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ράχη 2,5 cm  σελιδες 392 (NTINA) MUNKENTAL Premium_Cream 80gsm / 16σέλιδο / 1,75Bulk 
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* Σε κάθε της βιβλίο η συγγραφέας 
καταφέρνει να σκιαγραφεί τέλεια  

τον έρωτα αλλά και τους χαρακτήρες  
των ηρώων της, οι οποίοι δεν είναι  

αυτό που θα λέγαμε τέλειοι. Αντιθέτως,  
τους τσαλακώνει όσο μπορεί, κάνοντάς 
τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. 
Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που 

με κάνει να την ακολουθώ σε κάθε της 
βήμα. Οι ιστορίες της είναι συγκινητικές, 

ανθρώπινες, αληθινές και ουσιαστικές, 
δίνοντας τα μηνύματα που οφείλουν  
όλοι οι συγγραφείς να δίνουν χωρίς  

να το καταφέρνουν πάντα. Μας κλείνει 
 το μάτι και μας προσκαλεί να το 

διαβάσουμε. Εμπρός λοιπόν, ανοίξτε 
 το βιβλίο και γευτείτε για ακόμα  

μια φορά μια πανέμορφη και  
ιδιαίτερη ιστορία αγάπης!

Βασιλική Διαμάντη,  
αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  

για το βιβλίο ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ 

* Απολαυστική η κυρία Δεμίρη,  
αλλά και πολύ επίκαιρη. Παρουσιάζει 

 με πολύ γλαφυρό τρόπο τον κόσμο  
της μουσικής βιομηχανίας, που τόσο 

γοητεύει τα νέα παιδιά, τα οποία 
επηρεάζονται από τα ριάλιτι και  

τις life style εκπομπές, ώστε μας κάνει να 
σκεφτόμαστε διαφορετικά (εκτός από 
 το να γελάμε). Πολλά συγχαρητήρια!

Αθηνά Ρ.,  
αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  

για το βιβλίο ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ

ροζ στορι
η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ γεννήθηκε 
στον Πειραιά. Σπούδασε αγγλική 
φιλολογία κι εργάστηκε για πολλά 
χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας 
σε μμε όπως το STAR CHANNEL, 
o ANT1, o ALPHA κ.ά. Παράλληλα 
με τη συγγραφή ασχολείται 
επαγγελματικά με τη μετάφραση 
λογοτεχνικών κειμένων. από τις 
εκδόσεις ΨΥΧΟγιΟΣ κυκλοφορούν 
άλλα οχτώ μυθιστορήματά της.

για απευθείας επικοινωνία  
με τη συγγραφέα μπορείτε  
να επισκεφθείτε το προσωπικό  
της ιστολόγιο (blog):  
http://demiri.psichogios.gr

Σ  πυριδούλα Συγγρού: νέα, όμορφη, ορφανή στους πέντε δρό-
μους, φοιτήτρια της Νομικής, πρώην βουλιμική, αγωνίστρια, 
παλεύει με νύχια και με δόντια να τα βγάλει πέρα με τις δυσκο-

λίες της ζωής. Παράλληλα ψάχνει να βρει έναν δυνατό έρωτα. «Πόσο 
κλισέ!» όπως θα έλεγε και η ίδια. 

Βλαδίμηρος Ζαχάροφ-ευγενικός: νέος, κούκλος, πλούσιος, καλομα-
θημένος, κοσμικός, υπερόπτης, γυναικάς, αρραβωνιασμένος με την 
τέλεια γυναίκα, δεν ψάχνει να βρει τίποτα, γιατί τα έχει χορτάσει όλα 
και πλήττει με τα πάντα. Το μόνο που τον απασχολεί είναι τα σοβαρά 
προβλήματα που έχουν προκύψει στην εταιρεία του, τα οποία πιστεύει 
πως με τον επικείμενο γάμο του θα τακτοποιηθούν.

Ο Βλαδίμηρος και η Σπυριδούλα, δυο άνθρωποι από διαφορετικούς 
κόσμους, γνωρίζονται ένα βράδυ σε κάποιο μπαρ και μαγνητίζονται ο 
ένας απ’ τον άλλο. η σπίθα της έλξης που ανάβει ανάμεσά τους είναι 
ακαταμάχητη, όμως η πρώτη τους γνωριμία ολοκληρώνεται επεισοδια-
κά κι εκείνη εξαφανίζεται. Ο Βλαδίμηρος την ψάχνει, η Σπυριδούλα 
τον σκέφτεται, αλλά η ιστορία τους δείχνει να έχει τελειώσει πριν καν 
ξεκινήσει. η μοίρα όμως έχει άλλα σχέδια για αυτούς… 

μια τρυφερή ιστορία αγάπης για έναν σύγχρονο πρίγκιπα του παρα-
μυθιού, που ερωτεύεται μια φτωχή «Σταχτοπούτα». Ένα ροζ στόρι 
διανθισμένο με χιούμορ και πινελιές αισιοδοξίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ  

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
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ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ζητείται επειγόντως γαμπρός, 2009

Πες το ψέματα!, 2010

Κάπου σε ξέρω, 2011

Επάγγελμα αρραβωνιαστικιά, 2012

Η Ζωή είναι γλυκιά, 2013

Νύφη με το ζόρι, 2014

Ντετέκτιβ μόνη ψάχνει, 2015

Ακαταμάχητος, 2017

Οι ήρωες και η ιστορία του βιβλίου είναι προϊόν φαντασίας.
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1 

Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν είσαι αρκετά ξέκωλο», μου 
εξήγησε ο Μόρτης, ο γλοιώδης υπεύθυνος του μπαρ, κι αφού 

με κοίταξε μ’ ένα μείγμα άφατης περιφρόνησης και συμπόνιας, 
σαν να με κατηγορούσε για το πιο σοβαρό παράπτωμα, αλλά ταυ-
τόχρονα σαν να με λυπόταν κιόλας για την αδυναμία μου, τρά-
βηξε μια τζούρα από το τσιγάρο που κρεμόταν απ’ το στόμα του. 

Ο Μόρτης, που κανείς δεν ήξερε αν αυτό ήταν το αληθινό 
του όνομα ή παρατσούκλι, ήταν φαλακρός, μουσάτος και με το 
ένα μάγουλο σημαδεμένο, μάλλον από μαχαιριά, κι είχε το σου-
λούπι και τη μοβόρικη έκφραση νονού της νύχτας. Επίσης είχε 
πολύ μπάσα φωνή, σαν να είχε καπνίσει τέσσερα πακέτα τσι-
γάρα σε μια μέρα, κάτι που δεν πρέπει να απείχε πολύ από την 
πραγματικότητα. 

«Αλλά δε φταίει άλλος, εγώ φταίω, που σε μάζεψα εδώ μέσα, 
όλα από την καλή μου την καρδιά τα παθαίνω κι από την ευαι-
σθησία μου. Το μπουστάκι σου, κοπέλα μου. Τι μου το ’χεις κου-
μπώσει μέχρι επάνω, λες κι είσαι καμιά καλόγρια; Ξεκούμπω-
σε δυο τρία κουμπιά να φαίνονται λίγο τα μεμέ σου. Εδώ μέσα 
πουλάμε σάρκα. Ποτά και σάρκα. Και μη μου ξαναπείς ότι εσύ 
είσαι απλώς σερβιτόρα. Εδώ μέσα όλες οι γκόμενες είναι για 
πούλημα, λίγο πολύ. Εννοώ ότι δεν είσαι αναγκασμένη και να 
τους κάτσεις –αν και θα βοηθούσε πολύ την καριέρα σου και 
τις εισπράξεις σου–, αλλά λίγα χαδάκια είναι μέσα στο παιχνί-
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δι. Κι αυτό το βλέμμα της μυξοπαρθένας που έχεις… Μαλάκω-
σέ το και χαμογέλα λίγο ναζιάρικα, μαρή… Σε στριπτιζάδικο 
ήρθες να δουλέψεις, όχι σε καμιά τσαγιερί. Χα, χα, χα! Πώς τα 
λέω ο άτιμος. Κι άμα κανένας πελάτης γουστάρει να απλώσει 
και λίγο το κουλάδι του, κάνε το κορόιδο κι άσ’ τον να σε μπα-
λαμουτιάσει. Όχι να κλοτσάς σαν ατίθαση φοράδα. Αν επανα-
ληφθεί, θα πάρεις πόδι…»

«Αλήθεια τώρα; Σας είπαν ότι τον κλότσησα; Γιατί δεν τον 
κλότσησα. Κατά λάθος έγινε. Παραπάτησα και κατά λάθος ακού-
μπησα το πόδι μου στο πόδι του», απολογήθηκα βιαστικά κι αγ-
χωμένα κι εκείνος ρουθούνισε περιφρονητικά.

