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Η ΣΑΡΑ ΠΙΝΜΠΟΡΟ είναι συγγραφέας 
και σεναριογράφος. Έχει εκδώσει 
πάνω από 20 μυθιστορήματα θρίλερ/
τρόμου για ενηλίκους και εφήβους, 
ενώ συνεργάζεται με το BBC και άλλες 
εταιρείες από τον χώρο της τηλεόρασης. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί 
επίσης το μυθιστόρημά της ΠΙΣΩ ΑΠΟ  
ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ, που έχει πουληθεί  
σε 28 χώρες και έχει αποσπάσει 
εξαιρετικές κριτικές.  

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.sarahpinborough.com
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Η Λίζα ζει μια πολύ ήσυχη καθημερινότητα, αφοσιωμένη στην 
ανατροφή της δεκαεξάχρονης κόρης της, Άβα. Επιφυλακτική 

απέναντι στους άντρες, δε μιλά ποτέ για τη ζωή της ή για τον 
απόντα πατέρα της Άβα. Η καλύτερη φίλη της, η Μέριλιν, παρόλο 
που έχει τα δικά της οικογενειακά προβλήματα, προσπαθεί να την 
πείσει να ανοιχτεί και να αρχίσει να φλερτάρει.

Η Άβα έχει κουραστεί από την υπερπροστατευτική μητέρα της. 
Θέλει να ζήσει σαν μια φυσιολογική έφηβη, να χαλαρώνει με τις 
κολλητές της, να πηγαίνει για κολύμπι, να έχει αγόρι. 

Η Λίζα, πάλι, νιώθει μια περίεργη ανησυχία τον τελευταίο καιρό, 
καθώς μικροπράγματα από το παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους 
στο παρόν. Γνωρίζει ότι ο μοναδικός τρόπος να προστατέψει τον 
εαυτό της και την κόρη της είναι να έρθει αντιμέτωπη με τους φό-
βους της. Θα χρειαστεί βοήθεια από το μοναδικό άτομο που μπορεί 
να εμπιστευτεί: τη Μέριλιν. Και για να τα καταφέρουν πρέπει να 
είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. 

Όμως, πριν από πολύ καιρό η Λίζα είχε δώσει έναν όρκο. Και 
δεν τον κράτησε. Αυτή η προδοσία δεν ξεχάστηκε ποτέ Ð ούτε 
συγχωρέθηκε. Και τώρα η Λίζα θα πρέπει να το πληρώσει. 

Η Σάρα Πίνμπορο επιστρέφει μ’ ένα κα-
θηλωτικό, ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ 
για το παρελθόν, που δε σβήνει ποτέ, όσο 
κι αν το θες...

ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ  
ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΠΙΝΜΠΟΡΟ

Από πού αντλείτε υλικό 
για τα θρίλερ που γράφετε; 

Κάποιες αληθινές ιστορίες θα μου δώσουν 
συχνά μια ιδέα αλλά η εξέλιξη είναι πολύ 

διαφορετική. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να 
αλλάζεις τα γεγονότα, κυρίως αν χρησιμοποιείς 

μια υπόθεση όπου οι εμπλεκόμενοι Ðγια 
παράδειγμα οι συγγενείς του θύματοςÐ ζουν 

ακόμη και είναι όλο πολύ πρόσφατο. Αλλά 
το καλό μυθιστόρημα έχει να κάνει με το 

αληθινό συναίσθημα και η έρευνα υπαρκτών 
υποθέσεων σου δίνει μια γερή συναισθηματική 
βάση για την ιστορία σου. Μπορεί να έχεις την 

πιο ανατρεπτική πλοκή του κόσμου αλλά, αν  
ο αναγνώστης δε νοιάζεται για τους 

χαρακτήρες, η πλοκή δεν αρκεί για να 
κρατήσει το ενδιαφέρον του. Μου αρέσει να 

γράφω για ανθρώπους που δύσκολα τους 
συμπαθείς. Γιατί ακόμα κι αν οι ήρωές σου 

είναι τρελοί ή εγωιστές, πρέπει πάντα να είναι 
γοητευτικοί. Συχνά οι αληθινές υποθέσεις 

θολώνουν όταν σκεφτείς τι θα γινόταν αν... Και 
τότε η ιστορία ακολουθεί τη δική της τροπή. 

Ποιο μυθιστόρημα θα θέλατε 
να είχατε γράψει και γιατί;

Δύσκολη ερώτηση! Ό,τι κι αν γράψω, θα αφήσω 
λίγο τον υπολογιστή μου και θα αναρωτηθώ: 

γιατί είπα αυτό και όχι εκείνο; Νομίζω το βιβλίο 
Η σιωπή των αμνών. Για να είμαι σωστή, τον 

Κόκκινο δράκο. Λατρεύω αυτές τις ιστορίες και 
πρέπει να είναι υπέροχο να έχεις δημιουργήσει 

τέτοιους εμβληματικούς κακούς.

