
σκέψη να αυτοκτονήσει. Σε τελική ανάλυση, ο Αρινθαρόζα του είχε
χαρίσει μια νέα ζωή σε εκείνο το μικρό σπίτι στην Ισπανία όπου τον
μόρφωσε και του έδωσε ένα σκοπό.
«Φίλε μου», του είχε πει, «γεννήθηκες αλμπίνος. Μην αφήνεις τους
άλλους να σε κάνουν να ντρέπεσαι για αυτό. Δεν καταλαβαίνεις πόσο
ξεχωριστός είσαι; Δεν ήξερες ότι και ο ίδιος ο Νώε ήταν αλμπίνος;»
«Ο Νώε που έφτιαξε την Κιβωτό;»
Ο Σίλας δεν το είχε ακούσει ποτέ αυτό.
Ο Αρινθαρόζα χαμογέλασε.

«Ναι, ο Νώε που έφτιαξε την Κιβωτό. Ήταν αλμπίνος. Όπως και
εσύ, είχε επιδερμίδα λευκή σαν των αγγέλων. Σκέψου το αυτό... Ο Νώε
έσωσε τη ζωή πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Προορίζεσαι για σπουδαία
πράγματα, Σίλα. Ο Κύριος σε απελευθέρωσε για κάποιο λόγο. Σε κάλεσε
επειδή χρειάζεται τη βοήθεια σου για να πραγματοποιηθεί το έργο Του».
Με τον καιρό ο Σίλας έμαθε να βλέπει τον εαυτό του μέσα από ένα
νέο πρίσμα. Είμαι αγνός. Λευκός. Όμορφος. Σαν άγγελος.
Εκείνη την ώρα όμως, έτσι όπως κείτονταν απελπισμένος μέσα στο
δωμάτιο του στην εστία, μπορούσε να ακούσει τον πατέρα του να
αναδύεται από το παρελθόν και να του ψιθυρίζει απογοητευμένος στο
αφτί. Tu es un desastre. Un spectre. Είσαι μια καταστροφή! Ένα
φάντασμα! Γονατισμένος πάνω στο ξύλινο πάτωμα, ο Σίλας
προσευχήθηκε για συγχώρεση. Ύστερα, βγάζοντας το μανδύα του,
άπλωσε το χέρι του για να πάρει το μαστίγιο.
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ δυσκολευόταν απίστευτα με τις ταχύτητες,
γεγονός που εξηγούσε γιατί του έσβησε το αυτοκίνητο δύο φορές. Τελικά
όμως κατάφερε να οδηγήσει το κλεμμένο ταξί στην άλλη άκρη του
Δάσους της Βουλόνης. Δυστυχώς, η φαιδρότητα της όλης κατάστασης
επισκιαζόταν από τις συνεχείς προσπάθειες της τηλεφωνήτριας να
επικοινωνήσει με τον οδηγό του ταξί μέσω του ασυρμάτου.
«Voiture cinq‐six‐trois. Oil etes‐vous? Repondez! Όχημα 5‐6‐3, πού
βρίσκεστε; Απαντήστε!»
Όταν ο Λάνγκντον έφτασε στην έξοδο του πάρκου, κατάπιε τον
αντρικό του εγωισμό και φρέναρε απότομα.
«Καλύτερα να οδηγήσεις εσύ».
Η Σοφί έδειχνε ανακουφισμένη την ώρα που έπαιρνε θέση πίσω
από το τιμόνι. Μέσα σε δευτερόλεπτα είχαν βρεθεί στην οδό Λονσάμπ, με
το αυτοκίνητο να οδεύει προς τα δυτικά χωρίς τινάγματα και βρυχηθμούς
πλέον, αφήνοντας πίσω τον «Κήπο των Απολαύσεων».

«Προς τα που πέφτει η οδός Αξό;» ρώτησε ο Ρόμπερτ, κρατώντας τα
μάτια του καρφωμένα στο κοντέρ, ο δείκτης του οποίου είχε ξεπεράσει τα
εκατό χιλιόμετρα την ώρα. Τα μάτια της Σοφί έμειναν προσηλωμένα στο
δρόμο.
«Ο ταξιτζής είπε ότι βρίσκεται δίπλα στα γήπεδα τένις του Ρολάν
Γκαρός. Την ξέρω αυτή την περιοχή».
Ο Λάνγκντον έβγαλε ξανά το βαρύ κλειδί από την τσέπη του και το
ζύγισε στην παλάμη του. Διαισθανόταν ότι επρόκειτο για ένα
αντικείμενο τεράστιας σημασίας. Πιθανότατα να αποτελούσε το κλειδί
και για τη δική του ελευθερία. Νωρίτερα, όταν μιλούσε στη Σοφί για τους
Ναίτες ιππότες, είχε συνειδητοποιήσει πως, εκτός του ότι έφερε
χαραγμένη πάνω του τη σφραγίδα του Κοινού της Σιών, το κλειδί είχε και
μια άλλη, λιγότερο προφανή, σχέση με την οργάνωση.
Ο ισοσκελής σταυρός ήταν σύμβολο ισορροπίας και αρμονίας,
παράλληλα όμως ήταν και το έμβλημα των Ναϊτών. Όλοι έχουν δει
κάποια εικόνα αυτών των ιπποτών ντυμένων με λευκούς μανδύες πάνω
στους οποίους υπήρχε ένας κόκκινος ισοσκελής σταυρός. Βέβαια, τα
σκέλη των σταυρών στους μανδύες των Ναϊτών ήταν ελαφρώς
πεπλατυσμένα στις άκρες, όμως δεν έπαυαν να έχουν το ίδιο μήκος.
Ένας ισοσκελής σταυρός, ακριβώς όπως αυτός πάνω στο κλειδί.
Η φαντασία του άρχισε να καλπάζει καθώς αναλογιζόταν τι
επρόκειτο να ανακαλύψουν. Το Άγιο Δισκοπότηρο. Του φαινόταν τόσο
παράλογο, ώστε με δυσκολία κατάφερνε να συγκρατήσει τα γέλια του.
Σύμφωνα με τις φήμες, το Δισκοπότηρο βρισκόταν κάπου στην Αγγλία,
θαμμένο σε ένα μυστικό θάλαμο κάτω από μια από τις πολλές εκκλησίες
των Ναϊτών, όπου παρέμενε κρυμμένο τουλάχιστον από το δέκατο έκτο
αιώνα.
Aπ’ την εποχή του Μεγάλου Μάγιστρου Ντα Βίντσι. Το Κοινό της
Σιών, προκειμένου να προφυλάξει τα πολύτιμα έγγραφα, είχε
αναγκαστεί να τα μετακινήσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των
πρώτων αιώνων αφού βρέθηκαν στην κατοχή της οργάνωσης.
Οι ιστορικοί είχαν καταλήξει να υποψιάζονται ότι το Δισκοπότηρο
είχε αλλάξει κρυψώνα ίσως και έξι φορές από την ημέρα που έφτασε
στην Ευρώπη από την Ιερουσαλήμ.

Η τελευταία αναφορά σε ένα τέτοιο περιστατικό χρονολογούνταν
από το 1447, όταν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν μια φωτιά
που ξέσπασε και παραλίγο να καταστρέψει τα έγγραφα, που τελικά
μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος μέσα σε τέσσερα τεράστια κιβώτια, για
το καθένα από τα οποία χρειάζονταν έξι άντρες για να το κουβαλήσουν.
Από τότε κανείς δεν ισχυρίστηκε ξανά ότι είδε το Δισκοπότηρο.
Κατά καιρούς μόνο ακούγονταν διάφοροι ψίθυροι ότι το πολύτιμο φορτίο
βρισκόταν κρυμμένο στη Μεγάλη Βρετανία, στη γη του βασιλιά
Αρθούρου και των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης.
Όπου κι αν βρισκόταν πάντως, δυο σημαντικά γεγονότα
θεωρούνταν αναμφισβήτητα: ο Λεονάρντο ντα Βίντσι γνώριζε πού
βρισκόταν το δισκοπότηρο στην εποχή του. Αυτή η κρυψώνα πιθανότατα
δεν είχε αλλάξει μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό όσοι αναζητούσαν με
πάθος το Δισκοπότηρο περνούσαν ατελείωτες ώρες ερευνώντας
εξονυχιστικά τα έργα και τα ημερολόγια του Ντα Βίντσι, ελπίζοντας ότι
θα ανακάλυπταν κάποιο κρυφό σημάδι που θα φανέρωνε το μέρος όπου
αυτό ήταν κρυμμένο.
Ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι το ορεινό φόντο στη Μαντόνα των
Βράχων συνέπιπτε με την τοπογραφία μιας σειράς λόφων γεμάτων
σπηλιές στη Σκοτία. Κάποιοι άλλοι επέμεναν ότι η περίεργη θέση των
αποστόλων στο Μυστικό Δείπνο ήταν κάποιου είδους κώδικας.
Υπήρχαν και εκείνοι που ισχυρίζονταν ότι η εξέταση της Μόνα
Λίζα με ακτίνες Χ αποκάλυπτε ότι αρχικά η μορφή που αποτυπωνόταν
στο έργο είχε ζωγραφιστεί φορώντας ένα μενταγιόν με λάπις λάζουλι,
σύμβολο της Ίσιδας. Αργότερα, σύμφωνα πάντοτε με τις φήμες, ο Ντα
Βίντσι αποφάσισε να καλύψει αυτή τη λεπτομέρεια.
Ο Λάνγκντον δεν είχε δει καμία απόδειξη της ύπαρξης αυτού του
μενταγιόν, ούτε μπορούσε να φανταστεί πώς ήταν δυνατόν ένα τέτοιο
στοιχείο να φανερώνει την τοποθεσία του Αγίου Δισκοπότηρου, όμως οι
φανατικοί της μυθολογίας του Γκράαλ επέμεναν να το αναφέρουν σε
διάφορες ιστοσελίδες και σε χώρους συζητήσεων στο Διαδίκτυο, σε
σημείο που καταντούσε ενοχλητικό. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με
μια καλή θεωρία συνωμοσίας. Και αυτές δεν είχαν τέλος...
Η πιο πρόσφατη, φυσικά, αφορούσε τη συγκλονιστική αποκάλυψη
ότι η περίφημη Προσκύνηση των Μάγων του Ντα Βίντσι έκρυβε ένα

σκοτεινό μυστικό κάτω από τις στρώσεις των χρωμάτων. Ο Ιταλός
ερευνητής Μαουρίτσιο Σερακίνι είχε αποκαλύψει την αλήθεια και το
New York Times Magazine είχε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα των
ερευνών του σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ με τίτλο «Η Συγκάλυψη του
Λεονάρντο». Ο Σερακίνι είχε αποδείξει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι, ενώ
το γκριζοπράσινο σκίτσο που είχε αποτελέσει το προσχέδιο για την
Προσκύνηση ήταν πράγματι έργο του Λεονάρντο, ο ίδιος ο πίνακας δεν
ήταν.
Η αλήθεια ήταν ότι κάποιος ανώνυμος καλλιτέχνης είχε
χρωματίσει το σκίτσο του Ντα Βίντσι χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου
καλλιτέχνη, σαν ένα παιδί που γεμίζει με χρώμα το ήδη υπάρχον
περίγραμμα μιας ζωγραφιάς σε κάποιο τετράδιο ιχνογραφίας. Ακόμα πιο
ανησυχητικό όμως ήταν αυτό που αποκαλύφθηκε κάτω από τα χρώματα
που χρησιμοποίησε ο καταχραστής.
Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με τη χρήση υπέρυθρων ακτινών
και ακτινών Χ έδειχναν ότι αυτός ο ανώνυμος ζωγράφος το διάστημα που
πρόσθετε χρώματα στη σπουδή του Λεονάρντο είχε κάνει ύποπτες
παρεμβάσεις στο σκίτσο, σαν να προσπαθούσε να συγκαλύψει τις
πραγματικές προθέσεις του Ντα Βίντσι.
Όποια κι αν ήταν η πραγματική φύση του προσχεδίου, δεν είχε γίνει
ποτέ δημόσια γνωστή. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι της
Πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία φρόντισαν αμέσως να εξορίσουν
τον πίνακα σε μια αποθήκη στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Όσοι
επισκέπτονταν την Αίθουσα Λεονάρντο της πινακοθήκης έβλεπαν στη
θέση της Προσκύνησης μια παραπλανητική πινακίδα που δεν έδινε
καμία ουσιαστική εξήγηση.
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
Στον παράδοξο κόσμο των σύγχρονων αναζητητών του
Δισκοπότηρου ο Λεονάρντο ντα Βίντσι παρέμενε το μεγάλο αίνιγμα στο
πλαίσιο της σχετικής έρευνας. Τα έργα του έμοιαζαν να κραυγάζουν από
μακριά ότι ήθελαν να αποκαλύψουν κάποιο μυστικό, κι όμως, όποιο κι αν
ήταν αυτό, παρέμενε καλά κρυμμένο κάτω από μια στρώση χρώματος ή
ακόμα και εκτεθειμένο σε κοινή θέα αλλά κωδικοποιημένο. Ισως, πάλι,
να μην υπήρχε κανένα μυστικό. Μπορεί η πληθώρα των στοιχείων που

γεννούσαν ερωτηματικά και προκαλούσαν τόσο προβληματισμό να μην
ήταν τίποτα περισσότερο από μια κενή υπόσχεση την οποία άφησε πίσω
του ο Ντα Βίντσι για να βασανίζει τους περίεργους και να προκαλεί αυτό
το ειρωνικό χαμόγελο στην υποψιασμένη Μόνα Λίζα.
«Υπάρχει περίπτωση», ρώτησε η Σοφί, διακόπτοντας την
ονειροπόληση του Λάνγκντον, «αυτό το κλειδί που κρατάς να παρέχει
πρόσβαση στην κρυψώνα του Αγίου Δισκοπότηρου;» Το γέλιο του
Αμερικανού ακούστηκε βεβιασμένο ακόμα και στον ίδιο.
«Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ... Εξάλλου το Δισκοπότηρο
πιστεύεται ότι βρίσκεται κάπου στο Ηνωμένο Βασίλειο, όχι στη Γαλλία».
Της διηγήθηκε με λίγα λόγια την ιστορία.
«Ναι, όμως το Δισκοπότηρο μοιάζει να είναι το μόνο λογικό
συμπέρασμα», επέμεινε εκείνη.
«Έχουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικά σπάνιο κλειδί πάνω στο
οποίο είναι χαραγμένη η σφραγίδα του Κοινού της Σιών. Το κλειδί μάς
παραδόθηκε από ένα μέλος του Κοινού της Σιών, της αδελφότητας η
οποία, σύμφωνα με όσα μου είπες μόλις τώρα, είναι ο φύλακας του Αγίου
Δισκοπότηρου».
Ο Ρόμπερτ ήξερε ότι οι ισχυρισμοί της ήταν λογικοί, όμως κάτι του
έλεγε ότι δεν μπορούσε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κυκλοφορούσαν,
βέβαια, κάποιες φήμες σύμφωνα με τις οποίες το Κοινό της Σιών είχε
ορκιστεί να φέρει κάποια μέρα το Άγιο Δισκοπότηρο πίσω στη Γαλλία, σε
ένα μέρος όπου θα παρέμενε πλέον οριστικά, όμως σε καμία περίπτωση
δεν υπήρχαν ιστορικά στοιχεία που να συνηγορούν στην υπόθεση ότι
αυτό είχε πράγματι συμβεί.
Ακόμα κι αν η αδελφότητα είχε κατορθώσει να φέρει το
Δισκοπότηρο πίσω στη Γαλλία, η διεύθυνση στην οποία τους παρέπεμπε
το μήνυμα του Σονιέρ, οδός Αξό 24, δίπλα στα γήπεδα του τένις, δεν
ακουγόταν ως η αρμόζουσα μόνιμη κρυψώνα ενός τέτοιου κειμηλίου.
«Σοφί, ειλικρινά δε βλέπω τι σχέση θα μπορούσε να έχει αυτό το
κλειδί με το Δισκοπότηρο».
«Επειδή το Δισκοπότηρο υποτίθεται ότι βρίσκεται στην Αγγλία;»
«Όχι μόνο γιʹ αυτό. Η τοποθεσία του Γκράαλ είναι ένα από τα
μεγάλα μυστικά της ιστορίας. Τα μέλη του Κοινού της Σιών περιμένουν

δεκαετίες ολόκληρες, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να αποδείξουν
την αξιοπιστία τους στους αρχαιότερους αδελφούς τους, προτού
ανέλθουν στα ανώτερα κλιμάκια της οργάνωσης και πληροφορηθούν
πού βρίσκεται το Δισκοπότηρο. Το μυστικό αυτό προστατεύεται με την
υιοθέτηση ενός πολύπλοκου συστήματος βάσει του οποίου οι
πληροφορίες δεν κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη. Παρότι η αδελφότητα
του Κοινού της Σιών είναι πολυμελής, μόνο τέσσερις άνθρωποι
γνωρίζουν πού βρίσκεται κρυμμένο το Δισκοπότηρο: ο Μέγας Μάγιστρος
και οι τρεις seneʹchaux. Η πιθανότητα να ήταν ο παππούς σου ένα από τα
τέσσερα κορυφαία μέλη είναι απειροελάχιστη».
O παππούς μου ήταν ένας από αυτούς, σκέφτηκε η Σοφί,
σανιδώνοντας το γκάζι. Στο μυαλό της είχε χαραχτεί για πάντα μια
εικόνα που επιβεβαίωνε πέρα από κάθε αμφιβολία τη θέση που κατείχε ο
Ζακ Σονιέρ στην αδελφότητα.
«Ακόμα κι αν ο παππούς σου ανήκε στο ανώτατο κλιμάκιο, δε θα
του επιτρεπόταν σε καμία περίπτωση να αποκαλύψει το παραμικρό σε
οποιονδήποτε εκτός της αδελφότητας. Είναι αδιανόητο να αποφάσισε
ξαφνικά να σε κάνει κοινωνό των μεγαλύτερων μυστικών τους».
Τα μυστικά τους τα είχα ανακαλύψει πολύ νωρίτερα, σκέφτηκε η
Σοφί, φέρνοντας στο μυαλό της την τελετή σε εκείνη την υπόγεια
σπηλιά. Αναρωτήθηκε αν είχε έρθει η στιγμή να μιλήσει στον Λάνγκντον
για τα όσα είχε δει με τα ίδια της τα μάτια εκείνη τη νύχτα στον πύργο
της Νορμανδίας.
Για δέκα χρόνια τωρα η ντροπή που ένιωθε την είχε εμποδίσει να
μιλήσει σε κάποιον. Στην ανάμνηση και μόνο εκείνης της ημέρας
ανατρίχιαζε ολόκληρη. Κάπου στο βάθος ακούστηκαν σειρήνες και
ένιωσε την κούραση να βαραίνει ξαφνικά τα μέλη της.
«Εκεί!» είπε ο Λάνγκντον, ενθουσιασμένος που αντίκριζε το
τεράστιο συγκρότημα του Ρολάν Γκαρός να ξεπροβάλλει στον ορίζοντα.
Η Σοφί ελίχτηκε μέσα από δρομάκια, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο
στα διάσημα γήπεδα του τένις.
Έπειτα από αρκετή ώρα εντόπισαν τη διασταύρωση της οδού Αξό
και έστριψαν στο δρόμο αναζητώντας τον αριθμό 24, κινούμενοι προς την
κατεύθυνση των μικρότερων αριθμών.

Όσο προχωρούσαν ο δρόμος γινόταν όλο και πιο εμπορικός,
γεμάτος με επιχειρήσεις. Ψάχνουμε τον αριθμό 24, επανέλαβε από μέσα
του ο Ρόμπερτ, συνειδητοποιώντας ότι κατά βάθος περίμενε να δει στον
ορίζοντα το καμπαναριό κάποιας εκκλησίας. Μη γίνεσαι ανόητος! Πού
να βρεθεί μια ξεχασμένη εκκλησία των Ναϊτων σε αυτή τη γειτονιά;
«Να το», αναφώνησε η Σοφί δείχνοντας με το χέρι της προς κάποιο
σημείο. Το βλέμμα του Λάνγκντον ακολούθησε την κατεύθυνση του
δείκτη της και εντόπισε το κτίριο, που βρισκόταν λίγο πιο κάτω. Τι στην
ευχή... Επρόκειτο για ένα μοντέρνο οικοδόμημα, ένα ογκώδες φρούριο με
ένα γιγάντιο φωτεινό ισοσκελή σταυρό να κυριαρχεί στην πρόσοψη του.
Κάτω από το σταυρό υπήρχαν οι λέξεις: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ Ο
Αμερικανός χαιρόταν που δεν είχε εκμυστηρευτεί στη Σοφί τις ελπίδες
του ότι ο αριθμός 24 μπορεί να αντιστοιχούσε σε κάποια εκκλησία των
Ναϊτών. Ένας από τους συνηθέστερους κινδύνους για κάποιο μελετητή
συμβόλων ήταν η τάση να ανακαλύπτει κρυφά νοήματα σε καταστάσεις
που δεν έκρυβαν τίποτα απολύτως. Σε αυτή την περίπτωση ο Λάνγκντον
είχε ξεχάσει εντελώς ότι ο ισοσκελής σταυρός, πανάρχαιο σύμβολο
ειρήνης, αποτελούσε την τέλεια επιλογή για τη σημαία της πάντα
ουδέτερης Ελβετίας.
Τουλάχιστον το μυστήριο είχε λυθεί. Η Σοφί και ο Λάνγκντον
κρατούσαν στα χέρια τους ένα κλειδί που άνοιγε κάποια θυρίδα
ελβετικής τράπεζας.
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Εξω ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛ ΓΚΑΝΤΟΛΦΟ ένα ρεύμα αέρα ξεχύθηκε
ορμητικά πάνω από την κορυφή των βράχων, σαρώνοντας ολόκληρη την
πλαγιά. Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα ένιωσε ένα παγωμένο ρίγος τη στιγμή
που κατέβαινε από το αυτοκίνητο. Έπρεπε να είχα φορέσει κάτι πιο
χοντρό, σκέφτηκε, προσπαθώντας να κατανικήσει το τρέμουλο. Το
τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ήταν να δώσει την εντύπωση ότι ήταν
αδύναμος ή ότι φοβόταν. Το κάστρο ήταν σκοτεινό, με εξαίρεση τα

παράθυρα στην κορυφή του κτιρίου, στα οποία έφεγγε ένα δυσοίωνο
φως.
Η βιβλιοθήκη, σκέφτηκε ο Αρινθαρόζα. Είναι ξύπνιοι και
περιμένουν. Έσκυψε το κεφάλι του και προχώρησε κόντρα στον άνεμο,
χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά στους θόλους του αστεροσκοπείου.
Ο ιερέας που τον υποδέχτηκε στην πόρτα έδειχνε νυσταγμένος.
Ήταν ο ίδιος που είχε υποδεχτεί τον Αρινθαρόζα πέντε μήνες πριν, αν
και αυτό το βράδυ δε φαινόταν φιλόξενος.
«Ανησυχούσαμε για εσάς, επίσκοπε», του είπε, κοιτάζοντας το
ρολόι του με ύφος περισσότερο ενοχλημένο παρά ανήσυχο.
«Ζητώ συγνώμη. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν καταντήσει
τελείως αναξιόπιστες».
Ο ιερέας μουρμούρισε κάτι που δεν ακούστηκε καθαρά και ύστερα
είπε:
«Σας περιμένουν πάνω. θα σας συνοδέψω».
Η βιβλιοθήκη ήταν μια τεράστια τετράγωνη αίθουσα επενδυμένη
με σκούρο ξύλο από πάνω μέχρι κάτω. Σε όλους τους τοίχους υπήρχαν
ράφια που στέναζαν υπό το βάρος χιλιάδων τόμων. Το δάπεδο ήταν από
κεχριμπαρένιο μάρμαρο με φινίρισμα από μαύρο βασάλτη, μια
καλόγουστη υπενθύμιση ότι αυτό το κτίριο κάποτε ήταν παλάτι.
«Καλώς ορίσατε, επίσκοπε», ακούστηκε μια αντρική φωνή από την
άλλη άκρη του δωματίου.
Ο Αρινθαρόζα προσπάθησε να διακρίνει ποιος είχε μιλήσει, όμως ο
φωτισμός ήταν εξωφρενικά χαμηλός ‐πολύ πιο χαμηλός από ό,τι στην
πρώτη του επίσκεψη, όταν τα πάντα ήταν λουσμένα στο φως. Η νύχτα
της βίαιης αφυπνισης. Αυτό το βράδυ οι άντρες που τον περίμεναν ήταν
κρυμμένοι στις σκιές, σαν να ντρέπονταν κατά κάποιον τρόπο για τα όσα
επρόκειτο να συμβούν.
Ο επίσκοπος μπήκε στην αίθουσα με αργά, σχεδόν τελετουργικά
βήματα και μεγαλόπρεπο παράστημα. Μπορούσε να διακρίνει τις
φιγούρες τριών αντρών καθισμένων σε ένα μακρύ τραπέζι στο βάθος. Η
σιλουέτα του άντρα στη μέση ήταν απόλυτα αναγνωρίσιμη. Ανήκε στον
παχύσαρκο γραμματέα του Βατικανού, υπεύθυνο για όλα τα νομικά

ζητήματα μέσα στην Ιερή Πόλη. Οι άλλοι δύο άντρες ήταν υψηλόβαθμοι
Ιταλοί καρδινάλιοι.
Ο Αρινθαρόζα διέσχισε τη βιβλιοθήκη και κατευθύνθηκε προς το
μέρος τους.
«Ζητώ ταπεινά συγνώμη για το ακατάλληλο της ώρας, αλλά
έπρεπε να διασχίσω πολλές χρονικές ζώνες. Πρέπει να είστε
κουρασμένοι...»
«Καθόλου», είπε ο γραμματέας, με τα χέρια πλεγμένα πάνω στην
τεράστια κοιλιά του.
«Είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε από τόσο μακριά. Το λιγότερο
που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ξύπνιοι για να σας
περιμένουμε. Θα θέλατε να σας προσφέρουμε λίγο καφέ ή κάτι πρόχειρο
για να φάτε;»
«Θα προτιμούσα να αφήσουμε κατά μέρος τα προσχήματα και να
μην παριστάνουμε ότι έχω έρθει για κοινωνική επίσκεψη. Έχω να
προλάβω κι άλλη πτήση. Τι θα λέγατε να περνούσαμε στο προκείμενο;»
«Φυσικά!» έκανε ο γραμματέας.
«Ενεργήσατε πολύ ταχύτερα από ό,τι περιμέναμε».
«Βρίσκετε;»
«Έχετε ακόμα έναν ολόκληρο μήνα μπροστά σας».
«Μου καταστήσατε γνωστούς τους προβληματισμούς σας πριν από
πέντε μήνες», είπε ο Αρινθαρόζα.
«Γιατί θα έπρεπε να περιμένω;»
«Πράγματι.
Είμαστε
ιδιαίτερα
ικανοποιημένοι
με
την
αποτελεσματικότητα σας». Το βλέμμα του Αρινθαρόζα έπεσε σε ένα
μεγάλο μαύρο χαρτοφύλακα στην άκρη του τραπεζίου.
«Είναι αυτό που ζήτησα;»
«Ναι». Ο γραμματέας ακουγόταν ανήσυχος.
«Αν και, οφείλω να ομολογήσω, μας προβλημάτισε το αίτημα σας.
Είναι μάλλον...»
«Επικίνδυνο», ολοκλήρωσε τη φράση ο ένας από τους καρδινάλιους.

«Είστε βέβαιος ότι δεν μπορούμε να σας το στείλουμε μέσω
τραπέζης όπου εσείς επιθυμείτε; Το ποσό είναι αστρονομικό». Η
ελευθερία κοστίζει ακριβά.
«Δεν ανησυχώ για την ασφάλεια μου. Ο Θεός είναι μαζί μου».
Οι άντρες δε φαίνονταν και τόσο σίγουροι.
«Είναι όλα ακριβώς όπως τα ζήτησα;»
Ο γραμματέας έγνεψε καταφατικά.
«Ανώνυμα ομόλογα μεγάλης ονομαστικής αξίας τα οποία έχει
εκδώσει η Τράπεζα του Βατικανού. Ρευστοποιήσιμα σε οποιοδήποτε
σημείο του κόσμου».
Ο Αρινθαρόζα προχώρησε μέχρι την άκρη του τραπεζιού και άνοιξε
το χαρτοφύλακα. Στο εσωτερικό του υπήρχαν δύο χοντρές στοίβες
ομόλογα, στην καθεμία από τις οποίες υπήρχαν η σφραγίδα του
Βατικανού και ο τίτλος PORTATORE, πράγμα που σήμαινε ότι μπορούσε
να τα εξαργυρώσει οποιοσδήποτε τα είχε στην κατοχή του.
Ο γραμματέας έδειχνε ανήσυχος.
«Οφείλω να σημειώσω, επίσκοπε, ότι όλοι μας θα αισθανόμασταν
πολύ πιο ήσυχοι αν αυτό το ποσό ήταν σε μετρητά».
Δε θα μπορούσα να σηκώσω τόσα χρήματα, σκέφτηκε ο
Αρινθαρόζα, κλείνοντας το χαρτοφύλακα.
«Τα ανώνυμα ομόλογα στην ουσία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως μετρητά. Το είπατε κι εσείς».
Οι καρδινάλιοι αντάλλαξαν μεταξύ τους ανήσυχα βλέμματα και
τελικά ένας από αυτούς είπε:
«Ναι, όμως είναι πολύ εύκολο να εντοπιστεί η προέλευση αυτών
των ομολόγων, δηλαδή η Τράπεζα του Βατικανού».
Ο Αρινθαρόζα χαμογέλασε από μέσα του. Ακριβώς αυτός ήταν ο
λόγος που ο Δάσκαλος του είχε προτείνει να πάρει το κεφάλαιο σε
ομόλογα του Βατικανού. Αυτό θα τους χρησίμευε ως ασφαλιστική
δικλίδα. Τωρα είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτή την υπόθεση.
«Πρόκειται για απόλυτα νόμιμη συναλλαγή», υποστήριξε το αίτημα
του ο επίσκοπος.

«Το Opus Dei είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Βατικανό, και η
Αγιότητα Του μπορεί να διαθέτει κεφάλαια κατά την κρίση του. Δεν
παραβιάστηκε κανένας νόμος».
«Αυτό είναι γεγονός, όμως...»
Ο γραμματέας έγειρε προς τα εμπρός, κάνοντας την καρέκλα του
να τρίξει από το βάρος.
«Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για το τι έχετε σκοπό να κάνετε
με αυτά τα κεφάλαια, κι αν σχεδιάζετε κάποια παρανομία...»
«Δεδομένου του τι μου ζητάτε», αντιγύρισε ο Αρινθαρόζα, «τι θα
κάνω με αυτά τα κεφάλαια δεν πρέπει να σας απασχολεί στο ελάχιστο».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή. Το ξέρουν ότι έχω δίκιο,
σκέφτηκε ο επίσκοπος.
«Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε κάτι που πρέπει να υπογράψω...»
Και οι τρεις άντρες που βρίσκονταν απέναντι του ζωήρεψαν ξαφνικά.
Έσπρωξαν ανυπόμονα ένα χαρτί προς το μέρος του, με έναν τρόπο που
δήλωνε ότι ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα, για να απαλλαγούν από την
παρουσία του.
Ο Αρινθαρόζα κοίταξε το χαρτί που βρισκόταν μπροστά του. Έφερε
την παπική σφραγίδα.
«Είναι ακριβές αντίγραφο του εγγράφου που μου στείλατε;»
«Μάλιστα». Η πλήρης απάθεια του τη στιγμή που υπέγραφε το
έγγραφο προκάλεσε έκπληξη ακόμα και στον ίδιο. Οι τρεις άντρες από
την άλλη πλευρά του τραπεζιού, αντίθετα, έδειχναν φανερά
ανακουφισμένοι.
«Σας ευχαριστούμε, επίσκοπε», είπε ο γραμματέας.
«Οι υπηρεσίες
λησμονηθούν».
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Ο Αρινθαρόζα σήκωσε το χαρτοφύλακα, νιώθοντας ότι μαζί με
αυτόν έπαιρνε στα χέρια του εξουσία και την υπόσχεση για κάτι
εξαιρετικά σπουδαίο... Οι τέσσερις άντρες κοιτάχτηκαν σαν να υπήρχε
και κάτι ακόμα που έπρεπε να πουν, αλλά προφανώς δεν υπήρχε.
Έκανε μεταβολή και κατευθύνθηκε προς την πόρτα.

«Επίσκοπε!» φώναξε ένας από τους καρδινάλιους τη στιγμή που ο
Αρινθαρόζα έφτανε στο κατώφλι. Εκείνος κοντοστάθηκε και γύρισε προς
το μέρος τους.
«Ναι;»
«Πού θα πάτε όταν θα φύγετε από δω;»
Ο Αρινθαρόζα μπορούσε να καταλάβει ότι η ερώτηση είχε
περισσότερο πνευματικό παρά γεωγραφικό νόημα, όμως δεν είχε καμία
διάθεση να εμπλακεί σε συζητήσεις περί ηθικής τέτοια ώρα.
«Πετάω για Παρίσι», είπε και βγήκε από το δωμάτιο.
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ λειτουργούσε είκοσι τέσσερις ώρες το
εικοσιτετράωρο, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα των σύγχρονων
ανώνυμων υπηρεσιών, συνεχίζοντας την παράδοση που πρώτες
ξεκίνησαν οι ελβετικές τράπεζες με τους αριθμημένους λογαριασμούς.
Με γραφεία στη Ζυρίχη, στην Κουάλα Λουμπούρ, στη Νέα Υόρκη
και στο Παρίσι, τα τελευταία χρόνια η τράπεζα είχε επεκτείνει τις
δραστηριότητες της στους τομείς των ασφαλών συναλλαγών μέσω
υπολογιστή και της απρόσωπης ψηφιακής υποστήριξης. Το βασικό
αντικείμενο των εργασιών της ωστόσο εξακολουθούσε να είναι, και
μάλιστα με διαφορά, η παλαιότερη και απλούστερη υπηρεσία που
πρόσφερε, δηλαδή οι ανώνυμες θυρίδες καταθέσεων.
Οι πελάτες που επιθυμούσαν να δώσουν κάποιο αντικείμενο για
φύλαξη, από μετοχές μέχρι πολύτιμους πίνακες, είχαν τη δυνατότητα να
τοποθετήσουν τα υπάρχοντα τους σε μια θυρίδα ανώνυμα,
ακολουθώντας μια σειρά διαδικασιών που εξασφάλιζαν απόλυτη
μυστικότητα και τους επέτρεπαν να αποσύρουν τα αντικείμενα ανά
πάσα στιγμή, επίσης με απόλυτη μυστικότητα και υπό συνθήκες
ανωνυμίας.

Την ώρα που η Σοφί οδηγούσε το ταξί προς τον προορισμό τους ο
Λάνγκντον έστρεψε το βλέμμα του στο κτίριο, παρατηρώντας την
άκαμπτη αρχιτεκτονική του, που μαρτυρούσε ότι η Τράπεζα της Ζυρίχης
ήταν μια επιχείρηση χωρίς ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ.
Επρόκειτο για ένα ορθογώνιο οικοδόμημα χωρίς παράθυρα, που
έμοιαζε να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από θαμπό ατσάλι.
Θυμίζοντας τεράστιο μεταλλικό τούβλο, το κτίριο βρισκόταν λίγο πιο
μέσα από το δρόμο, με έναν ισοσκελή σταυρό από νέον ύψους δεκαπέντε
μέτρων να λάμπει στην πρόσοψη του. Η φήμη που είχε αποκτήσει η
Ελβετία όσον αφορά την εχεμύθεια και τη μυστικότητα που τηρούνταν
κατά την προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών είχε φτάσει να αποτελεί ένα
από τα πλέον προσοδοφόρα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας.
Εγκαταστάσεις σαν αυτή που έβλεπαν μπροστά τους εκείνη τη
στιγμή είχαν γίνει αντικείμενο ποικίλων ‐και συνήθως όχι
θετικώνσχολίων στην καλλιτεχνική κοινότητα, επειδή πρόσφεραν σε
όσους έκλεβαν έργα τέχνης την τέλεια κρυψώνα για τα κλοπιμαία, που
θα μπορούσαν να παραμείνουν εκεί ακόμα και για χρόνια, μέχρις ότου
εκτονωθεί κάπως η κατάσταση.
Επειδή οι θυρίδες ήταν απρόσιτες στις αστυνομικές έρευνες βάσει
των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και επειδή συνδέονταν με
αριθμούς λογαριασμών και όχι με ονόματα ατόμων, οι ληστές
μπορούσαν να είναι ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι η λεία τους ήταν ασφαλής
και ότι δεν υπήρχε τρόπος να συνδεθεί το όνομα τους με αυτή. Η Σοφί
ακινητοποίησε το όχημα μπροστά σε μια εντυπωσιακή πύλη η οποία
εμπόδιζε την είσοδο των αυτοκινήτων των πελατών στο χώρο. Πίσω της
διακρινόταν μια τσιμεντένια ράμπα που οδηγούσε στα έγκατα του
κτιρίου. Ψηλά πάνω από την πύλη υπήρχε μια κάμερα στραμμένη
κατευθείαν πάνω τους, και ο Λάνγκντον είχε την αίσθηση ότι αυτή, σε
αντίθεση με εκείνες που είχε δει στο Λούβρο, ήταν αληθινή.
Η κοπέλα κατέβασε το παράθυρο και παρατήρησε την ηλεκτρονική
στήλη που βρισκόταν από την πλευρά του οδηγού. Μια οθόνη υγρών
κρυστάλλων έδινε οδηγίες σε εφτά γλώσσες. Πρώτη στη σειρά ήταν η
αγγλική.
ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

Έβγαλε το χρυσό κλειδί με τις εγκοπές από την τσέπη της και έ
στρεψε ξανά την προσοχή της στη στήλη. Κάτω από την οθόνη υπήρχε
μια τριγωνική εσοχή.
«Κάτι μου λέει ότι θα ταιριάζει», είπε ο Λάνγκντον. Η Σοφί
ευθυγράμμισε το τριγωνικό σκέλος του κλειδιού με την εσοχή και το
έβαλε μέσα, σπρώχνοντας μέχρις ότου εξαφανιστεί ολόκληρο το σώμα
του, αφήνοντας απέξω μόνο τον ισοσκελή σταυρό. Προφανώς αυτό το
κλειδί δε χρειαζόταν στρίψιμο, γιατί αμέσως η πύλη άρχισε να ανοίγει.
Η κοπέλα πήρε το πόδι της από το φρένο και το αυτοκίνητο κύλησε
μέχρι μια δεύτερη πύλη, δίπλα στην οποία υπήρχε μια ανάλογη στήλη.
Πίσω τους η πρώτη πύλη έκλεισε, εγκλωβίζοντας τους μέσα σε αυτό το
μικρό χώρο.
Του Ρόμπερτ δεν του άρεσε καθόλου αυτή η αίσθηση περιορισμού.
Ας ελπίσουμε ότι και η δεύτερη πύλη θα ανοίξει. Και σε αυτή τη στήλη
υπήρχε μια οθόνη με παρόμοιες οδηγίες.
ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
Μόλις η Σοφί έβαλε το κλειδί στην τριγωνική εσοχή, η πύλη άνοιξε
αμέσως. Λίγες στιγμές αργότερα το αυτοκίνητο κατηφόριζε στη
στριφογυριστή ράμπα που οδηγούσε στα έγκατα του κτιρίου. Το ιδιωτικό
γκαράζ ήταν μικρό και μισοσκότεινο, με θέσεις για περίπου δώδεκα
αυτοκίνητα.
Στο βάθος ο Λάνγκντον εντόπισε την κεντρική είσοδο του κτιρίου.
Πάνω στο τσιμεντένιο δάπεδο ήταν στρωμένο ένα κόκκινο χαλί,
καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και οδηγώντας τους σε μια τεράστια
πόρτα που έμοιαζε να είναι κατασκευασμένη από συμπαγές μέταλλο.
Αυτό είναι που λέμε αντιφατικά μηνύματα, σκέφτηκε ο Ρόμπερτ.
Καλώς ορίσατε και μείνετε μακριά.
Η Σοφί πάρκαρε το ταξί σε μια από τις θέσεις κοντά στην είσοδο
και έσβησε τη μηχανή.
«Καλύτερα να αφήσεις εδώ το όπλο». Με μεγάλη μου χαρά,
σκέφτηκε ο Λάνγκντον, χώνοντας το πιστόλι κάτω από το κάθισμα.
Βγήκαν έξω και περπάτησαν πάνω στο κόκκινο χαλί, μέχρι που
βρέθηκαν μπροστά στον ατσάλινο όγκο που έφραζε την είσοδο. Η πόρτα

δεν είχε χερούλι, όμως στον τοίχο δίπλα της υπήρχε μία ακόμα τριγωνική
κλειδαρότρυπα. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν οδηγίες.
«Αν δεν το έχεις πιάσει ούτε με τη δεύτερη φορά, δεν μπαίνεις. Αυτό
το σύστημα δεν είναι για αργόστροφους», σχολίασε ο Λάνγκντον.
Η Σοφί γέλασε, αλλά το γέλιο της ήταν βεβιασμένο.
«Για να δούμε...» Έβαλε το κλειδί στην εσοχή και η πόρτα άρχισε να
υποχωρεί προς τα μέσα με ένα σιγανό βόμβο. Οι δυο φυγάδες
αντάλλαξαν ένα βλέμμα και πέρασαν στο εσωτερικό.
Η πόρτα έκλεισε ερμητικά πίσω τους. Ο προθάλαμος της Τράπεζας
της Ζυρίχης είχε τον πιο επιβλητικό διάκοσμο που είχε δει ποτέ ο
Αμερικανός.
Ενώ τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα επέλεγαν το συνηθισμένο
συνδυασμό μαρμάρου και γρανίτη, για το συγκεκριμένο είχε προτιμηθεί
η λύση της κάλυψης όλων των τοίχων με μεταλλικές πλάκες και
πριτσίνια. Ποιος είναι ο διακοσμητής τους; αναρωτήθηκε ο Λάνγκντον. Η
Ένωση Μεταλλουργών;
Η Σοφί έδειχνε εξίσου πτοημένη καθώς παρατηρούσε τον
προθάλαμο. Το γκρίζο μέταλλο κάλυπτε τα πάντα... Το δάπεδο, οι τοίχοι,
τα γκισέ, οι πόρτες, ακόμα και οι καρέκλες έμοιαζαν να είναι φτιαγμένα
από χυτό σίδηρο. Παρʹ όλα αυτά, το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και
το μήνυμα σαφές: Μπαίνετε σε θησαυροφυλάκιο.
Ένας μεγαλόσωμος άντρας πίσω από το γκισέ σήκωσε τα μάτια του
πάνω τους την ώρα που έμπαιναν. Έκλεισε τη μικρή τηλεόραση που είχε
δίπλα του και τους υποδέχτηκε με ένα ευχάριστο χαμόγελο. Παρά τους
φοβερούς μυς του και το όπλο του, το οποίο είχε περασμένο σε μια θήκη
έτσι ώστε να βρίσκεται σε κοινή θέα, η ομιλία του είχε την εκλεπτυσμένη
ευγένεια ενός Ελβετού υπαλλήλου υποδοχής.
«Bonsoir», είπε. «Καλησπέρα. Πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω;»
Ο χαιρετισμός σε δύο γλώσσες ήταν η τελευταία αβρότητα που είχε
προστεθεί στον κώδικα καλής συμπεριφοράς ενός Ευρωπαίου
οικοδεσπότη. Δεν έθετε ως δεδομένο τίποτα και άφηνε το περιθώριο στον
επισκέπτη να απαντήσει σε όποια γλώσσα αισθανόταν πιο άνετα να
χρησιμοποιήσει.

Η Σοφί δεν απάντησε σε καμία από τις δυο γλώσσες. Απλώς
ακούμπησε το χρυσό κλειδί στο γκισέʺ μπροστά στον άντρα. Εκείνος του
έριξε μια ματιά και αμέσως στάθηκε κλαρίνο.
«Φυσικά! Ο ανελκυστήρας σας βρίσκεται στο βάθος του διαδρόμου.
Θα ειδοποιήσω να σας περιμένουν».
Η νεαρή κρυπτογράφος έγνεψε καταφατικά και πήρε πίσω το κλειδί
της.
«Όροφος;»
Ο άντρας την κοίταξε με κάπως παράξενο ύφος. «Το κλειδί σας
δίνει αυτόματα αυτή την πληροφορία στον ανελκυστήρα».
Εκείνη χαμογέλασε.
«Α, ναι».
Ο φύλακας παρακολούθησε το ζευγάρι να κατευθύνεται προς τα
ασανσέρ, να τοποθετεί το κλειδί στην ειδική εσοχή, να μπαίνει μέσα και
να εξαφανίζεται από το οπτικό του πεδίο.
Αμέσως μόλις έκλεισε η πόρτα, άρπαξε το τηλέφωνο. Δεν
τηλεφωνούσε για να ειδοποιήσει να τους περιμένουν, δεν υπήρχε
κανένας λόγος για κάτι τέτοιο. Ο υπάλληλος υποδοχής στις θυρίδες
ειδοποιούνταν αυτόματα τη στιγμή που το κλειδί του πελάτη
τοποθετούνταν στην εσοχή δίπλα στην πρώτη εξωτερική πύλη.
Τηλεφωνούσε για να ενημερώσει το διευθυντή της τράπεζας που
είχε νυχτερινή βάρδια. Τη στιγμή που η συσκευή άρχισε να καλεί ο
φύλακας άνοιξε και πάλι την τηλεόραση και έστρεψε την προσοχή του
εκεί.
Το έκτακτο δελτίο που έβλεπε όταν μπήκαν οι δύο πελάτες μόλις
τελείωνε. Δεν είχε σημασία. Πρόλαβε να δει μία ακόμα φορά τα δύο
πρόσωπα στην τηλεόραση.
Ο διευθυντής απάντησε. «Ouif»
«Έχουμε ένα πρόβλημα, κύριε».
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε επιτακτικά ο προϊστάμενος του.
«Η Γαλλική Αστυνομία αναζητά δύο φυγάδες απόψε».
«Και λοιπόν;»

«Μόλις μπήκαν στην τράπεζα μας».
Ο διευθυντής βλαστήμησε χαμηλόφωνα.
«Καλώς. Θα ειδοποιήσω τον κύριο Βερνέ αμέσως».
Ο φύλακας έκλεισε το τηλέφωνο και αμέσως έκανε μια δεύτερη
κλήση, αυτή τη φορά στην INTERPOL.
Ο Λάνγκντον αιφνιδιάστηκε όταν κατάλαβε ότι το ασανσέρ
κατέβαινε αντί να ανεβαίνει. Δεν είχε ιδέα σε τι βάθος κάτω από την
Τράπεζα της Ζυρίχης είχαν φτάσει πριν ανοίξουν τελικά οι πόρτες. Δεν
τον ένοιαζε. Απλώς αισθανόταν ανακούφιση που έβγαινε από το
ασανσέρ. Επιδεικνύοντας εξαιρετική ετοιμότητα, ένας υπάλληλος
στεκόταν ήδη δίπλα στο ασανσέρ, έτοιμος να τους υποδεχτεί. Ήταν
ηλικιωμένος και πολύ περιποιημένος, ντυμένος με καλοσιδερωμένο
κοστούμι, που τον έκανε να δείχνει εντελώς παράταιρος σε εκείνο το
χώρο: Ένας τραπεζικός της παλαιάς σχολής στον κόσμο της σύγχρονης
τεχνολογίας.
«Bonsoir», είπε ο άντρας. «Καλησπέρα. Θα είχατε την καλοσύνη να
με ακολουθήσετε, sʹil vous plait?»
Χωρίς να περιμένει κάποια απάντηση, έκανε μεταβολή και άρχισε
να προχωράει με ζωηρό βήμα σε ένα στενό μεταλλικό διάδρομο. Τον
ακολούθησαν μέσα από μια σειρά διαδρόμων, περνώντας μπροστά από
αρκετά μεγάλα δωμάτια γεμάτα τεράστιους υπολογιστές με φωτάκια
που αναβόσβηναν.
«Void», είπε ο οδηγός τους σταματώντας μπροστά σε μια ατσάλινη
πόρτα, την οποία και τους άνοιξε.
«Ορίστε».
Ο Λάνγκντον και η Σοφί πέρασαν σε έναν άλλο κόσμο. Το μικρό
δωμάτιο που ανοιγόταν μπροστά τους θύμιζε πολυτελές καθιστικό
κάποιου πανάκριβου ξενοδοχείου. Οι μεταλλικές πλάκες και τα πριτσίνια
είχαν αντικατασταθεί από ανατολίτικα χαλιά, έπιπλα από σκούρο ξύλο
και πολυθρόνες με μαξιλάρια. Πάνω στο τεράστιο γραφείο στη μέση του
δωματίου δύο κρυστάλλινα ποτήρια περίμεναν δίπλα σε ένα ανοιγμένο
μπουκάλι Perrier του οποίου οι φυσαλίδες ακόμα ανέβαιναν ζωηρά στην
επιφάνεια. Μια κανάτα με αχνιστό καφέ βρισκόταν λίγο πιο πέρα.

Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Ελβετική
ακρίβεια.
Ο άντρας χαμογέλασε με νόημα.
«Να υποθέσω ότι είναι η πρώτη σας επίσκεψη στην τράπεζα μας;»
Η Σοφί δίστασε λίγο και υστέρα έγνεψε καταφατικά.
«Κατανοητό. Τα κλειδιά συχνά περνάνε σε καινούριους κατόχους
ως μέρος κάποιας κληρονομιάς, κι όσοι μας επισκέπτονται για πρώτη
φορά είναι λογικό να μη γνωρίζουν το πρωτόκολλο».
Τους έκανε ένα νεύμα προς το τραπέζι με τα ποτά.
«Το δωμάτιο αυτό είναι στη διάθεση σας για όση ώρα επιθυμείτε».
«Είπατε ότι τα κλειδιά μερικές φορές κληροδοτούνται;»
«Ακριβώς. Το κλειδί σας είναι κάτι σαν αριθμός λογαριασμού σε
ελβετική τράπεζα... Πολύ συχνά αυτά περνάνε από γενιά σε γενιά. Στους
χρυσούς μας λογαριασμούς το ελάχιστο χρονικό διάστημα ενοικίασης
μιας θυρίδας είναι πενήντα χρόνια. Τα πάντα είναι προπληρωμένα.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι συχνά συμβαίνει να έχουμε συναλλαγές με
γενιές ολόκληρες μιας οικογένειας».
Ο Λάνγκντον είχε μείνει να τον κοιτάζει έκπληκτος.
«Είπατε πενήντα χρόνια;»
«Το λιγότερο...» απάντησε ο οικοδεσπότης τους.
«Φυσικά, είναι δυνατόν να ενοικιάσετε τη θυρίδα για πολύ
περισσότερο, όμως, εξαιρουμένων κάποιων ειδικών διακανονισμών,
εφόσον κάποιος λογαριασμός δεν κινηθεί για διάστημα πενήντα ετών, τα
περιεχόμενα του καταστρέφονται αυτόματα. Θα θέλατε να σας εξηγήσω
τη διαδικασία πρόσβασης στη θυρίδα σας;»
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά.
«Παρακαλώ».
Ο άντρας έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση δείχνοντας τους το
πολυτελές σαλόνι.
«Βρισκόμαστε στην προσωπική σας αίθουσα επιθεώρησης. Μόλις
φύγω θα έχετε όσο χρόνο επιθυμείτε προκειμένου να ελέγξετε ή να

μεταβάλετε το περιεχόμενο της θυρίδας σας, το οποίο εμφανίζεται...
εδώ».
Τους οδήγησε στο βάθος του δωματίου, όπου ένας φαρδύς
κυλιόμενος διάδρομος έμπαινε στο δωμάτιο σχηματίζοντας μια κομψή
καμπύλη, θυμίζοντας ελαφρώς τους χώρους παραλαβής των αποσκευών
στα αεροδρόμια.
«Βάζετε το κλειδί σας σε εκείνη την υποδοχή...»
Ο άντρας έδειξε μια μεγάλη ηλεκτρονική στήλη δίπλα στον
κυλιόμενο διάδρομο. Η στήλη διέθετε τη γνώριμη τριγωνική εσοχή.
«Μόλις ο υπολογιστής επιβεβαιώσει ότι το κλειδί σας είναι το
σωστό, πληκτρολογείτε τον αριθμό του λογαριασμού σας, οπότε ένας
αυτόματος βραχίονας ανεβάζει το κουτί της θυρίδας σας από το
θησαυροφυλάκιο που βρίσκεται από κάτω μας, προκειμένου να
επιθεωρήσετε το περιεχόμενο του. Όταν τελειώσετε, τοποθετείτε το κουτί
της θυρίδας πάνω στον κυλιόμενο διάδρομο, εισάγετε ξανά το κλειδί σας,
και η διαδικασία αντιστρέφεται.
Επειδή τα πάντα είναι αυτοματοποιημένα, η μυστικότητα της όλης
υπόθεσης είναι εξασφαλισμένη. Κανείς δε θα μάθει ποτέ τίποτα, ούτε
καν το προσωπικό της τράπεζας. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, απλώς πιέστε
το κουμπί που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι στο κέντρο του δωματίου».
Η Σοφί ετοιμαζόταν να κάνει μια ερώτηση, όταν χτύπησε το
τηλέφωνο. Ο άντρας φάνηκε να εκπλήσσεται και έδειξε να βρίσκεται σε
πολύ δύσκολη θέση.
«Με συγχωρείτε, παρακαλώ».
Πήγε στο τηλέφωνο, το οποίο βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, δίπλα
στον καφέ και στο Perrier.
«Oui?» απάντησε.
Το μέτωπο του ζάρωσε στο άκουσμα αυτών που είχε να του πει το
άτομο που τον είχε καλέσει.
«Oui... out... dʹaccord, εντάξει...»
Έκλεισε το τηλέφωνο και τους χαμογέλασε αμήχανα.

«Λυπάμαι, όμως πρέπει να σας αφήσω. Βολευτείτε σαν στο σπίτι
σας». Κατευθύνθηκε με γρήγορο βήμα προς την πόρτα.
«Με συγχωρείτε», τον πρόλαβε η Σοφί, «θα μπορούσατε να μας
διευκρινίσετε κάτι πριν φύγετε; Αναφέρατε κάτι σχετικά με κάποιον
αριθμό λογαριασμού;»
Ο άντρας κοντοστάθηκε στην πόρτα, δείχνοντας κάτωχρος.
«Φυσικά. Όπως και στις περισσότερες ελβετικές τράπεζες, οι
θυρίδες μας συνδέονται με κάποιον αριθμό, όχι με το όνομα του
καταθέτη. Έχετε ένα κλειδί και έναν προσωπικό αριθμό λογαριασμού,
τον οποίο μόνο εσείς γνωρίζετε. Το κλειδί σας είναι μόνο το μισό σκέλος
του μηχανισμού ταυτοποίησης. Ο προσωπικός αριθμός λογαριασμού
είναι το άλλο μισό. Διαφορετικά, αν χάνατε το κλειδί σας θα μπορούσε
να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε».
Η Σοφί δίστασε.
«Και τι συμβαίνει στην περίπτωση που το άτομο που μου έχει
κληροδοτήσει το κλειδί δε μου έχει δώσει τον αριθμό του λογαριασμού;»
Η καρδιά του τραπεζικού χτυπούσε σαν τρελή. Τότε, προφανως δεν
έχετε καμία δουλειά εδώ μέσα! Τους χαμογέλασε ψυχρά.
«Θα ζητήσω από κάποιον να σας βοηθήσει. Σύντομα θα βρίσκεται
εδώ».
Φεύγοντας έκλεισε πίσω του την πόρτα και τοποθέτησε μια βαριά
μπάρα, σφραγίζοντας το δωμάτιο. Στην άλλη άκρη της πόλης, ο Κολέ
βρισκόταν ήδη στο σιδηροδρομικό σταθμό όταν χτύπησε το τηλέφωνο
του. Ήταν ο Φασέ.
«Η INTERPOL δέχτηκε ένα τηλεφώνημα», του είπε.
«Ξέχνα το τρένο. Ο Λάνγκντον και η Νεβό μόλις μπήκαν στο
υποκατάστημα της Τράπεζας της Ζυρίχης. Θέλω να στείλεις αμέσως τους
άντρες σου εκεί».
«Έχουμε κανένα στοιχείο σχετικά με το τι προσπαθούσε να πει ο
Σονιέρ στην πράκτορα Νεβό και στον Ρόμπερτ Λάνγκντον;»
Ο τόνος της φωνής του αστυνόμου ήταν ψυχρός.

«Αν τους συλλάβεις, υπαστυνόμε Κολέ, θα χαρώ να τους υποβάλω
προσωπικά αυτή την ερώτηση».
Ο Κολέ έπιασε το υπονοούμενο.
«Οδός Αξό, αριθμός 24. Αμέσως, αστυνόμε».
Έκλεισε το τηλέφωνο και ειδοποίησε με τον ασύρματο τους άντρες
του.
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Ο ΑΝΤΡΕ ΒΕΡΝΕ, πρόεδρος του υποκαταστήματος της Τράπεζας
της Ζυρίχης στο Παρίσι, ζούσε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα πάνω από
την τράπεζα. Παρά τις ανέσεις του καταλύματος του, το όνειρο του ήταν
πάντοτε να αποκτήσει ένα διαμέρισμα δίπλα στο ποτάμι, στη νησίδα του
Αγίου Λουδοβίκου, όπου θα μπορούσε να συναναστρέφεται με
πραγματικά καλλιεργημένους ανθρώπους αντί να βρίσκεται εδώ, όπου
απλώς συναντούσε βαρετούς νεόπλουτους. Όταν βγω στη σύνταξη,
σκεφτόταν ο Βερνέ, θα γέμισω το κελάρι μου με σπάνια κρασιά Μπορντό,
θα κοσμήσω το σαλόνι μου με έναν Φραγκονάρ και ίσως έναν Μπονσέ
και θα περνάω τις ημέρες μου αναζητώντας έπιπλα‐αντίκες και σπάνια
βιβλία στο Καρτιέ Λατέν.
Είχε ξυπνήσει μόλις πριν από εξίμισι λεπτά, όμως αυτό δεν τον
εμπόδιζε να δείχνει άψογος καθώς διέσχιζε βιαστικά τους υπόγειους
διαδρόμους της τράπεζας, λες και είχε μόλις περάσει από τον προσωπικό
του ράφτη και τον κομμωτή του. Ντυμένος με ένα πανάκριβο μεταξωτό
κοστούμι, ο Βερνέ ψέκασε το στόμα του με σπρέι για την αναπνοή και
ίσιωσε τη γραβάτα του ενώ προχωρούσε.
Συνηθισμένος να ξυπνάει μέσα στη νύχτα για να περιποιηθεί
προσωπικά τους πελάτες του από όλα τα μέρη του κόσμου, είχε
υιοθετήσει τις συνήθειες των πολεμιστών Μασάι όσον αφορά τον ύπνο (η
αφρικανική φυλή είχε γίνει διάσημη για την ικανότητα των πολεμιστών
της να ξυπνάνε από βαθύ ύπνο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να
είναι απόλυτα ετοιμοπόλεμοι).

Ετοιμοπόλεμος, σκέφτηκε ο Βερνέ, φοβούμενος ότι η παρομοίωση
ίσως να αποδεικνυόταν ανησυχητικά ταιριαστή στην αποψινή
περίπτωση. Η άφιξη ενός κατόχου χρυσού κλειδιού πάντοτε σήμαινε
κάποια επιπλέον περιποίηση, όμως η άφιξη ενός κατόχου χρυσού
κλειδιού που καταζητούνταν από τη Δικαστική Αστυνομία αποτελούσε
ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα. Η τράπεζα είχε έρθει αρκετές φορές σε
σύγκρουση με τις αστυνομικές αρχές εξαιτίας της αυστηρής πολιτικής
της όσον αφορά την προστασία των πελατών της και την τήρηση
απόλυτης μυστικότητας και εχεμύθειας σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν
απτές αποδείξεις ότι κάποιος ήταν ένοχος εγκλημάτων. Πέντε λεπτά,
σκέφτηκε ο Βερνέ. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν φύγει από την
τράπεζα μου πριν φτάσει η αστυνομία. Αν κινούνταν γρήγορα, η
επικείμενη καταστροφή θα μπορούσε να αποφευχθεί τεχνηέντως.
Ο Βερνέ θα μπορούσε να πει στην αστυνομία ότι οι εν λόγω
φυγάδες πράγματι είχαν εμφανιστεί στην τράπεζα του, όπως είχε
αναφερθεί, όμως, επειδή δεν ήταν πελάτες και δεν είχαν αριθμό
λογαριασμού, τους ζητήθηκε να φύγουν. Μακάρι ο αναθεματισμένος
φύλακας να μην είχε τηλεφωνήσει στην INTERPOL... Η διακριτικότητα
προφανώς ήταν μια λέξη που δεν περιλαμβανόταν στο λεξιλόγιο ενός
φρουρού που αμειβόταν με το βασικό μισθό.
Σταματώντας στο κατώφλι, πήρε μια βαθιά ανάσα και προσπάθησε
να χαλαρώσει τους μυς του. Ύστερα, πιέζοντας τον εαυτό του να
χαμογελάσει πλατιά, ξεκλείδωσε την πόρτα και μπήκε στο δωμάτιο με
έναν αέρα ζεστασιάς και ευγένειας.
«Καλησπέρα», είπε, αναζητώντας με το βλέμμα τους πελάτες του.
«Ονομάζομαι Αντρέ Βερνέ. Πώς θα μπορούσα να σας βοηθ...»
Η υπόλοιπη φράση κόλλησε στο λαιμό του προέδρου. Η γυναίκα
που στεκόταν μπροστά του ήταν ο πιο απρόσμενος επισκέπτης που είχε
ποτέ του.
«Συγνώμη, γνωριζόμαστε;» ρώτησε η Σοφί. Δεν της θύμιζε τίποτα ο
τραπεζίτης, αλλά προς στιγμήν το ύφος που είχε πάρει εκείνος ήταν σαν
να είχε δει φάντασμα.
«Όχι...» ψέλλισε ο πρόεδρος της τράπεζας.

«Δε... νομίζω. Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται υπό καθεστώς
ανωνυμίας». Πήρε μια βαθιά ανάσα και χαμογέλασε ψύχραιμα, αν και
κάπως βεβιασμένα.
«Ο βοηθός μου με ενημέρωσε ότι έχετε ένα χρυσό κλειδί, όχι όμως
και τον αριθμό του λογαριασμού, σωστά; θα μπορούσα να ρωτήσω πώς
βρέθηκε στην κατοχή σας αυτό το κλειδί;»
«Μου το έδωσε ο παππούς μου», απάντησε η Σοφί, παρατηρώντας
προσεκτικά τον άντρα. Η ανησυχία του γινόταν όλο και πιο εμφανής.
«Α, ναι; Ο παππούς σας φρόντισε να σας δώσει το κλειδί, αλλά δε
σας έδωσε τον αριθμό του λογαριασμού;»
«Δε νομίζω ότι είχε το χρόνο», είπε η κοπέλα.
«Έπεσε θύμα δολοφονίας απόψε».
Τα λόγια της έκαναν τον άνθρωπο να
παραπατώντας, σαν να είχε δεχτεί γροθιά στο στομάχι.

οπισθοχωρήσει

«Ο Ζακ Σονιέρ είναι νεκρός;» ρώτησε επιτακτικά, με μια έκφραση
φρίκης στα μάτια του.
«Μα... πώς;»
Τώρα ήταν η σειρά της Σοφί να πισωπατήσει, μουδιασμένη από το
σοκ.
«Γνωρίζατε τον παππού μου;»
Ο τραπεζίτης Αντρέ Βερνέ έδειχνε εξίσου σοκαρισμένος. Νιώθοντας
τα πόδια του να μην τον κρατάνε, ακούμπησε σε ένα τραπεζάκι για να
στηριχτεί.
«Ο Ζακ κι εγώ ήμασταν πολύ καλοί φίλοι. Πότε συνέβη;»
«Νωρίτερα απόψε. Μέσα στο Λούβρο».
Ο τραπεζίτης κατάφερε να φτάσει σε μια πολυθρόνα και σχεδόν
κατέρρευσε πάνω της.
«Πρέπει να σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση». Σήκωσε τα
μάτια του και κοίταξε πρώτα τον Λάνγκντον και μετά τη Σοφί.
«Είχε κανείς από εσάς κάποια σχέση με το θάνατο του;»
«Όχι!» είπε αμέσως η κοπέλα.

«Καμία απολύτως».
Η όψη του Βερνέ είχε σκοτεινιάσει. Δεν απάντησε αμέσως,
βυθισμένος στις σκέψεις του.
«Οι φωτογραφίες σας έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την
INTERPOL. Έτσι σας αναγνώρισα. Καταζητείστε για φόνο».
Η Σοφί σκυθρώπιασε. Ο Φασέ έστειλε ήδη σήμα στην INTERPOL;
Φαίνεται ότι ο αστυνόμος ήταν πολύ πιο αποφασισμένος απʹ ό,τι
περίμενε εκείνη. Εξήγησε γρήγορα στον Βερνέ ποιος ήταν ο Λάνγκντον
και τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ μέσα στο Λούβρο. Ο πρόεδρος της
τράπεζας έδειχνε κατάπληκτος.
«Και την ώρα που πέθαινε ο παππούς σας σας άφησε ένα μήνυμα
ζητώντας σας να βρείτε τον κύριο Λάνγκντον;»
«Ναι. Και αυτό το κλειδί».
Η Σοφί ακούμπησε το κλειδί στο τραπεζάκι του καφέ μπροστά στον
Βερνέ, τοποθετώντας το έτσι ώστε η σφραγίδα του Κοινού της Σιών να
κοιτάζει προς τα κάτω. Ο Βερνέ κάρφωσε το βλέμμα του στο κλειδί, αλλά
δεν έκανε καμία κίνηση να το αγγίξει.
«Σας άφησε μόνο αυτό το κλειδί; Τίποτα άλλο; Κανένα χαρτί;»
Ο χρόνος την πίεζε ασφυκτικά όσο βρισκόταν στο Λούβρο, όμως η
νεαρή κρυπτογράφος ήταν σίγουρη ότι δεν είχε δει τίποτα άλλο πίσω από
τη Μαντόνα των Βράχων.
«Όχι, μόνο το κλειδί». Ο τραπεζίτης άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό,
απελπισμένος.
«Δυστυχώς, κάθε κλειδί συνοδεύεται από ένα δεκαψήφιο αριθμό
που λειτουργεί ως κωδικός και συνδέεται αυτόματα με το κλειδί από τον
υπολογιστή. Χωρίς τον αριθμό αυτό το κλειδί σας είναι άχρηστο».
Δέκα ψηφία. Η Σοφί υπολόγισε νοερά τις πιθανότητες που είχαν να
βρουν τον αριθμό. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικό. Δέκα
δισεκατομμύρια πιθανοί συνδυασμοί. Ακόμα κι αν μπορούσε να
χρησιμοποιήσει τους πιο εξελιγμένους υπολογιστές αποκωδικοποίησης
που διέθετε η υπηρεσία της, θα χρειαζόταν εβδομάδες για να κατορθώσει
να βρει τον κωδικό.

«Δεδομένων των συνθηκών, κύριε, είμαι σίγουρη ότι κάπως θα
μπορείτε να μας βοηθήσετε».
«Λυπάμαι. Ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οι πελάτες
επιλέγουν τον προσωπικό τους κωδικό μέσω ενός ασφαλούς τερματικού,
πράγμα που σημαίνει ότι μόνο αυτοί και ο υπολογιστής γνωρίζουν τους
αριθμούς των λογαριασμών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μας
επιτρέπει να διασφαλίζουμε την ανωνυμία των πελατών μας. Και να
κατοχυρώνουμε την ασφάλεια των υπαλλήλων μας».
Η Σοφί καταλάβαινε. Τα σούπερ μάρκετ έκαναν το ίδιο πράγμα.
ΟΙ
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Η τράπεζα προφανώς προσπαθούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο
να κλέψει κάποιος ένα κλειδί και στη συνέχεια να πάρει ως όμηρο
κάποιον υπάλληλο προκειμένου να αποσπάσει τον αριθμό του
λογαριασμού.
Η κοπέλα κάθισε δίπλα στον Λάνγκντον, κοίταξε το κλειδί και
ύστερα στράφηκε ξανά προς τον Βερνέ.
«Μήπως ξέρετε τι είχε τοποθετήσει ο παππούς μου στη θυρίδα της
τράπεζας σας;»
«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Αυτός είναι εξάλλου ο λόγος
ύπαρξης μιας τέτοιας τράπεζας...»
«Κύριε Βερνέ», επέμεινε εκείνη, «δεν έχουμε πολύ χρόνο στη
διάθεση μας απόψε. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω ευθέως».
Άπλωσε το χέρι της και αναποδογύρισε το κλειδί, παρατηρώντας
προσεκτικά την έκφραση του τραπεζίτη τη στιγμή που του αποκάλυπτε
τη σφραγίδα του Κοινού της Σιών.
«Σας λέει κάτι αυτό εδώ το σύμβολο;» Εκείνος έριξε μια ματιά στη
σφραγίδα που είχε το σχήμα άνθους κρίνου, αλλά δεν αντέδρασε
καθόλου.
«Όχι, όμως πολλοί από τους πελάτες μας χαράζουν εταιρικά
σήματα ή αρχικά στα κλειδιά τους».
Η Σοφί αναστέναξε, αλλά συνέχισε να τον παρατηρεί προσεκτικά.

«Η σφραγίδα αυτή είναι το σύμβολο μιας μυστικής οργάνωσης
γνωστής ως ʺΚοινό της Σιώνʺ».
Και πάλι ο Βερνέ δε φάνηκε να αντιδρά.
«Δεν ξέρω τίποτα σχετικά με αυτό. Ο παππούς σας ήταν φίλος μου,
όμως μιλούσαμε κυρίως για δουλειές».
Ο άντρας ίσιωσε τη γραβάτα του, αρχίζοντας να παρουσιάζει
σημάδια νευρικότητας.
«Κύριε Βερνέ», επέμεινε η Σοφί, με σταθερό και αποφασιστικό τόνο
στη φωνή της, «ο παππούς μου μου τηλεφώνησε απόψε και μου είπε ότι
τόσο εκείνος όσο κι εγώ διατρέχουμε σοβαρότατο κίνδυνο. Πρόσθεσε ότι
είχε κάτι που ήθελε να μου δώσει. Μου άφησε ένα κλειδί που ανοίγει μια
θυρίδα της τράπεζας σας. Τώρα είναι νεκρός. Οτιδήποτε γνωρίζετε θα
μπορούσε να μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο».
Ο τραπεζίτης είχε αρχίσει να ιδρώνει.
«Πρέπει να εγκαταλείψετε το κτίριο. Φοβάμαι ότι η αστυνομία θα
βρίσκεται εδώ από στιγμή σε στιγμή. Ο φύλακας θεώρησε υποχρέωση
του να ειδοποιήσει την INTERPOL». Η Σοφί φοβόταν ότι θα συνέβαινε
κάτι τέτοιο. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια.
«Ο παππούς μου μου είπε ότι ήταν ανάγκη να μου αποκαλύψει την
αλήθεια για την οικογένεια μου.
Σας λέει κάτι αυτό;»
«Δεσποινίς, η οικογένεια σας σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν ήσασταν
μικρή. Λυπάμαι... Γνωρίζω πόσο πολύ σας αγαπούσε ο παππούς σας.
Μου είχε αναφέρει επανειλημμένα πόσο τον πονούσε που εσείς οι δυο
είχατε πάψει να επικοινωνείτε».
Η κοπέλα δεν ήταν σίγουρη πώς να απαντήσει σε αυτό.
Ήταν η σειρά του Λάνγκντον να θέσει μια ερώτηση.
«Το περιεχόμενο αυτού του λογαριασμού έχει καμία σχέση με το
Γκράαλ;»
Ο Βερνέ τον κοίταξε περίεργα.
«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι είναι αυτό».
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή χτύπησε το κινητό του.

Ο τραπεζίτης το τράβηξε απότομα από τη ζώνη του, όπου το είχε
στερεωμένο.
«Oui?»
Κράτησε το τηλέφωνο για λίγο στο αφτί του, με την έκφραση του
προσώπου του να φανερώνει έκπληξη και εντεινόμενη ανησυχία.
«La police? Si rapidement?» Ξεστόμισε μια βρισιά, έδωσε μερικές
σύντομες οδηγίες στα γαλλικά και είπε ότι θα ανέβαινε στον προθάλαμο
σε ένα λεπτό. Έκλεισε το τηλέφωνο και στράφηκε ξανά προς τη Σοφί.
«Η αστυνομία αντέδρασε πολύ γρηγορότερα απʹ ό,τι συνήθως. Από
στιγμή σε στιγμή πρέπει να βρίσκονται εδώ». Όμως εκείνη δε σκόπευε να
φύγει με άδεια χέρια.
«Πείτε τους ότι έχουμε φύγει ήδη. Αν θελήσουν να ψάξουν την
τράπεζα, απαιτήστε ένταλμα έρευνας. Αυτό θα τους καθυστερήσει».
«Ακούστε», είπε ο Βερνέ,
«ο Ζακ ήταν φίλος, και η τράπεζα μου δεν επιθυμεί αυτού του
είδους τη δημοσιότητα, οπότε, για τους δύο αυτούς λόγους, δεν έχω καμία
πρόθεση να επιτρέψω να σας συλλάβουν εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό και
θα δω πώς μπορώ να σας βοηθήσω να φύγετε απαρατήρητοι. Πέρα από
αυτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο».
Σηκώθηκε όρθιος και κατευθύνθηκε βιαστικά προς την πόρτα.
«Περιμένετε εδώ. Θα κανονίσω κάτι και επιστρέφω αμέσως».
«Τι θα γίνει με τη θυρίδα;» ρώτησε η Σοφί.
«Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι...»
«Δεν μπορώ να κάνω κάτι», είπε ο πρόεδρος της τράπεζας,
ορμώντας έξω από το δωμάτιο.
«Λυπάμαι».
Η κοπέλα έμεινε να κοιτάζει προς το σημείο όπου είχε χαθεί ο
Βερνέ. Αναρωτιόταν αν ο αριθμός του λογαριασμού υπήρχε σε κάποιο
από τα αμέτρητα γράμματα και τα πακέτα που της είχε στείλει όλα αυτά
τα χρόνια ο παππούς της, τα οποία εκείνη δεν είχε ανοίξει ποτέ. Ξαφνικά
ο Λάνγκντον πετάχτηκε όρθιος, με μια απροσδόκητη λάμψη
ικανοποίησης στα μάτια του.

«Ρόμπερτ;... Χαμογελάς περίεργα...»
«Ο παππούς σου ήταν ιδιοφυία».
«Δεν κατάλαβα;»
«Δέκα ψηφία;»
Η Σοφί δεν είχε ιδέα για τι πράγμα μιλούσε.
«Ο αριθμός του λογαριασμού...» είπε εκείνος, με ένα γνώριμο
στραβό χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπο του.
«Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τελικά μας τον άφησε».
«Που;»
Ο Λάνγκντον έβγαλε από την τσέπη του την εκτύπωση της
φωτογραφίας από τον τόπο του εγκλήματος και την άπλωσε στο
τραπεζάκι του καφέ.
Η Σοφί χρειάστηκε να διαβάσει μόνο την πρώτη σειρά για να
καταλάβει ότι ο Αμερικανός είχε δίκιο.
13-3-2-21-1-1-8-5
Ο, Draconian devil!
Oh, lame saint!
P.S. Find Robert Langdon
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«Δέκα ΨΗΦΙΑ», είπε η Σοφί, με όλες τις ικανότητες της ως
κρυπτογράφου να έχουν τεθεί σε συναγερμό καθώς μελετούσε
προσεκτικά την εκτύπωση.
13-3-2-21-1-1-8-5
O παππούς έγραψε τον αριθμό του λογαριασμού στο δάπεδο του
Λούβρου! Όταν είχε δει για πρώτη φορά τα μπερδεμένα νούμερα της
Ακολουθίας Φιμπονάτσι στο παρκέ, είχε υποθέσει ότι ο μόνος λόγος που
ο έφορος του μουσείου είχε γράψει αυτούς τους αριθμούς ήταν για να

αναγκάσει την αστυνομία να ζητήσει τις υπηρεσίες των κρυπτογράφων
κι έτσι να εξασφαλίσει ότι θα φτάσει το μήνυμα στην εγγονή του.
Αργότερα συνειδητοποίησε ότι οι αριθμοί ήταν το κλειδί για την
αποκρυπτογράφηση των υπόλοιπων γραμμών του μηνύματος.
Μια ακολουθία γραμμένη σε λάθος σειρά, ένας αριθμητικός
αναγραμματισμός. Τώρα, προς μεγάλη της κατάπληξη, διαπίστωνε ότι οι
αριθμοί είχαν μια ακόμα σπουδαιότερη σημασία. Ήταν σχεδόν βέβαιη
ότι αποτελούσαν το συμπληρωματικό κομμάτι του κλειδιού για να
ανοίξει η μυστηριώδης θυρίδα του παππού της.
«Ήταν λάτρης της πολυσημίας», είπε η Σοφί γυρίζοντας προς τον
Λάνγκντον.
«Αγαπούσε με πάθος οτιδήποτε είχε πολλαπλά νοηματικά επίπεδα,
τους κώδικες που ήταν κρυμμένοι μέσα σε άλλους κώδικες».
Ο Ρόμπερτ ήδη κατευθυνόταν προς την ηλεκτρονική στήλη δίπλα
στον κυλιόμενο διάδρομο.
Η κοπέλα άρπαξε την εκτύπωση από το τραπεζάκι και τον
ακολούθησε.
Η στήλη είχε ένα πληκτρολόγιο παρόμοιο με εκείνα που συναντά
κανείς στα ATM των τραπεζών. Στην οθόνη εμφανιζόταν το σταυροειδές
σήμα της τράπεζας. Δίπλα στο πληκτρολόγιο υπήρχε μια τριγωνική
υποδοχή.
Η Σοφί δεν έχασε χρόνο και τοποθέτησε το κλειδί της στην εσοχή. Η
οθόνη άλλαξε αμέσως.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
Ο κέρσορας αναβόσβηνε, σε κατάσταση αναμονής. Δέκα ψηφία.
Η Σοφί διάβασε τους αριθμούς όπως εμφανίζονταν στην εκτύπωση
και ο Λάνγκντον τους πληκτρολόγησε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1332211185
Όταν ο Λάνγκντον εισήγαγε και το τελευταίο ψηφίο, η οθόνη
άλλαξε ξανά. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα σε αρκετές γλώσσες. Τα αγγλικά
ήταν πρώτα στη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν πιέσετε το πλήκτρο ENTER, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εισαγάγει το σωστό αριθμό λογαριασμού. Για τη δική σας ασφάλεια, αν ο
υπολογιστής δεν αναγνωρίσει τον αριθμό του λογαριασμού σας, αυτό το
σύστημα θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
«Function terminee», είπε η Σοφί, ζαρώνοντας το μέτωπο της.
«Απʹ ό,τι φαίνεται, έχουμε μόνο μία ευκαιρία». Τα συνηθισμένα
ATM επέτρεπαν στους χρήστες τρεις προσπάθειες για να εισαγάγουν το
σωστό PIN, σε διαφορετική περίπτωση το μηχάνημα δεν επέστρεφε την
κάρτα. Το συγκεκριμένο προφανώς δεν ήταν ένα κοινό αυτόματο
μηχάνημα αναλήψεων.
«Ο αριθμός είναι σωστός», είπε ο Λάνγκντον, ελέγχοντας
προσεκτικά το νούμερο που είχε πληκτρολογήσει και συγκρίνοντας το με
εκείνο στην εκτύπωση. Έγνεψε στην κοπέλα δείχνοντας της το πλήκτρο
ENTER.
«Εμπρός, κάνʹ το». Η Σοφί τέντωσε το δείκτη της προς το
πληκτρολόγιο, αλλά δίστασε, καθώς στο μυαλό της είχε αρχίσει να
σχηματίζεται μια περίεργη σκέψη.
«Τι περιμένεις;» την παρότρυνε ο Ρόμπερτ.
«Ο Βερνέ θα επιστρέψει από στιγμή σε στιγμή».
«Όχι».
Τράβηξε το χέρι της.
«Δεν είναι ο σωστός αριθμός λογαριασμού».
«Φυσικά και είναι! Δέκα ψηφία. Ποιος άλλος θα μπορούσε να
είναι;»
«Παραείναι τυχαίος».
Παραείναι τυχαίος; Ο Λάνγκντον διαφωνούσε κάθετα. Όλες οι
τράπεζες παρότρυναν τους πελάτες τους να επιλέγουν το PIN τυχαία,
ώστε κανείς να μην μπορεί να το μαντέψει. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι και
αυτή η τράπεζα θα συμβούλευε τους πελάτες της να επιλέξουν τυχαίους
αριθμούς.
Η Σοφί έσβησε τον αριθμό που είχαν μόλις πληκτρολογήσει και
κοίταξε τον Ρόμπερτ γεμάτη σιγουριά.

«Είναι υπερβολικά μεγάλη σύμπτωση το ότι αυτά τα υποτιθέμενα
τυχαία νούμερα μπορούν να σχηματίσουν την Ακολουθία Φιμπονάτσι αν
αναδιαταχτούν».
Ο Λάνγκντον συνειδητοποίησε ότι η κοπέλα είχε κάποιο δίκιο.
Νωρίτερα η Σοφί είχε αλλάξει τη σειρά αυτών των αριθμών,
σχηματίζοντας την Ακολουθία Φιμπονάτσι. Τι πιθανότητες υπήρχαν
αυτό να ήταν σύμπτωση; Η νεαρή κρυπτογράφος είχε ήδη σκύψει πάνω
από το πληκτρολόγιο εισάγοντας έναν άλλο αριθμό από μνήμης.
«Εξάλλου, με την αγάπη που είχε ο παππούς μου για τους
συμβολισμούς και τους κώδικες, μοιάζει λογικό το να έχει επιλέξει για
αριθμό λογαριασμού ένα νούμερο που σήμαινε κάτι για εκείνον, ώστε να
μπορεί να το θυμάται εύκολα».
Ολοκλήρωσε την εισαγωγή του κωδικού και χαμογέλασε πονηρά.
«Κάτι που θα έμοιαζε τυχαίο... αλλά δε θα ήταν».
Ο Λάνγκντον κοίταξε την οθόνη.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 1123581321
Χρειάστηκε να το σκεφτεί λίγο, αλλά παρατηρώντας το κατάλαβε
ότι η Σοφί είχε δίκιο.
Η Ακολουθία Φιμπονάτσι. 1-1-2-3-5-8-13-21.
Όταν η Ακολουθία Φιμπονάτσι γραφόταν σαν ενιαίος δεκαψήφιος
αριθμός, ήταν πολύ δύσκολο να την αναγνωρίσεις. Εύκολο να τη
θυμάσαι, κι όμως φαινομενικά τυχαία.
Ένας ευφυέστατος δεκαψήφιος κωδικός, τον οποίο ο Σονιέρ δε θα
ξεχνούσε ποτέ. Επιπλέον, έτσι εξηγούνταν γιατί οι αριθμοί που είχε
γράψει στο δάπεδο του Λούβρου μπορούσαν να αναδιαταχτούν για να
σχηματίσουν την περίφημη ακολουθία.
Η Σοφί τέντωσε το δείκτη της και πάτησε το πλήκτρο ENTER.
Δεν έγινε τίποτα. Τουλάχιστον τίποτα που να μπορούσαν να δουν
οι ίδιοι.
Την ίδια στιγμή κάτω από το δωμάτιο όπου βρίσκονταν η Σοφί και ο
Λάνγκντον, στο αχανές υπόγειο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας, ενας
ρομποτικός βραχίονας τέθηκε σε λειτουργία. Κινούμενη πάνω σε ένα
διαξονικό μηχανισμό που ήταν προσαρμοσμένος στην οροφή, μια

δαγκάνα κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου
συντεταγμένες που είχε λάβει από το σύστημα.

παρέπεμπαν

οι

Στο τσιμεντένιο πάτωμα που εκτεινόταν από κάτω εκατοντάδες
πανομοιότυπα πλαστικά κιβώτια ήταν ευθυγραμμισμένα πάνω σε ένα
τεράστιο πλαίσιο, θυμίζοντας σειρές από μικρά φέρετρα σε κάποια
υπόγεια κρύπτη.
Σταματώντας πάνω από το σημείο που είχε προγραμματιστεί να
αναζητήσει, η δαγκάνα κατέβηκε και το ηλεκτρονικό μάτι με το οποίο
ήταν εφοδιασμένη επιβεβαίωσε ότι το κουτί έφερε το σωστό ραβδωτό
κώδικα. Ύστερα, με ακρίβεια υπολογιστή, η δαγκάνα έκλεισε γύρω από
το βαρύ χερούλι και σήκωσε το κιβώτιο κάθετα.
Στη συνέχεια κάποια άλλα γρανάζια τέθηκαν σε λειτουργία και η
δαγκάνα μετέφερε το κουτί στην άλλη άκρη του θησαυροφυλακίου,
σταματώντας πάνω από έναν ακινητοποιημένο κυλιόμενο διάδρομο
μεταφορών.
Με αργές κινήσεις, ο ρομποτικός βραχίονας ακούμπησε κάτω το
κουτί και αποσύρθηκε στην αρχική του θέση. Μόλις απομακρύνθηκε ο
βραχίονας, ο κυλιόμενος διάδρομος τέθηκε σε λειτουργία... Ακριβώς από
πάνω η Σοφί και ο Λάνγκντον εξέπνευσαν με ανακούφιση βλέποντας
τον κυλιόμενο διάδρομο να κινείται.
Έτσι όπως είχαν πάρει θέσεις δίπλα του, αισθάνονταν σαν
κουρασμένοι επιβάτες σε κάποιο αεροδρόμιο, μόνο που το περιεχόμενο
της μυστηριώδους αποσκευής που περίμεναν τους ήταν άγνωστο.
Ο διάδρομος εισχωρούσε στο δωμάτιο από τη δεξιά πλευρά,
περνώντας κάτω από ένα στενό άνοιγμα που άφηνε μια πόρτα. Η
μεταλλική πόρτα ανασηκώθηκε και ένα τεράστιο πλαστικό κουτί έκανε
την εμφάνιση του, αναδυόμενο από τα βάθη του θησαυροφυλακίου με τη
βοήθεια του κεκλιμένου διαδρόμου.
Το κουτί ήταν από βαρύ μαύρο πλαστικό και πολύ μεγαλύτερο απʹ
ό,τι είχαν φανταστεί. Έμοιαζε με τα κιβώτια που χρησιμοποιούν οι
αεροπορικές εταιρείες για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων, μόνο που αυτό
το συγκεκριμένο δεν είχε τρύπες για εξαερισμό. Το κιβώτιο ήρθε και
σταμάτησε ακριβώς μπροστά τους.

Ο Λάνγκντον και η Σοφί παρέμειναν ακίνητοι, με τα μάτια
καρφωμένα στο μυστηριώδες πλαστικό κουτί. Όπως καθετί άλλο σε αυτή
την τράπεζα, το κιβώτιο είχε ένα βιομηχανικό ντιζάιν, εφοδιασμένο με
μεταλλικά ελάσματα, ραβδωτό κώδικα στο πάνω μέρος και συμπαγές
χερούλι εξαιρετικής ανθεκτικότητας, για να αντέχει το βάρος του. Στη
Σοφί φάνηκε σαν γιγάντια εργαλειοθήκη.
Χωρίς να χάσει χρόνο, η κοπέλα σήκωσε τα δύο ελάσματα που
βρίσκονταν προς το μέρος της. Ύστερα έριξε μια γεμάτη νόημα ματιά
στον Λάνγκντον. Μαζί ανασήκωσαν το βαρύ καπάκι και το άφησαν να
πέσει προς τα πίσω. Έσκυψαν από πάνω και κοίταξαν στο εσωτερικό.
Στην αρχή η Σοφί νόμισε ότι το κιβώτιο ήταν άδειο. Ύστερα διέκρινε
κάτι στο βάθος του. Ένα και μοναδικό αντικείμενο.
Το λουστραρισμένο ξύλινο κουτί είχε περίπου το μέγεθος κουτιού
παπουτσιών και έφερε σκαλιστούς μεντεσέδες. Το ξύλο είχε ένα
γυαλιστερό βαθύ κόκκινο χρώμα με έντονους ρόζους. Ροδόξυλο. Η Σοφί
θυμήθηκε ότι ήταν το αγαπημένο ξύλο του παππού της. Στο καπάκι ήταν
σκαλισμένο ένα όμορφο σχέδιο που απεικόνιζε ένα ρόδο. Αντάλλαξαν
βλέμματα απορίας με τον Λάνγκντον.
Η Σοφί έσκυψε και σήκωσε το κιβώτιο. Θεέ μου, βαρύ που είναι!
Πολύ προσεκτικά, το μετέφερε σε ένα τραπέζι και το ακούμπησε πάνω
του.
Ο Ρόμπερτ στάθηκε δίπλα της, χαζεύοντας το μικρό θησαυρό που,
απʹ ό,τι φαινόταν, τους είχε στείλει να ανακαλύψουν ο παππούς της.
Ο Αμερικανός καθηγητής μελέτησε έκπληκτος το χειροποίητο
σκάλισμα στο καπάκι του κουτιού, ένα ρόδο με πέντε πέταλα. Είχε δει το
ίδιο σχέδιο πολλές φορές.
«Το ρόδο με τα πέντε πέταλα», είπε ψιθυριστά,
«είναι το σύμβολο που χρησιμοποιεί το Κοινό της Σιών για το Άγιο
Δισκοπότηρο».
Η Σοφί γύρισε και τον κοίταξε. Ο Λάνγκντον κατάλαβε τι
σκεφτόταν... Το ίδιο πράγμα σκεφτόταν και ο ίδιος. Οι διαστάσεις του
κουτιού, το μεγάλο βάρος του περιεχομένου του και το σύμβολο που
χρησιμοποιούσε το Κοινό της Σιών για το Δισκοπότηρο έμοιαζαν να
οδηγούν σε ένα αδιανόητο συμπέρασμα.

Το Κύπελλο του Χριστού βρίσκεται μέσα σε αυτό το ξύλινο κουτί. Ο
μελετητής συμβόλων προσπάθησε να επαναφέρει τον εαυτό του στην
τάξη, επαναλαμβάνοντας από μέσα του ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον.
«Έχει το ιδανικό μέγεθος», ψιθύρισε με τη σειρά της η Σοφί, «για να
φιλοξενήσει ένα... δισκοπότηρο». Δεν μπορεί να είναι το Δισκοπότηρο.
Η κοπέλα τράβηξε το κουτί προς το μέρος της, έτοιμη να το ανοίξει.
Τη στιγμή που πήγε να το μετακινήσει όμως συνέβη κάτι
απροσδόκητο.
Μέσα από το κουτί ακούστηκε ένας παράξενος κελαρυστός ήχος. Ο
Λάνγκντον το κοίταξε αιφνιδιασμένος.
Υπάρχει κάποιο υγρό εκεί μέσα;
Η Σοφί έδειχνε εξίσου μπερδεμένη.
«Άκουσες κι εσύ...»
Της έγνεψε καταφατικά. Τα είχε εντελώς χαμένα.
«Υγρό».
Η νεαρή κρυπτογράφος άπλωσε τα χέρια της, σήκωσε με αργές
κινήσεις το καπάκι και άνοιξε το κουτί.
Το αντικείμενο που βρισκόταν μέσα σε αυτό δεν έμοιαζε με τίποτα
απʹ ό,τι είχε δει μέχρι τότε ο Λάνγκντον. Ό,τι κι αν ήταν όμως, για ένα
πράγμα ήταν απόλυτα σίγουροι και οι δυο τους: Σίγουρα δεν ήταν το
Κύπελλο του Χριστού.
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«Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ το δρόμο», είπε ο Αντρέ Βερνέ,
επιστρέφοντας στο δωμάτιο όπου τον περίμεναν η Σοφί και ο Λάνγκντον.
«Θα είναι δύσκολο να σας βγάλω από δω».
Τη στιγμή που έκλεινε την πόρτα πίσω του ο τραπεζίτης είδε το
βαρύ πλαστικό κιβώτιο πάνω στον κυλιόμενο διάδρομο και

ακινητοποιήθηκε επιτόπου. Θεέμου! Κατάφεραν να μπουν στη θυρίδα
του Σονιέρ;
Η Σοφί και ο Λάννκντον στέκονταν δίπλα στο τραπέζι, σκυμμένοι
πάνω από κάτι που έμοιαζε με μεγάλη ξύλινη κοσμηματοθήκη. Αμέσως
η κοπέλα έκλεισε το καπάκι και γύρισε προς το μέρος του.
«Τελικά είχαμε τον αριθμό του λογαριασμού», είπε.
Ο Βερνέ είχε μείνει άφωνος. Αυτό άλλαζε τα πάντα. Απέστρεψε
διακριτικά το βλέμμα του από το κουτί και προσπάθησε να σκεφτεί ποια
θα ήταν η επόμενη κίνηση του. Πρέπει να τους βγάλω από την τράπεζα!
Όμως, με την αστυνομία να έχει ήδη στήσει μπλόκο, μπορούσε να
σκεφτεί μόνο έναν τρόπο για να πετύχει αυτό που ήθελε.
«Δεσποινίς Νεβό, αν μπορέσω να σας βγάλω με ασφάλεια από την
τράπεζα, θα πάρετε αυτό το αντικείμενο μαζί σας ή θα το επιστρέψετε
στο θησαυροφυλάκιο πριν φύγετε;»
Η Σοφί έριξε μια ματιά στον Λάνγκντον και ύστερα στράφηκε στον
Βερνέ.
«Πρέπει να το πάρουμε μαζί μας».
Εκείνος έγνεψε καταφατικά.
«Πολύ καλά. Τότε, ό,τι κι αν είναι αυτό το αντικείμενο, θα πρότεινα
να το τυλίξετε με το σακάκι του κυρίου πριν βγούμε στους διαδρόμους.
Θα προτιμούσα να μην το δει κανείς άλλος».
Καθώς ο Ρόμπερτ έβγαζε το σακάκι του, ο τραπεζίτης πήγε
γρήγορα στον κυλιόμενο διάδρομο, έκλεισε το άδειο πλέον κιβώτιο και
πληκτρολόγησε μια σειρά απλών εντολών. Ο διάδρομος άρχισε να
κινείται ξανά, μεταφέροντας το πλαστικό κιβώτιο πίσω στο
θησαυροφυλάκιο.
Έβγαλε το χρυσό κλειδί από τη στήλη και το έδωσε στη Σοφί.
«Από δω, παρακαλώ. Γρήγορα!»
Τη στιγμή που έφταναν στη ράμπα φόρτωσης στην πίσω πλευρά
του κτιρίου ο Βερνέ διέκρινε τα φώτα από τους φάρους των περιπολικών
να αναβοσβήνουν στην έξοδο του γκαράζ. Συνοφρυώθηκε. Πιθανότατα
είχαν μπλοκάρει τη ράμπα.

Δεν πιστεύω τι πάω να κάνω... Είχε αρχίσει να ιδρώνει. Ο
τραπεζίτης τους έδειξε ένα από τα μικρά θωρακισμένα φορτηγά του
ιδρύματος. Οι ασφαλείς μεταφορές ήταν μία ακόμα υπηρεσία που
πρόσφερε η Τράπεζα της Ζυρίχης.
«Μπείτε με;σα», τους είπε, τραβώντας με δυσκολία την τεράστια
πίσω πόρτα του φορτηγού για να ανοίξει και κάνοντας τους νόημα να
ανέβουν στο γυαλιστερό ατσαλένιο εσωτερικό.
«Επιστρέφω αμέσως». Ενώ η Σοφί και ο Λάνγκντον ανέβαιναν στο
φορτηγό, ο Βερνέ διέσχισε τη ράμπα φόρτωσης και όρμησε προς το
γραφείο του επόπτη, ξεκλείδωσε την πόρτα, πήρε τα κλειδιά του
φορτηγού, καθώς και ένα σακάκι και ένα καπέλο από τις στολές των
οδηγών. Έβγαλε το δικό του σακάκι και τη γραβάτα του και έκανε να
φορέσει το σακάκι του οδηγού, το ξανασκέφτηκε όμως και πέρασε
διαγώνια στον ώμο του μια θήκη όπλου πριν το βάλει τελικά.
Βγαίνοντας από το γραφείο άρπαξε ένα πιστόλι από τον
οπλοβαστό των οδηγών, του έβαλε ένα γεμιστήρα και το έχωσε στη θήκη,
κουμπώνοντας από πάνω τη στολή του. Επέστρεψε στο φορτηγό, φόρεσε
το καπέλο, φροντίζοντας να κατεβάσει χαμηλά το γείσο, και κοίταξε τη
Σοφί και τον Λάνγκντον, που περίμεναν μέσα στον άδειο ατσάλινο χώρο
που προοριζόταν για το φορτίο.
«Θα είναι καλύτερα με αυτό αναμμένο», τους είπε, απλώνοντας το
χέρι του στο εσωτερικό και γυρίζοντας το διακόπτη της μίας και
μοναδικής λυχνίας που ήταν βιδωμένη στην οροφή της καρότσας του
φορτηγού.
«Καλό θα ήταν να καθίσετε κάτω. Και μη βγάλετε άχνα μέχρι να
απομακρυνθούμε από την τράπεζα».
Η Σοφί και ο Ρόμπερτ κάθισαν στο μεταλλικό δάπεδο. Ο
Λάνγκντον κρατούσε σφιχτά στα χέρια του το θησαυρό, τυλιγμένο στο
σακάκι του. Ο τραπεζίτης έκλεισε τις βαριές πόρτες, κλειδώνοντας τους
μέσα. Ύστερα πήγε στη θέση του οδηγού και έβαλε μπροστά τη μηχανή.
Την ώρα που το θωρακισμένο φορτηγό ανέβαινε αργά τη ράμπα που
οδηγούσε στην έξοδο ο Βερνέ άρχιζε ήδη να αισθάνεται κόμπους ιδρώτα
να σχηματίζονται κάτω από το καπέλο που φορούσε.

Διέκρινε πολύ περισσότερους φάρους περιπολικών απʹ ό,τι είχε
φανταστεί. Το φορτηγό ανέπτυξε ταχύτητα πάνω στη ράμπα και η
εσωτερική πύλη άνοιξε προς τα μέσα για να περάσει το όχημα της
τράπεζας. Αφού πέρασε από αυτή, περίμενε να κλείσει πίσω του πριν
συνεχίσει για να ενεργοποιήσει το δεύτερο αισθητήρα. Η εξωτερική πύλη
άνοιξε. Το σχέδιο πήγαινε καλά. Μόνο που ένα περιπολικό έφραζε την
έξοδο. Ο Βερνέ σκούπισε το μέτωπο του και συνέχισε απτόητος προς το
μπλόκο. Ένας ξερακιανός αστυνομικός βγήκε από το περιπολικό και του
έκανε νόημα να σταματήσει λίγα μέτρα πιο πέρα από το σημείο όπου
αυτό ήταν σταματημένο κλείνοντας το δρόμο.
Αλλά τέσσερα περιπολικά βρίσκονταν μπροστά στην τράπεζα. Ο
πρόεδρος της τράπεζας σταμάτησε. Κατεβάζοντας ακόμα πιο χαμηλά το
γείσο του καπέλου του, πήρε όσο πιο μάγκικο ύφος τού επέτρεπε η καλή
ανατροφή του. Χωρίς να κουνήσει από τη θέση του, άνοιξε την πόρτα και
κοίταξε το αυστηρό και ωχρό πρόσωπο του αστυνομικού.
«Quʹest‐ce qui sepasse?» ρώτησε με τραχιά φωνή. «Τι συμβαίνει;»
«Je suis Jerome Collet», είπε ο αστυνομικός. «Lieutenant Police
Judiciaire».
Έγνεψε με το κεφάλι προς το πίσω μέρος του φορτηγού.
«Quʹest‐ce quʹily a la dedans?»
«Πού να ξέρω τι υπάρχει εκεί μέσα, αφεντικό;» απάντησε όσο πιο
λαϊκά μπορούσε ο Βερνέ.
«Εγώ ένας απλός οδηγός είμαι». Ο Κολέ δε φάνηκε να τσιμπάει.
«Ψάχνουμε για δύο εγκληματίες». Ο τραπεζίτης γέλασε.
«Τότε, έχετε έρθει στο σωστό μέρος. Κάποιοι από αυτούς τους
μπάσταρδους για τους οποίους δουλεύω έχουν τόσα λεφτά, που δεν
μπορεί να μην είναι εγκληματίες...» Ο αστυνομικός τού έδειξε μια
φωτογραφία ταυτότητας του Ρόμπερτ Λάνγκντον. «Αυτός ο άντρας ήρθε
στην τράπεζα σας απόψε;» Ο Βερνέ ανασήκωσε τους ώμους του.
«Ιδέα δεν έχω. Εγώ στα φορτηγά είμαι συνέχεια. Δε μας αφήνουν
να πλησιάσουμε τους πελάτες. Πρέπει να πας και να ρωτήσεις στα
γκισέ».

«Η τράπεζα σας απαίτησε να βγάλουμε ένταλμα έρευνας για να
μας αφήσει να μπούμε».
Ο τραπεζίτης πήρε ένα ξινισμένο ύφος.
«Γραφειοκράτες... Άσε, ας μην ανοίξω το στόμα μου».
«Ανοίξτε το φορτηγό, παρακαλώ».
Ο Κολέ έγνεψε και πάλι προς το πίσω μέρος. Ο Βερνέ κοίταξε καλά
καλά τον αστυνομικό με ένα ύφος σαν να έβλεπε κάποιον τρελό και
άρχισε να γελάει σαρκαστικά.
«Να ανοίξω το φορτηγό; Γιατί, νομίζεις ότι έχω τα κλειδιά; Λες να
μας εμπιστεύονται; Αφού μας δίνουν ψίχουλα για τη δουλειά που
κάνουμε...»
Ο αστυνομικός έγειρε το κεφάλι του στο πλάι. Προφανώς δεν τον
είχε πείσει αυτή η εξήγηση.
«Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν έχετε τα κλειδιά του φορτηγού
που οδηγείτε;»
Ο Βερνέ έγνεψε αρνητικά.
«Για πίσω δεν έχω κλειδιά. Μόνο της μηχανής. Τα φορτηγά
σφραγίζονται από τους επόπτες στη ράμπα όπου τα φορτώνουμε.
Ύστερα περιμένουν μέχρι να πάει κάποιος άλλος τα κλειδιά για το
φορτίο στο σημείο παράδοσης. Όταν μας ειδοποιήσουν ότι ο παραλήπτης
έχει τα κλειδιά στα χέρια του, τότε παίρνουμε την άδεια να ξεκινήσουμε.
Ούτε δευτερόλεπτο νωρίτερα. Ποτέ δεν ξέρω τι στο διάβολο κουβαλάω».
«Πότε σφραγίστηκε αυτό το φορτηγό;»
«Πρέπει να ʹχουν περάσει αρκετές ώρες. Απόψε έχω δρομολόγιο για
το Σεν Τιρίλ, στη Βρετάνη, κοντά στη Ρεν. Τα κλειδιά που δίνουν
πρόσβαση στο φορτίο είναι ήδη εκεί».
Ο αστυνομικός δεν είπε τίποτα, όμως κοίταξε έντονα τον Βερνέ,
σαν να προσπαθούσε να διαβάσει το μυαλό του. Μια σταγόνα ιδρώτα
ήταν έτοιμη να κυλήσει στη μύτη του τραπεζίτη.
«Με το συμπάθιο, ε;» είπε σκουπίζοντας τη μύτη με το μανίκι του
και γνέφοντας προς το περιπολικό που του έκλεινε το δρόμο.
«Μπορώ να πηγαίνω τώρα; Θα με πρήξουν άμα αργήσω».

«Όλοι οι οδηγοί φοράνε Rolex;» ρώτησε ο αστυνομικός,
καρφώνοντας το βλέμμα στον καρπό του Βερνέ. Εκείνος κατέβασε τα
μάτια του στο αστραφτερό μπρασελέ του εξωφρενικά ακριβού ρολογιού
του, που προεξείχε κάτω από το μανίκι της στολής του. Γαμώτο!
«Γιʹ αυτό τον τενεκέ λες; Το αγόρασα είκοσι ευρώ από έναν
Ταϊβανέζο πλανόδιο στο Σεν Ζερμέν ντε Πρε. Σʹ το πουλάω για
σαράντα».
Ο αστυνομικός δίστασε λίγο και τελικά έκανε στην άκρη.
«Όχι, ευχαριστώ. Καλό ταξίδι».
Ο Βερνέ κατάφερε να αναπνεύσει ξανά μόνο όταν το φορτηγό
βρέθηκε πενήντα μέτρα πιο κάτω.
Τώρα όμως είχε ένα άλλο πρόβλημα: το φορτίο του. Πού να τους
πάω;
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Ο ΣΙΛΑΣ ΗΤΑΝ ΞΑΠΛΩΜΕΝΟΣ μπρούμυτα στο ψάθινο χαλάκι
που είχε στο δωμάτιο του, αφήνοντας τον αέρα να στεγνώσει τις πληγές
που είχε προκαλέσει με το μαστίγιο στην πλάτη του. Αισθανόταν ζαλάδα
και ατονία, αφού το δεύτερο μαστίγωμα μέσα στο ίδιο βράδυ τον είχε
εξαντλήσει. Δεν είχε βγάλει ακόμα το κιλίκιο, και μπορούσε να νιώσει το
αίμα να κυλάει στο εσωτερικό του μηρού του. Ωστόσο θα θεωρούσε τον
εαυτό του αδικαιολόγητο αν έβγαζε την αγκαθωτή λουρίδα από πάνω
του. Πρόδωσα την εμπιστοσύνη της εκκλησίας. Ακόμα χειρότερα,
πρόδωσα την εμπιστοσύνη του επισκόπου. Αυτό το βράδυ υποτίθεται ότι
θα ερχόταν η λύτρωση για τον επίσκοπο Αρινθαρόζα.
Πέντε μήνες πριν ο ιερέας είχε επιστρέψει από μια συνάντηση στο
Αστεροσκοπείο του Βατικανού όπου είχε πληροφορηθεί κάτι που τον είχε

κάνει να αλλάξει ριζικά. Αφού πέρασε εβδομάδες βουλιάζοντας στην
κατάθλιψη, είχε αποφασίσει τελικά να μοιραστεί το μυστικό με τον Σίλα.
«Μα αυτό είναι αδύνατον!» είχε αναφωνήσει ο αλμπίνος.
«Δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι αλήθεια!»
«Είναι αλήθεια», είπε ο Αρινθαρόζα.
«Απίστευτο, αλλά αληθινό. Σε έξι μήνες από τώρα».
Τα λόγια του επισκόπου είχαν τρομοκρατήσει τον Σίλα.
Προσευχήθηκε με θέρμη, παρακαλώντας το Θεό να τους λυτρώσει.
Ακόμα και κατά τη διάρκεια εκείνης της σκοτεινής περιόδου η πίστη του
στο Θεό και στην ορθότητα της Οδού δεν κλονίστηκε ούτε μία φορά.
Μόλις ένα μήνα αργότερα τα σύννεφα διαλύθηκαν ως εκ θαύματος και
το φως της ελπίδας έλαμψε.
«Θεϊκή παρέμβαση» το είχε χαρακτηρίσει ο Αρινθαρόζα. Για πρώτη
φορά ο επίσκοπος φάνηκε να ανακτά την ελπίδα του.
«Σίλα», του είπε ψιθυριστά, «ο Θεός μάς πρόσφερε μια ευκαιρία να
προστατέψουμε την Οδό. Ο αγώνας μας, όπως κάθε αγωνας, θα
απαιτήσει θυσίες. Θα γίνεις στρατιώτης του Θεού;»
Ο αλμπίνος έπεσε στα γόνατα μπροστά στον επίσκοπο
Αρινθαρόζα, τον άνθρωπο που του είχε προσφέρει μια νέα ζωή, και του
είπε:
«Είμαι αμνός του Θεού. Γίνε ο ποιμένας μου και οδήγησε με όπου
προστάζει η ψυχή σου».
Όταν ο Αρινθαρόζα περιέγραψε την ευκαιρία που είχε
παρουσιαστεί, ο Σίλας κατάλαβε ότι δεν μπορούσε παρά να είναι έργο
του Θεού. Θαυμαστή εξέλιξη! Ο επίσκοπος τον έφερε σε επαφή με τον
άνθρωπο που είχε προτείνει το σχέδιο, έναν άντρα που
αυτοαποκαλούνταν «Δάσκαλος». Παρότι δεν είχαν συναντηθεί ποτέ
πρόσωπο με πρόσωπο, κάθε φορά που μιλούσαν στο τηλέφωνο ο Σίλας
ένιωθε δέος μπροστά στη δύναμη της πίστης του Δασκάλου και στην
έκταση της επιρροής του. Φαινόταν να είναι ένας άνθρωπος που γνώριζε
τα πάντα, έχοντας μάτια και αφτιά παντού. Το πώς κατόρθωνε να
συγκεντρώνει τις πληροφορίες που είχε στη διάθεση του δεν το γνώριζε,
όμως ο Αρινθαρόζα είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη στο Δάσκαλο, και είχε

συμβουλέψει τον προστατευόμενο του να του δείχνει την ίδια
εμπιστοσύνη.
«Να κάνεις ό,τι σε διατάζει ο Δάσκαλος», είχε πει ο επίσκοπος στον
Σίλα, «και θα βγούμε νικητές».
Νικητές. Ο αλμπίνος είχε τώρα τα μάτια του χαμηλωμένα στο
γυμνό πάτωμα, καθώς φοβόταν ότι η νίκη είχε χαθεί μέσα από τα χέρια
τους. Ο Δάσκαλος είχε εξαπατηθεί. Ο σφηνόλιθος οδηγούσε σε ένα
σατανικό αδιέξοδο. Η προδοσία είχε σαρώσει κάθε ελπίδα. Ο Σίλας
ευχήθηκε να μπορούσε να τηλεφωνήσει στον επίσκοπο Αρινθαρόζα και
να τον προειδοποιήσει, όμως ο Δάσκαλος είχε κόψει όλες τις γραμμές
άμεσης επικοινωνίας για αυτό το βράδυ.
«Για την ασφάλεια μας», είχε πει. Τελικά, ξεπερνώντας την
απερίγραπτη ταραχή του, κατάφερε να σηκωθεί από το κρεβάτι και να
φορέσει το μανδύα του που κείτονταν στο πάτωμα. Έβγαλε το κινητό
από την τσέπη του. Με το κεφάλι σκυφτό από την ντροπή, σχημάτισε τον
αριθμό.
«Δάσκαλε», ψιθύρισε, «όλα χάθηκαν».
Ο Σίλας περιέγραψε με ειλικρίνεια στον άντρα πώς είχε
εξαπατηθεί.
«Χάνεις την πίστη σου πολύ εύκολα», απάντησε ο Δάσκαλος.
«Μόλις έλαβα κάποια νέα, τελείως απρόσμενα και πολύ ευχάριστα.
Το μυστικό έχει διασωθεί. Ο Ζακ Σονιέρ μετέδωσε τις πληροφορίες πριν
πεθάνει. Θα σου τηλεφωνήσω σύντομα. Το έργο μας για αυτό το βράδυ
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα».
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Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΗΜΙΦΩΣ της καρότσας του
θωρακισμένου φορτηγού θύμιζε μεταφορά κρατουμένων με αστυνομική
κλούβα.

Ο Λάνγκντον προσπαθούσε να καταπολεμήσει το γνώριμο
συναίσθημα αγωνίας που τον κατέκλυζε όταν βρισκόταν σε κλειστούς
χώρους.
Ο Βερνέ είπε ότι θα μας έβγαζε έξω από την πόλη, σε απόσταση
ασφαλείας. Πού; Πόσο μακριά; Τα πόδια του είχαν μουδιάσει έτσι όπως
καθόταν οκλαδόν στο μεταλλικό δάπεδο και προσπάθησε να
μετακινηθεί ελαφρώς, μορφάζοντας από τον πόνο καθώς το αίμα άρχιζε
να ρέει και πάλι κανονικά στα κάτω άκρα του. Στα χέρια του συνέχιζε να
κρατάει σφιχτά το θησαυρό που είχαν ανακαλύψει στην τράπεζα.
«Νομίζω ότι βγήκαμε στην εθνική», ψιθύρισε η Σοφί. Την ίδια
εντύπωση είχε και ο ίδιος. Το φορτηγό, έπειτα από μια στάση στο τέλος
της ράμπας που έθεσε σε σοβαρή δοκιμασία τα νεύρα τους, συνέχισε
κανονικά την πορεία του, κάνοντας πολλούς ελιγμούς στα δρομάκια της
πόλης για λίγη ώρα, για να επιταχύνει στη συνέχεια σε σημείο ώστε να
πιάσει την τελική του ταχύτητα. Κάτω από το θωρακισμένο δάπεδο τα
αλεξίσφαιρα λάστιχα του φαίνονταν να ρολάρουν πάνω σε ομαλή
άσφαλτο.
Πιέζοντας τον εαυτό του να στρέψει την προσοχή του στο ξύλινο
κουτί που κρατούσε στα χέρια του, ο Ρόμπερτ ακούμπησε το πολύτιμο
δέμα κάτω, ξετύλιξε το σακάκι του και τράβηξε προς το μέρος του το
αντικείμενο στο οποίο τους είχε οδηγήσει ο Σονιέρ.
Η Σοφί μετακινήθηκε λίγο ώστε να βρεθούν καθισμένοι πλάι πλάι.
Ξαφνικά ο Λάνγκντον είχε μια αίσθηση σαν να ήταν παιδιά που έσκυβαν
όλο προσμονή πάνω από κάποιο χριστουγεννιάτικο δώρο. Σε αντίθεση με
τα θερμά χρώματα του κουτιού από ροδόξυλο, το ρόδο στο καπάκι είχε
σκαλιστεί σε ανοιχτόχρωμο ξύλο, πιθανότατα φλαμουριά, και γυάλιζε
κάτω από το αδύναμο φως.
Το Ρόδο. Ολόκληροι στρατοί και θρησκείες είχαν οργανωθεί με
βάση αυτό το σύμβολο, καθώς και μυστικές οργανώσεις. Οι Ροδόσταυροι.
Οι Ιππότες του Σταυρου του Ρόδου.
«Έλα, λοιπόν!» είπε η Σοφί. «Άνοιξε το...»
Ο Λάνγκντον πήρε μια βαθιά ανάσα. Απλώνοντας το χέρι του στο
καπάκι, έριξε άλλη μια κλεφτή ματιά γεμάτη θαυμασμό στο περίτεχνο
σκάλισμα και ύστερα, ανασηκώνοντας το, αποκάλυψε το αντικείμενο

που βρισκόταν μέσα στο κουτί. Ο Ρόμπερτ είχε φαντασιωθεί διάφορα
αντικείμενα να αποκαλύπτονται με το άνοιγμα του κουτιού, όμως η
πραγματικότητα ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Προσεκτικά τοποθετημένο
στο εσωτερικό του κουτιού, προφυλαγμένο με μια χοντρή επένδυση από
πορφυρό μετάξι, βρισκόταν ένα αντικείμενο την ύπαρξη του οποίου ο
Αμερικανός καθηγητής δεν μπορούσε καν να συλλάβει.
Κατασκευασμένος από αστραφτερό λευκό μάρμαρο, πρόβαλε
μπροστά στα μάτια του ένας λευκός κύλινδρος περίπου στις διαστάσεις
αυτών μέσα στους οποίους πωλούνται οι μπάλες του τένις. Φτιαγμένος
με αρκετά πολύπλοκο τρόπο, δεν ήταν ένας απλός πέτρινος στύλος,
αλλά έμοιαζε να συντίθεται από πολλά κομμάτια. Πέντε μαρμάρινοι
δίσκοι με διάμετρο ίση περίπου με αυτή ενός ντόνατ είχαν τοποθετηθεί ο
ένας πάνω στον άλλο και συνδέονταν μεταξύ τους με ένα
λεπτοκαμωμένο χάλκινο πλαίσιο. Το αντικείμενο θύμιζε κυλινδρικό
πολυεπίπεδο καλειδοσκόπιο. Τα δύο άκρα του κυλίνδρου ήταν
σφραγισμένα με ένα κάλυμμα, επίσης μαρμάρινο, οπότε ήταν αδύνατον
να δει κανείς στο εσωτερικό του. Επειδή νωρίτερα είχε ακούσει τον ήχο
κάποιου υγρού, ο Λάνγκντον υπέθετε ότι ο κύλινδρος ήταν κούφιος.
Επρόκειτο συνολικά για ένα αλλόκοτο κατασκεύασμα, όμως τα
σκαλίσματα στην περίμετρο του ήταν εκείνα που τράβηξαν κυρίως το
ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού.
Καθένας από τους πέντε δίσκους έφερε πάνω του την ίδια
απροσδόκητη σειρά γραμμάτων: ολόκληρη την αλφάβητο. Το
αντικείμενο θύμιζε στον Ρόμπερτ ένα από τα παιχνίδια των παιδικών του
χρόνων, μια βέργα γύρω από την οποία ήταν περασμένα στεφάνια που
πάνω τους έφεραν διάφορα γράμματα και περιστρεφόμενα σχημάτιζαν
διαφορετικές λέξεις.
«Εκπληκτικό δεν είναι;» ψιθύρισε η Σοφί.
Ο Λάνγκντον γύρισε και την κοίταξε.
«Δεν ξέρω... Τι στην ευχή είναι;»
Τα μάτια της Σοφί έλαμψαν.
«Ο παππούς μου συνήθιζε να τα φτιάχνει από χόμπι. Πρόκειται για
μια εφεύρεση του Λεονάρντο ντα Βίντσι». Ακόμα και στο ημίφως στο

οποίο ήταν βυθισμένοι η κοπέλα μπορούσε να διακρίνει την έκπληξη στο
πρόσωπο του Λάνγκντον.
«Του Ντα Βίντσι;» μουρμούρισε, κοιτάζοντας ξανά τον κύλινδρο.
«Ναι. Είναι ένα κρυπτόλεξο. Σύμφωνα με τον παππού μου, το
σχέδιο για την κατασκευή του ανακαλύφθηκε σε ένα από τα μυστικά
ημερολόγια του Ντα Βίντσι».
«Σε τι χρησιμεύει;» Δεδομένων των γεγονότων αυτής της νύχτας, η
Σοφί ήξερε ότι η απάντηση θα μπορούσε να έχει ορισμένες
ενδιαφέρουσες προεκτάσεις.
«Είναι ένα θησαυροφυλάκιο», του απάντησε.
«Χρησιμεύει για τη φύλαξη πολυτίμων μυστικών πληροφοριών».
Τα μάτια του Λάνγκντον γούρλωσαν ακόμα περισσότερο. Η κοπέλα
του εξήγησε ότι η κατασκευή μοντέλων των εφευρέσεων του Ντα Βίντσι
ήταν ένα από τα αγαπημένα χόμπι του παππού της. Ο Σονιέρ ήταν
ιδιαίτερα επιδέξιος στα χέρια και περνούσε ώρες ολόκληρες στο
εργαστήριο του δημιουργώντας απομιμήσεις έργων μεγάλων τεχνιτών,
όπως του Φαμπερζέ, διαφόρων μαστόρων της τεχνικής της εφυάλωσης,
καθώς και των λιγότερο καλλιτεχνικών αλλά ασύγκριτα πιο πρακτικών
εφευρέσεων του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Έστω και μια γρήγορη ματιά στα
ημερολόγια του Ντα Βίντσι αποκάλυπτε γιατί ο ιδιοφυής επιστήμονας
ήταν εξίσου γνωστός για την αδυναμία του να ολοκληρώσει κάτι που
άρχιζε όσο και για το λαμπρό του μυαλό.
Ο Λεονάρντο είχε αφήσει πίσω του λεπτομερή σχέδια για
εκατοντάδες εφευρέσεις που δεν έφτιαξε ποτέ. Μια από τις πιο
αγαπημένες ασχολίες του Ζακ Σονιέρ στον ελεύθερο χρόνο του ήταν να
δίνει ζωή στις πιο παράξενες ιδέες που είχε συλλάβει ο Ντα Βίντσι, όπως,
για παράδειγμα, σε διάφορα ρολόγια, αντλίες νερού και κρυπτόλεξα.
Μέχρι και ένα απόλυτα ακριβές και λεπτομερές μοντέλο ενός
μεσαιωνικού Γάλλου ιππότη είχε κατασκευάσει, το οποίο τώρα
βρισκόταν τοποθετημένο σε περίοπτη θέση στο γραφείο του στο Λούβρο.
Σχεδιασμένος από τον Ντα Βίντσι το 1495 ως αποτέλεσμα των μελετών
πάνω στην ανατομία και στην κινησιολογία που είχε ξεκινήσει νωρίτερα,
ο ιππότης διέθετε ρεαλιστικές αρθρώσεις και τένοντες και ο εσωτερικός
του μηχανισμός του επέτρεπε να σηκώνεται όρθιος, να κουνάει τα χέρια

του και το κεφάλι του, το οποίο στηριζόταν σε έναν ευλύγιστο λαιμό,
καθώς και να ανοιγοκλείνει το ανατομικά λειτουργικό σαγόνι του.
Η Σοφί πάντοτε πίστευε ότι ο σιδερόφραχτος ιππότης ήταν το πιο
όμορφο αντικείμενο που είχε κατασκευάσει ο παππούς της, μέχρι που
είδε το κρυπτόλεξο μέσα σε αυτό το ξύλινο κουτί.
«Μου είχε φτιάξει ένα τέτοιο όταν ήμουν μικρή», είπε, «όμως δεν
έχω δει ποτέ μου μια τόσο περίτεχνη εκδοχή του, και σε τέτοιες
διαστάσεις».
Τα μάτια του Λάνγκντον δεν είχαν αφήσει στιγμή το κουτί.
«Πρώτη φορά ακούω να μιλάνε για ʺκρυπτόλεξοʺ».
Αυτό δεν έκανε καμία εντιποση στη Σοφί. Οι περισσότερες
εφευρέσεις του Ντα Βίντσι δεν είχαν μελετηθεί ποτέ, ούτε καν τους είχε
δοθεί κάποιο όνομα. Ο όρος «κρυπτόλεξο» πιθανότατα ήταν επινόηση
του παππού της, ένα ταιριαστό όνομα για αυτή τη συσκευή που
χρησιμοποιούσε την επιστήμη της κρυπτολογίας προκειμένου να
προστατεύει τις πληροφορίες που βρίσκονταν γραμμένες στο ειλητάριο ή
στον κώδικα που περιείχε στο εσωτερικό της.
Ο Ντα Βίντσι ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της κρυπτολογίας,
όπως γνώριζε η Σοφί, αν και από πολύ λίγους αναγνωριζόταν η συμβολή
του. Οι καθηγητές της στο πανεπιστήμιο, όταν παρουσίαζαν
ηλεκτρονικές μεθόδους κρυπτογράφησης για την προστασία δεδομένων,
μιλούσαν με κολακευτικά λόγια για σύγχρονους κρυπτολόγους όπως ο
Ζίμερμαν και ο Σνέιερ, όμως δεν έκαναν καμία αναφορά στο γεγονός ότι
ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ήταν αυτός που εφηύρε μια από τις πρώτες
μεθόδους κρυπτογράφησης, αιώνες πριν. Ο παππούς της, φυσικά, ήταν ο
πρώτος που της είχε μιλήσει για αυτό.
Ενώ το θωρακισμένο φορτηγό που τους μετέφερε συνέχιζε την
πορεία του στον αυτοκινητόδρομο, η Σοφί εξήγησε στον Λάνγκντον ότι
το κρυπτόλεξο ήταν η λύση του Ντα Βίντσι στο πρόβλημα της ασφαλούς
αποστολής μηνυμάτων σε μακρινούς προορισμούς. Σε μια εποχή που δεν
υπήρχαν τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όποιος ήθελε να
μεταβιβάσει απόρρητες πληροφορίες σε κάποιον που βρισκόταν μακριά
δεν είχε άλλη επιλογή από το να γράψει το μήνυμα του και στη συνέχεια
να το εμπιστευτεί σε κάποιον αγγελιοφόρο για να το μεταφέρει.

Δυστυχώς, αν ο αγγελιοφόρος υποψιαζόταν ότι το μήνυμα ίσως να
περιείχε σημαντικές πληροφορίες, μπορούσε να κερδίσει πολύ
περισσότερα χρήματα πουλώντας τες στους αντιπάλους του αποστολέα
απʹ ό,τι αν το παρέδιδε κανονικά. Πολλές σπουδαίες προσωπικότητες της
ιστορίας είχαν καταφύγει σε κρυπτογραφικές λύσεις ως απάντηση στην
πρόκληση της προστασίας των δεδομένων.
Ο Ιούλιος Καίσαρας είχε επινοήσει ένα σχήμα κωδικοποιημένης
γραφής που ονομάστηκε «Κώδικας του Καίσαρα». Η Μαρία Στιούαρτ, η
βασίλισσα των Σκοτσέζων, είχε δημιουργήσει ένα σύστημα
κρυπτογράφησης που βασιζόταν στην αντίκατάσταση των γραμμάτων
για να στέλνει κρυφά μηνύματα από τη φυλακή. Ο δε ιδιοφυής Άραβας
επιστήμονας Αμπού Γιουσούφ Ισμαήλ αλ‐Κιντί προστάτευε τα μυστικά
του με ένα πανέξυπνο πολυαλφαβητικό σύστημα κρυπτογράφησης στο
οποίο το κάθε γράμμα αντικαθιστούνταν από ένα άλλο. Ο Ντα Βίντσι
όμως είχε καταλήξει σε μια μηχανική λύση, στο κρυπτόλεξο,
πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα από τα μαθηματικά και την
κρυπτολογία.
Επρόκειτο για ένα φορητό κύλινδρο μέσα στον οποίο μπορούσαν να
φυλαχτούν με ασφάλεια επιστολές, χάρτες, διαγράμματα, πρακτικά
οτιδήποτε μπορούσε να βάλει ο νους. Μόλις οι πληροφορίες
σφραγίζονταν μέσα στο κρυπτόλεξο, μόνο το άτομο που είχε στην
κατοχή του το σωστό κωδικό μπορούσε να το ανοίξει.
«Χρειαζόμαστε έναν κωδικό», είπε η Σοφί, δείχνοντας τους δίσκους
με τα σκαλισμένα γράμματα.
«Το κρυπτόλεξο μοιάζει ως προς τη λειτουργία του με τα λουκέτα
των ποδηλάτων που ανοίγουν με συνδυασμό. Αν οι δίσκοι με τους
αριθμούς ευθυγραμμιστούν έτσι ώστε να σχηματίσουν το σωστό
συνδυασμό, το λουκέτο ανοίγει. Αυτό το κρυπτόλεξο έχει πέντε δίσκους
με γράμματα. Όταν τους στρίψεις έτσι ώστε να σχηματίσουν τη σωστή
λέξη, ο εσωτερικός μηχανισμός ευθυγραμμίζεται και ο κύλινδρος
ανοίγει».
«Και στο εσωτερικό;»
«Μόλις ανοίξει ο κύλινδρος, αποκτάς πρόσβαση στο κεντρικό
τμήμα, μέσα στο οποίο μπορεί να βρίσκεται ένας πάπυρος που περιέχει
τις πληροφορίες που θέλεις να κρατήσεις μυστικές».

Ο Λάνγκντον δυσκολευόταν να το πιστέψει.
«Και είπες ότι σου έφτιαχνε τέτοια παιχνίδια ο παππούς σου όταν
ήσουν μικρή;»
«Μερικά μικρότερα κρυπτόλεξα, ναι. Μια δυο φορές στα γενέθλια
μου αντί για δώρο μού έδωσε ένα κρυπτόλεξο που συνοδευόταν από ένα
γρίφο. Η απάντηση στο γρίφο ήταν η λέξη που άνοιγε το κρυπτόλεξο, κι
όταν την έβρισκα, μπορούσα να το ανοίξω και να βρω την κάρτα για τα
γενέθλια μου».
«Πολύς κόπος για μια απλή κάρτα...»
«Όχι, οι κάρτες πάντοτε περιείχαν έναν άλλο γρίφο ή κάποιο
στοιχείο. Ο παππούς μου τρελαινόταν να σχεδιάζει πολύπλοκα κυνήγια
θησαυρού στο σπίτι μας, αφήνοντας μου μια σειρά στοιχείων που τελικά
οδηγούσαν στο πραγματικό μου δώρο. Κάθε κυνήγι θησαυρού ήταν και
μια δοκιμασία για το χαρακτήρα και τις ικανότητες μου, προκειμένου να
είναι σίγουρος ότι είχα κερδίσει το δώρο με την αξία μου. Και οι
δοκιμασίες δεν ήταν ποτέ απλές».
Ο Λάνγκντον κοίταξε ξανά τη συσκευή με προβληματισμένο ύφος.
Φαινόταν ακόμα αρκετά δύσπιστος.
«Και γιατί να μην το παραβιάσει κανείς; Ή να το ανοίξει σπάζοντας
το; Το μεταλλικό πλαίσιο δείχνει εξαιρετικά λεπτό, και το μάρμαρο δεν
είναι και το ανθεκτικότερο υλικό...»
Η Σοφί χαμογέλασε.
«Ο Ντα Βίντσι έχει λάβει τα μέτρα του και για αυτό. Σχεδίασε το
κρυπτόλεξο έτσι ώστε, αν επιχειρήσεις να το ανοίξεις με οποιονδήποτε
τρόπο, οι πληροφορίες που περιέχει να αυτοκαταστρέφονται. Κοίτα».
Άπλωσε τα χέρια της στο κουτί και προσεκτικά πήρε τον κύλινδρο
στα χέρια της.
«Οι πληροφορίες που επρόκειτο να φυλαχτούν
κρυπτόλεξο καταγράφονταν πρώτα σε έναν πάπυρο».
«Όχι σε περγαμηνή;»
Η Σοφί έγνεψε αρνητικά.

μέσα
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«Σε πάπυρο. Ξέρω ότι η περγαμηνή από δέρμα προβάτου ήταν
ανθεκτικότερη και πιο συνηθισμένη εκείνη την εποχή, όμως έπρεπε να
χρησιμοποιηθεί πάπυρος. Όσο πιο λεπτός τόσο το καλύτερο».
«Εντάξει».
«Πριν τοποθετηθεί ο πάπυρος στο εσωτερικό του κρυπτόλεξου,
τυλιγόταν γύρω από ένα εύθραυστο γυάλινο φιαλίδιο». Έγειρε ελαφρά
το κρυπτόλεξο και ακούστηκε ένας ήχος από υγρό που κυλούσε.
«Ένα φιαλίδιο που περιείχε υγρό».
«Τι είδους υγρό;»
Η Σοφί χαμογέλασε.
«Ξίδι». Ο Λάνγκντον το σκέφτηκε για λίγο και ύστερα έγνεψε
καταφατικά.
«Ευφυέστατο!» Ξίδι και πάπυρος, σκέφτηκε η Σοφί. Αν κάποιος
επιχειρούσε να παραβιάσει το κρυπτόλεξο, το γυάλινο φιαλίδιο θα
έσπαγε και το ξίδι θα έλιωνε γρήγορα τον πάπυρο. Πριν προλάβει
οποιοσδήποτε να αποσπάσει το μυστικό μήνυμα από το εσωτερικό του
κυλίνδρου, το μόνο που θα είχε απομείνει θα ήταν μια μάζα από
άχρηστο πολτό.
«Όπως βλέπεις», του είπε η Σοφί, «ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει
κανείς πρόσβαση στο εσωτερικό αυτού του κυλίνδρου είναι να γνωρίζει
τα πέντε γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη‐κωδικό. Κι εφόσον έχουμε
πέντε δίσκους ο καθένας από τους οποίους φέρει χαραγμένα πάνω του
τα είκοσι έξι γράμματα του λατινικού αλφάβητου, έχουμε το είκοσι έξι
στη δύναμη του πέντε».
Έκανε γρήγορα τους σχετικούς υπολογισμούς.
«Δηλαδή, περίπου δώδεκα εκατομμύρια πιθανούς συνδυασμούς».
«Αφού το λες εσύ...» έκανε ο Λάνγκντον με ένα ύφος σαν να
στριφογύριζαν δώδεκα εκατομμύρια ερωτήσεις στο μυαλό του.
«Τι είδους πληροφορίες λες να περιέχονται σε αυτό τον κύλινδρο;»
«Ό,τι κι αν είναι, προφανώς ο παππούς μου ήθελε πάση θυσία να
τις κρατήσει απόρρητες».

