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Eίμαι ακόμα ζωντανή. Σχεδόν.

Με λένε Άιβι Γουέστφαλ, είμαι δεκαέξι χρόνων και είμαι προδότρια. 
Πριν από τρεις μήνες με ανάγκασαν να παντρευτώ τον γιο του προ-
έδρου, τον Μπίσοπ Λάτιμερ, καθώς υπάρχει η παράδοση τα κορί-
τσια των ηττημένων του πολέμου να δίνονται ως νύφες στους γιους  
των νικητών. Αλλά εγώ διέφερα· είχα μια αποστολή: να σκοτώσω 
τον Μπίσοπ.

Ωστόσο, τον ερωτεύτηκα. 

Και τώρα με έχουν εκδιώξει και προσπαθώ να επιβιώσω. Ακόμα κι 
εδώ, πέρα απ’ τον φράχτη, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ζωή. Αλλά δεν 
μπορώ να αφήσω πίσω μου το παρελθόν μου. Γιατί οι ενέργειές μου 
έχουν θέσει σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων στο Γουέστφαλ που θα 
αλλάξει τη μοίρα όλων μας.

Κι αυτή τη φορά, δεν αρκεί απλώς να επιβιώσω… 

Μη χάσετε 
το πρώτο βιβλίο της σειράς.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα: 
http://amyengel.net 

ή να ακολουθήσετε τη συγγραφέα 
στο twitter: 

@aengelwrites 

* Δε θα πω τίποτα παραπάνω για αυτή 
τη διλογία εκτός από το εξής: αν δεν την 

έχετε ήδη ξεκινήσει, κάντε το άμεσα! 
Τζέιμι, αναγνώστρια στο Ίντερνετ 

* Ξεκίνησα το δεύτερο βιβλίο της σειράς 
πριν από δύο ώρες και μόλις το τελείωσα! 

Έχει πολύ καλή πλοκή 
και διαβάζεται γρήγορα. 

Σάρα, αναγνώστρια στο Ίντερνετ

* Το ιδανικό τέλος σε αυτή 
τη φανταστική διλογία! 

Μάρνι, αναγνώστρια στο Ίντερνετ 

©
 T

ri
sh

 B
ro

w
n

Η ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ γεννήθηκε στο Κάνσας. 
Έζησε τα παιδικά της χρόνια σε διάφορες 

χώρες, όπως στο Ιράν και στην Ταϊβάν, 
αλλά και σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. 
Σήμερα ζει στο Κάνσας Σίτι με τον άντρα 

της και τα δύο παιδιά τους. Πριν αφιερωθεί 
στη μητρότητα και στη συγγραφή 

εργαζόταν ως δικηγόρος ποινικού δικαίου. 
Στον ελεύθερο χρόνο της της αρέσει 

να διαβάζει, να τρέχει και να αγοράζει 
παπούτσια. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορεί, επίσης, το πρώτο βιβλίο 
της διλογίας, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΪΒΙ.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

ΕΪΜΙ 
ΕΝΓΚΕΛ
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Μετάφραση: 
Κατερίνα Καπνίση

ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ



Το βιβλίο αυτό είναι μυθοπλασία. Ονόματα, πρόσωπα, τοποθεσίες 
και γεγονότα είναι γεννήματα της φαντασίας της συγγραφέως ή χρησι-
μοποιούνται με φανταστικό τρόπο. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγ-
ματικά γεγονότα και πρόσωπα είναι συμπτωματική.



Για τη Χόλι,
την αδελφή μου από κάθε άποψη



Δάκρυα κυλούν στα μάγουλά μου και η αλμύρα τους καίει 
τα χείλη μου. Παραδίδομαι, επιτρέπω στον εαυτό μου να κλά
ψει για όσα έχασα, για τον φόβο τού τι έρχεται. Θρηνώ την κό
ρη που ήμουν, τη σύζυγο που ποτέ δεν ήθελα να είμαι, τη δο
λοφόνο που αρνήθηκα να γίνω, την προδότρια που προσποιή
θηκα ότι είμαι.

Δεν είμαι τίποτε από αυτά πια. Σηκώνω το κεφάλι και σκου
πίζω τα μάτια μου. Κόρη. Σύζυγος. Δολοφόνος. Προδό τρια. Εί
ναι όλα παλιές εκδοχές του εαυτού μου. Τώρα απλώς θα επι
βιώσω. 

Παίρνω μια βαθιά ανάσα και αφήνω τον φράχτη.  



© Amy Engel 2014/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

1

ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΕΠΊΒΊΏΝΕΊ ΠΕΡΑ από τον φράχτη – τουλά-
χιστον αυτό μου έλεγε πάντα ο πατέρας μου όταν 
ήμουν παιδί. Αλλά δεν είμαι πλέον μικρό κορίτσι 

και δεν πιστεύω πια στα λόγια του πατέρα μου· μου έλεγε 
ότι οι Λάτιμερ είναι απάνθρωποι και ότι τους άξιζε να πεθά-
νουν· μου έλεγε ότι η μοναδική επιλογή μου ήταν να σκο-
τώσω το αγόρι που αγαπούσα. Έκανε λάθος για τόσο πολ-
λά πράγματα. Και έχω αποφασίσει να τον διαψεύσω και ως 
προς την επιβίωσή μου.

Αν θέλω να ζήσω, πρέπει να απομακρυνθώ από τον φρά-
χτη και να κατευθυνθώ προς το ποτάμι. Αλλά και αφού ξε-
κινάω προς τα εκεί, τα δάχτυλά μου συνεχίζουν να σφίγγουν 
και να χαλαρώνουν, να σφίγγουν και να χαλαρώνουν, σαν 
να ψάχνουν στον αέρα για την παρηγορητική οικειότητα 
του συρματοπλέγματος. Ξέρω ότι χτες το βράδυ ήμουν τυχε-
ρή, αν σκεφτώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί ενώ ήμουν λι-
πόθυμη και τραυματισμένη στη λάθος πλευρά του φράχτη. 
Θα μπορούσε να με είχε βρει κάποιο ζώο. Ή κάποιος. Δε 
θα βασιστώ στην τύχη ξανά. Πρέπει να φτάσω στο ποτάμι, 
να σβήσω τη δίψα μου πριν δύσει ο ήλιος και να βρω κάποιο 
καταφύγιο για την επόμενη νύχτα.  
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Το ποτάμι δεν μπορεί να είναι μακριά και πάλι όμως νιώ-
θω σαν να χρειάζομαι ώρες για να φτάσω εκεί. Δεν μπορώ 
να μετρήσω πόσες φορές πρέπει να σταματήσω για να ξε-
κουραστώ, με κομμένη ανάσα και σώμα που πονά. Οι σκέ-
ψεις γυρίζουν νωθρά μέσα στο κεφάλι μου, ενώ η ζαλάδα 
είναι μια πανταχού παρούσα συντροφιά, αιωρούμενη από 
πάνω μου και περιμένοντας μια στιγμή αδυναμίας. Μάλλον 
έχω πάθει διάσειση από το χτύπημα στο κεφάλι, αλλά δεν 
είμαι σίγουρη ότι θυμάμαι τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω 
σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν είναι ότι μπορώ να σηκώ-
σω τα πόδια μου ψηλά, να αρπάξω μια κρύα κομπρέσα, να 
ζητήσω τη γνώμη κάποιου. Νιώθω ένα κελαρυστό γέλιο μέ-
σα στον λαιμό μου, όταν όμως απελευθερώνεται, ακούγεται 
άγριο, σχεδόν παρανοϊκό, και πιέζω τα χείλη μου να κλεί-
σουν σφιχτά.

Το να κρατάω τις σκέψεις μου μακριά από το Γουέστφαλ 
απαιτεί τόσο μεγάλη προσπάθεια όσο και το να περπατάω. 
Παραμερίζω, όμως, τις αναμνήσεις. Εδώ έξω η λαχτάρα για 
πράγματα που δεν είναι πια δικά μου θα οδηγήσει σε αδυ-
ναμία, η οποία θα είναι η καταστροφή μου. Αντιθέτως, επι-
κεντρώνομαι στο να περπατάω προσεκτικά και να συνεχί-
σω να κινούμαι μπροστά, παρότι ένα μέρος του εαυτού μου 
έμεινε πίσω, πέρα από έναν φράχτη που δεν μπορώ να τον 
παραβιάσω. 

Όταν επιτέλους φτάνω στο ποτάμι, δεν είναι σαν τα ήρε-
μα νερά που μου έδειξε ο Μπίσοπ εντός των ορίων του Γουέστ-
φαλ· εδώ το ποτάμι είναι πλατύ και παρότι δεν είναι μανια-
σμένο, το ρεύμα τρέχει με δύναμη. Το νερό είναι καφετί κά-
τω από τον απογευματινό ήλιο, καθώς η λάσπη ανακατεύε-
ται από την ορμή του νερού. Όταν, όμως, γονατίζω στην όχθη 
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και παίρνω νερό με τις χούφτες μου, φαίνεται καθαρό και 
το καταπίνω. Απλώνω και τα δύο χέρια και πετάω νερό προς 
το ανοιχτό μου στόμα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεν είχα συ-
νειδητοποιήσει πόσο διψασμένη ήμουν μέχρι που οι πρώ-
τες σταγόνες συνάντησαν τη γλώσσα μου.

Αφού ελάττωσα την επιτακτική δίψα μου, ρίχνω νερό στο 
πρόσωπο. Βγάζω το πουλόβερ μου και το αποθέτω στην όχθη, 
δίπλα μου, μετά γεμίζω τις χούφτες μου με νερό και τρίβω 
απαλά το πρόσωπο και τον λαιμό μου, μετρώντας παράλ-
ληλα πληγές. Οι φύλακες που με πέταξαν έξω σίγουρα δεν 
ήταν προσεκτικοί μαζί μου. Νιώθω το κάτω χείλος μου πρη-
σμένο και ερεθισμένο, και το πίσω μέρος του κεφαλιού μου 
είναι τόσο ευαίσθητο, που δεν μπορώ να περάσω ούτε τα 
δάχτυλά μου από πάνω χωρίς να ρουφήξω αέρα μέσα από 
τα σφιγμένα δόντια μου. Τα χέρια μου είναι χαραγμένα από 
δεκάδες βαθιές γρατζουνιές. Βουτάω τις παλάμες μου μέσα 
στο κρύο νερό και τρίβω το αίμα^ προσπαθώ να βγάλω τη 
βρομιά από τα νύχια μου. 

Καθώς ο ήλιος αρχίζει να βυθίζεται στον ουρανό, μια 
λεπτή λωρίδα φωτός κόβει δρόμο μέσα από τα δέντρα και 
αντανακλάται πάνω στη βέρα μου. Ισιώνω το αριστερό μου 
χέρι κάτω από το νερό και παρακολουθώ τον χρυσό που 
λαμποκοπά και αλλάζει μορφή. Θυμάμαι τη μέρα που ο Μπί-
σοπ την πέρασε στο δάχτυλό μου^ πώς έτρεμε το χέρι μου^ 
πώς ήθελα να τραβήξω τη βέρα και να τη βγάλω, πόσο ξέ-
νη και περιοριστική την ένιωθα πάνω στο δέρμα μου. Τώρα 
χρειάζομαι ένα ολόκληρο λεπτό για να μπορέσω να τη βγά-
λω από το δάχτυλο. Αφήνει ένα βαθούλωμα στη σάρκα μου, 
μια απαλή γραμμή πάνω στο δέρμα, που το νιώθω γυμνό 
χωρίς τη βέρα. Δεν αντέχω, όμως, να τη φοράω άλλο, αυτή 
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την υπενθύμιση όλων όσων έχω χάσει. Κρατάω τη βέ ρα χα-
λαρά μέσα στην παλάμη μου και μετά ανοίγω το χέρι και 
αφήνω το ποτάμι να την παρασύρει. 