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο www.lucyvhayauthor.com 
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Αφού σας χτυπήσει σαν κεραμίδα η πρώτη ανατροπή, θα είστε τυχεροί 
αν καταφέρετε να αφήσετε το βιβλίο για να πάτε για ύπνο. 

Independent UK

Συγγραφέας του μπεστ σέλερ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ
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Για τον Έρβιν· σε ευχαριστώ που πίστεψες!
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Μετά

ΕΚΕΙΝΟΣ

Καριόλα.
Γραπώνει την άκρη του χαρτιού τόσο σφιχτά, ώστε 

οι αράδες των προσεκτικά γραμμένων λέξεων σκεβρώ-
νουν, σχηματίζοντας ακανόνιστες γραμμές που καταπίνουν 
κάποιες προτάσεις και τονίζουν άλλες, σαν να τον χλευάζουν.

Δεν αντέχω άλλο.
Είσαι πάρα πολύ θυμωμένος.
Με φοβίζεις όταν με χτυπάς.
Δε σε αγαπώ πια.
Ο κόσμος ολόκληρος τρέμει και η ανάσα βγαίνει βαριά 

από μέσα του, καθώς στρέφει το βλέμμα του στο τέλος της 
σελίδας.

Μη με αναζητήσεις. Μην προσπαθήσεις να με βρεις. Μην 
προσπαθήσεις να μας βρεις.

Διαβάζει το γράμμα τρεις φορές ώσπου να καταφέρει να 
το συνειδητοποιήσει. Έχει φύγει. Κι οι δυο τους έχουν φύγει. 
Το ξέρει πως είναι αλήθεια –νιώθει το σπίτι άξαφνα άδειο–, 
όμως και πάλι τρέχει στα δωμάτια, ανοίγει άδειες ντουλά-
πες και συρτάρια. Δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος της· ούτε 
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διαβατήριο, ούτε άδεια οδήγησης, κανένα από εκείνα τα ση-
μαντικά πράγματα που οριοθετούν το πλαίσιο της ζωής της.

Μην προσπαθήσεις να μας βρεις.
Επιστρέφει στο τραπέζι της κουζίνας και τσαλακώνει το 

γράμμα, στραγγαλίζει τις λέξεις της μέσα στη σφιγμένη γρο-
θιά του. Έχει δίκιο. Είναι θυμωμένος. Κάτι περισσότερο από 
θυμωμένος. Είναι έξαλλος. Το είναι του έχει πυρακτώσει. 
Στρέφει το βλέμμα του έξω από το παράθυρο, με το τσακι-
σμένο γράμμα νοτισμένο μέσα στην ιδρωμένη παλάμη του. 
Βότκα. Χρειάζεται λίγη βότκα.

Όπως πίνει, ο σπόρος ενός σχεδίου ριζώνει στα σκοτεινά 
χώματα του νου του κι αρχίζει να βλασταίνει.

Δεν έχει κανένα δικαίωμα να του το κάνει αυτό. Όχι ύστε-
ρα από όσα πέρασαν μαζί.

Θα την τσακίσει γι’ αυτό που έκανε.
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Μέρος Πρώτο
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Τώρα

ΛΙΖΑ

Χρόνια πολλά, καρδούλα μου», εύχομαι όπως στέκομαι 
στο κατώφλι. Είναι μόλις έξι και μισή, κι εγώ ακόμη νυ-
σταγμένη, όμως η κουζίνα μου σφύζει από έφηβη ζωή. 

Είναι λες κι ένα κύμα θεριεύει μέσα μου. Δε με θυμάμαι πο-
τέ να έχω τόσο πολλή ενέργεια. Είναι ένα όμορφο συναίσθη-
μα. Γεμάτο ελπίδα κι αυτοπεποίθηση.

«Δεν ήταν ανάγκη να σηκωθείς, μαμά. Άλλωστε, σε λίγο 
φεύγουμε». Έρχεται χαμογελαστή να με φιλήσει στο μάγου-
λο, ένα σύννεφο από σαμπουάν με άρωμα μήλου και ροζ απο-
σμητικό, όμως δείχνει κουρασμένη. Ίσως να ασχολείται με 
υπερβολικά πολλά πράγματα. Οι απολυτήριες εξετάσεις της 
πλησιάζουν, και παράλληλα είχε πρωινές και βραδινές προ-
πονήσεις στο κολυμβητήριο αρκετές φορές μέσα στην εβδο-
μάδα, έκανε παρέα με αυτές τις κοπέλες, πήγαινε στο σχο-
λείο, τόσα πράγματα, που μετά βίας τη βλέπω πια. Πράγμα το 
οποίο, όπως φροντίζω να υπενθυμίζω στον εαυτό μου, είναι 
η φυσιολογική εξέλιξη. Μεγαλώνει. Δε με έχει ανάγκη όπως 
παλιά. Πρέπει να μάθω πώς να στέκομαι στην άκρη. Ωστόσο 
είναι δύσκολο. Τόσα χρόνια ήμασταν οι δυο μας απέναντι σε 
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ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα ο κόσμος σχεδόν ανοίγεται μπρο-
στά της κι εκείνη ετοιμάζεται να τον κατακτήσει.

