Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΟΥΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΡΡΕΣ
ΡΟΛΟΙ:
Καρλος Νοριεγα- Συγγραφεας, μοναχικος, σπεσιαλιστ στην “μαυρη” νουβελα.
Επιθεωρητης- Ειναι ο αστυνομικος διευθυντης της πολης. Ενας ανθρωπος αξεστος.
ΤΟΠΟΣ: Το διαμερισμα του συγγραφεα.
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η πολη ζει μια σειρα εγκληματων.
ΧΡΟΝΟΣ: Παρον.
***
Στην πορτα του διαμερισματος του Καρλος Νοριεγα.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ- Θα ειμαι ευθυς. Γιατι γραφετε αστυνομικα μυθιστορηματα?
ΚΑΡΛΟΣ- (Χωρις να κταλαβαινει ακριβως την ερωτηση) Γιατι ειμαι συγγραφεας...?
Ε- Ναι ομως, γιατι αστυνομικα? Γιατι εχετε επιλεξει να γραφετε σχετικα με φονους κι οχι σχετικα
με κατι αλλο?
Κ- Γιατι μου αρεσει μαλλον..? Γιατι μου ταιριαζει λιγακι..? Γιατι ειναι το ειδος που πουλαει
περισσοτερο..? Κι εσας, γιατι σας ενοχλει? Πρεπει να σας πω επισης οτι εχω πολυ δουλεια. Κι
επειδη ειναι ηδη δωδεκα τα μεσανυχτα, σας παρακαλω, θα μπορουσατε να..
Ε- Δεν εχουμε βρει τιποτα.
Κ- Κι αυτο ειναι ειδηση?
Ε- Εσεις, τουλαχιστον, ειστε καθαρος.
Κ- Πως ειπατε?
Ε- Ολα δειχνουν οτι εσεις ειστε καθαρος. Αυτο ηρθα να σας πω.
Κ- Καθαρος..? Για 'μενα μιλατε?
Ε- Ειναι καθηκον μου να δυσπιστω απεναντι σ' ολους τους υποπτους. Εχω ερθει για να σας
γνωστοποιησω οτι.. ακριβως απο σημερα, εσεις παυετε να θεωρειστε επισημα υποπτος.
Κ- Υποπτος?
Ε- Επισημα. Γιατι ανεπισημα, εξακολουθειτε να ειστε. Νομιζω πως δεν χρειαζεται να σας
υπενθυμισω οτι ολοι οι φονοι του Σκοτεινου Δολοφονου, μιμουνται με καθε λεπτομερεια τα
εγκληματα που εσεις εχετε περιγραψει στις νουβελες σας.
Κ- Ομως σας ειχα ηδη πει, οτι αυτο δεν ειχε να κανει μαζι μου... Δηλαδη, ολο αυτο το διαστημα
κανατε ερευνα γυρω απο'μενα?
Ε- Ναι. Και, οπως σας ειπα, δεν εχουμε ενδειξεις που να σας συσχετιζουν με τους φονους.
Κ- Φυσικα! Πανε χρονια που γραφω τετοια μυθιστορηματα, ενω οι φονοι ξεκινησαν πριν απο..
..ποσες μερες? Λιγες εβδομαδες?
Ε- Επιτρεψτε μου να σας πω, εμπιστευτικα, οτι υπαρχει καποιος μεσα απ'την Κεντρικη Διευθυνση,
που θεωρει οτι, κατα καποιο τροπο, ισως, θα μπορουσε να σας καταλογισει ενα ειδος πνευματικης
αυτουργιας.
Κ- Ενα τι?
Ε- Υπαρχουν νομικοι που θεωρουν οτι εσεις, ισως να λειτουργησατε ως εμπνευστης, εκουσιος η
ακουσιος, του Σκοτεινου Δολοφονου.
Κ- Εκουσιος η ακουσιος? Τι παραμυθια ειναι αυτα?
Ε- Θα μπορουσαμε να μιλησουμε ανεπισημα?