Πηγαίνω πολύ γρήγορα πίσω στην όχθη, για την ώρα 
ικανοποιημένη που ακούω το παιχνίδισμα του νερού πάνω 
στα βράχια, που νιώθω πάνω στην πλάτη μου τη ζεστασιά 
του ήλιου που δύει. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τη νύχτα 
που έρχεται. Προσπαθώ να μη σκέφτομαι τίποτα πέρα από 
τις βασικές ανάγκες μου, από φόβο ότι αν όντως σκεφτώ, 
απλώς θα καταρρεύσω υπό το βάρος του φόβου και της θλί-
ψης μου. Δεν υπάρχει χρόνος για κριτική των αποφάσεων 
που πήρα στο Γουέστφαλ ή για να αναρωτηθώ τι θα μπορού-
σε να είχε συμβεί. Δε θεωρώ τον εαυτό μου θύμα – εξάλλου 
ήταν επιλογή μου να θυσιαστώ–, αλλά εδώ έξω θα είναι εύ-
κολο να γίνω θύμα αν δεν παραμείνω συγκεντρωμένη.

Πίσω μου είναι μια μικρή συστάδα δέντρων – ό,τι καλύ-
τερο έχω σε καταφύγιο μόλις πέσει το σκοτάδι. Το πρώτο για 
το οποίο πρέπει να φροντίσω, τώρα που η δίψα δεν είναι στην 
κορυφή της λίστας, είναι να βρω κάτι να φάω. Ο πατέρας μου, 
στα ατελείωτα μαθήματά του, ποτέ δε σπατάλησε ούτε ένα 
δευτερόλεπτο για να μου μιλήσει για την επιβίωση πέρα από 
τον φράχτη. Ποτέ δε μου δίδαξε πώς ανάβουμε φωτιά ή πιά-
νουμε ένα μικρό ζώο. Υποθέτω ότι ποτέ δε σκέφτηκε την πι-
θανότητα να ναυαγήσει το σχέδιό του, ότι θα μπορούσαν να 
μας πιάσουν, ότι ήταν απαραίτητη μια εναλλακτική εκπαί-
δευση. Είναι απλώς άλλη μία φο ρά που με απογοήτευσε.

Μια ανεπαίσθητη κίνηση στα δεξιά μου τραβά την προ-
σοχή μου και παρακολουθώ μια μικρή σαύρα που τρέχει 
ανάμεσα στα βράχια, σταματώντας για να λιαστεί. Κρα-
τάω την αναπνοή μου, κάνοντάς τη να έρθει πιο κοντά με 
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όλη τη δύναμη της ψυχής μου, παρόλο που δεν είμαι εντε-
λώς σίγουρη τι θα την κάνω αν καταφέρω να την πιάσω. Η 
βασανιστική πείνα, όμως, στο στομάχι με αναγκάζει να δο-
κιμάσω. Γέρνω, ρίχνοντας το βάρος μου στο αριστερό χέρι, 
και πλησιάζω αργά το δεξί. Την τελευταία στιγμή, η σαύρα 
πρέπει να διαισθάνεται την πρόθεσή μου γιατί προσπαθεί 
να το βάλει στα πόδια, αλλά εγώ είμαι πιο γρήγορη, ή πιο 
απελπισμένη, και τα δάχτυλά μου κλείνουν γύρω από τη φο-
λιδωτή ράχη της. 

Την κρατάω στη γροθιά μου και εκείνη με κοιτάζει επί-
μονα με άτονα, μαύρα μάτια. Σηκώνω μια μικρή πέτρα και 
με αυτή τη συνθλίβω, αγνοώντας τη χολή που παλεύει να 
ανεβεί στον λαιμό μου. Τρώω μεθοδικά, μην επιτρέποντας 
στον εαυτό μου να σκεφτεί, προσπαθώντας να μη νιώσω την 
πικρή γεύση που καλύπτει το στόμα μου. Χρειάζεται όλη 
μου η συγκέντρωση προκειμένου να καταπιώ, με μάτια που 
εστιάζουν σε ένα σημείο στην άλλη πλευρά του ποταμού. Το 
στομάχι μου θέλει να ξεράσει τη σαύρα, όταν όμως τελειώ-
νω, σφίγγω τα δόντια και παίρνω βαθιές ανάσες από τη μύτη. 
Πάνε οι μέρες που έτρωγα τα μπιφτέκια του Μπίσοπ και 
τα σάντουιτς με γαλοπούλα· στο εξής θα τρώω ό,τι χρειάζε-
ται για να μείνω ζωντανή.

Όταν σιγουρεύομαι ότι η σαύρα θα μείνει στο στομάχι 
μου, σέρνομαι προς τα μπρος και ξεπλένω το στόμα μου με 
νερό. Ξεπλένω και φτύνω, μέχρι που αυτό που γεύομαι να 
είναι μόνο το ποτάμι. Ο ήλιος τώρα έχει σχεδόν δύσει̂  πορ-
τοκαλιές και ροζ γραμμές περνούν σαν γάζες ανάμεσα από 
τα δέντρα. Η ατμόσφαιρα είναι ακόμα ζεστή, αλλά υπάρχει 
μια υπόσχεση φθινοπωρινής ψύχρας από κάτω. Ο καιρός δε 
θα είναι σύμμαχός μου για πολύ.
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Φοράω πάλι το πουλόβερ μου και σέρνομαι προς τη συ-
στάδα δέντρων. Κουλουριάζομαι, προσπαθώντας να γίνω 
αόρατη. Δεν έχω δει άλλο άτομο μετά τα παιδιά στον φρά-
χτη και δεν έχω την αίσθηση ότι με παρακολουθεί κάποιος. 
Αλλά νιώθω εκτεθειμένη, αδύναμη να υπερασπιστώ τον εαυ-
τό μου αν κάποιος έρθει προς το μέρος μου. Υπολογίζω ότι 
θα μου πάρει ώρες μέχρι να αποκοιμηθώ, αλ λά το κακοποιη-
μένο σώμα μου έχει άλλα σχέδια και σχεδόν μόλις κλείνω 
τα μάτια μου, απορροφώμαι μες στο σκοτάδι.  

Οταν ξυπνάω, δυσκολεύομαι να καταλάβω τι ώρα της ημέ-
ρας είναι, αν είναι πρωί ή απόγευμα, αν κοιμόμουν δώδεκα 
ή είκοσι ώρες. Ο ουρανός είναι συννεφιασμένος, με μαύρα 
σύννεφα που έρχονται από τα δυτικά και μπουμπουνητά που 
προμηνύουν καταιγίδες. Έχω την αίσθηση ότι ο ύπνος μου 
ήταν κάτι πιο κοντά σε λιποθυμία. Δε νιώθω ξεκούραστη· 
το σώμα μου πονάει και είναι πιασμένο, η όρασή μου είναι 
θολή, σαν να κοιτάζω τον κόσμο πίσω από ένα βρόμικο τζά-
μι. Βάζω δύναμη για να ανασηκωθώ, ρουφώντας αέρα μό-
λις νιώθω τη διαπεραστική σουβλιά μέσα στο κεφάλι μου. 

Έχω ανάγκη να βρω καλύτερο καταφύγιο, για να προστα-
τευθώ από την επερχόμενη καταιγίδα. Η μέρα είναι ζεστή, 
αλλά ανησυχώ τι θα συμβεί αν τα ρούχα μου βραχούν και η 
θερμοκρασία πέσει. Δε θέλω με τίποτα να αφήσω το ποτάμι, 
αλλά υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δε θα πάω μακριά – μό-
νο στο πλησιέστερο διαθέσιμο καταφύγιο. Το στομάχι μου 
παθαίνει κράμπες από την πείνα, οπότε πριν κινήσω για να 
φύγω, γονατίζω δίπλα στο ποτάμι και κατεβάζω χούφτες 
νερό για να ανακουφίσω λιγάκι τον πόνο.
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Βαδίζω ανατολικά του ποταμιού, αναζητώντας οτιδήπο-
τε θα πρόσφερε καλή προστασία από τη βροχή. Στην αρ  χή, 
δεν υπάρχει τίποτα, μόνο η άδεια έκταση γης. Ξέρω ότι πριν 
από τον πόλεμο ο υπερπληθυσμός ήταν σοβαρό πρόβλημα, 
η ιδέα δηλαδή ότι η Γη θα μπορούσε απλώς να ξε μείνει από 
χώρο και πόρους για όλους τους κατοίκους της. Δυσκολεύο-
μαι να φανταστώ τέτοιους φόβους τώρα, όταν είμαι ο μο-
ναδικός άνθρωπος ως εκεί που φτάνει το μάτι, η μοναδική 
απόδειξη ζωής. 

Το δυνατό κροτάλισμα της βροντής πλησιάζει, ενώ μια 
ισχυρή ρι πή ανέμου φυσά τα μαλλιά πάνω στο πρόσωπό 
μου. Ανεβαίνω σε ένα ύψωμα και βλέπω σε μικρή απόστα-
ση το σκουριασμένο κουφάρι ενός αυτοκινήτου. Το πλησιά-
ζω επιφυλακτικά, δεν υπάρχει όμως καμία ένδειξη ότι το 
έχει αγγίξει κάποιος εδώ και δεκαετίες. Τα λάστιχα είναι 
κατασκισμένα, σε σημείο που δεν έχει μείνει τίποτα, και οι 
δύο πόρτες από την πλευρά του οδηγού είναι βγαλμένες. Το 
παρμπρίζ είναι θρυμματισμένο προς τα μέσα, και το εσωτε-
ρικό μυρίζει σαπίλα, ωστόσο το αυτοκίνητο είναι η καλύτε-
ρη επιλογή που έχω δει από άποψη καταφυγίου. Χώνομαι 
στο πίσω κάθισμα και βολεύομαι πάνω στο σκασμένο και 
σκισμένο δέρμα.

Η καταιγίδα ξεσπά λίγα λεπτά αργότερα και η βροχή μα-
στιγώνει το αυτοκίνητο μπαίνοντας από το πλάι, έτσι που 
αναγκάζομαι να κουλουριαστώ στην απέναντι πλευρά προ-
κειμένου να παραμείνω στεγνή. Χαίρομαι που έχω βρει 
προστασία από τη βροχή, αλλά η ακινησία, χωρίς το προ-
νόμιο κάποιου είδους απόσπασης, επιτρέπει στο μυαλό 
μου να κάνει κύκλους γύρω από το Γουέστφαλ̂  την οικογέ-
νειά μου· τον Μπίσοπ. Η λαχτάρα που νιώθω για εκείνον 
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είναι ένας σωματικός πόνος, μαγκωμένος και παλλόμενος 
μέσα στο στήθος μου. Δαγκώνω το μάγουλό μου από μέσα 
για να αποφύγω το κλάμα και πιέζω τα χέρια πάνω στα 
κλειστά μάτια μου. Δε θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο να 
ξεχάσω κάποιον που γνώριζα ελάχιστα. Ο Μπίσοπ ήταν στη 
ζωή μου μόνο για λίγους μήνες, αλλά με κάποιον τρόπο 
άφησε ένα αποτύπωμα που δεν έχει απολύτως καμία σχέ-
ση με το διάστημα που ήμαστε μαζί. 