«Μάλιστα, μάλιστα. Στον Μόρτη μορτιές, κοριτσάκι; Σηκωθή-
καν τ’ αγγούρια να βαρέσουν τον μανάβη; Αλλά δε φταίει άλλος, 
εγώ φταίω, που είμαι συναισθηματικός τύπος και λυπησιάρης. 
Κοίτα να μην ξανασυμβεί, κακομοίρα μου, γιατί θα σε πετάξω 
έξω με τις κλοτσιές, ούτε την πρώτη νύχτα δε θα βγάλεις. Συνεν-
νοηθήκαμε; Και πού ’σαι; Πώς σε είπαμε;» Ο γλοιώδης συμβου-
λεύτηκε ένα μπακαλοτέφτερο που είχε μπροστά του πάνω στο 
γραφείο. «Σπυριδούλα; Αίσχος! Μα είναι όνομα αυτό για να κά-
νει καριέρα μια γυναίκα στη νύχτα; Θα το ακούει ο άλλος και θα 
του πέφτει. Πού πάω και μπλέκω με όλες τις άσχετες; Μια μέ-
ρα η καλοσύνη μου θα με καταστρέψει, να μου το θυμηθείς. Τέ-
λος πάντων. Λούλου. Θα σε φωνάζουμε Λούλου. Έτσι έλεγαν 
την προηγούμενη, μια φοβερή νάρα από την Ουκρανία, με κά-
τι μεμέ να κι ένα μπρίο άλλο πράμα. Ας όψεται ο γκόμενός της, 
που την πήρε για τουρνέ στην επαρχία και μ’ άφησε αμανάτι με 
τις ερασιτέχνισσες σαν και του λόγου σου. Κι ας όψεται και το 
φιλαράκι μου, ο Γιάνναρος, που μ’ έψησε να σου δώσω μια ευ-
καιρία. Αλλά δε φταίει άλλος, εγώ φταίω, όλα από την τρυφερή 
μου την καρδιά τα παθαίνω. Μου ’πε πως έχεις μεγάλη ανάγκη 
και λύγισα. Αμόλα τώρα, Λούλου, και φρόνιμα! Α, και πού ’σαι! 
Θα ’χω τα μάτια μου καρφωμένα πάνω σου και με την επόμενη 
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στραβή, ξόφλησες, θα σε στείλω για βρούβες. Α, και κάτι άλλο! 
Κάποιο πουλάκι μού κελάηδησε ότι παίζεις συνέχεια με το κι-
νητό σου. Άμα σε πιάσω επί το έργο, θα σε γδάρω, να εξηγού-
μαστε. Απαγορεύονται τα κινητά εν ώρα εργασίας. Α, και κάτι 
ακόμα! Μακριά από το κεντρικό τραπέζι! Θα πλακώσουν σε λί-
γο κάτι φραγκάτοι, μην τυχόν πας εσύ το στραβάδι να τους σερ-
βίρεις, αυτούς θα τους αναλάβουν οι παλιές καραβάνες, οι κω-
λοπετσωμένες. ΔΕΙΞΕ ΛΙΓΟ ΚΡΕΑΣ, ΜΩΡ’ ΣΥ, ΞΕΚΟΥΜΠΩΣΕ 
ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΤΑΝΟΣ», γάβγισε, και 
επειδή είχα πολύ μεγάλη ανάγκη το νυχτοκάματο, τον υπάκου-
σα και ξεκούμπωσα τα τρία πρώτα κουμπιά από το τιγρέ μπου-
στάκι που φορούσα, για να φανεί η αρχή του στήθους μου. «Α 
γεια σου!» μούγκρισε εκείνος και χάιδεψε το μούσι του ικανο-
ποιημένος.

Έξω απ’ το γραφείο της διεύθυνσης στάθηκα για μερικά λε-
πτά στο μισοσκόταδο, έβαλα μια καραμέλα φράουλα στο στόμα 
μου, κι αφού σέρφαρα για πολύ λίγο στο κινητό μου, για να συ-
νέλθω από την κατσάδα, το έβαλα στην τσέπη μου γεμάτη ενο-
χές. Στο μεταξύ, η ντουμανιασμένη αίθουσα του strip show μπαρ 
Ροζ Φλαμίνγκο είχε τιγκάρει από πελάτες, και οι άλλες πέντε 
σερβιτόρες με τις ροζ περούκες έτρεχαν πανικόβλητες, για να 
προλάβουν να τους εξυπηρετήσουν. Έπρεπε να σπεύσω να τις 
ξαλαφρώσω, αλλά με τι καρδιά; Αυτό το μέρος ήταν φρικτό, οι 
πελάτες σιχαμένοι κι εγώ ένιωθα απαίσια να τριγυρνώ ανάμε-
σά τους με το τιγρέ μπουστάκι, που τώρα έχασκε μισάνοιχτο, το 
καυτό σορτς από βυνίλ, που ήταν τόσο στενό ώστε δεν μπορού-
σα ν’ ανασάνω, και τις δωδεκάποντες πλατφόρμες. Ήμουν τόσο 
ελαφριά ντυμένη, που αισθανόμουν φοβερή αμηχανία και ντρο-
πή, όπως όταν πήγαινα για μπάνιο και νόμιζα ότι όλοι στην πα-
ραλία παρατηρούσαν τις ατέλειές μου και με κορόιδευαν. Επι-
προσθέτως, η φτηνιάρικη ροζ περούκα που φορούσα κι εγώ, 
όπως κι οι άλλες, μου προκαλούσε φαγούρα, κι όποτε έβρισκα 
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ευκαιρία, ξυνόμουν σαν τρελή. Έτσι και τώρα ξύστηκα αφηρη-
μένη, βλαστημώντας την ώρα και τη στιγμή που άφησα τη φίλη 
μου τη Ράνια και τον δικό της, τον Γιάννη, να με πείσουν να πιά-
σω δουλειά σ’ αυτό το χαμαιτυπείο. «Μόνο ποτά θα σερβίρεις, 
τίποτε άλλο – σερβιτόρα έτσι κι αλλιώς δε δουλεύεις; Απλώς 
εκεί θα είσαι ντυμένη λίγο πιο σέξι, αυτό είναι όλο», μου είχαν 
πει, κι εγώ η ηλίθια τους είχα πιστέψει. 

Τι ζώον που ήμουν ώρες ώρες. Αλλά, όπως έλεγε κι η μάνα, 
άμα δεν έχεις μία στην τσέπη και πού την κεφαλήν κλίνη, κάνεις 
ό,τι λάχει για να τα βγάλεις πέρα. Κι εγώ, έπειτα από πέντε χρό-
νια φτώχειας, τα ’χα παίξει, είχα φτάσει στα όριά μου, είχα στε-
γνώσει. Γι’ αυτό είχα σχεδόν αποφασίσει ότι δεν πήγαινε άλλο 
κι ότι έπρεπε να προχωρήσω στο plan B επειγόντως, δεν είχε 
νόημα να το καθυστερώ άλλο. Θα ζητούσα βοήθεια από εκείνη 
τη φίλη της μάνας. Τέρμα οι δουλειές του ποδαριού, που είτε με 
πλήρωναν ψίχουλα, είτε δε με πλήρωναν καθόλου. Άσε που με 
απέλυαν για ψύλλου πήδημα, προκειμένου να μου φάνε τα λε-
φτά. Όχι, θα έβρισκα μια πιο ασφαλή δουλειά, κι έτσι όπως είχε 
η κατάσταση με την ανεργία, η μόνη λύση ήταν να προσληφθώ 
σε κάποιο σπίτι ως υπηρέτρια ή για να φροντίζω κάποιο παιδί ή 
κανέναν ηλικιωμένο. Η ιδέα μού φαινόταν φρικτή, γι’ αυτό και 
διαρκώς το ανέβαλλα, αλλά τώρα πια είχε φτάσει ο κόμπος στο 
χτένι. Αν ήθελα να επιβιώσω και να βάλω και μερικά χρήματα 
στην άκρη, έπρεπε να κάνω την καρδιά μου πέτρα και να προχω-
ρήσω στο απαίσιο σχέδιο Β. Εξάλλου, οτιδήποτε ήταν προτιμό-
τερο από αυτό που ζούσα τώρα, να περιφέρομαι σχεδόν ξεβρά-
κωτη ανάμεσα σε ξαναμμένους μεθύστακες. Τίποτα, θα έκανα 
υπομονή μέχρι να τελειώσει αυτή η μαρτυρική βραδιά, να πά-
ρω τα λεφτά μου και μετά θα έφευγα και δε θα ξαναπατούσα 
ποτέ το πόδι μου σε τέτοιο μέρος. Κι από δω και πέρα θα πρό-
σεχα να μην είμαι τόσο ευκολόπιστη και βλάκας. 

Επειδή η διάθεσή μου είχε κατρακυλήσει στα πατώματα κι 
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επειδή είχα μπροστά μου μια δύσκολη νύχτα, προσπάθησα να 
παίξω το παιχνίδι της χαράς, που μου ’χε μάθει η μάνα όταν 
ήμουν μικρή και μου διάβαζε την Πολυάννα. Το παιχνίδι αυτό με 
είχε βοηθήσει να ξεπερνάω τα ζόρια μου στην παιδική μου ηλι-
κία, και παρότι από τότε που είχα μπει στην εφηβεία το θεωρού-
σα κάπως χαζοχαρούμενο, είχα συνηθίσει να το παίζω, και τις 
περισσότερες φορές μού έφτιαχνε κάπως το κέφι. Εκτός φυσικά 
από τις περιπτώσεις που μου συνέβαινε κάτι στ’ αλήθεια τραγι-
κό, γιατί τότε τίποτα δεν ήταν ικανό να με βοηθήσει. Παρ’ όλα 
αυτά, όταν αντιμετώπιζα μικροπροβλήματα, έκανε δουλειά, κι 
ας ήταν αφελές. Ακολουθώντας λοιπόν τη συλλογιστική της Πο-
λυάννας, σκέφτηκα ότι αυτό που ζούσα ήταν μεν χάλια, αλλά θα 
μπορούσα να έκανα κάτι πολύ χειρότερο για να κερδίσω μερι-
κά λεφτά. Όπως, για παράδειγμα, να άδειαζα βόθρους. Ή να 
δούλευα μεταλλωρύχος και να είχε γκρεμιστεί η στοά και να 
πέθαινα από ασφυξία. Ή να ήμουν κτίστης στην αρχαία Αίγυ-
πτο, την εποχή που κατασκευάζονταν οι πυραμίδες, και να πε-
λεκούσα ώρες ατέλειωτες τις πέτρες, και τα χέρια μου να είχαν 
ματώσει, και να με χτυπούσε ο επιστάτης μέχρι θανάτου με τον 
βούρδουλα. Ή να ήμουν οδηγός σαφάρι και για κάποιο λόγο 
να ξέμενα στη σαβάνα και να με περιδρόμιαζε μια αγέλη πει-
νασμένων λιονταριών. Ή να έκανα σπερματέγχυση σε αγελά-
δες κι ο ταύρος, που θα ’ταν εκεί κοντά, να αφήνιαζε και να με 
τρυπούσε με τα κέρατά του. 

