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Μια ομάδα τρομοκρατών καταλαμβάνει  
ένα λεωφορείο και κρατά τα παιδιά σε ομηρία.  

Τρεις έφηβοι θα βρεθούν στο κέντρο της τραγωδίας: 
ο Μίρο, ο τρομοκράτης, η Κέιτ, η οδηγός και ο Μπεν, 

ο ενδιάμεσος. Ο θάνατος μπορεί να είναι  
ο μοναδικός τρόπος διαφυγής τους.

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα,  
πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΡΜΙΕ (1925-
2000), Αμερικανός συγγραφέας 
και δημοσιογράφος, ήταν αυτός 

που άλλαξε τη μορφή της 
νεανικής λογοτεχνίας κατά τη 
διάρκεια της ένδοξης καριέρας 
του και πλέον θεωρείται από 

τους πρωτοπόρους του είδους. 
Τον απασχολούσαν ιδιαιτέρως τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι στη σύγχρονη εποχή και 

αυτό αντανακλάται στο έργο του, 
το οποίο περιλαμβάνει θέματα 

όπως η κακομεταχείριση,  
η ψυχική ασθένεια, η βία,  
η εκδίκηση, η προδοσία.  

Τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματά 
του έχουν τιμηθεί με διάφορα 

βραβεία στις ΗΠΑ. 
Το 1991 τιμήθηκε με το βραβείο 

Margaret A. Edwards για  
τη συνολική συνεισφορά του  
στη λογοτεχνία για εφήβους.
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Στην κόρη μου
ΡΕΝΕ 

με αγάπη 
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Δεν έχω πάψει να συλλογίζομαι πως υπάρχει ένα τούνελ 
στο στήθος μου. Είναι η πορεία που ακολούθησε η σφαί-

ρα, καθώς άνοιγε δρόμο μέσα από τη σάρκα, τους τένοντες 
και σε όποιον μυ βρέθηκε στον δρόμο της –δεν είμαι και ο 
πιο μυώδης τύπος, όχι με ύψος 1,80 και βάρος το πολύ πενή-
ντα πέντε κιλά. Έτσι κι αλλιώς, η σφαίρα διαπέρασε το στή-
θος μου και βγήκε πάλι έξω. Το τραύμα έχει επουλωθεί και 
δεν πονάω. Οι δυο άκρες του τούνελ είναι κλειστές, παρόλο 
που το δέρμα στα συγκεκριμένα σημεία έχει ζαρώσει και εί-
ναι ελαφρά κόκκινο. Η ουλή έχει σαφές σχήμα, σαν την πα-
λιά ουλή που είχε αφήσει ένα εμβόλιο στο μπράτσο του πα-
τέρα μου. Έπειτα από χρόνια, το τραύμα μου πιθανότατα θα 
πονάει με τον ίδιο τρόπο που πονάνε τον πατέρα μου τα πα-
λιά του τραύματα, τα τραύματα που απόκτησε σ’ εκείνες τις 
μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μητέρα μου δε 
σταματάει να τον πειράζει για τα τραύματά του! Προς Θεού, 
δεν την απασχολούν τα ίδια τα τραύματα αλλά το γεγονός 
πως εκείνος ισχυρίζεται ότι μπορεί να προβλέψει τον καιρό 
από τους φανταστικούς πόνους και τις σουβλιές στα μπρά-
τσα και στα πόδια του.

Θα με πονάει κι εμένα έτσι το τραύμα μου όταν φτάσω 
στην ηλικία του; 

Και θα μπορώ να μαντεύω πότε θα πέσει βροχή από τον 
πόνο του τούνελ στο στήθος μου;
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Αστειεύομαι, φυσικά, αλλά το δικό μου αστείο είναι εντε-
λώς διαφορετικό από τα τρυφερά πειράγματα της μητέρας 
μου.

Αστειεύομαι επειδή δε θα έχω παραμείνει εδώ ώστε να 
μετατραπώ σ’ ανθρώπινο βαρόμετρο ή σ’ ένα όργανο που 
μπορεί να προβλέψει τον καιρό. 

Αλλά ποιος είναι αποδέκτης του αστείου μου;
Η πρώτη από πολλές άλλες ερωτήσεις για την παρουσία 

μου εδώ.
Έχω πρόχειρη μια κάρτα για να σημειώνω το σκορ.

Ο πατέρας μου έχει προγραμματίσει να με επισκεφτεί σή-
μερα.