Χαμηλώνω τα χέρια και ανοίγω τα μάτια και παρακο-
λουθώ τη βροχή που τσακίζει το ψηλό γρασίδι έξω από το 
αυτοκίνητο. Παλεύω να καθαρίσω το μυαλό μου από τις σκέ-
ψεις. Ίσως έτσι θα επιβιώσω τώρα, κρατώντας τον εαυτό μου 
ένα άδειο, λευκό κενό, προσποιούμενη ότι η ζωή μου ξεκί-
νησε μόλις χτες και ότι τίποτα δεν υπήρχε πριν. Τα βλέφα-
ρά μου βαραίνουν, η αναπνοή μου βαθαίνει με τον ήχο της 
βροχής. Αφήνομαι να βυθιστώ, ενώ το κεφάλι μου ακουμπά 
πάνω στο παράθυρο με τα σημάδια της βρομιάς. Στιγμιαία 
σκέφτομαι ότι ίσως δεν είναι καλό να κοιμάμαι τόσο πολύ, 
αλλά παραδίνομαι στη λήθη. Αν μη τι άλλο, είναι μια ευπρόσ-
δεκτη ανάπαυλα από τον πόνο.

Στην αρχή, νομίζω ότι ονειρεύομαι τον σκύλο που με δά-
γκωσε. Αυτόν που η αδελφή μου η Κάλι στραγγάλισε με την 
ίδια του την αλυσίδα. Ακούω το γρύλισμα, μυρίζω το υγρό 
τρίχωμα και την ξινισμένη αναπνοή. Κουνιέμαι χτυπώντας 
τον αέρα, και το χέρι μου πέφτει με δύναμη πάνω σε κάτι 
σκληρό και λείο. Τα μάτια μου ανοίγουν απότομα, προσαρ-
μόζονται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, ενώ το χέρι μου 
ακουμπά πάνω στο δερμάτινο κάθισμα. Το σώμα μου πιέ-
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ζει ήδη προς τα πίσω, αντιλαμβανόμενο την απειλή προ τού 
το μυαλό μου μπορέσει να την επεξεργαστεί. Υπάρχει ένα 
κογιότ στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου. Σάλια στάζουν 
από το στόμα του, και το ανοιχτό καστανό τρίχωμά του εί-
ναι λασπωμένο και με κόμπους. Μου αποκαλύπτει κιτρινι-
σμένα, μυτερά δόντια, ενώ γρυλίσματα σκίζουν τον λαιμό 
του. Δεν έχω ξαναδεί κογιότ από κοντά, αλλά ο πατέρας μου 
μιλούσε για αγέλες που περιφέρονταν έξω από τον φράχτη. 
Μέχρι τώρα έχω στοιχεία μόνο για ένα, αλλά η αγέλη του 
μπορεί να είναι κοντά.

«Φύγε!» ουρλιάζω κλοτσώντας με το πόδι μου. Πανικός 
πλημμυρίζει τις φλέβες μου, και ένα μέρος του εαυτού μου 
ξέρει ότι πρέπει να ηρεμήσω, να σκεφτώ, όμως το μόνο που 
θέλω απεγνωσμένα είναι να ξεφύγω. Το πόδι μου πετυχαίνει 
το κογιότ στο κεφάλι και εκείνο αποτραβιέται. Αλλά μόνο 
για ένα δευτερόλεπτο πριν επανέλθει, αυτή τη φορά βάζο-
ντας τα μπροστινά πόδια του πάνω στο πίσω κάθισμα, ενώ 
με παρακολουθεί με αρπακτικά μάτια. Δεν ξέρω αν είναι αρ-
κετά δυνατό για να με σκοτώσει, αλλά σίγουρα μπορεί να 
επιφέρει σοβαρή βλάβη.

Τραβάω το πόδι μου πίσω για να κλοτσήσω ξανά, και το 
κογιότ ορμά μπροστά, με σαγόνια που κλείνουν απότομα 
στον αέρα λίγα μόνο χιλιοστά από τα καλυμμένα με καρα-
βόπανο δάχτυλα των ποδιών μου. Ουρλιάζω και κοπανιέμαι 
προς τα πίσω, με μάτια που διερευνούν το αυτοκίνητο για 
κάποιου είδους όπλο. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, 
σκέφτομαι να προσπαθήσω να πεταχτώ πάνω από το κο-
γιότ και έξω από το αυτοκίνητο, αλλά ξέρω ότι σε ανοιχτό 
χώρο εκείνο θα υπερτερήσει εύκολα. Τα πανικόβλητα μά-
τια μου προσγειώνονται στο σπασμένο παρμπρίζ. Ένα κομ-
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μάτι του μεταλλικού πλαισίου κρέμεται προς τα μέσα, με 
κοφτερή άκρη στο σημείο όπου είναι κομμένο στα δύο. Έχω 
τον νου μου στο κογιότ καθώς μετακινούμαι μπροστά. Φο-
βάμαι να δοκιμάσω να το κλοτσήσω ξανά. Αν αρπάξει το 
πόδι μου, θα με κομματιάσει σε δευτερόλεπτα. Παίρνω μια 
βαθιά ανάσα και πηδάω πάνω από το μπροστινό κάθισμα, 
ουρλιάζοντας καθώς το κογιότ πετάγεται μέσα στο αυτοκί-
νητο, με τη ζεστή του ανάσα να αγγίζει τον αυχένα μου. 

Ακούω το κογιότ που γρυλίζει φρενιασμένα, ενώ σκαρ-
φαλώνει στο πίσω κάθισμα, πίσω μου, αλλά δεν κοιτάζω. 
Απλώνω τα χέρια και τραβάω το μεταλλικό κομμάτι από 
το πλαίσιο, δίχως να δίνω σημασία στα δάχτυλά μου που τα 
έκοψα καθώς το ξερίζωνα. Γυρίζω ξεφυσώντας και ορμάω 
στο κογιότ τη στιγμή που πετάγεται προς το μέρος μου. Χώ-
νω το τραχύ μέταλλο στο μάτι του και μουγκρίζουμε ταυτό-
χρονα, με αίμα να αναβλύζει και από τους δυο μας.

Το κογιότ πέφτει κάτω, στο πάτωμα του πίσω καθίσμα-
τος, κουνώντας άγρια το κεφάλι και προσπαθώντας να ξε-
κολλήσει το μέταλλο. Ζεστές σταγόνες αίμα πιτσιλίζουν τα 
χέρια μου καθώς εκείνο σφαδάζει. Τινάζομαι έξω από το 
αυτοκίνητο και τρέχω χωρίς να κοιτάζω πίσω. Νιώθω το 
αίμα μου να τρέχει από τα δάχτυλά μου και σφίγγω την πα-
λάμη πάνω στο στήθος μου. Ύστερα από ένα λεπτό έντονου 
σπριντ, πρέπει να σταματήσω. Το κεφάλι μου γυρίζει και 
το στομάχι μου συσπάται. Γέρνω μπροστά και βγάζω νερό 
και χολή, ενώ η ξινίλα τσούζει τον λαιμό μου. Πριν καν στα-
ματήσω να σκουπίζω το στόμα μου με το γερό χέρι μου, κοι-
τάζω πίσω με μάτια που ψάχνουν το ψηλό γρασίδι. Τίποτα, 
όμως, δεν κινείται. Αν το κογιότ είναι ζωντανό, δε με ακο-
λουθεί – τουλάχιστον, όχι ακόμα.
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Όταν κατορθώνω να φτάσω στο ποτάμι, το αίμα τρέχει 
στον πήχη μου, στάζοντας γύρω από την πτυχή του αγκώ-
να. Βυθίζομαι με τα γόνατα στην όχθη και για πρώτη φορά 
κοιτάζω το χέρι μου προσεκτικά. Και τα τέσσερα δάχτυλα 
στο δεξί χέρι είναι κομμένα στην κάτω άρθρωση, με το βα-
θύτερο κόψιμο να έχει γίνει στον παράμεσο^ ένα παχύ κομ-
μάτι δέρμα κρέμεται, αποκαλύπτοντας ένα κατάλευκο κόκα-
λο. Σηκώνω το κεφάλι ψηλά και παίρνω βαθιές ανάσες μέ-
χρι να ηρεμήσει το στομάχι μου. 

Βγάζω το πουλόβερ, που η μπροστινή πλευρά του έχει 
μουσκέψει από αίμα, και το πετάω δίπλα μου. Χρησιμοποιώ-
ντας δόντια και χέρια, καταφέρνω να σκίσω μια λωρίδα 
ύφασμα από το κάτω μέρος της φανέλας μου. Πιέζω δυνα-
τά το ύφασμα πάνω στα δάχτυλα, για να σταματήσω την 
αιμορραγία. 

Μόνο μια μέρα έξω από τον φράχτη και ήδη χάνω τη μά-
 χη. Ένα μέρος του εαυτού μου έχει εκπλαγεί που δεν κλαίω, 
που δεν τρέμω από φόβο. Αλλά ξέρω ότι αυτός είναι μάλ-
λον ο πρώτος από τους πολλούς τραυματισμούς, τις πολλές 
δοκιμασίες που θα αντιμετωπίσω. Δεν έχω την πολυτέλεια 
να καταρρέω κάθε φορά.

Το ύφασμα είναι ποτισμένο με αίμα όταν η ροή αρχίζει 
να ελαττώνεται. Χρησιμοποιώντας τα δόντια πάλι, καταφέρ-
νω να δέσω κόμπο το μουσκεμένο κομμάτι της φανέλας 
γύρω από τα δάχτυλά μου. Δεν ξέρω πόσο καλό θα κάνει, 
αλλά ίσως να ασκήσει λίγη πίεση πάνω στις πληγές. Είμαι 
τόσο κουρασμένη, που με δυσκολία κινούμαι̂  όλο μου το 
σώμα ουρλιάζει για ύπνο, παρόλο που δεν είμαι ξύπνια τό-
σο πολλή ώρα. 

Γέρνω πάνω από το νερό, ρίχνω λίγο στο πρόσωπό μου 



22 ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ

© Amy Engel 2014/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

με το γερό χέρι μου και φέρνω μια χούφτα στο στόμα μου. 
Τώρα που η βροχή σταμάτησε, ο ήλιος βγήκε πίσω από τα 
σύννεφα, στο λιόγερμα. Μπορώ να δω ελάχιστα το είδωλό 
μου στο νερό, πράγμα που μάλλον είναι ευλογία. Μόνο το 
περίγραμμα του κεφαλιού και του λαιμού μου. Τις ευθείες 
γραμμές των δέντρων πίσω μου. 

Και τη σκιά ενός άντρα ακριβώς πίσω μου.
Γυρίζω, και τα πόδια μου γλιστρούν από κάτω, καθώς 

στηριζόμουν στις φτέρνες πάνω στην πράσινη όχθη. Τεντώ-
νω το χέρι μου για να μην πέσω στο ποτάμι. Τα τραυματι-
σμένα δάχτυλά μου χώνονται στο έδαφος και αμέσως αρ-
χίζουν να αιμορραγούν ξανά, αλλά σχεδόν δε με νοιάζει. 
Η αναπνοή μου, μια τραχιά βραχνάδα μες στο σκοτάδι του 
απογεύματος.

Αρχικά, δε διακρίνω ποιος είναι, απλώς ένας άντρας 
με το πρόσωπό του κρυμμένο στο λυκόφως. Βαδίζει, όμως, 
μπρο στά και βλέπω τα μπλε μάτια του, μάτια που θα ανα-
γνώριζα οπουδήποτε.

