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Ο Μπάρνι Μάγιερσον ξύπνησε μ’ έναν απαίσιο 
πονοκέφαλο και ανακάλυψε πως βρισκόταν σε μια άγνωστη 
κρεβατοκάμαρα, σε ένα άγνωστο συγκρότημα διαμερισμάτων. 
Δίπλα του, με τα σκεπάσματα τραβηγμένα μέχρι τους γυμνούς, 
απαλούς ώμους της, κοιμόταν μια άγνωστη κοπέλα, ανασαί-
νοντας ελαφρά από το στόμα, με ανακατωμένα μαλλιά, λευκά 
σαν μπαμπάκι.

Βάζω στοίχημα ότι έχω αργήσει για τη δουλειά, σκέφτηκε. 
Γλίστρησε από το κρεβάτι και στάθηκε όρθιος παραπαίοντας, 
με τα μάτια κλειστά, προσπαθώντας να μην κάνει εμετό. Ποιος 
ξέρει πόσες ώρες μακριά από το γραφείο του βρισκόταν· ίσως 
να μην ήταν καν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν στη Γη πά-
ντως· η βαρύτητα που τον έκανε να ταλαντεύεται ήταν γνώριμη 
και φυσιολογική.

Κι εκεί, στο διπλανό δωμάτιο, δίπλα στον καναπέ, βρισκό-
ταν μια γνώριμη βαλίτσα, η βαλίτσα του ψυχιάτρου του, του 
δόκτορα Σμάιλ.

Ξυπόλητος πήγε στο καθιστικό και κάθισε δίπλα στη βαλί-
τσα· την άνοιξε, πάτησε μερικούς διακόπτες και ενεργοποίησε 
τον δόκτορα Σμάιλ. Το μηχάνημα έβγαλε ένα βόμβο και οι δεί-
κτες των οργάνων μέτρησης τρεμόπαιξαν. «Πού είμαι;» ρώτησε 
το μηχάνημα ο Μπάρνι. «Και πόσο μακριά είμαι από τη Νέα 
Υόρκη;» Αυτό ήταν το βασικό. Είδε ένα ρολόι στον τοίχο της 
κουζίνας του διαμερίσματος· η ώρα ήταν 7:30 π.μ. Δεν ήταν 
καθόλου αργά.
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Ο μηχανισμός, που ήταν η φορητή προέκταση του δόκτο-
ρα Σμάιλ, συνδεδεμένη με μικροαναμεταδότη με τον ίδιο τον 
υπολογιστή στο υπόγειο του συγκροτήματος κατοικιών του 
Μπάρνι στη Νέα Υόρκη, του συγκροτήματος Αίγλη 33, είπε με 
μεταλλική φωνή: «Α, κύριε Μπάγιερσον».

«Μάγιερσον», τον διόρθωσε ο Μπάρνι, ισιώνοντας τα μαλ-
λιά του με τρεμάμενα δάχτυλα. «Τι θυμάσαι από χθες βράδυ;» 
Τώρα πρόσεξε με έντονη αποστροφή μισοάδεια μπουκάλια 
από μπέρμπον και σόδα, λεμόνια, μπίτερ και παγοθήκες στο 
πάσο της κουζίνας. «Ποια είναι αυτή η κοπέλα;»

«Η κοπέλα στο κρεβάτι είναι η δεσποινίς Ροντινέλα Φου-
γκέιτ», είπε ο δόκτωρ Σμάιλ. «Η Ρόνι, όπως σας ζήτησε να τη 
λέτε».

Το όνομα ακουγόταν αόριστα γνώριμο και περιέργως κατά 
κάποιο τρόπο σχετικό με τη δουλειά του. «Άκου», είπε στη βα-
λίτσα, αλλά εκείνη τη στιγμή η κοπέλα στην κρεβατοκάμαρα 
άρχισε να σαλεύει· αμέσως ο Μπάρνι έκλεισε τον δόκτορα 
Σμάιλ και σηκώθηκε όρθιος νιώθοντας άχαρος και αμήχανος 
μόνο με τα εσώρουχα.

«Σηκώθηκες;» ρώτησε νυσταγμένα η κοπέλα. Στριφογύρισε 
και ανακάθισε κοιτάζοντάς τον· ήταν αρκετά όμορφη, αποφά-
σισε, και είχε ωραία, μεγάλα μάτια. «Τι ώρα είναι; Έβαλες τον 
καφέ να γίνεται;»

Πήγε με βαριά βήματα στην κουζίνα και άναψε την εστία, 
που άρχισε αμέσως να ζεσταίνει νερό για καφέ. Άκουσε μια 
πόρτα να κλείνει· η Ρόνι είχε πάει στο μπάνιο. Ήχος νερού. 
Έκανε ντους.

Γύρισε στο καθιστικό και άναψε πάλι τον δόκτορα Σμάιλ. 
«Τι σχέση έχει με τις Κατασκευές Π.Π.;» ρώτησε.

«Η δεσποινίς Φουγκέιτ είναι η νέα σας βοηθός· ήρθε χθες 
από τη Λαϊκή Κίνα, όπου εργαζόταν για τις Κατασκευές Π.Π. 
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ως σύμβουλος Προ-Μόδας για την περιοχή. Η δεσποινίς Φου-
γκέιτ όμως, αν και ταλαντούχος, έχει ελάχιστη πείρα, και ο κύ-
ριος Μπουλέρο αποφάσισε ότι αν την είχατε για ένα διάστημα 
βοηθό σας – θα έλεγα “αν είστε από πάνω της”, αλλά αυτό θα 
μπορούσε να παρερμηνευτεί δεδομένου...»