Η πρώτη του επίσκεψη μετά τα γεγονότα του Λεωφορείου 
και της Γέφυρας, το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό το δακτυλογραφώ στο δωμάτιό μου στο Κάστρο και 
είναι όμορφα εδώ καθώς το γράφω. Από το παράθυρο, μπο-
ρώ να δω το προαύλιο και τα παιδιά που απολαμβάνουν τον 
χιονοπόλεμο. Το πρώτο χιόνι του χειμώνα. Άργησε να έρθει 
φέτος. Τα Χριστούγεννα απέχουν μόνο δυο εβδομάδες. Την 
Ημέρα των Ευχαριστιών έκανε κρύο αλλά δεν υπήρχε καθό-
λου υγρασία, μ’ έναν χλομό ήλιο στον ουρανό αλλά απουσία 
αέρα. Εξαιρετικός καιρός για έναν αγώνα ποδοσφαίρου, τον 
παραδοσιακό αγώνα ανάμεσα στο Κάστρο και τη σχολή Ρά-
σινγκ. Κέρδισε το Κάστρο, 21-6, και ακολούθησε μεγάλο γλέ-
ντι στον χώρο του σχολείου. Ο Έλιοτ Μαρτινγκέιλ έφερε τα 
πυροτεχνήματα που είχαν ξεμείνει από τις καλοκαιρινές δια-
κοπές· βασικά από την 4η Ιουλίου, στο σπίτι της οικογένειάς 
του στο Κέιπ Κοντ, και είπε πως θα τ’ άναβε αν κερδίζαμε 
το μεγάλο παιχνίδι την Ημέρα των Ευχαριστιών. Κερδίσα-
με, τ’ άναψε. Όμορφα ήταν. Αυτό έγινε τότε που πήγα στην 
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τουαλέτα και κατάπια δεκατέσσερα υπνωτικά χάπια και ξά-
πλωσα μετά στο κρεβάτι ακούγοντας πυροτεχνήματα να εκτο-
ξεύονται και βαρελότα να σκάνε σαν από ένα μίνι πολυβό-
λο· και ένιωθα όμορφα που ήμουν ξαπλωμένος και παρασυ-
ρόμουν μακριά, μα ύστερα σκέφτηκα τα παιδιά στο λεωφο-
ρείο, σπαρμένα ένα γύρο σαν σπασμένα παιχνίδια ενώ τα 
όπλα ξερνούσαν σφαίρες, κι άρχισα να νιώθω άσχημα και 
όρμησα στο μπάνιο να κάνω εμετό.

Σας παρακαλώ, μη θεωρήσετε αυτές τις σημειώσεις την 
αυτολύπηση ενός τρελαμένου που χρήζει ψυχιατρικής υπο-
στήριξης.

Δε νιώθω οίκτο για τον εαυτό μου. Και ό,τι γράφω δεν εί-
ναι σε καμιά περίπτωση ο τρόπος μου να δικαιολογηθώ.

Ούτε θεωρώ πως πρόκειται για σημείωμα αυτοκτονίας.
Ή ακόμη προαναγγελία της.
Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου να το κάνω, θα το 

κάνω χωρίς καμιά προαναγγελία ή πρόλογο, και ίσως απλώς 
να ανηφορίσω την οδό Ρίβερ κάποιο απόγευμα, να φτάσω 
στη Γέφυρα Μπρίμλερς, να καβαλήσω ήρεμα το στηθαίο ή 
όπως αλλιώς λέγεται αυτό, και ν’ αφεθώ να πέσω στο ποτά-
μι από κάτω.

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, αναλογιζόμενος το Λεω-
φορείο, πως αυτός θα είναι ο καλύτερος τρόπος να απαλλα-
γώ από τον μάταιο τούτο κόσμο. Θεία Δίκη, καταλαβαίνετε. 
Ίσως αυτό θα έπρεπε να έχω κάνει όταν με έστειλαν στο 
Λεωφορείο. Το Λεωφορείο ήταν κι αυτό πάνω σε μια γέφυ-
ρα. Τότε ήταν που έπρεπε να κάνω τη βουτιά, το σάλτο. Η 
Γέφυρα στην άκρη της οποίας βρισκόταν το Λεωφορείο εί-
ναι ακόμη ψηλότερη από τη Γέφυρα Μπρίμλερς. Απλώς σκε-
φτείτε πως θα είχα σώσει την κατάσταση –και τον εαυτό μου– 
μ’ αυτό τον τρόπο.

Και τον πατέρα μου πάνω απ’ όλα. 
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Αλλά πόσες φορές επιτρέπεται σ’ έναν άνθρωπο να πε-
θάνει;

Όπως και να ’χει, οι γονείς μου είναι προγραμματισμένο 
να έρθουν εδώ αργά σήμερα το πρωί.

Στις έντεκα, για να είμαι ακριβής.
Η πρώτη επίσκεψη του πατέρα μου μετά τα γεγονότα του 

Λεωφορείου και της Γέφυρας, αλλά το έχω ήδη πει αυτό, έτσι 
δεν είναι;

Η μητέρα μου είναι σταθερή στις επισκέψεις της. Είναι 
ευγενική, πνευματώδης και κομψή. Η πεμπτουσία της τρυφε-
ρής συζύγου και μητέρας. Η δύναμή της είναι απίστευτη, μια 
εσωτερική δύναμη που δεν έχει τίποτα να κάνει με την ευλυ-
γισία των μυών. Πάντα τη διαισθανόμουν, ακόμη και όταν 
ήμουν παιδί. Κι ο πατέρας μου διαθέτει δύναμη. Αλλά είναι 
πάντα τόσο μυστηριώδης για να τον κατανοήσω πλήρως. Η 
φύση του επαγγέλματός του, το συνειδητοποιώ τώρα. Το 
επάγγελμά του είναι από εκείνα που όχι μόνο κρύβουν απλώς 
τον χαρακτήρα του ανθρώπου αλλά και κυριαρχούν πάνω 
του. Όπως και στην οικογένειά του. Ακόμη και στη μητέρα 
μου, παρ’ όλη τη δύναμή της.