Όσο έπαιζα το παιχνιδάκι μου για να ανεβώ, χάζευα αφη-
ρημένη τη μεγάλη ανδροπαρέα που μόλις είχε μπει στην αίθου-
σα. Αυτοί μάλλον ήταν οι φραγκάτοι που είχε αναφέρει ο Μόρ-
της, γιατί κραύγαζαν χρήμα και δύναμη από χιλιόμετρα. Ήταν 
έξι, εφτά κοστουμαρισμένοι χάι τεκ κλαρινογαμπροί, ηλικίας 
από τριάντα μέχρι τριάντα πέντε, ψηλοί, ως επί το πλείστον, και 
πολύ καλοβαλμένοι, κι έδειχναν άτομα κύρους. Ανάμεσά τους 
ξεχώριζε ένας ημίθεος ποζεράς, ένα Α-male, που, αν κι ήταν 
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ελάχιστα ψηλότερος από τους υπόλοιπους, έδειχνε σαν να υπε-
ρίπτατο μισό μέτρο πάνω από το πάτωμα. Αυτομάτως και εν-
στικτωδώς το σκάνερ των ματιών μου μπήκε σε λειτουργία και 
τον σάρωσε από την κορφή μέχρι τα νύχια. «Τίμιο δεκάρι!» μο-
νονολόγησα, γιατί σε μια κλίμακα βαθμολογίας από το ένα ως 
το δέκα, έπαιρνε δέκα με πολλούς τόνους. Ο τύπος ήταν πολύ 
ηλιοκαμένος, σχεδόν μπρούντζινος, με κατάμαυρα μαλλιά, στιλ-
πνά και πλούσια, κι έντονα, σλαβικά ζυγωματικά. Τα μάτια του 
ήταν αμυγδαλωτά και κάπως σχιστά κι είχαν ένα ζωηρό πράσινο 
χρώμα, σαν να φωσφόριζαν. Τα χείλη του ήταν σαρκώδη και οι 
άκρες τους ανασηκώνονταν σ’ ένα ειρωνικό υπομειδίαμα. Όσο 
για το σώμα του, ήταν ένα επιβλητικό οικοδόμημα, με φαρδιούς 
ώμους, στενούς γοφούς και δυνατά πόδια. Ο ημίθεος βάδιζε στη-
τός και περήφανος, λες και του ανήκε το μέρος κι όσα υπήρχαν 
μέσα σ’ αυτό, κι ακτινοβολούσε εξουσία, σαν πολέμαρχος που 
επιθεωρούσε τα στρατεύματά του πριν από τη μάχη, ή σαν βασι-
λιάς που κινούνταν ανάμεσα σε απλούς θνητούς, οι οποίοι υπο-
κλίνονταν μπροστά του. 

Εντυπωσιασμένη με τον εαυτό μου και τις κλισέ λυρικές πα-
ρομοιώσεις που είχα χρησιμοποιήσει για να τον περιγράψω, συ-
νέχισα να τον παρακολουθώ μαγεμένη. Όταν έφτασε λίγο πιο 
κοντά, πρόσεξα ότι τα μάτια του είχαν την πράσινη απόχρωση 
που έπαιρναν τα φύλλα του δάσους μετά τη βροχή, ότι τα λαξε-
μένα ζυγωματικά του ήταν τόσο γωνιώδη, σαν να έσκιζαν τον 
αέρα, και ότι το τετράγωνο πιγούνι του ήταν αυτό που λέμε θε-
ληματικό, και για πρώτη φορά ταυτίστηκα με τους συγγραφείς 
των αισθηματικών μυθιστορημάτων, που χρησιμοποιούσαν παρό-
μοιες, υπερβολικές περιγραφές. «Άι στο καλό! Ώστε υπάρχουν 
στ’ αλήθεια και ζουν ανάμεσά μας», μουρμούρισα κι έξυσα την 
περούκα μου αφηρημένη. Τώρα είχε καθίσει μαζί με την υπό-
λοιπη κουστωδία στο κεντρικό τραπέζι και φαινόταν να πλήττει 
θανάσιμα, αλλά ακόμη και μ’ αυτή την ξινισμένη, βαριεστημένη 
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έκφραση ήταν υπέροχος. Ξαφνικά, από πίσω μου άκουσα μια 
πόρτα ν’ ανοίγει, και από φόβο μην ήταν ο χλέμπουρας ο Μόρ-
της και με πιάσει στα πράσα να λουφάρω, έτρεξα γρήγορα στο 
μπαρ, για να βάλω ένα χεράκι στο σέρβις.

Την επόμενη ώρα, οι πελάτες στο πόστο μου, μαγνητισμένοι 
από τα ημίγυμνα κορίτσια που χόρευαν στην πίστα, έπιναν σαν 
νεροφίδες και δεν προλάβαινα να πάρω ανάσα, παρ’ όλα αυ-
τά, δεν παρέλειπα να ρίχνω κλεφτές ματιές στον «ημίθεο», που 
τιμούσε κι αυτός δεόντως το ουίσκι με τους φίλους του. Ήταν 
κούκλος κι αφάνταστα γοητευτικός όποτε γελούσε, κι έριχνε το 
κεφάλι του πίσω, μισοκλείνοντας τα μάτια του, σαν να είχε ακού-
σει το πιο αστείο πράγμα του κόσμου. Επίσης είχε πολύ όμορ-
φα χέρια, δυνατά, με μακριά δάχτυλα και περιποιημένα νύχια, 
χέρια που, μόλις τα είδα, άθελά μου τα φαντάστηκα να μ’ αγ-
γίζουν κι ένιωσα ένα ευχάριστο μυρμήγκιασμα, που απλώθηκε 
σ’ όλο μου το κορμί. Το κορμί μου που, καθώς τον κοιτούσα ξα-
νά, κατακλύστηκε από ένα ορμητικό κύμα πόθου, το οποίο φού-
σκωσε ξαφνικά μέσα μου και μ’ άφησε ξέπνοη. Σύνελθε, Σπυρι-
δούλα κορίτσι μου, σύνελθε! Βρε βλαμμένη, δεν πρωταγωνιστείς 
σε καμιά χαζοταινία, για να σκέφτεσαι τέτοιες βλακείες, είσαι 
μια αδέκαρη, αιώνια φοιτήτρια, που αναγκάζεται να κάνει τη 
σερβιτόρα σε στριπτιζάδικο για να ζήσει, επανέφερα αυστηρά 
τον εαυτό μου στην τάξη. Κι αν είναι εκείνος; Ο ένας και μονα-
δικός που περιμένεις; μου αντιμίλησε η ρομαντική χαζούλα που 
έκρυβα μέσα μου, και της είπα να το βουλώσει, γιατί ακόμη κι 
η φράση «ο ένας και μοναδικός που περιμένεις» με εκνεύριζε 
απίστευτα με τον μελοδραματισμό της. Έπειτα έτριξα τα δό-
ντια μου και συνέχισα να σερβίρω τους ερεθισμένους μεθύστα-
κες, παλεύοντας σκληρά να κρατηθώ και να μην τους σαπίσω 
στο ξύλο, όταν μου έλεγαν διάφορα αισχρόλογα ή άπλωναν τα 
ξερά τους για να με πασπατέψουν. 

«Είσαι πολύ ωραίο μωρό», μου ψιθύρισε, καθώς του σέρβι-
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ρα ένα ουίσκι, ο χοντρός με την κόκκινη μύτη, που είχα κλοτσή-
σει στο καλάμι προηγουμένως, και για τον οποίο είχα φάει την 
κατσάδα από τον Μόρτη. Έπειτα προσπάθησε να μου τσιμπή-
σει τον πισινό, αλλά το χέρι του χτύπησε στον δίσκο που πρόλα-
βα κι έβαλα σαν ασπίδα στο επίμαχο σημείο. «Τελικά μου αρέ-
σει που είσαι ζόρικη», συνέχισε και μου χούφτωσε το στήθος, κι 
εγώ τραβήχτηκα απότομα κι έπεσα με φόρα στο πίσω τραπέζι, 
παρασύροντας ένα μπουκάλι και κάτι ποτήρια, που κατέληξαν 
στο πάτωμα. Για πολύ κακή μου τύχη, εκείνη τη στιγμή η μουσι-
κή είχε σταματήσει κι ο θόρυβος από το γυαλί που έσπαγε αντή-
χησε σ’ όλο το μαγαζί, κάνοντας αρκετούς θαμώνες να γυρίσουν 
να δουν τι τρέχει. Ανάμεσά τους ήταν κι ο «ημίθεος», ο οποίος, 
παρότι είχε στην ποδιά του μια γυμνόστηθη χορεύτρια, με κάρ-
φωνε από την κορφή μέχρι τα νύχια, με τα ωραία του μάτια μι-
σόκλειστα κι ένα σαρδόνιο χαμόγελο στα χείλη. 

«Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, θα σας φέρω αμέσως καινούρ-
για ποτά», απολογήθηκα, χωρίς να τραβήξω το βλέμμα μου από 
τον κούκλο, στους πελάτες που κάθονταν στο τραπέζι το οποίο 
είχα πάρει παραμάζωμα, και τότε ο ημίθεος σήκωσε το όμορφο 
χέρι του και μου έγνεψε να πάω κοντά του. «Αποκλείεται», εί-
πα δυνατά, αλλά τα πόδια μου είχαν αρχίσει να κινούνται από 
μόνα τους και κατευθύνονταν ήδη προς το μέρος του. Σταμάτα 
τώρα, Σπυριδούλα, ο τύπος είναι κόπανος, σου έκανε νόημα με 
το δάχτυλό του, λες κι είσαι κανένα τσιράκι του. Είναι μαλάκας! 
ούρλιαξα εσωτερικά, αλλά συνέχισα να περπατώ, λες και μ’ εί-
χε υπνωτίσει και δεν είχα πια δική μου βούληση. 