Κ- Εγω μονο ετσι ξερω να μιλαω.
Ε- Ειμαι εδω για να σας ζητησω μια χαρη.
Ο Καρλος ακουει ανορεχτα.
Ε- Κυριε Νοριεγα, χρειαζομαι τη βοηθεια σας.

Κ- Τι θελετε?
Ε- Αρχικα, με εχετε παρεξηγησει. Ειμαι ο αστυνομικος διευθυντης αυτης της πολης. Δεν ειμαι ο
κακος, αλλα ο καλος σ'αυτην την υποθεση. Ειναι ευθυνη μου η ασφαλεια αυτου του τοπου και
υποχρεωση μου ειναι, το διχως αλλο, να κανω τον κοσμο να ζει με ηρεμια. Ομως, τις τελευταιες
εβδομαδες δεν το καταφερνω, γι'αυτο εχω χασει τον υπνο μου. Θα ηθελα να με βοηθησετε να το
κανω.
Κ- Να σας βοηθησω να καταφερετε τι? Να ξαναβρειτε τον υπνο σας?
Ε- Να ξαναβρει ο κοσμος την ηρεμια του.
Κ- Τι θα λεγατε αν αφηνατε εμενα κι ακολουθουσατε τα ιχνη του δολοφονου?
Ε- Αυτο ακριβως κανουμε ολο αυτο τον καιρο.
Κ- Οχι, κυριε. Προσπαθουσατε να εξακριβωσετε αν ειμαι εγω ο δολοφονος η οχι. Αυτο μου ειπατε
πριν λιγο. Με ολο το σεβασμο, κυριε Διευθυντη, δεν πιστευω οτι ενας απλος συγγραφεας
αστυνομικων μυθιστορηματων οφειλει να σας πει πως να κανετε την δουλεια σας. Ομως αυτο θα
λειτουργουσε αντιστροφα: πρωτα βρισκετε τα ιχνη κι επειτα ακολουθειτε αυτα τα ιχνη, μεχρι να
σας οδηγησουν στον αυτουργο των εγκληματων.
Ε- Εχετε δικιο. Δεν πιστευω οτι πρεπει να μου υποδειξετε εσεις πως να κανω τη δουλεια μου.
Κ- Ειπατε οτι θελατε την βοηθεια μου.
Ε- Μπορω να περασω?
Κ- Μπορω να πω οχι?
Ε- Σας παρακαλω.
Κ- (Χωρις να κρυβει τη δυσαρεσκεια του) Περαστε.
Ο Καρλος αφηνει τον επιθεωρητη να μπει στο διαμερισμα του.
Κ- Θα παρετε κατι?
Ε- Νερο, παρακαλω.
Κ- Νερο?
Ε- Δεν ειμαστε ολοι οι αστυνομικοι του να πινουμε ουισκι, να πηγαινουμε με πουτανες και να
τριγυρναμε εκφοβιζοντας τον κοσμο.
Ο Καρλος αφηνει για λιγο τον επιθεωρητη για να φερει ενα ποτηρι νερο.
Κ- (με το νερο στο χερι) Ωστε πινετε και νερο. Θα το σημειωσω. Για τις νουβελες μου.
Του δινει το νερο.
Ε- Μην το κανετε θεμα..Ειναι πολυ αστειοι οι αστυνομικοι στα διηγηματα σας,.. ζητουν
οποιαδηποτε ωρα “διπλο ουισκι με παγο”. Ειμαι σιγουρος οτι αυτο λεει πολλα για το ατομο σας.
Κ- Ηρθατε να μιλησουμε για μενα? Για τα διηγηματα μου?
Ε- Κατα καποιο τροπο.. Εδω και λιγες εβδομαδες, ο κοσμος αυτης της πολης εχει θορυβηθει επειδη
ενας εξυπνος ειχε τη φαεινη ιδεα να κοπιαρει τα εγκληματα που εσεις περιγραφετε στα διηγηματα
σας.
