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Η ΛΙΣΑ ΡΕΝΕ ΤΖΟΟΥΝΣ 
ξεκίνησε τη συγγραφική της 

καριέρα το 2007 και από τότε 
έχει εκδώσει περισσότερα  

από τριάντα βιβλία,  
που βρέθηκαν κατά καιρούς  
στις λίστες των μπεστ σέλερ  

των New York Times.  
Από τις Εκδόσεις Τουλίπα 

κυκλοφορούν, επίσης,  
τα μυθιστορήματά της  
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ και 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ, τα δύο 
πρώτα βιβλία της σειράς 

Inside Out, που κυκλοφορεί σε 
περισσότερες από δέκα χώρες.

Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε  

να επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα  

της συγγραφέως:  
www.lisareneejones.com

* Από το πιο ωραία, εθιστικά 
και καλογραμμένα βιβλία που έχω 

διαβάσει. Το τελείωσα μέσα 
σε δύο μέρες. Περιμένω 

πώς και πώς τη συνέχεια!
Αυγή, αναγνώστρια στο 
Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

* Η συνέχεια ήταν ακριβώς 
όπως έπρεπε...

Βασιλική, αναγνώστρια 
στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

* Αυτή η σειρά γίνεται όλο και 
καλύτερη! Το ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ 

απαντά σε τόσα ερωτήματα που 
γεννήθηκαν στο ΑΝ ΗΜΟΥΝ 

ΕΣΥ, κι όμως εξακολουθούν να 
υπάρχουν αβεβαιότητες και 

άγνωστες πλευρές που ζητούν 
απάντηση, κάνοντας τη σειρά 

ακόμη πιο ενδιαφέρουσα! 
Δε βλέπω την ώρα 
για το τρίτο βιβλίο. 

Αμέλια, αναγνώστρια στο 
Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

Μη χάσετε και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς!

Ανακαλύψατε τα μυστικά της Ρεμπέκα. 
Ανακαλύψατε τα μυστικά της Σάρα. Και τώρα 

ήρθε η ώρα η Σάρα να ανακαλύψει τα πιο βαθιά 
και σκοτεινά μυστικά «του»…  Άραγε, όμως, αυτά 
τα μυστικά θα τους ενώσουν ή θα τους διαλύσουν; 

 
Είναι πλέον τα πάντα για εκείνη· η ζωή της, η καρδιά της, 
η ίδια της η ψυχή. Κρύβει, όμως, μέσα του βαθιές πληγές 
και σκοτάδι, και τα μυστικά του είναι πολλά. Η Σάρα θα 
ρισκάρει τα πάντα για εκείνον. Εκείνος, από την πλευρά 
του, θα τολμήσει να εκφράσει τις πιο ενδόμυχες ανάγκες 
του και τις πιο ερωτικές του επιθυμίες. Και μέσα στη δίνη 
του πάθους, θα αποκαλύψει όλα όσα τον βασανίζουν, όλα 
εκείνα από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Για να καταφέ-
ρει να είναι μαζί του, πρέπει να αποδεχτεί κάθε σκοτεινή 
πτυχή του και να γίνει το καταφύγιό του μετά την καταιγί-
δα που θα σημάνει και την τελική του λύτρωση. 
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Τα μυστικά της.

Τα μυστικά του.

Μια σχέση που 
θα τους βυθίσει στο 
σκοτάδι ή θα τους 

λυτρώσει για πάντα.
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Στον Ντιέγκο
Κατάλαβα ότι ήταν αγάπη από τη στιγμή  

που συναντηθήκαμε στο βιβλιοπωλείο.
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Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Είναι μεσάνυχτα και κάθομαι στο μπαλκόνι ενός ξε-
νοδοχείου στο Μάουι. Ο ήχος των κυμάτων που σκά-
νε στην ακτή δρα σαν ναρκωτικό και καταλαγιάζει 
την αναστάτωση που νιώθω μέσα μου. Δυσκολεύο-
μαι να πιστέψω ότι είμαι πλέον μια κοσμογυρισμέ-
νη εκτιμήτρια τέχνης και όχι μπαργούμαν που πα-
λεύει για το μεροκάματο. Εγώ. Η Ρεμπέκα Μέισον. 
Κοσμογυρισμένη. Δυσκολεύομαι να πιστέψω τα πε-
ρισσότερα από όσα μου έχουν συμβεί τον τελευταίο 
χρόνο. 