Η κοπελίτσα με τη ροζ περούκα πλησίαζε προς το μέρος του, 
σαν υπνωτισμένη, και ξαφνικά ο Βλαδίμηρος δε βαριόταν πια 
τόσο πολύ, γι’ αυτό έβαλε ένα κατοστάρικο στο σλιπ της χυμώ-
δους στρίπερ που καθόταν στην ποδιά του και της έκανε νόημα 
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να φύγει. Έπειτα κοίταξε ξανά, διασκεδάζοντας αφάνταστα, την 
πιτσιρίκα με τη ροζ περούκα και το καλλίγραμμο κορμί με τις 
πλούσιες καμπύλες, που συνέχιζε να πλησιάζει αργά προς το μέ-
ρος του, σαν να ονειροβατούσε. Η μικρή έδειχνε να ντρέπεται, κι 
όλη αυτή η συστολή που είχαν το βλέμμα της και οι κινήσεις της 
δεν ταίριαζαν καθόλου με την ατμόσφαιρα του στριπτιζάδικου. 
Και παρά τα προκλητικά ρούχα και το βαρύ μέικ απ, παραδό-
ξως έδειχνε αθώα και άσπιλη, πολύ νέα κι ανέγγιχτη. Ξαφνικά 
η κοπέλα σκόνταψε κάπου και παραπάτησε, αλλά ευτυχώς βρή-
κε αμέσως την ισορροπία της. Τι άγαρμπο πλάσμα! Αλλά και τι 
όμορφο, σκέφτηκε, όταν την είδε από πιο κοντά και παρατήρη-
σε τα γαλάζια της μάτια και τα πλούσια, κατακόκκινα, αισθη-
σιακά της χείλη, που ήταν ελαφρώς μισάνοιχτα, σαν να περίμε-
ναν να φιληθούν. Το βλέμμα του κατηφόρισε στις στρογγυλάδες 
του στήθους της, που πρόβαλλε προκλητικό μέσα από το φρικα-
λέο τιγρέ της μπουστάκι, στάθηκε στη λυγερή της μέση και μετά 
πήγε παρακάτω στους καλοσχηματισμένους γοφούς, που τονί-
ζονταν από το στενό σορτς, και στα μακριά, γυμνασμένα, καλ-
λίγραμμα πόδια. Και τότε, εντελώς απροσδόκητα, ένιωσε κάτι 
που είχε αρκετό καιρό να του συμβεί στη θέα ενός θηλυκού: το 
σώμα του να σφίγγεται και τον ανδρισμό του να σκληραίνει. Τό-
ση ώρα μέσα σ’ εκείνο το κωλόμπαρο, αλλά και στα τρία προη-
γούμενα που είχαν επισκεφθεί, δεν είχε καταφέρει να τον διε-
γείρει καμία από τις επαγγελματίες της νύχτας, μολονότι είχαν 
προσπαθήσει σκληρά. Και τώρα αρκούσε μόνο μια ματιά σ’ αυ-
τή την κοπελίτσα, που έδειχνε όλο και πιο αμήχανη, όσο τον σί-
μωνε, για να βάλει φωτιά στα λαγόνια του. 

Τον τελευταίο καιρό είχε αρχίσει να πιστεύει ότι είχε βαρε-
θεί αυτού του είδους τις διασκεδάσεις και ότι πλέον στα τριάντα 
τέσσερά του, κι αφού είχε φάει τη νύχτα με το κουτάλι, τα είχε 
μπουχτίσει όλα αυτά, να όμως που μάλλον είχε άδικο. Τελικά 
ίσως αυτή η μπαρότσαρκα, για να γιορτάσουν το μπάτσελορ του 
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φίλου του, του Σπύρου, δεν ήταν και τόσο κακή ιδέα, κι ίσως ήταν 
λάθος του που είχε προσπαθήσει τόσο λυσσαλέα να το αποφύ-
γει, όπως απέφευγε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση ή φιλική 
μάζωξη τους τελευταίους μήνες. Κι ακριβώς γι’ αυτό, επειδή οι 
κακές γλώσσες είχαν αρχίσει να ψιθυρίζουν ότι είχε χαθεί από 
τα κοσμικά στέκια, γιατί είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 
είχε αποφασίσει απόψε, με πολύ βαριά καρδιά, να τιμήσει τον 
φίλο του. Ωστόσο, να που ξαφνικά η βραδιά είχε αποκτήσει με-
γάλο ενδιαφέρον. Ο Βλαδίμηρος άδειασε το ποτήρι του με δυο 
γουλιές και συνειδητοποίησε ότι, εκτός από πάρα πολύ μεθυσμέ-
νος, ήταν ταυτόχρονα και πάρα πολύ ερεθισμένος. Και το αντι-
κείμενο του πόθου του δεν ήταν κάποια από τις εντυπωσιακές 
καλλονές με τα πλούσια ελέη, που λικνίζονταν σχεδόν γυμνές 
τριγύρω, αλλά αυτή η μικρούλα, που τώρα είχε σταματήσει μι-
σό μέτρο μακριά του και τον χάζευε σαν γκρούπι, λες κι έβλεπε 
τον αγαπημένο της ροκ σταρ από κοντά. Η μικρούλα που ήταν 
ένα πολύ λαχταριστό θηλυκό, από αυτά που, μόλις τα αντίκρι-
ζες, τα φανταζόσουν να κυλιούνται σ’ ένα κρεβάτι.

«Έλα εδώ, μη φοβάσαι, δε δαγκώνω», την προέτρεψε βρα-
χνά, κι εκείνη τον υπάκουσε κι ήρθε και στάθηκε μπροστά του. 
Τώρα ήταν τόσο κοντά του που μπορούσε να δει τα ρουθούνια 
της να τρεμοπαίζουν νευρικά, τα στρογγυλά σαν ώριμα μήλα στή-
θια της να ανεβοκατεβαίνουν, σαν να είχε λαχανιάσει, τις ρώγες 
της να τεντώνουν το ύφασμα του τοπ της και τη λευκή επιδερμί-
δα της να έχει καλυφθεί από μια λεπτή στρώση ιδρώτα και να 
γυαλίζει μ’ έναν πολύ ελκυστικό τρόπο. Ήταν προφανές πως η 
μικρή είχε διεγερθεί, και αυτό θα το είχε καταλάβει ακόμη και 
κάποιος που δεν είχε την τεράστια πείρα του Βλαδίμηρου με τις 
γυναίκες. Ωραία, τώρα θα κάνουμε παιχνίδι, σκέφτηκε και της 
χαμογέλασε με εκείνο το σκανδαλιάρικο αισθησιακό χαμόγελο 
που ήξερε ότι ξετρέλαινε τα υποψήφια θύματά του. 

«Πώς σε λένε;» τη ρώτησε χαϊδεύοντας το μπράτσο της, κι οι 
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άκρες των δαχτύλων του ηλεκτρίστηκαν μόλις ήρθαν σε επαφή 
με τη μεταξένια της επιδερμίδα. Κι όταν την ένιωσε να ανατρι-
χιάζει σύγκορμη, σαν να είχε ανεβάσει πυρετό, ο ανδρισμός του 
σκλήρυνε τόσο πολύ που αναγκάστηκε να τραβήξει την καρέ-
κλα του κάτω από το τραπέζι, για να μη φαίνεται ο καβάλος του. 

Η μικρή εξακολουθούσε να τον κοιτάζει βουβή και σαν ονει-
ροπαρμένη, κι ήταν τόσο θελκτική, που πολύ θα ήθελε να τη 
βάλει να καθίσει στα γόνατά του ή να την παρασύρει στα πρι-
βέ δωμάτια του καμπαρέ για ένα στα γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά, 
προτίμησε να παρατείνει το βασανιστήριό του, για να το απο-
λαύσει πιο πολύ μετά, έτσι επανέλαβε την ερώτησή του, λίγο πιο 
γλυκά αυτή τη φορά.

«Πώς σε λένε, κοριτσάκι;»
«Ε… ε… Σπ… Λούλου!» κραύγασε τελικά εκείνη, για να ακου-

στεί μέσα στην υπερβολικά δυνατή μουσική, και κούνησε το κε-
φάλι της, σαν να προσπαθούσε να συνέλθει και να βγει από την 
ονειροπόληση. 

«Πώς;» τη ρώτησε ο Βλαδίμηρος κι έγειρε πιο κοντά της, για 
να ακούσει καλύτερα.

«ΛΟΥΛΟΥ!» ξεφώνισε η μικρή, κι εκείνος της χαμογέλασε.
«Λούλου; Ωραίο όνομα. Εμένα με λένε Βλαδίμηρο και διψάω 

πολύ, Λούλου. Τι θα κάνεις γι’ αυτό;» τη ρώτησε. 
Εκείνη τον κοίταξε πάλι για λίγο σαν χαμένη και μετά έσκυ-

ψε από πάνω του και τεντώθηκε, για να πιάσει το μπουκάλι με 
το Chivas, που ήταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού. Κι έτσι όπως 
έσκυψε, τα στήθη της βρέθηκαν στο ύψος των ματιών του, και 
ψηλά στο αριστερό παρατήρησε ένα μικρό τατουάζ, ένα γαλά-
ζιο δελφινάκι, και του ’ρθε να βγάλει τη γλώσσα του και να το 
γλείψει. Η Λούλου ίσιωσε το κορμί της κι εκείνος είδε ότι είχε 
κι άλλο τατουάζ, μεγαλύτερο, μια φαρδιά γιρλάντα από τρια-
ντάφυλλα, που τύλιγε τη γυμνή της μέση. «Το κορίτσι με τα τα-
τουάζ», ψιθύρισε σαγηνεμένος. Η κοπέλα έγειρε ξανά από πάνω 
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του, για να του βάλει ουίσκι, και τα ζουμερά της χείλη βρέθηκαν 
στο ύψος των ματιών του, κι εκείνος έγειρε μπροστά και μύρισε 
την ανάσα της, που ευωδίαζε φράουλα. Τότε, εντελώς ανεξήγητα, 
θυμήθηκε κάτι που είχε διαβάσει κάποτε σ’ έναν τοίχο. «Η ζωή 
αξίζει για τριάντα δευτερόλεπτα πριν από το πρώτο φιλί», έγρα-
φε ο άγνωστος, κι εκείνος ζούσε αυτά τα υπέροχα τριάντα δευ-
τερόλεπτα. Και τώρα θα τη φιλούσε, γιατί το ήθελε σαν τρελός, 
και δεν έβρισκε κανέναν λόγο να μην το κάνει. Άλλωστε για να 
χουφτώσουν κανένα γκομενάκι δεν είχαν πάει σ’ εκείνο το μέρος;