Κ- (διακοπτοντας) Αν ψαξετε στις βιβλιοθηκες των εφημεριδων, θα δειτε οτι δεν ειναι η πρωτη
φορα που γινεται αυτο, σας το εχω ξαναπει. Ειναι τοσο παλιο, οσο κι η επινοηση του Διηγηματος.
Ο κοσμος αντιγραφει.
Ε- Σας παρακαλω, ακουστε με.. Οι κατα σειρα δολοφονοι, συνηθως, ειναι σχολαστικοι ανθρωποι.
Αυτος, τουλαχιστον, ειναι: μεχρι τωρα δεν εκανε κανενα λαθος. Και προχωραει, παραμενοντας
ασυλληπτος.
Κ- Και λοιπον?
Ε- Παραδεχομαι οτι δεν εχουμε.., δεν βρηκαμε ακομη τον τροπο να τον σταματησουμε.
Κ- Για να τον σταματησετε, θα πρεπει πρωτα να μαθετε ποιος ειναι και να σταματησετε να κανετε
κυκλους μεσα σ'αυτη τη ροδα του δημοσιογραφικου λουνα παρκ που εχουν κατασκευασει.

Ε- Μ'αρεσει η ικανοτητα σας στην λογοτεχνικη μεταφορα.
(Συνεχιζει) Η μπορει ισως, ν' αρκει να του στερησουμε την εμπνευση.
Κ- Πως ειπατε?
Ε- Σας μιλω ανοιχτα, χωρις περιστροφες. Αυτος ο τυπος εχει δειξει οτι ειναι πολυ προσεκτικος.
Ειναι παντα ενα βημα πιο μπροστα απο μας. Ξερει πως ενεργουμε. Σκεφτηκαμε, ωστοσο, εναν
τροπο για να σταματησει ολο αυτο... οριστικα: να τον αφησουμε χωρις καθοδηγηση.
Κ- Δεν σας καταλαβαινω.
Ε- Εχετε σκεφτει οτι αυτο θα μπορουσε να συνεχιστει επ'αοριστον?
Κ- Δεν ειναι δικη μου υποθεση η ασφαλεια αυτης της πολης. Η δουλεια μου ειναι να γραφω
μυθιστορηματα.
Ε- Γι'αυτο ακριβως σας μιλαω.
Ο επιθεωρητης κοιταζει προς τον τοιχο που ειναι γεματος απο αφισες με τις εκδοτικες επιτυχιες
του Καρλος.
Ε- Ηταν μια κριση ματαιοδοξιας που σας εκανε να κρεμασετε αυτες εκει τις αφισες?
Κ- Αν καποιος ειχε μια κριση, αυτος ηταν ο εκδοτης μου, που δεν θελει να ξεχνω με τι βγαζω το
ψωμι μου. Κι εκεινος, επισης.
Ε- Τοτε υπολογιστε οτι σας εχω γεμισει το ψυγειο κανα δυο φορες: εχω διαβασει ολα τα
μυθιστορηματα του επιθεωρητη Τορρες.
Κ- Χαιρομαι.
Ε- Για επαγγελματικους λογους. Δεν μου αρεσει αυτο το ειδος κι ακομη λιγοτερο ο επιθεωρητης
Τορρες. Και τωρα, για επαγγελματικους λογους, ας ερθουμε στο θεμα...
(Πηγαινει προς τον τοιχο) Εσθερ Καθορλα, 21 ετων, φοιτητρια. Δολοφονημενη με
στραγγαλισμο.
Κ- (Διακοπτοντας) Οχι, σας παρακαλω, δεν ειναι απαραιτητο...
Ε- Ναι, ειναι απαραιτητο. Ας αναπτυξουμε τις αφισες σ'αυτον εδω τον τοιχο...
(επαναλαμβανει) Εσθερ Καθορλα, 21 ετων, φοιτητρια. Δολοφονημενη με στραγγαλισμο.
(κοιταζει την πρωτη αφισσα και διαβαζει τον τιτλο της νουβελας)
“Με την δυναμη των χεριων”, του Καρλος Νοριεγα. Πανομοιοτυπη εκτελεση.