«Δεν κλείνει κάθε μέρα τα δεκαέξι το κοριτσάκι μου», λέω 
καθώς γεμίζω τον βραστήρα και της κλείνω το μάτι. Εκεί-
νη γυρνά τα μάτια της προς τα πάνω καθώς στρέφεται στην 
Άντζελα και τη Λίζι, όμως ξέρω πως χαίρεται που εξακολου-
θώ να σηκώνομαι για να την ξεπροβοδίσω την ώρα που φεύ-
γει για το σχολείο. Είναι ολόκληρη κοπέλα και ταυτόχρονα 
το μωρό μου. «Άλλωστε», προσθέτω, «έχω να ετοιμάσω μια 
πολύ σημαντική παρουσίαση για τη δουλειά σήμερα, οπότε 
πρέπει να ξεκινήσω από νωρίς».

Ένα τηλέφωνο βουίζει. Και οι τρεις τους σκύβουν πάνω από 
τις οθόνες των κινητών τους κι εγώ στρέφομαι ξανά στον βρα-
στήρα. Ξέρω πως υπάρχει ένα αγόρι στη ζωή της Άβα. Κόρ-
τνι τον λένε. Δε μου έχει μιλήσει ακόμη γι’ αυτόν, όμως είδα 
ένα γραπτό μήνυμα που ήρθε όταν είχε αφήσει το κινητό της 
στην κουζίνα την περασμένη εβδομάδα, πράγμα σπάνιο από 
μόνο του. Παλιότερα έριχνα κάθε τόσο μια ματιά στο κινητό 
της, όποτε μπορούσα, όμως πλέον έχει βάλει κωδικό, κι όσο 
κι αν με πονάει που το παραδέχομαι, της αξίζει ο προσωπικός 
της χώρος. Πρέπει να μάθω να έχω εμπιστοσύνη στο φρόνι-
μο μυαλό της πανέξυπνης κόρης μου, που θα την προστατεύει 
από κινδύνους.

«Θέλεις τα δώρα σου τώρα ή απόψε, στην πιτσαρία;» ρω-
τάω.

Η Άβα κρατάει στα χέρια της μικρές χάρτινες σακούλες, 
με πολύχρωμα περιτυλίγματα να προεξέχουν από μέσα, όμως 
δε μοιράζεται μαζί μου τα δώρα που της έφεραν οι φίλες της. 
Αργότερα, ίσως το κάνει. Πριν από λίγα χρόνια θα είχε έρ-
θει τρέχοντας να μου δείξει. Όχι πια. Ο καιρός κυλάει νερά-
κι. Χωρίς να το καταλάβω, κοντεύω τα σαράντα και η Άβα 
είναι δεκαέξι. Σύντομα θα ανοίξει τα φτερά της και θα φύ-
γει από τη φωλιά μου.



Ο ΟΡΚΟΣ 15

© Sarah Pinborough Ltd., 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018

«Περιμένει η Τζόντι έξω», ανακοινώνει η Άντζελα σηκώ-
νοντας τα μάτια από το κινητό της. «Πρέπει να πηγαίνουμε».

«Απόψε, δεν πειράζει», λέει η Άβα. «Δεν έχω χρόνο τώ-
ρα». Μου χαμογελάει και σκέφτομαι πως μια μέρα θα είναι 
μια πολύ όμορφη γυναίκα. Για μια στιγμή αισθάνομαι ένα 
σφίξιμο στο στήθος, σαν να χάνω κάτι μέσα από τα χέρια 
μου, οπότε εστιάζω την προσοχή μου στο ανακάτεμα του τσα-
γιού κι ύστερα ρίχνω μια ματιά στις εκτυπώσεις για την πα-
ρουσίαση που βρίσκονται ακόμη πάνω στο τραπέζι της κου-
ζίνας, όση ώρα τα κορίτσια μαζεύουν τα πανωφόρια τους, τα 
πράγματα του κολυμβητηρίου, τις τσάντες για το σχολείο και 
το κολέγιό τους.