Ο καινούργιος μου αγαπημένος βρίσκεται μόλις λί-
γα μέτρα μακριά μου, γυμνός και πανέμορφος ανά-
μεσα στα σεντόνια στο κρεβάτι του ξενοδοχείου, χορ-
τασμένος μετά από μια νύχτα εδεσμάτων, ποτών και 
παθιασμένου σεξ. Σεξ. Έτσι πρέπει να το αποκαλώ. 
Δεν μπορώ να το αποκαλέσω έρωτα, παρόλο που εκεί-
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νος το κάνει. Μακάρι να μπορούσα. Ω, πόσο εύχομαι 
να μπορούσα.

Γιατί δε βρίσκομαι στο κρεβάτι, κολλημένη πάνω 
σε αυτό το μυώδες κορμί, να ανασαίνω την αρρενω-
πότητά του; Εκεί θα έπρεπε να βρίσκομαι, αλλά δεν 
είμαι, εξαιτίας του κινητού που αυτή τη στιγμή κρα-
τώ. «Αυτός» μού έστειλε μήνυμα να τον πάρω. Αυτός, 
που απλώς δεν μπορώ να ξεχάσω, που δεν παύω να 
λαχταρώ: το άγγιγμά του, το φιλί του, το αμαρτωλό 
μαστίγιο πάνω στο δέρμα μου, που μου προκαλεί ταυ-
τόχρονα ηδονή και πόνο. 

Καταπολεμώ την επιθυμία μου να τον πάρω τηλέ-
φωνο, λέω στον εαυτό μου να μην το κάνει. Ο καινούρ-
γιος μου αγαπημένος αξίζει καλύτερη μεταχείριση – 
όπως άξιζα κι εγώ καλύτερη από αυτή που μου πρό-
σφερε ο Αφέντης μου. Μακάρι μόνο να μην έδειχνε 
τόσο απελπισμένος να μου μιλήσει… πράγμα εντελώς 
παράλογο. Ο άντρας που ήξερα δεν ήταν ποτέ απελ-
πισμένος.

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν ένα υπέροχο ταξίδι 
πάθους και εξερεύνησης, τόσο στην κρεβατοκάμαρα 
όσο και στον κόσμο. Θα έπρεπε να διασκεδάζω με 
όλα αυτά και με τον άντρα που τα έκανε πραγματι-
κότητα. Είναι όμορφος και πετυχημένος και σέξι, με 
όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, αν και 
δεν είναι τα χρήματα αυτά που με ελκύουν. Είναι το 
πάθος με το οποίο κερδίζει αυτά τα χρήματα, ο τρό-
πος που ζει τη ζωή του, ο τρόπος που μου κάνει έρω-
τα. Έχει απίστευτη αυτοπεποίθηση, ζητά συγγνώμη 
για το τίποτα και σέβεται αυτό που είμαι, ωστόσο… 
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δεν είναι αυτός που κάποτε αποκαλούσα «Αφέντη», 
ούτε και θα τον σκεφτόμουν ποτέ ως τέτοιο. Δεν κα-
ταλαβαίνω γιατί δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του. Δεν 
καταλαβαίνω γιατί, ακόμα κι αν το ζητούσε (που δε 
θα το έκανε), δε θα γινόμουν ποτέ υποτακτική του.

Αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, νο-
μίζω πως ο λόγος που δεν μπορώ να νιώσω αυτή την 
καινούργια υποσχόμενη αγάπη είναι απλός. «Εκείνος» 
εξακολουθεί να είναι ο Αφέντης στην καρδιά και την 
ψυχή μου, ακόμα και στο μυαλό μου.

Όμως δε με αγαπά. Δεν πιστεύει καν στην αγάπη. 
Μου το έχει πει τόσες φορές, που δεν μπορώ να το 
αγνοήσω. 

Του είπα αντίο, του είπα ότι δε θα του τηλεφωνή-
σω ξανά. Ξέρω ότι, αν το κάνω, θα είναι η καταστρο-
φή μου και για ακόμα μία φορά θα παγιδευτώ στη σα-
γήνη του. Για μία ακόμα φορά θα… χαθώ.
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1

Όχι άλλες συζητήσεις. Δεν υπάρχει ανάμεσα. Όλα ή τίπο-
τα, Σάρα. Αυτό σου προσφέρω, και πρέπει να αποφασίσεις 
αν πραγματικά το θες. Στην American Airlines υπάρχει κρά-
τηση στο όνομά σου. Εγώ θα είμαι στο αεροπλάνο. Ελπίζω 
να δω κι εσένα εκεί.