Ο Καρλος παει ν'αντιδρασει, αλλα ο επιθεωρητης δεν τον αφηνει.
Ε- Συνεχιζω. Ενα τρενο παρασυρει εναν περιπλανομενο ανδρα. Aρχικα, φαινεται οτι προκειται
γι'αυτοκτονια, αλλα δεν ειναι. Ο ανδρας, υπο την επιρρεια ναρκωτικων, τοποθετηθηκε πανω στις
γραμμες. Ακριβως οπως στο ..(διαβαζει στην αφισα) “Το εξπρες του μεσημεριου” , του Καρλος
Νοριεγα. Και παει λεγοντας..
...Στεφανια και Ολγα Ερρερα. Διδυμες αδερφες, νεκρες απο δηλητηριαση, την μερα των
γενεθλειων τους, εξαιτιας μιας θανατηφορας τουρτας. Τοσο τραγικο, τοσο ασυλληπτο, οπως στο..
(διαβαζει) “Η γλυκια γευση του θανατου”, του Καρλος Νοριεγα.
(συνεχιζει) Πεντε φιλοι: Χοσε Σαντσεθ, Αλεχαντρο Μπλανκο, Μιγκελ Ντελγαδο, Φερναντο
Εστεμπαν και Σερχιο Καλβο. Νεκροι απο εισπνοη διοξειδιου του ανθρακα. Μια σομπα που
τρελαινεται, ολα τα παραθυρα κλειστα, μια φαινομενικη συμφορα που τελικα δεν ηταν τυχαια.
Ηταν τοσο κατασκευασμενη οσο στο ..(διαβαζει) “Ενω κοιμοντουσαν” του Καρλος Νοριεγα.
(γυρνα στον Καρλος) Εννεα ανθρωποι νεκροι... ακριβως οπως στα διηγηματα σας. Ειναι προφανες
οτι υπαρχει καποιος μεσα στην πολη που... ακολουθει τα βηματα σας με προσοχη.
Κ- Και δεν ειστε εσεις αυτος.
Ε- Και δεν ειμαι εγω. Κυριε Νοριεγα, σκεφτηκατε μηπως εχετε καποιον φαν που τον διασκεδαζετε
περισσοτερο απ'οσο πρεπει? Καποιον περιεργο τυπο, που ειναι παρον σ'ολες τις παρουσιασεις των
βιβλιων σας για να του υπογραψετε το αντιτυπο, που να σας στελνει γραμματα, καποιον που να σας
παραξενεψε ιδιαιτερως?
Κ-Πιστευετε οτι θα σας το ελεγα, αν το ηξερα?

Ε- Εχετε την υποχρεωση.
Κ- Κι εσεις εχετε την υποχρεωση να προσφερετε στους πολιτες μια ζωη ηρεμη. Πιστευω οτι αυτη
η συζητηση εχει διαρκεσει πολυ, Επιθεωρητη. Σας υπενθυμιζω οτι ειμαι κι εγω ενας πολιτης και
ειναι περασμενες δωδεκα. Θα μου κανατε τη χαρη …
Ε- Ενας πολιτης ..υποπτος για συμμετοχη σε μια σειρα σκληρων εγκληματων.
Κ- Επισημα?
Ε- Αν η νομικη υπηρεσια μας φτασει στο συμπερασμα οτι εσεις εισασταν η εμπνευση για τον
δολοφονο, αν φαινοταν μια ευθεια, πραγματικη συνδεση αναμεσα σ'εκεινον κι εσας, ναι.
Κ- Δεν θα βρειτε καμια συνδεση, επειδη δεν υπαρχει.
Ε- Δεν θα βρουμε καμια συνδεση γιατι εσεις θα φανειτε συνεργασιμος.