Όταν εκείνη με επισκέφτηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμ-
βρη, λίγες μόνο μέρες μετά την άφιξή μου εδώ, το έπαιξε ψύ-
χραιμη και ήρεμη, και αυτό είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν.

«Θέλεις να μιλήσεις γι’ αυτό, Μαρκ;» ρώτησε.
Το όνομά μου είναι Μπεν, το όνομα του πατέρα μου εί-

ναι Μαρκ. Αν ήταν κάποιος άλλος και όχι αυτή, θα το είχα 
ονομάσει φροϊδική ολίσθηση. Αλλά είναι τόσο απλή για να 
της συμβεί κάτι τέτοιο.

Αναρωτήθηκα πόσα ήξερε τελικά από αυτά που είχαν συμ-
βεί στη γέφυρα. «Θα προτιμούσα να μη μιλήσουμε γι’ αυτό», 
είπα. «Όχι ακόμα».
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«Ωραία», μου είπε εκείνη, ρεαλιστικά, και βολεύτηκε, 
καλύπτοντας με το φόρεμά της τα γόνατά της. Έχει όμορ-
φα πόδια και ασύγκριτη θηλυκότητα. Ποτέ δε φοράει φαρ-
διά παντελόνια ή παντελόνια με σακάκι, πάντα φούστες ή 
φουστάνια, ακόμη κι όταν ασχολείται με τις δουλειές του 
σπιτιού. Με ρώτησε για το σχολείο και τις τάξεις και τα 
παιδιά, κι εγώ της απαντούσα, μηχανικά, λες και το στόμα 
μου ήταν ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κορμί μου. Της μί-
λησα για τον κύριο Τσάθαμ, που είναι ο καθηγητής μου των 
μαθηματικών και που μπορεί να είχε μαθητή και τον πατέ-
ρα μου, μια γενιά πίσω. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτή-
ματα του να φοιτάς στο σχολείο που πήγαινε ο πατέρας σου, 
είπε η μητέρα μου, τότε που με έφερνε με το αυτοκίνητο 
εδώ πάνω το προηγούμενο φθινόπωρο. Είπε πως θα μπο-
ρούσα ίσως να κατανοήσω καλύτερα τον πατέρα μου. Δεν 
της είπα πως ο κύριος Τσάθαμ είναι στην ουσία ξεμωραμέ-
νος, ότι έχει γίνει ο στόχος χιλιάδων αγορίστικων ή και όχι 
τόσο αγορίστικων αστείων και πειραγμάτων που καταλή-
γουν σε φάρσες, και πως δε θυμόταν καθόλου τον πατέρα 
μου. Του είχα υπαινιχθεί το ενδεχόμενο. «Το όνομά μου εί-
ναι Μπεν Μάρσαντ», του είπα, «και ο πατέρας μου ήρθε 
στο Κάστρο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο – 
τον θυμάστε;»

«Φυσικά, αγαπητό μου αγόρι», είπε, «φυσικά».
Αλλά δεν τον πίστεψα. Τα μάτια του ήταν θολά και ανέκ-

φραστα, το χέρι του έτρεμε, και δείχνει πάντα έτοιμος να πα-
ρακάμψει τις κακοτοπιές. Τυπική ανακλαστική αντίδραση. 
Τύποι σαν τον Έλιοτ Μαρτινγκέιλ και τον Μπιφ Ντονατέλι 
έχουν βαλθεί, και το διασκεδάζουν, να ζωντανέψουν τις τε-
λευταίες μέρες του Τσάθαμ. Τον κρατάμε ζωντανό, τον κρα-
τάμε ξύπνιο, τον εμποδίζουμε να παραδοθεί πλήρως στα γε-
ράματα, λέει ο Έλιοτ. Πώς μπορεί κάποιος να περιθωριο-



16 ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΡΜΙΕΡ

© Robert Cormier, 1979/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018

ποιηθεί όταν πιστεύει πως από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί 
μια κροτίδα μες στο παντελόνι του;

Όπως και να ’χει, άρχισα να λέω ψέματα στη μητέρα μου 
για τον κύριο Τσάθαμ και τις ανύπαρκτες αναμνήσεις του 
όσον αφορά τον πατέρα μου. «Θυμάται τον μπαμπά ως κα-
λό μαθητή», της είπα. «Σοβαρό. Από αυτούς που ποτέ δεν 
έκαναν σαχλαμάρες μέσα στην τάξη. Έναν ντροπαλό, ευαί-
σθητο νεαρό: αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια που μου είπε». 
Προσπάθησα να μιμηθώ τη βραχνή, γέρικη φωνή του κυρίου 
Τσάθαμ: «Λίγο αδύνατος για το ύψος του, νεαρός, αλλά ήταν 
ολοφάνερο πως θα πάχαινε κάποια μέρα και πως θα γινό-
ταν σημαντικός άντρας».