Έκανε μια παύση, έκλεισε το καπάκι και παρατήρησε το ρόδο με τα
πέντε πέταλα που ήταν σκαλισμένο πάνω του. Κάτι την προβλημάτιζε.
«Αν θυμάμαι καλά, νωρίτερα είπες ότι το Ρόδο είναι το σύμβολο του
Δισκοπότηρου».
«Ακριβώς. Στους συμβολισμούς του Κοινού της Σιών το Ρόδο και το
Δισκοπότηρο είναι συνώνυμα».
Η Σοφί ζάρωσε το μέτωπο της.
«Αυτό είναι παράξενο, γιατί ο παππούς μου πάντοτε μου έλεγε ότι
το ρόδο συμβολίζει τη μυστικότητα. Συνήθιζε να στερεώνει ένα ρόδο
στην πόρτα του γραφείου του στο σπίτι όταν ήθελε να κάνει κάποιο
απόρρητο τηλεφωνημα και δεν ήθελε να τον ενοχλήσω. Με παρότρυνε
να κάνω το ίδιο».
Η νεαρή κρυπτογράφος θυμήθηκε με νοσταλγία ότι ο παππούς της
της έλεγε πως, αντί να κλειδώνουν, μπορούσαν να τοποθετούν ένα ρόδο ‐
το άνθος των μυστικών στην πόρτα όταν ήθελαν να μείνουν μόνοι για
λίγο. Με αυτό τον τρόπο θα μάθαιναν να σέβονται και να εμπιστεύονται
ο ένας τον άλλο. Το στερέωμα του ρόδου στην πόρτα ήταν ένα αρχαίο
ρωμαϊκό έθιμο.
«Sub rosa», είπε ο Λάνγκντον.
«Οι Ρωμαίοι τοποθετούσαν ένα ρόδο πάνω από το χώρο όπου
γινόταν μια συνάντηση για να δείξουν ότι η συζήτηση που θα διεξαγόταν
ήταν εμπιστευτική. Οι παρευρισκόμενοι γνώριζαν ότι όλα όσα λέγονταν
κάτω από το ρόδο ‐sub rosa στα λατινικά έπρεπε να παραμείνουν
μυστικά».
Ο Αμερικανός καθηγητής εξήγησε εν συντομία ότι ο συσχετισμός
του ρόδου με τη μυστικότητα δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο το
Κοινό της Σιών το χρησιμοποιούσε ως σύμβολο του Δισκοπότηρου.
Η rosa rugosa, μια από τις παλαιότερες ποικιλίες ρόδων, είχε πέντε
πέταλα και πεντάγωνη συμμετρία, ακριβώς όπως το άστρο της
Αφροδίτης, γεγονός που δημιουργούσε ισχυρούς εικονογραφικούς
δεσμούς ανάμεσα στο Ρόδο και στη θηλυκότητα. Εκτός αυτού, το Ρόδο
είχε μεγάλη σχέση με την έννοια της «σωστής κατεύθυνσης» και την
επιλογή του δρόμου που θα ακολουθούσε ο άνθρωπος.

Η σε σχήμα ρόδου ναυτική πυξίδα βοηθούσε τους ταξιδιώτες να
χαράζουν την πορεία τους, όπως και οι Ρόδινες Γραμμές, οι μεσημβρινοί
πάνω στους χάρτες. Για το λόγο αυτό το Ρόδο ήταν ένα σύμβολο που
παρέπεμπε πολλαπλώς στο Δισκοπότηρο και διέθετε αρκετά επίπεδα
αναφοράς: μυστικότητα, θηλυκότητα και καθοδήγηση. Το θηλυκό δοχείο
και το άστρο που οδηγεί στη μυστική αλήθεια.
Την ώρα που ο Λάνγκντον ολοκλήρωνε τη σύντομη διάλεξη του το
πρόσωπο του συσπάστηκε ξαφνικά.
«Ρόμπερτ, είσαι καλά;» Το βλέμμα του είχε καρφωθεί στο κουτί από
ροδόξυλο.
«Sub... rosa», κατάφερε να ψελλίσει, με ένα κράμα έκπληξης και
δέους να αποτυπώνεται στην έκφραση του.
«Δεν μπορεί...»
«Τι πράγμα;»
Ο Λάνγκντον σήκωσε αργά τα μάτια του.
«Κάτω από το σύμβολο του Ρόδου...» ψιθύρισε.
«Αυτό το κρυπτόλεξο... Νομίζω ότι ξέρω τι είναι».
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΤΑΝ ακόμα να πιστέψει την
υπόθεση στην οποία είχε οδηγηθεί το ίδιο του το μυαλό, παρότι,
λαμβάνοντας υπόψη το ποιος τους είχε δώσει αυτό το μαρμάρινο
κύλινδρο, το πώς τους τον είχε δώσει και, τέλος, το σκαλισμένο Ρόδο
πάνω στο κουτί, μπορούσε να καταλήξει σε ένα μόνο συμπέρασμα.
Κρατάω στα χεριά μου το σφηνόλιθο του Κοινού της Σιων. Ο
θρύλος ήταν πολύ συγκεκριμένος. ο σφηνόλιθος είναι μια πέτρα με
χαραγμένο πάνω της έναν κώδικα, και η πέτρα αυτή βρίσκεται κάτω από
το σύμβολο του Ρόδου.
«Ρόμπερτ;»

Η Σοφί τον κοίταζε εξεταστικά.
«Τι συμβαίνει;»
Ο Λάνγκντον χρειαζόταν λίγο χρόνο για να βάλει σε τάξη τις
σκέψεις του.
«Σου μίλησε ποτέ ο παππούς σου για κάτι που ονομάζεται la clef de
voute;»
«Το κλειδί του θησαυροφυλακίου;» μετέφρασε η Σοφί.
«Όχι, αυτή είναι η κυριολεκτική μετάφραση. Η φράση clef de voute
είναι ένας συνηθισμένος αρχιτεκτονικός όρος. Η λέξη voute δεν
αναφέρεται στο θησαυροφυλάκιο κάποιας τράπεζας, αλλά στο τόξο μιας
καμάρας. Όπως, για παράδειγμα, σε μια τοξωτή οροφή». *
«Μα... οι τοξωτές οροφές δεν έχουν κλειδιά».
«Για την ακρίβεια, έχουν. Κάθε πέτρινη καμάρα έχει μια σφηνοειδή
πέτρα στο κέντρο της. Η πέτρα αυτή χρησιμεύει για να συγκρατεί τις
υπόλοιπες πέτρες στη θέση τους και στηρίζει ολόκληρο το βάρος,
συνεπώς από αρχιτεκτονική άποψη είναι κάτι σαν το ʺκλειδίʺ της όλης
κατασκευής. Λόγω του σχήματος της ονομάζεται και ʺσφηνόλιθοςʺ».
Ο Λάνγκντον την κοίταζε στα μάτια, ελπίζοντας να διακρίνει μέσα
τους ένα σημάδι ότι όλα αυτά έλεγαν κάτι στην κοπέλα.
Η Σοφί ανασήκωσε τους ώμους της και κοίταξε το κρυπτόλεξο.
«Αυτό όμως προφανώς δεν είναι σφηνόλιθος».
Ο Αμερικανός καθηγητής δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει.
Η χρήση των σφηνόλιθων για την κατασκευή πέτρινων τόξων ήταν
μια αρχιτεκτονική τεχνική που είχε αποτελέσει ένα από τα
σημαντικότερα μυστικά της πρώιμης μασονικής αδελφότητας.
Τεκτονική Στοά. Αρχιτεκτονική. Σφηνόλιθοι. Όλα αυτά ήταν
αλληλένδετα. Η γνώση της χρήσης ενός σφηνόλιθου για την κατασκευή
μιας τοξοειδούς καμάρας ήταν ένα από τα μυστικά του επαγγέλματος
Στα αγγλικά το ουσιαστικό vault (όπως και το αντίστοιχο voute στα γαλλικά)
μεταφράζεται και ως «θησαυροφυλάκιο» ή «κρύπτη», αλλά και ως «τόξο» ή «αψίδα».
(Σ.τ.Μ.)
*

που είχαν κάνει τους μασόνους τόσο εύπορους τεχνίτες, μυστικά τα
οποία φυλάσσονταν με ευλάβεια.
Οι σφηνόλιθοι ανέκαθεν συνοδεύονταν από μια παράδοση
μυστικότητας. Όμως ο μαρμάρινος κύλινδρος μέσα στο ξύλινο κουτί ήταν
προφανώς κάτι τελείως διαφορετικό. Ο σφηνόλιθος του Κοινού της Σιών ‐
αν, βέβαια, ο κύλινδρος που είχαν στα χέρια τους ήταν πράγματι αυτό
που υπέθετε ο Λάνγκντον δεν ήταν καθόλου όπως τον είχε φανταστεί ο
Αμερικανός μελετητής συμβόλων.
«Ο σφηνόλιθος του Κοινού της Σιών δεν είναι η ειδικότητα μου»,
παραδέχτηκε ο Ρόμπερτ.
«Το ενδιαφέρον μου για το Άγιο Δισκοπότηρο επικεντρώνεται
κυρίως στο συμβολισμό του, γιʹ αυτό συνήθως αγνοώ την πληθώρα των
μύθων που αναφέρονται στο πώς μπορεί να το βρει κανείς».
Η Σοφί ανασήκωσε τα φρύδια της.
«Πώς να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο;»
Ο
Ρόμπερτ
έγνεψε
καταφατικά,
αν
και
εμφανώς
προβληματισμένος, φροντίζοντας να διαλέξει προσεκτικά τα λόγια που
θα ακολουθούσαν.
«Σοφί, σύμφωνα με τους θρύλους που αναφέρονται στο Κοινό της
Σιών, ο σφηνόλιθος είναι ένας κωδικοποιημένος χάρτης, ένας χάρτης που
αποκαλύπτει την κρυψώνα όπου βρίσκεται το Άγιο Δισκοπότηρο».
Το πρόσωπο της Σοφί πάνιασε.
«Και νομίζεις ότι αυτός ο κύλινδρος είναι... ο σφηνόλιθος;»
Ο Λάνγκντον δεν ήξερε τι να απαντήσει. Και ο ίδιος το έβρισκε
απίστευτο, κι όμως το μόνο λογικό συμπέρασμα στο οποίο θα μπορούσε
να καταλήξει ήταν ότι επρόκειτο για το σφηνόλιθο. Μια πέτρα με
χαραγμένο πάνω της έναν κώδικα, κρυμμένη κάτω από το σύμβολο του
Ρόδου. Η πληροφορία ότι το κρυπτόλεξο είχε σχεδιαστεί από τον
Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος είχε διατελέσει Μέγας Μάγιστρος του
Κοινού της Σιών, αποτελούσε μία ακόμα συναρπαστική ένδειξη ότι ο
κύλινδρος αυτός ήταν πράγματι ο σφηνόλιθος της αδελφότητας.
Τα σχέδια ενός πρώην Μεγάλου Μάγιστρου αποκτούν σάρκα και
οστά αιώνες αργότερα από ένα άλλο μέλος του Κοινού της Σιών. Η σχέση

ήταν τόσο κραυγαλέα, ώστε δεν ήταν δυνατόν να την αγνοήσει κανείς.
Την τελευταία δεκαετία οι ιστορικοί είχαν επιδοθεί στην αναζήτηση του
σφηνόλιθου στις γαλλικές εκκλησίες.
Οι κυνηγοί του Δισκοπότηρου, εξοικειωμένοι με τη μακρά ιστορία
των αμφίσημων μηνυμάτων του Κοινού της Σιών, είχαν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι η φράση la defde voute αναφερόταν κατά κυριολεξία σε
κάποιο σφηνόλιθο, δηλαδή σε μια αρχιτεκτονική σφήνα, μια εγχάρακτη
πέτρα τοποθετημένη σε κάποιο τόξο εκκλησίας. Κάτω από το σύμβολο
του Ρόδου.
Στην αρχιτεκτονική το ρόδο κάθε άλλο παρά δυσεύρετο ήταν.
Ρόδακες. Ανάγλυφες ροζέτες. Και, φυσικά, πλήθος διακοσμητικών ανθών
με πέντε πέταλα που απαντώνται στην κορυφή των τόξων, ακριβώς
πάνω από το σφηνόλιθο.
Η όλη ιδέα έμοιαζε διαβολικά απλή. Ο χάρτης για το Άγιο
Δισκοπότηρο ήταν ενσωματωμένος σε κάποια καμάρα μιας ξεχασμένης
εκκλησίας, χλευάζοντας, θαρρείς, τους τυφλούς ενορίτες που
περιφέρονταν από κάτω.
«Αυτό το κρυπτόλεξο δεν μπορεί να είναι ο σφηνόλιθος»,
διαφώνησε η Σοφί.
«Δεν είναι αρκετά παλιό. Είμαι βέβαιη ότι το κατασκεύασε ο
παππούς μου. Δεν μπορεί να αποτελεί μέρος ενός πανάρχαιου θρύλου
που αναφέρεται στο Δισκοπότηρο».
«Για την ακρίβεια», απάντησε ο Λάνγκντον, αναριγώντας από
έξαψη,
«Ο σφηνόλιθος πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε από το Κοινό της
Σιών κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών».
Το απορημένο βλέμμα της κοπέλας φανέρωνε την έντονη
δυσπιστία της.
«Μα, αν αυτό το κρυπτόλεξο αποκαλύπτει την κρυψώνα του Αγίου
Δισκοπότηρου, γιατί να το δώσει ο παππούς μου σʹ εμένα; Δεν έχω την
παραμικρή ιδέα πώς να το ανοίξω ή τι να το κάνω. Δεν ξέρω καν τι είναι
το Άγιο Δισκοπότηρο!»

Ο Λάνγκντον συνειδητοποίησε με έκπληξη ότι είχε δίκιο. Δεν του
είχε δοθεί ακόμα η ευκαιρία να εξηγήσει στη Σοφί την πραγματική φύση
του Αγίου Δισκοπότηρου.
Η ιστορία αυτή όμως θα έπρεπε να περιμένει. Για την ώρα η
προσοχή τους έπρεπε να παραμείνει στραμμένη στο σφηνόλιθο. Αν
υποθέσουμε ότι αυτός ο κύλινδρος είναι πράγματι ο σφηνόλιθος...
Με ηχητική υπόκρουση το στρίγκλισμα των αλεξίσφαιρων
λάστιχων, ο Ρόμπερτ παρέθεσε εν συντομία στη Σοφί όλα όσα ήξερε για
το σφηνόλιθο. Σύμφωνα με τα όσα λέγονταν και γράφονταν, επί αιώνες
το μεγαλύτερο μυστικό του Κοινού της Σιών, η τοποθεσία του Αγίου
Δισκοπότηρου, δεν είχε καταγραφεί πουθενά. Για λόγους ασφαλείας, η
πληροφορία μεταβιβαζόταν προφορικά σε κάθε μέλος της αδελφότητας
που καταλάμβανε το αξίωμα του seneschal κατά τη διάρκεια μιας
μυστικής τελετής. Όμως κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του τελευταίου
αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η πολιτική του Κοινού της
Σιών είχε αλλάξει. Ίσως αυτό να οφειλόταν στις τεράστιες δυνατότητες
που πρόσφεραν οι νέες ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης,
πάντως η αδελφότητα ορκίστηκε να μην προφέρει ποτέ ξανά την
τοποθεσία της ιερής κρυψώνας.
«Μα, τότε, πώς θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν το μυστικό;»
ρώτησε η Σοφί.
«Εδω έρχεται να παίξει το ρόλο του ο σφηνόλιθος», εξήγησε ο
Λάνγκντον.
«Όταν πέθαινε ένα από τα τέσσερα κορυφαία στελέχη, τα
υπόλοιπα τρία έπρεπε να επιλέξουν κάποιο μέλος από τα κατώτερα
κλιμάκια ως υποψήφιο για να καταλάβει τη θέση του seneschal. Αντί να
πουν στο νέο ανώτατο αξιωματούχο που ήταν κρυμμένο το Δισκοπότηρο,
του έθεταν μια δοκιμασία μέσα από την οποία θα αποδείκνυε ότι ήταν
άξιος για να καταλάβει αυτή τη θέση».
Η Σοφί φάνηκε να αναστατώνεται στο άκουσμα αυτών των
πληροφοριών και ο Ρόμπερτ ξαφνικά θυμήθηκε ότι του είχε αναφέρει
πως ο παππούς της παλιά οργάνωνε κυνήγια θησαυρού για εκείνη μέσα
από τα οποία η εγγονή του έπρεπε να αποδείξει ότι πραγματικά άξιζε το
δώρο που της είχε πάρει.

Ο Λάνγκντον όφειλε να παραδεχτεί ότι ο σφηνόλιθος υπάκουε στην
ίδια λογική. Από την άλλη όμως, αυτού του είδους οι δοκιμασίες ήταν
κάτι το συνηθισμένο στις μυστικές οργανώσεις. Η πιο γνωστή ήταν
εκείνη των μασόνων, όπου τα μέλη ανέρχονταν στις ανώτερες βαθμίδες
μέσα από διάφορες τελετές και πολύχρονες δοκιμασίες στις οποίες
καλούνταν να αποδείξουν την αξία τους.
Οι δοκιμασίες γίνονταν όλο και πιο δύσκολες προοδευτικά και
κλιμακώνονταν με την εισδοχή του υποψηφίου στην τριακοστή δεύτερη
κλίμακα της μασονίας.
«Άρα ο σφηνόλιθος είναι μια δοκιμασία για να αποδειχτεί η αξία
του υποψηφίου», είπε η Σοφί.
«Αν ένας επίδοξος seneschal του Κοινού της Σιών κατορθώσει να
τον ανοίξει, αποδεικνύει ότι είναι άξιος να κατέχει τις πληροφορίες που
περιέχονται στον κύλινδρο».
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά.
«Ξέχασα ότι έχεις εμπειρία σε αυτού του είδους τις δοκιμασίες».
«Και όχι μόνο εξαιτίας του παππού μου... Στην κρυπτολογία αυτή η
διαδικασία ονομάζεται ʺαυτοαποκαλυπτόμενη γλώσσαʺ, πράγμα που
σημαίνει ότι, αν είσαι αρκετά έξυπνος ώστε να την αποκωδικοποιήσεις,
σου αποκαλύπτεται αυτό που γράφει».
Ο Αμερικανός δίστασε για λίγο. «Σοφί, συνειδητοποιείς ότι, αν ο
κύλινδρος που έχουμε στα χέρια μας είναι πράγματι ο σφηνόλιθος, το
γεγονός ότι ο παππούς σου είχε πρόσβαση σε αυτόν σημαίνει ότι ήταν
ένα εξαιρετικά ισχυρό στέλεχος του Κοινού της Σιών; θα έπρεπε να είναι
ένας από τους τέσσερις ανώτερους αξιωματούχους του».
Η κοπέλα αναστέναξε.
«Ήταν ισχυρό μέλος κάποιας μυστικής οργάνωσης, είμαι βέβαιη
για αυτό. Υποθέτω ότι η οργάνωση αυτή ήταν το Κοινό της Σιών».
Ο Λάνγκντον στράφηκε έκπληκτος προς το μέρος της.
«Ήξερες ότι ανήκε σε κάποια μυστική οργάνωση;»
«Πριν από δέκα χρόνια είδα ορισμένα πράγματα που κανονικά δε
θα έπρεπε να είχα δει. Από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

Έκανε παύση.
«Ο παππούς μου δεν ήταν απλώς ένα από τα ανώτερα στελέχη της
οργάνωσης... Πίστευα ότι ήταν ο ανώτατος αξιωματούχος».
Ο Ρόμπερτ δεν μπορούσε να πιστέψει στα αφτιά του.
«Ήταν ο Μέγας Μάγιστρος; Μα... πώς θα μπορούσες να το ξέρεις
αυτό;»
«Θα προτιμούσα να μην το συζητήσω». Η Σοφί απέστρεψε το
βλέμμα της με μια έκφραση στο πρόσωπο της που φανέρωνε ένα κράμα
αποφασιστικότητας και οδύνης.
Ο Λάνγκντον έμεινε σιωπηλός, σαστισμένος από τις τελευταίες
αποκαλύψεις. Ο Ζακ Σονιέρ ήταν ο Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της
Σιών;
Παρότι οι προεκτάσεις όλων αυτών ‐αν ήταν αλήθεια ήταν
ασύλληπτες, είχε μια αίσθηση ότι αυτά που του είχε πει η Σοφί ήταν
απόλυτα λογικά. Σε τελική ανάλυση, οι προηγούμενοι Μεγάλοι
Μάγιστροι του Κοινού της Σιών ήταν επίσης διάσημες προσωπικότητες
με καλλιτεχνική φύση. Οι σχετικές αποδείξεις είχαν ανακαλυφθεί πριν
από χρόνια στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού, σε κάποια έγγραφα
που έμειναν γνωστά ως Les Dossiers Secrets. Όλοι αυτοί που μελετούσαν
την ιστορία του Κοινού της Σιών, καθώς και όσοι αναζητούσαν το
Δισκοπότηρο, είχαν διαβάσει τους Μυστικούς Φακέλους.
Καταχωρισμένοι υπό τον αριθμό 4ο lm 249, είχαν εξεταστεί από
πολλούς ειδικούς και η αυθεντικότητα τους είχε πιστοποιηθεί, γεγονός
που με τη σειρά του επιβεβαίωνε πέρα από κάθε αμφιβολία αυτό που
από καιρό υποψιάζονταν οι ιστορικοί: Ο κατάλογος των Μεγάλων
Μάγιστρων του Κοινού της Σιών περιλάμβανε τον Λεονάρντο ντα Βίντσι,
τον Μποτιτσέλι, τον Ισαάκ Νεύτωνα, τον Βικτόρ Ουγκό και, πιο
πρόσφατα, τον Ζαν Κοκτό, το διάσημο Παριζιάνο καλλιτέχνη. Γιατί όχι
και τον Ζακ Σονιέρ;
Ο Λάνγκντον ένιωσε να μεγαλώνει η σύγχυση του όταν
συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο να συναντήσει τον Σονιέρ νωρίτερα αυτό
το βράδυ.
Ο Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της Σιών ζήτησε να με συναντήσει.
Γιατί; Για μια κουβεντούλα γύρω από την τέχνη; Ξαφνικά αυτή η εκδοχή

τού φαινόταν απίθανη. Εξάλλου, αν το ένστικτο του δεν τον ξεγελούσε, ο
Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της Σιών μόλις είχε παραδώσει το θρυλικό
σφηνόλιθο της αδελφότητας στην εγγονή του, ζητώντας της παράλληλα
να εντοπίσει τον Ρόμπερτ Λάνγκντον. Αδιανόητο!
Η φαντασία του δεν μπορούσε να συλλάβει κάποιο σενάριο που να
εξηγεί τις ενέργειες του Σονιέρ. Ακόμα κι αν ο έφορος φοβόταν ότι
επρόκειτο να πεθάνει, υπήρχαν οι τρεις seneʹchaux, που επίσης γνώριζαν
το μυστικό, επομένως εγγυούνταν την ασφάλεια του Κοινού της Σιών.
Για ποιο λόγο να πάρει ένα τόσο μεγάλο ρίσκο ο Σονιέρ παραδίδοντας
στα χέρια της εγγονής του το σφηνόλιθο, ιδίως όταν οι δυο τους δεν τα
πήγαιναν καλά; Και γιατί να παρασύρει σε αυτή την υπόθεση τον
Λάνγκντον, έναν άνθρωπο που του ήταν τελείως ξένος; Κάποιο κομμάτι
του παζλ λείπει, σκέφτηκε ο Ρόμπερτ. Οι απαντήσεις μάλλον θα έπρεπε
να περιμένουν.
Ο χαρακτηριστικός ήχος του κινητήρα καθώς το όχημα έκοβε
ταχύτητα τους ανάγκασε και τους δυο να βγουν από τις σκέψεις στις
οποίες είχαν βυθιστεί.
Το φορτηγό κινούνταν τώρα πάνω σε χαλικόστρωτο δρόμο. Γιατί
σταματάει τόσο σύντομα; αναρωτήθηκε ο Λάνγκντον. Ο Βερνέ τους είχε
πει ότι θα τους οδηγούσε μακριά από την πόλη, ώστε να είναι ασφαλείς.
Το φορτηγό με δυσκολία πλέον κατάφερνε να προχωρήσει πάνω σε
απρόσμενα δύσβατα μονοπάτια.
Η Σοφί του έριξε ένα ανήσυχο βλέμμα και κατέβασε βιαστικά το
καπάκι του ξύλινου κουτιού, ασφαλίζοντας μέσα το κρυπτόλεξο.
Ο Ρόμπερτ φόρεσε ξανά το σακάκι του. Το φορτηγό σταμάτησε,
όμως η μηχανή παρέμενε αναμμένη τη στιγμή που οι κλειδαριές της
πόρτας ακούστηκαν να ανοίγουν. Όταν τελικά αυτή άνοιξε, ο Λάνγκντον
διαπίστωσε με έκπληξη ότι βρίσκονταν σε μια δασωμένη περιοχή, πολύ
έξω από το δρόμο.
Ο Βερνέ έκανε την εμφάνιση του, φανερά αγχωμένος. Στο χέρι του
κρατούσε ένα πιστόλι.
«Λυπάμαι για όλα αυτά», είπε.
«Ειλικρινά, δεν έχω άλλη επιλογή».
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ΤO ΘΕΑΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕ ο Αντρέ Βερνέ κρατώντας το
πιστόλι ήταν μάλλον παράξενο, όμως στα μάτια του έλαμπε μια τέτοια
αποφασιστικότητα, που ο Λάνγκντον κατάλαβε ότι θα ήταν ανόητο εκ
μέρους τους να τη θέσουν σε δοκιμασία.
«Δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω», είπε ο τραπεζίτης,
στρέφοντας το όπλο καταπάνω τους έτσι όπως στέκονταν στο βάθος του
φορτηγού, που παρέμενε με τη μηχανή αναμμένη, να λειτουργεί στο
ρελαντί.
«Ακουμπήστε κάτω το κουτί».
Η Σοφί έσφιξε το κουτί πάνω στο στήθος της.
«Είπατε ότι ήσασταν φίλος του παππού μου...»
«Έχω καθήκον να προστατέψω τα περιουσιακά στοιχεία του Ζακ
Σονιέρ», απάντησε ο πρόεδρος της τράπεζας, «και αυτό ακριβώς κάνω.
Λοιπόν, ακουμπήστε το κουτί στο πάτωμα».
«Ο παππούς μου το εμπιστεύτηκε σʹ εμένα!» δήλωσε με πείσμα η
Σοφί.
«Κάντε αυτό που σας λέω», διέταξε ο Βερνέ, σηκώνοντας το όπλο.
Η κοπέλα ακούμπησε το κουτί μπροστά στα πόδια της.
Ο Ρόμπερτ είδε την κάννη του όπλου να στρέφεται προς το μέρος
του.
«Κύριε Λάνγκντον», είπε ο Βερνέ, «εσείς θα φέρετε το κουτί σʹ
εμένα. Και καλό θα ήταν να έχετε υπόψη σας ότι το ζητάω από εσάς
επειδή εσάς δε θα δίσταζα να σας πυροβολήσω».
Ο Αμερικανός είχε μείνει να κοιτάζει τον τραπεζίτη, αδυνατώντας
να πιστέψει αυτά που συνέβαιναν.
«Γιατί το κάνετε αυτό;»
«Για ποιο λόγο φαντάζεστε ότι το κάνω;» αρπάχτηκε ο Βερνέ,
προφέροντας κοφτά και με μάλλον εχθρικό ύφος τις λέξεις.

«Για να προστατέψω τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη μου».
«Εμείς είμαστε οι πελάτες σας τώρα», του θύμισε η Σοφί. Το
πρόσωπο του προέδρου της τράπεζας μετατράπηκε ξαφνικά σε μια
παγωμένη μάσκα. Η μεταμόρφωση του ήταν ανατριχιαστική.
«Δεσποινίς Νεβό, δε γνωρίζω πώς βρέθηκαν στα χέρια σας αυτό το
κλειδί και ο αριθμός του λογαριασμού, όμως είναι προφανές ότι τα μέσα
που χρησιμοποιήσατε ήταν σκοτεινά. Αν γνώριζα το μέγεθος των
εγκλημάτων σας, δε θα είχα συμφωνήσει ποτέ να σας βοηθήσω να
ξεφύγετε από την τράπεζα».
«Σας είπα», διαμαρτυρήθηκε η Σοφί, «δεν είχαμε καμία σχέση με το
θάνατο του παππού μου!»
Ο Βερνέ κοίταξε τον Λάνγκντον.
«Τότε, γιατί μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο η είδηση ότι
καταζητείστε όχι μόνο για τη δολοφονία του Ζακ Σονιέρ αλλά και για
τους φόνους τριων ακόμα αντρών;»
«Τι πράγμα;» Ο Ρόμπερτ είχε μείνει εμβρόντητος. Τρεις ακόμα
φόνοι; Ο αριθμός των θυμάτων τον τάραξε πολύ περισσότερο από το
γεγονός ότι θεωρούνταν ο κύριος ύποπτος. Ήταν απίθανο να επρόκειτο
για σύμπτωση. Οι τρεις senechaux; το βλέμμα του στράφηκε στο ξύλινο
κουτί. Αν οι senechaux ήταν νεκροί, ο Σονιέρ δεν είχε άλλη επιλογή...
Έπρεπε να παραδώσει το σφηνόλιθο σε κάποιον άλλο.
«Η αστυνομία μπορεί να βρει τις απαντήσεις όταν σας παραδώσω
στα χέρια της», είπε ο Βερνέ.
«Ήδη ενέπλεξα την τράπεζα μου σε επικίνδυνο βαθμό».
Η Σοφί κοίταξε τον τραπεζίτη με μάτια που πετούσαν σπίθες.
«Προφανώς δεν έχετε καμία πρόθεση να μας παραδώσετε στην
αστυνομία. Αν θέλατε να το κάνετε, θα μας είχατε οδηγήσει πίσω στην
τράπεζα. Αντί γιʹ αυτό, μας φέρατε εδώ και μας απειλείτε με αυτό το
όπλο...»
«Ο παππούς σας με προσέλαβε για ένα λόγο: για να διατηρήσω τα
υπάρχοντα του ασφαλή και μακριά από αδιάκριτα μάτια. Ό,τι κι αν
βρίσκεται μέσα σε αυτό το κουτί, δεν έχω καμία πρόθεση να επιτρέψω να

μετατραπεί σε κάποιο αριθμημένο αποδεικτικό στοιχείο
αστυνομικής έρευνας. Κύριε Λάνγκντον, φέρτε μου το κουτί».

μιας

Η Σοφί κούνησε το κεφάλι της αρνητικά.
«Μην το κάνεις».
Ακούστηκε ένας πυροβολισμός και μια σφαίρα καρφώθηκε στην
οροφή πάνω από το κεφάλι του Αμερικανού.
Το ωστικό κύμα και ο ξαφνικός κρότος έκαναν ολόκληρη την
καρότσα του φορτηγού να σειστεί, ενώ ένας άδειος κάλυκας αναπήδησε
στο δάπεδο. Σκατά!
Ο Ρόμπερτ πάγωσε.
Ο Βερνέ μιλούσε τώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
«Κύριε Λάνγκντον, σηκώστε το κουτί».
Εκείνος, υπακούοντας, πήρε το κουτί στα χέρια του.
«Τώρα φέρτε το προς το μέρος μου».
Ο τραπεζίτης τον σημάδευε κατευθείαν στην καρδιά, όρθιος έξω
από το φορτηγό, καλυμμένος πίσω από τον προφυλακτήρα και με το
όπλο του προτεταμένο στο εσωτερικό της καρότσας.
Με το κουτί στα χέρια, ο Λάνγκντον προχώρησε προς την ανοιχτή
πόρτα. Πρέπει να κάνω κάτι! σκεφτόταν καθώς προχωρούσε. Δε γίνεται
να παράδωσω έτσι απλά το σφηνόλιθο του Κοινού της Σιων!
Πλησιάζοντας προς την έξοδο το γεγονός ότι στεκόταν σε ψηλότερο
επίπεδο από τον Βερνέ γινόταν όλο και πιο αισθητό και άρχισε να
αναρωτιέται αν υπήρχε κάποιος τρόπος για να το εκμεταλλευτεί. Το
όπλο του τραπεζίτη, παρότι υψωμένο, βρισκόταν στο ύψος του γονάτου
του Λάνγκντον. Ίσως μια καλοζυγισμένη κλοτσιά; Δυστυχώς, τη στιγμή
ακριβώς που τον είχε προσεγγίσει επικίνδυνα, ο Βερνέ αντιλήφθηκε την
επικίνδυνη δυναμική που δημιουργούνταν και οπισθοχώρησε,
παίρνοντας θέση δυο μέτρα πιο πέρα.
Ο Αμερικανός δε θα μπορούσε να τον φτάσει.
«Ακουμπήστε το κουτί δίπλα στην πόρτα», διέταξε ο τραπεζίτης.
Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Ρόμπερτ γονάτισε και ακούμπησε το κουτί

από ροδόξυλο στην άκρη της καρότσας, ακριβώς μπροστά από την
ανοιχτή πόρτα.
«Τώρα κάντε πίσω». Ο Λάνγκντον έκανε να σηκωθεί, αλλά
ακινητοποιήθηκε ξαφνικά, καθώς την προσοχή του τράβηξε ο μικρός
άδειος κάλυκας που βρισκόταν πεσμένος στο δάπεδο, δίπλα στο πλαίσιο
ασφαλείας της πόρτας του φορτηγού.
«Σηκωθείτε όρθιος και απομακρυνθείτε από το κουτί».
Ο Λάνγκντον καθυστέρησε λίγο ακόμα, παρατηρώντας το
μεταλλικό πλαίσιο. Ύστερα σηκώθηκε. Τη στιγμή που το έκανε έσπρωξε
διακριτικά τον κάλυκα λίγο πιο πέρα, στέλνοντας τον στο κάτω τμήμα
του πλαισίου της πόρτας. Έχοντας ορθώσει εντελώς το σώμα του πλέον,
άρχισε να οπισθοχωρεί.
«Προχωρήστε στο βάθος και κάντε μεταβολή».
Ο Λάνγκντον υπάκουσε. Ο Βερνέ ένιωθε την καρδιά του να χτυπάει
σαν τρελή. Συνεχίζοντας να τους σημαδεύει με το δεξί του χέρι, άπλωσε
το αριστερό για να πιάσει το ξύλινο κουτί. Διαπίστωσε ότι ήταν πολύ
βαρύ. Χρειάζομαι και τα δυο μου χέρια. Έστρεψε το βλέμμα στους δύο
αιχμαλώτους του και υπολόγισε το ρίσκο. Και οι δύο βρίσκονταν
τουλάχιστον τεσσεράμισι μέτρα μακριά, στο βάθος της καρότσας, με τις
πλάτες τους γυρισμένες σε αυτόν.
Ο τραπεζίτης το αποφάσισε. Με γρήγορες κινήσεις, ακούμπησε το
πιστόλι στον προφυλακτήρα, σήκωσε το κουτί με τα δυο του χέρια, το
ακούμπησε στο έδαφος και αμέσως μετά άρπαξε το πιστόλι και το
έστρεψε και πάλι στο εσωτερικό του φορτηγού. Κανένας από τους
αιχμαλώτους του δεν είχε κουνηθεί. Τέλεια. Τώρα το μόνο που απέμενε
ήταν να κλείσει και να κλειδώσει την πόρτα. Αφήνοντας το κουτί στο
έδαφος για την ώρα, έπιασε γερά τη μεταλλική πόρτα και έσπρωξε με
δύναμη για να την κλείσει. Τη στιγμή που αυτή περνούσε από μπροστά
του άπλωσε το χέρι του για να αρπάξει το σύρτη που έπρεπε να βάλει για
να τη σφαλίσει.
Η πόρτα έκλεισε με ένα γδούπο και ο Βερνέ έπιασε γρήγορα το
σύρτη και τον τράβηξε προς τα αριστερά. Αυτός μετακινήθηκε μερικά
εκατοστά, αλλά ξαφνικά ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος, καθώς η
μεταλλική ράβδος δεν είχε ευθυγραμμιστεί με την υποδοχή της. Τι

συμβαίνει; Τράβηξε ξανά, όμως ο σύρτης αρνούνταν να τοποθετηθεί στη
θέση του. Ο μηχανισμός δεν ήταν σωστά ευθυγραμμισμένος. Η πόρτα
δεν έχει κλείσει τελείως!
Νιώθοντας ένα κύμα πανικού να τον κατακλύζει, ο Βερνέ έσπρωξε
με δύναμη την πόρτα απέξω, όμως αυτή δεν κουνήθηκε. Κάτι την έχει
μπλοκάρει! Γύρισε στο πλάι για να πέσει πάνω της με τον ώμο του, όμως
αυτή τη φορά η πόρτα τινάχτηκε προς τα έξω, χτυπώντας τον στο
πρόσωπο και στέλνοντας τον μερικά μέτρα πιο πέρα στο έδαφος. Η μύτη
του ήδη τον πονούσε φριχτά. Το όπλο του έπεσε από το χέρι τη στιγμή
που ο τραπεζίτης άπλωνε ενστικτωδώς τα χέρια στο πρόσωπο του
νιώθοντας το αίμα να τρέχει ζεστό από τη μύτη του.
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον πήδηξε κάτω. Πρέπει να βρισκόταν κάπου
κοντά του, και ο Βερνέ προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά δεν έβλεπε τίποτα.
Η όραση του θόλωσε, παραπάτησε και έπεσε κάτω ξανά.
Η Σοφί Νεβό κάτι φώναζε. Ελάχιστες στιγμές αργότερα ο Βερνέ
ένιωσε ένα σύννεφο σκόνης και καυσαερίων να τον πνίγει. Άκουσε το
θόρυβο που έκαναν τα λάστιχα τινάζοντας χαλίκια τριγύρω και
ανακάθισε ακριβώς πάνω στην ώρα για να δει το θωρακισμένο φορτηγό
να αποτυγχάνει να πάρει εγκαίριος τη στροφή και να προσκρούει πάνω
σε ένα δέντρο με εκκωφαντικό θόρυβο.
Ο κινητήρας βρυχήθηκε και το δέντρο άρχισε να λυγίζει κάτω από
την πίεση του προφυλακτήρα. Τελικά αυτός υποχώρησε, φεύγοντας
σχεδόν από τη θέση του. Το θωρακισμένο όχημα ξεχύθηκε μπροστά, με
τον προφυλακτήρα του να σέρνεται.
Μόλις έφτασε στο ασφαλτοστρωμένο κομμάτι του δρόμου, άρχισαν
να πετάγονται σπίθες, φωτίζοντας τη νύχτα και συνοδεύοντας το
φορτηγό καθώς απομακρυνόταν με ταχύτητα.
Ο Βερνέ έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο έδαφος, στο σημείο όπου
πριν από λίγο ήταν σταματημένο το φορτηγό. Ακόμα και στο λιγοστό
φως του φεγγαριού μπορούσε να διακρίνει ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Το
ξύλινο κουτί είχε κάνει φτερά.
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ΤΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ FIAT σεντάν που αναχωρούσε από το
Καστέλ Γκαντόλφο ακολούθησε τον ελικοειδή δρόμο κατηφορίζοντας
τους λόφους Αλμπάνο με κατεύθυνση προς την κοιλάδα που ανοιγόταν
στους πρόποδες τους.
Στο πίσω κάθισμα ο επίσκοπος Αρινθαρόζα χαμογελούσε
νιώθοντας το χαρτοφύλακα μέσα στον οποίο ήταν τοποθετημένα τα
ομόλογα να βαραίνει πάνω στα γόνατα του και υπολογίζοντας το χρόνο
που απέμενε μέχρι τη στιγμή που θα έκανε την ανταλλαγή με το
Δάσκαλο.
Είκοσι εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό θα εξασφάλιζε στον
Αρινθαρόζα τεράστια δύναμη, που άξιζε πολύ περισσότερο από όσα θα
πλήρωνε για αυτή. Καθως το αυτοκίνητο του κατευθυνόταν με ταχύτητα
προς τη Ρώμη ο Αρινθαρόζα έπιασε ξανά τον εαυτό του να αναρωτιέται
γιατί δεν είχε επικοινωνήσει ακόμα ο Δάσκαλος μαζί του.
Βγάζοντας το κινητό από την τσέπη του ράσου του, έλεγξε την
ένταση του σήματος. Εξαιρετικά χαμηλή.
«Τα τηλέφωνα δεν πιάνουν παντού σε αυτά τα μέρη», είπε ο οδηγός
ρίχνοντας του μια ματιά μέσα από τον καθρέφτη.
«Σε περίπου πέντε λεπτά θα έχουμε βγει από τα βουνά, όπου το
σήμα θα είναι πιο δυνατό».
«Ευχαριστώ».
Ο επίσκοπος ένιωσε ένα ξαφνικό κύμα ανησυχίας να τον
πλημμυρίζει. Το σήμα χάνεται στα βουνά; Ίσως ο Δάσκαλος να
προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί του από ώρα. Ίσως κάτι να μην είχε
πάει καλά. Με νευρικές κινήσεις, έλεγξε αν είχε κάποιο φωνητικό
μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή. Τίποτα. Ύστερα από λίγη σκέψη
όμως συνειδητοποίησε ότι ο Δάσκαλος δε θα άφηνε ποτέ ηχογραφημένο
μήνυμα. Ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ τις κινήσεις του.
Κανένας δεν κατανοούσε καλύτερα από εκείνον τους κίνδυνους
που εγκυμονούσε το να μιλάει κανείς ανοιχτά στο σύγχρονο κόσμο. Στο
κάτω κάτω, τα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα είχαν παίξει πολύ

σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση της εντυπωσιακής σειράς μυστικών
πληροφοριών που είχε υποκλέψει. Για αυτό το λόγο παίρνει επιπλέον
προφυλάξεις.
Δυστυχώς, οι κανόνες ασφαλείας που εφάρμοζε ο Δάσκαλος και οι
εξαιρετικές προφυλάξεις που έπαιρνε υπαγόρευαν και την άρνηση του
να δώσει στον επίσκοπο οποιονδήποτε αριθμό για να επικοινωνεί μαζί
του.
«Μόνο εγώ θα παίρνω την πρωτοβουλία για να έρθουμε σε επαφή»,
τον είχε προειδοποιήσει, «επομένως να έχετε πάντοτε κοντά σας το
τηλέφωνο».
Τώρα που ο Αρινθαρόζα είχε καταλάβει ότι ίσως το τηλέφωνο του
να μη λειτουργούσε κανονικά, άρχισε να ανησυχεί τι μπορεί να
σκεφτόταν ο Δάσκαλος αν προσπαθούσε επανειλημμένα να
επικοινωνήσει μαζί του χωρίς επιτυχία. Θα υποθέσει ότι κάτι δεν έχει
πάει καλά. Ή ότι απέτυχα να αποσπάσω τα ομόλογα.
Ο επίσκοπος άρχισε να ιδρώνει ελαφρά. Ή, ακόμα χειρότερα, ότι το
έσκασα με τα χρήματα!
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ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, όπως ήταν τα εξήντα
χιλιόμετρα την ώρα, ο σπασμένος μπροστινός προφυλακτήρας του
θωρακισμένου φορτηγού σερνόταν στον άδειο προαστιακό δρόμο
κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο και λούζοντας με σπίθες το καπό του
οχήματος.
Πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε από το δρόμο, σκέφτηκε ο
Λάνγκντον. Με δυσκολία μπορούσε να διακρίνει πού πήγαιναν. Ο ένας
προβολέας που είχε απομείνει στο φορτηγό είχε απορυθμιστεί από το
τράνταγμα, κι έτσι, αντί να φωτίζει το δρόμο, έστελνε τη δέσμη του στο
δάσος που εκτεινόταν δίπλα στον επαρχιακό αυτοκινητόδρομο.
Προφανώς η θωράκιση αυτού του «θωρακισμένου φορτηγού»
περιοριζόταν στο πίσω μέρος και όχι στην καμπίνα του οδηγού.

Η Σοφί καθόταν στη θέση του συνοδηγού κοιτάζοντας αφηρημένα
το κουτί από ροδόξυλο που κρατούσε πάνω στα γόνατα της.
«Είσαι καλά;» τη ρώτησε ο Ρόμπερτ.
Η κοπέλα ήταν εμφανώς ταραγμένη.
«Τον πιστεύεις;»
«Για τους τρεις ακόμα φόνους; Φυσικά. Είναι η απάντηση σε πολλά
ερωτήματα, όπως στο γιατί ο παππούς σου προσπάθησε απεγνωσμένα
να σου μεταβιβάσει το σφηνόλιθο, καθώς και στο γιατί με καταδιώκει με
τέτοια μανία ο Φασέ».
«Όχι, εννοώ αυτό που είπε σχετικά με το ότι προσπαθούσε να
προστατέψει την τράπεζα του».
Ο Λάνγκντον έριξε μια κλεφτή ματιά προς το μέρος της.
«Ενώ η άλλη εκδοχή είναι...»
«Ότι ήθελε το σφηνόλιθο για τον εαυτό του».
Ο ίδιος δεν το είχε σκεφτεί αυτό.
«Πώς θα μπορούσε να ξέρει τι περιέχει αυτό το κουτί;»
«Μα... φυλασσόταν στην τράπεζα του. Γνώριζε τον παππού μου.
Ίσως να γνώριζε κι άλλα πράγματα. Μπορεί να αποφάσισε ότι ήθελε να
κρατήσει το Δισκοπότηρο για λογαριασμό του».
Ο Λάνγκντον έγνεψε αρνητικά. Ο Βερνέ δεν έδινε την εντύπωση
τέτοιου ανθρώπου.
«Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι υπάρχουν μόνο δυο λόγοι για
τους οποίους οι άνθρωποι αναζητούν το Δισκοπότηρο: Είτε είναι αφελείς
και πιστεύουν ότι ψάχνουν το από αιώνες χαμένο Κύπελλο του
Χριστού...»
«Είτε;...»
«Είτε γνωρίζουν την αλήθεια και αισθάνονται ότι απειλούνται από
αυτή. Πολλοί άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων επιχείρησαν να
καταστρέψουν το Δισκοπότηρο».

Η σιωπή που έπεσε μεταξύ τους υπογράμμιζε το θόρυβο που
προκαλούσε ο προφυλακτήρας καθώς σερνόταν στην άσφαλτο. Είχαν
ήδη καλύψει αρκετά χιλιόμετρα.
Παρακολουθώντας τον αδιάκοπο πίδακα από σπίθες να λούζει το
μπροστινό μέρος του φορτηγού, ο Λάνγκντον άρχισε να αναρωτιέται αν
ήταν επικίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση, αν διασταυρώνονταν με κάποιο
άλλο αυτοκίνητο σίγουρα θα τραβούσαν την προσοχή. Τελικά πήρε την
απόφαση του.
«Θα κοιτάξω αν μπορώ να σηκώσω κάπως τον προφυλακτήρα».
Έφερε το θωρακισμένο όχημα στην άκρη του δρόμου και τράβηξε
χειρόφρενο. Επιτέλους, ησυχία!
Καθώς ο Ρόμπερτ προχωρούσε προς το μπροστινό μέρος του
αυτοκινήτου ένιωσε αναπάντεχα ζωηρός και ενεργητικός, με όλες τις
αισθήσεις του σε πλήρη επιφυλακή. Δεν ήταν συνηθισμένος να βρίσκεται
υπό την απειλή όπλου, και μάλιστα δύο φορές μέσα στο ίδιο βράδυ, και
αυτό τον είχε αφυπνίσει για τα καλά. Πήρε μια βαθιά εισπνοή,
απολαμβάνοντας τον ψυχρό νυχτερινό αέρα και προσπαθώντας να
συγκεντρώσει το μυαλό του. Εκτός του ότι ήταν ένας κυνηγημένος
φυγάς, είχε αρχίσει να νιώθει και το δυσβάσταχτο βάρος της ευθύνης
στην περίπτωση που η Σοφί και ο ίδιος είχαν στα χέρια τους μια
κωδικοποιημένη σειρά οδηγιών που αποκάλυπταν ένα από τα πιο καλά
κρυμμένα μυστικά όλων των εποχων.
Και σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, ο Λάνγκντον συνειδητοποιούσε
πλέον ότι, αν υπήρχε έστω και η παραμικρή πιθανότητα να βρουν
κάποιον τρόπο για να επιστρέψουν το σφηνόλιθο στο Κοινό της Σιών,
αυτή είχε μόλις εξαφανιστεί.
Η είδηση των τριών ακόμα φόνων είχε τρομερές προεκτάσεις. Η
αδελφότητα έχει δεχτεί επίθεση. Κινδυνεύει. Ήταν προφανές ότι οι
κινήσεις των μελών της παρακολουθούνταν ή ότι υπήρχε κάποιος
προδότης στις τάξεις της.
Αυτό φαινόταν να εξηγεί και το γιατί ο Σονιέρ είχε επιλέξει να
παραδώσει το σφηνόλιθο στη Σοφί και στον Λάνγκντον, άτομα εκτός της
οργάνωσης, τα οποία ήξερε ότι δεν κινδύνευαν άμεσα. Δεν μπορούμε να
επιστρέψουμε το σφηνόλιθο στην αδελφότητα.

Ακόμα κι αν ο Λάνγκντον είχε κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσε
να εντοπίσει ένα μέλος του Κοινού της Σιών, το πιθανότερο ήταν ότι το
άτομο που θα εμφανιζόταν για να παραλάβει το σφηνόλιθο θα ανήκε
στις τάξεις του εχθρού. Για την ώρα τουλάχιστον αυτός θα παρέμενε στα
χέρια της Σοφί και του Ρόμπερτ, είτε τους άρεσε είτε όχι.
Η μάσκα του φορτηγού ήταν σε χειρότερη κατάσταση απʹ ό,τι είχε
φανταστεί ο Αμερικανός. Το αριστερό φανάρι είχε φύγει εντελώς από τη
θέση του, ενώ το δεξί θύμιζε βολβό ματιού που κρέμεται από την κόγχη
του.
Ο Λάνγκντον προσπάθησε να το στερεώσει, όμως δεν έμεινε για
πολύ στη θέση του. Τα μόνα καλά νέα ήταν ότι ο προφυλακτήρας είχε
ξεκολλήσει σχεδόν τελείως πλέον. Τον κλότσησε δυνατά και του φάνηκε
ότι ίσως να μπορούσε να τον αποσπάσει. Όση ώρα έριχνε αλλεπάλληλες
κλοτσιές στο στρεβλωμένο μέταλλο ξαναέπαιζε στο μυαλό του τη σκηνή
της συζήτησης που είχε νωρίτερα με τη Σοφί.
«Ο παππούς μου μου άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή», του
είχε πει η κοπέλα, «ότι ήταν ανάγκη να με συναντήσει και να μου πει την
αλήθεια για την οικογένεια μου».
Στην αρχή ο ίδιος δεν είχε δώσει σημασία σε αυτή τη φράση, τώρα
όμως, γνωρίζοντας ότι το Κοινό της Σιών ήταν μπλεγμένο στην υπόθεση,
μια νέα απίστευτη αλλά πολύ πιθανή εκδοχή είχε αρχίσει να αναδύεται.
Ο προφυλακτήρας αποσπάστηκε ξαφνικά από τη μάσκα και έπεσε
με πάταγο στο έδαφος.
Ο Λάνγκντον έμεινε για λίγο ακίνητος, προσπαθώντας να
ξαναβρεί την ανάσα του. Τουλάχιστον το φορτηγό δε θα θύμιζε πια
πρωτοχρονιάτικο πυροτέχνημα.
Έπιασε γερά τον προφυλακτήρα και άρχισε να τον σέρνει μέσα στο
δάσος για να τον κρύψει, ενώ το μυαλό του είχε αρχίσει ήδη να
απασχολεί η σκέψη πού θα μπορούσαν να πάνε στη συνέχεια. Δεν είχαν
την παραμικρή ιδέα πώς να ανοίξουν το κρυπτόλεξο, ούτε γνώριζαν τους
λόγους για τους οποίους ο Σονιέρ το είχε παραδώσει σε εκείνους.
Δυστυχώς, απʹ ό,τι φαινόταν, η επιβίωση τους αυτό το βράδυ εξαρτιόταν
από το αν θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα δυο
ερωτήματα.

Χρειαζόμαστε βοήθεια, αποφάσισε ο Λάνγκντον. Επαγγελματική
βοήθεια. Στον κόσμο του Αγίου Δισκοπότηρου και του Κοινού της Σιών
αυτό σήμαινε ότι μόνο ένας άνθρωπος μπορούσε να τους βοηθήσει. Η
πρόκληση, φυσικά, θα ήταν να πείσει τη Σοφί. Μέσα στο θωρακισμένο
φορτηγό η Σοφί ένιωθε το ξύλινο κουτί που κρατούσε πάνω στα γόνατα
της να βαραίνει όλο και περισσότερο όση ώρα περίμενε τον Ρόμπερτ να
επιστρέψει. Ευχόταν να μην το είχε βρει ποτέ. Γιατί το έδωσε σʹεμένα ο
παππούς; Δεν είχε την παραμικρή ιδέα τι να το κάνει.
Σκέψου, Σοφί! Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. ο παππούς
προσπαθεί να σου πει κάτι! Άνοιξε το κουτί και παρατήρησε τους δίσκους
του κρυπτόλεξου. Είναι μια δοκιμασία για να αποδείξει ο κάτοχος του
την αξία του. Ήταν σίγουρη ότι επρόκειτο για έργο του παππού της,
σχεδόν μπορούσε να δει τα χέρια του να το δουλεύουν... ο σφηνόλιθος
είναι ένας χάρτης τον οποίο μπορούν να διαβάσουν μόνο οι άξιοι. Η
λογική ταίριαζε απόλυτα με τον τρόπο που σκεφτόταν ο παππούς της.
Βγάζοντας το κρυπτόλεξο από το κουτί, η κοπέλα ψηλάφισε τους
δίσκους με τα δάχτυλα της. Πέντε γράμματα. Τους περιέστρεψε έναν
προς έναν. Ο μηχανισμός λειτουργούσε άψογα. Ευθυγράμμισε τους
δίσκους έτσι ώστε τα γράμματα που είχε επιλέξει να σχηματίσουν μια
κάθετο ανάμεσα στα δύο χάλκινα βέλη που υπήρχαν σε κάθε άκρο του
κυλίνδρου, σχηματίζοντας μια λέξη με πέντε γράμματα που ήξερε ότι
ήταν υπερβολικά προφανής για να αποτελεί τη λύση του γρίφου, αφού
ήταν η λέξη που στα αγγλικά χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για το
Δισκοπότηρο.
G‐R‐A‐I‐L.
Κράτησε προσεκτικά τις δύο άκρες του κυλίνδρου και τράβηξε
ελαφρά προς δυο αντίθετες κατευθύνσεις, αυξάνοντας σταδιακά τη
δύναμη. Το κρυπτόλεξο δεν κινήθηκε ούτε χιλιοστό. Άκουσε το ξίδι να
κυλάει στο εσωτερικό και σταμάτησε να τραβάει.
Ύστερα προσπάθησε με μια άλλη λέξη.
V‐I‐N‐C‐I.
Και πάλι τίποτα. Το κρυπτόλεξο παρέμενε σφραγισμένο.
Συνοφρυωμένη, τοποθέτησε τον κύλινδρο στη θήκη του μέσα στο ξύλινο
κουτί και έκλεισε το καπάκι. Έστρεψε το βλέμμα της έξω από το

φορτηγό, στον Λάνγκντον, νιώθοντας ευγνωμοσύνη που βρισκόταν μαζί
της αυτό το βράδυ. Ο παππούς της της είχε ζητήσει να τον βρει, και τώρα
καταλάβαινε το λόγο... Επειδή η ίδια δε διέθετε τις απαραίτητες γνώσεις
για να αντιληφθεί τις προθέσεις του, εκείνος είχε κάνει τον Ρόμπερτ
Λάνγκντον οδηγό της σε αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση. Ήταν ο
δάσκαλος που θα την εφοδίαζε με τις κατάλληλες πληροφορίες.
Δυστυχώς για τον Λάνγκντον, είχε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να
είναι κάτι πολύ περισσότερο από δάσκαλος αυτή τη νύχτα. Είχε μπει στο
στόχαστρο του Μπεζί Φασέ... και κάποιας αόρατης δύναμης που έδειχνε
αποφασισμένη να πάρει στην κατοχή της το Άγιο Δισκοπότηρο. Ό,τι κι
αν αποδειχτεί ότι είναι αυτό.
Η Σοφί αναρωτιόταν αν άξιζε να ρισκάρει τη ζωή της για να βρει
την απάντηση. Καθώς το θωρακισμένο φορτηγό επιτάχυνε και πάλι, ο
Λάνγκντον διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι κινούνταν πολύ πιο ομαλά.
«Ξέρεις πώς να πάμε στις Βερσαλίες;»
Η Σοφί τον κοίταξε παραξενεμένη.
«Έχουμε χρόνο για τουρισμό;»
«Όχι, έχω όμως ένα σχέδιο. Υπάρχει κάποιος μελετητής της
θρησκευτικής ιστορίας τον οποίο γνωρίζω... Ζει κοντά στις Βερσαλίες. Δε
θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά αυτό μπορούμε να το βρούμε. Έχω πάει στο
κτήμα του μερικές φορές. Ονομάζεται Λι Τίμπινγκ. Παλιά ήταν μέλος της
Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας».
«Και ζει στο Παρίσι;»
«Το ένα και μοναδικό πάθος της ζωής του Τίμπινγκ είναι το
Δισκοπότηρο. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι φήμες
περί της ύπαρξης του σφηνόλιθου, πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, ο
Τίμπινγκ μετακόμισε στη Γαλλία για να έχει τη δυνατότητα να κάνει
έρευνες σε εκκλησίες με την ελπίδα να τον βρει. Έχει γράψει αρκετά
βιβλία γύρω από το σφηνόλιθο και το Δισκοπότηρο. Ίσως μπορέσει να
μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε πώς να ανοίξουμε το κρυπτόλεξο και τι
να κάνουμε με το περιεχόμενο του».
Το βλέμμα της Σοφί φανέρωνε καχυποψία.
«Μπορείς να τον εμπιστευτείς;»

«Να τον εμπιστευτώ για τι πράγμα; Να μην κλέψει τις
πληροφορίες;»
«Και να μη μας καταδωσει».
«Δεν έχω σκοπό να του πω ότι μας καταζητεί η αστυνομία. Ελπίζω
να δεχτεί να μας φιλοξενήσει μέχρι να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το
μυστήριο».
«Ρόμπερτ, έχεις συνειδητοποιήσει ότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί
της Γαλλίας ετοιμάζονται να δείξουν φωτογραφίες μας; Ο Μπεζί Φασέ
πάντοτε ήξερε πώς να εκμεταλλεύεται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
προς όφελος του. Θα φροντίσει ώστε να είναι αδύνατον να κάνουμε έστω
κι ένα βήμα χωρίς να μας αναγνωρίσει κάποιος».
Τέλεια, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Το ντεμπούτο μου στην γαλλική
τηλεόραση θα γίνει μέσα από τα αστυνομικά δελτία. Τουλάχιστον ο
εκδότης του θα χαιρόταν. Κάθε φορά που ο Ρόμπερτ έβγαινε στις
ειδήσεις, οι πωλήσεις των βιβλίων του εκτοξεύονταν στα ύψη.
«Είναι τόσο καλός φίλος αυτός ο άνθρωπος;» ρώτησε η Σοφί. Ο
Αμερικανός καθηγητής αμφέβαλλε σοβαρά αν ο Τίμπινγκ ήταν ο τύπος
του ανθρώπου που παρακολουθεί τηλεόραση, ιδίως τέτοια ώρα, όμως η
ερώτηση που του έκανε η νεαρή πράκτορας χρειαζόταν σκέψη. Το
ένστικτο του του έλεγε ότι ο Τίμπινγκ ήταν απόλυτα άξιος της
εμπιστοσύνης του. Θα αποτελούσε το ιδανικό καταφύγιο.
Δεδομένων των συνθηκών, θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του
για να τους βοηθήσει. Και αυτό όχι μόνο επειδή χρωστούσε χάρη στον
Λάνγκντον αλλά και γιατί ήταν ένας από τους αναζητητές του
Δισκοπότηρου, και η Σοφί ισχυριζόταν ότι ο παππούς της ήταν ο Μέγας
Μάγιστρος του Κοινού της Σιών. Όταν το άκουγε ο Τίμπινγκ, θα του
έτρεχαν τα σάλια στη σκέψη και μόνο ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει
να βρουν τη λύση σε αυτή την υπόθεση.
«Θα μπορούσε να αποδειχτεί ισχυρός σύμμαχος», απάντησε ο
Ρόμπερτ. Ανάλογα με το πόσα είσαι διατεθειμένη να του αποκαλύψεις.
«Ο Φασέ πιθανότατα θα προσφέρει χρηματική αμοιβή σε όποιον
μας καταδωσει».
Ο Αμερικανός γέλασε.

«Πίστεψε με, τα χρήματα είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται
αυτός ο άνθρωπος».
Τα εισοδήματα του Λι Τίμπινγκ ισοδυναμούσαν με τον ετήσιο
προϋπολογισμό μιας μικρής χώρας. Απόγονος του πρώτου δούκα του
Λάνκαστερ, είχε αποκτήσει την περιουσία του με τον παραδοσιακό
τρόπο: Την είχε κληρονομήσει. Είχε ένα τεράστιο κτήμα έξω από το
Παρίσι, στη μέση του οποίου υψωνόταν ένα παλάτι του δέκατου έβδομου
αιώνα, ενώ υπήρχαν, μεταξύ άλλων, και δυο λίμνες.
Ο Λάνγκντον είχε γνωρίσει τον Τίμπινγκ αρκετά χρόνια πριν, μέσω
του BBC, του Βρετανικού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού.
Ο Τίμπινγκ είχε προσεγγίσει το BBC με μια πρόταση για ένα
ιστορικό ντοκιμαντέρ το οποίο θα αποκάλυπτε τη συγκλονιστική ιστορία
του Αγίου Δισκοπότηρου στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Οι παραγωγοί του
BBC ξετρελάθηκαν με την καυτή ιδέα του, με την έρευνα που είχε κάνει,
αλλά και με το κύρος που διέθετε, όμως είχαν κάποιους ενδοιασμούς,
επειδή φοβούνταν ότι η ερμηνεία που πρότεινε εκείνος ήταν τόσο
απίστευτη, ώστε δύσκολα θα γινόταν αποδεκτή, με αποτέλεσμα να
δεχτούν σοβαρό πλήγμα η εικόνα του δικτύου και η φήμη που το
συνόδευε ως προμαχώνα της ποιοτικής δημοσιογραφίας.
Το BBC ξεπέρασε τους φόβους περί αξιοπιστίας όταν, ύστερα από
πρόταση του Τίμπινγκ, εξασφάλισε τη συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ τριών
έγκριτων ιστορικών από το εξωτερικό οι οποίοι επιβεβαίωσαν την
εγκυρότητα της εκπληκτικής ερμηνείας που εκείνος έδινε σχετικά με την
πραγματική φύση του Δισκοπότηρου, προσφέροντας στοιχεία από τις
δικές τους προσωπικές έρευνες.
Ο Λάνγκντον ήταν ανάμεσα σε εκείνους που είχαν επιλεγεί. Το
BBC είχε κάνει τα έξοδα στον Ρόμπερτ για να πάει αεροπορικώς στο
κτήμα του Τίμπινγκ έξω από το Παρίσι και να συμμετάσχει στα
γυρίσματα της εκπομπής. Ο Αμερικανός καθηγητής κάθισε μπροστά στις
κάμερες στο πολυτελές σαλόνι του Βρετανού και επιβεβαίωσε την
ιστορία του για το τηλεοπτικό κοινό, ομολογώντας ότι και εκείνος αρχικά
είχε αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό την εναλλακτική αυτή εκδοχή του
μύθου του Αγίου Δισκοπότηρου και περιγράφοντας στη συνέχεια πώς,
έπειτα από χρόνια ερευνών, είχε πειστεί τελικά ότι η εκδοχή αυτή ήταν η
ορθή.

Στο τέλος παρουσίασε και ένα μέρος της δικής του έρευνας, μια
σειρά συσχετισμών μεταξύ διαφόρων συμβόλων, που αποτελούσαν
ισχυρή απόδειξη των φαινομενικά αμφίβολων ισχυρισμών.
Όταν το ντοκιμαντέρ παίχτηκε στη Βρετανία, παρά το σοβαρό
επιστημονικό επιτελείο που συμμετείχε και τις καλά τεκμηριωμένες
αποδείξεις που πρόσφερε, προκάλεσε αμέσως θύελλα αντιδράσεων,
επειδή η θεωρία που πρότεινε ερχόταν σε σφοδρή σύγκρουση με τις
καθολικά αποδεκτές χριστιανικές απόψεις.
Τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως ο
αντίκτυπος του έφτασε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγο
καιρό μετά ο Λάνγκντον έλαβε μια κάρτα από έναν παλιό του φίλο, τον
καθολικό επίσκοπο της Φιλαδέλφεια, όπου ήταν γραμμένες τέσσερις
λέξεις: Κι εσύ, τέκνον Ρόμπερτ; *
«Ρόμπερτ», ρώτησε η Σοφί, «είσαι σίγουρος ότι μπορείς να
εμπιστευτείς αυτό τον άνθρωπο;»
«Απόλυτα. Είμαστε συνάδελφοι και δεν έχει ανάγκη από χρήματα...
Επίσης, τυγχάνει να γνωρίζω ότι απεχθάνεται τις γαλλικές αρχές. Η
γαλλική κυβέρνηση του επιβάλλει τεράστιους φόρους επειδή έχει
αγοράσει ένα ιστορικό μνημείο. Δε θα έχει καμία διάθεση να
συνεργαστεί με τον Φασέ».
Η Σοφί έστρεψε το βλέμμα της στο σκοτεινό δρόμο.
«Αν πάμε σʹ αυτόν, πόσα σκοπεύεις να του αποκαλύψεις;»
Ο Λάνγκντον δε φάνηκε να προβληματίζεται.
«Πίστεψε με, ο Λι Τίμπινγκ γνωρίζει περισσότερα για το Κοινό της
Σιών και για το Άγιο Δισκοπότηρο από οποιονδήποτε άλλο πάνω στη
Γη».
Η κοπέλα τον κοίταξε περίεργα.
«Περισσότερα απʹ όσα γνώριζε ο παππούς μου;»

Πρόκειται για τα λόγια που απηύθυνε ο Ιούλιος Καίσαρας στον Βρούτο όταν τον
αναγνώρισε ανάμεσα στους άντρες που τον δολοφόνησαν στα σκαλιά της Γερουσίας.
(Σ.τ.Μ.)
*
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«Πώς ξέρεις ότι ο Τίμπινγκ δεν είναι μέλος της αδελφότητας;»
«Επειδή έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην προσπάθεια
δημοσιοποίησης της αλήθειας για το Άγιο Δισκοπότηρο. Το Κοινό της
Σιών έχει ορκιστεί να κρατήσει μυστική την αληθινή του φύση».
«Μάλλον έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα».
Ο Ρόμπερτ κατανοούσε τον προβληματισμό της. Ο Σονιέρ είχε
παραδώσει το κρυπτόλεξο στη Σοφί, και εκείνη, παρότι δε γνώριζε ούτε
ποιο ήταν το περιεχόμενο του ούτε τι έπρεπε να κάνει με αυτό, δίσταζε
να καταφύγει σε έναν ξένο. Λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών
που υποτίθεται ότι περιέχονταν σε αυτό, η αντίδραση της δεν ήταν
παράλογη.
«Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε από την αρχή στον Τίμπινγκ για
το κρυπτόλεξο. Θα μπορούσαμε να μην του το αναφέρουμε καν. Στο
σπίτι του θα βρούμε καταφύγιο, ένα μέρος για να ηρεμήσουμε και να
σκεφτούμε, κι όταν του μιλήσεις για το Δισκοπότηρο, ίσως καταλάβεις
γιατί ο παππούς σου παρέδωσε αυτό το κρυπτόλεξο στα χέρια σου».
«Μας...» του υπενθύμισε η Σοφί.
Ο Λάνγκντον ένιωσε να κοκκινίζει από περηφάνια και
αναρωτήθηκε για μία ακόμα φορά τι λόγο είχε ο Σονιέρ να τον κάνει
συμμέτοχο σε αυτό το μυστήριο.
«Ξέρεις πάνω κάτω πού ζει ο κύριος Τίμπινγκ;» ρώτησε η Σοφί.
«Το κτήμα του ονομάζεται Σατό Βιγέτ». Η Σοφί γύρισε και τον
κοίταξε με ένα ύφος λες και της είχε πει ότι ο Τίμπινγκ ζούσε στον Άρη.
«Μιλάς για το γνωστό Σατό Βιγέτ;»
«Ναι».
«Αυτός είναι φίλος!»
«Ξέρεις που βρίσκεται το κτήμα;»
«Έχω περάσει από κει. Βρίσκεται στην περιοχή των κάστρων. Είκοσι
λεπτά από δω».
Ο Λάνγκντον συνοφρυώθηκε.

«Τόσο μακριά;»
«Ναι, οπότε θα έχεις αρκετό χρόνο για να μου εξηγήσεις τι είναι
στην πραγματικότητα το Άγιο Δισκοπότηρο».
Ο Ρόμπερτ φάνηκε να το σκέφτεται.
«Θα σου εξηγήσω όταν θα φτάσουμε στο σπίτι του Τίμπινγκ. Έχει
ερευνήσει διαφορετικές πτυχές του θρύλου απʹ ό,τι εγώ, επομένως μαζί
θα σου δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα».
Ο Αμερικανός χαμογέλασε.
«Εξάλλου ο Τίμπινγκ μελετάει την ιστορία του Δισκοπότηρου σε
ολόκληρη τη ζωή του, και το να την ακούσεις από τα χείλη του θα είναι
σαν να ακούς τη Θεωρία της Σχετικότητας από τον ίδιο τον Αϊνστάιν».
«Ας ελπίσουμε ότι δε θα έχει πρόβλημα με τους μεταμεσονύχτιους
επισκέπτες...»
«Α, να μην το ξεχάσω: Τυπικά, θα έπρεπε να τον προσφωνείς σερ
Λι». Ο ίδιος είχε κάνει αυτό το λάθος κάποτε.
«Ο Τίμπινγκ έχει πολύ ιδιόμορφο χαρακτήρα. Πριν από αρκετά
χρόνια η βασίλισσα τον έχρισε ιππότη επειδή συνέγραψε μια
λεπτομερέστατη ιστορία του οίκου της Υόρκης».
Η Σοφί γύρισε και τον κοίταξε.
«Δεν μπορεί, πλάκα μου κάνεις! Πηγαίνουμε να επισκεφτούμε έναν
ιππότη;»
Ο Λάνγκντον χαμογέλασε αμήχανα.
«Έχουμε ξεκινήσει την αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου, Σοφί.
Ποιος θα ήταν πιο κατάλληλος για να μας βοηθήσει από έναν ιππότη;»
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ΤΟ ΣΑΤΟ ΒΙΓΕΤ κάλυπτε μια τεράστια έκταση (εφτακοσίων
πενήντα στρεμμάτων) και βρισκόταν σε απόσταση είκοσι πέντε λεπτών
βορειοδυτικά του Παρισιού, στην περιοχή των Βερσαλιών. Σχεδιασμένη

από τον Νικολά‐Φρανσουά Μανσάρ το 1668 για λογαριασμό του κόμη
του Οφλέ, ήταν μια από τις σημαντικότερες ιστορικές επαύλεις του
Παρισιού. Το Σατό Βιγέτ διέθετε, εκτός των άλλων, δυο λιμνούλες και
κήπους σχεδιασμένους από τον Αντρέ λε Νοτρ (το Γάλλο αρχιτέκτονα
κήπων που είχε σχεδιάσει και τους κήπους για τα Ανάκτορα των
Βερσαλιών) και έμοιαζε περισσότερο με κάστρο παρά με έπαυλη. Το
κτήμα είχε γίνει γνωστό ως «Μικρές Βερσαλίες».
Ο Λάνγκντον φρέναρε απότομα το θωρακισμένο φορτηγό στην
άκρη του δρόμου που οδηγούσε στο κτήμα. Πίσω από την επιβλητική
πύλη ασφαλείας η κατοικία του σερ Λι Τίμπινγκ διακρινόταν στο βάθος,
στην πλαγιά ενός λόφου.
Η προειδοποιητική πινακίδα ήταν γραμμένη στα αγγλικά:
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ. Λες και ήθελε να
δηλώσει ότι το σπίτι του αποτελούσε βρετανική επικράτεια, ο Τίμπινγκ
δεν είχε τοποθετήσει απλώς τις πινακίδες στα αγγλικά αλλά και είχε
εγκαταστήσει το σύστημα ενδοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι
επισκέπτες για να συνεννοηθούν μαζί του από την πύλη στη δεξιά
πλευρά, δηλαδή στην πλευρά του συνοδηγού σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες εκτός από την Αγγλία.
Η Σοφί κοίταξε παραξενεμένη το σύστημα ενδοεπικοινωνίας.
«Και τι γίνεται αν έρθει κάποιος χωρίς συνοδηγό;»
«Μην τα ρωτάς...» Ο Λάνγκντον είχε ήδη υποστεί τη σχετική
ταλαιπωρία.
«Ο Τίμπινγκ προτιμάει τα πράγματα όπως είναι στην πατρίδα του».
Η κοπέλα κατέβασε το παράθυρο της.
«Ρόμπερτ, καλύτερα να μιλήσεις εσύ». Ο Λάνγκντον μετακινήθηκε
πάνω στο κάθισμα του και έσκυψε πάνω από τη Σοφί για να πατήσει το
πλήκτρο της ομιλίας. Καθώς έγερνε πάνω της, το μεθυστικό άρωμα της
γαργάλησε τη μύτη του και μονομιάς συνειδητοποίησε πόσο κοντά
βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή. Παρέμεινε στην ίδια άβολη στάση την ώρα
που στο μικρό ηχείο του συστήματος ενδοεπικοινωνίας ακουγόταν το
κουδούνισμα ενός τηλεφώνου.
Τελικά μια εκνευρισμένη φωνή απάντησε με γαλλική προφορά.
«Σατό Βιγέτ. Ποιος είναι, παρακαλώ;»

«Ονομάζομαι Ρόμπερτ Λάνγκντον», φώναξε
ξαπλώνοντας σχεδόν πάνω στα γόνατα της Σοφί.

ο

Αμερικανός,

«Είμαι φίλος του σερ Λι Τίμπινγκ. Χρειάζομαι τη βοήθεια του».
«Ο κύριός μου κοιμάται, πράγμα που πολύ θα ήθελα να ισχύει και
για μένα. Περί τίνος πρόκειται;»
«Το ζήτημα είναι προσωπικό και πιστεύω ότι τον ενδιαφέρει πάρα
πολύ».
«Τότε, είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί να σας δεχτεί το πρωί».
Ο Λάνγκντον φάνηκε να δυσανασχετεί.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό!»
«Σημαντικός είναι και ο ύπνος του κυρίου. Εφόσον είστε φίλος του,
θα γνωρίζετε ότι έχει πρόβλημα υγείας».
Ο σερ Λι Τίμπινγκ είχε πάθει πολιομυελίτιδα όταν ήταν παιδί και
πλέον φορούσε πάντα ειδικά στηρίγματα στα πόδια του και περπατούσε
με πατερίτσες. Παρʹ όλα αυτά, ήταν τόσο ζωντανός και ενδιαφέρων
άνθρωπος, ώστε ο Ρόμπερτ δεν είχε προσέξει σχεδόν καθόλου την
αναπηρία του όταν τον γνώρισε.
«Αν έχετε την καλοσύνη, πείτε του ότι ανακάλυψα νέες
πληροφορίες σχετικά με το Δισκοπότηρο. Πληροφορίες που δεν μπορούν
να περιμένουν μέχρι το πρωί».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή. Ο Λάνγκντον και η Σοφί
περίμεναν. Η μηχανή του φορτηγού μόνο αθόρυβη δεν ήταν καθώς
δούλευε στο ρελαντί. Πέρασε ένα ολόκληρο λεπτό. Τελικά κάποιος
μίλησε.
«Φίλτατε φίλε, θα τολμούσα να παρατηρήσω ότι δεν έχεις
προσαρμοστεί ακόμα στην τοπική ώρα».
Η φωνή ακουγόταν φρέσκια και ζωηρή. Ο Αμερικανός χαμογέλασε
πλατιά, αναγνωρίζοντας την έντονη βρετανική προφορά.
«Λι, ζητώ συγνώμη που σε ξύπνησα τέτοια ακατάλληλη ώρα».
«Ο μπάτλερ μου με πληροφόρησε ότι όχι μόνο βρίσκεσαι στο Παρίσι
αλλά και κάνεις λόγο για το Δισκοπότηρο».
«Σκέφτηκα ότι αυτό θα σε έπειθε να αφήσεις το κρεβάτι σου».

«Προφανώς είχες δίκιο».
«Υπάρχει περίπτωση να ανοίξεις την πόρτα σε έναν παλιό φίλο;»
«Αυτοί που αναζητούν την αλήθεια είναι κάτι παραπάνω από
φίλοι... Είναι αδελφοί».
Ο Λάνγκντον κοίταξε με νόημα τη Σοφί, συνηθισμένος στην τάση
του Τίμπιννκ να καταφεύγει σε μεγαλοστομίες.
«Βεβαίως και θα ανοίξω την πύλη», δήλωσε με στόμφο ο Βρετανός,
«όμως πρώτα πρέπει να σιγουρευτώ ότι η καρδιά σου είναι αγνή. Μια
δοκιμασία τιμής, λοιπόν. Θα απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις».
Ο Ρόμπερτ άφησε ένα σιγανό βογκητό και ψιθύρισε στη Σοφί:
«Κάνε λίγη υπομονή. Όπως σου ανέφερα, είναι λίγο ιδιόρρυθμος».
«Η πρώτη ερώτηση...» είπε ο Τίμπινγκ με ένα δραματικό τόνο στη
φωνή.
«Θα προτιμούσες καφέ ή τσάι;»
Ο Λάνγκντον ήξερε την άποψη που είχε ο φίλος του για την
αμερικανική συνήθεια του καφέ.
«Τσάι», απάντησε. «Ερλ Γκρέι».
«Έξοχα. Δεύτερη ερώτηση... Γάλα ή ζάχαρη;»
Ο Ρόμπερτ δεν ήταν σίγουρος.
«Γάλα», ψιθύρισε η Σοφί στο αφτί του.
«Νομίζω ότι οι Βρετανοί βάζουν γάλα στο τσάι τους».
«Γάλα», απάντησε. Σιωπή.
«Ζάχαρη;» Και πάλι καμία αντίδραση. Ένα λεπτό!
Ο Λάνγκντον θυμήθηκε το πικρό αφέψημα που του είχαν σερβίρει
στην τελευταία του επίσκεψη και συνειδητοποίησε ότι η ερώτηση ήταν
παγίδα.
«Λεμόνι!» είπε με σιγουριά.
«Ερλ Γκρέι με λεμόνι».
«Πράγματι».
Ο Τίμπινγκ φαινόταν να το διασκεδάζει για τα καλά.

«Και, τέλος, οφείλω να θέσω το σοβαρότερο ερώτημα...»
Ο Βρετανός έκανε μια δραματική παύση και όταν μίλησε ο τόνος
της φωνής του ήταν σχεδόν πένθιμος.
«Ποια ήταν η τελευταία χρονιά που η μονόκωπος του Χάρβαρντ
νίκησε την Οξφόρδη στο Χένλεϊ;» *
Ο Λάνγκντον δεν είχε την παραμικρή ιδέα, όμως μπορούσε να
φανταστεί μόνο ένα λόγο για μια τέτοια ερώτηση.
«Δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τόσο φαιδρό!»
Ακούστηκε ένας μεταλλικός ήχος και η πύλη άνοιξε.
«Η καρδιά σου είναι αγνή, φίλε μου. Μπορείς να περάσεις».
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«MONSIEUR VERNET» Ο διευθυντής της νυχτερινής βάρδιας στην
Τράπεζα της Ζυρίχης ένιωσε ανακούφιση ακούγοντας τη φωνή του
τραπεζίτη στο τηλέφωνο.
«Πού είχατε πάει, κύριε πρόεδρε; Η αστυνομία βρίσκεται εδώ, όλοι
σας περιμένουν!»
«Έχω ένα μικρό πρόβλημα», είπε ο πρόεδρος της τράπεζας,
εμφανώς ταραγμένος.
«Χρειάζομαι αμέσως τη βοήθεια σας».
Πρόβλημα έχεις σίγουρα, αλλά δεν ζέρω αν είναι μικρό, σκέφτηκε ο
διευθυντής. Η αστυνομία είχε ζώσει από παντού την τράπεζα και τώρα ο
αρχηγός της απειλούσε να έρθει εκεί αυτοπροσώπως με το ένταλμα που
είχε απαιτήσει το ίδρυμα.
Πόλη της Αγγλίας, χτισμένη δίπλα στον Τάμεση. Την τελευταία Τετάρτη του Ιουνίου
διοργανώνεται εκεί η ομώνυμη Βασιλική Ρεγκάτα, που διαρκεί πέντε ημέρες και στην
οποία συμμετέχουν πληρώματα από τα πανεπιστήμια με τη μεγαλύτερη κωπηλατική
παράδοση, όπως της Οξφόρδης, του Κέμπριτζ και του Χάρβαρντ. (Σ.τ.Μ.)

*

«Πως μπορώ να σας βοηθήσω, κύριε πρόεδρε;»
«Πρέπει να εντοπίσω το θωρακισμένο φορτηγό νούμερο τρία».
Απορημένος, ο διευθυντής κοίταξε το πρόγραμμα που του είχε στείλει το
γραφείο κίνησης.
«Εδώ είναι. Στο υπόγειο γκαράζ, στο χώρο φόρτωσης».
«Φοβάμαι ότι κάνετε λάθος. Το φορτηγό κλάπηκε από τα δύο άτομα
που καταζητεί η αστυνομία».
«Ορίστε; Πως κατάφεραν να διαφύγουν;»
«Δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες από το τηλέφωνο,
όμως αντιμετωπίζουμε μια κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οποία
θα μπορούσε να αποδειχτεί εξαιρετικά επιζήμια για την τράπεζα».
«Τι θέλετε να κάνω, κύριε πρόεδρε;»
«Θα ήθελα να ενεργοποιήσετε τον πομπό εκτάκτου ανάγκης που
διαθέτει το φορτηγό».
Ο διευθυντής έστρεψε το βλέμμα του στον πίνακα ελέγχου που
υπήρχε στην απέναντι πλευρά του δωματίου.
Όπως συνέβαινε με πολλά θωρακισμένα οχήματα, καθένα από τα
φορτηγά της τράπεζας ήταν εφοδιασμένο με μια ασύρματη συσκευή
εντοπισμού η οποία μπορούσε να ενεργοποιηθεί από εκεί.
Ο διευθυντής είχε χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτάκτου ανάγκης
μόνο μία φορά στο παρελθόν, έπειτα από μια ληστεία, και είχε
λειτουργήσει άψογα: Το φορτηγό είχε εντοπιστεί αμέσως και οι ακριβείς
συντεταγμένες του στάλθηκαν αυτόματα στις αρχές.
Αυτό το βράδυ ωστόσο είχε την εντύπωση πως ο πρόεδρος
επιθυμούσε να χειριστούν την κατάσταση κάπως πιο διακριτικά.
«Κύριε πρόεδρε, γνωρίζετε ότι, αν ενεργοποιήσω το σύστημα
εκτάκτου ανάγκης, ο πομπός θα ενημερώσει ταυτόχρονα και τις αρχές
ότι έχουμε πρόβλημα;»
Ο Βερντέ παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα.
«Ναι, το γνωρίζω. Μακάρι να είχαμε άλλη επιλογή... Το φορτηγό
νούμερο τρία. Θα περιμένω. Πρέπει να μάθω το ακριβές σημείο όπου
βρίσκεται το όχημα αμέσως μόλις το εντοπίσεις».

«Μάλιστα, κύριε πρόεδρε».
Τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα, σαράντα χιλιόμετρα πιο μακριά,
κρυμμένος στο σασί του θωρακισμένου φορτηγού, ένας μικροσκοπικός
πομπός έμπαινε σε λειτουργία.
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ΚΑΘΩΣ Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ περνούσε με το θωρακισμένο φορτηγό
κάτω από τις λεύκες που περιστοίχιζαν το φιδογυριστό δρομάκι που ο
δηγούσε στην έπαυλη, η Σοφί ήδη μπορούσε να αισθανθεί τους μυς της
να χαλαρώνουν. Ένιωθε ανακούφιση που είχαν βγει από τον κεντρικό
δρόμο και δεν μπορούσε να σκεφτεί ασφαλέστερο μέρος για να
καταφύγουν από αυτό το ιδιωτικό περιφραγμένο κτήμα που ανήκε σε
έναν καλοπροαίρετο ξένο.
Στην επόμενη στροφή το Σατό Βιγέτ ξεπρόβαλε στα δεξιά τους.
Ήταν τριώροφο και το μήκος του πρέπει να έφτανε ‐αν δεν ξεπερνούσετα
εξήντα μέτρα.
Το κτίριο ήταν χτισμένο από γκρίζα πέτρα και φωτιζόταν από
εξωτερικούς προβολείς. Η λιτή πρόσοψη ερχόταν σε έντονη αντίθεση με
τους περίτεχνα σχεδιασμένους κήπους και την ήρεμη λίμνη. Τα φώτα στο
εσωτερικό του σπιτιού είχαν αρχίσει να ανάβουν. Αντί να οδηγήσει μέχρι
την είσοδο, ο Λάνγκντον στάθμευσε το φορτηγό σε ένα πάρκινγκ
κυκλωμένο από αειθαλή δέντρα.
«Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρουμε να μας δει κάποιος από το
δρόμο», σχολίασε.
«Ούτε θέλουμε να αρχίσει ο Τίμπινγκ να αναρωτιέται τι δουλειά
έχουμε με ένα τρακαρισμένο θωρακισμένο όχημα».
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά.
«Τι θα κάνουμε με το κρυπτόλεξο; Δε θα ήταν φρόνιμο να το
αφήσουμε εδώ έξω, όμως, αν το δει, ο Λι θα θέλει σίγουρα να μάθει τι
είναι».

«Μη σε απασχολεί», είπε ο Ρόμπερτ Έβγαλε το σακάκι του τη
στιγμή που κατέβαινε από το φορτηγό, τύλιξε το κουτί, όπως είχε κάνει
και στην τράπεζα, και το πήρε στα χέρια του σαν να κρατούσε μωρό.
Η κοπέλα δε φάνηκε να πείθεται.
«Πολύ διακριτική κάλυψη...»
«Ο Τίμπινγκ δεν ανοίγει ποτέ ο ίδιος την πόρτα. Προτιμάει να κάνει
εντυπωσιακή είσοδο. Θα βρω κάποιο σημείο μέσα στο σπίτι για να το
κρύψω πριν έρθει να μας συναντήσει».
Ο Λάνγκντον έκανε μια παύση.
«Τώρα που το σκέφτομαι, καλό θα ήταν να σε προειδοποιήσω για
κάτι πριν τον γνωρίσεις. Ο σερ Λι έχει μια μάλλον... περίεργη αίσθηση
του χιούμορ, τουλάχιστον για τα δεδομένα των περισσότερων
ανθρώπων».
Η Σόφι είχε ζήσει τόσο ασυνήθιστες καταστάσεις αυτό το βράδυ,
ώστε αμφέβαλλε αν θα μπορούσε να της φανεί οτιδήποτε περίεργο
πλέον.
Το μονοπάτι που οδηγούσε στην κεντρική είσοδο ήταν στρωμένο με
πλάκες κομμένες στο χέρι. Σχημάτιζε μια καμπύλη και κατέληγε σε μια
σκαλιστή πόρτα από ξύλο κερασιάς και βελανιδιάς, με ένα χάλκινο
ρόπτρο σε μέγεθος γκρέιπφρουτ.
Πριν προλάβει να αγγίξει το ρόπτρο η Σοφί, η πόρτα άνοιξε
απότομα προς τα μέσα. Ένας περιποιημένος, άψογα ντυμένος μπάτλερ
στεκόταν μπροστά τους, τακτοποιώντας τις τελευταίες λεπτομέρειες της
λευκής γραβάτας και του φράκου που προφανώς είχε μόλις φορέσει.
Έδειχνε να είναι γύρω στα πενήντα, με εκλεπτυσμένα χαρακτηριστικά
προσώπου και ένα αυστηρό ύφος που δεν άφηνε και πολλές αμφιβολίες
για το πόσο τον είχε ενοχλήσει η άφιξη των δύο επισκεπτών.
«Ο σερ Λι θα κατέβει εντός ολίγου», δήλωσε, με έντονη γαλλική
προφορά.
«Ντύνεται. Προτιμάει να μην υποδέχεται τους καλεσμένους του
φορώντας τη ρόμπα του. Να πάρω το πανωφόρι σας;»
Κοίταξε με αποδοκιμασία το κουβαριασμένο σακάκι που κρατούσε
στα χέρια του ο Λάνγκντον.

«Ευχαριστώ, θα το κρατήσω».
«Φυσικά. Ακολουθήστε με, παρακαλώ». Ο μπάτλερ τους οδήγησε
μέσα από έναν πολυτελή μαρμάρινο προθάλαμο σε ένα εξαίσια
διακοσμημένο σαλόνι, απαλά φωτισμένο από βικτοριανά πορτατίφ
διακοσμημένα με κρόσσια.
Η ατμόσφαιρα στο δωμάτιο ήταν επιβλητική, κατά κάποιον τρόπο
βασιλική, εμποτισμένη από μια μυρωδιά καπνού πίπας, φύλλων τσαγιού,
μαγειρικού σέρι και το χαρακτηριστικό γήινο άρωμα των πέτρινων
κτιρίων. Στον απέναντι τοίχο, ανάμεσα σε δύο γυαλιστερές πανοπλίες,
βρισκόταν ένα τζάκι φτιαγμένο από τραχιές πέτρες, αρκετά μεγάλο ώστε
να ψήσει κανείς εκεί ένα ολόκληρο βόδι. Ο μπάτλερ κατευθύνθηκε προς
το μέρος του, γονάτισε και πέταξε ένα αναμμένο σπίρτο στη στοίβα από
κούτσουρα και προσανάμματα που ήταν ήδη έτοιμη στο εσωτερικό του.
Σύντομα ξεπήδησαν οι πρώτες φλόγες. Ο άντρας όρθωσε το σώμα του
και ίσιωσε το φράκο του.
«Ο κύριος σας παρακαλεί να νιώσετε σαν στο σπίτι σας».
Με αυτά τα λόγια, αποχώρησε, αφήνοντας τον Λάνγκντον και τη
Σοφί μόνους.
Η κοπέλα αναρωτήθηκε σε ποια από τις αντίκες που βρίσκονταν
τοποθετημένες γύρω από τη φωτιά θα ήταν καλύτερα να καθίσει: στον
αναγεννησιακό βελούδινο καναπέ, στη ρουστίκ κουνιστή πολυθρόνα ή
στο ζευγάρι των πέτρινων στασιδιών που έμοιαζαν να έχουν αποσπαστεί
από κάποια βυζαντινή εκκλησία.
Ο Ρόμπερτ ξετύλιξε το κρυπτόλεξο από το σακάκι του, πλησίασε
στο βελούδινο καναπέ και έσπρωξε το κουτί από κάτω, φροντίζοντας να
μη φαίνεται. Ύστερα τίναξε το σακάκι του και το ξαναφόρεσε, ίσιωσε τα
πέτα και χαμογέλασε στη Σοφί καθώς έπαιρνε τη θέση του ακριβώς
πάνω από τον κρυμμένο θησαυρό. Ωραία, λοιπόν! Στον καναπέ,
σκέφτηκε η κοπέλα και κάθισε δίπλα του. Κοιτάζοντας τη φωτιά που
φούντωνε και απολαμβάνοντας τη ζεστασιά που ανέδινε, σκέφτηκε ότι ο
παππούς της θα ξετρελαινόταν με αυτό το δωμάτιο.
Οι τοίχοι, επενδυμένοι με σκούρο ξύλο, ήταν γεμάτοι πίνακες των
παλαιών Μεγάλων Δασκάλων.

Η Σοφί αναγνώρισε ένα έργο του Πουσέν, του δεύτερου πιο
αγαπημένου ζωγράφου του παππού της. Στο γείσο πάνω από το τζάκι
μια αλαβάστρινη προτομή της Ίσιδας έμοιαζε να παρακολουθεί τα όσα
συνέβαιναν. Κάτω από την Αιγύπτια θεά, μέσα στην εστία, δύο πέτρινα
δαιμόνια χρησίμευαν ως πυροστιά. Τα στόματα τους έχασκαν
ορθάνοιχτα, αποκαλύπτοντας τα τρομακτικά απύθμενα λαρύγγια τους.
Τα πλάσματα αυτά πάντα τη φόβιζαν όταν ήταν παιδί, ώσπου μια
μέρα που έβρεχε καταρρακτωδώς ο παππούς της την ανέβασε στην
κορυφή της Παναγίας των Παρισίων.
«Πριγκίπισσα, κοίταξε αυτά τα αστεία όντα», της είχε πει
δείχνοντας προς τις σκαλιστές υδρορρόες που είχαν σχήμα δαιμόνων,
στα ορθάνοιχτα στόματα των οποίων το νερό εξαφανιζόταν με ορμή.
«Ακούς αυτό τον αστείο ήχο που κάνουν τα λαρύγγια τους;»
Η Σοφί χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά.
«Κάνουν γαργάρες», της είχε πει ο παππούς της.
«Οι δαίμονες κάνουν γαργάρες με βρόχινο νερό! Οι καημένοι, γιʹ
αυτό είναι συνέχεια θυμωμένοι! Κοντεύουν να σκάσουν απʹ το πολύ
νερό!»
Το κοριτσάκι δεν τους φοβήθηκε ποτέ ξανά.
Η όμορφη ανάμνηση έκανε τη Σοφί να αισθανθεί ξαφνικά έντονη
θλίψη, καθώς επανήλθε βίαια στη σκληρή πραγματικότητα της
δολοφονίας του τελευταίου κοντινού συγγενή της. Ο παππούς δε ζει πια.
Έφερε στο μυαλό της την εικόνα του κρυπτόλεξου κάτω από τον
καναπέ και αναρωτήθηκε αν ο Λι Τίμπινγκ θα μπορούσε να σκεφτεί πώς
θα μπορούσαν να το ανοίξουν. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να του το
αναφέρουμε... Τα τελευταία λόγια του παππού της ήταν μια συμβουλή
να βρει τον Ρόμπερτ Λάνγκντον. Δεν είχε αναφέρει τίποτα για τη
συμμετοχή κάποιου τρίτου προσώπου.
Χρειαζόμαστε κάποιο μέρος για να κρυφτούμε, σκέφτηκε η κοπέλα,
αποφασίζοντας να εμπιστευτεί την κρίση του Αμερικανού.
«Σερ Ρόμπερτ!» ακούστηκε μια βροντερή φωνή από πίσω τους.
«Βλέπω ότι συνοδεύεις μια δεσποσύνη».

Ο Λάνγκντον σηκώθηκε όρθιος. Η Σοφί τον μιμήθηκε. Η φωνή είχε
ακουστεί από την κορυφή μιας στριφογυριστής σκάλας που χανόταν στις
σκιές του πάνω ορόφου. Στο κεφαλόσκαλο διαγραφόταν η σιλουέτα ενός
άντρα.
«Καλησπέρα», χαιρέτησε ο Ρόμπερτ.
«Σερ Λι, να σου γνωρίσω τη Σοφί Νεβό».
«Τιμή μου!»
Ο Τίμπινγκ άφησε τις σκιές και βγήκε στο φως.
«Ευχαριστώ που μας δεχτήκατε», είπε η Σοφί, διακρίνοντας τώρα
ότι ο άντρας φορούσε μεταλλικά στηρίγματα στα πόδια του και
στηριζόταν σε πατερίτσες. Κατέβαινε ένα ένα τα σκαλοπάτια.
«Αντιλαμβάνομαι ότι η ώρα είναι ακατάλληλη».
«Είναι τόσο προχωρημένη, αγαπητή μου, ώστε θα μπορούσε να
θεωρήσει κανείς πως είναι νωρίς». Γέλασε.
«Vous rietespas Americainef» Η Σοφί κούνησε το κεφάλι της
αρνητικά.
«Όχι, δεν είμαι Αμερικανίδα. Είμαι Παριζιάνα».
«Μιλάτε αγγλικά εξαιρετικά καλά».
«Σας ευχαριστώ. Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου».
«Έτσι εξηγείται, λοιπόν...»
Ο Τίμπινγκ συνέχισε με δυσκολία την κάθοδο του.
«Ίσως ο Ρόμπερτ να σας ανέφερε ότι κι εγώ σπούδασα εκεί κοντά,
στην Οξφόρδη».
Στράφηκε στον Λάνγκντον και του χαμογέλασε πονηρά.
«Φυσικά, είχα κάνει αίτηση και στο Χάρβαρντ, για να είμαι
καλυμμένος».
Ο οικοδεσπότης τους έφτασε στο τέλος της σκάλας.
Η Σοφί δεν έβρισκε το παρουσιαστικό του περισσότερο ιπποτικό
από του σερ Έλτον Τζον... Στρουμπουλός και με κόκκινα μάγουλα, ο σερ
Λι Τίμπινγκ είχε φουντωτά κόκκινα μαλλιά και ζωηρά καστανά μάτια,
που πετούσαν σπίθες καθώς μιλούσε. Φορούσε παντελόνι με πιέτες και

φαρδύ μεταξωτό πουκάμισο κάτω από ένα φανταχτερό γιλέκο. Παρά τα
αλουμινένια στηρίγματα που είχε στα πόδια του, κινούνταν με έναν αέρα
μεγαλοπρέπειας, στητός, με μια αξιοπρέπεια που έμοιαζε να είναι
περισσότερο κληρονόμημα της ευγενικής καταγωγής του παρά
αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας.
Ο Τίμπινγκ έφτασε στο σημείο όπου τον περίμεναν οι επισκέπτες
του και έδωσε το χέρι του στον Λάνγκντον.
«Ρόμπερτ, έχασες βάρος». Ο Αμερικανός χαμογέλασε πονηρά.
«Και, απʹ ό,τι φαίνεται, αυτό που έχασα το βρήκες εσύ».
Ο Βρετανός γέλασε καλόκαρδα, χτυπώντας απαλά τη στρογγυλή
κοιλιά του.
«Με αποστόμωσες. Οι μόνες σαρκικές απολαύσεις που μου έχουν
απομείνει είναι γευστικής φύσεως».
Στράφηκε στη Σοφί, πήρε ευγενικά το χέρι της στα δικά του, έσκυψε
ελαφρά το κεφάλι του, ανέπνευσε διακριτικά πάνω στα δάχτυλα της και
χαμήλωσε τα μάτια του.
«Κυρία μου...» Η κοπέλα έριξε μια ματιά στον Λάνγκντον,
προσπαθώντας να καταλάβει αν είχε ταξιδέψει στο παρελθόν ή αν
βρισκόταν στον προθάλαμο κάποιου φρενοκομείου.
Ο μπάτλερ που τους είχε ανοίξει την πόρτα έκανε την εμφάνιση του
κρατώντας ένα σερβίτσιο τσαγιού, το οποίο και εναπόθεσε σε ένα
τραπέζι μπροστά στη φωτιά.
«Από δω ο Ρεμί Λεγκαλουντέκ», είπε ο Τίμπινγκ, «ο μπάτλερ μου».
Ο κομψός υπηρέτης έγνεψε κοφτά και εξαφανίστηκε για μία ακόμα
φορά.
«Ο Ρεμί είναι από τη Λιόν», ψιθύρισε ο Βρετανός ευγενής, με έναν
τόνο στη φωνή λες και ο άνθρωπος υπέφερε από κάποια φριχτή
ασθένεια.
«Φτιάχνει όμως πετυχημένες σάλτσες».
Ο Λάνγκντον φαινόταν να το διασκεδάζει.
«Εγώ φανταζόμουν ότι θα είχες φέρει προσωπικό από την Αγγλία».

«Και βέβαια όχι! Δε θα ευχόμουν σε κανέναν να πέσει στα χέρια
Βρετανού σεφ, εκτός ίσως από τους Γάλλους φοροεισπράκτορες». Γύρισε
και κοίταξε τη Σοφί.
«Pardonnez‐moi, δεσποινίς Νεβό. Σας διαβεβαιώ ότι η αντιπάθεια
μου για τους Γάλλους περιορίζεται μόνο στους χώρους της πολιτικής και
του ποδοσφαίρου. Η κυβέρνηση σας εννοεί να με ληστεύει και η εθνική
σας ομάδα πρόσφατα μας ταπείνωσε».
Η κοπέλα χαμογέλασε αυθόρμητα. Ο Τίμπινγκ την περιεργάστηκε
για λίγο και ύστερα στράφηκε προς τον Λάνγκντον.
«Κάτι συνέβη. Και οι δύο φαίνεστε ανήσυχοι».
Ο Αμερικανός έγνεψε καταφατικά.
«Είχαμε ένα... περιπετειώδες βράδυ, Λι».
«Δεν αμφιβάλλω για αυτό. Έρχεσαι στο σπίτι μου μέσα στα μαύρα
μεσάνυχτα, χωρίς να σε περιμένω, και κάνεις λόγο για το Δισκοπότηρο.
Πες μου, η επίσκεψη σας έχει πράγματι σχέση με το Γκράαλ ή το
ανέφερες απλώς επειδή ήξερες ότι ήταν το μοναδικό θέμα που θα με
έκανε να αφήσω το κρεβάτι μου τέτοια ώρα;»
Λίγο κι απʹ τα δύο, σκέφτηκε η Σοφί, φέρνοντας στο μυαλό της το
κρυπτόλεξο που είχαν κρύψει κάτω από τον καναπέ.
«Λι», είπε ο Λάνγκντον, «θα θέλαμε να σου μιλήσουμε σχετικά με
το Κοινό της Σιών». Τα πυκνά φρύδια του Τίμπινγκ ανασηκώθηκαν με
απορία.
«Θέλετε να μου μιλήσετε για τους φύλακες... ώστε πράγματι η
επίσκεψη σας αφορά το Δισκοπότηρο. Είπες ότι είχες κάποιες
πληροφορίες... Κάτι καινούριο, Ρόμπερτ;»
«Πολύ πιθανόν. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι. Ίσως να
σχηματίσουμε μια πιο σωστή εικόνα αν μας δώσεις πρώτα εσύ ορισμένες
πληροφορίες».
Ο Βρετανός κούνησε το δείκτη του επιτιμητικά.
«Ο αιώνιος συμφεροντολόγος Αμερικανός... Ένα διαρκές παιχνίδι
δούναι και λαβείν... Πολύ καλά! Είμαι στη διάθεση σας. Τι θα θέλατε να
σας πω;»

Ο Λάνγκντον αναστέναξε.
«Έλπιζα ότι θα είχες την καλοσύνη να εξηγήσεις στη δεσποινίδα
Νεβό την αληθινή φύση του Αγίου Δισκοπότηρου».
Ο Τίμπινγκ φάνηκε να εκπλήσσεται.
«Δεν ξέρει;»
Ο Ρόμπερτ κούνησε το κεφάλι του αρνητικά. Το χαμόγελο που
ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του Βρετανού ήταν σχεδόν χυδαίο.
«Ρόμπερτ, μου έφερες μια παρθένα;»
Ο Λάνγκντον έκανε έναν αδιόρατο μορφασμό και έριξε μια κλεφτή
ματιά στη Σοφί.
«Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι φανατικοί μελετητές του
Δισκοπότηρου για να περιγράψουν εκείνους που δεν έχουν ακούσει ποτέ
την αληθινή ιστορία του Γκράαλ».
Ο Τίμπινγκ γύρισε γεμάτος ανυπομονησία και κοίταξε τη Σοφί.
«Πόσα γνωρίζετε, αγαπητή μου;» Η κοπέλα ανέφερε εν συντομία
όσα της είχε εξηγήσει νωρίτερα ο Λάνγκντον σχετικά με το Κοινό της
Σιών, τους Ναίτες ιππότες, τα έγγραφα Sangreal και το Άγιο
Δισκοπότηρο, το οποίο, όπως υποστήριζαν πολλοί, δεν ήταν κάποιο
κύπελλο... αλλά κάτι πολύ πιο ισχυρό.
«Αυτά μόνο;»
Ο Τίμπινγκ έριξε ένα σκανδαλισμένο βλέμμα στον Αμερικανό
συνάδελφο του.
«Ρόμπερτ, και σε θεωρούσα τζέντλεμαν... Της στέρησες την
κορύφωση!»
«Το ξέρω, σκέφτηκα ότι ίσως μαζί θα μπορούσαμε...»
Άφησε τη φράση του στη μέση, αποφασίζοντας προφανώς ότι το
είχαν παρακάνει με τα σεξουαλικά υπονοούμενα.
Ο Βρετανός ευγενής είχε ήδη καρφώσει τα μάτια του στη Σοφί.
«Αγαπητή μου, είσαι παρθένα σε ό,τι αφορά το Δισκοπότηρο.
Πίστεψε με, η πρώτη φορά θα σου μείνει αξέχαστη».
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ΚΑΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ δίπλα στον Αάνγκντον, η Σοφί ήπιε
μια γουλιά από το τσάι της και έφαγε ένα γλυκάκι, νιώθοντας αμέσως
την ευεργετική επίδραση της καφείνης και της τροφής.
Ο σερ Λι Τίμπινγκ έμοιαζε να ακτινοβολεί από ενθουσιασμό καθώς
βημάτιζε άτσαλα μπροστά στο τζάκι, με τα μεταλλικά στηρίγματα που
φορούσε στα πόδια του να κουδουνίζουν κάθε φορά που χτυπούσαν στην
πέτρινη εστία.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο...» ξεκίνησε να λέει με φωνή τελετουργική.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι με ρωτάνε μόνο πού είναι. Φοβάμαι ότι
αυτή είναι μια ερώτηση στην οποία ίσως να μην μπορέσω να απαντήσω
ποτέ».
Γύρισε και κοίταξε τη Σοφί βαθιά μέσα στα μάτια.
«Εντούτοις... η ασύγκριτα πιο σημαντική ερώτηση είναι η εξής: Τι
είναι το Άγιο Δισκοπότηρο;»
Η κοπέλα μπορούσε να νιώσει την υπερδιέγερση των δύο κυρίων
που βρίσκονταν στο δωμάτιο να εντείνεται καθώς καλούνταν να
μοιραστούν τα ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα με κάποιον άσχετο
άνθρωπο και να τον μυήσουν στον κόσμο τους.
«Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως το Δισκοπότηρο»,
συνέχισε ο Τίμπινγκ, «πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τη Βίβλο. Πόσο
καλά γνωρίζετε την Καινή Διαθήκη;»
Η Σοφί ανασήκωσε τους ώμους της σε μια κίνηση παραίτησης.
«Καθόλου, θα έλεγα. Με μεγάλωσε ένας άνθρωπος που λάτρευε
τον λεονάρντο ντα Βίντσι».
Ο Τίμπινγκ φάνηκε να αιφνιδιάζεται και ταυτόχρονα να χαίρεται.
«Μια φωτισμένη ψυχή. Εξαίσια! Επόμενως πρέπει να γνωρίζετε ότι
ο λεονάρντο ντα Βίντσι ήταν ένας από τους φύλακες του μυστικού που
κρύβει το Άγιο Δισκοπότηρο. Και ότι έδωσε με συγκαλυμμένο τρόπο

στοιχεία σχετικά με αυτό το μυστικό μέσα από τα έργα τέχνης που
δημιούργησε».
«Ο Ρόμπερτ μου το ανέφερε, ναι».
«Και σχετικά με τις απόψεις του Ντα Βίντσι για την Καινή
Διαθήκη;»
«Δεν έχω την παραμικρή ιδέα».
Στα μάτια του Τίμπινγκ καθρεφτιζόταν η απόλυτη ευτυχία τη
στιγμή που τους έγνεψε προς τη βιβλιοθήκη που υπήρχε στην απέναντι
πλευρά του δωματίου. «Ρόμπερτ, θα σε πείραζε; Στο τελευταίο ράφι. La
Storia di Leonardo».
Ο Λάνγκντον πήγε στη βιβλιοθήκη, βρήκε ένα μεγάλο βιβλίο
τέχνης και το έφερε πίσω, ακουμπώντας το στο τραπέζι που βρισκόταν
ανάμεσα τους. Γυρίζοντας το βιβλίο έτσι ώστε να το βλέπει από τη σωστή
οπτική γωνία η Σοφί, ο Τίμπινγκ άνοιξε το βαρύ εξώφυλλο και διέτρεξε
με το δείκτη του μια σειρά αποφθεγμάτων.
«Είναι από το σημειωματάριο του Ντα Βίντσι περί πολεμικής και
υποθέσεων», είπε ο Τίμπινγκ, επισημαίνοντας ένα συγκεκριμένο
απόφθεγμα.
«Νομίζω ότι αυτό θα σας φανεί ιδιαίτερα σχετικό με τη συζήτηση
μας».
Η κοπέλα διάβασε αυτό που της έδειχνε. Πολλοί εμπορεύονται
ψευδαισθήσεις και ψεύτικα θαύματα, εξαπατώντας το ανόητο πλήθος.
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
«Να και ένα άλλο», είπε ο Βρετανός, δείχνοντας ένα δεύτερο
απόφθεγμα. Η τυφλή άγνοια μας παρασύρει σε λάθος δρόμους. Ω άθλιοι
θνητοί, ανοίξτε τα μάτια σας! ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
Η Σοφί αναρίγησε ελαφρά.
«Ο Ντα Βίντσι αναφέρεται στη Βίβλο;»
Ο Τίμπινγκ έγνεψε καταφατικά.
«Οι απόψεις του Λεονάρντο σχετικά με τη Βίβλο έχουν άμεση σχέση
με το Άγιο Δισκοπότηρο. Για την ακρίβεια, ο Λεονάρντο ζωγράφισε το

αληθινό Δισκοπότηρο, το οποίο και θα σας δείξω σε λίγο. Όμως πρώτα
πρέπει να μιλήσουμε για τη Βίβλο».
Ο Βρετανός ευγενής χαμογέλασε.
«Και όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις σχετικά με τη Βίβλο
αποτυπώνονται με γλαφυρό τρόπο σε μια φράση του σπουδαίου
ερμηνευτή του Ιερού Κανόνα Μάρτιν Πέρσι».
Καθάρισε το λαιμό του και απήγγειλε με δυνατή φωνή:
«Η Βίβλος δεν ήρθε με φαξ από τον Παράδεισο».
«Συγνώμη, δεν κατάλαβα;»
«Η Βίβλος είναι δημιούργημα του ανθρώπου, αγαπητή μου, όχι του
Θεού. Δεν έπεσε ως διά μαγείας από τα σύννεφα. Άνθρωποι τη
συνέγραψαν, ως ιστορικό αρχείο μιας περιόδου έντονων ανακατατάξεων.
Στη συνέχεια υπέστη πολλές αλλαγές μέσα από αμέτρητες μεταφράσεις,
προσθήκες και αναθεωρήσεις. Σε ολόκληρη την ιστορία ποτέ δεν υπήρξε
μια οριστική εκδοχή αυτού του βιβλίου».
«Εντάξει...»
«Ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο με καταλυτική
επίδραση στην ανθρώπινη ιστορία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο
πιο αινιγματικός ηγέτης που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, ένας ηγέτης που
επηρέασε τους ανθρώπους περισσότερο από κάθε άλλον. Ως ο Μεσσίας
που ανέφεραν οι προφητείες, ο Ιησούς ανέτρεψε βασιλείς, ενέπνευσε
εκατομμύρια ανθρώπους και υπήρξε ο θεμελιωτής νέων φιλοσοφιών. Ως
απόγονος του Σολομώντα και του Δαβίδ, είχε νόμιμα δικαιώματα πάνω
στο θρόνο του βασιλιά των Ιουδαίων. Όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό,
ο βίος Του καταγράφτηκε από χιλιάδες οπαδούς του σε ολόκληρη τη Γη».
Ο Τίμπινγκ έκανε μια παύση για να πιει μια γουλιά από το τσάι του
και ύστερα ακούμπησε το φλιτζάνι στο γείσο του τζακιού.
«Περισσότερα από ογδόντα ευαγγέλια εξετάστηκαν προκειμένου
να συμπεριληφθούν στην Καινή Διαθήκη, όμως πολύ λίγα επιλέχτηκαν
τελικά: του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, μεταξύ
άλλων».
«Ποιος έκανε την επιλογή των ευαγγελίων;» ρώτησε η Σοφί.
«Αχά!» ξέσπασε ο Βρετανός, γεμάτος ενθουσιασμό.

«Η μεγάλη ιστορική ειρωνεία του χριστιανισμού! Η Βίβλος όπως τη
γνωρίζουμε σήμερα είναι δημιούργημα ενός παγανιστή Ρωμαίου
αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
«Νόμιζα ότι ο Κωνσταντίνος ήταν χριστιανός», είπε η Σοφί.
«Μέγα σφάλμα!» τη μάλωσε ο Τίμπινγκ.
«Ήταν παγανιστής σε όλη του τη ζωή και βαφτίστηκε χριστιανός
στο νεκροκρέβατό του, όταν δεν είχε πλέον δυνάμεις να αντιδράσει.
Την εποχή του Κωνσταντίνου η επίσημη θρησκεία της Ρώμης ήταν
η λατρεία του Ήλιου ‐Sol Invictus ονομαζόταν στα λατινικά, δηλαδή
ʺΑκατανίκητος Ήλιοςʺ‐, και ο Κωνσταντίνος ήταν ο αρχιερέας.
Δυστυχως για αυτόν, η Ρώμη παρασυρόταν όλο και περισσότερο
στη δίνη της θρησκευτικής αναταραχής.
Τρεις αιώνες μετά τη σταύρωση του Ιησού Χριστού οι οπαδοί του
είχαν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο.
Χριστιανοί και παγανιστές ήρθαν τελικά σε σύγκρουση και η
κατάσταση έγινε τόσο ανεξέλεγκτη, ώστε η Ρώμη να απειλείται με
διχοτόμηση.
Ο Κωνσταντίνος ήξερε ότι έπρεπε κάτι να γίνει. Το 325 μ.Χ. πήρε
την απόφαση να ενώσει την αυτοκρατορία κάτω από μία και μόνο
θρησκεία, το χριστιανισμό».
Η Σοφί φάνηκε να απορεί.
«Γιατί ένας παγανιστής αυτοκράτορας να επιλέξει το χριστιανισμό
ως επίσημη θρησκεία του κράτους;»
Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε πονηρά.
«Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας πολύ πονηρός και ικανός πολιτικός.
Διαβλέποντας ότι ο χριστιανισμός ενισχυόταν τρομακτικά, απλώς
πόνταρε στο άλογο που θα κέρδιζε την κούρσα. Οι ιστορικοί ακόμα και
σήμερα εντυπωσιάζονται από την ιδιοφυή στρατηγική που ακολούθησε
προκειμένου να προσηλυτίσει τους παγανιστές που λάτρευαν το θεό
Ήλιο στο χριστιανισμό.
Ενσωματώνοντας παγανιστικά σύμβολα, γιορτές και τελετές στη
χριστιανική παράδοση, που κέρδιζε συνεχώς έδαφος, δημιούργησε ένα

είδος υβριδικής θρησκείας, η οποία έγινε αποδεκτή και από τα δύο
στρατόπεδα».
«Μεταστοιχείωση», είπε ο Λάνγκντον.
«Η παρουσία των συμβόλων της παγανιστικής θρησκείας στη
χριστιανική εικονολογία είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αιγυπτιακοί ηλιακοί
δίσκοι μετεξελίχτηκαν σε φωτοστέφανα των καθολικών αγίων. Τα
ιδεογράμματα που παρουσίαζαν την Ίσιδα να θηλάζει το γιο της ώρο, τον
οποίο είχε συλλάβει με θαυματουργό τρόπο, έγιναν η βάση για τις
σύγχρονες εικόνες που αναπαριστούν την Παρθένο Μαρία να θηλάζει το
Ιερό Βρέφος. Ας μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά όλα τα στοιχεία του
καθολικού τελετουργικού ‐η μίτρα, η Αγία Τράπεζα, η δοξολογία και η
μετάληψη, η πράξη της «βρώσης του Θεού» μεταφυτεύτηκαν αυτούσια σε
αυτό από προϋπάρχουσες παγανιστικές μυσταγωγικές τελετές».
Ο Τίμπινγκ δυσανασχέτησε.
«Είναι να μη δώσεις την ευκαιρία σε έναν εικονολόγο να αρχίσει
την ανάλυση περί χριστιανικών συμβόλων.
Κανένα στοιχείο του χριστιανισμού δεν είναι πρωτότυπο. Ο
προχριστιανικός θεός Μίθρας ‐ο οποίος αποκαλούνταν ʺΥιός του Θεούʺ
και ʺΦως του Κόσμουʺ γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, πέθανε και
ενταφιάστηκε σε έναν τάφο λαξευμένο στο βράχο, για να αναστηθεί
τρεις ημέρες αργότερα.
Παρεμπιπτόντως, η 25η Δεκεμβρίου είναι επίσης η ημέρα των
γενεθλίων του Όσιρη, του Άδωνη και του Διόνυσου.
Στο νεογέννητο Κρίσνα προσφέρθηκαν χρυσός, λιβάνι και σμύρνα.
Ακόμα και η ημέρα της αργίας της χριστιανικής εβδομάδας είναι στοιχείο
που αντλήθηκε από τους παγανιστές».
«Τι εννοείτε;»
«Αρχικά», εξήγησε ο Λάνγκντον, «ο χριστιανικός κόσμος τιμούσε
την ιουδαϊκή αργία του Σαββάτου, όμως ο Κωνσταντίνος τη μετέθεσε
ώστε να συμπίπτει με την παγανιστική γιορτή προς τιμήν του Ήλιου».
Έκανε μια παύση, χαμογελώντας πλατιά.
«Ακόμα
και
σήμερα
οι
περισσότεροι
εκκλησιαζόμενοι
παρακολουθούν τη Λειτουργία το πρωί της Κυριακής χωρίς να ξέρουν ότι

βρίσκονται εκεί εξαιτίας της εβδομαδιαίας αργίας προς τιμήν του
παγανιστικού θεού Ήλιου». * Το κεφάλι της Σοφί γύριζε από την
πληθώρα των εκπληκτικών αυτών αποκαλύψεων.
«Και όλα αυτά σχετίζονται με το Δισκοπότηρο;»
«Μάλιστα», είπε ο Τίμπινγκ.
«Θα ήθελα για λίγο την προσοχή σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας συγχώνευσης των θρησκειών ο Κωνσταντίνος ήθελε
οπωσδήποτε να ενισχύσει τη χριστιανική παράδοση, κι έτσι συγκάλεσε
την περίφημη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας».
Η Σοφί είχε ακούσει για αυτή, επειδή εκεί γεννήθηκε το Σύμβολο
της Πίστεως.
«Σε αυτή τη συγκέντρωση», συνέχισε ο Τίμπινγκ, «τέθηκαν σε
συζήτηση και σε ψηφοφορία πολλά ζητήματα του χριστιανισμού, όπως,
για παράδειγμα, η ημερομηνία της γιορτής του Πάσχα, ο ρόλος των
επισκόπων, η τέλεση των μυστηρίων και, φυσικά, η θεϊκή φύση του
Ιησού».
«Δε σας καταλαβαίνω... Η θεϊκή Του φύση;»
«Αγαπητή μου», ανακοίνωσε με έμφαση ο Βρετανός, «μέχρι εκείνη
τη στιγμή ο Ιησούς θεωρούνταν από τους οπαδούς Του ένας θνητός
προφήτης, ένας σπουδαίος και ισχυρός άνθρωπος φυσικά, αλλά
άνθρωπος. Θνητός».
«Δεν τον θεωρούσαν Υιό του Θεού;»
«Ακριβώς», είπε ο Τίμπινγκ.
«Η θεώρηση του Ιησού ως Υιού του Θεού προτάθηκε επίσημα και
ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας».

Στα λατινικά η ημέρα αυτή ονομαζόταν dies solis, που σημαίνει «ημέρα του
Ήλιου». Η ονομασία αυτή διατηρείται νοηματικά ακέραιη μέχρι σήμερα στις τευτονικές
γλώσσες (στα γερμανικά Sonntag, στα αγγλικά Sunday), ενώ στις λατινογενείς γλώσσες
κυριάρχησε ο όρος που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στίχος 10: «Κυριακή
ημέρα», δηλαδή ημέρα του Κυρίου (στα γαλλικά Dimanche, στα ιταλικά Domenica κτλ.).
(Σ.τ.Μ.)
*

«Μια στιγμή! Μου λέτε ότι η θεϊκή φύση του Χριστού ήταν
αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας;»
«Ναι, και μάλιστα σχετικά αμφίρροπης», πρόσθεσε ο Τίμπινγκ.
«Σε κάθε περίπτωση, η εδραίωση της θεϊκής φύσης του Χριστού
αποτελούσε ζήτημα καίριας σημασίας για την ενοποίηση της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας και για το νέο κέντρο εξουσίας, το Βατικανό.
Αναγορεύοντας και επίσημα τον Ιησού ʺΥιό του Θεούʺ ο Κωνσταντίνος
μετέτρεψε το Χριστό σε μια θεότητα που υπήρχε πέρα και πάνω από τον
κόσμο των ανθρώπων, μια οντότητα με αδιαμφισβήτητη εξουσία. Αυτό
όχι μόνο απέκλειε μελλοντικές αμφισβητήσεις του χριστιανισμού από
τους παγανιστές αλλά και άφηνε στους οπαδούς του Χριστού μόνο ένα
δρόμο για να εξιλεώνονται για τις πράξεις τους, μέσω της επίσημης ιερής
οδού, της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας».
Η κοπέλα κοίταξε εμβρόντητη τον Λάνγκντον, ο οποίος της
επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω με ένα διακριτικό νεύμα.
«Όλα έγιναν για την εξουσία», συνέχισε ο Τίμπινγκ. «Ο Χριστός ως
Μεσσίας ήταν απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία
εκκλησίας και κράτους. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η εκκλησία
κυριολεκτικά στέρησε τον Ιησού από τους αρχικούς οπαδούς Του,
εκμεταλλευόμενη το ουμανιστικό μήνυμα Του, καλύπτοντας το με τον
αδιαπέραστο μανδύα της θεϊκότητας και χρησιμοποιώντας το στη
συνέχεια προκειμένου να διευρύνει την εξουσία της. Έχω γράψει αρκετά
βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα».
«Να υποθέσω ότι οι θεοσεβούμενοι χριστιανοί σάς στέλνουν
καθημερινά επιστολές με διόλου χριστιανικά μηνύματα;»
«Για ποιο λόγο να το κάνουν;» τη ρώτησε ο Βρετανός ευγενής.
«Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μορφωμένοι χριστιανοί
γνωρίζουν την ιστορία της θρησκείας τους. Ο Ιησούς ήταν πράγματι μια
σπουδαία προσωπικότητα που άλλαξε τη ζωή των ανθρώπων. Οι
πολιτικές μηχανορραφίες του Κωνσταντίνου δεν μπορούν να μειώσουν
το μεγαλείο της ζωής του Χριστού. Κανείς δεν υποστηρίζει ότι αυτός ήταν
απατεώνας, ούτε αρνείται ότι έζησε σε αυτό τον κόσμο και ενέπνευσε
εκατομμύρια ανθρώπους, βελτιώνοντας τη ζωή τους. Το μόνο που
ισχυριζόμαστε είναι ότι ο Κωνσταντίνος εκμεταλλεύτηκε την τρομερή

επιρροή και τη μεγάλη σημασία του Χριστού και με τις ενέργειες του
διαμόρφωσε το χριστιανισμό όπως τον γνωρίζουμε σήμερα».
Η Σοφί έριξε μια ματιά στο βιβλίο τέχνης που βρισκόταν ανοιγμένο
μπροστά της, ανυπομονώντας να προχωρήσουν στο προκείμενο, ώστε να
δει τον πίνακα όπου ο Ντα Βίντσι αποτύπωσε το Άγιο Δισκοπότηρο.
«Η υπόθεση όμως παρουσιάζει ενδιαφέρον και για τον εξής λόγο»,
συνέχισε ο Τίμπινγκ, μιλώντας πιο γρήγορα τώρα.
«Επειδή ο Κωνσταντίνος ʺαναβάθμισεʺ τον Ιησού σχεδόν τέσσερις
αιώνες μετά το θάνατο Του, υπήρχαν ήδη χιλιάδες έγγραφα τα οποία
κατέγραφαν με λεπτομέρειες τη ζωή Του ως θνητού ανθρώπου.
Προκειμένου να ξαναγράψει την ιστορία ο Κωνσταντίνος ήξερε ότι
έπρεπε να κάνει μια τολμηρή κίνηση. Σε αυτό οφείλεται η πιο σημαντική
στιγμή στην ιστορία του χριστιανισμού».
Έκανε μια παύση και κοίταξε τη Σοφί στα μάτια.
«Ο Κωνσταντίνος παρήγγειλε και χρηματοδότησε μια νέα Βίβλο,
από την οποία θα παραλείπονταν όλα εκείνα τα ευαγγέλια που
μιλούσαν για τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του Χριστού, ενώ θα
εμπλουτιζόταν το υλικό εκείνων των ευαγγελίων που Τον παρουσίαζαν
ως θεό. Τα παλαιότερα ευαγγέλια κηρύχτηκαν παράνομα,
συγκεντρώθηκαν και κάηκαν».
«Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια...» πρόσθεσε ο Λάνγκντον.
«Όποιος επέλεγε τα απαγορευμένα ευαγγέλια αντί της εκδοχής του
Κωνσταντίνου θεωρούνταν αιρετικός. Η λέξη αυτή χρονολογείται από
εκείνη την περίοδο της ιστορίας. Η αρχαία ελληνική λέξη ʺαίρεσιςʺ
σημαίνει ʺεπιλογήʺ. Εκείνοι που ʺεπέλεξανʺ την αρχική εκδοχή της
ιστορίας του Χρίστου έγιναν οι πρώτοι αιρετικοί».
«Ευτυχώς για τους ιστορικούς», συμπλήρωσε ο Τίμπινγκ, «ορισμένα
από τα ευαγγέλια που επιχείρησε να εξαφανίσει από προσώπου Γης ο
Κωνσταντίνος κατόρθωσαν να διασωθούν. Τα Χειρόγραφα της Νεκράς
Θάλασσας ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1950 σε ένα σπήλαιο κοντά
στο Κουμράν, στην έρημο της Ιορδανίας. Και, φυσικά, έχουμε και τις
Κοπτικές Γραφές, που ανακαλύφθηκαν το 1945 στο Ναγκ Χαμαντί. Εκτός
του ότι καταγράφουν την πραγματική ιστορία του Δισκοπότηρου, τα

έγγραφα αυτά μιλάνε για το έργο του Χριστού με πολύ ανθρώπινους
όρους.
Φυσικά, το Βατικανό, πιστό στην παράδοση της παρα‐
πληροφόρησης, κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να εμποδίσει τη
δημοσιοποίηση αυτών των χειρογράφων. Και γιατί να μην το κάνει; Τα
έγγραφα αυτά φέρνουν στην επιφάνεια τις τερατώδεις ιστορικές
ανακρίβειες και τα κατασκευασμένα στοιχεία της εκκλησίας,
επιβεβαιώνοντας πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η σύγχρονη Βίβλος
συντάχτηκε από άτομα που λειτουργούσαν με συγκεκριμένη πολιτική
σκοπιμότητα: την εδραίωση της θεϊκότητας του ανθρώπου Ιησού Χριστού
και την εκμετάλλευση της επιρροής Του προκειμένου να επεκτείνουν τη
δική τους εξουσία».
«Κι όμως», αντέτεινε ο Λάνγκντον, «είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι η επιθυμία της σύγχρονης εκκλησίας να κρατήσει στην αφάνεια αυτά
τα έγγραφα πηγάζει από την ειλικρινή της πίστη στην επικρατούσα
εικόνα του Χριστού. Στο Βατικανό υπάρχουν βαθιά θρησκευόμενοι
άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτά τα έγγραφα που δε
συνάδουν με την ορθόδοξη άποψη δεν μπορεί παρά να αποτελούν
ψευδείς μαρτυρίες».
Ο Τίμπινγκ χαχάνισε καθώς έπαιρνε τη θέση του απέναντι από τη
Σοφί.
«Όπως βλέπετε, ο καθηγητής μας τρέφει πολύ μεγαλύτερη
συμπάθεια για το ιερατείο της Ρώμης απʹ ό,τι εγώ. Παρʹ όλα αυτά, έχει
δίκιο όταν υποστηρίζει ότι οι σύγχρονοι κληρικοί πιστεύουν πως τα
έγγραφα αυτά δίνουν ψεύτικες πληροφορίες. Αυτό είναι κατανοητό. Η
Βίβλος του Κωνσταντίνου αποτελεί την εδραιωμένη αλήθεια επί αιώνες.
Κανείς δεν είναι περισσότερο κατηχημένος από τον ίδιο τον κατηχητή».
«Αυτό που εννοεί», εξήγησε ο Λάνγκντον, «είναι ότι όλοι
λατρεύουμε τους θεούς των πατέρων μας».
«Αυτό που εννοώ», αντέτεινε ο Τίμπινγκ, «είναι ότι σχεδόν όλα όσα
μας δίδαξαν οι πατέρες μας σχετικά με το Χριστό είναι ψέματα. Όπως
ψεύτικες είναι και οι ιστορίες σχετικά με το Άγιο Δισκοπότηρο».
Η Σοφί μελέτησε ξανά τη φράση του Ντα Βίντσι στις σελίδες του
βιβλίου που βρισκόταν μπροστά της. Η τυφλή άγνοια μας παρασύρει σε

λάθος δρόμους. Ω άθλιοι θνητοί, ανοίξτε τα μάτια σας! Ο Βρετανός
άπλωσε το χέρι του στο βιβλίο και γύρισε τις σελίδες, σταματώντας
κάπου στο κέντρο.
«Τέλος, πριν σας δείξω τους πίνακες του Ντα Βίντσι όπου
αποτύπωσε το Άγιο Δισκοπότηρο, θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά σε
αυτό».
Άνοιξε το βιβλίο για να της δείξει ένα πολύχρωμο σχέδιο που
κάλυπτε και τις δύο σελίδες.
«Υποθέτω ότι αναγνωρίζετε τη νωπογραφία».
Δεν μπορεί, αστειεύεται! Η Σοφί είχε μπροστά της τη διασημότερη
νωπογραφία όλων των εποχών, το Μυστικό Δείπνο, το θρυλικό πίνακα
του Ντα Βίντσι που είχε φιλοτεχνηθεί για την Εκκλησία της Σάντα
Μαρία ντέλε Γκράτσιε, κοντά στο Μιλάνο.
Το έργο, που έφερε φανερά πάνω του τα σημάδια του χρόνου,
απεικόνιζε τον Ιησού και τους αποστόλους Του τη στιγμή που εκείνος
τους ανακοίνωνε πως ένας από αυτούς θα Τον πρόδινε.
«Την ξέρω αυτή τη νωπογραφία, ναι».
«Τότε, ίσως θα θέλατε να μου κάνετε τη χάρη να παίξουμε ένα
παιχνίδι. Κλείστε τα μάτια σας, αν έχετε την καλοσύνη».
Αν και δεν καταλάβαινε γιατί, η κοπέλα έκλεισε τα μάτια της.
«Σε ποιο σημείο στέκεται ο Ιησούς;» ρώτησε ο Τίμπινγκ.
«Στο κέντρο».
«Ωραία. Και τι είδους τροφή κόβουν και τρώνε ο Ιησούς με τους
αποστόλους Του;»
«Ψωμί». Προφανώς.
«Τέλεια. Και το ποτό;»
«Κρασί. Πίνουν κρασί».
«Εξαιρετικά. Και μια τελευταία ερώτηση: Πόσα ποτήρια υπάρχουν
πάνω στο τραπέζι;»

Η Σοφί δίστασε προς στιγμήν, καταλαβαίνοντας ότι η ερώτηση
ήταν παγίδα. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστήσας εδωκεν αυτοίς
λέγων πίετε έξ αυτόυ πάντες. *
«Ένα ποτήρι», είπε τελικά. Το Κύπελλο του Χριστού. Το Άγιο
Δισκοπότηρο.
«Ο Ιησούς πήρε στα χέρια του ένα ποτήρι κρασί και το έδωσε σε
όλους, όπως κάνουν και οι σύγχρονοι χριστιανοί στη μετάληψη».
Ο Τίμπινγκ αναστέναξε.
«Ανοίξτε τα μάτια σας». Το έκανε. Ο Βρετανός ευγενής
χαμογελούσε αυτάρεσκα. Η Σοφί κοίταξε τον πίνακα και έκπληκτη
διαπίστωσε ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στο τραπέζι είχαν από ένα ποτήρι
κρασί, συμπεριλαμβανομένου και του Χριστού. Δεκατρία ποτήρια.
Επιπλέον, αυτά τα ποτήρια ήταν μικρά και γυάλινα. Δεν υπήρχε κανένα
μεταλλικό κύπελλο στον πίνακα. Κανένα Άγιο Δισκοπότηρο. Μια λάμψη
φάνηκε στα μάτια του Τίμπινγκ.
«Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πως αυτό είναι κάπως παράξενο,
δεδομένου ότι τόσο η Βίβλος όσο και ο πασίγνωστος θρύλος του
Δισκοπότηρου υμνούν αυτή τη στιγμή, θεωρώντας ότι τότε έκανε την
εμφάνιση του το Άγιο Δισκοπότηρο. Κατά περίεργο τρόπο, ο Ντα Βίντσι
φαίνεται ότι ξέχασε να ζωγραφίσει το Κύπελλο του Χριστού».
«Οι ειδικοί σίγουρα το έχουν προσέξει αυτό...»
«Θα μένατε άφωνη αν μαθαίνατε πόσες ανορθόδοξες
λεπτομέρειες έχει συμπεριλάβει σε αυτό το έργο ο Λεονάρντο, τις οποίες
οι περισσότεροι μελετητές είτε δεν αντιλαμβάνονται είτε παριστάνουν
ότι δεν αντιλαμβάνονται. Η νωπογραφία αυτή, για να μιλήσουμε πιο
συγκεκριμένα, είναι το κλειδί για το όλο μυστήριο του Αγίου
Δισκοπότηρου. Ο Ντα Βίντσι το παρουσιάζει ανοιχτά μέσα από το
Μυστικό Δείπνο». Η Σοφί άρχισε να παρατηρεί πιο προσεκτικά τον
πίνακα. «Δηλαδή αυτό το έργο μάς λέει τι είναι στην πραγματικότητα το
Άγιο Δισκοπότηρο;»
«Όχι τι είναι», ψιθύρισε ο Τίμπινγκ.
Το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 26: 27, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση των Ο',
Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
*

«Μάλλον ποιος είναι. Το Άγιο Δισκοπότηρο δεν είναι αντικείμενο.
Για την ακρίβεια, είναι... άνθρωπος».
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Η ΣΟΦΙ ΕΜΕΙΝΕ να κοιτάζει τον Τίμπινγκ για αρκετή ώρα και
τελικά στράφηκε στον Λάνγκντον.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο είναι άνθρωπος;»
Εκείνος έγνεψε καταφατικά.
«Γυναίκα, για την ακρίβεια...»
Από την έκφραση του προσώπου της ο Ρόμπερτ κατάλαβε ότι ήδη
βρισκόταν σε απελπιστική σύγχυση. Θυμήθηκε ότι και ο ίδιος είχε
αντιδράσει με παρόμοιο τρόπο όταν είχε ακούσει για πρώτη φορά αυτή
την άποψη. Χρειάστηκε πρώτα να καταλάβει το συμβολισμό που
κρύβεται πίσω από το Δισκοπότηρο για να αντιληφθεί πόσο ξεκάθαρος
ήταν ο συσχετισμός με το θηλυκό στοιχείο.
Ο Τίμπινγκ προφανώς σκεφτόταν το ίδιο πράγμα.
«Ρόμπερτ, μήπως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να
διευκρινίσεις, ως μελετητής συμβόλων, ορισμένα σημεία;»
Πήγε σε ένα τραπεζάκι που βρισκόταν λίγο πιο πέρα, βρήκε ένα
φύλλο χαρτί και το ακούμπησε μπροστά στον Λάνγκντον. Εκείνος
έβγαλε ένα στιλό από την τσέπη του.
«Σοφί, έχεις υπόψη σου τα σύγχρονα σύμβολα για το αρσενικό και
το θηλυκό;» Σχεδίασε το γνωστό αρσενικό σύμβολο και το θηλυκό
σύμβολο
«Φυσικά», είπε εκείνη.
«Αυτά», είπε σιγανά, «δεν είναι τα αρχικά σύμβολα του αρσενικού
και του θηλυκού. Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν, λανθασμένα, ότι το

αρσενικό σύμβολο είναι ένας συνδυασμός λόγχης και ασπίδας, ενώ το
θηλυκό αναπαριστά έναν καθρέφτη, που, με τη σειρά του, συμβολίζει την
ομορφιά. Στην πραγματικότητα τα σύμβολα αυτά προήλθαν από τα
αρχαία αστρονομικά σύμβολα του πλανήτη‐θεού Άρη και του πλανήτη‐
θεάς Αφροδίτης και αποτελούν μετεξέλιξη τους. Τα αρχικά σύμβολα
ήταν πολύ πιο απλά».
Ο Ρόμπερτ σχεδίασε ένα ακόμα σύμβολο στο χαρτί. «Αυτό είναι το
αρχικό σύμβολο για το αρσενικό», της είπε.
«Ένας απλός φαλλός».
«Λιτό αλλά εύγλωττο», είπε η Σοφί.
«Τουλάχιστον όπως ήταν αρχικά», σχολίασε ο Τίμπινγκ.
Ο Λάνγκντον συνέχισε. «Το σύμβολο αυτό είναι επίσημα γνωστό ως
λεπίδα και αντιπροσωπεύει την επιθετικότητα και τον ανδρισμό. Για την
ακρίβεια, αυτό ακριβώς το φαλλικό σύμβολο χρησιμοποιείται ακόμα και
σήμερα στις σύγχρονες στρατιωτικές στολές ως διακριτικό αξιώματος». *
«Πράγματι!» Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε πλατιά. «Όσο περισσότερα
πέη έχεις στο μανίκι σου, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός σου. Τα αγόρια δεν
αλλάζουν ποτέ...»
Ο Αμερικανός έκανε ένα μορφασμό.
«Για να πάμε παρακάτω, το θηλυκό σύμβολο, όπως μπορείς να
υποθέσεις, είναι το ακριβώς ανάποδο».
Ζωγράφισε ένα ακόμα σύμβολο στη σελίδα.
«Αυτό ονομάζεται κύπελλο».
Η Σοφί ανάβλεψε απότομα, αιφνιδιασμένη.
Ο Λάνγκντον κατάλαβε ότι είχε κάνει το συνειρμό.
«Το κύπελλο», είπε, «μοιάζει με κούπα ή δοχείο και, το
σημαντικότερο, αναπαριστά το σχήμα της γυναικείας μήτρας. Το
σύμβολο αυτό ταυτίζεται με τη θηλυκότητα, τη γυναικεία φύση και τη
γονιμότητα».
Αυτό ισχύει για τον αμερικανικό στρατό. Στον ελληνικό τα διακριτικά
φοριούνται ανάποδα. (Σ.τ.Μ.)
*

Την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια.
«Σοφί, ο θρύλος μάς λέει ότι το Άγιο Δισκοπότηρο είναι ένα
κύπελλο, όμως αυτή η περιγραφή είναι στην πραγματικότητα μια
αλληγορία για να προστατευτεί η αληθινή φύση του Γκράαλ. Με άλλα
λόγια, ο θρύλος χρησιμοποιεί το κύπελλο μεταφορικά, για να αναφερθεί
σε κάτι άλλο, πολύ πιο σημαντικό».
«Σε μια γυναίκα», είπε η κοπέλα.
«Ακριβώς». Ο Ρόμπερτ της χαμογέλασε.
«Το Δισκοπότηρο είναι στην κυριολεξία το αρχαίο σύμβολο της
θηλυκότητας, συνεπώς το Άγιο δισκοπότηρο αντιπροσωπεύει το ιερό
θηλυκό, τη Μεγάλη Θεά, η οποία, φυσικά, έχει πλέον χαθεί, αφού
ουσιαστικά εξοντώθηκε από την εκκλησία. Η δύναμη του θηλυκού και η
ικανότητα του να δίνει ζωή ήταν κάποτε ιερές έννοιες, όμως στέκονταν
εμπόδιο στην ενίσχυση του ρόλου της εκκλησίας, που κυριαρχούνταν από
τους άντρες, κι έτσι το ιερό θηλυκό δαιμονοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε
ακάθαρτο. Η ανδροκρατούμενη κοινωνία, όχι ο Θεός, δημιούργησε το
μύθο του προπατορικού αμαρτήματος, σύμφωνα με τον οποίο η Εύα,
δαγκώνοντας το Μήλο της Γνώσης, προκάλεσε την έκπτωση του
ανθρώπινου γένους από τον Παράδεισο. Η γυναίκα, κάποτε ιερή δύναμη
ζωής, μετατράπηκε σε εχθρό των ανθρώπων».
«Να προσθέσω», παρενέβη ο Τίμπινγκ, «ότι αυτή η σύλληψη της
γυναίκας ως φορέα ζωής αποτέλεσε το θεμέλιο των αρχαίων θρησκειών.
Η γέννηση ενός παιδιού ήταν μια μυστικιστική, ιερή στιγμή. Δυστυχώς, η
χριστιανική φιλοσοφία αποφάσισε να σφετεριστεί τη δημιουργική
δύναμη του θηλυκού, αγνοώντας τη βιολογική αλήθεια και ανάγοντας
τον άντρα σε Δημιουργό. Η Γένεση μας λέει ότι η Εύα δημιουργήθηκε
από το πλευρό του Αδάμ. Η γυναίκα έγινε απλώς ένα κομμάτι του άντρα,
και μάλιστα αμαρτωλό. Η Γένεση ήταν η αρχή του τέλους για τη Μεγάλη
Θεά».
«Το Δισκοπότηρο», είπε ο Λάνγκντον, «αποτελεί ένα συμβολισμό
της χαμένης Μεγάλης Θεάς. Όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, οι
παλιές παγανιστικές θρησκείες δεν παραδόθηκαν αμαχητί. Οι θρύλοι
που περιγράφουν την αναζήτηση του χαμένου Δισκοπότηρου από
διάφορους ιππότες είναι στην πραγματικότητα αφηγήσεις των
απαγορευμένων προσπαθειών να ανακαλυφθεί το χαμένο ιερό θηλυκό.

