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Κεφάλαιο 1

ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΣΤΡΑΠΗ

Πρώτος αντέδρασε ο Ότο. Έμεινε ακίνητος, με
την ουρά όρθια. Η Τίριλ και ο Όλιβερ γύρισαν
ταυτόχρονα και κοίταξαν προς το σημείο απ’
όπου ερχόταν ο θόρυβος. Ένα κόκκινο αυτοκίνητο με λάστιχα που στρίγκλιζαν έστριψε με
υπερβολική ταχύτητα στη γωνία του δρόμου
και λίγο έλειψε να ντεραπάρει.
Η Νόρα Μπράτλαντ ούτε το είδε ούτε το
άκουσε. Ίσιωσε την τσάντα της στον ώμο της
και κατευθύνθηκε προς τη διάβαση των πεζών. Αντί να φρενάρει, το αυτοκίνητο επιτάχυνε. Η Νόρα άρχισε να διασχίζει τον δρόμο,
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Δικηγόρος
Όλσεν

αλλά ο Όλιβερ την άρπαξε από τους ώμους και
την τράβηξε πίσω.
Ο οδηγός κόρναρε και ο Όλιβερ ένιωσε ένα
δυνατό ρεύμα αέρα καθώς το αυτοκίνητο περνούσε αστραπιαία από μπροστά τους.
Η Νόρα Μπράτλαντ έπεσε πίσω και προσγειώθηκε πάνω στον Όλιβερ, που, με τη σειρά
του, έπεσε πάνω στην Τίριλ. Έμοιαζαν με κουβάρι
πεσμένο στο πεζοδρόμιο. Ο Ότο άρχισε να γαβγίζει και να τρέχει πίσω από το αυτοκίνητο, αλλά
λίγα μέτρα πιο κάτω σταμάτησε. Το αυτοκίνητο
έστριψε στην πρώτη γωνία και εξαφανίστηκε
αφήνοντας πίσω του ένα σύννεφο σκόνης.
Ο Όλιβερ πετάχτηκε πάνω όσο πιο γρήγορα
μπορούσε και βοήθησε τη Νόρα Μπράτλαντ να
σηκωθεί.
«Είστε καλά;» τη ρώτησε καθώς μάζευε την
τσάντα της.
«Οχ!» αναστέναξε η Νόρα. «Παρά τρίχα».
«Αισθάνεστε καλά;» επανέλαβε ηΤίριλ.
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Η Νόρα Μπράτλαντ έβαλε το χέρι πίσω από
το αυτί της για να ακούει καλύτερα.
«Πώς;»
«Λέω, είστε καλά;» επανέλαβε η Τίριλ.
«Ναι, καλά είμαι, ευχαριστώ».
Τίναξε το πανωφόρι της και έριξε μια ματιά
προς το μέρος όπου είχε χαθεί το αυτοκίνητο.
«Μα πώς τρέχει έτσι;» μονολόγησε. «Πολύ
θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο οδηγός, να του
τα ψάλλω ένα χεράκι».
Η Τίριλ κοίταξε τον Όλιβερ και εκείνος
ένευσε καταφατικά.
«Αν θέλετε, θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε εμείς για σας», είπε η Τίριλ.
«Πώς;»
«Αν θέλετε, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε
εμείς ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο», επανέλαβε η Τίριλ πιο δυνατά.
«Δεν χρειάζεται, έχω να οδηγήσω τριάντα
χρόνια. Προτιμώ να πηγαίνω με τα πόδια».
Η Τίριλ κατάλαβε ότι η συνεννόηση ήταν
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αδύνατη. Δεν ήξερε τι είχε ακούσει η Νόρα
Μπράτλαντ απ’ όσα της είχε πει.
«Εμείς αυτό κάνουμε», της εξήγησε ο Όλιβερ
μιλώντας αργά και καθαρά. «Είμαστε ντετέκτιβ».
«Μάλιστα, πολύ ωραία», χαμογέλασε η Νόρα
Μπράτλαντ. «Συνεχίστε έτσι. Τώρα πρέπει να
πηγαίνω. Γεια σας».
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Η Τίριλ και ο Όλιβερ κοίταξαν ο ένας τον
άλλο και έβαλαν τα γέλια.
«Τι εννοούσε;» ρώτησε η Τίριλ όταν η Νόρα
Μπράτλαντ διέσχισε τον δρόμο. «Έχουμε καινούργια υπόθεση; Θέλει να βρούμε τον οδηγό
ή όχι;»
«Δεν ξέρω», απάντησε ο Όλιβερ.
«Υπήρχαν δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο»,
είπε η Τίριλ. «Μου φάνηκε ότι φορούσαν σκούφους του σκι. Μόνο αυτό πρόσεξα. Πρόλαβες
να δεις την πινακίδα;»
Ο Όλιβερ κούνησε αρνητικά το κεφάλι.
«Είδα όμως καθαρά τον συνοδηγό».
«Πώς ήταν;»
Ο Όλιβερ δάγκωσε το χείλος του και κοίταξε
αφηρημένος τον δρόμο.
«Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, αλλά ήταν φτυστός ο ροκ τραγουδιστής που αρέσει στον θείο
Φρεντ. Ξέρεις ποιον εννοώ;»
«Τον Έλβις Πρίσλεϊ; Μα αυτός έχει πεθάνει».
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«Αυτός, ναι, αλλά πώς λένε εκείνο τον άλλο
τραγουδιστή; Εκείνον που μεταμφιέζεται σε
Έλβις και είναι ολόιδιος».
Η Τίριλ μισόκλεισε τα μάτια και χαμογέλασε.
«Εννοείς τον Έιβιντ Πρίσλεϊ», είπε. «Ξέρω
πού μένει».
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