«Θαυμάσια», είπε ο Μπάρνι. Πήγε στην κρεβατοκάμαρα, 
βρήκε τα ρούχα του – ήταν σε ένα σωρό στο πάτωμα, όπου μάλ-
λον τα είχε πετάξει ο ίδιος – και άρχισε να ντύνεται προσεχτι-
κά· ακόμη ένιωθε απαίσια και έπρεπε να καταβάλλει προσπά-
θεια να μην κάνει εμετό. «Σωστά», είπε στον δόκτορα Σμάιλ 
επιστρέφοντας στο καθιστικό, καθώς κούμπωνε το πουκάμισό 
του. «Θυμάμαι το υπηρεσιακό σημείωμα της Παρασκευής για 
τη δεσποινίδα Φουγκέιτ. Το ταλέντο της είναι ασταθές. Έκανε 
λάθος επιλογή μ’ εκείνο το παράθυρο της εποχής του Εμφυλίου 
των ΗΠΑ... Φαντάσου, νόμισε ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία στη 
Λαϊκή Κίνα». Γέλασε.

Η πόρτα του μπάνιου άνοιξε λιγάκι· είδε για μια στιγμή τη 
Ρόνι, ροδαλή, σφριγηλή και καθαρή, να σκουπίζεται. «Με φώ-
ναξες, καλέ μου;»

«Όχι», είπε ο Μπάρνι. «Μιλούσα στο γιατρό μου».
«Τα λάθη είναι ανθρώπινα», είπε ο δόκτωρ Σμάιλ κάπως 

ανέκφραστα.
«Πώς έγινε και οι δυο μας...» ο Μπάρνι έδειξε προς την κρε-

βατοκάμαρα. «Τόσο γρήγορα».
«Χημεία», είπε ο δόκτωρ Σμάιλ.
«Έλα τώρα».
«Είστε και οι δυο προγνώστες. Προβλέψατε ότι τελικά θα 

τα φτιάχνατε, ότι θα είχατε ερωτική σχέση. Έτσι είπατε κι οι 
δυο – ύστερα από μερικά ποτά – γιατί να περιμένετε; Ο βίος 
βραχύς, η τέχνη...» η βαλίτσα σταμάτησε γιατί η Ρόνι Φουγκέ-
ιτ βγήκε από το μπάνιο γυμνή, πέρασε δίπλα τους και μπήκε 
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στην κρεβατοκάμαρα. Το σώμα της ήταν λεπτό και στητό· είχε 
πραγματικά υπέροχο παράστημα, παρατήρησε ο Μπάρνι, και 
μικρά ανορθωμένα στήθη με θηλές σαν ένα ζευγάρι ροζ μπιζέ-
λια. Ή μάλλον σαν ένα ζευγάρι ροζ μαργαριτάρια, διόρθωσε τη 
σκέψη του.

«Ήθελα να σε ρωτήσω χθες», είπε η Ρόνι Φουγκέιτ, «γιατί 
έχεις ψυχίατρο; Και, Θεέ μου, το κουβαλάς παντού μαζί σου· 
στιγμή δεν το άφησες κάτω – και το είχες ανοιχτό μέχρι τη 
στιγμή που...» ανασήκωσε το φρύδι της και τον κοίταξε ερευ-
νητικά.

«Τουλάχιστον το έκλεισα τότε», επισήμανε ο Μπάρνι.
«Νομίζεις πως είμαι όμορφη;» Σηκώθηκε στις μύτες των πο-

διών της και τεντώθηκε, άπλωσε τα χέρια της ψηλά και, προς 
μεγάλη του έκπληξη, άρχισε μια σειρά από ζωηρές ασκήσεις, 
με τα στήθη της να ανεβοκατεβαίνουν καθώς χοροπηδούσε.

«Οπωσδήποτε», μουρμούρισε ξαφνιασμένος.
«Θα ζύγιζα έναν τόνο», είπε λαχανιασμένα η Ρόνι Φουγκέ-

ιτ, «αν δεν έκανα κάθε πρωί αυτές τις ασκήσεις της Πτέρυγας 
Μάχης του ΟΗΕ. Δεν πας να φέρεις τον καφέ, καλέ μου;»

«Είσαι στ’ αλήθεια η νέα μου βοηθός στις Κατασκευές Π.Π.;» 
είπε ο Μπάρνι.

«Ναι, φυσικά· θες να πεις ότι δεν θυμάσαι; Αλλά θα είσαι, 
φαντάζομαι, όπως πολλοί πραγματικά κορυφαίοι προγνώστες: 
βλέπεις το μέλλον τόσο καλά, που έχεις μια αόριστη μόνο ανά-
μνηση του παρελθόντος. Τι ακριβώς θυμάσαι από χθες βράδυ;» 
Σταμάτησε τις ασκήσεις της βαριανασαίνοντας.

«Α», είπε αόριστα ο Μπάρνι, «υποθέτω τα πάντα».
«Άκου. Ο μόνος λόγος που μπορεί να έχεις για να κουβαλάς 

αυτό τον ψυχίατρο μαζί σου είναι να σε κάλεσαν να κατατα-
γείς. Σωστά;»

Δεν είπε τίποτα, αλλά έγνεψε καταφατικά. Αυτό το θυμόταν. 
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Ο γνωστός μακρόστενος, γαλαζοπράσινος φάκελος είχε φτά-
σει πριν από μία βδομάδα· την επόμενη Τετάρτη θα περνούσε 
από ψυχιατρική εξέταση στο στρατιωτικό νοσοκομείο του ΟΗΕ 
στο Μπρονξ.