«Τα λέμε απόψε, μαμά», με αποχαιρετά η Άβα, γυρνώντας 
στο πλάι καθώς απομακρύνονται προς τον διάδρομο, και λί-
γο μετά νιώθω μια ριπή νοτισμένου αέρα όπως ξεχύνονται 
έξω. Αυθόρμητα πιάνω το πορτοφόλι μου, βγάζω είκοσι λί-
ρες και τρέχω πίσω της, αφήνοντας την εξώπορτα μισάνοιχτη.

«Άβα, στάσου!» Φοράω μονάχα το λεπτό νυχτικό μου, 
όμως την ακολουθώ στο μονοπάτι, ανεμίζοντας το χαρτονό-
μισμα. «Για σένα και τα κορίτσια. Να φάτε ένα ωραίο πρωι-
νό πριν από το σχολείο».

«Ευχαριστώ!» Την απάντηση της Άβα σύντομα επαναλαμ-
βάνουν και οι υπόλοιπες, όπως μπαίνουν στο αυτοκίνητο της 
Τζόντι, της μικροκαμωμένης ξανθιάς κοπέλας που κάθεται 
στο τιμόνι, κι απομένω να στέκομαι στο ανοιχτό πορτάκι της 
αυλής μας. Δεν έχουν προλάβει καλά καλά να μπουν όλες μέ-
σα και η Τζόντι ξεκινάει, κι εγώ μορφάζω ανεπαίσθητα κα-
θώς τις αποχαιρετώ. Οδηγεί αρκετά γρήγορα, προφανώς δεν 
πρόλαβε να κοιτάξει από τους καθρέφτες της. Έβαλε η Άβα 
τη ζώνη της; Συνέχεια ανησυχείς. Έτσι είμαι εγώ. Τα κορί-
τσια δε συνειδητοποιούν πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Πόσο 
πολύτιμες είναι οι ίδιες. Πώς θα μπορούσαν, άλλωστε; Είναι 
τόσο νέες, κι οι ζωές τους τόσο ανέφελες.
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Είναι κατακαλόκαιρο, κι όμως ο ουρανός είναι μολυβέ-
νιος, απειλεί να βρέξει ξανά, όπως απλώνει μια ψύχρα στην 
ατμόσφαιρα. Ακολουθώ με το βλέμμα μου το αυτοκίνητο της 
Τζόντι ώσπου χάνεται στη γωνία κι ετοιμάζομαι να γυρίσω 
πίσω, στη ζεστασιά του σπιτιού, όταν βλέπω ένα αυτοκίνητο 
σταματημένο στη στροφή του ήσυχου δρόμου μας, πίσω μου. 
Η επιδερμίδα μου ανατριχιάζει. Δεν το αναγνωρίζω. Σκούρο 
μπλε. Δεν το έχω ξαναδεί. Ξέρω όλα τα αυτοκίνητα στη γει-
τονιά μας. Μου έχει γίνει συνήθεια να παρατηρώ αυτού του 
είδους τις λεπτομέρειες. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι 
καινούργιο στα μέρη μας.

Η καρδιά μου φτερουγίζει μέσα στο στήθος μου, σαν που-
λί παγιδευμένο πίσω από ένα τζάμι. Δεν κουνιέμαι ούτε πό-
ντο· δεν αισθάνομαι πως πρέπει να τραπώ σε φυγή, όμως ένας 
παγερός φόβος με διαπερνά. Η μηχανή του αυτοκινήτου εί-
ναι σβηστή και κάποιος κάθεται πίσω από το τιμόνι. Μεγα-
λόσωμος. Η απόσταση είναι πολύ μεγάλη για να διακρίνω το 
πρόσωπό του. Άραγε εμένα κοιτάζει; Ένας ήχος, σαν μύγες 
που βουίζουν, απλώνεται στο κεφάλι μου, κι εγώ προσπαθώ 
να ηρεμήσω την αναπνοή μου. Καθώς ο πανικός απειλεί να 
με σαρώσει, ένας άντρας, που ακόμη προσπαθεί να φορέσει 
το σακάκι του και παράλληλα να χαιρετήσει τον οδηγό, κα-
τηφορίζει το μονοπάτι της αυλής του σπιτιού του. Το αυτοκί-
νητο βάζει μπροστά. Μόνο όταν αρχίζει να κινείται βλέπω τη 
μικρή ρίγα που απλώνεται κατά μήκος της πλευράς του. Ταξί.

Είναι τέτοια η ανακούφιση που με κατακλύζει, ώστε σχε-
δόν γελάω. Σχεδόν.

Είσαι ασφαλής, λέω στον εαυτό μου, καθώς το ταξί περ-
νάει από μπροστά και κανείς δε γυρίζει να κοιτάξει προς το 
μέρος μου. Είσαι ασφαλής, όπως ασφαλής είναι και η Άβα. 
Πρέπει να χαλαρώσεις.