Οι ιππότες που ισχυρίζονταν ότι έψαχναν για το ʺΚύπελλο του Χριστούʺ
χρησιμοποιούσαν έναν κώδικα που τους προστάτευε από μια εκκλησία η
οποία είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα τις γυναίκες, είχε εξαφανίσει από
προσώπου Γης τη Μεγάλη Θεά, έκαιγε τους άπιστους και απαγόρευε την
παγανιστική λατρεία του ιερού θηλυκού».
Η Σοφί κούνησε το κεφάλι της.
«Συγνώμη, όταν είπατε ότι το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν άνθρωπος,
νόμισα ότι εννοούσατε έναν κανονικό άνθρωπο...»
«Αυτό εννοούσαμε», είπε ο Ρόμπερτ.
«Και δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο», πετάχτηκε ο
Τίμπινγκ, παλεύοντας να σηκωθεί όρθιος μέσα στην έξαψη του.
«Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία κρατούσε ένα μυστικό τόσο
σημαντικό, ώστε, αν αποκαλυπτόταν, απειλούσε να πλήξει τα θεμέλια
του χριστιανισμού!»
Η κοπέλα δεν πίστευε στα αφτιά της.
«Και είναι γνωστή στην ιστορία αυτή η γυναίκα;»
«Αρκετά». Ο Βρετανός ευγενής έπιασε τις πατερίτσες του και
έγνεψε προς το βάθος του διαδρόμου.
«Αν είχατε την καλοσύνη να με ακολουθήσετε στο γραφείο μου, θα
ήταν τιμή μου να σας δείξω τον πίνακα στον οποίο την απαθανάτισε ο
Ντα Βίντσι».
Δύο δωμάτια πιο πέρα, στην κουζίνα, ο μπάτλερ Ρεμί
Λεγκαλουντέκ στεκόταν άφωνος μπροστά στην τηλεόραση. Σε όλα τα
δελτία ειδήσεων των καναλιών προβάλλονταν διαρκώς οι φωτογραφίες
ενός άντρα και μιας γυναίκας, των δυο απρόσμενων επισκεπτών στους
οποίους ο ίδιος πριν από λίγη ώρα είχε σερβίρει τσάι.

57
Ο ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΟΛΕ στεκόταν κοντά στο μπλόκο έξω από
την Τράπεζα της Ζυρίχης και αναρωτιόταν γιατί καθυστερούσε τόσο ο
Φασέ να εξασφαλίσει το ένταλμα έρευνας. Ήταν προφανές ότι η
τράπεζα κάτι τους έκρυβε. Ισχυρίζονταν ότι ο Λάνγκντον και η Νεβό
είχαν έρθει νωρίτερα αλλά τους είχαν διώξει επειδή δε γνώριζαν τον
αριθμό λογαριασμού. Τότε, γιατί δε μας αφήνουν να ρίξουμε μια ματιά;
Επιτέλους, το κινητό του Κολέ άρχισε να χτυπάει. Το τηλεφώνημα
προερχόταν από το κέντρο επιχειρήσεων που είχαν στήσει στο Λούβρο.
«Έχουμε το ένταλμα έρευνας ή ακόμα;» ρώτησε εκνευρισμένος.
«Ξέχνα την τράπεζα, υπαστυνόμε», του είπε ο πράκτορας που τον
είχε καλέσει.
«Μόλις λάβαμε μια σημαντική πληροφορία. Έχουμε την ακριβή
τοποθεσία της κρυψώνας του Λάνγκντον και της Νεβό».
Ο Κολέ κάθισε βαριά πάνω στο καπό του αυτοκινήτου του.
«Με δουλεύεις...»
«Έχω μια διεύθυνση στα προάστια. Κάπου κοντά στις Βερσαλίες».
«Το ξέρει ο αστυνόμος Φασέ;»
«Όχι ακόμα.
τηλεφώνημα».

Είναι

απασχολημένος

με

κάποιο

σημαντικό

«Ξεκινάω αμέσως. Πες του να μου τηλεφωνήσει το συντομότερο
δυνατόν».
Ο Κολέ σημείωσε τη διεύθυνση και χώθηκε γρήγορα στο
αυτοκίνητο του. Καθώς έφευγε σαν σφαίρα από την τράπεζα
συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει να ρωτήσει ποιος είχε δώσει στην
αστυνομία την πληροφορία για το μέρος όπου κρυβόταν ο Λάνγκντον.
Όχι ότι είχε σημασία... Έτσι του δινόταν μια ευκαιρία να εξιλεωθεί για τις
αβλεψίες του και για τις γκάφες που είχε κάνει νωρίτερα. Σε λίγη ώρα θα
έκανε τη σημαντικότερη σύλληψη της καριέρας του.
Ο Κολέ επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τα πέντε περιπολικά που
τον συνόδευαν.

«Άντρες, θα πλησιάσουμε χωρίς σειρήνες. Ο Λάνγκντον δεν πρέπει
να αντιληφθεί ότι τον έχουμε στο χέρι».
Σαράντα χιλιόμετρα μακριά ένα μαύρο Audi βγήκε από έναν
αγροτικό δρόμο και πάρκαρε ανάμεσα στις σκιές στην άκρη ενός αγρού.
Ο Σίλας κατέβηκε από το αυτοκίνητο και κοίταξε μέσα από τα κάγκελα
της σιδερένιας περίφραξης που περιέβαλλε το τεράστιο κτήμα που
απλωνόταν μπροστά του. Έστρεψε το βλέμμα του στη φεγγαρόφωτη
πλαγιά πάνω στην οποία βρισκόταν η έπαυλη. Το κτίριο διακρινόταν στο
βάθος. Τα φώτα του κάτω ορόφου ήταν όλα αναμμένα. Παράξενο για
αυτή την ώρα, σκέφτηκε ο Σίλας, χαμογελώντας. Οι πληροφορίες που
του είχε δώσει ο Δάσκαλος προφανώς ήταν σωστές. Δεν πρόκειται να
φύγω από αυτό το σπίτι χωρίς το σφηνόλιθο, ορκίστηκε. Δε θα
απογοητέψω ούτε τον επίσκοπο ούτε το Δάσκαλο.
Ο αλμπίνος βεβαιώθηκε ότι ο γεμιστήρας με τις δεκατρείς σφαίρες
ήταν σωστά τοποθετημένος στο πιστόλι του, το οποίο και πέρασε μέσα
από τα κάγκελα, αφήνοντας το να πέσει στο καλυμμένο με βρύα έδαφος
μέσα στο κτήμα. Ύστερα, αρπάζοντας γερά το πάνω μέρος της
περίφραξης, σκαρφάλωσε και πήδηξε από την εσωτερική πλευρά.
Αγνοώντας τον πόνο από το κιλικίο που φορούσε ακόμα γύρω από
το μηρό του, μάζεψε το όπλο του και πήρε να ανηφορίζει τον
καταπράσινο λόφο. Είχε αρκετό δρόμο μπροστά του.
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ΤΟ «ΓΡΑΦΕΙΟ» ΤΟΥ ΤΙΜΠΙΝΓΚ δεν έμοιαζε με κανένα από τα
γραφεία που είχε δει μέχρι τότε η Σοφί. Με εμβαδόν έξι ή εφτά φορές
μεγαλύτερο ακόμα και από τα πολυτελέστερα γραφεία, ο χώρος
εργασίας του ιππότη ήταν ένας αλλόκοτος συνδυασμός επιστημονικού
εργαστηρίου, αρχειοθήκης και σκεπαστού παζαριού. Φωτισμένο από
τρεις πολυελαίους που κρέμονταν από την οροφή, το αχανές δάπεδο από
πλακάκια ήταν γεμάτο τραπέζια εργασίας διάσπαρτα μέσα στο δωμάτιο
σαν μικρά νησιά στον ωκεανό. Όλα τους ήταν κυριολεκτικά θαμμένα
κάτω από βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, διάφορα τεχνουργήματα και έναν

απρόσμενα μεγάλο όγκο ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που περιλάμβανε
υπολογιστές, μηχανές προβολών, μικροσκόπια, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα και επίπεδους σαρωτές.
«Αυτή ήταν κανονικά η αίθουσα δεξιώσεων», τους εξήγησε ο
Βρετανός ευγενής με ντροπαλό ύφος τη στιγμή που έμπαινε στο δωμάτιο
σέρνοντας τα πόδια του.
«Δεν έχω συχνά την ευκαιρία να χορεύω».
Η Σοφί αισθανόταν ότι η βραδιά εξελισσόταν σε ένα ταξίδι στη
ζώνη του λυκόφωτος, σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν ήταν όπως το
περίμενε.
«Όλα αυτά σας χρειάζονται για την ερευνά σας;»
«Η ανακάλυψη της αλήθειας έγινε ο έρωτας της ζωής μου», είπε ο
Τίμπινγκ.
«Και το Γκράαλ είναι η αγαπημένη μου ερωμένη...»
Το Άγιο Δισκοπότηρο είναι μια γυναίκα, σκέφτηκε η κοπέλα, με το
μυαλό της σε πλήρη σύγχυση, καθώς στροβιλίζονταν σε αυτό αμέτρητες
αλληλένδετες σκέψεις που όμως έμοιαζαν να μην οδηγούν πουθενά.
«Είπατε ότι έχετε έναν πίνακα όπου απεικονίζεται αυτή η γυναίκα
που ισχυρίζεστε ότι είναι το Άγιο Δισκοπότηρο».
«Ναι, όμως δεν είμαι εγώ που ισχυρίζομαι ότι εκείνη είναι το
Δισκοπότηρο. Ο ίδιος ο Ιησούς διατύπωσε αυτό τον ισχυρισμό».
«Και ποιος είναι ο πίνακας;» ρώτησε η Σοφί, σαρώνοντας με το
βλέμμα τους τοίχους γύρω της.
«Χμμμ...» Ο οικοδεσπότης τους προσποιήθηκε ότι είχε ξεχάσει.
«Το Άγιο Δισκοπότηρο... Το Γκράαλ... Το Κύπελλο του Χριστού...»
Ξαφνικά έκανε απότομα μεταβολή και έδειξε τον απέναντι τοίχο.
Πάνω του κρεμόταν ένα αντίγραφο του Μυστικού δείπνου μήκους
δυόμισι μέτρων. Ήταν η ίδια ακριβώς εικόνα που κοιτούσε πριν από λίγο
η Σοφί.
«Ορίστε!» Η κοπέλα ήταν σίγουρη ότι κάτι δεν είχε καταλάβει.
«Αυτός είναι ο ίδιος πίνακας που μου δείξατε μόλις τώρα».

Της έκλεισε το μάτι πονηρά.
«Το ξέρω, όμως η μεγέθυνση είναι πολύ πιο αποκαλυπτική, δε
βρίσκετε;»
Η Σοφί στράφηκε στον Λάνγκντον για βοήθεια.
«Τα έχω χαμένα...»
Ο Αμερικανός χαμογέλασε.
«Τελικά αποδεικνύεται ότι το Άγιο Δισκοπότηρο όντως εμφανίζεται
στο Μυστικό Δείπνο. Ο Λεονάρντο το τοποθέτησε σε εξέχουσα θέση».
«Μισό λεπτό!» είπε εκείνη.
«Μου είπατε ότι το Άγιο Δισκοπότηρο είναι μια γυναίκα. Ο
Μυστικός Δείπνος απεικονίζει δεκατρείς άντρες».
«Αλήθεια;» είπε ο Τίμπινγκ ανασηκώνοντας τα φρύδια του.
«Για κοιτάξτε λίγο καλύτερα...» Αν και δεν καταλάβαινε το λόγο, η
Σοφί πλησίασε τον πίνακα για να παρατηρήσει προσεκτικά τις δεκατρείς
φιγούρες: τον Ιησού Χριστό στο κέντρο, τους έξι αποστόλους στα
αριστερά Του και τους έξι στα δεξιά Του.
«Είναι όλοι άντρες», αποφάνθηκε, καθώς η προσεκτική
παρατήρηση του πίνακα είχε επιβεβαιώσει αυτό που είχε πει από την
αρχή.
«Α, ναι;» έκανε ειρωνικά ο Τίμπινγκ.
«Και αυτή η φιγούρα που στέκεται σε εξέχουσα θέση εκ των δεξιών
του Κυρίου;»
Η κοπέλα εστίασε την προσοχή της σε αυτή τη φιγούρα,
μελετώντας τη προσεκτικά. Ενώ παρατηρούσε το πρόσωπο και το σώμα
αυτού του ατόμου, ένιωσε ένα κύμα κατάπληξης να την κατακλύζει. Είχε
μακριά κόκκινα κυματιστά μαλλιά, ντελικάτα χέρια σταυρωμένα
μπροστά της και μια υποψία στήθους. Ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία...
θηλυκό.
«Αυτή είναι γυναίκα!» αναφώνησε η Σοφί.
Ο οικοδεσπότης τους έβαλε τα γέλια.
«Οποία έκπληξις! Και, πιστέψτε με, δεν πρόκειται για λάθος.

Ο Λεονάρντο είχε μια μοναδική ικανότητα να αποτυπώνει τις
διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών».
Η Σοφί δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από τη γυναίκα που
στεκόταν δίπλα στο Χριστό. Ο Μυστικός Δείπνος υποτίθεται ότι
απεικονίζει δεκατρείς άντρες. Ποια είναι αυτή η γυναίκα; Παρότι η ίδια
είχε δει αυτή την κλασική εικόνα πολλές φορές, δεν είχε παρατηρήσει
ποτέ την ολοφάνερη ανακολουθία.
«Κανείς δεν το παρατηρεί ποτέ», είπε ο Τίμπινγκ.
«Οι προκαθορισμένες αντιλήψεις που έχουμε για αυτή τη σκηνή
είναι τόσο ισχυρές, ώστε το μυαλό μας αρνείται να καταγράψει την
παραφωνία και αγνοεί την εικόνα που του στέλνουν τα μάτια».
«Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως σκότωμα», πρόσθεσε ο
Λάνγκντον.
«Ο εγκέφαλος παίζει τέτοια παιχνίδια καμιά φορά όταν βρίσκεται
αντιμέτωπος με ισχυρά σύμβολα».
«Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ίσως να μην παρατηρήσατε αυτή
τη γυναίκα», είπε ο Βρετανός, «είναι ότι πολλές από τις φωτογραφίες του
πίνακα που έχουν τυπωθεί στα διάφορα λευκώματα τραβήχτηκαν πριν
από το 1954, οπότε οι λεπτομέρειες παρέμεναν ακόμα κρυμμένες κάτω
από στρώματα βρομιάς αλλά και χρώματος που είχε χρησιμοποιηθεί στις
αποτυχημένες προσπάθειες αποκατάστασης του κατά τη διάρκεια του
δέκατου όγδοου αιώνα. Τώρα, επιτέλους, η νωπογραφία έχει καθαριστεί,
κι έτσι φαίνονται τα αρχικά χρώματα που είχε χρησιμοποιήσει ο Ντα
Βίντσι».
Με μια θεατρική κίνηση, άπλωσε το χέρι του προς το αντίγραφο του
έργου.
«Et voila!»
Η Σοφί πλησίασε περισσότερο τον πίνακα. Η γυναίκα στα δεξιά του
Ιησού ήταν νέα και ευσεβής στην όψη, με πρόσωπο σεμνό, πανέμορφα
κόκκινα μαλλιά και χέρια σταυρωμένα γαλήνια μπροστά της. Αυτή είναι
η γυναίκα που θα μπορούσε να προκαλέσει την καταστροφή της
εκκλησίας;
«Ποια είναι;» ρώτησε η κοπέλα.

«Αυτή, αγαπητή μου», απάντησε ο Τίμπινγκ, «είναι η Μαρία η
Μαγδαληνή».
Η Σοφί στράφηκε απότομα.
«Η πόρνη;»
Ο οικοδεσπότης τους πήρε μια κοφτή ανάσα, λες και η λέξη που
είχε χρησιμοποιήσει η νεαρή πράκτορας αποτελούσε προσωπική
προσβολή.
«Η Μαγδαληνή δεν είχε καμία σχέση με το αρχαιότερο επάγγελμα
στον κόσμο. Αυτή η ατυχής παρανόηση είναι αποτέλεσμα της
εκστρατείας σπίλωσης του ονόματος της από την εκκλησία στα πρώτα
χρόνια της δημιουργίας της. Έπρεπε οπωσδήποτε να δυσφημίσει τη
Μαρία τη Μαγδαληνή προκειμένου να συγκαλύψει το επικίνδυνο
μυστικό της, το ρόλο της ως του Αγίου Δισκοπότηρου».
«Το ρόλο της;»
«Όπως ανέφερα νωρίτερα», διευκρίνισε ο Τίμπινγκ, «η εκκλησία
στα πρώτα χρόνια της εξάπλωσης του χριστιανισμού έπρεπε να πείσει με
κάθε τρόπο τον κόσμο ότι ο θνητός προφήτης Ιησούς ήταν θεϊκό ον. Για
το λόγο αυτό οποιοδήποτε ευαγγέλιο περιέγραφε ανθρώπινες πτυχές της
ζωής του Ιησού έπρεπε να παραλειφθεί από τη νέα εκδοχή της Βίβλου.
Δυστυχώς για τους πρώτους συντάκτες, μια ιδιαίτερα προβληματική
ανθρώπινη πτυχή επέμενε να εμφανίζεται συστηματικά στα ευαγγέλια...
Η Μαρία η Μαγδαληνή».
Έκανε παύση.
«Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, ο γάμος της με τον Ιησού
Χριστό».
«Συγνώμη, τι ήταν αυτό που είπατε;»
Η Σοφί έστρεψε το βλέμμα της στον Λάνγκντον και ύστερα ξανά
στον Τίμπινγκ.
«Αποτελεί ιστορικά καταγεγραμμένο γεγονός», είπε ο Βρετανός,
«και ο Ντα Βίντσι οπωσδήποτε το γνώριζε. Ο Μυστικός Δείπνος
ουσιαστικά διατυμπανίζει το γεγονός ότι ο Ιησούς και η Μαγδαληνή ήταν
ζευγάρι».
Η Σοφί κοίταξε ξανά τη νωπογραφία.

«Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς και η Μαγδαληνή είναι ντυμένοι σαν να
αποτελούν ο ένας το είδωλο του άλλου», συνέχισε ο Τίμπινγκ, δείχνοντας
τις δύο φιγούρες στο κέντρο της νωπογραφίας. Η κοπέλα είχε μείνει
άφωνη. Πράγματι, τα ρούχα τους είχαν συμπληρωματικά χρώματα. Ο
Ιησούς φορούσε κόκκινο χιτώνα και μπλε μανδύα, η Μαρία η Μαγδαληνή
μπλε χιτώνα και κόκκινο μανδύα. Γιν και γιανγκ.
«Και, για να περάσουμε σε πιο παράδοξες λεπτομέρειες», συνέχισε
ο φανατικός μελετητής της ιστορίας του Δισκοπότηρου, «προσέξτε πώς ο
Ιησούς και η νύφη Του μοιάζουν να έχουν ενωμένες τις λεκάνες και να
γέρνουν τον κορμό τους ελαφρώς προς αντίθετες κατευθύνσεις, για να
τονιστεί ο κενός χώρος ανάμεσα τους».
Πριν ακόμα της δείξει ο Τίμπινγκ τι εννοούσε, η Σοφί το είχε δει...
Στο κέντρο του πίνακα, ανάμεσα στις δυο φιγούρες, σχηματιζόταν,
πέρα από κάθε αμφιβολία ένα σχήμα V. Επρόκειτο για το σύμβολο που
είχε ζωγραφίσει νωρίτερα ο Λάνγκντον και το οποίο αναφερόταν στο
Δισκοπότηρο και στη γυναικεία μήτρα.
«Τέλος», είπε ο Βρετανός ευγενής, «αν δείτε τον Ιησού και τη
Μαγδαληνή ως συστατικά στοιχεία της σύνθεσης του πίνακα και όχι ως
ανθρώπους, θα διαπιστώσετε ότι σχηματίζουν και ένα άλλο ευδιάκριτο
σχήμα».
Έκανε παύση.
«Ένα γράμμα της αλφαβήτου».
Η Σοφί το αντιλήφθηκε αμέσως. Το γράμμα δεν ήταν απλώς
ευδιάκριτο... Ξαφνικά ήταν το μόνο πράγμα που μπορούσε να δει... Στο
κέντρο του πίνακα, απόλυτα κυρίαρχο, ήταν σχηματισμένο, πέρα από
κάθε αμφιβολία, το περίγραμμα ενός τεράστιου άψογου Μ.
«Υπερβολικά τέλειο για να αποτελεί σύμπτωση, δε συμφωνείτε;»
ρώτησε ο Τίμπινγκ.
Η κοπέλα είχε μείνει κατάπληκτη.
«Τι σκοπό εξυπηρετεί;» Ο Βρετανός ανασήκωσε τους ώμους του.
«Οι διάφοροι συνωμοσιολόγοι θα σας πουν ότι είναι το αρχικό
γράμμα της λέξης matrimonio, που σημαίνει ʺγάμοςʺ στα ιταλικά, ή του
ονόματος της Μαρίας της Μαγδαληνής. Για να είμαι ειλικρινής, κανείς δε

γνωρίζει με βεβαιότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κρυμμένο Μ δε
βρέθηκε εκεί τυχαία. Αμέτρητα έργα που σχετίζονται με το Δισκοπότηρο
περιέχουν συγκαλυμμένο το γράμμα Μ, είτε με τη μορφή υδατογραφίας
είτε ως μέρος του προσχεδίου του πίνακα είτε αφομοιωμένο στη δομική
σύνθεσή του. Το πιο κραυγαλέο Μ, φυσικά, είναι χαραγμένο στον Ιερό
Βωμό της Εκκλησίας της Παρθένου των Παρισίων στο Λονδίνο, η οποία
σχεδιάστηκε από τον πρώην Μεγάλο Μάγιστρο του Κοινού της Σιών, τον
Ζαν Κοκτό».
Η Σοφί ζύγισε τις πληροφορίες.
«Παραδέχομαι ότι τα κρυμμένα Μ αποτελούν ενδιαφέροντα
στοιχεία, αν και υποθέτω ότι κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αποδεικνύουν το
γάμο του Ιησού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή».
«Όχι, όχι», είπε ο Τίμπινγκ, κατευθυνόμενος προς ένα διπλανό
τραπέζι φορτωμένο με βιβλία.
«Όπως ανέφερα και προηγουμένως, ο γάμος του Ιησού με τη
Μαγδαληνή αποτελεί ιστορικά καταγεγραμμένο γεγονός».
Άρχισε να ψάχνει στις στοίβες με τα βιβλία.
«Εκτός αυτού, είναι πολύ πιο λογική η εικόνα του Ιησού
παντρεμένου από τη βιβλική θεώρηση του Ιησού ως εργένη».
«Γιατί;» ρώτησε η Σοφί.
«Επειδή ο Ιησούς ήταν Ιουδαίος», είπε ο Λάνγκντον,
αναλαμβάνοντας να της εξηγήσει όση ώρα ο Τίμπινγκ θα έψαχνε στα
βιβλία του, «και οι κοινωνικοί κανόνες εκείνης της εποχής δεν επέτρεπαν
σε έναν Ιουδαίο άντρα να παραμείνει άγαμος. Σύμφωνα με τα ιουδαϊκά
έθιμα, η αγαμία ήταν καταδικαστέα, γιʹ αυτό και η υποχρέωση κάθε
Ιουδαίου πατέρα ήταν να βρει μια κατάλληλη σύζυγο για το γιο του. Αν ο
Ιησούς δεν ήταν παντρεμένος, τουλάχιστον ένα από τα ευαγγέλια της
Βίβλου θα το ανέφερε, δίνοντας κάποια εξήγηση για αυτή την αφύσικη
κατάσταση της αγαμίας». Ο Τίμπινγκ εντόπισε ένα πελώριο βιβλίο και το
τράβηξε προς το μέρος του πάνω στο τραπέζι. Η δερματόδετη έκδοση είχε
τεράστιο μέγεθος και θύμιζε περισσότερο γιγάντιο άτλαντα. Στο
εξώφυλλο ήταν τυπωμένος ο τίτλος: Τα Γνωστικά Ευαγγέλια. Ο
Βρετανός ιππότης γύρισε με κόπο το εξώφυλλο και ο Λάνγκντον με τη
Σοφί πήγαν κοντά του. Η κοπέλα διαπίστωσε ότι το βιβλίο περιείχε

φωτογραφίες που έμοιαζαν με μεγεθυσμένα αποσπάσματα αρχαίων
εγγράφων: φθαρμένων πάπυρων με χειρόγραφο κείμενο. Δεν
αναγνώρισε την αρχαία γλώσσα, όμως στις αντικρινές σελίδες υπήρχε η
μετάφραση.
«Αυτές είναι φωτοτυπίες των Χειρογράφων του Ναγκ Χαμαντί και
της Νεκράς Θάλασσας που ανέφερα νωρίτερα», είπε ο Τίμπινγκ.
«Τα παλαιότερα χριστιανικά αρχεία που έχουμε στη διάθεση μας...
Το πρόβλημα είναι ότι δε συμφωνούν με τα ευαγγέλια της Βίβλου».
Γύρισε μερικές
παράγραφο.

σελίδες

και
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«Το ευαγγέλιο του Φιλίππου είναι πάντοτε μια καλή αφετηρία».
Η Σοφί διάβασε το απόσπασμα:
Και σύντροφος του Σωτήρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Χριστός
την αγαπούσε περισσότερο από όλους τους αποστόλους και συχνά τη
φιλούσε στο στόμα. Οι υπόλοιποι θίγονταν από αυτό και εξέφραζαν την
αποδοκιμασία τους. Του έλεγαν: «Γιατί την αγαπάς περισσότερο από
όλους εμάς;»
Οι λέξεις την εξέπληξαν, όμως δεν οδηγούσαν σε κάποιο
αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα.
«Δεν αναφέρει τίποτα για γάμο».
«Απεναντίας...» Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε και διέτρεξε με το δάχτυλο
του την πρώτη γραμμή.
«Όπως θα σας διαβεβαιώσει οποιοσδήποτε μελετητής της
αραμαϊκής, η λέξη ʺσύντροφοςʺ εκείνη την εποχή στην πραγματικότητα
σήμαινε ʺσύζυγοςʺ».
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά.
Η κοπέλα διάβασε ξανά την πρώτη γραμμή. Και σύντροφος του
Σωτήρα είναι η Μαρία η Μαγδαληνή.
Ο Τίμπινγκ ξεφύλλισε στα γρήγορα το βιβλίο, επισημαίνοντας
αρκετές ακόμα παραγράφους οι οποίες, προς μεγάλη έκπληξη της Σοφί,
άφηναν σαφώς να εννοηθεί ότι η Μαγδαληνή και ο Ιησούς είχαν ερωτική
σχέση.

Διαβάζοντας τα αποσπάσματα η Σοφί θυμήθηκε έναν ιερέα που
είχε χτυπήσει οργισμένος την πόρτα του παππού της όταν εκείνη ήταν
ακόμα μαθήτρια.
«Εδώ είναι το σπίτι του Ζακ Σονιέρ;» είχε ρωτήσει αυστηρά,
αγριοκοιτάζοντας το μικρό κορίτσι που είχε πάει να ανοίξει την πόρτα.
«Θέλω να του μιλήσω για αυτό το άρθρο που έγραψε».
Ο ιερέας κρατούσε ψηλά μια εφημερίδα. Η Σοφί φώναξε τον
παππού της και οι δύο άντρες εξαφανίστηκαν στο γραφείο του και
έκλεισαν την πόρτα πίσω τους.
Ο παππους μου έγραψε κάτι στην εφημερίδα; Έτρεξε αμέσως στην
κουζίνα και έψαξε στις σελίδες της πρωινής εφημερίδας. Βρήκε το άρθρο
και το διάβασε. Το κοριτσάκι δεν καταλάβαινε όλα όσα γράφονταν, όμως
φαινόταν ότι η γαλλική κυβέρνηση, κάτω από την πίεση ορισμένων
ιερέων, είχε συμφωνήσει να απαγορευτεί η προβολή μιας αμερικανικής
ταινίας με τίτλο ο Τελευταίος Πειρασμός * που παρουσίαζε τον Ιησού να
κάνει σεξ με μια γυναίκα που την έλεγαν Μαρία Μαγδαληνή.
Στο άρθρο του ο παππούς της υποστήριζε ότι η εκκλησία φερόταν
αλαζονικά και ότι είχε άδικο που αντιδρούσε στην προβολή της ταινίας.
Καθόλου παράξενο που θύμωσε ο ιερέας, σκέφτηκε η Σοφί.
«Πρόκειται για πορνογραφία! Ιεροσυλία!» ούρλιαζε ο ιερέαςτην ώρα
που έβγαινε από το γραφείο και κατευθυνόταν έξαλλος προς την
εξώπορτα.
«Πώς είναι δυνατόν να εγκρίνετε αυτά τα πράγματα! Ο Αμερικανός
Μάρτιν Σκορσέζε είναι ένας βλάσφημος, και η εκκλησία δε θα του
επιτρέψει να βρει ανταπόκριση στη Γαλλία!»
Ο ιερέας έφυγε χτυπώντας με δύναμη την πόρτα.
Όταν ο παππούς της ήρθε στην κουζίνα, είδε τη Σοφί με την
εφημερίδα στα χέρια και κατσούφιασε.
«Είσαι γρήγορη!»
Πρόκειται για την ταινία που σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορσέζε το 1988, το
σενάριο της οποίας βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.
(Σ.τ.Μ.)
*

«Νομίζεις ότι ο Χριστός είχε φιλενάδα;» τον ρώτησε.
«Όχι, καλή μου, αυτό που είπα είναι ότι δε θα πρέπει να
επιτρέπεται στην εκκλησία να μας λέει ποιες απόψεις μπορούμε ή δεν
μπορούμε να έχουμε».
«Είχε φιλενάδα ο Ιησούς;»
Ο παππούς της παρέμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα.
«Θα ήταν τόσο κακό αν είχε;»
Η Σοφί το σκέφτηκε και τελικά ανασήκωσε τους ώμους της
αδιάφορα.
«Εμένα δε θα με πείραζε».
Ο σερ Λι Τίμπινγκ συνέχιζε να μιλάει.
«Δεν προτίθεμαι να σας κουράσω δείχνοντας σας τις αμέτρητες
αναφορές στην ένωση του Ιησού με τη Μαγδαληνή. Αυτό το ζήτημα έχει
μελετηθεί εξαντλητικά από τους σύγχρονους ιστορικούς. Θα ήθελα όμως
να επισημάνω το εξής». Έδειξε ένα άλλο απόσπασμα.
«Αυτό είναι από το ευαγγέλιο της Μαρίας της Μαγδαληνής».
Η Σοφί δεν ήξερε ότι υπήρχε ευαγγέλιο γραμμένο από τη
Μαγδαληνή.
Διάβασε το κείμενο.
Και ο Πέτρος είπε:
«Μίλησε πράγματι ο Σωτήρας με μια γυναίκα χωρίς να το
γνωρίζουμε; Πρέπει να αλλάξουμε όλοι πορεία και να ακούμε εκείνη;
Την προτίμησε από εμάς;»
Και ο Λευί απάντησε:
«Πέτρο, ανέκαθεν ήσουν οξύθυμος. Τώρα βλέπω ότι αντιμετωπίζεις
τη γυναίκα ως εχθρό. Αν ο Σωτήρας την έκρινε άξια, ποιος είσαι εσύ για
να την απορρίψεις; Σίγουρα ο Σωτήρας τη γνωρίζει πολύ καλά. Για το
λόγο αυτό την αγαπούσε περισσότερο από εμάς».
«Η γυναίκα στην οποία αναφέρονται», εξήγησε ο Τίμπινγκ, «είναι η
Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Πέτρος τη ζήλευε».
«Επειδή ο Ιησούς προτιμούσε τη Μαρία;»

«Όχι μόνο γιʹ αυτό. Διακυβεύονταν πολύ σημαντικότερα πράγματα
από την απλή προτίμηση του Ιησού. Σε αυτό το σημείο των ευαγγελίων ο
Χριστός υποψιάζεται ότι σύντομα θα συλληφθεί και θα σταυρωθεί. Για το
λόγο αυτό δίνει οδηγίες στη Μαρία τη Μαγδαληνή να συνεχίσει το έργο
του όταν αυτός δε θα βρίσκεται πλέον μαζί τους. Το αποτέλεσμα είναι ο
Πέτρος να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του επειδή καλείται να παίξει
δεύτερο ρόλο, ενώ πρωταγωνίστρια είναι μια γυναίκα. Θα τολμούσα να
πω ότι ο Πέτρος ήταν λίγο σεξιστής».
Η Σοφί προσπαθούσε να παρακολουθήσει τα όσα λέγονταν.
«Μιλάμε για τον άγιο Πέτρο, το βράχο πάνω στον οποίο ο Ιησούς
οικοδόμησε την εκκλησία του...»
«Ακριβώς, με μια μικρή διαφορά. Σύμφωνα με αυτά τα παλαιότερα
ευαγγέλια, στα οποία δεν έγιναν επεμβάσεις, δεν ήταν ο Πέτρος εκείνος
στον οποίο έδωσε οδηγίες ο Ιησούς για να θεμελιώσει τη χριστιανική
εκκλησία, αλλά η Μαρία η Μαγδαληνή.
Η κοπέλα τον κοίταξε απορημένη.
«Υποστηρίζετε, δηλαδή,
εκκλησίας ήταν μια γυναίκα;»

ότι

ο
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«Αυτό ήταν το σχέδιο. Ο Ιησούς ήταν ο πρώτος φεμινιστής. Σκοπός
του ήταν να εναποθέσει το μέλλον της εκκλησίας του στα χέρια της
Μαρίας της Μαγδαληνής».
«Και ο Πέτρος δεν ήταν καθόλου σύμφωνος με αυτό», είπε ο
Λάνγκντον, τεντώνοντας το δάχτυλο του προς το Μυστικό Δείπνο. «Να ο
Πέτρος, εδώ. Βλέπεις ότι ο Ντα Βίντσι γνώριζε πολύ καλά πώς
αισθανόταν αυτός απέναντι στη Μαρία τη Μαγδαληνή». Για μία ακόμα
φορά η Σοφί είχε μείνει άφωνη. Στον πίνακα ο Πέτρος έγερνε απειλητικά
προς τη γυναίκα, κατεβάζοντας την κόψη του χεριού του στο λαιμό της.
Επρόκειτο για την ίδια σχεδόν απειλητική χειρονομία που είχε
ζωγραφίσει ο Ντα Βίντσι και στη Μαντόνα των Βράχων.
«Μία ακόμα λεπτομέρεια», είπε ο Ρόμπερτ, δείχνοντας τώρα την
ομάδα των αποστόλων κοντά στον Πέτρο.
«Κάπως τρομακτικό, δε συμφωνείς;» Η κοπέλα κοίταξε πιο
προσεκτικά και διέκρινε ένα χέρι να αναδύεται μέσα από το πλήθος των
αποστόλων.

«Τι είναι αυτό που κρατάει... Εγχειρίδιο;»
«Ναι. Το πιο παράξενο είναι ότι, αν μετρήσεις τα άνω άκρα, θα δεις
ότι αυτό το χέρι δεν ανήκει σε... κανέναν. Είναι ασώματο. Ανώνυμο».
Η Σοφί δυσκολευόταν να απορροφήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.
«Λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω πώς όλα αυτά οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι η Μαρία η Μαγδαληνή είναι το Άγιο Δισκοπότηρο».
«Αχά!» αναφώνησε ξανά ο Τίμπινγκ.
«Εδώ είναι όλο το ζουμί!» Γύρισε ξανά προς το τραπέζι, τράβηξε ένα
μεγάλο σχεδιάγραμμα και το άπλωσε μπροστά της. Ήταν ένα
λεπτομερές γενεαλογικό δέντρο.
«Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η Μαρία η Μαγδαληνή, εκτός
από το δεξί χέρι του Χριστού, ήταν ήδη μια πανίσχυρη γυναίκα». Η νεαρή
κρυπτογράφος διέκρινε τώρα τον τίτλο του γενεαλογικού δέντρου.
Η ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
«Η Μαρία η Μαγδαληνή βρίσκεται εδώ», ανακοίνωσε ο Βρετανός
ιππότης δείχνοντας ένα σημείο κοντά στην κορυφή του γενεαλογικού
δέντρου.
Η Σοφί αιφνιδιάστηκε.
«Ήταν μέλος του οίκου του Βενιαμίν;»
«Ακριβώς», είπε ο Τίμπινγκ.
«Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν από βασιλική γενιά».
«Μα... είχα την εντύπωση ότι η Μαγδαληνή ήταν φτωχή».
Ο Βρετανός έγνεψε αρνητικά.
«Η Μαγδαληνή παρουσιάστηκε εκ των υστέρων ως πόρνη
προκειμένου να εξαφανιστούν οι αποδείξεις των ισχυρών οικογενειακών
δεσμών της».
Η Σοφί γύρισε ξανά προς τον Λάνγκντον, ο οποίος και πάλι της
έγνεψε καταφατικά.
Έστρεψε την προσοχή της στον Τίμπινγκ.
«Μα τι την ένοιαζε την εκκλησία αν η Μαγδαληνή είχε βασιλικό
αίμα στις φλέβες της;»

Ο Βρετανός ιππότης χαμογέλασε.
«Αγαπητό μου παιδί, η εκκλησία δεν προβληματιζόταν τόσο για το
βασιλικό αίμα της Μαρίας της Μαγδαληνής όσο για το γεγονός ότι
διατηρούσε σχέσεις με το Χριστό, ο οποίος καταγόταν επίσης από
βασιλική γενιά. Όπως γνωρίζεις, το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέει
ότι ο Ιησούς ανήκε στον οίκο του Δαβίδ. Ήταν απόγονος του Σολομώντα,
του βασιλιά των Ιουδαίων. Παίρνοντας για σύζυγο Του μια γυναίκα από
τον οίκο του Βενιαμίν ο Ιησούς συνένωσε δυο βασιλικές οικογένειες,
δημιουργώντας μια ισχυρή πολιτική συμμαχία, η οποία θα μπορούσε να
διεκδικήσει τα δικαιώματα της στο θρόνο, συνεχίζοντας έτσι τη βασιλική
διαδοχή όπως αυτή είχε ξεκινήσει με τον Σολομώντα».
Η Σοφί διαισθανόταν τώρα ότι ο οικοδεσπότης τους προχωρούσε
επιτέλους σε αυτό στο οποίο ήθελε να καταλήξει.
Ο Τίμπινγκ έδειχνε ενθουσιασμένος.
«Ο θρύλος του Αγίου Δισκοπότηρου είναι στην πραγματικότητα
ένας θρύλος γύρω από το βασιλικό αίμα. Όταν γίνεται λόγος για ʺτο
κύπελλο στο οποίο φυλάχτηκε το αίμα του Χριστούʺ στην ουσία γίνεται
αναφορά στη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη μήτρα χάρη στην οποία
συνεχίστηκε η βασιλική γενιά του Ιησού».
Η Σοφί μπορούσε να ακούσει τα λόγια αυτά να αντηχούν για
πολλή ώρα στο μυαλό της μετά την ανακοίνωση της είδησης από τον
Τίμπινγκ, ωστόσο αδυνατούσε να συλλάβει το νόημα τους. Η Μαρία η
Μαγδαληνή συνέχισε τη βασιλική γενιά του Ιησού Χριστού;
«Μα... πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η γενιά του Ιησού, εκτός...»
Η φράση της έμεινε στη μέση. Γύρισε και κοίταξε τον Λάνγκντον.
Εκείνος της χαμογέλασε αχνά.
«Εκτός αν απέκτησαν παιδί».
Η Σοφί έμεινε ακίνητη, κεραυνοβολημένη.
«Ιδού, λοιπόν», είπε με στόμφο ο Τίμπινγκ, «η μεγαλύτερη
συγκάλυψη στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλώς
παντρεμένος, είχε γίνει και πατέρας. Αγαπητή μου, η Μαρία η
Μαγδαληνή ήταν το Άγιο Σκεύος. Ήταν το ιερό κύπελλο στο οποίο

συγκεντρώθηκε το βασιλικό αίμα του Ιησού Χρίστου. Ήταν η μήτρα που
συνέχισε τη γενιά, η άμπελος που έδωσε τον ιερό καρπό!»
Η κοπέλα ένιωσε τις τρίχες της να σηκώνονται.
«Μα πώς είναι δυνατόν ένα τόσο μεγάλο μυστικό να παραμείνει
κρυμμένο επί τόσους αιώνες;»
«Ουρανοί!» αναφώνησε ο Βρετανός ιππότης.
«Το μυστικό κάθε άλλο παρά έμεινε κρυμμένο Η βασιλική γενιά
του Ιησού αποτέλεσε την πηγή του μεγαλυτέρου θρύλου όλων των
εποχών: του Αγίου Δισκοπότηρου. Η ιστορία της Μαγδαληνής
μεταδίδεται από γενιά σε γενιά εδώ και αιώνες, μέσα από όλων των
ειδών τις μεταφορές και τους συμβολισμούς. Η αλήθεια της υπάρχει
παντού, αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά για να τη δεις».
«Και τα έγγραφα Sangreal;» ρώτησε η Σοφί.
«Υποτίθεται ότι περιέχουν τις αποδείξεις πως η βασιλική γενιά του
Ιησού συνεχίστηκε;»
«Ακριβώς». «Άρα ολόκληρος ο μύθος του Αγίου Δισκοπότηρου
αναφέρεται στο βασιλικό αίμα;»
«Κατά κυριολεξία, ναι», είπε ο Τίμπινγκ.
«Η λέξη Sangreal προέρχεται από τη φράση San Greal, δηλαδή ʺΆγιο
Δισκοπότηροʺ. Όμως στην αρχαία μορφή της αυτή χωριζόταν σε ένα
διαφορετικό σημείο». Ο Βρετανός έγραψε κάτι σε ένα φύλλο χαρτιού και
της το έδωσε.
Η Σοφί διάβασε αυτό που της είχε γράψει. Sang Real
Η κοπέλα έκανε αυτόματα τη μετάφραση.
Sang Real στην κυριολεξία σήμαινε «βασιλικό αίμα».
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Ο ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ υποδοχής των κεντρικών
γραφείων του Opus Dei στη λεωφόρο Λέξινγκτον της Νέας Υόρκης

αιφνιδιάστηκε ακούγοντας τη φωνή του επισκόπου Αρινθαρόζα στη
γραμμή.
«Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε».
«Υπάρχει κάποιο μήνυμα για μένα;» ρώτησε επιτακτικά ο
επίσκοπος, με φωνή ασυνήθιστα ταραγμένη.
«Μάλιστα, Θεοφιλέστατε. Χαίρομαι που τηλεφωνήσατε. Δεν
μπορούσα να σας βρω στο διαμέρισμα σας. Είχατε ένα επείγον
τηλεφώνημα πριν από περίπου μισή ώρα».
«Ναι;» Ακούστηκε ανακουφισμένος από την είδηση.
«Άφησαν κάποιο όνομα;»
«Όχι, Θεοφιλέστατε, μόνο έναν αριθμό».
Ο τηλεφωνητής του είπε το νούμερο.
«Κωδικός τριάντα τρία; Είναι της Γαλλίας ή κάνω λάθος;»
«Μάλιστα, Θεοφιλέστατε. Παρίσι, για την ακρίβεια. Ο άντρας που
τηλεφώνησε είπε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί του
αμέσως».
«Ευχαριστώ. Το περίμενα αυτό το τηλεφώνημα».
Ο Αρινθαρόζα έκλεισε βιαστικά το τηλέφωνο. Τη στιγμή που ο
ρεσεψιονίστ ακουμπούσε το ακουστικό στη βάση του αναρωτήθηκε γιατί
υπήρχαν τόσα παράσιτα στη γραμμή του Αρινθαρόζα. Σύμφωνα με το
εβδομαδιαίο του πρόγραμμα, ο επίσκοπος έπρεπε να βρίσκεται στη Νέα
Υόρκη αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως ακουγόταν σαν να τηλεφωνούσε
από την άλλη άκρη του κόσμου. Ο ρεσεψιονίστ ανασήκωσε τους ώμους
του αδιάφορα, αποφασίζοντας να μη δώσει σημασία.
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα συμπεριφερόταν πολύ περίεργα τους
τελευταίους μήνες. Το κινητό μου πρέπει να ήταν εκτός δικτύου,
σκέφτηκε ο Αρινθαρόζα την ώρα που το Fiat πλησίαζε στην έξοδο του
αυτοκινητόδρομου που οδηγούσε στο Αεροδρόμιο Κιαμπίνο της Ρώμης,
από όπου αναχωρούσαν οι πτήσεις τσάρτερ.
Ο Δάσκαλος προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Παρότι τον
ανησυχούσε το γεγονός ότι είχε χάσει το τηλεφώνημα, ένιωσε να παίρνει
θάρρος από το ότι ο Δάσκαλος είχε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να

τηλεφωνήσει απευθείας στα κεντρικά του Opus Dei. Τα πράγματα πρέπει
να πήγαν καλά στο Παρίσι απόψε. Τη στιγμή που άρχισε να σχηματίζει
τον αριθμό τον κυρίεψε έξαψη στη σκέψη ότι σύντομα θα βρισκόταν στο
Παρίσι. Θα έχω προσγειωθεί πριν από την αυγή. Ο Αρινθαρόζα είχε
νοικιάσει ένα τζετ, που τον περίμενε στο αεροδρόμιο για τη σύντομη
πτήση μέχρι τη Γαλλία.
Οι τακτικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών δεν προσφέρονταν
ως επιλογή τέτοια ώρα, δεδομένου και του περιεχομένου του
χαρτοφύλακα του.
Το τηλέφωνο άρχισε να καλεί. Απάντησε μια γυναικεία φωνή.
«Direction Centrale Police Judiciaire».
Ο Αρινθαρόζα κόμπιασε για μια στιγμή. Αυτό ήταν κάτι που δεν
περίμενε.
«Ε... ναι, μου ζήτησαν να επικοινωνήσω με αυτό το τηλέφωνο».
«Qui etes‐vous?» ρώτησε η γυναίκα.
«Το όνομα σας;»
Ο Αρινθαρόζα δεν ήταν σίγουρος ότι έπρεπε να το αποκαλύψει. Τι
με θέλει η Κεντρική Διεύθυνση της Δικαστικής Αστυνομίας;
«Το όνομα σας, κύριε;» επέμεινε η γυναίκα.
«Επίσκοπος Μανουέλ Αρινθαρόζα».
«Ένα λεπτό». Ακούστηκε ένα κλικ στη γραμμή. Έπειτα από αρκετή
ώρα ήχησε η φωνή ενός άντρα. Ο τόνος του ήταν σοβαρός και
προβληματισμένος.
«Επίσκοπε, χαίρομαι που κατάφερα τελικά να σας βρω. Έχουμε να
συζητήσουμε πολλά εμείς οι δυο».
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SANGREAL... Sang Real... San Great.. Βασιλικό αίμα... Άγιο
Δισκοπότηρο. Όλα ήταν αλληλένδετα. Το Άγιο Δισκοπότηρο είναι η

Μαρία η Μαγδαληνή, η συνεχίστρια της βασιλικής γενιάς του Ιησού
Χριστού.
Η Σοφί ένιωθε εντελώς αποπροσανατολισμένη έτσι όπως στεκόταν
άφωνη στην πρώην αίθουσα των δεξιώσεων και κοιτούσε τον Ρόμπερτ
Λάνγκντον. Όσα περισσότερα κομμάτια του γρίφου της αποκάλυπτε
απόψε ο Αμερικανός με τη βοήθεια του Τίμπινγκ, τόσο πιο απρόβλεπτη
γινόταν η συνέχεια.
«Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αγαπητή μου», της είπε ο
Τίμπινγκ, φτάνοντας με κάποια δυσκολία στη βιβλιοθήκη, «ο Λεονάρντο
δεν ήταν ο μόνος που προσπάθησε να πει στον κόσμο την αλήθεια
σχετικά με το Άγιο Δισκοπότηρο. Το βασιλικό γενεαλογικό δέντρο του
Ιησού Χριστού έχει καταγραφεί με εξαντλητικές λεπτομέρειες από
πλήθος ιστορικών».
Χάιδεψε με την άκρη του δαχτύλου του μια σειρά από αρκετές
δεκάδες βιβλία.
Η Σοφί έγειρε το κεφάλι της στο πλάι και διάβασε στην τύχη
κάποιους τίτλους:
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ: Οι Μυστικοί Φύλακες της
Αληθινής Ταυτότητας του Χριστού *
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΑΒΑΣΤΡΙΝΟ ΔΟΧΕΙΟ: Η Μαρία η
Μαγδαληνή και το Άγιο Δισκοπότηρο. **
Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΕΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Αναζητωντας το Ιερό Θηλυκό. ***
«Εδώ έχουμε ίσως το πιο γνωστό βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα»,
είπε ο Τίμπινγκ τραβώντας ένα φθαρμένο τόμο με χοντρό εξώφυλλο από

Lynn Picknett & Clive Prince, The Templar Revelation: Secret Guardians of the True
Identity of Christ, Touchstone Books, 1998. (Σ.τ.Μ.)
*

Margaret Starbird & Terrance A. Sweeney, The Woman with the Alabaster Jar: Mary
Magdalene and the Holy Grail, Bear & Co., 1993. (Σ.τ.Μ.)
**

Margaret Starbird, The Goddess in the Gospels: Reclaiming the Sacred Feminine, Bear
& Co., 1998. (Σ.τ.Μ.)
***

το ράφι και δίνοντας τον στη Σοφί. Στο εξώφυλλο ήταν τυπωμένος με
ανάγλυφα γράμματα ο τίτλος:
ΑΓΙΟ ΑΙΜΑ, ΑΓΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ
Το περίφημο διεθνές μπεστ σέλερ. *
Η κοπέλα ανάβλεψε απορημένη.
«Διεθνές μπεστ σέλερ; Πρώτη φορά το ακούω».
«Ήσουν μικρή. Το συγκεκριμένο βιβλίο προκάλεσε αρκετές
αντιδράσεις τη δεκαετία του 1980. Προσωπικά θεωρώ ότι οι συγγραφείς
έκαναν ορισμένους αυθαίρετους συσχετισμούς αμφίβολης εγκυρότητας
στην ανάλυση τους, όμως η βασική τους υπόθεση είναι σωστή και, προς
τιμήν τους, έκαναν γνωστή στο ευρύ κοινό τη θεωρία για τη βασιλική
γενιά του Χριστού».
«Ποια ήταν η αντίδραση της εκκλησίας σε αυτό το βιβλίο;»
«Οργισμένη, φυσικά! Όμως αυτό ήταν αναμενόμενο. Σε τελική
ανάλυση, το βιβλίο αποκάλυπτε ένα μυστικό το οποίο το Βατικανό
προσπαθούσε να διατηρήσει θαμμένο από τον τέταρτο αιώνα. Αυτός
ήταν εν μέρει και ο απώτερος σκοπός των Σταυροφοριών: η συγκέντρωση
και η καταστροφή των σχετικών στοιχείων. Η Μαρία η Μαγδαληνή
αποτελούσε απειλή για τους άντρες στα πρώτα χρόνια της εκκλησίας,
απειλή που ενδεχομένως να αποδεικνυόταν καταστροφική. Δεν ήταν
απλώς η γυναίκα στην οποία ο Ιησούς είχε αναθέσει το έργο της ίδρυσης
της εκκλησίας αλλά διέθετε και απτές αποδείξεις ότι η θεότητα που είχε
ʺανακαλυφθείʺ πρόσφατα ήταν ο πατριάρχης μιας θνητής γενιάς.
Προκειμένου να προστατευτεί από τη δύναμη της Μαγδαληνής, η
εκκλησία κατασκεύασε και διέδωσε τη φήμη ότι ήταν μια πόρνη και
έθαψε τις αποδείξεις για το γάμο της με τον Ιησού, εξουδετερώνοντας με
αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο της διατύπωσης ισχυρισμών ότι ζούσαν
κάπου απόγονοι του Χριστού και ότι Εκείνος ήταν ένας θνητός
προφήτης».

Michael Baigent, Richard Leigh & Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail, Dell Pub.,
1983. (Σ.τ.Μ.)
*

Η κοπέλα κοίταξε πάλι τον Λάνγκντον, και για μία ακόμα φορά
εκείνος της έγνεψε καταφατικά.
«Σοφί, υπάρχουν σημαντικές ιστορικές αποδείξεις που στηρίζουν
αυτή την άποψη».
«Ομολογώ», είπε ο Τίμπινγκ, «ότι οι κατηγορίες αυτές είναι
βαρύτατες, όμως πρέπει να καταλάβετε ότι η εκκλησία είχε ισχυρά
κίνητρα για να επιχειρήσει μια τέτοια συγκάλυψη. Δε θα κατόρθωνε να
επιβιώσει αν γινόταν ευρέως γνωστό ότι ο Ιησούς είχε απογόνους. Η
ύπαρξη ενός παιδιού του θα υπονόμευε το θεμελιώδες δόγμα της
θεϊκότητας του Χριστού, και κατʹ επέκταση θα δυναμίτιζε τα θεμέλια της
χριστιανικής εκκλησίας, η οποία υποστήριζε ότι αποτελούσε το μοναδικό
δρόμο μέσω του οποίου η ανθρωπότητα μπορούσε να προσεγγίσει το θείο
και να αποκτήσει πρόσβαση στο βασίλειο των ουρανών».
«Το ρόδο με τα πέντε πέταλα», είπε ξαφνικά η Σοφί, τοποθετώντας
το δείκτη της στη ράχη ενός από τα βιβλία του Τίμπινγκ. Ακριβώς το ίδιο
σχέδιο που υπάρχει και πάνω στο κουτί από ροδόξυλο. Ο Βρετανός έριξε
μια ματιά στον Ρόμπερτ και χαμογέλασε.
«Έχει καλό μάτι...» Στράφηκε ξανά στη Σοφί.
«Αυτό είναι το σύμβολο που χρησιμοποιεί το Κοινό της Σιών για το
Δισκοπότηρο ή, αλλιώς, για τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Επειδή το όνομα
της ήταν απαγορευμένο από την εκκλησία, έγινε μυστικά γνωστή με
πολλά ψευδώνυμα: το Κύπελλο, το Άγιο Δισκοπότηρο και... το Ρόδο».
Έκανε παύση.
«Το Ρόδο σχετίζεται με το πεντάκτινο αστέρι της Αφροδίτης και με
τη σε σχήμα ρόδου ναυτική πυξίδα, που οδηγεί τους ταξιδιώτες.
Παρεμπιπτόντως, η λέξη ʺρόδοʺ γράφεται με τον ίδιο τρόπο στα αγγλικά,
στα γαλλικά, στα γερμανικά και σε πολλές άλλες γλώσσες».
«Η λέξη rose», πρόσθεσε ο Λάνγκντον, «συμβαίνει να είναι και
αναγραμματισμός της αρχαίας ελληνικής λέξης eros, που ήταν ο θεός
της σαρκικής αγάπης».
Η Σοφί τον κοίταξε έκπληκτη, ενώ ο Τίμπινγκ συνέχισε ακάθεκτος.
«Το Ρόδο ανέκαθεν υπήρξε το κατεξοχήν σύμβολο της γυναικείας
σεξουαλικότητας. Στις πρωτόγονες θρησκείες στις οποίες λατρεύονταν

γυναικείες θεότητες τα πέντε πέταλα συμβόλιζαν τους πέντε σταθμούς
της γυναικείας ζωής: γέννηση, εμμηνόρροια, μητρότητα, εμμηνόπαυση
και θάνατος. Στη σύγχρονη εποχή η σχέση του ανθισμένου ρόδου με τη
γυναικεία φύση έχει λάβει και πιο συγκεκριμένη οπτική μορφή».
Έριξε μια ματιά στον Αμερικανό.
«Μήπως θα ήθελε να μας το εξηγήσει ο διάσημος μελετητής
συμβόλων;»
Ο Λάνγκντον δίστασε, και αυτό του κόστισε την ευκαιρία του.
«Ω, ουρανοί!» ξεφύσηξε ο Τίμπινγκ.
«Εσείς οι Αμερικανοί είστε τόσο σεμνότυφοι!»
Στράφηκε ξανά προς τη Σοφί.
«Αυτό που διστάζει να μας αναλύσει ο Ρόμπερτ είναι το γεγονός ότι
το ρόδο που ανθίζει μοιάζει με τα γυναικεία γεννητικά όργανα, το
θεσπέσιο άνθος μέσα από το οποίο ολόκληρη η ανθρωπότητα έρχεται
στον κόσμο. Αν έχει τύχει να δείτε κάποιον πίνακα της Αμερικανίδας
Τζόρτζια ΟʹΚιφ, θα καταλαβαίνετε τι ακριβώς εννοώ».
«Αυτό που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση», είπε ο
Λάνγκντον, κάνοντας μια κίνηση προς τη βιβλιοθήκη, «είναι ότι όλα
αυτά τα βιβλία τεκμηριώνουν τον ίδιο ιστορικό ισχυρισμό».
«Ότι, δηλαδή, ο Ιησούς είχε γίνει πατέρας».
Η Σοφί δεν είχε πειστεί ακόμα.
«Ναι», είπε ο Τίμπινγκ.
«Και ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η μήτρα χάρη στην οποία
συνεχίστηκε η βασιλική Του γενιά. Το Κοινό της Σιών μέχρι και σήμερα
που μιλάμε συνεχίζει να τη λατρεύει ως τη Μεγάλη Θεά, το Άγιο
Δισκοπότηρο, το Ρόδο και τη Θεϊκή Μητέρα». Το μυαλό της Σοφί γύρισε
σε εκείνη την τελετή στο υπόγειο του εξοχικού του παππού της.
«Σύμφωνα με το Κοινό της Σιών», συνέχισε ο Βρετανός, «η Μαρία η
Μαγδαληνή ήταν έγκυος όταν σταυρώθηκε ο Χριστός. Για χάρη της
ασφάλειας του αγέννητου παιδιού του Ιησού, δεν είχε άλλη επιλογή από
το να εγκαταλείψει τους Αγίους Τόπους. Με τη βοήθεια του θείου του
Ιησού, ενός απόλυτα έμπιστου ανθρώπου με το όνομα Ιωσήφ της

Αριμαθαίας, η Μαρία η Μαγδαληνή ταξίδεψε μυστικά στη Γαλλία, η
οποία τότε λεγόταν Γαλατία. Εκεί βρήκε ασφαλές καταφύγιο σε μια
ιουδαϊκή κοινότητα. Εδώ, στη Γαλλία, γέννησε μια κόρη. Το όνομα της
ήταν Σάρα».
Η Σοφί τον κοίταξε κατάπληκτη.
«Ξέρουμε το όνομα του παιδιού;»
«Και όχι μόνο... Η ζωή της Μαγδαληνής και της Σάρας
καταγράφτηκαν με κάθε λεπτομέρεια από τους Ιουδαίους προστάτες
τους. Θυμηθείτε ότι το παιδί της Μαγδαληνής ανήκε στη γενιά των
Ιουδαίων βασιλιάδων, του Δαβίδ και του Σολομώντα. Για το λόγο αυτό οι
Ιουδαίοι της Γαλλίας θεωρούσαν τη Μαγδαληνή ιερό μέλος της βασιλικής
γενιάς, αφού ήταν προγονή βασιλέων. Αμέτρητοι μελετητές εκείνης της
εποχής κατέγραψαν τη ζωή της Μαρίας της Μαγδαληνής στη Γαλλία,
συμπεριλαμβανομένων της γέννησης της Σάρας και του ακόλουθου
γενεαλογικού δέντρου».
Η κοπέλα έδειχνε να τα έχει χαμένα.
«Υπάρχει γενεαλογικό δέντρο με αφετηρία τον Ιησού Χριστό;»
«Μάλιστα. Και, σύμφωνα με τις φήμες, αποτελεί το σημαντικότερο
από τα έγγραφα του Γκράαλ. Ένα πλήρες γενεαλογικό δέντρο των
πρώτων απογόνων του Χριστού».
«Μα τι νόημα έχει η ύπαρξη ενός τέτοιου γενεαλογικού δέντρου;»
ρώτησε η Σοφί.
«Δεν αποτελεί απόδειξη. Οι ιστορικοί δε θα μπορούσαν να
επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα του». Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε με
νόημα.
«Όχι περισσότερο απʹ όσο μπορούν να επιβεβαιώσουν την
αυθεντικότητα της Βίβλου».
«Το οποίο σημαίνει;...»
«Το οποίο σημαίνει ότι η ιστορία ανέκαθεν γραφόταν από τους
νικητές. Όταν συγκρούονται δύο πολιτισμοί, ο ηττημένος εξολοθρεύεται
και ο νικητής γράφει τα βιβλία της ιστορίας, βιβλία τα οποία εξυμνούν το
στρατόπεδο των νικητών και δυσφημίζουν τον ηττημένο εχθρό. Όπως

είπε κάποτε ο Ναπολέοντας, ʺΤι άλλο είναι η ιστορία παρά ένα
συμφωνημένο παραμύθι;ʺ».
Χαμογέλασε.
«Από τη φύση της, η ιστορία είναι πάντα μονόπλευρη».
Η Σοφί δεν το είχε σκεφτεί ποτέ έτσι.
«Τα έγγραφα του Γκράαλ απλώς δίνουν την άλλη εκδοχή της
ιστορίας του Χριστού. Τελικά το ποια εκδοχή θα υιοθετήσει κανείς είναι
ζήτημα πίστης και προσωπικής αναζήτησης, όμως τουλάχιστον οι
πληροφορίες αυτές διασώθηκαν. Τα εν λόγω έγγραφα περιλαμβάνουν
δεκάδες χιλιάδες σελίδες με στοιχεία. Οι αυτόπτες μάρτυρες
περιγράφουν το θησαυρό του Αγίου Δισκοπότηρου να μεταφέρεται μέσα
σε τέσσερα πελώρια κιβώτια, τα οποία, σύμφωνα με τις φήμες, περιέχουν
τα Καθαρά Κείμενα, χιλιάδες σελίδες μη παραποιημένων εγγράφων που
χρονολογούναι πριν από την εποχή του Κωνσταντίνου, γραμμένα από
τους πρώτους οπαδούς του Ιησού, οι οποίοι τον λάτρευαν ως έναν
απόλυτα ανθρώπινο δάσκαλο και προφήτη. Φημολογείται επίσης ότι ο
θησαυρός περιλαμβάνει και το θρυλικό Έγγραφο ʺQʺ», ένα χειρόγραφο
το οποίο ακόμα και το Βατικανό παραδέχεται πως πιστεύει ότι υπάρχει.
Λέγεται ότι πρόκειται για ένα βιβλίο με τη διδασκαλία του Ιησού
πιθανότατα γραμμένο από το ίδιο Του το χέρι».
«Κείμενα του ίδιου του Χρίστου;»
«Φυσικά», είπε ο Τίμπινγκ. «Γιατί να μην έχει κρατήσει ο Ιησούς ένα
χρονικό των έργων Του; Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την εποχή
αυτό έκαναν. Ένα άλλο συγκλονιστικό ντοκουμέντο το οποίο πιστεύεται
ότι αποτελεί μέρος του θησαυρού είναι ένα χειρόγραφο γνωστό ως Τα
Ημερολόγια της Μαγδαληνής, η προσωπική αφήγηση της Μαρίας της
Μαγδαληνής για τη σχέση της με το Χριστό, για τη σταύρωση Του και για
τη ζωή της στη Γαλλία».
Η Σοφί έμεινε σιωπηλή για πολλή ώρα.
«Και τα τέσσερα αυτά κιβώτια εγγράφων ήταν ο θησαυρός που
ανακάλυψαν οι Ναίτες ιππότες κάτω από το Ναό του Σολομώντα;»
«Ακριβώς. Ο θησαυρός που έκανε τους Ναίτες τόσο ισχυρούς. Τα
έγγραφα που αποτέλεσαν αντικείμενο αναρίθμητων αναζητήσεων στο
πέρασμα των αιώνων. Αναζητήσεων του Δισκοπότηρου».

«Μα είπατε προηγουμένως ότι το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν η Μαρία
η Μαγδαληνή. Αν οι άνθρωποι έψαχναν για έγγραφα, γιατί λέτε ότι
αυτές οι αναζητήσεις γίνονταν για το Άγιο Δισκοπότηρο;»
Ο Τίμπινγκ την κοίταξε στα μάτια και η έκφραση του μαλάκωσε.
«Επειδή στην κρυψώνα του Αγίου Δισκοπότηρου υπάρχει και μια
σαρκοφάγος».
Έξω από το δωμάτιο ο αέρας ούρλιαζε όπως περνούσε ανάμεσα
από τα δέντρα.
Ο Βρετανός μιλούσε πιο χαμηλόφωνα τώρα.
«Η αναζήτηση
πραγματικότητα ένα
Μαγδαληνής, ένα ταξίδι
που εξοβελίστηκε από
θηλυκού».

για το Άγιο Δισκοπότηρο είναι στην
προσκύνημα στα οστά της Μαρίας της
για να προσευχηθείς στα πόδια της βασίλισσας
τις σελίδες της ιστορίας, του χαμένου ιερού

Η Σοφί ένιωσε ξαφνικά να καταλαμβάνεται από δέος.
«Η κρυψώνα του Αγίου Δισκοπότηρου είναι στην πραγματικότητα
ένας... τάφος;»
Τα καστανά μάτια του Τίμπινγκ βούρκωσαν.
«Ναι. Ένας τάφος που περιέχει τα οστά της Μαρίας της
Μαγδαληνής και τα έγγραφα που αφηγούνται την αληθινή ιστορία της
ζωής της. Στην ουσία η αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου ήταν πάντα
η αναζήτηση της Μαγδαληνής, της αδικημένης βασίλισσας που
βρίσκεται θαμμένη μαζί με τις αποδείξεις των νόμιμων δικαιωμάτων της
οικογένειας της».
Η κοπέλα περίμενε λίγη ώρα μέχρι να συνέλθει ο Τίμπινγκ.
Υπήρχαν τόσο πολλά πράγματα γύρω από τον παππού της για τα
οποία δεν είχε πάρει ακόμα απαντήσεις...
«Τα μέλη του Κοινού της Σιών», ρώτησε τελικά, «όλα αυτά τα
χρόνια είχαν την ευθύνη να προστατέψουν τα έγγραφα του Γκράαλ και
τον τάφο της Μαρίας της Μαγδαληνής;»
«Ναι, αλλά η αδελφότητα είχε και ένα άλλο, ακόμα σημαντικότερο
καθήκον: να προστατέψει την ίδια τη γενιά. Οι απόγονοι του Ιησού

βρίσκονταν σε διαρκή κίνδυνο. Η εκκλησία φοβόταν ότι, αν κατόρθωνε η
οικογένεια του Χριστού να διευρυνθεί, το μυστικό του Ιησού και της
Μαγδαληνής θα έβγαινε αναπόφευκτα στην επιφάνεια, θέτοντας υπό
σοβαρότατη αμφισβήτηση το θεμελιώδες δόγμα της Καθολικής
Εκκλησίας, ότι, δηλαδή, ο θεϊκός Μεσσίας δε συγχρωτιζόταν με γυναίκες,
ούτε ερχόταν σε σαρκική επαφή μαζί τους».
Έκανε παύση.
«Σε αντίθεση με τις επιθυμίες της εκκλησίας όμως, η οικογένεια του
Ιησού μεγάλωνε στα κρυφά, έχοντας βρει καταφύγιο στη Γαλλία, μέχρι
που έκανε μια τολμηρή κίνηση κατά τη διάρκεια του πέμπτου αιώνα,
όταν ένα μέλος της παντρεύτηκε ένα μέλος μιας γαλλικής βασιλικής
οικογένειας, δημιουργώντας τον οίκο από τον οποίο προήλθε η
δυναστεία των Μεροβίγγειων».
Η πληροφορία άφησε τη Σοφί άναυδη. Όλοι οι μαθητές στη Γαλλία
γνώριζαν για αυτή τη δυναστεία.
«Οι Μεροβίγγειοι ίδρυσαν το Παρίσι».
«Ναι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο θρύλος του
Δισκοπότηρου είναι τόσο διαδεδομένος στη Γαλλία. Πολλές από τις
αναζητήσεις του Δισκοπότηρου που οργάνωσε εδώ το Βατικανό ήταν
στην πραγματικότητα μυστικές αποστολές με σκοπό την εξόντωση των
μελών της βασιλικής αυτής οικογένειας. Έχετε ακουστά το βασιλιά
Δαγοβέρτο;»
Η νεαρή κρυπτογράφος θυμόταν αόριστα το όνομα από κάποια
ανατριχιαστική ιστορία που είχε ακούσει στο σχολείο.
«Ο Δαγοβέρτος ήταν μέλος της δυναστείας των Μεροβίγγειων,
σωστά; Δολοφονήθηκε ενώ κοιμόταν, χτυπημένος με μαχαίρι στο μάτι,
αν δεν κάνω λάθος».
«Ακριβώς. Δολοφονήθηκε από το Βατικανό σε συνεργασία με τον
Πεπίνο του Ερστάλ. Στα τέλη του έβδομου αιώνα. Με τη δολοφονία του
Δαγοβέρτου η δυναστεία των Μεροβίγγειων σχεδόν ξεκληρίστηκε.
Ευτυχώς, ο γιος του Δαγοβέρτου, ο Σιγισβέρτος, κατόρθωσε να διαφύγει,
κι έτσι η γενιά του συνεχίστηκε. Μέλος αυτού του οίκου ήταν και ο
Γοδεφρείδος ντε Μπουιγιόν, που ίδρυσε αργότερα το Κοινό της Σιών».

«Πρόκειται για τον ίδιο άντρα», πρόσθεσε ο Λάνγκντον, «που
διέταξε τους Ναίτες ιππότες να βρουν τα έγγραφα του Γκράαλ που
βρίσκονταν κρυμμένα κάτω από το Ναό του Σολομώντα, παρέχοντας
έτσι στους Μεροβίγγειους τις αποδείξεις για τον κληρονομικό τους δεσμό
με τον Ιησού Χριστό».
Ο Τίμπινγκ έγνεψε καταφατικά, αναστενάζοντας βαριά.
«Στις μέρες μας το Κοινό της Σιών έχει ένα τεράστιο καθήκον. Η
αποστολή του είναι τριπλή. Η αδελφότητα πρέπει να προστατέψει τα
έγγραφα του Δισκοπότηρου, τον τάφο της Μαρίας της Μαγδαληνής και,
φυσικά, τους απογόνους του Χριστού, τα λίγα εκείνα μέλη της βασιλικής
δυναστείας των Μεροβίγγειων που έχουν επιζήσει μέχρι σήμερα».
Η φράση του Βρετανού ιππότη έμεινε μετέωρη μέσα στην τεράστια
αίθουσα, προκαλώντας στη Σοφί μια παράξενη ανατριχίλα, μια αίσθηση
λες και όλα τα μόρια της δονούνταν από τη δύναμη μιας άγνωστης
αλήθειας. Απόγονοι του Ιησού που έχουν επιζήσει μέχρι σήμερα.
Ακουσε ξανά τη φωνή του παππού της να ψιθυρίζει στο αφτί της:
«Πριγκίπισσα, πρέπει να σου πω την αλήθεια για την οικογένειά
σου».
Ένιωσε ένα ρίγος να συνταράζει το κορμί της. Βασιλικό αίμα. Δεν
τολμούσε να το διανοηθεί. Πριγκίπισσα Σοφί.
«Σερ Λι;»
Η φωνή του μπάτλερ ακούστηκε ξαφνικά από το σύστημα
ενδοεπικοινωνίας που ήταν εγκατεστημένο στον τοίχο και η κοπέλα
τινάχτηκε ξαφνιασμένη.
«Θα είχατε την καλοσύνη να έρθετε στην κουζίνα για ένα λεπτό;»
Ο Τίμπινγκ συνοφρυώθηκε. Η διακοπή ερχόταν σε εξαιρετικά
ακατάλληλη στιγμή. Πήγε μέχρι το μικρόφωνο και πίεσε το πλήκτρο
ομιλίας.
«Ρεμί, όπως γνωρίζεις, είμαι απασχολημένος με τους καλεσμένους
μου. Αν χρειαστούμε κάτι άλλο από την κουζίνα απόψε, θα το πάρουμε
μόνοι μας. Ευχαριστώ και καληνύχτα!»
«Θα ήθελα να σας απασχολήσω για ένα λεπτό πριν αποσυρθώ,
κύριε. Αν έχετε την καλοσύνη...»

Ο Βρετανός ευγενής βόγκηξε και πίεσε ξανά το πλήκτρο.
«Συντόμευε, Ρεμί».
«Είναι ένα ζήτημα που αφορά τη διαχείριση του σπιτιού, κύριε. Δε
χρειάζεται να υποστούν αυτή την ταλαιπωρία οι καλεσμένοι σας».
Ο Τίμπινγκ φαινόταν να μην πιστεύει στα αφτιά του.
«Και δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το πρωί;»
«Όχι, κύριε. Ένα λεπτό θα σας απασχολήσω μόνο».
Ο Βρετανός ύψωσε τα μάτια του προς τα πάνω με μια έκφραση
απόγνωσης και ύστερα στράφηκε προς τον Λάνγκντον και τη Σοφί.
«Μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος υπηρετεί ποιον...»
Πίεσε ξανά το πλήκτρο.
«Θα είμαι εκεί σε λίγο, Ρεμί. Μήπως θα μπορούσα να σου φέρω κάτι
τώρα που θα έρχομαι;»
«Ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη, κύριε».
«Ρεμί, το ξέρεις ότι ο μόνος λόγος που βρίσκεσαι ακόμα στην
υπηρεσία μου είναι οι υπέροχες σάλτσες που φτιάχνεις;»
«Μου το υπενθυμίζετε τακτικά, κύριε. Μου το υπενθυμίζετε
τακτικά».

61
Πριγκίπισσα Σοφί. Η εγγονή του Σονιέρ ένιωθε εντελώς άδεια την
ώρα που άκουγε τον ήχο που έκαναν οι πατερίτσες του Τίμπινγκ καθώς
αυτός χανόταν στο βάθος του διαδρόμου.
Μουδιασμένη, γύρισε και κοίταξε τον Λάνγκντον.
Ξαφνικά η τεράστια αίθουσα έμοιαζε να έχει ερημώσει.
Εκείνος ήδη της έγνεφε αρνητικά, σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη
της.
«Όχι, Σοφί», της ψιθύρισε κοιτάζοντας τη καθησυχαστικά.

«Η ίδια σκέψη πέρασε και από το δικό μου μυαλό όταν
συνειδητοποίησα ότι ο παππούς σου ήταν μέλος του Κοινού της Σιών και
σου είχε πει ότι ήθελε να σου αποκαλύψει ένα μυστικό σχετικά με την
οικογένεια σου. Όμως είναι αδύνατον».
Ο Ρόμπερτ έκανε μια σύντομη παύση.
«Το ʺΣονιέρʺ δεν είναι μεροβίγγειο όνομα».
Η Σοφί δεν ήξερε αν έπρεπε να αισθανθεί ανακούφιση ή
απογοήτευση.
Νωρίτερα ο Αμερικανός καθηγητής τής είχε κάνει μια μάλλον
άσχετη ερώτηση την ώρα που συζητούσαν κάτι άλλο. Την είχε ρωτήσει
ποιο ήταν το πατρικό όνομα της μητέρας της. Σοβέλ. Η ερώτηση ξαφνικά
δε φαινόταν και τόσο άσχετη.
«Και το ʺΣοβέλʺ;» ρώτησε ανυπόμονα. Και πάλι ο Λάνγκντον
έγνεψε αρνητικά.
«Λυπάμαι. Το ξέρω ότι αυτό θα έδινε πολλές απαντήσεις. Μόνο δύο
οικογένειες που κατάγονται απευθείας από τους Μεροβίγγειους έχουν
απομείνει. Τα οικογενειακά τους ονόματα είναι Πλαντάρ και Σεν‐Κλερ.
Είναι άγνωστο πού ζουν αυτές οι δύο οικογένειες. Το πιθανότερο είναι ότι
βρίσκονται υπό την προστασία του Κοινού της Σιών».
Η Σοφί επανέλαβε τα ονόματα από μέσα της και τελικά κούνησε το
κεφάλι της αρνητικά. Δεν υπήρχε κανένα μέλος της οικογένειας της που
να λεγόταν Πλαντάρ ή Σεν‐Κλερ.
Ξαφνικά αισθανόταν πολύ κουρασμένη. Συνειδητοποίησε ότι,
τόσες ώρες μετά τα γεγονότα στο Λούβρο, δε βρισκόταν ούτε ένα βήμα
πιο κοντά στην αλήθεια που ήθελε να της αποκαλύψει ο παππούς της.
Ευχόταν να μην της είχε αναφέρει την οικογένεια της εκείνο το
απόγευμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν παλιές πληγές, που
συνέχιζαν να την πονάνε.
Είναι νεκροί, Σοφί. Δεν πρόκειται να γυρίσουν. Θυμήθηκε τη
μητέρα της που της τραγουδούσε για να κοιμηθεί τη νύχτα, τον πατέρα
της που την έκανε βόλτες ανεβάζοντας τη πάνω στους ώμους του, τη
γιαγιά και το μικρότερο αδελφό της που της χαμογελούσαν, με τα ζεστά
πράσινα μάτια τους να λάμπουν από αγάπη. Όλα αυτά τα είχε χάσει. Το
μόνο που της είχε απομείνει ήταν ο παππούς της. Και τώρα τον έχασα κι

αυτόν. Είμαι ολομόναχη. Στράφηκε σιωπηλά προς το Μυστικό Δείπνο και
κοίταξε τα μακριά κόκκινα μαλλιά και το ήρεμο βλέμμα της Μαρίας της
Μαγδαληνής.
Η έκφραση της γυναίκας είχε κάτι που φανέρωνε πόνο για την
απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου. Η Σοφί ένιωθε το ίδιο ακριβώς
συναίσθημα.
«Ρόμπερτ;» είπε απαλά.
Εκείνος την πλησίασε.
«Ξέρω ότι ο Λι είπε πως η ιστορία του Δισκοπότηρου υπάρχει
παντού γύρω μας, όμως εγώ πρώτη φορά άκουσα αυτά τα πράγματα
απόψε».
Ο Λάνγκντον είχε μια παρόρμηση να ακουμπήσει το χέρι του στον
ώμο της, να την παρηγορήσει, αλλά δεν το έκανε.
«Είχες ακούσει την ιστορία της Μαγδαληνής και παλιότερα, Σοφί.
Όλοι την έχουμε ακούσει. Απλώς δεν το συνειδητοποιούμε όταν
συμβαίνει».
«Δεν καταλαβαίνω...»
«Τα στοιχεία για το Δισκοπότηρο υπάρχουν παντού, αλλά είναι
κρυμμένα. Όταν η εκκλησία απαγόρεψε κάθε αναφορά στην απόβλητη
Μαγδαληνή, η ιστορία και η σημασία της έπρεπε να διασωθούν και να
μεταβιβαστούν με πιο διακριτικό τρόπο, μέσα από κανάλια τα οποία
ευνοούσαν τις μεταφορές και τους συμβολισμούς».
«Φυσικά! Μέσω της τέχνης...»
Ο Αμερικανός έγνεψε προς το Μυστικό Δείπνο.
«Να ένα τέλειο παράδειγμα... Ορισμένα από τα σημαντικότερα
έργα των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και της μουσικής που
γνωρίζουμε σήμερα λένε με τρόπο συγκαλυμμένο την ιστορία της
Μαρίας της Μαγδαληνής και του Ιησού».
Ο Λάνγκντον της παρέθεσε εν συντομία έργα των Ντα Βίντσι,
Μποτιτσέλι, Πουσέν, Μπερνίνι, Μότσαρτ, αλλά και του Βικτόρ Ουγκό,
έργα που περιείχαν αναφορές στην προσπάθεια αποκατάστασης του
εκδιωγμένου ιερού θηλυκού. Πασίγνωστοι θρύλοι, όπως η ιστορία του
σερ Γκαουέιν και του Πράσινου Ιππότη, του βασιλιά Αρθούρου και της

Ωραίας Κοιμωμένης, ήταν αλληγορίες που στην πραγματικότητα
αναφέρονταν στο Δισκοπότηρο. Το μυθιστόρημα του Βικτόρ Ουγκό Η
Παναγία των Παρισίων και ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ έβριθαν
μασονικών συμβολισμών και αναφορών στο Δισκοπότηρο.
«Αν ανοίξεις τα μάτια σου», είπε ο Ρόμπερτ, «θα δεις ότι το Άγιο
Δισκοπότηρο υπάρχει παντού. Σε πίνακες. Στη μουσική. Στα βιβλία.
Ακόμα και σε κόμικς, σε θεματικά πάρκα και σε δημοφιλή
κινηματογραφικά έργα».
Ο Λάνγκντον σήκωσε τον καρπό του για να της δείξει το ρολόι με
τον Μίκι Μάους και της εξήγησε ότι ο Γουόλτ Ντίσνεϊ είχε κάνει σκοπό
της ζωής του τη διάσωση της ιστορίας του Δισκοπότηρου για τις
μελλοντικές γενιές. Δεν ήταν τυχαίο ότι αποκαλούνταν «σύγχρονος
Λεονάρντο ντα Βίντσι».
Και οι δύο άντρες ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους, τρομερά
προικισμένοι καλλιτέχνες, μέλη μυστικών οργανώσεων και, το
σημαντικότερο, αδιόρθωτα πειραχτήρια. Όπως και ο Λεονάρντο, ο
Ντίσνεϊ απολάμβανε να ενσωματώνει κρυφά μηνύματα και
συμβολισμούς στην τέχνη του. Για έναν ειδικό στα σύμβολα η
παρακολούθηση κάποιας από τις πρώτες ταινίες του Ντίσνεϊ σήμαινε το
να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος με μια χιονοστιβάδα υπαινιγμών και
μεταφορών.
Τα περισσότερα από τα κρυφά μηνύματα του Ντίσνεϊ αναφέρονταν
στη θρησκεία, στους παγανιστικούς μύθους και στην ιστορία της
εξορισμένης Μεγάλης Θεάς. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι επέλεγε για
θέματα του ιστορίες όπως της Σταχτοπουτας, της Ωραίας Κοιμωμένης
και της Χιονάτης, παραμύθια που στην ουσία αναφέρονταν στον
εκτοπισμό του ιερού θηλυκού.
Και δε χρειαζόταν να έχει κανείς ειδικές γνώσεις γύρω από τα
σύμβολα για να καταλάβει ότι η Χιονάτη, μια πριγκίπισσα που έχασε τη
θέση της όταν έφαγε ένα δηλητηριασμένο μήλο, αποτελούσε σαφή
αναφορά στην εκδίωξη της Εύας από τον Κήπο της Εδέμ. Ή ότι η ιστορία
της πριγκίπισσας Ορόρα στην Ωραία Κοιμωμένη, στην οποία δόθηκε το
όνομα «Ρόουζ», δηλαδή Ρόδο, από τις καλές νεράιδες, που την έκρυψαν
βαθιά μέσα στο δάσος για να την κρατήσουν μακριά από τα νύχια της

κακιάς μάγισσας, ήταν η ιστορία του Δισκοπότηρου δοσμένη με τρόπο
ώστε να είναι κατανοητή από τα παιδιά.
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία που ίδρυσε ο Ντίσνεϊ είχε εξελιχτεί
σε εμπορικό κολοσσό, οι καλλιτέχνες που εργάζονταν εκεί κρατούσαν
ζωντανό το παιχνιδιάρικο πνεύμα του ιδρυτή της και συνέχιζαν να
διασκεδάζουν κρύβοντας συμβολικά μηνύματα μέσα στα διάφορα
προϊόντα που διοχέτευαν στην αγορά.
Ο Λάνγκντον δε θα ξεχνούσε ποτέ την ημέρα που κάποιος φοιτητής
τού έφερε ένα DVD με το Βασιλιά των Λιονταριών και σε κάποιο σημείο
της ταινίας πάγωσε την εικόνα αποκαλύπτοντας τη λέξη ΣΕΞ γραμμένη
με αιωρούμενα σωματίδια σκόνης πάνω από το κεφάλι του Σίμπα.
Παρότι ο Ρόμπερτ υποπτευόταν ότι το συγκεκριμένο ήταν μάλλον
ένα ανώριμο αστείο κάποιου σχεδιαστή παρά μια συνειδητή αναφορά
στην παγανιστική λατρεία της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, είχε μάθει
να μην υποτιμά την εξαιρετική αντίληψη των συμβόλων που είχαν οι
καλλιτέχνες των Στούντιο Ντίσνεϊ.
Η Μικρή Γοργόνα ήταν ένας μαγευτικός καμβάς κεντημένος με
πνευματικά σύμβολα που είχαν τόσο συγκεκριμένες αναφορές στη
Μεγάλη Θεά, ώστε δεν μπορούσαν να αποτελούν απλή σύμπτωση. Όταν
ο Λάνγκντον είχε δει για πρώτη φορά αυτή την ταινία, δεν είχε
καταφέρει να κρύψει την έκπληξη του παρατηρώντας ότι ο πίνακας στο
υποβρύχιο σπίτι της Άριελ ήταν η Μετανοούσα Μαγδαληνή, ένα έργο του
ζωγράφου Ζορζ ντε λα Τουρ, ο οποίος έζησε το δέκατο έβδομο αιώνα.
Ο πίνακας αυτός αποτελούσε μια από τις γνωστότερες αναφορές
στην εξόριστη Μαρία Μαγδαληνή και έδενε άριστα με την ταινία,
δεδομένου ότι στα ενενήντα λεπτά της συνολικής της διάρκειας
παρελαύνουν από την οθόνη εξόφθαλμες συμβολικές αναφορές στη
χαμένη ιερότητα της Ίσιδας, της Εύας, της Θεάς των Ιχθύων και –
επανειλημμένα της Μαρίας της Μαγδαληνής.
Το όνομα της Μικρής Γοργόνας, Άριελ, παρέπεμπε άμεσα στο ιερό
θηλυκό, καθώς στο Βιβλίο του Ησαία η Αριήλ ήταν συνώνυμο της
«πολιορκημένης Ιερής Πόλης». *
Ησαίας, 29: 1, Η Αγία Γραφή, Μετάφραση των Ο', Αδελφότης Θεολόγων «Η
Ζωή», Αθήνα, 1999. (Σ.τ.Μ.)
*

Φυσικά, ούτε τα κυματιστά κόκκινα μαλλιά της Μικρής Γοργόνας
ήταν σύμπτωση.
Από το διάδρομο ακούστηκαν οι πατερίτσες του Τίμπινγκ. Το βήμα
του ήταν ασυνήθιστα γοργό. ʹΟταν ο οικοδεσπότης τους μπήκε στο
γραφείο, η έκφραση του προσώπου του ήταν σκοτεινή.
«Μου οφείλεις εξηγήσεις, Ρόμπερτ», είπε με ψυχρή φωνή.
«Δεν υπήρξες ειλικρινής απέναντι μου».
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«ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΨΑΝ, ΛΙ», είπε ο Λάνγκντον, προσπαθώντας να
διατηρήσει την ψυχραιμία του. Με ξέρεις! Δε θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο.
Η έκφραση του Τίμπινγκ δε μαλάκωσε.
«Ρόμπερτ, για όνομα του Θεού, σε δείχνουν στα δελτία ειδήσεων. Το
ήξερες ότι σε καταζητούν οι αρχές;»
«Ναι».
«Τότε, εκμεταλλεύτηκες την εμπιστοσύνη μου... Δεν μπορώ να
καταλάβω πώς μπόρεσες να με θέσεις σε κίνδυνο ερχόμενος εδώ και
αφήνοντας με να φλυαρώ για το Δισκοπότηρο απλώς και μόνο για να
κρυφτείς στο σπίτι μου».
«Δε σκότωσα κανέναν!»
«Ο Ζακ Σονιέρ είναι νεκρός και η αστυνομία λέει ότι τον σκότωσες
εσύ».
Ο Τίμπινγκ έδειχνε λυπημένος.
«Ένας τέτοιος άνθρωπος των τεχνών...»
«Κύριε;» Ο μπάτλερ έκανε την εμφάνιση του πίσω από το βρετανό
ευγενή, στην είσοδο του γραφείου, με τα μπράτσα σταυρωμένα στο
στήθος του.
«Θέλετε να συνοδέψω έξω τους καλεσμένους σας;»

«Μπορώ και μόνος μου». Ο Τίμπινγκ διέσχισε με γοργό βήμα το γραφείο,
ξεκλείδωσε μια δίφυλλη γυάλινη μπαλκονόπορτα και την άνοιξε
διάπλατα.
«Σας παρακαλώ να πάρετε το αυτοκίνητο σας και να φύγετε».
Η Σοφί δεν έκανε ούτε βήμα.
«Έχουμε πληροφορίες σχετικά με το clef ae voitte, το σφηνόλιθο του
Κοινού της Σιών».
Ο Τίμπινγκ μελέτησε το πρόσωπο της προσεκτικά για αρκετή ώρα
και τελικά ρουθούνισε περιφρονητικά.
«Ένα ακόμα θλιβερό τέχνασμα! Ο Ρόμπερτ ξέρει με πόσο πάθος
τον αναζητώ...»
«Σου λέει την αλήθεια», είπε ο Λάνγκντον.
«Αυτός είναι ο λόγος που ήρθαμε να σε βρούμε απόψε. Για να σου
μιλήσουμε για το σφηνόλιθο». Ήταν η σειρά του μπάτλερ να παρέμβει.
«Φύγετε, διαφορετικά θα καλέσω τις αρχές».
«Λι», είπε ψιθυριστά ο Λάνγκντον, «ξέρουμε πού βρίσκεται».
Ο Τίμπινγκ φάνηκε να χάνει προς στιγμήν την ισορροπία του και
να κλονίζεται επικίνδυνα.
Ο Ρεμί μπήκε με αποφασιστικό βήμα στο δωμάτιο.
«Φύγετε αμέσως! Διαφορετικά, θα με υποχρεώσετε να σας
απομακρύνω διά της βίας, και...»
«Ρεμί!»
Ο οικοδεσπότης τους γύρισε απότομα και διέκοψε τον μπάτλερ του.
«Μπορείς να μας αφήσεις για λίγο;» Εκείνος έμεινε με το στόμα
ανοιχτό.
«Κύριε; Οφείλω να διαμαρτυρηθώ! Οι άνθρωποι αυτοί είναι...»
«Θα χειριστώ εγώ την κατάσταση».
Ο Τίμπινγκ του έδειξε το διάδρομο. Ο Ρεμί έμεινε για λίγο βουβός,
εμβρόντητος, και τελικά έφυγε από το δωμάτιο σαν δαρμένος σκύλος.

Ο κρύος αέρας της νύχτας έμπαινε στην αίθουσα από την ανοιχτή
μπαλκονόπορτα.
Ο Βρετανός στράφηκε ξανά προς τη Σοφί και τον Λάνγκντον, με
την έκφραση του προσώπου του να προδίνει ακόμα έντονη καχυποψία.
«Ελπίζω να έχετε κάτι ουσιαστικό να μου πείτε. Τι ξέρετε για το
σφηνόλιθο;»
Πίσω από τους πυκνούς θάμνους έξω από το γραφείο του Τίμπινγκ
ο Σίλας έσφιγγε το πιστόλι του στο χέρι και παρακολουθούσε μέσα από
τη γυάλινη μπαλκονόπορτα. Ελάχιστες στιγμές πριν είχε κάνει τον
κύκλο του σπιτιού και είχε δει τον Λάνγκντον και αυτή τη γυναίκα να
συζητάνε στο μεγάλο γραφείο. Πριν προλάβει να ορμήσει μέσα, ένας
άντρας με πατερίτσες μπήκε στο δωμάτιο, έβαλε τις φωνές στον
Αμερικανό, άνοιξε διάπλατα την μπαλκονόπορτα και απαίτησε από τους
επισκέπτες του να φύγουν. Ύστερα η γυναίκα ανέφερε το σφηνόλιθο, και
τα πάντα άλλαξαν. Οι φωνές μετατράπηκαν σε ψιθύρους. Τα πνεύματα
ηρέμησαν. Και η γυάλινη μπαλκονόπορτα έκλεισε γρήγορα.
Τώρα, κρυμμένος στις σκιές, ο αλμπίνος παρακολουθούσε τα όσα
διαδραματίζονταν πίσω από τη γυάλινη πόρτα. ο σφηνόλιθος βρίσκεται
κάπου μέσα σε αυτό το σπίτι. Ήταν σίγουρος για αυτό, σχεδόν μπορούσε
να το νιώσει. Φροντίζοντας να παραμείνει καλυμμένος μέσα στις σκιές, ο
Σίλας πλησίασε πιο κοντά στην μπαλκονόπορτα, θέλοντας πάση θυσία
να ακούσει τι έλεγαν. Θα τους έδινε πέντε λεπτά. Αν δεν αποκάλυπταν
πού είχαν κρύψει το σφηνόλιθο, θα έμπαινε μέσα και θα τους αποσπούσε
την πληροφορία με τη βία.
Μέσα στο γραφείο ο Λάνγκντον μπορούσε να αντιληφθεί την
απόλυτη κατάπληξη του οικοδεσπότη τους.
«Μέγας Μάγιστρος;»
Ο Τίμπινγκ ξεροκατάπιε, κοιτάζοντας εξεταστικά τη Σοφί.
«Ο Ζακ Σονιέρ;» Η κοπέλα έγνεψε καταφατικά, βλέποντας το σοκ
που του είχε προκαλέσει αυτή η αποκάλυψη να αποτυπώνεται στα μάτια
του.
«Μα δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζετε αυτό!»
«Ο Ζακ Σονιέρ ήταν ο παππούς μου».

Ο Τίμπινγκ οπισθοχώρησε παραπατώντας, κατάφερε να διατηρήσει
την ισορροπία του στηριζόμενος στις πατερίτσες του και κοίταξε τον
Λάνγκντον. Εκείνος του έγνεψε καταφατικά.
Ο Βρετανός στράφηκε ξανά στη Σοφί.
«Δεσποινίς Νεβό, έχω μείνει άφωνος... Αν αυτό είναι αλήθεια,
λυπάμαι ειλικρινά για την απώλεια σας. Οφείλω να ομολογήσω ότι, για
τους σκοπούς της ερευνάς μου, είχα συντάξει καταλόγους ατόμων που
ζούσαν στο Παρίσι και τα οποία θα μπορούσαν να έχουν κάποια σχέση
με το Κοινό της Σιών. Ο Ζακ Σονιέρ ήταν σε αυτούς τους καταλόγους,
μαζί με πολλούς άλλους. Αλλά εσείς μου λέτε ότι ήταν ο Μέγας
Μάγιστρος... Αυτό είναι αδιανόητο!»
Έμεινε για λίγο σιωπηλός, κουνώντας με δυσπιστία το κεφάλι του
σαν να μην μπορούσε να το πιστέψει.
«Και πάλι όμως δε βγαίνει νόημα. Ακόμα κι αν ο παππούς σας ήταν
ο Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της Σιών και είχε δημιουργήσει το
σφηνόλιθο με τα ίδια του τα χέρια, δε θα σας έλεγε ποτέ πώς να τον
βρείτε. Ο σφηνόλιθος αποκαλύπτει το μονοπάτι που οδηγεί στο
μεγαλύτερο θησαυρό της αδελφότητας. Το γεγονός ότι είστε η εγγονή
του δε σας δίνει το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις
πληροφορίες».
«Ο Ζακ Σονιέρ πέθαινε όταν μεταβίβασε αυτές τις πληροφορίες»,
είπε ο Λάνγκντον.
«Οι επιλογές του ήταν περιορισμένες».
«Δε χρειαζόταν να έχει επιλογές», αντέτεινε ο Τίμπινγκ.
«Υπάρχουν τρεις seneʹchaux οι οποίοι γνωρίζουν το μυστικό. Σε
αυτό έγκειται το μεγαλείο του συστήματος τους. Ένας από τους τρεις θα
αναδειχτεί Μέγας Μάγιστρος και στη συνέχεια θα επιλέξουν ένα νέο
αξιωματούχο με τον οποίο θα μοιραστούν το μυστικό του σφηνόλιθου».
«Φαντάζομαι ότι δεν παρακολουθήσατε το αστυνομικό δελτίο μέχρι
το τέλος», είπε η Σοφί.
«Εκτός από τον παππού μου, τρεις ακόμα διαπρεπείς Παριζιάνοι
δολοφονήθηκαν σήμερα, όλοι με παρόμοιο τρόπο. Όλοι έφεραν πάνω
τους σημάδια σαν να είχαν υποστεί ανάκριση».

Ο Βρετανός ιππότης έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
«Και πιστεύετε ότι αυτοί οι τρεις ήταν...»
«Οι seneʹchaux», είπε ο Λάνγκντον.
«Μα πώς είναι δυνατόν; Ένας δολοφόνος δε θα μπορούσε να
γνωρίζει τις ταυτότητες και των τεσσάρων ανώτατων στελεχών του
Κοινού της Σιών! Εδώ εγώ, που μελετάω την οργάνωση επί δεκαετίες, και
δε θα μπορούσα να πω με σιγουριά ούτε ένα όνομα μέλους της
αδελφότητας. Μου φαίνεται αδιανόητο να ανακαλύφθηκαν οι
ταυτότητες τους και να δολοφονήθηκαν μέσα σε μία ημέρα οι τρεις
αξιωματούχοι και ο Μέγας Μάγιστρος!».
«Αμφιβάλλω αν όλες αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν μέσα
σε μία ημέρα», είπε η Σοφί.
«Μοιάζει με καλά οργανωμένο σχέδιο. Πρόκειται για μια τακτική
που ονομάζεται ʺκαρατόμησηʺ και η οποία εφαρμόζεται από την
υπηρεσία μου όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με οργανωμένα συνδικάτα
εγκλήματος. Αν η αστυνομία βάλει στο στόχαστρο μια συγκεκριμένη
ομάδα, τη θέτει υπό οπτικοακουστική παρακολούθηση επί μήνες,
εντοπίζει όλα τα ανώτατα στελέχη και στη συνέχεια επιτίθεται και τα
εξουδετερώνει ταυτόχρονα. Αποκεφαλισμός. Χωρίς ηγεσία, επικρατεί
χάος στην ομάδα και αρχίζει η διαρροή περισσότερων πληροφοριών.
Είναι πιθανό κάποιος να έθεσε υπό συστηματική παρακολούθηση τα
μέλη του Κοινού της Σιών και στη συνέχεια να επιτέθηκε, ελπίζοντας ότι
τα κορυφαία στελέχη του θα αποκάλυπταν την τοποθεσία της κρυψώνας
του σφηνόλιθου».
Ο Τίμπινγκ δε φάνηκε να πείθεται.
«Μα οι αδελφοί δε θα μιλούσαν ποτέ... Έχουν πάρει όρκο
μυστικότητας. Δε θα μιλούσαν ούτε καν μπροστά στον κίνδυνο να
χάσουν τη ζωή τους».
«Ακριβώς», είπε ο Λάνγκντον.
«Πράγμα που σημαίνει ότι, εφόσον δε θα αποκάλυπταν ποτέ το
μυστικό και θα δολοφονούνταν...» Ο Βρετανός έφερε την παλάμη στο
στόμα του, εμφανώς ταραγμένος.

«Τότε, η πληροφορία της τοποθεσίας του σφηνόλιθου θα χανόταν
για πάντα!»
«Και μαζί της», πρόσθεσε ο Αμερικανός, «και η πληροφορία της
τοποθεσίας του Αγίου Δισκοπότηρου».
Το σώμα του Τίμπινγκ φάνηκε να λυγίζει κάτω από το βάρος των
λόγων του Λάνγκντον.
Ξαφνικά αισθανόταν τόσο εξαντλημένος, ώστε να μην μπορεί να
σταθεί όρθιος ούτε στιγμή... Σωριάστηκε βαριά σε μια καρέκλα και έμεινε
να κοιτάζει έξω από το παράθυρο. Η Σοφί τον πλησίασε και του μίλησε
με απαλή φωνή.
«Αν λάβουμε υπόψη τη θέση στην οποία είχε βρεθεί ο παππούς μου,
είναι λογικό να υποθέσουμε ότι, μέσα στην απελπισία του, προσπάθησε
να περάσει το μυστικό σε κάποιον εκτός της αδελφότητας, σε κάποιον
τον οποίο πίστευε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί. Σε κάποιο μέλος της
οικογένειας του».
Ο Βρετανός ευγενής είχε χλομιάσει.
«Μα ποιος θα μπορούσε να οργανώσει μια τέτοια επίθεση... Να
ανακαλύψει τόσο πολλές πληροφορίες σχετικά με την αδελφότητα...»
Άφησε τη φράση του στη μέση. Ξαφνικά ένας ακόμα εντονότερος
φόβος τον κυρίεψε, στρεβλώνοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του.
«Μόνο μια δύναμη θα μπορούσε να τα καταφέρει... Αυτού του
είδους η διείσδυση στα άδυτα της οργάνωσης δε θα μπορούσε παρά να
είναι έργο του μεγαλύτερου αντιπάλου του Κοινού της Σιών».
Ο Λάνγκντον ανάβλεψε απότομα.
«Η εκκλησία...» «Ποιος
Δισκοπότηρο εδώ και αιώνες».
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Η Σοφί δε φαινόταν να το πιστεύει.
«Νομίζετε ότι η εκκλησία δολοφόνησε τον παππού μου;»
«Δε θα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που η εκκλησία σκοτώνει
κάποιον για να προστατευτεί», απάντησε ο Τίμπινγκ. «Τα έγγραφα που

συνοδεύουν το Άγιο Δισκοπότηρο είναι τόσο ανατρεπτικά, ώστε το
Βατικανό προσπαθεί να τα καταστρέψει από τον τέταρτο αιώνα».
Ο Λάνγκντον δυσκολευόταν να αποδεχτεί την υπόθεση που έκανε ο
Βρετανός, ότι δηλαδή η εκκλησία ήταν ικανή να δολοφονήσει ανθρώπους
εν ψυχρώ προκειμένου να εξασφαλίσει αυτά τα έγγραφα.
Έχοντας συναντήσει προσωπικά το νέο Πάπα και πολλούς από
τους καρδινάλιους, γνώριζε από πρώτο χέρι ότι ήταν βαθιά πνευματικοί
άνθρωποι, οι οποίοι δε θα έδιναν ποτέ τη συγκατάθεση τους για τη
δολοφονία ανθρώπων. Ανεξάρτητα από το τι διακυβεύονταν.
Η Σοφί φαινόταν να κάνει παρόμοιες σκέψεις.
«Δεν είναι πιθανό αυτά τα μέλη του Κοινού της Σιών να
δολοφονήθηκαν από κάποιον εκτός της εκκλησίας; Κάποιον που δεν
αντιλαμβάνεται τι πραγματικά είναι το Δισκοπότηρο; Σε τελική
ανάλυση, το Κύπελλο του Χριστού θα ήταν ένας ανεκτίμητος θησαυρός.
Σίγουρα υπάρχουν κυνηγοί θησαυρών που έχουν σκοτώσει για πολύ πιο
ασήμαντα έπαθλα».
«Από την εμπειρία μου», είπε ο Τίμπινγκ, «θα έλεγα ότι οι
άνθρωποι τολμάνε πολύ πιο ακραία πράγματα για να αποφύγουν αυτό
που φοβούνται παρά για να αποκτήσουν αυτό που λαχταράνε.
Διαισθάνομαι μια έντονη απελπισία σε αυτή την επίθεση σε βάρος της
αδελφότητας».
«Λι», διαφώνησε ο Λάνγκντον,
«το επιχείρημα σου δε στέκει. Για ποιο λόγο μέλη του ιερατείου της
Καθολικής Εκκλησίας να δολοφονήσουν στελέχη του Κοινού της Σιών σε
μια προσπάθεια να βρουν και να καταστρέψουν έγγραφα τα οποία ούτως
ή άλλως θεωρούν πλαστά;»
Ο Βρετανός συνάδελφος του γέλασε ειρωνικά.
«Η ακαδημαϊκή ζωή σε έχει κάνει μαλθακό, Ρόμπερτ. Ναι, οι ιερείς
στο Βατικανό είναι ευλογημένοι με τη δύναμη της πίστης τους, και χάρη
σε αυτή την πίστη είναι ικανοί να αντιπαλέψουν κάθε θύελλα, όπως, για
παράδειγμα, αυτή που θα μπορούσε να ξεσηκώσει η εμφάνιση κάποιων
εγγράφων που ανατρέπουν όλα όσα θεωρούν ιερά και αναμφισβήτητα.
Όμως τι συμβαίνει με τον υπόλοιπο κόσμο; Τι γίνεται μʹ εκείνους που δε
διαθέτουν ακλόνητη πίστη; Τι γίνεται μʹ εκείνους που βλέπουν τα δεινά

του κόσμου και αναρωτιούνται πού βρίσκεται ο Θεός και γιατί δεν κάνει
κάτι; Τι γίνεται με αυτούς που βλέπουν τα σκάνδαλα της εκκλησίας και
ρωτάνε ποιοι είναι αυτοί οι άντρες που ισχυρίζονται ότι διαδίδουν την
αλήθεια για το Χριστό κι όμως λένε ψέματα για να συγκαλύψουν τη
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από δικούς τους ιερείς;»
Έκανε μια δραματική παύση.
«Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, Ρόμπερτ, αν εμφανιστούν
πειστικές επιστημονικές αποδείξεις ότι η εκδοχή που παρουσιάζει η
εκκλησία για την ιστορία του Χριστού είναι ανακριβής και ότι η
σπουδαιότερη ιστορία που ειπώθηκε ποτέ είναι στην πραγματικότητα το
μεγαλύτερο παραμύθι όλων των εποχών;»
Ο Λάνγκντον δεν απάντησε.
«Θα σου πω εγώ τι θα συμβεί αν κυκλοφορήσουν τα έγγραφα»,
συνέχισε ο Τίμπινγκ.
«Το Βατικανό θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια κρίση που όμοια της δεν
έχει γνωρίσει στα δύο χιλιάδες χρόνια της ιστορίας του».
Ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή.
Τελικά ήταν η Σοφί αυτή που μίλησε πρώτη.
«Μα, αν υπεύθυνη για αυτή την επίθεση είναι πράγματι η
εκκλησία, γιατί ενήργησε τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια; Το Κοινό της
Σιών κρατάει μυστικά τα έγγραφα του Γκράαλ. Δεν αποτελούν άμεση
απειλή για αυτή».
Ο Βρετανός αναστέναξε δύσθυμα και κοίταξε τον Λάνγκντον.
«Ρόμπερτ, υποθέτω ότι γνωρίζεις ποια είναι η τελική ευθύνη του
Κοινού της Σιών;»
Ο Αμερικανός ένιωσε να του κόβεται η ανάσα στη σκέψη και μόνο.
«Ναι».
«Δεσποινίς Νεβό», είπε ο Τίμπινγκ, «η εκκλησία και το Κοινό της
Σιών είχαν καταλήξει σε μια σιωπηρή συμφωνία εδώ και πολλά χρόνια:
Η εκκλησία δεν επιτίθεται στην αδελφότητα, και αυτή, με τη σειρά της,
κρατάει τα έγγραφα του Δισκοπότηρου κρυμμένα».
Έκανε παύση.

«Όμως το Κοινό της Σιών σκόπευε εξαρχής να αποκαλύψει το
μυστικό. Όταν θα φτάσει μια συγκεκριμένη ημέρα, η αδελφότητα
σχεδιάζει να σπάσει τη σιωπή της και να θριαμβεύσει δημοσιοποιώντας
τα χειρόγραφα και αποκαλύπτοντας έτσι την πραγματική ιστορία του
Ιησού Χρίστου σε ολόκληρο τον κόσμο».
Η Σοφί είχε μείνει να κοιτάζει άφωνη τον Τίμπινγκ.
Τελικά κάθισε και εκείνη κάτω, μην μπορώντας να αντέξει το
βάρος όσων άκουγε.
«Πιστεύετε δηλαδή ότι η ημέρα αυτή πλησιάζει; Και ότι η εκκλησία
το γνωρίζει;»
«Πρόκειται για μια εικασία», είπε ο Βρετανός, «όμως σίγουρα θα
αποτελούσε σοβαρό κίνητρο ώστε η εκκλησία να εξαπολύσει επίθεση με
όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να βρει τα έγγραφα πριν να είναι
πολύ αργά».
Ο Λάνγκντον είχε αρχίσει να φοβάται ότι οι εικασίες του Τίμπινγκ
δεν ήταν και τόσο παράλογες.
«Νομίζεις ότι η εκκλησία θα είχε τη δυνατότητα να ανακαλύψει
ακλόνητα στοιχεία για την ημερομηνία που έχει επιλέξει το Κοινό της
Σιών;»
«Γιατί όχι; Εφόσον υποθέτουμε ότι είχε τη δυνατότητα να
ανακαλύψει τις ταυτότητες των μελών της αδελφότητας, τότε σίγουρα θα
μπορούσε να πληροφορηθεί και τα σχέδια τους. Όμως, ακόμα κι αν δεν
έχει πληροφορηθεί την ακριβή ημερομηνία, οι προλήψεις πολύ πιθανό να
έχουν αρχίσει να θολώνουν την κρίση του Βατικανού».
«Οι προλήψεις;» ρώτησε η Σοφί.
«Από αστρολογική άποψη», είπε ο Τίμπινγκ, «βρισκόμαστε σε μια
εποχή τρομακτικών αλλαγών. Η δεύτερη χιλιετία μόλις τελείωσε, και
μαζί της τελείωσε η Εποχή των Ιχθύων, που διήρκεσε δυο χιλιάδες
χρόνια. Ο ιχθύς, δηλαδή το ψάρι, ήταν το σύμβολο του Ιησού. Όπως θα
σας έλεγε οποιοσδήποτε μελετητής των αστρολογικών συμβόλων,
σύμφωνα με το ιχθυακό ιδεώδες ο άνθρωπος πρέπει να κατευθύνεται
από ανώτερες δυνάμεις, επειδή ο ίδιος είναι ανίκανος να σκεφτεί και να
δράσει αυτόνομα. Για το λόγο αυτό η θρησκεία έπαιξε τεράστιο ρόλο σε
αυτή την περίοδο. Τώρα όμως περνάμε στην Εποχή του Υδροχόου, τα

ιδανικά του οποίου είναι η ανακάλυψη της αλήθειας, ώστε ο άνθρωπος
να μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. Η ιδεολογική
ανατροπή είναι τεράστια και συντελείται αυτή ακριβώς την περίοδο».
Ο Λάνγκντον ένιωσε ένα ρίγος να τον διαπερνά. Οι αστρολογικές
προβλέψεις δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα και δεν τους έδινε μεγάλη
σημασία, όμως ήξερε ότι υπήρχαν άτομα μέσα στην εκκλησία που τις
παρακολουθούσαν πολύ προσεκτικά.
«Η εκκλησία ονομάζει αυτή τη μεταβατική περίοδο ʺΤέλος των
Ημερώνʺ».
Η Σοφί φαινόταν εξαιρετικά δύσπιστη. «Σαν να λέμε, το τέλος του
κόσμου; Η Αποκάλυψη;»
«Όχι», απάντησε ο Ρόμπερτ.
«Αυτή είναι μια συνηθισμένη παρανόηση. Πολλές θρησκείες
κάνουν λόγο για το ʺΤέλος των Ημερώνʺ. Ο όρος δεν αναφέρεται στο
τέλος του κόσμου αλλά στο τέλος της τρέχουσας εποχής, της Εποχής των
Ιχθύων, η οποία ξεκίνησε την περίοδο που γεννήθηκε ο Χριστός, διήρκεσε
δύο χιλιάδες χρόνια και το τέλος της συνέπεσε με το τέλος της
περασμένης χιλιετίας. Τώρα που βρισκόμαμε στην Εποχή του Υδροχόου
το ʺΤέλος των Ημερώνʺ έχει φτάσει».
«Πολλοί ιστορικοί που μελετάνε το θρύλο του Δισκοπότηρου»,
πρόσθεσε ο Τίμπινγκ, «πιστεύουν ότι, αν το Κοινό της Σιών σκοπεύει
πράγματι να αποκαλύψει την αλήθεια, αυτό το σημείο της ιστορίας θα
ήταν μια κατάλληλη στιγμή από συμβολική άποψη. Οι περισσότεροι
μελετητές του Κοινού της Σιών, μεταξύ των οποίων κι εγώ, περίμεναν
πως η αποκάλυψη των στοιχείων από την αδελφότητα θα συνέπιπτε με
το τέλος της χιλιετίας. Προφανώς κάτι τέτοιο δε συνέβη. Είναι, βέβαια,
γεγονός ότι το ρωμαϊκό ημερολόγιο δε συμπίπτει απόλυτα με τους
αστρολογικούς δείκτες, επομένως υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή
την πρόβλεψη. Τώρα, αν η εκκλησία διαθέτει πληροφορίες από κάποιον
μέσα από την οργάνωση ότι επίκειται η έλευση της συγκεκριμένης
ημέρας ή αν απλώς επηρεάζεται από τις αστρολογικές προβλέψεις, αυτό
δεν το γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Είτε το
ένα είτε το άλλο ισχύει, το σενάριο αυτό εξηγεί ποιο θα μπορούσε να
είναι το κίνητρο του Βατικανού για να εξαπολύσει μια επίθεση ώστε να
προλάβει τις όποιες κινήσεις του Κοινού της Σιών».

Ο Βρετανός συνοφρυώθηκε.
«Και, πιστέψτε με, αν η εκκλησία βρει το Άγιο Δισκοπότηρο, θα το
καταστρέψει. Μαζί με τα έγγραφα θα καταστρέψει και τα λείψανα της
ευλογημένης Μαρίας της Μαγδαληνής».
Το βλέμμα του σκοτείνιασε.
«Τότε, αγαπητή μου, με την καταστροφή των χειρογράφων του
Γκράαλ, θα έχουν χαθεί όλες οι αποδείξεις. Η εκκλησία θα έχει κερδίσει
τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από τόσους αιώνες σε μια προσπάθεια να
ξαναγράψει την ιστορία. Το παρελθόν θα διαγραφεί οριστικά».
Με αργές κινήσεις, η Σοφί έβγαλε το σταυροειδές κλειδί από την
τσέπη του πουλόβερ της και το έδειξε στον Τίμπινγκ. Εκείνος το πήρε στα
χέρια του και το παρατήρησε προσεκτικά.
«Απίστευτο! Η σφραγίδα του Κοινού της Σιών! Που το βρήκατε
αυτό;»
«Ο παππούς μου μου το έδωσε απόψε, λίγο πριν πεθάνει».
Ο Βρετανός ευγενής χάιδεψε με τις άκρες των δαχτύλων του το
κλειδί.
«Είναι το κλειδί κάποιας εκκλησίας;» Η κοπέλα πήρε μια βαθιά
ανάσα.
«Αυτό το κλειδί επιτρέπει την πρόσβαση στο σφηνόλιθο». Το κεφάλι
του Τίμπινγκ τινάχτηκε από την έκπληξη. Στην έκφραση του
αποτυπωνόταν ένα κράμα ενθουσιασμού και δυσπιστίας.
«Αδύνατον! Εκκλησία που να μου ξέφυγε; Τις έχω ψάξει όλες στη
Γαλλία!»
«Δε βρίσκεται σε κάποια εκκλησία», είπε η Σοφί.
«Φυλάσσεται σε μια ελβετική τράπεζα».
Ο ενθουσιασμός του Βρετανού άρχισε να υποχωρεί.
«Ο σφηνόλιθος βρίσκεται σε κάποια τράπεζα;»
«Σε ένα θησαυροφυλάκιο», διευκρίνισε ο Λάνγκντον.
«Σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας;» Ο Τίμπινγκ άρχισε να κουνάει
νευρικά το κεφάλι του, αρνούμενος να αποδεχτεί αυτό που άκουγε.

«Αδύνατον! Ο σφηνόλιθος, σύμφωνα με το θρύλο, βρίσκεται κάτω
από το σύμβολο του Ρόδου».
«Εκεί βρίσκεται», είπε ο Λάνγκντον.
«Μέσα σε ένα κουτί από ροδόξυλο πάνω στο οποίο είναι
σκαλισμένο ένα ρόδο με πέντε πέταλα».
Ο Βρετανός είχε μείνει εμβρόντητος.
«Είδατε το σφηνόλιθο;»
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά.
«Πήγαμε στην τράπεζα».
Ο Τίμπινγκ σηκώθηκε και πήγε προς το μέρος τους.
Στα μάτια του καθρεφτιζόταν ο φόβος.
«Φίλοι μου, κάτι πρέπει να κάνουμε... Ο σφηνόλιθος κινδυνεύει!
Έχουμε καθήκον να τον προστατέψουμε. Τι γίνεται αν υπάρχουν κι άλλα
κλειδιά; Κλειδιά που ίσως κλάπηκαν από τους δολοφονημένους
seneʹchaux; Αν η εκκλησία κατορθώσει να αποκτήσει πρόσβαση στην
τράπεζα, όπως το καταφέρατε εσείς...»
«Τότε, θα διαπιστώσουν ότι έφτασαν πολύ αργά», είπε η Σοφί.
«Απομακρύναμε το σφηνόλιθο από την τράπεζα».
«Τι! Απομακρύνατε το σφηνόλιθο από την κρυψώνα του;»
«Μην ανησυχείς», είπε ο Λάνγκντον.
«Ο σφηνόλιθος είναι καλά κρυμμένος».
«Εξαιρετικά καλά κρυμμένος, ελπίζω!»
«Για να είμαι ειλικρινής», πρόσθεσε ο Αμερικανός, μην μπορώντας
να συγκρατήσει ένα πλατύ χαμόγελο, «αυτό εξαρτάται από το πόσο
συχνά σκουπίζεις κάτω από τον καναπέ σου».
Ο άνεμος έξω από το Σατό Βιγέτ είχε δυναμώσει και ο μανδύας του
Σίλα πλατάγιζε την ώρα που εκείνος παρακολουθούσε γονατισμένος
δίπλα στο παράθυρο τα όσα συνέβαιναν μέσα στο δωμάτιο. Παρότι δεν
είχε κατορθώσει να ακούσει πολλά από τη συζήτηση, η λέξη
«σφηνόλιθος» είχε φτάσει στα αφτιά του μέσα από το τζάμι αρκετές
φορές.

Ο σφηνόλιθος βρίσκεται εκεί μέσα. Τα λόγια του Δασκάλου
αντηχούσαν μέσα στο κεφάλι του. Πρέπει να μπω στο Σατό Βιγέτ και να
πάρω το σφηνόλιθο χωρίς να πειράξω κανέναν.
Τώρα ο Λάνγκντον και οι άλλοι δύο είχαν αποσυρθεί ξαφνικά σε
ένα άλλο δωμάτιο, σβήνοντας τα φώτα πίσω τους καθώς έφευγαν. Σαν
πάνθηρας που παραφυλάει το θήραμα του, ο Σίλας πλησίασε
προσεκτικά στην μπαλκονόπορτα. Βρίσκοντας τη ξεκλείδωτη, πέρασε
αθόρυβα μέσα στην πρώην αίθουσα δεξιώσεων και με αργές κινήσεις
έκλεισε πίσω του τη γυάλινη πόρτα. Μπορούσε να ακούσει πνιχτές
φωνές από κάποιο διπλανό δωμάτιο.
Έβγαλε το πιστόλι από την τσέπη του, το απασφάλισε και
κατευθύνθηκε προς το διάδρομο, προχωρώντας στις μύτες των ποδιών.
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Ο ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΟΛΕ στεκόταν μόνος στην άκρη του δρόμου
που οδηγούσε στο σπίτι του Λι Τίμπινγκ, παρατηρώντας το τεράστιο
οικοδόμημα. Απομονωμένο. Σκοτεινό. Με πολλά δέντρα και θάμνους
γύρω γύρω. Παρακολούθησε τους άντρες που τον είχαν συνοδέψει να
παίρνουν αθόρυβα θέσεις στην περίμετρο της σιδερένιας περίφραξης.
Θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν το έργο τους μέσα σε ελάχιστα
λεπτά. Ο Λάνγκντον δε θα μπορούσε να έχει διαλέξει ιδανικότερο μέρος
για να επιχειρήσουν οι άντρες του αιφνιδιαστική έφοδο.
Ο Κολέ ήταν έτοιμος να τηλεφωνήσει στον Φασέ, όταν χτύπησε
επιτέλους το κινητό του. Σε αντίθεση με ό,τι περίμενε ο υπαστυνόμος, ο
προϊστάμενος του δε χάρηκε καθόλου όταν έμαθε τις τελευταίες
εξελίξεις.
«Γιατί δε με ενημέρωσε κάποιος ότι είχαμε πληροφορηθεί πού
βρίσκεται ο Λάνγκντον;»
«Μιλούσατε σε άλλη γραμμή και...»

«Που ακριβώς βρίσκεσαι, υπαστυνόμε Κολέ;» Εκείνος του έδωσε τη
διεύθυνση.
«Το κτήμα ανήκει σε ένα Βρετανό υπήκοο ονόματι Τίμπινγκ. Ο
Λάνγκντον κάλυψε αρκετή απόσταση για να έρθει εδώ... Το όχημα
βρίσκεται από την άλλη πλευρά της πύλης ασφαλείας. Δεν υπάρχουν
ίχνη παραβίασης, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα γνώριζε τον
ιδιοκτήτη».
«Έρχομαι επιτόπου», είπε ο Φασέ.
«Μην κάνεις καμία κίνηση. Θα χειριστώ την υπόθεση προσωπικά».
Ο Κολέ έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
«Μα, αστυνόμε, θέλετε είκοσι λεπτά για να φτάσετε εδώ! Θα ήταν
προτιμότερο να ενεργήσουμε άμεσα. Τον έχω στριμώξει άσχημα.
Βρίσκομαι εδω με οχτώ άντρες συνολικά. Τέσσερις από εμάς είναι
οπλισμένοι με καραμπίνες και οι υπόλοιποι με πιστόλια».
«Να με περιμένετε!»
«Αστυνόμε, τι γίνεται αν ο Λάνγκντον κρατάει κάποιον όμηρο εκεί
μέσα; Τι γίνεται αν μας δει και αποφασίσει να διαφύγει πεζή; Πρέπει να
κινηθούμε τωρα. Οι άντρες μου έχουν πάρει θέση και είναι έτοιμοι για
την έφοδο».
«Υπαστυνόμε Κολέ, θα περιμένετε να φτάσω εκεί προτού κάνετε
οποιαδήποτε κίνηση. Αυτό είναι διαταγή!»
Ο Φασέ έκλεισε το τηλέφωνο.
Εμβρόντητος, ο Κολέ έκλεισε επίσης το κινητό του. Γιατί στο
διάβολο θέλει ο Φασέ να περιμένω; Όμως ήξερε ήδη την απάντηση. Ο
αστυνόμος, παρότι διάσημος για το τρομερό ένστικτο του, ήταν
απερίγραπτα εγωιστής. ο αρχηγός θέλει να πάρει τα εύσημα για τη
σύλληψη. Αφού φρόντισε το πρόσωπο του Αμερικανού να προβάλλεται
συνέχεια από κάθε τηλεοπτικό σταθμό, ήθελε τώρα να σιγουρευτεί ότι
και το δικό του πρόσωπο θα απολάμβανε εξίσου μεγάλη δημοσιότητα.
Ο Κολέ έπρεπε απλώς να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά και να
κάτσει στα αβγά του μέχρι να εμφανιστεί το αφεντικό για να συλλάβει
τον κακό. Όση ώρα περίμενε εκεί ο υπαστυνόμος σκέφτηκε και μια
δεύτερη πιθανή εξήγηση για αυτή την καθυστέρηση. Περιορισμός ζημιάς.

Κατά την επιβολή του νόμου ο δισταγμός στη σύλληψη ενός φυγά
σήμαινε ένα και μόνο πράγμα: ότι υπήρχαν αμφιβολίες για την ενοχή
του. Μήπως ο Φασέ αναθεώρησε την άποψη του σχετικά με το ότι ο
Λάνγκντον είναι ο άνθρωπος που ‐ψάχνει; Η σκέψη ήταν τρομακτική.
Ο αστυνόμος είχε χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα αυτό το βράδυ
προκειμένου να συλλάβει τον Ρόμπερτ Λάνγκντον: συγκαλυμμένη
ανάκριση, INTERPOL και τώρα την τηλεόραση. Ούτε καν ο μέγας και
τρανός Μπεζί Φασέ δε θα μπορούσε να γλιτώσει αλώβητος τις πολιτικές
επιπτώσεις που θα είχε η διαπόμπευση ενός εξέχοντος Αμερικανού από
τη γαλλική τηλεόραση με τον ισχυρισμό ότι ήταν δολοφόνος.
Αν ο αρχηγός άρχιζε πλέον να συνειδητοποιεί ότι είχε κάνει λάθος,
τότε ήταν απόλυτα λογικό να ζητήσει από τον Κολέ να μην προβεί στην
παραμικρή κίνηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ο Φασέ ήταν να
κάνει έφοδο ένας υφιστάμενος του στην κατοικία κάποιου αθώου
Βρετανού και να συλλάβει τον Λάνγκντον υπό την απειλή όπλων.
Εκτός αυτού, όπως συνειδητοποιούσε τώρα ο Κολέ, αν ο Αμερικανός
ήταν αθώος, αυτό εξηγούσε ένα από τα μεγάλα παράδοξα αυτής της
υπόθεσης, δηλαδή το γιατί η Σοφί Νεβό, η εγγονή του θύματος, είχε
βοηθήσει τον άνθρωπο που η υπηρεσία της θεωρούσε δολοφόνο του
Σονιέρ να δραπετεύσει.
Η μόνη λογική ερμηνεία ήταν ότι η νεαρή πράκτορας γνώριζε πως ο
Λάνγκντον κατηγορούνταν άδικα. Ο Φασέ είχε κάνει ένα σωρό
υποθέσεις προκειμένου να εξηγήσει την παράξενη συμπεριφορά της
κοπέλας. Ένα από τα σενάρια ήθελε τη Σοφί Νεβό, μοναδική κληρονόμο
του Σονιέρ, να πείθει τον Ρόμπερτ Λάνγκντον, με τον οποίο διατηρούσε
στα κρυφά ερωτικές σχέσεις, να βγάλει από τη μέση τον παππού της
ώστε να πάρουν τα χρήματα της κληρονομιάς. Ο έφορος του Λούβρου,
έχοντας υποψιαστεί τι συνέβαινε, άφησε το μήνυμα στο οποίο ανέφερε το
όνομα του δολοφόνου του.
Ο Κολέ όμως ήταν σχεδόν βέβαιος ότι κάτι άλλο συνέβαινε εδώ... Η
Σοφί Νεβό δε φαινόταν άνθρωπος που θα έμπλεκε σε μια τέτοια φριχτή
ιστορία.
«Υπαστυνόμε;» Ένας από τους πράκτορες που συνόδευαν τον Κολέ
ήρθε τρέχοντας.