«Σε έχει βοηθήσει; Σε έχει...» Έδειξε τη βαλίτσα. «Σε έχει 
κάνει αρκετά διαταραγμένο;»

Ο Μπάρνι στράφηκε στη φορητή προέκταση του δόκτορα 
Σμάιλ. «Εσύ τι λες;» ρώτησε.

«Δυστυχώς», απάντησε η βαλίτσα, «η κατάστασή σας εξα-
κολουθεί να είναι αρκετά βιώσιμη, κύριε Μάγιερσον· αντέχετε 
στρες δέκα Φρόιντ. Λυπάμαι. Αλλά έχουμε αρκετές μέρες ακό-
μα, μόλις αρχίσαμε».

Η Ρόνι Φουγκέιτ πήγε στην κρεβατοκάμαρα, σήκωσε το 
σλιπάκι της και το φόρεσε. «Φαντάσου», είπε σκεφτικά. «Αν σε 
επιστρατεύσουν, κύριε Μάγιερσον, και σε στείλουν στις αποι-
κίες... μπορεί να αναλάβω εγώ τη δουλειά σου». Χαμογέλασε 
φανερώνοντας υπέροχα, ομοιόμορφα δόντια.

Ήταν μια ζοφερή πιθανότητα. Και η προγνωστική του ικα-
νότητα δεν τον βοηθούσε: το αποτέλεσμα ήταν αμφίβολο, σε 
τέλεια ισορροπία στη ζυγαριά των μελλοντικών αιτίων και αι-
τιατών.

«Δεν μπορείς να κάνεις τη δουλειά μου», της είπε. «Ούτε στη 
Λαϊκή Κίνα μπόρεσες, κι εκεί ήταν μια σχετικά απλή κατάστα-
ση όσον αφορά τη διαλογή των προ-στοιχείων». Αλλά κάποια 
μέρα θα μπορούσε, αυτό το προέβλεπε χωρίς δυσκολία. Ήταν 
νέα και ξεχείλιζε από έμφυτο ταλέντο: το μόνο που χρειαζόταν 
για να τον φτάσει – και ήταν ο καλύτερος στο επάγγελμα – 
ήταν εμπειρία λίγων χρόνων. Τώρα είχε ξυπνήσει εντελώς, κα-
θώς η συνειδητοποίηση της κατάστασής του κατακάθιζε μέσα 
του. Υπήρχαν πολλές πιθανότητες να τον επιστρατεύσουν, 
αλλά ακόμα και αν δεν γινόταν αυτό, η Ρόνι Φουγκέιτ μπορού-
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σε κάλλιστα να του αρπάξει τη δουλειά του, μια ωραία, ζηλευτή 
δουλειά, που είχε μοχθήσει δεκατρία χρόνια, βήμα βήμα, για να 
την εξασφαλίσει.

Περίεργο τρόπο είχε βρει για να αντιμετωπίσει αυτή την 
απειλή, να κοιμηθεί μαζί της· αναρωτήθηκε πώς είχε καταλήξει 
σ’ αυτόν.

Έσκυψε πάνω από τη βαλίτσα και είπε χαμηλόφωνα στον 
δόκτορα Σμάιλ: «Θα ’θελα να μου πεις σε μια τόσο δύσκολη 
κατάσταση πώς διάολο αποφάσισα να...»

«Μπορώ να σου το πω εγώ», φώναξε η Ρόνι Φουγκέιτ από 
την κρεβατοκάμαρα. Είχε βάλει μια κάπως στενή, ανοιχτο-
πράσινη μπλούζα και την κούμπωνε μπροστά στον καθρέφτη 
της τουαλέτας της. «Μου το είπες χθες βράδυ, μετά το πέμπτο 
μπέρμπον με σόδα. Είπες...» σταμάτησε και τα μάτια της έλαμ-
ψαν. «Είναι κάπως άγαρμπο. Είπες: “Αν δεν μπορείς να τους 
νικήσεις, πήγαινε με το μέρος τους”. Μόνο που, λυπάμαι που 
το λέω, η έκφραση που χρησιμοποίησες ήταν ελαφρώς διαφο-
ρετική».

«Χμμ», είπε ο Μπάρνι και πήγε στην κουζίνα να βάλει ένα 
φλιτζάνι καφέ. Τουλάχιστον δεν ήταν μακριά από τη Νέα Υόρ-
κη· αν η Ρόνι Φουγκέιτ δούλευε στις Κατασκευές Π.Π., προ-
φανώς θα έμενε σε λογική απόσταση. Θα μπορούσαν να πάνε 
μαζί. Πολύ ωραία. Αναρωτήθηκε αν ο εργοδότης τους, ο Λίο 
Μπουλέρο, θα το ενέκρινε αυτό αν το ήξερε. Υπήρχε κάποια 
επίσημη εταιρική πολιτική για τις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των 
υπαλλήλων; Υπήρχαν κανονισμοί σχεδόν για τα πάντα... αν και 
δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ένας άνθρωπος που περνούσε 
όλο του το χρόνο στις παραλίες στα θέρετρα της Ανταρκτικής ή 
σε γερμανικές κλινικές θεραπείας Ε μπορούσε να βρει το χρόνο 
για να σχεδιάζει το δόγμα της εταιρίας για το παραμικρό θέμα.

Κάποια μέρα, σκέφτηκε, θα ζω όπως ο Λίο Μπουλέρο και 
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δεν θα είμαι υποχρεωμένος να μένω στη Νέα Υόρκη με τους 80 
βαθμούς...

Ένιωσε μια δόνηση στα πόδια του· το πάτωμα άρχισε να 
τρέμει. Το ψυκτικό σύστημα του κτιρίου είχε μπει σε λειτουρ-
γία. Η μέρα ξεκινούσε.