Φυσικά, στα λόγια όλα είναι εύκολα. Αυτό είναι κάτι που 
έμαθα στην πορεία της ζωής. Ο φόβος ουσιαστικά δε με αφή-
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νει ποτέ τελείως ήσυχη. Υπάρχουν διαστήματα κατά τα οποία 
σχεδόν καταφέρνω να ξεχάσω το παρελθόν, όμως ύστερα μια 
τυχαία στιγμή σαν κι αυτή προκαλεί το ξέσπασμα του πανι-
κού, και συνειδητοποιώ ότι αυτός ο πανικός δεν πρόκειται να 
σβήσει ποτέ, είναι σαν ένα στρώμα πίσσας που έχει καταθί-
σει στο στομάχι μου. Επιπλέον, τον τελευταίο καιρό είχα μια 
αίσθηση, μια περίεργη ανησυχία, σαν να μην πάει καλά κάτι 
που θα έπρεπε να μπορώ να προσδιορίσω, όμως δεν τα κατα-
φέρνω. Ίσως να φταίω εγώ. Η ηλικία μου. Οι ορμόνες. Το ότι 
μεγαλώνει η Άβα. Ίσως να μην είναι τίποτε. Όμως και πάλι…

«Μια δεκάρα για τις σκέψεις σου;»
Αιφνιδιάζομαι, μορφάζω κι ύστερα γελάω, έτσι όπως γε-

λάνε οι άνθρωποι όταν έχουν τρομάξει, κι ας μην τους ήταν 
καθόλου ευχάριστο. Με την παλάμη στο στήθος μου γυρίζω 
και βλέπω την κυρία Γκόλντμαν να στέκει στο κατώφλι του 
σπιτιού της.

«Είσαι εντάξει;» ρωτάει. «Δεν ήθελα να σε τρομάξω».
«Ναι, συγγνώμη», λέω. «Ήμουν αφηρημένη, έχω πολλά να 

κάνω σήμερα. Ξέρετε πώς είναι». Ανηφορίζω προς την εξώ-
πορτα του δικού μου σπιτιού. Δεν είμαι σίγουρη πως η κυρία 
Γκόλντμαν ξέρει πώς είναι. Προσεκτικά, σκύβει και μαζεύει 
το ένα και μοναδικό μπουκάλι γάλα από το σκαλοπάτι, και 
τη βλέπω να μορφάζει. Άραγε τι να περιλαμβάνει η ημέρα 
της; Πρωινάδικα; Σίριαλ; Οι γιοι της, στο μεταξύ, έχουν και-
ρό να την επισκεφθούν.

«Νομίζω πως θα έχουμε καταιγίδα αργότερα. Θέλετε μή-
πως να σας φέρω κάτι από την αγορά; Πρέπει να κατεβώ για 
να πάρω λίγο ψωμί και κάτι μικροπράγματα. Βέβαια, θα αρ-
γήσω να γυρίσω, γιατί μετά τη δουλειά θα πάω την Άβα για 
πίτσα. Είναι τα γενέθλιά της». Δε χρειάζομαι πραγματικά 
να πάρω ψωμί, όμως δε μου αρέσει κι η σκέψη να πρέπει να 
βγει η κυρία Γκόλντμαν στη βροχή. Οι γοφοί της την ταλαι-
πωρούν και οι δρόμοι θα γλιστράνε.
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«Ναι, αν δε σου είναι κόπος», απαντά, και μπορώ να δια-
κρίνω την ανακούφιση στη φωνή της. «Είσαι πολύ καλή».

«Κανένας κόπος». Χαμογελώ κι αισθάνομαι μια φοβε-
ρή στενοχώρια την οποία δεν μπορώ να κατανοήσω πλήρως. 
Ένα είδος συμπόνιας για την ανημποριά ενός άλλου ανθρώ-
που. Για όλα αυτά που κρατάνε οι άνθρωποι μέσα τους. Κάτι 
τέτοιο, τέλος πάντων. Την ακούω καθώς μου απαριθμεί κά-
ποια λιγοστά πράγματα. Όλα σε ποσότητες που ίσα ίσα φτά-
νουν για έναν άνθρωπο. Σκέφτομαι να της πάρω κι ένα κέικ. 
Ένα δωράκι. Κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα 
έπρεπε να προσπαθήσω να περάσω, να πιούμε ένα τσάι. Οι 
μέρες της πρέπει να είναι ατελείωτες, κι είναι τόσο εύκο-
λο να περνούν απαρατήρητοι οι άνθρωποι που είναι μόνοι 
τους σε αυτό τον κόσμο. Κάτι ξέρω κι εγώ. Ήμουν μόνη μου 
για πολύ καιρό. Κατά κάποιον τρόπο, εξακολουθώ να είμαι. 
Πλέον, προσπαθώ να είμαι καλή με όσους είναι μόνοι τους. 
Έχω μάθει πως αυτή η καλοσύνη είναι σημαντική. Τι άλλο 
υπάρχει, άλλωστε;