Δεν θα χρειαστει να εισχωρησουμε στις μιζερες γειτονιες αυτης της πολης, για ν'ανακαλυψουμε,
τελικα, το διαμερισμα καποιου ανωμαλου, μεσα στο οποιο τελικα θα βρουμε, εκτος απο την τυπικη,
φτηνη πορνογραφια, και ενα διαφημιστικο ποστερ καποιου απο τα διηγηματα του Καρλος Νοριεγα
καθως και ολοκληρη την συλλογη των αστυνομικων υποθεσεων του επιθεωρητη Τορρες, με ολα τα
αντιτυπα υπογεγραμμενα απο εσας τον ιδιο, πραγμα που – ω, τι εκπληξη!- θα συνεδεε εσας μ'
εκεινον, με εναν τροπο ευθυ και ρεαλιστικο...
Κ- Εχετε παει καμια φορα σε παρουσιαση βιβλιου, τυχαια εστω?
Ε- Δεν ειναι δικη μου υποθεση ο κοσμος των εκδοσεων. Η δουλεια μου ειναι να παρεχω ασφαλεια
στους πολιτες. Ξερετε τι ειναι η ασφαλεια, κυριε Νοριεγα? Η ασφαλεια δεν ειναι ενα τμημα
ξεχωριστο της αστυνομιας. Η ασφαλεια ειναι μια αισθηση. Αυτο μονο. Ολοι αισθανομαστε
ασφαλεις οταν το αυτοκινητο μας διαθετει υδραυλικο τιμονι. Ομως, αν το προπορευομενο οχημα
πεσει στον γκρεμο, πανω σε μια στροφη, θα αισθανθουμε ξαφνικα ανασφαλεις, ακομη κι αν το δικο
μας αυτοκινητο εχει υδραυλικο τιμονι. Αντιλαμβανεστε αυτο που εννοω?
Κ- Οχι.
Ε- Αυτο που θελω να σας πω ειναι οτι πρεπει να τελειωνουμε με το φοβο. Κι εσεις θα με βοηθησετε
σ'αυτο. (καθεται)
Θα μοιραστω μαζι σας υπηρεσιακες πληροφοριες της τελευταιας στιγμης, μολις πριν λιγο με
πληροφορησαν: Club Moonlight. Εχει συμβει μια ανθρωπινη χιονοστιβαδα, υπολογιζουν οτι μπορει
να υπαρχουν απο δεκαπεντε ως τριαντα νεκροι. Ολα δειχνουν οτι προκειται για ατυχημα. Αλλα...
κατι μου λεει οτι αν διερευνησουμε την υποθεση με την ιδια σχολαστικοτητα οπως ο επιθεωρητης
Τορρες στο “Παρασκευη στην ποντικοπαγιδα”...(κοιταζει το τελευταιο ποστερ)
...Θ'ανακαλυψουμε οτι καποιος προκαλεσε σκοπιμα τον συλλογικο πανικο, ωστε να προκληθει η
χιονοστιβαδα.
K- Λυπαμαι για το ατυχες γεγονος.
Ε- Κι ετσι, θα επιβεβαιωθει οτι το εργο του Σκοτεινου Δολοφονου εχει φτασει στην κορυφωση του.
Κ- Σας ειπα οτι λυπαμαι για το ατυχες γεγονος. Mε στενοχωρει τοσο, οσο εσας.
Ε- Σας στενοχωρει περισσοτερο απ'οτι εμενα, πολυ περισσοτερο μαλιστα. Γιατι εμενα, δε με
στενοχωρει καθολου.
Ο Καρλος τον κοιταζει εκπληκτος.
Ε- Θα με στενοχωρουσε, εαν απομεναν αλλα δεκα μυθιστορηματα για να κοπιαρει αυτος ο τρελλος.
Ομως, αυτο ειναι το τελευταιο κι αυτο με χαροποιει.
Κ- Χαρειτε το, αν θελετε.
Ε- Ειμαι χαρουμενος, αλλα και ανησυχος. Κι οταν ειμαι ανησυχος δεν μπορω να κοιμηθω ηρεμα.