Ο Κρις μου έδωσε το συγκεκριμένο τελεσίγραφο και προ-
θεσμία και με άφησε σύξυλη στο κρεβάτι της αγνοούμενης 
κολλητής μου να κοιτάζω την πόρτα όπου στεκόταν πριν από 
λίγα λεπτά. Μέσα μου νιώθω μια έκρηξη συναισθημάτων και 
τα σωθικά μου γίνονται κόμπος. Με έψαξε, με βρήκε εδώ. 
Μετά τον έντονο καβγά μας χτες βράδυ, εξακολουθεί να θέ-
λει να πάω στο Παρίσι μαζί του. Θέλει να ξαναβρεί «εμάς». 
Αλλά πώς περιμένει να τα μαζέψω και να φύγω έτσι ξαφνι-
κά; Δεν μπορώ να φύγω έτσι απλά – όμως… εκείνος φεύγει. 
Και μόνο στην ιδέα ότι θα τον χάσω, μου κόβεται η ανάσα, 
και βαθιά μέσα μου ξέρω ότι, αν τον αφήσω να φύγει, σίγου-
ρα θα τον χάσω. Πρέπει να μιλήσουμε. Πριν φύγουμε για το 
Παρίσι, πρέπει να συζητήσουμε για ό,τι έγινε χτες. 
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Με μια απότομη κίνηση πιάνω το κινητό μου και πατάω 
την ταχεία κλήση για το νούμερο του Κρις. Η καρδιά μου 
βροντοχτυπά στο στήθος μου καθώς περιμένω ν’ απαντήσει.

Ντριν. Ντριν. Ντριν. Ντριν.
Και τότε η γραμμή πλημμυρίζει με την ερωτική, βαθιά 

και βραχνή φωνή του. Είναι ο τηλεφωνητής. Περνώ τα δά-
χτυλά μου ανάμεσα από τα μαλλιά μου και η απελπισία πο-
τίζει κάθε μου κύτταρο. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν μπορεί να συμ-
βαίνει αυτό. Πάει πολύ μετά την περιπέτειά μου, όταν η 
Άβα χτες παραλίγο να με σκοτώσει. Πώς γίνεται να μη βλέ-
πει ο Κρις ότι όλα αυτά είναι υπερβολικά για μένα; Έτσι 
μου έρχεται να ουρλιάξω στο τηλέφωνο.

Καλώ ξανά, ακούω τον αβάσταχτο ήχο της κλήσης και 
βγαίνει πάλι ο τηλεφωνητής. Γαμώτο! Θα πρέπει να τον 
προλάβω σπίτι πριν φύγει για το αεροδρόμιο. 

Πετάγομαι όρθια και τρέχω στην πόρτα, το χέρι μου τρέ-
μει καθώς κλειδώνω. Εύχομαι η Έλα να επιστρέψει σώα 
και αβλαβής από το ταξίδι της στην Ευρώπη. Τρέμω μόλις 
πατώ το πόδι μου στον σκοτεινό διάδρομο έξω από το δια-
μέρισμά της κι εύχομαι να βρισκόμουν στην αγκαλιά του 
Κρις. Εύχομαι να μπορούσα να ξεχάσω ότι η Άβα σκότω-
σε τη Ρεμπέκα και μετά προσπάθησε να σκοτώσει εμένα.

Μόλις φτάνω στο πάρκινγκ, κοιτάζω την ογκώδη πολυ-
κατοικία και το στομάχι μου δένεται κόμπος. «Η Έλα εί-
ναι καλά», προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου καθώς ξε-
κλειδώνω το ασημί Φορντ Φόκους μου και μπαίνω μέσα. 
Και ξέρω ότι έχω δύο πολύ καλούς λόγους να πάω στο Πα-
ρίσι: τον Κρις και την Έλα. 

Η διαδρομή μέχρι το διαμέρισμα που μοιράζομαι με 
τον Κρις διαρκεί λιγότερο από δεκαπέντε λεπτά, αλλά εμέ-
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να μου φαίνεται αιώνας. Μέχρι να μπω στον ιδιωτικό δρό-
μο μπροστά στον πολυτελή ουρανοξύστη τα νεύρα μου 
έχουν γίνει τσατάλια. Δίνω το κλειδί μου στον παρκαδό-
ρο, έναν καινούργιο που δε γνωρίζω. «Κρατήστε το αμά-
ξι μου εδώ, παρακαλώ». Αυτό δείχνει ότι σκέφτομαι να 
πάω στο αεροδρόμιο.