Από τότε που η PKR άνοιξε και δεύτερο υποκατάστημα μετα-
φερθήκαμε σε ένα μικρότερο αλλά πιο κομψό γραφείο, και 
παρότι έχω ακόμη ώρα μέχρι το προγραμματισμένο ραντεβού 
με τον Σάιμον Μάνινγκ, όταν φτάνω στο γραφείο αισθάνομαι 
κάπως νευρική, τα χέρια μου τρέμουν ελαφρώς. Προσπαθώ 
να πείσω τον εαυτό μου ότι φταίει η παρουσίαση, όμως ξέ-
ρω πως λέω βλακείες. Έχει να κάνει και με τον Σάιμον Μά-
νινγκ. Ο Σάιμον έχει περάσει σε ένα αλλόκοτο επίπεδο, κά-
που ανάμεσα σε πιθανός νέος πελάτης της εταιρείας και κά-
τι άλλο. Υπάρχει ένα φλερτ. Μια έλξη. Ο τρόπος που με κοι-
τάζει έχει αλλάξει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Νιώθω 
ένα σιγανό βουητό μέσα στο κεφάλι μου.

«Αυτό είναι για σένα».
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Σηκώνω το κεφάλι από τις σελίδες της παρουσίασης και 
βλέπω τη Μέριλιν να κρατά ένα πακέτο με τρία σοκολατάκια 
Ferrero Rocher. «Για καλή τύχη. Κι αυτό», φέρνει μπροστά 
το άλλο χέρι, που το κρατούσε πίσω από την πλάτη της, φα-
νερώνοντας ένα μπουκαλάκι prosecco όσο ένα ποτήρι, «για 
όταν κλείσεις τη συμφωνία».

Της χαμογελώ πλατιά, ενώ με κατακλύζει ένα αίσθημα 
ζεστασιάς. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει και η Μέριλιν. «Αν 
κλείσω τη συμφωνία. Ξέρω πως έχει απευθυνθεί και σε άλ-
λες εταιρείες».

«Ω, μην ανησυχείς, στο συρτάρι έχω και βότκα, αν τα κά-
νεις μαντάρα».

«Με υποχρέωσες».
«Γι’ αυτό δεν είναι οι κολλητές;»
Το σπουδαίο με αυτό τον καινούργιο ανοιχτό χώρο είναι 

πως το γραφείο μου βρίσκεται αντικριστά με το γραφείο της 
Μέριλιν, σχηματίζοντας ένα νησάκι για τις δυο μας. Η Μέ-
ριλιν σχεδίασε τη διάταξη και λειτουργεί καλά. Το μάτι της 
κόβει. Ίσως οφείλεται στο ότι είναι παντρεμένη με εργολά-
βο τόσα χρόνια.

«Τον Τόμπι κοίτα», λέει γνέφοντας προς το βάθος. «Κά-
νει σαν γουρούνι που βρήκε λάσπες να πλατσουρίσει, με τις 
καινούργιες».

Έχει δίκιο. Γέρνουμε πάνω στο γραφείο της και τον παρα-
κολουθούμε που κορδώνεται. Οι καινούργιες δείχνουν όλες 
εικοσιπεντάρες και κάτω, οπότε ο Τόμπι, στα τριάντα του, 
μάλλον τους φαντάζει σαν ένας εκλεπτυσμένος μεγαλύτερος 
άντρας. Το βέβαιο είναι πως υποδύεται τον ρόλο καλά. Νευ-
ρικά χαχανητά απλώνονται στον χώρο καθώς ο Τόμπι προ-
φανώς λέει κάτι φοβερά διασκεδαστικό εξηγώντας τους πώς 
λειτουργεί το φωτοτυπικό.

«Με τον καιρό θα μάθουν», λέω. Όπως και να ’χει, για ένα 
διάστημα έχουμε εξασφαλισμένη διασκέδαση. Νιώθω όμορ-
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φα που είμαι στη δουλειά, κάτω από τις δυνατές λάμπες φθο-
ρισμού, στην ομοιομορφία που προσφέρουν τα γραφεία και οι 
κόκκινες καρέκλες, τα φροντισμένα ντυσίματα. Βοηθά ώστε 
η παροδική μου ανησυχία από το πρωί να σκορπίσει, σαν τα 
υπολείμματα ενός στενόχωρου ονείρου.

