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Στη μνήμη του πατέρα μου, Στάνλεϊ Πολ Ντάρερ,
που μου έμαθε να παρατηρώ και, κυρίως,
να φροντίζω τον κόσμο γύρω μου
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΩΡΑ

© Sarah Darer Littman, 2015 / Εκδοσεισ Ψυχογιοσ, 2016

ΛΑΡΑ
Οι λέξεις στην οθόνη δε βγάζουν νόημα. Δεν μπορούν.
Γράφει: Είσαι απαίσιος άνθρωπος.
Γράφει: Είσαι φρικτή φίλη.
Γράφει: Το ξέρω ότι ψάχνεις φορέματα για τον χορό.
Γράφει: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα σου ζητούσα να
βγούμε;
Γράφει: Δε θα έπεφτα ποτέ τόσο χαμηλά ώστε να εμφανιστώ στον χορό του σχολείου με μια αποτυχημένη σαν εσένα.

Δεν τα λέει σε προσωπικό μήνυμα· τα ποστάρει δημόσια, στον τοίχο μου στο Facebook, όπου όλοι μπορούν να
τα δουν. Είκοσι πέντε άνθρωποι έχουν ήδη πατήσει like
στα σχόλιά του. Ακόμα και άτομα που τα θεωρούσα φίλους. Γιατί να έκανε κάποιος like σε κάτι τόσο κακό;
Ορισμένοι με υπερασπίστηκαν λέγοντας πως δεν είμαι αποτυχημένη, πως εκείνος είναι ηλίθιος που ποστάρει τέτοια πράγματα.
Εγώ, ωστόσο, ξαναδιαβάζω τα λόγια του Κρίστιαν.
Δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα πως εκείνος κι εγώ ήμαστε
φίλοι. Νόμιζα πως ήμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι.
Δε με φλέρταρε; Το παρεξήγησα;
Τα δάχτυλά μου τρέμουν στο πληκτρολόγιο καθώς
του στέλνω μήνυμα στο inbox.
Τι λάθος έκανα; Δεν καταλαβαίνω.
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Περιμένω την απάντησή του, τόσο μουδιασμένη από
τον πόνο και τον πανικό, που δεν μπορώ καν να κλάψω.
Κι όταν έρχεται, εύχομαι να μην είχε έρθει.
Γράφει: Είσαι αποτυχημένη. Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος
χωρίς εσένα. ΑΝΤΙΟ, ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ!!!

Νιώθω τα πνευμόνια μου να παραλύουν. Δεν μπορώ
να ανασάνω. Γιατί τα λέει αυτά; Τι άλλαξε από χτες μέχρι σήμερα;
Δάκρυα κυλούν στα μάγουλά μου καθώς πληκτρολογώ την απάντηση.
Γιατί; ΓΙΑΤΙ;!!!!!!;;;;

Όταν, όμως, πατάω «Αποστολή», δε μου επιτρέπει να
το στείλω. Με έχει μπλοκάρει.
Πληκτρολογώ απογοητευμένη κουνώντας το κεφάλι μου. Όχι, όχι, όχι.
Δεν μπορώ να τον ρωτήσω γιατί. Δεν μπορώ ρωτήσω κανέναν γιατί.
Ο μόνος άνθρωπος που μου έμεινε για να ρωτήσω
είμαι εγώ.
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ΣΙΝΤΝΕΪ
Η Λάρα μονοπωλεί το μπάνιο – ξανά. Το ορκίζομαι

πως έτσι γίνεται κάθε βράδυ. Μπαίνει πρώτη, κάνει δέκα ώρες και χαλάει όλο το ζεστό νερό. Το καλό που της
θέλω να μου αφήσει λίγο σήμερα γιατί πρέπει να λουστώ.
Έχω ακρόαση αύριο για την Πεντάμορφη και το Τέρας,
το μιούζικαλ της τρίτης γυμνασίου. Η Μάντι, η Κάρα κι
εγώ έχουμε περάσει ώρες κάνοντας εξάσκηση στα αποσπάσματα που θα παρουσιάσουμε στην ακρόαση και το
τελευταίο που θέλω είναι τα λαδωμένα μαλλιά να αποσπάσουν την προσοχή της κυρίας Μπαντ από το ταλέντο μου στην υποκριτική και στο τραγούδι.