Κατάλαβα αμέσως πως δε με πίστεψε. Έχει πολλά αξιο-
θαύμαστα προτερήματα αλλά δε θα τα κατάφερνε ποτέ στην 
υποκριτική. Η δυσπιστία ήταν ολοφάνερη στα μάτια της και 
στην έκφραση του προσώπου της.

«Δεν είναι ο μπαμπάς ευαίσθητος και δεν υπήρξε καλός 
μαθητής;» τη ρώτησα. «Θα πρέπει να ήταν. Είναι στρατηγός 
τώρα, έτσι δεν είναι;»

«Το ξέρεις πως στον πατέρα σου δεν αρέσει να τον απο-
καλούν στρατηγό», μου είπε.

«Αυτό είναι αλήθεια», συμφώνησα, κι ένιωσα πως έχανα 
την επαφή μαζί της, κάτι το οποίο είχα αρχίσει να κάνω πρό-
σφατα, να παρασύρομαι μακριά ενώ στεκόμουν ακίνητος, 
αφήνοντας τον εαυτό μου να φεύγει λες και ο κόσμος είναι 
ένα τεράστιο στυπόχαρτο και με απορροφά. «Αλλά είναι στρα-
τηγός, δεν είναι;» ρώτησα, επιμένοντας, νιώθοντας ξαφνικά 
πως δεν ήθελα να παρασυρθώ μακριά, όχι αυτή τη συγκεκρι-
μένη στιγμή, θέλοντας να εστιάσω σε κάτι. Σε τι ακριβώς;

Και ύστερα μου επιβλήθηκε η ψυχική δύναμη της μητέ-
ρας μου. «Μπεν», μου είπε, η φωνή της όμοια με τον ήχο κλα-
διού που σπάει. Μου θύμισε παλιές ταινίες στην τηλεόραση, 
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όπου κάποιος ουρλιάζει υστερικά και κάποιος άλλος χαστου-
κίζει αυτόν που ουρλιάζει και αυτομάτως τα ουρλιαχτά στα-
ματάνε. Λοιπόν, δεν ούρλιαζα υστερικά αλλά θα πρέπει να 
το παραδεχτώ πως ήμουν ήδη σε κατάσταση υστερίας. Μπο-
ρεί να νιώθεις υστερία χωρίς να ουρλιάζεις ή να δείχνεις ορ-
γισμένος και έξαλλος ή να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. 
Μπορεί να είσαι ήρεμα υστερικός την ώρα που κάθεσαι σε 
έναν κοιτώνα φοιτητικής εστίας μιλώντας με τη μητέρα σου, 
παρακολουθώντας τον ήλιο του Σεπτέμβρη να σκαρφαλώνει 
στον τοίχο σαν ανεμόσκαλα και να μπαίνει φιλτραρισμένος 
μέσα από το ξεχαρβαλωμένο παράθυρο. Και το χαστούκι δε 
χρειάζεται να είναι χειροπιαστή πράξη· μπορεί να είναι μία 
μόνο λέξη, Μπεν, το άκουσμα του ίδιου του ονόματός σου να 
μοιάζει με χαστούκι. Παρ’ όλα αυτά, το είπε με αγάπη. 
Ήμουν πάντα σίγουρος για την αγάπη της. Και ακόμη και 
όταν αντέδρασα στον τρόπο που φώναξε το Μπεν, επαναφέ-
ροντάς με από την περιπλάνηση του νου μου, συνέχισα να 
μονολογώ: Αλλά είναι, διάολε, ένας αναθεματισμένος στρα-
τηγός, είτε του αρέσει είτε όχι, και αυτός είναι ο λόγος που 
βρίσκομαι εγώ εδώ. 

Έτσι λοιπόν, συνεχίσαμε μια αρκετά φυσιολογική κουβέ-
ντα. Για τα μαθήματά μου, για τα παιδιά: Ναι, μητέρα, είναι 
καλά παιδιά. Μ’ αφήνουν στην ησυχία μου, κυρίως επειδή 
ήρθα εδώ αρκετά αργοπορημένος και τους είναι δύσκολο να 
με απορροφήσουν –δεν είναι δα και στυπόχαρτα, όπως και 
να το κάνουμε–, αλλά είναι διακριτικοί, πράγμα που πραγ-
ματικά με ξαφνιάζει. Θέλω να πω, ο Έλιοτ Μαρτινγκέιλ εί-
ναι χαρακτηριστικός πλακατζής και όλα τα σχετικά, ωστόσο 
με πλησίασε τις προάλλες και μου είπε: «Μάρσαντ, παλιο-
μπάσταρδε, διάβαζα παλιές εφημερίδες προχθές και είσαι 
εντάξει τύπος, το ξέρεις;» 