«Βρήκαμε ένα αυτοκίνητο». Ακολούθησε τον πράκτορα πενήντα
περίπου μέτρα πιο πέρα από το μονοπάτι που οδηγούσε στην έπαυλη του
Τίμπινγκ. Εκείνος του έδειξε προς την κατεύθυνση ενός πλατώματος
στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Εκεί, παρκαρισμένο ανάμεσα στους
θάμνους, βρισκόταν ένα μαύρο Audi. Οι πινακίδες του αποκάλυπταν ότι
ανήκε σε κάποιο γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων. Ο υπαστυνόμος
άγγιξε το καπό. Ήταν ακόμα ζεστό, σχεδόν έκαιγε.
«Πρέπει να είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο Λάνγκντον
για να έρθει εδώ», είπε ο Κολέ.
«Κάλεσε την εταιρεία ενοικιάσεως. Έλεγξε αν είναι κλεμμένο».
«Μάλιστα, υπαστυνόμε!» Ένας άλλος πράκτορας του έκανε νεύμα
να πλησιάσει στα κάγκελα της περίφραξης.
«Υπαστυνόμε, ελάτε να δείτε κάτι».
Έδωσε τον Κολέ κιάλια νυχτερινής οράσεως.
«Κοιτάξτε στη συστάδα των δέντρων κοντά στο τέλος του δρόμου».
Ο Κολέ έστρεψε τα κιάλια στο σημείο που του είχε υποδείξει ο πράκτορας
και ρύθμισε τους δείκτες εστίασης. Η φλουταρισμένη εικόνα των
πρασινωπών σχημάτων καθάρισε. Εντόπισε τη μικρή καμπύλη που
έκανε ο ιδιωτικός δρόμος και ακολούθησε την κατεύθυνση του μέχρι τη
συστάδα των δέντρων. Αυτό που είδε τον άφησε άναυδο.
Εκεί, μισοκρυμμένο πίσω από δέντρα και θάμνους, ήταν ένα
θωρακισμένο φορτηγό πανομοιότυπο με εκείνο στο οποίο ο Κολέ είχε
επιτρέψει να φύγει από την Τράπεζα της Ζυρίχης νωρίτερα αυτό το
βράδυ. Ευχήθηκε να επρόκειτο για κάποια παράδοξη σύμπτωση, όμως
ήξερε ότι δεν μπορούσε να είναι.
«Είναι μάλλον προφανές», είπε ο πράκτορας, «ότι αυτό το φορτηγό
χρησιμοποίησαν ο Λάνγκντον και η Νεβό για να διαφύγουν από την
τράπεζα».
Ο υπαστυνόμος είχε μείνει άφωνος. Έφερε στο μυαλό του την
εικόνα του οδηγού του θωρακισμένου φορτηγού το οποίο ο ίδιος είχε
σταματήσει στο μπλόκο. το Rolex. Την ανυπομονησία του να φύγει.
Τελικά δεν έλεγξα το φορτίο του. Αρνούνταν να το πιστέψει, όμως
φαινόταν ότι κάποιος από την τράπεζα είχε πει ψέματα στην αστυνομία

σχετικά με το πού βρίσκονταν ο Λάνγκντον και η Σοφί και στη συνέχεια
τους είχε βοηθήσει να διαφύγουν.
Ποιος όμως; Και γιατί;
Ο Κολέ αναρωτιόταν τώρα μήπως αυτός ήταν ο λόγος που ο Φασέ
τον είχε διατάξει να μην αναλάβει δράση ακόμα. Ίσως ο αστυνόμος να
είχε καταλάβει πως στα γεγονότα αυτής της βραδιάς ήταν
αναμεμειγμένα και άλλα άτομα πέρα από τον Αμερικανό και τη Νεβό.
Όμως, αν εκείνοι ήρθαν ας εδώ με το θωρακισμένο φορτηγό, ποιος
οδηγούσε το Audi;
Εκατοντάδες χιλιόμετρα νοτιότερα ένα νοικιασμένο Beechcraft
Baron 58 πετούσε πάνω από την Τυρρηνική Θάλασσα. Παρότι ο καιρός
ήταν πολύ καλός, ο επίσκοπος Αρινθαρόζα κρατούσε σφιχτά μια χάρτινη
σακούλα που είχε βρει στη θήκη του μπροστινού καθίσματος, σίγουρος
ότι θα τη χρειαζόταν από στιγμή σε στιγμή. Η συζήτηση του με τον
άνθρωπο που τον είχε καλέσει από το Παρίσι δεν είχε εξελιχτεί καθόλου
όπως την περίμενε. Μόνος μέσα στη μικρή καμπίνα, ο Αρινθαρόζα
έπαιζε νευρικά με το δαχτυλίδι που φορούσε, προσπαθώντας να ελέγξει
τα συναισθήματα φόβου και απελπισίας που τον είχαν κατακλύσει,
απειλώντας να τον πνίξουν.
Τα πάντα στο Παρίσι πήγαν στραβά... Κλείνοντας σφιχτά τα μάτια
του, προσευχήθηκε ο Μπεζί Φασέ να διέθετε τα μέσα για να διορθώσει
την κατάσταση.
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Ο ΤΙΜΠΙΝΓΚ ΚΑΘΟΤΑΝ στον καναπέ κρατώντας στην αγκαλιά
του το ξύλινο κουτί σαν να ήταν μωρό, θαυμάζοντας το περίτεχνο σχέδιο
του ρόδου με τα πέντε πέταλα. Η αποψινή νύχτα εξελίχτηκε στην πιο
αλλόκοτη και πιο μαγική βραδιά της ζωής μου.
«Σηκώστε το καπάκι», ψιθύρισε η Σοφί, η οποία στεκόταν από πάνω
του, δίπλα στον Λάνγκντον.

Ο Βρετανός χαμογέλασε. Μη με πιέζεις. Έχοντας ξοδέψει
περισσότερα από δέκα χρόνια αναζητώντας αυτό το σφηνόλιθο, ήθελε
να απολαύσει τη στιγμή, να την παρατείνει όσο γινόταν περισσότερο.
Χάιδεψε με την παλάμη του το ξύλινο καπάκι, νιώθοντας την
ανάγλυφη υφή του σκαλιστού λουλουδιού.
«Το Ρόδο...» ψιθύρισε. Το Ρόδο είναι η Μαγδαληνή. Η Μαγδαληνή
είναι το Άγιο Δισκοπότηρο. Το Ρόδο είναι η πυξίδα που δείχνει το δρόμο.
Ο Τίμπινγκ ένιωθε ανόητος. Εδώ και χρόνια ταξίδευε σε ολόκληρη τη
Γαλλία, επισκεπτόμενος κάθε εκκλησία και κάθε καθεδρικό ναό,
πληρώνοντας για να έχει ειδική πρόσβαση, ερευνώντας εξονυχιστικά
εκατοντάδες καμάρες κάτω από ρόδακες σε αναζήτηση του σφηνόλιθου
με τον κώδικα. La defde voute... Ένα πέτρινο κλειδί κάτω από το σύμβολο
του Ρόδου. Με αργές κινήσεις, απασφάλισε το καπάκι και άρχισε να το
ανασηκώνει.
Όταν τα μάτια του αντίκρισαν επιτέλους το περιεχόμενο, ήξερε
πλέον με απόλυτη βεβαιότητα ότι μπροστά του είχε το σφηνόλιθο. Αυτό
που έβλεπε ήταν ένας μαρμάρινος κύλινδρος κατασκευασμένος από
αλλεπάλληλους δίσκους πάνω στους οποίους ήταν χαραγμένα κάποια
γράμματα. Η κατασκευή τού φάνηκε απρόσμενα οικεία.
«Στηρίχτηκε σε ένα σχέδιο που βρέθηκε στα ημερολόγια του Ντα
Βίντσι», είπε η Σοφί, σαν να είχε διαβάσει τη σκέψη του.
«Ο παππούς μου έφτιαχνε τέτοιες κατασκευές για χόμπι».
Φυσικά! συνειδητοποίησε ο Τίμπινγκ. Είχε δει τα σχετικά σκίτσα και
τις σπουδές. Το κλειδί για την ανακάλυψη του Αγίου Δισκοπότηρου
κρύβεται μέσα σε αυτή την πέτρα. Σήκωσε το βαρύ κρυπτόλεξο από τη
θήκη του και το κράτησε απαλά στα χέρια του. Παρότι δεν είχε την
παραμικρή ιδέα πώς να ανοίξει τον κύλινδρο, διαισθανόταν ότι το ίδιο
του το πεπρωμένο κρυβόταν εκεί μέσα.
Όταν ερχόταν αντιμέτωπος με αποτυχίες και απογοητεύσεις,
αναρωτιόταν αν θα ερχόταν ποτέ η στιγμή που θα ανταμειβόταν για
αυτή την αναζήτηση η οποία είχε μετατραπεί σε σκοπό της ζωής του.
Τώρα αυτές οι αμφιβολίες είχαν χαθεί για πάντα. Οι πανάρχαιες λέξεις
αντηχούσαν στα αφτιά του, το θεμελιώδες αξίωμα του θρύλου του
Δισκοπότηρου: Δε βρίσκεις εσύ το Άγιο Δισκοπότηρο, το Άγιο

Δισκοπότηρο είναι αυτό που σε βρίσκει. Και αυτό το βράδυ, με απίστευτο
τρόπο, το κλειδί που άνοιγε το δρόμο για την ανακάλυψη του Αγίου
Δισκοπότηρου είχε έρθει να τον βρει μέσα στο σπίτι του.
Όση ώρα η Σοφί και ο Τίμπινγκ κάθονταν και παρατηρούσαν το
κρυπτόλεξο, μιλώντας για το ξίδι και για τους δίσκους και κάνοντας
εικασίες ποιο θα μπορούσε να είναι το σύνθημα που άνοιγε τον κύλινδρο,
ο Λάνγκντον μετέφερε το ξύλινο κουτί στην άλλη πλευρά του δωματίου
και το ακούμπησε πάνω σε ένα καλά φωτισμένο τραπέζι για να το
εξετάσει καλύτερα.
Κάτι που είχε πει λίγο νωρίτερα ο Βρετανός στριφογύριζε τώρα στο
μυαλό του βασανίζοντας τον. Το κλειδί που ανοίγει το δρόμο για το Άγιο
Δισκοπότηρο κρύβεται κάτω από το σύμβολο του Ρόδου. Σήκωσε το
ξύλινο κουτί στο φως και παρατήρησε προσεκτικά το σκαλιστό σύμβολο
του Ρόδου. Παρότι οι γνώσεις του γύρω από την τέχνη δεν περιλάμβαναν
τεχνικές ξυλογλυπτικής ή ένθεσης σκαλισμάτων, είχε μόλις θυμηθεί την
περίφημη οροφή ενός ισπανικού μοναστηριού έξω από τη Μαδρίτη.
Τρεις αιώνες μετά την κατασκευή του τα πλακίδια με τα οποία ήταν
καλυμμένη η οροφή άρχισαν να πέφτουν, αποκαλύπτοντας ιερά κείμενα
τα οποία είχαν χαράξει οι μοναχοί στο σοβά που υπήρχε από κάτω. Ο
Λάνγκντον κοίταξε ξανά το Ρόδο.
Κάτω από το Ρόδο. Sub Rosa. Μυστικό.
Ακούστηκε ένας γδούπος από το διάδρομο και ο Αμερικανός
καθηγητής στράφηκε απότομα. Δε διέκρινε τίποτα πέρα από σκιές.
Πιθανότατα είχε περάσει απέξω ο μπάτλερ του Τίμπινγκ. Ο Ρόμπερτ
έστρεψε ξανά την προσοχή του στο κουτί. Ψηλάφισε με τα δάχτυλα του
τη λεία περίμετρο του ένθετου σκαλίσματος και αναρωτήθηκε αν θα
μπορούσε να ανασηκώσει με κάποιον τρόπο το Ρόδο.
Όμως το σκάλισμα έδενε αριστοτεχνικά με το υπόλοιπο καπάκι.
Αμφέβαλλε αν θα μπορούσε να χωρέσει ακόμα και μια λεπίδα ξυραφιού
ανάμεσα σε αυτό και στην προσεκτικά σκαλισμένη υποδοχή στην οποία
ήταν τοποθετημένο.
Άνοιξε το κουτί και εξέτασε την εσωτερική πλευρά του καπακιού.
Ήταν λεία. Μετακινώντας τη όμως ελαφρά, το φως αποκάλυψε κάτι που
έμοιαζε με μικρή τρύπα ακριβώς στο κέντρο του ξύλου.

Ο Λάνγκντον έκλεισε το καπάκι και κοίταξε προσεκτικά το
σκαλιστό σύμβολο από την εξωτερική πλευρά. Καμία τρύπα. Δεν είναι
διαμπερής.
Ακούμπησε το κουτί πάνω στο τραπέζι και κοίταξε τριγύρω στο
δωμάτιο. Τελικά εντόπισε μια στοίβα χαρτιά πιασμένα με ένα συνδετήρα.
Δανείστηκε το συνδετήρα και επέστρεψε κοντά στο κουτί, το άνοιξε και
παρατήρησε την τρύπα. Προσεκτικά, ίσιωσε το συνδετήρα και έχωσε την
άκρη του μέσα στην τρύπα. Έσπρωξε απαλά. Χρειάστηκε ελάχιστη
προσπάθεια. Άκουσε κάτι να πέφτει με έναν απαλό γδούπο πάνω στο
τραπέζι.
Ο Λάνγκντον έκλεισε το καπάκι για να δει τι ήταν. Πρόσεξε ένα
μικρό κομμάτι ξύλο που θύμιζε ψηφίδα από παζλ. Το σκαλιστό ρόδο είχε
πεταχτεί από το καπάκι και είχε πέσει πάνω στο τραπέζι.
Άφωνος από την έκπληξη, κοίταξε την επιφάνεια που είχε
αποκαλυφθεί μετά την απομάκρυνση του ρόδου. Εκεί, χαραγμένες πάνω
στο ξύλο με άφταστη μαεστρία, υπήρχαν τέσσερις γραμμές κειμένου σε
μια γλώσσα που ο ίδιος δεν είχε ξαναδεί ποτέ.
Οι χαρακτήρες παραπέμπουν στη σημιτική γραφη, σκέφτηκε ο
Αμερικανός καθηγητής, όμως δεν αναγνωρίζω τη γλώσσα! Μια ξαφνική
κίνηση πίσω από την πλάτη του τράβηξε την προσοχή του.
Ένα συντριπτικό χτύπημα στο κεφάλι του, που ήρθε από το
πουθενά, έκανε τον Λάνγκντον να πέσει στα γόνατα. Προτού
λιποθυμήσει του φάνηκε προς στιγμήν ότι είδε ένα χλομό φάντασμα να
αιωρείται από πάνω του κρατώντας σφιχτά στο χέρι του ένα όπλο.
Ύστερα τα πάντα σκοτείνιασαν γύρω του.
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Η ΣΟΦΙ ΝΕΒΟ, παρότι εργαζόταν ως αστυνομικός, δεν ήξερε μέχρι
εκείνο το βράδυ τι σήμαινε να σε σημαδεύει ένας άγνωστος με όπλο.
Αυτό που φάνταζε σχεδόν απίστευτο στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν
ότι το όπλο που ήταν στραμμένο καταπάνω της κρατούσε το κατάλευκο

χέρι ενός θηριώδους αλμπίνου με μακριά άσπρα μαλλιά. Την κοιτούσε με
τα κόκκινα μάτια του που είχαν μια τρομακτική, απόκοσμη λάμψη.
Ντυμένος με ένα μάλλινο μανδύα τον οποίο είχε δέσει στη μέση με μια
τρίχινη ζώνη, ο άντρας θύμιζε κληρικό του Μεσαίωνα.
Η κοπέλα δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος ήταν, όμως ξαφνικά
έβλεπε με τελείως άλλο μάτι τις υποψίες του Τίμπινγκ ότι η εκκλησία
κρυβόταν πίσω από αυτή την υπόθεση.
«Ξέρετε για τι έχω έρθει», είπε ο μοναχός με βαθιά φωνή.
Η Σοφί και ο Τίμπινγκ ήταν καθισμένοι στον καναπέ με τα χέρια
σηκωμένα ψηλά, όπως τους είχε διατάξει ο άγνωστος άντρας.
Ο Λάνγκντον ήταν πεσμένος στο πάτωμα, λιπόθυμος. Το βλέμμα
του μοναχού έπεσε αμέσως στο σφηνόλιθο που κρατούσε ο Βρετανός στα
γόνατα του.
Ο τόνος του οικοδεσπότη ήταν προκλητικός.
«Δε θα μπορέσεις να τον ανοίξεις».
«Ο Δάσκαλος μου είναι πολύ σοφός», απάντησε ο μοναχός,
πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά και με το όπλο του να σημαδεύει
εναλλάξ τη Σοφί και τον Τίμπινγκ.
Η κοπέλα αναρωτήθηκε που να βρισκόταν ο μπάτλερ του Βρετανού
ευγενή. Δεν άκουσε τον Ρόμπερτ να σωριάζεται στο πάτωμα;
«Ποιος είναι ο Δάσκαλος σου;» ρώτησε ο Τίμπινγκ. «Ίσως θα
μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιον οικονομικό διακανονισμό».
«Το Δισκοπότηρο είναι ανεκτίμητο».
Ο αλμπίνος πλησίασε ακόμα περισσότερο.
«Αιμορραγείς», παρατήρησε ψύχραιμα ο Βρετανός, γνέφοντας προς
το δεξιό αστράγαλο του μοναχού, όπου κατέληγε το αίμα που κυλούσε
στο πόδι του.
«Επίσης, κουτσαίνεις...»
«Όπως κι εσύ», απάντησε ο μοναχός, γνέφοντας με τη σειρά του
προς τις μεταλλικές πατερίτσες που ήταν ακουμπισμένες δίπλα στον
Τίμπινγκ.
«Τέρμα οι συζητήσεις! Δώστε μου το σφηνόλιθο...»

«Ξέρεις για
αιφνιδιασμένος.

το

σφηνόλιθο;»

ρώτησε

ο

Βρετανός,

μάλλον

«Να μη σε νοιάζει τι ξέρω. Σήκω όρθιος με αργές κινήσεις και δώσε
μου το σφηνόλιθο».
«Μου είναι δύσκολο να σταθώ όρθιος».
«Ακριβώς. Καλύτερα να μη δοκιμάσει κανείς σας να κάνει καμιά
γρήγορη κίνηση».
Ο Τίμπινγκ πέρασε το δεξί του χέρι σε μια από τις πατερίτσες του
και κράτησε σφιχτά το σφηνόλιθο με το αριστερό του. Κατάφερε με
δυσκολία να σταθεί στα πόδια του, κρατώντας το βαρύ κύλινδρο στην
παλάμη του αριστερού του χεριού και προσπαθώντας να ισορροπήσει
στην πατερίτσα που κρατούσε με το δεξί.
Ο μοναχός πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου, σημαδεύοντας με
το όπλο του κατευθείαν το κεφάλι του Βρετανού.
Η Σοφί παρακολουθούσε, ανήμπορη να κάνει κάτι, τη στιγμή που ο
αλμπίνος άπλωσε το χέρι του για να πάρει τον κύλινδρο.
«Δε θα πετύχεις το σκοπό σου», του σφύριξε ο Τίμπινγκ.
«Μόνο όσοι είναι άξιοι μπορούν να αποκαλύψουν το μυστικό αυτής
της πέτρας».
Μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει ποιος είναι άξιος, σκέφτηκε ο Σίλας.
«Είναι πολύ βαρύ», είπε ο άντρας με τις πατερίτσες, καθώς το
μπράτσο του άρχιζε να τρέμει.
«Αν δεν το πάρεις από το χέρι μου γρήγορα, φοβάμαι ότι θα μου
πέσει!»
Το σώμα του ταλαντευόταν επικίνδυνα.
Ο μοναχός κινήθηκε γρήγορα προς το μέρος του για να πάρει τον
κύλινδρο, όμως εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο άντρας με τις πατερίτσες
έχασε την ισορροπία του. Η πατερίτσα γλίστρησε κάτω από τη μασχάλη
του και εκείνος έγειρε απότομα προς τα δεξιά. Όχι!
Ο Σίλας τινάχτηκε για να σώσει τον κύλινδρο, χαμηλώνοντας
αυτόματα το όπλο του, όμως ο σφηνόλιθος βρέθηκε ξαφνικά μακριά του.
Καθώς ο άντρας έπεφτε προς τα δεξιά, το αριστερό του χέρι τινάχτηκε

προς τα πίσω, με αποτέλεσμα ο κύλινδρος να φύγει από την παλάμη του
και να καταλήξει πάνω στον καναπέ.
Την ίδια στιγμή η μεταλλική πατερίτσα, που είχε γλιστρήσει κάτω
από το βάρος του άντρα, διαγράφοντας ένα μεγάλο τόξο, κατέληξε πάνω
στο δεξί πόδι του μοναχού. Αφόρητος πόνος!
Ο αλμπίνος ένιωσε χιλιάδες καρφιά να τρυπάνε το σώμα του τη
στιγμή που η πατερίτσα έσκασε με δύναμη ακριβώς πάνω στο αγκαθωτό
κιλικίο που φορούσε γύρω από το μηρό του, βυθίζοντας το ακόμα πιο
βαθιά στην ήδη πληγωμένη σάρκα του.
Χάνοντας την ισορροπία του από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο
Σίλας έπεσε απότομα στα γόνατα, με αποτέλεσμα τα καρφιά να χωθούν
ακόμα πιο μέσα στο πόδι του. Το πιστόλι εκπυρσοκρότησε με
εκκωφαντικό θόρυβο, όμως η σφαίρα καρφώθηκε στις σανίδες του
πατώματος χωρίς να πληγώσει κανέναν. Πριν προλάβει να σηκώσει το
όπλο του και να πυροβολήσει ξανά, το πόδι της γυναίκας τον βρήκε
κατευθείαν στο σαγόνι.
Στην είσοδο του κτήματος ο Κολέ άκουσε τον πυροβολισμό. Ο
υπόκωφος κρότος έκανε το αίμα του να παγώσει. Με τον Φασέ να
βρίσκεται καθʹ οδόν, ο υπαστυνόμος είχε ήδη χάσει κάθε ελπίδα να λάβει
τα εύσημα για τη σύλληψη του Λάνγκντον αυτό το βράδυ. Όμως δεν
υπήρχε καμία περίπτωση να επιτρέψει στον εγωισμό του Φασέ να τον
οδηγήσει στο Πειθαρχικό με την κατηγορία της αμέλειας σε ώρα
καθήκοντος. Ακούστηκε πυροβολισμός μέσα σε κατοικία ιδιώτη, κι εσείς
περιμένατε στην είσοδο;
Ο Κολέ ήξερε ότι η ευκαιρία για αιφνιδιασμό είχε χαθεί από ώρα.
Ήξερε επίσης ότι, αν παρέμενε άπρακτος για ένα ακόμα δευτερόλεπτο,
ολόκληρη η καριέρα του θα αποτελούσε παρελθόν πριν ξημερώσει.
Κοίταξε τη σιδερένια πύλη του κτήματος και πήρε την απόφαση του.
«Δέστε τη στο αυτοκίνητο και ξηλώστε τη».
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον άκουσε τον πυροβολισμό κάπου στο βάθος
του μουδιασμένου του μυαλού. Στα αφτιά του είχε αντηχήσει και μια
κραυγή πόνου. Μήπως είχε φωνάξει ο ίδιος; Ένιωθε λες και τον είχαν
χτυπήσει στο κεφάλι με βαριά. Από κάπου κοντά έρχονταν ομιλίες.
«Που στο διάβολο ήσουν;» ούρλιαζε ο Τίμπινγκ.

Ο μπάτλερ είχε μπει στο δωμάτιο τρέχοντας.
«Τι συνέβη; Ω Θεέ μου! Ποιος είναι αυτός; Θα καλέσω την
αστυνομία!»
«Πανάθεμά σε! Το μυαλό σου στην αστυνομία... Κοίτα να βοηθήσεις
εδώ. Πήγαινε να φέρεις κάτι να δέσουμε αυτό το τέρας».
«Και λίγο πάγο!» φώναξε η Σοφί ξοπίσω του.
Ο Λάνγκντον λιποθύμησε ξανά. Φωνές και πάλι. Κίνηση.
Τώρα βρισκόταν καθισμένος στον καναπέ.
Η κοπέλα κρατούσε μια παγοκύστη πάνω στο κεφάλι του. Το
κρανίο του πονούσε. Όταν επιτέλους άρχισε να καθαρίζει η όραση του,
διαπίστωσε ότι στο πάτωμα μπροστά στα πόδια του υπήρχε ένα
ανθρώπινο σώμα. Παραισθήσεις έχω; Το τεράστιο σώμα ενός αλμπίνου
μοναχού κείτονταν δεμένο και φιμωμένο με αυτοκόλλητη ταινία. Στο
σαγόνι του είχε ένα βαθύ κόψιμο, ενώ το ρούχο που φορούσε ήταν
μουσκεμένο με αίμα στο σημείο όπου ακουμπούσε πάνω στο δεξιό του
μηρό. Κι εκείνος επίσης φαινόταν μόλις να ανακτά τις αισθήσεις του.
Ο Ρόμπερτ στράφηκε προς τη Σοφί.
«Ποιος είναι αυτός; Μα... τι συνέβη;»
Ο Τίμπινγκ τον πλησίασε κουτσαίνοντας.
«Σε έσωσε ένας ιππότης οπλισμένος με ένα Εξκάλιμπερ φτιαγμένο
από κάποια εταιρεία ορθοπεδικού εξοπλισμού».
Τι πράγμα;
Ο Λάνγκντον προσπάθησε να ανασηκωθεί.
Το χέρι της Σοφί έτρεμε ελαφρά, όμως το άγγιγμα της ήταν
τρυφερό.
«Μην κάνεις απότομες κινήσεις, Ρόμπερτ».
«Δυστυχώς», συμπλήρωσε ο Βρετανός ιππότης, «αναγκάστηκα να
κάνω στην κυρία που συνοδεύεις μια επίδειξη των ατυχών
πλεονεκτημάτων τού να είναι κανείς ανάπηρος. Φαίνεται ότι οι πάντες
σε υποτιμούν».

Καθισμένος στον καναπέ, ο Αμερικανός έστρεψε το βλέμμα του στο
μοναχό, προσπαθώντας να φανταστεί τι είχε συμβεί.
«Φορούσε κιλικίο», εξήγησε ο Τίμπινγκ.
«Τι φορούσε;»
Ο Τίμπινγκ του έδειξε μια ματωμένη τρίχινη ζώνη με καρφιά που
ήταν πεσμένη στο πάτωμα.
«Ζώνη πειθαρχίας. Τη φορούσε γύρω από το μηρό του. Σημάδεψα
προσεκτικά».
Ο Λάνγκντον έτριψε το κεφάλι του. Είχε διαβάσει για αυτές τις
ζώνες.
«Όμως... πώς το ήξερες;»
Ο Βρετανός χαμογέλασε πλατιά.
«Ο χριστιανισμός είναι ο τομέας των ερευνών μου, Ρόμπερτ, και
υπάρχουν ορισμένες σέκτες που προδίνονται από το σήμα κατατεθέν
τους». Έδειξε με την πατερίτσα του το αίμα που είχε μουσκέψει το
μανδύα του μοναχού.
«Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση».
«Opus Dei», ψιθύρισε ο Λάνγκντον, φέρνοντας στο μυαλό του
πρόσφατα ρεπορτάζ των καναλιών με θέμα κάποιους επιχειρηματίες στη
Βοστόνη οι οποίοι ήταν μέλη της οργάνωσης και είχαν κατηγορηθεί
άδικα από καχύποπτους συναδέλφους τους ότι φορούσαν ζώνες
πειθαρχίας κάτω από τα σινιέ κοστούμια τους. Στην πραγματικότητα οι
τρεις άντρες δεν έκαναν τίποτα τέτοιο.
Όπως πολλά μέλη του Opus Dei, αυτοί οι επιχειρηματίες ανήκαν
στο «εφεδρικό» τμήμα της οργάνωσης και δεν υποβάλλονταν σε κανενός
είδους σωματικό εξαγνισμό. Ήταν πιστοί καθολικοί, στοργικοί πατέρες
και χρήσιμα μέλη των κοινοτήτων τους. Όμως, δυστυχώς, όπως ήταν
αναμενόμενο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν εν συντομία τις
πνευματικές τους αρχές, για να περάσουν στη συνέχεια στο
«δημοσιογραφικό ζουμί» της υπόθεσης, που ήταν η αυστηρή πειθαρχία
των «τακτικών» μελών του κλειστού πυρήνα της οργάνωσης, όπως ήταν
αυτός ο μοναχός που κείτονταν τώρα στο πάτωμα μπροστά στα πόδια
του.

Ο Τίμπινγκ μελετούσε προσεκτικά την αιματοβαμμένη ζώνη.
«Μα για ποιο λόγο να προσπαθεί το Opus Dei να βρει το Άγιο
Δισκοπότηρο;»
Ο Λάνγκντον ήταν τόσο ζαλισμένος, που δεν μπορούσε να σκεφτεί
κάποια απάντηση.
«Ρόμπερτ», είπε η Σοφί βλέποντας το ξύλινο κουτί, «τι είναι αυτό;»
Στο χέρι της κρατούσε το μικρό σκαλιστό ρόδο που ο Λάνγκντον
είχε αποσπάσει από το καπάκι.
«Κάλυπτε ένα εγχάρακτο κείμενο πάνω στο κουτί. Νομίζω ότι αυτό
ίσως να δίνει οδηγίες για το πώς να ανοίξουμε το σφηνόλιθο».
Πριν ο Τίμπινγκ και η Σοφί προλάβουν να κάνουν το παραμικρό
σχόλιο, μια θάλασσα από γαλάζιο φως πλημμύρισε ξαφνικά τους
πρόποδες του λόφου, καθώς ένα σωρό περιπολικά με τους φάρους
αναμμένους και τις σειρήνες σε λειτουργία άρχισαν να διασχίζουν τα
οχτακόσια μέτρα του ιδιωτικού δρόμου που οδηγούσε στην είσοδο της
έπαυλης.
Ο Βρετανός συνοφρυώθηκε.
«Φίλοι μου, φαίνεται ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Και καλό
θα ήταν να την πάρουμε γρήγορα».
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Ο ΚΟΛΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ γκρέμισαν την κεντρική πύλη
της έπαυλης του σερ Λι Τίμπινγκ και όρμησαν μέσα με τα όπλα
προτεταμένα. Απλώθηκαν σε όλο το σπίτι και άρχισαν να ψάχνουν στα
δωμάτια του ισογείου. Βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα στο πάτωμα του
σαλονιού, ίχνη πάλης, μια μικρή ποσότητα αίματος, μια παράξενη
αγκαθωτή τρίχινη ζώνη και ένα μισοτελειωμένο ρολό αυτοκόλλητης
ταινίας. Ολόκληρος ο όροφος έμοιαζε εγκαταλειμμένος.

Τη στιγμή που ο υπαστυνόμος ήταν έτοιμος να στείλει τους άντρες
του να ψάξουν στο υπόγειο και στους κήπους πίσω από το σπίτι άκουσε
φωνές από τα πάνω δωμάτια.
«Είναι στον πρώτο όροφο!»
Ο Κολέ και οι άντρες του ανέβηκαν τρέχοντας τη φαρδιά σκάλα και
άρχισαν να ερευνούν ένα προς ένα τα δωμάτια του τεράστιου σπιτιού,
περνώντας από σκοτεινές κρεβατοκάμαρες και άδειους διαδρόμους
καθώς πλησίαζαν στο σημείο από όπου ακούγονταν οι φωνές.
Ο ήχος φαινόταν να έρχεται από το τελευταίο υπνοδωμάτιο στο
βάθος ενός ιδιαίτερα μεγάλου διαδρόμου. Οι πράκτορες άρχισαν να
παίρνουν θέσεις, αποκλείοντας τις πιθανές εξόδους διαφυγής. Καθώς
πλησίαζαν στο τελευταίο υπνοδωμάτιο ο Κολέ διαπίστωσε ότι η πόρτα
ήταν ορθάνοιχτη. Ξαφνικά οι φωνές σταμάτησαν και ακούστηκε ένα
παράξενο βουητό, σαν από κινητήρα.
Με το όπλο κρατημένο έτσι ώστε να σημαδεύει προς τα πάνω, την
οροφή, ο Κολέ έδωσε το σύνθημα. Απλώνοντας αθόρυβα το χέρι του πίσω
από το κούφωμα της πόρτας, βρήκε το διακόπτη και τον πάτησε. Με μια
γρήγορη επιτόπια στροφή, μπήκε στο δωμάτιο, με τους άντρες του να τον
ακολουθούν καταπόδας.
Η βροντερή φωνή του αντήχησε στο χώρο να διατάζει τους πάντες
να μείνουν ακίνητοι, όμως γρήγορα συνειδητοποίησε ότι το προτεταμένο
τώρα όπλο του σημάδευε... αέρα. Ένας άδειος ξενώνας. Τα πάντα
ανέγγιχτα. Το βουητό της μηχανής κάποιου αυτοκινήτου ακούστηκε από
το ηχείο ενός μαύρου ηλεκτρονικού πίνακα τοποθετημένου στον τοίχο
δίπλα στο κρεβάτι.
Ο Κολέ είχε δει και σε άλλα σημεία του σπιτιού αυτούς τους
μαύρους πίνακες. Επρόκειτο για κάποιο σύστημα ενδοεπικοινωνίας.
Έτρεξε προς τα εκεί.
Πάνω στον πίνακα υπήρχαν διάφορα πλήκτρα με ταμπελάκια που
εξηγούσαν σε τι αντιστοιχούσαν. ΓΡΑΦΕΙΟ... ΚΟΥΖΙΝΑ... ΠΛΥΣΤΑΡΙΟ...
ΚΕΛΑΡΙ... Από που στην ευχή ακούγεται το αυτοκίνητο; ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ... ΑΙΘΡΙΟ... ΑΧΥΡΩΝΑΣ... ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ... Αχυρώνας!

Ο Κολέ βρέθηκε στο ισόγειο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και
άρχισε να τρέχει προς την πίσω πόρτα, αρπάζοντας στη διαδρομή και
έναν από τους πράκτορες του.
Οι δύο άντρες διέσχισαν τρέχοντας την πίσω αυλή και έφτασαν
λαχανιασμένοι μπροστά σε έναν ταλαιπωρημένο γκρίζο αχυρώνα. Πριν
καν μπουν μέσα, ο Κολέ άκουσε τον ήχο ενός κινητήρα που χανόταν στο
βάθος. Τράβηξε το όπλο του, όρμησε μέσα και με μια γρήγορη κίνηση
άναψε τα φώτα.
Η δεξιά πλευρά του αχυρώνα είχε διαμορφωθεί σε πρόχειρο
εργαστήρι, με όλο το βασικό εξοπλισμό: μηχανές του γκαζόν, εργαλεία
αυτοκινήτου, υλικά κηπουρικής. Λίγο πιο πέρα, στον τοίχο, υπήρχε ένας
γνώριμος μαύρος ηλεκτρονικός πίνακας. Ένα από τα κουμπιά ήταν
πατημένο, συνδέοντας τον αχυρώνα με το συγκεκριμένο δωμάτιο.
ΞΕΝΩΝΑΣ No 2
Ο Κολέ έκανε μεταβολή, βράζοντας από θυμό. Μας παρέσυραν
στον πάνω όροφο χρησιμοποιώντας το σύστημα ενδοεπικοινωνίας!
Κοιτάζοντας προς την άλλη πλευρά του αχυρώνα, διέκρινε μια μεγάλη
σειρά από παχνιά, όμως άλογα δεν υπήρχαν πουθενά. Προφανώς ο
ιδιοκτήτης προτιμούσε ένα διαφορετικό είδος ιπποδύναμης, κι έτσι ο
στάβλος είχε μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό γκαράζ αυτοκινήτων.
Η συλλογή ήταν εκπληκτική: μια μαύρη Ferrari, μια ολοκαίνουρια
Rolls‐Royce, μια αντίκα Aston Martin σπορ κουπέ, μια συλλεκτική Porsche
356. Η τελευταία θέση ήταν άδεια.
Ο Κολέ πήγε τρέχοντας μέχρι εκεί και εντόπισε κηλίδες λαδιού στο
δάπεδο. Δεν μπορούν να φύγουν από το κτήμα. Δύο περιπολικά είχαν
στήσει μπλόκο στο ιδιωτικό δρομάκι και στην πύλη, ακριβώς για να
αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
«Υπαστυνόμε;» Ο πράκτορας του έδειχνε κάτι στο βάθος. Η πίσω
συρόμενη πόρτα του αχυρώνα ήταν ορθάνοιχτη, αφήνοντας να φανεί μια
σκοτεινή λασπωμένη πλαγιά με ακαλλιέργητα χωράφια που
εκτείνονταν μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι.
Ο Κολέ όρμησε στο κατώφλι της, προσπαθώντας να διακρίνει τι
υπήρχε πιο πέρα. Το μόνο που κατάφερε να δει ήταν το αχνό περίγραμμα
ενός δάσους στο βάθος του ορίζοντα. Φώτα πουθενά. Αυτή η δασωμένη

κοιλάδα πιθανότατα διέθετε δεκάδες αχαρτογράφητους δρόμους
πυρασφάλειας και κυνηγετικά μονοπάτια, όμως ο υπαστυνόμος ήταν
σίγουρος ότι το θήραμα του δε θα έφτανε ποτέ στο δάσος.
«Στείλε μερικούς άντρες εκεί κάτω. Το πιο πιθανό είναι ότι θα
έχουν ήδη κολλήσει στις λάσπες λίγο παρακάτω. Αυτά τα φανταχτερά
σπορ αυτοκίνητα δεν τα πάνε καλά σε ανώμαλο έδαφος».
«Εεε... υπαστυνόμε;»
Ο πράκτορας του έδειχνε ένα ξύλινο ταμπλό με γάντζους που είχε
εντοπίσει λίγο πιο πέρα. Στους γάντζους ήταν κρεμασμένα διάφορα
κλειδιά, πάνω από τα οποία υπήρχαν ταμπελάκια με τη μάρκα του
αυτοκινήτου στο οποίο αντιστοιχούσε το καθένα. FERRARI... ROLLS‐
ROYCE... ASTON MARTIN... PORSCHE... Στον τελευταίο γάντζο δεν
υπήρχε κλειδί.
Όταν ο Κολέ διάβασε την ετικέτα που βρισκόταν από πάνω,
κατάλαβε ότι είχε μπλέξει άσχημα.
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ΤΟ ΤΖΙΠ ΗΤΑΝ ένα κατάμαυρο Range Rover με κίνηση και στους
τέσσερις
τροχούς,
μηχανικό
κιβώτιο
ταχυτήτων,
προβολείς
πολυπροπυλενίου υψηλής απόδοσης, υποδοχές οπίσθιων προβολέων και
το τιμόνι στα δεξιά.
Ο Λάνγκντον χαιρόταν που δεν οδηγούσε εκείνος. Ο Ρεμί, ο
μπάτλερ του Τίμπινγκ, κατʹ εντολήν του κυρίου του, οδηγούσε με
εντυπωσιακή επιδεξιότητα το όχημα μέσα από τους φεγγαρόλουστους
αγρούς που εκτείνονταν πίσω από το Σατό Βιγέτ.
Με τα φώτα σβηστά, είχε σκαρφαλώσει σε ένα γυμνό λοφίσκο και
τώρα κατηφόριζε την πλαγιά, αφήνοντας όλο και πιο πίσω το κτήμα.
Φαινόταν να κατευθύνεται προς το ακανόνιστο περίγραμμα μιας
δασωμένης έκτασης στο βάθος του ορίζοντα. Από τη θέση του συνοδηγού
ο Λάνγκντον, κρατώντας στην αγκαλιά του το σφηνόλιθο, στράφηκε και
κοίταξε τον Τίμπινγκ και τη Σοφί, που κάθονταν στο πίσω μέρος.

«Πώς είναι το κεφάλι σου, Ρόμπερτ;» ρώτησε η κοπέλα, δείχνοντας
ανήσυχη. Εκείνος της χαμογέλασε πονεμένα.
«Καλύτερα, ευχαριστώ».
Ο πόνος τον πέθαινε. Καθισμένος δίπλα της, ο Τίμπινγκ γύρισε
προς τα πίσω και έριξε μια ματιά πάνω από τον ώμο του στο δεμένο και
φιμωμένο μοναχό που ήταν ξαπλωμένος στο στενό χώρο των
αποσκευών, ακριβώς πίσω από το κάθισμα. Είχε το όπλο του αλμπίνου
αφημένο πάνω στα γόνατα του και έμοιαζε με παλιά φωτογραφία
Βρετανού σπόρτσμαν σε σαφάρι, την ώρα που ποζάρει περήφανος πάνω
από το θήραμα του.
«Χαίρομαι τόσο πολύ που πέρασες να με δεις απόψε, Ρόμπερτ», είπε
χαμογελώντας πλατιά, σαν να διασκέδαζε για πρώτη φορά εδώ και
χρόνια.
«Λυπάμαι που σε έμπλεξα σε αυτή την υπόθεση, Λι».
«Μα τι λες! Περίμενα μια ολόκληρη ζωή για να μπλέξω σε αυτή την
υπόθεση...»
Ο Τίμπινγκ διέκρινε πίσω από το παρμπρίζ τη σκιά ενός φράχτη
από θάμνους. Χτύπησε ελαφρά τον Ρεμί στον ώμο.
«Θυμήσου, μην πατήσεις φρένο. Χρησιμοποίησε το χειρόφρενο αν
χρειαστεί να κόψεις ταχύτητα. Θέλω να μπούμε στο δάσος, και δεν
υπάρχει λόγος να ριψοκινδυνέψουμε να μας δουν από το σπίτι».
Ο Ρεμί άφησε το γκάζι και οδήγησε το Range Rover μέσα από ένα
άνοιγμα του φράχτη. Το τζιπ βρέθηκε σε ένα χορταριασμένο μονοπάτι
και σχεδόν αμέσως τα πυκνά δέντρα τριγύρω τους έκρυψαν το φεγγάρι.
Δε βλέπω τίποτα, σκέφτηκε ο Λάνγκντον, προσπαθώντας να διακρίνει
κάποιο σχήμα μπροστά τους.
Ήταν πίσσα σκοτάδι. Κλαδιά δέντρων έξυσαν την αριστερή πλευρά
του οχήματος και ο οδηγός τους διόρθωσε την πορεία του αυτοκινήτου
κόβοντας το τιμόνι δεξιά. Κρατώντας το ίσια τώρα, προχώρησε
προσεκτικά άλλα τριάντα μέτρα περίπου.
«Τα πηγαίνεις θαυμάσια, Ρεμί», είπε ο Τίμπινγκ.

«Νομίζω ότι είμαστε αρκετά μέσα στο δάσος. Ρόμπερτ, θα
μπορούσες να πατήσεις εκείνο το μικρό μπλε κουμπί ακριβώς κάτω από
τον αεραγωγό; Το βλέπεις;»
Ο Λάνγκντον βρήκε το κουμπί και το πάτησε. Ένα θαμπό κίτρινο
φως ξεχύθηκε στο μονοπάτι μπροστά τους, αποκαλύπτοντας πυκνή
βλάστηση και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Φώτα ομίχλης,
συνειδητοποίησε ο Αμερικανός. Έριχναν αρκετό φως για να μπορούν να
ακολουθήσουν το μονοπάτι, όμως βρίσκονταν πλέον αρκετά βαθιά μέσα
στο δάσος, οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος να προδοθούν.
«Ορίστε, Ρεμί», σχολίασε χαρωπά ο Τίμπινγκ, «τα φώτα άναψαν. Οι
ζωές μας βρίσκονται στα χέρια σου».
«Που πηγαίνουμε;» ρώτησε η Σοφί.
«Αυτό το μονοπάτι συνεχίζει για περίπου τρία χιλιόμετρα μέσα στο
δάσος», εξήγησε ο Βρετανός.
«Διασχίζει το κτήμα και υστέρα σχηματίζει μια καμπή προς το
βορρά. Αν δε συναντήσουμε τίποτα λιμνάζοντα νερά ή πεσμένα δέντρα,
θα φτάσουμε σώοι και αβλαβείς σε ένα πλάτωμα δίπλα στον
αυτοκινητόδρομο Α5, που κατευθύνεται προς την ανατολική Γαλλία και
καταλήγει στα γαλλογερμανικά σύνορα». Σώοι και αβλαβείς.
Το κεφάλι του Λάνγκντον δεν είχε την ίδια άποψη. Ο Αμερικανός
χαμήλωσε το βλέμμα του στα γόνατα του, όπου ο σφηνόλιθος ήταν
τοποθετημένος με ασφάλεια μέσα στο ξύλινο κουτί. Το ένθετο σκαλιστό
ρόδο είχε εφαρμοστεί ξανά στο καπάκι. Παρότι το κεφάλι του πονούσε
ακόμα, ανυπομονούσε να βγάλει ξανά το ρόδο για να εξετάσει
προσεκτικότερα το μήνυμα που ήταν χαραγμένο από κάτω. Απασφάλισε
το καπάκι και πήγε να το ανασηκώσει, αλλά ο Τίμπινγκ ακούμπησε
φιλικά το χέρι στον ώμο του.
«Υπομονή, Ρόμπερτ», του είπε. «Το μονοπάτι είναι σκοτεινό και
γεμάτο λακκούβες. Ο Θεός να μας λυπηθεί αν σπάσουμε κάτι! Αν δεν
αναγνώρισες τη γλώσσα του κειμένου στο φως, δε θα τα καταφέρεις
καλύτερα στο σκοτάδι. Ας επικεντρωθούμε τώρα στην προσπάθεια να
διαφύγουμε και μετά βλέπουμε... Συμφωνείς; Πολύ σύντομα θα έχουμε
την ευκαιρία να το μελετήσουμε με την ησυχία μας».

Ο Λάνγκντον ήξερε ότι ο Τίμπινγκ είχε δίκιο. Έγνεψε καταφατικά
και ασφάλισε ξανά το κουτί. Ο μοναχός που ήταν ξαπλωμένος στο χώρο
των αποσκευών βογκούσε τώρα, προσπαθώντας να απελευθερωθεί από
τα δεσμά του. Ξαφνικά άρχισε να κλοτσάει έξαλλος.
Ο Βρετανός ιππότης γύρισε προς τα πίσω και τον σημάδεψε με το
όπλο πάνω από το κάθισμα.
«Δεν αντιλαμβάνομαι προς τι οι διαμαρτυρίες σας, κύριε. Εισβάλατε
στην κατοικία μου και προκαλέσατε ένα μάλλον επώδυνο οίδημα στο
κρανίο του φίλου μου. Θα είχα κάθε δικαίωμα να σας πυροβολήσω
πάραυτα και να σας αφήσω να σαπίσετε μέσα στο δάσος».
Ο μοναχός ησύχασε.
«Είσαι σίγουρος ότι κάναμε καλά που τον πήραμε μαζί;» ρώτησε ο
Λάνγκντον.
«Σιγουρότατος!» αναφώνησε ο Τίμπινγκ.
«Καταζητείσαι για φόνο, Ρόμπερτ. Αυτό το κάθαρμα θα αποδείξει
την αθωότητα σου. Προφανώς η αστυνομία επιθυμεί διακαώς να σε
συλλάβει και δε φείδεται κόπου και προσπαθειών. Σε εντόπισε στο σπίτι
μου μέσα σε ελάχιστο χρόνο».
«Δικό μου το σφάλμα», είπε η Σοφί.
«Το θωρακισμένο
εντοπισμού».
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«Δεν είναι αυτό το ζήτημα μας», συνέχισε ο Βρετανός.
«Δε με εκπλήσσει το γεγονός ότι σας εντόπισε η αστυνομία, όμως
με εκπλήσσει το ότι σας εντόπισε αυτός εδώ ο αχρείος. Απʹ όσα μου
είπατε, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένα μέλος του Opus Dei μπόρεσε να
πληροφορηθεί πού ακριβώς βρίσκεστε, εκτός κι αν υπάρχει κάποιος
πληροφοριοδότης στους κόλπους της Δικαστικής Αστυνομίας ή της
Τράπεζας της Ζυρίχης».
Ο Λάνγκντον το σκέφτηκε. Ο Μπεζί Φασέ σίγουρα έδειχνε
αποφασισμένος να βρει έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να του φορτώσει
τους αποψινούς φόνους. Και ο Βερνέ είχε στραφεί εναντίον τους μάλλον
ξαφνικά, αν και, δεδομένου ότι ο Ρόμπερτ καταζητούνταν για τέσσερις
φόνους, η αλλαγή στάσης του τραπεζίτη ήταν μάλλον κατανοητή.

«Αυτός ο μοναχός δεν ενεργεί με δική του πρωτοβουλία, Ρόμπερτ»,
είπε ο Τίμπινγκ, «και μέχρι να ανακαλύψετε ποιος κρύβεται πίσω από
όλα αυτά κινδυνεύετε και οι δύο. Τα καλά νέα, φίλε μου, είναι ότι τώρα
βρίσκεστε εσείς σε θέση ισχύος. Αυτό το τέρας που κρατάμε στα χέρια
μας διαθέτει αυτή την πληροφορία, συνεπώς, όποιος κι αν είναι ο
άνθρωπος που κρύβεται πίσω του, πρέπει να ανησυχεί πολύ αυτή τη
στιγμή».
Ο Ρεμί είχε αρχίσει να αναπτύσσει ταχύτητα καθώς εξοικειωνόταν
με το περιβάλλον. Το τζιπ πέρασε μέσα από μια λακκούβα με νερά,
ανέβηκε ένα μικρό ύψωμα και στη συνέχεια άρχισε να κατηφορίζει.
«Ρόμπερτ, θα είχες την καλοσύνη να μου δώσεις εκείνο το
τηλέφωνο;»
Ο Τίμπινγκ του έδειξε στο ταμπλό το τηλέφωνο που διέθετε το
αυτοκίνητο. Ο Λάνγκντον του το πέρασε πίσω και ο Βρετανός σχημάτισε
έναν αριθμό. Περίμενε αρκετή ώρα στο ακουστικό μέχρι να απαντήσει
τελικά κάποιος.
«Ρίτσαρντ, σε ξύπνησα; Φυσικά και σε ξύπνησα! Ανόητη ερώτηση.
Λυπάμαι! Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Αισθάνομαι μια ελαφρά αδιαθεσία
και θα χρειαστεί να πεταχτώ με τον Ρεμί μέχρι την πατρίδα για τη
θεραπεία μου. Ναι, αμέσως. Λυπάμαι που σε ειδοποιώ τελευταία
στιγμή... Μπορείς να έχεις έτοιμη την Ελισάβετ σε περίπου είκοσι λεπτά;
Το ξέρω, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Θα τα πούμε σε λίγο». Έκλεισε το
τηλέφωνο.
«Ελισάβετ;» έκανε απορημένος ο Λάνγκντον.
«Το αεροπλάνο μου. Το πλήρωσα βασιλικά...»
Ο Ρόμπερτ έκανε πλήρη μεταβολή πάνω στο κάθισμα και τον
κοίταξε έκπληκτος.
«Τι;» ρώτησε αυστηρά ο Τίμπινγκ.
«Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι μπορείτε να μείνετε στη
Γαλλία, με ολόκληρη την αστυνομία να σας καταδιώκει... Στο Λονδίνο θα
είστε πολύ πιο ασφαλείς».
Η Σοφί στράφηκε επίσης προς το μέρος του.
«Πιστεύετε ότι θα ήταν σκόπιμο να φύγουμε από τη χώρα;»

«Φίλοι μου, έχω πολύ μεγαλύτερη επιρροή στον πολιτισμένο κόσμο
απʹ ό,τι εδώ στη Γαλλία. Εξάλλου, σύμφωνα με τους θρύλους, το Άγιο
Δισκοπότηρο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Αν καταφέρουμε να
ξεκλειδώσουμε το σφηνόλιθο, είμαι σίγουρος ότι θα ανακαλύψουμε ένα
χάρτη που θα επιβεβαιώνει ότι κινηθήκαμε προς τη σωστή κατεύθυνση».
«Βοηθώντας μας», του επισήμανε η Σοφί, «μπαίνετε σε μεγάλο
κίνδυνο. Η Γαλλική Αστυνομία δε θα χαρεί καθόλου...»
Ο Τίμπινγκ πήρε μια έκφραση αηδίας, κουνώντας αποδοκιμαστικά
το χέρι του.
«Έχω τελειώσει με τη Γαλλία. Μετακόμισα εδώ για να βρω το
σφηνόλιθο. Και τον βρήκα. Δε δίνω δεκάρα αν θα ξαναδώ το Σατό Βιγέτ».
Η κοπέλα ήταν ακόμα προβληματισμένη.
«Πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε από την ασφάλεια του
αεροδρομίου;»
Ο Βρετανός ξέσπασε σε γέλια.
«Το αεροπλάνο μου περιμένει στο Λε Μπουρζέ, ένα μικρό
αεροδρόμιο όχι πολύ μακριά από το σημείο όπου βρισκόμαστε. Δεν έχω
εμπιστοσύνη στους Γάλλους γιατρούς, κι έτσι κάθε δύο εβδομάδες
ταξιδεύω στο βορρά για να κάνω τις θεραπείες μου στην Αγγλία.
Πληρώνω ώστε να απολαμβάνω ορισμένα προνόμια και στα δύο
αεροδρόμια. Μόλις απογειωθούμε μπορείτε να αποφασίσετε αν θα
θέλατε να μας συναντήσει εκεί κάποιος από το προσωπικό της
Αμερικανικής Πρεσβείας».
Ξαφνικά ο Λάνγκντον δεν ήθελε καμία επαφή με την πρεσβεία. Το
μόνο που σκεφτόταν ήταν ο σφηνόλιθος, η επιγραφή στο κουτί κι αν
αυτό ήταν το στοιχείο που θα τους οδηγούσε στο Δισκοπότηρο.
Αναρωτήθηκε αν ο Τίμπινγκ είχε δίκιο για τη Βρετανία. Ήταν γεγονός
ότι οι περισσότεροι σύγχρονοι θρύλοι ήθελαν το Δισκοπότηρο να
βρίσκεται κρυμμένο κάπου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμα και το μυθικό
Άβαλον, για το οποίο γινόταν λόγος στο θρύλο του βασιλιά Αρθούρου,
τοποθετούνταν στο Γκλάστονμπερι της Αγγλίας. Όπου κι αν βρισκόταν,
πάντως, το Δισκοπότηρο, εκείνος ποτέ δε φανταζόταν ότι θα εμπλεκόταν
στην αναζήτηση του. Τα έγγραφα του Γκράαλ. Η αληθινή ιστορία του
Ιηςού Χριστού. Ο τάφος της Μαρίας της Μαγδαληνής. Ένιωθε σαν να είχε

βρεθεί σε μια άλλη σφαίρα, σε ένα μέρος όπου η πραγματικότητα δεν
μπορούσε να τον αγγίξει.
«Κύριε», είπε ο Ρεμί, «σκέφτεστε σοβαρά να επιστρέψετε οριστικά
στην Αγγλία;»
«Ρεμί, μην ανησυχείς», τον καθησύχασε εκείνος.
«Το ότι επιστρέφω στην επικράτεια της βασίλισσας δε σημαίνει ότι
σκοπεύω να υποβάλω τον ουρανίσκο μου στο μαρτύριο της αγγλικής
κουζίνας για την υπόλοιπη ζωή μου. Φαντάζομαι ότι δε θα έχεις
αντίρρηση να με ακολουθήσεις... Σχεδιάζω να αγοράσω μια υπέροχη
εξοχική κατοικία στο Ντέβονσαϊρ και θα κανονίσουμε να σταλούν εκεί
όλα τα πράγματα σου. Θα ζήσουμε μια περιπέτεια, Ρεμί! Μια αληθινή
περιπέτεια!»
Ο Λάνγκντον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα χαμόγελο. Καθώς ο
Τίμπινγκ συνέχιζε να φλυαρεί κάνοντας σχέδια για τη θριαμβευτική
επιστροφή του στη Βρετανία, ο Ρόμπερτ ένιωσε να παρασύρεται από το
μεταδοτικό ενθουσιασμό αυτού του ανθρώπου. Κοιτάζοντας αφηρημένα
έξω από το παράθυρο, έβλεπε τα δέντρα να περνάνε από δίπλα τους
μοιάζοντας με χλομές σκιές κάτω από το κιτρινωπό φως που έριχναν τα
φώτα ομίχλης. Ο πλαϊνός καθρέφτης ήταν γυρισμένος προς τα μέσα,
μάλλον εξαιτίας των κλαδιών που κατά διαστήματα έξυναν το
αυτοκίνητο, και ο Λάνγκντον μπορούσε να δει μέσα του το είδωλο της
Σοφί όπως καθόταν ήσυχα στο πίσω κάθισμα. Έμεινε να την παρατηρεί
για αρκετή ώρα, νιώθοντας ένα απρόσμενο συναίσθημα ικανοποίησης.
Παρά τους αποψινούς του μπελάδες, αισθανόταν ευγνωμοσύνη που
βρισκόταν ανάμεσα σε τόσο καλούς συντρόφους.
Ύστερα από αρκετά λεπτά, σαν να είχε νιώσει το βλέμμα του να
την παρακολουθεί, η Σοφί έγειρε προς τα εμπρός και ακούμπησε τα
χέρια της στους ώμους του, τρίβοντας τον απαλά.
«Είσαι καλά;»
«Ναι», είπε ο Λάνγκντον.
«Παρά τα αποψινά γεγονότα, ναι».
Η Σοφί τραβήχτηκε πάλι πίσω και ο Ρόμπερτ διέκρινε ένα απαλό
χαμόγελο να σχηματίζεται στο πρόσωπο της. Συνειδητοποίησε ότι και
εκείνος χαμογελούσε.

Στριμωγμένος όπως ήταν στο πίσω μέρος του Range Rover, ο Σίλας
με δυσκολία ανέπνεε. Τα χέρια του ήταν τραβηγμένα πίσω από την
πλάτη του και δεμένα σφιχτά στους αστραγάλους του με σπάγκο
κουζίνας και αυτοκόλλητη ταινία. Σε κάθε λακκούβα στο δρόμο το
αυτοκίνητο τρανταζόταν, στέλνοντας κύματα καυτού πόνου στους
σχεδόν εξαρθρωμένους ώμους του. Τουλάχιστον αυτοί οι τρεις που τον
είχαν συλλάβει του είχαν αφαιρέσει το κιλικίο. Η ταινία που έφραζε το
στόμα του τον ανάγκαζε να αναπνέει μόνο από τα ρουθούνια, τα οποία
σιγά σιγά είχαν αρχίσει να φράζουν από τη σκόνη που αιωρούνταν στο
χώρο των αποσκευών όπου τον είχαν στριμώξει. Άρχισε να βήχει.
«Νομίζω ότι πνίγεται», είπε ανήσυχος ο Γάλλος οδηγός. Ο Βρετανός
που είχε χτυπήσει τον Σίλα με την πατερίτσα του στράφηκε και τον
κοίταξε πάνω από το κάθισμα του. Το βλέμμα του ήταν ψυχρό.
«Ευτυχώς για σένα, εμείς οι Βρετανοί κρίνουμε το πόσο
πολιτισμένος είναι ο άνθρωπος όχι από τον τρόπο με τον οποίο φέρεται
στους φίλους του αλλά από το πώς αντιμετωπίζει τους εχθρούς του».
Άπλωσε το χέρι του και έπιασε γερά την άκρη της ταινίας που
έφραζε το στόμα του Σίλα. Με μια γρήγορη κίνηση, την ξεκόλλησε. Ο
μοναχός ένιωσε σαν να είχαν πάρει φωτιά τα χείλη του, όμως ο αέρας
που γέμισε τους πνεύμονες του ήταν δώρο Θεού.
«Για ποιον εργάζεσαι;» τον ρώτησε επιτακτικά ο Βρετανός.
«Επιτελώ το έργο του Θεού», του απάντησε με περιφρόνηση ο
Σίλας, παρά τον πόνο από την κλοτσιά που του είχε ρίξει η γυναίκα στο
σαγόνι.
«Ανήκεις στο Opus Dei», είπε ο άντρας. Αυτή δεν ήταν ερώτηση.
«Δεν έχεις ιδέα ποιος είμαι».
«Για ποιο λόγο θέλει το Opus Dei να αποκτήσει το σφηνόλιθο;»
Ο Σίλας δεν είχε καμία πρόθεση να απαντήσει. Ο σφηνόλιθος ήταν
ο χάρτης που οδηγούσε στο Άγιο Δισκοπότηρο, και το Άγιο Δισκοπότηρο
ήταν το κλειδί για την υπεράσπιση της πίστης. Επιτελώ το έργο του Θεού.
Η Οδός βρίσκεται σε κίνδυνο. Τώρα, δεμένος μέσα στο Range Rover,
παλεύοντας να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, ο Σίλας φοβόταν ότι
είχε προδώσει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη του Δασκάλου και του
επισκόπου. Δεν είχε τρόπο να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους

ενημερώσει για την τραγική τροπή των γεγονότων. Οι εχθροί έχουν το
σφηνόλιθο! Θα φτάσουν στο Δισκοπότηρο πριν από εμάς! Μέσα στο
ασφυκτικό σκοτάδι που τον τύλιγε από παντού, ο Σίλας προσευχήθηκε.
Άφησε τον πόνο του κορμιού του να ενισχύσει τη θέρμη των
παρακλήσεων του. Ένα θαύμα, Κύριε! Χρειάζομαι ένα θαύμα.
Ο Σίλας δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι μερικές ώρες αργότερα το
θαύμα που είχε ζητήσει θα συνέβαινε...
«Ρόμπερτ;» Η Σοφί συνέχιζε να τον παρατηρεί.
«Είχες μια παράξενη έκφραση τώρα δα».
Ο Λάνγκντον γύρισε και την κοίταξε, συνειδητοποιώντας ότι το
σαγόνι του ήταν σφιγμένο και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Μόλις είχε
περάσει από το μυαλό του μια απίστευτη σκέψη. Είναι δυνατόν η
απάντηση να είναι τόσο απλή;
«Χρειάζομαι το κινητό σου, Σοφί».
«Τώρα;»
«Νομίζω ότι μόλις βρήκα μια απάντηση».
«Απάντηση σε τι;»
«Θα σου πω σε ένα λεπτό. Χρειάζομαι το κινητό σου».
Η Σοφί έδειχνε επιφυλακτική.
«Αμφιβάλλω ότι το παρακολουθεί ο Φασέ, όμως, απλώς για να
είμαστε σίγουροι, φρόντισε να μη μιλήσεις περισσότερο από ένα λεπτό».
Του έδωσε το τηλέφωνο.
«Πώς καλείς Αμερική;» «Πρέπει να τηλεφωνήσεις χρεώνοντας τον
αριθμό που καλείς. Το πακέτο υπηρεσιών που έχω επιλέξει δεν καλύπτει
υπερατλαντικές κλήσεις».
Ο Λάνγκντον πάτησε το μηδέν, γνωρίζοντας ότι στα επόμενα
εξήντα δευτερόλεπτα ίσως να έβρισκε την απάντηση σε ένα ερώτημα
που τον βασάνιζε ολόκληρη τη νύχτα.

68
Ο ΝΕΟΫΟΡΚΕΖΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Τζόνας Φάουκμαν μόλις είχε
ξαπλώσει στο κρεβάτι του έπειτα από μια δύσκολη ημέρα, όταν χτύπησε
το τηλέφωνο. Ποιος να είναι τέτοια ώρα; γκρίνιαξε πριν σηκώσει το
ακουστικό. Μια φωνή από το τηλεφωνικό κέντρο τον ρώτησε:
«Δέχεστε τη χρέωση για μια κλήση από τον Ρόμπερτ Λάνγκντον;»
Απορημένος, ο Τζόνας άναψε το φως.
«Εεε... ναι, εντάξει». Έγινε η σύνδεση.
«Τζόνας;»
«Ρόμπερτ; Με ξυπνάς και με χρεώνεις από πάνω για το
τηλεφώνημα;»
«Τζόνας, ζητώ συγνώμη», είπε ο Λάνγκντον.
«Δε θα σε απασχολήσω για πολλή ώρα. Είναι ανάγκη να σε ρωτήσω
κάτι. Το χειρόγραφο που σου έστειλα... Μήπως...»
«Ρόμπερτ, συγνώμη, το ξέρω ότι είπα πως θα σου έστελνα τις
διορθώσεις αυτή την εβδομάδα, αλλά πνίγομαι. Την επόμενη Δευτέρα. Το
υπόσχομαι».
«Δε με νοιάζουν οι διορθώσεις. Μήπως έστειλες αντίγραφα σε
διάφορο κόσμο ζητώντας κάποιο σχόλιο και δε μου το είπες;»
Ο Φάουκμαν δίστασε να απαντήσει. Το τελευταίο σύγγραμμα του
Λάνγκντον, με θέμα τη λατρεία του ιερού θηλυκού, περιείχε κάποιες
αναφορές στη Μαρία τη Μαγδαληνή που σίγουρα θα προκαλούσαν
αντιδράσεις.
Παρότι οι απόψεις που ανέπτυσσε ήταν καλά τεκμηριωμένες και
δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίζονταν στη σχετική βιβλιογραφία, ο
ίδιος δε σκόπευε να προχωρήσει σε προδημοσιεύσεις χωρίς να έχει
εξασφαλίσει τουλάχιστον μερικές θετικές κριτικές από σοβαρούς
ιστορικούς και έγκριτους κριτικούς της τέχνης. Για το λόγο αυτό είχε
επιλέξει δέκα μεγάλα ονόματα από το χώρο των τεχνών και τους έστειλε
ολόκληρο το χειρόγραφο μαζί με ένα γράμμα στο οποίο τους ρωτούσε

ευγενικά αν θα ήθελαν να γράψουν ένα σύντομο σχόλιο για το βιβλίο, το
οποίο θα τυπωνόταν στο οπισθόφυλλο.
Από την εμπειρία του ο Φάουκμαν ήξερε ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι πετούσαν τη σκούφια τους για να δουν τυπωμένο το όνομα
τους.
«Τζόνας;» επέμεινε ο Λάνγκντον.
«Σε κάποιους έστειλες το χειρόγραφο μου, σωστά;»
Ο Φάουκμαν συνοφρυώθηκε, καταλαβαίνοντας ότι ο καθηγητής
του Χάρβαρντ δεν ήταν καθόλου χαρούμενος για την πρωτοβουλία του
εκδότη του.
«Το χειρόγραφο είχε περάσει από τους επιμελητές, Ρόμπερτ, και
ήθελα να σου κάνω έκπληξη εξασφαλίζοντας μερικά θετικά σχόλια από
σημαντικούς ανθρώπους».
Ακολούθησε παύση.
«Το έστειλες και στον έφορο του Λούβρου;»
«Εσύ τι λες; Στο σύγγραμμα σου υπάρχουν πολλές αναφορές στη
συλλογή του Λούβρου, τα βιβλία του αποτελούν μέρος της βιβλιογραφίας
σου και ο τύπος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις πωλήσεις μας. Ο
Σονιέρ ήταν η πρώτη μου επιλογή».
Και πάλι ακολούθησε παρατεταμένη σιωπή.
«Πότε το έστειλες;»
«Πριν από ένα μήνα περίπου. Του ανέφερα επίσης ότι σύντομα θα
βρισκόσουν στο Παρίσι και πρότεινα να συναντηθείτε. Σε πήρε τελικά
για να σου ζητήσει να βρεθείτε;»
Ο Φάουκμαν θυμήθηκε κάτι και έτριψε τα μάτια του για να διώξει
τη νύστα.
«Για μια στιγμή! Εσύ δεν υποτίθεται ότι θα βρισκόσουν στο Παρίσι
αυτή την εβδομάδα;»
«Στο Παρίσι είμαι». Ο Φάουκμαν ανακάθισε απότομα.
«Μου χρεώνεις κλήση από το Παρίσι;»

«Αφαίρεσε το ποσό από τα συγγραφικά μου δικαιώματα, Τζόνας.
Πήρες απάντηση από τον Σονιέρ; Του άρεσε το χειρόγραφο;»
«Δεν ξέρω, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα».
«Στη θέση σου δε θα περίμενα απάντηση. Πρέπει να κλείσω, όμως
μου έλυσες πολλές απορίες. Ευχαριστώ». «Ρόμπερτ...» Όμως ο
Λάνγκντον δε βρισκόταν πια στη γραμμή. Ο Φάουκμαν έκλεισε το
τηλέφωνο κουνώντας το κεφάλι του. Συγγραφείς, παιδάκι μου!
σκέφτηκε. Ακόμα και οι πιο λογικοί είναι τρελάρες...
Μέσα στο Range Rover ο Λι Τίμπινγκ ξέσπασε σε τρανταχτά γέλια.
«Για να δω αν έχω καταλάβει σωστά... Ρόμπερτ, έγραψες ένα βιβλίο
το οποίο αναφέρεται σε μια μυστική οργάνωση και ο εκδότης σου έστειλε
αντίγραφο στον αρχηγό αυτής της οργάνωσης;»
Οι ώμοι του Λάνγκντον κρέμασαν.
«Προφανώς...»
«Ατυχής σύμπτωση, φίλε μου».
Δεν ήταν σύμπτωση, σκέφτηκε ο Αμερικανός. Το να ζητήσει ο
εκδότης του από τον Ζακ Σονιέρ να γράψει ένα θετικό σχόλιο για ένα
κείμενο πάνω στη λατρεία της Μεγάλης Θεάς ήταν τόσο λογική και
αναμενόμενη κίνηση όσο το να ζητήσει κανείς από τον Τάιγκερ Γουντς
να βάλει την υπογραφή του σε ένα βιβλίο για το γκολφ. Εξάλλου ήταν
σχεδόν αναπόφευκτο ένα βιβλίο που πραγματευόταν τη λατρεία του
ιερού θηλυκού να αναφέρεται και στο Κοινό της Σιών.
«Και τώρα η κρίσιμη ερώτηση...» είπε ο Τίμπινγκ, που δεν είχε
σταματήσει ακόμα να γελάει.
«Η άποψη σου για το Κοινό της Σιών ήταν θετική ή αρνητική;»
Ο Λάνγκντον καταλάβαινε πάρα πολύ καλά το πραγματικό νόημα
της ερώτησης του Βρετανού. Πολλοί ιστορικοί έθεταν υπό αμφισβήτηση
τους λόγους για τους οποίους η αδελφότητα εξακολουθούσε να κρατάει
κρυμμένα τα έγγραφα του Γκράαλ. Ορισμένοι θεωρούσαν ότι οι
πληροφορίες αυτές θα έπρεπε να είχαν δοθεί στη δημοσιότητα πολύ
καιρό πριν.
«Δεν έπαιρνα θέση αναφορικά με τις ενέργειες του Κοινού της
Σιών».

«Εννοείς την αδράνεια του Κοινού της Σιών».
Ο Ρόμπερτ ανασήκωσε τους ώμους του. Προφανώς ο Τίμπινγκ
ανήκε σε εκείνη τη μερίδα των μελετητών που υποστήριζαν τη
δημοσιοποίηση των εγγράφων.
«Εγώ απλώς παρουσίαζα την ιστορία της αδελφότητας και
περιέγραφα το Κοινό της Σιών ως μια σύγχρονη οργάνωση που λατρεύει
το ιερό θηλυκό, προστατεύει το Δισκοπότηρο και φυλάει ορισμένα
παμπάλαια έγγραφα».
Η Σοφί τον κοίταξε.
«Ανέφερες το σφηνόλιθο;»
Ο Λάνγκντον μόρφασε. Τον ανέφερε. Αρκετές φορές.
«Αναφέρθηκα στον υποτιθέμενο σφηνόλιθο ως ένα παράδειγμα
του τι μπορούσε να κάνει η αδελφότητα προκειμένου να προστατέψει τα
έγγραφα του Γκράαλ».
Η κοπέλα έδειχνε έκπληκτη.
«Φαντάζομαι ότι αυτό εξηγεί γιατί υπήρχε το όνομα σου στο
μήνυμα».
Ο Ρόμπερτ υποψιαζόταν ότι κάποιο άλλο στοιχείο του βιβλίου του
είχε κεντρίσει την προσοχή του Σονιέρ, όμως αυτό ήταν κάτι που θα
συζητούσε με τη Σοφί όταν θα έμεναν μόνοι.
«Άρα», σχολίασε η νεαρή πράκτορας, «είπες ψέματα στον αστυνόμο
Φασέ».
«Τι πράγμα;» αντέδρασε ο Λάνγκντον.
«Του είπες ότι δεν είχες καμία επικοινωνία με τον παππού μου».
«Μα δεν είχα! Ο εκδότης μου του έστειλε το χειρόγραφο».
«Σκέψου το, Ρόμπερτ. Αν ο αστυνόμος Φασέ δε βρήκε το φάκελο
μέσα στον οποίο ο εκδότης σου έστειλε το χειρόγραφο, ήταν
υποχρεωμένος να συμπεράνει ότι το έστειλες εσύ». Έκανε παύση.
«Ή, ακόμα χειρότερα, ότι το παρέδωσες αυτοπροσώπως και είπες
ψέματα».

Όταν το Range Rover έφτασε στο Αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ, ο Ρεμί
οδήγησε το τζιπ σε ένα μικρό υπόστεγο στο βάθος του διαδρόμου
απογείωσης. Τη στιγμή που πλησίαζαν ένας αναμαλλιασμένος άντρας
που φορούσε μια τσαλακωμένη φόρμα βγήκε βιαστικά από το υπόστεγο,
τους έγνεψε και άνοιξε μια τεράστια συρόμενη μεταλλική πόρτα, πίσω
από την οποία περίμενε ένα λευκό τζετ με αεροδυναμικό σχήμα.
Ο Λάνγκντον έμεινε να κοιτάζει το γυαλιστερό αεροσκάφος.
«Αυτή είναι η Ελισάβετ;»
Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε πλατιά.
«Καλύτερα από το να ταξιδεύεις μέσω του αναθεματισμένου
καναλιού της Μάγχης». Ο άντρας με τη χακί φόρμα πλησίασε γρήγορα
προς το μέρος τους, μισοκλείνοντας τα μάτια του για να τα προστατέψει
από τη λάμψη των προβολέων του τζιπ.
«Σχεδόν έτοιμοι, κύριε», φώναξε με βρετανική προφορά.
«Ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση, όμως με αιφνιδιάσατε και...»
Άφησε τη φράση του στη μέση όταν είδε τους επιβάτες να κατεβαίνουν.
Κοίταξε τη Σοφί και τον Λάνγκντον και ύστερα στράφηκε προς τον
Τίμπινγκ.
«Οι συνεργάτες μου κι εγώ έχουμε μια επείγουσα δουλειά στο
Λονδίνο», είπε ο Τίμπινγκ.
«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Ετοιμάσου για άμεση αναχώρηση,
σε παρακαλώ».
Ενώ μιλούσε, ο Βρετανός ευγενής έβγαλε το πιστόλι από το
αυτοκίνητο και το έδωσε στον Λάνγκντον. Ο πιλότος γούρλωσε τα μάτια
του στη θέα του όπλου. Πλησίασε τον εργοδότη του και του ψιθύρισε:
«Κύριε, λυπάμαι πάρα πολύ, όμως η άδεια εκτέλεσης πτήσεων που
έχω αναφέρει μόνο εσάς και τον υπηρέτη σας. Δεν μπορώ να πάρω στο
αεροπλάνο τους καλεσμένους σας».
«Ρίτσαρντ», είπε ο Τίμπινγκ με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο, «νομίζω
ότι δυο χιλιάδες στερλίνες και αυτό το γεμάτο όπλο μπορούν να σε
πείσουν ότι υπάρχει χώρος και για τους καλεσμένους μου».
;Egnece prow to Range Rover.

«Α, ναι... Και για εκείνο τον άμοιρο στο πίσω μέρος του τζιπ».
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βρυχήθηκαν καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν με εκρηκτική δύναμη.
Έξω από τα παράθυρα του τζετ μπορούσαν να δουν το διάδρομο
απογείωσης του Λε Μπουρζέ να απομακρύνεται με εντυπωσιακή
ταχύτητα.
Δραπετεύω από τη χώρα, σκέφτηκε η Σοφί, με το σώμα της
κολλημένο πίσω στο δερμάτινο κάθισμα από την τεράστια πίεση που
ασκούνταν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι το παιχνίδι της γάτας με
το ποντίκι που έπαιζε όλο το βράδυ με τον Φασέ θα μπορούσε να
εξηγηθεί με κάποιον τρόπο στο Υπουργείο Άμυνας. Προσπαθούσα να
προστάτεψω έναν αθώο άνθρωπο. Ήθελα να πραγματοποιήσω τις
τελευταίες επιθυμίες του παππού μου. Αυτές οι δικαιολογίες, όπως ήξερε
πλέον πολύ καλά η κοπέλα, δε θα μπορούσαν πια να σταθούν. Έφευγε
από τη χώρα χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, συνοδεύοντας έναν
καταζητούμενο και παίρνοντας μαζί της έναν όμηρο. Αν υπήρχε κάποιο
«λογικό όριο» σε αυτή την ιστορία, το είχε μόλις διασχίσει. Με σχεδόν
υπερηχητική ταχύτητα.
Η Σοφί καθόταν μαζί με τον Λάνγκντον και τον Τίμπινγκ στο
μπροστινό μέρος της καμπίνας των επιβατών, μιας καμπίνας
πολυτελείας, που η εταιρεία κατασκευής προόριζε μόνο για εξαιρετικούς
πελάτες, όπως ενημέρωνε η χρυσή πινακίδα που είχε δει στην πόρτα του
αεροσκάφους.
Τα αναπαυτικά περιστρεφόμενα καθίσματα ήταν τοποθετημένα
πάνω σε ράγες στο δάπεδο του αεροπλάνου και μπορούσαν να
μετακινηθούν και να τοποθετηθούν γύρω από ένα ορθογώνιο δρύινο
τραπέζι. Μια μίνι αίθουσα συσκέψεων... Το πολιτισμένο περιβάλλον
όμως δεν μπορούσε να εξισορροπήσει την όχι και τόσο πολιτισμένη
κατάσταση που επικρατούσε στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, εκεί όπου,
σε έναν ξεχωριστό χώρο κοντά στην τουαλέτα, ο μπάτλερ του Τίμπινγκ,

ο Ρεμί, καθόταν με ένα πιστόλι στο χέρι, εκτελώντας απρόθυμα τις
εντολές του αφεντικού του να φυλάει τον αιμόφυρτο μοναχό που ήταν
σωριασμένος κοντά στα πόδια του σαν σάκος ταξιδιού.
«Πριν στρέψουμε την προσοχή μας στο σφηνόλιθο», είπε ο
Τίμπινγκ, «θα ήθελα, με την άδεια σας, να πω μερικά λόγια».
Ακουγόταν κάπως διστακτικός, σαν ένας πατέρας που ετοιμαζόταν
να μιλήσει στα παιδιά του για το πώς έρχονται στον κόσμο τα μωρά,
φέρνοντας σαν παράδειγμα τις μελισσούλες και τα λουλουδάκια.
«Φίλοι μου, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας απλός καλεσμένος σε
αυτό το ταξίδι, και για αυτό αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή. Όμως, ως
άνθρωπος που πέρασε ολόκληρη τη ζωή του αναζητώντας το
Δισκοπότηρο, θεωρώ καθήκον μου να σας προειδοποιήσω ότι
ετοιμάζεστε να πάρετε ένα μονοπάτι χωρίς επιστροφή, ασχέτως των
κινδύνων που ενδεχομένως ελλοχεύουν».
Στράφηκε προς τη Σοφί.
«Δεσποινίς Νεβό, ο παππούς σας αποφάσισε να σας παραδώσει
αυτό το κρυπτόλεξο με την ελπίδα να κρατήσετε ζωντανό το μυστικό του
Αγίου Δισκοπότηρου».
«Ναι».
«Αισθάνεστε, λοιπόν, υποχρεωμένη να ακολουθήσετε αυτό το
μονοπάτι, οπουδήποτε κι αν σας οδηγήσει, και αυτό είναι απολύτως
κατανοητό».
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά, αν και ήξερε ότι ένα δεύτερο, εξίσου
ισχυρό, κίνητρο την ωθούσε να κάνει ό,τι έκανε, φλογίζοντας την ψυχή
της. Η αλήθεια για την οικογένεια της.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λάνγκντον ότι ο σφηνόλιθος δεν είχε
καμία σχέση με το παρελθόν της, η κοπέλα συνέχιζε να αισθάνεται ότι
σε αυτό το μυστήριο υπήρχε κάποια ιδιαίτερα προσωπική πτυχή, λες και
το κρυπτόλεξο, φτιαγμένο από τον παππού της με τα ίδια του τα χέρια,
προσπαθούσε να της μιλήσει και να τη βοηθήσει να δώσει ένα τέλος στο
κενό που ένιωθε όλα αυτά τα χρόνια.
«Ο παππούς σας και τρεις ακόμα άνθρωποι πέθαναν απόψε»,
συνέχισε ο Τίμπινγκ, «και πέθαναν προκειμένου να κρατήσουν το

σφηνόλιθο μακριά από τα χέρια της εκκλησίας. Απόψε το Opus Dei
πλησίασε ανατριχιαστικά κοντά στο να αποκτήσει το σφηνόλιθο.
Αντιλαμβάνεστε, ελπίζω, ότι αυτό σας επιφορτίζει με ένα ιδιαίτερα
σημαντικό καθήκον. Σας δόθηκε μια δάδα, μια φλόγα που καίει επί δυο
χιλιάδες χρόνια και που δεν επιτρέπεται να σβήσει. Αυτή η δάδα δεν
πρέπει να πέσει σε λάθος χέρια».
Έκανε μια δραματική παύση για να ρίξει μια ματιά στο ξύλινο
κουτί.
«Αντιλαμβάνομαι ότι δε σας δόθηκε καμία δυνατότητα επιλογής σε
αυτή την υπόθεση, δεσποινίς Νεβό, όμως, δεδομένων των όσων
διακυβεύονται εδώ, πρέπει είτε να αποδεχτείτε πλήρως αυτή την
ευθύνη... είτε να τη μεταβιβάσετε σε κάποιον άλλο».
«Ο παππούς μου άφησε το κρυπτόλεξο σʹ εμένα. Είμαι σίγουρη ότι
πίστευε πως μπορώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη».
Ο Τίμπινγκ φάνηκε να αναθαρρεύει από αυτή τη δήλωση, όμως δεν
είχε πειστεί εντελώς.
«Ωραία! Η ισχυρή θέληση είναι απαραίτητη. Όμως θα ήθελα να
ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι η αποκάλυψη των μυστικών που κρύβει
μέσα του ο σφηνόλιθος θα σας φέρει αντιμέτωπη με μια ακόμα
μεγαλύτερη δοκιμασία».
«Τι εννοείτε;»
«Αγαπητή μου, φανταστείτε ότι ξαφνικά κρατάτε στα χέρια σας
ένα χάρτη που αποκαλύπτει την τοποθεσία όπου βρίσκεται κρυμμένο το
Άγιο Δισκοπότηρο. Εκείνη τη στιγμή θα έχετε στην κατοχή σας μια
αλήθεια ικανή να αλλάξει την ανθρώπινη ιστορία για πάντα. Θα είστε ο
φύλακας μιας αλήθειας που ο άνθρωπος αναζητεί εδώ και αιώνες. Θα
βρεθείτε αντιμέτωπη με την ευθύνη να αποκαλύψετε αυτή την αλήθεια
στον κόσμο. Το άτομο που θα το κάνει αυτό θα γίνει αντικείμενο
λατρείας αλλά και μίσους για πολλούς ανθρώπους. Το ερωπημα είναι αν
θα έχετε την απαραίτητη δύναμη για να επιτελέσετε αυτό το έργο».
Η Σοφί δεν απάντησε αμέσως.
«Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι μια απόφαση που θα πρέπει να
πάρω εγώ».

Ο Τίμπινγκ ανασήκωσε τα φρύδια του.
«Όχι; Αν δεν πάρει την απόφαση αυτή ο φύλακας του σφηνόλιθου,
τότε ποιος θα την πάρει;»
«Η αδελφότητα που προστάτεψε με επιτυχία το μυστικό επί τόσους
αιώνες».
«Το Κοινό της Σιών;» Ο Τίμπινγκ αντιμετώπισε το σχόλιο με
σκεπτικισμό.
«Μα πώς; Η αδελφότητα δέχτηκε συντριπτικό πλήγμα απόψε.
Αποκεφαλίστηκε, όπως τόσο εύστοχα το θέσατε. Το αν τα μυστικά της
αποκαλύφθηκαν μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή από κάποιον
κατάσκοπο που κατόρθωσε να διεισδύσει στις τάξεις της, αυτό δε θα το
μάθουμε ποτέ, όμως παραμένει γεγονός ότι κάποιος ανακάλυψε τις
ταυτότητες των τεσσάρων κορυφαίων στελεχών της. Εγώ δε θα
εμπιστευόμουν κανένα μέλος του Κοινού της Σιών που θα εμφανιζόταν
στη δεδομένη συγκυρία για να παραλάβει το σφηνόλιθο».
«Τι προτείνεις, λοιπόν;» ρώτησε ο Λάνγκντον.
«Ρόμπερτ, γνωρίζουμε και οι δυο πολύ καλά ότι το Κοινό της Σιών
δεν προστάτεψε την αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια για να παραμείνει
κρυμμένη στον αιώνα τον άπαντα. Η αδελφότητα περίμενε την
κατάλληλη ιστορική στιγμή για να μοιραστεί το μυστικό της με ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Τη στιγμή που ο κόσμος θα ήταν έτοιμος να δεχτεί την
αλήθεια».
«Και πιστεύεις ότι η στιγμή αυτή έχει φτάσει;» ρώτησε ο
Λάνγκντον.
«Απολύτως. Δε θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη στιγμή.
Όλες οι ιστορικές ενδείξεις συνηγορούν σε αυτό. Εξάλλου, αν το Κοινό
της Σιών δε σκόπευε να αποκαλύψει πολύ σύντομα το μυστικό του, γιατί
αποφάσισε η εκκλησία να επιτεθεί τώρα;»
«Ο μοναχός δε μας αποκάλυψε ακόμα τους σκοπούς του», αντέτεινε
η Σοφί.
«Ο σκοπός του μοναχού είναι ο αιώνιος σκοπός της εκκλησίας»,
απάντησε ο Τίμπινγκ, «δηλαδή η καταστροφή των εγγράφων που
αποκαλύπτουν την τεράστια απάτη. Απόψε πλησίασαν στο στόχο τους

περισσότερο από ποτέ, και το Κοινό της Σιών εμπιστεύτηκε το μυστικό
του σ’ εσάς, δεσποινίς Νεβό. Η αποστολή της διάσωσης του Αγίου
Δισκοπότηρου είναι σαφές ότι περιλαμβάνει την πραγματοποίηση της
απώτατης επιθυμίας της αδελφότητας, που είναι η γνωστοποίηση της
αλήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο».
Ο Λάνγκντον επενέβη.
«Λι, το να ζητάς από τη Σοφί να πάρει αυτή την απόφαση είναι
πολύ μεγάλο βάρος για έναν άνθρωπο που μέχρι πριν από μία ώρα
αγνοούσε την ύπαρξη των εγγράφων τα οποία τώρα καλείται να
δημοσιοποιήσει».
Ο Τίμπινγκ αναστέναξε.
«Ζητώ συγνώμη αν γίνομαι πιεστικός, δεσποινίς Νεβό. Δεν κρύβω
ότι ανέκαθεν πίστευα πως αυτά τα έγγραφα θα έπρεπε να
δημοσιοποιηθούν, όμως τελικά η απόφαση ανήκει σʹ εσάς. Απλώς
πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αρχίσετε να σκέφτεστε τι θα συμβεί αν
κατορθώσουμε να ανοίξουμε το σφηνόλιθο».
«Κύριοι», είπε με αποφασιστικότητα η Σοφί, «για να δανειστώ μια
φράση που χρησιμοποιήσατε νωρίτερα, ʺΔε βρίσκεις εσύ το Άγιο
Δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκοπότηρο είναι αυτό που σε βρίσκειʺ. Θέλω να
πιστεύω ότι το Δισκοπότηρο με βρήκε για κάποιο λόγο, κι όταν έρθει
εκείνη η στιγμή, θα ξέρω τι πρέπει να κάνω».
Και οι δύο άντρες έμειναν έκπληκτοι από τη σιγουριά με την οποία
μίλησε.
«Λοιπόν», είπε η κοπέλα, γνέφοντας προς το ξύλινο κουτί.
«Καιρός να πάμε παρακάτω».
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ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ του Σατό Βιγέτ, ο υπαστυνόμος Κολέ
χάζευε τη φωτιά που κόντευε να σβήσει στο τζάκι νιώθοντας να τον
πνίγει η απελπισία.

Ο αστυνόμος Φασέ είχε φτάσει ελάχιστα λεπτά πριν και τώρα
βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο ουρλιάζοντας στο τηλέφωνο σε μια
προσπάθεια να συντονίσει την καταδικασμένη επιχείρηση εντοπισμού
του αγνοούμενου Range Rover. Έπειτα από τόση ώρα θα μπορούσε να
βρίσκεται οπουδήποτε, σκέφτηκε ο Κολέ. Έχοντας παρακούσει τις ρητές
εντολές του Φασέ, με αποτέλεσμα να χάσουν για δεύτερη φορά τον
Λάνγκντον μέσα από τα χέρια τους, ο υπαστυνόμος αισθανόταν
ευγνωμοσύνη που τουλάχιστον η Σήμανση είχε εντοπίσει μια τρύπα από
σφαίρα στο πάτωμα, επιβεβαιώνοντας έτσι τους ισχυρισμούς του ότι είχε
ακούσει πυροβολισμό από το σπίτι. Αυτό όμως δεν είχε βελτιώσει
καθόλου την κάκιστη διάθεση του Φασέ, και ο Κολέ υποπτευόταν ότι οι
επιπτώσεις θα ήταν πολύ βαριές μόλις ηρεμούσαν λίγο τα πράγματα.
Δυστυχώς, τα στοιχεία που είχαν ανακαλύψει δε φαίνονταν να
ρίχνουν και πολύ φως στο τι ακριβώς συνέβαινε ή στο ποιοι
εμπλέκονταν. Το μαύρο Audi που είχαν εντοπίσει κρυμμένο ανάμεσα
στα δέντρα είχε νοικιαστεί με ψεύτικο όνομα και με τη χρήση πλαστού
αριθμού πιστωτικής κάρτας, ενώ τα αποτυπώματα που είχαν βρεθεί στο
αυτοκίνητο δε στάθηκε δυνατόν να τους οδηγήσουν σε κάποιο
συγκεκριμένο όνομα μέσω της υπηρεσίας διασταύρωσης στοιχείων με τη
βοήθεια της βάσης δεδομένων της INTERPOL.
Ένας άλλος πράκτορας μπήκε στο σαλόνι ορμητικά. Η έκφραση του
μαρτυρούσε ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί.
«Πού είναι ο αστυνόμος Φασέ;»
Ο Κολέ με το ζόρι τράβηξε το βλέμμα του από τα αποκαίδια.
«Μιλάει στο τηλέφωνο».
«Δε μιλάω στο τηλέφωνο πια», πετάχτηκε ο Φασέ, μπαίνοντας
φουριόζος στο δωμάτιο.
«Τι συμβαίνει;»
«Αστυνόμε», είπε ο δεύτερος πράκτορας, «ο Αντρέ Βερνέ από την
Τράπεζα της Ζυρίχης επικοινώνησε με την Κεντρική Διεύθυνση. Θέλει να
σας μιλήσει κατʹ ιδίαν. Αλλάζει την κατάθεση του».
«Ώστε έτσι!» σχολίασε ο Φασέ.
Η είδηση έκανε τον Κολέ να πάψει να ασχολείται με τα κάρβουνα.

«Ο Βερνέ ομολογεί ότι ο Λάνγκντον και η Νεβό παρέμειναν για ένα
διάστημα στην τράπεζα του απόψε».
«Αυτό το είχαμε καταλάβει και μόνοι μας», είπε ο αστυνόμος.
«Γιατί μας είπε ψέματα ο Βερνέ;»
«Είπε ότι θα μιλήσει μόνο σʹ εσάς, συμφώνησε όμως να
συνεργαστεί πλήρως».
«Με τι αντάλλαγμα;»
«Να μην επιτρέψουμε να διαρρεύσει το όνομα της τράπεζας του και
να τον βοηθήσουμε να ανακτήσει κάποια κλοπιμαία. Απʹ ό,τι φαίνεται, ο
Λάνγκντον και η Νεβό πήραν κάτι από τη θυρίδα του Σονιέρ».
«Τι;» πετάχτηκε ο Κολέ.
«Πώς;» Ο Φασέ δεν κουνήθηκε καθόλου. Το βλέμμα του έμεινε
καρφωμένο στο δεύτερο πράκτορα.
«Τι ήταν αυτό που έκλεψαν;»
«Ο Βερνέ δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, όμως έδινε την εντύπωση ότι
είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να το ξαναπάρει στην κατοχή
του».
Ο Κολέ προσπαθούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να έχει
συμβεί κάτι τέτοιο. Μήπως ο Λάνγκντον και η Νεβό είχαν απειλήσει τη
ζωή κάποιου υπαλλήλου; Ίσως, πάλι, να ανάγκασαν τον Βερνέ να
ανοίξει τη θυρίδα του Σονιέρ και στη συνέχεια να τον υποχρέωσαν να
τους φυγαδεύσει με το θωρακισμένο φορτηγό. Όσο πιθανό κι αν
ακουγόταν ένα τέτοιο σενάριο, ο Κολέ δυσκολευόταν να πιστέψει ότι η
Σοφί Νεβό θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια τέτοια υπόθεση. Από την
κουζίνα ένας άλλος πράκτορας φώναξε για να τον ακούσει ο Φασέ.
«Αστυνόμε; Ξεκίνησα να καλώ τους αριθμούς που έχει περάσει στη
μνήμη του τηλεφώνου του ο Τίμπινγκ και τώρα έχω στη γραμμή κάποιον
από το Αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ. Φοβάμαι ότι τα νέα δεν είναι καλά».
Τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα ο Φασέ μάζευε τα πράγματα του
και ετοιμαζόταν να φύγει από το Σατό Βιγέτ. Είχε μόλις πληροφορηθεί
ότι ο Τίμπινγκ διέθετε ιδιωτικό τζετ το οποίο στάθμευε στο Αεροδρόμιο
Λε Μπουρζέ και ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί μισή ώρα πριν.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου με τον οποίο είχε μιλήσει στο
τηλέφωνο ισχυρίστηκε ότι δε γνώριζε ποιοι επέβαιναν στο αεροπλάνο
που κατευθύνονταν. Η απογείωση δεν ήταν προγραμματισμένη και δεν
είχε υποβληθεί σχέδιο πτήσης. Κάτι τέτοιο ήταν εντελώς παράνομο,
ακόμα και για ένα μικρό αεροδρόμιο. Ο Φασέ ήξερε ότι ασκώντας την
κατάλληλη πίεση θα έπαιρνε τις απαντήσεις που ήθελε.
«Υπαστυνόμε Κολέ», είπε απότομα ενώ κατευθυνόταν προς την
πόρτα, «δεν έχω άλλη επιλογή από το να σε αφήσω εδώ, επικεφαλής της
έρευνας που διενεργεί η Σήμανση. Προσπάθησε μια φορά να μην τα
κάνεις θάλασσα».
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ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΤΖΕΤ έφτανε στο υψόμετρο στο οποίο θα πετούσε κατά
το υπόλοιπο του ταξιδιού προς την Αγγλία και η άτρακτος του
οριζοντιωνόταν, ο Λάνγκντον σήκωσε προσεκτικά το ξύλινο κουτί από τα
γόνατα του, όπου το είχε τοποθετήσει για να το προστατέψει από τους
κραδασμούς κατά τη διάρκεια της απογείωσης.
Τη στιγμή που ακούμπησε το κουτί πάνω στο τραπέζι είδε τη Σοφί
και τον Τίμπινγκ να γέρνουν προς τα εμπρός, γεμάτοι ανυπομονησία.
Αφού απασφάλισε και άνοιξε το κουτί, ο Λάνγκντον δεν έστρεψε
την προσοχή του στο κρυπτόλεξο αλλά στη μικροσκοπική τρύπα από την
εσωτερική πλευρά του καπακιού.
Χρησιμοποιώντας τη μύτη του στιλό που είχε πάνω του, αφαίρεσε
προσεκτικά το σκαλιστό ρόδο, αποκαλύπτοντας το κείμενο που κρυβόταν
από κάτω. Sub Rosa, είπε από μέσα του, ελπίζοντας ότι μια φρέσκια
ματιά στο κείμενο θα φώτιζε το μυστήριο. Επικεντρώνοντας όλη του την
προσοχή σε αυτό, μελέτησε την παράξενη γραφή. Έπειτα από αρκετά
δευτερόλεπτα που πέρασε σκυμμένος πάνω από το κείμενο, ο Λάνγκντον
δε φαινόταν να έχει πλησιάσει καθόλου στη λύση του γρίφου.
«Λι, δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους κείμενο είναι αυτό».

Από τη θέση όπου καθόταν η Σοφί, στην απέναντι πλευρά του
τραπεζίου, δεν μπορούσε να δει το κείμενο, όμως η αδυναμία του
Αμερικανού καθηγητή να προσδιορίσει σε ποια γλώσσα ήταν γραμμένο
το μήνυμα της έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο παππούς μου μιλούσε μια
γλώσσα τόσο άγνωστη, ωστε ούτε καν ένας μελετητής συμβόλων δεν
μπορεί να την αναγνωρίσει; Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν
έπρεπε να την εκπλήσσει. Σίγουρα δεν επρόκειτο για το μοναδικό
μυστικό που είχε κρατήσει κρυφό από την εγγονή του ο Ζακ Σονιέρ.
Καθισμένος απέναντι από τη Σοφί, ο Τίμπινγκ ήταν έτοιμος να
εκραγεί. Ανυπομονώντας να αρπάξει την ευκαιρία για να δει το κείμενο,
έτρεμε από συγκίνηση και μετακινούνταν διαρκώς στο κάθισμα του,
προσπαθώντας να διακρίνει τις λέξεις κοιτάζοντας πάνω από τον ώμο
του Λάνγκντον, ο οποίος ήταν ακόμα σκυμμένος στο κουτί.
«Δεν ξέρω...» ψιθύριζε επίμονα ο Αμερικανός.
«Η πρώτη υπόθεση που θα μπορούσα να κάνω είναι ότι το μήνυμα
γράφτηκε σε κάποια σημιτική γλώσσα, όμως δεν είμαι και τόσο σίγουρος.
Οι περισσότερες κύριες σημιτικές γλώσσες περιέχουν στιγμές και
παύλες. Αυτή δεν έχει καθόλου».
«Πιθανότατα είναι αρχαίο κείμενο», υπέθεσε ο Τίμπινγκ.
«Στιγμές και παύλες;» ρώτησε η Σοφί. Ο Βρετανός τής απάντησε
χωρίς να πάρει τα μάτια του από το κουτί.
«Τα περισσότερα σύγχρονα σημιτικά αλφάβητα δεν έχουν
φωνήεντα και χρησιμοποιούν μικροσκοπικές στιγμές και παύλες
γραμμένες είτε κάτω είτε μέσα στα σύμφωνα προκειμένου να δείξουν
ποιο φωνήεν τα συνοδεύει. Από ιστορική άποψη τα σύμβολα αυτά είναι
μια σχετικά πρόσφατη προσθήκη στη γλώσσα».
Ο Λάνγκντον συνέχιζε να μελετάει το κείμενο.
«Μήπως είναι σεφαρδική * μεταγραφή;...»
Η γλώσσα των Σεφαρδιτών Εβραίων, οι οποίοι ζούσαν στην ιβηρική χερσόνησο
μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα. Την περίοδο μεταξύ 1492-1497, μετά την κατάληψη της
Γρανάδας, τελευταίου μουσουλμανικού θύλακα στην Ισπανία, οι Σεφαρδίτες
εκδιώχτηκαν και μετεγκαταστάθηκαν μαζικά κυρίως στη βόρεια Αφρική, αλλά και σε
πολλές πόλεις της Μεσογείου, όπως, για παράδειγμα, στη θεσσαλονίκη. (Σ.τ.Μ.)
*

Ο Τίμπινγκ δεν μπορούσε να αντέξει άλλο.
«Ίσως αν του έριχνα μια ματιά...»
Απλώνοντας τα χέρια του, πήρε το κουτί από το φίλο του και το
τράβηξε προς το μέρος του. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Αμερικανός
καθηγητής γνώριζε πολύ καλά τις πιο γνωστές αρχαίες γλώσσες (την
ελληνική, τη λατινική και τις ρομανικές), όμως από τη φευγαλέα ματιά
που είχε καταφέρει να ρίξει ο ίδιος σε αυτή τη γραφή τού φάνηκε πιο
ειδική περίπτωση πιθανόν κάποιο κείμενο του Εβραίου μελετητή και
σχολιαστή κειμένων Ρασί ή κάποια παραλλαγμένη γραφή από τις
διδασκαλίες της Τορά. **
Ο Βρετανός πήρε μια βαθιά ανάσα και έπεσε με τα μούτρα στην
προσπάθεια να λύσει το μυστήριο που έκρυβε το μήνυμα. Δε μίλησε για
πάρα πολλή ώρα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε ένιωθε τη σιγουριά
του να μειώνεται.
«Μένω έκπληκτος!» είπε τελικά.
«Αυτή η γλώσσα δε μοιάζει με καμία άλλη που έχω δει!»
Ο Λάνγκντον απογοητεύτηκε.
«Θα μπορούσα να ρίξω μια ματιά;» ρώτησε η Σοφί.
Ο Τίμπινγκ έκανε πως δεν την άκουσε.
«Ρόμπερτ, είπες νωρίτερα ότι έχεις την εντύπωση πως είδες κάτι
παρόμοιο και στο παρελθόν...»
Ο Λάνγκντον έδειχνε εκνευρισμένος.
«Έτσι νομίζω... Δεν είμαι σίγουρος. Η γραφή κάτι μου θυμίζει, αλλά
δεν ξέρω τι».
«Λι;» επανέλαβε η Σοφί, που ήταν φανερό ότι δεν της άρεσε να
μένει έξω από τη συζήτηση.

Το σύνολο της ιουδαϊκής διδασκαλίας, στην οποία περιλαμβάνεται η Παλαιά
Διαθήκη (και ειδικότερα η Πεντάτευχος), το Ταλμούδ κ.ά. Σύμφωνα με την εβραϊκή
θρησκεία, η Τορά προϋπήρχε της δημιουργίας του κόσμου και αποτελεί αρχή και
κινητήρια δύναμη της ζωής. (Σ.τ.Μ.)
**

«Θα μπορούσε να ρίξω μια ματιά στο κουτί που έφτιαξε ο παππούς
μου;»
«Φυσικά, αγαπητή μου», είπε εκείνος, σπρώχνοντας το κουτί προς
το μέρος της. Δεν είχε καμία πρόθεση να τη μειώσει, όμως αυτό ήταν
εντελώς εκτός του γνωστικού αντικειμένου της κοπέλας. Αν ένας
ιστορικός της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας και ένας καθηγητής του
Χάρβαρντ δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη γλώσσα...
«Ααα!» έκανε η Σοφί δευτερόλεπτα αφού πήρε το κουτί στα χέρια
της.
«Έπρεπε να το είχα φανταστεί...»
Ο Τίμπινγκ και ο Λάνγκντον στράφηκαν ταυτόχρονα και την
κοίταξαν εμβρόντητοι.
«Έπρεπε να είχατε φανταστεί τι;» απαίτησε να μάθει ο Βρετανός.
Η κοπέλα ανασήκωσε απλώς τους ώμους της.
«Να είχα φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η γλώσσα που θα είχε
επιλέξει ο παππούς μου».
«Θέλετε να πείτε ότι μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο;»
Ο φανατικός μελετητής της ιστορίας του Δισκοπότηρου δεν έκανε
καμία προσπάθεια να κρύψει την έκπληξη του.
«Πολύ απλό», σχολίασε εύθυμα η Σοφί, που προφανώς διασκέδαζε
με την όλη κατάσταση.
«Ο παππούς μου με δίδαξε να διαβάζω αυτή τη γλώσσα όταν ήμουν
μόλις έξι ετών. Τη γνωρίζω πολύ καλά».
Έγειρε πάνω από το τραπέζι και κοίταξε με δήθεν αποδοκιμαστικό
βλέμμα τον Τίμπινγκ.
«Ειλικρινά, κύριε, δεδομένης της αφοσίωσης σας στο Στέμμα,
εκπλήσσομαι που δεν την αναγνωρίσατε».
Την ίδια στιγμή ο Λάνγκντον κατάλαβε.
Να γιατί μου θύμιζε κάτι!
Πριν από αρκετά χρόνια είχε παραστεί σε μια εκδήλωση στο
Μουσείο Φογκ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Ο Μπιλ Γκέιτς ‐ο

οποίος, παρεμπιπτόντως, δεν είχε κατορθώσει να ολοκληρώσει τις
σπουδές του εκεί είχε επιστρέψει στο ίδρυμα που του είχε δώσει τα φώτα
του για να δανείσει στο μουσείο ένα από τα πλέον πολύτιμα αποκτήματα
του: δεκαοχτώ φύλλα χαρτιού που είχε αποκτήσει πρόσφατα σε μια
δημοπρασία του Ιδρύματος Άρμαντ Χάμερ.
Η προσφορά που του εξασφάλισε αυτές τις σελίδες άγγιξε το
διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 30,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Το
κείμενο που υπήρχε σε αυτές είχε γράψει ο Λεονάρντο ντα Βίντσι.
Ο γνωστός ως «Κώδικας Λέστερ» ‐ονομασία που του δόθηκε προς
τιμήν ενός άλλου διάσημου ιδιοκτήτη του, του κόμη του Λέστερ ήταν ό,τι
απέμενε από ένα από τα πλέον συναρπαστικά σημειωματάρια του Ντα
Βίντσι, που περιλάμβανε δοκίμια και σχέδια σχετικά με τις εξαιρετικά
προοδευτικές θεωρίες του περί αστρονομίας, γεωλογίας, αρχαιολογίας
και υδρολογίας.
Ο Λάνγκντον δε θα ξεχνούσε ποτέ την αντίδραση του όταν, έπειτα
από αρκετά μεγάλη αναμονή στην ουρά, έφτασε επιτέλους μπροστά στις
ανεκτίμητες σελίδες.
Η απόλυτη απογοήτευση! Το κείμενο ήταν ακαταλαβίστικο. Παρότι
άριστα διατηρημένο και γραμμένο με εξαίσια καλλιγραφία ‐πορφυρή
μελάνη πάνω σε κρεμ χαρτί‐, το χειρόγραφο έμοιαζε ασυνάρτητο. Στην
αρχή υπέθεσε ότι δεν μπορούσε να το διαβάσει επειδή ο Ντα Βίντσι
κρατούσε σημειώσεις σε αρχαϊκά ιταλικά, όμως παρατηρώντας
προσεκτικότερα το κείμενο συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να
αναγνωρίσει ούτε μία ιταλική λέξη, ούτε καν ένα γράμμα.
«Δοκιμάστε αυτό, κύριε», του είπε η ξεναγός που στεκόταν δίπλα
στη βιτρίνα μέσα στην οποία εκτίθεντο οι σελίδες. Του έγνεψε προς ένα
μικρό καθρέφτη που κρεμόταν από μια αλυσίδα πάνω από τη βιτρίνα. Ο
Λάνγκντον πήρε τον καθρέφτη και κοίταξε το κείμενο μέσα από αυτόν.
Αμέσως όλα ξεκαθάρισαν.
Ο Αμερικανός καθηγητής περίμενε με τόση ανυπομονησία να
διαβάσει ορισμένες από τις ιδέες του μεγάλου διανοούμενου έτσι όπως
είχαν καταγραφεί από το ίδιο του το χέρι, ώστε είχε ξεχάσει πως ένα από
τα πολυάριθμα ταλέντα του Ντα Βίντσι ήταν η ικανότητα του να γράφει
τις λέξεις αντίστροφα, σε κατοπτρική γραφή, με τρόπο ώστε το κείμενο
να φαίνεται ασυνάρτητο στους πάντες εκτός από τον ίδιο.

Οι ιστορικοί συνέχιζαν να διαφωνούν για το αν ο Ντα Βίντσι
έγραφε με αυτό τον τρόπο απλώς επειδή τον διασκέδαζε ή για να
εμποδίζει τους διάφορους περίεργους να τον κατασκοπεύουν την ώρα
που σημείωνε και να του κλέβουν τις ιδέες, όμως το ζήτημα ήταν άνευ
σημασίας. Ο Ντα Βίντσι έκανε ό,τι ήθελε.
Η Σοφί χαμογέλασε βλέποντας ότι ο Ρόμπερτ είχε καταλάβει τι
εννοούσε.
«Μπορώ να διαβάσω τις πρώτες λέξεις», είπε.
«Είναι γραμμένες στα αγγλικά».
Ο Τίμπινγκ ακόμα δεν είχε συνέλθει από την έκπληξη.
«Μα τι γίνεται εδώ;»
«Κατοπτρική γραφή», είπε ο Λάνγκντον.
«Χρειαζόμαστε έναν καθρέφτη».
«Όχι, δε χρειαζόμαστε καθρέφτη», είπε η κοπέλα.
«Στοιχηματίζω ότι αυτή η επιφάνεια είναι αρκετά λεπτή». Σήκωσε
το κουτί από ροδόξυλο και το κράτησε ψηλά ώστε να το φωτίζει η λάμπα
στην οροφή του αεροσκάφους και εξέτασε προσεκτικά το εσωτερικό του
καπακιού. Ο παππούς της δεν μπορούσε να γράψει με αυτό τον τρόπο, γιʹ
αυτό και κατέφευγε σε ένα τέχνασμα: Έγραφε κανονικά και έπειτα
γυρνούσε το χαρτί από την ανάποδη και ξεπατίκωνε τις γραμμές του
κειμένου.
Η Σοφί υπέθετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε αποτυπώσει
το κανονικό κείμενο στο ξύλο, μάλλον με πυρογραφία, και έπειτα είχε
τρίψει το ξύλο μέχρι που έγινε λεπτό σαν χαρτί και η πυρογραφία
μπορούσε να διαβαστεί από την ανάποδη. Στη συνέχεια το μόνο που είχε
να κάνει ήταν να τοποθετήσει ανάποδα το ξύλο και να το ενσωματώσει
στο καπάκι.
Φέρνοντας τώρα το κάλυμμα πιο κοντά στο φως, διαπίστωσε ότι
είχε δίκιο. Η φωτεινή δέσμη διαπερνούσε τη λεπτή επιφάνεια του ξύλου
και το ασυνάρτητο κείμενο φαινόταν ανάποδα στο εσωτερικό του
καπακιού.
Οι λέξεις ήταν απόλυτα ευανάγνωστες.

«Αγγλικά», είπε με βραχνή φωνή ο Τίμπινγκ, σκύβοντας το κεφάλι
του από ντροπή.
«Η μητρική μου γλώσσα».
Στο πίσω μέρος του αεροπλάνου ο Ρεμί Λεγκαλουντέκ τέντωνε τα
αφτιά του για να ακούσει, όμως ο θόρυβος των κινητήρων δεν τον άφηνε
να καταλάβει τι συζητούσαν οι άλλοι ‐τρεις εκεί μπροστά.
Στον Ρεμί δεν άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο εξελισσόταν η
νύχτα. Καθόλου μα καθόλου! Κοίταξε το δεμένο μοναχό που κείτονταν
λίγο πιο πέρα. Ο άντρας ήταν τελείως ακίνητος τώρα, σαν να βρισκόταν
σε ένα μεταβατικό στάδιο αποδοχής της κατάστασης ή σαν να
προσευχόταν σιωπηλά, ικετεύοντας για τη λύτρωση.
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ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΔΙΑ πάνω από την επιφάνεια του
εδάφους, ο Ρόμπερτ Λάνγκντον ένιωσε την πραγματικότητα να
ξεθωριάζει καθώς όλες οι σκέψεις του επικεντρώνονταν στο ποίημα του
Σονιέρ το οποίο αποκαλύφθηκε όταν η Σοφί κράτησε το κουτί μπροστά
στο φως.
Η Σοφί βρήκε γρήγορα ένα φύλλο χαρτί και αντέγραψε ολόκληρο
το κείμενο. Όταν τελείωσε, οι τρεις τους διάβασαν με τη σειρά τη σελίδα.
Έμοιαζε σαν ένα είδος ορισμού για κάποιο αλλόκοτο σταυρόλεξο που
απευθυνόταν σε ανθρώπους με γνώσεις αρχαιολογίας, σαν ένας γρίφος
που υποσχόταν να ξεκλειδώσει το μυστικό του κρυπτόλεξου.
Ο Αμερικανός διάβασε προσεκτικά τους στίχους.
An ancient word of wisdom frees this scroll...
and helps us keep her scatter'd family whole...
a headstone praised by templars is the key...
and Atbash will reveal the truth to thee *
Η μετάφραση θα μπορούσε να είναι η εξής: Αρχαία λέξη γνώσης αποκαλύπτει χη γραφή και
βοηθάει η σκόρπια της γενιά να διασωθεί. Μνημείο πέτρας που τιμάνε οι Ναίτες είναι το ιάειδί ώστε ι\
αλήθεια απ τον Ατμπάς να σου αποκαλυφθεί. (Σ.τ.Μ.)
*

Πριν ακόμα αρχίσει ο Λάνγκντον να σκέφτεται σε ποια πανάρχαιη
κωδική λέξη παρέπεμπαν αυτοί οι στίχοι, μια πολύ πιο σημαντική
πληροφορία αναδύθηκε από το βάθος του μυαλού του...
Το μέτρο του ποιήματος ήταν ιαμβικό πεντάμετρο. Είχε συναντήσει
πολλές φορές αυτό το μέτρο όλα αυτά τα χρόνια που μελετούσε μυστικές
οργανώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν και έδρασαν σε κάθε γωνιά της
Ευρώπης.
Η τελευταία φορά που το είχε βρει μπροστά του ήταν μόλις την
προηγούμενη χρονιά, στα Μυστικά Αρχεία του Βατικανού. *
Επί αιώνες το ιαμβικό πεντάμετρο αποτελούσε το αγαπημένο μέτρο
τολμηρών ποιητών σε ολόκληρο τον κόσμο: από τον αρχαίο Έλληνα
Αρχίλοχο μέχρι τον Σαίξπηρ, τον Μίλτον, τον Τσόσερ και τον Βολταίρο.
Όλες αυτές οι γενναίες ψυχές είχαν επιλέξει να διατυπώσουν τα
κοινωνικά τους σχόλια χρησιμοποιώντας ένα ποιητικό μέτρο που πολλοί
εκείνες τις εποχές πίστευαν ότι διέθετε μυστικιστικές ιδιότητες.
Οι ρίζες του ιαμβικού πεντάμετρου ήταν βαθύτατα παγανιστικές.
Ιαμβος. Δύο συλλαβές σε αντίθεση από άποψη έμφασης. Άτονη και
τονισμένη. Γιν και γιανγκ. Ένα απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι.
Κάθε στίχος πέντε ζευγάρια. Πεντάμετρο. Το πέντε για την
πεντάλφα της Αφροδίτης και του ιερού θηλυκού.
«Είναι πεντάμετρο!» πετάχτηκε ξαφνικά ο Τίμπινγκ, γυρίζοντας
προς το μέρος του.
«Και οι στίχοι είναι γραμμένοι στα αγγλικά! La lingua pura!»
Ο Λάνγκντον έγνεψε καταφατικά. Το Κοινό της Σιών, όπως και
πολλές άλλες μυσπκές οργανώσεις που δεν είχαν και τις καλύτερες
σχέσεις με την εκκλησία, θεωρούσαν για πάρα πολύ καιρό την αγγλική
τη μοναδική καθαρή γλώσσα στην Ευρώπη.
Σε αντίθεση με τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά, που
κατάγονταν από τα λατινικά ‐τη γλώσσα του Βατικανού‐, τα αγγλικά δεν
αποτελούσαν μέρος του μηχανισμού προπαγάνδας της εκκλησίας, και
*

(Σ.τ.Μ.)

Αναφορά στα γεγονότα που εξιστορούνται στο Illuminati Οι Πεφωτισμένοι.

για το λόγο αυτό εξελίχτηκαν σε μια ιερή μυστική γλώσσα για τις
αδελφότητες που είχαν στις τάξεις τους αρκετά μορφωμένους
ανθρώπους για να τα μάθουν.
«Το ποίημα αυτό», συνέχισε γεμάτος ενθουσιασμό ο Βρετανός,
«αναφέρει όχι μόνο το Δισκοπότηρο αλλά και τους Ναίτες ιππότες και τη
διασκορπισμένη οικογένεια της Μαρίας της Μαγδαληνής! Τι παραπάνω
θα μπορούσαμε να ζητήσουμε;»
«Την απάντηση στο γρίφο», είπε η Σοφί, κοιτάζοντας ξανά το
ποίημα.
«Αν καταλαβαίνω καλά, ψάχνουμε για μια αρχαία λέξη γνώσης;...»
«Άμπρα κατάμπρα;» πετάχτηκε ο Τίμπινγκ με μια σκανδαλιάρικη
λάμψη στα μάτια. Μια λέξη με πέντε γράμματα, σκέφτηκε ο Λάνγκντον,
αναλογιζόμενος τον τεράστιο αριθμό των αρχαίων λέξεων που θα
μπορούσαν να θεωρηθούν «λέξεις γνώσης»: αποσπάσματα από
μυστικιστικούς ύμνους, αστρολογικές προφητείες, τελετουργικά
μυστικών οργανώσεων, δρυιδικές επικλήσεις, αιγυπτιακά μαγικά ξόρκια,
παγανιστικές προσευχές... Ο κατάλογος ήταν ατελείωτος.
«Η λέξη που ψάχνουμε», είπε η Σοφί, «φαίνεται ότι έχει κάποια
σχέση με τους Ναίτες». Διάβασε από μέσα της την τρίτη γραμμή του
κειμένου.
«Στον επόμενο στίχο μιλάει για ένα μνημείο πέτρας που τιμάνε οι
Ναίτες, το οποίο αποτελεί το κλειδί».
«Λι», στράφηκε προς το φίλο του ο Ρόμπερτ,
«εσύ είσαι ο ειδικός σε αυτό το θέμα. Καμία ιδέα;»
Ο Τίμπινγκ έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα και έπειτα άφησε ένα
βαθύ αναστεναγμό.
«Λοιπόν, αυτό το μνημείο πέτρας προφανώς είναι κάποιος τάφος.
Το ποίημα ίσως να αναφέρεται σε κάποια επιτύμβια στήλη που
τοποθέτησαν οι Ναίτες στον τάφο της Μαγδαληνής, όμως αυτό δε μας
βοηθάει πολύ, αφού δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα που βρίσκεται».
«Στον τελευταίο στίχο», συνέχισε η Σοφί, «λέει ότι ο Ατμπάς θα μας
αποκαλύψει την αλήθεια. Την έχω ακουστά αυτή τη λέξη. Ατμπάς...»
«Δεν εκπλήσσομαι», απάντησε ο Λάνγκντον.

«Πιθανότατα την άκουσες στο πανεπιστήμιο, σε κάποιο εισαγωγικό
μάθημα κρυπτογραφίας. Ο Κώδικας Ατμπάς είναι ένας από τους
παλαιότερους στην ιστορία του ανθρώπου».
Φυσικά! θυμήθηκε η κοπέλα. Το περίφημο εβραϊκό σύστημα
κωδικοποίησης. Ο Κώδικας Ατμπάς ήταν πράγματι ένα από τα πρώτα
συστήματα κρυπτογράφησης που είχε μελετήσει στο πανεπιστήμιο.
Χρονολογούνταν από το 500 π.Χ. και αποτελούσε ένα κλασικό
παράδειγμα κρυπτογραφικού κώδικα βασισμένου στην περιστροφική
αντικατάσταση γραμμάτων.
Χρησιμοποιώντας και τα είκοσι δυο γράμματα του εβραϊκού
αλφάβητου, ο κώδικας συνίστατο στην αντικατάσταση του πρώτου
γράμματος από το τελευταίο, του δευτέρου από το προτελευταίο, και
ούτω καθεξής.
«Ο Ατμπάς ταιριάζει εξαίσια με την όλη υπόθεση», είπε ο Τίμπινγκ.
«Κείμενα που έχουν κωδικοποιηθεί με τη χρήση του Ατμπάς
υπάρχουν σε πάμπολλα σημεία της Καμπάλα, των Χειρογράφων της
Νεκράς Θάλασσας, ακόμα και της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Ιουδαίοι
μελετητές και μύστες συνεχίζουν να ανακαλύπτουν κρυμμένα μηνύματα
χρησιμοποιώντας τον Ατμπάς. Το Κοινό της Σιών σίγουρα θα τον είχε
συμπεριλάβει στις επικοινωνίες του».
«Το μόνο πρόβλημα», επισήμανε ο Λάνγκντον, «είναι ότι δεν
έχουμε κάποια λέξη πάνω στην οποία να εφαρμόσουμε τον κώδικα».
Ο Βρετανός αναστέναξε.
«Πρέπει να υπάρχει κάποια κωδική λέξη χαραγμένη πάνω στην
επιτύμβια στήλη. Πρέπει να βρούμε τον τάφο που τιμούσαν οι Ναίτες».
Η Σοφί, κρίνοντας από το βλοσυρό ύφος του Ρόμπερτ, κατάλαβε ότι
το να βρουν αυτή την επιτύμβια στήλη των Ναϊτών δε θα ήταν καθόλου
εύκολη υπόθεση. Ο Ατμπάς είναι το κλειδί, σκέφτηκε η κοπέλα. Το
πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η πόρτα.
Πέρασαν τρία λεπτά ακόμα και τελικά ο Τίμπινγκ άφησε άλλον ένα
βαθύ αναστεναγμό κουνώντας το κεφάλι του απελπισμένος.

«Φίλοι μου, έχω μπλοκάρει. Αφήστε με να το σκεφτώ λίγο... Εν τω
μεταξύ θα πάω να φέρω κάτι να τσιμπήσουμε και να δω τι κάνουν ο Ρεμί
και ο καλεσμένος μας».
Σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου.
Η Σοφί ένιωσε ξαφνικά πολύ κουρασμένη καθώς τον παρακολουθούσε
να απομακρύνεται. Έξω από το παράθυρο το σκοτάδι που επικρατούσε
λίγο πριν από την αυγή ήταν απόλυτο. Η κοπέλα αισθανόταν σαν να
είχε εκσφενδονιστεί στο Διάστημα χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για
το που θα κατέληγε.
Είχε μεγαλώσει λύνοντας γρίφους που της έβαζε ο παππούς της, κι
επειδή τον ήξερε καλά, υποψιαζόταν ότι αυτό το ποίημα που είχαν
μπροστά τους περιείχε κι άλλες πληροφορίες, που δεν τις έβλεπαν
ακόμα. Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ, είπε στον εαυτό της. Πανέξυπνα
κρυμμένο... αλλά υπάρχει. Μια άλλη σκέψη που βασάνιζε το μυαλό της
ήταν ότι αυτό που θα ανακάλυπταν τελικά μέσα στο κρυπτόλεξο δε θα
ήταν ένας απλός «χάρτης» που θα έδειχνε το δρόμο για το Άγιο
Δισκοπότηρο.
Παρά τις αισιόδοξες υποθέσεις που έκαναν ο Τίμπινγκ και ο
Λάνγκντον, εκείνη ήξερε από την εμπειρία της με τα κυνήγια θησαυρών
που σκαρφιζόταν ο παππούς της ότι ο Ζακ Σονιέρ δεν αποκάλυπτε τα
μυστικά του τόσο απλά.
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Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ που είχε νυχτερινή
βάρδια στο Αεροδρόμιο Λε Μπουρζέ λαγοκοιμόταν μπροστά σε μια κενή
οθόνη ραντάρ όταν ο αρχηγός της Δικαστικής Αστυνομίας χίμηξε στο
δωμάτιο, σπάζοντας σχεδόν την πόρτα.
«Το τζετ του Τίμπινγκ», βρυχήθηκε ο Μπεζί Φασέ ορμώντας στο
μικρό πύργο ελέγχου, «τι κατεύθυνση πήρε;»

Η πρώτη αντίδραση του ελεγκτή ήταν μια σαστισμένη άψυχη
προσπάθεια να προστατέψει το Βρετανό πελάτη τους, έναν από τους
σημαντικότερους πελάτες του αεροδρομίου. Απέτυχε παταγωδώς.
«Εντάξει», είπε ο Φασέ, «συλλαμβάνεστε επειδή επιτρέψατε σε
ιδιωτικό αεροπλάνο να απογειωθεί χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης».
Ο αστυνόμος έκανε νεύμα σε έναν πράκτορα, ο οποίος πλησίασε
κρατώντας χειροπέδες. Ο ελεγκτής ένιωσε να τον κατακλύζει ένα κύμα
πανικού. Θυμήθηκε μονομιάς όλα εκείνα τα άρθρα των εφημερίδων που
προσπαθούσαν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το αν
ο αρχηγός του πιο επίλεκτου αστυνομικού σωματος της χώρας ήταν ένας
ήρωας ή μια μόνιμη απειλή. Αυτό το ερώτημα είχε μόλις απαντηθεί.
«Μια στιγμή!» κλαψούρισε στη θέα των χειροπεδών.
«Θα σας πω ό,τι ξέρω. Ο σερ Λι Τίμπινγκ ταξιδεύει συχνά για
ιατρικούς λόγους στο Λονδίνο. Νοικιάζει ένα υπόστεγο για το
αεροσκάφος του στο Αεροδρόμιο Μπίγκιν Χιλ, στο Κεντ. Στα προάστια
του Λονδίνου». Ο Φασέ έγνεψε στον πράκτορα με τις χειροπέδες να
αποτραβηχτεί.
«Το Μπίγκιν Χιλ είναι ο προορισμός του απόψε;»
«Δεν ξέρω», είπε με ειλικρίνεια ο ελεγκτής.
«Το αεροπλάνο απογειώθηκε ακολουθώντας το συνηθισμένο του
αεροδιάδρομο και το τελευταίο στίγμα του στο ραντάρ έδειχνε προς την
κατεύθυνση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει
προορισμό το Μπίγκιν Χιλ».
«Είχε κι άλλους μαζί του στο αεροπλάνο;»
«Σας ορκίζομαι, κύριε, δε θα μπορούσα να το ξέρω αυτό. Οι πελάτες
μας πηγαίνουν κατευθείαν στα υπόστεγα των αεροσκαφών τους, όπου
έχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Ο έλεγχος των επιβατών είναι
αρμοδιότητα των τελωνειακών υπαλλήλων στο αεροδρόμιο όπου
προσγειώνεται το αεροσκάφος».
Ο αστυνόμος έριξε μια ματιά στο ρολόι του και έπειτα κοίταξε τα
ιδιωτικά αεροπλάνα που ήταν σταθμευμένα μπροστά στο κεντρικό κτίριο
του αεροδρομίου.

«Αν κατευθύνονται στο Μπίγκιν Χιλ, πόση ώρα θέλουν για να
προσγειωθούν;» Ταραγμένος, ο ελεγκτής άρχισε να ψάχνει στα χαρτιά
του.
«Είναι σύντομη η πτήση. Το αεροπλάνο του Τίμπινγκ αναμένεται
να φτάσει στον προορισμό του... γύρω στις έξι και μισή. Σε δεκαπέντε
λεπτά από τώρα».
Ο Φασέ συνοφρυώθηκε και στράφηκε σε έναν από τους άντρες που
τον συνόδευαν.
«Στείλτε μου ένα αεροπλάνο εδώ. Πηγαίνω στο Λονδίνο. Και
επικοινωνήστε με την αστυνομία στο Κεντ. Όχι με τη βρετανική ΜΙ5, τη
μυστική υπηρεσία. Δε θέλω να πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις
αυτή η υπόθεση. Θέλω την τοπική αστυνομία του Κεντ. Πείτε τους ότι
επιθυμώ να επιτραπεί η προσγείωση στο αεροπλάνο του Τίμπινγκ.
Αμέσως μόλις προσγειωθεί θέλω να το περικυκλώσουν στο διάδρομο
προσγείωσης. Να μην αποβιβαστεί κανείς μέχρι να φτάσω εκεί».
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«ΠΟΛΥ ΗΣΥΧΗ ΕΙΣΑΙ», είπε ο Λάνγκντον κοιτάζοντας τη Σοφί
στην απέναντι πλευρά της καμπίνας του τζετ.
«Απλώς νιώθω κουρασμένη», απάντησε εκείνη.
«Είναι και το ποίημα... Δεν ξέρω».
Κι εκείνος αισθανόταν το ίδιο. Ο ήχος των κινητήρων και η απαλή
κίνηση του αεροπλάνου τον νανούριζαν, ενώ το κεφάλι του ακόμα δεν
είχε συνέλθει από το χτύπημα που του είχε καταφέρει ο μοναχός.
Ο Τίμπινγκ βρισκόταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους και ο
Λάνγκντον αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία τώρα που ήταν
μόνοι για να ρωτήσει τη Σοφί κάτι που σκεφτόταν από ώρα.
«Νομίζω ότι έχω καταλάβει ως ένα σημείο το λόγο για τον οποίο
μας έφερε σε επαφή ο παππούς σου. Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι που ήθελε
να σου εξηγήσω».

«Η ιστορία του Αγίου Δισκοπότηρου και της Μαρίας της
Μαγδαληνής δεν αρκεί;»
Ο Λάνγκντον δεν ήταν βέβαιος πώς θα ήταν καλύτερα να θέσει το
ζήτημα.
«Η ρήξη στις σχέσεις σας... Ο λόγος για τον οποίο δεν του μιλούσες
τα δέκα τελευταία χρόνια... Νομίζω ότι ίσως να έλπιζε πως εγώ θα
μπορούσα με κάποιον τρόπο να λύσω την παρεξήγηση, εξηγώντας σου
το περιστατικό που σας αποξένωσε».
Ήταν φανερό ότι η κοπέλα ένιωθε άβολα.
«Δε σου έχω πει τι ήταν αυτό που μας αποξένωσε».
Ο Αμερικανός την κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια.
«Έγινες μάρτυρας κάποιου σεξουαλικού οργίου. Σωστά;»
Η νεαρή πράκτορας τινάχτηκε.
«Πώς το ξέρεις αυτό;»
«Σοφί, μου είπες ότι παρακολούθησες μια σκηνή η οποία σε έπεισε
ότι ο παππούς σου ήταν μέλος κάποιας μυστικής οργάνωσης. Ό,τι κι αν
ήταν αυτό που είδες, σε τάραξε σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν του
ξαναμίλησες από τότε. Γνωρίζω αρκετά πράγματα σχετικά με τις
μυστικές οργανώσεις. Δε χρειάζεται να είμαι ιδιοφυία όπως ο Ντα Βίντσι
για να καταλάβω τι ήταν αυτό που είδες».
Η κοπέλα τον κοιτούσε κατάπληκτη.
«Μήπως ήταν άνοιξη;» τη ρώτησε ο Λάνγκντον.
«Γύρω στην εαρινή ισημερία; Μέσα Μαρτίου;»
Η Σοφί κοίταξε έξω από το παράθυρο.
«Το πανεπιστήμιο διέκοψε τα μαθήματα για τις εαρινές διακοπές.
Γύρισα στο σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα από το αναμενόμενο».
«Θέλεις να μου μιλήσεις για αυτό;»
«Μάλλον όχι». Ξαφνικά γύρισε προς το μέρος του με τα μάτια
βουρκωμένα.
«Δεν ξέρω τι είδα...»
«Ήταν παρόντες άντρες και γυναίκες;»

Έπειτα από στιγμιαίο δισταγμό, έγνεψε καταφατικά.
«Ντυμένοι στα λευκά και στα μαύρα;»
Σκούπισε τα μάτια της και ύστερα έγνεψε και πάλι καταφατικά.
Φαινόταν να του ανοίγεται σιγά σγά.
«Οι γυναίκες φορούσαν αραχνούφαντα φορέματα... και χρυσαφένια
σανδάλια. Κρατούσαν χρυσαφένιες σφαίρες. Οι άντρες φορούσαν
μαύρους χιτώνες και μαύρα παπούτσια», του είπε.
Ο Λάνγκντον προσπάθησε να μη φανερώσει την έκπληξη του,
όμως δεν πίστευε στα αφτιά του. Η Σοφί Νεβό, χωρίς να το γνωρίζει, είχε
παρακολουθήσει μια ιερή τελετή που αναγόταν δύο χιλιάδες χρόνια
πριν.
«Μάσκες;» ρώτησε, φροντίζοντας η φωνή του να είναι ήρεμη.
«Ανδρογυνικές μάσκες;»
«Ναι. Όλοι. Ολόιδιες μάσκες. Άσπρες στις γυναίκες, μαύρες στους
άντρες».
Ο Ρόμπερτ είχε διαβάσει περιγραφές αυτής της τελετής και
κατανοούσε τις μυστικιστικές ρίζες της.
«Η τελετή ονομάζεται ʺΙερός Γάμοςʺ», είπε χαμηλόφωνα.
«Έχει ιστορία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων ετών. Σε τακτά
χρονικά διαστήματα Αιγύπτιοι ιερείς και ιέρειες επιδίδονταν σε αυτή τη
μυστικιστική τελετή προκειμένου να υμνήσουν την αναπαραγωγική
δύναμη του θηλυκού».
Έκανε μια παύση γέρνοντας προς το μέρος της.
«Αν παρακολούθησες την τελετή του Πάνδημου Έρωτα χωρίς να
είσαι κατάλληλα προετοιμασμένη για να κατανοήσεις το νόημα της,
φαντάζομαι ότι το θέαμα πρέπει να σε σόκαρε».
Η Σοφί δε μίλησε.
«Η τελετή έχει ελληνική καταγωγή», συνέχισε.
«Η συνηθέστερη ονομασία της είναι ʺΙερός Γάμοςʺ».
«Η τελετή που είδα δεν είχε καμία σχέση με γάμο».
«Ο γάμος είναι και ένωση, Σοφί».