Χτυπώ την πόρτα δεύτερη φορά. Μάλλον την κοπανάω παρά τη χτυπώ. «Λάρα, άντε! Βιάσου! Είσαι σαράντα λεπτά εκεί μέσα!»
Απόψε είναι πιο ενοχλητική από ό,τι συνήθως. Δεν
απαντά ούτε με ένα «Φύγε από δω. Θα βγω σε ένα λεπτό!» ή κάτι άλλο χαρακτηριστικό της Λάρα. Υπάρχει
μόνο νεκρική σιγή, που με θυμώνει και με ενοχλεί περισσότερο.
Ρίχνω ένα τελευταίο δυνατό κοπάνημα στην πόρτα
με τη γροθιά μου και κατεβαίνω τρέχοντας τις σκάλες
για να διαμαρτυρηθώ στη μαμά.
Η μαμά μου έχει περάσει σε αυτή τη μετά το φαγη-
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τό «επιτέλους κάθισα και διαβάζω τα βαρετά πολιτικά
μου έγγραφα, μη με ενοχλείτε με τους καβγάδες σας»
διάθεση.
«Μαμά. Το ορκίζομαι, αν χρειαστεί να κάνω πάλι κρύο
ντους–»
«Σίντνεϊ, κάθισα πριν από» –κοιτάζει το ρολόι της–
«τρία λεπτά. Δεν πρόκειται να ανακατευτώ αν δε χαλαρώσω για τουλάχιστον δέκα λεπτά».
«Μα, μαμά…»
«Δέκα λεπτά, Σιντ», λέει, υψώνοντας το χέρι της και
επιστρέφοντας στα θανάσιμα βαρετά χαρτιά που διαβάζει για τη δουλειά της στο δημοτικό συμβούλιο. Μουρμουρίζει κάτι για περικοπές στον προϋπολογισμό καθώς απομακρύνομαι.
Ίσως αν ήμουν συνέχεια κακόκεφη και στενοχωρημένη σαν τη Λάρα, η μαμά να με άφηνε να κάνω βλακείες.
Ακόμα και τώρα που η Λάρα τα πηγαίνει καλύτερα, οι
γονείς μου την αφήνουν να κάνει διάφορα επειδή ήταν
πολύ μελαγχολική πριν.
Αν ασχολούμουν κι εγώ με τις χαζομαζορέτες σαν τη
Λάρα, θα τους έβαζα να πουν αυτό το τραγούδι:
2-4-6-8
Ποιο κορίτσι είναι φοβερό;
Η Σίντνεϊ! Η Σίντνεϊ!
ΝΑΙ!!
Ανεβαίνω βαριά τις σκάλες και χτυπάω ξανά την πόρτα. «ΛΑΡΑ! ΒΓΕΣ ΤΩΡΑ! Πρέπει να κάνω μπάνιο!»
Ησυχία. Ούτε τρεχούμενο νερό. Ούτε πλατσούρισμα.
Ούτε σαρκαστική απάντηση. Τίποτα.
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Τότε αρχίζω και νιώθω ανησυχία, ότι κάτι δεν πάει καλά απόψε. Προσπαθώ να γυρίσω το πόμολο της πόρτας,
αλλά είναι κλειδωμένη. Δεν είναι η κλειδωμένη πόρτα
που με φρικάρει. Η Λάρα πάντα κλειδώνει την πόρτα
όταν είναι στο μπάνιο. Είναι η ησυχία· είναι το γεγονός
ότι δε μου απαντά φωνάζοντας.
«Λάρα;» λέω και η ανησυχία αρχίζει να αντικαθιστά
τον θυμό. «Είσαι καλά;»
Τίποτα. Ούτε καν ένας ελάχιστος ήχος νερού. Ο πανικός φωλιάζει στο πίσω μέρος του λαιμού μου καθώς τρέχω
κάτω, σχεδόν σκοντάφτοντας στα τελευταία τρία σκαλιά.
«Μαμά, νομίζω πως κάτι δεν πάει καλά με τη Λάρα!»
Αυτό αρκεί για να αποσπάσει την προσοχή της μαμάς από τα χαρτιά της.