«Γεια χαρά, όμορφο κορίτσι», λέει ο Μαρκ Λερντ. Και 
μετά χαμογελά. 
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Γ ΊΑ ΜΊΑ ΑΤΕΛΕΊΏΤΗ ΣΤΊΓΜΗ επικρατεί μόνο σιωπή κα-
θώς κοιταζόμαστε. Το ένστικτό μου λέει να μην του 
επιτρέψω να καταλάβει πόσο φοβισμένη είμαι, πως 

το στομάχι μου έχει γίνει ένας σκληρός κόμπος από φόβο 
και οι τρίχες στον αυχένα μου έχουν σηκωθεί σε αναμονή 
για το τι θα ακολουθήσει. Δεν τον έχω δει από τη μέρα που 
ακολούθησα τον Μπίσοπ στον φράχτη, αφότου ο Μαρκ εκ-
διώχθηκε, αλλά συνειδητοποιώ τώρα ότι ένα μέρος του εαυ-
τού μου περίμενε τη στιγμή αυτή από την αρχή. 

«Γεια, Μαρκ», ακούω τον εαυτό μου να λέει, με φωνή 
εντυπωσιακά ήρεμη.

Γέρνει το κεφάλι προς το μέρος μου, και το χαμόγελο χά-
νεται μέσα σε μάγουλα που μοιάζουν με αυτά που έχουν τα 
αγγελάκια. Ακόμα και τώρα, ύστερα από όλα όσα γνωρίζω 
για εκείνον, μοιάζει αθώος, με το στρογγυλό του πρόσωπο 
και τα αστραφτερά μπλε μάτια. Κάνει ένα βήμα πιο κοντά 
και βάζω δύναμη για να σηκωθώ. Του ρίχνω τουλάχιστον 
μερικά εκατοστά. Προτιμώ να τον περνάω από το να είμαι 
ευάλωτη από κάτω του. Αλλά πριν μπορέσω να σταθώ όρ-
θια, σηκώνει το πόδι του και το φέρνει κάτω, πάνω στον 
αστράγαλό μου. Όχι πολύ δυνατά, ώστε να μου σπάσει κά-
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ποιο κόκαλο, αλλά πολύ δυνατά για να αιωρείται ανάμεσά 
μας η απειλή κάποιας βλάβης σαν μια άσχημη υπόσχεση.

«Δεν πρέπει να σηκωθείς», μου λέει. «Φαίνεται ότι έχεις 
περάσει πολλά». Αργά, σαν να έχει άπειρο χρόνο, στηρίζε-
ται στις φτέρνες του δίπλα μου, αντικαθιστώντας το πόδι 
του με ένα χέρι τυλιγμένο χαλαρά γύρω από τον αστράγα-
λό μου. 

«Είμαι καλά», αντιδρώ. Και τώρα η φωνή μου τρέμει ελα-
φρά. Δε μου διαφεύγει το σκοτείνιασμα των ματιών του και 
το πόσο πεινασμένα φαίνονται στο άκουσμα της φωνής 
μου. Το ένστικτό μου ήταν σωστό: του αρέσει να τρέφεται με 
τον φόβο των άλλων. Λέω στον εαυτό μου να μη σκέφτεται το 
εννιάχρονο κορίτσι που έβλαψε ο Μαρκ, ότι τα ουρλιαχτά 
της ήταν μάλλον μουσική στα άρρωστα, ανώμαλα αυτιά του. 
«Σε παρακαλώ, άσ’ το». Δοκιμάζω να το στριφογυρίσω, και 
το χέρι του σφίγγει, ενώ τα δάχτυλά του μπήγονται στον αχίλ-
λειο τένοντα.

«Τι σου συνέβη;» ρωτά σαν να μην έχω μιλήσει καθόλου. 
«Σε εκδίωξαν;».

Γνέφω καταφατικά. Με κοιτάζει επίμονα και γελά φωνα-
χτά, κάνοντάς με να τραβηχτώ απότομα. «Για ποιο λόγο;»

Διστάζω, ζυγιάζοντας τις επιλογές μου, προσπαθώντας 
να αποφασίσω τι θα του πω. «Γιατί αποπειράθηκα να σκο-
τώ σω τον γιο του προέδρου», λέω τελικά.

Ο Μαρκ κουνά το κεφάλι. «Λες ψέματα. Είδα πώς τον 
κοίταζες». Χαμογελά πλατιά όταν βλέπει τα σοκαρισμένα 
μάτια μου. «Νόμιζες ότι δε σε είδα εκείνη τη μέρα; Όταν ήρθε 
να μου προσφέρει την αξιολύπητη φιλανθρωπία του;» Ο 
δείκτης του τρυπώνει κάτω από το ρεβέρ του τζιν μου, γλι-
στρώντας πάνω στο δέρμα μου, και το πόδι μου τινάζεται 
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σαν να μου έχουν κάνει σοκ. Δεν έχω, όμως, να πάω κάπου. 
Με έχει παγιδέψει. «Ξέρω ποια είσαι», συνεχίζει. «Και ξέ  ρω 
ποιος είναι εκείνος».

«Δεν είμαι καμία πλέον», εξηγώ – μια επώδυνη αλήθεια 
που με πληγώνει όταν τη λέω φωναχτά. «Είμαι εδώ έξω μόνη, 
όπως εσύ». Συγκρίνοντας τον εαυτό μου μαζί του σε οποιο-
δήποτε επίπεδο με κάνει να θέλω να ουρλιάξω, θέλω όμως 
να τον κάνω να μιλάει. Αν μιλάει, δε θα προσπαθήσει να κά-
νει τίποτε άλλο. «Έχεις συναντήσει άλλους;» ρωτώ. «Υπάρ-
χει κάποιο ασφαλές μέρος για άτομα που έχουν εκδιωχθεί;» 
Ίσως αν μας δει ως συμμάχους, μέλη μιας συμμορίας, δε θα 
είναι ικανός να μου κάνει κακό.

Αλλά ο Μαρκ δε νοιάζεται για το τι έχω να πω. Απλώνει 
το ελεύθερο χέρι του και χαϊδεύει το μάγουλό μου. Στρίβω 
το κεφάλι μακριά του και η ανάσα μου βγαίνει τό σο γρή-
γορα, που καίει στην εισπνοή. «Μη με αγγίζεις», του λέω 
απότομα. 

«Έχεις αίμα στο μάγουλό σου», σχολιάζει, και ο ευγενι-
κός τόνος στη φωνή του κάνει τις γροθιές μου να σφίγγουν 
και τα νύχια μου να πιέζουν μέσα στις παλάμες μου. Είναι 
πολύ χειρότερα από ό,τι αν θα μου φώναζε. Κάνει λες και δε 
με πειράζουν τα χέρια του πάνω στο σώμα μου. Λες και του 
το έχω επιτρέψει. «Το καημένο το πρόσωπό σου». Τα δάχτυ-
λά του χαϊδεύουν τα χείλη μου και αμέσως διώχνω το χέρι 
του χτυπώντας το. 

«Είπα μη με αγγίζεις».
Με αρπάζει από τον αυχένα και με ζουλά, ενώ ο αντίχει-

ράς του πιέζει πάνω στο ευαίσθητο σημείο όπου με χτύπη-
σαν οι φύλακες. Βγάζω μια κραυγή, ενώ τραβώ το χέρι του 
και με τα δυο μου χέρια, καθώς μια έντονη, ηλεκτρική αστρα-
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πή πόνου διαπερνά το κεφάλι μου, αφήνοντας στο πέρασμά 
της ίχνη λευκών αστεριών.

«Μη μου ξαναπείς ποτέ, μα ποτέ, τι να κάνω», γρυλίζει με 
χείλη τραβηγμένα πίσω από τα δόντια του. «Ηλίθια σκύλα».

Μπούχτισε να προσποιείται, μπούχτισε και την παραμι-
κρή προσποίηση ότι όλο αυτό εδώ είναι ένα φιλικό αντάμω-
μα. Τρόμος κυλά μέσα μου, τόσο γρήγορος και δηλητηριώδης, 
που νομίζω ότι η καρδιά μου θα σπάσει. Η πρωτύτερη εξάντλη-
σή μου χάνεται σε μια στιγμή, ξαφνικά κάθε κύτταρο στο 
σώμα μου ξυπνά και βρίσκεται σε ετοιμότητα για μάχη.

Ο Μαρκ με σπρώχνει προς τα πίσω, πιάνοντας και τους 
δυο καρπούς μου με τα χέρια του, και ρίχνεται πάνω μου. 
Κλοτσάω και αντιστέκομαι με αγριότητα, αποφασισμένη 
να τον πετάξω από πάνω μου. Όρθια, θα μπορούσα να έχω 
ένα πλεονέκτημα λόγω ύψους, αλλά κά τω στο έδαφος το βά-
ρος του γέρνει υπέρ του. Αν καταφέρει να με καθηλώσει, 
όλα τελείωσαν. 

Γρυλίζει όταν το γόνατό μου χτυπά τα πλευρά του^ η ανά-
σα του, ζεστή και δύσοσμη πάνω στο πρόσωπό μου. Δεν μπαί-
νω στον κόπο να ουρλιάξω. Δεν μπορώ να σπαταλήσω αέρα, 
άλλωστε δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να με βοηθήσει. 
Ο μοναδικός ήχος είναι οι λαχανιασμένες αναπνοές μας, 
οι βαριές εκπνοές καθώς σκληρά κόκαλα συναντούν απα-
λή σάρκα. Μου ρίχνει μπουνιά στο πρόσωπο, και μέσα στο 
κεφάλι μου ανάβουν σπίθες^ νιώθω το μάτι μου να πετάγε-
ται από την κόγχη. Τραβώ απότομα το χέρι μου, το απελευ-
θερώνω και τα νύχια μου έρχονται σε επαφή με το πλάι 
του προσώπου του, αφήνοντας στο δέρμα του τρεις ματω-
μένες χαρακιές. Το ουρλιαχτό του από τον πόνο με γεμίζει 
δύναμη και κατορθώνω να γυρίσω στο πλάι, να συρθώ με την 
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κοιλιά μακριά του, χρησιμοποιώντας τους αγκώνες μου σαν 
έμβολα για να τραβηχτώ μπροστά. 

Προχωράω, όμως, μόνο λίγα μέτρα πριν έρθει πίσω μου, 
με τα χέρια του σφιχτά στους γοφούς μου. Με καβαλάει και 
τρίβει το πρόσωπό μου στο έδαφος. Χώμα γεμίζει το στόμα 
και η μύτη μου, πνίγοντάς με, ενώ μύξες και σάλια απλώνο-
νται σε όλο το πρόσωπό μου, καθώς παλεύω να αναπνεύ-
σω. Ο Μαρκ κοπανά το πρόσωπό μου στο έδαφος και νιώ-
θω το χείλος μου που σκίζεται. Αφήνει το κεφάλι μου, αρ-
πάζει το δεξί μου χέρι, τραβώντας το πίσω στην πλάτη μου, 
με την παλάμη μου σχεδόν μέχρι πάνω στον αυχένα μου.

«Πλάκα είχε αυτό», μιλά λαχανιασμένος. «Δε με ενοχλεί 
μια καλή μάχη. Τώρα, όμως, θα κάνουμε τα πράγματα όπως 
θέλω εγώ». Γυρίζει τα τραυματισμένα δάχτυλά μου με το 
ελεύθερο χέρι του και ουρλιάζω. «Τι έγινε εδώ;» ρωτά χαλα-
ρά, σαν να συζητάμε για τον καιρό.

Δεν μπαίνω στον κόπο να απαντήσω και αφήνει τα δά-
χτυλά μου, αλλά αυξάνει την πίεση πάνω στο χέρι μου. Το 
αίμα στον ώμο μου σφύζει συγχρονισμένα με την καρδιά 
μου. Με κάθε κίνησή μου ο πόνος είναι αβάσταχτος. «Άσ’ το», 
αγκομαχώ. «Άσ’ το και θα σταματήσω να παλεύω».