Από το παράθυρο της κουζίνας είδε τον καυτό, εχθρικό ήλιο 
να παίρνει σχήμα πίσω από τα άλλα συγκροτήματα διαμερι-
σμάτων· έκλεισε τα μάτια του. Άλλη μια μέρα με ανυπόφορο 
καύσωνα· ίσως να έφτανε και στα είκοσι Βάγκνερ. Δεν χρειαζό-
ταν να είναι προγνώστης για να το προβλέψει αυτό.

Στο συγκρότημα με το αξιοθρήνητα υψηλό νούμερο 492, στις 
παρυφές του Μέριλιν Μονρόε του Νιου Τζέρσεϊ, ο Ρίτσαρντ 
Νατ έτρωγε αδιάφορα το πρωινό του, ενώ το βλέμμα του δι-
έτρεχε με κάτι περισσότερο από αδιαφορία τις χθεσινές ανα-
φορές σχετικά με το κλιματικό σύνδρομο στην πρωινή ομοιοε-
φημερίδα.

Ο σημαντικότερος παγετώνας, ο Ολ’ Σκίντοπ, είχε υποχω-
ρήσει 4,62 Γκρέιμπλ τις τελευταίες είκοσι τέσσερις ώρες. Και 
η θερμοκρασία το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη ήταν κατά 1,46 
Βάγκνερ υψηλότερη από την προηγούμενη μέρα. Επίσης η 
υγρασία, καθώς οι ωκεανοί εξατμίζονταν, είχε αυξηθεί κατά 16 
Σέλκερκ. Τα πράγματα λοιπόν ήταν πιο ζεστά και πιο υγρά· η 
μεγάλη πορεία της φύσης συνεχιζόταν, μα προς τα πού; Ο Νατ 
έσπρωξε πέρα την εφημερίδα και πήρε τα γράμματα που είχαν 
παραδώσει πριν ξημερώσει. Εδώ και πολύ καιρό οι ταχυδρόμοι 
είχαν σταματήσει να κυκλοφορούν στο φως της μέρας.

Ο πρώτος λογαριασμός που πρόσεξε ήταν η συμμετοχή του 
στο ληστρικό κόστος ψύξης του συγκροτήματος: χρωστούσε 
στο συγκρότημα 492 ακριβώς δέκα και μισή φλούδες για τον 
τελευταίο μήνα – τρία τέταρτα της φλούδας περισσότερα από 
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τον Απρίλιο. Κάποια μέρα, σκέφτηκε, θα κάνει τόση ζέστη, 
που τίποτα δεν θα μπορεί να εμποδίσει αυτό το μέρος να λιώσει. 
Θυμήθηκε τη μέρα που η συλλογή των δίσκων βινυλίου του είχε 
λιώσει και είχε γίνει όλη μια μάζα, γύρω στο ’04, όταν σταμάτη-
σε να λειτουργεί για λίγο το ψυκτικό δίκτυο του κτιρίου. Τώρα 
είχε ταινίες οξειδίου του σιδήρου· αυτές δεν έλιωναν. Τότε 
είχαν ψοφήσει όλα τα παπαγαλάκια και όλα τα αφροδισιακά 
πουλιά μινγκ στο κτίριο. Και η χελώνα του γείτονα είχε βράσει 
στο καβούκι της. Φυσικά αυτό είχε γίνει κατά τη διάρκεια της 
μέρας και όλοι – τουλάχιστον οι άντρες – ήταν στη δουλειά. 
Οι γυναίκες τους όμως είχαν μαζευτεί στο χαμηλότερο υπόγειο 
επίπεδο πιστεύοντας (θυμόταν που του το είχε πει η Έμιλι) ότι 
είχε φτάσει η μοιραία ώρα. Και όχι σε έναν αιώνα από τώρα, 
αλλά τώρα. Οι προβλέψεις του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της 
Καλιφόρνια ήταν λάθος... μόνο που φυσικά δεν ήταν λάθος· 
απλώς είχε κοπεί το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος από τη 
Νέα Υόρκη. Είχαν έρθει γρήγορα εργάτες-ρομπότ και το είχαν 
επισκευάσει.

Στο καθιστικό η γυναίκα του, με την μπλε ποδιά της, ζω-
γράφιζε με σμάλτο ένα κεραμικό πριν το βάλει στο φούρνο, συ-
γκεντρωμένη, με τη γλώσσα έξω και τα μάτια της να λάμπουν. 
Χειριζόταν επιδέξια το πινέλο και ήταν φανερό πως θα γινόταν 
ένα καλό κομμάτι. Το θέαμα της Έμιλι να δουλεύει του θύμισε 
αυτό που είχε να κάνει σήμερα: κάτι που δεν του άρεσε καθό-
λου.

«Ίσως έπρεπε να περιμένουμε λίγο πριν τον πλησιάσουμε», 
είπε ενοχλημένος.

«Δεν θα έχουμε ποτέ καλύτερα εκθέματα να του δείξουμε 
από αυτά που έχουμε τώρα», είπε η Έμιλι χωρίς να σηκώσει 
το βλέμμα της.

«Κι αν πει όχι;»
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«Θα συνεχίσουμε. Τι περίμενες δηλαδή, να τα παρατήσουμε 
μόνο και μόνο επειδή ο πρώην άντρας μου δεν μπορεί – ή δεν 
θέλει – να προβλέψει πόσο επιτυχημένα θα είναι τελικά αυτά 
τα νέα κομμάτια στην αγορά;»

«Εσύ τον ξέρεις», είπε ο Ρίτσαρντ Νατ, «εγώ δεν τον ξέρω. 
Δεν είναι εκδικητικός τύπος, ε; Δεν σου κρατάει κακία;» Και 
εν πάση περιπτώσει τι κακία να της κρατάει ο πρώην άντρας 
της; Δεν του είχε κάνει κακό· το αντίθετο μάλιστα, όπως είχε 
καταλάβει απ’ αυτά που του είχε πει η Έμιλι.