Ακόμα κι αν το κάνω, σκέφτομαι, δε σημαίνει ότι θα μπω 
στο αεροπλάνο. Όχι ακόμα. Όχι έτσι. Θα πείσω τον Κρις 
να αναβάλει για λίγο καιρό το ταξίδι.

Περνάω το λόμπι όπως όπως και μπαίνω φουριόζα στο 
ασανσέρ. Οι πόρτες κλείνουν, και ξαφνικά νιώθω γελοία 
νευρική που θα τον δω. Είναι παράλογο. Για τον Κρις μι-
λάμε. Δεν έχω λόγο να νιώθω νευρική μαζί του. Τον αγα-
πώ. Τον αγαπώ όσο δεν έχω αγαπήσει κανέναν άνθρωπο 
στη ζωή μου. Ωστόσο, η άνοδος μέχρι τον εικοστό όροφο 
είναι βασανιστική και τώρα εύχομαι να είχα ρωτήσει τον 
θυρωρό αν βρίσκεται στο κτίριο ο Κρις. 

«Σε παρακαλώ, ας είσαι εδώ», ψιθυρίζω καθώς πλησιά-
ζω στο διαμέρισμα. «Ας είσαι εδώ».

Το ασανσέρ κουδουνίζει και οι συρόμενες πόρτες ανοί-
γουν. Για μια στιγμή μένω να κοιτάζω τον χώρο της εισόδου 
έξω από το διαμέρισμά μας. Το διαμέρισμά μας. Θα παρα-
μείνει όμως διαμέρισμά μας αν δεν πάω μαζί του στο Παρί-
σι; Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα με απώθησε, κλείστη-
κε στο καβούκι του μετά τον θάνατο του Ντίλαν, του αδικο-
χαμένου από τον καρκίνο παιδιού, δε με άφησε να τον βοη-
θήσω να ξεπεράσει τον πόνο του. Με έκανε να νιώσω ότι 
έχασα το «σπιτικό» μας. Ορκίστηκε ότι δε θα ξανακάνει κά-
τι τέτοιο, ότι ποτέ στο μέλλον δε θα νιώσω ξανά τόσο χαμέ-
νη – αλλά το μέλλον είναι τώρα, κι εγώ νιώθω χαμένη.
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Χαμένη δίχως αυτόν.
«Κρις», φωνάζω, μπαίνοντας στο χολ, αλλά δεν παίρνω 

απάντηση. Κάνω δύο βήματα μέσα στο διαμέρισμα και νιώ-
θω μέσα μου πιο κενή από ποτέ. Δεν είναι εδώ. Έφυγε.

Γυρνώ αργά και κοιτάζω το μεγάλο σαλόνι και τις τζα-
μαρίες που φτάνουν από το πάτωμα ως το ταβάνι και βλέ-
πω το πρώτο φως της μέρας να απλώνεται δειλά πάνω από 
την πόλη. Αναμνήσεις πλημμυρίζουν το μυαλό μου, αμέτρη-
τες αναμνήσεις με τον Κρις σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το 
διαμέρισμα. Τον μυρίζω, σχεδόν τον γεύομαι. Τον νιώθω. 
Έχω ανάγκη να τον νιώσω.

Μέσα στο μισοσκόταδο, η ματιά μου πέφτει σε ένα χαρ-
τί κολλημένο στο παράθυρο. Είναι ένα σημείωμα, και το στή-
θος μου σφίγγεται καθώς συνειδητοποιώ ότι είναι κολλημέ-
νο ακριβώς στο σημείο που κάποτε με γάμησε ο Κρις και με 
έκανε να νιώσω έξαψη και πάθος και, ναι, φόβο ότι θα πέ-
σω και θα την πατήσω. Και όντως την πάτησα. Μ’ εκείνον.

Κατεβαίνω τα σκαλιά, προσπερνώ τους καναπέδες και 
ξεκολλάω το σημείωμα από το παράθυρο.

Σάρα – 
Η πτήση μας είναι στις εννιά. Πρέπει να βρίσκεσαι 
στο αεροδρόμιο μία ώρα νωρίτερα γιατί για τις διε-
θνείς πτήσεις οι έλεγχοι διαρκούν κάμποση ώρα. Η 
πτήση είναι πολύωρη. Φόρα άνετα ρούχα. Ο Τζέι-
κομπ θα βρίσκεται στο λόμπι στις επτά για να ξεκι-
νήσετε πριν πιάσει κίνηση στους δρόμους. ΑΝ απο-
φασίσεις να έρθεις.