«Ναι;» λέει και ακούω το γέλιο στη φωνή του. «Είσαι μια 
άθλια ψεύτρα. Αλλά ξέρεις τι, είμαι τόσο καλός τύπος, που 
θα το αφήσω».

«Τι–» Πριν προλάβω να ρωτήσω τι εννοεί, τραβά το χέ ρι 
μου πάνω με ένα γρήγορο τίναγμα και ο ώμος μου γλιστρά 
από τη θέση του σε μια στιγμή πυρακτωμένης οδύνης. Στρι-
γκλίζω^ μια μακρόσυρτη, διαπεραστική κραυγή φτάνει ψη-
λά στον ουρανό του δειλινού και ρίχνει ορμητικό σκοτάδι 
προς το μέρος μου, σαν τα φτερά ενός κόρακα. 
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Η ανάσα μου βγαίνει σαν σφύριγμα και ο Μαρκ μουρ-
μουρίζει ικανοποιημένος. Περήφανος για τη δουλειά του. 
Είμαι ακόμα τρομοκρατημένη και, τώρα, σοβαρά τραυμα-
τισμένη. Ωστόσο, κάτω από τον φόβο και τον πόνο υπάρχει 
μια απροσδόκητη, όχι όμως ανεπιθύμητη, κόλαση ορμητικού 
θυμού που κοχλάζει. Θυμός προς τον Μαρκ, τον πατέρα μου, 
την Κάλι, τον πρόεδρο Λάτιμερ, τη μητέρα μου. Ακόμα και 
προς τον Μπίσοπ. Ξυπνά μέσα μου^ μια κόκκινη μάζα κα-
θαρής αποφασιστικότητας που κοχλάζει. Και αυτό το απο-
φασισμένο κομμάτι του εαυτού μου γνωρίζει ότι αν παρα-
δοθώ στο σκοτάδι, δε θα ξυπνήσω ποτέ πια. Ο Μαρκ Λερντ 
θα κάνει ό,τι θέλει μ’ εμένα. Θα με αφήσει νεκρή και βιασμέ-
νη κατά μήκος αυτής της όχθης. Ύστερα από όλα όσα έχω 
περάσει, αρνούμαι να τον αφήσω να είναι εκείνος που θα 
βάλει τέλος στη ζωή μου.

Δαγκώνω δυνατά τη γλώσσα μου όταν η μαυρίλα αρχί-
ζει να γίνεται αντιληπτή, φτάνοντας γρήγορα στις άκρες των 
ματιών μου. Δαγκώνω τόσο δυνατά, ώστε γεύομαι αίμα, αλ-
μυρό και γλιστερό πάνω στα δόντια μου. Η μαυρίλα υπο-
χωρεί, όχι όμως αρκετά. Δαγκώνω ξανά, στο ίδιο σημείο, 
και ο οξύς πόνος με αναγκάζει να συγκεντρωθώ, διαλύει 
το σκοτάδι.

Ο Μαρκ φεύγει από πάνω μου, σίγουρος ότι βρίσκομαι 
στο έλεός του. Το αριστερό χέρι μου είναι τεντωμένο, ακου-
μπά στο γρασίδι, και το κινώ προσεκτικά στο πλάι, κλείνω 
στα δάχτυλά μου μια κοτρόνα και την πιάνω σφιχτά.

«Καλύτερα έτσι», σχολιάζει ο Μαρκ, σχεδόν μονολογώ-
ντας. «Ας σε γυρίσουμε από την άλλη. Θέλω να βλέπω το 
πρόσωπό σου».

Με γυρίζει ανάσκελα, αδιάφορος για τον εξαρθρωμένο 
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ώμο μου, και πρέπει να δαγκωθώ πάλι για να κρατηθώ και 
να μην ουρλιάξω. Αναγκάζομαι να είμαι ξαπλωμένη ακίνη-
τη και πειθήνια, με μάτια μισόκλειστα, καθώς εκείνος απο-
μακρύνει τα μαλλιά από το πρόσωπό μου. Δεν κινούμαι κα-
θώς τα χέρια του περνούν πάνω από το στήθος μου, παρόλο 
που πρέπει να συγκεντρώσω όλη μου τη δύναμη για να μην 
παλέψω μαζί του. Υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι τώρα, ίσως 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή μου, 
πρέπει να σκεφτώ, όχι μόνο να δράσω. Γέρνει πάνω μου, αλ-
λά ακόμα περιμένω – Θα έχω μόνο μία ευκαιρία. 

«Έι», κάνει, «έχεις πάθει σοκ ή κάτι τέτοιο; Ξύπνα». Με 
χαστουκίζει και αφήνω το κεφάλι μου χαλαρό πάνω στον 
αυχένα μου. «Έι», επαναλαμβάνει, γέρνοντας πιο κοντά, με 
τα μπλε μάτια του λίγα μόνο εκατοστά από τα δικά μου. 
Φέρνω το χέρι μου γρήγορα πάνω και κοπανάω την κοτρό-
να στο πλάι του κεφαλιού του, όσο πιο δυνατά μπορώ. Δεν 
τον ρίχνει αναίσθητο, όπως ήλπιζα, είναι όμως ζαλισμένος 
και το κεφάλι του κρέμεται, καθώς ταλαντεύεται στα τέσ-
σερα. Χρησιμοποιώ το γερό μου χέρι, με την κοτρόνα ακό-
μα στην παλάμη μου, για να ανασηκωθώ και να τον χτυπή-
σω πάλι, αυτή τη φορά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τα 
χέρια του λυγίζουν και πέφτει πάνω στα πόδια μου. Τον κλο-
τσάω μακριά, βγάζοντας έναν διαπεραστικό, μανιασμένο 
ήχο με το πίσω μέρος του λαιμού μου. Έχει ακόμα τις αι-
σθήσεις του και προσπαθεί να αρπάξει το πόδι μου καθώς 
σηκώνομαι, αλλά τα δάχτυλά του γλιστρούν. Τον χτυπάω 
για τρίτη φορά, στον κρόταφο, και τα μάτια του γυρίζουν 
προς τα πάνω.

Στέκομαι από πάνω του λαχανιασμένη, κάπου πέρα από 
δάκρυα. Τα δάχτυλά μου πονούν από το σφιχτό κράτημα 
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της πέτρας. Ξέρω ότι θα έπρεπε να τον χτυπήσω πάλι. Να 
τον χτυπήσω μέχρι που το κεφάλι του να γίνει ένα ματωμέ-
νο, πολτώδες χάλι, όπως η σαύρα που σκότωσα χτες. Φέρ-
νω το χέρι μου ψηλά, αλλά δεν έχω τη δύναμη να το κατεβά-
σω. Ακούω την Κάλι μέσα στο κεφάλι μου που μου λέει: Σκό
τωσέ τον, που να πάρει, τι περιμένεις; Ακόμα και ο Μπίσοπ 
ψιθυρίζει στο αυτί μου, παρακινώντας με να το τελειώσω, να 
βεβαιωθώ ότι σε ένα μέλλον χωρίς εγγυήσεις μπορώ τουλά-
χιστον να κοιμάμαι ήσυχη ότι ο Μαρκ Λερντ δε θα μου κά-
νει κακό, ή κανένας άλλος, ποτέ πια. Ξέρω ότι ο Μπίσοπ δε 
θα ήθελε να διστάζω.

Δεν μπορώ, όμως, να το κάνω. Ακριβώς όπως δε θα επέ-
τρεπα στον Μαρκ Λερντ να με σκοτώσει, δε θέλω να είναι 
εκείνος το άτομο που θα με μετατρέψει σε δολοφόνο. Αφή-
νω την κοτρόνα να γλιστρήσει από τα μουδιασμένα δάχτυ-
λά μου. Σκύβω και του βγάζω τα παπούτσια. Μου παίρνει 
τον διπλάσιο χρόνο από όσο θα έπρεπε, με το ένα χέρι να 
κινείται μόνο, και όταν επιτέλους βγάζω και το δεύτερο πα-
πούτσι κλαίω με αναφιλητά. Γυρίζω και τα πετάω στο ποτά-
μι και παρακολουθώ καθώς παρασύρονται μακριά, μέσα 
στο μαύρο ρεύμα. 

Έχει πια σχεδόν σκοτεινιάσει και ο ήλιος έχει χαθεί εδώ 
και ώρα, ευτυχώς όμως είναι πανσέληνος και παρατηρώ στο 
έδαφος ένα σακίδιο, που δεν είδα νωρίτερα. Πρέπει να το 
έριξε ο Μαρκ όταν με εντόπισε. Το σηκώνω χωρίς να μπω 
στον κόπο να κοιτάξω τι έχει μέσα και το κρεμάω στο σώμα 
μου, ξεφωνίζοντας λίγο καθώς φτιάχνω το λουρί κάτω από 
το τραυματισμένο χέρι μου. Δίπλα στο σακίδιο βρίσκεται 
ένα στρογγυλό αντικείμενο, που γυαλίζει στο φως του φεγ-
γαριού. Ένα παγούρι. Σκύβω στο χείλος του ποταμού, με 
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το βλέμμα μου στην ακίνητη μορφή του Μαρκ, και το γεμί-
ζω νερό.

Πρέπει να αφήσω το ποτάμι, τουλάχιστον για την ώρα. 
Δεν προσφέρει αρκετή κάλυψη. Αμφιβάλλω αν ο Μαρκ εί-
ναι το μοναδικό άτομο εδώ έξω που θα μου έκανε κακό αν 
μπορούσε. Και το να έχω νερό θα με διευκολύνει να παρα-
μείνω κρυμμένη. Θα πρέπει να βρω κάποιο άλλο μέρος για 
να πάρω φρέσκο νερό, αλλά με το παγούρι τουλάχιστον 
κερδίζω λίγο χρόνο. 

Αρπάζω το πουλόβερ μου από το έδαφος και κατευθύ-
νομαι νότια, χωρίς να κοιτάζω πίσω, ακολουθώντας το πο-
τάμι. Ψάχνω ένα σημείο για να περάσω στην απέναντι όχθη 
χωρίς να παρασυρθώ. Κάθε βήμα ερεθίζει τον ώμο μου, αλλά 
ο πόνος, ενώ δε με εγκαταλείπει ποτέ, μοιάζει μακρινός, σαν 
να παρακολουθώ κάποιον άλλον να υποφέρει. Πολύ σύντο-
μα, ωστόσο, θα με πιάσει, μόλις το σοκ ή η αδρεναλίνη υπο-
χωρήσει, και θέλω να είμαι πολύ μακριά από τον Μαρκ Λερντ 
προτού συμβεί.