Ήταν παράξενο ν’ ακούει όλη την ώρα για τον Μπάρνι Μά-
γιερσον και να μην τον έχει συναντήσει ποτέ, να μην έχει ποτέ 
άμεση επαφή με τον άνθρωπο. Αυτό θα άλλαζε τώρα, καθώς 
είχε ένα ραντεβού με τον Μάγιερσον στις εννέα σήμερα το 
πρωί στο γραφείο του στις Κατασκευές Π.Π. Φυσικά ο Μά- 
γιερσον θα είχε το πάνω χέρι· θα έριχνε μια σύντομη ματιά στα 
κεραμικά και θα τα απέρριπτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Όχι, θα 
έλεγε, οι Κατασκευές Π.Π. δεν ενδιαφέρονται για μινιατούρες 
αυτών εδώ. Πιστέψτε την προγνωστική μου ικανότητα, το τα-
λέντο μου και την εξειδίκευσή μου στο μάρκετινγκ Προ-Μό-
δας. Και... έξω ο Ρίτσαρντ Νατ, με τη συλλογή κεραμικών πα-
ραμάσχαλα, χωρίς να έχει κανένα άλλο μέρος να πάει.

Κοιτάζοντας από το παράθυρο είδε με αποστροφή ότι ήδη 
έκανε πάρα πολλή ζέστη για να την αντέξει άνθρωπος· τα κα-
νάλια των πεζών είχαν αδειάσει ξαφνικά, καθώς όλοι είχαν τρέ-
ξει να καλυφθούν. Ήταν οχτώ και μισή και έπρεπε να ξεκινή-
σει. Σηκώθηκε, πήγε στο ντουλάπι του χολ και πήρε την κάσκα 
του και την υποχρεωτική μονάδα ψύξης· σύμφωνα με το νόμο, 
όποιος κυκλοφορούσε πριν από τη δύση του ηλίου έπρεπε να 
έχει μια τέτοια μονάδα στην πλάτη του.

«Αντίο», είπε στη γυναίκα του σταματώντας στην εξώπορτα.
«Αντίο και καλή τύχη». Η γυναίκα του είχε απορροφηθεί 
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ακόμα περισσότερο με το περίτεχνο σμάλτωμα, πράγμα που 
φανέρωνε, όπως συνειδητοποίησε ο Νατ, πόσο μεγάλη ήταν 
η έντασή της· δεν μπορούσε να διακόψει ούτε για μια στιγμή. 
Άνοιξε την πόρτα και βγήκε στο διάδρομο, νιώθοντας το ψυ-
χρό ρεύμα αέρα από τη φορητή μονάδα που αγκομαχούσε στην 
πλάτη του. «Α», είπε η Έμιλι καθώς ο άντρας της έκλεινε την 
πόρτα· σήκωσε το κεφάλι και έδιωξε τα μακριά, καστανά μαλ-
λιά της από τα μάτια της. «Πάρε με μόλις βγεις από το γραφείο 
του Μπάρνι, μόλις ξέρεις τι θα γίνει».

«Εντάξει», της είπε και έκλεισε την πόρτα πίσω του.
Κατέβηκε την κυλιόμενη ράμπα, πήγε στην τράπεζα του κτι-

ρίου, ξεκλείδωσε τη θυρίδα τους και την πήρε σε ένα ιδιωτικό 
δωμάτιο· εκεί έβγαλε το κουτί με τα δείγματα των κεραμικών 
που θα έδειχνε στον Μάγιερσον.

Σε λίγο βρισκόταν σε ένα θερμοστεγές διακτιριακό λεω-
φορείο προς το κέντρο της Νέας Υόρκης και τις Κατασκευές 
Π.Π., το μεγάλο ανοιχτόχρωμο κτίριο από συνθετικό τσιμέντο 
απ’ όπου είχε βγει η Πέρκι Πατ και όλες οι μονάδες του μι-
κρογραφημένου κόσμου της. Η κούκλα που είχε κατακτήσει 
τον άνθρωπο, σκέφτηκε, ενώ την ίδια στιγμή ο άνθρωπος κα-
τακτούσε τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Η Πέρκι 
Πατ, η έμμονη ιδέα των αποίκων. Το πιο κατάλληλο σχόλιο 
για τη ζωή στις αποικίες. Τι άλλο χρειαζόταν να ξέρει κανείς 
γι’ αυτούς τους δυστυχείς που, με τη στρατολογική νομοθεσία 
του ΟΗΕ, είχαν διωχτεί από τη Γη για να ξεκινήσουν μια νέα, 
ανοίκεια ζωή στον Άρη ή στην Αφροδίτη, ή στον Γανυμήδη, ή 
όπου αλλού τύχαινε να φανταστούν οι γραφειοκράτες του ΟΗΕ 
ότι μπορούσαν να τους εγκαταστήσουν και κατά κάποιο τρόπο 
να επιβιώσουν.

Και νομίζουμε ότι εμείς την έχουμε άσχημα εδώ, σκέφτηκε.
«Και σήμερα καύσωνα θα έχει», παρατήρησε ο άνθρωπος 
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που καθόταν δίπλα του, ένας μεσόκοπος άντρας με γκρίζα κά-
σκα, αμάνικο μπλουζάκι και έντονο κόκκινο σορτς, όπως ήταν 
της μόδας στους επιχειρηματίες.