Ένιωσα την ανάγκη αφενός να θέλω να σπαράξω στο 
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κλάμα σαν μωρό ή να ξεσπάσω σε γέλια σαν τρελός, ό,τι από 
τα δυο κι αν έκανα, αυτός θα πίστευε πως ήμουν θεότρελος. 
Ένιωθα την ανάγκη να σπαράξω στο κλάμα επειδή εκείνες 
οι λέξεις ήταν οι πρώτες που μου απηύθυνε κάποιος στο Κά-
στρο καταπρόσωπο κι επιβεβαίωναν την ύπαρξή μου εδώ, 
κάτι για το οποίο είχα αρχίσει να αμφιβάλλω. Μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, θα μπορούσα να είμαι αόρατος ή ανύπαρκτος εκεί 
πέρα. Και ένιωσα επίσης την ανάγκη να ξεσπάσω σε τρελά 
γέλια επειδή αυτά που είπε ο Μαρτινγκέιλ ήταν εντελώς λά-
θος. Ό,τι είχε διαβάσει ο Έλιοτ Μαρτινγκέιλ γύρω από αυ-
τό το θέμα στις εφημερίδες, για τον ρόλο που έπαιξα στο 
Λεωφορείο και στο περιστατικό στη Γέφυρα, απείχε έτη φω-
τός από την πραγματικότητα. Δεν ήταν ακριβώς ψέματα, φυ-
σικά. Αλλά πληροφορίες αποπροσανατολιστικές, μέσες άκρες 
εκεί που θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένες, συγκεκριμένες 
εκεί που θα έπρεπε να είναι μέσες άκρες. Η Εσωτερική Δέλ-
τα είναι πολύ καλή σ’ αυτά, φυσικά.

Ορίστε, το είπα: Εσωτερική Δέλτα.
Σαν να βγάζεις έναν επίδεσμο από μια κακοφορμισμένη 

πληγή.
Ή ένα άρρωστο κουνέλι από ένα βρόμικο καπέλο ταχυ-

δακτυλουργού.
Πράγμα, φυσικά, που είναι προδοσία εκ μέρους μου, και 

ως γιου του πατέρα μου και ως πολίτη της πατρίδας μου.

Αλλά έχω πραγματικά πατρίδα;
Και είμαι πολίτης κάποιας χώρας;
Είμαι ένας σκελετός που κροταλίζουν τα κόκαλά του, ένα 

φάντασμα που γελάει μέσα από τα μανίκια του σάβανού 
μου, ένα σκιάχτρο του οποίου το άχυρο είναι μουσκεμένο 
στο αίμα.
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Φτάνει το δράμα.
Ονομάζομαι Μπέντζαμιν Μάρσαντ, είμαι γιος του στρα-

τηγού και της κυρίας Μάρκους Λ. Μάρσαντ. Αν και είμαι 
προσωρινά φιλοξενούμενος στην Ακαδημία του Κάσλτον στο 
Πόμπεϊ του Νιου Χαμσάιρ, το σπίτι μου είναι στο νούμερο 
1245 της λεωφόρου Ίβο Τζίμα, στο Οχυρό Δέλτα, της Μα-
σαχουσέτης. 

Μην απομακρυνθείτε. Μπορεί να μοιράσω καρτ ποστάλ 
ανά πάσα στιγμή τώρα. 

Αυτοί οι αστερίσκοι υποδηλώνουν το πέρασμα του χρόνου. 
Από τις 8.15 π.μ., όταν άρχισα να το δακτυλογραφώ αυτό εδώ, 
έως την παρούσα στιγμή: 10.46 π.μ. Μη ρωτήσετε τι έκανα 
εκείνες τις δύο και μισή –περίπου– ώρες.

Αλλά θα σας το πω, όπως και να ’χει.
Μετά το γράψιμο, ντύθηκα και ανηφόρισα τρέχοντας όλο 

τον δρόμο ως τη Γέφυρα Μπρίμλερς, κοίταξα τον παγωμένο 
χερσότοπο από κάτω, αλλά αποφάσισα για κάποιο διεστραμ-
μένο λόγο πως ήθελα να δω τον πατέρα μου πριν κάνω οτι-
δήποτε βιαστικό. Ίσως είμαι μαζοχιστής.

Στην επιστροφή, συνάντησα τον Μπιφ Ντονατέλι. Με ρώ-
τησε αν θα ήθελα να συμμετάσχω με τα παιδιά το ίδιο βρά-
δυ σε μια εξόρμηση στο κοντινό Πόμπεϊ, όπου μια επίλεκτη 
ομάδα των Ιπποτών θα έπινε το νέκταρ των θεών. Οι Ιππό-
τες του Κάστρου, το πιάσατε; Τέλος πάντων, ο Ντονατέλι, 
έτσι μιλάει –το νέκταρ των θεών, για τ’ όνομα του Θεού–, πα-
ρόλο που μοιάζει με κακοποιό, με πληρωμένο δολοφόνο, έτσι 
μελαχρινός και τριχωτός που είναι.

Η πρόσκλησή του με έκανε να σταματήσω απότομα. Αντέ-
δρασα σχεδόν καθυστερημένα, όπως στις ταινίες.
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«Ίσως», είπα.
«Αυτή είναι η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση που έχω 

ακούσει ποτέ να βγαίνει από το στόμα σου», μου είπε ο Ντο-
νατέλι και έφυγε τρέχοντας, με το παλτό του γεμάτο χιονι-
σμένες πιτσιλιές από τον χιονοπόλεμο. Τον ζήλεψα. Εκείνα 
τα δήθεν τραύματα.