Ο Βλαδίμηρος άδειασε με μια γουλιά το ποτήρι του και της 
έκανε νόημα να του το ξαναγεμίσει. Κι όταν η κοπέλα έσκυψε 
ξανά, έγλειψε απαλά το πιγούνι της, σαν να δοκίμαζε τη γεύση 
της, κι εκείνη κοκάλωσε με τα μάτια γερμένα, σχεδόν κλειστά, 
σαν να περίμενε τι θα επακολουθούσε. Ώστε η πιτσιρίκα ήταν 
έτοιμη για όλα, αποφάνθηκε ικανοποιημένος κι εισέπνευσε ξανά 
την ανάσα της και την επιδερμίδα της, που μύριζε τσιχλόφουσκα, 
και τότε ένιωσε το μαγαζί να γυρίζει. Κι έτσι όπως ήταν ζαλι-
σμένος, δοκίμασε να τη γραπώσει απ’ τον ώμο, αλλά κατά λάθος 
τής τράβηξε την περούκα κι αποκάλυψε τα μαλλιά της, που ήταν 
πιασμένα σ’ έναν πολύ σφιχτό κότσο και ήταν κόκκινα με χρυσα-
φιές ανταύγειες. «Είναι πανέμορφα. Σαν φλόγες», μουρμούρισε 
κι έπιασε ανάμεσα στα δάχτυλά του μια πυρρόξανθη τούφα, που 
είχε ξεφύγει από τον κότσο της. «Είσαι πανέμορφη, θέλω να σε 
φάω», πρόσθεσε, και μην μπορώντας να αντισταθεί άλλο, ρού-
φηξε τα χείλη της. Στην αρχή εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, αλλά 
δευτερόλεπτα μετά ένιωσε τη γλώσσα της να σμίγει με τη δική 
του, και τότε μαγεύτηκε από τη γλύκα του φιλιού της. Ενός φι-
λιού που είχε την αίσθηση ότι διαρκούσε ώρες. Τώρα καιγόταν 
ολόκληρος κι έλιωνε, τα αυτιά του βούιζαν και το άθλιο στρι-
πτιζάδικο, οι φίλοι του, η δυνατή μουσική, τα γέλια κι οι φωνές, 
όλα όσα συνέθεταν τον περιβάλλοντα χώρο είχαν εξαφανιστεί. 

Κάποιος από την παρέα, μάλλον ο Πατρίκιος, του φώναξε: 
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«Χούφτωσ’ τη, Βλαντ, χούφτωσ’ τη», κι η φωνή του έφτασε αχνά 
μέσα στην ερωτική ομίχλη που τον κάλυπτε, κι ο Βλαδίμηρος, 
που συνέχιζε να φιλάει το κορίτσι πεινασμένα, άπλωσε τα χέρια 
του κι έκλεισε τα ζουμερά της στήθη στις παλάμες του. Η μικρή 
έμεινε για ένα λεπτό ασάλευτη κι έπειτα δοκίμασε να τραβηχτεί. 

«Έλα, μη μου κάνεις τη δύσκολη, Λούλου», τραύλισε εκεί-
νος, που είχε πια ξεφύγει τελείως και τη χούφτωσε γερά από 
τους σφιχτούς γλουτούς της, και τότε η κοπελίτσα είπε κάτι σαν 
«Αλήθεια τώρα» και του άδειασε το ουίσκι στο πρόσωπο. Ο Βλα-
δίμηρος όμως συνέχισε να την κρατάει σφιχτά, για να μην του 
φύγει, και τότε η μικρή, που αντιστεκόταν σαν αγριόγατα, βού-
τηξε την παγωνιέρα και του την άδειασε στο κεφάλι. «Ηλίθια!» 
βόγκηξε και την ελευθέρωσε φουρκισμένος, γιατί τα μάτια του 
έτσουζαν και τα μαλλιά του έσταζαν, ενώ μερικά παγάκια είχαν 
πέσει πάνω στον καβάλο του και τα αχαμνά του είχαν παγώσει. 

Είχα παγώσει από το σοκ και δεν μπορούσα να πιστέψω αυ-
τό που μόλις είχα κάνει. Και πάγωσα ακόμη περισσότερο όταν 
ξαφνικά, κι από το πουθενά, σαν να πήρε σάρκα κι οστά μόλις 
εκείνη τη στιγμή, εμφανίστηκε ένα θηρίο πανύψηλο και τετρά-
γωνο, ένας γορίλας, που είχε τα πιο ψυχρά μάτια που είχα δει 
ποτέ και θύμιζε σε κοψιά το τέρας του Φρανκεστάιν. Το θηρίο 
έτρεξε κοντά στον άντρα που είχα λούσει με το ουίσκι, χωρίς 
να με χάνει από τα ψυχρά του μάτια, κι ο δολοφονικός τρόπος 
με τον οποίο με κοιτούσε μου είχε κόψει τα ήπατα. Έπρεπε να 
φύγω αμέσως από κει πέρα, γιατί κόντευα να τα κάνω πάνω μου 
από τον φόβο, κι αν το θηρίο αποφάσιζε να με τιμωρήσει για 
την πράξη μου, δε θα ’βγαινα ζωντανή από τα χέρια του. Έτσι, 
άρχισα να βαδίζω αργά προς την έξοδο, κοιτάζοντας διαρκώς 
πίσω μου, όταν ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά μου ο Μόρτης και 
μου ’κοψε τον δρόμο αγριεμένος. 
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«Ξέρεις, βρε νούμερο, σε ποιον έριξες το ουίσκι στα μούτρα 
και του άδειασες την παγωνιέρα; Στον Βλαντ τον Ζαχάροφ τον 
Ευγενικό με τ’ όνομα!» μου ανακοίνωσε βαρύγδουπα κι εξορ-
γισμένα. 

«Μωρ’ τι μας λες! Σκασίλα μου μεγάλη για τον Βλαντ τον Ζα-
χάροφ τον Ευγενικό με τ’ όνομα. Παραιτούμαι!» έκρωξα αγχω-
μένα, κι εκείνος δάγκωσε με λύσσα την άκρη του τσιγάρου του 
και μ’ έπιασε σφιχτά από το μπράτσο. 

«Παραιτούμαι, λέει το χάπατο! Πού νομίζεις ότι δουλεύεις, 
μαμζέλ, σε καμιά τράπεζα κι υποβάλλεις την παραίτησή σου; Αλ-
λά δε φταίει άλλος, εγώ φταίω, που είμαι ευαίσθητος και ψυχο-
πονιάρης. Μπρος, τράβα αμέσως να του ζητήσεις γονατιστή συγ-
γνώμη, κι αν χρειαστεί να του κάτσεις δωρεάν, για να μη μας το 
κλείσει το μαγαζάκι, να του κάτσεις», βρυχήθηκε και μ’ έσπρω-
ξε δυνατά προς το τραπέζι του ημίθεου μαλάκα, ο οποίος προ-
σπαθούσε με τη βοήθεια των φίλων του και του θηρίου να συ-
γυριστεί μετά την ψυχρολουσία. 

Όταν στράφηκε και με κοίταξε, ήταν τόση η οργή και το μί-
σος στα μάτια του, τα οποία τώρα είχαν γίνει σκούρα σαν πίσ-
σα, που πανικοβλήθηκα κι έχασα τελείως την ψυχραιμία μου. 
Αν έμενα κι άλλο εκεί πέρα, κινδύνευα, δεν ξέρω από τι, αλλά 
το σίγουρο ήταν ότι κινδύνευα, κι ο γλοιώδης ο Μόρτης εξακο-
λουθούσε να στέκεται μπάστακας και να μου κλείνει τον δρόμο, 
γι’ αυτό, χωρίς να το πολυσκεφτώ, άρπαξα ένα μπουκάλι σαμπά-
νια από ένα διπλανό τραπέζι και του το ’φερα στο δόξα πατρί. 

«Που να σε πάρει και να σε σηκώσει», μούγκρισε εκείνος ζα-
λισμένος κι υποχώρησε τρεκλίζοντας. 

Τότε εγώ εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία και το ’βαλα στα πό-
δια. Και μολονότι ήθελα να περάσω από την αποθήκη, στο πί-
σω μέρος του μαγαζιού, για να πάρω τη σακούλα με τα ρούχα 
που φορούσα όταν είχα έρθει, ήτοι ένα αρχαίο τζιν, ένα παλιό 
μακό και τα ταλαιπωρημένα αθλητικά μου, που ήταν και τα μο-
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ναδικά ρούχα που μου είχαν απομείνει, δε γινόταν. Διότι ύστε-
ρα απ’ όσα είχαν συμβεί, έπρεπε να εξαφανιστώ άμεσα. Σταμά-
τησα να τρέχω μόνο όταν βγήκα απ’ το Ροζ Φλαμίνγκο, κι αυτό 
για να μην τραβήξω την προσοχή των πορτιέρηδων, που ήταν 
δυο πελώρια γομάρια, κανονικά βουνά, και δε χάριζαν κάστα-
να σε κανέναν. Για να τους δείξω ότι όλα έβαιναν καλώς, απο-
μακρύνθηκα ήρεμα, με την καρδιά μου να έχει φτάσει στο στό-
μα μου και περιμένοντας διαρκώς ν’ ακούσω από πίσω μια φωνή 
να ουρλιάζει «Πιάστε τη». Και μόλις έστριψα στο πρώτο στενό, 
πέταξα σ’ έναν κάδο σκουπιδιών τη ροζ περούκα και το ’βαλα 
ξανά στα πόδια, ώσπου έφτασα στη λεωφόρο και σταμάτησα 
ασθμαίνοντας ένα ταξί. 

Στη διαδρομή από το Γκάζι προς την Κυψέλη δεν είχα χρόνο 
ν’ αναλύσω τι ήταν αυτή η τρέλα που με είχε πιάσει και τι ακρι-
βώς είχα κάνει, γιατί είχα αγωνία αν θα είχα αρκετά λεφτά να 
πληρώσω την κούρσα. Προσέχοντας να μη με δει ο νεαρός τα-
ξιτζής, ένας σεξουαλικά πεινασμένος γύπας, που μου ’ριχνε συ-
νέχεια κλεφτές ματιές από το καθρεφτάκι, μέτρησα τα ψιλά που 
’χα στο κρεμαστό μου τσαντάκι και είδα ότι όλη μου η περιου-
σία ήταν οκτώ ευρώ, ενώ το ταξίμετρο έγραφε ήδη πέντε και 
εξήντα. Γι’ αυτό, μόλις φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου, ζήτησα 
απ’ τον οδηγό να σταματήσει να κατεβώ. 