«Εννοείς το σεξ».
«Όχι».
«Όχι;»
Τα πράσινα μάτια της είχαν καρφωθεί διερευνητικά στα δικά του,
σε μια προσπάθεια να καταλάβει αν ήταν ειλικρινής μαζί της.
Ο Λάνγκντον έκανε πίσω.
«Δηλαδή... ναι, κατά μία έννοια, αλλά όχι όπως το εννοούμε
σήμερα».
Της εξήγησε ότι, παρότι αυτό που παρακολούθησε πιθανότατα
έμοιαζε με σεξουαλικό όργιο, ο Ιερός Γάμος δεν είχε καμία σχέση με τη
σωματική ηδονή. Ήταν μια βαθιά πνευματική πράξη. Ιστορικά, η ερωτική
συνεύρεση ήταν η πράξη μέσα από την οποία το αρσενικό και το θηλυκό
έρχονταν σε επαφή με το Θεό. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι το αρσενικό
παρέμενε πνευματικά ανολοκλήρωτο μέχρις ότου αποκτήσει σαρκική
γνώση του ιερού θηλυκού. Η σωματική ένωση με το θηλυκό παρέμενε το
μοναδικό μέσο με το οποίο ο άντρας μπορούσε να ολοκληρωθεί
πνευματικά και τελικά να φτάσει στη θέαση, δηλαδή στη γνώση του
Θείου.
Από την εποχή της Ίσιδας οι σεξουαλικές τελετές θεωρούνταν η
μόνη γέφυρα για να προσεγγίσει κανείς το ουράνιο.
«Μέσα από την ένωση του με τη γυναίκα», συνέχισε ο Αμερικανός
καθηγητής, «ο άντρας μπορούσε να οδηγηθεί στην κορύφωση, να βιώσει
μια στιγμή κατά την οποία στο μυαλό του δεν υπήρχε καμία σκέψη,
οπότε και μπορούσε να δει το Θεό».
Η Σοφί δε φάνηκε να πείθεται.
«Δηλαδή, ο οργασμός θεωρούνταν κάτι σαν προσευχή;»
Ο Λάνγκντον δε θα το έθετε ακριβώς έτσι, όμως ουσιαστικά η
κοπέλα είχε δίκιο. Από σωματική άποψη, η αντρική κορύφωση
συνοδευόταν από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου κατά το οποίο κάθε
σκέψη έπαυε. Επρόκειτο για ένα στιγμιαίο πνευματικό κενό, μια στιγμή
απόλυτης διαύγειας, κατά την οποία ο άντρας σχημάτιζε μια φευγαλέα
εικόνα του Θεού. Μέσα από το διαλογισμό οι γκουρού κατόρθωναν να
οδηγηθούν σε μια παρόμοια κατάσταση χωρίς να καταφύγουν στο σεξ,

γιʹ αυτό συχνά η νιρβάνα περιγραφόταν ως μια κατάσταση διαρκούς
πνευματικού οργασμού.
«Σοφί», είπε ήσυχα ο Ρόμπερτ, «είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η
αντιμετώπιση του σεξ από τους αρχαίους ήταν τελείως διαφορετική από
τη δική μας σήμερα. Μέσω του σεξ ερχόταν στον κόσμο μια καινούρια
ζωή. Αυτό θεωρούνταν το απόλυτο θαύμα, και θαύματα μπορούσε να
κάνει μόνο κάποιος θεός. Η ικανότητα της γυναίκας να δίνει ζωή την
καθιστούσε ιερή. Θεά. Η ερωτική επαφή θεωρούνταν καθαγιασμένη
ένωση των δύο μισών του ανθρώπινου πνεύματος, του αρσενικού και του
θηλυκού, μέσα από την οποία ο άντρας μπορούσε να γνωρίσει την
πνευματική ολοκλήρωση και να επικοινωνήσει με το Θεό. Αυτό που
παρακολούθησες δεν είχε σχέση με το χυδαίο σεξ, ήταν καθαρά
πνευματικό. Η τελετή του Ιερού Γάμου δεν είναι μια διαστροφή. Είναι μια
βαθιά ευλαβική ιεροτελεστία».
Τα λόγια του φάνηκαν να αγγίζουν μια ευαίσθητη χορδή της. Η
κοπέλα είχε φανεί εξαιρετικά ψύχραιμη καθʹ όλη τη διάρκεια αυτής της
περιπέτειας, όμως τώρα ο Λάνγκντον την είδε για πρώτη φορά να
λυγίζει. Στα μάτια της εμφανίστηκαν ξανά δάκρυα, τα οποία σκούπισε
βιαστικά με το μανίκι της.
Ο Αμερικανός καθηγητής τής έδωσε λίγο χρόνο για να συνέλθει.
οπωσδήποτε η σύλληψη του σεξ ως ενός μονοπατιού που οδηγεί στο θεό
ήταν κάτι που δύσκολα χωρούσε το μυαλό του σύγχρονου ανθρώπου.
Οι Εβραίοι μαθητές του είχαν πάντοτε το ίδιο εμβρόντητο ύφος
όταν άκουγαν για πρώτη φορά ότι η πρώιμη ιουδαϊκή ταρά περιλάμβανε
τελετουργικό σεξ. Και μάλιστα μέσα στο Ναό. Οι πρώτοι Ιουδαίοι
πίστευαν ότι στα Άδυτα των Αδύτων του Ναού του σολομώντα βρισκόταν
όχι μόνο ο Θεός αλλά και το παντοδύναμο θηλυκό αντίστοιχο του, η
Σεκινά. Οι άντρες που επιζητούσαν την πνευματική ολοκλήρωση
πήγαιναν στο Ναό για να επισκεφτούν τις ιέρειες ‐γνωστές και ως
ιερόδουλες‐, με τις οποίες έκαναν έρωτα και βίωναν το Θείο μέσα από τη
σαρκική ένωση. Το ιουδαϊκό τετραγράμματο YHWH, το ιερό όνομα του
Θεού, στην πραγματικότητα προερχόταν από τον Ιεχωβά, την ανδρόγυνη
μορφή που προέκυπτε από τη σωματική ένωση ανάμεσα στο αρσενικό,
Ιάχ, και το προ‐εβραϊκό όνομα της Εύας, Χαβά.

«Στα πρώτα χρόνια από την ίδρυση της εκκλησίας», εξήγησε ο
Λάνγκντον με απαλή φωνή, «η χρήση του σεξ προκειμένου να
επικοινωνήσει ο άνθρωπος απευθείας με το Θεό αποτελούσε σοβαρή
απειλή για την καθολική εξουσία. Η ύπαρξη δυνατότητας επικοινωνίας
με το Θεό υπονόμευε άμεσα το ρόλο που είχε αναθέσει η ίδια στον εαυτό
της, αυτόν του μοναδικού μέσου πρόσβασης στο Θεό. Για προφανείς
λόγους, η εκκλησία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να
δαιμονοποιήσει το σεξ και να το επαναπροσδιορίσει ως μια αηδιαστική
και αμαρτωλή πράξη. Το ίδιο έκαναν και άλλες μεγάλες θρησκείες».
Η Σοφί δε μιλούσε, όμως ο Ρόμπερτ διαισθανόταν ότι είχε αρχίσει
να καταλαβαίνει καλύτερα τον παππού της. Συμπτωματικά, ο ίδιος είχε
αναπτύξει την ίδια συλλογιστική σε ένα μάθημα που είχε κάνει κατά τη
διάρκεια εκείνου του εξαμήνου.
«Είναι παράξενο που νιώθουμε να διχαζόμαστε όσον αφορά το
σεξ;» είχε ρωτήσει τους φοιτητές του.
«Η αρχαία κληρονομιά μας και το ίδιο μας το σώμα μας λένε ότι
είναι κάτι το φυσικό, μια πανέμορφη διαδρομή που μας οδηγεί στην
πνευματική ολοκλήρωση, όμως οι σύγχρονες θρησκείες το
αντιμετωπίζουν ως κάτι που θα έπρεπε να μας κάνει να ντρεπόμαστε και
μας μαθαίνουν να φοβόμαστε τις ερωτικές μας επιθυμίες και να
πιστεύουμε ότι είναι μια προσπάθεια του Διαβόλου για να μας
παρασύρει».
Ο Λάνγκντον αποφάσισε να μη σοκάρει τους φοιτητές του
αναφέροντας ότι περισσότερες από δώδεκα μυστικές οργανώσεις σε
ολόκληρο τον κόσμο ‐πολλές από τις οποίες διέθεταν ισχυρή επιρροή
συνέχιζαν να πραγματοποιούν σεξουαλικές τελετουργίες, κρατώντας
ζωντανές τις αρχαίες παραδόσεις. Ο ήρωας που υποδυόταν ο Τομ Κρουζ
στην ταινία Μάτια Ερμητικά Κλειστά ερχόταν ξαφνικά αντιμέτωπος με
αυτή την πραγματικότητα παριστάμενος κρυφά σε μια συνάντηση
μελών της ανώτερης κοινωνίας του Μανχάταν κατά την οποία γινόταν
μάρτυρας της τελετής του Ιερού Γάμου. Δυστυχώς, οι δημιουργοί της
ταινίας δεν είχαν αποδώσει με ακρίβεια τις περισσότερες λεπτομέρειες,
όμως ο βασικός πυρήνας υπήρχε:
Μια μυστική οργάνωση πραγματοποιούσε μια τελετή μέσα από την
οποία αναδεικνυόταν η μαγεία της σαρκικής ένωσης.

«Καθηγητά Λάνγκντον;»
Ένας φοιτητής στο βάθος της αίθουσας σήκωνε το χέρι του.
«Δηλαδή μας λέτε ότι, αντί να πηγαίνουμε στην εκκλησία, θα
έπρεπε να κάνουμε πιο συχνά σεξ;» ρώτησε με ‐όχι και τόσο κρυφή
ελπίδα.
Ο Ρόμπερτ γέλασε σιγανά.
Όχι, δε θα τσιμπούσε το δόλωμα.
Από ό,τι είχε ακούσει για τα πάρτι που γίνονταν στο Χάρβαρντ,
αυτά τα παιδιά κάθε άλλο παρά στερημένα ήταν στον τομέα του σεξ.
«Κύριοι», είπε, ξέροντας ότι έθιγε ένα ευαίσθητο ζήτημα, «θα ήθελα
να κάνω μια σύσταση σε όλους σας. Χωρίς να θέλω να φανώ τόσο
τολμηρός ώστε να επιδοκιμάσω το προγαμιαίο σεξ, αλλά και χωρίς να
είμαι τόσο αφελής ώστε να πιστεύω ότι όλοι σας είστε αθώα αγγελούδια,
θα σας δώσω μια μικρή συμβουλή για την ερωτική σας ζωή».
Όλοι οι άντρες στο ακροατήριο έγειραν μπροστά, ακούγοντας
προσεκτικά.
«Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε με κάποια γυναίκα, κοιτάξτε
βαθιά μέσα στην καρδιά σας και δείτε αν μπορείτε να κάνετε σεξ
προσεγγίζοντας το ως μια μυστικιστική και πνευματική πράξη.
Προκαλέστε τον εαυτό σας να ανακαλύψει εκείνη τη σπίθα του θεϊκού
που ο άντρας μπορεί να γνωρίσει μόνο μέσα από την ένωση του με το
ιερό θηλυκό».
Οι γυναίκες χαμογέλασαν. Ήξεραν πολύ καλά για τι πράγμα
μιλούσε. Οι άντρες άρχισαν να χαζογελάνε, να σκουντιούνται και να
πετάνε διάφορα χοντρά αστεία.
Ο Λάνγκντον αναστέναξε. Ακόμα κι όταν γίνονταν ακαδημαϊκοί
πολίτες, οι άντρες παρέμεναν αγόρια.
Το μέτωπο της Σοφί είχε παγώσει έτσι όπως ακουμπούσε το κεφάλι
της στο παράθυρο του αεροπλάνου κοιτάζοντας αφηρημένα το απέραντο
κενό, προσπαθώντας να χωνέψει αυτά που της είχε πει λίγο πριν ο
Αμερικανός καθηγητής.

Ένιωσε να την πνίγουν και πάλι οι τύψεις. Δέκα χρόνια. Έφερε στο
μυαλό της τις στοίβες των επιστολών που της είχε στείλει ο παππούς της
και τις οποίες εκείνη δεν άνοιξε ποτέ. Θα πω τα πάντα στον Ρόμπερτ.
Χωρίς να τραβηχτεί από το παράθυρο, άρχισε να μιλάει.
Χαμηλόφωνα. Φοβισμένα. Καθώς άρχισε να αφηγείται τα όσα είχαν
συμβεί εκείνο το βράδυ, παρασύρθηκε νοερά στο παρελθόν...
Κατέβηκε από το αυτοκίνητο έξω από το εξοχικό του παππού της
στη Νορμανδία και άρχισε να ψάχνει το έρημο σπίτι, προσπαθώντας να
καταλάβει τι συνέβαινε... Έπειτα άκουσε τις φωνές κάπου από κάτω και
οδηγήθηκε στο μυστικό πέρασμα... Άρχισε να κατεβαίνει προσεκτικά την
πέτρινη κλίμακα, σκαλοπάτι σκαλοπάτι, και βρέθηκε στο σπηλαιώδη
υπόγειο χώρο. Ο αέρας ήταν αλλιώτικος εδώ. Γήινος. Δροσερός και
ελαφρύς.
Ήταν Μάρτης. Από τις σκιές της κρυψώνας της δίπλα στη σκάλα
παρακολουθούσε τους άγνωστους να λικνίζονται και να ψέλνουν κάτω
από το πορτοκαλί φως των κεριών.
Ονειρεύομαι, σκέφτηκε η Σοφί. Όνειρο... Τι άλλο θα μπορούσε να
είναι; Οι γυναίκες και οι άντρες ήταν τώρα τοποθετημένοι έτσι ώστε να
εναλλάσσονται: μαύρο, άσπρο, μαύρο, άσπρο...
Τα πανέμορφα αραχνούφαντα φορέματα των γυναικών ανέμιζαν
καθώς ύψωναν τις χρυσαφένιες σφαίρες που κρατούσαν στο δεξί τους
χέρι και απήγγελλαν εν χορώ με δυνατή φωνή:
«Ήμουν μαζί σου στο ξεκίνημα, στην αυγή της ιερής εποχής, σε
κυοφόρησα στη μήτρα μου πριν από την ανατολή της ημέρας».
Οι γυναίκες χαμήλωσαν τα χέρια τους και όλοι μαζί συνέχισαν να
ταλαντεύονται μπρος πίσω, σαν να βρίσκονταν σε έκσταση. Απέτιαν
φόρο τιμής σε κάτι που βρισκόταν στο κέντρο του κύκλου. Μα τι είναι
αυτό που κοιτάζουν; Ο ρυθμός επιταχυνόταν τώρα. Οι φωνές γίνονταν
δυνατότερες, ζαλιστικές.
«Η γυναίκα που αντικρίζεις είναι η αγάπη!» κραύγασαν οι
γυναίκες, υψώνοντας ξανά τις σφαίρες που κρατούσαν. Οι άντρες
απάντησαν:
«Στην αιωνιότητα ζει εκείνη!» Ο ρυθμός έπεσε ξανά και
σταθεροποιήθηκε. Έπειτα άρχισε να επιταχύνεται και πάλι. Οι

ψαλμωδίες έγιναν εκκωφαντικές. Όλο και πιο μεθυστικές. Ο χορός έκανε
ένα βήμα μπροστά και γονάτισε. Εκείνη τη στιγμή η Σοφί είδε τι ήταν
εκείνο που παρακολουθούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Πάνω σε ένα χαμηλό σκαλιστό βωμό στο κέντρο του κύκλου
βρισκόταν ένας άντρας. Ήταν γυμνός, ξαπλωμένος ανάσκελα, και
φορούσε μια μαύρη μάσκα. Η κοπέλα αναγνώρισε αμέσως τη φιγούρα
του και το σημάδι που είχε στον ώμο του. Με δυσκολία συγκρατήθηκε για
να μην ουρλιάξει. Παππού! Αυτή η εικόνα από μόνη της ήταν αρκετά
μεγάλο σοκ για τη Σοφί, όμως υπήρχε και συνέχεια...
Ανεβασμένη πάνω στον παππού της ήταν μια γυμνή γυναίκα που
φορούσε λευκή μάσκα. Τα πλούσια ασημένια μαλλιά της ήταν χυμένα
πάνω στην πλάτη της. Το σώμα της ήταν πλαδαρό, κάθε άλλο παρά
τέλειο, και κινούνταν κυκλικά στο ρυθμό των ψαλμών, κάνοντας έρωτα
στον παππού της...
Η Σοφί ήθελε να φύγει, να τρέξει μακριά, όμως δεν μπορούσε. Οι
πέτρινοι τοίχοι της σπηλιάς την κρατούσαν αιχμάλωτη την ώρα που οι
ψαλμωδίες κλιμακώνονταν. Ο χορός έμοιαζε σχεδόν να τραγουδάει, ο
ήχος δυνάμωνε συνεχώς, φτάνοντας σε έναν παροξυσμό μανίας. Με μια
ξαφνική κραυγή, που έκανε ολόκληρο το χώρο να σειστεί, η ομάδα
έφτασε στην κορύφωση.
Η Σοφί δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Ξαφνικά συνειδητοποίησε
ότι το κορμί της συντάραζαν αθόρυβοι λυγμοί. Έκανε μεταβολή,
καταφέρνοντας με δυσκολία να ανέβει τη σκάλα, και έφυγε από το σπίτι,
για να οδηγήσει μέχρι το Παρίσι τρέμοντας ολόκληρη.
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ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ περνούσε πάνω από τα
λαμπερά φώτα του Πριγκιπάτου του Μονακό όταν ο Αρινθαρόζα
ολοκλήρωσε τη δεύτερη συνομιλία του με τον Φασέ. Άπλωσε τα χέρια του
για να πιάσει τη χαρτοσακούλα, όμως ένιωθε τόσο εξαντλημένος και
στραγγισμένος, που δεν είχε τίποτα να βγάλει. Θεέ μου, κάνε να

τελειώσει αυτή η νύχτα! Τα τελευταία νέα που του είχε ανακοινώσει ο
Φασέ έμοιαζαν απίστευτα...
Όμως, πάλι, αυτό το βράδυ τίποτα δε φάνταζε λογικό. Τι συμβαίνει;
Η κατάσταση είχε ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Πού έμπλεξα τον Σίλα; Πού
έμπλεξα τον εαυτό μου! Με πόδια που έτρεμαν, ο επίσκοπος έφτασε στο
πιλοτήριο.
«Πρέπει να αλλάξουμε αμέσως προορισμό». Ο πιλότος στράφηκε
και του έριξε μια ματιά. Άρχισε να γελάει.
«Ωραίο αστείο!»
«Δεν είναι αστείο. Πρέπει να πάω στο Λονδίνο αμέσίος».
«Πάτερ, σε αεροπλάνο βρίσκεστε, όχι σε ταξί».
«Θα σας πληρώσω επιπλέον, φυσικά. Πόσα θέλετε; Το Λονδίνο
απέχει μόνο μία ώρα και ουσιαστικά θα συνεχίσετε προς την ίδια
κατεύθυνση, άρα...»
«Δεν είναι θέμα χρημάτων, πάτερ, υπάρχουν άλλα ζητήματα...»
«Δέκα χιλιάδες ευρώ. Εδώ και τώρα!»
Ο πιλότος γύρισε και τον κοίταξε με γουρλωμένα μάτια.
«Πόσα; Τι σόι ιερέας κυκλοφορεί με τόσα μετρητά;»
Ο Αρινθαρόζα επέστρεψε στη θέση του, άνοιξε το μαύρο
χαρτοφύλακα που είχε μαζί του και πήρε ένα ομόλογο. Το έδωσε στον
πιλότο.
«Τι είναι αυτό;» ρώτησε εκείνος καχύποπτα.
«Ομόλογο της Τράπεζας του Βατικανού αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ,
πληρωτέο στον κομιστή».
Ο πιλότος δε φάνηκε να πείθεται.
«Είναι το ίδιο με τα μετρητά».
«Μόνο τα μετρητά είναι μετρητά», είπε εκείνος και του έδωσε πίσω
το ομόλογο.
Ο Αρινθαρόζα ένιωθε έτοιμος να καταρρεύσει. Στηρίχτηκε στην
πόρτα του πιλοτηρίου.

«Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Πρέπει να με βοηθήσετε.
Είναι απόλυτη ανάγκη να πάω στο Λονδίνο».
Το βλέμμα του πιλότου έπεσε στο χρυσό δαχτυλίδι του επισκόπου.
«Αληθινά διαμάντια είναι αυτά;» Εκείνος κοίταξε το δαχτυλίδι του.
«Δε θα μπορούσα να αποχωριστώ αυτό το δαχτυλίδι...»
Ο πιλότος ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους του και στράφηκε
μπροστά.
Ο Αρινθαρόζα ένιωσε να τον κυριεύει η θλίψη. Κοίταξε ξανά το
δαχτυλίδι. Ούτως ή άλλως, κινδύνευε να χάσει όλα όσα αυτό
αντίπροσώπευε. Έπειτα από ένα ατελείωτο λεπτό, έβγαλε το κόσμημα
και το ακούμπησε απαλά στον πίνακα ελέγχου. Νιώθοντας πραγματικό
ράκος, ο επίσκοπος βγήκε από το πιλοτήριο και σύρθηκε μέχρι το
κάθισμα του.
Δεκαπέντε δευτερόλεπτα αργότερα ένιωσε το αεροπλάνο να
αναπροσαρμόζει ελαφρώς την πορεία του. Ο πιλότος έστριβε βορειότερα.
Ωστόσο ο Αρινθαρόζα δεν μπορούσε να χαρεί τη στιγμή του θριάμβου
του. Η όλη κατάσταση είχε μετατραπεί σε έναν ατελείωτο εφιάλτη. Είχε
ξεκινήσει σαν μια ιερή υπόθεση. Το σχέδιο ήταν άψογο. Και τώρα, σαν
ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, κατέρρεε υπό το ίδιο του το βάρος...
Και δε διαφαινόταν στον ορίζοντα κάποιο τέλος.
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΕΒΛΕΠΕ ότι η Σοφί δεν είχε συνέλθει ακόμα από
την αφήγηση της εμπειρίας της. Από την πλευρά του, εκείνος είχε μείνει
έκπληκτος από την περιγραφή. Η κοπέλα δεν είχε σταθεί απλώς
μάρτυρας μιας ολοκληρωμένης τελετής Ιερού Γάμου αλλά και είχε δει
στον κεντρικό ρόλο τον παππού της, το Μεγάλο Μάγιστρο του Κοινού
της Σιών, μιας ομάδας με εκλεκτά μέλη: Ντα Βίντσι, Μποτιτσέλι, Ισαάκ
Νεντων, Βικτόρ Ονγκό, Ζαν Κοκτό... Ζακ Σονιέρ.

«Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σου πω», της ψιθύρισε με απαλή
φωνή. Τα καταπράσινα μάτια της κοπέλας ήταν υγρά.
«Με μεγάλωσε σαν να ήμουν κόρη του». Ο Ρόμπερτ προσδιόρισε
τώρα το συναίσθημα που χρωμάτιζε τη φωνή της όση ώρα μιλούσε. Ήταν
τύψεις. Βαθιές και έντονες. Η Σοφί Νεβό είχε απαρνηθεί τον παππού της,
αλλά τώρα τον έβλεπε μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Έξω
από το αεροπλάνο ο ήλιος ανέτελλε γρήγορα. Η ροδοδάχτυλη αυγή
τύλιγε σε ένα απαλό κόκκινο χρώμα τη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους.
Από κάτω τους η γη ήταν ακόμα βυθισμένη στο σκοτάδι.
«Τι θα λέγατε για μερικά καύσιμα, αγαπητοί μου;»
Ο Τίμπινγκ επέστρεψε φέρνοντας μαζί του μερικά κουτιά κόκα
κόλα και ένα κουτί με μπαγιάτικα μπισκότα. Ζήτησε επανειλημμένα
συγνώμη για το φτωχικό μενού καθώς μοίραζε τα αναψυκτικά και τα
μπισκότα.
«Ο φίλος μας ο μοναχός συνεχίζει να κρατάει το στόμα του
κλειστό», σχολίασε, «όμως θα έχει το χρόνο να το ξανασκεφτεί».
Δάγκωσε ένα μπισκότο και κοίταξε το ποίημα.
«Λοιπόν, ωραιότατη μου κυρία, σημειώσατε κάποια πρόοδο;»
Κοίταξε τη Σοφί.
«Τι προσπαθεί να μας πει εδώ ο παππούς σας; Που στο διάβολο
βρίσκεται αυτό το πέτρινο μνημείο, αυτός ο τάφος που τιμούσαν οι
Ναίτες;»
Η κοπέλα έγνεψε αρνητικά και παρέμεινε σιωπηλή. Καθώς ο
Βρετανός έστρεφε ξανά την προσοχή του στους στίχους, ο Λάνγκντον
άνοιξε μια κόκα κόλα και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Το μυαλό του
στοίχειωναν εικόνες μυστικών τελετών και κώδικες που δεν κατάφερναν
να σπάσουν. Μνημείο πέτρας που τιμάνε οι Ναίτες είναι το κλειδί. Ήπιε
μια μεγάλη γουλιά από το κουτί. Μνημείο πέτρας που τιμάνε οι Ναίτες...
Το αναψυκτικό ήταν ζεστό. Το σκοτεινό πέπλο της νύχτας έμοιαζε να
διαλύεται από τις ακτίνες του ήλιου. Καθώς παρακολουθούσε τη
μετάβαση από τη νύχτα στην ημέρα, είδε τη θάλασσα να λαμπυρίζει
χιλιάδες πόδια πιο κάτω. Το Στενό της Μάγχης. Σύντομα θα έφταναν
στον προορισμό τους. Ευχήθηκε σιωπηλά το φως της ημέρας να φέρει
μαζί του και ένα άλλο είδος φώτισης, όμως όσο πιο πολύ δυνάμωνε η

λάμψη τόσο πιο μακριά ένιωθε εκείνος από την αλήθεια. Μέσα στο
μυαλό του αντηχούσαν ο ρυθμός του ιαμβικού πεντάμετρου και οι
ψαλμωδίες του Ιερού Γάμου και των μυστικιστικών τελετών, που
μπερδεύονταν αξεδιάλυτα με το βουητό των κινητήρων του
αεροσκάφους. Μνημείο πέτρας που τιμάνε οι Ναίτες.
Το αεροπλάνο πετούσε τώρα και πάλι πάνω από στεριά. Ξαφνικά
μια εκπληκτική ιδέα άστραψε στο μυαλό του Ρόμπερτ. Ακούμπησε
απότομα το άδειο κουτί του αναψυκτικού στο τραπέζι.
«Δε θα το πιστέψετε...» είπε γυρνώντας προς το μέρος των άλλων
δύο.
«Το μνημείο πέτρας των Ναϊτών... Νομίζω ότι βρήκα την
απάντηση».
Ο Τίμπινγκ γούρλωσε τα μάτια του.
«Ξέρεις που βρίσκεται το πέτρινο μνημείο;»
Ο Λάνγκντον χαμογέλασε.
«Όχι πού βρίσκεται, αλλά τι είναι».
Η Σοφί έγειρε μπροστά για να ακούσει.
«Νομίζω ότι το πέτρινο μνημείο δεν είναι κάποιος τάφος, αλλά
κυριολεκτική αναφορά σε κάποιο ιστορικό μνημείο», τους εξήγησε,
απολαμβάνοντας τη γνώριμη έξαψη της επιστημονικής ανακάλυψης.
«Τι είδους μνημείο;» ρώτησε απορημένος ο Τίμπινγκ. Η Σοφί
έδειχνε εξίσου μπερδεμένη.
«Λι», είπε ο Λάνγκντον γυρνώντας προς το μέρος του, «κατά τη
διάρκεια των ετών που υπήρχε η Ιερά Εξέταση η εκκλησία κατηγόρησε
τους Ναίτες ιππότες για μια σειρά αιρετικών πράξεων, σωστά;»
«Σωστά. Κατασκεύασαν κάθε είδους κατηγορίες: για σοδομισμό,
για βεβήλωση του σταυρού, για λατρεία του Σατανά, για ό,τι μπορείτε να
φανταστείτε...»
«Και μια από τις κατηγορίες ήταν η λατρεία ειδώλων, σωστά; Πιο
συγκεκριμένα, η εκκλησία κατηγόρησε τους Ναίτες ότι τελούσαν
μυστικά τελετές κατά τη διάρκεια των οποίων προσεύχονταν σε ένα
γλυπτό πέτρινο κεφάλι... Του παγανιστικού θεού...»

«Μπαφομέτ!» πετάχτηκε ο Τίμπινγκ.
«Ουρανοί! Ρόμπερτ, έχεις δίκιο! Αυτό ήταν το πέτρινο μνημείο που
τιμούσαν οι Ναίτες!»
Ο Λάνγκντον εξήγησε εν συντομία στη Σοφί ότι ο Μπαφομέτ ήταν
ένας παγανιστικός θεός της γονιμότητας, ο οποίος συνδεόταν με τη
δημιουργική δύναμη της αναπαραγωγής. Το κεφάλι του συνηθιζόταν να
αναπαριστάνεται ως κεφάλι κριαριού ή τράγου, συνηθισμένων
συμβόλων της αναπαραγωγικής διαδικασίας και της γονιμότητας.
Οι Ναίτες τιμούσαν τον Μπαφομέτ σχηματίζοντας έναν κύκλο
γύρω από ένα πέτρινο είδωλο του και ψέλνοντας.
«Μπαφομέτ...» έκανε ο Τίμπινγκ γελώντας νευρικά.
«Η τελετή γινόταν προς τιμήν της δημιουργικής μαγείας της
σαρκικής ένωσης, όμως ο Πάπας Κλήμης έπεισε τους πάντες ότι το
κεφάλι του Μπαφομέτ ήταν στην πραγματικότητα το κεφάλι του
Διαβόλου.
Ο Ποντίφικας χρησιμοποίησε αυτό το δεδομένο ως κεντρικό
στοιχείο του κατηγορητηρίου του σε βάρος των Ναϊτών».
Ο Λάνγκντον κατένευσε. Η σύγχρονη εικόνα του κερασφόρου
δαίμονα που ήταν γνωστός ως «Σατανάς» είχε τις ρίζες της στον
Μπαφομέτ και στις προσπάθειες της εκκλησίας να μετατρέψει το θεό της
γονιμότητας σε σύμβολο του κακού. Προφανώς είχε πετύχει το στόχο
της, αν και όχι απόλυτα. Το παραδοσιακό γεύμα της Ημέρας των
Ευχαριστιών στις Η ΠΑ συνέχιζε να περιλαμβάνει παγανιστικά σύμβολα
που σχετίζονταν με τον κερασφόρο θεό. Το κέρας της Αμάλθειας ‐ή,
αλλιώς, «κέρας της αφθονίας» αποτελούσε αναφορά στη γονιμότητα που
αυτός συμβόλιζε και αναγόταν στο μύθο της κατσίκας τροφού του Δία,
από το κέρατο της οποίας ξεχείλισαν με μαγικό τρόπο όλων των ειδών τα
φρούτα όταν αυτό έσπασε.
Ο Μπαφομέτ εμφανιζόταν και σε πάμπολλες αναμνηστικές
φωτογραφίες στις οποίες κάποιος πλακατζής σήκωνε δύο δάχτυλα πάνω
από το κεφάλι ενός φίλου κάνοντας του κερατάκια. Σίγουρα πολύ λίγα
από αυτά τα πειραχτήρια συνειδητοποιούσαν ότι η χειρονομία τους στην
πραγματικότητα διαφήμιζε τη δύναμη του σπέρματος των θυμάτων τους.

«Ναι, ναι!» φώναξε ενθουσιασμένος ο Τίμπινγκ, «σίγουρα το
ποίημα αναφέρεται στον Μπαφομέτ. Ένα πέτρινο μνημείο που τιμούσαν
οι Ναίτες».
«Εντάξει», είπε η Σοφί, «όμως, αν ο Μπαφομέτ είναι το πέτρινο
μνημείο που τιμούσαν οι Ναίτες, τότε έχουμε ένα άλλο πρόβλημα».
Έδειξε τους δίσκους του κρυπτόλεξου.
«Το όνομα του έχει οχτώ γράμματα. Εμείς έχουμε χώρο μόνο για
πέντε».
Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε πλατιά.
«Αγαπητή μου, εδώ έρχεται να κολλήσει ο Κώδικας Ατμπάς».
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕΙ. Ο Τίμπινγκ μόλις είχε
γράψει και τα είκοσι δύο γράμματα του εβραϊκού αλφάβητου (η ονομασία
προερχόταν από τα δύο πρώτα γράμματα, άλεφ και μπετ) από μνήμης.
Βέβαια, είχε χρησιμοποιήσει λατινικά στοιχεία αντί για τους εβραϊκούς
χαρακτήρες, όμως τώρα απήγγελλε την αλφάβητο με άψογη προφορά.
A B G D H V Z Ch T Y K L M N S O R Tz Q R Sh Th
«Άλεφ, μπετ, γκίμελ, ντάλεθ, χέι, βαβ, ζαγίν, τσετ, τετ, γιουντ, καφ,
λαμέντ, μεμ, νουν, σαμέχ, αγίν, πέι, τζαντίκ, κουφ, ρις, σιν και ταβ».
Ο Βρετανός σκούπισε το μέτωπό του με μια μελοδραματική κίνηση
και συνέχισε:
«Στην επίσημη εβραϊκή γραφή τα φωνήεντα δε γράφονται.
Επομένως, όταν γράφουμε το όνομα ʺΜπαφομέτʺ χρησιμοποιώντας το
εβραϊκό αλφάβητο, χάνονται τρία φωνήεντα, οπότε μένουμε με...»
«Πέντε γράμματα», πετάχτηκε η Σοφί.
Ο Τίμπινγκ έγνεψε καταφατικά και συνέχισε να γράφει.

«Εντάξει, ορίστε η σωστή γραφή του ονόματος Μπαφομέτ με
εβραϊκά γράμματα. Θα γράψω ανάμεσα τα φωνήεντα που
παραλείπονται, για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα».
Β a Ρ V ο Μ e Th
«Βέβαια, πρέπει να θυμόμαστε», πρόσθεσε, «ότι τα εβραϊκά
κανονικά γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά, αυτό όμως δεν
επηρεάζει την εφαρμογή του Κώδικα Ατμπάς.
Στη συνέχεια το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
δημιουργήσουμε τον πίνακα αντικατάστασης ξαναγράφοντας ολόκληρο
το αλφάβητο με αντίστροφη σειρά κάτω από το κανονικό αλφάβητο».
«Υπάρχει ένας ευκολότερος τρόπος», είπε η Σοφί, παίρνοντας το
στιλό από τον Τίμπινγκ.
«Αυτή η μέθοδος ισχύει για όλους τους κώδικες που στηρίζονται
στην αντικατάσταση γραμμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Ατμπάς.
Είναι ένα κολπάκι που έμαθα στο πανεπιστήμιο».
Η κοπέλα έγραψε το πρώτο μισό του αλφάβητου από τα αριστερά
προς τα δεξιά και υστέρα, από κάτω, σημείωσε το δεύτερο μισό από τα
δεξιά προς τα αριστερά.
«Οι κρυπτογράφοι το ονομάζουν ʺαναδίπλωσηʺ.
Απαιτεί λιγότερο κόπο και είναι πιο συμμαζεμένο».
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Ο Βρετανός κοίταξε το πινακάκι που έφτιαξε η Σοφί και γέλασε,
ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
«Έχετε δίκιο. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι οι καθηγητές στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου κάνουν σωστά τη δουλειά τους».
Ο Λάνγκντον κοίταξε με τη σειρά του τον πίνακα και ένιωσε να τον
κατακλύζει το ίδιο κύμα ενθουσιασμού που υπέθετε ότι είχαν αισθανθεί

οι πρώτοι ερευνητές που χρησιμοποίησαν των Κώδικα Ατμπάς για να
αποκρυπτογραφήσουν το περίφημο πλέον Μυστήριο της Σεσάκ.
Επί χρόνια οι μελετητές των θρησκευτικών κειμένων δεν
μπορούσαν να ερμηνεύσουν τις βιβλικές αναφορές σε μια πόλη με το
όνομα Σεσάκ. Αυτή δεν εμφανιζόταν σε κανένα χάρτη, ούτε σε κάποιο
άλλο έγγραφο, όμως αναφερόταν επανειλημμένα στο Βιβλίο τον Ιερεμία:
ο βασιλιάς της Σεσάκ, η πόλη της Σεσάκ, ο λαός της Σεσάκ.
Τελικά ένας από αυτούς εφάρμοσε τον Κώδικα Ατμπάς στη λέξη
και τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Αποκαλύφθηκε ότι η λέξη
«Σεσάκ» αποτελούσε στην πραγματικότητα κωδικοποιημένη αναφορά σε
μια άλλη, πολύ γνωστή πόλη.
Η διαδικασία αποκρυπτογράφησης ήταν εξαιρετικά απλή. Στα
εβραϊκά η Σεσάκ γράφεται Sh‐Sh‐K. Οι φθόγγοι Sh‐Sh‐K, όταν
τοποθετούνταν στον πίνακα αντικατάστασης, γίνονταν B‐B‐L. Οι
φθόγγοι B‐B‐L στα εβραϊκά προφέρονται «Βαβέλ».
Η μυστηριώδης πόλη Σεσάκ αποκαλύφθηκε ότι ήταν η πόλη Βαβέλ,
και αυτό έδωσε το έναυσμα για μια πυρετώδη προσπάθεια εξέτασης
ολόκληρης της Βίβλου υπό αυτό το πρίσμα. Μέσα σε διάστημα μερικών
εβδομάδων ήρθαν στο φως με τη βοήθεια του Ατμπάς αρκετές ακόμα
κωδικοποιημένες λέξεις της Παλαιάς Διαθήκης, αποκαλύπτοντας
μυριάδες κρυμμένα μηνύματα τα οποία οι μελετητές ούτε που
υποψιάζονταν ότι υπήρχαν.
«Πλησιάζουμε...» ψιθύρισε ο Λάνγκντον, μην μπορώντας να κρύψει
τον ενθουσιασμό του.
«Απέχουμε ελάχιστα πλέον, Ρόμπερτ», συμφώνησε ο Τίμπινγκ.
Κοίταξε τη Σοφί και της χαμογέλασε.
«Έτοιμη;»
Εκείνη έγνεψε καταφατικά.
«Εντάξει, το όνομα Μπαφομέτ στα εβραϊκά χωρίς τα φωνήεντα
γράφεται B‐P‐V‐M‐Th. Τώρα απλώς θα χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα
αντικατάστασης που έφτιαξες και θα αλλάξουμε τα πέντε γράμματα,
ώστε να βρούμε την απάντηση στο γρίφο, δηλαδή τη λέξη που ανοίγει το
κρυπτόλεξο».

Η καρδιά του Αμερικανού ακαδημαϊκού χτυπούσε σαν τρελή. B‐P‐V‐
M‐Th. Ο ήλιος είχε ανατείλει για τα καλά, ρίχνοντας άπλετο φως στην
καμπίνα του αεροσκάφους.
Κοίταξε τον πίνακα που είχε ετοιμάσει η Σοφί και άρχισε να κάνει
τη μετατροπή προσεκτικά. Το Β είναι Sh... το Ρ είναι V... Ο Τίμπινγκ είχε
μια χαζοχαρούμενη έκφραση που θύμιζε μαθητή την πρώτη ημέρα των
διακοπών των Χριστουγέννων.
«Και ο Κώδικας Ατμπάς αποκαλύπτει...»
Έκανε παύση απότομα.
«Θεέ και Κύριε!» Το πρόσωπο του χλόμιασε.
Ο Λάνγκντον τίναξε το κεφάλι του ξαφνιασμένος.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησε αυστηρά η Σοφί.
«Δε θα το πιστέψετε...»
Ο Βρετανός γύρισε και κοίταξε την κοπέλα.
«Ειδικά η αγαπητή μας φίλη από δω...»
«Τι εννοείτε;» είπε εκείνη.
«Είναι... μεγαλοφυές», ψιθύρισε εκείνος.
«Απόλυτα μεγαλοφυές!» Σημείωσε κάτι στο χαρτί.
«Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να έχω την προσοχή σας. Ιδού η λέξη‐
κλειδί!»
Τους έδειξε τι είχε γράψει. Sh‐V‐P‐Y‐A
Η Σοφί συνοφρυώθηκε.
«Τι είναι αυτό;»
Ούτε ο Λάνγκντον αναγνώριζε τη λέξη. Η φωνή του Τίμπινγκ
έτρεμε από το δέος.
«Αυτό, φίλοι μου, είναι μια πασίγνωστη αρχαία λέξη γνώσης».
Ο Ρόμπερτ διάβασε ξανά τα γράμματα. Την επόμενη στιγμή
κατάλαβε... Ποτέ δε θα μπορούσε να το είχε φανταστεί.
«Μια αρχαία λέξη για τη γνώση!» Ο Βρετανός γελούσε τώρα.
«Κατά κυριολεξία!»

Η κοπέλα κοίταξε τη λέξη και ύστερα το κρυπτόλεξο. Αμέσως
συνειδητοποίησε ότι ο Λάνγκντον και ο Τίμπινγκ δεν είχαν καταλάβει ότι
υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα.
«Μια στιγμή! Αυτή δεν μπορεί να είναι η λέξη που ανοίγει το
κρυπτόλεξο», τους είπε.
«Ο φθόγγος Sh δεν υπάρχει πάνω σε κανένα δίσκο. Χρησιμοποιείται
το λατινικό αλφάβητο».
«Διάβασε τη λέξη», την παρότρυνε ο Αμερικανός.
«Να θυμάσαι δυο πράγματα: Στα εβραϊκά το σύμβολο του φθόγγου
Sh μπορεί να προφερθεί και ως S, ανάλογα με το πού τονίζεται η λέξη.
Με τον ίδιο τρόπο, το γράμμα Ρ μπορεί να προφερθεί και ως F».
SVFYA;
Η Σοφί δεν καταλάβαινε.
«Ιδιοφυές!» επανέλαβε ο Τίμπινγκ.
«Το γράμμα V αντικαθιστά πολλές φορές το φωνήεν ο!»
Η Σοφί κοίταξε ξανά τα γράμματα, προσπαθώντας αυτή τη φορά
να τα προφέρει. «S...ο...f...y...a».
Άκουσε τον ήχο της ίδιας της φωνής της, όμως δεν μπορούσε να
πιστέψει τι είχε προφέρει.
«Σοφία; Αυτά τα γράμματα σχηματίζουν το όνομα Σοφία;»
Ο Λάνγκντον ήταν κατενθουσιασμένος.
«Ναι! Σοφία, η ελληνική λέξη που σημαίνει την απόλυτη γνώση. Η
ρίζα του ονόματος σου, Σοφί, είναι μια λέξη γνώσης».
Ξαφνικά η κοπέλα ένιωσε να της λείπει ανυπόφορα ο παππούς της.
Σφράγισε το σφηνόλιθο του Κοινού της Σιων με το όνομα μου.
Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό της. Όλα έμοιαζαν τόσο τέλεια!
Όμως κοιτάζοντας τους πέντε δίσκους του κρυπτόλεξου συνειδητοποίησε
ότι υπήρχε ένα ακόμα πρόβλημα.
«Μα... στα λατινικά η λέξη ʺΣοφίαʺ γράφεται με ph στη θέση του f,
άρα έχει έξι γράμματα».
Ο Τίμπινγκ δεν έχασε ούτε στιγμή το χαμόγελο του.

«Κοίταξε το ποίημα ξανά. Ο παππούς σου έγραψε ʺαρχαία λέξη
γνώσηςʺ».
«Και;...»
Ο Βρετανός της έκλεισε το μάτι.
«Στα αρχαία ελληνικά, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες
που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, το όνομα σου γράφεται ως εξής:
S‐O‐F‐I‐A».
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Η ΣΟΦΙ ΕΝΙΩΘΕ απίστευτη αγωνία τη στιγμή που πήρε στην
αγκαλιά της το κρυπτόλεξο και άρχιζε να στρίβει τους δίσκους.
An ancient word of wisdom frees this scroll...
Αρχαία λέξη γνύοψ; αποκαλύπτει τη γραφή.
Ο Λάνγκντον και ο Τίμπινγκ κρατούσαν την αναπνοή τους καθώς
παρακολουθούσαν.
S...O...F...
«Προσεκτικά», τη συμβούλεψε ο Βρετανός.
«Πάρα πολύ προσεκτικά».
...Ι ..Α.
Η Σοφί ευθυγράμμισε και τον τελευταίο δίσκο.
«Εντάξει», ψιθύρισε, ρίχνοντας μια ματιά στους άλλους δύο.
«Τώρα θα το ανοίξω».
«Θυμήσου το ξίδι», ψιθύρισε ο Λάνγκντον, με τη φωνή του να
τρέμει από φόβο και ενθουσιασμό.
«Πρόσεχε!» Η Σοφί ήξερε ότι, αν αυτό το κρυπτόλεξο ήταν σαν
εκείνα που είχε ανοίξει όταν ήταν μικρό κορίτσι, το μόνο που είχε να
κάνει ήταν να πιάσει γερά τον κύλινδρο από τα δύο άκρα, λίγο πιο πάνω

από τους δίσκους, και να τραβήξει ασκώντας αργά και σταθερά πίεση
προς τις αντίθετες κατευθύνσεις.
Αν οι δίσκοι είχαν ευθυγραμμιστεί σωστά, ώστε να σχηματίζουν
την καθορισμένη λέξη, ένα από τα δύο άκρα θα έβγαινε, σαν καπάκι
φωτογραφικής μηχανής, και θα μπορούσε να βάλει το χέρι της μέσα και
να πάρει τον πάπυρο, ο οποίος θα ήταν τυλιγμένος γύρω από ένα
φιαλίδιο με ξίδι. Όμως, αν η λέξη που σχημάτιζαν οι δίσκοι ήταν
λανθασμένη, η πίεση που θα ασκούσε στα άκρα του κυλίνδρου θα
μεταφερόταν σε ένα μοχλό που υπήρχε στο εσωτερικό, ο οποίος θα
έστριβε προς το εσωτερικό της κοιλότητας, ασκώντας πίεση στο γυάλινο
φιαλίδιο και σπάζοντας το τελικά, αν έβαζε πολλή δύναμη.
Τράβηξε απαλά, διέταξε τον εαυτό της.
Ο Τίμπινγκ και ο Λάνγκντον έγειραν με αγωνία προς το μέρος της
τη στιγμή που εκείνη έσφιξε τα χέρια της γύρω από τα άκρα του
κυλίνδρου.
Πάνω στον ενθουσιασμό για την αποκρυπτογράφηση του
μηνύματος, η Σοφί είχε σχεδόν ξεχάσει τι ήταν αυτό που περίμεναν να
ανακαλύψουν στο εσωτερικό του.
Κρατάω το σφηνόλιθο του Κοινού της Σιων. Σύμφωνα με το
Βρετανό μελετητή της ιστορίας του Αγίου Δισκοπότηρου, ο σφηνόλιθος
περιείχε ένα χάρτη που οδηγούσε στο Γκράαλ, αποκαλύπτοντας την
τοποθεσία όπου βρίσκονταν ο τάφος της Μαρίας της Μαγδαληνής και ο
θησαυρός του Δισκοπότηρου.
Εκεί κρυβόταν η απόλυτη αλήθεια. Κρατώντας γερά το μαρμάρινο
κύλινδρο, η Σοφί έλεγξε για δεύτερη φορά ότι όλα τα γράμματα ήταν
απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τους δύο δείκτες. Υστερα, με αργές
κινήσεις, τράβηξε προς αντίθετες κατευθύνσεις.
Τίποτα... Έβαλε λίγη περισσότερη δύναμη.
Ξαφνικά ο κύλινδρος επιμηκύνθηκε σαν καλοσχεδιασμένο
τηλεσκόπιο. Το βαρύ κομμάτι που τον σφράγιζε από τη μια μεριά έμεινε
στο χέρι της. Ο Λάνγκντον και ο Τίμπινγκ σχεδόν πετάχτηκαν όρθιοι.
Ο σφυγμός της κοπέλας εκτινάχτηκε στα ύψη τη στιγμή που
ακούμπησε το μαρμάρινο καπάκι στο τραπέζι και έγειρε ελαφρά προς
τον κύλινδρο για να κοιτάξει στο εσωτερικό του. Η γραφή!

Κοιτάζοντας προσεκτικά μέσα από την τρύπα του τυλιγμένου σε
ρολό υλικού, η Σοφί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα κυλινδρικό αντικείμενο
το φιαλίδιο με το ξίδι, υπέθετε.
Το παράξενο όμως ήταν ότι το υλικό γύρω από το φιαλίδιο δεν ήταν
ο συνηθισμένος λεπτός πάπυρος αλλά ένα κομμάτι περγαμηνής.
Παράξενο, σκέφτηκε. Το ξίδι δεν μπορεί να διαλύσει την
περγαμηνή που φτιάχνεται από δέρμα αρνιού. Κοίταξε ξανά στο κέντρο
της τυλιγμένης περγαμηνής και συνειδητοποίησε ότι το αντικείμενο που
αυτή περιέβαλλε τελικά δεν ήταν ένα φιαλίδιο με ξίδι.
Επρόκειτο για κάτι τελείως διαφορετικό.
«Τι πρόβλημα υπάρχει;» ρώτησε ο Τίμπινγκ.
«Βγάλτε τον πάπυρο».
Σμίγοντας τα φρύδια της, η Σοφί έπιασε γερά την περγαμηνή και το
αντικείμενο γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένη και τα έβγαλε από το
μαρμάρινο κύλινδρο.
«Αυτό δεν είναι πάπυρος», είπε ο Βρετανός.
«Είναι υπερβολικά βαρύ...»
«Το ξέρω. Είναι μονωτικό υλικό».
«Για τι πράγμα; Για το φιαλίδιο με το ξίδι;»
«Όχι».
Η κοπέλα ξετύλιξε την περγαμηνή, αποκαλύπτοντας αυτό που
κρυβόταν στο εσωτερικό της.
«Για αυτό».
Όταν είδε ο Λάνγκντον το αντικείμενο που περιέβαλλε η
περγαμηνή, τον κυρίεψε απελπισία.
«Ο Θεός να μας βοηθήσει!» έκανε ο Τίμπινγκ. Οι ώμοι του είχαν
κρεμάσει από την απογοήτευση.
«Ο παππούς σας ήταν ένας ανελέητος αρχιτέκτονας λαβυρίνθων...»
Ο Ρόμπερτ κοιτούσε το αντικείμενο έκπληκτος. Προφανώς ο Σονιέρ
δεν έχει καμία πρόθεση να μας διευκολύνει να ανακαλύψουμε τα
μυστικά του.

Πάνω στο τραπέζι βρισκόταν ένα δεύτερο κρυπτόλεξο. Μικρότερο.
Φτιαγμένο από μαύρο όνυχα. Ήταν εγκιβωτισμένο μέσα στο μεγαλύτερο
κρυπτόλεξο. Μία ακόμα απόδειξη για το πάθος που έτρεφε ο Σονιέρ για
το δυαδισμό των πραγμάτων.
Δύο κρυητόλεξα. Τα πάντα σε ζεύγη. Αμφίσημα μηνύματα.
Αρσενικό θηλυκό. Το μαύρο κρυμμένο μέσα στο άσπρο.
Ο Λάνγκντον έβλεπε ότι ο ιστός των συμβολισμών επεκτεινόταν.
Το λευκό γεννάει το μαύρο. Κάθε άντρας γεννήθηκε από μια γυναίκα.
Ασπρο = θηλυκό. Μαύρο = αρσενικό.
Άπλωσε το χέρι του και σήκωσε το μικρότερο κρυπτόλεξο. Ήταν
πανομοιότυπο με το πρώτο, με τη διαφορά ότι είχε το μισό του μέγεθος
και ήταν μαύρο. Αφουγκράστηκε το γνώριμο ήχο από τη ροή του υγρού
στο εσωτερικό του. Προφανώς το φιαλίδιο με το ξίδι που είχαν ακούσει
νωρίτερα κρυβόταν μέσα στο μικρότερο κρυπτόλεξο.
«Δες το από τη θετική του πλευρά, Ρόμπερτ», είπε ο Τίμπινγκ,
σπρώχνοντας την περγαμηνή προς το μέρος του Αμερικανού καθηγητή.
«Τουλάχιστον πετάμε προς τη σωστή κατεύθυνση».
Ο Λάνγκντον κοίταξε προσεκτικά το παχύ κομμάτι της
περγαμηνής. Πάνω του, γραμμένο με καλλιγραφικούς χαρακτήρες,
υπήρχε ένα ακόμα τετράστιχο. Και ήταν επίσης σε ιαμβικό πεντάμετρο.
Οι στίχοι ήταν, φυσικά, αινιγματικοί, όμως χρειάστηκε να διαβάσει μόνο
τον πρώτο για να συνειδητοποιήσει ότι το σχέδιο του Τίμπινγκ να έρθουν
στη Βρετανία αποδεικνυόταν εξαιρετικά εμπνευσμένο.
IN LONDON LIES A KNIGHT A POPE INTERRED
Οι υπόλοιποι στίχοι άφηναν καθαρά να εννοηθεί ότι για να βρουν
τη λέξη που άνοιγε το δεύτερο κρυπτόλεξο θα έπρεπε να επισκεφτούν
τον τάφο ενός ιππότη, που βρισκόταν σε κάποιο σημείο της πόλης.
Ο Λάνγκντον γύρισε ενθουσιασμένος προς τον Τίμπινγκ.
«Έχεις καμία ιδέα σε ποιον ιππότη αναφέρεται αυτό το ποίημα;»
Εκείνος χαμογέλασε πλατιά.
«Την παραμικρή... Όμως ξέρω ακριβώς σε ποια κρύπτη πρέπει να
ψάξουμε».

Την ίδια στιγμή, είκοσι τέσσερα χιλιόμετρα από το σημείο όπου
πετούσε το αεροπλάνο, έξι περιπολικά της αστυνομίας του Κεντ
διέσχιζαν τους μουσκεμένους από τη βροχή δρόμους που οδηγούσαν στο
αεροδρόμιο του Μπίγκιν Χιλ.
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Ο ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΚΟΛΕ πήρε ένα Perrier από το ψυγείο του
Τίμπινγκ, βγήκε από την κουζίνα με μεγάλα βήματα και κατευθυνθηκε
προς το σαλόνι. Αντί να συνοδεύει τον Φασέ στο Λονδίνο, όπου είχε
μεταφερθεί όλη η δράση, καθόταν και έκανε την μπέιμπι σίτερ στην
ομάδα της Σήμανσης, που είχε διασκορπιστεί σε ολόκληρο το Σατό Βιγέτ.
Μέχρι στιγμής τα στοιχεία που είχαν ανακαλύψει δε βοηθούσαν και
πολύ: μια σφαίρα σφηνωμένη στο πάτωμα, ένα χαρτί με διάφορα
σύμβολα σχεδιασμένα πάνω του, μαζί με τις λέξεις «λεπίδα» και
«κύπελλο» και μια ματωμένη αγκαθωτή ζώνη που, σύμφωνα με όσα του
είχαν πει οι άντρες της Σήμανσης, σχετιζόταν με τη συντηρητική
καθολική οργάνωση Opus Dei, η οποία πρόσφατα είχε τραβήξει τα φώτα
της δημοσιότητας, όταν μια ειδησεογραφική εκπομπή αποκάλυψε τις
επιθετικές τακτικές που ακολουθούσε για τη στρατολόγηση νέων μελών
στο Παρίσι.
Ο Κολέ αναστέναξε. Άντε να βγάλεις άκρη από αυτό τον απίθανο
αχταρμά. Αφού διέσχισε έναν πλούσια διακοσμημένο διάδρομο, βρέθηκε
στο τεράστιο γραφείο που ήταν αίθουσα δεξιώσεων σε άλλες εποχές.
Εκεί ο αρχηγός της ομάδας που είχε στείλει η Σήμανση, ένας
παχύσαρκος άντρας με τιράντες, ήταν απασχολημένος ψάχνοντας για
αποτυπώματα.
«Κάποιο νέο;» ρώτησε ο Κολέ την ώρα που έμπαινε στο δωμάτιο.
Ο πράκτορας έγνεψε αρνητικά.
«Τίποτα το καινούριο. Πολλά αποτυπώματα που ταιριάζουν με
εκείνα που βρήκαμε στο υπόλοιπο σπίτι».
«Και τι γίνεται με τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κιλικίο;»

«Η INTERPOL δε μας απάντησε ακόμα. Τους έστειλα όλα όσα
βρήκαμε».
Ο υπαστυνόμος έδειξε προς το σημείο όπου βρίσκονταν δύο
σφραγισμένα σακουλάκια που χρησιμοποιούσε η Σήμανση για τα
αποδεικτικά στοιχεία.
«Και αυτά;»
Ο άντρας ανασήκωσε τους ώμους του.
«Η δύναμη της συνήθειας... Βάζω σε σακουλάκι οτιδήποτε
παράξενο».
Ο Κολέ πλησίασε τα σακουλάκια. Παράξενο;
«Αυτός ο Βρετανός είναι περίεργος τύπος», είπε ο αξιωματικός της
Σήμανσης.
«Ρίξε μια ματιά εδώ». Έψαξε τα διάφορα σακουλάκια που είχε
συγκεντρώσει και του έδωσε αυτό για το οποίο του μιλούσε. Η
φωτογραφία έδειχνε την κύρια είσοδο ενός καθεδρικού ναού γοτθικού
ρυθμού, με την παραδοσιακή τοξωτή είσοδο που στένευε σταδιακά. Τα
επάλληλα ραβδωτά επίπεδα οδηγούσαν σε μια μικρή πόρτα.
Ο Κολέ τη μελέτησε προσεκτικά και στράφηκε προς τον πράκτορα
της Σήμανσης.
«Τι το περίεργο έχει αυτή η φωτογραφία;»
«Γύρισε τη από την άλλη». Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας ο
υπαστυνόμος βρήκε διάφορες γραμμένες πρόχειρα στα αγγλικά
σημειώσεις οι οποίες περιέγραφαν το σπηλαιώδες επίμηκες κεντρικό
κλίτος των καθεδρικών ως συγκαλυμμένη παγανιστική αναφορά στη
γυναικεία μήτρα. Παράξενο, πράγματι! Αυτό που τον αιφνιδίασε όμως
τελείως ήταν η σημείωση που περιέγραφε την είσοδο του καθεδρικού.
«Τι λέει εδώ! Θεωρεί ότι η είσοδος του καθεδρικού αντιπροσωπεύει
το γυναικείο...»
Ο αξιωματικός της Σήμανσης έγνεψε καταφατικά.
«Τέλειο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με χειλόμορφες
ραβδώσεις και μια χαριτωμένη πενταπέταλη κλειτορίδα πάνω από το
κατώφλι».

Αναστέναξε.
«Κάτι τέτοια σε κάνουν να θες να ξαναπάς στην εκκλησία».
Ο Κολέ σήκωσε το δεύτερο σακουλάκι. Μέσα από το πλαστικό
μπορούσε να διακρίνει μια μεγάλη γυαλιστερή φωτογραφία ενός
αντικειμένου που έμοιαζε με παλιό έγγραφο.
Η επικεφαλίδα στην κορυφή έγραφε:
«Οι Μυστικοί Φάκελοι Αριθμός 4o lm1 249». «Τι είναι αυτό;» ρώτησε
ο Κολέ.
«Δεν έχω ιδέα. Ο τύπος έχει σκόρπια αντίγραφα παντού, κι έτσι το
κράτησα για στοιχείο».
Ο υπαστυνόμος μελέτησε προσεκτικά το έγγραφο.
ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΓΙΣΤΡΟΙ
ΖΑΝ ΝΤΕ ΓΚΙΣΟΡ

1188‐1220

MAPI ΝΤΕ ΣΕΝ ΚΛΕΡ

1220‐1266

ΓΚΙΓΙΟΜ ΝΤΕ ΓΚΙΣΟΡ

1266‐1307

ΕΝΤΟΥΑΡ ΝΤΕ ΜΠΑΡ

1307‐1336

ΖΑΝ ΝΤΕ ΜΠΑΡ

1336‐1351

ΖΑΝ ΝΤΕ ΣΕΝ‐ΚΛΕΡ

1351‐1366

ΜΠΛΑΝΣ NT ΕΒΡΟ

1366‐1398

ΝΙΚΟΛΑ ΦΛΑΜΕΛ

1398‐1418

ΡΕΝΕ NTʹ ANZOY

1418‐1480

ΙΟΛΑΝΤ ΝΤΕ ΜΠΑΡ

1480‐1483

ΣΑΝΤΡΟ ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ

1483‐1510

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

1510‐1519

ΚΟΝΤΑΜΠΛ ΝΤΕ ΜΠΟΥΡΜΠΟΝ

1519‐1527

ΦΕΡΝΤΙΝΑΝ ΝΤΕ ΓΚΟΝΖΑΚ

1527‐1575

ΛΟΥΙ ΝΤΕ ΝΕΒΕΡ

1575‐1595

ΡΟΜΠΕΡΤΦΛΑΝΤ

1595‐1637

Ζ. ΒΑΛΕΝΤΑΝ ΑΝΤΡΕΑ

1637‐1654

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΠΟΪΛ

1654‐1691

ΙΣΑΑΚΝΕΥΤΩΝ

1691‐1727

ΤΣΑΡΛΣ ΡΑΝΤΚΛΙΦ

1727‐1746

ΣΑΡΛ ΝΤΕ ΛΟΡΕΝ

1746‐1780

ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ ΝΤΕ ΛΟΡΕΝ

1780‐1801

ΣΑΡΛ ΝΟΝΤΙΕ

1801‐1844

ΒΙΚΤΟΡ ΟΥΓΚΟ

1844‐1885

ΚΛΟΝΤ ΝΤΕΜΠΙΣΙ

1885‐1918

ΖΑΝ ΚΟΚΤΟ

1918‐1963

Κοινό της Σιων; Τι είναι αυτό πάλι; αναρωτήθηκε ο Κολέ.
«Υπαστυνόμε;»
Στην είσοδο του δωματίου είχε εμφανιστεί ένας άλλος πράκτορας.
«Το κέντρο έχει ένα επείγον τηλεφώνημα για τον αστυνόμο Φασέ,
όμως δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Θα μιλήσετε εσείς;»
Ο Κολέ επέστρεψε στην κουζίνα και σήκωσε το ακουστικό. Ήταν ο
Αντρέ Βερνέ. Παρά τον εξευγενισμένο τρόπο ομιλίας και την
αυτοκυριαρχία του τραπεζίτη, ήταν φανερή η ένταση στη φωνή του.
«Νόμιζα ότι ο αστυνόμος Φασέ θα επικοινωνούσε μαζί μου, όμως
τόση ώρα δεν έχω λάβει κανένα νέο του».
«Ο αστυνόμος είναι πολύ απασχολημένος», απάντησε ο Κολέ.
«Μήπως θα μπορούσα να βοηθήσω;»
«Με διαβεβαίωσαν ότι θα παρέμενα ενήμερος για τις εξελίξεις
απόψε».
Προς στιγμήν η χροιά της φωνής θύμισε κάτι αόριστα στον
υπαστυνόμο, αλλά δεν ήταν σίγουρος τι.
«Κύριε Βερνέ, αυτή τη στιγμή επικεφαλής των ερευνών στο Παρίσι
είμαι εγώ. Υπαστυνόμος Κολέ».
Ακολούθησε παρατεταμένη παύση.

«Υπαστυνόμε, έχω μια δεύτερη κλήση. Ζητω συγνώμη. Θα σας
τηλεφωνήσω αργότερα».
Ο Βερνέ έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Κολέ έμεινε με το ακουστικό στο
χέρι για αρκετή ώρα. Ξαφνικά θυμήθηκε. Το ήξερα ότι κάπου την είχα
ξανακούσει αυτή τη φωνή! Είχε μείνει άφωνος με την αποκάλυψη. Ο
οδηγός του θωρακισμένου φορτηγού. Αυτός με το ψεύτικο Rolex.
Ο Κολέ καταλάβαινε τώρα γιατί του είχε κλείσει τόσο απότομα το
τηλέφωνο ο τραπεζίτης. Ο Βερνέ είχε θυμηθεί το όνομα του. Επρόκειτο
για τον αξιωματικό που τον είχε σταματήσει στο μπλόκο και τον οποίο
είχε φλομώσει στα ψέματα.
Ο υπαστυνόμος αναλογίστηκε τις προεκτάσεις αυτής της
απρόσμενης εξέλιξης. Ο Βερνέ εμπλέκεται στην υπόθεση. Ήξερε ότι θα
έπρεπε να ενημερώσει τον Φασέ, όμως κάτι μέσα του του έλεγε ότι αυτή
ήταν η ευκαιρία που περίμενε για να επανορθώσει για τα προηγούμενα
λάθη του και να διακριθεί.
Κάλεσε αμέσως την INTERPOL και ζήτησε και την παραμικρή
πληροφορία που θα μπορούσαν να βρουν σχετικά με την Τράπεζα της
Ζυρίχης και τον πρόεδρο της, τον Αντρέ Βερνέ.
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«ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ», ανακοίνωσε ο πιλότος του
Τίμπινγκ καθώς το Hawker 731 πλησίαζε στον προορισμό του και
χαμήλωνε για να προσγειωθεί μέσα σε ένα μελαγχολικό πρωινό
ψιλόβροχο.
«Θα προσγειωθούμε σε πέντε λεπτά».
Βλέποντας τους λόφους του Κεντ να προβάλλουν τυλιγμένοι στην
ομίχλη καθώς το αεροπλάνο συνέχιζε την κάθοδο του, ο Βρετανός ένιωσε
εκείνο το χαρούμενο συναίσθημα που συνοδεύει την επιστροφή ενός

ανθρώπου στην πατρίδα του. Η Αγγλία απείχε με το αεροπλάνο μόλις
μία ώρα από το Παρίσι, κι όμως ήταν ένας τελείως διαφορετικός κόσμος.
Αυτό το πρωί το νοτισμένο ανοιξιάτικο χορτάρι της πατρίδας του
έμοιαζε να τον καλωσορίζει. Η παραμονή μου στη Γαλλία έλαβε τέλος.
Επιστρέφω στην Αγγλία νικητής, Ο σφηνόλιθος βρέθηκε. Το ερώτημα,
βέβαια, παρέμενε: που θα τους οδηγούσε τελικά ο σφηνόλιθος; Κάπου
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το που ακριβώς δεν μπορούσε να το ξέρει, όμως
στα χείλη του είχε ήδη τη γλυκιά γεύση της δόξας.
Με τον Λάνγκντον και τη Σοφί να τον παρακολουθούν, ο Τίμπινγκ
σηκώθηκε και πήγε στην άλλη άκρη της καμπίνας, έσυρε ένα ειδικό
κάλυμμα που υπήρχε στο εσωτερικό του τοιχώματος του αεροσκάφους
και αποκάλυψε ένα διακριτικά κρυμμένο χρηματοκιβώτιο.
Πληκτρολόγησε το συνδυασμό, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και
έβγαλε δυο διαβατήρια.
«Τα ταξιδιωτικά έγγραφα για τον Ρεμί και εμένα».
Ύστερα έβγαλε ένα μεγάλο πάκο με χαρτονομίσματα των πενήντα
λιρών.
«Και τα ταξιδιωτικά έγγραφα για εσάς τους δυο». Η κοπέλα δε
φάνηκε να ενθουσιάζεται.
«Δωροδοκία;»
«Δημιουργική διπλωματία... Τα ιδιωτικά αεροδρόμια προσφέρουν
ορισμένες εξυπηρετήσεις. Ένας Βρετανός τελωνειακός θα μας περιμένει
στο υπόστεγο μου και θα ζητήσει να ανέβει στο αεροπλάνο. Αντί να του
επιτρέψω να επιβιβαστεί, θα του πω ότι ταξιδεύω με μια Γαλλίδα σταρ η
οποία προτιμά να μη γίνει γνωστό ότι βρίσκεται στην Αγγλία ‐οι
δημοσιογράφοι δε θα την αφήσουν σε ησυχία κ.τλ.και θα του προσφέρω
αυτό το γενναιόδωρο πουρμπουάρ σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη
διακριτικότητα που θα επιδείξει».
Ο Λάνγκντον έδειχνε κατάπληκτος.
«Και ο τελωνειακός θα δεχτεί;»
«Δε θα το δεχόταν αν του το ζητούσε ο οποιοσδήποτε, όμως αυτοί οι
άνθρωποι με ξέρουν. Δεν είμαι έμπορος όπλων, για όνομα του Θεού!
Είμαι ένας ιππότης στην υπηρεσία της βασίλισσας».

Ο Τίμπινγκ χαμογέλασε.
«Έχει και αυτό τα πλεονεκτήματα του».
Ο Ρεμί εμφανίστηκε από το πίσω μέρος του αεροπλάνου κρατώντας
στο χέρι το πιστόλι που είχαν πάρει από το μοναχό.
«Κύριε, τι οδηγίες έχετε να μου δώσετε;»
Ο Βρετανός ευγενής έριξε μια ματιά στον υπηρέτη του.
«Θα σου ζητήσω να μείνεις στο αεροσκάφος μαζί με τον καλεσμένο
μας μέχρι να επιστρέψουμε. Δε θα ήταν συνετό να τον σέρνουμε μαζί
μας σε ολόκληρο το Λονδίνο».
Η Σοφί ήταν επιφυλακτική.
«Σερ Λι, η Γαλλική Αστυνομία ίσως κατορθώσει να εντοπίσει το
αεροπλάνο σας πριν προλάβουμε να επιστρέψουμε».
Ο Τίμπινγκ γέλασε.
«Ναι, φανταστείτε την έκπληξη τους αν έρθουν εδώ και βρουν μόνο
τον Ρεμί».
Η κοπέλα είχε σαστίσει με την ανέμελη συμπεριφορά του.
«Σερ Λι, διασχίσατε τα σύνορα μεταφέροντας έναν όμηρο, έναν
άνθρωπο δεμένο χειροπόδαρα. Η κατάσταση είναι σοβαρή...»
«Όπως και οι δικηγόροι μου».
Γύρισε και έριξε μια άγρια ματιά προς το πίσω μέρος του
αεροσκάφους, όπου βρισκόταν ο μοναχός.
«Αυτό το κτήνος εισέβαλε στο σπίτι μου και παραλίγο να με
σκοτώσει. Αυτό είναι γεγονός, και ο Ρεμί μπορεί να το επιβεβαιώσει».
«Όμως τον έδεσες και τον έφερες στο Λονδίνο!» είπε ο Λάνγκντον.
Ο Τίμπινγκ σήκωσε το δεξί του χέρι και έκανε πως ορκιζόταν σε
κάποιο δικαστήριο.
«Κύριε πρόεδρε, συγχωρήστε έναν εκκεντρικό γέρο ιππότη για την
αδικαιολόγητη προτίμηση που δείχνει στη βρετανική δικαιοσύνη.
Αντιλαμβάνομαι ότι θα έπρεπε να είχα καλέσει τις γαλλικές αρχές, όμως
είμαι σνομπ και δεν εμπιστεύομαι αυτούς τους φιλελευθέρους Γάλλους
σε θέματα δίωξης κακοποιών. Αυτός ο άντρας παραλίγο να με

δολοφονήσει. Ναι, πήρα μια βιαστική απόφαση και υποχρέωσα τον
υπηρέτη μου να με βοηθήσει να τον φέρω στην Αγγλία, όμως βρισκόμουν
κάτω από τεράστια ψυχολογική πίεση. Mea culpa. Mea culpa».
«Ίσως τελικά ένα τέτοιο επιχείρημα, προερχόμενο από τα χείλη
ενός ανθρώπου όπως εσύ, να πείσει», είπε ο Ρόμπερτ, που όμως
διατηρούσε τις αμφιβολίες του.
«Κύριε;» είπε ο πιλότος.
«Μόλις επικοινώνησε ο πύργος ελέγχου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα
με τις εγκαταστάσεις κοντά στο υπόστεγο μας, γιʹ αυτό μου ζητάνε να
φέρω το αεροπλάνο στο διάδρομο προσγείωσης κοντά στο κεντρικό
κτίριο του αεροδρομίου».
Ο Τίμπινγκ χρησιμοποιούσε το αεροδρόμιο του Μπίγκιν Χιλ πάνω
από δέκα χρόνια, και πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο.
«Ανέφεραν ποιο είναι το πρόβλημα;»
«Ο ελεγκτής δεν ήταν και πολύ σαφής. Κάτι είπε για μια αντλία
που παρουσιάζει διαρροή στο χώρο των καυσίμων. Μου ζήτησαν να φέρω
το αεροπλάνο μπροστά στο κεντρικό κτίριο και να μην επιτρέψω σε
κανέναν να αποβιβαστεί μέχρι νεωτέρας. Για λόγους ασφαλείας... Δεν
πρέπει να αποβιβαστούμε μέχρι να μας δώσουν τη σχετική άδεια οι
αρχές του αεροδρομίου».
Ο Βρετανός φαινόταν προβληματισμένος. Καλά, τι σόι διαρροή
είναι αυτή; Ο χώρος των καυσίμων βρισκόταν σε απόσταση σχεδόν ενός
χιλιομέτρου από το υπόστεγο όπου άφηνε το αεροπλάνο του. Και ο Ρεμί
φαινόταν να μοιράζεται τις ανησυχίες του.
«Κύριε, πολύ ασυνήθιστη αυτή η κατάσταση».
Ο Τίμπινγκ στράφηκε προς τη Σοφί και τον Λάνγκντον.
«Φίλοι μου, έχω μια δυσάρεστη υποψία ότι μας περιμένει μια ειδική
επιτροπή υποδοχής».
Ο Αμερικανός αναστέναξε απογοητευμένος.
«Άρα ο Φασέ συνεχίζει να πιστεύει ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που
ψάχνει».

«Είτε αυτό», είπε η νεαρή πράκτορας, «είτε είναι τόσο μπλεγμένος
σε αυτή την υπόθεση, ώστε δεν μπορεί να παραδεχτεί το λάθος του».
Ο Βρετανός ιππότης δεν τους άκουγε. Ανεξάρτητα από τα κίνητρα
του Φασέ, ήταν απαραίτητο να ενεργήσουν γρήγορα. Πρέπει να μείνουμε
επικεντρωμένοι στον τελικό στόχο μας, το Δισκοπότηρο. Βρισκόμαστε
πολύ κοντά. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος που
έκαναν οι τροχοί του αεροσκάφους καθώς κατέβαιναν.
«Λι», είπε ο Λάνγκνιον με έναν τόνο στη φωνή που μαρτυρούσε
πόσο λυπόταν για όλα αυτά, «θα ήταν καλύτερα να παραδοθώ και να
αφήσω αυτή την υπόθεση να ακολουθήσει την προβλεπόμενη πορεία
σύμφωνα με το νόμο. Αρκετά σας έμπλεξα».
«Μα τι είναι αυτά που λες, Ρόμπερτ!»
Ο Τίμπινγκ δεν ήθελε ούτε να ακούσει κάτι τέτοιο.
«Πιστεύεις πραγματικά ότι θα αφήσουν ελεύθερους εμάς τους
υπόλοιπους; Εγώ μόλις σε έφερα παράνομα στη χώρα... Η δεσποινίς Νεβό
σε βοήθησε να διαφύγεις από το Λούβρο... Επιπλέον, έχουμε έναν άντρα
δεμένο στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Σοβαρά τώρα! Είμαστε όλοι
μπλεγμένοι σε αυτό».
«Ίσως αν πηγαίναμε σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο;» πρότεινε η Σοφί.
Ο Βρετανός έγνεψε αρνητικά.
«Αν κάνουμε ότι απογειωνόμαστε, μέχρι να πάρουμε άδεια να
προσγειωθούμε οπουδήποτε αλλού η εκεί επιτροπή υποδοχής θα έχει
κουβαλήσει και άρματα μάχης μαζί της».
Οι ώμοι της κοπέλας κρέμασαν από την απογοήτευση. Ο
οικοδεσπότης τους καταλάβαινε τώρα ότι, αν ήθελαν να έχουν την
παραμικρή πιθανότητα να αναβάλουν την αντιπαράθεση με τις
βρετανικές αρχές για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να βρουν το
Δισκοπότηρο, έπρεπε να καταφύγουν σε δραστικά μέτρα.
«Δώστε μου ένα λεπτό», τους είπε, προχωρώντας όσο πιο γρήγορα
μπορούσε προς το πιλοτήριο.
«Τι πας να κάνεις;» τον ρώτησε ο Λάνγκντον.

«Επαγγελματική σύσκεψη», είπε ο Τίμπινγκ, που στο μεταξύ
αναρωτιόταν πόσα χρήματα θα του κόστιζε το να πείσει τον πιλότο του
να κάνει μια εξόχως τρομερή παρατυπία.
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ΤΟ HAWKER έχει μπει σε διαδικασία τελικής προσέγγισης. Ο
Σάιμον Έντουαρντς, υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών στο Αεροδρόμιο
Μπίγκιν Χιλ, βημάτιζε νευρικά στον πύργο ελέγχου, μισοκλείνοντας τα
μάτια του για να διακρίνει καλύτερα τι συνέβαινε στο διάδρομο
προσγείωσης.
Η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Ποτέ δεν του άρεσε να τον
ξυπνάνε νωρίς το πρωί, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση
ήταν ακόμα πιο δυσάρεστη, αφού τον είχαν καλέσει για να
παρακολουθήσει τη σύλληψη ενός από τους καλύτερους πελάτες του. Ο
σερ Λι Τίμπινγκ δεν πλήρωνε απλώς το Μπίγκιν Χιλ για το ιδιωτικό
υπόστεγο που χρησιμοποιούσε αλλά κατέβαλλε και ένα ειδικό «τέλος
χρήσης του διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης» για τις συχνές αφίξεις
και αναχωρήσεις του.
Συνήθως το αεροδρόμιο γνώριζε εκ των προτέρων το πρόγραμμα
του και είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει ένα αυστηρό πρωτόκολλο
κατά την άφιξη του, ακριβώς όπως άρεσε στο Βρετανό ευγενή. Η ειδικά
διαμορφωμένη Jaguar που τον περίμενε στο υπόστεγο του έπρεπε να
είναι φουλαρισμένη, γυαλισμένη και με την τελευταία έκδοση των
London Times να περιμένει ακουμπισμένη στο πίσω κάθισμα.
Ένας τελωνειακός υπάλληλος έπρεπε να υποδεχτεί το αεροπλάνο
στο υπόστεγο προκειμένου να επιταχυνθεί η υποχρεωτική διαδικασία
ελέγχου διαβατηρίων και αποσκευών. Καμιά φορά οι τελωνειακοί
δέχονταν γενναία φιλοδωρήματα από τον Τίμπινγκ για να κάνουν τα
στραβά μάτια μπροστά στα διάφορα τρόφιμα που μετέφερε (γαλλικά
σαλιγκάρια, μια ιδιαίτερα ακριβή ποικιλία Ροκφόρ, συγκεκριμένα
φρούτα). Ούτως ή άλλως, πολλοί από τους κανονισμούς που ίσχυαν ήταν
παράλογοι, κι αν το Μπίγκιν Χιλ δεν εξυπηρετούσε τους πελάτες του,

σίγουρα κάποιο από τα ανταγωνιστικά αεροδρόμια θα το έκανε. Έτσι,
εκείνοι φρόντιζαν ώστε ο σερ Λι να βρίσκει αυτό που ήθελε εδώ, και το
προσωπικό απολάμβανε τα πλεονεκτήματα της γενναιοδωρίας του.
Ο Έντουαρντς ένιωσε να νεύρα του να τεντώνονται καθώς
παρακολουθούσε το τζετ να πλησιάζει. Αναρωτιόταν αν η τάση που είχε
ο Τίμπινγκ να μοιράζει απλόχερα χρήματα τον είχε βάλει σε μπελάδες.
Οι γαλλικές αρχές έδειχναν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη
σύλληψη του. Ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί ακόμα για το ποιες ήταν οι
κατηγορίες που βάραιναν τον εκλεκτό πελάτη του, όμως προφανώς ήταν
σοβαρές. Ανταποκρινόμενη στο αίτημα των γαλλικών αρχών, η
αστυνομία του Κεντ είχε διατάξει τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας του
Μπίγκιν Χιλ να επικοινωνήσει με τον πιλότο του Hawker και να του
ζητήσει να κατευθυνθεί αμέσως μετά την προσγείωση προς το κτίριο του
αεροδρομίου και όχι προς το υπόστεγο του πελάτη. Εκείνος είχε
συμφωνήσει, πιστεύοντας προφανώς την τραβηγμένη ιστορία με τη
διαρροή των καυσίμων.
Παρότι η Βρετανική Αστυνομία δεν οπλοφορούσε συνήθως, η
σοβαρότητα της υπόθεσης είχε οδηγήσει στο αεροδρόμιο μια ένοπλη
ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Τώρα οχτώ αστυνομικοί
με πιστόλια στέκονταν ακριβώς μπροστά από το κεντρικό κτίριο του
αεροδρομίου, περιμένοντας τη στιγμή που θα έσβηναν οι κινητήρες του
αεροσκάφους.
Αμέσως μόλις συνέβαινε αυτό ένα μέλος του προσωπικού εδάφους
θα ασφάλιζε τους τροχούς τοποθετώντας τις ειδικές σφήνες, ώστε το
αεροπλάνο να μην μπορεί πλέον να κινηθεί. Τότε θα έκανε την εμφάνιση
της η αστυνομία και θα κρατούσε τους επιβάτες μέσα στο αεροσκάφος
μέχρι να καταφτάσουν οι γαλλικές αρχές, που θα αναλάμβαναν την
υπόθεση από εκεί και πέρα.
Το Hawker πετούσε τώρα χαμηλά, μόλις πάνω από τις κορυφές των
δέντρων στα δεξιά τους. Ο Σάιμον Έντουαρντς κατέβηκε από τον πύργο
ελέγχου για να παρακολουθήσει την προσγείωση από το επίπεδο του
διαδρόμου. Η αστυνομία του Κεντ παρακολουθούσε ψύχραιμη, αθέατη
ακόμα, και ο τεχνικός εδάφους περίμενε με τις σφήνες δίπλα του.
Εν τω μεταξύ στο διάδρομο προσγείωσης το Hawker είχε
ανασηκώσει ελαφρά το ρύγχος του και οι ρόδες του μόλις ακουμπούσαν

στο έδαφος, σηκώνοντας ένα μικρό σύννεφο καπνού. Το αεροπλάνο
άρχισε να επιβραδύνει και πήρε μια στροφή από τα δεξιά προς τα
αριστερά μπροστά από το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου, με τη λευκή
του άτρακτο να γυαλίζει μέσα στην υγρή ατμόσφαιρα.
Όμως, αντί να σταματήσει μπροστά σε αυτό, προσπέρασε ήσυχα το
διάδρομο που οδηγούσε στο κτίριο και συνέχισε προς το υπόστεγο του
Τίμπινγκ, που διακρινόταν στο βάθος. Όλοι οι αστυνομικοί στράφηκαν
απότομα και κοίταξαν τον Έντουαρντς.
«Δε μας είπατε ότι ο πιλότος συμφώνησε να έρθει στο κεντρικό
κτίριο του αεροδρομίου;» έκανε απότομα ο επικεφαλής.
Ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών τα είχε εντελώς χαμένα.
«Μα... είχε συμφωνίσει»
Δευτερόλεπτα αργότερα βρισκόταν σφηνωμένος ανάμεσα σε δυο
αστυνομικούς στο πίσω κάθισμα ενός περιπολικού που διέσχιζε με
ταχύτητα το διάδρομο, κατευθυνόμενο προς το απομακρυσμένο
υπόστεγο. Το κομβόι των αυτοκινήτων της αστυνομίας βρισκόταν
τουλάχιστον πεντακόσια μέτρα μακριά τη στιγμή που το Hawker του
Τίμπινγκ έστριψε και χάθηκε μέσα στο ιδιωτικό στέγαστρο. Όταν τελικά
έφτασε στο υπόστεγο, με τα περιπολικά να φρενάρουν μπροστά στην
τεράστια μεταλλική πύλη, οι αστυνομικοί όρμησαν έξω με τα όπλα
προτεταμένα.
Ο Έντουαρντς τους ακολούθησε. Ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός. Οι
μηχανές του Hawker συνέχιζαν να βρυχώνται καθώς το τζετ
πραγματοποιούσε τη συνηθισμένη του επιτόπια στροφή μέσα στο
υπόστεγο, παίρνοντας θέση με το ρύγχος προς τα έξω, έτοιμο για την
επόμενη αναχώρηση. Καθώς το αεροπλάνο ολοκλήρωνε τη στροφή των
εκατό ογδόντα μοιρών και τσουλούσε ήσυχα προς την πύλη, ο
Έντουαρντς διέκρινε το πρόσωπο του πιλότου, ο οποίος ήταν απόλυτα
λογικό να δείχνει έκπληκτος και φοβισμένος στη θέα του μπλόκου των
περιπολικών.
Τελικά το αεροσκάφος σταμάτησε και οι κινητήρες του
βουβάθηκαν. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο υπόστεγο και πήραν θέσεις
γύρω από το τζετ.

Ο Έντουαρντς ακολούθησε το γενικό επιθεωρητή του Κεντ, ο
οποίος πλησίασε προσεκτικά την πόρτα του αεροπλάνου. Έπειτα από
αρκετά δευτερόλεπτα, αυτή άνοιξε.
Ο Λι Τίμπινγκ εμφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που η αυτόματη
πτυσσόμενη σκάλα του αεροσκάφους άρχισε να ξεδιπλώνεται.
Βλέποντας τους ένοπλους άντρες να τον σημαδεύουν, στηρίχτηκε στις
πατερίτσες του και έξυσε το κεφάλι του.
«Σάιμον, μήπως κέρδισα στη λαχειοφόρο αγορά των αστυνομικών
όσο καιρό έλειπα στη Γαλλία;» Ακουγόταν περισσότερο απορημένος
παρά προβληματισμένος.
Ο Σάιμον Έντουαρντς έκανε ένα βήμα μπροστά από τους
αστυνομικούς, ξεροκαταπίνοντας σε μια προσπάθεια να διαλύσει τον
κόμπο που είχε στο λαιμό του.
«Καλημέρα, σερ Λι. Ζητώ συγνώμη για την παρεξήγηση. Είχαμε
ένα πρόβλημα διαρροής καυσίμων και ο πιλότος σας είπε ότι θα
κατευθυνόταν προς το κεντρικό κτίριο του αεροδρομίου».
«Ναι, ναι, εγώ του είπα ότι ήταν καλύτερα να έρθει εδώ. Έχω ένα
εξαιρετικά επείγον ραντεβού, για το οποίο έχω αργήσει. Πληρώνω αδρά
για να διατηρώ αυτό το υπόστεγο, και όλες αυτές οι ανοησίες περί
διαρροής καυσίμων και κανονισμών ασφαλείας μου φάνηκαν
εξωφρενικές».
«Δε σας περιμέναμε, ξέρετε...»
«Το καταλαβαίνω. Αυτή η επίσκεψη ήταν εκτός προγράμματος,
δυστυχώς. Μεταξύ μας, δεν έχω συνηθίσει τα καινούρια φάρμακα.
Σκέφτηκα να έρθω για να δει ο γιατρός μου τι μπορεί να κάνει».
Οι αστυνομικοί κοιτάζονταν μεταξύ τους απορημένοι. Ο υπεύθυνος
εξυπηρέτησης πελατών έκανε έναν αδιόρατο μορφασμό.
«Πολύ καλά, σερ Λι».
«Με συγχωρείτε», είπε ο γενικός επιθεωρητής του Κεντ, «όμως είμαι
υποχρεωμένος να σας ζητήσω να παραμείνετε στο αεροσκάφος για μισή
ώρα ακόμα». Ο Τίμπινγκ δεν έδειχνε να διασκεδάζει καθόλου με την όλη
υπόθεση καθώς κατέβαινε κουτσαίνοντας τη σκάλα του αεροπλάνου.

«Φοβάμαι ότι αυτό είναι αδύνατον. Έχω ραντεβού με το γιατρό
μου». Πάτησε στο έδαφος.
«Δε γίνεται να το χάσω».
Ο γενικός επιθεωρητής πήγε και στάθηκε μπροστά στο Βρετανό
ιππότη για να τον εμποδίσει να απομακρυνθεί από το αεροσκάφος.
«Βρίσκομαι εδώ με εντολή της γαλλικής Δικαστικής Αστυνομίας.
Ισχυρίζονται ότι μεταφέρετε σε αυτό το αεροπλάνο άτομα που
καταζητούνται από τις γαλλικές αρχές».
Ο Τίμπινγκ κοίταξε για αρκετή ώρα το γενικό επιθεωρητή
κατευθείαν στα μάτια και ύστερα ξέσπασε σε γέλια.
«Είστε από εκείνες τις εκπομπές με τις κρυμμένες κάμερες; Πολύ
αστείο!»
Ο γενικός επιθεωρητής δεν το έβρισκε καθόλου αστείο.
«Η κατάσταση είναι σοβαρή, κύριε. Η Γαλλική Αστυνομία
ισχυρίζεται ότι ενδεχομένως να κρατάτε και κάποιον όμηρο στο
αεροσκάφος».
Ο μπάτλερ του Τίμπινγκ, ο Ρεμί, εμφανίστηκε στην πόρτα του
αεροπλάνου.
«Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές αισθάνομαι σαν αιχμάλωτος
στην υπηρεσία του σερ Λι, όμως ο κύριος πάντα με διαβεβαιώνει ότι είμαι
ελεύθερος να φύγω όποτε θέλω».
Κοίταξε το ρολόι του.
«Κύριε, έχουμε καθυστερήσει πολύ».
Έγνεψε προς τη λιμουζίνα που περίμενε στην απέναντι γωνία του
υπόστεγου. Το τεράστιο αυτοκίνητο ήταν κατάμαυρο με φιμέ τζάμια και
λάστιχα που στην εξωτερική τους πλευρά έφεραν μια λευκή λωρίδα.
«Θα φέρω το αυτοκίνητο».
Ο Ρεμί έκανε να κατέβει τη σκάλα.
«Δυστυχώς, δεν μπορείτε να φύγετε», είπε ο γενικός επιθεωρητής.

«Παρακαλώ, επιστρέψτε στο αεροσκάφος. Και οι δύο. Οι
απεσταλμένοι της Γαλλικής Αστυνομίας θα βρίσκονται εδώ πολύ
σύντομα».
Ο Τίμπινγκ στράφηκε προς τον Σάιμον Έντουαρντς.
«Σάιμον, για όνομα του Θεού, αυτό καταντάει γελοίο! Δεν υπάρχει
κανείς άλλος στο αεροπλάνο. Είμαστε οι συνήθεις τρεις: ο πιλότος, ο Ρεμί
κι εγώ. Μήπως θα μπορούσες να μεσολαβήσεις; Ανέβα στο αεροπλάνο,
ψάξε και επιβεβαίωσε στους κυρίους ότι είναι άδειο».
Ο Έντουαρντς ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
«Πολύ καλά, σερ Λι. Μπορώ να ρίξω μια ματιά».
«Αυτό αποκλείεται!» επενέβη ο γενικός επιθεωρητής, που
προφανώς ήξερε αρκετά για τα ιδιωτικά αεροδρόμια ώστε να
υποψιάζεται ότι ο υπάλληλος θα μπορούσε κάλλιστα να πει ψέματα πως
δεν υπήρχε κανείς άλλος εκτός από τον πιλότο στο αεροπλάνο
προκειμένου να παραμείνει ο Τίμπινγκ πελάτης τους.
«Θα ψάξω εγώ προσωπικά».
Ο Βρετανός ευγενής έγνεψε αρνητικά.
«Όχι, επιθεωρητά, δε θα ψάξετε τίποτα. Το αεροπλάνο μου είναι
ιδιωτικός χώρος και μέχρι να μου επιδείξετε ένταλμα έρευνας δεν
πρόκειται να πατήσετε το πόδι σας εκεί μέσα. Σας προσφέρω μια
απόλυτα λογική εναλλακτική λύση. Ο κύριος Έντουαρντς μπορεί να
ερευνήσει το αεροπλάνο».
«Δε συμφωνώ».
Ο Τίμπινγκ πήρε ένα περιφρονητικό ύφος.
«Επιθεωρητά, δυστυχώς, δεν έχω χρόνο να παίξω αυτό το παιχνίδι
μαζί σας. Έχω αργήσει και πρέπει να φύγω. Αν θέλετε οπωσδήποτε να
με εμποδίσετε, θα πρέπει να με πυροβολήσετε».
Με αυτά τα λόγια, ο σερ Λι και ο Ρεμί προσπέρασαν το γενικό
επιθεωρητή και κατευθύνθηκαν προς την παρκαρισμένη λιμουζίνα. Ο
γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας του Κεντ ένιωσε μια τεράστια αηδία
για τον Λι Τίμπινγκ την ώρα που εκείνος περνούσε προκλητικά από
δίπλα του στηριγμένος στις πατερίτσες του.

Οι πλούσιοι πάντα πίστευαν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Κούνια
που τους κουναγε! Ο γενικός επιθεωρητής γύρισε και σημάδεψε το
Βρετανό ευγενή στην πλάτη.
«Στοπ! θα πυροβολήσω!»
«Ελευθέρα», είπε ο Τίμπινγκ χωρίς να κοντοσταθεί, ή έστω να ρίξει
μια ματιά προς τα πίσω.
«Οι δικηγόροι μου θα μου στείλουν για πρωινό τους όρχεις σας
φρικασέ. Κι αν τολμήσετε να ανέβετε στο αεροπλάνο μου χωρίς ένταλμα,
η σπλήνα σας θα γίνει εξαιρετικό επιδόρπιο».
Ο γενικός επιθεωρητής δεν ήταν άπειρος σε τέτοιου είδους
παιχνίδια εξουσίας. Δεν ίδρωνε το αφτί του από απειλές. Από νομική
άποψη ο Τίμπινγκ είχε δίκιο να υποστηρίζει ότι η αστυνομία χρειαζόταν
ένταλμα για να ανέβει στο αεροπλάνο του, όμως, εφόσον η πτήση
προερχόταν από Γαλλία, και επειδή ο πανίσχυρος αστυνόμος Μπεζί
Φασέ είχε ζητήσει την παρέμβαση της Βρετανικής Αστυνομίας, ήταν
βέβαιος ότι η καριέρα του θα ωφελούνταν πολύ περισσότερο αν
ανακάλυπτε τι υπήρχε μέσα σε αυτό το αεροπλάνο που ο Βρετανός
ιππότης φαινόταν τόσο αποφασισμένος να κρατήσει μυστικό.
«Σταματήστε τους!» διέταξε ο επιθεωρητής.
«Ανεβαίνω να ψάξω το αεροπλάνο».
Οι άντρες του έτρεξαν προς το μέρος του σερ Λι και του Ρεμί με τα
όπλα τους προτεταμένα, εμποδίζοντας τους να φτάσουν στη λιμουζίνα.
Ο Τίμπινγκ έκανε μεταβολή.
«Επιθεωρητά, σας απευθύνω μια τελευταία προειδοποίηση: Μη
διανοηθείτε να ανεβείτε σε αυτό το αεροπλάνο. Θα το μετανιώσετε...»
Αγνοώντας την απειλή, ο γενικός επιθεωρητής έκλεισε την παλάμη
του γύρω από τη λαβή του όπλου του όπως ήταν περασμένο στη θήκη
γύρω από τον ώμο του και ανέβηκε τη σκάλα του αεροπλάνου.
Φτάνοντας στο κατώφλι της πόρτας σταμάτησε και κοίταξε μέσα. Έπειτα
από λίγο μπήκε στην καμπίνα. Τι στο διάβολο; Με μόνη εξαίρεση τον
πιλότο, που παρακολουθούσε με έντρομο ύφος από το πιλοτήριο, το
αεροπλάνο ήταν άδειο. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί μέσα. Έλεγξε στα γρήγορα
το μπάνιο, κοίταξε πίσω από τα καθίσματα, ερεύνησε τους χώρους των
αποσκευών, όμως δε βρήκε κανέναν να κρύβεται. Και υποτίθεται ότι το

αεροσκάφος θα έπρεπε να μεταφέρει τουλάχιστον άλλους τρεις
ανθρώπους... Τι στο διάβολο τον έπιασε τον Μπεζί Φασέ; Απʹ ό,τι
φαινόταν, ο Βρετανός ευγενής έλεγε την αλήθεια. Ο γενικός
επιθεωρητής της αστυνομίας του Κεντ στεκόταν ολομόναχος στην άδεια
καμπίνα. Ξεροκατάπιε. Σκατά. Αναψοκοκκινισμένος, βγήκε από το
αεροσκάφος και στάθηκε στη σκάλα κοιτάζοντας τον Λι Τίμπινγκ και τον
μπάτλερ του, οι οποίοι βρίσκονταν στην άλλη άκρη του υπόστεγου,
περικυκλωμένοι από τους άντρες του κοντά στη λιμουζίνα.
«Αφήστε τους να φύγουν», διέταξε.
«Η πληροφορία που είχαμε αποδείχτηκε λανθασμένη».
Ο σερ Λι τον κοιτούσε αγριεμένος από το σημείο όπου στεκόταν.
«Οι δικηγόροι μου θα επικοινωνήσουν μαζί σας πολύ σύντομα. Και στο
μέλλον ίσως θα ήταν καλό να είστε περισσότερο επιφυλακτικός με αυτά
που σας λέει η Γαλλική Αστυνομία».
Μόλις ολοκλήρωσε τη φράση του, ο μπάτλερ του άνοιξε την πόρτα
στο πίσω μέρος της λιμουζίνας και βοήθησε τον ανάπηρο κύριό του να
βολευτεί στο εσωτερικό της. Ύστερα περπάτησε μέχρι το μπροστινό
μέρος του αυτοκινήτου, κάθισε πίσω από το τιμόνι και έβαλε μπροστά τη
μηχανή. Οι αστυνομικοί σκόρπισαν προς διάφορες κατευθύνσεις τη
στιγμή που η Jaguar ορμούσε σαν σφαίρα έξω από το υπόστεγο.
«Ήσουν άψογος, φίλε μου», έκανε χαρωπά ο Τίμπινγκ από το πίσω
κάθισμα την ώρα που η λιμουζίνα ανέπτυσσε ταχύτητα και άφηνε πίσω
της το αεροδρόμιο. Έστρεψε το βλέμμα του κάπου μπροστά του στο
μισοσκότεινο εσωτερικό της ευρύχωρης καμπίνας των επιβατών.
«Είμαστε όλοι άνετα;» Ο Λάνγκντον έγνεψε αδιόρατα. Ήταν ακόμα
σκυμμένος, όπως και η Σοφί, δίπλα στο δεμένο και φιμωμένο αλμπίνο.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, μόλις το Hawker βρέθηκε στο άδειο
υπόστεγο, ο Ρεμί είχε ανοίξει την πόρτα τη στιγμή που το αεροπλάνο
σταματούσε απότομα στα μισά της στροφής που έπρεπε κανονικά να
πάρει. Με την αστυνομία να πλησιάζει γρήγορα, ο Ρόμπερτ και η Σοφί
είχαν κατέβει, σέρνοντας μαζί τους και το μοναχό, και είχαν κρυφτεί
πίσω από τη λιμουζίνα.
Ύστερα οι κινητήρες του τζετ βρυχήθηκαν ξανά και το αεροπλάνο
ολοκλήρωσε τη στροφή του τη στιγμή ακριβώς που τα περιπολικά της

αστυνομίας έφταναν στο υπόστεγο. Τώρα, καθώς η Jaguar κατευθυνόταν
με ταχύτητα προς το Κεντ, ο Λάνγκντον και η Νεβό άφησαν το μοναχό
δεμένο στο δάπεδο και κατευθύνθηκαν προς το πίσω μέρος του
εσωτερικού της λιμουζίνας.
Κάθισαν στο μακρύ κάθισμα απέναντι από τον Τίμπινγκ.
Ο Βρετανός τους χαμογέλασε πονηρά και άνοιξε το μπαρ του
αυτοκινήτου.
«Θα μπορούσα να σας προσφέρω ένα ποτό; Κάτι να τσιμπήσετε;
Πατατάκια; Ξηρούς καρπούς; Κάτι χωνευτικό;»
Και οι δυο έγνεψαν ταυτόχρονα αρνητικά. Ο σερ Λι χαμογέλασε
πλατιά και έκλεισε το μπαρ.
«Λοιπόν, κάτι λέγαμε για τον τάφο του ιππότη...»
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«Οδός ΦΛΙΤ;» ρώτησε ο Λάνγκντον, κοιτάζοντας παραξενεμένος
τον Τίμπινγκ στο πίσω μέρος της λιμουζίνας. Υπάρχει κρύπτη στην οδό
Φλιτ; Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Βρετανός διασκέδαζε κρατώντας τους
μυστικό το μέρος όπου πίστευε ότι θα έβρισκαν τον «τάφο του ιππότη» ο
οποίος, σύμφωνα με το δεύτερο τετράστιχο, θα τους αποκάλυπτε τη
συνθηματική λέξη με την οποία άνοιγε το μικρότερο κρυπτόλεξο.
Ο σερ Λι χαμογέλασε πλατιά και στράφηκε προς τη Σοφί.
«Δεσποινίς Νεβό, θα είχατε την καλοσύνη να δείξετε ξανά τους
στίχους στο φίλο μας από το Χάρβαρντ;»
Η κοπέλα έψαξε στην τσέπη της και έβγαλε το μαύρο κρυπτόλεξο
το οποίο είχαν βρει τυλιγμένο στην περγαμηνή. Όλοι είχαν μείνει
σύμφωνοι να αφήσουν το κουτί από ροδόξυλο και το μεγαλύτερο
κρυπτόλεξο στο χρηματοκιβώτιο του αεροπλάνου, παίρνοντας μαζί τους
μόνο ό,τι ήταν εντελώς απαραίτητο, δηλαδή το πολύ πιο εύκολο στη
μεταφορά και διακριτικό μαύρο κρυπτόλεξο.
Η Σοφί ξετύλιξε την περγαμηνή και την έδωσε στον Λάνγκντον.

Αν και ο Ρόμπερτ είχε ήδη διαβάσει το ποίημα αρκετές φορές μέσα
στο αεροπλάνο, δεν είχε καταφέρει να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα
σχετικά με το ποια ήταν η τοποθεσία στην οποία αναφέρονταν οι στίχοι.
Διάβασε τις λέξεις για μία ακόμα φορά, αργά και προσεκτικά,
ελπίζοντας ότι το ιαμβικό πεντάμετρο θα του αποκάλυπτε ένα
σαφέστερο νόημα τώρα που βρισκόταν στο έδαφος.
In London lies a knight a Pope interred.
His labor's fruit a Holy wrath incurred.
You seek the orb that ought be on his tomb.
It speaks of Rosy flesh and seeded womb. *
Η γλώσσα έμοιαζε αρκετά απλή. Υπήρχε ένα ιππότης θαμμένος
κάπου στο Λονδίνο από κάποιον Πάπα. Ένας ιππότης που κόπιασε για
να γίνει κάτι που εξόργισε την εκκλησία. Ένας ιππότης από τον τάφο του
οποίου έλειπε μια σφαίρα που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί.
Ο τελευταίος στίχος του ποιήματος ήταν μια σαφής αναφορά στη
Μαρία τη Μαγδαληνή, το Ρόδο που έφερε στον κόσμο το παιδί του Ιησού.
Παρότι οι στίχοι ήταν μάλλον σαφείς, ο Λάνγκντον δεν είχε την
παραμικρή ιδέα ποιος ήταν αυτός ο ιππότης ή που ήταν θαμμένος. Εκτός
αυτού, όταν θα εντόπιζαν τον τάφο, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ψάξουν
για κάτι που δεν υπήρχε εκεί. Μια σφαίρα που θα έπρεπε να βρίσκεται
στον τάφο;
«Τίποτα ακόμα;»
Ο Τίμπινγκ πλατάγισε τη γλώσσα του αποδοκιμαστικά, αν και ο
Ρόμπερτ διαισθανόταν ότι ο Βρετανός μελετητής απολάμβανε το
γεγονός ότι εκείνος γνώριζε κάτι που οι υπόλοιποι δεν είχαν υπόψη τους.
«Δεσποινίς Νεβό;»
Η Σοφί έγνεψε αρνητικά.

Η μετάφραση του ποιήματος θα μπορούσε να είναι η εξής: Στο Λονδίνο κείται
ιππότης από Πάπα θαμμένος. ο καρπός των κόπων του πυροδότησε ιερό μένος. Ζητάς τη
σφαίρα που στον τάφο θα 'πρεπε να 'ναι βαλμένη. Μιλάει για σάρκα ρόδινη και μήτρα
γονιμοποιημένη. (Σ.τ.Μ.)
*

«Τι θα κάνατε εσείς οι δυο χωρίς εμένα;» κατέληξε ο σερ Λι με έναν
αναστεναγμό.
«Πολύ καλά, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Είναι μάλλον απλό. Ο
πρώτος στίχος είναι το κλειδί. Θέλει κάποιος να τον διαβάσει;» Ο
Λάνγκντον τον ανέγνωσε φωναχτά.
«In London lies a knight a Pope interred».
«Ακριβώς. Ένας ιππότης τον οποίο έθαψε κάποιος Πάπας».
Κοίταξε τον Ρόμπερτ.
«Τι συμπέρασμα βγάζεις απʹ αυτό;»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους του.
«Ένας ιππότης που ενταφιάστηκε από κάποιον Πάπα;... Ένας
ιππότης που στην κηδεία του χοροστάτησε κάποιος Πάπας;...»
Ο Τίμπινγκ γέλασε δυνατά.
«Καλό αυτό! Αχ, Ρόμπερτ, πάντα αθεράπευτα αισιόδοξος. Κοίταξε
το δεύτερο στίχο. Ο ιππότης προφανώς έκανε κάτι που προκάλεσε το ιερό
μένος της εκκλησίας. Σκέψου ξανά... Αναλογίσου τις σχέσεις μεταξύ της
εκκλησίας και των Ναϊτών ιπποτών. Ένας ιππότης που τον έθαψε
κάποιος Πάπας;»
«Ένας ιππότης που τον σκότωσε κάποιος Πάπας;» ρώτησε η Σοφί.
Ο Βρετανός χαμογέλασε και τη χτύπησε φιλικά στο γόνατο.
«Πολύ σωστά, αγαπητή μου. Ένας ιππότης που θάφτηκε από
κάποιον Πάπα. Ή, αλλιώς, σκοτώθηκε».
Ο Λάνγκντον θυμήθηκε την περιβόητη επιχείρηση σύλληψης των
Ναϊτών το 1307, μια άτυχη Παρασκευή που ο μήνας είχε δεκατρείς ‐εξ ου
και η σχετική πρόληψη‐, όταν ο Πάπας Κλήμης έστειλε στο χώμα
εκατοντάδες ιππότες.
«Μα... πρέπει να υπάρχουν αμέτρητοι τάφοι ιπποτών που
σκοτώθηκαν από κάποιον Πάπα».
«Αχά! Όχι ακριβώς!» είπε ο Τίμπινγκ.
«Πολλοί από αυτούς κάηκαν στην πυρά και τα πτώματα τους
πετάχτηκαν στον ποταμό Τίβερη. Όμως αυτό το ποίημα κάνει λόγο για

έναν τάφο. Έναν τάφο στο Λονδίνο. Δεν υπάρχουν και πολλοί ιππότες
θαμμένοι στο Λονδίνο».
Έκανε παύση, σαν να περίμενε να βρει την απάντηση ο φίλος του
μόνος του. Τελικά ξεφύσηξε.
«Ρόμπερτ, για όνομα του Θεού! Η εκκλησία που χτίστηκε στο
Λονδίνο από το στρατιωτικό σκέλος του Κοινού της Σιών, τους ίδιους τους
Ναίτες ιππότες!»
«Η Εκκλησία του Ναού;» είπε ο Λάνγκντον, συνειδητοποιώντας
ξαφνικά τι εννοούσε ο φίλος του.
«Διαθέτει κρύπτη;»
«Δέκα από τους πιο τρομακτικούς τάφους που έχεις δει στη ζωή
σου».
Ο Ρόμπερτ δεν είχε επισκεφτεί ποτέ την Εκκλησία του Ναού, παρότι
είχε διαβάσει για αυτή σε αρκετά κείμενα που είχε μελετήσει στο πλαίσιο
της έρευνας που έκανε σχετικά με το Κοινό της Σιών. Η Εκκλησία του
Ναού, που κάποτε αποτελούσε το επίκεντρο των δραστηριοτήτων των
Ναϊτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ονομαστεί έτσι προς τιμήν του Ναού
του Σολομώντα, από τον οποίο οι ιππότες αυτοί είχαν πάρει και το δικό
τους όνομα, μαζί με τα έγγραφα του Γκράαλ, που τους χάρισαν όλη αυτή
την επιρροή στη Ρώμη. Υπήρχαν πάμπολλες ιστορίες που έκαναν λόγο
για παράξενες μυστικές τελετές μέσα στο ασυνήθιστο ιερό της
Εκκλησίας του Ναού.
«Η εκκλησία βρίσκεται στην οδό Φλιτ;»
«Για την ακρίβεια, βρίσκεται σε έναν παράδρομο της οδού Φλιτ, ο
οποίος έχει πάρει το όνομα της».
Ο Τίμπινγκ τον κοίταξε με ένα σκανταλιάρικο ύφος.
«Ήθελα να ιδρώσεις λίγο για να το βρεις, κι αν σου έλεγα ότι το
μέρος που ψάχνουμε βρίσκεται στην Πάροδο του Εσώτερου Ναού, θα
ήταν σαν να το μαρτυρούσα».
«Ευχαριστώ!»
«Δεν έχει πάει κανείς σας εκεί;» Η Σοφί και ο Λάνγκντον έγνεψαν
αρνητικά.

«Δε με εκπλήσσει», είπε ο σερ Λι.
«Την εκκλησία κρύβουν πλέον σχεδόν εντελώς πολύ μεγαλύτερα
κτίρια. Ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος ναός εκεί.
Αλλόκοτο μέρος! Σου σηκώνεται η τρίχα στη θέα του! Η αρχιτεκτονική
του είναι παγανιστική μέχρι τον πυρήνα του».
Η κοπέλα φάνηκε να εκπλήσσεται.
«Παγανιστική;»
«Απόλυτα παγανιστική!» αναφώνησε ο Τίμπινγκ.
«Η εκκλησία είναι κυκλική. Οι Ναίτες αγνόησαν το παραδοσιακό
χριστιανικό σχήμα του σταυρού και έχτισαν μια τέλεια κυκλική εκκλησία
προς τιμήν του Ήλιου». Ύψωσε τα φρύδια του παίρνοντας μια διαβολική
έκφραση.
«Με αυτό τον τρόπο έστελναν ένα όχι και τόσο διακριτικό μήνυμα
στα παιδιά του Βατικανού. Πιο διακριτικό θα ήταν να έχτιζαν ένα
καινούριο Στόουνχετζ στο κέντρο του Λονδίνου!»
Η Σοφί κάρφωσε το βλέμμα της πάνω του.
«Και το υπόλοιπο ποίημα;»
Ο Βρετανός ξαφνικά έχασε το κέφι του.
«Δεν είμαι σίγουρος... Είναι ασαφές. Πρέπει να ερευνήσουμε
προσεκτικά καθέναν από τους δέκα τάφους. Αν είμαστε τυχεροί, σε
κάποιον απʹ αυτούς θα είναι εμφανές ότι λείπει κάποια σφαίρα».
Ο Λάνγκντον συνειδητοποίησε πόσο κοντά βρίσκονταν. Αν η
χαμένη σφαίρα αποκάλυπτε τη συνθηματική λέξη, θα κατόρθωναν να
ανοίξουν το δεύτερο κρυπτόλεξο. Δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα
μπορούσαν να βρουν στο εσωτερικό του.
Διάβασε ξανά το ποίημα. Ήταν σαν να προσπαθούσαν να βρουν τη
λύση στην ερώτηση κάποιου είδους πρωτόγονου σταυρόλεξου. Μια λέξη
με πέντε γράμματα που αναφέρεται στο Δισκοπότηρο;
Στο αεροπλάνο είχαν ήδη δοκιμάσει όλες τις προφανείς απαντήσεις
(GRAIL, GRAAL, GREAL, VENUS, MARIA, JESUS, SARAH), όμως ο
κύλινδρος δεν είχε ανοίξει. Θα φανόταν υπερβολικά προφανής μια

τέτοια απάντηση. Προφανώς υπήρχε κάποια άλλη λέξη που αναφερόταν
στον καρπό που έφερε στην κοιλιά της η Μαρία η Μαγδαληνή, το Ρόδο.
Το γεγονός ότι ένας ειδικός όπως ο Λι Τίμπινγκ δεν μπορούσε να
φανταστεί ποια λέξη ήταν αυτή σήμαινε ότι δεν είχαν να κάνουν με μια
συνηθισμένη αναφορά.
«Σερ Λι;» είπε ο Ρεμί χωρίς να στραφεί προς τα πίσω. Τους
παρακολουθούσε μέσα από τον καθρέφτη πάνω από το κατεβασμένο
διαχωριστικό.
«Είπατε ότι η οδός Φλιτ είναι κοντά στη Γέφυρα Μπλακφράιαρς;»
«Ναι, πάρε τη λεωφόρο Βικτορίας».
«Λυπάμαι, ούτε εκεί είμαι σίγουρος πώς να πάω. Συνήθως οδηγώ
μόνο μέχρι το νοσοκομείο».
Ο Τίμπινγκ σήκωσε τα μάτια του προς τα πάνω απηυδισμένος και
ύστερα κοίταξε με νόημα τον Λάνγκντον και τη Σοφί.
«Ειλικρινά σας μιλάω», γκρίνιαξε, «μερικές φορές νιώθω σαν να
έχω να κάνω με παιδί. Με συγχωρείτε ένα λεπτό! Πιείτε ένα ποτό, φάτε
κάτι...»
Τους άφησε και κρεμάστηκε άχαρα πάνω από το κατεβασμένο
διαχωριστικό για να συνεννοηθεί με τον Ρεμί.
Η κοπέλα
χαμηλόφωνα.

στράφηκε

προς

τον

Ρόμπερτ

και

του

μίλησε

«Κανείς δεν ξέρει ότι εσύ κι εγώ βρισκόμαστε στην Αγγλία».
Εκείνος συνειδητοποίησε ότι είχε δίκιο. Η αστυνομία του Κεντ θα
έλεγε στον Φασέ ότι το αεροπλάνο ήταν άδειο και ο αστυνόμος θα ήταν
υποχρεωμένος να υποθέσει ότι βρίσκονταν ακόμα στη Γαλλία. Είμαστε
αόρατοι. Το κόλπο του Λι τους είχε εξασφαλίσει πολύτιμο χρόνο.
«Ο Φασέ δεν πρόκειται να τα παρατήσει τόσο εύκολα», είπε η Σοφί.
«Ήδη έχει ποντάρει πολλά σε αυτή τη σύλληψη».
Ο Λάνγκντον προσπαθούσε να μη σκέφτεται τον Φασέ. Η νεαρή
πράκτορας είχε υποσχεθεί να κάνει ό,τι μπορούσε για να τον αθωώσει
από κάθε κατηγορία μόλις θα τελείωνε αυτή η περιπέτεια, όμως εκείνος
είχε αρχίσει να φοβάται ότι αυτό ίσως να μην ήταν αρκετό. Ο Φασέ

μπορεί κάλλιστα να αποτελεί μέρος της όλης συνωμοσίας. Αν και ο
Ρόμπερτ δεν μπορούσε να φανταστεί τη Δικαστική Αστυνομία
μπλεγμένη με το Άγιο Δισκοπότηρο, διαπίστωνε ότι υπήρχαν πολλές
συμπτώσεις, που δεν του επέτρεπαν να αποκλείσει το ενδεχόμενο ο
αστυνόμος να ήταν συνεργός στο έγκλημα. Ο Φασέ είναι τρομερά
θρήσκος και δείχνει αποφασισμένος να μου φορτώσει τέσσερις φόνους.
Από την άλλη, η Σοφί θεωρούσε εξίσου πιθανό οι αντιδράσεις του
αστυνόμου να οφείλονταν στον υπερβολικό ζήλο του να συλλάβει
κάποιον ύποπτο. Στο κάτω κάτω, τα στοιχεία σε βάρος του ίδιου ήταν
σημαντικά. Εκτός του ότι το όνομα του είχε βρεθεί γραμμένο στο δάπεδο
του Λούβρου και στο ημερολόγιο του θύματος, ο Αμερικανός φαινόταν
να έχει πει ψέματα σχετικά με το σύγγραμμα του, ενώ στη συνέχεια το
είχε σκάσει και είχε γίνει φυγάς. Με προτροπή της Νεβό.
«Ρόμπερτ, λυπάμαι που έμπλεξες τόσο άσχημα», είπε η κοπέλα,
ακουμπώντας την παλάμη της στο γόνατο του, «όμως είμαι πολύ
χαρούμενη που βρίσκεσαι εδώ».
Το σχόλιο φάνηκε να έχει περισσότερο πραγματιστική παρά
ρομαντική χροιά, όμως ο Λάνγκντον αισθάνθηκε μια απρόσμενη υποψία
έλξης ανάμεσα τους. Της χαμογέλασε κουρασμένα.
«Είμαι πολύ πιο ευχάριστος όταν έχω χορτάσει ύπνο».
Η Σοφί έμεινε σιωπηλή για αρκετή ώρα.
«Ο παππούς μου μου ζήτησε να σε εμπιστευτώ. Χαίρομαι που τον
άκουσα, έστω και αργά».
«Ο παππούς σου δε με γνώριζε καν».
«Ακόμα κι έτσι, αισθάνομαι ότι έχεις κάνει όλα όσα θα ήθελε από
σένα να κάνεις. Με βοήθησες να βρω το σφηνόλιθο, μου εξήγησες τα
πάντα για το Δισκοπότηρο και για την τελετή στο υπόγειο».
Έκανε μια παύση.
«Δεν ξέρω πώς, όμως απόψε αισθάνομαι πιο κοντά στον παππού
μου απʹ ό,τι τα τελευταία χρόνια. Ξέρω ότι αυτό θα του έδινε μεγάλη
χαρά».
Στο βάθος είχαν αρχίσει να διαγράφονται οι κορυφές των κτιρίων
του Λονδίνου μέσα από το πρωινό ψιλόβροχο. Ενώ κάποτε στον ορίζοντα

κυριαρχούσαν το Μπιγκ Μπεν και η Γέφυρα του Πύργου, τώρα τη θέση
τους είχε πάρει το Μάτι της Χιλιετίας, μια κολοσσιαία υπερσύγχρονη
ρόδα σαν αυτές που βλέπει κανείς στα λούνα παρκ. Έφτανε σε ύψος τα
εκατόν πενήντα μέτρα, προσφέροντας μια εκπληκτική θέα της πόλης. Ο
Λάνγκντον είχε δοκιμάσει να ανέβει κάποτε, όμως οι θαλαμίσκοι στους
οποίους έμπαιναν οι θεατές τού θύμισαν σφραγισμένες σαρκοφάγους, κι
έτσι προτίμησε να παραμείνει στο έδαφος και να απολαύσει τη θέα από
την απλωσιά στις όχθες του Τάμεση.
Οι σκέψεις του διακόπηκαν απότομα όταν ένιωσε ένα σφίξιμο στο
πόδι και είδε τα πράσινα μάτια της Σοφί καρφωμένα πάνω του.
Συνειδητοποίησε ότι τόση ώρα του μιλούσε.
«Εσύ τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε με τα έγγραφα του Γκράαλ,
αν τα βρούμε τελικά;» του ψιθύρισε.
«Δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ», είπε ο Ρόμπερτ.
«Ο παππούς σου άφησε το κρυπτόλεξο σʹ εσένα, κι εσύ πρέπει να
κάνεις αυτό που θα σου υπαγορέψει το ένστικτο σου, αυτό που πιστεύεις
ότι θα ήθελε ο έφορος».
«Ναι, αλλά θέλω τη γνώμη σου. Προφανώς έγραψες κάτι σε εκείνο
το σύγγραμμα σου που έκανε τον παππού μου να εμπιστευτεί την κρίση
σου. Προγραμμάτισε κατʹ ιδίαν συνάντηση μαζί σου. Αυτό ήταν κάτι που
δε συνήθιζε να κάνει...»
«Ίσως ήθελε να μου πει ότι ήμουν τελείως λάθος».
«Γιατί να μου ζητήσει να σε βρω αν δεν ενέκρινε τις απόψεις σου;
Στο χειρόγραφο σου υποστήριζες ότι τα έγγραφα πρέπει να
αποκαλυφθούν ή να παραμείνουν κρυμμένα;»
«Τίποτα από τα δυο. Δεν έπαιρνα θέση στο θέμα. Τα κείμενα μου
ασχολούνται με τα σύμβολα του ιερού θηλυκού, καταγράφοντας την
εικονογραφία που συνδέεται με τη Μεγάλη Θεά κατά τη διάρκεια της
ιστορίας. Οπωσδήποτε δεν υποστήριζα ότι ξέρω που βρίσκεται το
Δισκοπότηρο, ούτε εξέφραζα άποψη για το αν θα πρέπει να
αποκαλυφθεί ή όχι».
«Όμως έγραψες ένα βιβλίο σχετικά με το θέμα αυτό, άρα προφανώς
πιστεύεις ότι οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να γίνουν ευρύτερα
γνωστές».

«Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να συζητάμε υποθετικά
για το ενδεχόμενο ύπαρξης μιας διαφορετικής ιστορίας του Χριστού
και...»
Δεν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να πει.
«Και σε τι;»
«Και στο να παρουσιάσουμε στον κόσμο χιλιάδες αρχαία έγγραφα
ως επιστημονικές αποδείξεις του ότι η Καινή Διαθήκη είναι ένα σύνολο
από ψευδείς μαρτυρίες».
«Μα εσύ ο ίδιος μου είπες ότι η Καινή Διαθήκη στηρίζεται σε
μυθεύματα και κατασκευασμένα στοιχεία».
Ο Λάνγκντον χαμογέλασε.
«Σοφί, όλες οι θρησκείες στον κόσμο στηρίζονται σε
κατασκευασμένα στοιχεία. Αυτός είναι ο ορισμός της πίστης. Η αποδοχή
αυτού που υποθέτουμε ότι είναι πραγματικότητα αλλά δεν μπορούμε να
το αποδείξουμε. Όλες οι θρησκείες περιγράφουν το Θεό με μεταφορές,
αλληγορίες και υπερβολές, από τον καιρό των αρχαίων Αιγυπτίων μέχρι
τα σύγχρονα κατηχητικά σχολεία. Οι μεταφορές είναι ένας τρόπος για να
βοηθήσουμε το μυαλό μας να κατανοήσει το ακατανόητο. Τα
προβλήματα δημιουργούνται όταν αρχίζουμε να πιστεύουμε
κυριολεκτικά στις μεταφορές που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε».
«Άρα υποστηρίζεις ότι τα έγγραφα του Γκράαλ θα πρέπει να
μείνουν κρυμμένα για πάντα;»
«Είμαι ιστορικός, επομένως δεν μπορώ να είμαι σύμφωνος με την
καταστροφή αποδεικτικών εγγράφων. Επιπλέον, θα ήθελα πάρα πολύ
να δω τους θρησκειολόγους να έχουν στη διάθεση τους περισσότερες
πληροφορίες γύρω από την ασυνήθιστη ζωή του Ιησού Χριστού».
«Σου ζήτησα να πάρεις θέση, κι εσύ μου προσφέρεις επιχειρήματα
που στηρίζουν και τις δυο πλευρές...»
«Αυτό κάνω; Η Βίβλος αποτελεί τη βασική κατευθυντήρια γραμμή
στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτό τον πλανήτη, όπως ακριβώς
το Κοράνι, η Τορά και ο Κανόνας Παλί προσφέρουν καθοδήγηση σε
ανθρώπους που πιστεύουν σε άλλες θρησκείες. Αν εμείς οι δυο
μπορούσαμε να ανακαλύψουμε έγγραφα, αποδείξεις που να

καταρρίπτουν τις ιερές ιστορίες πάνω στις οποίες στηρίζονται ο
ισλαμισμός, ο ιουδαϊσμός, ο βουδισμός, ο παγανισμός, τι θα έπρεπε να
κάνουμε; Θα έπρεπε να πούμε στους βουδιστές ότι διαθέτουμε στοιχεία
που αποδεικνύουν πως ο Βούδας δε γεννήθηκε μέσα από ένα άνθος
λωτού; Ή πως η σύλληψη του Ιησού δεν ήταν κυριολεκτικά άμωμη;
Εκείνοι που καταλαβαίνουν πραγματικά το ουσιαστικό νόημα των
θρησκειών τους γνωρίζουν ότι οι ιστορίες αυτές είναι απλές μεταφορές».
Η Σοφί έδειχνε σκεπτική.
«Οι φίλοι μου που είναι πιστοί καθολικοί σίγουρα πιστεύουν ότι ο
Χριστός κυριολεκτικά περπάτησε πάνω στο νερό, ότι κυριολεκτικά
μετέτρεψε το νερό σε κρασί και ότι κυριολεκτικά η σύλληψη του ήταν
άμωμη».
«Αυτό ακριβώς εννοώ», σχολίασε ο Λάνγκντον.
«Η θρησκευτική αλληγορία έγινε μέρος του ιστού της
πραγματικότητας. Και η αποδοχή της ως μέρους της πραγματικότητας
βοηθάει εκατομμύρια ανθρώπους να τα βγάζουν πέρα και να γίνονται
διαρκώς καλύτεροι».
«Ναι, όμως, απʹ ό,τι φαίνεται, αυτή η πραγματικότητα είναι
κατασκευασμένη».
Ο Αμερικανός γέλασε καλόκαρδα.
«Όχι περισσότερο από την πραγματικότητα στην οποία ζει μια
μαθηματικός κρυπτογράφος που πιστεύει στο φανταστικό αριθμό i *
επειδή τη βοηθάει να σπάει κώδικες». Η κοπέλα κατσούφιασε.
«Γίνεσαι άδικος!»
Ακολούθησε σιωπή.
«Τι με είχες ρωτήσει;» είπε ο Λάνγκντον έπειτα από λίγο.
«Δε θυμάμαι...»
Της χαμογέλασε.
«Αυτό το κόλπο πιάνει πάντα».
Φανταστικός αριθμός (σε αντιδιαστολή με τους πραγματικούς αριθμούς) το
τετράγωνο του οποίου ισούται με -1. (Σ.τ.Μ.)
*
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ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ που φορούσε στον καρπό του ο
Λάνγκντον έδειχνε σχεδόν εφτά και μισή τη στιγμή που κατέβηκαν από
τη λιμουζίνα μαζί με τη Σοφί και τον Τίμπινγκ. Είχαν φτάσει στον
προορισμό τους.
Οι τρεις τους διέσχισαν ένα λαβύρινθο από κτίρια και έφτασαν σε
μια μικρή αυλή μπροστά από την Εκκλησία του Ναού.
Οι τραχιές πελεκημένες πέτρες λαμπύριζαν ξεπλυμένες από τις
σταγόνες της βροχής και τα περιστέρια γουργουριζαν κουρνιασμένα στο
πεζούλι της οροφής. Η Εκκλησία του Ναού ήταν ένα από τα παλαιότερα
κτίσματα του Λονδίνου, κατασκευασμένη εξολοκλήρου από πέτρα που
είχε έρθει από την Καέν. Επρόκειτο για ένα επιβλητικό κυκλικό
οικοδόμημα με εντυπωσιακή πρόσοψη, έναν κεντρικό πυργίσκο και έναν
πρόναο που προεξείχε από τη μια πλευρά. Θύμιζε περισσότερο
στρατιωτικό οχυρό παρά χώρο λατρείας. Ο ναός είχε καθαγιαστεί το
Φεβρουάριο του 1185 από τον Ηράκλειο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, και
είχε κατορθώσει να γλιτώσει κατά τη διάρκεια οχτώ αιώνων πολιτικών
αναταραχών, της Μεγάλης Πυρκαγιάς του Λονδίνου * και του Αʹ
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα βομβαρδιστικά της Λουφτβάφε προκάλεσαν
σοβαρές ζημιές στην εκκλησία το 1940, οι οποίες επιδιορθώθηκαν μετά το
τέλος του πολέμου, οπότε το κτίριο ανέκτησε το αρχικό του μεγαλείο.
Η απλότητα του κύκλου, σκέφτηκε ο Λάνγκντον, βλέποντας το
κτίριο για πρώτη φορά. Η αρχιτεκτονική του ήταν λιτή και απλή,
θυμίζοντας περισσότερο το Καστέλ Σαντʹ Άντζελο στη Ρώμη παρά το
μεγαλοπρεπές Πάνθεον. Η ορθογώνια προέκταση προς τα δεξιά ήταν
μια ατυχής έμπνευση, που όμως δεν αλλοίωνε το αρχικό παγανιστικό
σχήμα του κυρίως οικοδομήματος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1666 και κατέστρεψε 13.200
σπίτια και 87 εκκλησίες πριν σβήσει, τέσσερις ημέρες αργότερα. (Σ.τ.Μ.)
*

«Είναι Σάββατο πρωί και πολύ νωρίς ακόμα», είπε ο Τίμπινγκ,
κατευθυνόμενος προς την είσοδο, «οπότε υποθέτω ότι δε θα μπλέξουμε
με Λειτουργίες».
Η είσοδος της εκκλησίας ήταν μια πέτρινη εσοχή στο βάθος της
οποίας υπήρχε μια μεγάλη ξύλινη πόρτα. Στα αριστερά της πόρτας
βρισκόταν
αναρτημένος
ένας
τελείως
παράταιρος
πίνακας
ανακοινώσεων καλυμμένος από προγράμματα εκδηλώσεων και
ανακοινώσεις που ενδιέφεραν τους ενορίτες.
Ο σερ Λι συνοφρυώθηκε όταν διάβασε το ωράριο λειτουργίας της
εκκλησίας, που ήταν επίσης καρφιτσωμένο στον πίνακα.
«Δεν ανοίγουν για τους επισκέπτες πριν από τις εννιά και μισή».
Πήγε μέχρι την πόρτα και δοκίμασε να την ανοίξει, αλλά αυτή δεν
κουνήθηκε ούτε χιλιοστό. Ακούμπησε το αφτί του πάνω στο ξύλο και
αφουγκράστηκε. Έπειτα από λίγο όρθωσε και πάλι το σώμα του και πήρε
ένα πονηρό ύφος δείχνοντας τον πίνακα.
«Ρόμπερτ, αν έχεις την καλοσύνη, έλεγξε το πρόγραμμα της
εκκλησίας. Ποιος ιερέας λειτουργεί αυτή την εβδομάδα;»
Μέσα στο ναό το παπαδοπαίδι είχε σχεδόν τελειώσει το ξεσκόνισμα
των μαξιλαριών πάνω στα οποία γονάτιζαν οι πιστοί για να μεταλάβουν,
όταν άκουσε κάποιον να χτυπάει την πόρτα του ιερού. Δεν έδωσε
σημασία. Ο πάτερ Χάρβεϊ Νόουλς είχε δικά του κλειδιά, κι εξάλλου δεν
τον περίμενε τόσο νωρίς. Κάποιος ανυπόμονος τουρίστας ή κανένας
άπορος πρέπει να χτυπούσε.
Το παπαδοπαίδι συνέχισε το καθάρισμα με την ηλεκτρική σκούπα,
αλλά τα χτυπήματα στην πόρτα επέμειναν. Ανάγνωση δεν ξέρετε; Το
πρόγραμμα έγραφε ξεκάθαρα ότι η εκκλησία δεν άνοιγε πριν από τις
εννέα και μισή τα Σάββατα.
Το παπαδοπαίδι συνέχισε τις δουλειές του.
Ξαφνικά τα χτυπήματα δυνάμωσαν, σαν να βροντούσε κάποιος την
πόρτα με μεταλλικό ραβδί ή κάτι παρόμοιο. Ο νεαρός έκλεισε την
ηλεκτρική σκούπα και θυμωμένος προχώρησε προς τα εκεί. Τράβηξε τους
σύρτες και άνοιξε απότομα. Μπροστά του στέκονταν τρία άτομα.
Τουρίστες, σκέφτηκε.