Ύστερα ένιωσα ξανά αόρατος και κοίταξα να δω αν 
πραγματικά άφησα ίχνη πίσω μου στο χιόνι.

Επιστροφή στην κουβέντα με τη μητέρα μου.
Μια προσθήκη, ένα υστερόγραφο, ίσως.
Είπε: «Εκείνη η περιγραφή του πατέρα σου. Ο τρόπος που 

τον περιέγραψες στον ηλικιωμένο κύριο Τσάθαμ. Συνειδη-
τοποιείς πως περιέγραφες τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι;»

«Αλλά και τον πατέρα επίσης;»
«Εσύ θα το αποφασίσεις αυτό, Μπεν».

Στο γραφείο κοντά στο παράθυρο υπάρχει μια επετηρίδα 
του Κάστρου. Της χρονιάς που αποφοίτησε ο μπαμπάς μου. 
Knights and Dayze*. Δεν την έχω ξεφυλλίσει ακόμη. Η φωτο-
γραφία του πατέρα μου βρίσκεται εκεί μέσα, φυσικά, μαζί 
με τις φωτογραφίες όλων των συμμαθητών του, αλλά δε θέ-
λω να κοιτάξω τη φωτογραφία του. Όχι ακόμη. Δεν τον έχω 
δει από τότε στη γέφυρα επειδή δε θέλω να με δει εκείνος. 
Φοβάμαι ακόμη και να κοιτάξω τη φωτογραφία του επειδή 
τα μάτια του θα κοιτάζουν τα δικά μου. Και ξέρω πως δε θα 
μπορούσα να αντιμετωπίσω εκείνα τα μάτια ακόμη και μέσα 
σε μια επετηρίδα προπαρασκευαστικού σχολείου. 

* Ιππότες και Μέρες. Σαφής εδώ η διάθεση του συγγραφέα να κά-
νει λογοπαίγνιο με τις λέξεις knights (ιππότες) και nights (νύχτες). 
(Σ.τ.Μ.)
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Μου αρέσει η ιδέα των καρτ ποσταλ. Ακόμη και των λε-
κτικών.

Η πρώτη: Οχυρό Δέλτα.
Εναέρια άποψη. Από πολύ ψηλά, σαν από επικοινωνια-

κό δορυφόρο: Οχυρό Δέλτα, βρίσκεται σχεδόν στο γεωγρα-
φικό κέντρο της Νέας Αγγλίας. Κοντινότερη άποψη: στρα-
τώνες, ταχυδρομεία, κατοικίες κτλ. Όλα τα κτίρια πανομοιό-
τυπα, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για το Θέατρο Οδυσ-
σέας Γκραντ ή για τη Σχολή Τζον Τζ. Πέρσινγκ, στην οποία 
φοιτούσα, όλα τόσο πανομοιότυπα και αδιάφορα όσο τα σπί-
τια και τα ξενοδοχεία που αγοράζεις στη Μονόπολι.

Το Δέλτα είναι μια παμπάλαια στρατιωτική θέση, που η 
ιστορία του χρονολογείται από τον Ισπανοαμερικανικό Πό-
λεμο, λίγο πριν από το γύρισμα του αιώνα. Δεν έχω τον χρό-
νο για ιστορικές αναδρομές, ωστόσο είναι σημαντικό να κα-
τανοήσει κανείς το Δέλτα για να μπορέσει να κατανοήσει 
την Εσωτερική Δέλτα.

Το Οχυρό Δέλτα έπαιξε τον ρόλο του σε όλους τους αμε-
ρικανικούς πολέμους – στον Πρώτο Παγκόσμιο, στον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο, στην Κορέα, στο Βιετνάμ. Και σε καιρό ει-
ρήνης. Ως κέντρο επιχειρήσεων ή χώρος εκπαίδευσης αλε-
ξιπτωτιστών και άλλων ειδικοτήτων.

Σπίτι μου σπιτάκι μου – αυτό ήταν πάντα για μένα το 
Δέλτα.

Υπήρχε μια φήμη πριν από λίγα χρόνια πως το Οχυρό 
Δέλτα θα έκλεινε για λόγους λιτότητας. Αυτό ήρθε σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία κυριαρχούσε στο έθνος η αντιπολεμι-
κή άποψη.

Πλησίασα τον πατέρα μου τρομοκρατημένος.
Αν ένα παιδί ζούσε στην Πόλη της Νέας Υόρκης, δε θα 

μπορούσαν να κλείσουν τη Νέα Υόρκη, θα μπορούσαν; Ή 
τη Βοστόνη; Ή ακόμη και το Χάλογουελ, γειτονικό του Δέλ-
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τα; Αλλά αυτό ήταν το σπίτι μου, εκεί όπου έπαιζα μπάλα, 
πήγαινα σχολείο, στον κινηματογράφο, στην εκκλησία δυο 
φορές τον χρόνο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, εκεί όπου 
δούλευε ο πατέρας μου, εκεί όπου δραστηριοποιούνταν η μη-
τέρα μου στον Σύλλογο Γυναικών των Αξιωματικών και φύ-
τευε τα λουλούδια της και άπλωνε τα ρούχα της στο σκοινί 
στο πίσω μέρος του σπιτιού. Πώς μπόρεσαν να σκεφτούν να 
το κλείσουν;

«Μην ανησυχείς, Μπεν», μου είχε πει ο πατέρας μου.
Αλλά εγώ ανησυχούσα παρ’ όλα αυτά.
Ο πατέρας μου είχε δίκιο. Δεν το έκλεισαν το Δέλτα και 

δεν έκαναν ούτε στο ελάχιστο περικοπές στις δραστηριότη-
τές του.