«Ναι».
«Τι έχετε εκεί στη μεγάλη κούτα; Φαγητό για πικνίκ σε κά-

ποια τρώγλη αποίκων στον Άρη;»
«Κεραμικά», είπε ο Νατ.
«Βάζω στοίχημα πως για να τα ψήσετε, απλώς τα βγάζε-

τε έξω το μεσημέρι». Ο επιχειρηματίας σιγογέλασε και έπειτα 
έπιασε την πρωινή ομοιοεφημερίδα και την άνοιξε στην πρώτη 
σελίδα. «Λένε πως ένα διαστημόπλοιο έξω από το ηλιακό σύ-
στημα έπεσε στον Πλούτωνα», είπε. «Στέλνουν μια ομάδα για 
να το βρει. Λέτε να είναι από εκείνα τα πράγματα; Δεν τα αντέ-
χω αυτά τα πράγματα από άλλα ηλιακά συστήματα».

«Πιο πιθανό να είναι κάποιο από τα δικά μας πλοία που 
επιστρέφει», είπε ο Νατ.

«Έχετε δει ποτέ πράγμα από τον Πρόξιμα;»
«Μόνο φωτογραφίες».
«Φρικαλέο», είπε ο επιχειρηματίας. «Αν βρουν αυτό το σκά-

φος που ναυάγησε στον Πλούτωνα και είναι ένα πράγμα, ελπίζω 
να το καταστρέψουν με τα λέιζερ· στο κάτω κάτω υπάρχει νό-
μος που τους απαγορεύει να έρθουν στο ηλιακό μας σύστημα».

«Σωστά».
«Μπορώ να δω τα κεραμικά σας; Εγώ ασχολούμαι με τις 

γραβάτες. Η προσομοιωμένα χειροποίητη ζωντανή γραβάτα 
Βέρνερ σε μια ποικιλία χρωμάτων του Τιτάνα – σαν αυτή που 
φοράω, βλέπετε; Τα χρώματα είναι στην πραγματικότητα μια 
πρωτόγονη μορφή ζωής που εισάγουμε και αναπτύσσουμε σε 
καλλιέργειες εδώ στη Γη. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για 
να τα παρακινήσουμε να πολλαπλασιαστούν είναι το επαγγελ-
ματικό μας μυστικό, ξέρετε, σαν τη φόρμουλα της Κόκα Κόλα».
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«Για τον ίδιο λόγο», είπε ο Νατ, «δεν μπορώ να σας δείξω 
αυτά τα κεραμικά, αν και θα το ήθελα. Είναι καινούργια. Τα 
πηγαίνω σε έναν προγνώστη Προ-Μόδας στις Κατασκευές 
Π.Π. Αν θέλει να τα κάνει μινιατούρες για τις μακέτες της Πέρ-
κι Πατ, θα πιάσουμε την καλή: χρειάζεται μόνο να στείλει τις 
πληροφορίες στον ραδιοφωνικό παραγωγό της Π.Π. – πώς τον 
λένε; –, που είναι σε τροχιά γύρω από τον Άρη, κι αυτό ήταν».

«Οι χειροποίητες γραβάτες Βέρνερ χρησιμοποιούνται στις 
μακέτες της Πέρκι Πατ», τον πληροφόρησε ο άντρας. «Ο φί-
λος της ο Γουόλτ έχει μια ντουλάπα ολόκληρη». Χαμογέλασε 
με καμάρι. «Όταν οι Κατασκευές Π.Π. αποφάσισαν να κάνουν 
μινιατούρες τις γραβάτες μας...»

«Μιλήσατε με τον Μπάρνι Μάγιερσον;»
«Δεν του μίλησα εγώ. Πήγε ο περιφερειακός διευθυντής πω-

λήσεων. Λένε ότι ο Μάγιερσον είναι δύσκολος. Φαίνεται να 
λειτουργεί παρορμητικά, και όταν πάρει μια απόφαση, είναι 
αμετάκλητη».

«Κάνει ποτέ λάθος; Απορρίπτει πράγματα που γίνονται της 
μόδας;»

«Βεβαίως. Μπορεί να είναι προγνώστης, αλλά δεν παύει να 
είναι άνθρωπος. Θα σας πω κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Εί-
ναι πολύ καχύποπτος με τις γυναίκες. Ο γάμος του διαλύθηκε 
πριν από κάνα δυο χρόνια και δεν το ξεπέρασε ποτέ. Βλέπετε 
η γυναίκα του έμεινε έγκυος δύο φορές και το διοικητικό συμ-
βούλιο στο συγκρότημα που μένει, νομίζω είναι το 33, ψήφισε 
να τον διώξουν κι αυτόν και τη γυναίκα του, γιατί είχαν παρα-
βιάσει τον κανονισμό του συγκροτήματος. Ξέρετε τώρα το 33, 
ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μπεις σε κάποιο από τα κτίρια 
με τόσο μικρό αριθμό. Αντί λοιπόν να χάσει το διαμέρισμά του, 
προτίμησε να χωρίσει τη γυναίκα του και να την αφήσει να με-
τακομίσει μαζί με το παιδί. Και μετά φαίνεται πως αποφάσισε 
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ότι έκανε λάθος, κι αυτό τον πείραξε πολύ. Κατηγόρησε τον 
εαυτό του φυσικά που έκανε τέτοιο λάθος. Ένα φυσιολογικό 
λάθος βεβαίως· για τ’ όνομα του Θεού, και τι δεν θα δίναμε κι 
εσείς κι εγώ για να είχαμε ένα διαμέρισμα στο 33, ακόμα και 
στο 34; Δεν ξαναπαντρεύτηκε· μπορεί να είναι νεοχριστιανός. 
Τέλος πάντων, όταν πάτε να του πουλήσετε τα κεραμικά σας, 
προσέξτε πώς θα χειριστείτε το θέμα του γυναικείου κοινού· 
μην πείτε “Αυτά θ’ αρέσουν στις κυρίες” ή τίποτα τέτοιο. Τα 
περισσότερα κομμάτια στη λιανική τ’ αγοράζουν...»