«Ανοίγουμε στις εννέα και μισή». Ένας βαρύς άντρας, προφανώς ο
επικεφαλής της μικρής ομάδας, προχώρησε προς το μέρος του
στηριγμένος σε κάτι μεταλλικές πατερίτσες.
«Είμαι ο σερ Λι Τίμπινγκ», είπε με σαξονική προφορά, που πρόδινε
μορφωμένο αριστοκράτη Βρετανό.
«Όπως είμαι βέβαιος ότι γνωρίζεις, συνοδεύω τον κύριο Κρίστοφερ
Ρεν τον Δʹ και την κυρία του».
Παραμέρισε και έδειξε το γοητευτικό ζευγάρι που στεκόταν πίσω
του. Η γυναίκα είχε απαλά χαρακτηριστικά προσώπου και πλούσια
κατακόκκινα μαλλιά. Ο άντρας ήταν ψηλός, μελαχρινός και σαν κάτι να
του θύμιζε. Το παπαδοπαίδι δεν ήξερε τι να πει. Ο σερ Κρίστοφερ Ρεν
ήταν ο πιο μεγάλος ευεργέτης της Εκκλησίας του Ναού. Χάρη στη δωρεά
του είχε καταστεί δυνατόν να επιδιορθωθούν οι ζημιές που είχε
προκαλέσει η Μεγάλη Πυρκαγιά. Βέβαια, ήταν νεκρός από τις αρχές του
δέκατου όγδοου αιώνα...
«Εεε... τιμή μου που σας γνωρίζω...»
Ο άντρας με τις πατερίτσες συνοφρυώθηκε.
«Ευτυχώς που δεν ασκείς το επάγγελμα του πωλητή, νεαρέ μου, δεν
είσαι και πολύ πειστικός. Πού είναι ο πάτερ Νόουλς;»
«Είναι Σάββατο. Θα έρθει αργότερα». Ο ανάπηρος άντρας ζάρωσε
ακόμα περισσότερο το μέτωπο του.
«Ωραίοι τρόποι! Μας διαβεβαίωσε ότι θα βρισκόταν εδώ, όμως, απʹ
ό,τι φαίνεται, θα είμαστε μόνοι μας. Τέλος πάντων, δε θα πάρει πολλή
ώρα». Το παπαδοπαίδι δεν κούνησε ρούπι από την πόρτα.
«Συγνώμη, τι πράγμα δε θα πάρει πολλή ώρα;»
Το ύφος του επισκέπτη άλλαξε και έγειρε προς το μέρος του
ψιθυρίζοντας, σαν να προσπαθούσε να μη φέρει την ομήγυρη σε δύσκολη
θέση.
«Νεαρέ, προφανώς είσαι καινούριος εδώ. Κάθε χρόνο οι απόγονοι
του σερ Κρίστοφερ Ρεν φέρνουν μια πρέζα από την τέφρα του γέρου και
τη σκορπίζουν στο ιερό του ναού. Αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία,
την οποία δήλωνε ξεκάθαρα στη διαθήκη του. Κανείς δε χαίρεται
ιδιαίτερα με αυτή την κατάσταση, αλλά τι να γίνει;»

Το παπαδοπαίδι έκανε διάφορα θελήματα στην εκκλησία για πάνω
από δύο χρόνια και πρώτη φορά άκουγε τέτοιο πράγμα.
«Θα ήταν καλύτερα αν περιμένατε μέχρι τις εννέα και μισή. Η
εκκλησία δεν έχει ανοίξει ακόμα και δεν έχω τελειώσει με την ηλεκτρική
σκούπα».
Ο άντρας με τις πατερίτσες τον αγριοκοίταξε.
«Νεαρέ, ο μόνος λόγος για τον οποίο υπάρχει σήμερα το κτίριο για
να το σκουπίζεις είναι αυτό που βρίσκεται στην τσέπη αυτής της
γυναίκας».
«Συγνώμη;»
«Κυρία Ρεν», είπε ο άντρας με τις πατερίτσες, «θα είχατε την
καλοσύνη να δείξετε σε αυτό τον αναιδή νεαρό την τεφροδόχο;»
Η κοκκινομάλλα κυρία δεν αντέδρασε αμέσως, αλλά ύστερα από
κάποια ώρα, σαν να είχε ξυπνήσει από όνειρο, έβαλε το χέρι στην τσέπη
του πουλόβερ της και έβγαλε ένα μικρό κύλινδρο τυλιγμένο με κάποιο
προστατευτικό υλικό.
«Ορίστε, βλέπεις;» του είπε απότομα ο άντρας με τις πατερίτσες.
«Και τώρα ή θα μας αφήσεις να εκπληρώσουμε την τελευταία επιθυμία
του σερ Κρίστοφερ Ρεν και να σκορπίσουμε την τέφρα του στο ιερό ή θα
ενημερώσω τον πάτερ Νόουλς για τη συμπεριφορά που
αντιμετωπίσαμε».
Το παπαδοπαίδι δίστασε, γνωρίζοντας καλά ότι ο πάτερ Νόουλς
τηρούσε αυστηρά τις παραδόσεις της εκκλησίας και, πράγμα πολύ πιο
σημαντικό, εκνευριζόταν αφάνταστα όταν ακουγόταν το παραμικρό
αρνητικό σχόλιο για αυτό τον ιστορικό ιερό χώρο. Ίσως ο ιερέας απλώς
να είχε ξεχάσει ότι αυτό το πρωί επρόκειτο να έρθουν οι συγγενείς του
ευεργέτη της εκκλησίας. Αν ήταν έτσι, θα ήταν πολύ χειρότερα αν τους
έδιωχνε παρά αν τους άφηνε να περάσουν. Στο κατω κάτω, είπαν ότι δε
θα πάρει πολλή ώρα. Τι ζημιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν; Τη στιγμή
που το παπαδοπαίδι παραμέρισε για να αφήσει τους τρεις επισκέπτες να
περάσουν θα έπαιρνε όρκο ότι ο κύριος και η κυρία Ρεν είχαν το ίδιο
εμβρόντητο ύφος που είχε και το ίδιο. Χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι
ακριβώς συνέβαινε, αποφάσισε να επιστρέψει στις δουλειές του, αλλά να
τους παρακολουθεί με την άκρη του ματιού του.

Ο Λάνγκντον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα χαμόγελο τη στιγμή
που οι τρεις τους προχώρησαν στο εσωτερικό της εκκλησίας.
«Αχ», ψιθύρισε, «είσαι απίστευτος ψεύτης».
Τα μάτια του Τίμπινγκ έλαμψαν.
«Μέλος της θεατρικής ομάδας στην Οξφόρδη. Ακόμα θυμούνται
την ερμηνεία μου στο ρόλο του Ιουλίου Καίσαρα. Είμαι βέβαιος ότι κανείς
δεν έχει αποδώσει πειστικότερα την πρώτη σκηνή της τρίτης πράξης».
Ο Αμερικανός καθηγητής γύρισε και τον κοίταξε.
«Νόμιζα ότι ο Καίσαρας ήταν νεκρός σε εκείνη τη σκηνή».
Ο Βρετανός ευγενής χαμογέλασε πονηρά.
«Ναι, αλλά η τήβεννος μου σκίστηκε όταν έπεσα, κι έτσι
αναγκάστηκα να μείνω ξαπλωμένος στη σκηνή για μισή ώρα με το πουλί
μου κρεμασμένο απέξω. Παρʹ όλα αυτά, δεν κουνήθηκα ούτε χιλιοστό.
Ειλικρινά, ήμουν έξοχος!»
Ο Λάνγκντον με το ζόρι συγκρατήθηκε να μην ξεσπάσει σε γέλια.
Κρίμα που έχασα τέτοια παράσταση. Καθώς η παρέα διέσχιζε τον
ορθογώνιο πρόναο πλησιάζοντας προς την καμάρα που οδηγούσε στην
κυρίως εκκλησία, ο Ρόμπερτ χάζευε τριγύρω του, εντυπωσιασμένος από
την αυστηρή λιτότητα του κτιρίου. Παρότι η Αγία Τράπεζα θύμιζε τα
κλασικά καθολικά παρεκκλήσια, ήταν εντελώς απέριττη και ψυχρή,
χωρίς κανένα από τα παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία.
«Όχι και πολύ ευχάριστο το περιβάλλον», ψιθύρισε.
Ο Τίμπινγκ γέλασε σιγανά.
«Εκκλησία της Αγγλίας, φίλε μου. Οι αγγλικανοί σερβίρονται τη
θρησκεία τους σκέτη. Δε θέλουν να το ζαχαρώνουν το χάπι».
Η Σοφί έγνεψε προς την κατεύθυνση της πελώριας καμάρας πίσω
από την οποία εκτεινόταν το κυκλικό τμήμα της εκκλησίας.
«Μοιάζει με φρούριο αυτό εκεί μέσα», ψιθύρισε.
Ο Λάνγκντον κατένευσε. Ακόμα και ιδωμένοι από εκείνο το σημείο,
οι τοίχοι έμοιαζαν ασυνήθιστα ογκώδεις.

«Οι Ναίτες ιππότες ήταν πολεμιστές», τους υπενθύμισε ο Τίμπινγκ,
με τον ήχο από τις αλουμινένιες πατερίτσες του να αντηχεί στον
τεράστιο χώρο.
«Ήταν μια θρησκευτικο‐στρατιωτική οργάνωση.
Οι εκκλησίες τους ήταν τα οχυρά και ταυτόχρονα οι τράπεζες τους».
«Τράπεζες;» ρώτησε η Σοφί γυρνώντας προς το μέρος του.
«Μα και βέβαια! Στους Ναίτες οφείλουμε τη σύλληψη της
σύγχρονης τράπεζας. Για τους Ευρωπαίους ευγενείς το να ταξιδεύουν
φορτωμένοι με χρυσάφι ήταν κάτι επικίνδυνο, κι έτσι οι Ναίτες τους
επέτρεπαν να το καταθέτουν στην κοντινότερη εκκλησία τους και να το
παίρνουν από οποιονδήποτε άλλο ναό τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το
μόνο που χρειαζόταν ήταν τα κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν
την ταυτότητα τους».
Τους έκλεισε το μάτι.
«Και μια μικρή προμήθεια... Οι εκκλησίες των Ναϊτών ήταν οι
πρώτες μηχανές ανάληψης χρημάτων».
Ο Τίμπινγκ τους έδειξε ένα βιτρό. Ο ήλιος που ανέτελλε έστελνε τις
ακτίνες του μέσα από το χρωματιστό γυαλί που απεικόνιζε ένα
λευκοντυμένο ιππότη πάνω σε ένα ρόδινο άλογο.
«Ο Αλάνους Μαρσέλ», τους είπε, «Διδάσκαλος του Ναού στις αρχές
του δέκατου τρίτου αιώνα. Ο ίδιος και οι διάδοχοι του κατείχαν το αξίωμα
του πρώτου βαρόνου του βασιλείου».
Ο Λάνγκντον αιφνιδιάστηκε.
«Του πρώτου βαρόνου του βασιλείου;»
Ο σερ Λι έγνεψε καταφατικά.
«Ο Διδάσκαλος του Ναού, ισχυρίζονται ορισμένοι, στην
πραγματικότητα ασκούσε μεγαλύτερη επιρροή και από τον ίδιο το
βασιλιά».
Φτάνοντας στο κατώφλι της κυκλικής αίθουσας, έριξε μια ματιά
στο παπαδοπαίδι, που συνέχιζε το σκούπισμα στο βάθος.
«Ξέρετε», ψιθύρισε στη Σοφί, «το Άγιο Δισκοπότηρο λέγεται ότι
παρέμεινε για ένα βράδυ σε αυτή εδώ την εκκλησία, κατά τη μεταφορά

του σε κάποια καινούρια κρυψώνα από τους Ναίτες. Φαντάζεστε τα
τέσσερα κιβώτια με τα έγγραφα του Γκράαλ να βρίσκονται εδώ, μαζί με
τη σαρκοφάγο της Μαρίας της Μαγδαληνής; Μόνο που το σκέφτομαι
ανατριχιάζω...»
Ο Λάγνκντον ένιωσε κι εκείνος να ανατριχιάζει τη στιγμή που
πέρασαν μέσα στην κυκλική αίθουσα. Ακολούθησε με το βλέμμα του την
καμπύλη που σχημάτιζαν οι άχρωμες λευκές πέτρες στην περίμετρο του
χώρου, παρατηρώντας ταυτόχρονα τα γλυπτά που απεικόνιζαν τελώνια,
δαίμονες, τέρατα και ανθρώπινα πρόσωπα συσπασμένα από την αγωνία,
τοποθετημένα σε επάλληλες εσοχές με τρόπο ώστε όλα να κοιτάζουν
προς το εσωτερικό. Κάτω από τα γλυπτά ένα ενιαίο πέτρινο κυκλικό
στασίδι έζωνε ολόκληρο το χώρο.
«Κυκλικό θέατρο», ψιθύρισε ο Ρόμπερτ.
Ο Τίμπινγκ σήκωσε την πατερίτσα του δείχνοντας πρώτα προς τα
αριστερά και ύστερα προς τα δεξιά στο βάθος της αίθουσας.
Ο Αμερικανός τους είχε ήδη δει. Δέκα πέτρινοι ιππότες. Πέντε στα
αριστερά, πέντε στα δεξιά. Ξαπλωμένες ανάσκελα πάνω στο πάτωμα, οι
σκαλισμένες μορφές είχαν φυσικό μέγεθος και έμοιαζαν να
αναπαύονται ήσυχα.
Οι ιππότες απεικονίζονταν φορώντας πλήρη πανοπλία, κρατώντας
ασπίδες και σπαθιά. Έμοιαζαν τόσο αληθινοί, ώστε προς στιγμήν ο
Λάνγκντον είχε τη φριχτή αίσθηση ότι κάποιος είχε μπει κρυφά στην
εκκλησία και τους είχε καλύψει με γύψο την ώρα που κοιμούνταν. Η
φθορά του χρόνου ήταν φανερή σε όλες τις φιγούρες, όμως δεν είχε
καταφέρει να απαλείψει τις διαφορές τους. Κάθε φιγούρα ήταν
ξεχωριστή, μοναδική. Διαφορετικές πανοπλίες, αλλιώτικες στάσεις
ποδιών και χεριών, διαφορετικά χαρακτηριστικά προσώπου και
εμβλήματα πάνω στις ασπίδες.
In London lies a knight a Pope interred.
Στο Λονδίνο κείται ιππότης από Πάπα θαμμένος.
Ο Αμερικανός ένιωθε να πόδια του να τρέμουν καθώς προχωρούσε
στο εσωτερικό. Αυτό πρέπει να ήταν το μέρος που έψαχναν.
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ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΓΕΜΑΤΟ σκουπίδια, πολύ κοντά στην
Εκκλησία του Ναού, ο Ρεμί Λεγκαλουντέκ παρκάρισε την Jaguar πίσω
από μια σειρά τεράστιων κάδων απορριμμάτων. Έσβησε τη μηχανή και
κοίταξε τριγύρω. Ερημιά. Βγήκε από το αυτοκίνητο, περπάτησε μέχρι το
πίσω μέρος και μπήκε στην καμπίνα των επιβατών, εκεί όπου βρισκόταν
ο μοναχός.
Νιώθοντας την παρουσία του Ρεμί, ο αλμπίνος φάνηκε να
συνέρχεται από την έκσταση στην οποία είχε βυθιστεί. Τα κόκκινα μάτια
του φανέρωναν περισσότερο περιέργεια παρά φόβο.
Ο μπάτλερ είχε εντυπωσιαστεί από την ψυχραιμία του δεμένου
χειροπόδαρα άντρα και από την καρτερικότητα με την οποία υπέμεινε
την ακινησία του κορμιού τόση ώρα. Στην αρχή, όταν είχε συνέλθει μέσα
στο τζιπ, είχε προσπαθήσει να απελευθερωθεί, όμως στη συνέχεια ο
μοναχός φάνηκε να αποδέχεται την κατάσταση και να αφήνει τη μοίρα
του στα χέρια μιας ανώτερης δύναμης.
Ο Ρεμί χαλάρωσε το παπιγιόν του και ξεκούμπωσε τον ψηλό
κολλαριστό γιακά του με τα ανασηκωμένα άκρα, νιώθοντας ότι
μπορούσε επιτέλους να αναπνεύσει για πρώτη φορά εδώ και πολλά
χρόνια. Πήγε στο μπαρ της λιμουζίνας και έβαλε μια βότκα Smirnoff. Την
ήπιε μονοκοπανιά και έβαλε και δεύτερη. Συντομα θα είμαι πλούσιος.
Έψαξε στο έπιπλο και βρήκε ένα επαγγελματικό ανοιχτήρι
κρασιού. Ελευθέρωσε την κοφτερή λεπίδα η οποία συνήθως
χρησιμοποιούνταν για να κόβουν το αλουμινένιο πλέγμα που κάλυπτε
τους φελλούς στα μπουκάλια με το εκλεκτό κρασί. Εκείνο το πρωί
ωστόσο το εργαλείο θα εξυπηρετούσε έναν πολύ πιο δραματικό σκοπό.
Ο μπάτλερ γύρισε και κοίταξε τον Σίλα κρατώντας ψηλά την
αστραφτερή λεπίδα. Ο φόβος έκανε την εμφάνιση του στα κόκκινα μάτια
του μοναχού.
Ο Ρεμί χαμογέλασε και κινήθηκε προς το εσωτερικό της λιμουζίνας.

Ο αλμπίνος τινάχτηκε, προσπαθώντας να απελευθερωθεί από τα
δεσμά του.
«Μην αντιστέκεσαι», ψιθύρισε ο υπηρέτης του Τίμπινγκ υψώνοντας
τη λεπίδα.
Ο Σίλας δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Θεός τον είχε
εγκαταλείψει. Ακόμα και το σωματικό πόνο έπειτα από τόσες ώρες
ακινησίας εκείνος τον είχε μετατρέψει σε πνευματική εμπειρία,
χρησιμοποιώντας το μούδιασμα των μυών του και το δυσάρεστο
μυρμήγκιασμα στα άκρα του που δεν αιματώνονταν φυσιολογικά ως
υπενθύμιση του αφόρητου πόνου που υπέμεινε ο Χριστός για χάρη των
ανθρώπων.
Ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμουν για τη λύτρωση. Τώρα, καθώς η
λεπίδα κατευθυνόταν προς τα πάνω του, ο Σίλας έκλεισε τα μάτια του.
Ένας οξύς πόνος διαπέρασε τις ωμοπλάτες του. Ούρλιαξε, μην
μπορώντας να πιστέψει ότι θα πέθαινε εκεί, στο πίσω μέρος αυτής της
λιμουζίνας, ανήμπορος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επιτελούσα το
έργο του Θεού. Ο Δάσκαλος είπε ότι θα με προστάτευε.
Ο αλμπίνος ένιωσε ένα κύμα ζεστασιάς να απλώνεται σε ολόκληρη
την πλάτη και στους ώμους του και φαντάστηκε το αίμα του να ρέει
πάνω στη σάρκα του. Ένας δεύτερος οξύς πόνος διαπέρασε τους μηρούς
του και μονομιάς τον κυρίεψε εκείνη η γνώριμη αίσθηση
αποπροσανατολισμού, ο φυσικός μηχανισμός άμυνας του σώματος
απέναντι στον πόνο. Καθώς αυτό το περίεργο κύμα ζεστασιάς κατέκλυζε
τώρα ολόκληρο το κορμί του, ο Σίλας σφάλισε ακόμα πιο σφιχτά τα
μάτια του, αποφασισμένος η τελευταία εικόνα της ζωής του να μην είναι
το πρόσωπο του δολοφόνου του. Έφερε στο μυαλό του το όραμα του
επισκόπου Αρινθαρόζα όταν ήταν νεότερος, να στέκεται μπροστά σε μια
μικρή εκκλησία στην Ισπανία, την εκκλησία που εκείνος και ο αλμπίνος
είχαν χτίσει με τα ίδια τους τα χέρια. Το ξεκίνημα της ζωής μου. Τώρα
ένιωθε ολόκληρο το σώμα του να φλέγεται.
«Πιες αυτό», ψιθύρισε ο άντρας με τη λιβρέα με προφορά γαλλική,
«θα βοηθήσει την κυκλοφορία του αίματος». Έκπληκτος, ο Σίλας
άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Από πάνω του στεκόταν μια θολή
φιγούρα προσφέροντας του ένα ποτήρι με κάποιο υγρό. Ένας σωρός από

κομματιασμένη αυτοκόλλητη ταινία είχε σχηματιστεί στο πάτωμα δίπλα
στη λεπίδα. Αίμα δεν υπήρχε πουθενά.
«Πιες αυτό», επανέλαβε ο άντρας.
«Ο πόνος που νιώθεις είναι το αίμα που κυλάει ξανά ελεύθερα στο
σώμα σου».
Το φλεγόμενο κύμα είχε αρχίσει να υποχωρεί τώρα. Αντί γιʹ αυτό
αισθανόταν πλέον μερικά σχεδόν ανεπαίσθητα τσιμπήματα. Η βότκα
είχε απαίσια γεύση, όμως την ήπιε με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Η
μοίρα του είχε επιφυλάξει μια γερή δόση κακοτυχίας απόψε, όμως ο Θεός
τον είχε βγάλει από το αδιέξοδο με μια θαυμαστή κίνηση. Ο Θεός δε με
εγκατέλειψε.
Ο αλμπίνος ήξερε πώς θα ονόμαζε αυτή την εξέλιξη ο επίσκοπος
Αρινθαρόζα. Θεϊκή παρέμβαση.
«Ήθελα να σε ελευθερώσω νωρίτερα», απολογήθηκε ο υπηρέτης,
«όμως ήταν αδύνατον. Με την αστυνομία να καταφτάνει στο Σατό Βιγέτ
και υστέρα στο αεροδρόμιο του Μπίγκιν Χιλ, δεν είχα άλλη ευκαιρία.
Καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι, Σίλα;»
Εκείνος μαζεύτηκε, αιφνιδιασμένος.
«Ξέρεις το όνομα μου;»
Ο υπηρέτης χαμογέλασε.
Ο μοναχός ανασηκώθηκε, τρίβοντας τους μουδιασμένους μυς του.
Ένας χείμαρρος συναισθημάτων τον πλημμύριζε: δυσπιστία ανάμεικτη
με ευγνωμοσύνη, σύγχυση...
«Είσαι... ο Δάσκαλος;»
Ο Ρεμί έγνεψε αρνητικά, ξεσπώντας σε γέλια στο άκουσμα της
ερώτησης.
«Μακάρι να είχα τέτοια δύναμη! Όχι, δεν είμαι ο Δάσκαλος. Όπως
κι εσύ, απλώς τον υπηρετώ. Όμως ο Δάσκαλος μιλάει με εκτίμηση για
σένα. Το όνομα μου είναι Ρεμί».
Ο Σίλας είχε μείνει έκπληκτος.
«Δεν καταλαβαίνω. Αν είσαι στην υπηρεσία του Δασκάλου, τότε
γιατί έφερε ο Λάνγκντον το σφηνόλιθο στο σπίτι σου;»

«Δεν είναι το δικό μου σπίτι. Είναι το σπίτι του μεγαλύτερου
μελετητή του θρύλου του Δισκοπότηρου σε ολόκληρο τον κόσμο, του σερ
Λι Τίμπινγκ».
«Μα εσύ ζεις εκεί. Οι πιθανότητες...»
Ο Ρεμί χαμογέλασε. Δε φαινόταν να έχει κανένα πρόβλημα να
χωνέψει τη φαινομενικά εξωφρενική σύμπτωση.
«Ήταν μια απόλυτα προβλέψιμη εξέλιξη.
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είχε στην κατοχή του το σφηνόλιθο και
χρειαζόταν βοήθεια. Τι πιο λογικό από το να καταφύγει στο σπίτι του Λι
Τίμπινγκ; Το ότι τυχαίνει να ζω εκεί είναι ο λόγος που με προσέγγισε ο
Δάσκαλος».
Έκανε παύση.
«Πώς νομίζεις ότι ξέρει τόσο πολλές λεπτομέρειες για το
Δισκοπότηρο;»
Τώρα εξηγούνταν όλα!
Ο Σίλας είχε μείνει κατάπληκτος.
Ο Δάσκαλος είχε στρατολογήσει έναν υπηρέτη που είχε πρόσβαση
σε όλα τα στοιχεία της έρευνας του σερ Λι Τίμπινγκ. Ιδιοφυές σχέδιο.
«Είναι πολλά που πρέπει να σου εξηγήσω», είπε ο μπάτλερ,
δίνοντας στον Σίλα το γεμάτο πιστόλι. Ύστερα άπλωσε το χέρι του πάνω
από το κατεβασμένο διαχωριστικό και πήρε ένα μικρό περίστροφο, που
άνετα χωρούσε να κρυφτεί στην παλάμη του, από το ντουλαπάκι του
αυτοκινήτου.
«Πρώτα όμως εσύ κι εγώ έχουμε να κάνουμε μια δουλειά».
Ο αστυνόμος Φασέ κατέβηκε από το αεροπλάνο που τον είχε
μεταφέρει στο Μπίγκιν Χιλ και έμεινε εμβρόντητος ακούγοντας το
γενικό επιθεωρητή της αστυνομίας του Κεντ να του διηγείται τι είχε
συμβεί στο υπόστεγο του Τίμπινγκ.
«Έψαξα προσωπικά το αεροπλάνο», επέμενε ο επιθεωρητής, «και
δεν υπήρχε κανείς μέσα».
Ο τόνος της φωνής του έγινε πικρόχολος.

«Και θα ήθελα να προσθέσω ότι, σε περίπτωση που ο σερ Λι
Τίμπινγκ υποβάλει μήνυση σε βάρος μου, θα...»
«Ανακρίνατε τον πιλότο;»
«Όχι, φυσικά. Είναι Γάλλος και δεν έχουμε δικαιοδοσία...»
«Οδηγήστε με στο αεροπλάνο».
Φτάνοντας στο υπόστεγο ο Φασέ χρειάστηκε μόλις εξήντα
δευτερόλεπτα για να εντοπίσει έναν περίεργο λεκέ από αίμα κοντά στο
σημείο όπου ήταν παρκαρισμένη η λιμουζίνα.
Ο αστυνόμος προχώρησε προς το αεροπλάνο και χτύπησε δυνατά
την άτρακτο με τη γροθιά του.
«Είμαι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης της Δικαστικής
Αστυνομίας της Γαλλίας. Ανοίξτε την πόρτα!»
Τρομοκρατημένος, ο πιλότος άνοιξε την πόρτα και κατέβασε τη
σκάλα. Ο Φασέ ανέβηκε. Τρία λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια του όπλου
του, είχε αποσπάσει μια πλήρη ομολογία, που περιλάμβανε και την
περιγραφή του αλμπίνου μοναχού. Εκτός από αυτά, έμαθε ότι ο πιλότος
είχε δει τον Λάνγκντον και τη Σοφί να βάζουν κάτι στο χρηματοκιβώτιο
του Τίμπινγκ, κάτι που έμοιαζε με ξύλινο κουτί. Αν και αρνήθηκε ότι
γνώριζε το περιεχόμενο του κουτιού, παραδέχτηκε ότι ο Αμερικανός είχε
στραμμένη την προσοχή του σε αυτό καθʹ όλη τη διάρκεια της πτήσης για
Λονδίνο.
«Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο», απαίτησε ο αστυνόμος.
Ο πιλότος έδειχνε έντρομος.
«Δεν ξέρω το συνδυασμό!»
«Πολύ κρίμα! Πάνω που ήμουν έτοιμος να σου επιτρέψω να
διατηρήσεις την άδεια σου...»
Ο πιλότος έσφιξε τις γροθιές του.
«Ξέρω κάτι παιδιά εδώ, συντηρητές του αεροδρομίου... Ίσως να
μπορέσουν να το ανοίξουν με κάποιο τρυπάνι».
«Έχεις μισή ώρα».

Ο πιλότος έπιασε αμέσως τον ασύρματο. Ο Φασέ πήγε στο πίσω
μέρος του αεροπλάνου και έβαλε ένα ποτό. Ήταν νωρίς, όμως δεν είχε
κοιμηθεί ακόμα, άρα θα μπορούσε να το θεωρήσει βραδινό ποτό.
Κάθισε σε ένα από τα αναπαυτικά καθίσματα, έκλεισε τα μάτια του
και προσπάθησε να συνδυάσει τα στοιχεία για να βγάλει κάποιο
συμπέρασμα σχετικά με το τι συνέβαινε. Η γκάφα των Βρετανών
αστυνομικών μπορεί να μου στοιχίσει ακριβά. Όλοι έψαχναν τώρα για
μια μαύρη λιμουζίνα Jaguar.
Το τηλέφωνο του άρχισε να χτυπάει. Ευχήθηκε να τον άφηναν
ήσυχο για λίγη ώρα.
«AM»
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«Θα φτάσω σε μία ώρα».
Ο Φασέ ανακάθισε.
«Νόμιζα ότι πηγαίνατε στο Παρίσι».
«Είμαι βαθύτατα ανήσυχος. Άλλαξα τα σχέδια μου».
«Δεν έπρεπε...»
«Βρήκατε τον Σίλα;»
«Όχι. Οι άνθρωποι που τον έπιασαν αιχμάλωτο κατάφεραν να
ξεφύγουν από την τοπική αστυνομία πριν φτάσω εδώ».
Ο θυμός του Αρινθαρόζα ξέσπασε κοχλάζοντας.
«Με διαβεβαιώσατε ότι θα σταματούσατε εκείνο το αεροπλάνο!»
Ο Φασέ χαμήλωσε τη φωνή του.
«Επίσκοπε, δεδομένης της κατάστασης στην οποία βρίσκεστε, θα
πρότεινα να μη θέσετε σε δοκιμασία την υπομονή μου. Θα βρω τον Σίλα
και τους υπόλοιπους το συντομότερο δυνατόν. Πότε προσγειώνεστε;»
«Ένα λεπτό!»
Ο Αρινθαρόζα κάλυψε το μικρόφωνο για μια στιγμή.
«Ο πιλότος προσπαθεί να εξασφαλίσει άδεια προσγείωσης στο
Χίθροου», είπε έπειτα από λίγο.

«Είμαι ο μοναδικός του επιβάτης, όμως η αλλαγή πορείας δεν ήταν
προγραμματισμένη».
«Πείτε του να κατευθυνθεί προς το Αεροδρόμιο Μπίγκιν Χιλ, στο
Κεντ. Θα του εξασφαλίσω εγώ άδεια. Αν δεν είμαι εδώ όταν φτάσετε, θα
έχω κανονίσει να σας περιμένει ένα αυτοκίνητο».
«Σας ευχαριστώ». «Όπως σας εξήγησα και κατά την πρώτη μας
συνομιλία, επίσκοπε, θα ήταν καλό να θυμάστε ότι δεν είστε ο μόνος που
κινδυνεύει να χάσει τα πάντα».
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You Seek The Orb that ought be on his tomb.
Ζητάς τη σφαίρα που στον τάφο θα ʹπρεπε να ʹναι βαλμένη.
Καθένας από τους ανάγλυφους ιππότες μέσα στην Εκκλησία του Ναού
ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα, με το κεφάλι του ακουμπισμένο σε ένα
ορθογώνιο πέτρινο μαξιλάρι. Η Σοφί ένιωσε ένα ρίγος. Η αναφορά του
ποιήματος σε κάποια «σφαίρα» έφερε ξανά στο μυαλό της εικόνες από
εκείνη τη νύχτα στο εξοχικό του παππού της. Ιερός Γάμος. Οι σφαίρες
στα χέρια των γυναικών. Αναρωτιόταν αν η ίδια τελετή είχε
πραγματοποιηθεί και σε αυτό το χώρο. Το κυκλικό δωμάτιο έμοιαζε να
είναι ειδικά διαμορφωμένο για μια τέτοια παγανιστική τελετουργία. Ένα
πέτρινο στασίδι έζωνε περιμετρικά το γυμνό πέτρινο δάπεδο. Κυκλικό
θέατρο, όπως το είχε ονομάσει ο Ρόμπερτ.
Φαντάστηκε αυτή την αίθουσα νύχτα, γεμάτη μασκοφόρους να
ψέλνουν υπό το φως πυρσών, παρακολουθώντας τη «Θεία Λειτουργία»
στο κέντρο του δωματίου. Έδιωξε την εικόνα αυτή από το μυαλό της και
προχώρησε μαζί με τον Λάνγκντον και τον Τίμπινγκ προς την πρώτη
πεντάδα των ιπποτών. Παρά την επιμονή του Βρετανού η έρευνά τους να
γίνει μεθοδικά, εκείνη ένιωθε ανυπόμονη και τους προσπέρασε για να
ερευνήσει πρώτη τους τάφους των πέντε ιπποτών στα αριστερά.
Παρατηρώντας προσεκτικά τα πέτρινα μνημεία, η Σοφί διαπίστωσε
τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπήρχαν. Όλοι οι ιππότες ήταν

ξαπλωμένοι ανάσκελα, όμως οι τρεις είχαν τα πόδια τους απλωμένα
ευθεία μπροστά και ενωμένα μεταξύ τους, ενώ οι άλλοι δυο τα είχαν
σταυρωμένα. Αυτή η περίεργη λεπτομέρεια δε φαινόταν να έχει σχέση με
τη χαμένη σφαίρα. Κοιτάζοντας τα ρούχα τους, παρατήρησε ότι οι δύο
ιππότες φορούσαν μανδύες πάνω από τις πανοπλίες τους, ενώ οι άλλοι
τρεις φορούσαν χιτώνες που έφταναν μέχρι τους αστραγάλους. Όμως και
πάλι αυτό φαινόταν παντελώς άσχετο με το αντικείμενο της έρευνάς
τους. Έστρεψε την προσοχή της στην τελευταία ορατή διαφορά: στη θέση
των χεριών τους. Δύο ιππότες είχαν τα δάχτυλα τους σφιγμένα γύρω από
τη λαβή του ξίφους τους, δύο προσεύχονταν και ένας είχε τα χέρια του
στο πλάι. Αφού παρατήρησε και αυτή τη λεπτομέρεια για αρκετή ώρα, η
Σοφί τελικά ανασήκωσε τους ώμους. Δεν έβλεπε το παραμικρό ίχνος που
να προδίνει ότι κάποια σφαίρα έλειπε από κάποιον τάφο. Νιώθοντας το
κρυπτόλεξο να βαραίνει στην τσέπη του πουλόβερ της, γύρισε και
κοίταξε τον Λάνγκντον και τον Τίμπινγκ.
Οι άντρες προχωρούσαν πολύ αργά. Μόλις είχαν φτάσει στον τρίτο
ιππότη και, απʹ ό,τι έβλεπε, δεν είχαν καλύτερη τύχη. Καθώς δεν είχε
καμία διάθεση να περιμένει, απομακρύνθηκε κινούμενη προς τη δεύτερη
ομάδα των ιπποτών. Την ώρα που διέσχιζε τον ανοιχτό χώρο απήγγειλε
από μέσα της το ποίημα που είχε διαβάσει τόσο πολλές φορές, ώστε το
είχε μάθει απέξω.
In London lies a knight a Pope interred.
His labor's fruit a Holy wrath incurred.
You seek the orb that ought be on his tomb.
It speaks of Rosy flesh and seeded womb.
Φτάνοντας στη δεύτερη ομάδα των ιπποτών, η Σοφί διαπίστωσε ότι
ήταν παρόμοια με την πρώτη. Όλοι τους είχαν διαφορετικές στάσεις,
φορούσαν πανοπλίες και κρατούσαν σπαθιά. Όλοι εκτός από τον ιππότη
του δέκατου και τελευταίου τάφου.
Πήγε γρήγορα προς το μέρος του και μελέτησε προσεκτικότερα το
ανάγλυφο. Ούτε μαξιλάρι ούτε πανοπλία ούτε σπαθί.
«Ρόμπερτ! Λι!» φώναξε, με τη φωνή της να αντηχεί στην άδεια
αίθουσα.
«Κάτι λείπει εδώ πέρα».

Και οι δύο άντρες στράφηκαν και αμέσως άρχισαν να διασχίζουν το
δωμάτιο, κατευθυνόμενοι προς το σημείο όπου βρισκόταν η κοπέλα.
«Μια σφαίρα;» φώναξε ενθουσιασμένος ο Τίμπινγκ. Όπως
προχωρούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στηριγμένος στις πατερίτσες,
έκανε έναν ήχο σαν να χόρευε κλακέτες.
«Μας λείπει μια σφαίρα;»
«Όχι ακριβώς», είπε η Σοφί, κοιτάζοντας απορημένη το δέκατο
τάφο.
«Μας λείπει ένας ολόκληρος ιππότης».
Φτάνοντας δίπλα της, οι δύο άντρες κοίταξαν με την ίδια απορία το
δέκατο τάφο. Αντί να βρεθούν μπροστά σε έναν ξαπλωμένο ιππότη,
αντίκρισαν μια απλή σφραγισμένη πέτρινη σαρκοφάγο σε σχήμα
τραπεζοειδές, που σήμαινε ότι ήταν στενότερη στα πόδια και φαρδύτερη
στην κορυφή, με ένα οξυκόρυφο κάλυμμα.
«Γιατί δεν απεικονίζεται αυτός ο ιππότης;» ρώτησε ο Λάνγκντον.
«Εντυπωσιακό!» έκανε ο Τίμπινγκ, χαϊδεύοντας το πιγούνι του.
«Την είχα ξεχάσει αυτή τη λεπτομέρεια. Έχουν περάσει χρόνια από
την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ».
«Αυτό το μνήμα», είπε η Σοφί, «μοιάζει να σκαλίστηκε την ίδια
περίοδο και από τον ίδιο γλυπτή που έφτιαξε και τους υπόλοιπους εννέα
τάφους... Γιατί αυτός ο ιππότης να βρίσκεται μέσα στη σαρκοφάγο αντί
να απεικονίζεται πάνω στον τάφο του;»
Ο Βρετανός δε γνώριζε την απάντηση.
«Ένα από τα πολλά μυστήρια αυτής της εκκλησίας... Απʹ ό,τι ξέρω,
κανείς δεν έχει καταφέρει να δώσει κάποια εξήγηση».
«Συγνώμη;»
είπε
προβληματισμένο ύφος.
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«Δε θέλω να φανώ αγενής, όμως μου είπατε ότι Θέλατε να
σκορπίσετε στάχτες, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι χαζεύετε τα
αξιοθέατα».
Ο Τίμπινγκ αγριοκοίταξε το αγόρι και στράφηκε προς τον
Λάνγκντον.

«Κύριε Ρεν, προφανώς η φιλανθρωπία της οικογένειας σας δε σας
εξασφαλίζει τον ίδιο χρόνο όπως παλιά, επομένως θα ήταν καλύτερα να
ρίξουμε τις στάχτες και να τελειώνουμε».
Στη συνέχεια γύρισε προς τη Σοφί.
«Κυρία Ρεν;»
Η κοπέλα ήταν καλύτερα προετοιμασμένη για το ρόλο της αυτή τη
φορά. Έβγαλε από την τσέπη της το κρυπτόλεξο που ήταν τυλιγμένο
στην περγαμηνή.
«Λοιπόν», είπε απότομα ο Βρετανός στο αγόρι, «μήπως θα
μπορούσες να μας αφήσεις μόνους αυτή την ιερή στιγμή;»
Το παπαδοπαίδι δεν το κούνησε ρούπι. Κοίταζε προσεκτικά τον
Λάνγκντον.
«Το πρόσωπο σας κάτι μου θυμίζει».
Ο Τίμπινγκ ξεφύσηξε απηυδισμένος.
«Μήπως επειδή ο κύριος Ρεν έρχεται εδώ κάθε χρόνο;» Ίσως, πάλι,
σκέφτηκε η Σοφί, να του θυμίζει κάτι επειδή είδε τον Λάνγκντον στην
τηλεόραση με την υπόθεση του κονκλαβίου πέρυσι στο Βατικανό.
«Πρώτη φορά συναντώ τον κύριο Ρεν», είπε το αγόρι με πεποίθηση.
«Κάνεις λάθος», τον διόρθωσε καλοσυνάτα ο Αμερικανός.
«Νομίζω ότι διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας πέρυσι. Ο πάτερ
Νόουλς παρέλειψε να μας συστήσει επίσημα, όμως σε αναγνώρισα την
ώρα που μπαίναμε. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ενοχλούμε, όμως θα
θέλαμε να μας αφήσεις για λίγο μόνους. Ταξίδεψα από πολύ μακριά για
να σκορπίσω τις στάχτες του προγόνου μου ανάμεσα σε αυτούς τους
τάφους».
Ο Ρόμπερτ είχε αρχίσει να συναγωνίζεται τον σερ Λι σε
πειστικότητα. Το αγόρι, αντί να συγκινηθεί, έγινε ακόμα πιο δύσπιστο.
«Αυτοί δεν είναι τάφοι».
«Συγνώμη;» είπε ο Λάνγκντον.
«Φυσικά και είναι τάφοι!» είπε με σιγουριά ο Τίμπινγκ.
«Τι είναι αυτά που λες;»

Το παπαδοπαίδι κούνησε το κεφάλι του αρνητικά.
«Οι τάφοι περιέχουν πτώματα. Αυτά είναι κενοτάφια. Πέτρινα
μνημεία ιπποτών που έζησαν παλιά. Δεν υπάρχουν λείψανα κάτω από
αυτές τις φιγούρες».
«Μα... αυτή εδώ είναι μια κρύπτη!» είπε ο Βρετανός μελετητής.
«Τέτοιες ανοησίες γράφουν μόνο κάτι ξεπερασμένα ιστορικά
βιβλία. Παλιά πίστευαν ότι αυτή ήταν μια κρύπτη, όμως με την
αναστήλωση της εκκλησίας το 1950 αποδείχτηκε ότι δεν ίσχυε κάτι
τέτοιο».
Στράφηκε προς τον Λάνγκντον.
«Και φαντάζομαι ότι ο κύριος Ρεν θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό,
δεδομένου ότι η οικογένεια του ήταν αυτή που έκανε την ανακάλυψη».
Έπεσε μια αμήχανη σιωπή. Ο ήχος μιας πόρτας που έκλεινε στον
πρόναο της εκκλησίας έσπασε τη σιγή.
«Πρέπει να ήρθε ο πάτερ Νόουλς», είπε ο Τίμπινγκ.
«Δεν πας να δεις;»
Το παπαδοπαίδι δεν ήταν σίγουρο αν έπρεπε, τελικά όμως πήγε να
ελέγξει ποιος είχε έρθει, αφήνοντας τον Λάνγκντον, τη Σοφί και τον
Τίμπινγκ να ανταλλάσσουν δυσοίωνα βλέμματα.
«Λι», ψιθύρισε ο Ρόμπερτ, «δεν υπάρχουν λείψανα; Τι είναι αυτά
που λέει το παιδί;»
Ο Βρετανός ήταν φανερά συγχυσμένος.
«Δεν ξέρω. Εγώ πάντοτε νόμιζα... Δεν μπορεί, αυτό πρέπει να είναι
το μέρος. Φαντάζομαι ότι το αγόρι λέει ό,τι του κατέβει. Δεν είναι λογικά
αυτά τα πράγματα!»
«Μπορώ να δω το ποίημα ξανά;» είπε ο Λάνγκντον.
Η Σοφί έβγαλε το κρυπτόλεξο από την τσέπη της και του το έδωσε
προσεκτικά. Εκείνος ξετύλιξε την περγαμηνή, κρατώντας τον κύλινδρο
στο χέρι ενώ μελετούσε τους στίχους.
«Ναι, το ποίημα αναφέρεται ξεκάθαρα σε τάφο, όχι σε κενοτάφιο».
«Μήπως υπάρχει λάθος στο ποίημα;» ρώτησε ο Τίμπινγκ.

«Μήπως ο Ζακ Σονιέρ έκανε το ίδιο σφάλμα που έκανα κι εγώ;»
Ο Αμερικανός καθηγητής το σκέφτηκε για λίγο, όμως τελικά
έγνεψε αρνητικά.
«Λι, το είπες και μόνος σου... Αυτή η εκκλησία χτίστηκε από τους
Ναίτες, το στρατιωτικό σκέλος του Κοινού της Σιών. Κάτι μου λέει ότι ο
Μέγας Μάγιστρος θα ήξερε πολύ καλά αν υπάρχουν ιππότες θαμμένοι
εδώ».
Ο Βρετανός ευγενής φαινόταν έτοιμος να σκάσει.
«Μα αυτό το μέρος είναι τέλειο!»
Στράφηκε ξανά προς τους ιππότες.
«Κάποια λεπτομέρεια μας διαφεύγει!»
Φτάνοντας στον πρόναο το παπαδοπαίδι διαπίστωσε έκπληκτο ότι
δεν υπήρχε κανείς εκεί.
«Πάτερ Νόουλς;» Σίγουρα άκουσα την πόρτα, σκέφτηκε,
προχωρώντας μέχρι ένα σημείο από όπου μπορούσε να δει την είσοδο.
Ένας λεπτός άντρας ντυμένος με κάτι που έμοιαζε με φράκο στεκόταν
στο κατώφλι ξύνοντας το κεφάλι του. Μάλλον είχε βρεθεί κατά λάθος
στην εκκλησία. Το παπαδοπαίδι ξεφύσηξε εκνευρισμένο με τον εαυτό
του, συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει να κλειδώσει ξανά την πόρτα
όταν είχε αφήσει τους άλλους τρεις να περάσουν. Τώρα κάποιος βλάκας
είχε έρθει ζητώντας, αν έκρινε από τα ρούχα του, οδηγίες για να βρει την
εκκλησία όπου γινόταν ο γάμος στον οποίο ήταν καλεσμένος.
«Λυπάμαι», είπε το αγόρι περνώντας μπροστά από μια μεγάλη
κολόνα, «η εκκλησία δεν έχει ανοίξει ακόμα».
Με την άκρη του ματιού του έπιασε κάποια κίνηση πίσω του, σαν
να ανέμιζε κάποιο ύφασμα. Πριν προλάβει να γυρίσει, ένα δυνατό χέρι
τράβηξε προς τα πίσω το κεφάλι του και του έφραξε το στόμα, πνίγοντας
την κραυγή του. Η παλάμη πάνω στο στόμα του αγοριού ήταν άσπρη σαν
το χιόνι και μύριζε αλκοόλ. Ο καλοντυμένος άντρας έβγαλε ψύχραιμα
ένα πολύ μικρό περίτροφο από την τσέπη του και σημάδεψε με αυτό το
μέτωπο του αγοριού. Το παπαδοπαίδι ένιωσε ένα κύμα θερμότητας στον
καβάλο του παντελονιού του και κατάλαβε ότι είχε κατουρηθεί πάνω
του.

«Άκουσε προσεκτικά», ψιθύρισε ο άντρας.
«Θα βγεις ήσυχα από την εκκλησία και θα αρχίσεις να τρέχεις. Δε
θα σταματήσεις... Κατάλαβες;»
Το αγόρι έγνεψε καταφατικά, κουνώντας το κεφάλι του όσο του
επέτρεπε το χέρι που έφραζε το στόμα του.
«Αν καλέσεις την αστυνομία...» Ο άντρας πίεσε την κάννη του
όπλου στο κεφάλι του αγοριού.
«Θα σε βρω».
Δευτερόλεπτα αργότερα το αγόρι έτρεχε με όση δύναμη είχε στην
εξωτερική αυλή, μην έχοντας σκοπό να σταματήσει μέχρι να του κοπούν
τελείως τα πόδια και να μην μπορούν να τον κρατήσουν άλλο.
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Ο ΣΙΛΑΣ ΕΦΤΑΣΕ ΑΘΟΡΥΒΑ πίσω από το στόχο του, κινούμενος
σαν φάντασμα. Η Σοφί Νεβό τον αντιλήφθηκε όταν ήταν πλέον πολύ
αργά. Πριν προλάβει να γυρίσει, ο αλμπίνος κόλλησε το όπλο στην
πλάτη της και πέρασε το δυνατό του μπράτσο κάτω από το στήθος της,
τραβώντας τη προς τα πίσω έτσι ώστε η κοπέλα να γείρει πάνω στο
θηριώδες σώμα του.
Εκείνη ούρλιαξε, τελείως αιφνιδιασμένη.
Ο Λάνγκντον και ο Τίμπινγκ γύρισαν προς το μέρος της.
Στα πρόσωπα τους ζωγραφίστηκε ένα κράμα κατάπληξης και
φόβου.
«Πώς;...»
Ο Βρετανός παραλίγο να πνιγεί.
«Τι έκανες στον Ρεμί;»
«Το μόνο που πρέπει να σας ενδιαφέρει», είπε ψύχραιμα ο μοναχός,
«είναι να μου δώσετε το σφηνόλιθο για να φύγω από δω».

Αυτή η αποστολή, όπως του είχε πει ο Ρεμί, έπρεπε να
διεκπεραιωθεί αναίμακτα και χωρίς να υπάρξουν επιπλοκές. Μπαίνω
στην εκκλησία, παίρνω το σφηνόλιθο και φεύγω. Ούτε σκοτωμοί ούτε
πάλη. Κρατώντας γερά τη Σοφί, ο Σίλας κατέβασε το χέρι του από το
στήθος στη μέση της και έχωσε τα δάχτυλα του βαθιά μέσα στην τσέπη
του πουλόβερ της, ψάχνοντας.
Μπορούσε να μυρίσει το απαλό άρωμα των μαλλιών της, παρότι η
ανάσα του βρομοκοπούσε αλκοόλ.
«Πού είναι;» ψιθύρισε. Ο σφηνόλιθος ήταν στην τσέπη του
πουλόβερ της νωρίτερα. Τώρα πού είναι;
«Εδώ!»
Η βαθιά φωνή του Λάνγκντον αντήχησε από την άλλη άκρη του
δωματίου.
Ο αλμπίνος γύρισε και είδε τον Αμερικανό να κρατάει το μαύρο
κρυπτόλεξο μπροστά του κουνώντας το πέρα δώθε, σαν ταυρομάχος που
προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή ενός ηλίθιου ζώου.
«Ακούμπησέ τον κάτω», είπε επιτακτικά ο Σίλας.
«Άφησε τους φίλους μου να φύγουν από την εκκλησία», απάντησε
ο Ρόμπερτ. «Εμείς οι δυο μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας».
Ο Σίλας έσπρωξε μακριά την κοπέλα και έστρεψε το όπλο πάνω
στον Αμερικανό. Άρχισε να κινείται προς το μέρος του.
«Μην κάνεις ούτε βήμα παραπέρα», είπε ο Λάνγκντον.
«Πρώτα θα βγουν οι φίλοι μου από την εκκλησία».
«Δεν είσαι σε θέση να απαιτείς».
«Διαφωνώ». Σήκωσε το κρυπτόλεξο ψηλά πάνω από το κεφάλι του.
«Δε θα διστάσω να το πετάξω στο πάτωμα και να σπάσω το
φιαλίδιο που περιέχει».
Παρότι ο μοναχός κάγχασε ακούγοντας την απειλή αυτή, τον
κυρίεψε ένας ξαφνικός φόβος. Αυτό ήταν απρόσμενο. Σημάδεψε το
κεφάλι του Λάνγκντον και προσπάθησε να διατηρήσει τη φωνή του τόσο
σταθερή όσο και το χέρι του.

«Δε θα τολμούσες ποτέ να σπάσεις το σφηνόλιθο. Θέλεις να βρεις
το Δισκοπότηρο όσο το θέλω κι εγώ».
«Κάνεις λάθος! Εσύ το θέλεις πολύ περισσότερο. Ήδη απέδειξες ότι
είσαι διατεθειμένος να σκοτώσεις για να το αποκτήσεις».
Μερικά μέτρα πιο πέρα, παρατηρώντας τη σκηνή κρυμμένος
ανάμεσα στα στασίδια του πρόναου, κοντά στην καμάρα, ο Ρεμί
Λεγκαλουντέκ κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά.
Ο αιφνιδιασμός δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που είχε
υπολογίσει, ενώ ακόμα και από την απόσταση στην οποία βρισκόταν
μπορούσε να δει ότι ο Σίλας δεν ήξερε πώς να χειριστεί την κατάσταση.
Υπακούοντας στις διαταγές του Δασκάλου, ο Ρεμί είχε απαγορέψει στον
αλμπίνο να πυροβολήσει.
«Άφησε τους να φύγουν», απαίτησε ξανά ο Λάνγκντον,
συνεχίζοντας να κρατάει το κρυπτόλεξο ψηλά πάνω από το κεφάλι του
και κοιτάζοντας κατευθείαν τη σκοτεινή κάννη του όπλου του μοναχού.
Τα κόκκινα μάτια του τελευταίου ήταν γεμάτα οργή και απελπισία.
Ο Ρεμί ένιωσε την καρδιά του να σφίγγεται στη σκέψη ότι ο Σίλας
ίσως να έχανε την ψυχραιμία του και να πυροβολούσε τον Λάνγκντον
ενώ εκείνος κρατούσε τον κύλινδρο. ο σφηνόλιθος δεν πρέπει να πέσει
κάτω! Το κρυπτόλεξο θα γινόταν το εισιτήριο του Ρεμί για την ελευθερία
και τα πλούτη. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν ήταν απλώς ένας
πενηνταπεντάχρονος μπάτλερ που ζούσε κλεισμένος στο Σατό Βιγέτ
φροντίζοντας να ικανοποιεί κάθε παραξενιά του αφόρητου ανάπηρου
σερ Λι Τίμπινγκ.
Τότε του έγινε μια απίστευτη πρόταση. Η σχέση του με το Βρετανό
ιππότη που ήταν ο κορυφαίος μελετητής του θρύλου του Δισκοπότηρου
θα του εξασφάλιζε όλα όσα είχε ονειρευτεί στη ζωή του. Από εκείνη την
ημέρα κάθε λεπτό που περνούσε μέσα στο Σατό Βιγέτ τον έφερνε όλο και
πιο κοντά σε αυτή ακριβώς τη στιγμή. Είμαι τόσο κοντά! σκέφτηκε
παρακολουθώντας τα όσα συνέβαιναν μέσα στην Εκκλησία του Ναού,
βλέποντας τον Ρόμπερτ Λάνγκντον να κραδαίνει το σφηνόλιθο. Αν το
κρυπτόλεξο έπεφτε από τα χέρια του, τα πάντα θα χάνονταν. Είμαι
διατεθειμένος να αποκαλυφθώ; Ήταν κάτι που ο Δάσκαλος του είχε
απαγορέψει ρητά. Ο Ρεμί ήταν ο μόνος που γνώριζε την ταυτότητα του.

«Είστε βέβαιος ότι θέλετε να εκτελέσει αυτή την αποστολή ο
Σίλας;» είχε ρωτήσει το Δάσκαλο λιγότερο από τριάντα λεπτά πριν, μόλις
πήρε την εντολή να αποσπάσει το σφηνόλιθο.
«Μπορώ να το αναλάβω εγώ».
Εκείνος όμως ήταν αμετακίνητος.
«Ο Σίλας μάς δικαίωσε στην περίπτωση των τεσσάρων
αξιωματούχων του Κοινού της Σιών. Αυτός θα ανακτήσει το σφηνόλιθο.
Εσύ πρέπει να παραμείνεις ανώνυμος. Αν σε αντιληφθούν κάποιοι, θα
πρέπει να τους εξοντώσουμε, και ήδη είχαμε αρκετούς φόνους. Μην
αποκαλύψεις το πρόσωπο σου».
Το πρόσωπο μου θα αλλάξει, σκέφτηκε ο Ρεμί. Με τόσα χρήματα
που υποσχέθηκες να μου δωσεις, θα γίνω κυριολεκτικά άλλος άνθρωπος.
Ακόμα και τα δακτυλικά του αποτυπώματα μπορούσαν να αλλοιωθούν
χειρουργικά, όπως του είχε πει ο Δάσκαλος. Σύντομα θα ήταν ελεύθερος,
ένας αγνώριστος, όμορφος άντρας που θα απολάμβανε τον ήλιο σε
κάποια παραλία.
«Κατανοητό», είχε απαντήσει τελικά ο μπάτλερ.
«Θα βοηθήσω τον Σίλα χωρίς να αποκαλυφθώ».
«Για να ξέρεις, Ρεμί», του είχε πει ο Δάσκαλος, «ο τάφος που μας
ενδιαφέρει δε βρίσκεται στην Εκκλησία του Ναού, επομένως μην
ανησυχείς. Ψάχνουν σε λάθος μέρος».
Ο υπηρέτης είχε μείνει έκπληκτος.
«Κι εσείς γνωρίζετε που βρίσκεται αυτός ο τάφος;»
«Φυσικά. Αργότερα θα σου το αποκαλύψω. Τώρα όμως πρέπει να
ενεργήσεις γρήγορα. Αν οι άλλοι καταφέρουν να βρουν που βρίσκεται ο
αληθινός τάφος και φύγουν από την εκκλησία πριν πάρεις το
κρυπτόλεξο, κινδυνεύουμε να χάσουμε το Δισκοπότηρο για πάντα».
Ο Ρεμί δεν έδινε δεκάρα για το Δισκοπότηρο, αλλά ο Δάσκαλος είχε
αρνηθεί να τον πληρώσει μέχρι να το πάρει στα χέρια του. Είχε αρχίσει
να νιώθει εξαιρετικά ανυπόμονος στη σκέψη των χρημάτων που σύντομα
θα αποκτούσε. Το τριάντα τοις εκατό από είκοσι εκατομμύρια ευρώ.
Αρκετά χρήματα ώστε να εξαφανιστώ για πάντα. Ήδη ονειρευόταν τις
παραθαλάσσιες πόλεις της Ριβιέρα, όπου σκόπευε να περάσει την

υπόλοιπη ζωή του απολαμβάνοντας τον ήλιο και τις περιποιήσεις
ανθρωπων που θα υπηρετούσαν εκείνον. Τώρα όμως, μέσα στην
Εκκλησία του Ναού, με τον Λάνγκντον να απειλεί να σπάσει το
σφηνόλιθο, το μέλλον του Ρεμί απειλούνταν.
Μην μπορώντας να αντέξει στη σκέψη ότι είχε φτάσει τόσο κοντά
μόνο και μόνο για να κινδυνέψει να χάσει τα πάντα, αποφάσισε να τα
παίξει όλα για όλα. Το όπλο που κρατούσε στο χέρι του ήταν ένα μικρού
διαμετρήματος περίστροφο Medusa, όμως από κοντινή απόσταση
μπορούσε να αποδειχτεί θανάσιμο. Εγκαταλείποντας την κρυψώνα του,
προχώρησε αποφασιστικά στο κέντρο της κυκλικής αίθουσας,
σημαδεύοντας με το όπλο κατευθείαν το κεφάλι του Τίμπινγκ.
«Παλιόγερε, δεν ξέρεις πόσο καιρό περίμενα να το κάνω αυτό».
Ο οερ Λι Τίμπινγκ παραλίγο να πάθει έμφραγμα βλέποντας τον
υπηρέτη του να τον σημαδεύει. Μα τι κάνει!
Ο Βρετανός αναγνώρισε το μικροσκοπικό περίστροφο Medusa.
Ήταν το δικό του, εκείνο που φύλαγε κλειδωμένο στο ντουλαπάκι της
λιμουζίνας για παν ενδεχόμενο.
«Ρεμί;» Ο ευγενής βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
«Τι συμβαίνει εδώ;»
Ο Λάνγκντον και η Σοφί είχαν μείνει εμβρόντητοι. Ο υπηρέτης
έκανε τον κύκλο και βρέθηκε πίσω από τον Τίμπινγκ. Κόλλησε με
δύναμη την κάννη του όπλου στην πλάτη του Βρετανού, ψηλά και προς
τα αριστερά, ακριβώς πίσω από την καρδιά του. Ο σερ Λι ένιωσε τους μυς
του να σφίγγονται από το φόβο.
«Ρεμί, δεν...»
«Να σου το κάνω λιανά», τον έκοψε εκείνος, κοιτάζοντας μοχθηρά
τον Ρόμπερτ πάνω από τον ώμο του Τίμπινγκ.
«Άφησε κάτω το σφηνόλιθο, αλλιώς τραβάω τη σκανδάλη».
Ο Αμερικανός παρέλυσε προς στιγμήν.
«Ο σφηνόλιθος σου είναι άχρηστος», ψέλλισε.
«Δε θα καταφέρεις ποτέ να τον ανοίξεις».

«Ανόητοι υπερόπτες!» τους χλεύασε ο μπάτλερ. «Δεν προσέξατε ότι
σας άκουγα προσεκτικά όλη τη νύχτα ενώ αναλύατε τα ποιήματα; Όλα
όσα άκουσα τα μοιράστηκα με άλλους, με ανθρώπους που γνωρίζουν
περισσότερα από εσάς. Δεν ψάχνετε καν στο σωστό μέρος. Ο τάφος που
αναζητάτε βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία, που δεν έχει καμία σχέση με
αυτή την εκκλησία!»
Ο Τίμπινγκ κυριεύτηκε από πανικό. Τι είναι αυτά που λέει!
«Γιατί θέλεις το Δισκοπότηρο;» απαίτησε να μάθει ο Ρόμπερτ.
«Για να το καταστρέψεις; Πριν φτάσει το Τέλος των Ημερών;»
Ο Ρεμί φώναξε στο μοναχό:
«Σίλα, πάρε το σφηνόλιθο από τον κύριο Λάνγκντον».
Καθώς τον πλησίαζε ο αλμπίνος, ο Αμερικανός οπισθοχώρησε και
σήκωσε τον κύλινδρο ψηλά, δείχνοντας αποφασισμένος να τον
εκσφενδονίσει στο πάτωμα.
«Προτιμώ να τον σπάσω», φώναξε, «παρά να τον δω να πέφτει σε
λάθος χέρια».
Ο Βρετανός μελετητής ένιωσε τώρα ένα κύμα τρόμου να τον
κατακλύζει. Το έργο μιας ολόκληρης ζωής θα χανόταν μπροστά στα
μάτια του. Όλα τα όνειρα του κινδύνευαν να γίνουν κομμάτια.
«Ρόμπερτ, όχι!» κραύγασε.
«Μην το κάνεις! Κρατάς στα χέρια σου το Δισκοπότηρο!
Ο Ρεμί δε θα με πυροβολούσε ποτέ. Γνωριζόμαστε εδώ και δέκα...»
Ο υπηρέτης έστρεψε το περίστροφο προς την οροφή και
πυροβόλησε. Ο κρότος ήταν υπερβολικά δυνατός για ένα τόσο μικρό
όπλο... Ο πυροβολισμός αντιλάλησε σαν κεραυνός μέσα στην πέτρινη
αίθουσα. Όλοι πάγωσαν.
«Δεν παίζω εγώ», είπε ο Ρεμί.
«Η επόμενη σφαίρα θα καρφωθεί στην πλάτη του. Δώσε το
σφηνόλιθο στον Σίλα».
Απρόθυμα, ο Λάνγκντον άπλωσε το χέρι του. Ο μοναχός τον
πλησίασε και πήρε το κρυπτόλεξο. Τα κόκκινα μάτια του γυάλιζαν από
ικανοποίηση. Εκδίκηση, επιτέλους! Αφού έβαλε το σφηνόλιθο στην τσέπη

του μανδύα του, οπισθοχώρησε συνεχίζοντας να σημαδεύει με το όπλο
του τον Ρόμπερτ και τη Σοφί.
Ο Τίμπινγκ ένιωσε το χέρι του υπηρέτη να σφίγγεται με δύναμη
γύρω από το λαιμό του καθώς άρχιζε να κατευθύνεται πισωπατώντας
προς την έξοδο σέρνοντας και εκείνον μαζί του, με το όπλο διαρκώς
κολλημένο στην πλάτη του.
«Άφησε τον να φύγει», απαίτησε ο Λάνγκντον.
«Θα πάρουμε τον κύριο Τίμπινγκ για μια βόλτα», είπε ο Ρεμί,
συνεχίζοντας να οπισθοχωρεί.
«Αν καλέσετε την αστυνομία, θα πεθάνει. Αν προσπαθήσετε να
μας εμποδίσετε με οποιονδήποτε τρόπο, θα πεθάνει. Κατανοητό;»
«Πάρε εμένα», πρότεινε ο Ρόμπερτ με φωνή ραγισμένη από την
αγωνία.
«Άφησε τον Λι να φύγει».
Ο μπάτλερ γέλασε.
«Δε νομίζω... Εμείς οι δυο έχουμε μια τόσο μεγάλη ιστορία μαζί!
Εξάλλου ίσως μας φανεί χρήσιμος».
Ο Σίλας άρχισε επίσης να οπισθοχωρεί προς την έξοδο, κρατώντας
ακινητοποιημένους τον Λάνγκντον και τη Σοφί υπό την απειλή του
όπλου, ενώ ο Ρεμί τραβούσε τον σερ Λι, που έσερνε τις πατερίτσες μαζί
του.
Η φωνή της κοπέλας ήταν ψύχραιμη.
«Για ποιον δουλεύεις;» Η ερώτηση έκανε τον υπηρέτη να
χαμογελάσει χαιρέκακα λίγο πριν χαθεί από τα μάτια τους.
«Η απάντηση θα σας εξέπληττε, δεσποινίς Νεβό».
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ΤΟ ΤΖΑΚΙ ΣΤΟ ΣΑΛΟΝΙ του Σατό Βιγέτ ήταν κρύο. Η φωτιά είχε
σβήσει από ώρα, όμως ο Κολέ δε φαινόταν να το έχει προσέξει. Έκοβε

βόλτες μπροστά του διαβάζοντας τα φαξ που είχε λάβει από την
INTERPOL. Οι πληροφορίες που του είχαν στείλει δεν ήταν καθόλου αυτό
που περίμενε.
Ο Αντρέ Βερνέ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήταν υπόδειγμα
πολίτη. Δεν είχε φάκελο στην αστυνομία, ούτε καν κλήση για παράνομη
στάθμευση δεν είχε πάρει ποτέ. Είχε μορφωθεί σε ιδιωτικό σχολείο και
αργότερα είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, από όπου είχε
αποφοιτήσει μετʹ επαίνων με πτυχίο στη διεθνή οικονομία. Η INTERPOL
επεσήμανε ότι το όνομα του Βερνέ εμφανιζόταν από καιρού εις καιρόν
στις εφημερίδες, πάντοτε όμως τα σχόλια για αυτόν ήταν θετικά.
Προφανώς ο άνθρωπος είχε βοηθήσει στο σχεδιασμό των μέτρων
ασφαλείας χάρη στα οποία η Τράπεζα της Ζυρίχης παρέμενε ηγέτιδα
στον υπερσύγχρονο κόσμο της ηλεκτρονικής ασφάλειας. Τα αρχεία από
τις αγορές με πιστωτική κάρτα του Βερνέ φανέρωναν την αδυναμία του
στα βιβλία τέχνης, στο ακριβό κρασί και στα CD κλασικής μουσικής
(κυρίως Μπραμς), τα οποία, απʹ ό,τι φαινόταν, απολάμβανε σε ένα
εξαιρετικά προχωρημένο στερεοφωνικό σύστημα το οποίο είχε αγοράσει
αρκετά χρόνια πριν.
Τίποτα! αναστέναξε ο Κολε. Το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο που είχε
έρθει από την INTERPOL αυτό το βράδυ αφορούσε μια σειρά
αποτυπωμάτων που της είχε σταλεί και που, απʹ ό,τι φαινόταν, ανήκαν
στον μπάτλερ του Τίμπινγκ. Ο επικεφαλής της ομάδας που είχε στείλει η
Σήμανση διάβαζε τη σχετική αναφορά καθισμένος σε μια αναπαυτική
πολυθρόνα στην άλλη άκρη του δωματίου.
Ο Κολέ κοίταξε προς το μέρος του.
«Έχουμε κάτι;»
Ο επικεφαλής της Σήμανσης ανασήκωσε τους ώμους του.
«Τα αποτυπώματα ανήκουν στον Ρεμί Λεγκαλουντέκ. Καταζητείται
για πταίσματα, τίποτα το σοβαρό. Απʹ ό,τι διαβάζω εδώ, αποβλήθηκε από
το πανεπιστήμιο επειδή ʺπείραζεʺ τους τηλεφωνικούς πίνακες για να
εξασφαλίσει δωρεάν γραμμή... Αργότερα έκανε κάτι μικροκλοπές.
Διαρρήξεις. Δεν πλήρωσε και ένα λογαριασμό νοσοκομείου όπου τον
είχαν διακομίσει για επείγουσα τραχειοτομία».

Σήκωσε τα μάτια του από την αναφορά ξεσπώντας σε ένα σιγανό
γέλιο.
«Είναι αλλεργικός στα φιστίκια». Ο υπαστυνόμος έγνεψε
καταφατικά και θυμήθηκε μια έρευνα που είχε κάνει η αστυνομία σε
κάποιο εστιατόριο το οποίο παρέλειπε να αναφέρει στο μενού ότι το
πιάτο με το τσίλι που πρόσφερε ήταν μαγειρεμένο με φιστικέλαιο. Ένας
ανυποψίαστος πελάτης είχε πεθάνει από αλλεργικό σοκ στο τραπέζι
έπειτα από μία και μοναδική μπουκιά.
«Ο Λεγκαλουντέκ πιθανότατα ζει εσωτερικός στην έπαυλη για να
αποφύγει τη σύλληψη».
Ο άντρας της Σήμανσης φαινόταν να το βρίσκει αστείο.
«Η τυχερή του νύχτα!»
Ο Κολέ αναστέναξε.
«Εντάξει, φρόντισε να προωθήσεις όλες αυτές τις πληροφορίες στον
αστυνόμο Φασέ».
Τη στιγμή ακριβώς που εκείνος βγήκε από την πόρτα ένας άλλος
πράκτορας της Σήμανσης όρμησε στο σαλόνι.
«Υπαστυνόμε! Εντοπίσαμε κάτι στον αχυρώνα».
Το ανήσυχο ύφος στο πρόσωπο του μπορούσε να οδηγήσει τον Κολέ
μόνο σε μία υπόθεση.
«Ένα πτώμα».
«Όχι, υπαστυνόμε. Κάτι πιο...»
Δίστασε.
«Απρόσμενο».
Τρίβοντας τα μάτια του, ο Κολέ ακολούθησε τον πράκτορα μέχρι
τον αχυρώνα. Μόλις μπήκαν στο τεράστιο κτίσμα που μύριζε κλεισούρα,
ο πράκτορας έγνεψε προς το κέντρο του χώρου, όπου ήταν τώρα
τοποθετημένη μια ξύλινη σκάλα που ανέβαινε μέχρι τα δοκάρια της
οροφής, στηριγμένη λοξά στην άκρη ενός μικρού παταριού πάνω από τα
κεφάλια τους, στο οποίο κανονικά αποθηκευόταν το σανό.
«Η σκάλα δε βρισκόταν εδώ νωρίτερα», είπε ο Κολέ.

«Όχι, υπαστυνόμε, εγώ την έβαλα. Ψάχναμε για αποτυπώματα
κοντά στη Rolls‐Royce, όταν είδα τη σκάλα ακουμπισμένη στο δάπεδο. Δε
θα είχα δώσει σημασία, αλλά παρατήρησα ότι τα σκαλοπάτια ήταν
φαγωμένα και λασπωμένα, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται
συχνά. Το ύψος του παταριού ταίριαζε με αυτό της σκάλας, κι έτσι την
έστησα και ανέβηκα για να ρίξω μια ματιά».
Το βλέμμα του Κολέ ακολούθησε την απότομη κλίση της σκάλας
μέχρι το πατάρι. Κάποιος ανεβαίνει εκεί πάνω τακτικά; Από κάτω το
πατάρι έμοιαζε εγκαταλειμμένο, αν και, ομολογουμένως, το μεγαλύτερο
τμήμα του παρέμενε αθέατο από εκείνο το σημείο. Ένας από τους
ανώτερους τεχνικούς της Σήμανσης εμφανίστηκε στην κορυφή της
σκάλας και κοίταξε κάτω.
«Υπαστυνόμε, σίγουρα αξίζει να ρίξετε μια ματιά εδώ πάνω», είπε
στον Κολέ, κάνοντας του νόημα να ανέβει.
Στο χέρι του φορούσε γάντι λατέξ. Γνέφοντας κουρασμένα,
προχώρησε μέχρι εκεί και έπιασε γερά ένα από τα σκαλοπάτια που
βρισκόταν στο υψος του. Η σκάλα έμοιαζε αρκετά παλιά και στένευε όσο
ψηλότερα ανέβαινε ο Κολέ.
Πλησιάζοντας στην κορυφή της ο υπαστυνόμος παραλίγο να πέσει
όταν πήγε να πατήσει σε ένα από τα λεπτότερα σκαλιά. Ο αχυρώνας από
κάτω τού φάνηκε να γυρίζει προς στιγμήν. Προσεκτικότερα τώρα,
συνέχισε να ανεβαίνει και τελικά έφτασε πάνω. Ο τεχνικός που
βρισκόταν ήδη εκεί άπλωσε το χέρι του για να τον βοηθήσει. Ο Κολέ
κρατήθηκε από τον καρπό του και κατάφερε με μια σχετική δυσκολία να
ανέβει στο πατάρι.
«Εδώ είναι», είπε ο πράκτορας της Σήμανσης δείχνοντας κάπου στο
βάθος του πεντακάθαρου παταριού.
«Βρήκαμε μόνο ένα ζευγάρι αποτυπωμάτων εδώ πάνω. Σύντομα θα
έχουμε την απάντηση για την ταυτότητα του προσώπου». Ο Κολέ
μισόκλεισε τα μάτια του σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το λιγοστό
φως για να διακρίνει τι υπήρχε στον απέναντι τοίχο. Τι στο διάβολο; Λίγα
μετρά μπροστά του βρίσκονταν δυο κεντρικές μονάδες υπολογιστών, μία
επίπεδη οθόνη υγρών κρυστάλλων με ηχεία, ολόκληρη σειρά από
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους και μια πολυκάναλη κονσόλα ήχου η
οποία φαινόταν να έχει αυτόνομη τροφοδοσία. Τι λόγο θα είχε κάποιος

να ανεβαίνει εδώ πάνω για να εργαστεί; Ο Κολέ πλησίασε τον
εξοπλισμό.
«Εξετάσατε το σύστημα;»
«Είναι σύστημα ακουστικής παρακολούθησης».
Ο υπαστυνόμος γύρισε απότομα προς το μέρος του.
«Σύστημα παρακολούθησης;»
Ο πράκτορας έγνεψε καταφατικά.
«Και μάλιστα εξαιρετικά προηγμένο».
Έδειξε έναν πάγκο εργασίας που υπήρχε παραδίπλα και ήταν
γεμάτος ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εγχειρίδια, εργαλεία, καλώδια,
συγκολλητικούς παράγοντες και διάφορα ανταλλακτικά.
«Προφανώς κάποιος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Μεγάλο μέρος αυτού
εδώ του εξοπλισμού είναι τόσο προηγμένο όσο και ο δικός μας:
μικροσκοπικά μικρόφωνα, φωτοηλεκτρικές επαναφορτιζόμενες κυψέλες,
μνήμη υψηλής χωρητικότητας... Μέχρι και νανοσυσκευές έχει ο τύπος.
Ο Κολέ είχε εντυπωσιαστεί.
«Εδω έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα», συνέχισε ο πράκτορας,
δίνοντας στον υπαστυνόμο μια συσκευή που δεν ήταν πολύ μεγαλύτερη
από κομπιουτεράκι τσέπης. Από αυτή κρεμόταν ένα καλώδιο τριάντα
περίπου εκατοστών, στην άκρη του οποίου υπήρχε ένα εξαιρετικά λεπτό
έλασμα αλουμινίου σε μέγεθος γραμματοσήμου.
«Η βάση είναι ένα σύστημα ηχητικής καταγραφής σε σκληρό δίσκο
υψηλής χωρητικότητας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Αυτό το έλασμα
αλουμινίου στην άκρη είναι ένας συνδυασμός μικροφώνου και
φωτοηλεκτρικής κυψέλης επαναφόρτισης».
Ο Κολέ ήταν πολύ καλά εξοικειωμένος με αυτές τις συσκευές. Τα
φωτοκυψελικά μικρόφωνα έμοιαζαν με ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου και
είχαν αποτελέσει μια πολύ σημαντική ανακάλυψη πριν από λίγα χρόνια,
φέρνοντας επανάσταση στο χώρο της τεχνολογίας. Τώρα πια ένα τέτοιο
σύστημα ηχητικής καταγραφής μπορούσε να τοποθετηθεί πίσω από μια
λάμπα, για παράδειγμα, με το μικρόφωνο να ενσωματώνεται στη βάση
της, βαμμένο έτσι ώστε να ταιριάζει στο χρωμα και να μη φαίνεται. Αν
φρόντιζε κανείς να το τοποθετήσει με τρόπο που να το βλέπει ο ήλιος

μερικές ώρες την ημέρα, οι φωτοηλεκτρικές κυψέλες επαναφόρτιζαν
συνεχώς το σύστημα. Αυτού του είδους οι κοριοί μπορούσαν να
χρησιμοποιούνται επʹ αόριστον.
«Μέθοδος λήψης;» ρώτησε ο υπαστυνόμος.
Ο πράκτορας του έδειξε ένα μονωμένο καλώδιο που ξεκινούσε από
το πίσω μέρος του υπολογιστή, ανέβαινε στον τοίχο και περνούσε από
μια τρύπα στην οροφή του αχυρώνα.
«Απλή ραδιοσυχνότητα. Μικρή κεραία στη σκεπή».
Ο Κολέ ήξερε ότι αυτού του είδους τα συστήματα καταγραφής
τοποθετούνταν συνήθως σε γραφεία και ενεργοποιούνταν φωνητικά,
ώστε να εξοικονομείται χώρος στο σκληρό δίσκο. Κατά τη διάρκεια της
ημέρας καταγράφονταν αποσπάσματα συνομιλιών, τα οποία
μεταδίδονταν τη νύχτα με τη μορφή συμπιεσμένων ηχητικών αρχείων,
ώστε να μην εντοπίζονται. Μετά την αναμετάδοση των δεδομένων τα
περιεχόμενα του σκληρού δίσκου διαγράφονταν αυτόματα και το
σύστημα ήταν έτοιμο να επαναλάβει την όλη διαδικασία την επόμενη
ημέρα. Το βλέμμα του υπαστυνόμου στράφηκε τώρα σε ένα ράφι πάνω
στο οποίο ήταν στοιβαγμένες αρκετές εκατοντάδες κασέτες ήχου, όλες
αριθμημένες και με ετικέτες στις οποίες αναγραφόταν η ημερομηνία
εγγραφής. Κάποιος ήταν πολύ απασχολημένος. Στράφηκε ξανά προς τον
πράκτορα.
«Έχετε καμία
παρακολούθησης;»
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«Ε λοιπόν, υπαστυνόμε», απάντησε εκείνος προχωρώντας προς τον
υπολογιστή και φορτώνοντας ένα πρόγραμμα, «είναι πολύ παράξενο,
όμως...»
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΕΝΙΩΘΕ τελείως εξοντωμένος τη στιγμή που
πηδούσε μαζί με τη Σοφί πάνω από μια περιστρεφόμενη χαμηλή είσοδο
στο σταθμό του μετρό της περιοχής Τεμπλ, για να χωθεί βαθιά μέσα στο

ρυπαρό λαβύρινθο από σήραγγες και πλατφόρμες. Οι τύψεις τον
κατέτρωγαν. Εγώ έμπλεξα τον Λι, και τώρα βρίσκεται σε θανάσιμο
κίνδυνο. Η συμμετοχή του Ρεμί στη συνωμοσία τους είχε σοκάρει αρχικά,
ωστόσο στη συνέχεια κατάλαβαν ότι ήταν απόλυτα λογική. Όποιος κι αν
ήταν αυτός που αναζητούσε το Δισκοπότηρο, έπρεπε να στρατολογήσει
κάποιον που να γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις. Στράφηκαν στον
μπάτλερ του Τίμπινγκ για τον ίδιο λόγο που εγω στράφηκα στον Λι.
Καθʹ όλη τη διάρκεια της ιστορίας εκείνοι που είχαν γνώσεις γύρω
από το Γκράαλ αποτελούσαν πόλο έλξης τόσο για τους κλέφτες όσο και
για τους μελετητές. Το γεγονός ότι ο Τίμπινγκ από την αρχή αποτελούσε
στόχο παρακολούθησης κανονικά έπρεπε να τον ανακουφίζει κάπως
από τις τύψεις του για το γεγονός ότι τον είχε μπλέξει, όμως δε
συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πρέπει να βρούμε τον Λι και να τον βοηθήσουμε.
Αμέσως.
Ο Ρόμπερτ ακολούθησε τη Σοφί στην πλατφόρμα από όπου
περνούσαν οι γραμμές Ντίστρικτ και Σερκλ Λάιν με κατεύθυνση προς τα
δυτικά. Η κοπέλα έτρεξε σε ένα τηλέφωνο για να ειδοποιήσει την
αστυνομία, αγνοώντας την προειδοποίηση του Ρεμί να μην το κάνουν.
Ο ίδιος σωριάστηκε σε ένα λερωμένο πάγκο λίγο πιο πέρα,
καταρρακωμένος από τις τύψεις.
«Ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε τον Λι», του επανέλαβε η
νεαρή πράκτορας ενώ σχημάτιζε τον αριθμό, «είναι να ενημερώσουμε τις
αστυνομικές αρχές του Λονδίνου. Πίστεψε με».
Ο Λάνγκντον αρχικά δεν είχε συμφωνήσει με την ιδέα αυτή, όμως
όσο περισσότερο συζητούσαν το σχέδιο τόσο πειστικότερα γίνονταν τα
επιχειρήματα της Νεβό. Ο Τίμπινγκ ήταν ασφαλής για την ώρα. Ακόμα
κι αν ο Ρεμί και οι συνεργοί του γνώριζαν που βρισκόταν ο τάφος του
ιππότη, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να χρειαστούν τη βοήθεια του
Βρετανού μελετητή για να ερμηνεύσουν την αναφορά στη σφαίρα. Αυτό
που ανησυχούσε τον Ρόμπερτ ήταν το τι θα συνέβαινε αφού έπαιρναν
στα χέρια τους το χάρτη για το Δισκοπότηρο.
Ο Λι θα τους είναι πια ένα άχρηστο και επικίνδυνο βάρος. Αν
ήθελαν να έχουν την παραμικρή πιθανότητα να βοηθήσουν το φίλο τους
ή να ξαναδούν το σφηνόλιθο, ήταν απαραίτητο να εντοπίσουν πρώτα τον
τάφο. Δυστυχώς, ο Ρεμί έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα.

Η Σοφί είχε αναλάβει να καθυστερήσει τον μπάτλερ. Τον
εντοπισμό του τάφου τον είχε αναλάβει εκείνος. Η κοπέλα θα μετέτρεπε
τον Ρεμί και τον Σίλα σε φυγάδες, ενημερώνοντας την αστυνομία του
Λονδίνου για την απαγωγή και αναγκάζοντας τους δύο άντρες να
κρύβονται διαρκώς ή, ακόμα καλύτερα, να κάνουν κάποιο λάθος που θα
τους έριχνε στα χέρια του νόμου. Το σχέδιο του Ρόμπερτ ήταν κάπως πιο
αόριστο. Σκόπευε να πάρει το μετρό μέχρι το σταθμό που έβγαζε στο
Κινγκς Κόλετζ, το οποίο φημιζόταν για την εξαιρετική βάση δεδομένων
που διέθετε σχετικά με θεολογικά θέματα.
«Το απόλυτο ερευνητικό εργαλείο» είχε ακούσει ο Αμερικανός να το
χαρακτηρίζουν, καθώς έδινε αυτόματα απαντήσεις σε οποιοδήποτε
ιστορικο‐θρησκευτικό ερώτημα. Αναρωτήθηκε τι πληροφορίες θα
μπορούσε να περιέχει η βάση δεδομένων για «έναν ιππότη τον οποίο
έθαψε κάποιος Πάπας».
Σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να βηματίζει νευρικά. Μα πού είναι
αυτό το τρένο; Στο καρτοτηλέφωνο η Νεβό κατάφερε επιτέλους να
συνδεθεί με την αστυνομία του Λονδίνου.
«Τμήμα Σνόου Χιλ», είπε ο τηλεφωνητής.
«Με ποιον θα θέλατε να μιλήσετε;»
«Θέλω να αναφέρω μια απαγωγή».
Η Σοφί ήξερε πώς να μπαίνει κατευθείαν στην ουσία.
«Όνομα, παρακαλώ;» Η κοπέλα δίστασε για μια στιγμή.
«Πράκτορας Σοφί Νεβό της Δικαστικής Αστυνομίας της Γαλλίας».
Ο τίτλος έφερε το ποθητό αποτέλεσμα.
«Αμέσως, κυρία μου. Θα σας συνδέσω με έναν ντετέκτιβ».
Όση ώρα περίμενε για να προωθηθεί η κλήση της η Σοφί
αναρωτιόταν αν η αστυνομία θα πίστευε έστω την περιγραφή των
απαγωγέων του Τίμπινγκ. Ένας άντρας με λιβρέα. Πόσο πιο
χαρακτηριστικά ρούχα θα μπορούσε να φοράει ένας ύποπτος; Ακόμα κι
αν ο Ρεμί αποφάσιζε να βάλει κάτι πιο διακριτικό, είχε δίπλα του έναν
αλμπίνο μοναχό. Αδύνατον να μην τον προσέξεις. Εκτός αυτού, είχαν
μαζί τους έναν όμηρο και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κάποιο
μέσο μαζικής μεταφοράς. Αναρωτήθηκε πόσες λιμουζίνες Jaguar

μπορούσαν να υπάρχουν στο Λονδίνο. Η σύνδεση με τον ντετέκτιβ
έμοιαζε να κρατάει αιώνες. Άντε, λοιπόν! Ακουγε διάφορους θορύβους
στη γραμμή, σαν να προωθούνταν η κλήση από το ένα τηλέφωνο στο
άλλο. Πέρασαν δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Τελικά βγήκε ένας άντρας στη
γραμμή.
«Πράκτορα Νεβό;» Έκπληκτη, η Σοφί αναγνώρισε αμέσως τον
απότομο, αγριεμένο τόνο.
«Πράκτορα Νεβό», επανέλαβε επιτακτικά ο Μπεζί Φασέ,
«πού στο διάβολο βρίσκεσαι;»
Η κοπέλα είχε μείνει άφωνη. Ο αστυνόμος Φασέ προφανώς είχε
ζητήσει από το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας του Λονδίνου να τον
ενημερώσει σε περίπτωση που εκείνη επικοινωνούσε μαζί τους.
«Άκουσε με», είπε ο Φασέ μιλώντας της στα γαλλικά. Υπήρχε
τρομερή ένταση στη φωνή του.
«Έκανα ένα τρομερό λάθος απόψε. Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είναι
αθώος. Όλες οι κατηγορίες σε βάρος του αποσύρθηκαν. Συνεχίζετε όμως
να βρίσκεστε σε τρομερό κίνδυνο και οι δύο. Είναι απόλυτη ανάγκη να
καταφύγετε στην αστυνομία».
Η Σοφί άκουγε με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήξερε πώς να απαντήσει.
Ο Φασέ ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δε ζητούσε συγνώμη για τίποτα.
«Δε μου ανέφερες», συνέχισε ο αστυνόμος, «ότι ο Ζακ Σονιέρ ήταν ο
παππούς σου. Σκοπεύω να παραβλέψω το κρούσμα ανυπακοής σου χτες
το βράδυ λόγω της συναισθηματικής φόρτισης στην οποία σίγουρα
βρισκόσουν. Αυτή τη στιγμή όμως εσύ και ο Λάνγκντον πρέπει να
κατευθυνθείτε προς το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για
να βρείτε καταφύγιο».
Ξέρει ότι βρίσκομαι στο Λονδίνο; Τι άλλο γνωρίζει ο Φασέ; Από το
τηλέφωνο άκουγε κάτι που έμοιαζε με ήχο από τρυπάνι ή κάποιο
παρόμοιο μηχάνημα. Άκουγε επίσης και κάτι περίεργα κλικ σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
«Προσπαθείτε να εντοπίσετε το τηλεφώνημα, αστυνόμε;»
Ο τόνος της φωνής του Φασέ άλλαξε.

«Εμείς οι δυο είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε, πράκτορα Νεβό.
Και οι δύο κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά. Έχουμε φτάσει σε ένα
σημείο όπου προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζημιά που έχει ήδη γίνει.
Κατέληξα σε λανθασμένα συμπεράσματα χτες το βράδυ, κι αν αυτά τα
λάθη οδηγήσουν στο θάνατο ενός Αμερικανού καθηγητή και μιας
κρυπτογράφου της Γαλλικής Αστυνομίας, η καριέρα μου είναι
τελειωμένη. Εδώ και αρκετές ώρες προσπαθώ να σε προστατέψω».
Ένα ζεστό ρεύμα αέρα ήρθε μέσα από τη σήραγγα καθώς ο
επόμενος συρμός πλησίαζε με ένα υπόκωφο βουητό.
Η Σοφί σκόπευε να μπει σε αυτό το τρένο.
Ο Λάνγκντον προφανώς είχε την ίδια έγνοια. Είχε σταματήσει να
βηματίζει νευρικά και πλησίαζε προς το μέρος της.
«Ο άνθρωπος που ψάχνετε είναι ο Ρεμί Λεγκαλουντέκ», είπε η
Σοφί, «ο μπάτλερ του Τίμπινγκ. Μόλις απήγαγε τον σερ Λι μέσα στην
Εκκλησία του Ναού και...»
«Πράκτορα Νεβό!» βρυχήθηκε ο Φασέ την ώρα που το τρένο έφτανε
στο σταθμό.
«Αυτό δεν είναι κάτι που θα συζητήσουμε από ανοιχτή γραμμή. Εσύ
και ο Λάνγκντον θα παρουσιαστείτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.
Για το δικό σας καλό! Αυτό είναι διαταγή!»
Η Σοφί έκλεισε το τηλέφωνο και έτρεξε να προλάβει τον Ρόμπερτ,
που έμπαινε ήδη στο τρένο.
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Η ΚΑΠΟΤΕ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ καμπίνα του τζετ του Τίμπινγκ ήταν
τώρα γεμάτη ρινίσματα ατσαλιού και μύριζε πεπιεσμένο αέρα και
προπάνιο. Ο Μπεζί Φασέ είχε διώξει τους πάντες και τώρα καθόταν εκεί
μέσα μόνος του, με ένα ποτό στο χέρι και το βαρύ ξύλινο κουτί που είχε
βρεθεί στο χρηματοκιβώτιο του Τίμπινγκ. Ψηλαφίζοντας με τα δάχτυλα
του το σκαλιστό ρόδο, ανασήκωσε το περίτεχνο καπάκι. Στο εσωτερικό

βρήκε ένα μαρμάρινο κύλινδρο αποτελούμενο από πέντε δίσκους στους
οποίους ήταν χαραγμένα διάφορα γράμματα. Οι δίσκοι ήταν
ευθυγραμμισμένοι έτσι ώστε να σχηματίζουν το όνομα SOFIA.
Ο Φασέ έμεινε να κοιτάζει τη λέξη για αρκετή ώρα και ύστερα
σήκωσε τον κύλινδρο από την επενδυμένη θήκη του και τον εξέτασε
εκατοστό προς εκατοστό. Έπειτα, τραβώντας προσεκτικά τα άκρα του
προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις, απέσπασε το μαρμάρινο κάλυμμα. Ο
κύλινδρος ήταν άδειος.
Ο Φασέ τον τοποθέτησε ξανά στο κουτί και κοίταξε αφηρημένα έξω
από το παράθυρο του τζετ, το εσωτερικό του υπόστεγου που φιλοξενούσε
το αεροσκάφος. Στο μυαλό του στριφογύριζε διαρκώς ο διάλογος που είχε
με τη Σοφί Νεβό και οι πληροφορίες που είχε λάβει από τη Σήμανση που
ερευνούσε το Σατό Βιγέτ. Ο ήχος του τηλεφώνου του τον απέσπασε από
τις σκέψεις του.
Ήταν από το τηλεφωνικό κέντρο της Γαλλικής Αστυνομίας.
Η τηλεφωνήτρια του ζήτησε συγνώμη για την ενόχληση. Ο
πρόεδρος της Τράπεζας της Ζυρίχης καλούσε συνεχώς και, παρότι του
είχαν πει επανειλημμένα ότι ο αστυνόμος βρισκόταν στο Λονδίνο για
υιηρεσιακούς λόγους, εκείνος επέμενε να τους ενοχλεί! Δύσθυμα, ο Φασέ
είπε στην τηλεφωνήτρια να του περάσει τη γραμμή.
«Κύριε Βερνέ», είπε ο αστυνόμος πριν προλάβει να μιλήσει ο
άντρας, «λυπάμαι που δεν επικοινώνησα νωρίτερα. Ήμουν πολύ
αιασχολημένος. Όπως σας υποσχέθηκα, το όνομα της τράπεζας σας δε
δόθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί,
λοιπόν;»
Η φωνή του τραπεζίτη φανέρωνε την αγωνία του καθώς εξηγούσε
στον Φασέ πώς ο Λάνγκντον και η Νεβό είχαν αφαιρέσει ένα μικρό
ξύλινο κουτί από την τράπεζα και στη συνέχεια τον έπεισαν να τους
βοηθήσει να δραπετεύσουν.
«Φυσικά, όταν άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ήταν εγκληματίες», είπε ο
Βερνέ, «σταμάτησα το φορτηγό και απαίτησα να μου παραδώσουν το
κουτί, όμως εκείνοι μου επιτέθηκαν και έκλεψαν το όχημα».

«Ανησυχείτε για ένα ξύλινο κουτί...» είπε ο αστυνόμος, κοιτάζοντας
προσεκτικά το σκαλιστό ρόδο που ήταν ένθετο στο καπάκι και
ανοίγοντας το για να ξαναδεί το λευκό κύλινδρο.
«Μπορείτε να μου πείτε τι υπήρχε μέσα στο κουτί;»
«Το περιεχόμενο δεν έχει σημασία», του αντιγύρισε απότομα ο
τραπεζίτης.
«Ανησυχώ για τη φήμη της τράπεζας μου. Ποτέ πριν δεν είχε
σημειωθεί ληστεία. Ποτέ. Θα καταστραφούμε αν δεν μπορέσω να
ανακτήσω αυτό το αντικείμενο για λογαριασμό του πελάτη μου».
«Είπατε ότι η πράκτορας Νεβό και ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είχαν
στην κατοχή τους έναν κωδικό και ένα κλειδί. Τι σας κάνει να
υποστηρίζετε ότι έκλεψαν το κουτί;»
«Δολοφόνησαν αθώους ανθρώπους το βράδυ που μας πέρασε,
συμπεριλαμβανομένου του παππού της Σοφί Νεβό. Προφανώς
απέσπασαν το κλειδί και τον κωδικό διά της βίας».
«Κύριε Βερνέ, οι άντρες μου συγκέντρωσαν κάποιες πληροφορίες
για εσάς και για τα ενδιαφέροντα σας. Προφανώς είστε άνθρωπος
μορφωμένος και καλλιεργημένος. Υποθέτω ότι είστε και έντιμος επίσης.
Όπως κι εγώ. Έχοντας αυτά υπόψη, σας δίνω το λόγο μου ως αρχηγός
της Δικαστικής Αστυνομίας ότι το κουτί σας, μαζί με το καλό όνομα της
τράπεζας σας, βρίσκεται στα πλέον ασφαλή χέρια».
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ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ του αχυρώνα του Σατό Βιγέτ ο Κολέ κοιτούσε
έκπληκτος την οθόνη του υπολογιστή.
«Αυτό το σύστημα παρακολουθεί όλους αυτούς τους στόχους;»
«Ναι», είπε ο πράκτορας. «Απʹ ό,τι φαίνεται, συγκέντρωνε στοιχεία
εδώ και περισσότερους από δώδεκα μήνες».
Ο υπαστυνόμος διάβασε ξανά τη λίστα, άφωνος.

ΚΟΛΜΠΕΡ ΣΟΣΤΑΚ Πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου
ΖΑΝ ΣΑΦΕ Έφορος του Μουσείου Ζε ντε Πομ
ΕΝΤΟΥΑΡ ΝΤΕΡΟΣΕ Υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης Μιτεράν
ΖΑΚ ΣΟΝΙΕΡ Έφορος του Μουσείου του Λούβρου
ΜΙΣΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ Επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών
Ο πράκτορας έδειξε την οθόνη.
«Το τέταρτο
προβληματίσει».
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Ο Κολέ έγνεψε αφηρημένα. Το είχε προσέξει αμέσως. ο Ζακ Σονιέρ
βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Διάβασε ξανά τα υπόλοιπα ονόματα της
λίστας. Πώς είναι δυνατόν να τοποθετήσει κανείς κοριούς σε όλους
αυτούς τους εξέχοντες ανθρώπους;
«Άκουσες κανένα από τα ηχητικά αρχεία;»
«Μερικά. Ορίστε ένα από τα πιο πρόσφατα».
Ο πράκτορας πάτησε κάποια πλήκτρα.
Τα ηχεία άρχισαν να παίζουν.
«Capitaine, un agent du Departement de Cryptographie est arrive».
Ο υπαστυνόμος δεν μπορούσε να πιστέψει στα αφτιά του.
«Αυτός είμαι εγώ! Αυτή είναι η φωνή μου!»
Θυμήθηκε τη σκηνή όταν, καθισμένος στο γραφείο του Σονιέρ,
ενημέρωσε με τον ασύρματο τον Φασέ, που βρισκόταν στη Μεγάλη Στοά
του Λούβρου, για την άφιξη της πράκτορα Νεβό. Ο άντρας της Σήμανσης
έγνεψε καταφατικά.
«Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας που κάναμε απόψε στο Λούβρο θα
μπορούσε να φτάσει στα αφτιά τρίτων, αν αυτοί ενδιαφέρονταν».
«Έστειλες κάποιον να εντοπίσει τον κοριό;»
«Δεν υπάρχει λόγος. Ξέρω ακριβώς που βρίσκεται».
Ο πράκτορας κατευθύνθηκε προς μια οτοίβα παλιών σημειώσεων
και σχεδίων που ήταν ακουμπισμένα στον πάγκο με τα εργαλεία. Πήρε
μια σελίδα και την έδωσε στον Κολέ.

«Σας θυμίζει κάτι;»
Ο υπαστυνόμος είχε μείνει έκπληκτος. Είχε στα χέρια του μια
φωτοτυπία κάποιου παμπάλαιου σχηματικού διαγράμματος το οποίο
απεικόνιζε έναν πρωτόγονο μηχανισμό. Δεν μπορούσε να διαβάσει τις
χειρόγραφες σημειώσεις στα ιταλικά, όμως ήξερε τι ήταν αυτό που
κρατούσε μπροστά του: τα σχέδια για ένα Γάλλο μεσαιωνικό ιππότη που
κουνούσε χέρια και πόδια. Ο ιππότης πάνω στο γραφείο του Σονιερ!
Το βλέμμα του έπεσε στα περιθώρια, όπου κάποιος είχε σημειώσει
κάτι πρόχειρα πάνω στη φωτοτυπία χρησιμοποιώντας κόκκινο
μαρκαδόρο. Οι σημειώσεις ήταν γραμμένες στα γαλλικά και, με μια
πρόχειρη ανάγνωση, έμοιαζαν με οδηγίες για την καλύτερη τοποθέτηση
κάποιου μηχανισμού παρακολούθησης μέσα στον ιππότη.
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Ο ΣΙΛΑΣ ΚΑΘΟΤΑΝ στη θέση του συνοδηγού στην παρκαρισμένη
κοντά στην Εκκλησία του Ναού λιμουζίνα. Τα χέρια του είχαν αρχίσει να
ιδρώνουν καθώς περίμενε τον Ρεμί να τελειώσει με το δέσιμο και το
φίμωμα του Τίμπινγκ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ο μπάτλερ
χρησιμοποιούσε ένα σχοινί που είχε βρει στο πορτμπαγκάζ. Επιτέλους, ο
υπηρέτης βγήκε από το πίσω μέρος της λιμουζίνας, έκανε τον κύκλο και
πήρε τη θέση του πίσω από το τιμόνι, δίπλα στον Σίλα.
«Εντάξει;» τον ρώτησε ο μοναχός.
Εκείνος γέλασε σιγανά, τινάζοντας από πάνω του τις σταγόνες της
βροχής και ρίχνοντας μια ματιά προς τα πίσω πάνω από το κατεβασμένο
διαχωριστικό, στην κουλουριασμένη φιγούρα του Λι Τίμπινγκ, που μετά
βίας διακρινόταν στο μισοσκόταδο που επικρατούσε στο πίσω μέρος του
αυτοκινήτου.
«Δεν πρόκειται να κουνήσει ρούπι».
Ο αλμπίνος άκουγε τις πνιχτές κραυγές του Βρετανού και
κατάλαβε ότι ο Ρεμί είχε χρησιμοποιήσει κάποια κομμάτια της
αυτοκόλλητης ταινίας για να τον φιμώσει.

«Σκασμός εκεί πίσω!» φώναξε ο μπάτλερ στον Τίμπινγκ. Άπλωσε
το χέρι του σε έναν πίνακα με διακόπτες πάνω στο πολυτελές ταμπλό
του αυτοκινήτου, πίεσε ένα κουμπί και ένα αδιαφανές διαχωριστικό
υψώθηκε ανάμεσα τους, απομονώνοντας την καμπίνα των επιβατών. Ο
Βρετανός χάθηκε από τα μάτια τους και οι φωνές του έσβησαν.
Ο Ρεμί έριξε μια ματιά στον Σίλα.
«Αρκετά ανέχτηκα τη μιζέρια και την γκρίνια του».
Μερικά λεπτά αργότερα, καθώς η λιμουζίνα διέσχιζε με ταχύτητα
τους δρόμους του Λονδίνου, χτύπησε το κινητό του αλμπίνου μοναχού.
Απάντησε με λαχτάρα.
«Παρακαλώ;»
«Σίλα», ήχησε η γνώριμη γαλλική προφορά του Δασκάλου,
«χαίρομαι που σε ακούω. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ασφαλής».
Ο μοναχός αισθανόταν το ίδιο ανακουφισμένος που άκουγε το
Δάσκαλο. Είχαν περάσει ώρες από την τελευταία τους επικοινωνία και η
επιχείρηση είχε πάρει εντελώς απρόβλεπτη τροπή. Τώρα επιτέλους τα
πράγματα ακολουθούσαν την προγραμματισμένη τους πορεία.
«Έχω το σφηνόλιθο».
«Καταπληκτικά νέα!» του είπε ο Δάσκαλος.
«Ο Ρεμί είναι μαζί σου;» Ο Σίλας εξεπλάγη ακούγοντας τον να
προφέρει το όνομα του υπηρέτη.
«Ναι. Εκείνος με ελευθέρωσε».
«Όπως τον διέταξα να κάνει. Λυπάμαι μόνο που υποχρεώθηκες να
υποστείς την αιχμαλωσία για τόσο μεγάλο διάστημα».
«Ο σωματικός πόνος δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι
ότι ο σφηνόλιθος έγινε δικός μας».
«Ναι. Είναι απόλυτη ανάγκη να τον παραλάβω. Δεν υπάρχει
χρόνος για χάσιμο».
Ο αλμπίνος ανυπομονούσε να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το
Δάσκαλο.
«Μάλιστα, κύριε. Θα ήταν τιμή μου».

«Σίλα, θα ήθελα να μου τον φέρει ο Ρεμί»,
Ο Ρεμί; Ο Σίλας ένιωσε απερίγραπτη απογοήτευση. Έπειτα από όλα
όσα είχε κάνει για το Δάσκαλο, πίστευε ότι ο ίδιος θα ήταν εκείνος που
θα παρέδιδε το έπαθλο. Ο Δάσκαλος προτιμά τον Ρεμί;
«Μπορώ να νιώσω την απογοήτευση σου», είπε εκείνος, «πράγμα
που σημαίνει ότι δεν κατάλαβες τι εννοούσα». Η φωνή του έγινε ένας
ψίθυρος.
«Πρέπει να πιστέψεις ότι θα προτιμούσα χίλιες φορές να παραλάβω
το σφηνόλιθο από οένα, έναν άνθρωπο του Θεού, παρά από τα χέρια
ενός εγκληματία, όμως πρέπει να τακτοποιήσω τον Ρεμί. Παραβίασε τις
εντολές μου και έκανε ένα βαρύτατο σφάλμα, το οποίο έθεσε ολόκληρη
την αποστολή μας σε κίνδυνο».
Ο μοναχός αισθάνθηκε ένα ρίγος να τον διαπερνά και κοίταξε τον
υπηρέτη. Η απαγωγή του Τίμπινγκ δεν ήταν μέρος του σχεδίου, και τώρα
η τύχη του ομήρου αποτελούσε επιπρόσθετο πρόβλημα.
«Εμείς οι δυο είμαστε άνθρωποι του Θεού», ψιθύρισε ο Δάσκαλος.
«Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει να πετύχουμε το στόχο μας».
Ακολούθησε μια παρατεταμένη ανατριχιαστική σιωπή.
«Για το λόγο αυτό, και μόνο γιʹ αυτό, θα ζητήσω από τον Ρεμί να
μου φέρει το σφηνόλιθο. Καταλαβαίνεις;»
Ο Σίλας μπορούσε να διακρίνει το θυμό στη φωνή του Δασκάλου
και απόρησε που ο άνθρωπος δεν έδειχνε μεγαλύτερη κατανόηση.
Ο Ρεμί δεν μπορούσε να μην εμφανιστεί, σκέφτηκε. Έκανε αυτά
που έπρεπε να κάνει. Έσωσε το σφηνόλιθο.
«Καταλαβαίνω», είπε τελικά με το ζόρι.
«Ωραία. Για τη δική σου ασφάλεια, δεν πρέπει να κυκλοφορείς
στους δρόμους. Η αστυνομία σύντομα θα αρχίσει να αναζητά τη
λιμουζίνα, και δε θέλω να σε συλλάβουν. Το Opus Dei διαθέτει κάποια
εστία στο Λονδίνο, σωστά;»
«Φυσικά».
«Και είσαι ευπρόσδεκτος εκεί;»
«Όπως ένας αδελφός».

«Τότε, πήγαινε και μείνε εκεί. Θα σου τηλεφωνήσω αμέσως μόλις
πάρω στα χέρια μου το σφηνόλιθο και τακτοποιήσω το πρόβλημα που
σου ανέφερα».
«Βρίσκεστε στο Λονδίνο;»
«Κάνε αυτό που σου λέω, και όλα θα πάνε καλά».
«Μάλιστα, κύριε». Ο Δάσκαλος άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό σαν
να τον περίμενε μια πολύ δυσάρεστη δουλειά.
«Είναι ώρα να μιλήσω με τον Ρεμί».
Ο μοναχός έδωσε το τηλέφωνο στον υπηρέτη, σκεφτόμενος ότι αυτό
ίσως να ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα στη ζωή του Γάλλου.
Τη στιγμή που ο Ρεμί έπαιρνε το τηλέφωνο ήξερε ότι αυτός ο
άμοιρος παραμορφωμένος μοναχός δεν είχε απολύτως καμία ιδέα για τη
μοίρα που τον περίμενε τώρα που είχε παίξει το ρόλο του.
Ο Δάσκαλος σε χρησιμοποίησε, Σίλα. Ακόμα και ο επίσκοπος σου
δεν είναι παρά ένα πιόνι. Ο μπάτλερ συνέχιζε να εντυπωσιάζεται από
την πειθώ του Δασκάλου. Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα είχε πιστέψει τα
πάντα. Τον είχε τυφλώσει η ίδια του η απελπισία. Ο Αρινθαρόζα ήθελε
απεγνωσμένα να πιστέψει. Παρότι ο ίδιος δε συμπαθούσε ιδιαίτερα το
Δάσκαλο, ένιωθε περήφανος που είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του και
τον είχε βοηθήσει τόσο πολύ. Κέρδισα επάξια το μεροκάματο μου.
«Άκουσε προσεκτικά», είπε ο Δάσκαλος.
«Πήγαινε τον Σίλα στην εστία του Opus Dei και άφησέ τον μερικούς
δρόμους πιο κάτω. Ύστερα πήγαινε στο Σεντ Τζέιμς Παρκ. Βρίσκεται
δίπλα στο Κοινοβούλιο και στο Μπιγκ Μπεν. Μπορείς να παρκάρεις τη
λιμουζίνα στη Χορς Γκαρντς Παρέιντ. θα τα πούμε εκεί».
Μόλις ολοκλήρωσε τη φράση του, η σύνδεση διακόπηκε.

92
ΤΟ ΚΙΝΓΚΣ ΚΟΛΕΤΖ είχε ιδρυθεί από το βασιλιά Γεώργιο τον Ε’ το
1829. Ο Τομέας θεολογίας και Θρησκευτικών Σπουδών στεγαζόταν δίπλα
στο Κοινοβούλιο, σε ένα κτίριο που είχε παραχωρήσει το Στέμμα.
Επρόκειτο για έναν τομέα που δεν είχε απλώς μια ιστορία εκατόν
πενήντα χρόνων διδακτικής και ερευνητικής εμπειρίας αλλά με την
ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστηματικής Θεολογίας το 1982
είχε αποκτήσει και μια από τις μεγαλύτερες και πλέον εξελιγμένες
βιβλιοθήκες για θρησκευτικές έρευνες στον κόσμο.
Ο Λάνγκντον δεν είχε συνέλθει ακόμα από την ταραχή του την ώρα
που εκείνος και η Σοφί άφηναν τους βροχερούς δρόμους του Λονδίνου και
έμπαιναν στη βιβλιοθήκη.
Η κύρια αίθουσα ερευνών ήταν ακριβώς όπως την είχε περιγράψει ο
Τίμπινγκ: ένας επιβλητικός οχτάγωνος χώρος όπου κυριαρχούσε ένα
τεράστιο στρογγυλό τραπέζι γύρω από το οποίο θα μπορούσαν κάλλιστα
να κάθονται ο βασιλιάς Αρθούρος και οι ιππότες του, αν δεν υπήρχαν
πάνω του δώδεκα υπολογιστές με επίπεδες οθόνες. Στο βάθος της
αίθουσας μια βιβλιοθηκάριος μόλις ετοίμαζε μια κούπα τσάι, έτοιμη να
ξεκινήσει την ημέρα της.
«Υπέροχο πρωινό!» είπε χαρωπά, με χαρακτηριστική βρετανική
προφορά, αφήνοντας το τσάι της και πλησιάζοντας προς το μέρος τους.
«Θα μπορούσα να σας βοηθήσω;»
«Ναι, παρακαλώ», απάντησε ο Αμερικανός.
«Ονομάζομαι...»
«Ρόμπερτ Λάνγκντον».
Χαμογέλασε πρόσχαρα. «Γνωρίζω ποιος είστε».
Προς στιγμήν ο Ρόμπερτ φοβήθηκε ότι ο Φασέ τον είχε βγάλει και
στην αγγλική τηλεόραση, όμως το χαμόγελο της γυναίκας φανέρωνε ότι
κάτι άλλο συνέβαινε. Ο Λάνγκντον δεν είχε συνηθίσει ακόμα σε αυτές
τις αναπάντεχες στιγμές της αναγνώρισης του από κάποιους
ανθρώπους. Από την άλλη, βέβαια, αν υπήρχε κάποιο άτομο στον κόσμο

που θα αναγνώριζε το πρόσωπο του, σίγουρα θα
βιβλιοθηκάριος του Τομέα Θεολογίας κάποιου κολεγίου.

ήταν

μια

«Πάμελα Γκέταμ», είπε εκείνη, τείνοντας το χέρι της για χειραψία.
Το πρόσωπο της ήταν ευγενικό και η φωνή της ευχάριστη. Τα γυαλιά που
κρέμονταν από το λαιμό της είχαν κοκάλινο σκελετό και χοντρούς
φακούς.
«Χαίρω πολύ», είπε ο Ρόμπερτ.
«Από δω η Σοφί Νεβό, φίλη μου».
Οι δύο γυναίκες ένευσαν σε χαιρετισμό και αμέσως μετά η Γκέταμ
έστρεψε και πάλι την προσοχή της στον Λάνγκντον.
«Δεν ήξερα ότι θα μας επισκεπτόσασταν».
«Ούτε εμείς το ξέραμε. Αν δε σας είναι κόπος, θα θέλαμε τη
βοήθεια σας για να βρούμε ορισμένες πληροφορίες».
Η βιβλιοθηκάριος φάνηκε διστακτική.
«Συνήθως οι υπηρεσίες μας παρέχονται κατόπιν αίτησης και μόνο
με ραντεβού, εκτός, φυσικά, αν είστε καλεσμένος κάποιου καθηγητή του
κολεγίου».
Ο Αμερικανός έγνεψε αρνητικά.
«Φοβάμαι ότι ήρθαμε απροειδοποίητα. Ένας φίλος μου μου μίλησε
με τα καλύτερα λόγια για το κολέγιο. Ο σερ Λι Τίμπινγκ, αν σας λέει κάτι
το όνομα».
Ο Λάνγκντον είχε ένα δυσοίωνο προαίσθημα καθώς πρόφερε το
όνομα.
«Είναι ιστορικός, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας».
Το πρόσωπο της Γκέταμ φωτίστηκε και έσκασε ένα τεράστιο
χαμόγελο.
«Α ναι, βέβαια. Τι τύπος! Φανατικός! Κάθε φορά που έρχεται
αναζητά κείμενα πάνω στο ίδιο θέμα. Δισκοπότηρο... Δισκοπότηρο...
Δισκοπότηρο... Ειλικρινά, μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος θα προτιμούσε να
πεθάνει παρά να σταματήσει την ερευνά του».
Τους έκλεισε το μάτι με νόημα.

«Αν έχεις χρόνο και χρήμα, μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου
αυτού του είδους τις πολυτέλειες, δε συμφωνείτε; Κανονικός Δον Κιχώτης
ο φίλος σας».
«Μήπως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε;» ρώτησε η Σοφί.
«Είναι πολύ σημαντικό».
Η βιβλιοθηκάριος έριξε μια ματιά τριγύρω στην άδεια βιβλιοθήκη
και ύστερα τους έκλεισε ξανά το μάτι.
«Δε νομίζω ότι θα μπορούσα να αρνηθώ με τη δικαιολογία ότι είμαι
πολύ απασχολημένη, έτσι δεν είναι; Αν αφήσετε τα ονόματα σας, δε
νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Τι είναι αυτό που ψάχνετε;»
«Προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα μεσαιωνικό τάφο στο Λονδίνο».
Η Γκέταμ φάνηκε κάπως προβληματισμένη.
«Υπάρχουν περίπου είκοσι χιλιάδες τέτοιοι τάφοι στην πόλη μας.
Μήπως θα μπορούσατε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι;»
«Είναι ο τάφος ενός ιππότη. Δεν ξέρουμε το όνομα».
«Ενός ιππότη... Αυτό περιορίζει σημαντικά το πεδίο έρευνας. Είναι
πολύ πιο σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις».
«Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τον ιππότη που αναζητούμε»,
είπε η Σοφί, «όμως ξέρουμε αυτά». Έβγαλε από την τσέπη της ένα φύλλο
χαρτί πάνω στο οποίο είχε γράψει τους δυο πρώτους στίχους του
ποιήματος. Ο Λάνγκντον και η Νεβό δίσταζαν να δείξουν ολόκληρο το
τετράστιχο σε κάποιον τρίτο, κι έτσι είχαν αποφασίσει να αποκαλύψουν
μόνο τις δύο πρώτες γραμμές, εκείνες που προσδιόριζαν την ταυτότητα
του ιππότη.
«Επιμερισμένη κρυπτογραφία» ήταν ο όρος που είχε
χρησιμοποιήσει η νεαρή πράκτορας για τη μέθοδο αυτή. ʹΟταν κάποια
υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έναν κώδικα που περιείχε
ευαίσθητα δεδομένα, κάθε μέλος της ομάδας των κρυπτογράφων που
αναλάμβανε να σπάσει τον κώδικα εργαζόταν πάνω σε διαφορετικό
κομμάτι του. Με τον τρόπο αυτό, όταν κατόρθωναν να βρουν τη λύση,
κανένας δε γνώριζε ολόκληρο το αποκωδικοποιημένο μήνυμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προφυλάξεις πιθανότατα ήταν
υπερβολικές. Ακόμα κι αν η βιβλιοθηκάριος έβλεπε ολόκληρο το ποίημα,

καταλάβαινε ποιος ήταν ο τάφος του ιππότη και ήξερε τι σήμαινε το
σχετικό με τη χαμένη σφαίρα σημείο, οι πληροφορίες θα της ήταν
άχρηστες χωρίς το κρυπτόλεξο.
Η Γκέταμ διέκρινε ανησυχία στο βλέμμα του φημισμένου
Αμερικανού μελετητή, λες και το αν θα εντόπιζε γρήγορα τον τάφο ήταν
ζήτημα ζωής και θανάτου. Η πρασινομάτα γυναίκα που τον συνόδευε
έδειχνε επίσης νευρική. Απορημένη, η βιβλιοθηκάριος φόρεσε τα γυαλιά
της και διάβασε το χαρτί που της είχαν δώσει.
In London lies a knight a Pope interred.
His labor's fruit a Holy wrath incurred.
Γύρισε και κοίταξε τους επισκέπτες.
«Τι είναι αυτό; Κάποιο κυνήγι θησαυρού που διοργανώνει το
Χάρβαρντ;» το γέλιο του Λάνγκντον ακούστηκε βεβιασμένο.
«Ναι, κάτι τέτοιο».
Η Γκέταμ είχε την αίσθηση ότι δεν της έλεγαν όλη την αλήθεια.
Παρʹ όλα αυτά, οι στίχοι της κέντρισαν το ενδιαφέρον και βάλθηκε να
τους μελετάει προσεκτικά.
«Σύμφωνα με τους στίχους αυτούς, κάποιος ιππότης έκανε κάτι που
προκάλεσε την οργή του Θεού, όμως ένας Πάπας είχε την καλοσύνη να
τον ενταφιάσει στο Λονδίνο».
Ο Ρόμπερτ έγνεψε καταφατικά.
«Σας λέει τίποτα αυτό;»
Η γυναίκα κατευθύνθηκε προς έναν από τους υπολογιστές.
«Εκ πρώτης όψεως όχι, όμως ας δούμε τι μπορούμε να
ανακαλύψουμε στη βάση δεδομένων».
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων το Ερευνητικό
Ινστιτούτο Συστηματικής Θεολογίας του κολεγίου χρησιμοποιούσε
λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων σε συνδυασμό με
συστήματα αυτόματης μετάφρασης προκειμένου να μετατρέψει σε
ψηφιακή μορφή και να καταχωρίσει μια τεράστια συλλογή
συγγραμμάτων: θρησκευτικές εγκυκλοπαίδειες, βιογραφίες, ιερά κείμενα
σε δεκάδες γλώσσες, ιστορικά κείμενα, επιστολές του Βατικανού,

ημερολόγια κληρικών, οτιδήποτε θεωρούνταν ότι είχε σχέση με την
ανθρώπινη πνευματικότητα. Καθώς αυτή η τεράστια συλλογή βρισκόταν
τώρα σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία ήταν πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα
απʹ ό,τι αν βρίσκονταν διάσπαρτα σε διάφορα βιβλία. Η Γκέταμ κάθισε
μπροστά σε έναν υπολογιστή, κοίταξε ξανά τη σελίδα και άρχισε να
πληκτρολογεί το κείμενο.
«Για αρχή ας δοκιμάσουμε μια αναζήτηση εστιάζοντας σε
ορισμένες λέξεις‐κλειδιά, και βλέπουμε...»
«Ευχαριστούμε» Η βιβλιοθηκάριος πληκτρολόγησε μερικές λέξεις:
LONDON, KNIGHT, POPE
Μόλις πάτησε το πλήκτρο αναζήτησης, ένιωσε το βουητό από τον
τεράστιο κεντρικό υπολογιστή που βρισκόταν στο υπόγειο και
επεξεργαζόταν τα δεδομένα με ταχύτητα πεντακοσίων μεγαμπάιτ το
δευτερόλεπτο.
«Ζητάω από το σύστημα να μας παρουσιάσει αρχεία τα οποία
περιέχουν και τις τρεις λέξεις ʺΛονδίνοʺ, ʺιππότηςʺ και ʺΠάπαςʺ στο
πλήρες κείμενο τους. Θα έχουμε μεγάλο αριθμό επιστροφών που
πληρούν αυτή την προϋπόθεση, όμως είναι μια αρχή».
Στην οθόνη είχε ήδη εμφανιστεί ο πρώτος τίτλος. Painting the Pope
The Collected Portraits of Sir Joshua Reynolds London University Press
Η Γκέταμ κούνησε το κεφάλι της αρνητικά. «Προφανώς δεν είναι
αυτό που ψάχνετε».
Προχώρησε στον επόμενο τίτλο. The London Writings of Alexander
Pope By G. Wilson Knight Και πάλι έγνεψε αρνητικά.
Καθώς ο υπολογιστής συνέχιζε την αναζήτηση οι τίτλοι άρχισαν να
εμφανίζονται όλο και πιο γρήγορα. Από την οθόνη περνούσαν δεκάδες
κείμενα, τα περισσότερα από τα οποία αναφέρονταν στο Βρετανό
συγγραφέα του δέκατου όγδοου αιώνα Αλεξάντερ Πόουπ, * ο οποίος
προφανώς είχε γράψει πάμπολλα σατιρικά αντιθρησκευτικά ποιήματα
τα οποία περιείχαν τις λέξεις «ιππότης» και «Λονδίνο».

Το επίθετο «Πόουπ» στα αγγλικά σημαίνει «Πάπας», εξ ου και η επιστροφή
τέτοιων αποτελεσμάτων κατά την αναζήτηση που πραγματοποιούν οι ήρωες. (Ζ.τ.Μ.)
*

Η βιβλιοθηκάριος έριξε μια γρήγορη ματιά στο αριθμητικό πεδίο
στο κάτω μέρος της οθόνης. Ο υπολογιστής, πολλαπλασιάζοντας τον
αριθμό των τίτλων που είχε ήδη ανασύρει με το ποσοστό της βάσης
δεδομένων που δεν είχε ερευνηθεί ακόμα, εμφάνιζε μια χοντρική
πρόβλεψη σχετικά με το πόσοι τίτλοι θα εντοπίζονταν τελικά. Η
συγκεκριμένη έρευνα μάλλον θα κατέληγε σε υπερβολικά μεγάλο
αριθμό κειμένων. Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός κειμένων: 2.692
«Πρέπει να δώσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένες παραμέτρους, για
να περιορίσουμε κάπως το πεδίο έρευνας», είπε η Γκέταμ, σταματώντας
την αναζήτηση.
«Μόνο αυτές τις πληροφορίες έχετε σχετικά με τον τάφο που
ψάχνετε; Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μας βοηθούσε;»
Ο Λάνγκντον έριξε μια ματιά στη Σοφί Νεβό, δείχνοντας αβέβαιος.
Η βιβλιοθηκάριος σιγουρεύτηκε τώρα ότι η ερευνά τους δεν είχε να κάνει
με κάποιο κυνήγι θησαυρού. Είχε ακούσει να ψιθυρίζονται διάφορα
σχετικά με την περιπέτεια του Αμερικανού καθηγητή την περασμένη
χρονιά στη Ρώμη. Αυτός ο άνθρωπος είχε εξασφαλίσει πρόσβαση στην
πλέον απροσπέλαστη βιβλιοθήκη του κόσμου, εκεί όπου βρίσκονταν τα
Μυστικά Αρχεία του Βατικανού. Αναρωτιόταν τι είδους μυστικά είχε
ανακαλύψει εκεί και αν η αγωνιώδης έρευνά του για αυτό το μυστηριώδη
τάφο στο Λονδίνο είχε να κάνει με κάποιες πληροφορίες που είχε
εξασφαλίσει μέσα από το Βατικανό.
Η Γκέταμ ήταν αρκετά έμπειρη βιβλιοθηκάριος για να ξέρει ποιος
ήταν ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο άνθρωποι σαν τον Λάνγκντον
έρχονταν στο Λονδίνο και έψαχναν για ιππότες. Το Δισκοπότηρο. Τους
χάρισε ένα χαμόγελο και ίσιωσε τα γυαλιά της πάνω στη μύτη της.
«Είστε φίλοι του Λι Τίμπινγκ, βρίσκεστε στην Αγγλία και ψάχνετε
για κάποιον ιππότη...»
Σταύρωσε τα μπράτσα στο στήθος της.
«Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι ότι αναζητάτε το Άγιο
Δισκοπότηρο».
Ο Λάνγκντον και η Νεβό κοιτάχτηκαν αιφνιδιασμένοι.
Η Γκέταμ γέλασε.

«Φίλοι μου, αυτή η βιβλιοθήκη αποτελεί σημείο αναφοράς για τους
διάφορους αναζητητές του Δισκοπότηρου. Ο Λι Τίμπινγκ είναι ένας από
αυτούς. Αν είχα ένα σελίνι για κάθε φορά που έχω ψάξει στα αρχεία για
κείμενα που να αναφέρονται στο Ρόδο, στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στο
Γκράαλ, στη μεροβίγγεια δυναστεία, στο Κοινό της Σιών κτλ. κτλ., θα
ήμουν πλούσια. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια καλή θεωρία
συνωμοσίας».
Έβγαλε τα γυαλιά της και τους κοίταξε στα μάτια.
«Χρειάζομαι κι άλλες πληροφορίες». Ακολούθησε σιωπή, όμως η
βιβλιοθηκάριος διαισθάνθηκε ότι η επιθυμία των επισκεπτών της να
κινηθούν διακριτικά έχανε γρήγορα έδαφος μπροστά στην ανάγκη τους
να καταλήξουν γρήγορα σε κάποιο αποτέλεσμα.
«Ορίστε», έκανε ξαφνικά η Σοφί Νεβό.
«Θα σας γράψω όλα όσα ξέρουμε».
Δανείστηκε ένα στιλό από τον Λάνγκντον και συμπλήρωσε δυο
ακόμα στίχους στο χαρτί που είχε δώσει προηγουμένως στην Γκέταμ.
You seek the orb that ought be on his tomb.
It speaks of Rosy flesh and seeded womb.
Η γυναίκα γέλασε από μέσα της. Τελικά είχα δίκιο, σκέφτηκε,
σημειώνοντας τις αναφορές στο Ρόδο, δηλαδή στη Μαρία τη Μαγδαληνή,
και στο σπόρο που έφερε στη μήτρα της.
«Είμαι σε θέση να σας βοηθήσω», είπε σηκώνοντας τα μάτια της
από τη σελίδα, «θα μπορούσα όμως να ρωτήσω που βρήκατε αυτούς τους
στίχους και γιατί αναζητάτε μια σφαίρα;»
«Θα μπορούσατε να ρωτήσετε», είπε ο Λάνγκντον χαμογελώντας
φιλικά, «όμως είναι μεγάλη ιστορία και ο χρόνος μάς πιέζει ασφυκτικά».
«Πολύ ευγενικός τρόπος για να μου πείτε ʺΚοίτα τη δουλειά σουʺ».
«Θα σου ήμασταν για πάντα υπόχρεοι, Πάμελα», είπε ο Ρόμπερτ,
«αν μπορούσες να ανακαλύψεις ποιος είναι αυτός ο ιππότης και πού
είναι θαμμένος».
«Πολύ καλά!» έκανε εκείνη και άρχισε να πληκτρολογεί ξανά.

«Θα βοηθήσω. Αν η έρευνα έχει να κάνει με το Δισκοπότηρο, θα
ήταν καλό να διασταυρώσουμε τις αναφορές με άλλες λέξεις‐κλειδιά. Θα
προσθέσω μια παράμετρο εγγύτητας στο κείμενο και θα δώσω εντολή να
μειωθεί η βαρύτητα του τίτλου. Έτσι, η αναζήτηση θα περιοριστεί μόνο
σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες οι λέξεις‐κλειδιά εμφανίζονται
μέσα στο κείμενο κοντά σε μια λέξη που σχετίζεται με το Δισκοπότηρο,
όπως ʺΓκράαλʺ, ʺΡόδοʺ και ʺΚύπελλοʺ».
Αναζήτηση: KNIGHT, LONDON, POPE, TOMB Σε απόσταση έως
100 λέξεων από: GRAAL, ROSE, SANGREAL, CHALICE
«Πόση ώρα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα;»
ρώτησε η κοπέλα.
«Ψάχνουμε σε μερικές εκατοντάδες τεραμπάιτ και έχουμε ορίσει
πολλαπλά πεδία διασταύρωσης», είπε η Γκέταμ. Τα μάτια της άστραφταν
τη στιγμή που πατούσε το πλήκτρο αναζήτησης.
«Όχι περισσότερο από ένα τέταρτο». Ο Ρόμπερτ και η Σοφί δε
μίλησαν, όμως η βιβλιοθηκάριος διαισθάνθηκε ότι ακόμα και αυτά τα
δεκαπέντε λεπτά θα τους φαίνονταν αιώνας...
«Τσάι;» τους ρώτησε, αφήνοντας τον υπολογιστή και πηγαίνοντας
στην τσαγιέρα που είχε ετοιμάσει νωρίτερα. «Ο Λι τρελαίνεται για το
τσάι μου».
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Η ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ OPUS DEI στο Λονδίνο ήταν ένα απλό τούβλινο
κτίριο στον αριθμό 5 του Ορμ Κορτ, με θέα προς το βορινό μονοπάτι των
Κήπων του Κένσιγκντον. Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Σίλα εκεί, όμως
ένιωθε όλο και πιο ασφαλής καθώς πλησίαζε πεζή το κτίριο. Παρότι
έβρεχε, ο Ρεμί τον είχε κατεβάσει αρκετά στενά πιο κάτω, για να
αποφύγει να κυκλοφορήσει τη λιμουζίνα σε κεντρικούς δρόμους.
Ο μοναχός δεν είχε πρόβλημα να περπατήσει. Η βροχή ήταν
εξαγνιστική. Καθʹ υπόδειξη του μπάτλερ, ο αλμπίνος είχε σκουπίσει τα
δακτυλικά του αποτυπώματα από το πιστόλι του και το είχε ρίξει στη

σκάρα κάποιου υπονόμου. Χαιρόταν που το είχε ξεφορτωθεί. Ένιωθε πιο
ανάλαφρος τώρα. Τα πόδια του πονούσαν από την πολύωρη αιχμαλωσία
του, όμως είχε αντέξει σε πολύ δυνατότερους πόνους στη ζωή του.
Αναρωτήθηκε τι να έκανε ο Τίμπινγκ. Ο υπηρέτης του τον είχε δέσει και
τον είχε παρατήσει στο πίσω μέρος της λιμουζίνας. Ο Βρετανός σίγουρα
θα είχε αρχίσει να πονάει.
«Τι θα τον κάνεις;» είχε ρωτήσει ο Σίλας τον Ρεμί καθʹ οδόν προς
την εστία.
Εκείνος είχε ανασηκώσει τους ωμους του.
«Αυτή την απόφαση θα την πάρει ο Δάσκαλος». Υπήρχε ένας
παράξενος οριστικός τόνος στη φωνή του. Τώρα, καθώς ο μοναχός
πλησίαζε στο κτίριο του Opus Dei, η βροχή άρχισε να δυναμώνει,
διαποτίζοντας το χοντρό μανδύα του και κάνοντας τις πληγές της
προηγούμενης ημέρας να τσούζουν. Ήταν έτοιμος να εξιλεωθεί για τις
αμαρτίες των τελευταίων είκοσι τεσσάρων ωρών και να εξαγνίσει την
ψυχή του. Το έργο του είχε ολοκληρωθεί.
Ο αλμπίνος διέσχισε μια μικρή αυλή και έφτασε στην είσοδο. Δεν
του έκανε εντύπωση το ότι βρήκε την πόρτα ξεκλείδωτη. Την άνοιξε και
προχώρησε στο λιτό προθάλαμο. Ένας πνιχτός ηλεκτρονικός
κουδουνιστός ήχος ακούστηκε στον πάνω όροφο τη στιγμή που ο Σίλας
πάτησε στο χαλί. Αυτό ήταν κάτι συνηθισμένο σε τέτοιες εστίες, όπου οι
ένοικοι περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους προσευχόμενοι
στα δωμάτια τους.
Ο μοναχός μπορούσε να ακούσει ανθρώπους να κινούνται από
πάνω. Τα ξύλινα πατώματα έτριζαν. Ένας άντρας που φορούσε ένα
μανδύα παρόμοιο με το δικό του κατέβηκε τις σκάλες.
«Θα μπορούσα να βοηθήσω;» Είχε καλοσυνάτο βλέμμα και δε
φάνηκε ούτε καν να προσέχει το αλλόκοτο παρουσιαστικό του αλμπίνου.
«Ευχαριστώ. το όνομα μου είναι Σίλας. Είμαι τακτικό μέλος του
Opus Dei».
«Αμερικανός;»
Ο Σίλας έγνεψε καταφατικά.

«Θα βρίσκομαι στην πόλη για σήμερα μόνο. Θα μπορούσα να
ξεκουραστώ εδώ;»
«Δε χρειαζόταν καν να ρωτήσεις. Υπάρχουν δυο άδεια δωμάτια
στον τρίτο όροφο. Θα ήθελες μήπως λίγο τσάι και ψωμί;»
«Ευχαριστώ». Πεινούσε πάρα πολύ. Ανέβηκε τις σκάλες και βρήκε
ένα λιτό δωμάτιο με παράθυρο. Έβγαλε το βρεγμένο του μανδύα και
γονάτισε για να προσευχηθεί φορώντας μόνο το εσώρουχο του. Άκουσε
το μοναχό που τον υποδέχτηκε να έρχεται και να αφήνει ένα δίσκο έξω
από την πόρτα του.
Τελείωσε την προσευχή του, έφαγε το φαγητό του και ξάπλωσε να
κοιμηθεί. Τρεις ορόφους πιο κάτω ένα τηλέφωνο άρχισε να χτυπάει.
Το μέλος του Opus Dei που είχε καλωσορίσει τον Σίλα σήκωσε το
ακουστικό.
«Αστυνομία εδώ», είπε ο άντρας.
«Προσπαθούμε να εντοπίσουμε έναν αλμπίνο μοναχό. Μόλις
λάβαμε μια πληροφορία ότι βρίσκεται εκεί. Τον είδατε;»
«Ναι, εδώ βρίσκεται. Υπάρχει
αιφνιδιασμένο το μέλος της οργάνωσης.