Ο πατέρας μου είπε: «Βλέπεις;» Και υπήρχε μια χροιά 
θριάμβου στη φωνή του.

Τώρα ξέρω τι ήξερε και δεν μπορούσε να μου το πει. Το 
Οχυρό Δέλτα δεν έκλεισε εξαιτίας της Εσωτερικής Δέλτα. Το 
να παραμείνει το Οχυρό Δέλτα ανοιχτό δεν είχε καμιά σχέ-
ση με την Ειδική Οικονομική Έκθεση που είχε ζητήσει το 
Υπουργείο Άμυνας ή με το Προεδρικό Διάταγμα που βασί-
στηκε στη συγκεκριμένη έρευνα. Δεν είχε τίποτα να κάνει με 
τα άρθρα που γράφονταν στις εφημερίδες ή με τις ομιλίες που 
εκφωνούσαν τα μέλη του Κογκρέσου στην Ουάσινγκτον. Η 
Εσωτερική Δέλτα ήταν το κλειδί. Η Εσωτερική Δέλτα ήταν η 
ουρά που κουνούσε το σκυλί, που κανείς δε γνώριζε γι’ αυτήν 
εκτός από ελάχιστους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο πα-
τέρας μου. Και η Εσωτερική Δέλτα ήταν η αιτία που εγώ κα-
τέληξα στη γέφυρα και μια σφαίρα άνοιξε ένα τούνελ στο στή-
θος μου, και ονειρεύομαι παιδιά που ουρλιάζουν τη νύχτα. 

Μια ακόμη κάρτα: Ο πατέρας μου. Ένας στρατηγός που 
δε θέλει να είναι στρατηγός.
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Ο πατέρας μου, ο πατριώτης.
Τη μόνη φορά που τον είδα με στολή ήταν τότε που με κά-

λεσε να παρουσιαστώ στο γραφείο του. Φορούσε τα παρά-
σημά του και στεκόταν πίσω από το γραφείο και για μια στιγ-
μή δεν τον αναγνώρισα. Είχα την αίσθηση πως δεν ήταν αυ-
τός ο πατέρας μου, πως ο πατέρας μου είχε πάψει να υπάρ-
χει και ένας ηθοποιός έπαιρνε τη θέση του, ένας παλιός ηθο-
ποιός σαν τον Γκρέκορι Πεκ στις παλιές τηλεοπτικές ταινίες. 
Ο πατέρας μου είπε: «Κάτσε, Μπέντζαμιν». Όλο αυτό ήταν 
πολύ παράξενο και επίσημο επειδή ποτέ δε με αποκαλούσε 
Μπέντζαμιν και δεν είχα ποτέ έως τότε ξαναβρεθεί στο γρα-
φείο του. Μπορούσα να νιώσω την καρδιά μου να χτυπάει 
βαριά, σαν κινέζικο γκονγκ στο στήθος μου, επειδή ήταν ολο-
φάνερο πως επρόκειτο για σημαντική περίσταση. Ήξερα λί-
γα πράγματα για τη δουλειά του πέρα από το γεγονός ότι 
ήταν μυστική και πως η μητέρα μου κι εγώ υποτίθεται πως 
δε θα κάναμε ερωτήσεις. Ήξερα, ωστόσο, πως η δουλειά 
που έκανε ήταν πολύ ειδική και διαφοροποιούνταν από τη 
συνηθισμένη ρουτίνα του Οχυρού Δέλτα. Πώς το ήξερα; Από 
κάποιες απρόσεκτες κουβέντες. Τηλεφωνήματα που κρυφά-
κουσα. Ο πατέρας μου συχνά μιλούσε με κωδικοποιημένη 
γλώσσα, αλλά κατάφερα κι έσπασα κάποιους από τους κώ-
δικες. Στο τηλέφωνο έλεγε: «Περιφερειακό». Μετά από κά-
ποιο διάστημα, συνειδητοποίησα πως αυτό σήμαινε πως εγώ 
βρισκόμουν κάπου κοντά του και πως δεν ήταν ελεύθερος 
να μιλήσει.

Επίσης ήξερα τη φύση του επαγγέλματός του αλλά όχι και 
τις λεπτομέρειές του. Είχε κάποια σχέση με την ψυχολογία, 
σαν παρέμβαση στη συμπεριφορά, ό,τι και αν σημαίνει αυ-
τό. Έπεσα τυχαία σε ένα παλιό πανεπιστημιακό περιοδικό 
στο οποίο έγραφε τις θεωρίες του και, παρόλο που δεν κα-
ταλάβαινα πολλά πράγματα, πρόσεξα την εισαγωγή στην 
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οποία τον περιέγραφαν ως πρωτοπόρο στον τομέα του, που 
θα άξιζε ίσως να πάρει το Βραβείο Νόμπελ μια μέρα. Για να 
συμπληρώσω το πορτρέτο: ο πατέρας μου ήταν καθηγητής 
σ’ ένα πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη πριν απο-
δεχτεί τον διορισμό και πάρει εμένα και τη μαμά μου στο 
Οχυρό Δέλτα όταν ήμουν, περίπου, τριών ετών.