Κρις
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Ούτε «Σ’ αγαπώ». Ούτε «Σε παρακαλώ έλα».
Μα δεν υπήρχε περίπτωση να έγραφε κάτι τέτοιο. Μι-

λάμε για τον Κρις και, παρόλο που δε γνωρίζω όλα τα μυ-
στικά του, τον ξέρω. Ξέρω ότι αυτό είναι μια από τις δοκι-
μασίες του. Ξέρω ότι θέλει να είναι αποκλειστικά δική μου 
η απόφαση, όχι επηρεασμένη από λόγια δικά του. Γι’ αυτό 
δεν είναι εδώ.

Η πραγματικότητα μου ρίχνει χαστούκι: Το ξέρω. Ξέρω 
τι σκέφτεται. Τον ξέρω. Τα λόγια είναι απλώς παρηγοριά. 
Τις σημαντικές του πλευρές τις ξέρω.

Κοιτώ το ρολόι της κουζίνας αριστερά μου και ξεροκα-
ταπίνω. Είναι σχεδόν έξι. Έχω μόλις μία ώρα να αποφα-
σίσω αν θα φύγω, με τον Κρις και να πακετάρω. 

Βουλιάζω στο πάτωμα, ακουμπώντας την πλάτη μου στο 
παράθυρο που είχα γείρει την πρώτη νύχτα που με έφερε 
εδώ. Είμαι κουρασμένη και νιώθω το ίδιο γυμνή και εκτε-
θειμένη με τότε. 

Μία ώρα. Έχω μία ώρα για να φτάσω στο αεροδρόμιο 
αν αποφασίσω να πάω. Το τζιν μου είναι βρόμικο από τα 
χώματα πάνω στα οποία κυλίστηκα όταν με κυνηγούσε η 
τρελή να με σκοτώσει και τα μαλλιά μου τα νιώθω σαν μα-
κριά, σκούρα κουρτίνα, τόσο βαριά όσο και οι σκέψεις μου. 
Χρειάζομαι ένα ντους. Χρειάζομαι ύπνο.

Πρέπει να πάρω μία απόφαση – αυτή τη στιγμή.

Ντυμένη με μια απαλή βελουτέ μαύρη φόρμα και ένα σα-
κίδιο στον ώμο, κοιτάζω την πύλη που γράφει DEW/Ντά-
λας και Παρίσι. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει από την 
αγωνία. 
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Ήρθα. Έχω σακίδιο στον ώμο. Έχω κάρτα επιβίβασης. 
Παίρνω μια κουρασμένη ανάσα και σκέφτομαι ότι βρίσκο-
μαι μάλλον στα πρόθυρα λιποθυμίας, κάτι που έχω νιώσει 
άλλες δύο φορές στη ζωή μου. Την πρώτη, τότε που έμαθα 
ότι η μητέρα μου πέθανε από έμφραγμα και τη δεύτερη 
όταν βρέθηκα στην αποθήκη της Ρεμπέκα κι έσβησαν όλα 
τα φώτα. Γιατί το παθαίνω τώρα, δεν ξέρω. Απλώς νιώθω 
ότι έχω χάσει τελείως τον έλεγχο.

Ακούω το όνομά μου από τα μεγάφωνα. Πρέπει να επι-
βιβαστώ.

Κάπως καταφέρνω και σηκώνω το χέρι μου για να δεί-
ξω στην υπάλληλο ότι είμαι εδώ. Της δίνω αφηρημένα το 
εισιτήριό μου και η φωνή μου είναι βραχνή όταν απαντώ 
σε κάτι ερωτήσεις της που ξεχνάω δύο δευτερόλεπτα μετά. 
Πρέπει να επικεντρωθώ και να ελέγξω την αναπνοή μου 
πριν λιποθυμήσω∙ αυτή τη στιγμή υπεροξυγωνόνομαι. Μι-
σώ αυτή την αδυναμία μου. Πότε επιτέλους θα πάψω να εί-
μαι τόσο αδύναμη;

Τα γόνατά μου τρέμουν καθώς σηκώνω στον ώμο μου 
τη χειραποσκευή Louis Vuitton που μου αγόρασε ο Κρις 
όταν πήγαμε στη Νάπα για να γνωρίσω τους νονούς του.