κάποιο

πρόβλημα;»

ρώτησε

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται εκεί;»
«Ναι, είναι πάνω και προσεύχεται. Τι συμβαίνει;»
«Μην τον ενοχλήσετε», διέταξε ο αξιωματικός.
«Μην πείτε λέξη σε κανέναν. Στέλνω μερικούς άντρες αμέσως».
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ΤΟ ΣΕΝΤ ΤΖΕΪΜΣ ΠΑΡΚ είναι μια όαση πρασίνου στο κέντρο του
Λονδίνου, ένας δημόσιος κήπος που συνορεύει με τα παλάτια του
Γουέστμινστερ, του Μπάκιγχαμ και του Σεντ Τζέιμς. Στη σύγχρονη
εποχή το πάρκο, που την εποχή του Ερρίκου του Ηʹ αποτελούσε βασιλική
περιουσία και χρησιμοποιούνταν ως εκτροφείο ελαφιών για το κυνήγι,

ήταν ανοιχτό στο κοινό. Τα ηλιόλουστα απογεύματα οι Λονδρέζοι
έκαναν πικνίκ κάτω από τις ιτιές και τάιζαν τους πελεκάνους που ήταν
μόνιμοι κάτοικοι της λίμνης από την εποχή που οι προγονοί τους είχαν
προσφερθεί ως δώρο στον Κάρολο τον Βʹ από το Ρώσο πρέσβη. Αυτή τη
μέρα ο Δάσκαλος δεν έβλεπε πελεκάνους, ο θυελλώδης καιρός όμως είχε
οδηγήσει μέχρι εκεί αρκετούς γλάρους για να βρουν καταφύγιο. Οι
πρασιές ήταν καλυμμένες από τέτοια πουλιά, εκατοντάδες λευκά
σώματα στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση καθώς περίμεναν
υπομονετικά να κοπάσει ο υγρός άνεμος γιανα επιστρέψουν στη
θάλασσα. Παρά την πρωινή ομίχλη, το πάρκο πρόσφερε έξοχη θέα στο
Κοινοβούλιο και στο Μπιγκ Μπεν. Αφήνοντας το βλέμμα του να
πλανηθεί πέρα από τις χορταριασμένες πλαγιές, τη λίμνη με τις πάπιες
και τις εύθραυστες σιλουέτες των ιτιών, ο Δάσκαλος μπορούσε να
διακρίνει τους αιχμηρούς πυργίσκους του κτιρίου που στέγαζε τον τάφο
του ιππότη αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο είχε πει στον
Ρεμί να τον συναντήσει εκεί. Τη στιγμή που ο Δάσκαλος πλησίασε στην
πόρτα του συνοδηγού της παρκαρισμένης λιμουζίνας ο Ρεμί έγειρε προς
το μέρος της και την άνοιξε από μέσα. Ο Δάσκαλος κοντοστάθηκε και
ήπιε μια γερή γουλιά κονιάκ από το μεταλλικό φλασκί που κουβαλούσε
μαζί του. Ύστερα, σκουπίζοντας το στόμα του, κάθισε δίπλα στον
μπάτλερ και έκλεισε την πόρτα.
Ο υπηρέτης σήκωσε το σφηνόλιθο ψηλά σαν τρόπαιο.
«Παραλίγο να τον χάσουμε».
«Τα κατάφερες πολύ καλά», είπε εκείνος.
«Τα καταφέραμε πολύ καλά», απάντησε ο Ρεμί, αφήνοντας το
σφηνόλιθο στα χέρια του Δασκάλου, που έτρεμαν από ανυπομονησία.
Εκείνος έμεινε να τον αποθαυμάζει για αρκετή ώρα χαμογελώντας.
«Και το όπλο; Καθάρισες τα δακτυλικά αποτυπώματα;»
«Ήδη βρίσκεται στο ντουλαπάκι, όπως το βρήκα».
«Τέλεια!»
Ο Δάσκαλος ήπιε μία ακόμα γουλιά κονιάκ και έδωσε το φλασκί
στον Ρεμί.
«Ας πιούμε στην επιτυχία μας. Το τέλος πλησιάζει...»

Ο Ρεμί δέχτηκε ευγενικά το φλασκί. Το κονιάκ ήταν κάπως αλμυρό,
αλλά δεν τον ένοιαζε. Εκείνος και ο Δάσκαλος ήταν πλέον πραγματικοί
συνεργάτες. Ένιωθε ήδη ότι είχε ανέλθει σε άλλο κοινωνικό επίπεδο.
Ποτέ πια δε θα είμαι υπηρέτης. Χαζεύοντας τη λίμνη με τις πάπιες λίγο
πιο πέρα, αισθανόταν ότι η ζωή του στο Σατό Βιγέτ ανήκε σε ένα πολύ
μακρινό παρελθόν.
Ήπιε μία ακόμα γουλιά και άφησε το κονιάκ να κυλήσει στο σώμα
του, απολαμβάνοντας τη ζεστή αίσθηση. Το ευχάριστο κάψιμο στο λαιμό
του όμως γρήγορα μεταλλάχτηκε σε ανυπόφορη φωτιά.
Χαλάρωσε το παπιγιόν του. Είχε μια παράξενη γεύση στο στόμα
του, σαν να κατάπινε άμμο, και έδωσε το φλασκί στο Δάσκαλο.
«Μάλλον ήπια αρκετά», κατάφερε να ψελλίσει αδύναμα.
«Ρεμί, όπως ξέρεις», είπε ο Δάσκαλος παίρνοντας το φλασκί, «είσαι
ο μόνος που με έχει δει. Σε θεώρησα άξιο της απόλυτης εμπιστοσύνης
μου».
«Ναι», είπε ο υπηρέτης, που είχε αρχίσει να αισθάνεται σαν να είχε
πυρετό και χαλάρωνε ακόμα περισσότερο το παπιγιόν του.
«Και το μυστικό σας θα το πάρω στον τάφο μου».
Ο Δάσκαλος έμεινε σιωπηλός για αρκετή ώρα.
«Σε πιστεύω». Αφού έβαλε στην τσέπη του το φλασκί και το
σφηνόλιθο, έσκυψε, άνοιξε το ντουλαπάκι του συνοδηγού και πήρε το
περίστροφο από μέσα. Προς στιγμήν ο Ρεμί κυριεύτηκε από φόβο, όμως ο
Δάσκαλος έβαλε απλώς το πιστόλι στην τσέπη του παντελονιού του.
Μα τι κάνει; Ο μπάτλερ είχε αρχίσει ξαφνικά να ιδρώνει.
«Το ξέρω ότι υποσχέθηκα να σε βοηθήσω να αλλάξεις ζωή», είπε ο
Δάσκαλος με τη φωνή του χρωματισμένη από θλίψη, «όμως, έτσι όπως
εξελίχτηκαν τα πράγματα, αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω».
Ξαφνικά ο Ρεμί ένιωσε να ασφυκτιά, μην μπορώντας να πάρει
ανάσα. Έγειρε πάνω στο τιμόνι πιάνοντας το λαιμό του, που τον
αισθανόταν πρησμένο και φραγμένο, και νιώθοντας μια γεύση εμετού
στην τραχεία του, που στένευε ολοένα και περισσότερο.
Προσπάθησε να ουρλιάξει, όμως πνιγόταν, η φωνή του δεν ήταν
αρκετά δυνατή για να ακουστεί πέρα από τα τζάμια του αυτοκινήτου.

Τώρα συνειδητοποιούσε τι σήμαινε αυτή η αλμυρή γεύση του κονιάκ. Με
δηλητηρίασε! Μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που συνέβαινε, γύρισε
και είδε το Δάσκαλο να κάθεται ψύχραιμος δίπλα του κοιτάζοντας ευθεία
μπροστά, σε κάποιο σημείο πέρα από το παρμπρίζ. Η όραση του μπάτλερ
θόλωσε και άνοιξε το στόμα του διάπλατα σε μια εναγώνια προσπάθεια
να αναπνεύσει. Εγώ του πρόσφερα τα πάντα! Πώς μπόρεσε να μου το
κάνει αυτό! Το αν εκείνος σχεδίαζε από την αρχή να τον δολοφονήσει ή
ήταν οι ενέργειες του υπηρέτη στην Εκκλησία του Ναού που έκαναν το
Δάσκαλο να χάσει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν δε θα το μάθαινε ποτέ.
Τον πλημμύρισε τρόμος και οργή. Προσπάθησε να επιτεθεί στο
Δάσκαλο, όμως το σώμα του μούδιαζε όλο και περισσότερο, με δυσκολία
μπορούσε να κινηθεί. Σου εμπιστεύτηκα τα πάντα!
Ο Ρεμί προσπάθησε να σηκώσει τις σφιγμένες γροθιές του για να
πατήσει την κόρνα, όμως δεν τα κατάφερε και γλίστρησε στο πλάι.
Έπεσε στο κάθισμα, δίπλα στο Δάσκαλο, πιάνοντας το λαιμό του.
Η βροχή είχε δυναμώσει. Εκείνος δεν μπορούσε να δει τίποτα πια,
όμως ένιωθε τον εγκέφαλο του να αγωνίζεται με όσο οξυγόνο του
απέμενε να διατηρήσει τα τελευταία ψήγματα διαύγειας. Καθώς ο
κόσμος του βυθιζόταν αργά αργά στο σκοτάδι, θα μπορούσε να πάρει
όρκο ότι άκουγε το κύμα να παφλάζει γλυκά στις δαντελωτές ακτές της
Ριβιέρα.
Ο Δάσκαλος βγήκε από τη λιμουζίνα και διαπίστωσε με
ικανοποίηση ότι κανείς δεν κοίταζε προς το μέρος του. Δεν είχα άλλη
επιλογή, είπε στον εαυτό του. Με έκπληξη διαπίστωνε ότι ελάχιστα τον
είχε ενοχλήσει αυτό που είχε κάνει. Ο Ρεμί σφράγισε τη μοίρα του με τις
πράξεις του. Το φοβόταν εξαρχής ότι ίσως να χρειαζόταν να βγάλει από
τη μέση τον μπάτλερ όταν θα ολοκληρωνόταν η αποστολή, όμως εκείνος
είχε επιταχύνει δραματικά τις διαδικασίες με το να αποκαλύψει τόσο
προκλητικά την ταυτότητα του στην Εκκλησία του Ναού.
Η απρόσμενη άφιξη του Ρόμπερτ Λάνγκντον στο Σατό Βιγέτ είχε
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο Δάσκαλο, αλλά ταυτόχρονα τον
είχε φέρει αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα. Ο Αμερικανός είχε
οδηγήσει το σφηνόλιθο κατευθείαν στα χέρια τους, κάτι που σίγουρα
αποτελούσε μια ευχάριστη έκπληξη, όμως είχε φέρει και την αστυνομία
στο Σατό Βιγέτ.

Τα αποτυπώματα του Ρεμί υπήρχαν παντού στο σπίτι, όπως και στο
πατάρι του αχυρώνα, από όπου ο υπηρέτης παρακολουθούσε τις
συνομιλίες των στόχων τους. Ο Δάσκαλος ήταν πολύ χαρούμενος που
είχε φροντίσει να μην υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις δικές του
ενέργειες με εκείνες του μπάτλερ. Κανείς δε θα μπορούσε να τον
εμπλέξει, εκτός κι αν μιλούσε ο Ρεμί, και αυτό ήταν κάτι που δεν τον
απασχολούσε τώρα πια. Έχω μία ακόμα εκκρεμότητα να τακτοποιήσω,
σκέφτηκε, προχωρώντας προς την πίσω πόρτα της λιμουζίνας.
Οι αστυνομικοί δε θα έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι συνέβη
εδώ... Και κανένας από τους μάρτυρες δε θα ζει για να τους εξηγήσει.
Έριξε μια ματιά τριγύρω για να βεβαιωθεί ότι δεν τον παρακολουθούσε
κανείς, άνοιξε την πόρτα και μπήκε στην ευρύχωρη καμπίνα των
επιβατών.
Λίγα λεπτά αργότερα ο Δάσκαλος διέσχιζε το Σεντ Τζέιμς Παρκ.
Τώρα απομένουν δύο άνθρωποι: ο Λάνγκντον και η Νεβό. Η δική τους
περίπτωση ήταν περισσότερο πολύπλοκη, όμως μπορούσε να τα
καταφέρει. Για την ώρα, πάντως, έπρεπε να ασχοληθεί με το κρυπτόλεξο.
Με ένα θριαμβευτικό ύφος στο πρόσωπο του, κοίταξε πέρα από το
πάρκο, όπου μπορούσε να διακρίνει τον προορισμό του.
In London es a knight a Pope interred.
Με την πρώτη φορά που άκουσε το στίχο, ο Δάσκαλος ήξερε ποια
ήταν η απάντηση. Βέβαια, δεν ήταν παραξενο το ότι οι άλλοι δεν είχαν
καταφέρει να λύσουν το γρίφο. Είχα συντριπτικό πλεονέκτημα. Έχοντας
παρακολουθήσει όλες τις συνομιλίες του Σονιέρ τους τελευταίους μήνες,
είχε ακούσει σε αρκετές περιπτώσεις το Μεγάλο Μάγιστρο να αναφέρει
αυτό τον περίφημο ιππότη, εκφράζοντας την τεράστια εκτίμηση του, που
μπορούσε να συγκριθεί μόνο με το θαυμασμό που έτρεφε για τον Ντα
Βίντσι. Η αναφορά στον ιππότη ήταν συγκλονιστικά απλή όταν έκανε
κανείς τους κατάλληλους συνειρμούς ‐μία ακόμα απόδειξη της ευφυίας
του Σονιέρ‐, όμως το πώς αυτός ο τάφος θα αποκάλυπτε τη λέξη που
άνοιγε το δεύτερο κρυπτόλεξο παρέμενε ακόμα μυστήριο.
You seek the orb that ought be on his tomb.
Ο Δάσκαλος θυμόταν αμυδρά κάποιες φωτογραφίες του περίφημου
τάφου, και πιο συγκεκριμένα του χαρακτηριστικού που τον έκανε να

ξεχωρίζει. Μια υπέροχη σφαίρα. Το τεράστιο αυτό κατασκεύασμα
βρισκόταν πάνω στον τάφο και είχε σχεδόν το ίδιο μέγεθος με αυτόν. Η
παρουσία της έδινε κουράγιο στο Δάσκαλο και ταυτόχρονα τον
προβλημάτιζε. Από τη μια πλευρά, τη θεωρούσε ξεκάθαρο σημάδι ότι
βρισκόταν στο σωστό δρόμο, αλλά, από την άλλη, σύμφωνα με το
ποίημα, το κομμάτι που έλειπε για να λυθεί ο γρίφος ήταν μια σφαίρα
που θα έπρεπε να βρίσκεται πάνω στον τάφο, όχι εκείνη που ήδη υπήρχε
εκεί.
Πίστευε ότι μια προσεκτικότερη εξέταση του μνημείου θα
αποκάλυπτε την απάντηση. Η βροχή συνέχιζε να δυναμώνει, γιʹ αυτό
έχωσε το κρυπτόλεξο βαθιά στη δεξιά του τσέπη για να το προφυλάξει
από την υγρασία. Είχε βάλει το μικροσκοπικό περίστροφο στην αριστερή
του τσέπη, ώστε να παραμένει αθέατο. Λίγα λεπτά αργότερα είχε φτάσει
στο ήσυχο καταφύγιο που του πρόσφερε το μεγαλοπρεπέστερο κτίριο του
Λονδίνου, χτισμένο εννιακόσια χρόνια πριν.
Την ίδια στιγμή που ο Δάσκαλος έβρισκε καταφύγιο από τη βροχή ο
επίσκοπος Αρινθαρόζα έκανε τα πρώτα του βήματα εκτεθειμένος σε
αυτή, πάνω στο βρεγμένο διάδρομο προσγείωσης του Αεροδρομίου
Μπίγκιν Χιλ. Είχε μόλις κατέβει από το στενόχωρο αεροπλάνο που τον
είχε μεταφέρει στην Αγγλία, σφίγγοντας το ράσο του γύρω του για να
προστατευτεί από την υγρασία. Έλπιζε ότι θα τον υποδεχόταν ο
αστυνόμος Φασέ, όμως στη θέση του είδε ένα νεαρό Βρετανό αστυνομικό
να τον πλησιάζει κρατώντας μια ομπρέλα.
«Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα; Ο αστυνόμος Φασέ έπρεπε να φύγει.
Μου ζήτησε να σας περιμένω. Πρότεινε να σας συνοδέψω στη Σκότλαντ
Γιαρντ. Σκέφτηκε ότι αυτό θα ήταν το ασφαλέστερο μέρος για εσάς».
Το ασφαλέστερο; Ο Αρινθαρόζα κοίταξε το βαρύ χαρτοφύλακα που
κρατούσε σφιχτά στο χέρι του. Μέσα υπήρχαν ομόλογα του Βατικανού
αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Το είχε σχεδόν ξεχάσει.
«Ναι, ευχαριστώ».
Μπήκε στο περιπολικό, μην μπορώντας να μην αναρωτηθεί που θα
μπορούσε να βρίσκεται ο Σίλας. Μερικά λεπτά αργότερα η απάντηση
ήρθε μέσα από τον ασύρματο.
Ορμ Κορτ αριθμός 5.

Ο Αρινθαρόζα αναγνώρισε αμέσως τη διεύθυνση. Η εστία των Opus
Dei στο Λονδίνο.
Γύρισε απότομα προς τον οδηγό.
«Πηγαίνετέ με αμέσως εκεί!»
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που άρχισε η αναζήτηση ο Λάνγκντον δεν είχε
πάρει τα μάτια του από την οθόνη του υπολογιστή. Πέντε λεπτά. Μόνο
δύο αποτελέσματα. Και τα δύο άσχετα. Είχε αρχίσει να ανησυχεί. Η
Πάμελα Γκέταμ βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και ετοίμαζε ένα ζεστό
ρόφημα για όλους.
Ο Ρόμπερτ και η Σοφί είχαν κάνει το λάθος να ρωτήσουν αν υπήρχε
λίγος καφές εκτός από το τσάι που τους είχε προσφέρει η βιβλιοθηκάριος
και, κρίνοντας από τους ήχους του φούρνου μικροκυμάτων που
ακούγονταν από δίπλα, υποψιάζονταν ότι η παράκληση τους σε λίγο θα
ικανοποιούνταν με στιγμιαίο καφέ.
Κάποια στιγμή ο υπολογιστής έκανε ένα χαρωπό πινγκ.
«Αν άκουσα καλά, βρέθηκε και τρίτος τίτλος», φώναξε η Γκέταμ
από το διπλανό δωμάτιο.
«Ποιος είναι;»
Ο Λάνγκντον διάβασε τον τίτλο που είχε εμφανιστεί στην οθόνη.
Grail Allegory in Medieval Literature: A Treatise on Sir Gawain and the
Green Knight
«Η αλληγορία του Πράσινου Ιππότη», απάντησε ο Αμερικανός.
«Δε μας κάνει», είπε η Γκέταμ.
«Δεν υπάρχουν πολλοί μυθικοί πράσινοι γίγαντες θαμμένοι στο
Λονδίνο».
Ο Ρόμπερτ και η Σοφί κάθονταν υπομονετικά μπροστά στην οθόνη,
βλέποντας να περνάνε από μπροστά τους δύο ακόμα τίτλοι που μάλλον

δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που έψαχναν. Την επόμενη φορά που ο
υπολογιστής έκανε το χαρακτηριστικό ήχο που συνόδευε κάθε νέο
αποτέλεσμα ο τίτλος που εμφανίστηκε ήταν απρόσμενος:
DIE OPERN VON RICHARD WAGNER
«Οι όπερες του Βάγκνερ;» εξέφρασε την απορία της μεγαλόφωνα η
Σοφί.
Η Γκέταμ εμφανίστηκε στην πόρτα κρατώντας ένα πακετάκι
στιγμιαίου καφέ.
«Παράξενο αποτέλεσμα. Ήταν ο Βάγκνερ ιππότης;»
«Όχι», είπε ο Λάνγκντον, νιώθοντας ένα περίεργο συναίσθημα.
«Όμως ήταν γνωστός ελευθεροτέκτονας».
Όπως και ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Σαίξηψ, ο Γκέρσονιν, ο
Χουντίνι και ο Ντίσνεϊ. Τόμοι ολόκληροι είχαν γραφτεί σχετικά με τη
σχέση ανάμεσα στους μασόνους, στους Ναίτες, στο Κοινό της Σιών και
στο Άγιο Δισκοπότηρο.
«Με ενδιαφέρει αυτό το βιβλίο. Πώς μπορώ να δω ολόκληρο το
κείμενο;»
«Δε σας συμφέρει αυτό», φώναξε από δίπλα η Γκέταμ.
«Κάντε κλικ στον υπογραμμισμένο τίτλο. Ο υπολογιστής θα
εμφανίσει στην οθόνη τις λέξεις που ορίσαμε στην αναζήτηση μαζί με
την αμέσως προηγουμένη και τις τρεις επόμενες, για να δει κανείς τα
συμφραζόμενα». Ο Αμερικανός δεν είχε την παραμικρή ιδέα τι ακριβώς
εννοούσε η βιβλιοθηκάριος, αλλά πάτησε το πλήκτρο του ποντικιού.
Εμφανίστηκε ένα καινούριο παράθυρο.
...mythological knight named Parsifal who... ...metaphorical Grail quest
that arguably... ...the London Philharmonic in 1855... Rebecca Popeʹs opera
anthology «Divaʹs... ...Wagnerʹs tomb in Bayreuth, Germany...
«Λάθος αποτέλεσμα για τη λέξη Pope», είπε ο Λάνγκντον,
απογοητευμένος. Παρότι δεν είχε βρει αυτό που έψαχνε, εντυπωσιάστηκε
από την ευκολία χρήσης του συστήματος. Οι λέξεις‐κλειδιά μαζί με τις
άλλες τέσσερις που τις συνόδευαν ώστε από τα συμφραζόμενα να
βγαίνει το νόημα της πρότασης του είχαν θυμίσει ότι η όπερα του

Βάγκνερ Πέρσιβαλ αποτελούσε φόρο τιμής στη Μαρία τη Μαγδαληνή και
στη γενιά του Ιησού Χρίστου, τον οποίο ο μεγάλος μουσικός απέτιε μέσα
από την ιστορία ενός νεαρού ιππότη που αναζητούσε την αλήθεια.
«Υπομονή!» τους συμβούλεψε η βιβλιοθηκάριος.
«Είναι σαν ένα παιχνίδι με αριθμούς. Ο υπολογιστής θα βρει τη
λύση».
Τα αμέσως επόμενα λεπτά εμφανίστηκαν αρκετές ακόμα αναφορές
στο Δισκοπότηρο, μεταξύ των οποίων ένα κείμενο σχετικό με τους
τροβαδούρους, τους περίφημους πλανόδιους μουσικούς της Γαλλίας. Ο
Λάνγκντον ήξερε ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι οι αγγλικές λέξεις
minstrel και minister, που σημαίνουν «βάρδος» και «ιερέας» αντίστοιχα,
είχαν κοινή ετυμολογική ρίζα. Οι τροβαδούροι ήταν οι περιπλανώμενοι
υπηρέτες ή «ιερείς» της εκκλησίας της Μαρίας της Μαγδαληνής, καθώς
χρησιμοποιούσαν τη μουσική για να διαδώσουν την ιστορία του ιερού
θηλυκού στους απλούς ανθρώπους. Μέχρι τις μέρες μας οι τροβαδούροι
τραγουδάνε για τις αρετές της «Κυράς», μιας μυστηριώδους και όμορφης
γυναίκας στην οποία ορκίζονται αιώνια πίστη. Με ανυπομονησία
επανέλαβε τη διαδικασία που είχε ακολουθήσει και με το βιβλίο που
αναφερόταν στον Βάγκνερ, αλλά και πάλι δε βρήκε κάτι.
Ο υπολογιστής έκανε ξανά το χαρακτηριστικό ήχο.
KNIGHTS, KNAVES, POPES AND PENTACLES:
THE HISTORY OF THE HOLY GRAIL THROUGH TAROT
«Δεν εκπλήσσομαι», είπε ο Λάνγκντον στη Σοφί. «Ορισμένες από
τις λέξεις που ορίσαμε στην αναζήτηση έχουν τα ίδια ονόματα με
κάποιες από τις κάρτες Ταρό».
Άπλωσε το χέρι του στο ποντίκι για να κάνει κλικ στον τίτλο.
«Δεν ξέρω αν σου ανέφερε ποτέ ο παππούς σου όταν έπαιζες Ταρό
μαζί του ότι αυτό το παιχνίδι είναι κάτι σαν ʺκατήχησηʺ με κάρτες
σχετικές με την ιστορία της Χαμένης Νύφης και της προσπάθειας
εξοβελισμού της από τη σατανική εκκλησία».
Η κοπέλα τον κοίταξε παραξενεμένη.
«Ιδέα δεν είχα».

«Αυτός ήταν ο σκοπός... Χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι μεταφορών,
οι πιστοί του Δισκοπότηρου κατόρθωσαν να κρύψουν το μήνυμα τους
από το άγρυπνο μάτι της εκκλησίας».
Ο Αμερικανός καθηγητής συχνά αναρωτιόταν πόσοι από όσους
είχαν πιάσει κοινή τράπουλα στα χέρια τους είχαν την παραμικρή έστω
υποψία ότι τα τέσσερα χρώματα (σπαθιά, κούπες, μπαστούνια και καρό)
ήταν σύμβολα που αναφέρονταν στο Δισκοπότηρο και προέρχονταν από
την τράπουλα Ταρό. Τα σπαθιά παρέπεμπαν στη λεπίδα, δηλαδή στο
αρσενικό. Οι κούπες παρέπεμπαν στο κύπελλο, δηλαδή στο θηλυκό. Τα
μπαστούνια ήταν σκήπτρα που παρέπεμπαν στη βασιλική γενιά. Τα
καρό παρέπεμπαν στην πεντάλφα, στη Μεγάλη Θεά και στο ιερό
θηλυκό. Τέσσερα λεπτά αργότερα, πάνω που ο Λάνγκντον είχε αρχίσει
να φοβάται ότι δε θα έβρισκαν αυτό για το οποίο είχαν έρθει, ο
υπολογιστής εμφάνισε ένα ακόμα αποτέλεσμα.
The Gravity of Genius: Biography of a Modern Knight.
«Η Βαρύτητα της Ιδιοφυίας:» φώναξε ο Αμερικανός στην Γκέταμ.
«Βιογραφία ενός Σύγχρονου Ιππότη;»
Η βιβλιοθηκάριος πρόβαλε το κεφάλι της από το διπλανό δωμάτιο.
«Πόσο σύγχρονος; Σας παρακαλώ, μη μου πείτε ότι πρόκειται για
βιογραφία του σερ Ρούντι Τζουλιάνι; Προσωπικά, δε μου φάνηκε και
πολύ καλή επιλογή».
Ο Λάνγκντον είχε τους δικούς του ενδοιασμούς σχετικά με την
επιλογή να χριστεί ιππότης ο Μικ Τζάγκερ, σε μια τελετή που είχε γίνει
πρόσφατα, όμως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αναλύσουν
διεξοδικά τις πολιτικές παραμέτρους της σύγχρονης βρετανικής
ιπποσύνης.
«Ας ρίξουμε μια ματιά».
Πάτησε το πλήκτρο για να εμφανίσει στην οθόνη τις λέξεις‐κλειδιά
μέσα στο συνοδευτικό κείμενο.
...honorable knight Sir Isaac Newton... ...in London in 1727 and... ...his
tomb in Westminster Abbey... ...Alexander Pope, friend and colleague...
«Τελικά η λέξη ʺσύγχρονοςʺ είναι πολύ σχετική έννοια», φώναξε η
Σοφί στην Γκέταμ.

«Πρόκειται για ένα παλιό βιβλίο. Αναφέρεται στον σερ Ισαάκ
Νεύτωνα».
Η βιβλιοθηκάριος της έγνεψε αρνητικά από την πόρτα.
«Δε μας κάνει. Ο Νεύτων τάφηκε στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, το
επίκεντρο του αγγλικού προτεσταντισμού. Δεν υπάρχει περίπτωση να
παρευρισκόταν ο καθολικός Πάπας της εποχής. Γάλα και ζάχαρη;»
Η Σοφί έγνεψε καταφατικά. Η Γκέταμ περίμενε.
«Ρόμπερτ;»
Η καρδιά του Λάνγκντον χτυπούσε σαν τρελή. Κατάφερε να
ξεκολλήσει τα μάτια του από την οθόνη και σηκώθηκε όρθιος.
«Ο Ισαάκ Νεύτων είναι ο ιππότης μας».
Η Σοφί έμεινε ακίνητη στην καρέκλα της.
«Μα τι είναι αυτά που λες;»
«Ο Νεύτων είναι θαμμένος στο Λονδίνο», είπε ο Αμερικανός.
«Ο καρπός των προσπαθειών του ήταν μια σειρά νέων
επιστημονικών ανακαλύψεων που προκάλεσαν την οργή της εκκλησίας.
Και ήταν ένας από τους Μεγάλους Μάγιστρους του Κοινού της Σιών. Τι
περισσότερο θα μπορούσαμε να θέλουμε;»
«Τι περισσότερο;»
Η κοπέλα του έδειξε το ποίημα.
«Ξέχασες ότι τον ιππότη έθαψε κάποιος Πάπας; Άκουσες τι είπε η
κυρία Γκέταμ... Στην κηδεία του δεν παρευρέθηκε ο Πάπας της Ρώμης».
Ο Λάνγκντον άπλωσε το χέρι του στο ποντίκι.
«Και ποιος λέει ότι εμείς ψάχνουμε για τον καθολικό Πάπα;» Έκανε
κλικ στη λέξη Pope και εμφανίστηκε ολόκληρη η πρόταση. Στην κηδεία
του σερ Ισαάκ Νεύτωνα, όπου παρευρέθηκαν βασιλείς και ευγενείς,
πρωταγωνίστησε ο Αλεξάντερ Πόουπ, φίλος και συνάδελφος του νεκρού,
ο οποίος εκφώνησε ένα συγκινητικό επικήδειο πριν ρίξει μια χούφτα
χώμα στον τάφο.
Ο Ρόμπερτ κοίταξε τη Σοφί.

«Είχαμε βρει το σωστό άνθρωπο από το δεύτερο τίτλο που μας
έδωσε ο υπολογιστής. Αλεξάντερ Πόουπ».
Έκανε παύση.
«Το αληθινό νόημα του τρίτου στίχου είναι ότι τον ιππότη μας
έθαψε ο Αλεξάντερ Πόουπ, όχι κάποιος Πάπας».
Η κοπέλα πετάχτηκε όρθια, εμβρόντητη μπροστά στη νέα
αποκάλυψη. Ο Ζακ Σονιέρ, λάτρης της αμφισημίας, είχε αποδείξει για
μία ακόμα φορά ότι ήταν ένας τρομακτικά έξυπνος άνθρωπος.
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Ο ΣΙΛΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕ τρομαγμένος. Δεν είχε ιδέα τι τον είχε κάνει
να πεταχτεί από τον ύπνο του ή πόση ώρα κοιμόταν. Μήπως
ονειρευόμουν; Ανασηκώθηκε πάνω στο αχυρένιο στρώμα του και
αφουγκράστηκε προσεκτικά, όμως ο μόνος ήχος που έφτανε στα αφτιά
του ήταν οι ήρεμες αναπνοές των ανθρώπων της εστίας του Opus Dei.
Αυτή η απόλυτη ησυχία έσπαγε μόνο από το απαλό μουρμουρητό
κάποιου που προσευχόταν σε ένα δωμάτιο του κάτω ορόφου. Αυτοί ήταν
γνώριμοι ήχοι και θα έπρεπε να τον γαληνεύουν. Κι όμως αισθανόταν
μια ξαφνική απροσδιόριστη ανησυχία.
Σηκώθηκε όρθιος και προχώρησε μέχρι το παράθυρο φορώντας
μόνο το εσώρουχο του. Μήπως με ακολούθησαν; Η αυλή μπροστά από το
κτίριο ήταν έρημη, ακριβώς όπως την είχε δει όταν έφτασε.
Αφουγκράστηκε και πάλι προσεκτικά. Ησυχία. Γιατί, λοιπόν, είμαι
ανήσυχος; Από πολύ μικρός ο Σίλας είχε μάθει να εμπιστεύεται τα
προαισθήματα του. Αυτό τον είχε βοηθήσει να παραμείνει ζωντανός
όταν ήταν ακόμα παιδί και αλήτευε στους δρόμους της Μασσαλίας, πολύ
πριν βρεθεί στη φυλακή, πολύ πριν αναγεννηθεί στα χέρια του
επισκόπου Αρινθαρόζα.
Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο διέκρινε τώρα το αχνό
περίγραμμα ενός αυτοκινήτου πίσω από το φράχτη. Στην οροφή του

υπήρχε ένας αστυνομικός φάρος. Μια σανίδα έτριξε στο διάδρομο. Ένα
πόμολο πόρτας κουνήθηκε.
Ο μοναχός αντέδρασε ενστικτωδώς, τρέχοντας να κρυφτεί πίσω
από την πόρτα. Την επόμενη στιγμή αυτή άνοιξε βίαια. Ο πρώτος
αστυνομικός όρμησε μέσα στο δωμάτιο στρέφοντας το όπλο του αριστερά
και ύστερα δεξιά. Το δωμάτιο έμοιαζε άδειο.
Πριν αντιληφθεί πού στεκόταν ο Σίλας, εκείνος είχε πέσει με τον
ώμο του δυνατά πάνω στην πόρτα, κλείνοντας τη με δύναμη κατάμουτρα
στο δεύτερο αστυνομικό τη στιγμή που πήγαινε να μπει στο δωμάτιο.
Τη στιγμή που ο πρώτος αστυνομικός στρεφόταν για να τον
πυροβολήσει, ο αλμπίνος βούτηξε στα πόδια του.
Το όπλο εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα πέρασε πάνω από το κεφάλι
του μοναχού καθώς εκείνος έπεφτε πάνω στα καλάμια του αστυνομικού,
κάνοντας τον να χάσει απότομα την ισορροπία του και να χτυπήσει με το
κεφάλι στο πάτωμα.
Εν τω μεταξύ ο δεύτερος αστυνομικός πάλευε να σταθεί στα πόδια
του. Ο Σίλας τον χτύπησε με το γόνατο στα γεννητικά όργανα και
πήδηξε βιαστικά πάνω από το σώμα του, που είχε κουλουριαστεί στο
πάτωμα σφαδάζοντας. Σχεδόν γυμνός, ο μοναχός ρίχτηκε σαν τρελός
στις σκάλες. Κάποιος τον είχε προδώσει, όμως ποιος; Φτάνοντας στον
προθάλαμο
βρέθηκε
αντιμέτωπος
με
ακόμα
περισσότερους
αστυνομικούς, που εισέβαλλαν εκείνη τη στιγμή από την κεντρική
είσοδο. Έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχει προς το βάθος του ισογείου
της εστίας. Η είσοδος των γυναικών... Κάθε κτίριο τον Opus Dei έχει μια
τέτοια είσοδο. Διασχίζοντας τους στενούς διαδρόμους, ο Σίλας βρέθηκε
στην κουζίνα, να ελίσσεται ανάμεσα από τρομοκρατημένους
εργαζόμενους οι οποίοι παραμέριζαν για να αποφύγουν το γυμνό
αλμπίνο, που παρέσυρε στο διάβα του μπολ και μαχαιροπίρουνα πριν
χαθεί στο σκοτεινό διάδρομο κοντά στο δωμάτιο του λέβητα.
Μπροστά του, στο βάθος του διαδρόμου, βρισκόταν η πόρτα που
έψαχνε, με μια φωτεινή πινακίδα που έγραφε τη λέξη «Έξοδος» από
πάνω.
Τρέχοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε, ο Σίλας άνοιξε την πόρτα
και όρμησε έξω στη βροχή. Πήδηξε από το χαμηλό κεφαλόσκαλο κάτω,

όμως δεν είδε τον αστυνομικό που ερχόταν από την άλλη πλευρά παρά
μόνο όταν ήταν πλέον πολύ αργά. Οι δυο άντρες συγκρούστηκαν και ο
φαρδύς γυμνός ώμος του αλμπίνου χτύπησε με τρομακτική δύναμη το
στέρνο του άλλου άντρα, πετώντας τον προς τα πίσω πάνω στο δρόμο.
Με τη φόρα που είχε, βρέθηκε και ο ίδιος από πάνω του, μπλεγμένος ένα
κουβάρι μαζί του. Το όπλο του αστυνομικού έφυγε από το χέρι του.
Ο Σίλας άκουσε φωνές από άντρες που έρχονταν τρέχοντας από το
διάδρομο. Κυλίστηκε στην άσφαλτο και άρπαξε το όπλο τη στιγμή που οι
αστυνομικοί έβγαιναν από την πόρτα. Από τα σκαλοπάτια ακούστηκε ο
κρότος ενός πυροβολισμού και ο μοναχός ένιωσε ένα φριχτό πόνο
ακριβώς κάτω από τα πλευρά του.
Έξαλλος, άρχισε να πυροβολεί και τους τρεις αστυνομικούς.
Το αίμα τους έβαψε τους τοίχους από πίσω τους. Μια σκοτεινή σκιά
εμφανίστηκε ξαφνικά από πίσω του, σαν να είχε βγει από το πουθενά.
Τα οργισμένα χέρια που τον άρπαξαν από τους γυμνούς του ώμους θα
μπορούσαν να ανήκουν στον ίδιο το Σατανά. Ο άντρας βρυχήθηκε στο
αφτί του:
«ΣΙΛΑ, ΟΧΙ!»
Ο αλμπίνος γύρισε απότομα και πυροβόλησε. Τα βλέμματά τους
συναντήθηκαν.
Ο Σίλας ήδη ούρλιαζε από φρίκη τη στιγμή που ο επίσκοπος
Αρινθαρόζα σωριαζόταν στην άσφαλτο.
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΒΑΕΙΟ του Γουέστμινστερ υπάρχουν οι τάφοι και τα
οστεοφυλάκια περισσότερων από τρεις χιλιάδες ανθρώπων. Το
κολοσσιαίο κτίριο είναι γεμάτο λείψανα βασιλέων, πολιτικών,
επιστημόνων, ποιητών και μουσικών.
Οι τάφοι τους, που καταλαμβάνουν κάθε εσοχή και γωνιά του
αβαείου, περιλαμβάνουν από τα πλέον μεγαλόπρεπα μαυσωλεία (όπως,

για παράδειγμα, η σφραγισμένη σαρκοφάγος της βασίλισσας Ελισάβετ
της Αʹ, η οποία βρίσκεται μέσα στο προσωπικό της αψιδωτό παρεκκλήσι)
μέχρι τις πιο απλές και ταπεινές σκαλισμένες πλάκες, οι επιγραφές των
οποίων έχουν φθαρεί με τα χρόνια από το πέρασμα αμέτρητων πιστών
και επισκεπτών, με αποτέλεσμα μόνο η φαντασία να μπορεί να
αποδώσει κάποια ταυτότητα σε αυτούς τους νεκρούς. Σχεδιασμένο
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των μεγαλόπρεπων καθεδρικών της
Αμιένης, του Σαρτρ και του Καντέρμπερι, το Αβαείο του Γουέστμινστερ
δεν είναι ούτε καθεδρικός ούτε ενοριακός ναός.
Φέρει το χαρακτηρισμό «βασιλικό ιδιότυπο» και υπόκειται
αποκλειστικά στην εξουσία του εκάστοτε μονάρχη. Από τότε που
πραγματοποιήθηκε στο χώρο αυτό η στέψη του Γουίλιαμ του Κατακτητή
(ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1066) το υπέροχο ιερό έγινε μάρτυρας
μιας ατελείωτης σειράς βασιλικών και κρατικών τελετών, από την
αγιοποίηση του Εδουάρδου του Εξομολογητή και το γάμο του πρίγκιπα
Ανδρέα με τη Σάρα Φέργκιουσον μέχρι τις κηδείες του Ερρίκου του Ε’, της
Ελισάβετ της Αʹ και της λαίδης Νταϊάνα.
Όλα αυτά όμως τη συγκεκριμένη στιγμή ελάχιστα ενδιέφεραν τον
Ρόμπερτ Λάνγκντον, με εξαίρεση ένα γεγονός: την ταφή του Βρετανού
ιππότη σερ Ισαάκ Νεύτωνα.
In London lies a knight a Pope interred.
Ο Λάνγκντον και η Σοφί διέσχισαν τρέχοντας σχεδόν το μεγάλο
προστώο στη βόρεια πλευρά του εγκάρσιου κλίτους της εκκλησίας. Εκεί
τους περίμεναν φρουροί, οι οποίοι ευγενικά τους έβαλαν να περάσουν
από το πιο πρόσφατο απόκτημα του αβαείου, ένα μεγάλο ανιχνευτή
μετάλλων, σαν εκείνους που έχουν τοποθετηθεί πλέον στα περισσότερα
ιστορικά κτίρια του Λονδίνου. Και οι δύο πέρασαν χωρίς να χτυπήσει ο
συναγερμός, κι έτσι συνέχισαν προς την είσοδο του οικοδομήματος.
Τη στιγμή που πέρασε το κατώφλι του Αβαείου του Γουέστμινστερ ο
Αμερικανός ένιωσε σαν να βρέθηκε ξαφνικά σε έναν άλλο κόσμο. Εδώ
δεν ακουγόταν το ασταμάτητο βουητό των αυτοκινήτων, ούτε ο ήχος της
βροχής. Μια εκκωφαντική σιωπή κάλυπτε τα πάντα, μια σιωπή που
έμοιαζε να δονείται και να αντηχεί, λες και το κτίριο ψιθύριζε κάτι στον
εαυτό του.

Τα βλέμματα του Ρόμπερτ και της Σοφί, όπως σχεδόν κάθε
επισκέπτη, στράφηκαν αμέσως στην οροφή. Η απεραντοσύνη του
αβαείου έμοιαζε να εκρήγνυται πάνω από τα κεφάλια τους. Οι γκρίζες
πέτρινες κολόνες υψώνονταν σαν τεράστιες σεκόγιες και χάνονταν μέσα
στις σκιές, σχηματίζοντας καλαίσθητα τόξα που γεφύρωναν τις
ιλιγγιώδεις αποστάσεις και στη συνέχεια έπαιρναν πάλι μια κλίση προς
τα κάτω, κατεβαίνοντας για να ριζώσουν στο πέτρινο πάτωμα.
Μπροστά τους η φαρδιά στοά του εγκάρσιου κλίτους εκτεινόταν
σαν αχανές φαράγγι με απότομα βραχώδη τοιχώματα φτιαγμένα από
άπειρα κομμάτια χρωματιστού γυαλιού. Τις ηλιόλουστες ημέρες το
δάπεδο του αβαείου ήταν σαν ένα μωσαϊκό με ψηφίδες χρωματιστού
φωτός. Το συγκεκριμένο πρωινό όμως η βροχή και ο σκοτεινιασμένος
ουρανός έκαναν αυτή τη σπηλαιώδη αίθουσα να μοιάζει απόκοσμη, σαν
να ήθελαν να υπενθυμίσουν στον επισκέπτη ότι στην πραγματικότητα
έμπαινε σε μια κρύπτη.
«Δεν υπάρχει σχεδόν κανείς», ψιθύρισε η Σοφί.
Ο Λάνγκντον ένιωθε απογοητευμένος. Έλπιζε ότι θα υπήρχαν
πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Θα προτιμούσα να βρίσκομαι σε ένα πιο
πολυσύχναστο μέρος. Δεν ήθελε να ξαναζήσει την προηγούμενη
εμπειρία τους στην Εκκλησία του Ναού. Περίμενε ότι θα αισθανόταν
μεγαλύτερη ασφάλεια φτάνοντας σε ένα δημοφιλές τουριστικό
αξιοθέατο, όμως οι εικόνες του φωτεινού και κατάμεστου από επισκέπτες
αβαείου που είχε στο μυαλό του ήταν αναμνήσεις από την καλοκαιρινή
τουριστική περίοδο. Αυτό δεν ήταν παρά ένα βροχερό πρωινό του Απρίλη.
Αντί για πλήθη και λαμπερά βιτρό, το μόνο που έβλεπε ήταν ατελείωτα
μέτρα έρημου δαπέδου και σκοτεινές άδειες εσοχές.
«Περάσαμε από ανιχνευτή μετάλλων», του θύμισε η Σοφί, που
προφανώς διαισθάνθηκε την ανησυχία του.
«Αν βρίσκεται κάποιος εδώ, δεν μπορεί να είναι οπλισμένος».
Ο Αμερικανός έγνεψε καταφατικά, όμως δεν ένιωθε και τόσο
σίγουρος. Είχε προτείνει να ζητήσουν αστυνομική συνοδεία, όμως η Νεβό
δεν είχε συμφωνήσει, φοβούμενη ότι ίσως ο αόρατος αντίπαλος τους να
είχε διεισδύσει και στις βρετανικές αρχές.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να ξαναπάρουμε στα χέρια μας το
κρυπτόλεξο», είχε επιμείνει η κοπέλα.
«Αυτό είναι το κλειδί για τα πάντα».
Είχε δίκιο, φυσικά. Το κλειδί για να απελευθερώσουν τον Λι. Το
κλειδί για να βρουν το Δισκοπότηρο. Το κλειδί για να μάθουν ποιος
κρυβόταν πίσω από όλα αυτά. Δυστυχώς, αυτή ήταν η μοναδική τους
ευκαιρία για να ξαναβρούν το σφηνόλιθο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή και
σε εκείνο το χώρο, στον τάφο του Ισαάκ Νεύτωνα.
Όποιος κι αν ήταν αυτός που είχε στην κατοχή του το μαύρο
κύλινδρο, θα ήταν υποχρεωμένος να επισκεφτεί τον τάφο για να
αποκρυπτογραφήσει το τελευταίο στοιχείο. Αν δεν είχε φύγει ήδη, η Σοφί
και ο Ρόμπερτ σκόπευαν να τον εμποδίσουν. Κατευθύνθηκαν προς τον
αριστερό τοίχο με γοργό βήμα, για να μη δίνουν στόχο, περνώντας σε
έναν παράπλευρο διάδρομο που δε φαινόταν καθώς κρυβόταν πίσω από
μια σειρά από μικρότερες κολόνες.
Ο Λάνγκντον δεν μπορούσε να διώξει από το μυαλό του τη σκέψη
του Λι Τίμπινγκ ανυπεράσπιστου στα χέρια των απαγωγέων του,
πιθανότατα δεμένου χειροπόδαρα μέσα στην ίδια του τη λιμουζίνα.
Όποιος κι αν ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή να δολοφονηθούν
τα κορυφαία στελέχη του Κοινού της Σιών, δε θα δίσταζε να βγάλει από
τη μέση όσους θα μπορούσαν να σταθούν εμπόδιο στα σχέδια του.
Αποτελούσε σκληρή ειρωνεία της τύχης το ότι ο Τίμπινγκ, ένας
σύγχρονος Βρετανός ιππότης, είχε συλληφθεί όμηρος κατά την
αναζήτηση του τάφου ενός άλλου ιππότη και συμπατριώτη του, του
Ισαάκ Νεύτωνα.
«Προς τα πού είναι;» ρώτησε η Σοφί κοιτάζοντας τριγύρω. ο τάφος.
Ο Λάνγκντον δεν είχε ιδέα.
«Καλύτερα να βρούμε κάποιον ξεναγό και να ρωτήσουμε».
Ο Αμερικανός καθηγητής ήξερε ότι ήταν τελείως άσκοπο να
αρχίσουν να περιπλανιούνται στην τύχη εκεί μέσα. Το Αβαείο του
Γουέστμινστερ ήταν ένας αληθινός λαβύρινθος από μαυσωλεία,
περιμετρικές αίθουσες και αμέτρητες εσοχές που φιλοξενούσαν
διάφορους τάφους. Όπως και η Μεγάλη Στοά του Λούβρου, είχε μία και
μοναδική είσοδο ‐την πόρτα από την οποία είχαν μόλις περάσει και ήταν

εύκολο να μπεις μέσα, αλλά σχεδόν αδύνατον να βγεις σε περίπτωση
που χανόσουν.
«Πρόκειται πραγματικά για μια τεράστια παγίδα για τους
τουρίστες», είχε πει χαρακτηριστικά ένας από τους συναδέλφους του
Ρόμπερτ που είχε χαθεί κάποτε εκεί μέσα.
Ακολουθώντας την αρχιτεκτονική παράδοση, το αβαείο ήταν
χτισμένο σε σχήμα σταυρού. Σε αντίθεση με τις περισσότερες εκκλησίες
όμως, η είσοδος του βρισκόταν στο πλάι και όχι στο πίσω μέρος, από
όπου έμπαινε κανείς συνήθως στο κεντρικό κλίτος περνώντας από τον
πρόναο. Εκτός αυτού, στο αβαείο υπήρχαν και μια σειρά από εκτεταμένα
περιστύλια. Ένα πέρασμα από λάθος καμάρα ήταν αρκετό για να χαθεί ο
ανυποψίαστος επισκέπτης σε ένα λαβύρινθο από εξωτερικές στοές
κυκλωμένες από ψηλούς τοίχους.
«Οι ξεναγοί φορούν πορφυρές στολές», είπε ο Λάνγκντον καθώς
πλησίαζαν στο κέντρο της εκκλησίας. Λίγο πιο πέρα από την πελώρια
χρυσοποίκιλτη Αγία Τράπεζα, στο βάθος της νότιας πτέρυγας του
εγκάρσιου κλίτους, διέκρινε αρκετούς ανθρώπους να σέρνονται στα
τέσσερα. Αυτή η μορφή προσκυνήματος ήταν κάτι συνηθισμένο στη
Γωνιά των Ποιητών, αν και τα αίτια δεν είχαν να κάνουν και τόσο με την
ευσέβεια. Τουρίστες που ιχνογραφούν τις επιγραφές των τάφων.
«Δε βλέπω κάποιον ξεναγό», είπε η Σοφί.
«Μήπως θα ήταν καλύτερα να βρίσκαμε μόνοι μας τον τάφο;»
Χωρίς να πει λέξη, ο Αμερικανός την οδήγησε λίγο παρακάτω, προς
το κέντρο του αβαείου, και έδειξε κάπου προς τα δεξιά.
Η κοπέλα ένιωσε να της κόβεται η ανάσα αντικρίζοντας το
κεντρικό κλίτος του αβαείου και συνειδητοποιώντας ξαφνικά το τεράστιο
μέγεθος του κτιρίου.
«Α!» έκανε. «Καλύτερα να βρούμε έναν ξεναγό».
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή περίπου εκατό μέτρα πιο κάτω,
κρυμμένος πίσω από την εξέδρα της χορωδίας, ένας μοναχικός
επισκέπτης στεκόταν μπροστά στο μεγαλόπρεπο τάφο του Ισαάκ
Νεύτωνα. Ο Δάσκαλος παρατηρούσε προσεκτικά το μνημείο για πάνω
από δέκα λεπτά. Ο τάφος του Νεύτωνα ήταν μια τεράστια σαρκοφάγος
φτιαγμένη από μαύρο μάρμαρο, πάνω στην οποία ήταν τοποθετημένη η

σκαλιστή μορφή του Ισαάκ Νεύτωνα ντυμένου με κλασικό ένδυμα της
εποχής. Ο μεγάλος επιστήμονας ακουμπούσε περήφανα πάνω σε μια
στοίβα βιβλίων τα οποία είχε συγγράψει ο ίδιος: Θεολογία, Χρονολογίες,
Οπτική, Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας.
Στα πόδια του ήταν σκαλισμένα δύο φτερωτά αγόρια που
κρατούσαν έναν πάπυρο. Πίσω από το γερμένο σώμα του Νεύτωνα
υψωνόταν μια λιτή πυραμίδα. Η παρουσία της ήταν από μόνη της αρκετά
αλλόκοτη, όμως το γιγάντιο γεωμετρικό σχήμα που ήταν ενσωματωμένο
στα μισά του ύψους της πυραμίδας ήταν που κέντριζε περισσότερο το
ενδιαφέρον του Δασκάλου.
Μια σφαίρα. Έφερε στο μυαλό του τον τρίτο στίχο από το γρίφο του
Σονιέρ.
You seek the orb that ought be on his tomb.
Πάνω στην πελώρια σφαίρα που προεξείχε από την πρόσοψη της
πυραμίδας απεικονίζονταν όλων των ειδών τα ουράνια σώματα:
αστερισμοί, ζωδιακά σύμβολα, κομήτες, άστρα, πλανήτες. Από πάνω
τους δέσποζε η μορφή της Θεάς της Αστρονομίας με φόντο τον έναστρο
ουρανό. Αμέτρητες σφαίρες. Ο Δάσκαλος ήταν βέβαιος ότι, αν έβρισκε
τον τάφο, θα ήταν εύκολο να εντοπίσει τη χαμένη σφαίρα. Τώρα δεν
ένιωθε τόσο σίγουρος. Μπροστά του είχε έναν πολύπλοκο χάρτη του
στερεώματος.
Μήπως κάποιος πλανήτης έλειπε; Μήπως είχε παραλειφθεί κάποιο
άστρο από έναν αστερισμό; Δεν είχε ιδέα. Όμως, παρότι το πρόβλημα
έδειχνε δυσεπίλυτο, είχε την υποψία ότι η λύση θα ήταν ευφυέσιατα
απλή και λογική, όπως και η αναφορά στο θαμμένο ιππότη. Ποια είναι η
σφαίρα που ψάχνω; Σίγουρα δεν έπρεπε να έχει κανείς ανώτερες γνώσεις
αστροφυσικής για να καταφέρει να βρει το Άγιο Δισκοπότηρο...
Ή μήπως έπρεπε;
It speaks of Rosy flesh and seeded womb.
Μιλάει για σάρκα ρόδινη και μήτρα γονιμοποιημένη. Η
αυτοσυγκέντρωση του Δασκάλου διαλύθηκε εξαιτίας μιας ομάδας
τουριστών που πλησίαζαν. Έβαλε διακριτικά το κρυπτόλεξο στην τσέπη
του και τους παρακολούθησε να κατευθύνονται προς ένα τραπέζι που
υπήρχε λίγο πιο πέρα, να ρίχνουν ένα συμβολικό ποσό ως δωρεά σε ένα

ποτήρι και να ανεφοδιάζονται με τα υλικά που πρόσφερε δωρεάν το
αβαείο σε όσους είχαν έρθει για να ιχνογραφήσουν τις επιγραφές των
τάφων. Εξοπλισμένοι με καινούρια κάρβουνα και μεγάλα φύλλα χοντρού
χαρτιού, άρχισαν να απομακρύνονται με κατεύθυνση προς το μπροστινό
μέρος του αβαείου, πιθανότατα για να επισκεφτούν τη δημοφιλή Γωνιά
των Ποιητών και να υποβάλουν τα σέβη τους στον Τσόσερ, στον Τένισον
και σιον Ντίκενς ξεπατικώνοντας σαν τρελοί τις επιγραφές των τάφων
τους.
Μόνος και πάλι, ο Δάσκαλος πλησίασε πιο κοντά στον τάφο,
παρατηρώντας τον προσεκτικά από κάτω μέχρι πάνω. Ξεκίνησε από τα
πόδια με τα γαμψά νύχια κάτω από τη σαρκοφάγο, πέρασε στο άγαλμα
του Νεύτωνα, στα επιστημονικά του συγγράμματα και στα δύο αγόρια με
το μαθηματικό πάπυρο, για να στρέψει τελικά το βλέμμα του στην
πρόσοψη της πυραμίδας με την πελώρια σφαίρα και τους αστερισμούς
της και στο έναστρο στερέωμα από πάνω της. Ποια σφαίρα θα έπρεπε να
υπάρχει εδώ αλλά λείπει;
Ψηλάφισε το κρυπτόλεξο μέσα στην τσέπη του, λες και θα
μπορούσε να αποσπάσει με κάποιον τρόπο την απάντηση από το
μαρμάρινο δημιούργημα του Σονιέρ. Μόλις πέντε γράμματα με χωρίζουν
από το Δισκοπότηρο. Προχωρώντας μέχρι τη γωνία της εξέδρας της
χορωδίας, πήρε μια βαθιά ανάσα και έριξε μια ματιά στο βάθος του
κλίτους, εκεί όπου διακρινόταν η χρυσοποίκιλτη Αγία Τράπεζα. Λίγο πιο
πέρα από αυτή είδε μια ξεναγό με τη χαρακτηριστική πορφυρή στολή, η
οποία πλησίαζε δύο πολύ γνωστά του άτομα.
Ο Λάνγκντον και η Νεβό...
Απόλυτα ψύχραιμα, ο Δάσκαλος έκανε δυο βήματα πίσω και
κρύφτηκε πίσω από την εξέδρα της χορωδίας. Τελικά είναι πολυ καλοί!
Δεν αμφέβαλλε ότι κάποια στιγμή ο Αμερικανός καθηγητής και η νεαρή
πράκτορας θα κατόρθωναν να αποκρυπτογραφήσουν το νόημα του
ποιήματος και να φτάσουν στον τάφο του Νεύτωνα, όμως τα είχαν
καταφέρει πολύ πιο γρήγορα απʹ ό,τι περίμενε.
Πήρε μια βαθιά ανάσα και εξέτασε τις επιλογές του. Ήταν
συνηθισμένος να αντιμετωπίζει αναπάντεχες καταστάσεις. Το
κρυπτόλεξο βρίσκεται στα χέρια μου. Φέρνοντας το χέρι στην τσέπη του,
ψηλάφισε το δεύτερο αντικείμενο που του έδινε αυτοπεποίθηση: το

περίστροφο που είχε πάρει από το ντουλαπάκι της λιμουζίνας. Όπως το
είχε προβλέψει, οι ανιχνευτές μετάλλων του αβαείου χτύπησαν κόκκινο
όταν πέρασε από μέσα με το κρυμμένο όπλο. Όμως, όπως επίσης είχε
προβλέψει, οι φρουροί παραμέρισαν αμέσως μόλις τους έδειξε την
ταυτότητα του αγριοκοιτάζοντάς τους.
Οι άνθρωποι με επίσημο αξίωμα πάντοτε απολάμβαναν το δέοντα
σεβασμό. Παρότι αρχικά ο Δάσκαλος σχεδίαζε να λύσει το γρίφο μόνος
του, αποφεύγοντας περαιτέρω επιπλοκές, τώρα καταλάβαινε ότι η άφιξη
του Λάνγκντον και της Νεβό αποτελούσε στην πραγματικότητα θετική
εξέλιξη. Αφού ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει το
νόημα της αναφοράς στη λέξη «σφαίρα», ίσως να μπορούσε να
εκμεταλλευτεί τις γνώσεις αυτών των δύο. Σε τελική ανάλυση, αφού ο
Αμερικανός είχε καταφέρει να ερμηνεύσει σωστά την αναφορά στον
ιππότη και να βρει τον τάφο, υπήρχε μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να
ξέρει κάτι και για τη σφαίρα. Κι αν πράγματι έβρισκε ποια ήταν η λέξη
που άνοιγε το κρυπτόλεξο, τότε το μόνο που είχε να κάνει ο Δάσκαλος
ήταν να ασκήσει την κατάλληλη πίεση. Όχι εδώ, φυσικά. Κάπου πιο
ήσυχα.
Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε μια μικρή ενημερωτική πινακίδα που
είχε δει όταν έμπαινε στο αβαείο. Είχε βρει το ιδανικό μέρος για να τους
παρασύρει. Το μόνο ερώτημα ήταν... τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει
ως δόλωμα.
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Ο ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ ΚΑΙ Η ΣΟΦΙ διέσχιζαν με αργά βήματα τη
γαλαρία, προσπαθώντας να μένουν κρυμμένοι στις σκιές που έριχναν οι
άπειρες κολόνες ανάμεσα στο διάδρομο και στο ανοιχτό εγκάρσιο κλίτος.
Αν και είχαν φτάσει ήδη στα μισά του κλίτους, δεν μπορούσαν να δουν
ολόκληρο τον τάφο του Νεύτωνα.
Η σαρκοφάγος ήταν τοποθετημένη σε μια εσοχή και από το σημείο
όπου βρίσκονταν δε φαινόταν καθαρά.

«Τουλάχιστον δεν υπάρχει κανείς εδώ», ψιθύρισε η κοπέλα.
Ο Ρόμπερτ έγνεψε καταφατικά, ανακουφισμένος.
Σε ολόκληρη την περιοχή γύρω από τον τάφο του Νεύτωνα δεν
υπήρχε ψυχη∙
«Θα πάω εγώ μέχρι εκεί», της ψιθύρισε.
«Εσύ καλύτερα να μείνεις εδώ, μήπως κάποιος...»
Η Σοφί είχε ήδη βγει από τον πλαϊνό διάδρομο και κατευθυνόταν
προς τον τάφο του Νεύτωνα διασχίζοντας τον ανοιχτό χώρο.
«...μας παρακολουθεί», ολοκλήρωσε τη φράση του ο Λάνγκντον.
Άφησε έναν αναστεναγμό και έτρεξε να την προλάβει.
Διασχίζοντας διαγώνια το τεράστιο κλίτος, οι δύο σύντροφοι παρέμειναν
σιωπηλοί, με τα μάτια καρφωμένα στο περίτεχνο μνήμα που
αποκαλυπτόταν σταδιακά στα μάτια τους: μια μαύρη μαρμάρινη
σαρκοφάγος... ένα γερτό άγαλμα του Νεύτωνα... δύο φτερωτά αγόρια...
μια τεράστια πυραμίδα και... μια τεράστια σφαίρα.
«Το ήξερες ότι υπήρχε αυτή η σφαίρα;» ρώτησε η Σοφί,
αιφνιδιασμένη από το θέαμα.
Ο Ρόμπερτ έγνεψε αρνητικά, εξίσου έκπληκτος.
«Αυτά τα ανάγλυφα σχέδια στην επιφάνεια της μοιάζουν με
αστερισμούς», παρατήρησε η κοπέλα. Καθώς πλησίαζαν στην εσοχή ο
Λάνγκντον ένιωθε μια όλο και πιο έντονη απογοήτευση.
Ο τάφος του Νεύτωνα ήταν καλυμμένος από σφαίρες: άστρα,
κομήτες, πλανήτες. Το ποίημα τους ζητούσε να βρουν τη μία σφαίρα που
έλειπε από εκεί. Θα ήταν σαν να έψαχναν βελόνα στα άχυρα...
«Ουράνια σώματα»,
προβληματισμένη.
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«Και μάλιστα, πολλά».
Ο Αμερικανός συνοφρυώθηκε. Η μόνη σχέση ανάμεσα στους
πλανήτες και στο Δισκοπότηρο που του ερχόταν στο μυαλό ήταν η
πεντάλφα της Αφροδίτης, όμως είχαν ήδη δοκιμάσει να ανοίξουν το
κρυπτόλεξο σχηματίζοντας το λατινικό όνομα της θεάς, Venus, καθʹ οδόν
προς την Εκκλησία του Ναού.

Η Σοφί κατευθύνθηκε αμέσως προς τη σαρκοφάγο, όμως εκείνος
έμεινε λίγο πιο πίσω, έχοντας το νου του μήπως παρατηρήσει κάτι
ύποπτο τριγύρω του.
«Θεολογία», είπε η κοπέλα με το κεφάλι της γερμένο στο πλάι για
να διαβάσει τους τίτλους των βιβλίων πάνω στα οποία ακουμπούσε ο
σκαλιστός Νεύτων.
«Χρονολογίες.
Φιλοσοφίας».
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Στράφηκε προς τον Λάνγκντον.
«Σου λένε τίποτα αυτοί οι τίτλοι;»
Εκείνος πλησίασε.
«Οι Μαθηματικές Αρχές, αν θυμάμαι καλά, έχουν να κάνουν με την
έλξη των πλανητών, που θεωρούνται ουράνιες σφαίρες... Όμως μου
φαίνεται κάπως τραβηγμένο».
«Μήπως τα ζωδιακά σύμβολα;» ρώτησε η Σοφί, δείχνοντας του τα
ανάγλυφα στην επιφάνεια της σφαίρας.
«Νωρίτερα κάτι ανέφερες για τους Ιχθείς και τον Υδροχόο, σωστά;»
Το Τέλος των Ημερών, σκέφτηκε ο Αμερικανός.
«Το τέλος της Εποχής των Ιχθύων και η αρχή της Εποχής του
Υδροχόου υποτίθεται ότι αποτελούσε την ιστορική καμπή που είχε
επιλέξει το Κοινό της Σιών για να αποκαλύψει το περιεχόμενο των
εγγράφων του Δισκοπότηρου στον κόσμο».
Όμως η χιλιετία είχε αλλάζει και τίποτα δεν είχε συμβεί, γεγονός
που είχε προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα στους ιστορικούς σχετικά με το
πότε θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια.
«Είναι πιθανό», είπε η νεαρή πράκτορας, «τα σχέδια του Κοινού της
Σιών για την αποκάλυψη της αλήθειας να σχετίζονται με τον τελευταίο
στίχο του ποιήματος». Όπου γίνεται λόγος για «ρόδινη σάρκα» και για
«γονιμοποιημένη μήτρα».
Ο Λάνγκντον σκέφτηκε ότι μπορεί και να ήταν έτσι. Δεν είχε
εξετάσει το συγκεκριμένο στίχο υπό αυτή την οπτική γωνία.

«Μου είπες νωρίτερα», συνέχισε η Σοφί, «ότι η χρονική συγκυρία
που είχε επιλέξει το Κοινό της Σιών για να αποκαλύψει την αλήθεια
σχετικά με το Ρόδο και το σπόρο που έφερε σχετιζόταν άμεσα με τη θέση
των πλανητών, ή, αλλιώς, των ουράνιων σφαιρών».
Ο Ρόμπερτ έγνεψε καταφατικά, αρχίζοντας να συνειδητοποιεί τη
λογική του επιχειρήματος. Κι όμως, το ένσπκτό του του έλεγε ότι η
αστρονομία δεν ήταν το κλειδί για τη λύση του προβλήματος. Οι
απαντήσεις στους προηγούμενους γρίφους που τους είχε αφήσει ο Μέγας
Μάγιστρος είχαν μια ζωηρή συμβολική σημασία: η Μόνα Λίζα, η
Μαντόνα των Βράχων, η ΣΟΦΙΑ.
Όμως δεν υπήρχε τέτοιος συμβολισμός στις πλανητικές σφαίρες και
στο ζωδιακό κύκλο. Μέχρι στιγμής ο Ζακ Σονιέρ είχε αποδειχτεί
εξαιρετικά επιμελής στη δημιουργία των κωδίκων του, γιʹ αυτό ο
Λάνγκντον πίστευε ότι και το τελευταίο κομμάτι του γρίφου, αυτά τα
πέντε γράμματα που αποτελούσαν το κλειδί για την αποκάλυψη του
υπέρτατου μυστικού του Κοινού της Σιών, θα αποδεικνυόταν όχι μόνο
συμβολικά κατάλληλο αλλά και απόλυτα απλό και ταιριαστό. Αν αυτή η
απάντηση έμοιαζε με τις προηγούμενες, μόλις την ανακάλυπταν θα τους
φαινόταν απίστευτο που δεν την είχαν σκεφτεί νωρίτερα.
«Κοίτα!» έκανε ξαφνικά η σύντροφος του, διακόπτοντας τις σκέψεις
του καθώς τον άρπαζε από το μπράτσο. Από το φόβο που αποκάλυπτε ο
τρόπος με τον οποίο τον είχε αγγίξει, ο Αμερικανός υπέθεσε ότι κάποιος
πρέπει να πλησίαζε, όμως όταν στράφηκε προς το μέρος της την είδε να
κοιτάζει έντρομη το πάνω μέρος της μαύρης μαρμάρινης σαρκοφάγου.
«Κάποιος ήταν εδώ», ψιθύρισε, δείχνοντας ένα σημείο στη
σαρκοφάγο κοντά στο απλωμένο δεξί πόδι του Νεύτωνα.
Ο Λάνγκντον δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ανησυχούσε. Κάποιος
απρόσεκτος τουρίστας είχε αφήσει ένα κάρβουνο από αυτά που
πρόσφερε δωρεάν το αβαείο στο καπάκι της σαρκοφάγου, κοντά στο πόδι
του Νεύτωνα. Δεν έχει σημασία. Ο Ρόμπερτ άπλωσε το χέρι του για να
μαζέψει το κάρβουνο, όμως όπως έσκυβε προς τη σαρκοφάγο η
αντανάκλαση του φωτός πάνω στη γυαλιστερή πλάκα από μαύρο
μάρμαρο τον έκανε να παγώσει. Ξαφνικά κατάλαβε τι ήταν αυτό που
είχε φοβίσει τόσο τη Σοφί.

Γραμμένο βιαστικά με το κάρβουνο που είχαν δει πάνω στο καπάκι
της σαρκοφάγου, δίπλα στα πόδια του Νεύτωνα, μόλις και διακρινόταν
ένα μήνυμα: Κρατάω αιχμάλωτο τον Τίμπιννκ. Διασχίστε το Κτίριο της
Συνεδρίας και βγείτε από τη νότια έξοδο στους κήπους.
Ο Λάνγκντον διάβασε το μήνυμα δύο φορές, με την καρδιά του να
χτυπάει σαν τρελή. Η Σοφί γύρισε και διερεύνησε με το βλέμμα της το
εγκάρσιο κλίτος. Προσπαθώντας να αγνοήσει το φόβο που ένιωσε
διαβάζοντας το μήνυμα, ο Αμερικανός τόνισε στον εαυτό του ότι στην
ουσία τα νέα ήταν καλά.
Ο Λι είναι ακόμα ζωντανός. Το μήνυμα αποκάλυπτε και κάτι άλλο.
«Ούτε αυτοί ξέρουν ποια είναι η λέξη που ανοίγει το κρυπτόλεξο»,
ψιθύρισε.
Η κοπέλα κατένευσε. Διαφορετικά, γιατί να κάνουν γνωστή την
παρουσία τους;
«Ίσως να θέλουν να ανταλλάξουν τον Λι με τη μυστική λέξη».
«Ή είναι παγίδα...» Ο Ρόμπερτ έγνεψε αρνητικά.
«Δεν το νομίζω. Οι κήποι είναι έξω από τους τοίχους του αβαείου.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο μέρος». Ο ίδιος είχε
επισκεφτεί μόνο μία φορά τους περίφημους Κήπους του Κολεγίου, ένα
μικρό περιβόλι με οπωροφόρα δέντρα και πολλά βότανα, απομεινάρι
άλλων εποχών, τότε που οι καλόγεροι καλλιεργούσαν εκεί τις πρώτες
ύλες για τα ιάματα που παρασκεύαζαν.
Οι Κήποι του Κολεγίου φιλοξενούσαν τα αρχαιότερα οπωροφόρα
δέντρα στη Μεγάλη Βρετανία και αποτελούσαν δημοφιλές τουριστικό
αξιοθέατο, ιδίως για εκείνους που δεν ήθελαν να περιηγηθούν σώνει και
καλά το αβαείο.
«Νομίζω ότι μας στέλνουν έξω σε μια κίνηση καλής θέλησης. Για
να νιώσουμε ασφαλείς». Η Σοφί δεν ήταν και τόσο σίγουρη.
«Εννοείς ότι μας στέλνουν έξω όπου δεν υπάρχουν ανιχνευτές
μετάλλων...»
Ο Λάνγκντον συνοφρυώθηκε.
Η κοπέλα είχε κάποιο δίκιο. Κοιτάζοντας ξανά το γεμάτο σφαίρες
τάφο, ευχήθηκε να είχε κάποια υποψία έστω για το ποια ήταν η λέξη που

έψαχναν... Αυτό θα του πρόσφερε κάτι με το οποίο θα μπορούσε να
διαπραγματευτεί την απελευθέρωση του φίλου του. Εγώ έμπλεξα τον Λι
σε αυτή την υπόθεση, και θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να τον βοηθήσω.
«Το μήνυμα λέει να περάσουμε από το Κτίριο της Συνεδρίας και να
βγούμε από τη νότια έξοδο», είπε η Σοφί.
«Ίσως από το κατώφλι της να μπορέσουμε να ρίξουμε μια ματιά
στους κήπους για να ζυγίσουμε την κατάσταση πριν βγούμε έξω και
εκτεθούμε σε κίνδυνο».
Η ιδέα ήταν καλή. Ο Ρόμπερτ θυμόταν αόριστα ότι το Κτίριο της
Συνεδρίας ήταν μια οχταγωνική αίθουσα στην οποία συνεδρίαζε το
πρώτο Βρετανικό Κοινοβούλιο, πριν ακόμα χτιστεί το κτίριο όπου αυτό
στεγαζόταν σήμερα.
Είχαν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που είχε επισκεφτεί
αυτό το μέρος, όμως θυμόταν ότι έπρεπε να διασχίσουν τα εξωτερικά
περιστύλια για να το προσεγγίσουν. Κάνοντας αρκετά βήματα πίσω,
απομακρύνθηκε από τον τάφο και κοίταξε πέρα από την εξέδρα της
χορωδίας στα δεξιά του, προς τη νότια πλευρά του εγκάρσιου κλίτους,
δηλαδή προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή από την οποία είχαν
έρθει.
Λίγο πιο πέρα υπήρχε μια αψιδωτή στοά στην είσοδο της οποίας
ήταν στερεωμένη μια μεγάλη πινακίδα: ΑΠΟ ΕΔΩ ΓΙΑ: περιστύλια
πρεσβυτέριο σάλα κολεγίου μουσείο θησαυροφυλάκιο παρεκκλήσι αγίας
πίστης κτίριο συνεδριάσεων.
Ο Λάνγκντον και η Σοφί πέρασαν σχεδόν τρέχοντας μπροστά από
την πινακίδα, κι έτσι δεν πρόσεξαν τη μικρή ανακοίνωση που ζητούσε
συγνώμη επειδή ορισμένοι χώροι ήταν κλειστοί για έργα συντήρησης.
Περνώντας κάτω από την καμάρα βρέθηκαν αμέσως σε μια αυλή
περιτριγυρισμένη από ψηλούς τοίχους αλλά χωρίς σκεπή.
Η πρωινή βροχή δεν είχε σταματήσει. Πάνω από τα κεφάλια τους ο
αέρας βούιζε περνώντας από το άνοιγμα, ένα χαμηλό μονότονο βουητό,
σαν κάποιος να φυσούσε στο στόμιο ενός μπουκαλιού.
Φτάνοντας στα χαμηλοτάβανα περιστύλια που έζωναν περιμετρικά
την αυλή, ο Ρόμπερτ ένιωσε το γνώριμο δυσάρεστο συναίσθημα που τον
κυρίευε πάντα όταν βρισκόταν σε ασφυκτικούς χώρους. Αυτά τα στενά

περάσματα με τη χαμηλή οροφή και τις πυκνές σειρές από κολόνες του
δημιουργούσαν μια αίσθηση που έμοιαζε πολύ με κλειστοφοβία.
Ο Λάνγκντον προσπάθησε να επικεντρώσει την προσοχή του
ευθεία μπροστά, στο τέλος της στοάς. Ακολούθησε τις πινακίδες προς το
Κτίριο της Συνεδρίας. Το μονοπάτι ήταν κρύο και υγρό, καθώς ο αέρας
που φυσούσε ανάμεσα από τις χαμηλές κολόνες, από όπου έμπαινε και
το λιγοστό φως που υπήρχε στο πέρασμα, έφερνε ριπές από σταγόνες
της βροχής.
Διασταυρώθηκαν με ένα άλλο ζευγάρι που έτρεχε να προφυλαχτεί
από τον καιρό που χειροτέρευε. Μπροστά τους δε φαινόταν να υπάρχει
ψυχή στο πέρασμα, αφού μια τέτοια ημέρα, με βροχή και αέρα, σίγουρα
υπήρχαν καλύτερα μέρη να επισκεφτεί κανείς στο αβαείο.
Σαράντα περίπου μέτρα πιο κάτω διέκριναν μια καμάρα που
οδηγούσε σε ένα άλλο πέρασμα. Αυτή ήταν η είσοδος που έψαχναν, όμως
ήταν σφραγισμένη με ένα κορδόνι από το οποίο κρεμόταν μια
ανακοίνωση. κλειστά λόγω εργασιών: θησαυροφυλάκιο παρεκκλήσι
αγίας πίστης κτίριο συνεδρίας.
Ο μακρύς έρημος διάδρομος πίσω από το κορδόνι ήταν γεμάτος
σκαλωσιές καλυμμένες με πλαστικό. Λίγο πιο κάτω μπορούσαν να
διακρίνουν τις εισόδους για το Θησαυροφυλάκιο και για το Παρεκκλήσι
της Αγίας Πίστης, στα δεξιά και στα αριστερά του διαδρόμου.
Η είσοδος για το Κτίριο της Συνεδρίας όμως βρισκόταν πολύ πιο
κάτω, στο βάθος του διαδρόμου. Ακόμα και από αυτή την απόσταση
έβλεπαν ότι η βαριά ξύλινη πόρτα ήταν ορθάνοιχτη και ότι η ευρύχωρη
οχτάγωνη αίθουσα ήταν λουσμένη στο γκριζωπό φως της ημέρας, το
οποίο περνούσε από τα τεράστια παράθυρα που έβλεπαν στους Κήπους
του Κολεγίου.
Διασχίστε το Κτίριο της Συνεδρίας και βγείτε από την νότια έξοδο
στους κήπους, θυμήθηκε το σημείωμα ο Λάνγκντον.
«Μόλις βγήκαμε από το ανατολικό περιστύλιο», είπε, «άρα η νότια
έξοδος για τους κήπους πρέπει να είναι εκεί κάτω, στα δεξιά».
Η Σοφί ήδη είχε περάσει πάνω από το κορδόνι και συνέχιζε την
πορεία της. Καθώς προχωρούσαν βιαστικά στο σκοτεινό διάδρομο, ο ήχος

από τον αέρα και τη βροχή που τους συνόδευε πίσω στο ημιυπαίθριο
πέρασμα άρχισε να σβήνει πίσω τους.
Το Κτίριο της Συνεδρίας είχε με το αβαείο μια σχέση σαν αυτή ενός
δορυφόρου με τον πλανήτη του. Επρόκειτο για ένα αυτόνομο
προσάρτημα στο τέλος του μακριού διαδρόμου, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η απομόνωση που χρειάζονταν τα μέλη του Κοινοβουλίου
που συνεδρίαζαν εδώ.
«Πρέπει να είναι τεράστιο...» ψιθύρισε η Σοφί καθώς πλησίαζαν.
Ο Αμερικανός καθηγητής είχε ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν αυτή η
αίθουσα. Πριν ακόμα φτάσουν στην είσοδο της μπορούσε να διακρίνει
στην απέναντι πλευρά της τεράστιας ανοιχτής έκτασης του οχταγώνου
τα εκπληκτικά παράθυρα, τα οποία πυργώνονταν σε ύψος πέντε ορόφων,
φτάνοντας σχεδόν μέχρι την αψιδωτή οροφή.
Από εδώ σίγουρα θα μπορούσαν να ελέγξουν τι συνέβαινε στους
κήπους. Μόλις πέρασαν το κατώφλι ο Ρόμπερτ και η Σοφί χρειάστηκαν
λίγη ώρα για να συνηθίσουν στο φως. Σε σύγκριση με τα μισοσκότεινα
σκεπαστά περιστύλια το Κτίριο της Συνεδρίας θύμιζε λαμπρό αίθριο.
Είχαν προχωρήσει μόλις λίγα μέτρα στο εσωτερικό της αίθουσας,
ψάχνοντας για την έξοδο στο νότιο τοίχο, όταν συνειδητοποίησαν ότι η
πόρτα που αναφερόταν στο μήνυμα δεν υπήρχε.
Είχαν βρεθεί σε ένα τεράστιο αδιέξοδο.
Άκουσαν τη βαριά πόρτα από την οποία μόλις είχαν μπει να τρίζει
πίσω τους και στράφηκαν απότομα, για να τη δουν να κλείνει με ένα
βαρύ γδούπο. Ο σύρτης μπήκε στη θέση του, σφαλίζοντας τη.
Ο άντρας που στεκόταν όλη αυτή την ώρα πίσω από την πόρτα
έδειχνε ψύχραιμος καθώς τους σημάδευε με ένα μικρό περίστροφο. Ήταν
παχουλός και στηριζόταν σε δυο αλουμινένιες πατερίτσες.
Προς στιγμήν ο Λάνγκντον νόμισε ότι έβλεπε εφιάλτη.
Ήταν ο Λι Τίμπινγκ.
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Ο ΣΕΡ ΛΙ ΤΙΜΠΙΝΓΚ ένιωθε πολύ άσχημα που ήταν αναγκασμένος
να κρατήσει την κάννη του περιστρόφου του στραμμένη πάνω στον
Ρόμπερτ Λάνγκντον και στη Σοφί Νεβό.
«Φίλοι μου», είπε, «από τη στιγμή που ήρθατε στο σπίτι μου χτες το
βράδυ έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να μην κινδυνέψετε, όμως
η επιμονή σας με έχει φέρει σε δύσκολη θέση».
Ο Αμερικανός συνάδελφος του και η Γαλλίδα σύντροφος του
αισθάνονταν σοκαρισμένοι και προδομένοι, αυτό το έβλεπε καθαρά ο
Τίμπινγκ στην έκφραση του προσώπου τους, όμως ήταν βέβαιος ότι
σύντομα θα κατανοούσαν την αλυσίδα των γεγονότων που είχε οδηγήσει
τους τρεις τους σε αυτό το απροσδόκητο σημείο.
Είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να σας εξηγήσω... Τόσα πολλά
που ακόμα δεν έχετε καταλάβει...
«Θέλω να πιστέψετε», είπε ο Βρετανός ευγενής, «ότι δεν είχα καμία
πρόθεση να σας εμπλέξω σε αυτή την υπόθεση. Εσείς ήρθατε στο σπίτι
μου. Εσείς ήρθατε και με βρήκατε».
«Λι;» κατάφερε τελικά να ψελλίσει ο Λάνγκντον.
«Τι στο διάβολο κάνεις; Νομίζαμε ότι κινδύνευες. Ήρθαμε εδώ για
να σε βοηθήσουμε!»
«Σε αυτό ακριβώς πόνταρα», απάντησε εκείνος.
«Έχουμε πολλά να συζητήσουμε...»
Ο Ρόμπερτ και η Σοφί έμοιαζαν ανίκανοι να ξεκολλήσουν τα
γουρλωμένα από την έκπληξη μάτια τους από το περίστροφο που τους
σημάδευε.
«Το περίστροφο απλώς μου εξασφαλίζει την αμέριστη προσοχή
σας», είπε ο άνθρωπος που το κρατούσε.
«Αν ήθελα να σας κάνω κακό, θα ήσασταν ήδη νεκροί. Όταν
εμφανιστήκατε στο σπίτι μου χτες το βράδυ, διακινδύνεψα τα πάντα για
να γλιτώσω τη ζωή σας. Είμαι ένας έντιμος άνθρωπος και είχα ορκιστεί

από τα βάθη της ψυχής μου να θυσιάσω μονάχα εκείνους που είχαν
προδώσει το Δισκοπότηρο».
«Μα τι είναι αυτά που λες;» ξέσπασε ο Λάνγκντον.
«Τι σημαίνει ʺείχαν προδωσει το Δισκοπότηροʺ;»
«Ανακάλυψα
αναστενάζοντας.

μια

φριχτή

αλήθεια»,

απάντησε

ο

Τίμπινγκ

«Έμαθα γιατί τα έγγραφα του Γκράαλ δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ
στον κόσμο. Έμαθα ότι το Κοινό της Σιών είχε αποφασίσει να μη
δημοσιοποιήσει την αλήθεια. Αυτός ήταν ο λόγος που η χιλιετία άλλαξε
χωρίς να γίνει καμία αποκάλυψη, ο λόγος που δε συνέβη το παραμικρό,
παρότι είχε φτάσει το Τέλος των Ημερών».
Ο Ρόμπερτ πήρε μια βαθιά ανάσα και κάτι πήγε να πει.
«Το Κοινό της Σιών», τον πρόλαβε ο Βρετανός, «είχε αναλάβει το
ιερό καθήκον να μοιραστεί την αλήθεια με την υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Έπρεπε να αποκαλύψει τα έγγραφα του Δισκοπότηρου όταν θα ερχόταν
το Τέλος των Ημερών. Επί αιώνες άντρες όπως ο Ντα Βίντσι, ο
Μποτιτσέλι και ο Νεύτων ρισκάρισαν τα πάντα προκειμένου να
προστατέψουν τα έγγραφα και να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον. Και
τώρα, τη στιγμή ακριβώς που η αλήθεια έπρεπε επιτέλους να λάμψει, ο
Ζακ Σονιέρ άλλαξε γνώμη. Ο άντρας που είχε την τιμή να αναλάβει τη
σπουδαιότερη ευθύνη στην ιστορία της χριστιανοσύνης δείλιασε.
Αποφάσισε ότι η συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη».
Ο σερ Λι στράφηκε προς τη Σοφί.
«Πρόδωσε το Δισκοπότηρο. Πρόδωσε το Κοινό της Σιών. Και
πρόδωσε τη μνήμη όλων εκείνων των ανθρώπων που είχαν εργαστεί για
να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».
«Εσείς;» αναφώνησε η Σοφί καρφώνοντας τον με τα καταπράσινα
μάτια της που άστραφταν από οργή καθώς συνειδητοποιούσε τι
σήμαιναν τα όσα έλεγε ο Βρετανός.
«Εσείς είστε ο υπεύθυνος για τη δολοφονία του παππού μου;»
Ο Τίμπινγκ αγνόησε το ξέσπασμα της.
«Ο παππούς σας και οι άλλοι τρεις πρόδωσαν το Δισκοπότηρο».

Η κοπέλα ένιωσε την οργή να βράζει μέσα της. Λέει ψέματα!
Ο σερ Λι συνέχισε απτόητος.
«Ο παππούς σας ξεπουλήθηκε στην εκκλησία. Είναι προφανές ότι
τον πίεσαν να αποκρύψει την αλήθεια».
Η Σοφί κούνησε θυμωμένα το κεφάλι της.
«Η εκκλησία δεν είχε ποτέ καμία επιρροή πάνω στον παππού μου!»
Ο Βρετανός γέλασε ψυχρά.
«Αγαπητή μου, η εκκλησία έχει δυο χιλιάδες χρόνια ιστορίας
άσκησης πίεσης σε εκείνους που απειλούν να αποκαλύψουν τα ψέματα
της. Από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου προσπαθεί ‐και
κατορθώνει να θάψει την αλήθεια σχετικά με τη Μαρία τη Μαγδαληνή
και τον Ιησού. Δε θα έπρεπε να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι για μία
ακόμα φορά βρήκε κάποιον τρόπο για να κρατήσει τον κόσμο στο
σκοτάδι. Η εκκλησία μπορεί να μη χρησιμοποιεί πλέον σταυροφόρους για
να σφαγιάζει τους απίστους, όμως η επιρροή της συνεχίζει να είναι
εξίσου καταλυτική. Εξίσου ύπουλη...»
Έκανε μια παύση, θέλοντας να τονίσει την επόμενη φράση του.
«Δεσποινίς Νεβό, εδώ και αρκετό καιρό ο παππούς σας ήθελε να
σας πει την αλήθεια σχετικά με την οικογένεια σας».
Η κοπέλα είχε μείνει εμβρόντητη.
«Πώς το ξέρετε αυτό;»
«Δεν έχει σημασία το πώς. Αυτό που έχει σημασία να κατανοήσετε
αυτή τη στιγμή είναι το εξής».
Πήρε μια βαθιά ανάσα.
«Ο θάνατος της μητέρας, του πατέρα, της γιαγιάς και του αδελφού
σας δεν οφειλόταν σε ατύχημα».
Τα λόγια του Τίμπινγκ έκαναν τη Σοφί να χάσει τη γη κάτω από τα
πόδια της. Άνοιξε το στόμα για να πει κάτι, αλλά δεν έβγαλε λέξη. Ο
Λάνγκντον δεν πίστευε στα αφτιά του.
«Τι είναι αυτά που λες;»
«Ρόμπερτ, αυτό εξηγεί τα πάντα. Όλα τα κομμάτια του παζλ
ταιριάζουν... Η ιστορία επαναλαμβάνεται... Δεν είναι η πρώτη φορά που

η εκκλησία καταφεύγει στη δολοφονία για να συγκαλύψει την αλήθεια.
Με το Τέλος των Ημερών να πλησιάζει ανελέητα, η δολοφονία
ολόκληρης σχεδόν της οικογένειας του Μεγάλου Μάγιστρου αποτελούσε
ένα σαφέστατο μήνυμα: ʺΚάθισε φρόνιμα, αλλιώς σειρά θα έχετε εσύ και
η εγγονή σουʺ».
«Σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα», ψέλλισε η Σοφί, νιώθοντας
τον πόνο που την έπνιγε όταν ήταν παιδί να την κατακλύζει και πάλι.
«Ήταν δυστύχημα»
«Παραμυθιά για να προστατευτεί η παιδική σας αθωότητα», είπε ο
Τίμπινγκ.
«Σκεφτείτε ότι μόνο δυο μέλη της οικογένειας δεν έπαθαν το
παραμικρό: ο Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της Σιών και η μοναδική του
εγγονή. Ο τέλειος συνδυασμός ώστε να μπορεί η εκκλησία να ελέγχει την
αδελφότητα. Δεν τολμώ να φανταστώ το διαρκή τρόμο στον οποίο ήταν
αναγκασμένος να ζει ο παππούς σας καθώς η εκκλησία απειλούσε να
σκοτώσει και εσάς αν το Κοινό τολμούσε να αποκαλύψει τα μυστικά
έγγραφα, ολοκληρώνοντας έτσι το έργο που είχε ξεκινήσει. Ο μόνος
τρόπος για να αποφευχθεί αυτό ήταν να ασκήσει ο Σονιέρ την επιρροή
του στην οργάνωση ώστε να μην τηρήσει τον πανάρχαιο όρκο της».
«Λι», επενέβη ο Λάνγκντον, εμφανώς εκνευρισμένος, «δεν είναι
δυνατόν να έχεις αποδείξεις ότι η εκκλησία είχε οποιαδήποτε σχέση με
αυτούς τους θανάτους ή με την απόφαση του Κοινού της Σιών να μην
αποκαλύψει τα μυστικά έγγραφα».
«Αποδείξεις;» αντιγύρισε ο Τίμπινγκ.
«Θέλεις αποδείξεις για το ότι το Κοινό της Σιών επηρεάστηκε από
κάποιον εξωτερικό παράγοντα; Η νέα χιλιετία έφτασε, κι όμως ο κόσμος
παραμένει βυθισμένος στην άγνοια. Δε σου αρκεί αυτό;»
Με τα λόγια του Βρετανού ιππότη να αντηχούν ακόμα στα αφτιά
της, η κοπέλα άκουσε τώρα μια άλλη φωνή να της μιλάει.
«Σοφί, είναι ανάγκη να σου πω την αλήθεια για την οικογένεια
σου».
Συνειδητοποίησε ότι έτρεμε σύγκορμη. Ήταν ποτέ δυνατόν η
αλήθεια που ήθελε να της αποκαλύψει ο παππούς της να είχε σχέση με

τα όσα ισχυριζόταν ο Τίμπινγκ; Ότι η οικογένεια της είχε δολοφονηθεί; Τι
ήξερε πραγματικά για το τροχαίο που της στέρησε τα πιο αγαπημένα της
πρόσωπα; Μόνο κάποιες γενικές πληροφορίες είχε στη διάθεση της.
Ακόμα και οι εφημερίδες δεν είχαν αναφέρει ιδιαίτερες λεπτομέρειες.
Ατύχημα; Ή παραμύθια; Ξαφνικά καταλάβαινε τις υπερπροστατευτικές
τάσεις που εκδήλωνε ο παππούς της, κατανοούσε γιατί δεν ήθελε να την
αφήνει μόνη της όταν ήταν μικρή. Ακόμα και όταν μεγάλωσε και πήγε
στο πανεπιστήμιο, σε μια άλλη χώρα, είχε την αίσθηση ότι την
παρακολουθούσε διαρκώς και την πρόσεχε. Αναρωτιόταν αν σε
ολόκληρη τη ζωή της την παρακολουθούσε κάποιο μέλος του Κοινού της
Σιών, φροντίζοντας πάντα να παραμένει αθέατο, εξασφαλίζοντας ότι δε
θα της συνέβαινε τίποτα.
«Είχες την υποψία ότι είχε υποκύψει σε πιέσεις», είπε ο Λάνγκντον
κοιτάζοντας τον πρώην φίλο του σαν να του ήταν ένας ξένος, «και γιʹ
αυτό τον δολοφόνησες;»
«Δεν τράβηξα εγώ τη σκανδάλη», απολογήθηκε εκείνος. «Ο Σονιέρ
πέθανε πριν από πολλά χρόνια, όταν η εκκλησία τού στέρησε την
οικογένεια του. Είχε αναγκαστεί να συμβιβαστεί. Τώρα πια δεν υποφέρει,
λυτρώθηκε από την ντροπή που του προκαλούσε η αδυναμία του να
εκτελέσει το ιερό του καθήκον. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Κάτι
έπρεπε να γίνει. Ή μήπως πρέπει να παραμείνει ο κόσμος για πάντα στο
σκοτάδι της άγνοιας; Πρέπει να επιτραπεί στην εκκλησία να διαιωνίσει
τα ψέματα της, συνεχίζοντας να παραχαράσσει την ιστορία; Πρέπει να
επιτραπεί στην εκκλησία να χειραγωγεί, να δολοφονεί και να εκβιάζει;
Όχι, πρέπει κάτι να γίνει! Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε
το έργο του Σονιέρ και να επανορθώσουμε μια φριχτή αδικία».
Έκανε παύση.
«Οι τρεις μας. Μαζί».
Η Σοφί δεν πίστευε στα αφτιά της.
«Πώς είναι δυνατόν να σας περνάει έστω η σκέψη ότι θα σας
βοηθήσουμε;»
«Επειδή, αγαπητή μου, εσείς είστε ο λόγος που το Κοινό της Σιών
απέτυχε να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Η αγάπη που σας είχε ο
παππούς σας τον εμπόδισε να έρθει σε αντιπαράθεση με την εκκλησία. Ο

φόβος ότι τα αντίποινα θα του στερούσαν και το τελευταίο μέλος της
οικογένειας του τον αφόπλισε. Δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να σας
εξηγήσει την αλήθεια, επειδή τον αγνοήσατε, δένοντας του τα χέρια,
αφήνοντας τον να περιμένει. Τώρα χρωστάτε στον κόσμο την αλήθεια.
Τη χρωστάτε στη μνήμη του παππού σας».
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον είχε σταματήσει να προσπαθεί να
καταλάβει. Χιλιάδες ερωτηματικά στροβιλίζονταν ανελέητα στο μυαλό
του, όμως ήξερε ότι μόνο ένα πράγμα είχε σημασία τώρα πια: να βγάλει
ζωντανή τη Σοφί από αυτή την αίθουσα. Όλες οι ενοχές που τόσο άδικα
τον έπνιγαν προηγουμένως επειδή είχε μπλέξει σε αυτή την περιπέτεια
τον Τίμπινγκ τώρα είχαν μετατοπιστεί στο πρόσωπο της Σοφί. Εγώ την
οδήγησα στο Σατό Βιγέτ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για όλα αυτά.
Ο Ρόμπερτ δε φανταζόταν ότι ο Βρετανός ήταν ικανός να τους
σκοτώσει εν ψυχρώ μέσα σε αυτό το χώρο, όμως, από την άλλη, ο
Τίμπινγκ δεν είχε διστάσει να εμπλακεί στις δολοφονίες τόσων
ανθρώπων στην πορεία της φανατικής αναζήτησης του. Ο Αμερικανός
είχε το ανησυχητικό προαίσθημα ότι, αν έπεφταν πυροβολισμοί μέσα σε
αυτό το απομονωμένο κτίριο με τους χοντρούς πέτρινους τοίχους, κανείς
δε θα τους άκουγε, κυρίως με τη βροχή που έπεφτε αδιάκοπα. Εξάλλου ο
Λι μόλις ομολόγησε την ενοχή του μπροστά σε δύο μάρτυρες. Έστρεψε το
βλέμμα του στην κοπέλα, που ήταν φανερά κλονισμένη. Η εκκλησία
δολοφόνησε την οικογένεια της για να εκβιάσει τον ηγέτη του Κοινού της
Σιών;
Ο ίδιος ήταν απόλυτα σίγουρος ότι η σύγχρονη εκκλησία δε
δολοφονούσε ανθρώπους. Πρέπει να υπήρχε κάποια άλλη εξήγηση.
«Άφησε τη Σοφί να φύγει», είπε με αποφασιστικότητα, κοιτάζοντας
τον Λι στα μάτια.
«Εμείς οι δυο μπορούμε να βρούμε τη λύση μεταξύ μας».
Ο Τίμπινγκ άρχισε να γελάει υστερικά.
«Φοβάμαι ότι δεν έχω τα περιθώρια να κάνω μια τέτοια χειρονομία
καλής θέλησης. Μπορώ όμως να σου προσφέρω αυτό». Έριξε όλο του το
βάρος στις πατερίτσες του, κρατώντας άτσαλα το όπλο στραμμένο πάνω
στη Σοφί, και έβγαλε το σφηνόλιθο από την τσέπη του. Προς στιγμήν

φάνηκε να χάνει την ισορροπία του καθως έτεινε το χέρι στο οποίο
κρατούσε τον κύλινδρο προς τον Αμερικανό.
«Σε ένδειξη εμπιστοσύνης, Ρόμπερτ».
Εξαιρετικά επιφυλακτικός, ο Λάνγκντον δεν έκανε καμία κίνηση να
τον πάρει. Γιατί μας επιστρέφει το σφηνόλιθο ο Λι;
«Πάρʹ το», τον παρότρυνε ο Βρετανός τινάζοντας νευρικά το χέρι
του προς το μέρος του. Μόνο ένα λόγο για τον οποίο θα έδινε πίσω ο
Τίμπινγκ τον κύλινδρο μπορούσε να φανταστεί...
«Έχεις ανοίξει ήδη το κρυπτόλεξο. Ο χάρτης δε βρίσκεται πια εδώ».
Ο σερ Λι το αρνήθηκε.
«Ρόμπερτ, αν είχα λύσει το γρίφο, θα είχα εξαφανιστεί για να βρω
μόνος μου το Δισκοπότηρο και δε θα βρισκόμασταν εδώ. Όχι, δεν έχω
βρει την απάντηση. Και δε διστάζω να το παραδεχτώ. Ένας πραγματικός
ιππότης γνωρίζει να φέρεται με ταπεινοφροσύνη μπροστά στο Γκράαλ.
Μαθαίνει να αναγνωρίζει τα σημάδια που παρουσιάζονται μπροστά του
και τα αφήνει να τον οδηγούν. Μόλις σας είδα να μπαίνετε στο αβαείο
κατάλαβα... Βρισκόσασταν εδώ για ένα λόγο: για να βοηθήσετε. Δε θέλω
να κρατήσω όλη τη δόξα για τον εαυτό μου. Ο αφέντης που υπηρετώ
είναι πολύ σπουδαιότερος από τον εγωισμό μου. Υπηρετώ την Αλήθεια.
Η ανθρωπότητα δικαιούται να μάθει αυτή την αλήθεια. Το Δισκοπότηρο
ήρθε και μας βρήκε, και τους τρεις μας, και τώρα μας εκλιπαρεί να
αποκαλύψουμε την αλήθεια. Πρέπει να συνεργαστούμε».
Παρά τις εκκλήσεις του Τίμπινγκ για συνεργασία και εμπιστοσύνη,
το όπλο του συνέχιζε να είναι στραμμένο πάνω στη Σοφί την ωρα που ο
Λάνγκντον πλησίασε και πήρε τον κρύο μαρμάρινο κύλινδρο. Το ξίδι στο
εσωτερικό του ακούστηκε να κυλάει καθώς εκείνος έπιανε γερά το
κρυπτόλεξο και επέστρεφε στη θέση του. Οι δίσκοι ήταν ακόμα σε
τυχαίες θέσεις και το μυστικό παρέμενε κλειδωμένο μέσα σε αυτό.
Ο Ρόμπερτ κοίταξε το Βρετανό στα μάτια. «Πώς είσαι σίγουρος ότι
δε θα το σπάσω αυτή τη στιγμή;» Το γέλιο του σερ Λι ήταν
ανατριχιαστικό.
«Έπρεπε να το είχα καταλάβει ότι η απειλή σου να σπάσεις το
σφηνόλιθο όταν ήμασταν στην Εκκλησία του Ναού δεν ήταν τίποτα άλλο
παρά κούφια λόγια. Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον δε θα έσπαγε ποτέ το

σφηνόλιθο. Είσαι ιστορικός, Ρόμπερτ. Κρατάς στα χέρια σου το κλειδί δύο
χιλιάδων ετών ιστορίας, το χαμένο κλειδί που οδηγεί στο Δισκοπότηρο.
Μπορείς να νιώσεις τις ψυχές όλων εκείνων των ιπποτών που πέθαναν
στην πυρά για να προστατέψουν το μυστικό να φτερουγίζουν με αγωνία.
Θα άντεχες να δεις τη θυσία τους να πηγαίνει χαμένη; Όχι, θα εκδικηθείς
τον άδικο χαμό τους. Θα σταθείς στο πλευρό όλων εκείνων των
ασυμβίβαστων ανθρώπων που τόσο θαυμάζεις: του Ντα Βίντσι, του
Μποτιτσέλι, του Νεύτωνα... Γνωρίζεις πολύ καλά ότι καθένας από
αυτούς θα αισθανόταν τιμή να βρίσκεται στη θέση σου αυτή τη στιγμή.
Τα μυστικά του σφηνόλιθου μας καλούν, μας εκλιπαρούν να τα
απελευθεροσουμε. Το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει. Η μοίρα μάς
οδήγησε εδώ».
«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, Λι. Δεν έχω ιδέα πώς να ανοίξω αυτό
τον κύλινδρο. Είδα τον τάφο του Νεύτωνα μονάχα για μια στιγμή. Ακόμα
κι αν ήξερα τη λέξη...»
Ο Λάνγκντον δε συνέχισε, κατάλαβε όμως ότι ήδη είχε πει πολλά.
«Δε θα μου την έλεγες;»
Ο Τίμπινγκ αναστέναξε.
«Με εκπλήσσεις και με απογοητεύεις, Ρόμπερτ, γιατί δε
συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη είναι η υποχρέωση που έχεις απέναντί μου.
Το έργο μου θα ήταν πολύ απλούστερο αν, με τη βοήθεια του Ρεμί, σας
είχα εξοντώσει τη στιγμή που πατήσατε στο Σατό Βιγέτ. Όμως εγώ
ρισκάρισα τα πάντα, προτιμοίντας την οδό της αρετής».
«Αυτό που κάνεις τώρα είναι ενάρετο;» ρώτησε αυστηρά ο
Αμερικανός, κοιτάζοντας το όπλο.
«Ο Σονιέρ ευθύνεται», είπε ο σερ Λι.
«Εκείνος και οι senechaux του είπαν ψέματα στον Σίλα.
Διαφορετικά, θα είχα εξασφαλίσει το σφηνόλιθο χωρίς προβλήματα.
Πώς μπορούσα να φανταστώ ότι ο Μέγας Μάγιστρος θα έφτανε σε αυτό
το σημείο για να με εξαπατήσει και τελικά να κληροδοτήσει το
σφηνόλιθο στην αποξενωμένη εγγονή του;»
Ο Τίμπινγκ κοίταξε τη Σοφί με αποδοκιμασία.

«Ένα άτομο τόσο ακατάλληλο για να διαχειριστεί αυτή τη γνώση,
ώστε ήταν απαραίτητο να της εξασφαλίσει και έναν οδηγό για να την
κρατάει από το χεράκι».
Στράφηκε ξανά προς τον Λάνγκντον.
«Ευτυχώς, η συμμετοχή σου σε αυτή την υπόθεση αποδείχτηκε η
σωτηρία μου. Αντί να μείνει ο σφηνόλιθος κλειδωμένος για πάντα στη
θυρίδα της τράπεζας, κατάφερες να τον πάρεις στα χέρια σου και να τον
παραδώσεις στα δικά μου».
Πού αλλού μπορούσα να στραφώ; σκέφτηκε με απελπισία ο
Ρόμπερτ. Η κοινότητα των ειδικών στο Δισκοπότηρο είναι μικρή, και εγώ
είχα ένα παρελθόν με τον Τίμπινγκ. Ο Βρετανός τον κοίταξε αυτάρεσκα.
«Όταν πληροφορήθηκα ότι ο Σονιέρ σου άφησε ένα μήνυμα
πεθαίνοντας, υπέθεσα ότι είχες στην κατοχή σου πολύτιμες πληροφορίες
για το Κοινό της Σιών. Τώρα, αν είχες τον ίδιο το σφηνόλιθο ή οδηγίες για
το πώς να τον βρεις, δεν ήμουν σίγουρος. Όμως, με την αστυνομία να σε
καταδιώκει ανελέητα, είχα την έντονη υποψία ότι ίσως και να ερχόσουν
να με βρεις».
Ο Λάνγκντον τον κοίταξε οργισμένος.
«Κι αν δεν είχα έρθει;»
«Ήδη κατέστρωνα ένα σχέδιο για να σε βοηθήσω. Με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο, ο σφηνόλιθος θα ερχόταν στο Σατό Βιγέτ. Το γεγονός ότι
τον παρέδωσες μόνος σου στα χέρια μου αποδεικνύει ότι υπηρετώ ένα
δίκαιο σκοπό».
«Τι!»
Ο Αμερικανός καθηγητής είχε φρίξει μπροστά σε αυτή τη
διεστραμμένη λογική.
«Ο Σίλας θα έμπαινε στο Σατό Βιγέτ για να κλέψει το σφηνόλιθο.
Με αυτό τον τρόπο ο ρόλος σας θα έπαιρνε τέλος και δε θα είχατε
κανένα λόγο να με υποπτευτείτε. Όμως, όταν είδα πόσο πολύπλοκοι
ήταν οι κώδικες του Σονιέρ, αποφάσισα να σας κρατήσω κοντά μου για
λίγο ακόμα. Θα μπορούσα να βάλω τον Σίλα να κλέψει το σφηνόλιθο
αργότερα, όταν θα είχα συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες ώστε να
συνεχίσω μόνος μου».

«Όπως και έκανες στην Εκκλησία του Ναού...» είπε η Σοφί,
αηδιασμένη από την προδοσία.
Αρχίζει να ξημερώνει, σκέφτηκε ο Τίμπινγκ. Η Εκκλησία του Ναού
ήταν το τέλειο μέρος για να επέμβει ο Σίλας και να κλέψει το σφηνόλιθο
από τον Ρόμπερτ και τη Σοφί, ενώ εκείνος, στηριγμένος στη φαινομενική
σχέση του χώρου με το ποίημα, θα τους παρέσυρε εκεί χωρίς να κινήσει
τις υποψίες τους. Οι διαταγές στον Ρεμί ήταν σαφείς: να μείνει αθέατος
όση ώρα θα χρειαζόταν ο αλμπίνος για να πάρει το σφηνόλιθο.
Δυστυχώς, η απειλή του Λάνγκντον να σπάσει τον κύλινδρο
ρίχνοντας τον κάτω πανικόβαλε τον υπηρέτη. Αν ο Ρεμί δεν είχε
αποκαλυφθεί... σκέφτηκε ο Βρετανός, φέρνοντας στο μυαλό του τη σκηνή
της δήθεν απαγωγής του.
Ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να με εμπλέξει, και πήγε και
φανερώθηκε! Ευτυχώς, ο μοναχός δε γνώριζε την πραγματική ταυτότητα
του Δασκάλου και ήταν εύκολο να τον ξεγελάσουν. Ο ανόητος, βοήθησε
να με μεταφέρουν στο αυτοκίνητο και ύστερα πήγε και κάθισε μπροστά.
Ο Ρεμί ανέλαβε να δέσει τον υποτιθέμενο όμηρο στο πίσω μέρος
της λιμουζίνας. Φυσικά, δεν το έκανε ποτέ. Μόλις έκλεισε το
ηχομονωτικό διαχωριστικό, ο Τίμπινγκ τηλεφώνησε στον Σίλα, που
καθόταν λίγα μέτρα πιο μπροστά, μιλώντας με τη δήθεν γαλλική
προφορά του Δασκάλου, και τον διέταξε να πάει κατευθείαν στην εστία
του Opus Dei.
Ένα απλό ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία αρκούσε για να
βγει ο μοναχός από τη μέση. Η πρώτη εκκρεμότητα τακτοποιήθηκε.
Η δεύτερη ήταν πιο πολύπλοκη. Ο Ρεμί. Ο Τίμπινγκ δυσκολεύτηκε
πολύ να πάρει την απόφαση, όμως τελικά ο υπηρέτης αποδείχτηκε
επικίνδυνα απρόσεκτος. Κάθε αναζήτηση του Δισκοπότηρου απαιτεί
θυσίες. Η πιο εύκολη λύση κρυβόταν στο μπαρ της λιμουζίνας: ένα
μεταλλικό φλασκί, λίγο κονιάκ και ένα σακουλάκι με φισιίκια.
Λίγα τριμμένα φιστίκια στον πάτο του φλασκιού αρκούσαν για να
προκαλέσουν θανατηφόρο αλλεργικό σοκ στον Ρεμί. Όταν εκείνος
πάρκαρε τη λιμουζίνα δίπλα στο πάρκο, ο σερ Λι βγήκε από την πίσω
πόρτα, περπάτησε μέχρι την πόρτα του συνοδηγού και κάθισε μπροστά,
δίπλα στον μπάτλερ. Μερικά λεπτά αργότερα κατέβηκε ξανά από το

αυτοκίνητο, πήγε στο πίσω μέρος, μάζεψε ό,τι αποδεικτικά στοιχεία
υπήρχαν και έφυγε για να εκτελέσει την τελική φάση του σχεδίου του.
Το Αβαείο του Γουέστμινστερ βρισκόταν λίγο πιο πέρα. Παρότι τα
μεταλλικά στηρίγματα που φορούσε ο Τίμπινγκ στα πόδια, οι πατερίτσες
και το όπλο που κουβαλούσε είχαν ενεργοποιήσει το συναγερμό του
ανιχνευτή μετάλλων, οι ανόητοι φύλακες με την ανεπαρκή εκπαίδευση
δεν ήξεραν τι να κάνουν. Να του ζητήσουμε να αφαιρέσει τα στηρίγματα
και να περάσει από τον ανιχνευτή πεσμένος στα τέσσερα; Να κάνουμε
σωματική έρευνα σε αυτό το παραμορφωμένο κορμί; Ο σερ Λι έβγαλε
τους φρουρούς από τη δύσκολη θέση. Τους έδειξε την ταυτότητα που
επιβεβαίωνε ότι ήταν ιππότης στην υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητας.
Οι άμοιροι, σκοτώθηκαν για να τον αφήσουν να περάσει... Τώρα,
παρατηρώντας τα έκπληκτα πρόσωπα του Λάνγκντον και της Νεβό, ο
Τίμπινγκ αντιστάθηκε στην επιθυμία του να τους σοκάρει ακόμα
περισσότερο αποκαλύπτοντας τον ιδιοφυή τρόπο με τον οποίο ενέπλεξε
το Opus Dei στη συνωμοσία που σύντομα θα οδηγούσε στην κατάρρευση
ολόκληρης της εκκλησίας. Αυτές οι εξηγήσεις όμως θα έπρεπε να
περιμένουν. Τώρα είχαν άλλες δουλειές.
«Mes amis», δήλωσε σε άπταιστα γαλλικά, «vous ne trouvez pas le
Saint‐Graal, cʹest le Saint‐Graal qui vous trouve».
Χαμογέλασε.
«Σας το είχα πει και στο παρελθόν, φίλοι μου», συνέχισε τώρα στα
αγγλικά.
«Δε βρίσκεις εσύ το Δισκοπότηρο, αυτό είναι που σε βρίσκει. Η
κοινή μας πορεία δε θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Το
Δισκοπότηρο μας βρήκε». Σιωπή.
Τους μίλησε ψιθυριστά τώρα.
«Ακούστε προσεκτικά. Το νιώθετε; Το Δισκοπότηρο μας μιλάει μέσα
από τους αιώνες. Μας εκλιπαρεί να το λυτρώσουμε από την προδοσία
του Κοινού της Σιών. Σας εκλιπαρώ να συνειδητοποιήσετε την ευκαιρία
που μας παρουσιάζεται. Δε θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη
ομάδα από εμάς τους τρεις για να λύσει το γρίφο του κρυπτόλεξου».
Ο σερ Λι έκανε παύση. Τα μάτια του γυάλιζαν σαν να είχε πυρετό.
«Πρέπει να πάρουμε όλοι μας όρκο. Να ορκιστούμε πίστη ο ένας στον

άλλο. Να δώσουμε την ιερή υπόσχεση που δίνει κάθε ιππότης, να
ανακαλύπτει την αλήθεια και να την καθιστά γνωστή».
Η Σοφί κοίταξε το Βρετανό βαθιά μέσα στα μάτια και μίλησε με
παγωμένη φωνή.
«Δεν πρόκειται ποτέ να δώσω όρκο στον άνθρωπο που δολοφόνησε
τον παππού μου. Εκτός από τον όρκο να σε στείλω στη φυλακή».
Ο Τίμπινγκ ένιωσε απογοήτευση, όμως δεν έχασε στιγμή την
αποφασιστικότητα του.
«Λυπάμαι που έχετε αυτή την άποψη, δεσποινίς». Στράφηκε προς
το Λάνγκντον, σημαδεύοντας τον με το όπλο.
«Κι εσύ, Ρόμπερτ; Είσαι μαζί μου ή εναντίον μου;»
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ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Μανουέλ Αρινθαρόζα είχε αντέξει
πολλά είδη πόνου, όμως το φριχτό κάψιμο από την πληγή που είχε
ανοίξει η σφαίρα στο στήθος του ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Έντονο,
αβάσταχτο... Δεν ήταν ένα τραύμα στο σώμα... αλλά μάλλον στην ψυχή.
Άνοιξε τα μάτια του προσπαθώντας να δει, όμως η βροχή που
έπεφτε στο πρόσωπο του δεν τον άφηνε να διακρίνει καθαρά. Πού
βρίσκομαι; Ένιωθε δυο στιβαρά μπράτσα να τον κουβαλάνε, να
μεταφέρουν το σώμα του σαν να ήταν πάνινη κούκλα, με το μαύρο ράσο
του να ανεμίζει. Σηκώνοντας με κόπο το χέρι του, σκούπισε τα μάτια του
και είδε ότι ο άντρας που τον μετέφερε ήταν ο Σίλας. Ο γιγαντόσωμος
αλμπίνος προχωρούσε με δυσκολία σε κάποιο σκοτεινό δρομάκι
φωνάζοντας για βοήθεια, ζητώντας να μάθει που υπήρχε νοσοκομείο. Η
φωνή του ήταν μια σπαρακτική κραυγή αγωνίας. Τα κόκκινα μάτια του
κοιτούσαν ευθεία μπροστά, ενώ δάκρυα έτρεχαν στο χλομό, ματωμένο
πρόσωπο του.
«Τέκνο μου», ψιθύρισε ο Αρινθαρόζα,
«έχεις πληγωθεί...»

Ο Σίλας χαμήλωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε. Το πρόσωπο του
ήταν συσπασμένο από την οδύνη.
«Λυπάμαι, λυπάμαι πολύ, πάτερ».
Έμοιαζε να υποφέρει τόσο, που δεν μπορούσε να μιλήσει.
«Όχι, Σίλα», απάντησε ο Αρινθαρόζα, «εγώ είμαι αυτός που
λυπάται. Το φταίξιμο είναι δικό μου».
Ο Δάσκαλος μου υποσχέθηκε ότι δε θα σκοτωνόταν κανείς, και σου
ζήτησα να τον υπακούς τυφλά.
«Ήθελα τόσο
εξαπάτησαν, Σίλα».

πολύ

να

πιστέψω...

Φοβόμουν

τόσο...

Μας

Ο Δάσκαλος δεν είχε ποτέ σκοπό να μας παραδώσει το Άγιο
Δισκοπότηρο. Παραδομένος στα χέρια του ανθρώπου που είχε πάρει
κοντά του πριν από τόσα χρόνια, ο επίσκοπος Αρινθαρόζα γύρισε νοερά
στο παρελθόν. Στην Ισπανία. Στο ταπεινό ξεκίνημα του, όταν έχτισε
εκείνη τη μικρή καθολική εκκλησία στο Οβιέδο μαζί με τον Σίλα. Και
αργότερα στη Νέα Υόρκη, όπου είχε δοξάσει το όνομα του Θεού
ανεγείροντας το μεγαλόπρεπο μέγαρο του Opus Dei στη λεωφόρο
Λέξινγκτον.
Πέντε μήνες πριν ο Αρινθαρόζα είχε λάβει τρομερά νέα. Το έργο
μιας ολόκληρης ζωής κινδύνευε. Θυμόταν με κάθε λεπτομέρεια τη
συνάντηση στο Καστέλ Γκαντόλφο που άλλαξε τη ζωή του, τα νέα που
προκάλεσαν όλη αυτή τη δυστυχία. Ο επίσκοπος είχε μπει στη
Βιβλιοθήκη Αστρονομίας του κάστρου με το κεφάλι ψηλά, βέβαιος ότι θα
τον περίμεναν δεκάδες φίλοι που θα ανυπομονούσαν να του σφίξουν το
χέρι και να τον χτυπήσουν στην πλάτη, να τον συγχαρούν για το
εκπληκτικό του έργο ως αντιπροσώπου του καθολικισμού στην Αμερική.
Όμως στη βιβλιοθήκη υπήρχαν μόνο τρεις άνθρωποι. Ο γραμματέας του
Βατικανού. Παχύσαρκος. Σκυθρωπός. Δύο υψηλόβαθμοι Ιταλοί
καρδινάλιοι. Φαρισαίοι. Αλαζόνες.
«Γραμματέα;» είπε ο Αρινθαρόζα, αιφνιδιασμένος. Ο υπέρβαρος
διαχειριστής των νομικών υποθέσεων της Αγίας Έδρας έσφιξε το χέρι του
και του έγνεψε να καθίσει απέναντι του.
«Παρακαλώ, σαν στο σπίτι σας».

Ο Αρινθαρόζα κάθισε. Διαισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
«Δε νομίζω ότι έχει νόημα να καθυστερούμε με τυπικότητες», είπε ο
γραμματέας, «γιʹ αυτό θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στο λόγο της
επίσκεψης σας».
«Παρακαλώ, μιλήστε ελεύθερα». Ο επίσκοπος έριξε μια ματιά
στους δύο καρδινάλιους, οι οποίοι τον παρατηρούσαν με υποκριτικό
ενδιαφέρον.
«Όπως γνωρίζετε πολύ καλά», είπε ο γραμματέας, «η Αγιότητα του
καθώς και πολλοί άλλοι στην Αγία Έδρα προβληματίζονται τελευταία με
τον πολιτικό αντίκτυπο που έχουν ορισμένες αμφιλεγόμενες πρακτικές
του Opus Dei».
Ο Αρινθαρόζα άναψε αμέσως. Αυτά τα είχε συζητήσει ήδη πολλές
φορές με το νέο Ποντίφικα, ο οποίος, προς μεγάλη απογοήτευση του, είχε
αποδειχτεί ανησυχητικά ένθερμος οπαδός των φιλελευθέρων
μεταρρυθμίσεων στην εκκλησία.
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω», έσπευσε να προσθέσει ο γραμματέας,
«ότι η Αγιότητα του δεν επιδιώκει να επιφέρει κάποια αλλαγή στον
τρόπο με τον οποίο διοικείτε την επισκοπή σας».
Αυτό έλειπε!
«Τότε, για ποιο λόγο βρίσκομαι εδώ;»
Ο πελώριος άντρας αναστέναξε.
«Θεοφιλέστατε, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω αυτό που θέλω
με διακριτικό τρόπο, επομένως θα το πω απλά και ξεκάθαρα. Πριν από
δυο ημέρες το Συμβούλιο του Βατικανού ψήφισε ομόφωνα υπέρ της
ανάκλησης της παπικής έγκρισης του Opus Dei».
Ο Αρινθαρόζα ήταν σίγουρος ότι δεν είχε καταλάβει καλά.
«Συγνώμη, θα μπορούσατε να επαναλάβετε;»
«Με απλά λόγια, σε έξι μήνες από τώρα το Opus Dei θα πάψει να
θεωρείται οργάνωση του Βατικανού. Θα καταστείτε αυτόνομη εκκλησία.
Η Αγία Έδρα θα διακόψει κάθε σχέση μαζί σας. Η Αγιότητα του
συμφωνεί και ήδη συντάσσονται τα σχετικά νομικά έγγραφα».
«Μα... αυτό είναι αδύνατον!»

«Αντιθέτως, είναι απόλυτα δυνατόν. Και αναγκαίο. Η Αγιότητα του
ανησυχεί για την επιθετική πολιτική στρατολόγησης νέων μελών που
εφαρμόζετε, καθώς και για την προσφυγή σε πρακτικές σωματικού
εξαγνισμού».
Έκανε παύση.
«Επίσης, είναι και το θέμα της πολιτικής σας απέναντι στις
γυναίκες... Ειλικρινά, το Opus Dei έχει εξελιχτεί σε πηγή προβλημάτων
και φέρνει σε δύσκολη θέση το Βατικανό».
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα είχε μείνει εμβρόντητος.
«Φέρνει σε δύσκολη θέση το Βατικανό;»
«Δεν πιστεύω να εκπλήσσεστε από την εξέλιξη αυτή...»
«Το Opus Dei είναι η μοναδική καθολική οργάνωση που
παρουσιάζει αύξηση του αριθμού των μελών της! Αυτή τη στιγμή
διαθέτουμε περισσότερους από χίλιους εκατό ιερείς!»
«Είναι γεγονός. Και μας προβληματίζει».
Ο Αρινθαρόζα τινάχτηκε όρθιος.
«Ρωτήστε την Αγιότητα του αν το Opus Dei ντρόπιαζε το Βατικανό
το 1982, όταν βοηθήσαμε την τράπεζα του!»
«Η Αγία Έδρα θα σας είναι πάντοτε ευγνώμων για αυτή τη
βοήθεια», είπε ο γραμματέας, προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα,
«όμως υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι η οικονομική ενίσχυση που
προσφέρατε το 1982 είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο λάβατε την
παπική έγκριση».
«Αυτό δεν είναι αλήθεια!» Ο υπαινιγμός προσέβαλε βαθύτατα τον
Αρινθαρόζα.
«Σε κάθε περίπτωση, σκοπεύουμε να ενεργήσουμε με καλή πίστη.
Τα έγγραφα που θα οριστικοποιήσουν τη διακοπή των δεσμών μας θα
περιλαμβάνουν όρους για την αποπληρωμή αυτού του ποσού, η οποία θα
γίνει σε πέντε δόσεις».
«Προσπαθείτε να με εξαγοράσετε;» ρώτησε αυστηρά ο επίσκοπος.

«Με πληρώνετε για να φύγω χωρίς να κάνω φασαρία; Τη στιγμή
που το Opus Dei είναι η μόνη εναπομείνασα φωνή της λογικής;» Ένας
από τους καρδινάλιους σήκωσε το κεφάλι του και τον κοίταξε.
«Με συγχωρείτε, είπατε λογική;»
Ο Αρινθαρόζα στερέωσε τα χέρια του στο τραπέζι και έγειρε προς
το μέρος του. Η φωνή του έσταζε χολή.
«Ειλικρινά απορείτε γιατί οι καθολικοί εγκαταλείπουν την
εκκλησία; Κοιτάξτε γύρω σας, καρδινάλιε. Οι άνθροίποι έχουν χάσει
κάθε σεβασμό. Τα θεμέλια της πίστης έχουν κλονιστεί. Τα δόγματα μας
σερβίρονται σαν σε μπουφέ εστιατορίου: Αποχή, εξομολόγηση, θεία
Κοινωνία, βάπτιση, θεία Λειτουργία, κάντε όποιο συνδυασμό σας αρέσει
και αγνοήστε τα υπόλοιπα... Τι είδους πνευματική καθοδήγηση
προσφέρει η εκκλησία;»
«Οι νόμοι που θεσπίστηκαν τον τρίτο αιώνα», είπε ο άλλος
καρδινάλιος, «δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται στους σύγχρονους
πιστούς. Οι κανόνες αυτοί δε συμβαδίζουν με τη σύγχρονη κοινωνία».
«Ε λοιπόν, το Opus Dei τα καταφέρνει και συμβαδίζουν!»
«Επίσκοπε Αρινθαρόζα», είπε ο γραμματέας με έναν τελεσίδικο
τόνο στη φωνή του, «από σεβασμό προς τη σχέση που διατηρούσε η
οργάνωση σας με τον προηγούμενο Πάπα, η Αγιότητα του θα δώσει στο
Opus Dei μια προθεσμία έξι μηνών για να διακόψει οικειοθελώς τις
σχέσεις του με το Βατικανό. Προτείνω να δικαιολογήσετε την απόφαση
σας εκθέτοντας τις διαφορές απόψεων που έχετε με την Αγία Έδρα και
να χαράξετε την πορεία σας ως ανεξάρτητος χριστιανικός οργανισμός».
«Αρνούμαι!» δήλωσε ξεκάθαρα ο Αρινθαρόζα.
«Και προτίθεμαι να του το πω και αυτοπροσώπως!»
«Φοβάμαι ότι η Αγιότητα του δεν επιθυμεί πλέον να έχει καμία
συνάντηση μαζί σας».
Ο επίσκοπος σηκώθηκε όρθιος.
«Δε θα τολμήσει να καταργήσει μια οργάνωση που έχαιρε της
εύνοιας του προηγούμενου Πάπα».
«Λυπάμαι». Ο γραμματέας δε φάνηκε να συγκινείται ούτε στο
ελάχιστο.

«Κύριος δίδει και Κύριος παίρνει».
Ο Αρινθαρόζα έφυγε από εκείνη τη συνάντηση καταρρακωμένος,
εμβρόντητος και πανικόβλητος από τα νέα. Όταν επέστρεψε στη Νέα
Υόρκη, πέρασε ημέρες ολόκληρες ατενίζοντας τον ορίζοντα γεμάτος
θλίψη για το μέλλον του χριστιανισμού. Αρκετό καιρό αργότερα δέχτηκε
ένα τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα.
Ο άντρας που του είχε τηλεφωνήσει μιλούσε με γαλλική προφορά
και συστήθηκε ως «Δάσκαλος» συνηθισμένος τίτλος στην οργάνωση.
Είπε ότι γνώριζε τα σχέδια του Βατικανού να διακόψει την υποστήριξη
του προς το Opus Dei. Πως είναι δυνατόν να γνωρίζει; αναρωτήθηκε ο
Αρινθαρόζα. Έλπιζε ότι ελάχιστοι από τους ισχυρούς παράγοντες μέσα
στο Βατικανό ήξεραν για την επικείμενη διακοπή των σχέσεων με την
οργάνωση. Προφανώς η είδηση είχε διαρρεύσει. Τα τείχη του Βατικανού
μπορεί να είχαν αντέξει σε αμέτρητες επιθέσεις, αλλόθρησκων και
ομόθρησκων, στο πέρασμα των αιώνων, όμως δεν μπορούσαν να
συγκρατήσουν το χείμαρρο των κουτσομπολιών.
«Έχω αφτιά παντού», ψιθύρισε ο Δάσκαλος, «και αυτά τα αφτιά
συνέλαβαν ορισμένες πληροφορίες. Με τη βοήθεια σας, μπορώ να
αποκαλύψω την κρυψώνα ενός κειμηλίου που θα σας προσφέρει
τεράστια δύναμη, αρκετή για να κάνετε το Βατικανό να γονατίσει
μπροστά σας. Αρκετή για να διαφυλάξετε την Πίστη».
Έκανε παύση.
«Όχι μόνο για χάρη της οργάνωσης σας, αλλά για χάρη όλων μας».
Κύριος παίρνει... και Κύριος δίδει. Ο Αρινθαρόζα ένιωσε την ψυχή του να
φωτίζεται από μια υπέρλαμπρη αχτίδα ελπίδας.
«Πείτε μου το σχέδιο σας».
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα είχε χάσει τις αισθήσεις του όταν άνοιξαν
οι πόρτες του νοσοκομείου για να υποδεχτούν τον τραυματία. Ο Σίλας
όρμησε στα εξωτερικά ιατρεία παραληρώντας από την εξάντληση. Έπεσε
στα γόνατα πάνω στα πλακάκια του πατώματος καλώντας σε βοήθεια.
Όλοι όσοι βρίσκονταν στο χωρο υποδοχής πάγωσαν βλέποντας τον
ημίγυμνο αλμπίνο να κρατάει στα απλωμένα μπράτσα του έναν
αιμόφυρτο κληρικό.