«Τι εννοείς;»
«Είναι κλειδωμένη στο μπάνιο και δεν απαντάει όταν
κοπανάω την πόρτα».
Το πρόσωπο της μαμάς χλωμιάζει. Πετάει τα χαρτιά
στο τραπέζι και ανεβαίνει δυο δυο τα σκαλιά. Την ακολουθώ και νιώθω όλο και πιο τρομαγμένη σε κάθε σκαλοπάτι.
«Λάρα! Άνοιξε την πόρτα! ΤΩΡΑ!» φωνάζει η μαμά,
χτυπώντας την πόρτα και με τις δύο γροθιές της.
Τίποτε. Ακόμα τίποτα.
Η μαμά ανεβοκατεβάζει το πόμολο και ταρακουνάει
την πόρτα, λες και αυτό θα την κάνει να ανοίξει μαγικά.
«Με ακούς, Λάρα; Άνοιξε την πόρτα!» ουρλιάζει.
Ακόμα τίποτα. Ένα τρομακτικό ωθεέμουτιτρέχειεκείμέσα τίποτα.
Η μαμά στρέφεται σ’ εμένα.
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«Τηλεφώνησε στο εννέα ένα ένα», λέει. «Και στον
μπαμπά».
Στέκομαι εκεί, σοκαρισμένη, κοιτάζοντάς την. 911;
Αυτό σημαίνει…
«ΤΩΡΑ, Σίντνεϊ!»
Τρέχω στο υπνοδωμάτιο των γονιών μου, αρπάζω το
τηλέφωνο και πληκτρολογώ 911.
«Ποια είναι η φύση του έκτακτου περιστατικού σας;»
ρωτάει η γυναίκα στο τηλεφωνικό κέντρο.
«Η αδελφή μου είναι κλειδωμένη στο μπάνιο και δεν
απαντά. Και είναι εκεί πολλή ώρα».
«Πού βρίσκεστε;»
Της δίνω τη διεύθυνση, περιμένοντας να στείλει το
ασθενοφόρο, αλλά έχει κι άλλες ερωτήσεις.
«Πόσων χρόνων είναι η αδελφή σας;»
«Είναι δεκαπέντε», απαντώ.
«Είστε σίγουρη πως είναι μέσα;»
«Ναι!»
«Για ποιον λόγο πιστεύετε ότι είναι επείγουσα κατάσταση;»
«Επειδή δεν απαντά!» φωνάζω, νιώθοντας τον λαιμό μου να κλείνει.
«Έχετε κάποιον λόγο να πιστεύετε ότι έχει πάθει κάτι;»
«Ναι! Γι’ αυτό σας τηλεφωνώ!»
«Γιατί πιστεύετε ότι έχει πάθει κάτι;»
Κανείς στην οικογένειά μου δε θέλει να το παραδεχτεί
αυτό δημοσίως, αλλά…
«Είχε κατάθλιψη και πήγε σε τρελογιατρό και όλα τα
σχετικά».
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«Έχει μιλήσει καθόλου για αυτοκτονία;»
«Όχι πρόσφατα, τουλάχιστον απ’ όσο ξέρω, αλλά είχε μιλήσει μερικά χρόνια πριν».
«Εντάξει», κάνει η τηλεφωνήτρια. «Ασθενοφόρο και
περιπολικό είναι στον δρόμο για το σπίτι σας».
Κοπανάω το ακουστικό στη συσκευή και τρέχω πίσω στον διάδρομο. Η μαμά προσπαθεί να ανοίξει την
κλειδαριά με κάποιο παράξενο αντικείμενο που μοιάζει με φουρκέτα.
«Τι είναι αυτό;»
«Υποτίθεται πως είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει την
πόρτα απ’ έξω», λέει η μαμά μέσα από τα σφιγμένα της
δόντια. «Μόνο που δε δουλεύει».
Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι ξέχασα να τηλεφωνήσω στον μπαμπά. Λες και ο τεχνίτης του σπιτιού
μας θα είχε ήδη ανοίξει την πόρτα.
Πηγαίνω στο υπνοδωμάτιό μου και του τηλεφωνώ
από το κινητό μου. «Τι τρέχει, ζαχαρωτό μου;» ρωτά.