Στις εννέα, η Πένι, η ένδοξη αρχηγός μας, που τα αρχι-
κά του ονόματός της είναι τα δύο πρώτα γράμματα της PK 
Recruitment, μας καλεί να συγκεντρωθούμε. Σχηματίζουμε 
ένα ημικύκλιο γύρω από την πόρτα του γραφείου της, οπότε 
η Μέριλιν κι εγώ στεκόμαστε κάπως παραπίσω, σαν βοσκοί 
που ελέγχουν τα πρόβατα, ή νταντάδες. Συμπαθώ την Πένι. 
Είναι δυναμική και αποτελεσματική, και δεν αισθάνεται την 
ανάγκη να γίνεται υπερβολικά φιλική με τους υπαλλήλους 
της. Εργάζομαι στην εταιρεία πάνω από δέκα χρόνια και δε 
νομίζω να έχουμε βρεθεί εκτός δουλειάς οι δυο μας μόνο. Η 
Μέριλιν το βρίσκει παράξενο αυτό, όχι όμως κι εγώ. Παρό-
τι η Πένι είναι σχεδόν συνομήλική μου, δεν παύει να είναι η 
εργοδότριά μου. Δε θέλω να προσπαθήσει να γίνει φίλη μου. 
Κάτι τέτοιο θα μου προκαλούσε αμηχανία.

«Χαίρομαι πολύ που μου δίνεται επιτέλους η ευκαιρία να 
καλωσορίσω τα νέα μέλη της ομάδας μας», λέει. «Είναι θαυ-
μάσιο που έχουμε κοντά μας την Έμιλι, την Τζούλια και τη 
Στέισι, κι ελπίζω πως θα σας δίνει χαρά να δουλεύετε εδώ».

Οι τρεις νεαρές, μαυρισμένες και άψογα μακιγιαρισμένες, 
της χαμογελούν πλατιά κι ύστερα ανταλλάσσουν ευχαριστη-
μένες ματιές μεταξύ τους. Ελπίζω οι μεταξύ τους σχέσεις να 
παραμείνουν εξίσου φιλικές με σήμερα. Γνώρισα τη Μέριλιν 
την πρώτη μου ημέρα στη δουλειά και δεν μπορώ να φαντα-
στώ τη ζωή μου χωρίς εκείνη. Συνάδελφος και κολλητή, δύο 
σε ένα. Καταφέρνει να πνίγει τη μοναξιά μου.

«Επίσης, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόμπι, στη 
Μέριλιν και τη Λίζα, που στήριξαν το γραφείο μας τόσο επι-
τυχημένα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Η Μέριλιν και η 
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Λίζα είναι οι παλαιότερες συνεργάτιδές μας. Εάν αντιμετω-
πίσετε το οποιοδήποτε ζήτημα, μη διστάσετε να ζητήσετε τη 
συμβουλή τους – πιθανότατα γνωρίζουν περισσότερα πράγ-
ματα για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας μας από 
ό,τι εγώ».

Η Μέριλιν χαμογελά καθώς βλέμματα γεμάτα περιέργεια 
στρέφονται προς το μέρος μας, ενώ εγώ κοιτάζω τα πόδια 
μου κι εύχομαι να σταματούσαν να μας κοιτάζουν. Μακά-
ρι να διέθετα την άνεση και τη σιγουριά της Μέριλιν. Δεν τη 
φοβίζει τίποτα.

«Λοιπόν, αργότερα θα έχουμε κεκάκια στην κουζίνα, και 
μετά τη δουλειά θα μαζευτούμε στην παμπ στη γωνία για ένα 
ποτάκι, για όσους θα ήθελαν να έρθουν… και ελπίζω να σας 
δω όλους εκεί».

Κλείνεται και πάλι στο γραφείο της, οπότε η μικρή μας 
ομάδα σκορπίζει. Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι. Έχω ακόμα 
λίγη ώρα ώσπου να έρθει ο Σάιμον εδώ, και η σημασία αυ-
τής της συνάντησης αναδύεται ξεκάθαρα, έτσι που κάθε σκέ-
ψη ενός φαιδρού φλερτ εξαφανίζεται. Το στομάχι μου σφίγ-
γεται και παίρνω μερικές βαθιές ανάσες. Μπορώ να τα κα-
ταφέρω, λέω στον εαυτό μου, αν και δεν το πιστεύω απόλυ-
τα. Πρέπει να τα καταφέρω. Η προμήθεια και μόνο αξίζει 
το άγχος, κι επιπλέον αν κλείσω τη δουλειά αυτή, στο τέλος 
του χρόνου θα έχω και μεγαλύτερο μπόνους. Ίσως να πάρω 
και αύξηση. Πρέπει να βάλω χρήματα στην άκρη, αν αποφα-
σίσει η Άβα να πάει στο πανεπιστήμιο. Δε θέλω να ξεκινή-
σει την ενήλικη ζωή της χρεωμένη και είμαι αποφασισμένη 
να τη βοηθήσω. Θα την προστατεύσω από τον έξω κόσμο με 
όποιον τρόπο μπορώ.