«Γιατί, ρε κοπελιά; Αν υπάρχει πρόβλημα ρευστού, να το κα-
νονίσουμε αλλιώς. Απ’ ό,τι κατάλαβα απ’ το ντύσιμο, είσαι της 
δουλειάς. Είσαι να πάω να παρκάρω σ’ ένα έρημο πάρκινγκ εδώ 
κοντά; Πόσο πάει το μαλλί; Έλα, κοπελιά, μην το σκέφτεσαι, θα 
σε πάω τζάμπα, και θα ’χεις και κέρδος από πάνω», μου πρότει-
νε κοιτάζοντάς με λιγωμένα μέσα απ’ το καθρεφτάκι. 

«Δεν είμαι της δουλειάς. Θα κατεβώ εδώ. Κράτα», του είπα 
και του ’δωσα τα οκτώ μου ευρώ. 

«Δηλαδή, ρε κοπελιά, δε γουστάρεις;» με ρώτησε, πάντα κοι-
τάζοντάς με μέσα απ’ το καθρεφτάκι λιγούρικα. 
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«Όχι, και μη γίνεσαι σεξιστής, μισογύνης και κοινότοπος», 
γρύλισα, κι αφού βγήκα γρήγορα, ενώ ο οδηγός με σκυλόβριζε, 
φωνάζοντας ανάμεσα σε άλλα ότι «σεξιστής, μισογύνης και κοι-
νότοπος είσαι εσύ κι όλο σου το σόι, μωρή λινάτσα», ξεκίνησα 
να περπατώ στους σχεδόν έρημους δρόμους της Αθήνας. Η ώρα 
ήταν τέσσερις και κάτι και οι λιγοστοί διαβάτες που συνάντησα 
ήταν μεθυσμένοι και πρεζόνια, οι οποίοι ευτυχώς ήταν στον κό-
σμο τους και δε μου έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, βάδιζα 
χαμένη στις σκέψεις μου, παλεύοντας να ισορροπήσω στις δω-
δεκάποντες πλατφόρμες που με είχαν «χτυπήσει» και μετά τα 
πρώτα δέκα μέτρα με πέθαιναν στον πόνο. 

Τι στο διάβολο ήταν αυτό που έπαθα εκεί μέσα; Αυτή ήταν η 
ερώτηση που με ταλάνιζε, και όχι μόνο δεν είχα κάποια ικανο-
ποιητική απάντηση να δώσω, αλλά δεν έβρισκα και κανένα ελα-
φρυντικό. Μεθυσμένη δεν ήμουν, για να πεις ότι δεν ήξερα τι 
έκανα. Ήμουν όμως σαν μεθυσμένη από την απίστευτη αναστά-
τωση, για να το θέσω κομψά, που μου είχε προκαλέσει η επα-
φή μ’ εκείνον τον ημίθεο μαλάκα. Η αλήθεια ήταν ότι δεν εί-
χα ποτέ διεγερθεί τόσο πολύ με κανέναν άλλο άντρα, εκτός αν 
μετρούσε μια ονείρωξη που είχα με τον Μπράντλεϊ Κούπερ κι 
έναν σχεδόν οργασμό με τον ήρωα ενός τσοντοβιβλίου. Όμως 
στην πραγματική ζωή δεν είχα συγκλονιστεί ποτέ με το φιλί και 
το άγγιγμα κάποιου, όπως είχα συγκλονιστεί σήμερα με αυτόν 
τον Βλαντ τον Ζαχάροφ τον Ευγενικό με τ’ όνομα. Μάλλον θα 
ταίριαζε η χημεία μας, αποφάνθηκα, παρ’ όλα αυτά, ούτε αυτό 
δικαιολογούσε το παραλίγο φάσωμα μαζί του σ’ ένα κατάμεστο 
στριπτιζάδικο και το γεγονός ότι αμέσως μετά βιαιοπράγησα 
εναντίον του. Για να μην αναφερθώ στον Μόρτη, που τον είχα 
χτυπήσει με το μπουκάλι, αλλά το τραβούσε ο οργανισμός του, 
του αχρείου. Αλλά και του ημίθεου το τραβούσε ο οργανισμός 
του, κι έπρεπε να του είχα κάνει πολύ χειρότερα από το να του 
αδειάσω το ουίσκι στα μούτρα και την παγωνιέρα στο κεφάλι. 
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Ακούς εκεί να μου γλείψει το πιγούνι και να μου πιάσει το στή-
θος και τον ποπό. Κι αυτά τα μάτια του πώς με κοιτούσαν μισό-
κλειστα, σαν να μου έκαναν έρωτα. Κι όσο περίεργο κι αν ήταν, 
μπορούσα ακόμη να οσφρανθώ το ερεθιστικό του άρωμα και την 
ανάσα του, που μύριζε ποτό και τσιγάρο, σαν να είχε κολλήσει 
η οσμή του στα ρουθούνια μου. 

Ξαφνικά σταμάτησα να βαδίζω, γιατί τα γόνατά μου λύγι-
σαν από το δυνατό ρίγος που με διαπέρασε. Χριστέ μου! Και 
μόνο που τα είχα σκεφτεί όλα αυτά, το σώμα μου είχε ανάψει 
ξανά κι οι σφυγμοί μου είχαν αυξηθεί. Το περιπολικό της αστυ-
νομίας, που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή την Πατησίων, μου ανα-
βόσβησε τα φώτα και κόρναρε, κι εγώ έβαλα τα δυνατά μου να 
ξαναβρώ την αυτοκυριαρχία μου και συνέχισα να βαδίζω, προ-
σπαθώντας να φαίνομαι φυσιολογική και σοβαρή, κι ας ήμουν 
ντυμένη σαν κοκότα. 

Τι στα κομμάτια μου συνέβαινε; αναρωτήθηκα ξανά καθώς 
πλησίαζα στην πολυκατοικία όπου έμενε η Ράνια, κι επειδή δεν 
άντεχα άλλο, ξεφορτώθηκα τις πλατφόρμες και διέσχισα τον 
υπόλοιπο δρόμο ξυπόλυτη. Μήπως με είχε βαρέσει η αγαμία στο 
κεφάλι και δεν κρατιόμουν πια; Αν ναι, ο οργανισμός μου είχε 
διαλέξει πολύ άσχημη περίοδο να επαναστατήσει, διότι αυτό το 
διάστημα όφειλα να συγκεντρωθώ με όλο μου το είναι στον αγώ-
να για την επιβίωση. Χωρίς σπίτι, χωρίς δουλειά και χωρίς ευ-
ρώ, το τελευταίο που μου χρειαζόταν ήταν οι έρωτες και το κά-
ζο που είχα πάθει απόψε. Όχι ότι με ένοιαζε που ’χα χάσει αυτή 
την κωλοδουλειά, έτσι κι αλλιώς αυτό θα ήταν το πρώτο και το 
τελευταίο μου βράδυ εκεί μέσα, αλλά στενοχωριόμουν που ’χα 
χάσει το νυχτοκάματο. Και που ’χα κοπανήσει τον Μόρτη, γιατί 
μπορεί να τα ’βαζε με τον Γιάννη, το αγόρι της Ράνιας, που με 
είχε συστήσει. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν έδειχνε να με πολυ-
συμπαθεί και δυσανασχετούσε που τους είχα κουβαληθεί στο 
στενόχωρο δυαράκι τους, οπότε γύρευε πόσο έξαλλος θα γινό-
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ταν, αν μάθαινε τα κατορθώματά μου στο Ροζ Φλαμίνγκο. Αλή-
θεια, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Γιάννης κι είχε διασυνδέσεις με 
τύπους όπως ο Μόρτης; Η Ράνια ισχυριζόταν ότι είχε σπουδάσει 
Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία κι ότι εργαζόταν προ-
σωρινά ως μπάρμαν σ’ ένα άλλο κωλόμπαρο, τύπου Ροζ Φλα-
μίνγκο, στο Μεταξουργείο, αλλά εγώ είχα αρχίσει ν’ αμφιβάλ-
λω για το ποιόν του με τις γνωριμίες που είχε.

Το διαμέρισμα ήταν θεοσκότεινο, όταν μπήκα, γι’ αυτό κλεί-
στηκα στο μπάνιο χωρίς να κάνω θόρυβο, για να μην ξυπνήσω 
το ζευγάρι. Αφού ξεβάφτηκα και πλύθηκα, γύρισα στο καθιστι-
κό κι άρχισα να γδύνομαι στα σκοτεινά, για να ξαπλώσω στον 
καναπέ, ο οποίος ήταν το κρεβάτι μου εδώ και μία εβδομάδα· 
από τότε μου είχαν κάνει έξωση από το τελευταίο μου σπίτι, μια 
ημιυπόγεια τρώγλη στην Κυψέλη, όπου συμβίωνα καθόλου αρμο-
νικά με μια ορδή από κατσαρίδες. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της εν 
λόγω τρώγλης, ένας παλιόγερος εξηνταβελόνης, είχε το θράσος 
να μου κάνει κατάσχεση στα ρούχα μου, κάτι φτηνά κουρέλια, 
που δε μ’ ένοιαζε αν θα τα ξανάβλεπα, και στα λιγοστά προσω-
πικά μου αντικείμενα μέχρι να του ξεχρεώσω τα νοίκια που του 
χρωστούσα, πράγμα που δε σκόπευα να κάνω ποτέ.