«Έλα στο σπίτι», του λέω. «Η Λάρα».
«Τι συνέβη;»
Ξαφνικά, γίνεται απότομος. Οι κρίσεις της Λάρα
έχουν αυτή την επίδραση στους γονείς μου.
«Είναι στο μπάνιο με την πόρτα κλειδωμένη και δεν
απαντά. Η μαμά προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Κάλεσα το εννέα ένα ένα», εξηγώ βιαστικά.
Την ίδια στιγμή οι σειρήνες, που ακούγονταν από
απόσταση, αρχίζουν να δυναμώνουν κάτω στον δρόμο.
Τον ακούω να βρίζει μέσα από τα δόντια του.
«Πες στη μαμά ότι έρχομαι», λέει πριν μου το κλείσει.
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Η μαμά παλεύει με την κλειδαριά χωρίς επιτυχία και
μουρμουρίζει τις δικές της θυμωμένες βρισιές.
Οι σειρήνες ηχούν τώρα εκκωφαντικά – το ασθενοφόρο πρέπει να βρίσκεται από κάτω.
«Θα τους ανοίξω», κάνω όταν χτυπάει το κουδούνι.
Δεν είναι το ασθενοφόρο. Είναι η αστυνομία. Μια
αστυνομικός, ένστολη, με ένα όπλο στον γοφό της.
Μου δείχνει το σήμα της.
«Αστυνόμος Χολ, Αστυνομικό Τμήμα Λέικ Χιλς. Έχω
μια αναφορά για δεκαπεντάχρονη κοπέλα με ψυχιατρικό ιστορικό που είναι κλειδωμένη στο μπάνιο και δεν
ανταποκρίνεται;»
Γνέφω καταφατικά. «Η αδελφή μου».
«Πού;» ρωτά.
Δείχνω τις σκάλες και εκείνη ανεβαίνει χωρίς να μου
κάνει άλλες ερωτήσεις. Ακούω τη μαμά να της μιλάει,
αρχίζοντας να κλαίει ταραγμένη∙ ακόμα δεν έχει καταφέρει να ανοίξει την πόρτα και «γιατί αυτό το χαζό κλειδί δε δουλεύει;». Εξηγεί πως το αγόρασε ο μπαμπάς σε
περίπτωση που η Λάρα κλειδωνόταν και προσπαθούσε
να κάνει κάτι ανόητο.
Η αστυνομικός μιλάει με χαμηλή, σταθερή φωνή, για
να ηρεμήσει τη μαμά, και λέει πως θα αναλάβει το θέμα με το κλειδί.
Ώστε οι γονείς μου περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο;
Είμαι η μόνη που δεν το περίμενε;
Αρχίζω να αναρωτιέμαι γιατί είμαι πάντα η τελευταία
που μαθαίνει διάφορα πράγματα τα οποία με κάποιον
τρόπο επηρεάζουν τη ζωή μου, αλλά ο εγκέφαλός μου
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είναι υπερβολικά απασχολημένος σπάζοντας σε εκατομμύρια θραύσματα από έναν νέο γύρο σειρήνων – αυτή
τη φορά το ασθενοφόρο. Οδηγώ μέσα τους νοσηλευτές και τους δείχνω τη σκάλα. Τους ακολουθώ. Μέχρι
να ανεβούμε, η πόρτα του μπάνιου έχει ανοίξει και το
μάτι μου πέφτει στα μπουκαλάκια με τα χάπια που είναι στημένα στην άκρη της μπανιέρας σαν πουλιά πάνω στα σύρματα.
Ω, Λάρα, γιατί;
Οι νοσηλευτές ζητούν από τη μαμά να βγει από το
μπάνιο για να έχουν χώρο να ασχοληθούν με τη Λάρα.
Η αστυνομικός οδηγεί τη μητέρα μου έξω στον διάδρομο. Η μαμά κλαίει. Προσπαθεί να κοιτάξει μέσα στο μπάνιο, όμως ο ένας τραυματιοφορέας κλείνει την πόρτα.
Να ασχοληθούν μαζί της. Φαντάζομαι πως αυτό σημαίνει ότι η Λάρα είναι ακόμα ζωντανή. Προς το παρόν
τουλάχιστον.