«Ευχαριστώ για τη συμβουλή», είπε ο Νατ και σηκώθηκε. 
Πήρε το κουτί με τα κεραμικά και προχώρησε στο διάδρομο 
προς την έξοδο. Αναστέναξε. Θα ήταν δύσκολο, ίσως και ακα-
τόρθωτο. Δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τις συνθήκες που εί-
χαν δημιουργηθεί τόσο καιρό πριν από τη σχέση του με την 
Έμιλι και τα κεραμικά της, τελεία και παύλα.

Ευτυχώς κατάφερε να πιάσει ένα ταξί· καθώς τον μετέφερε 
μέσα από την πυκνή κυκλοφορία του κέντρου, διάβασε τη δική 
του ομοιοεφημερίδα, και συγκεκριμένα την κεντρική είδηση για 
το διαστημόπλοιο που πίστευαν ότι γύρισε από τον Πρόξιμα 
και έπεσε στην παγωμένη ερημιά του Πλούτωνα – αυτή κι αν 
ήταν συγκρατημένη περιγραφή! Ήδη είχαν αρχίσει οι εικασίες 
ότι θα μπορούσε να είναι ο διαπλανητικός μεγαλοβιομήχανος 
Πάλμερ Έλντριτς που είχε πάει στο σύστημα του Πρόξιμα πριν 
από μία δεκαετία, έπειτα από πρόσκληση του Συμβουλίου Αν-
θρωποειδών του Πρόξιμα· τον ήθελαν για να εκσυγχρονίσει τα 
αυτόματα εργοστάσιά τους σύμφωνα με τα γήινα πρότυπα. Από 
τότε δεν είχε ακουστεί τίποτα για τον Έλντριτς. Και τώρα αυτό.

Θα ήταν μάλλον καλύτερα για τη Γη να μην ήταν ο Έλντριτς 
που επιστρέφει, αποφάσισε. Ο Πάλμερ Έλντριτς ήταν ένας 
πολύ παράτολμος και απρόβλεπτος, αυτοδύναμος επιχειρημα-
τίας· είχε κάνει θαύματα για να καταφέρει να ξεκινήσει η παρα-
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γωγή των αυτόματων εργοστασίων στις πλανητικές αποικίες, 
αλλά – όπως πάντα – το είχε παρατραβήξει, είχε κάνει πολλές 
μηχανορραφίες. Καταναλωτικά αγαθά συσσωρεύονταν σε απί-
θανα μέρη, όπου δεν υπήρχαν άποικοι για να τα χρησιμοποιή-
σουν. Είχαν καταλήξει βουνά ολόκληρα από σκουπίδια, καθώς 
διαβρώνονταν λίγο λίγο, αμείλικτα, από τις καιρικές συνθήκες. 
Χιονοθύελλες, αν μπορείς να πιστέψεις ότι υπάρχει ακόμη κάτι 
τέτοιο κάπου... Υπήρχαν μέρη όπου έκανε στ’ αλήθεια κρύο. 
Πολύ κρύο, πραγματικά.

«Ο προορισμός σας, εξοχότατε», τον πληροφόρησε το αυτό-
νομο ταξί, σταματώντας μπροστά σε ένα μεγάλο, αλλά κυρίως 
υπόγειο οικοδόμημα. Ήταν οι Κατασκευές Π.Π., με πολλές 
θερμοστεγείς ράμπες, για να μπαίνουν εύκολα οι εργαζόμενοι 
της εταιρίας.

Πλήρωσε το ταξί, πήδησε έξω και διέσχισε τρέχοντας τον 
μικρό, ανοιχτό χώρο για να φτάσει σε μια ράμπα, κρατώντας 
το κουτί του με τα δυο χέρια· για μια στιγμή τον άγγιξε το γυ-
μνό φως του ήλιου και ένιωσε – ή φαντάστηκε – να τσουρου-
φλίζεται. Ψημένος σαν βάτραχος, αποστεγνωμένος από κάθε 
ζωτικό χυμό, σκέφτηκε φτάνοντας τελικά ασφαλής στη ράμπα.

Σε λίγο βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια και μια υπάλλη-
λος της υποδοχής τον οδηγούσε στο γραφείο του Μάγιερσον. 
Τα δωμάτια, δροσερά και με χαμηλό φωτισμό, τον προσκαλού-
σαν να χαλαρώσει, αλλά δεν μπορούσε· έσφιξε το κουτί με τα 
δείγματα, σφίχτηκε και ο ίδιος και, παρότι δεν ήταν νεοχρι-
στιανός, μουρμούρισε μια σχοινοτενή προσευχή.

«Κύριε Μάγιερσον», είπε η υπάλληλος, πιο ψηλή από τον 
Νατ και εντυπωσιακή με το ανοιχτό κορσάζ και τα ψηλά τα-
κούνια της, απευθυνόμενη στον άντρα που καθόταν πίσω από 
το γραφείο. «Ο κύριος Νατ», πληροφόρησε τον Μάγιερσον. 
«Κύριε Νατ, ο κύριος Μάγιερσον». Πίσω από τον Μάγιερσον 
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στεκόταν μια κοπέλα με ανοιχτοπράσινο πουλόβερ και κατά-
λευκα μαλλιά. Τα μαλλιά ήταν πολύ μακριά και το πουλόβερ 
πολύ στενό. «Κύριε Νατ, η μις Φουγκέιτ, η βοηθός του κυρίου 
Μάγιερσον. Μις Φουγκέιτ, ο κύριος Ρίτσαρντ Νατ».