Είχα μείνει μόνο με το κιλοτάκι, όταν από ένστικτο ένιωσα ότι 
δεν ήμουν πια μόνη κι ότι κάποιος με παρακολουθούσε. Πράγ-
ματι, δίπλα στην πόρτα ήταν ο Γιάννης, που με κοίταζε συνο-
φρυωμένος κι αγριεμένος. «Δεν κοιμάσαι; Με κοψοχόλιασες», 
ψιθύρισα κι έψαξα στα τυφλά να βρω τη μακριά μπλούζα που 
φορούσα για νυχτικό. Εκείνος δεν απάντησε, μόνο με πλησία-
σε και, χωρίς να πει κουβέντα, μ’ έριξε με μια σπρωξιά στον κα-
ναπέ. Έπειτα έπεσε από πάνω μου κι άρχισε να μαλάζει άτσα-
λα το στήθος μου με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο προσπαθούσε 
να κατεβάσει το μποξεράκι του. Θυμός καυτός και κατακόκκι-
νος. Αμφιβολία. (Μήπως δεν είναι αυτό που νομίζω;) Πανικός. 
(Πραγματικά συμβαίνει!) Και τα τρία συναισθήματα ξεχύθηκαν 
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ορμητικά μέσα μου, αλλά ευτυχώς ο θυμός μου ήταν πιο άγριος 
κι υπερίσχυσε. «Γιάννη, αλήθεια τώρα; Είσαι τρελός; Άσε με, 
γιατί θα βάλω τις φωνές! Δε σκέφτεσαι τη Ράνια; Δεν είμαστε 
με τα καλά μας! Τι πράγματα είναι αυτά;» διαμαρτυρήθηκα πνι-
χτά κι ασυνάρτητα, κι επειδή δεν απάντησε, τον τράβηξα δυνα-
τά από τα μαλλιά, αλλά εκείνος συνέχισε απτόητος. 

«Έλα, μην το παίζεις παρθενόπη, αφού κι εσύ με κεφάρεις», 
μουρμούρισε και μου τσίμπησε δυνατά τον μηρό. 

«Δε σε κεφάρω. Είσαι το αγόρι της φίλης μου», αντέταξα, 
κι όταν κατάλαβα ότι ήταν αποφασισμένος να με κουτουπώσει 
έτσι κι αλλιώς, λύγισα το πόδι μου και του έχωσα μια γερή γο-
νατιά στο στομάχι, που τον έκανε να διπλωθεί στα δύο και να 
πέσει στο πάτωμα. 

«Άιντε να χαθείς, μαλακισμένη, σεμνότυφη παρθενοπιπίτσα. 
Εγώ φταίω που ασχολούμαι με την πάρτη σου», βόγκηξε πικαρι-
σμένος και με αγριοκοίταξε με μάτια που έσταζαν αίμα. «Ποια 
νομίζεις ότι είσαι, μωρή, και μας το παίζεις ηθικιά και τίμια; Αν 
ήσουν ηθικιά και τίμια, δε θα πήγαινες να δουλέψεις στο Ροζ Φλα-
μίνγκο, κυρά μου, οπότε κόψε το παραμύθι. Όσο για τη Ράνια, 
είσαι τυχερή που είναι καλό κορίτσι, αλλιώς θα σου είχε ζητήσει 
ήδη να μας αδειάσεις τη γωνιά, γιατί αρκετά μας κατσικώθηκες 
εδώ μέσα. Να πας να βρεις άλλα κορόιδα να σε φιλοξενήσουν. 
Εγώ αύριο θα της ξηγηθώ χύμα. Ή αυτή ή εγώ. Και μάντεψε ποιον 
θα διαλέξει», σφύριξε και σηκώθηκε, χαμογελώντας μοχθηρά. 

«Εντάξει. Αύριο το πρωί θα φύγω, δε θέλω να σας δημιουρ-
γώ προβλήματα», ψέλλισα, σοκαρισμένη ακόμη από την επίθε-
ση που είχα δεχτεί, με την καρδιά μου να ’χει κατεβεί στο στο-
μάχι μου από τον φόβο που θα έμενα πάλι άστεγη. 

«Αυτό να κάνεις. Και μην τολμήσεις και μαρτυρήσεις τίπο-
τα στη Ράνια για το αποψινό, γιατί θα σε βγάλω τρελή και θα 
ισχυριστώ ότι μου την έπεσες εσύ. Μάντεψε ποιον θα πιστέψει», 
σφύριξε ξανά ο Γιάννης και πήγε προς το υπνοδωμάτιο. «Α, και 
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για την ιστορία. Μη νομίζεις ότι σ’ έκανα κέφι, απλώς μου είπε η 
φίλη σου ότι έχεις να πας με άντρα από το 1821, σε είδα και γυ-
μνή κι είπα να κάνω ένα ψυχικό. Αλλιώς κάτι τέτοιες, σαν και τα 
μούτρα σου, ούτε να μου τον δουν δεν τις αφήνω. Γκουντ νάιτ», 
ψιθύρισε σχεδόν πρόσχαρα, πριν κλείσει την πόρτα πίσω του.

«Γκουντ νάιτ», επανέλαβα σαν αποβλακωμένη, ξάπλωσα στον 
καναπέ και πήρα εμβρυακή στάση, για να κλάψω τη μοίρα μου. 
Όμως ο ύπνος δεν έλεγε να μου κάνει τη χάρη και να με πά-
ρει, για να ξεχαστώ. Γιατί όποτε έκλεινα τα μάτια μου, έβλεπα 
να αναβοσβήνουν μπροστά μου εικόνες από τον ημίθεο Βλαδί-
μηρο, από το χαμόγελό του, τη λάμψη των ματιών του, το οργι-
σμένο του βλέμμα, κι ένιωθα το κορμί μου να φλογίζεται. Όταν 
πια είδα κι απόειδα ότι δεν επρόκειτο να κοιμηθώ, ανακάθισα 
και, για να περάσει η ώρα, μπήκα στο Google από το κινητό μου 
να κάνω μια μικρή έρευνα. Έπρεπε να μάθω περισσότερα για 
εκείνον τον άντρα, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να ήταν σχετικά 
γνωστός, για να μιλάει έτσι ο Μόρτης. Πράγματι, όταν έβαλα 
το όνομά του στη μηχανή αναζήτησης, βγήκαν δεκάδες σελίδες 
με ειδήσεις για τον Βλαδίμηρο Ζαχάροφ-Ευγενικό. Ο κύριος 
ήταν εφοπλιστής, επιφανές μέλος της εφοπλιστικής κοινότητας 
του Λονδίνου, αλλά και μεγαλομέτοχος σε διάφορες εταιρείες, 
ανιψιός του μεγαλοεπιχειρηματία Κύριλλου Ζαχάροφ-Ευγενι-
κού, διεθνής πλέι μπόι, οδηγός στα ράλι, party animal και κοσμι-
κός της Μυκόνου και του Γκστάαντ, αρραβωνιασμένος με την 
Παυλίνα Ταγματάρχη, καλλονή και κόρη εργοστασιάρχη, που 
φημιζόταν για τη φιλανθρωπική της δράση. Μάλιστα. Αλήθεια 
τώρα; Τέτοια γκαντεμιά; Έναν άντρα είχα βρει κι εγώ να μου 
κάνει κούκου κι ήταν ο σούπερ γόης των εφτά θαλασσών και 
των πέντε ηπείρων και επιπλέον αρραβωνιασμένος; Δυστυχώς. 
Και πόσο κλισέ. Ο ημίθεος που με είχε συγκλονίσει ήταν ένας 
άντρας τόσο απρόσιτος κι ακατάλληλος για τα κυβικά μου, που 
θα μπορούσε κάλλιστα να ζούσε σε κάποιον διαφορετικό γα-
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λαξία. Για την ακρίβεια, ζούσε σε κάποιον διαφορετικό γαλα-
ξία, αυτόν του πλούτου και της δύναμης, γι’ αυτό καλά θα έκανα 
να τον ξεχάσω οριστικά. Κι αν είναι εκείνος; Ο ένας και μονα-
δικός που ψάχνεις; επανέλαβε την ανόητη ερώτηση κλαψιάρι-
κα η ρομαντική χαζούλα. «Αν είναι αυτός που ψάχνω, ζήτω που 
καήκαμε, και καλύτερα να το πάρω απόφαση μια ώρα αρχύτε-
ρα ότι θα πεθάνω χωρίς να γνωρίσω το αληθινό πάθος. Τι ζωή 
κι αυτή», αγανάκτησα δυνατά, έκλεισα το κινητό και ξάπλωσα 
ξανά στον καναπέ, για να περιμένω να ξημερώσει η καινούρ-
για μέρα και να βάλω μπροστά το σχέδιο Β. Όσο κι αν μου ξί-
νιζε να πιάσω δουλειά ως υπηρέτρια, έπρεπε να βρω μια στέγη 
και μια σχετική ασφάλεια και την παρούσα στιγμή αυτή ήταν η 
μόνη διέξοδος που είχα. 

Κάποια στιγμή τα μάτια μου βάρυναν και βρέθηκα να κολυ-
μπάω σε μια γαλαζοπράσινη θάλασσα, δροσερή, λεία κι αρυ-
τίδωτη. Το σώμα μου ήταν ανάλαφρο και τελείως γυμνό και η 
αίσθηση του νερού που με χάιδευε απαλά παντού ήταν απίστευ-
τα ευχάριστη κι αισθησιακή, σαν χάδι τρυφερού εραστή. Γύρω 
μου κολυμπούσαν δελφίνια, μικρά και γαλάζια, που έπαιζαν 
μαζί μου, βγάζοντας σιγανούς, χαρούμενους ήχους, σαν να γε-
λούσαν. Είχα ξαπλώσει ανάσκελα και απολάμβανα τη ζεστα-
σιά του ήλιου στο δέρμα μου, όταν τα δελφίνια σκόρπισαν τρο-
μαγμένα κι από ένστικτο κατάλαβα ότι κάτι σκοτεινό πλησίαζε 
από τον βυθό. Καρχαρίας, σκέφτηκα με τρόμο, αλλά δεν πρόλα-
βα ν’ αντιδράσω, γιατί δυο σκληρά χείλη σκέπασαν τα δικά μου 
και δυο δυνατά χέρια πλανήθηκαν παντού στο σώμα μου και με 
πυρπόλησαν, κι ας ήμουν μέσα στο νερό. Τότε άνοιξα τα μάτια 
μου κι είδα τα πράσινα μάτια του Βλαδίμηρου να έχουν βασιλέ-
ψει από τον πόθο κι ένιωσα να δονούμαι ολόκληρη, σαν να γινό-
ταν σεισμός. Ξαφνικά έβγαλα μια κραυγή και ξύπνησα κλαίγο-
ντας, στο μέσον μιας συνταρακτικής ονείρωξης, που όμοιά της 
δεν είχα ξαναβιώσει ποτέ. Ήμουν ξέπνοη, τα μάγουλά μου ήταν 
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βρεγμένα και τα γόνατά μου τόσο σφιγμένα το ένα με το άλλο 
που με πονούσαν. Ευτυχώς που το σπίτι ήταν ακόμη σιωπηλό και 
ήσυχο, ευτυχώς που κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι τι μου εί-
χε συμβεί, γιατί αλλιώς θα πέθαινα από ταπείνωση. Και παρό-
τι τα μάτια μου έκλειναν ξανά από την κούραση, πίεσα τον εαυ-
τό μου να σηκωθεί και βγήκα στο μικρό μπαλκόνι. Εκεί κάθισα 
σ’ ένα σκαμπό μέχρι να χαράξει, παίζοντας ένα παιχνίδι στο κι-
νητό και προσπαθώντας να μη σκέφτομαι τίποτα, παρά μόνο τις 
δουλειές που έπρεπε να γίνουν την επομένη. 