Δεν μπορώ να πω πόσες φορές έχω ευχηθεί να ήμουν
μοναχοπαίδι. Τώρα, όμως, ψιθυρίζω μανιωδώς προσευχές, ξανά και ξανά, να μη μου συμβεί.
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ΜΠΡΙ
Τη στιγμή που ακούω τις σειρήνες να πλησιάζουν

στον δρόμο μας, ξέρω. Έρχονται για τη Λάρα. Μη με
ρωτήσεις πώς το ξέρω· απλώς το ξέρω. Εννοώ, φέρεται
παράξενα εδώ και κάμποσο καιρό. Από τότε που ήμαστε στο γυμνάσιο. Δεν το γνωρίζουν όλοι αυτό, επειδή οι γονείς της προσπάθησαν να το κρατήσουν μυστικό, επειδή η μαμά της είναι πολιτικός και όλα αυτά. Εγώ, όμως, το ξέρω, επειδή ήμαστε κολλητές. Το
ότι φερόταν παράξενα είναι ένας από τους λόγους που
δεν είμαστε πια.
Σηκώνω το κινητό μου και τηλεφωνώ στη μαμά, που
είναι ακόμα στη δουλειά.
«Έλα», λέει μόλις το σηκώνει. «Έχω μια σημαντική
παρουσίαση σε δύο λεπτά, οπότε πες γρήγορα».
Κοιτάζω έξω από το παράθυρο. «Υπάρχει ένα περιπολικό μπροστά στο σπίτι των Κέλεϊ. Μπήκε στον δρόμο
με φώτα και σειρήνες».
«Αυτό δεν είναι καλό», λέει η μαμά, δηλώνοντας το
προφανές.
Την ίδια στιγμή ακούω κι άλλες σειρήνες. «Νομίζω
πως έρχεται και ένα ασθενοφόρο», συνεχίζω.
«Το ακούω», απαντά. «Κοίτα, μόλις έφτασαν οι πελάτες μου. Πρέπει να κλείσω. Καθίστε εκεί και μείνετε
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μέσα, μην μπλεχτείτε στα πόδια τους. Θα γυρίσω στο
σπίτι όσο πιο γρήγορα μπορέσω».
«Πιστεύεις ότι έχει…»
«Δεν ξέρω, Μπρι. Πρέπει να φύγω. Η δουλειά αυτή
μπορεί να μου αποφέρει πολλά χρήματα. Απλώς μείνετε μέσα».
Και η γραμμή νεκρώνει.
«Τι τρέχει;» ρωτά ο αδελφός μου ο Λίαμ. Το γεμάτο
φακίδες πρόσωπό του αποτυπώνει μόνο μια χαρακτηριστική αγοριού-της-τρίτης-γυμνασίου περιέργεια καθώς πλησιάζει στο παράθυρο. Γίνεται εναλλάξ κόκκινος και μπλε από τον αναμμένο φανό του περιπολικού.
«Κάτι γίνεται στους Κέλεϊ», λέω.
«Ουάου, δε θα το μάντευα ποτέ από το περιπολικό που είναι παρκαρισμένο μπροστά τους. Ευχαριστώ,
Αστυνόμε Σαΐνη».
Ώρες ώρες ο Λίαμ γίνεται πολύ ξιπασμένος. Και η μαμά δεν παραλείπει ποτέ να επισημάνει ότι είναι πιο έξυπνος από μένα.
«Τότε, βρες μόνος σου τι γίνεται, Αϊνστάιν!» ανταποδίδω.
Ακούμε τις σειρήνες να πλησιάζουν. Βλέπω κουρτίνες
να παραμερίζουν κατά μήκος του δρόμου. Όλοι αναρωτιούνται τι τρέχει.
Και μετά γίνονται όλο και πιο δυνατές και βλέπουμε το ασθενοφόρο να στρίβει στον δρόμο μας. Ο Λίαμ
χώνει τα δάχτυλά του στα αυτιά του ενώ οι σειρήνες
ουρλιάζουν εκκωφαντικά έξω από το παράθυρο. Μετά
σταματούν, με έναν παράξενο λόξιγκα, καθώς το ασθε-
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νοφόρο φρενάρει απότομα πίσω από το περιπολικό.