Για να μπορεσω να κοιμηθω ηρεμα πρεπει να ξερω οτι ο κοσμος νοιωθει απολυτα ασφαλης .
Ακουστε με καλα: Μπορει να εχουμε το καλυτερο αστυνομικο τμημα.. αλλα τωρα μιλαμε για
αισθησεις. Κι ολα θα πανε κατα διαολου, αν εσεις αυριο βγαλετε μια καινουρια νουβελα μ'αυτον
τον επιθεωρητη σας που πινει διπλα ουισκι με παγο. Καταλαβαινετε τωρα τι εννοω?
Κ- Οχι.
Ε- Θα σας το πω ξεκαθαρα: βαζετε τελος σ'αυτη τη σειρα διηγηματων.
Κ- Η δουλεια μου ειναι να γραφω.

Ε- Η δικη μου να εχω τον κοσμο ασφαλη.
Δεν ειμαι εδω για να αποδωσω δικαιοσυνη. Ουτε για να συλλαβω τους αυτουργους των
εγκληματων. Ειμαι διατεθειμενος να κανω οτιδηποτε για να καταφερω τον σκοπο μου. Πιστευω οτι
ημουν σαφης. Σταματηστε αυτο το διηγημα που γραφετε και μην δινετε αλλη ζωη στον επιθεωρητη
Τορρες.
Ο Καρλος παρατηρει τον επιθεωρητη σαν να τον εβλεπε για πρωτη φορα.
Κ- “Αυτο το διηγημα”?
Ε- Αυτο που γραφετε τωρα.
Κ- Τι γραφω?
Ε- Ακομη ενα, απο αυτη την καταρραμενη σειρα.(δειχνει τα ποστερ)
Κ- Πως το ξερετε?
Ε- Δεν σας αφορα.
Κ- Α, και βεβαια, ξεχασα οτι κανατε ερευνα γυρω απο εμενα. Και γιατι θα πρεπει να σταματησω
αυτο το διηγημα?
Ε- Μιλω πολυ σοβαρα, θα σας ενοχοποιησω για τα παντα.
(πλησιαζει τον Καρλος) Δεν εχει πουληθει ουτε μια τουρτα γενεθλειων απο τοτε που
δηλητηριαστηκαν οι δυο αδερφες. Ξερετε γιατι? Ο φοβος αναστατωνει, τρελαινει τον κοσμο.
Φανταζεστε τι χαος θα προκαλουσε αυτο που γραφετε τωρα?
Κ- Οχι.
Ε- Το απολυτο χαος
Κ- Σας παρακαλω..
Ε- Μπορει να ζησει κανεις χωρις να τρωει τουρτες γενεθλειων, αλλα, απ'οσο ξερω -αν και δεν
ειμαι γιατρος- πιστευω οτι ειναι βιολογικα αδυνατον να ζησει κανεις χωρις ν'αναπνεει.
Κ- Γνωριζετε οτι θα μπορουσα να σας κανω μηνυση?
Ε- Μια επιθεση με βακτηρια! Πως σας ηρθε! Ειστε τρελλος? Το πραγμα χοντραινει ολο και
περισσοτερο, ελατε! Μια τρομοκρατικη επιθεση, με αεριο σαρινινης. Τελικα, τι ειδους ανθρωπος
ειστε?
Ο Καρλος δεν απαντα.
Ε- Μη δημοσιευσετε αυτο το διηγημα, κυριε Νοριεγα. Με ακουτε καλα? Σβηστε το απο τον
υπολογιστη σας. Εξαφανιστε το.
Ο Καρλος κοιταζει εντονα τον επιθεωρητη.
Κ- Θα λαβω υπ'οψην μου την συμβουλη σας, ευχαριστω πολυ. Και τωρα μπορειτε να αποχωρησετε.
Πιστευω οτι εχετε πει οτι ειχατε να μου πειτε.
Ε- Συμβουλη? Πιστευετε οτι ηρθα εδω να σας δωσω συμβουλες? Ειναι διαταγη και πρεπει να την
υπακουσετε.