Περπατάω για τουλάχιστον ένα τέταρτο όταν στενεύει 
το ποτάμι̂  μια σειρά από βράχια είναι σκορπισμένα σε όλο 
το πλάτος του. Προφανώς, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρα-
χώ, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσω να το διασχίσω χωρίς να 
πέσω μέσα ή να παρασυρθώ. Μου φαίνεται καλή ευκαιρία 
να το διασχίσω. Τα βράχια γλιστρούν και είναι ανώμαλα, 
ενώ η ισορροπία μου δεν είναι πολύ καλή αφού δεν μπορώ 
να χρησιμοποιήσω το δεξί μου χέρι. Χάνω τον βηματισμό 
μου περίπου στα μισά της διαδρομής και βρίσκομαι μερι-
κά εκατοστά από το να καταλήξω στο νερό. Γονατίζοντας σε 
έναν βράχο, με τα μαλλιά να κρέμονται στο πρόσωπό μου, 
με ώμο που ουρλιάζει σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με κατε-
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στραμμένα δάχτυλα που ακόμα στάζουν αίμα, παίρνω μια 
βαθιά, ασταθή αναπνοή. Ο θυμός μου, ο θυμός που με βοή-
θησε να νικήσω τον Μαρκ έχει διαλυθεί σαν καπνός στον 
άνεμο. Το μόνο που έχει απομείνει είναι η εξουθένωση. Πο-
τέ δεν υπήρξα τόσο εξαντλημένη, τόσο κουρασμένη μέχρι 
τα βάθη της ψυχής μου. Θέλω να τα παρατήσω ή να συνεχί-
σω; Να ζήσω ή να πεθάνω; Να πολεμήσω άλλη μια μέρα ή να 
σηκώσω λευκή σημαία και να αφήσω το νερό να με παρασύ-
ρει; Λέω στον εαυτό μου ότι αυτή είναι η τελευταία φορά 
που κάνω αυτή την ερώτηση. Όποια κι αν είναι η απάντη-
ση, θα είναι η τελική.

Έλα, Άιβι, μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι η δική μου φωνή 
που με παροτρύνει, αλλά του Μπίσοπ. Τον φαντάζομαι δί-
πλα μου, πώς θα με κοίταζε μες στα μάτια και θα περίμενε 
από μένα να συνεχίσω. Σκέφτομαι ότι πάντα πίστευε σ’ εμέ-
να, μέχρι και το πικρό, άσχημο τέλος, όταν τον ανάγκασα να 
χάσει την πίστη του. Αν ήταν εδώ, θα με βοηθούσε να στα-
θώ στα πόδια μου και θα περνούσαμε το ποτάμι μαζί, στη-
ρίζοντας ο ένας τον άλλον όταν θα μας απειλούσαν τα γλι-
στερά βράχια. Γιατί μαζί ήμαστε πάντα ο καλύτερος, ο δυ-
νατότερος εαυτός μας.

Ξέρω ότι το να σκέφτομαι τον Μπίσοπ είναι μια πολυτέ-
λεια που δεν είμαι σε θέση να υποστηρίξω. Και στο πολύ δυ-
νατό πρωινό φως μπορεί να μετανιώσω για την αδυναμία 
μου. Αλλά τώρα, με μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα το αδιά-
φορο ασημί φεγγάρι, επιτρέπω στον εαυτό μου την ψευ-
δαίσθηση ότι βρίσκεται δίπλα μου, δίνοντάς μου να κρατή-
σω το ζεστό του χέρι. 

Σηκώνομαι και καταφέρνω να διασχίσω το ποτάμι.
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3

ΜΕ ΞΥΠΝΑ ΤΟ ΚΡΏΞΊΜΟ των πρωινών πουλιών, 
ενώ ο ήλιος ρίχνει τις αχτίδες του στο πρόσωπό 
μου. Τι νάζομαι αποπροσανατολισμένη και ο ώμος 

μου αντικαθίσταται ξαφνικά από γυάλινα θραύσματα και 
φωτιά. Τα δάχτυλά μου πονούν, σφύζοντας κάτω από τον 
βρό μικο επίδεσμό τους. Αφότου διέσχισα το ποτάμι χτες τη 
νύ χτα, περπάτησα ανατολικά, μέχρι που η εξάντληση και οι 
τραυματισμοί μου υπερίσχυσαν, αναγκάζοντάς με να βρω 
καταφύγιο σε ένα δασάκι, όταν δεν μπορούσα να σταματή-
σω να τρέμω και σχεδόν δεν μπορούσα να κάνω άλλο βήμα 
χωρίς να πέσω. Μια βραδιά, όμως, στο σκληρό έδαφος, με 
την πλάτη πάνω σε έναν κορμό δέντρου, δε βελτίωσε καθό-
λου την κατάστασή μου. Το δεξί μου χέρι κρέμεται άτονο στο 
πλάι και νιώθω το δέρμα στον ώμο μου ζεστό και πρησμέ-
νο όταν περνάω απαλά τα δάχτυλά μου από πάνω, σαν 
φτερά πεταλούδας. Δεν μπαίνω στον κόπο να ξετυλίξω τα 
δάχτυλά μου^ ήδη γνωρίζω τι θα δω. 

Κάθομαι ήσυχα για ένα λεπτό, ενώ στήνω αυτί για οποιον-
δήποτε αφύσικο ήχο τριγύρω, αλλά δεν ακούω τίποτε άλλο 
πέρα από το θρόισμα των φύλλων πάνω από το κεφάλι μου. 
Το σακίδιο του Μαρκ κρέμεται ακόμα πάνω μου· το ανοί-



34 ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ

© Amy Engel 2014/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

γω, πράγμα που δεν μπήκα στον κόπο να κάνω χτες το βρά-
δυ μες στο σκοτάδι. Και μόνο το γεγονός ότι είχε σάκο και 
παγούρι σημαίνει ότι, το λιγότερο, πρέπει να υπάρχουν σπί-
τια κάπου εδώ γύρω. Ίσως, μια ολόκληρη εγκαταλειμμένη 
πόλη, όπου θα μπορέσω να βρω προμήθειες. 

Ο σάκος είναι από φθαρμένο καφέ καναβάτσο, όχι πολύ 
μεγάλος και σχετικά ελαφρύς. Κάνω την προσευχή μου να 
υπάρχει κάτι φαγώσιμο μέσα. Το πρώτο πράγμα που βγάζω 
είναι ένα δεύτερο παγούρι, άδειο, και αναθεματίζω που δεν 
έλεγξα χτες τι περιείχε. Δύο γεμάτα παγούρια νερό θα μου 
πρόσφεραν πολύ μεγαλύτερη σιγουριά, αλλά δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα τώρα. Τα δάχτυλά μου κλείνουν γύρω από 
κάτι τυλιγμένο με ύφασμα και το βγάζω^ το ξετυλίγω προ-
σεκτικά. Δεν πιστεύω ότι είναι τεμαχισμένα δάχτυλα, αλλά 
με τον Μαρκ Λερντ ποτέ δεν ξέρεις. Κάτω από το ύφασμα 
υπάρχουν έξι λωρίδες από κάτι που μοιάζει με παστό μο-
σχάρι. Το σηκώνω και το μυρίζω. Δεν είναι τόσο καλό σαν 
εκείνο που είχαμε στο Γουέστφαλ, αλλά οι ατελείωτοι, δύ-
σκολοι χειμώνες μάς εξοικείωσαν όλους με το παστό κρέας. 
Το στόμα μου γεμίζει σάλιο με τη μυρωδιά και κόβω ένα 
στραβό κομμάτι με τα δόντια μου. Είναι σκληρό και έχει 
έντονη γεύση, ωστόσο είναι από τα καλύτερα πράγματα 
που έχω γευτεί ποτέ. Σε λίγα μόνο λεπτά έχω ήδη φάει μια 
ολόκληρη λωρίδα, σχεδόν χωρίς να ξοδέψω χρόνο για μά-
σημα. Ούτε καν που αγγίζει τη βασανιστική πείνα στην κοι-
λιά μου. Δεν είμαι, όμως, σίγουρη πότε θα βρω πάλι τροφή, 
οπότε αναγκάζομαι να ξανατυλίξω τις υπόλοιπες λωρίδες 
και να τις αφήσω στην άκρη.

Τα άλλα πράγματα στον σάκο είναι ένα φθαρμένο χαρ-
τόδετο βιβλίο, που δεν το έχω διαβάσει, ένα αστυνομικό με 
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τις μισές σελίδες σκισμένες, που ίσως να έχουν χρησιμο-
ποιηθεί για άναμμα φωτιάς, και δύο μαυρισμένα μήλα. Και 
κάτω κάτω στον σάκο, υπάρχει ένα χαλασμένο μαχαίρι με 
τη λεπίδα σπασμένη ακριβώς πάνω από την ξύλινη λαβή, 
πράγμα που είναι ευνοϊκό για μένα. Αν το μαχαίρι είχε υπάρ-
ξει συντελεστής στην πάλη μας δίπλα στο ποτάμι, το απο-
τέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. 

Ο Μαρκ μετακινείται με λίγα πράγματα, το οποίο μου 
δίνει να καταλάβω ότι η κατασκήνωσή του ή το μέρος από 
όπου πήρε τις προμήθειες δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. 
Γυαλίζω ένα από τα μήλα πάνω στον μηρό μου, που είναι 
καλυμμένος με τζιν, και δαγκώνω την κάπως υπερβολικά τρυ-
φερή σάρκα. Ακουμπάω το κεφάλι πάνω στο δέντρο και 
αφήνομαι να απολαύσω τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι μπορεί 
να περάσει πολύς καιρός μέχρι να ξαναφάω τόσο πολύ^ να 
περάσω ένα γαλήνιο πρωινό, κατά το οποίο δεν τρέπομαι 
σε φυγή ή δεν παλεύω για τη ζωή μου.

Πρέπει να αποφασίσω πού θα πάω μετά, και το μόνο 
πράγμα για το οποίο είμαι σίγουρη είναι ότι ο Μαρκ Λερντ 
δεν είναι μόνος. Δεν έχει μείνει εδώ έξω τόσο πολύ καιρό, 
ώστε να έχει στεγνώσει το μοσχάρι και να το έχει επεξερ-
γαστεί για να το παστώσει, αν γνωρίζει κιόλας πώς γίνεται 
αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω αν έκλεψε το κρέας ή έπιασε φι-
λίες με αυτούς που το έφτιαξαν. Υπάρχουν, όμως, άλλοι σε 
αρκετά κοντινή απόσταση, των οποίων ο δρόμος διασταυ-
ρώθηκε με του Μαρκ. Δεν είμαι σίγουρη αν πρέπει χαρώ 
στη σκέψη αυτή ή να τρομοκρατηθώ.

Πρέπει να συνεχίσω. Δεν μπορώ να περπατάω για πάντα^ 
κάποια στιγμή, θα αλλάξει η εποχή, και μέχρι τα πυκνά χιό-
νια του χειμώνα θέλω να είμαι βέβαιη ότι θα έχω κάποιο 
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μέρος να κρυφτώ. Για να βγάλω τον χειμώνα, θα χρειαστώ 
τροφή και παροχή νερού, για να μην αναφέρω πιο ζεστά 
ρούχα. Δεν πρόκειται να βρω τίποτε από όλα αυτά αν συ-
νεχίσω να κάθομαι εδώ, περιμένοντας μια διάσωση που δε 
θα έρθει ποτέ.

Γυρίζω στο πλάι και βάζω δύναμη να σηκωθώ με το γε-
ρό μου χέρι. Η θερμότητα από τον τραυματισμένο ώμο φτά-
νει μέχρι πάνω, στο σαγόνι μου, και ως κάτω, στα ακροδά-
χτυλά μου. Πρέπει να βάλω τον ώμο μου πάλι στη θέση του, 
αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω μόνη. Δένω, λοιπόν, τα μα-
νίκια του πουλόβερ και τα περνώ γύρω από τον λαιμό μου. 
Γλιστρώ το χέρι μέσα από την τρύπα που δημιουργείται και 
αναστενάζω ανακουφισμένη όταν ένα μέρος της πίεσης πά-
νω στην άρθρωση του ώμου ελαττώνεται.