Πρέπει να το κάνω. Ξέρω πόσο απαίσια μπορεί να είναι 
τα πράγματα εκεί έξω.
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Η Λίζα ζει μια πολύ ήσυχη καθημερινότητα, αφοσιωμένη στην 
ανατροφή της δεκαεξάχρονης κόρης της, Άβα. Επιφυλακτική 

απέναντι στους άντρες, δε μιλά ποτέ για τη ζωή της ή για τον 
απόντα πατέρα της Άβα. Η καλύτερη φίλη της, η Μέριλιν, παρόλο 
που έχει τα δικά της οικογενειακά προβλήματα, προσπαθεί να την 
πείσει να ανοιχτεί και να αρχίσει να φλερτάρει.

Η Άβα έχει κουραστεί από την υπερπροστατευτική μητέρα της. 
Θέλει να ζήσει σαν μια φυσιολογική έφηβη, να χαλαρώνει με τις 
κολλητές της, να πηγαίνει για κολύμπι, να έχει αγόρι. 

Η Λίζα, πάλι, νιώθει μια περίεργη ανησυχία τον τελευταίο καιρό, 
καθώς μικροπράγματα από το παρελθόν κάνουν την εμφάνισή τους 
στο παρόν. Γνωρίζει ότι ο μοναδικός τρόπος να προστατέψει τον 
εαυτό της και την κόρη της είναι να έρθει αντιμέτωπη με τους φό-
βους της. Θα χρειαστεί βοήθεια από το μοναδικό άτομο που μπορεί 
να εμπιστευτεί: τη Μέριλιν. Και για να τα καταφέρουν πρέπει να 
είναι ειλικρινείς μεταξύ τους. 

Όμως, πριν από πολύ καιρό η Λίζα είχε δώσει έναν όρκο. Και 
δεν τον κράτησε. Αυτή η προδοσία δεν ξεχάστηκε ποτέ Ð ούτε 
συγχωρέθηκε. Και τώρα η Λίζα θα πρέπει να το πληρώσει. 

Η Σάρα Πίνμπορο επιστρέφει μ’ ένα κα-
θηλωτικό, ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ 
για το παρελθόν, που δε σβήνει ποτέ, όσο 
κι αν το θες...

ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ  
ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΠΙΝΜΠΟΡΟ

Από πού αντλείτε υλικό 
για τα θρίλερ που γράφετε; 

Κάποιες αληθινές ιστορίες θα μου δώσουν 
συχνά μια ιδέα αλλά η εξέλιξη είναι πολύ 

διαφορετική. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να 
αλλάζεις τα γεγονότα, κυρίως αν χρησιμοποιείς 

μια υπόθεση όπου οι εμπλεκόμενοι Ðγια 
παράδειγμα οι συγγενείς του θύματοςÐ ζουν 

ακόμη και είναι όλο πολύ πρόσφατο. Αλλά 
το καλό μυθιστόρημα έχει να κάνει με το 

αληθινό συναίσθημα και η έρευνα υπαρκτών 
υποθέσεων σου δίνει μια γερή συναισθηματική 
βάση για την ιστορία σου. Μπορεί να έχεις την 

πιο ανατρεπτική πλοκή του κόσμου αλλά, αν  
ο αναγνώστης δε νοιάζεται για τους 

χαρακτήρες, η πλοκή δεν αρκεί για να 
κρατήσει το ενδιαφέρον του. Μου αρέσει να 

γράφω για ανθρώπους που δύσκολα τους 
συμπαθείς. Γιατί ακόμα κι αν οι ήρωές σου 

είναι τρελοί ή εγωιστές, πρέπει πάντα να είναι 
γοητευτικοί. Συχνά οι αληθινές υποθέσεις 

θολώνουν όταν σκεφτείς τι θα γινόταν αν... Και 
τότε η ιστορία ακολουθεί τη δική της τροπή. 

Ποιο μυθιστόρημα θα θέλατε 
να είχατε γράψει και γιατί;

Δύσκολη ερώτηση! Ό,τι κι αν γράψω, θα αφήσω 
λίγο τον υπολογιστή μου και θα αναρωτηθώ: 

γιατί είπα αυτό και όχι εκείνο; Νομίζω το βιβλίο 
Η σιωπή των αμνών. Για να είμαι σωστή, τον 

Κόκκινο δράκο. Λατρεύω αυτές τις ιστορίες και 
πρέπει να είναι υπέροχο να έχεις δημιουργήσει 

τέτοιους εμβληματικούς κακούς.

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο www.lucyvhayauthor.com 

ΣΑΡΑ ΠΙΝΜ
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Αφού σας χτυπήσει σαν κεραμίδα η πρώτη ανατροπή, θα είστε τυχεροί 
αν καταφέρετε να αφήσετε το βιβλίο για να πάτε για ύπνο. 
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