Παρακολουθούμε με τις μύτες μας κολλημένες στο
τζάμι. Οι φανοί είναι ακόμα αναμμένοι και γυρίζουν καθώς οι τραυματιοφορείς τρέχουν στην εξώπορτα των Κέλεϊ. Περίεργοι γείτονες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται μπροστά στο σπίτι.
«Θα πάω να δω τι τρέχει», αποφασίζει ο Λίαμ.
«Όχι!»
Με κοιτάζει ξαφνιασμένος από την απότομη εντολή.
«Η μαμά είπε να μείνουμε μέσα ώσπου να γυρίσει
στο σπίτι».
«Γιατί;» ρωτά Λίαμ.
Ο αδελφός μου γεννήθηκε κάνοντας αυτή τη ερώτηση. Είναι σαν να έχει την προδιάθεση να μη δέχεται το
«όχι» για απάντηση.
«Επειδή το είπε η μαμά, εντάξει; Γιατί δεν μπορείς
απλώς να την ακούσεις μια φορά;»
«Επειδή δεν το είπε σ’ εμένα», λέει ο μικρός ξιπασμένος πάνω από τον ώμο του πηγαίνοντας προς την μπροστινή πόρτα. «Και επειδή οι Κέλεϊ είναι φίλοι μας».
«Λίαμ. Η μαμά είπε να μείνουμε μέσα».
Ανοίγει την πόρτα, αγνοώντας με. Γιατί πρέπει να είναι πάντα τόσο ενοχλητικός; Ειδικά τώρα.
«Θα πω στη μαμά–»
Η πόρτα χτυπάει ενώ εκτοξεύω την απειλή μου.
Οι Κέλεϊ είναι φίλοι μας.
Ήταν φίλοι μας καλύτερα.
Τον βλέπω να πλησιάζει το συγκεντρωμένο πλήθος
δίπλα στο ασθενοφόρο, να πλευρίζει τον Σπένσερ Χέλ-
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μαν από την άλλη πλευρά του δρόμου και να του μιλάει.
Θέλω να βγω κι εγώ. Παίρνω το κινητό μου και αποφασίζω να αγνοήσω τις οδηγίες της μαμάς. Αν με ζορίσει,
θα της πω την αλήθεια, η οποία είναι πως ο Λίαμ βγήκε πρώτος από το σπίτι.
Πλησιάζοντας προς το πλήθος, ένας από τους τραυματιοφορείς βγαίνει από το σπίτι των Κέλεϊ μαζί με την
αστυνομικό. Ανοίγει την πίσω πόρτα του ασθενοφόρου
και βγάζει ένα φορείο.
Το στομάχι μου ανακατεύεται. Ένα φορείο θα μπορούσε να σημαίνει οτιδήποτε, από πτώμα μέχρι κάποιον
άρρωστο που τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο, σωστά;
«Τι συνέβη;» Είναι μια από τις γειτόνισσές μας, η κυρία Γκόρσκι. Είναι μια γριά κουτσομπόλα, που παρακολουθεί συνεχώς από το παράθυρό της ό,τι συμβαίνει
στον δρόμο μας. Μερικά χρόνια πριν, η Τζόσι Στερν έκανε κοπάνα από το σχολείο και πήγε στο σπίτι της με μερικούς φίλους της την ώρα που οι γονείς της ήταν στη
δουλειά. Μάντεψε ποια τηλεφώνησε στους γονείς της
και τη μαρτύρησε, με αποτέλεσμα να τη βάλουν τιμωρία για έναν μήνα.
Σωστά μάντεψες – η κυρία Γκόρσκι.
«Δεν μπορούμε να δώσουμε κάποια πληροφορία αυτή τη στιγμή», λέει η αστυνομικός.
Οι δυο τους κυλούν το φορείο μέσα στο σπίτι.
«Ελπίζω να είναι εντάξει η Σιντ», μουρμουρίζει ο
Λίαμ. Κάτω από τις φακίδες του, είναι παράξενα χλωμός.
«Είμαι σίγουρη πως είναι μια χαρά», του λέω. Επειδή
ξέρω ότι όλο αυτό πρέπει να είναι για τη Λάρα.
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