Μόλις στέκομαι, συνεχίζω να κατευθύνομαι ανατολικά. 
Όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο, απλώς επειδή αυτή 
είναι η αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που είδα τον Μαρκ 
Λερντ για τελευταία φορά. Ελπίζω να συναντήσω έναν δρό-
μο ή ένα μονοπάτι, κάτι που να μπορώ να ακολουθήσω, το 
οποίο θα με οδηγήσει σε μια παλιά πόλη, όπου θα μπορώ να 
ψάξω για προμήθειες. Νιώθω καλά έχοντας έναν στόχο στο 
μυαλό, ακόμα και έναν μικρό, από το να περιφέρομαι άσκο-
πα σε τούτο το άδειο τοπίο. 

Θα του άρεσε του Μπίσοπ εδώ έξω, σκέφτομαι καθώς 
διασχίζω ένα χωράφι με ψηλό γρασίδι, ενώ στα πόδια μου 
πιάνονται βάτα ανά κάθε λίγα βήματα^ η ησυχία, με εξαί-
ρεση τα έντομα και τον ήχο της αναπνοής μου^ ο ήλιος, ζε-
στός, αλλά όχι πια καυτός^ τα σύννεφα, βαμβακένιες του-
λούπες στον πεντακάθαρο μπλε ουρανό. Προσπαθώ να πεί-
σω τον εαυτό μου ότι είναι γαλήνια, αλλά έχω απόλυτη επί-
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γνωση της μοναξιάς μου. Καθώς μεγάλωνα, ευχόμουν να 
είχα μια μέρα δική μου, μια μέρα που ο πατέρας μου και η 
Κάλι θα με άφηναν στις σκέψεις μου, αντί να προσπαθούν 
να με γεμίζουν με τις δικές τους. Αλλά τώρα η απομόνωση 
είναι αποπνικτική. Αν ανακάλυπτα ότι είμαι το τελευταίο 
ζωντανό άτομο στον κόσμο, δε θα το αμφισβητούσα.

Όταν συναντώ έναν δρόμο –περισσότερο αγριόχορτα, 
παρά άσφαλτο–, κουτσαίνω από τις φουσκάλες και στα 
δύο πόδια, ενώ ολόκληρη η δεξιά πλευρά μου με κάθε βή-
μα βγάζει σπίθες από τον πόνο. Βουλιάζω στο έδαφος στην 
άκρη του δρόμου. Δεν έχω την πολυτέλεια να σταματήσω 
για περισσότερο από λίγα λεπτά. Δε θα θέλω να συνεχίσω 
αν δεν εξακολουθήσω να προχωράω.

Το παγούρι μου είναι γεμάτο ως τη μέση, πίνω όμως μια 
γουλιά. Σκόπευα να κρατήσω το νερό περισσότερο, αλλά ο 
ανελέητος ήλιος διαψεύδει όλες τις καλές προθέσεις μου. 
Σκέφτομαι αν πρέπει να φάω το τελευταίο μήλο ή άλλη μια 
λωρίδα από το παστό κρέας και τελικά κλίνω υπέρ του μή-
λου – θα χαλάσει πριν από το κρέας. Το κάνω να διαρκέσει 
όσο περισσότερο μπορώ, ρουφώντας τα κουκούτσια, μέχρι 
να χαθεί και το τελευταίο κομμάτι υγρασίας, και μετά το 
πετάω μακριά. 

Είναι ριψοκίνδυνο να βγω στον δρόμο. Θα είναι πιο εύ-
κολο να με εντοπίσουν από ό,τι αν συνεχίσω στο ψηλό γρα-
σίδι ή στα δέντρα. Το ανώμαλο τοπίο, όμως, σύντομα αποδει-
κνύεται υπερβολικά δύσκολο για να βρίσκω τον δρόμο μου με 
το χέρι και τον ώμο σε αχρηστία. Καλύτερα να ακολουθήσω 
τον δρόμο, όπου τουλάχιστον μπορώ να περπατώ αποφεύ-
γοντας μια πτώση. Ανακαλύπτω ότι οι αποφάσεις είναι ευ-
κολότερες όταν δεν υπάρχουν καλές επιλογές.



38 ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ

© Amy Engel 2014/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

Αποδεικνύεται ότι ούτε στον δρόμο είναι εύκολα τα πράγ-
ματα. Πρέπει να προσέχω για ρωγμές στην άσφαλτο, για 
ανώμαλους όγκους που κρύβονται πίσω από συστάδες αναρ-
ριχητικών φυτών. Και πάλι, όμως, είναι λιγότερο δύσκολο 
από το να προσανατολίζομαι μέσα στο ψηλό γρασίδι. Ο ήλιος 
αντανακλάται στη σπασμένη άσφαλτο για όσο φτάνει το 
μάτι, ενώ ο γκρι φιδίσιος δρόμος χάνεται στον μακρινό ορί-
ζοντα και τον ακολουθώ προς ένα μέλλον που δεν μπορώ 
ακόμα να κατανοήσω. 

Τέσσερις μέρες. Βρίσκομαι στον δρόμο περισσότερο από 
εκατό ώρες και δεν έχω περάσει ούτε μία εγκαταλειμμένη 
πόλη. Οι μόνες αποδείξεις ότι σε τούτη τη γη κάποτε κατοι-
κούσαν άνθρωποι είναι οι σκελετοί σκουριασμένων αυτο-
κινήτων, δίπλα από τα οποία περνάω. Δεν υπάρχει, όμως, 
ποτέ τίποτα περισσότερο, μόνο αυτή η ατελείωτη ασφαλτο-
στρωμένη έκταση και ο μεγάλος, κενός ουρανός. Αν δεν ήταν 
η θέση του ήλιου που ανατέλλει και δύει, θα πίστευα ότι σε 
κάποιο σημείο γύρισα πίσω στον χρόνο και ότι απλώς ακο-
λουθώ την ίδια διαδρομή ξανά και ξανά. 

Το νερό μου έχει τελειώσει, ενώ η δίψα μου ελαττώθηκε 
από μια σύντομη καταιγίδα, που ξαναγέμισε μερικώς το 
παγούρι μου, και από μια λακκούβα με στάσιμο νερό στο 
πλάι του δρόμου. Νερό που ήξερα ότι μάλλον δε θα έπρε-
πε να πιω, με επιφάνεια σκούρα από το χώμα και μυρωδιά 
σάπιων πραγμάτων να αναδίδεται από το ρηχό βάθος του. 
Στο τέλος, όμως, η δίψα νίκησε τη λογική μου. Τα άτονα 
προειδοποιητικά καμπανάκια του μυαλού μου δεν μπόρε-
σαν να ανταγωνιστούν την απελπισμένη ανάγκη για νερό.



Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΪΒΙ 39

© Amy Engel 2014/ © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2016

Νωρίτερα σήμερα θα ορκιζόμουν ότι άκουσα κάποιον να 
φωνάζει το όνομά μου από μακριά. Και εκείνη τη στιγμή δε 
με ένοιαζε καν αν ήταν ο Μαρκ Λερντ^ ένιωθα τόσο ανακου-
φισμένη που άκουγα μια ανθρώπινη φωνή. Ήταν, όμως, μό-
νο το άγριο κρώξιμο μερικών κοράκων, που έκαναν κύκλους 
πάνω από το κεφάλι μου και των οποίων οι φτερούγες εί-
χαν μετατραπεί σε ένα γυαλιστερό μαυρομπλέ χρώμα από 
το αμείωτο φως του ήλιου. Καθώς παρακολουθούσα τα κο-
ράκια που στριφογύριζαν από πάνω μου, κατάλαβα πόσο 
εύκολο είναι να κυλήσω στην τρέλα εδώ έξω. Πόσο γρήγο-
ρα θα μπορούσε να συμβεί.

Περίμενα να είναι δύσκολα τα πράγματα έξω από τον 
φράχτη. Και επικίνδυνα. Αλλά δεν υπολόγιζα ποτέ πόσο ανε-
λέητα άδεια θα είναι. Πόσο απέραντη είναι η γη και πόσο 
μικρή συγκριτικά είμαι εγώ, σχεδόν σαν να συρρικνώνο-
μαι σταθερά σε τίποτα, κάτω από την ατελείωτη έκταση του 
ουρανού στο τέλος του καλοκαιριού. Ίσως να τα κατάφερ-
να καλύτερα εδώ έξω πριν γνωρίσω τον Μπίσοπ. Πριν συ-
νηθίσω να έχω κάποιον να με ακούει προσεκτικά, να περ-
πατάει δίπλα μου. Πριν κάποιος με αγαπήσει.

Ήμουν καλύτερα με τη μοναξιά.
Δεν έχω τολμήσει να βγάλω τα παπούτσια μου^ δε θέλω 

να αντικρίσω την κατάσταση στην οποία είναι τα πόδια μου. 
Δε θα μπορώ, όμως, να περπατάω για πολύ ακόμα. Λίγα χι-
λιόμετρα μόνο, λέω στον εαυτό μου. Το παρουσιάζω σαν 
πρόκληση. Εκατό βήματα. Αν είμαι ζωντανή, θα κάνω άλλα 
εκατό. Είναι ένα άρρωστο παιχνιδάκι, αλλά με βοηθά να συ-
νεχίζω. Πέρασα μια πινακίδα λίγες ώρες πριν, πεσμένη μέσα 
στα αγριόχορτα. Λέξεις που μετά βίας διαβάζονταν πάνω 
στη διαβρωμένη τενεκεδένια επιφάνεια: Μπιρτς Τρι – 13 χμ. 
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Ύστερα από όλη αυτή την απόσταση που έχω καλύψει, δε-
κατρία χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Νιώθω, όμως, έναν πα-
ράλογο φόβο ότι δε θα φτάσω ποτέ εκεί, ότι η πόλη θα συ-
νεχίσει απλώς να απομακρύνεται, γλιστρώντας πάντα με 
κάποιον τρόπο πέρα από τον μακρινό ορίζοντα. 

Από την κορυφή, όμως, ενός μικρού λόφου, που μου πή-
ρε πολλή ώρα να ανεβώ, βλέπω στο βάθος κάτι πέρα από 
χόρτα και δέντρα· σπίτια. Ο δρόμος τον οποίο ακολουθώ 
περνά ακριβώς ανάμεσα από ένα συγκρότημα κτιρίων. Ένας 
άγριος, αποπνικτικός ήχος δραπετεύει από μέσα μου^ μισός 
γέλιο, μισός λυγμός. Βαδίζω πιο γρήγορα προς τα κάτω, κάτι 
σαν συρτό τρέξιμο, καθώς προσπαθώ ταυτόχρονα να προ-
στατεύσω τον ώμο μου και να δείξω συμπόνια στα πόδια μου. 

Δεν έχω ιδέα τι θα βρω στο Μπιρτς Τρι· ίσως τίποτα· ίσως 
κάτι χειρότερο από τον Μαρκ Λερντ. Αλλά αυτή τη στιγμή 
δε με νοιάζει. Η πόλη μπορεί να είναι άδεια, αλλά κάποτε 
φιλοξενούσε ζωή, και κάποιο απομεινάρι εκείνης της εποχής 
θα υπάρχει ακόμα, κάποια ένδειξη ότι άνθρωποι κάποτε 
κατοικούσαν σε αυτή την έρημη γη. Μια υπενθύμιση ότι, 
παρόλο που είμαι μόνη τώρα, ίσως να μην είμαι για πάντα.