Ο γιατρός που βοήθησε τον Σίλα να τοποθετήσει τον ημιλιπόθυμο
επίσκοπο σε ένα φορείο συνοφρυώθηκε όταν πήρε το σφυγμό του
Αρινθαρόζα.
«Έχει χάσει πολύ αίμα. Δεν είμαι αισιόδοξος».
Τα μάτια του επισκόπου άνοιξαν και φάνηκε να ανακτά τις
αισθήσεις του για λίγο. Το βλέμμα του εντόπισε τον Σίλα.
«Τέκνο μου...» Η ψυχή του αλμπίνου συγκλονιζόταν από τύψεις και
οργή.
«Πάτερ, ακόμα κι αν χρειαστεί να αφιερώσω σε αυτό όλη μου τη
ζωή, θα βρω αυτόν που μας εξαπάτησε και θα τον σκοτώσω».
Ο Αρινθαρόζα κούνησε αδύναμα το κεφάλι του με θλίψη καθώς οι
νοσοκόμοι ετοιμάζονταν να τον οδηγήσουν στο χειρουργείο.
«Σίλα, αν δεν έμαθες τίποτα άλλο από μένα, σε παρακαλώ... μάθε
αυτό».
Πήρε το χέρι του στα δικά του και το έσφιξε δυνατά.
«Η συγχώρεση είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού».
«Μα, πάτερ...» Ο επίσκοπος έκλεισε τα μάτια του
«Σίλα, πρέπει να προσευχηθείς...
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Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ στεκόταν κάτω από τον τεράστιο θόλο
του έρημου Κτιρίου της Συνεδρίας με το βλέμμα καρφωμένο στην κάννη
του όπλου που κρατούσε στο χέρι του ο Λι Τίμπινγκ. Ρόμπερτ, είσαι μαζί
μου η εναντίον μου; Τα λόγια του Βρετανού μελετητή αντηχούσαν ακόμα
στα αφτιά του. Δεν υπήρχε σωστή απάντηση, κι ο Λάνγκντον το γνώριζε
αυτό. Αν έλεγε «ναι», θα πουλούσε τη Σοφί. Αν έλεγε «όχι», ο Τίμπινγκ
δε θα είχε άλλη επιλογή από το να τους σκοτώσει. Η διδακτική εμπειρία
του δεν τον είχε προετοιμάσει για να αντιμετωπίζει αντιπαραθέσεις στις
οποίες κάποιος επιχειρούσε να επιβάλει την άποψη του με τα όπλα, όμως

τα χρόνια που είχε περάσει στην τάξη του είχαν μάθει κάτι σχετικά με τις
απαντήσεις σε παράδοξα ερωτήματα.
Όταν δεν υπάρχει σωστή απάντηση, υπάρχει μόνο μία έντιμη
αντίδραση. Η γκρίζα ζώνη ανάμεσα στο ναι και στο όχι. Σιωπή.
Κοιτάζοντας το κρυπτόλεξο που κρατούσε στα χέρια του, ο
Αμερικανός καθηγητής επέλεξε απλώς να απομακρυνθεί.
Χωρίς να σηκώσει στιγμή τα μάτια του, άρχισε να οπισθοχωρεί
προς το κέντρο του δωματίου. Ουδέτερο έδαφος. Έλπιζε ότι η προσήλωση
του στο κρυπτόλεξο θα έδινε στον Τίμπινγκ να καταλάβει ότι ίσως να
υπήρχε περιθώριο συνεργασίας, ενώ παράλληλα η σιωπή του θα έδειχνε
στη Σοφί ότι δεν την είχε εγκαταλείψει. Εν τα μεταξύ κερδίζω χρόνο για
να σκεφτώ. Ο Ρόμπερτ υποψιαζόταν ότι αυτό ακριβώς ήθελε από εκείνον
ο σερ Λι: να σκεφτεί. Γιʹ αυτό μου έδωσε το κρυπτόλεξο. Για να έχω
πλήρη συναίσθηση της βαρύτητας της απόφασης μου.
Ο Βρετανός μελετητής έλπιζε ότι, αγγίζοντας τον κύλινδρο που είχε
κατασκευάσει με τα ίδια του τα χέρια ο Μέγας Μάγιστρος του Κοινού της
Σιών ο Λάνγκντον θα κατανοούσε απόλυτα την τεράστια σημασία του
περιεχομένου του. Πόνταρε στο ότι η ακαδημαϊκή του περιέργεια θα
επικρατούσε τελικά, αναγκάζοντας τον να συνειδητοποιήσει ότι
ενδεχόμενη αποτυχία να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του σφηνόλιθου
ισοδυναμούσε με απώλεια ενός σημαντικότατου κεφαλαίου της ιστορίας.
Καθώς το περίστροφο του Τίμπινγκ συνέχιζε να σημαδεύει τη Σοφί
στην άλλη πλευρά της αίθουσας, ο Ρόμπερτ φοβόταν ότι η ανακάλυψη
της μυστηριώδους λέξης που άνοιγε το κρυπτόλεξο ήταν η μόνη του
ελπίδα για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση της, εφόσον
αποτελούσε το μόνο σοβαρό αντάλλαγμα. Αν κατορθώσω να βρω τη
λέξη που θα μας χαρίσει το χάρτη, ο Τίμπινγκ θα διαπραγματευτεί.
Πιέζοντας τον εαυτό του να επικεντρωθεί στο ζωτικής σημασίας
πρόβλημα, περπάτησε με αργά βήματα μέχρι τα παράθυρα στο βάθος
της αίθουσας, αφήνοντας να κατακλύσουν το μυαλό του οι εικόνες από
τον τάφο του Νεύτωνα.
Ψάχνω για μια σφαίρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στον τάφο του
και η οποία μιλάει για ρόδινη σάρκα και για γονιμοποιημένη μήτρα, για
μια μήτρα στην οποία έχει εμφυτευτεί ο σπόρος. Γυρνώντας την πλάτη
του στους άλλους δύο, περπάτησε προς το μέρος των θεόρατων

παραθύρων, αναζητώντας κάποια έμπνευση στις παραστάσεις που
σχημάτιζαν τα χρωματιστά γυαλιά τους. Τίποτα. Μπες στο μυαλό του
Σονιέρ, πίεσε τον εαυτό του. Το βλέμμα του πλανήθηκε έξω, στους
Κήπους του Κολεγίου. Ποια σφαίρα θα πίστευε ότι λείπει από τον τάφο
του Νεύτωνα; Ανάμεσα στις σταγόνες της βροχής αιωρούνταν εικόνες
αστεριών, κομητών και πλανητών, όμως ο Ρόμπερτ τις αγνόησε.
Ο Σονιέρ δεν ήταν άνθρωπος της επιστήμης. Ήταν οπαδός του
ουμανισμού, λάτρης της τέχνης, μελετητής της ιστορίας. Το ιερό θηλυκό...
το κύπελλο... το Ρόδο... ‐η εξορισμένη Μαρία η Μαγδαληνή... η παρακμή
της Θεάς... το Άγιο Δισκοπότηρο.
Ο Λάνγκντον πάντοτε φανταζόταν το Δισκοπότηρο ως μια άκαρδη
ερωμένη που λικνιζόταν προκλητικά στο ημίφως, τόσο κοντά σου ώστε
να νομίζεις ότι μπορείς να την αγγίξεις, ψιθυρίζοντας στο αφτί σου,
παρασύροντας σε ένα ακόμα βήμα πιο κοντά, μόνο και μόνο για να
εξαφανιστεί στην ομίχλη. Χαζεύοντας τα φυλλώματα των δέντρων που
θρόιζαν στον άνεμο, ο Αμερικανός καθηγητής σχεδόν μπορούσε να
αισθανθεί την παιχνιδιάρικη παρουσία της. Τα σημάδια υπήρχαν
παντού. Σαν μια στοιχειωμένη φιγούρα που ξεπρόβαλλε από το
πουθενά, τα κλαδιά της γηραιότερης μηλιάς της Βρετανίας αναδεύτηκαν
στον αέρα, κατάφορτα με πενταπέταλα μπουμπούκια λαμπερά σαν την
Αφροδίτη. Η Μεγάλη Θεά βρισκόταν στον κήπο εκείνη τη στιγμή...
Χόρευε στη βροχή, τραγουδούσε ύμνους των εποχών, κρυφοκοίταζε πίσω
από τα ανθισμένα κλαδιά σαν να ήθελε να του θυμίσει ότι ο καρπός της
γνώσης βρισκόταν ελάχιστα μακριά του.
Από την άλλη άκρη του δωματίου ο σερ Λι Τίμπινγκ
παρακολουθούσε γεμάτος αυτοπεποίθηση τον Λάνγκντον να κοιτάζει
έξω στον κήπο σαν μαγεμένος. Όπως ακριβώς έλπιζα, σκέφτηκε ο
Βρετανός. Θα λογικευτεί.
Αρκετές ημέρες τώρα ο Τίμπινγκ υποψιαζόταν ότι το κλειδί για το
Δισκοπότηρο ίσως να το κρατούσε ο Αμερικανός. Δεν ήταν σύμπτωση το
ότι είχε θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του το ίδιο ακριβώς βράδυ που ο
Ρόμπερτ επρόκειτο να συναντήσει τον Ζακ Σονιέρ. Από την
παρακολούθηση των συνομιλιών του εφόρου ο Τίμπινγκ είχε πειστεί ότι
για την ανυπομονησία του Σονιέρ να συναντήσει κατʹ ιδίαν τον
Λάνγκντον μπορούσε να υπάρχει μόνο μία εξήγηση. Το μυστηριωδες

σύγγραμμα του φίλου μου άγγιξε κάποια ευαίσθητη χορδή του Κοινού
της Σιών.
Ο Ρόμπερτ τυχαία ανακάλυψε την αλήθεια και ο Σονιέρ φοβάται
την αποκάλυψη της. Ο Βρετανός ήταν σίγουρος ότι ο Μέγας Μάγιστρος
καλούσε σε συνάντηση τον Λάνγκντον για να εξασφαλίσει τη σιωπή του.
Η αλήθεια έχει αποσιωπηθεί ήδη για αρκετά μεγάλο διάστημα!
Ο σερ Λι ήξερε ότι έπρεπε να ενεργήσει γρήγορα. Η επίθεση του
Σίλα θα εξυπηρετούσε δύο στόχους: Πρώτον, θα εμπόδιζε τον Σονιέρ να
πείσει τον Αμερικανό καθηγητή να αποσιωπήσει τα αποτελέσματα της
έρευνας του και, δεύτερον, θα εξασφάλιζε στον ίδιο τη δυνατότητα μόλις
έπαιρνε το σφηνόλιθο στα χέρια του να στρατολογήσει τον Ρόμπερτ, ο
οποίος θα βρισκόταν στο Παρίσι, για την περίπτωση που θα χρειαζόταν
τη βοήθεια του. Το κλείσιμο του μοιραίου ραντεβού μεταξύ Σονιέρ και
Σίλα ήταν σχεδόν παιχνιδάκι. Είχα πληροφορίες εκ των έσω για τους
μύχιους φόβους του εφόρου.
Το προηγούμενο απόγευμα ο αλμπίνος είχε τηλεφωνήσει στο
Μεγάλο Μάγιστρο του Κοινού της Σιών προσποιούμενος έναν ταραγμένο
ιερέα.
«Κύριε Σονιέρ, συγχωρέστε με, όμως πρέπει να συναντηθούμε
αμέσως. Η εξομολόγηση είναι ιερή, και όσα μαθαίνουμε πρέπει να
θεωρούνται απόρρητα, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι δεν
έχω άλλη επιλογή. Μόλις άκουσα την εξομολόγηση ενός άντρα ο οποίος
ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε μέλη της οικογένειας σας».
Ο έφορος αιφνιδιάστηκε, αλλά παρέμεινε επιφυλακτικός.
«Η οικογένεια μου σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Το πόρισμα της
αστυνομίας δεν άφηνε περιθώρια για αμφιβολίες».
«Ναι, σε τροχαίο δυστύχημα», είπε ο Σίλας, δολώνοντας το
αγκίστρι.
«Ο άντρας στον οποίο μίλησα είπε ότι έβγαλε το αυτοκίνητο τους
από το δρόμο αναγκάζοντας το να πέσει σε κάποιο ποτάμι».
Ο έφορος έμεινε άφωνος.

«Κύριε Σονιέρ, σε καμία περίπτωση δε θα σας τηλεφωνούσα, όμως ο
άντρας αυτός έκανε ένα σχόλιο το οποίο με κάνει να ανησυχώ και για τη
δική σας ασφάλεια».
Έκανε παύση.
«Ανέφερε επίσης και την εγγονή σας, τη Σοφί».
Η αναφορά του ονόματος της κοπέλας ήταν ο καταλύτης. Ο έφορος
ανέλαβε δράση.
Ζήτησε από τον Σίλα να τον συναντήσει στο ασφαλέστερο σημείο
που είχε υπόψη του: στο γραφείο του στο Λούβρο. Στη συνέχεια
τηλεφώνησε στη Σοφί και την προειδοποίησε ότι ίσως να κινδυνεύει. Το
ραντεβού με τον Ρόμπερτ Λάνγκντον ματαιώθηκε αυτομάτως.
Τώρα, με τον Ρόμπερτ να στέκεται μακριά από την εγγονή του
εφόρου, στην άλλη άκρη της αίθουσας, ο Τίμπινγκ διαισθανόταν ότι είχε
πετύχει να αποξενώσει τους δύο συντρόφους.
Η Σοφί Νεβό παρέμενε αμετακίνητη στην άρνηση της να
συνεργαστεί, όμως ήταν φανερό ότι ο Ρόμπερτ Λάνγκντον μπορούσε να
συλλάβει την ευρύτερη εικόνα. Προσπαθούσε να βρει την απάντηση στο
γρίφο. Αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η ανακάλυψη του
Δισκοπότηρου και η αποκάλυψη των μυστικών του.
«Δεν πρόκειται να το ανοίξει για λογαριασμό σου», είπε ψυχρά η
Σοφί.
«Ακόμα κι αν μπορεί...»
Ο Βρετανός έριχνε πλάγιες ματιές στον Λάνγκντον ενώ κρατούσε
το όπλο του στραμμένο στην κοπέλα. Ήταν πλέον σχεδόν βέβαιος ότι θα
υποχρεωνόταν να χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο. Παρότι η σκέψη τον
ενοχλούσε, ήξερε ότι δε θα δίσταζε, αν η κατάσταση το απαιτούσε. Της
έχω δώσει κάθε ευκαιρία να αράξει το σωστό. Το Δισκοπότηρο είναι
σημαντικότερο από τον καθένα μας.
Εκείνη τη στιγμή ο Αμερικανός γύρισε προς το μέρος τους.
«Ο τάφος...» είπε ξαφνικά, κοιτάζοντας τους με μια αμυδρή λάμψη
ελπίδας στα μάτια του.

«Ξέρω σε ποιο σημείο του πρέπει να ψάξω. Ναι, νομίζω ότι μπορώ
να βρω τη μυστική λέξη!» Ο Τίμπινγκ ένιωσε την καρδιά του να
φτερουγίζει.
«Που, Ρόμπερτ; Πες μου!» Η Σοφί, αναστατωμένη, προσπάθησε να
τον εμποδίσει.
«Ρόμπερτ, όχι! Δεν πρέπει να τον βοηθήσεις!»
Ο Λάνγκντον τους πλησίασε με αποφασιστικό βήμα, κρατώντας το
κρυπτόλεξο μπροστά του.
«Όχι», είπε. Το βλέμμα του σκλήρυνε τη στιγμή που στυλώθηκε
στον σερ Λι.
«Όχι πριν σε αφήσει να φύγεις».
Η έκφραση του Βρετανού σκοτείνιασε.
«Ρόμπερτ, βρισκόμαστε τόσο κοντά στην αλήθεια... Μην αρχίζεις τα
παιχνίδια μαζί μου!»
«Σοβαρολογώ», επέμεινε εκείνος.
«Άφησε τη να φύγει. Υστερα θα πάμε μαζί στον τάφο του Νεύτωνα.
Θα ανοίξουμε το κρυπτόλεξο μαζί».
«Δεν πρόκειται να πάω πουθενά», δήλωσε η κοπέλα με βλέμμα που
άστραφτε από οργή.
«Αυτό το κρυπτόλεξο παραδόθηκε από τον παππού μου σʹ εμένα.
Δεν έχετε το δικαίωμα να το ανοίξετε».
Ο Λάνγκντον στράφηκε απότομα προς το μέρος της, φοβισμένος.
«Σοφί, σε παρακαλώ! Κινδυνεύεις. Προσπαθώ να σε βοηθήσω!»
«Πώς; Αποκαλύπτοντας το μυστικό το οποίο ο παππούς μου
προστάτεψε με την ίδια του τη ζωή; Σʹ εμπιστεύτηκε, Ρόμπερτ. Εγώ... σʹ
εμπιστεύτηκα!»
Στα γαλανά μάτια του Λάνγκντον είχε αρχίσει να διαγράφεται ο
πανικός τώρα, και ο Τίμπινγκ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα
χαμόγελο βλέποντας τους δυο τους να συγκρούονται. Το πιο γελοίο
στοιχείο στην όλη υπόθεση ήταν οι προσπάθειες του Αμερικανού να
φερθεί σαν γνήσιος ιππότης. Βρίσκεται στο κατώφλι της αποκάλυψης

ενός από τα μεγαλύτερα μυστικά στα ιστορικά χρονικά, και ασχολείται
με μια γυναίκα που αποδείχτηκε ανάξια αυτής της μεγάλης αναζήτησης.
«Σοφί», είπε ικετευτικά ο Ρόμπερτ, «σε παρακαλώ... Πρέπει να
φύγεις».
Εκείνη αρνήθηκε.
«Όχι, εκτός κι αν μου δώσεις το κρυπτόλεξο ή το σπάσεις πετώντας
το στο πάτωμα».
«Τι πράγμα;»
Ο Λάνγκντον δεν πίστευε στα αφτιά του.
«Ρόμπερτ, ο παππούς μου θα προτιμούσε το μυστικό που
υπερασπίστηκε με τη ζωή του να χαθεί για πάντα παρά να πέσει στα
χέρια αυτού του δολοφόνου».
Τα μάτια της ήταν υγρά και έμοιαζε έτοιμη να ξεσπάσει σε
κλάματα, όμως δεν το έκανε. Γύρισε και κοίταξε το Βρετανό με ύφος
απόλυτης περιφρόνησης.
«Πυροβολήστε με, αν πρέπει να το κάνετε. Δεν αφήνω την
κληρονομιά του παππού μου στα χέρια σας».
Πολύ καλά! Ο Τίμπινγκ τη σημάδεψε με το όπλο.
«Όχι!» φωναξε ο Λάνγκντον σηκώνοντας ψηλά το χέρι του,
απειλώντας να πετάξει το κρυπτόλεξο στο πάτωμα.
«Λι, αν τολμήσεις έστω και να το σκεφτείς, θα το σπάσω».
Ο Βρετανός γέλασε.
«Αυτή η μπλόφα έπιασε στον Ρεμί, όμως σʹ εμένα δεν πιάνει. Σε
ξέρω καλά...»
«Είσαι σίγουρος, Λι;» Ναι, απόλυτα. Δεν κάνεις για παίκτης του
πόκερ, φίλε μου. Μου πήρε λίγη ώρα για να το καταλάβω, όμως τώρα
ξέρω ότι είπες ψέματα. Δεν έχεις ιδέα σε ποιο σημείο του τάφου βρίσκεται
η απάντηση.
«Αλήθεια, Ρόμπερτ; Πραγματικά ξέρεις σε ποιο σημείο του τάφου
να ψάξεις;»
«Ξέρω».

Ο δισταγμός στα μάτια του Αμερικανού ήταν στιγμιαίος, όμως ο
Τίμπινγκ τον αντιλήφθηκε. Έλεγε ψέματα. Επρόκειτο για μια
απελπισμένη, γελοία προσπάθεια να σώσει τη Νεβό. Ένιωθε ότι ο
Λάνγκντον τον είχε απογοητέψει οικτρά. Είμαι ένας μοναχικός ιππότης,
περικυκλωμένος από ανάξιες ψυχές. Και θα αναγκαστώ να αποκαλύψω
τα μυστικά του σφηνόλιθου μόνος μου.
Ο Λάνγκντον και η Νεβό δεν ήταν τίποτα άλλο παρά απειλή για
τον ίδιο... και για το Δισκοπότηρο. Όσο επώδυνη κι αν ήταν αυτή η λύση,
ήξερε ότι θα την επέλεγε με καθαρή συνείδηση. Η μόνη πρόκληση τώρα
ήταν να πείσει τον Ρόμπερτ να ακουμπήσει προσεκτικά το σφηνόλιθο
στο δάπεδο, ώστε να μπορέσει ο ίδιος να δώσει ένα τέλος σε αυτή τη
φαρσοκωμωδία.
«Άλλη μια κίνηση καλής θέλησης», είπε, κατεβάζοντας το όπλο
του.
«Ακούμπησε κάτω το σφηνόλιθο, και θα συζητήσουμε».
Ο Λάνγκντον ήξερε ότι το ψέμα του δεν είχε πιάσει. Μπορούσε να
διακρίνει τη σκοτεινή αποφασιστικότητα στο πρόσωπο του Τίμπινγκ και
καταλάβαινε ότι είχε φτάσει η στιγμή που θα κρίνονταν τα πάντα. Μόλις
ακουμπήσω κάτω το σφηνόλιθο θα μας σκοτώσει και τους δύο.
Δε χρειαζόταν να κοιτάξει τη Σοφί για να νιώσει την καρδιά της να
τον ικετεύει σιωπηλά, απεγνωσμένα. Ρόμπερτ, αυτός ο άντρας δεν είναι
άξιος να κρατήσει το Δισκοπότηρο. Σε παρακαλώ, μην το εγκαταλείψεις
στα χέρια του, όποιο κι αν είναι το τίμημα. Όμως εκείνος είχε ήδη πάρει
την απόφαση του αρκετά λεπτά νωρίτερα, όταν στεκόταν μόνος του στο
παράθυρο χαζεύοντας τα ανθισμένα δέντρα στον κήπο. Πρέπει να
προστατέψω τη Σοφί. Πρέπει να προστατέψω το Δισκοπότηρο. Με το ζόρι
είχε κρατηθεί να μην ουρλιάξει από την απελπισία που τον έπνιγε. Μα
δε βλέπω πώς μπορώ να το κάνω!
Οι φοβερές εκείνες στιγμές της απόγνωσης έφεραν μαζί τους μια
πρωτόγνωρη διαύγεια. Η αλήθεια βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου,
Ρόμπερτ. Δεν ήξερε από πού είχε έρθει αυτή η αποκάλυψη. Το
Δισκοπότηρο δε σε χλευάζει, Ρόμπερτ. Καλεί σε βοήθεια μια άξια ψυχή.
Τώρα, γονατίζοντας σαν πιστός υπήκοος λίγα μέτρα μακριά από τον Λι
Τίμπινγκ, χαμήλωσε το κρυπτόλεξο ελάχιστα εκατοστά πάνω από το
πέτρινο δάπεδο.

«Ναι, Ρόμπερτ», ψιθύρισε ο Βρετανός, στρέφοντας το όπλο πάνω
του.
«Ακούμπησε το κάτω». Τα μάτια του Λάνγκντον στράφηκαν προς
τα πάνω, στον τεράστιο θόλο του Κτιρίου της Συνεδρίας, σαν να γύρευε
βοήθεια από τον ουρανό. Χαμηλώνοντας ακόμα περισσότερο το σώμα
του, έστρεψε το βλέμμα του στο όπλο του σερ Λι, το οποίο τον σημάδευε
τώρα στο κεφάλι.
«Λυπάμαι, Λι». Με μια αστραπιαία κίνηση, πετάχτηκε όρθιος
τινάζοντας το χέρι του ψηλά και εκσφενδονίζοντας το κρυπτόλεξο προς
το θόλο.
Ο Λι Τίμπινγκ δε συνειδητοποίησε την κίνηση που έκανε το
δάχτυλο του πιέζοντας τη σκανδάλη, όμως το περίστροφο που κρατούσε
εκπυρσοκρότησε με εκκωφαντικό θόρυβο.
Ο Λάνγκντον ωστόσο δεν ήταν πλέον γονατισμένος, αλλά είχε
πηδήξει στον αέρα, με αποτέλεσμα η σφαίρα να καρφωθεί στο δάπεδο
κοντά στα πόδια του.
Ένα τμήμα του εγκεφάλου του Τίμπινγκ τον πρόσταζε να
σημαδέψει ξανά και να πυροβολήσει, έξαλλος από θυμό, όμως τελικά
επικράτησε η φωνούλα που του φώναζε να σηκώσει τα μάτια του ψηλά,
προς το θόλο. ο σφηνόλιθος!
Ο χρόνος φάνηκε να παγώνει. Ολόκληρος ο κόσμος μετατράπηκε
σε ένα όνειρο που εξελισσόταν σε αργή κίνηση, καθώς μια ζωή
αφιερωμένη σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση βρισκόταν ξαφνικά
κυριολεκτικά στον αέρα. Ο Τίμπινγκ ακολούθησε με το βλέμμα του το
σφηνόλιθο καθώς έφτανε στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του...
αιωρούνταν για μια στιγμή, σαν να βρισκόταν στο κενό... και στη
συνέχεια άρχιζε να πέφτει προς τα κάτω, στριφογυρίζοντας αδιάκοπα
γύρω από τον άξονα του, παρασυρόμενος αμείλικτα προς το δάπεδο.
Όλες οι ελπίδες, όλα τα όνειρα του κινδύνευαν να γίνουν κομμάτια.
Δεν πρέπει να πέσει κάτω! Μπορώ να τον προλάβω! Το σώμα του
Τίμπινγκ αντέδρασε ενστικτωδώς. Άφησε το περίστροφο να πέσει και
όρμησε προς τα εμπρός, πετώντας τις πατερίτσες του κάτω καθώς
άπλωνε μπροστά τα απαλά περιποιημένα χέρια του. Τεντώνοντας όσο
μπορούσε τα δάχτυλα και τα μπράτσα του, έπιασε το σφηνόλιθο στον

αέρα. Κρατώντας θριαμβευτικά τον κύλινδρο στο χέρι του, ο σερ Λι
κατάλαβε ξαφνικά ότι είχε υπερβολικά μεγάλη ορμή και ότι το σώμα του
είχε πάρει μια απότομη κλίση. Καθώς δεν υπήρχε τίποτα για να
ανακόψει την πτώση του, τα απλωμένα του χέρια χτύπησαν πρώτα στο
δάπεδο, με αποτέλεσμα το κρυπτόλεξο να προσκρούσει πάνω του
δυνατά.
Ακούστηκε ένας φριχτός θόρυβος από γυαλί που ράγιζε μέσα στον
κύλινδρο. Ο Τίμπινγκ ένιωσε να του κόβεται η ανάσα. Πεσμένος
μπρούμυτα πάνω στο κρύο δάπεδο, είχε μείνει με το βλέμμα του
καρφωμένο στα απλωμένα χέρια του, εξετάζοντας προσεκτικά το
μαρμάρινο κύλινδρο που κρατούσε στις γυμνές του παλάμες,
παρακαλώντας με όλη τη δύναμη της ψυχής του να αντέξει το γυάλινο
φιαλίδιο.
Την επόμενη στιγμή η μυρωδιά του ξιδιού απλώθηκε στην
ατμόσφαιρα και ο Βρετανός ένιωσε το δροσερό υγρό να στάζει ανάμεσα
από τους δίσκους και να κυλάει στα χέρια του.
Τον έπιασε πανικός. ΟΧΙ! Το ξίδι κυλούσε σε ένα λεπτό ρυάκι τώρα
και ο Τίμπινγκ φαντάστηκε τον πάπυρο να διαλύεται στο εσωτερικό του
σφηνόλιθου. Ρόμπερτ, ηλίθιε! Το μυστικό χάθηκε! Χωρίς να μπορεί να
ελέγξει τον εαυτό του, ξέσπασε σε ασυγκράτητους λυγμούς. Το
Δισκοπότηρο χάθηκε. Τα πάντα καταστράφηκαν. Τρέμοντας ολόκληρος,
μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που είχε κάνει ο Λάνγκντον,
προσπάθησε να ανοίξει βίαια τον κύλινδρο, ελπίζοντας να αντικρίσει
έστω φευγαλέα ένα ανεκτίμητο κομμάτι της ιστορίας προτού χαθεί για
πάντα.
Τον περίμενε νέο σοκ, καθώς με την πρώτη προσπάθεια ο
κύλινδρος άνοιξε χωρίς να προβάλει αντίσταση. Με κομμένη την ανάσα,
κοίταξε στο εσωτερικό του. Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο θραύσματα
μουσκεμένου γυαλιού. Ούτε ίχνος κάποιου πάπυρου που να είχε
διαλυθεί. Ο Τίμπινγκ γύρισε στο πλευρό του και κάρφωσε το βλέμμα του
στον Λάνγκντον.
Η Σοφί στεκόταν δίπλα του με το περίστροφο στραμμένο πάνω στο
Βρετανό. Σαστισμένος, ο σερ Λι κοίταξε ξανά το σφηνόλιθο. Τότε το
παρατήρησε... Οι δίσκοι δε βρίσκονταν πλέον σε τυχαίες θέσεις.
Σχημάτιζαν μια λέξη με πέντε γράμματα: APPLE. Μήλο.

«Ο σφαιρικός καρπός από τον οποίο έφαγε η Εύα», είπε απλά ο
Λάνγκντον, «προκαλώντας το ιερό μένος του θεού. Το προπατορικό
αμάρτημα. Το σύμβολο της πτώσης του ιερού θηλυκού».
Ο Τίμπινγκ ένιωσε έτοιμος να καταρρεύσει υπό το βάρος της
εξουθενωτικής απλότητας αυτής της αλήθειας. Η σφαίρα που θα έπρεπε
να βρίσκεται στον τάφο του Νεύτωνα δεν μπορούσε να είναι τίποτα άλλο
παρά το μήλο που έπεσε από το δέντρο, τον χτύπησε στο κεφάλι και
αποτέλεσε την έμπνευση για το έργο μιας ολόκληρης ζωής.
Ο καρπός των προσπαθειών του! Ένας καρπός με ρόδινη σάρκα και
σπόρους μέσα του!
«Ρόμπερτ», ψέλλισε ο Βρετανός, παλεύοντας να χωνέψει αυτό που
είχε μόλις συμβεί.
«Άνοιξες το σφηνόλιθο. Πού είναι... ο χάρτης;»
Απόλυτα ψύχραιμα, ο Αμερικανός έβαλε το χέρι του στην τσέπη του
σακακιού του, αυτή που βρισκόταν στο στήθος, και έβγαλε προσεκτικά
ένα λεπτό πάπυρο τυλιγμένο σε ρολό. Ελάχιστα μέτρα από το σημείο
όπου ήταν πεσμένος ο σερ Λι, ο Λάνγκντον ξετύλιξε τον πάπυρο και τον
κοίταξε.
Ύστερα από αρκετή ώρα ένα χαμόγελο όλο νόημα χαράχτηκε στο
πρόσωπο του. Ξέρει!
Η καρδιά του Τίμπινγκ λαχταρούσε αυτή τη γνώση. Το όνειρο μιας
ολόκληρης ζωής είχε πάρει σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια του.
«Πες μου!» έκανε επιτακτικά.
«Σε παρακαλώ! Θεέ μου, σε παρακαλώ! Δεν είναι πολύ αργά!»
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ήχος βημάτων που πλησίαζαν
γρήγορα από το διάδρομο.
Ο Ρόμπερτ τύλιξε ήρεμα τον πάπυρο και τον έβαλε ξανά στην
τσέπη του.
«Όχι!» ούρλιαξε ο Βρετανός, προσπαθώντας μάταια να σηκωθεί. Οι
πόρτες άνοιξαν απότομα και ο Μπεζί Φασέ όρμησε σαν ταύρος σε αρένα.
Τα αγριεμένα μάτια του σάρωσαν το χώρο και, εντοπίζοντας το
στόχο, εστίασαν πάνω του.

Ο Λι Τίμπινγκ κείτονταν ανήμπορος στο πάτωμα. Φανερά
ανακουφισμένος, ο αστυνόμος έβαλε το όπλο στη θήκη του και στράφηκε
προς τη Σοφί.
«Πράκτορα Νεβό, χαίρομαι αφάνταστα που είστε καλά. Έπρεπε να
είχατε πάει στην αστυνομία όταν σας το ζήτησα».
Οι Βρετανοί αστυνομικοί που ακολουθούσαν καταπόδας τον Φασέ
συνέλαβαν τον Τίμπινγκ, που βρισκόταν σε απόγνωση, και του πέρασαν
χειροπέδες. Η κοπέλα είχε μείνει εμβρόντητη βλέποντας μπροστά της
τον αστυνόμο.
«Μα... πώς μας βρήκατε;» Ο Φασέ έδειξε τον σερ Λι.
«Έκανε το λάθος να δείξει την ταυτότητα του όταν μπήκε στο
αβαείο. Οι φρουροί άκουσαν την ανακοίνωση της αστυνομίας που έλεγε
ότι τον αναζητούμε».
«Είναι στην τσέπη του Λάνγκντον!» Ο Βρετανός ούρλιαζε σαν
τρελός.
«Ο χάρτης που οδηγεί στο Δισκοπότηρο!»
Καθώς οι αστυνομικοί τον σήκωναν όρθιο και τον μετέφεραν έξω, ο
Τίμπινγκ έγειρε πίσω το κεφάλι του και ούρλιαξε, εκτός εαυτού:
«Ρόμπερτ! Πες μου πού είναι κρυμμένο!»
Τη στιγμή που ο Βρετανός περνούσε από μπροστά του ο Λάνγκντον
κάρφωσε το βλέμμα του στο δικό του.
«Μόνο οι άξιοι βρίσκουν το Δισκοπότηρο, Λι. Εσύ μου το έμαθες
αυτό».
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Η ΟΜΙΧΛΗ ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ για τα καλά πάνω από τους Κήπους του
Κένσινγκντον.
Ο Σίλας αποτραβήχτηκε κουτσαίνοντας σε ένα απόμερο μέρος.
Γονάτισε στο βρεγμένο χορτάρι, νιώθοντας το αίμα να κυλάει ζεστό από

το τραύμα κάτω από τα πλευρά του. Παρʹ όλα αυτά, κράτησε το βλέμμα
του καρφωμένο ευθεία μπροστά. Η ομίχλη έκανε αυτό το μέρος να
μοιάζει με παράδεισο. Σήκωσε τα ματωμένα χέρια του προς τα πάνω για
να προσευχηθεί, παρατηρώντας τις σταγόνες της βροχής να χαϊδεύουν
τα δάχτυλα του, κάνοντας τα ξανά λευκά. Καθώς περνούσε η ώρα η
βροχή δυνάμωνε, μαστιγώνοντας τώρα την πλάτη και τους ώμους του.
Ένιωσε το σώμα του να εξαϋλώνεται, να εξαφανίζεται σιγά σιγά στην
ομίχλη. Είμαι ένα φάντασμα. Μια δροσερή αύρα τον χάιδεψε απαλά
καθώς περνούσε δίπλα του, φέρνοντας μαζί της τη γήινη μυρωδιά της
νέας ζωής.
Ο Σίλας προσευχήθηκε επιστρατεύοντας κάθε ζωντανό κύτταρο
του τσακισμένου του κορμιού.
Προσευχήθηκε για συγχώρεση. Προσευχήθηκε για έλεος. Και, πάνω
απʹ όλα, προσευχήθηκε για το μέντορα του, τον επίσκοπο Αρινθαρόζα,
παρακαλώντας τον Κύριο να μην τον πάρει πριν από την ώρα του. Έχει
τόσα πολλά να κάνει ακόμα. Η ομίχλη στροβιλιζόταν γύρω του και ο
Σίλας ένιωθε τόσο ανάλαφρος, που ήταν σίγουρος ότι οι απαλές πνοές
του ανέμου θα τον παρέσερναν μαζί τους. Έκλεισε τα μάτια του και είπε
μια τελευταία προσευχή. Κάπου μέσα από την ομίχλη η φωνή του
Μανουέλ Αρινθαρόζα ψιθύρισε στο αφτί του:
«Ο Κύριος μας είναι ένας αγαθός και ελεήμων Θεός».
Τότε ένιωσε επιτέλους τον πόνο του να μαλακώνει και κατάλαβε
ότι ο επίσκοπος είχε δίκιο.
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ΗΤΑΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ στο Λονδίνο όταν ο ήλιος ξεπρόβαλε μέσα από
τα σύννεφα και η πόλη άρχισε να στεγνώνει. Ο Μπεζί Φασέ ένιωθε
εξαντλημένος βγαίνοντας από την αίθουσα ανακρίσεων και
κατεβαίνοντας στο δρόμο για να βρει ταξί.
Ο σερ Λι Τίμπινγκ δήλωνε κατηγορηματικά και σε όλους τους
τόνους ότι ήταν αθώος, όμως το αδιάκοπο ασυνάρτητο παραλήρημα του

για μυστικά έγγραφα, για μυστηριώδεις αδελφότητες και για το Άγιο
Δισκοπότηρο έκανε τον αστυνόμο να υποψιάζεται ότι ο παμπόνηρος
Βρετανός έδινε στους δικηγόρους του τα επιχειρήματα που χρειάζονταν
για να υποστηρίξουν ότι θα έπρεπε το δικαστήριο να τον αντιμετωπίσει
ως ψυχικά διαταραγμένο άτομο. Ναι, καλά! σκέφτηκε ο Φασέ. Αν ήταν
έτσι οι τρελοί...
Ο Τίμπινγκ είχε επιδείξει εξαιρετική ιδιοφυία στην κατάστρωση
ενός σχεδίου που κάλυπτε τα νώτα του σε κάθε περίπτωση. Είχε
εκμεταλλευτεί τόσο το Βατικανό όσο και το Opus Dei, δυο οργανώσεις
που αποδείχτηκαν εντελώς αθώες. Το βρόμικο σχέδιο του
εξυπηρετούσαν, χωρίς να το γνωρίζουν, ένας φανατικός μοναχός και
ένας απελπισμένος επίσκοπος.
Σε μια ακόμα πιο μεγαλοφυή έμπνευση, ο Τίμπινγκ είχε επιλέξει
να εγκαταστήσει το σύστημα για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των
στόχων του στο μοναδικό σημείο στο οποίο δε θα μπορούσε να φτάσει
ένας άντρας που έπασχε από πολιομυελίτιδα. Την παρακολούθηση είχε
αναλάβει ο μπάτλερ του, ο Ρεμί, ο μοναδικός άνθρωπος που γνώριζε την
πραγματική ταυτότητα του Δασκάλου, ο οποίος, εντελώς συμπτωματικά,
είχε βρεθεί νεκρός από οξύ αλλεργικό σοκ. Σίγουρα αυτές δεν είναι
πράξεις ανθρώπου που τα έχει χαμένα, σκέφτηκε ο Φασέ.
Οι πληροφορίες που του έστελνε συνεχως ο Κολέ από το Σατό Βιγέτ
αποκάλυπταν ότι η ιδιοφυία του Βρετανού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε
ακόμα και ο ίδιος ίσως να είχε κάποια πράγματα να διδαχτεί από αυτή.
Προκειμένου να κατορθώσει να τοποθετήσει κοριούς στα γραφεία
ορισμένων από τους ισχυρότερους άντρες του Παρισιού, ο σερ Λι είχε
μιμηθεί τους Έλληνες. Δούρειοι ίπποι. Ορισμένοι από τους στόχους του
είχαν λάβει ως δώρα πανάκριβα έργα τέχνης, ενώ κάποιοι άλλοι, χωρίς
να το γνωρίζουν, απέκτησαν σε δημοπρασίες συγκεκριμένα αντικείμενα
τα οποία ο Βρετανός ευγενής είχε φροντίσει να βγουν σε προσφορά.
Όσον αφορά τον Σονιέρ, ο έφορος είχε δεχτεί πρόσκληση για δείπνο
στο Σατό Βιγέτ προκειμένου να συζητήσει με τον σερ Λι το ενδεχόμενο
χρηματοδότησης μιας νέας Πτέρυγας Ντα Βίντσι στο Λούβρο. Η
πρόσκληση περιλάμβανε και ένα φαινομενικά αθώο υστερόγραφο στο
οποίο ο Βρετανός μελετητής εξέφραζε το ζωηρό ενδιαφέρον του για ένα
μοντέλο ιππότη που οι φήμες ήθελαν τον Σονιέρ να έχει κατασκευάσει

στηριγμένος σε σχέδια του Ντα Βίντσι. Ο Τίμπινγκ πρότεινε στον έφορο
να το φέρει μαζί του στο δείπνο. Προφανώς εκείνος είχε δεχτεί και
κάποια στιγμή δόθηκε στον Ρεμί Λεγκαλουντέκ η ευκαιρία να κάνει μια
διακριτική προσθήκη.
Καταρρέοντας τώρα στο πίσω κάθισμα ενός ταξί, ο Φασέ έκλεισε τα
μάτια. Μια τελευταία επίσκεψη πριν επιστρέψω στο Παρίσι. Το
αναρρωτήριο του νοσοκομείου ήταν λουσμένο στον ήλιο.
«Μας εκπλήξατε όλους μας», είπε η νοσοκόμα χαμογελώντας
καθώς έσκυβε πάνω από το κρεβάτι του.
«Πραγματικό θαύμα!»
Ο επίσκοπος Αρινθαρόζα χαμογέλασε αδύναμα.
«Πάντοτε ήμουν ευλογημένος».
Η νοσοκόμα ολοκλήρωσε τη ρουτίνα της και έφυγε, αφήνοντας
μόνο τον επίσκοπο. Το φως του ήλιου έπεφτε στο πρόσωπο του ζεστό και
αναζωογονητικό. Η προηγουμένη νύχτα ήταν η πιο μαύρη νύχτα της
ζωής του. Ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά καθώς έφερνε στο μυαλό του
τον Σίλα.
Το πτώμα του είχε βρεθεί στο πάρκο. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με,
τέκνο μου.
Ο Αρινθαρόζα λαχταρούσε να καταστήσει τον προστατευόμενο του
κοινωνό του ένθεου σχεδίου του. Το προηγούμενο βράδυ όμως είχε δεχτεί
ένα τηλεφώνημα από τον Μπεζί Φασέ.
Ο αστυνόμος είχε διάφορες ερωτήσεις να του υποβάλει γύρω από
τη σχέση που φαινόταν να έχει με μια καλόγρια η οποία είχε βρεθεί
δολοφονημένη στην Εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου.
Ο Αρινθαρόζα συνειδητοποίησε τότε ότι η βραδιά είχε πάρει
δραματική τροπή. Η αποκάλυψη τεσσάρων ακόμα δολοφόνων μετέτρεψε
τον τρόμο του σε αγωνία. Σίλα, τι έκανες! Αδυνατώντας να
επικοινωνήσει με το Δάσκαλο, κατάλαβε ότι ο δικός του ρόλος είχε
ολοκληρωθεί και ότι τον είχαν αφήσει πλέον απέξω.
Ο Δάσκαλος τον είχε χρησιμοποιήσει.
Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτή τη φριχτή αλυσίδα των
γεγονότων ήταν να ομολογήσει τα πάντα στον Φασέ. Από εκείνη τη

στιγμή ο επίσκοπος και ο αστυνόμος είχαν αποδυθεί σε έναν αγώνα
δρόμου για να βρουν τον Σίλα πριν τον πείσει ο Δάσκαλος να σκοτώσει
ξανά. Νιώθοντας τελείως εξαντλημένος, ο Αρινθαρόζα έκλεισε τα μάτια
του και άκουσε το ρεπορτάζ που πρόβαλε η τηλεόραση για τη σύλληψη
ενός εξέχοντος Βρετανού ιππότη, του σερ Λι Τίμπινγκ.
Ο Δάσκαλος αποκαλύπτεται στα μάτια όλων. Ο Τίμπινγκ είχε
πληροφορηθεί τα σχέδια του Βατικανού να διακόψει τους δεσμούς του με
το Opus Dei. Είχε επιλέξει τον επίσκοπο ως το τέλειο πιόνι για το σχέδιο
του. Διόλου παράξενο. Ποιος θα έτρεχε χωρίς δεύτερη σκέψη πίσω από το
Άγιο Δισκοπότηρο; Ένας άνθρωπος σαν εμένα, που δεν είχε τίποτα να
χάσει. Το Δισκοπότηρο θα πρόσφερε τεράστια δύναμη σʹεκείνον που θα
το κρατούσε στα χέρια του.
Ο Λι Τίμπινγκ είχε κρατήσει κρυφή την ταυτότητα του,
φροντίζοντας να μιλάει με γαλλική προφορά κάθε φορά που
επικοινωνούσε μαζί του και ζητώντας ως αμοιβή για τις υπηρεσίες του το
μόνο πράγμα που δε χρειαζόταν: χρήματα.
Ο Αρινθαρόζα είχε τόση ανάγκη να γαντζωθεί από κάπου, ώστε
δεν υποψιάστηκε το παραμικρό. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρύον ευρώ
ήταν ασήμαντο μπροστά στην αξία του Δισκοπότηρου και, με το
Βατικανό πρόθυμο να εξοφλήσει το χρέος του για να αποδεσμευτεί από
την οργάνωση του επισκόπου, το οικονομικό τακτοποιήθηκε άψογα.
Ο τυφλός βλέπει αυτό που θέλει να δει. Το αποκορύφωμα της
χυδαιότητας του Τίμπινγκ, φυσικά, ήταν να απαιτήσει να πληρωθεί σε
ομόλογα του Βατικανού, ώστε, αν κάτι δεν πήγαινε καλά, η έρευνα να
στραφεί στην Αγία Έδρα.
«Χαίρομαι που σας βρίσκω καλά, Θεοφιλέστατε».
Ο Αρινθαρόζα αναγνώρισε την τραχιά φωνή που ακούστηκε από
την πόρτα, όμως το πρόσωπο του ήταν άγνωστο: αυστηρές, δυνατές
γραμμές, μαλλιά κολλημένα προς τα πίσω με μπριγιαντίνη και ένας
φαρδύς λαιμός που έμοιαζε να ασφυκτιά μέσα στο σκούρο κοστούμι.
«Αστυνόμε Φασέ;» ρώτησε ο επίσκοπος.
Η κατανόηση και το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο αστυνόμος για το
δράμα του το προηγούμενο βράδυ είχαν οδηγήσει τον Αρινθαρόζα στο
σχηματισμό μιας πολύ διαφορετικής, ευγενέστερης εικόνας στο μυαλό

του. Ο αστυνόμος πλησίασε στο κρεβάτι και ακούμπησε στη διπλανή
καρέκλα ένα γνώριμο βαρύ μαύρο χαρτοφύλακα. «Νομίζω ότι αυτό σας
ανήκει».
Ο Αρινθαρόζα έριξε μια ματιά στο χαρτοφύλακα, που ήταν γεμάτος
ομόλογα αξίας εκατομμυρίων, και αμέσως απέστρεψε το βλέμμα του,
νιώθοντας ντροπή και μόνο ντροπή.
«Ναι... σας ευχαριστώ». Έμεινε σιωπηλός για λίγο, τυλίγοντας
νευρικά την κουβέρτα γύρω από τα δάχτυλα του, και ύστερα συνέχισε:
«Αστυνόμε, υπάρχει κάτι το οποίο σκέφτηκα πολύ σοβαρά και
πρέπει να σας ζητήσω μια χάρη».
«Φυσικά».
«Οι οικογένειες εκείνων των ανθρώπων που ο Σίλας...» Έκανε
παύση. Ένας κόμπος ανέβηκε στο λαιμό του.
«Καταλαβαίνω, φυσικά, ότι κανένα ποσό δε θα μπορούσε να τους
αποζημιώσει για την απώλεια τους, όμως αν είχατε την καλοσύνη να
μοιράσετε το περιεχόμενο του χαρτοφύλακα... στις οικογένειες των
θυμάτων...»
Τα σκούρα μάτια του Φασέ τον μελέτησαν προσεκτικά για αρκετή
ώρα.
«Δίκαιη
χειρονομία,
Θεοφιλέστατε.
πραγματοποιηθεί η επιθυμία σας».

Θα

φροντίσω

να

Ακολούθησε αμήχανη σιωπή. Στην τηλεόραση ένας ξερακιανός
αξιωματικός της Γαλλικής Αστυνομίας έδινε συνέντευξη τύπου με φόντο
μια τεράστια έπαυλη.
Ο Φασέ τον αναγνώρισε και έστρεψε την προσοχή του στην οθόνη.
«Υπαστυνόμε Κολέ», έλεγε με επικριτικό τόνο ο ρεπόρτερ του BBC,
«χτες το βράδυ ο αρχηγός σας κατηγόρησε δημοσίως δύο αθώους
ανθρώπους για φόνο. Γνωρίζετε αν ο Ρόμπερτ Λάνγκντον και η Σοφί
Νεβό θα ζητήσουν καταλογισμό ευθυνών στην υπηρεσία σας; Μια τέτοια
εξέλιξη μπορεί να στοιχίσει στον αστυνόμο Φασέ τη θέση του;»
Ο υπαστυνόμος Κολέ χαμογέλασε κουρασμένα, αλλά παρέμεινε
ψύχραιμος.

«Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι ο αστυνόμος Φασέ σπάνια κάνει
λάθη. Δεν έχω συζητήσει ακόμα μαζί του τις λεπτομέρειες της υπόθεσης,
όμως, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, υποψιάζομαι ότι
το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε για τον εντοπισμό των Λάνγκντον
και Νεβό και η τεράστια δημοσιότητα που έδωσε στις έρευνες ήταν μέρος
ενός σχεδίου παραπλάνησης του πραγματικού δολοφόνου».
Οι δημοσιογράφοι προφανώς δεν περίμεναν τέτοια απάντηση. Ο
Κολέ συνέχισε.
«Το αν ο κύριος Λάνγκντον και η πράκτορας Νεβό συμμετείχαν εν
γνώσει τους σε αυτή την επιχείρηση δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω.
Ο αστυνόμος Φασέ συνηθίζει να κρατάει για τον εαυτό του τα πιο...
ασυνήθιστα και δημιουργικά σχέδια του. Το μόνο που μπορώ να
επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αστυνόμος κατόρθωσε να
συλλάβει τον άνθρωπο που ευθύνεται για τους φόνους αυτούς και ότι
τόσο ο κύριος Λάνγκντον όσο και η πράκτορας Νεβό είναι αθώοι και
ασφαλείς».
Ένα αμυδρό χαμόγελο ήταν χαραγμένο στα χείλη του Φασέ τη
στιγμή που στράφηκε ξανά στον Αρινθαρόζα.
«Καλός άνθρωπος αυτός ο Κολέ».
Πέρασε αρκετή ώρα χωρίς να μιλήσει κανείς. Τελικά ο Φασέ πέρασε
το χέρι του πάνω από τα μαλλιά του για να τα στρώσει προς τα πίσω,
συνεχίζοντας να κοιτάζει τον Αρινθαρόζα.
«Θεοφιλέστατε, πριν επιστρέψω στο Παρίσι, υπάρχει ένα τελευταίο
ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσουμε... Την απρόσμενη άφιξη σας στο
Λονδίνο. Δωροδοκήσατε έναν πιλότο για να αλλάξει πορεία. Με την
ενέργεια σας αυτή παραβιάσατε μια σειρά διεθνών κανονισμών».
Ο επίσκοπος έσκυψε το κεφάλι.
«Ήμουν απελπισμένος...»
«Ναι. Όπως ήταν και ο πιλότος σας όταν τον ανέκριναν οι άντρες
μου».
Ο Φασέ έβαλε το χέρι στην τσέπη και έβγαλε ένα χρυσό δαχτυλίδι
που πάνω του έφερε έναν αμέθυστο και διαμάντια, ενώ είχε χαραγμένες

την ποιμαντορική ράβδο και την επισκοπική μίτρα, σύμβολα του
αξιώματος του Αρινθαρόζα.
Τα μάτια του επισκόπου πλημμύρισαν με δάκρυα τη στιγμή που
πήρε το δαχτυλίδι και το πέρασε ξανά στο δάχτυλο του.
«Φερθήκατε με τόση καλοσύνη...»
Πήρε το χέρι του Φασέ και το έσφιξε στο δικό του.
«Σας ευχαριστώ».
Ο αστυνόμος σήκωσε το ελεύθερο χέρι του σε μια κίνηση σαν να
ήθελε να πει ότι δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Πήγε μέχρι το παράθυρο και
κοίταξε την πόλη που απλωνόταν μπροστά του. Ήταν φανερό ότι η
σκέψη του ταξίδευε αλλού. Όταν γύρισε ξανά προς τον Αρινθαρόζα η
έκφραση του προσώπου του πρόδινε κάποια ανησυχία.
«Που θα πάτε όταν θα φύγετε από δω;»
Την ίδια ακριβώς ερώτηση είχαν κάνει στον Αρινθαρόζα την ώρα
που έφευγε από το Καστέλ Γκαντόλφο την προηγούμενη νύχτα.
«Έχω την εντύπωση ότι η πορεία μου είναι αβέβαιη, όπως και η δική
σας».
«Ναι».
Ο Φασέ έμεινε αμίλητος για λίγη ώρα.
«Υποθέτω ότι θα συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα απʹ ό,τι υπολόγιζα».
Ο Αρινθαρόζα χαμογέλασε.
«Λίγη πίστη μπορεί να κάνει θαύματα, αστυνόμε. Λίγη πίστη».
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Το ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΡΟΣΛΙΝ ‐συχνά ονομάζεται και
«Καθεδρικός των Κωδίκων» βρίσκεται έντεκα περίπου χιλιόμετρα νότια
του Εδιμβούργου, στη Σκοτία, και είναι χτισμένο στην ίδια τοποθεσία
όπου κάποτε υπήρχε ένας αρχαίος ναός του Μίθρα. Το παρεκκλήσι

χτίστηκε από τους Ναίτες το 1446 και στο διάκοσμο του μπορεί να
παρατηρήσει κανείς μια απίστευτη σειρά συμβόλων από την ιουδαϊκή, τη
χριστιανική, την αιγυπτιακή, τη μασονική και την παγανιστική
παράδοση.
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του συμπίπτουν με το μεσημβρινό
που περνάει από το Γκλάστονμπερι. Αυτή η γεωγραφική Ρόδινη Γραμμή
παραδοσιακά περνούσε από το νησί Άβαλον του θρύλου του βασιλιά
Αρθούρου και θεωρείται ο κεντρικός άξονας της ιερής γεωμετρίας της
Βρετανίας.
Από αυτή την ιερή Ρόδινη Γραμμή παίρνει και το όνομα του το
Ρόσλιν. *
Οι πυργίσκοι του γοτθικού παρεκκλησίου είχαν αρχίσει να ρίχνουν
μακριές σκιές, καθώς πλησίαζε το βράδυ. Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον και η
Σοφί Νεβό άφησαν το αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει στο χώρο
στάθμευσης που υπήρχε στους πρόποδες του λοφίσκου και συνέχισαν
πεζή μέχρι το παρεκκλήσι. Η σύντομη πτήση από το Λονδίνο στο
Εδιμβούργο τους είχε ξεκουράσει, αν και κανείς τους δεν είχε κοιμηθεί
από την αγωνία για αυτό που τους περίμενε. Κοιτάζοντας το λιτό κτίσμα
με φόντο το συννεφιασμένο ουρανό, ο Ρόμπερτ ένιωσε σαν την Αλίκη
που είχε βρεθεί ξαφνικά στη Χώρα των Θαυμάτων. Πρέπει να
ονειρεύομαι. Ήξερε όμως ότι το τελευταίο μήνυμα που τους είχε αφήσει ο
Σονιέρ δε θα μπορούσε να είναι πιο συγκεκριμένο.
The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits.
Το Άγιο Δισκοπότηρο κάτω αν’ το αρχαίο Ρόσλιν καρτερεί...
Ο Αμερικανός είχε φανταστεί το «χάρτη του Δισκοπότηρου» που
είχε δημιουργήσει ο έφορος του Λούβρου σαν τους κλασικούς
πειρατικούς χάρτες, στους οποίους ένα Χ φανερώνει το σημείο όπου είναι
θαμμένος ο θησαυρός. Όμως το μεγάλο μυστικό του Κοινού της Σιών είχε
αποκαλυφθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τους είχε μιλήσει ο Σονιέρ
από την πρώτη στιγμή: με ένα τετράστιχο.

Η παλαιότερη γραφή του Rosslyn ήταν Roslin, που παραπέμπει στις λέξεις Rose
Line, δηλαδή «Ρόδινη Γραμμή». (Σ.τ.Μ.)
*

Τέσσερις σαφέστατοι στίχοι παρέπεμπαν πέρα από κάθε αμφιβολία
σε αυτό ακριβώς το σημείο. Εκτός του ότι αναφέρονταν ονομαστικά στο
Ρόσλιν, περιείχαν και αρκετές αναφορές στα περίφημα αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά του ναού. Παρά τη σαφήνεια της τελικής αποκάλυψης, ο
Ρόμπερτ είχε βρεθεί με περισσότερα ερωτηματικά παρά με απαντήσεις.
Του φαινόταν ότι το Παρεκκλήσι του Ρόσλιν ήταν υπερβολικά
προφανής λύση στο αίνιγμα που τους απασχολούσε. Επί αιώνες υπήρχαν
υποψίες ότι το πέτρινο αυτό κτίσμα ήταν η κρυψώνα του Αγίου
Δισκοπότηρου, υποψίες οι οποίες είχαν φτάσει στα όρια της βεβαιότητας
τις τελευταίες δεκαετίες, όταν, με τη χρήση ραντάρ ικανού να ανιχνεύσει
κάτω από το έδαφος, αποκαλύφθηκε η ύπαρξη μιας εντυπωσιακής
κατασκευής κάτω από το παρεκκλήσι, μιας τεράστιας υπόγειας
αίθουσας.
Ο χώρος αυτός δεν ήταν απλώς ασύγκριτα μεγαλύτερος από το ίδιο
το παρεκκλήσι αλλά και έμοιαζε να μην έχει είσοδο.
Οι αρχαιολόγοι υπέβαλλαν αλλεπάλληλες αιτήσεις να
χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά για να δημιουργήσουν ένα άνοιγμα ώστε να
φτάσουν στη μυστηριώδη αίθουσα, όμως το Ίδρυμα Ρόσλιν είχε
απαγορέψει ρητά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκσκαφής. Τι να
ήταν άραγε αυτό που προσπαθούσε να κρύψει;
Το Ρόσλιν είχε μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος για όλους
εκείνους που ασχολούνταν με τα μυστήρια του κόσμου και αναζητούσαν
την κρυμμένη αλήθεια. Ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι έλκονταν σε αυτό το
μέρος από το ισχυρό μαγνητικό πεδίο που σχηματιζόταν για
ανεξήγητους λόγους σε αυτές τις συντεταγμένες... Άλλοι, πάλι, έλεγαν
ότι έφταναν ως εκεί αναζητώντας κάποια μυστική είσοδο στις πλαγιές
του λόφου η οποία θα τους οδηγούσε στην υπόγεια αίθουσα...
Όμως οι περισσότεροι ομολογούσαν ότι επισκέπτονταν το χώρο
απλώς για να περπατήσουν σε αυτόν και να νιώσουν τη μαγεία του
θρύλου του Δισκοπότηρου.
Αν και ο Λάνγκντον ερχόταν σε αυτό το μέρος για πρώτη φορά,
θυμόταν ότι πάντοτε αντιμετωπιζε με θυμηδία τις απόψεις εκείνων που
υποστήριζαν ότι το παρεκκλήσι ήταν ο τόπος όπου βρισκόταν κρυμμένο
το Άγιο Δισκοπότηρο. Δεν είχε λόγους να αμφιβάλλει ότι το Ρόσλιν ίσως

να ήταν κάποτε το μέρος όπου φυλασσόταν το Γκράαλ, πριν από πάρα
πολλά χρόνια, όμως όχι πια...
Εδώ και δεκαετίες το παρεκκλήσι είχε γίνει αντικείμενο έντονου
ενδιαφέροντος και ήταν ζήτημα χρόνου το να βρει κάποιος τον τρόπο να
φτάσει στην υπόγεια αίθουσα.
Οι σοβαροί μελετητές του θρύλου συμφωνούσαν ότι το Ρόσλιν
χρησίμευε ως αντιπερισπασμός ένα ακόμα από τα πολλά αδιέξοδα τα
οποία είχε ευφυώς δημιουργήσει το Κοινό της Σιών για να παραπλανήσει
τους περίεργους.
Αυτό το βράδυ όμως, έχοντας διαβάσει τους στίχους που έκρυβε
μέσα του ο σφηνόλιθος και οι οποίοι αποκάλυπταν ότι η κρυψώνα του
Δισκοπότηρου βρισκόταν πράγματι εδώ, ο Αμερικανός καθηγητής ένιωθε
μπερδεμένος. Το ίδιο ερώτημα τριγυρνούσε διαρκώς στο μυαλό του. Γιατί
να μπει ο Σονιέρ σε όλο αυτό τον κόπο για να μας οδηγήσει τελικά σε
έναν τόσο προφανή προορισμό; Μόνο μία απάντηση φαινόταν να
υπάρχει. Υπάρχει κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε καταλάβει καλά.
«Ρόμπερτ, έρχεσαι;»
Η Σοφί στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο και τον κοίταζε. Κρατούσε
το ξύλινο κουτί, το οποίο τους είχε επιστρέψει ο αστυνόμος Φασέ. Στο
εσωτερικό του τα δυο κρυπτόλεξα βρίσκονταν στην αρχική τους θέση. Ο
πάπυρος με τους τελευταίους στίχους ήταν κλειδωμένος μέσα στο μαύρο
κρυπτόλεξο. Το μόνο που έλειπε ήταν το φιαλίδιο που είχε σπάσει.
Ανηφορίζοντας το μακρύ χαλικόστρωτο μονοπάτι, πέρασαν
μπροστά από τον περίφημο δυτικό τοίχο του παρεκκλησίου. Οι τυχαίοι
επισκέπτες υπέθεταν ότι αυτό το κομμάτι του τοίχου που προεξείχε
αλλόκοτα αποτελούσε τμήμα του που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Η αλήθεια όμως, όπως θυμόταν ο Λάνγκντον, ήταν πολύ πιο
ενδιαφέρουσα. Ο δυτικός τοίχος του Ναού του Σολομωντα. Οι Ναίτες
είχαν χτίσει το Παρεκκλήσι του Ρόσλιν χρησιμοποιώντας τα σχέδια του
Ναού του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, σε αυτό υπήρχαν
αντίγραφα του δυτικού τοίχου, του στενού ορθογώνιου ιερού και της
υπόγειας αίθουσας που ήταν γνωστή ως Άδυτα των Αδυτων, μέσα στην
οποία οι αρχικοί εννέα ιππότες του τάγματος των Ναϊτών είχαν
ανακαλύψει τον ανεκτίμητο θησαυρό τους.

Ο Αμερικανός μελετητής συμβόλων όφειλε να παραδεχτεί ότι
υπήρχε μια εντυπωσιακή συμμετρία στη σκέψη ότι οι Ναίτες είχαν
κρύψει το Δισκοπότηρο σε ένα αντίγραφο της αίθουσας όπου το είχαν
ανακαλύψει.
Η είσοδος στο Παρεκκλήσι του Ρόσλιν ήταν πιο ταπεινή απʹ ό,τι
περίμενε ο Ρόμπερτ. Η μικρή ξύλινη πόρτα ήταν στηριγμένη σε δύο
σιδερένιους μεντεσέδες και έφερε πάνω της μια λιτή δρύινη πινακίδα.
ROSLIN
Η αρχαία γραφή του ονόματος, όπως εξήγησε στη Σοφί, είχε τις
ρίζες της στη Ρόδινη Γραμμή, το μεσημβρινό πάνω στον οποίο βρισκόταν
το παρεκκλήσι ή, όπως προτιμούσαν να πιστεύουν οι ακαδημαϊκοί που
μελετούσαν το θρύλο του Δισκοπότηρου, αποτελούσε αναφορά στο Ρόδο
και στη βασιλική γενιά της Μαρίας της Μαγδαληνής. *
Το παρεκκλήσι θα έκλεινε σε λίγη ώρα, κι όταν ο Λάνγκντον άνοιξε
την πόρτα, τον χτύπησε στο πρόσωπο ένα ζεστό ρεύμα αέρα, λες και το
παμπάλαιο κτίριο αναστέναζε εξαντλημένο στο τέλος μιας κουραστικής
ημέρας.
Τα τόξα της εισόδου ήταν διακοσμημένα με σκαλιστά πενταπέταλα
άνθη. Ρόδα. Η μήτρα της Μεγάλης Θεάς. Περνώντας στο εσωτερικό μαζί
με τη Σοφί, ο Ρόμπερτ έμεινε να θαυμάζει το περίφημο ιερό,
προσπαθώντας να αποτυπώσει κάθε του λεπτομέρεια.
Παρότι είχε διαβάσει περιγραφές του μαγευτικού διακόσμου του
παρεκκλησίου, το να τον βλέπει με τα ίδια του τα μάτια αποτελούσε μια
τελείως διαφορετική εμπειρία.
«Παράδεισο των μελετητών συμβόλων» είχε αποκαλέσει το
παρεκκλήσι ένας από τους συναδέλφους του. Κάθε επιφάνεια εκεί μέσα
ήταν καλυμμένη από σύμβολα: χριστιανικούς σταυρούς, ιουδαϊκά άστρα,
μασονικούς διαβήτες, σταυρούς των Ναϊτών, πυραμίδες, αστρολογικά
σύμβολα, φυτά, λαχανικά, πεντάλφες και ρόδα.
Οι Ναίτες ήταν άριστοι αρχιτέκτονες και λιθοξόοι και είχαν χτίσει
ναούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, όμως το Ρόσλιν θεωρούνταν το
Οι λέξεις Rose Line μπορούν να ερμηνευτούν και ως Line of Rose, δηλαδή «Γενιά
του Ρόδου». (Σ.χ.Μ.)
*

κορυφαίο τους δημιούργημα, καρπός αγάπης και λατρείας. Οι μαστόροι
που δούλεψαν την πέτρα δεν είχαν αφήσει εκατοστό ανεκμετάλλευτο. Το
Παρεκκλήσι του Ρόσλιν ήταν ένα ιερό αφιερωμένο σε όλες τις θρησκείες,
σε όλες τις παραδόσεις... Και, πάνω απ’ όλα, στη φύση και στη Μεγάλη
Θεά.
Εκείνο το βράδυ υπήρχε μόνο μια μικρή ομάδα τουριστών, που
άκουγαν με εξαιρετική προσήλωση ένα νεαρό άντρα ο οποίος
ολοκλήρωνε την τελευταία ξενάγηση της ημέρας.
Οι τουρίστες είχαν σχηματίσει μια μακριά ουρά, στοιχημένοι ο ένας
πίσω από τον άλλο, και ακολουθούσαν τον ξεναγό τους σε μια γνωστή
διαδρομή, ένα αόρατο μονοπάτι που ένωνε έξι αρχιτεκτονικά σημεία‐
κλειδιά μέσα στο ιερό. Ολόκληρες γενιές επισκεπτών είχαν περπατήσει
σε αυτές τις ευθείες που συνέδεαν τα σημεία, με αποτέλεσμα τα βήματα
τους να έχουν χαράξει στο δάπεδο ένα τεράστιο σύμβολο.
Το Άστρο του Δαβίδ, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Δεν είναι συμπτωση.
Γνωστό και ως «Σφραγίδα του Σολομώντα», αυτό το εξάκτινο αστέρι
ήταν κάποτε το μυστικό σύμβολο των ιερέων που μελετούσαν τα άστρα
και αργότερα υιοθετήθηκε από τους Ισραηλίτες βασιλείς, του Δαβίδ και
του Σολομώντα.
Ο ξεναγός είχε δει τον Ρόμπερτ και τη Σοφί να μπαίνουν στο
παρεκκλήσι και, παρότι σε λίγο αυτό θα έκλεινε για το κοινό, τους
χαμογέλασε ευγενικά και τους έκανε νόημα να χαζέψουν με την άνεση
τους στο χώρο.
Ο Λάνγκντον έγνεψε για να τον ευχαριστήσει και άρχισε να
προχωράει προς το εσωτερικό του ναού.
Η Σοφί όμως είχε μείνει καρφωμένη στο κατώφλι, δείχνοντας
μπερδεμένη.
«Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε ο σύντροφος της. Η κοπέλα κοιτούσε το
παρεκκλήσι με τα μάτια γουρλωμένα.
«Έχω την αίσθηση ότι... έχω ξανάρθει σε αυτό το μέρος».
Ο Λάνγκντον απόρησε.
«Μα... μου είπες ότι δεν είχες ακούσει ποτε για το Ρόσλιν».

«Ναι, δεν είχα...» Παρατήρησε το χώρο γύρω της με ένα αβέβαιο
ύφος.
«Ο παππούς μου πρέπει να με είχε φέρει εδώ όταν ήμουν μικρή. Δεν
ξέρω... Το μέρος μού είναι οικείο...»
Καθώς σάρωνε με το βλέμμα το χώρο, φαινόταν όλο και πιο
σίγουρη.
«Ναι...»
Έδειξε κάπου στο βάθος του κλίτους.
«Εκείνες τις δυο κολόνες... τις έχω ξαναδεί».
Ο Ρόμπερτ κοίταξε τους πεσσούς με τα περίτεχνα σκαλίσματα που
του έδειξε η Σοφί. Τα λευκά δαντελωτά σχέδια έμοιαζαν να εκπέμπουν
μια ρόδινη λάμψη, αντανακλώντας το τελευταίο φως της ημέρας που
έλουζε το χώρο περνώντας από το δυτικό παράθυρο. Οι δυο αυτές
κολόνες, που υψώνονταν στη θέση όπου κανονικά θα έπρεπε να
βρίσκεται η Αγία Τράπεζα, αποτελούσαν ένα παράξενο ζευγάρι. Αυτή
στα δεξιά έφερε πάνω της απλές κάθετες ραβδώσεις, ενώ στη δεξιά
υπήρχαν σκαλισμένα άνθη που ελίσσονταν γύρω της και την έζωναν
από παντού.
Η νεαρή κρυπτογράφος κατευθυνόταν ήδη προς τα εκεί.
Ο Αμερικανός την ακολούθησε βιαστικά. Πλησιάζοντας στους
πεσσούς η Σοφί άφησε μια κραυγή, κουνώντας το κεφάλι της με τρόπο
που φανέρωνε ότι δεν πίστευε στα μάτια της.
«Ναι, είμαι σίγουρη, τις έχω ξαναδεί!»
«Δεν αμφιβάλλω ότι τις έχεις ξαναδεί», είπε ο Λάνγκντον, «όμως
αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι τις είδες εδώ».
Η Σοφί στράφηκε προς το μέρος του.
«Τι εννοείς;»
«Αυτές οι δύο κολόνες έχουν αντιγραφεί άπειρες φορές. Υπάρχουν
απομιμήσεις τους σε ολόκληρο τον κόσμο».
«Απομιμήσεις του παρεκκλησίου;» ρώτησε η κοπέλα με φανερή
δυσπιστία.

«Όχι. Των πεσσών. Θυμάσαι που ανέφερα νωρίτερα ότι το ίδιο το
παρεκκλήσι είναι αντίγραφο του Ναού του Σολομώντα; Αυτές οι δύο
κολόνες είναι πιστά αντίγραφα των δύο κιόνων που υπήρχαν στο Ναό
του Σολομώντα».
Ο Λάνγκντον έδειξε αυτόν στα αριστερά.
«Αυτός λέγεται Μποάζ, ή αλλιώς Κίονας του Διδασκάλου. Ο άλλος
λέγεται Γιαχίν, ή Στήλη του Μαθητευόμενου».
Έκανε παύση.
«Όλοι οι μασονικοί ναοί στον κόσμο έχουν δύο τέτοιους κίονες».
Ο Αμερικανός καθηγητής τής είχε ήδη εξηγήσει τους ισχυρούς
ιστορικούς δεσμούς που συνέδεαν τους Ναΐτες με τις σύγχρονες
μασονικές στοές.
Οι βασικές βαθμίδες των μελών των στοών αυτών (μαθητευόμενος
ελευθεροτέκτων, εταίρος ελευθεροτέκτων και διδάσκάλος τέκτων) είχαν
τις ρίζες τους στην εποχή των Ναϊτών. Ο τελευταίος στίχος που είχε
γράψει ο παππούς της Σοφί αναφερόταν ευθέως στους δασκάλους
τέκτονες που είχαν διακοσμήσει το Ρόσλιν με τα σκαλιστά
καλλιτεχνήματα τους.
Το ποίημα αναφερόταν επίσης στην κεντρική οροφή του
παρεκκλησίου, η οποία ήταν καλυμμένη από σκαλισμένους πλανήτες και
άστρα.
«Ποτέ μου δεν έχω βρεθεί σε μασονικό ναό», είπε η Σοφί,
συνεχίζοντας να κοιτάζει τους κίονες.
«Είμαι σχεδόν βέβαιη ότι τους είδα εδώ». Στράφηκε προς την άλλη
πλευρά του παρεκκλησίου, σαν να έψαχνε κάτι άλλο που θα βοηθούσε τη
μνήμη της.
Οι τελευταίοι επισκέπτες έφευγαν και ο νεαρός ξεναγός άρχισε να
τους πλησιάζει χαμογελώντας φιλικά. Ήταν ένας γοητευτικός νεαρός
άντρας κοντά στα τριάντα, ο οποίος μιλούσε με σκοτσέζικη προφορά και
είχε κοκκινόξανθα μαλλιά.
«Πρέπει να φύγω και να κλειδώσω. Θα μπορούσα να σας βοηθήσω;
Ψάχνετε κάτι;»

Ο Λάνγκντον πολύ θα ήθελε να τον ρωτήσει μήπως ήξερε πού
βρίσκεται το Άγιο Δισκοπότηρο.
«Ο κώδικας!»
πετάχτηκε η Σοφί, συνειδητοποιώντας ξαφνικά κάτι.
«Υπάρχει ένας κώδικας κρυμμένος εδώ!»
Ο ξεναγός φάνηκε να χαίρεται με τον ενθουσιασμό της.
«Μάλιστα, κυρία μου. Πολύ σωστά».
«Βρίσκεται στην οροφή», συνέχισε εκείνη, γυρνώντας προς τον
τοίχο στο δεξί της χέρι.
«Κάπου... εκεί».
Ο ξεναγός χαμογέλασε.
«Βλέπω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεσθε το Ρόσλιν».
Ο κώδικας, σκέφτηκε ο Λάνγκντον. Είχε ξεχάσει ότι ο θρύλος
ανέφερε και κάποιον κώδικα. Ανάμεσα στα πολλά μυστήρια αυτού του
παρεκκλησίου υπήρχε και μια καμάρα από την οποία προεξείχαν
εκατοντάδες κυβοειδείς πέτρες, σχηματίζοντας μια παράξενη
πολυεπίπεδη επιφάνεια. Σε κάθε κύβο υπήρχε ένα σκαλισμένο σύμβολο,
φαινομενικά τυχαίο, και με αυτό τον τρόπο σχηματιζόταν ένας γρίφος
ασύλληπτων διαστάσεων.
Ορισμένοι πίστευαν ότι ο κώδικας αποκάλυπτε την είσοδο για την
τεράστια αίθουσα που υπήρχε κάτω από το παρεκκλήσι. Κάποιοι άλλοι
θεωρούσαν ότι ο κώδικας έλεγε την αληθινή ιστορία του Δισκοπότηρου.
Όχι ότι είχε σημασία... Οι ειδικοί προσπαθούσαν επί αιώνες να
αποκωδικοποιήσουν το νόημα του. Το Ίδρυμα Ρόσλιν πρόσφερε γενναία
αμοιβή σε όποιον θα μπορούσε να αποκαλύψει το μυστικό του κώδικα,
όμως το μυστήριο παρέμενε άλυτο.
«Ευχαρίστως να σας δείξω...»
Η Σοφί δεν άκουγε τη φωνή του ξεναγού. ο πρώτος μου κώδικας,
σκεφτόταν προχωρώντας μόνη, σαν να βρισκόταν σε έκσταση, προς την
καμάρα με τα σύμβολα. Έχοντας δώσει το ξύλινο κουτί στον Λάνγκντον,
ένιωσε προς στιγμήν να ξεχνάει τα πάντα για το Άγιο Δισκοπότηρο, για
το Κοινό της Σιών και για όλα τα μυστήρια της προηγούμενης ημέρας.

Όταν έφτασε κάτω από τη σκαλιστή οροφή και είδε τα σύμβολα
που υπήρχαν εκεί, οι παιδικές της αναμνήσεις πλημμύρισαν ξανά το
μυαλό της. Θυμήθηκε την πρώτη της επίσκεψη εδώ και, κατά περίεργο
τρόπο, αυτό τη γέμισε με μια απρόσμενη θλίψη. Ήταν ακόμα μικρό
κοριτσάκι.
Είχε περάσει περίπου ένας χρόνος από το θάνατο της οικογένειας
της. Ο παππούς της την είχε φέρει στη Σκοτία για σύντομες διακοπές.
Είχαν έρθει να δουν το Παρεκκλήσι του Ρόσλιν πριν επιστρέψουν στο
Παρίσι. Ήταν αργά και το παρεκκλήσι είχε κλείσει για το κοινό, όμως
εκείνοι βρίσκονταν μέσα.
«Μπορούμε να γυρίσουμε στο σπίτι, παππού;» τον παρακάλεσε,
νιώθοντας κουρασμένη.
«Σε λίγο, καλή μου, σε λίγο...»
Η φωνή του ήταν μελαγχολική.
«Υπάρχει κάτι τελευταίο που πρέπει να κάνω. Θέλεις να με
περιμένεις στο αυτοκίνητο;»
«Είναι πάλι κάτι προσωπικό;»
Της έγνεψε καταφατικά.
«Δε θα αργήσω. Το υπόσχομαι».
«Μπορώ να δοκιμάσω ξανά να σπάσω τον κώδικα στην αψίδα; Είχε
πλάκα!»
«Δεν ξέρω. Πρέπει να πάω για λίγο έξω. Δε θα φοβηθείς εδώ μόνη
σου;»
«Όχι, φυσικά!» είπε εκείνη. «Δεν έχει σκοτεινιάσει!»
Ο παππούς της χαμογέλασε.
«Εντάξει, λοιπόν». Την πήγε μέχρι την καμάρα που της είχε δείξει
νωρίτερα. Η Σοφί ξάπλωσε αμέσως στο πέτρινο δάπεδο και άρχισε να
παρατηρεί τα παράξενα κομμάτια του παζλ που προεξείχαν από την
καμάρα.
«Να δεις που θα σπάσω τον κώδικα πριν προλάβεις να γυρίσεις!»
«Να βιαστώ, τότε».

Έσκυψε, τη φίλησε στο μέτωπο και πήγε στην πλαϊνή πόρτα που
βρισκόταν λίγο πιο πέρα.
«Εγώ θα είμαι εδώ απέξω. Θα αφήσω την πόρτα ανοιχτή. Αν με
χρειαστείς, φώναξε με».
Βγήκε από το παρεκκλήσι και χάθηκε στο λυκόφως. Το κοριτσάκι
έμεινε ξαπλωμένο στο πάτωμα κοιτάζοντας τον κώδικα. Ένιωθε
νυσταγμένο. Ύστερα από λίγα λεπτά τα σύμβολα άρχισαν να θολώνουν
μπροστά στα μάτια του. Μετά χάθηκαν τελείως...
ʹΟταν η Σοφί ξύπνησε, είχε ξεπαγιάσει από την επαφή με το κρύο
δάπεδο.
«Παππού;»
Καμία απάντηση. Σηκώθηκε και ξεσκονίστηκε. Η πλαϊνή πόρτα
ήταν ακόμα ανοιχτή. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει για τα καλά. Βγήκε
έξω και είδε τον παππού της να κάθεται στη βεράντα ενός πέτρινου
σπιτιού ακριβώς πίσω από την εκκλησία. Μιλούσε σε κάποιον που μόλις
και μετά βίας διακρινόταν πίσω από τη σήτα της πόρτας.
«Παππού;» ξαναφώναξε.
Εκείνος γύρισε και της έκανε νόημα να περιμένει λίγο ακόμα.
Ύστερα είπε μερικά τελευταία λόγια στο άτομο που βρισκόταν μέσα στο
σπίτι και του έστειλε ένα φιλί. Όταν τελικά πήγε να τη συναντήσει, ήταν
δακρυσμένος.
«Γιατί κλαις, παππού;» Τη σήκωσε στην αγκαλιά του και την έσφιξε
δυνατά.
«Αχ Σοφί! Εσύ κι εγώ είπαμε αντίο σε πολλά αγαπημένα πρόσωπα
φέτος. Είναι δύσκολο...»
Το κοριτσάκι θυμήθηκε το δυστύχημα, τότε που είχε πει αντίο στη
μαμά και στον μπαμπά της, στη γιαγιά και στο μικρό της αδελφό.
«Έλεγες αντίο και σε κάποιον άλλο;»
«Ναι, σε μια καλή μου φίλη, που την αγαπώ πάρα πολύ», απάντησε
με φωνή που παλλόταν από συγκίνηση.
«Μια φίλη που φοβάμαι ότι δε θα ξαναδώ για πάρα πολύ καιρό».

Ο Λάνγκντον στεκόταν δίπλα στον ξεναγό ψάχνοντας στους
τοίχους του παρεκκλησίου για κάποιο σημάδι. Είχε αρχίσει να φοβάται
ότι θα κατέληγαν σε νέο αδιέξοδο.
Η Σοφί είχε απομακρυνθεί για να μελετήσει τον κώδικα,
αφήνοντας τον να κρατάει το κουτί από ροδόξυλο, το οποίο περιείχε ένα
χάρτη που τώρα έμοιαζε να μην τους βοηθάει καθόλου.
Παρότι το ποίημα του Σονιέρ ανέφερε ξεκάθαρα το Ρόσλιν, δεν είχε
την παραμικρή ιδέα τι έπρεπε να κάνουν τώρα που είχαν φτάσει εκεί. Το
τετράστιχο αναφερόταν σε μια λεπίδα και ένα κύπελλο που στέκονταν
φρουροί στις πύλες του Δισκοπότηρου, όμως εκείνος δεν τα έβλεπε
πουθενά.
The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits.
The blade and chalice guarding o'er Her gates.
Για μία ακόμα φορά είχε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποια πτυχή
αυτού του μυστηρίου που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.
«Συγνώμη αν γίνομαι αδιάκριτος», είπε ο ξεναγός βλέποντας το
ξύλινο κουτί στα χέρια του Αμερικανού,
«αυτό το κουτί... Θα μπορούσα να ρωτήσω πού το βρήκατε;»
Ο Ρόμπερτ χαμογέλασε κουρασμένα.
«Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία...» Ο νεαρός άντρας
δίστασε λίγο, καρφώνοντας και πάλι το βλέμμα στο κουτί.
«Είναι πολύ περίεργο, όμως η γιαγιά μου έχει ένα κουτί ακριβώς
σαν αυτό που κρατάτε. Το χρησιμοποιεί ως κοσμηματοθήκη. Το
λουστραρισμένο ροδόξυλο είναι ολόιδιο, το σκαλισμένο ρόδο επίσης,
ακόμα και οι μεντεσέδες φαίνονται ίδιοι».
Ο Λάνγκντον ήταν σίγουρος ότι ο νεαρός έκανε λάθος. Αυτό το
κουτί είχε φτιαχτεί ειδικά για το Κοινό της Σιών, για να χρησιμέψει ως
θήκη του σφηνόλιθου. Δεν μπορούσε να υπάρχει δεύτερο...
«Ίσως τα δυο κουτιά να μοιάζουν, όμως...»
Ένας δυνατός ήχος τράβηξε την προσοχή των δυο αντρών. Η
πλαϊνή πόρτα της εκκλησίας είχε ανοίξει.

Η Σοφί βγήκε χωρίς να πει λέξη και άρχισε να κατηφορίζει την
πλαγιά, κατευθυνόμενη προς ένα πέτρινο σπίτι που βρισκόταν λίγο πιο
πέρα.
Ο Ρόμπερτ έμεινε να την κοιτάζει χωρίς να καταλαβαίνει. Πού
πηγαίνει; Από την ώρα που είχαν μπει στο παρεκκλήσι φερόταν
παράξενα. Στράφηκε στον ξεναγό.
«Ξέρετε τι είναι αυτό το οίκημα;»
Ο νεαρός έγνεψε καταφατικά, απορημένος και εκείνος που η Σοφί
κατευθυνόταν προς τα εκεί.
«Είναι το σπίτι του ιερέα του παρεκκλησίου. Εκεί ζει η επίτροπος
του παρεκκλησίου και πρόεδρος του Ιδρύματος Ρόσλιν. Η γιαγιά μου».
«Η γιαγιά σας είναι η πρόεδρος του Ιδρύματος Ρόσλιν;»
Ο νεαρός άντρας έγνεψε καταφατικά.
«Ζω μαζί της και βοηθάω στη συντήρηση της εκκλησίας. Επίσης,
ξεναγώ τους επισκέπτες».
Ανασήκωσε τους ωμους του.
«Εδώ έζησα όλη μου τη ζωή. Σε αυτό το σπίτι με μεγάλωσε η γιαγιά
μου».
Ανήσυχος για τη Σοφί, ο Λάνγκντον διέσχισε το παρεκκλήσι και
πήγε στην πόρτα για να τη φωνάξει. Στα μισά όμως σταμάτησε απότομα.
Μόλις εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησε κάτι που του είχε πει ο νεαρός.
Με μεγάλωσε η γιαγιά μου.
Κοίταξε τη Σοφί, που συνέχιζε να απομακρύνεται, και υστέρα
χαμήλωσε τα μάτια του στο ξύλινο κουτί που κρατούσε. Αδύνατον!
Με εξαιρετικά αργές κινήσεις, στράφηκε και πάλι προς τον νεαρό.
«Είπατε ότι η γιαγιά σας έχει ένα κουτί σαν κι αυτό;»
«Σχεδόν πανομοιότυπο».
«Πού το βρήκε;»
«Ο παππούς μου της το έφτιαξε. Πέθανε όταν ήμουν μωρό, όμως η
γιαγιά μου ακόμα μιλάει για αυτόν. Λέει ότι ήταν καταπληκτικός
τεχνίτης. Έφτιαχνε ένα σωρό πράγματα...»

Το μυαλό του Λάνγκντον άρχισε να συνδυάζει μια απίστευτη σειρά
από συμπτώσεις.
«Είπατε ότι σας μεγάλωσε η γιαγιά σας... Θα σας πείραζε να
ρωτήσω τι συνέβη στους γονείς σας;»
Ο νεαρός φάνηκε να εκπλήσσεται με την ερώτηση.
«Πέθαναν όταν ήμουν μικρός». Δίστασε πριν συνεχίσει.
«Την ίδια ημέρα με τον παππού μου».
Η καρδιά του Ρόμπερτ χτυπούσε δυνατά.
«Σε τροχαίο δυστύχημα;» Ο ξεναγός είχε μείνει εμβρόντητος.
Τα λαδοπράσινα μάτια του τον κοιτούσαν σαστισμένα
«Ναι. Σε τροχαίο. Ολόκληρη η οικογένεια μου σκοτώθηκε εκείνη
την ημέρα. Έχασα τον παππού μου, τους γονείς μου και...»
Χαμήλωσε το κεφάλι του.
«Και την αδελφή σας», συμπλήρωσε ο Λάνγκντον.
Το πέτρινο σπίτι στην πλαγιά του λόφου ήταν ακριβώς όπως το
θυμόταν η Σοφί. Η νύχτα άρχιζε να πέφτει και το οίκημα απέπνεε μια
θερμή, φιλόξενη αύρα.
Η πόρτα ήταν ανοιχτή και άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού
ξεχυνόταν μέσα από τη σήτα. Ένα χρυσαφένιο φως έφεγγε στα
παράθυρα. Όταν η κοπέλα έφτασε αρκετά κοντά, άκουσε κάποιον να
κλαίει με πνιχτά αναφιλητά. Πίσω από τη σήτα είδε μια ηλικιωμένη
γυναίκα στο διάδρομο. Είχε την πλάτη της γυρισμένη στην πόρτα, όμως η
Σοφί μπορούσε να δει το σώμα της να τραντάζεται από τους λυγμούς.
Η γυναίκα είχε υπέροχα μακριά ασημένια μαλλιά, που κάτι της
θύμιζαν. Η νεαρή πράκτορας ένιωθε κάτι να την τραβάει στο σπίτι...
Ανέβηκε τα σκαλιά που οδηγούσαν στη βεράντα. Η γυναίκα κρατούσε
σφιχτά μια καδραρισμένη φωτογραφία ενός άντρα και χάιδευε με τις
άκρες των δαχτύλων της το πρόσωπο του. Ήταν ένα πρόσωπο που η Σοφί
γνώριζε πολύ καλά. Παππού.
Η γυναίκα προφανώς είχε μάθει τη θλιβερή είδηση του θανάτου
του το προηγούμενο βράδυ. Μια σανίδα έτριξε όταν πάτησε η κοπέλα στη
βεράντα, και η γυναίκα γύρισε αργά προς το μέρος της. Τα θλιμμένα

μάτια της συνάντησαν τα μάτια της νεαρής. Η Σοφί ήθελε να το βάλει
στα πόδια, όμως κάτι την κρατούσε καρφωμένη στη θέση της.
Το βλέμμα της γυναίκας με τα ασημένια μαλλιά δεν έφυγε στιγμή
από πάνω της καθώς ακουμπούσε κάτω τη φωτογραφία και πλησίαζε
στη σήτα της πόρτας. Οι δυο τους κοιτάχτηκαν μέσα από το πυκνό
πλέγμα για αρκετή ώρα, που στην κοπέλα φάνηκε σαν μια αιωνιότητα.
Ύστερα, σαν ένα κύμα που σιγά σιγά φουσκώνει και ξεσπάει, η όψη της
γυναίκας μεταμορφώθηκε και την αβεβαιότητα αντικατέστησε η απορία,
ύστερα η ελπίδα και τελικά μια ανείπωτη χαρά.
Άνοιξε διάπλατα την πόρτα και βγήκε έξω με τα απαλά της χέρια
απλωμένα, για να κρατήσει τρυφερά το εμβρόντητο πρόσωπο της Σοφί
μέσα στις παλάμες της.
«Κοριτσάκι μου... πώς μεγάλωσες!»
Παρότι η νεαρή πράκτορας δεν την αναγνώρισε, ήξερε ποια ήταν
αυτή η γυναίκα. Προσπάθησε να μιλήσει, όμως δεν μπορούσε καν να
ανασάνει.
«Σοφί», είπε η γυναίκα ανάμεσα από τους λυγμούς της, φιλώντας
τη στο μέτωπο. Οι λέξεις που κατάφερε να ψελλίσει εκείνη ακούστηκαν
σαν πνιγμένος ψίθυρος.
«Μα... ο παππούς είπε ότι είχατε...»
«Το ξέρω...» Η γυναίκα ακούμπησε στοργικά τα χέρια της στους
ώμους της και την κοίταξε στα μάτια.
«Ο παππούς σου κι εγώ αναγκαστήκαμε να πούμε πολλά ψέματα...
Κάναμε αυτό που πιστεύαμε ότι ήταν το σωστό. Λυπάμαι πολύ! Το
κάναμε για να είσαι ασφαλής, πριγκίπισσα».
Στο άκουσμα της τελευταίας λέξης η κοπέλα αμέσως θυμήθηκε τον
παππού της, που τόσα χρόνια την αποκαλούσε «πριγκίπισσα». Της
φάνηκε πώς άκουσε τη φωνή του να χτυπάει στους πανάρχαιους τοίχους
του παρεκκλησίου, να ταξιδεύει μέσα από τη γη και να αντηχεί στη
μυστηριώδη αίθουσα που βρισκόταν από κάτω τους.
Η γυναίκα αγκάλιασε με λαχτάρα τη Σοφί, με το πρόσωπο
αυλακωμένο από τα δάκρυα.

«Ο παππούς σου ήθελε τόσο πολύ να σου πει τα πάντα... Όμως τα
πράγματα μεταξύ σας είχαν δυσκολέψει. Προσπάθησε τόσο πολύ... Είναι
πολλά που πρέπει να σου εξηγήσω. Πάρα πολλά».
Φίλησε ξανά την εγγονή της στο μέτωπο και ύστερα ψιθύρισε στο
αφτί της.
«Τέρμα τα μυστικά, πριγκίπισσα. Ήρθε η ώρα να μάθεις την
αλήθεια για την οικογένεια μας».
Η Σοφί και η γιαγιά της κάθονταν αγκαλιασμένες στα σκαλιά της
βεράντας, κλαίγοντας από χαρά, όταν ο νεαρός ξεναγός κατέφτασε
τρέχοντας στο σπίτι. Τα μάτια του έλαμπαν, γεμάτα ελπίδα και
δυσπιστία.
«Σοφί;» Με μάτια δακρυσμένα, η κοπέλα έγνεψε καταφατικά και
σηκώθηκε. Το πρόσωπο του νεαρού άντρα της ήταν άγνωστο, όμως
καθώς αγκαλιάζονταν σχεδόν μπορούσε να νιώσει το αίμα του να
σφυροκοπάει μέσα στις φλέβες του, το ίδιο αίμα που τώρα ήξερε ότι
κυλούσε και στο δικό της σώμα.
Όταν ο Λάνγκντον πήγε να τους συναντήσει, η Σοφί δεν μπορούσε
να πιστέψει ότι μόλις το προηγούμενο βράδυ ένιωθε τόσο μόνη στον
κόσμο. Τώρα, κατά έναν περίεργο τρόπο, σε αυτό τον ξένο τόπο, ανάμεσα
σε τρεις ανθρώπους που γνώριζε ελάχιστα, αισθανόταν επιτέλους ότι
είχε γυρίσει στο σπίτι της.
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Η ΝΥΧΤΑ ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΡΟΣΛΙΝ.
Ο Ρόμπερτ Λάνγκντον στεκόταν μόνος στη βεράντα του πέτρινου
σπιτιού, απολαμβάνοντας τον ήχο του γέλιου και της χαράς που έφτανε
στα αφτιά του μέσα από τη σήτα της πόρτας. Η κούπα του δυνατού
βραζιλιάνικου καφέ που κρατούσε στο χέρι τον βοήθησε κάπως να
κρατηθεί στα πόδια του, όμως καταλάβαινε ότι σύντομα θα κατέρρεε
από την κούραση, που ολοένα μεγάλωνε, βαραίνοντας κάθε μόριο του
σώματος του.

«Δεν κατάλαβα πότε βγήκατε στη βεράντα», είπε μια φωνή από
πίσω του.
Γύρισε προς το μέρος της. Η γιαγιά της Σοφί στεκόταν στην πόρτα,
με τα ασημένια μαλλιά της να θαμποφέγγουν μέσα στη νύχτα. Το όνομα
της ‐τα τελευταία είκοσι οχτώ χρόνια τουλάχιστον ήταν Μαρί Σοβέλ.
Ο Ρόμπερτ χαμογέλασε κουρασμένα.
«Σκέφτηκα να αφήσω την οικογένεια σας να τα πει λίγο με την
ησυχία της».
Από το παράθυρο έβλεπε τη Σοφί να μιλάει με τον αδελφό της.
Η Μαρί πλησίασε και στάθηκε δίπλα του.
«Κύριε Λάνγκντον, όταν πληροφορήθηκα το φόνο του Ζακ,
τρομοκρατήθηκα... Φοβόμουν για την ασφάλεια της Σοφί. Όταν την είδα
να στέκεται στο κατώφλι της πόρτας μου, ένιωσα τη μεγαλύτερη
ανακούφιση στη ζωή μου. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω».
Ο Αμερικανός δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Παρότι είχε προτείνει
από την αρχή να αφήσει τη Σοφί και τη γιαγιά της να μιλήσουν μόνες
τους, η Μαρί του είχε ζητήσει να μείνει και να ακούσει.
«Είναι φανερό ότι ο σύζυγος μου σας εμπιστευόταν, κύριε
Λάνγκντον, όπως σας εμπιστεύομαι κι εγώ», του είπε χαρακτηριστικά. Κι
έτσι εκείνος είχε μείνει μαζί τους, δίπλα στη Σοφί, και άκουσε άφωνος
όλη την ιστορία των γονιών της όπως τη διηγήθηκε η γιαγιά της.
Δεν πίστευε στα αφτιά του όταν έμαθε ότι και οι δυο κατάγονταν
από μεροβίγγειες οικογένειες, πράγμα που σήμαινε ότι ήταν απευθείας
απόγονοι της Μαρίας της Μαγδαληνής και του Ιησού Χριστού.
Οι γονείς της Σοφί, όπως και οι προγονοί τους, για λόγους
ασφαλείας είχαν αλλάξει τα οικογενειακά τους ονόματα και δε λέγονταν
πλέον Πλαντάρ και Σεν‐Κλερ. Τα παιδιά τους ήταν άμεσοι απόγονοι της
βασιλικής γενιάς, και για το λόγο αυτό βρίσκονταν κάτω από τη διαρκή
προστασία του Κοινού της Σιών.
Όταν οι γονείς της Σοφί σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, τα
αίτια του οποίου στάθηκε αδύνατον να εξακριβωθούν, η αδελφότητα
φοβήθηκε ότι η πραγματική ταυτότητα της βασιλικής γενιάς είχε
διαρρεύσει.

«Ο παππούς σου κι εγώ», εξήγησε η Μαρί με φωνή ραγισμένη από
τον πόνο, «αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια οδυνηρή απόφαση αμέσως
μόλις μας τηλεφώνησαν. Το αυτοκίνητο των γονιών σου είχε βρεθεί στο
ποτάμι».
Σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια της.
«Κανονικά, όλη η οικογένεια ‐και εσείς, τα δυο εγγόνια θα
ταξιδεύαμε με εκείνο το αυτοκίνητο το βράδυ που συνέβη το κακό.
Ευτυχώς, αλλάξαμε τα σχέδια μας την τελευταία στιγμή, κι έτσι οι γονείς
σου ταξίδευαν μόνοι. ʹΟταν μάθαμε για το δυστύχημα, ο Ζακ κι εγώ δεν
μπορούσαμε να ξέρουμε τι είχε συμβεί πραγματικά, αν ο θάνατος τους
οφειλόταν πραγματικά σε δυστύχημα».
Κοίταξε την εγγονή της.
«Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι έπρεπε να προστατέψουμε τα
εγγόνια μας, και κάναμε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν το καλύτερο. Ο Ζακ
ανέφερε στην αστυνομία ότι στο αυτοκίνητο, εκτός από τους γονείς σου,
βρισκόμασταν εγώ και ο αδελφός σου, άρα τα πτώματα μας μάλλον
είχαν παρασυρθεί από το ρεύμα του ποταμού. Στη συνέχεια το Κοινό της
Σιών φυγάδευσε εμένα και τον αδελφό σου. Ο Ζακ, καθώς ήταν σημαίνον
πρόσωπο, δεν είχε την πολυτέλεια να εξαφανιστεί. Όσο για τα παιδιά, το
λογικότερο ήταν εσύ, Σοφί, μιας και ήσουν η μεγαλύτερη, να μείνεις στο
Παρίσι, όπου ο Ζακ θα σε μεγάλωνε και θα φρόντιζε για τη μόρφωση
σου. Έτσι, θα βρισκόσουν πιο κοντά στον πυρήνα του Κοινού της Σιών
και θα ήταν ευκολότερο να προστατευτείς».
Η φωνή της έγινε ένας ψίθυρος.
«Όταν αποφασίσαμε να χωρίσουμε την οικογένεια, πήραμε τη
δυσκολότερη απόφαση της ζωής μας. Ο Ζακ κι εγώ συναντιόμασταν
πολύ σπάνια, ποτέ μαζί σας και πάντοτε στα πιο μυστικά μέρη, υπό την
προστασία της αδελφότητας. Υπάρχουν κάποιες τελετές στις οποίες αυτή
παραμένει πάντοτε πιστή».
Ο Λάνγκντον καταλάβαινε ότι η ιστορία είχε κι άλλες προεκτάσεις,
όμως αυτές οι λεπτομέρειες δεν ήταν για εκείνον. Έτσι, αποφάσισε να
βγει στη βεράντα. Τώρα, κοιτάζοντας το Παρεκκλήσι του Ρόσλιν, ένιωθε
να στοιχειώνει το μυαλό του το άλυτο μυστήριο που έκρυβε αυτό το
μέρος.

Το Δισκοπότηρο βρίσκεται πραγματικά εδώ; Κι αν ναι, πού είναι η
λεπίδα και το κύπελλο που ανέφερε στο ποίημα του ο Σονιέρ;
«Δώστε το σʹ εμένα», είπε η Μαρί γνέφοντας προς το χέρι του
Αμερικανού.
«Α, ναι... Ευχαριστώ».
Της έδωσε την άδεια κούπα. Εκείνη τον κοίταξε επίμονα.
«Εννοούσα το άλλο σας χέρι, κύριε Λάνγκντον».
Ο Ρόμπερτ συνειδητοποίησε ότι κρατούσε τον πάπυρο του Ζακ
Σονιέρ. Τον είχε βγάλει από το κρυπτόλεξο, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά
θα έβλεπε αυτό που του διέφευγε νωρίτερα.
«Φυσικά! Συγνώμη...» Η Μαρί του χαμογέλασε και πήρε τον
πάπυρο.
«Γνωρίζω έναν άντρα στο Παρίσι που θα νιώσει μεγάλη
ανακούφιση στη θέα του ξύλινου κουτιού. Ο Αντρέ Βερνέ ήταν στενός
φίλος του Ζακ και ο σύζυγος μου τον εμπιστευόταν απόλυτα. Ο Αντρέ θα
έκανε τα πάντα για να τιμήσει την εμπιστοσύνη που του είχε δείξει ο Ζακ
αναθέτοντας του τη φύλαξη αυτού του κουτιού».
Σίγουρα δε θα δίσταζε να με πυροβολήσει, σκέφτηκε ο Λάνγκντον,
αποφασίζοντας να μην αναφέρει ότι πιθανότατα είχε σπάσει τη μύτη του
δύσμοιρου άντρα. Φέρνοντας στο μυαλό του το Παρίσι, θυμήθηκε ότι με
το φόνο του Σονιέρ και των τριών άλλων αξιωματούχων η αδελφότητα
είχε μείνει ακέφαλη.
«Τι θα γίνει τώρα με το Κοινό της Σιών;»
«Τα γρανάζια έχουν ήδη τεθεί σε κίνηση, κύριε Λάνγκντον. Η
αδελφότητα επιβίωσε αιώνες, θα αντέξει και αυτό το χτύπημα...
Υπάρχουν πάντοτε άτομα έτοιμα να αναλάβουν και να συνεχίσουν».
Ολόκληρο το βράδυ ο Ρόμπερτ είχε την υποψία ότι η γιαγιά της
Σοφί είχε ιδιαίτερη συμμετοχή στη δράση του Κοινού της Σιών. Εξάλλου
η αδελφότητα είχε ανέκαθεν γυναίκες μέλη. Τέσσερις Μεγάλοι
Μάγιστροι στο παρελθόν ήταν γυναίκες. Οι senechaux, οι αξιωματούχοι
που ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του υπέρτατου μυστικού,
παραδοσιακά ήταν άντρες, όμως οι γυναίκες έχαιραν πάντα ιδιαίτερα
μεγάλης εκτίμησης και μπορούσαν να καταλάβουν τα ανώτατα

αξιώματα προερχόμενες ουσιαστικά από οποιαδήποτε βαθμίδα της
οργάνωσης.
Ο Λάνγκντον σκέφτηκε τον Λι Τίμπινγκ και το Αβαείο του
Γουέστμινστερ. Του φαινόταν σαν να τα είχε ζήσει όλα αυτά σε κάποια
άλλη ζωή.
«Είχε προσπαθήσει η εκκλησία να πείσει το σύζυγο σας να μην
αποκαλύψει τα έγγραφα με την έλευση του Τέλους των Ημερών;»
«Φυσικά όχι! Το Τέλος των Ημερών είναι ένας θρύλος τον οποίο
κατασκεύασαν παρανοϊκά μυαλά. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στη
διδασκαλία του Κοινού της Σιών που να παραπέμπει σε κάποια
συγκεκριμένη ημερομηνία για την αποκάλυψη των εγγράφων. Για την
ακρίβεια, η αδελφότητα πάντοτε πίστευε ότι το Δισκοπότηρο δε θα
έπρεπε να αποκαλυφθεί ποτέ».
«Ποτέ;»
Ο Ρόμπερτ είχε μείνει έκπληκτος.
«Το μυστήριο και το δέος είναι αυτά που τρέφουν την ψυχή μας, όχι
αυτό καθαυτό το Δισκοπότηρο. Η ομορφιά του Γκράαλ βρίσκεται στην
αιθέρια φύση του».
Η Μαρί Σοβέλ κοίταξε με τη σειρά της το παρεκκλήσι.
«Για ορισμένους το Δισκοπότηρο είναι ένα κύπελλο που χαρίζει την
αιώνια ζωή. Για κάποιους άλλους είναι η αναζήτηση των χαμένων
εγγράφων και της ιστορίας που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ. Όμως για τους
περισσότερους υποψιάζομαι ότι το Άγιο Δισκοπότηρο είναι απλώς ένας
θρύλος, ένας υπέροχος, ανεκτίμητος θησαυρός που με κάποιον τρόπο,
ακόμα και στο χάος της σύγχρονης εποχής, συνεχίζει να μας εμπνέει».
«Όμως, αν τα έγγραφα του Γκράαλ παραμείνουν κρυμμένα, η
ιστορία της Μαρίας της Μαγδαληνής θα χαθεί για πάντα», είπε ο
Αμερικανός καθηγητής.
«Πιστεύετε πραγματικά ότι θα χαθεί; Κοιτάξτε γύρω σας... Η
ιστορία της βρίσκεται σε πίνακες, σε μουσικά έργα, σε βιβλία... Και αυτά
όλο και αυξάνονται καθώς περνάει ο καιρός. Η πλάστιγγα αρχίζει να
γέρνει προς την άλλη μεριά. Σταδιακά συνειδητοποιούμε τους κινδύνους
της ιστορίας μας... και της καταστροφικής πορείας που έχουμε επιλέξει.
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Έκανε παύση.
«Είπατε ότι γράφετε ένα βιβλίο με θέμα τα σύμβολα του ιερού
θηλυκού, σωστά;»
«Σωστά».
Χαμογέλασε.
«Ολοκληρώστε το, κύριε Λάνγκντον. Τραγουδήστε το τραγούδι της.
Ο κόσμος χρειάζεται σύγχρονους τροβαδούρους».
Ο Ρόμπερτ έμεινε σιωπηλός, νιώθοντας το βάρος της ευθύνης που
του ανέθετε. Πέρα από τα λιβάδια μια νέα σελήνη ανέτειλε πάνω από τις
κορυφές των δέντρων. Στρέφοντας το βλέμμα του στο παρεκκλήσι, δεν
μπορούσε να μη νιώσει μια αγορίστικη λαχτάρα να μάθει το μυστικό του.
Μη ρωτήσεις, επανέφερε στην τάξη τον εαυτό του. Δεν είναι αυτή η
κατάλληλη στιγμή. Έριξε μια ματιά στον πάπυρο που κρατούσε η Μαρί
στο χέρι της και ύστερα έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο Ρόσλιν.
«Κάντε την ερώτηση σας, κύριε
διασκεδάζοντας με την αμηχανία του.

Λάνγκντον»,

είπε

εκείνη,

«Έχετε κερδίσει το δικαίωμα».
Ο Ρόμπερτ ένιωσε να κοκκινίζει ολόκληρος.
«Θέλετε να μάθετε αν το Δισκοπότηρο βρίσκεται εδώ, στο
παρεκκλήσι».
«Μπορείτε να μου το πείτε;»
Άφησε έναν αναστεναγμό, προσποιούμενη την απελπισμένη
γυναίκα.
«Γιατί εσείς οι άντρες δεν μπορείτε απλως να αφήσετε το
Δισκοπότηρο ήσυχο;»
Γέλασε. Προφανώς όλα αυτά της φαίνονταν αστεία.
«Γιατί πιστεύετε ότι βρίσκεται εδώ;» Ο Αμερικανός έγνεψε προς τον
πάπυρο που κρατούσε στο χέρι της.

«Το ποίημα του συζύγου σας παραπέμπει ξεκάθαρα σε αυτό εδώ το
μέρος, μόνο που αναφέρει και μια λεπίδα και ένα κύπελλο που στέκονται
φρουροί στο Δισκοπότηρο. Δεν είδα κανένα τέτοιο σύμβολο όταν ήμουν
στο παρεκκλήσι».
«Μια λεπίδα και ένα κύπελλο;» ρώτησε η Μαρί.
«Και με τι μοιάζουν αυτά;»
Ο Λάνγκντον κατάλαβε ότι τον πείραζε, αλλά δέχτηκε να παίξει το
παιχνίδι της.
Της περιέγραψε τα σύμβολα.
Η Μαρί πήρε μια έκφραση σαν κάτι να της έλεγαν.
«Α ναι, φυσικά! Η λεπίδα συμβολίζει το αρσενικό. Αν δεν κάνω
λάθος, το σύμβολο είναι κάπως έτσι, σωστά;»
Με το δείκτη της χάραξε ένα σχήμα στην παλάμη της. Δ
«Ναι», είπε ο Λάνγκντον.
Η Μαρί είχε σχεδιάσει το «κλειστό» σύμβολο της λεπίδας, που δεν
ήταν τόσο συνηθισμένο, αν και ο ίδιος είχε δει και τις δύο εκδοχές.
«Και το αντίστροφο», συνέχισε η γιαγιά της Σοφί, φτιάχνοντας ένα
άλλο σχήμα στην παλάμη της, «είναι το κύπελλο, που συμβολίζει το
θηλυκό». V
«Σωστά», είπε ο Αμερικανός μελετητής συμβόλων.
«Και λέτε ότι ανάμεσα στα εκατοντάδες σύμβολα που έχουμε εδώ
στο παρεκκλήσι αυτά τα δύο σχήματα δεν εμφανίζονται πουθενά;»
«Εγώ, πάντως, δεν τα είδα».
«Αν σας τα δείξω εγώ, θα μπορέσετε να κοιμηθείτε λίγο;»
Πριν εκείνος προλάβει να απαντήσει, η Μαρί Σοβέλ είχε κατέβει
από τη βεράντα και κατευθυνόταν ήδη προς το παρεκκλήσι. Ο Ρόμπερτ
έτρεξε ξοπίσω της. Μπαίνοντας στο πανάρχαιο κτίριο, η γυναίκα άναψε
τα φώτα και έδειξε κάτι στο κέντρο του δαπέδου.
«Ορίστε, κύριε Λάνγκντον. Η λεπίδα και το κύπελλο...»
Εκείνος κοίταξε το φθαρμένο πέτρινο δάπεδο. Τίποτα απολύτως...

«Δε βλέπω...» Η Μαρί αναστέναξε και άρχισε να βαδίζει πάνω στο
περίφημο μονοπάτι που είχε δημιουργηθεί στο δάπεδο από τα βήματα
των αμέτρητων ανθρώπων που το είχαν περπατήσει, το ίδιο μονοπάτι το
οποίο ακολουθούσαν οι επισκέπτες που είχε δει νωρίτερα το απόγευμα ο
Λάνγκντον.
Τα μάτια του άρχισαν να διακρίνουν το γιγαντιαίο σύμβολο, όμως
ακόμα δεν καταλάβαινε.
«Μα... αυτό είναι το άστρο του Δα...»
Άφησε τη φράση του στη μέση, μένοντας άφωνος από την έκπληξη
όταν συνειδητοποίησε τι έβλεπε.
Η λεπίδα και το κύπελλο. Συγχωνευμένα. Το άστρο του Δαβίδ... Η
τέλεια ένωση του αρσενικού και του θηλυκού... Η Σφραγίδα του
Σολομώντα... Το σύμβολο πάνω από τα Άδυτα των Αδυτων, εκεί όπου οι
άνθρωποι πίστευαν ότι κατοικούσαν ο Γιαχβέ και η Σεκινά, η αρσενική
και η θηλυκή θεότητα.
Ο Λάνγκντον χρειάστηκε λίγη ώρα για να ξαναβρεί τα λόγια του.
«Ώστε ο στίχος οδηγεί πράγματι στο Ρόσλιν. Με τρόπο απόλυτο.
Τέλειο».
Η Μαρί χαμογέλασε.
«Προφανώς».
ʹΟταν συνειδητοποίησε τι σήμαινε αυτό, ανατρίχιασε.
«Συνεπώς το Άγιο Δισκοπότηρο βρίσκεται στην αίθουσα από κάτω
μας;»
Εκείνη γέλασε.
«Μόνο το πνεύμα της. Ένα από τα βασικότερα καθήκοντα που
ανέλαβε το Κοινό της Σιών ήταν να επιστρέψουν τα λείψανα της μια
μέρα στη νέα πατρίδα της Μαρίας της Μαγδαληνής, τη Γαλλία, όπου θα
μπορούσε να αναπαυτεί για πάντα. Επί αιώνες μεταφερόταν από τη μια
κρυψώνα στην άλλη για να παραμείνει ασφαλής. Καθόλου αξιοπρεπές...
Το καθήκον που ανέλαβε ο Ζακ όταν έγινε Μέγας Μάγιστρος ήταν
να αποκαταστήσει την τιμή της φέρνοντας τη και πάλι στη Γαλλία και

χτίζοντας της ένα χώρο όπου θα μπορούσε να αναπαυτεί, ένα χώρο
αντάξιο μιας βασίλισσας».
«Και τα κατάφερε;» Η έκφραση του προσώπου της άλλαξε, έγινε
σοβαρή.
«Κύριε Λάνγκντον, δεδομένων των όσων κάνατε για μένα απόψε,
ως επίτροπος του Ιδρύματος Ρόσλιν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το
Δισκοπότηρο δε βρίσκεται πια εδώ».
Ο Ρόμπερτ αποφάσισε να επιμείνει.
«Μα ο σφηνόλιθος υποτίθεται ότι αποκαλύπτει το μέρος όπου
βρίσκεται τώρα το Δισκοπότηρο. Γιατί αναφέρει το Ρόσλιν;»
«Ίσως να μην καταλάβατε σωστά το νόημα του. Θυμηθείτε, το
Δισκοπότηρο μπορεί εύκολα να μας ξεγελάσει. Όπως μπορούσε και ο
μακαρίτης ο σύζυγος μου».
«Πόσο πιο ξεκάθαρο θα μπορούσε να είναι το νόημα του
ποιήματος;» ρώτησε.
«Στεκόμαστε πάνω από μια υπόγεια αίθουσα στην πύλη της οποίας
είναι χαραγμένο ένα γιγαντιαίο σύμβολο που απεικονίζει την ένωση της
λεπίδας και του κυπέλλου, κάτω από έναν έναστρο ουρανό,
περιτριγυρισμένοι από έργα Μεγάλων Δασκάλων. Τα πάντα ταιριάζουν
με το ποίημα...»
«Πολύ καλά, ας διαβάσω κι εγώ αυτούς τους μυστηριώδεις
στίχους...»
Ξετύλιξε τον πάπυρο και διάβασε το ποίημα δυνατά και αργά.
The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits.
The blade and chalice guarding o'er Her gates.
Adorned in masters' loving art, She lies.
She rests at last beneath the starry skies. *

*

Η μετάφραση του ποιήματος θα μπορούσε να είναι η εξής: Το Άγιο Δισκοπότηρο κάτω απ το
αρχαίο Ρόσλιν καρτερεί. Η λεπίδα και το κύπελλο στις πύλες στέκονται φρουροί. Από έργα τέχνης που
Μεγάλοι Δάσκαλοι αγάπησαν κυκλωμένη. Κάτω απ' τον έναστρο ουρανό κείται επιτέλους αναπαυμένη.
(Σ.τ.Μ.)

ʹΟταν τελείωσε έμεινε ακίνητη για αρκετή ώρα, μέχρι που ένα
χαμόγελο όλο νόημα άρχισε να διαγράφεται στα χείλη της.
«Αχ Ζακ!»
Ο Ρόμπερτ την κοίταξε γεμάτος προσδοκία.
«Καταλάβατε τι εννοεί;»
«Όπως διαπιστώσατε και ο ίδιος με το δάπεδο του παρεκκλησίου,
κύριε Λάνγκντον, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να δούμε το
ίδιο πράγμα».
Ο Αμερικανός καθηγητής προσπαθούσε να καταλάβει. Οτιδήποτε
είχε σχέση με τον Ζακ Σονιέρ έμοιαζε να έχει διπλή σημασία, όμως αυτή
τη φορά εκείνος δεν μπορούσε να διαβάσει ανάμεσα από τις λέξεις.
Η Μαρί χασμουρήθηκε, κουρασμένη.
«Κύριε Λάνγκντον, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Επισήμως δεν
πληροφορήθηκα ποτέ την τωρινή τοποθεσία του Δισκοπότηρου. Από την
άλλη, βέβαια, ήμουν παντρεμένη με έναν άντρα που είχε τεράστια
επιρροή... Και η γυναικεία μου διαίσθηση είναι ισχυρή».
Ο Ρόμπερτ κάτι πήγε να πει, όμως εκείνη τον πρόλαβε.
«Λυπάμαι που ύστερα από τόσες προσπάθειες που καταβάλατε θα
φύγετε από δω χωρίς να έχετε κάποια ουσιαστική απάντηση. Κι όμως,
κάτι μου λέει ότι τελικά θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Μια μέρα θα βρείτε
την απάντηση».
Χαμογέλασε.
«Κι όταν τη βρείτε, είμαι απόλυτα βέβαιη ότι εσείς, περισσότερο
από κάθε άλλον, είστε ικανός να κρατήσετε το μυστικό».
Άκουσαν ήχο βημάτων που πλησίαζαν στο κατώφλι.
«Πού χαθήκατε εσείς οι δύο;» ρώτησε η Σοφί μπαίνοντας στο
παρεκκλήσι.
«Μόλις έφευγα», απάντησε η γιαγιά της, προχωρώντας για να
συναντήσει την εγγονή της στην πόρτα.
«Καληνύχτα, πριγκίπισσα». Φίλησε τη νεαρή στο μέτωπο.
«Μην κρατήσεις τον κύριο Λάνγκντον ξύπνιο για πολύ».

Ο Ρόμπερτ και η Σοφί παρακολούθησαν τη γιαγιά της να
επιστρέφει στο πέτρινο σπίτι. Όταν εκείνη γύρισε και τον κοίταξε, στα
μάτια της καθρεφτίζονταν άπειρα συναισθήματα.
«Δεν ήταν ακριβώς το τέλος που περίμενα...»
Ούτε εγώ, σκέφτηκε ο Αμερικανός. Η κοπέλα ήταν φανερά
αναστατωμένη. Όλα αυτά που είχε μάθει αυτό το βράδυ θα άλλαζαν τη
ζωή της για πάντα.
«Είσαι καλά; Ήταν πολλές και μεγάλες οι αλλαγές που
σημειώθηκαν μέσα σε ένα βράδυ...»
Του χαμογέλασε απαλά.
«Έχω μια οικογένεια... Από εκεί σκοπεύω να ξεκινήσω. Το ποιοι
είμαστε και από πού καταγόμαστε θα μου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο
για να το χωνέψω».
Ο Λάνγκντον παρέμεινε σιωπηλός.
«Πέρα από την αποψινή βραδιά, θα μείνεις μαζί μας;» τον ρώτησε η
Σοφί.
«Τουλάχιστον για λίγες ημέρες;»
Ο Ρόμπερτ αναστέναξε. Δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο που να
ήθελε περισσότερο.
«Χρειάζεσαι χρόνο με την οικογένειά σου, Σοφί. Θα επιστρέψω στο
Παρίσι το πρωί».
Έδειξε να απογοητεύεται, όμως ήξερε ότι αυτή ήταν η καλύτερη
λύση. Κανείς τους δε μίλησε για αρκετή ώρα.
Τελικά η κοπέλα τον πήρε από το χέρι και βγήκαν από το
παρεκκλήσι. Περπάτησαν μέχρι την κορυφή του υψώματος, λίγο πιο
πέρα. Από αυτό το σημείο η εξοχή της Σκοτίας απλωνόταν μπροστά τους
λουσμένη στο απαλό φως του φεγγαριού το οποίο περνούσε ανάμεσα
από τα σύννεφα που σιγά σιγά χάνονταν στον ορίζοντα. Έμειναν έτσι,
σιωπηλοί, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, προσπαθώντας να
κατανικήσουν την κούραση που τους κατέβαλλε. Τα αστέρια είχαν μόλις
αρχίσει να εμφανίζονται στον ουρανό, όμως πέρα στη δύση ένα μοναχικό
φωτεινό σημείο ακτινοβολούσε δυνατότερα από οποιοδήποτε άλλο.

Ο Λάνγκντον χαμογέλασε όταν το είδε. Ήταν η Αφροδίτη. Η
αρχαία θεά επέμενε να φωτίζει τη νύχτα, σταθερά, υπομονετικά. Έκανε
ψύχρα. Ένα τσουχτερό αεράκι φυσούσε από την πεδιάδα.
Έπειτα από λίγο ο Ρόμπερτ κοίταξε τη Σοφί. Τα μάτια της ήταν
κλειστά, τα χείλη της μισάνοιχτα, τραβηγμένα σε ένα χαμόγελο
ικανοποίησης.
Ο Αμερικανός ένιωθε τα μάτια του να βαραίνουν.
Διστακτικά, έσφιξε το χέρι της.
«Σοφί;»
Η κοπέλα άνοιξε τα μάτια της αργά και γύρισε προς το μέρος του.
Το πρόσωπο της ήταν πανέμορφο κάτω από το φως της Σελήνης. Του
χαμογέλασε νυσταγμένα.
«Γεια».
Ο Λάνγκντον αισθάνθηκε μια απρόσμενη θλίψη στη σκέψη ότι θα
γύριζε στο Παρίσι χωρίς εκείνη.
«Μπορεί να έχω φύγει πριν ξυπνήσεις...»
Σταμάτησε. Ένιωθε έναν κόμπο στο λαιμό.
«Λυπάμαι, δεν είμαι πολύ καλός στα...»
Η Σοφί άπλωσε το χέρι της και άγγιξε απαλά το πρόσωπο του.
Ύστερα, γέρνοντας προς το μέρος του, τον φίλησε τρυφερά στο μάγουλο.
«Πότε θα σε ξαναδώ;»
Ο Ρόμπερτ τα έχασε προς στιγμήν, χαμένος μέσα στη μαγεία των
ματιών της.
«Πότε;»
Δίστασε λίγο να απαντήσει, καθώς σκεφτόταν αν η κοπέλα είχε την
παραμικρή ιδέα πόσο τον βασάνιζε αυτή η ερώτηση όλη αυτή την ώρα.
«Κοίτα, τον επόμενο μήνα θα δώσω μια διάλεξη στο πλαίσιο ενός
συνεδρίου στη Φλωρεντία. Θα μείνω εκεί μία εβδομάδα και δε θα έχω
κάτι ιδιαίτερο να κάνω...»
«Να το θεωρήσω πρόσκληση;»

«Θα ζούμε μες στην πολυτέλεια. Μου έχουν κλείσει από τώρα ένα
δωμάτιο στο Μπρουνελέσκι».
Η Σοφί του χαμογέλασε σκανταλιάρικα.
«Πολύ τολμηρό σας βρίσκω, κύριε Λάνγκντον».
Εκείνος έκανε ένα μορφασμό, συνειδητοποιώντας πώς πρέπει να
είχε ακουστεί η πρόταση του.
«Αυτό που εννοούσα...»
«Δε θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να σε συναντήσω στη
Φλωρεντία, Ρόμπερτ. Υπό έναν όρο...»
Ο τόνος της φωνής της έγινε ξαφνικά σοβαρός.
«Μακριά από μουσεία, εκκλησίες, τάφους, έργα τέχνης, κειμήλια».
«Στη Φλωρεντία; Για μία ολόκληρη εβδομάδα; Μα δεν έχει και
τίποτα άλλο να κάνεις εκεί...»
Η κοπέλα έγειρε προς το μέρος του και τον φίλησε ξανά, αυτή τη
φορά στο στόμα. Τα σώματα τους ενώθηκαν, στην αρχή απαλά, ύστερα
παθιασμένα.
Όταν η Σοφί τον κοίταξε, τα μάτια της ήταν γεμάτα υποσχέσεις.
«Σύμφωνοι», κατάφερε να ψελλίσει ο Ρόμπερτ.
«Ραντεβού εκεί...»

Επίλογος
Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΓΚΝΤΟΝ πετάχτηκε από τον ύπνο του. Έβλεπε
όνειρο. Το μπουρνούζι δίπλα στο κρεβάτι του είχε κεντημένο το λογότυπο
του Ξενοδοχείου Ριτζ στο Παρίσι. Ένα αχνό φως περνούσε μέσα από τις
γρίλιες. Είναι ξημέρωμα ή σούρουπο; αναρωτήθηκε. Το σώμα του ήταν
ζεστό και ξεκούραστο, χορτασμένο. Τις περισσότερες ώρες των δύο
τελευταίων ημερών κοιμόταν.

Ανακάθισε στο κρεβάτι με αργές κινήσεις, συνειδητοποιώντας τι
τον είχε κάνει να ξυπνήσει...
Ήταν η πιο απίθανη σκέψη.
Τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα είχε έρθει αντιμέτωπος με έναν
αληθινό καταιγισμό από πληροφορίες, όμως τώρα στο μυαλό του είχε
καρφωθεί μια σκέψη την οποία πρώτη φορά έκανε. Είναι ποτέ δυνατόν;
Έμεινε ακίνητος για αρκετή ώρα. Έπειτα σηκώθηκε από το κρεβάτι και
πήγε στο μαρμάρινο μπάνιο. Μπήκε στο ντους και άφησε το νερό να
πέσει με ορμή πάνω του, κάνοντας μασάζ στους ώμους του. Η ίδια σκέψη
συνέχιζε να στοιχειώνει το μυαλό του. Αδύνατον.
Είκοσι λεπτά αργότερα ο Λάνγκντον βγήκε από το ξενοδοχείο στην
πλατεία Βεντόμ. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Οι ώρες που είχε περάσει
στο κρεβάτι τον είχαν κάνει να χάσει την αίσθηση του χρόνου,
αποπροσανατολίζοντας τον, όμως ένιωθε μια παράξενη διαύγεια. Είχε
υποσχεθεί στον εαυτό του να πιει έναν καφέ με γάλα στο λόμπι του
ξενοδοχείου για να ξυπνήσει, όμως τα πόδια του τον οδήγησαν
κατευθείαν έξω, στο νυχτερινό Παρίσι...
Περπάτησε προς τα ανατολικά ακολουθώντας την οδό Πτι Σο,
νιώθοντας όλο και μεγαλύτερη ανυπομονησία. Έστριψε νότια και πήρε
την οδό Ρισελιέ. Εκεί η ατμόσφαιρα γλύκαινε από τη μυρωδιά των
ανθισμένων γιασεμιών που φύτρωναν στους μεγαλόπρεπους κήπους του
Πάλέ Ρουαγιάλ. Συνέχισε νότια μέχρι που βρήκε αυτό που έψαχνε, την
περίφημη βασιλική σκεπαστή αγορά, μια τεράστια έκταση από μαύρο
γυαλιστερό μάρμαρο.
Ο Λάνγκντον προχώρησε προς τα εκεί κρατώντας τα μάτια του
χαμηλωμένα στο δάπεδο. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είχε βρει αυτό
που ήξερε ότι υπήρχε εκεί: μια σειρά από χάλκινους δίσκους
ενσωματωμένους στο δάπεδο έτσι ώστε να σχηματίζουν μια τέλεια
ευθεία. Κάθε δίσκος είχε διάμετρο δώδεκα εκατοστά και πάνω του
υπήρχαν ανάγλυφα τα γράμματα Ν και S. Nord. Sud. Βορράς. Νότος.
Συνέχισε να κινείται προς το νότο, ακολουθώντας με το βλέμμα του
τη γραμμή που σχημάτιζαν οι δίσκοι. Με τα μάτια καρφωμένα στο δρόμο,
προχώρησε πάνω στο μονοπάτι. Τη στιγμή που έστριψε στη γωνία της
Κομεντί Φρανσέζ ένας ακόμα χάλκινος δίσκος πέρασε κάτω από τα
πόδια του. Ναι!

Οι δρόμοι του Παρισιού, όπως είχε μάθει πριν από χρόνια ο
Λάνγκντον, ήταν διακοσμημένοι με συνολικά εκατόν τριάντα πέντε
τέτοιους χάλκινους δίσκους, τοποθετημένους σε πεζοδρόμια, αυλές και
δρόμους πάνω στον άξονα βορρά νότου σε ολόκληρη την πόλη. Μια φορά
είχε ακολουθήσει τη γραμμή από τη Σακρέ‐Κερ μέχρι το Αστεροσκοπείο
του Παρισιού, περνώντας πάνω από τον Σηκουάνα.
Εκεί ανακάλυψε τη σημασία του ιερού μονοπατιού που είχε
ακολουθήσει. Ο αρχικός πρωτεύων μεσημβρινός της Γης. Το πρώτο
γεωγραφικό μήκος 0 στον κόσμο. Η πανάρχαιη Ρόδινη Γραμμή του
Παρισιού.
Τώρα, καθώς διέσχιζε γρήγορα την οδό Ριβολί, ένιωθε ότι πλησίαζε
στον προορισμό του. Βρισκόταν λιγότερο από ένα τετράγωνο μακριά.
The Holy Grail 'neath ancient Roslin waits.
Η μια αποκάλυψη ακολουθούσε την άλλη... Η αρχαία γραφή για το
Ρόσλιν που είχε επιλέξει ο Σονιέρ... Η λεπίδα και το κύπελλο... Ο τάφος
που ήταν κυκλωμένος με έργα τέχνης Μεγάλων Δασκάλων. Αυτός είναι
ο λόγος που ο Σονιέρ ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει μαζί μου; Μήπως
άθελα μου είχα μαντέψει την αλήθεια;
Άρχισε να τρέχει τώρα, νιώθοντας τη Ρόδινη Γραμμή κάτω από τα
πόδια του να τον οδηγεί, να τον κατευθύνει στον προορισμό του.
Φτάνοντας στη Διάβαση Ρισελιέ αισθάνθηκε το σώμα του να
ανατριχιάζει από την προσμονή.
Ήξερε ότι στο τέλος της τον περίμενε ένα από τα πλέον
μυστηριώδη μνημεία του Παρισιού. Χτισμένο τη δεκαετία του 1980, ήταν
μια ιδέα του Φρανσουά Μιτεράν, της «Σφιγγας», του ανθρώπου τον οποίο
οι φήμες ήθελαν να κινείται σε μυστικούς κύκλους, του ατόμου που το
τελευταίο του κληροδότημα στο Παρίσι ήταν ένα μέρος που ο Ρόμπερτ
είχε επισκεφτεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Μα έχουν περάσει μόνο λίγες
ημέρες; Μου φαίνεται σαν όλα αυτά να είχαν γίνει σε μια άλλη ζωή...
Ο Λάνγκντον βγήκε τρέχοντας από το πέρασμα και βρέθηκε σε ένα
γνωριμο χώρο. Τότε μόνο σταμάτησε. Λαχανιασμένος, σήκωσε τα μάτια
του αργά στο γυαλιστερό οικοδόμημα που υψωνόταν μπροστά του.
Ακόμα δεν μπορούσε να το πιστέψει... Η Πυραμίδα του Λούβρου.
Ακτινοβολούσε μες στο σκοτάδι. Έμεινε να τη θαυμάζει για λίγο μόνο.

Τον ενδιέφερε περισσότερο αυτό που βρισκόταν στα δεξιά του. Γύρισε
προς τα εκεί, αφήνοντας τα πόδια του να οδηγηθούν και πάλι από το
αόρατο μονοπάτι της πανάρχαιης Ρόδινης Γραμμής, που τον έφερε στην
άλλη άκρη της αυλής, στην Πλατεία του Καρουσέλ, έναν τεράστιο κύκλο
από γρασίδι ζωσμένο από περιποιημένους θάμνους.
Αυτός ήταν κάποτε ένας χώρος λατρείας της φύσης, όπου
δοξάζονταν η γονιμότητα και η Μεγάλη Θεά.
Ο Ρόμπερτ αισθάνθηκε σαν να έμπαινε σε έναν άλλο κόσμο τη
στιγμή που πέρασε πάνω από τους θάμνους και πάτησε στο γρασίδι.
Αυτός ο ιερός τόπος φιλοξενούσε τώρα ένα από τα πιο ιδιότυπα μνημεία
της πόλης. Στο κέντρο του ανοιγόταν ένα κρυστάλλινο χάσμα που
οδηγούσε βαθιά μες στη γη, η γυάλινη Ανεστραμμένη Πυραμίδα που είχε
δει πριν από μερικές νύχτες, όταν είχε βρεθεί στον υπόγειο προθάλαμο
του Λούβρου.
La Pyramide Inversée.
Τρέμοντας, πήγε μέχρι το χείλος της και κοίταξε κάτω, το τεράστιο
υπόγειο συγκρότημα του Λούβρου, φωτισμένο με λάμπες που βύθυζαν
σε μια κεχριμπαρένια λάμψη το χώρο. Το βλέμμα του ήταν στραμμένο
όχι μόνο στην τεράστια πυραμίδα αλλά και σε αυτό που υπήρχε ακριβώς
από κάτω της.
Εκεί, στο δάπεδο της υπόγειας αίθουσας, υπήρχε μια μικροσκοπική
κατασκευή την οποία ο Λάνγκντον είχε αναφέρει στο σύγγραμμα του.
Αυτό που φάνταζε αδιανόητο αποδεικνυόταν πραγματικότητα.
Υψώνοντας και πάλι το βλέμμα του στο Λούβρο, αισθάνθηκε τις
τεράστιες πτέρυγες του μουσείου να τον περιβάλλουν με τρυφερότητα,
αίθουσες που ήταν γεμάτες έργα των κορυφαίων καλλιτεχνών, των
Μεγάλων Δασκάλων. Ντα Βίντσι... Μποτιτσέλι...
Adorned in masters' loving art, She lies.
Γεμάτος δέος, κοίταξε ξανά προς τα κάτω, τη μικροσκοπική
κατασκευή στο δάπεδο της υπόγειας αίθουσας. Πρέπει να κατέβω εκεί!
Εγκαταλείποντας την κυκλική πλατεία, διέσχισε τρέχοντας την αυλή με
κατεύθυνση προς την είσοδο του Λούβρου. Οι τελευταίοι επισκέπτες
εγκατέλειπαν σιγά σιγά το μουσείο. Πέρασε από την περιστρεφόμενη

πόρτα και κατέβηκε τη γυριστή σκάλα που οδηγούσε στον προθάλαμο. Ο
αέρας ήταν πιο δροσερός εκεί κάτω.
Όταν έφτασε στο τέλος της σκάλας, προχώρησε στο μακρύ
διάδρομο που εκτεινόταν κάτω από την αυλή του Λούβρου και οδηγούσε
στον τεράστιο φεγγίτη. Κατέληγε σε μια μεγάλη αίθουσα. Μπροστά στα
μάτια του, κρεμασμένη ανάποδα από ψηλά, άστραφτε η Ανεστραμμένη
Πυραμίδα, μια εντυπωσιακή γυάλινη κατασκευή σε σχήμα V. Το
κύπελλο.
Ο Λάνγκντον την περιεργάστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Το βλέμμα
του σταμάτησε στην κορυφή της, η οποία απείχε λιγότερο από δυο μέτρα
από το πάτωμα. Εκεί, ακριβώς από κάτω της, βρισκόταν η μικροσκοπική
κατασκευή.
Μια πυραμίδα‐μινιατούρα. Με υψος μικρότερο από ένα μέτρο, ήταν
η μοναδική κατασκευή σε αυτό το κολοσσιαίο συγκρότημα που είχε
δημιουργηθεί σε τόσο μικρή κλίμακα. Στο σύγγραμμα του, στο σημείο
όπου αναφερόταν στην ανεκτίμητη συλλογή έργων τέχνης που
σχετίζονταν με τη Μεγάλη Θεά, ο Ρόμπερτ είχε σημειώσει παρενθετικά
και την παρουσία αυτής της ταπεινής πυραμίδας. «Αυτή η μινιατούρα
προεξέχει από το δάπεδο σαν να ήταν η κορυφή ενός παγόβουνου, το
άκρο μιας τεράστιας πυραμιδικής αίθουσας κατασκευασμένης ακόμα πιο
βαθιά μέσα στο έδαφος», είχε γράψει.
Φωτισμένες από τα απαλά φώτα του έρημου προθαλάμου, οι δυο
πυραμίδες έδειχναν η μια προς την άλλη, τέλεια ευθυγραμμισμένες, με
τις κορυφές τους σε απόσταση αναπνοής.
Το κύπελλο πάνω, η λεπίδα κάτω. Φρουροί στις πύλες του
Δισκοπότηρου.
The blade and chalice guarding o'er Her gates.
Στο μυαλό του Λάνγκντον αντηχούσαν τα λόγια της Μαρί Σοβέλ:
«Μια μέρα θα βρείτε την απάντηση». Στεκόταν κάτω από την
πανάρχαιη Ρόδινη Γραμμή, κυκλωμένος από έργα Μεγάλων Δασκάλων.
Δεν υπήρχε καταλληλότερο μέρος για να κρύψει ο Σονιέρ το
Δισκοπότηρο. Τώρα επιτέλους ένιωθε ότι καταλάβαινε το αληθινό νόημα
των στίχων του Μεγάλου Μάγιστρου του Κοινού της Σιών.

Σηκώνοντας τα μάτια του προς τα πάνω, είδε μέσα από τη γυάλινη
πυραμίδα το μαγευτικό ουρανό, γεμάτο αμέτρητα αστέρια, κάτω από τον
οποίο αναπαυόταν επιτέλους το λείψανο της Μαρίας της Μαγδαληνής.
She rests at last beneath the starry skies.
Σαν να μουρμούριζαν πανάρχαια πνεύματα στο σκοτάδι,
ξεχασμένες λέξεις αντηχούσαν στο χώρο. Η αναζήτηση για το Άγιο
Δισκοπότηρο είναι στην πραγματικότητα ένα προσκύνημα στα οστά της
Μαρίας της Μαγδαληνής, ένα ταξίδι για να προσευχηθείς στα πόδια της
βασίλισσας που εξοβελίστηκε από τις σελίδες της ιστορίας.
Νιώθοντας ξαφνικά να τον πλημμυρίζει δέος, ο Ρόμπερτ
Λάνγκντον έπεσε στα γόνατα. Προς στιγμήν νόμισε ότι άκουσε μια
γυναικεία φωνή... μεστή από τη σοφία των αιώνων... να του ψιθυρίζει
από τα βάθη της γης.
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