Κ- Η?
Ε- Η, στην αντιθετη περιπτωση, θα σας κλεισουμε σε μια φυλακη υψιστης ασφαλειας, οπου δεν θα
ξαναγραψετε ουτε ενα γαμημενο διηγημα στην ζωη σας.
Κ- Θα με κλεισετε στη φυλακη? Με ποια κατηγορια?
Ε- (τον πιανει απο το λαιμο) Με την κατηγορια της συνεργειας με τον δυστυχη που θα διαταξω να
συλλαβουν μολις φυγω απο εδω!
Ο επιθεωρητης σπρωχνει τον Καρλος στον τοιχο, πιανοντας τον απ'το λαιμο και σηκωνει το
αλλο χερι σε γροθια απειλητικη. Αναπνεει εντονα, κανοντας προσπαθεια να μην του ριξει μπουνια
στο προσωπο.. Ο χρονος φαινεται να κυλαει αργα, με τον επιθεωρητη να μην σταματα να πιεζει τον
Καρλος. Τελικα τον αφηνει κι εκεινος αναπνεει με δυσφορια.

Κ- Ενταξει, θα κανω οτι μου λετε.
Ε- Θα κανετε αυτο που οφειλετε.
Κ- Ενταξει.
Ε- Τι θα κανετε, λοιπον?
Κ- Θα δωσω ενα τελος στο σηριαλ του επιθεωρητη Τορρες...
Ο επιθεωρητης κανει ενα νευμα.
Κ- ...Με μια τελευταια νουβελα.
Ε- Τι λετε?
Κ- Θα γραψω μια τελευταια νουβελα, σαν επιλογο.
Ε- Δεν με καταλαβατε?
Κ- Δε θα θελατε να συνεχιστει το σηριαλ απο καποιον αλλον.
Ο επιθεωρητης δεν απαντα.
Κ- Μια καινουρια νουβελα. Θα ξεκινησω το γραψιμο τωρα. Για να κλεισει αυτο το σηριαλ. Χωρις
καμια δολοφονια.
Ο επιθεωρητης κοιταει τον Καρλος με δυσπιστια.
Κ- Χωρις φονους, σας το υποσχομαι. Ετσι θα τελειωσει οριστικα και κανεις πια δε θα μπορεσει
ποτε να γραψει για τον επιθεωρητη Τορρες.
Ε- ..Και θα σταματησετε να γραφετε για δολοφονιες.
Κ- Συμφωνοι.
Ο επιθεωρητης σκεφτεται λιγη ωρα.
Ε- Μην μου λετε ψεμματα.
Κ- Δε σας λεω ψεμματα.
Ε- Μου λετε ψεμματα...
Κ- Σας ειπα οτι δε σας λεω ψεμματα. Θα σταματησω να γραφω για δολοφονιες... κι εσεις θα
μπορειτε να κοιμαστε ησυχος.
Ο επιθεωρητης αξιολογει τα λογια του Καρλος.
Κ- Και τωρα, πηγαινετε σας παρακαλω. Θελω να γραψω.
Ο επιθεωρητης κοιταει τον Καρλος διερευνητικα.
Ε- Με δουλευετε?
Κ- Οχι, κυριε επιθεωρητη. Δε σας δουλευω.Τελειωσαν οι δολοφονιες στο δικο μου συμπαν.
(δειχνει τον τοιχο με τις αφισες)
Γι'αυτο, λοιπον, ο επιθεωρητης Τορρες, κι αφου δεν εχει τιποτα να κανει στη ζωη, μπουχτισμενος
απο τα διπλα ουισκι με παγο, θα παει στο σπιτι του, θα γεμισει την μπανιερα με νερο, θα βγαλει τα
ρουχα του, θα βυθιστει εντελως και, μεσα στην απολυτη σιωπη, με το χαμογελο αυτου που εχει
καταφερει αυτο που θελει.. επιτελους,.. θα κοιμηθει ησυχος.
Σκοταδι.
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