Τέλος πάντων. Κάθισα στο γραφείο και ο πατέρας μου 
άρχισε να μου απευθύνεται. Όχι να μου μιλάει αλλά να μου 
απευθύνεται. Λες και δεν ήμουν ο γιος του αλλά κάποιος ξέ-
νος που είχε ξαφνικά γίνει σημαντικός γι’ αυτόν. Δεν είχα 
συνδέσει την επίσκεψή μου στο γραφείο του με τη γέφυρα 
και τους ομήρους μέχρι που άρχισε να μιλάει. Καθώς μιλού-
σε, ένιωσα μια σταγόνα ιδρώτα να κυλάει από τη μασχάλη 
μου σαν μικρός παγωμένος βόλος. Αλλά την ίδια ώρα ήμουν 
ευτυχισμένος και συνεπαρμένος. Φοβισμένος, επίσης, φυσι-
κά, αλλά με κάποιον τρόπο ευτυχισμένος, ξέροντας πως 
ήμουν ξαφνικά μέρος της μυστικής ζωής του πατέρα μου.

Δεν υπάρχει περισσότερος χώρος σ’ αυτή τη συγκεκριμέ-
νη κάρτα.

Πείτε το αμνησία.
Συναισθηματική αμνησία, ίσως.
Ή ό,τι στην ευχή προτιμάτε.

Ποιος στην ευχή είσαι τέλος πάντων, εκεί έξω, που κρυ-
φοκοιτάζεις πάνω από τον ώμο μου καθώς το γράφω αυτό;

Σε νιώθω εκεί, να παρακολουθείς, περιμένοντας να μπεις 
μέσα.

Αλλά είναι κανείς εκεί;

Κάποτε διάβασα την πιο σύντομη ιστορία τρόμου στον κό-
σμο. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε.
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Πήγαινε κάπως έτσι:

Ο τελευταίος άνθρωπος στη γη καθόταν σε ένα δωμάτιο. 
Ακούστηκε ένας χτύπος στην πόρτα.

Ποιος θα χτυπήσει τη δική μου πόρτα;

Όταν φτάσει, ο πατέρας μου θα φοράει τη στολή του; 
Διαλέξτε ένα: Ναι_____ Όχι_____ Ίσως_____.
Θα μπορέσω να τον κοιτάξω στα μάτια; Διαλέξτε ένα: 

Ναι_____ Όχι_____ Ίσως_____.
Θα μπορέσει εκείνος να με κοιτάξει στα μάτια; Διαλέξτε 

ένα: Όχι_____ Όχι_____ Όχι_____.
Ίσως θα έπρεπε να κάνω ένα ακόμη τελικό ταξίδι στη Γέ-

φυρα Μπρίμλερς πριν έρθει εκείνος.
Και να κάνω εκείνη τη γλυκόηχη βουτιά στο κενό καθώς 

ο άνεμος θα σφυρίζει μέσα από το τούνελ στο στήθος μου 
και την τρύπα στην καρδιά μου. 



ΡΟΜΠΕΡΤ  ΚΟΡΜΙΕΡ
Ο πρωτοπόρος της νεανικής λογοτεχνίας
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Μια ομάδα τρομοκρατών καταλαμβάνει  
ένα λεωφορείο και κρατά τα παιδιά σε ομηρία.  

Τρεις έφηβοι θα βρεθούν στο κέντρο της τραγωδίας: 
ο Μίρο, ο τρομοκράτης, η Κέιτ, η οδηγός και ο Μπεν, 

ο ενδιάμεσος. Ο θάνατος μπορεί να είναι  
ο μοναδικός τρόπος διαφυγής τους.

Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα,  
πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΡΜΙΕ (1925-
2000), Αμερικανός συγγραφέας 
και δημοσιογράφος, ήταν αυτός 

που άλλαξε τη μορφή της 
νεανικής λογοτεχνίας κατά τη 
διάρκεια της ένδοξης καριέρας 
του και πλέον θεωρείται από 

τους πρωτοπόρους του είδους. 
Τον απασχολούσαν ιδιαιτέρως τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι στη σύγχρονη εποχή και 

αυτό αντανακλάται στο έργο του, 
το οποίο περιλαμβάνει θέματα 

όπως η κακομεταχείριση,  
η ψυχική ασθένεια, η βία,  
η εκδίκηση, η προδοσία.  

Τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματά 
του έχουν τιμηθεί με διάφορα 

βραβεία στις ΗΠΑ. 
Το 1991 τιμήθηκε με το βραβείο 

Margaret A. Edwards για  
τη συνολική συνεισφορά του  
στη λογοτεχνία για εφήβους.
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