Επιβραδύνω όσο πλησιάζω στην πόλη, ενώ ο αυχένας μου 
καίει από επαγρύπνηση. Δε βλέπω καμία κίνηση, δεν ακούω 
κανέναν ήχο από ενοίκους, αλλά το σώμα μου μου στέλνει 
προειδοποιήσεις. Νιώθω ότι με παρακολουθούν, μάτια που 
κινούνται αργά πάνω μου καθώς κουτσαίνω κατά μήκος 
του δρόμου. Θα ήμουν εύκολη λεία για κάποιον, με χέρι 
άχρηστο στον αυτοσχέδιο επίδεσμό του και με σώμα αδύ-
ναμο από την πείνα και την αφυδάτωση. Και ενώ τίποτα δεν 
κινείται στις σκιές ανάμεσα στα σπίτια, το αίσθημα ανησυ-
χίας στο στομάχι μου δε με εγκαταλείπει. 
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Το πρώτο σπίτι στα αριστερά έχει καεί μερικώς και η ορο-
φή έχει καταρρεύσει προς τα μέσα, ενώ μαυρισμένες σανί-
δες από τη φωτιά δείχνουν τα μυτερά απομεινάρια τους 
προς τον ουρανό. Το δεύτερο σπίτι είναι σε καλύτερη κα-
τάσταση^ ένα μικρό χαμηλό μπανγκαλόου με θρυμματισμέ-
να μπροστινά παράθυρα. Ένα κομμάτι κουρελιασμένης 
κουρτίνας, που έχει χάσει σχεδόν το χρώμα της, κουνιέται 
προς τα μέσα με το ζεστό αεράκι. Το επιλέγω μόνο και 
μόνο επειδή μου θυμίζει το σπίτι που μοιραζόμουν με τον 
Μπίσοπ.

Ανεβαίνω τα σκαλιά της μπροστινής εισόδου και η πλά-
τη μου ακόμα ανατριχιάζει έχοντας την αίσθηση ότι με πα-
ρακολουθούν. Θα μπορούσε να είναι η φαντασία μου, το 
μυαλό μου που παίζει άγρια παιχνίδια, δεν το νομίζω ωστό-
σο. Όπως και να ’χει, ανοίγω τη σπασμένη εξώπορτα με ένα 
σπρώξιμο. Αν είναι κάποιος εκεί έξω, μπορεί να με πιάσει 
στον δρόμο το ίδιο εύκολα όσο και μέσα στο σπίτι – δε θα 
μπορέσω να τρέξω γρηγορότερα.

Σε αυτό το σπίτι έχουν κατοικήσει μετά τον πόλεμο, αν 
και δεν μπορώ να πω πόσο καιρό πριν. Πάνω σε κάθε επι-
φάνεια υπάρχει στρώμα σκόνης, αλλά όχι αρκετά παχύ, φα-
νερώνοντας ότι το σπίτι δεν έχει μείνει δίχως ζωή για πενή-
ντα χρόνια. Οτιδήποτε χάριζε σε αυτό το οίκημα την αίσθη-
ση του σπιτικού έχει εξαφανιστεί· κανένας πίνακας στους 
τοίχους, κανένα μπιμπελό στο πλαίσιο του τζακιού. Τα μο-
ναδικά πράγματα που έχουν απομείνει είναι υπερβολικά με-
γάλα για να μετακινηθούν με ευκολία. Ένα ανεμοδαρμένο 
τραπέζι, που του λείπει ένα μέρος από ένα πόδι του, με απο-
τέλεσμα να γέρνει, εμποδίζοντας κάπως την είσοδο. Ένας 
καναπές στο καθιστικό που ξερνά γέμισμα πάνω στο πάτω-
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μα, ενώ τρύπες στο μουχλιασμένο ύφασμα έχουν φιλοξενή-
σει κάθε είδους μικρά ζώα στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρ-
χει ένας σκούρος λεκές σχεδόν σε όλο το μήκος του διαδρό-
μου, στην ουσία μαύρος πάνω στο ξύλο. Αίμα, ετών. Χύθη-
κε μάλλον κάποια στιγμή αφού τελείωσε ο πόλεμος. Πολλοί 
άνθρωποι δε σκοτώθηκαν από τις βόμβες. Δολοφονήθηκαν 
από φόβο και απερίσκεπτο πανικό^ οι ίδιοι οι γείτονές τους 
θανάσιμοι σαν όπλα. Η επικράτηση των πιο δυνατών είχε 
την πιο θανατηφόρα κατάληξη. 

Μπαίνω στην κουζίνα ζαρώνοντας στο άκουσμα του τρι-
ξίματος των σανίδων κάτω από τα πόδια μου. Ακούγεται 
σαν να ανακοινώνω την παρουσία μου, το ακριβές σημείο 
όπου βρίσκομαι, σε ολόκληρη την πόλη. Η κουζίνα είναι άδεια 
και όλα τα φύλλα των ντουλαπιών κρέμονται, αποκαλύπτο-
ντας άδεια ράφια. Ούτε ένα ψίχουλο δεν έχει μείνει για να 
μαζέψω. Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό, και πάλι όμως, 
νιώθω μια δυνατή σουβλιά, κάτι πολύ κοντά σε πανικό. Για 
πρώτη φορά, αποδέχομαι ότι μπορεί να πεθάνω, ότι αυτή 
η πόλη που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολύ καιρό μπορεί 
να είναι ο τόπος ανάπαυσής μου. Δεν ξέρω πού να πάω από 
εδώ. Δε φαίνεται να έχει νόημα να ανεβώ τα σκαλιά. Θα 
χρειαζόταν υπερβολικά πολλή ενέργεια, και η σκέψη να 
είμαι παγιδευμένη εκεί πάνω αν κάποιος με ακολουθήσει 
μέσα κρατά τα πόδια μου γερά ριζωμένα στο ισόγειο. 

Ο ήλιος είναι εκτυφλωτικός όταν βγαίνω πάλι στην κα-
τακαθισμένη μπροστινή βεράντα. Βάζω το χέρι ψηλά για 
να προστατεύσω τα μάτια μου. Τίποτα δεν κινείται μες στη 
ζέστη του μεσημεριού. Μακριά, ακούω κάτι σαν πόρτα που 
ανοιγοκλείνει με το αεράκι. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει τί-
ποτα. Ακόμα και τα κοράκια έχουν τραπεί σε φυγή.
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Έκανα λάθος. Το να είμαι εδώ, στον σκελετό αυτής της 
κατεστραμμένης πόλης, είναι χειρότερο από τον επαρχια-
κό δρόμο. Δεν πίστευα ποτέ στα φαντάσματα. Τα πράγματα 
που με τρόμαζαν πάντα ήταν ακριβώς μπροστά μου, εύκο-
λα να τα δω και να τα κατηγοριοποιήσω. Αν υπάρχουν, όμως, 
φαντάσματα, αυτή η πόλη είναι γεμάτη και στοιχειώνουν 
όλες τις αραχνιασμένες γωνίες και τις σκονισμένες αυλές. 
Οτιδήποτε ήλπιζα να βρω εδώ έχει από καιρό τραπεί σε φυ-
γή. Ό,τι έχει απομείνει είναι τα κουφάρια ζωών που έσβη-
σαν δεκαετίες πριν και που μολύνουν την ατμόσφαιρα με 
θλίψη και απόβλητα. 

Κατεβαίνω παραπατώντας τα σκαλιά της βεράντας και 
στέκομαι στο ξερό οδόστρωμα. Και πάλι το νιώθω, ένα στα-
θερό χτύπημα ακριβώς στο κέντρο της ωμοπλάτης μου^ η 
γνώση ότι κάτι με παρακολουθεί, ακολουθώντας ακόμα και 
τώρα τα ασταθή βήματά μου. 

Κάνω αργά έναν κύκλο. Μόνο τα άψυχα σπίτια με κοι-
τάζουν, με σκοτεινά παράθυρα που είναι ικανά να κρύβουν 
οτιδήποτε μέσα στις σκιές τους. Θα ήταν καλύτερα να βγω 
από αυτό τον δρόμο. Να βρω κάποια κάλυψη ανάμεσα στα 
δέντρα και να ελπίζω ότι μπορώ να εξαπατήσω οτιδήποτε 
με ακολουθεί. 

Είμαι, όμως, υπερβολικά κουρασμένη για κάτι τέτοιο. 
Υπερβολικά αδύναμη και υπερβολικά θυμωμένη. Απλώνω 
το γερό χέρι μου μακριά από τα πλευρά, κουνώντας το μέ-
σα στη ζεστή, ασάλευτη ατμόσφαιρα. «Έλα», φωνάζω. «Με 
θες; Έλα να με πιάσεις». Τίποτα. Σχεδόν χτυπώ το πόδι κάτω 
απογοητευμένη. «Έλα!» Η φωνή μου, εξίσου εξοργισμένη 
και εύθραυστη, στροβιλίζεται μακριά μες στη σιωπή, σαν 
να χάθηκε μαζί με όλα όσα ήταν κάποτε ζωντανά.
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Eίμαι ακόμα ζωντανή. Σχεδόν.

Με λένε Άιβι Γουέστφαλ, είμαι δεκαέξι χρόνων και είμαι προδότρια. 
Πριν από τρεις μήνες με ανάγκασαν να παντρευτώ τον γιο του προ-
έδρου, τον Μπίσοπ Λάτιμερ, καθώς υπάρχει η παράδοση τα κορί-
τσια των ηττημένων του πολέμου να δίνονται ως νύφες στους γιους  
των νικητών. Αλλά εγώ διέφερα· είχα μια αποστολή: να σκοτώσω 
τον Μπίσοπ.

Ωστόσο, τον ερωτεύτηκα. 

Και τώρα με έχουν εκδιώξει και προσπαθώ να επιβιώσω. Ακόμα κι 
εδώ, πέρα απ’ τον φράχτη, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ζωή. Αλλά δεν 
μπορώ να αφήσω πίσω μου το παρελθόν μου. Γιατί οι ενέργειές μου 
έχουν θέσει σε κίνηση μια αλυσίδα γεγονότων στο Γουέστφαλ που θα 
αλλάξει τη μοίρα όλων μας.

Κι αυτή τη φορά, δεν αρκεί απλώς να επιβιώσω… 

Μη χάσετε 
το πρώτο βιβλίο της σειράς.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα: 
http://amyengel.net 

ή να ακολουθήσετε τη συγγραφέα 
στο twitter: 

@aengelwrites 

* Δε θα πω τίποτα παραπάνω για αυτή 
τη διλογία εκτός από το εξής: αν δεν την 

έχετε ήδη ξεκινήσει, κάντε το άμεσα! 
Τζέιμι, αναγνώστρια στο Ίντερνετ 

* Ξεκίνησα το δεύτερο βιβλίο της σειράς 
πριν από δύο ώρες και μόλις το τελείωσα! 

Έχει πολύ καλή πλοκή 
και διαβάζεται γρήγορα. 

Σάρα, αναγνώστρια στο Ίντερνετ

* Το ιδανικό τέλος σε αυτή 
τη φανταστική διλογία! 

Μάρνι, αναγνώστρια στο Ίντερνετ 
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Η ΕΪΜΙ ΕΝΓΚΕΛ γεννήθηκε στο Κάνσας. 
Έζησε τα παιδικά της χρόνια σε διάφορες 

χώρες, όπως στο Ιράν και στην Ταϊβάν, 
αλλά και σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ. 
Σήμερα ζει στο Κάνσας Σίτι με τον άντρα 

της και τα δύο παιδιά τους. Πριν αφιερωθεί 
στη μητρότητα και στη συγγραφή 

εργαζόταν ως δικηγόρος ποινικού δικαίου. 
Στον ελεύθερο χρόνο της της αρέσει 

να διαβάζει, να τρέχει και να αγοράζει 
παπούτσια. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορεί, επίσης, το πρώτο βιβλίο 
της διλογίας, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΪΒΙ.

Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r
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