Καθισμένος στο γραφείο, ο Μπάρνι Μάγιερσον συνέχισε να 
διαβάζει ένα έγγραφο δείχνοντας να μην έχει καταλάβει ότι κά-
ποιος μπήκε, και ο Ρίτσαρντ Νατ περίμενε σιωπηλός, γεμάτος 
ετερόκλητα συναισθήματα· ένιωσε το άγγιγμα του θυμού στο 
λαρύγγι και στο στήθος του, και φυσικά άγχος και έπειτα, πάνω 
απ’ αυτά, ένα μικρό βλαστάρι περιέργειας. Αυτός ήταν λοιπόν 
ο πρώην σύζυγος της Έμιλι, που, αν πίστευες τον πωλητή ζω-
ντανών γραβατών, εξακολουθούσε να τον τρώει μια ζοφερή, 
οδυνηρή μεταμέλεια για την απόφασή του να διαλύσει το γάμο 
του. Ο Μάγιερσον ήταν μάλλον γεροδεμένος, πλησίαζε τα σα-
ράντα, με ασυνήθιστα – και όχι και τόσο στη μόδα – μακριά, 
κυματιστά μαλλιά. Έδειχνε να πλήττει, αλλά δεν φανέρωνε 
εχθρότητα. Ίσως όμως να μην είχε ακόμη...

«Ας δούμε τα κεραμικά σας», είπε ξαφνικά ο Μάγιερσον.
Ο Ρίτσαρντ Νατ ακούμπησε το κουτί με τα δείγματα στο 

γραφείο, το άνοιξε, έβγαλε τα κεραμικά ένα ένα, τα τακτοποί-
ησε και έκανε ένα βήμα πίσω.

Έπειτα από μία παύση ο Μάγιερσον είπε: «Όχι».
«“Όχι”;» είπε ο Νατ. «Όχι τι;»
«Δεν θα έχουν επιτυχία», είπε ο Μάγιερσον. Έπιασε πάλι το 

έγγραφό του και συνέχισε το διάβασμα.
«Εννοείτε ότι αποφασίσατε έτσι απλά;» είπε ο Νατ, μην 

μπορώντας να πιστέψει ότι ήταν ήδη χαμένος.
«Έτσι ακριβώς», συμφώνησε ο Μάγιερσον. Δεν ενδιαφερό-

ταν πια για τα κεραμικά, ήταν λες και ο Νατ να τα είχε ήδη 
μαζέψει και να είχε φύγει.

«Με συγχωρείτε, κύριε Μάγιερσον», είπε η μις Φουγκέιτ.
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Ο Μπάρνι Μάγιερσον της έριξε μια ματιά. «Τι τρέχει;» είπε.
«Συγγνώμη, που το λέω», είπε η μις Φουγκέιτ. Πλησίασε τα 

κεραμικά, πήρε ένα στα χέρια της και το μελέτησε τρίβοντας 
τη σμαλτωμένη επιφάνειά του. «Αλλά έχω σαφώς μια διαφορε-
τική εντύπωση από εσάς. Αισθάνομαι ότι αυτά τα κεραμικά θα 
έχουν επιτυχία».

Ο Νατ κοίταξε τον έναν και ύστερα τον άλλον.
«Για να το δω αυτό». Ο Μάγιερσον έδειξε ένα σκούρο γκρι 

βάζο· ο Νατ του το έδωσε αμέσως. Ο Μάγιερσον το κράτη-
σε για λίγο. «Όχι», είπε τελικά. Ήταν συνοφρυωμένος τώρα. 
«Εξακολουθώ να μην έχω καμία εντύπωση για την επιτυχία 
αυτού του αντικειμένου. Κατά την άποψή μου κάνετε λάθος, 
μις Φουγκέιτ». Άφησε το βάζο. «Ωστόσο», είπε στον Ρίτσαρντ 
Νατ, «εφόσον υπάρχει διαφωνία ανάμεσα σ’ εμένα και στη μις 
Φουγκέιτ...» Έξυσε τη μύτη του σκεφτικός. «Αφήστε μου τα 
δείγματα για λίγες μέρες· θα τα ξανακοιτάξω». Όμως ήταν φα-
νερό ότι δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση.

Η μις Φουγκέιτ άπλωσε το χέρι της, πήρε ένα μικρό κομ-
μάτι με παράξενο σχήμα και το κράτησε στον κόρφο της σχε-
δόν τρυφερά. «Αυτό ειδικά. Νιώθω πολύ ισχυρές δονήσεις απ’ 
αυτό. Αυτό θα είναι το πιο επιτυχημένο».

«Το έχεις χάσει τελείως, Ρόνι», είπε σιγανά ο Μπάρνι Μά-
γιερσον. Φαινόταν πραγματικά θυμωμένος τώρα· το πρόσωπό 
του ήταν άγριο και σκοτεινό. «Θα σας καλέσω», είπε στον Ρί-
τσαρντ Νατ. «Όταν θα έχω πάρει την τελική απόφασή μου. 
Δεν βλέπω κάποιο λόγο ν’ αλλάξω γνώμη, γι’ αυτό μην περιμέ-
νετε τίποτα. Εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται καν να τα αφή-
σετε». Έριξε μια άγρια, αυστηρή ματιά στη βοηθό του, τη μις 
Φουγκέιτ.