Ο Βλαδίμηρος προσπαθούσε να μη σκέφτεται τίποτα και να συ-
γκεντρωθεί σ’ αυτό που έκανε, αλλά ήταν μάταιο· βαριόταν του 
σκοτωμού κι ο νους του πετούσε σαν τρελαμένο πουλί. Στο με-
ταξύ, η Ίνα κουνιόταν από πάνω του όλο και πιο γρήγορα, τι-
νάζοντας το κεφάλι της με τα μακριά ξανθά μαλλιά σαν μαινά-
δα, κι εκείνος, που είχε αρχίσει να κουράζεται, σκέφτηκε να 
προσποιηθεί ότι είχε έρθει σε οργασμό, για να την ξεφορτωθεί. 
Στο παρελθόν είχε προσποιηθεί μόνο άλλη μια φορά, με κάποια 
που δεν τη γούσταρε καθόλου, κι ήταν πολύ περίεργο που του 
συνέβαινε αυτό τώρα, γιατί η Ρωσίδα ήταν η μοναδική γυναίκα 
που τον άναβε πάντα, όσο ξεθεωμένος ή πιωμένος κι αν ήταν. 
Όμως απόψε κάτι δεν πήγαινε καλά, γιατί, εκτός του ότι οι κι-
νήσεις της Ίνας τού φαίνονταν υπερβολικές, λες κι έπαιζε κακό 
θέατρο, το μυαλό του ήταν ακόμη κολλημένο σε εκείνο το κορι-
τσάκι με τα κόκκινα μαλλιά και το ασυνήθιστο όνομα. Πώς είχε 
πει ότι την έλεγαν; Λούλου! Μόλις θυμήθηκε το όνομά της, την 
έφερε ξανά στον νου του, με τα όμορφα γαλάζια μάτια της, τα 
σαρκώδη χείλη, τα στρογγυλά σαν μήλα στήθια της και τους σφι-
χτούς γλουτούς, και το σώμα του αντέδρασε αμέσως. Η έμπειρη 
Ίνα, που αντιλήφθηκε την αλλαγή, άρχισε να κουνιέται ακόμη 
πιο γρήγορα, ρίχνοντας τα μαλλιά της στο στέρνο του, κι ο Βλα-
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δίμηρος έκλεισε τα μάτια και, μόλις φαντάστηκε ότι στο κρεβά-
τι μαζί του ήταν εκείνη η μικρή, έφτασε σε μια εκρηκτική κορύ-
φωση, που τον άφησε λαχανιασμένο κι έκθαμβο. Άλλο και τούτο 
πάλι, μα τόσο μεγάλη εντύπωση του είχε κάνει εκείνο το θηλυκό; 

Δευτερόλεπτα μετά ήρθε σε οργασμό ή προσποιήθηκε ότι 
ήρθε κι η Ρωσίδα, με το υπερβολικά θεατρικό της στιλ, και τό-
τε ο Βλαδίμηρος πήρε μια απόφαση, που, επειδή ήταν πολύ πα-
ρανοϊκή, βιάστηκε να τη θέσει αμέσως σε εφαρμογή, για να 
μην το μετανιώσει. Με την ξανθιά καλλονή ακόμη γερμένη πά-
νω του, βρήκε το κινητό του και κάλεσε τον Σαμουήλ, που εκεί-
νη τη στιγμή μάλλον θα έκοβε βόλτες έξω από το διαμέρισμα. 
Ο Σαμουήλ ήταν ο σωματοφύλακάς του κι ο άνθρωπος για όλες 
τις δουλειές, που τον ακολουθούσε παντού σαν σκιά. Εκείνο το 
βράδυ είχε κυνηγήσει τη μικρή, αλλά δεν είχε καταφέρει να την 
πιάσει και το έφερε βαρέως.

«Θέλω να μου βρεις τη Λούλου, τη σερβιτόρα που μ’ έλουσε 
με το ουίσκι σε εκείνο το μπαρ», τον πρόσταξε στα ρωσικά και 
τερμάτισε την κλήση χωρίς να περιμένει απάντηση. Ήξερε ότι 
του μπράβου δεν του άρεσαν οι πολλές κουβέντες και του είχε 
εμπιστοσύνη. Αν κάποιος μπορούσε να εντοπίσει εκείνη τη μι-
κρή, ήταν αυτός, και έλπιζε, αποφεύγοντας να αναλύσει περαι-
τέρω το γιατί, ότι σύντομα θα είχε νέα της. 
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ράχη 2,5 cm  σελιδες 392 (NTINA) MUNKENTAL Premium_Cream 80gsm / 16σέλιδο / 1,75Bulk 
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* Σε κάθε της βιβλίο η συγγραφέας 
καταφέρνει να σκιαγραφεί τέλεια  

τον έρωτα αλλά και τους χαρακτήρες  
των ηρώων της, οι οποίοι δεν είναι  

αυτό που θα λέγαμε τέλειοι. Αντιθέτως,  
τους τσαλακώνει όσο μπορεί, κάνοντάς 
τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας. 
Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που 

με κάνει να την ακολουθώ σε κάθε της 
βήμα. Οι ιστορίες της είναι συγκινητικές, 

ανθρώπινες, αληθινές και ουσιαστικές, 
δίνοντας τα μηνύματα που οφείλουν  
όλοι οι συγγραφείς να δίνουν χωρίς  

να το καταφέρνουν πάντα. Μας κλείνει 
 το μάτι και μας προσκαλεί να το 

διαβάσουμε. Εμπρός λοιπόν, ανοίξτε 
 το βιβλίο και γευτείτε για ακόμα  

μια φορά μια πανέμορφη και  
ιδιαίτερη ιστορία αγάπης!

Βασιλική Διαμάντη,  
αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  

για το βιβλίο ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ 

* Απολαυστική η κυρία Δεμίρη,  
αλλά και πολύ επίκαιρη. Παρουσιάζει 

 με πολύ γλαφυρό τρόπο τον κόσμο  
της μουσικής βιομηχανίας, που τόσο 

γοητεύει τα νέα παιδιά, τα οποία 
επηρεάζονται από τα ριάλιτι και  

τις life style εκπομπές, ώστε μας κάνει να 
σκεφτόμαστε διαφορετικά (εκτός από 
 το να γελάμε). Πολλά συγχαρητήρια!

Αθηνά Ρ.,  
αναγνώστρια στο Ίντερνετ,  

για το βιβλίο ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ

ροζ στορι
η ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ γεννήθηκε 
στον Πειραιά. Σπούδασε αγγλική 
φιλολογία κι εργάστηκε για πολλά 
χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας 
σε μμε όπως το STAR CHANNEL, 
o ANT1, o ALPHA κ.ά. Παράλληλα 
με τη συγγραφή ασχολείται 
επαγγελματικά με τη μετάφραση 
λογοτεχνικών κειμένων. από τις 
εκδόσεις ΨΥΧΟγιΟΣ κυκλοφορούν 
άλλα οχτώ μυθιστορήματά της.

για απευθείας επικοινωνία  
με τη συγγραφέα μπορείτε  
να επισκεφθείτε το προσωπικό  
της ιστολόγιο (blog):  
http://demiri.psichogios.gr

Σ  πυριδούλα Συγγρού: νέα, όμορφη, ορφανή στους πέντε δρό-
μους, φοιτήτρια της Νομικής, πρώην βουλιμική, αγωνίστρια, 
παλεύει με νύχια και με δόντια να τα βγάλει πέρα με τις δυσκο-

λίες της ζωής. Παράλληλα ψάχνει να βρει έναν δυνατό έρωτα. «Πόσο 
κλισέ!» όπως θα έλεγε και η ίδια. 

Βλαδίμηρος Ζαχάροφ-ευγενικός: νέος, κούκλος, πλούσιος, καλομα-
θημένος, κοσμικός, υπερόπτης, γυναικάς, αρραβωνιασμένος με την 
τέλεια γυναίκα, δεν ψάχνει να βρει τίποτα, γιατί τα έχει χορτάσει όλα 
και πλήττει με τα πάντα. Το μόνο που τον απασχολεί είναι τα σοβαρά 
προβλήματα που έχουν προκύψει στην εταιρεία του, τα οποία πιστεύει 
πως με τον επικείμενο γάμο του θα τακτοποιηθούν.

Ο Βλαδίμηρος και η Σπυριδούλα, δυο άνθρωποι από διαφορετικούς 
κόσμους, γνωρίζονται ένα βράδυ σε κάποιο μπαρ και μαγνητίζονται ο 
ένας απ’ τον άλλο. η σπίθα της έλξης που ανάβει ανάμεσά τους είναι 
ακαταμάχητη, όμως η πρώτη τους γνωριμία ολοκληρώνεται επεισοδια-
κά κι εκείνη εξαφανίζεται. Ο Βλαδίμηρος την ψάχνει, η Σπυριδούλα 
τον σκέφτεται, αλλά η ιστορία τους δείχνει να έχει τελειώσει πριν καν 
ξεκινήσει. η μοίρα όμως έχει άλλα σχέδια για αυτούς… 

μια τρυφερή ιστορία αγάπης για έναν σύγχρονο πρίγκιπα του παρα-
μυθιού, που ερωτεύεται μια φτωχή «Σταχτοπούτα». Ένα ροζ στόρι 
διανθισμένο με χιούμορ και πινελιές αισιοδοξίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ  
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