Καταφέρνω να φτάσω στον χώρο επιβίβασης. Στρίβω 
τη γωνία και η καρδιά μου χάνει έναν χτύπο. Ο Κρις στέ-
κεται στην πόρτα του αεροπλάνου και με περιμένει. Δεί-
χνει υπέροχα αρρενωπός και πανέμορφος με το τζιν, το 
μπλε σκούρο μπλουζάκι του και τις αρβύλες μοτοσικλετι-
στή. Με την αξυρισιά μιας μέρας και τα ατίθασα ξανθά 
μαλλιά του, αγγίζει την τελειότητα. Και τότε τα πάντα γύ-
ρω μου εκτός από αυτόν ξεθωριάζουν, και τα πάντα στον 
κόσμο μου μοιάζουν να βρίσκουν τη θέση τους.
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Αρχίζω να τρέχω προς εκείνον και αυτός με συναντά 
στα μισά της διαδρομής και με τυλίγει στη ζεστή, δυνατή 
αγκαλιά του. Το μεθυστικό, πλούσιο, γήινο άρωμά του ει-
σβάλλει ορμητικό μέσα μου και με ζωντανεύει, η αναπνοή 
μου ελευθερώνεται ξανά και τα πόδια μου πατούν σταθε-
ρά στο έδαφος. Κάθε αμφιβολία μέσα μου εξανεμίζεται. 
Ανήκω στον Κρις.

Τυλίγω τα χέρια μου γύρω του και κολλάω πάνω στο 
μυώδες κορμί του. Το στόμα του καλύπτει το δικό μου και 
η γεύση του, πικάντικη και αρρενωπή, με πλημμυρίζει με 
όλους τους σωστούς τρόπους.

Βρίσκομαι σπίτι μου. Βρίσκομαι σπίτι μου γιατί είμαι 
μαζί του. Και τον φιλάω σαν να είναι το τελευταίο μας φι-
λί, λες και πεθαίνω από δίψα και μόνο αυτός μπορεί να με 
ξεδιψάσει. Και το πιστεύω πως μπορεί. Είναι αυτό που έλει-
πε από τη ζωή μου, το ήξερα ακόμα και πριν τον γνωρίσω.

Τραβά το στόμα του από το δικό μου και θέλω να τον 
φέρω πάλι κοντά μου, να τον γευτώ λίγο ακόμα. Ασθμαί-
νω, αυτή τη φορά όμως από την αγάπη, την ανάγκη και το 
πάθος μου γι’ αυτόν.

Παραμερίζει από το πρόσωπό μου τα μεταξένια, φρε-
σκολουσμένα μαλλιά μου και με κοιτά με τα υπέροχα πρά-
σινα μάτια του. «Πες μου ότι είσαι εδώ επειδή το θέλεις κι 
όχι επειδή σε πίεσα».

«Δε φεύγεις χωρίς εμένα», του υπόσχομαι κι εύχομαι να 
καταλαβαίνει όλα όσα εννοώ με αυτό. Δεν είπα ότι δε φεύ-
γει. Είπα ότι δε φεύγει χωρίς εμένα.

Το βλέμμα του δείχνει να κατανοεί τι του λέω. «Δεν ήθε-
λα να σε πιέσω», λέει με φωνή βραχνή, βασανισμένη. Αυ-
τός ο άντρας ζει διαρκώς σε μια βασανισμένη κατάσταση 
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την οποία λαχταρώ να εξαφανίσω. Διστάζει. «Το μόνο που 
ήθελα–»

«Ξέρω τι ήθελες», ψιθυρίζω, χαϊδεύοντάς τον στο σαγό-
νι. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που έπρεπε να είχα ήδη κατα-
λάβει. «Ήθελες να ξέρεις ότι σε αγαπώ αρκετά ώστε να 
κάνω αυτό για σένα. Ήθελες να το ξέρεις, πριν με αφήσεις 
να ανακαλύψω ό,τι είναι αυτό που νομίζεις πως θα ανακα-
λύψω στο Παρίσι».

«Κύριε Μέριτ, πρέπει να επιβιβαστείτε τώρα», λέει η 
αεροσυνοδός από την πόρτα του αεροπλάνου.

Κανείς μας δε γυρνά να την κοιτάξει. Κοιτάζουμε ο ένας 
τον άλλον και βλέπω τα συναισθήματα να χορεύουν στο 
πρόσωπο του Κρις, συναισθήματα που αφήνει μόνο εμένα 
να δω. Και αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα. Θέλει να δω 
εγώ ό,τι δεν έχει δείξει ποτέ σε κανέναν άλλον.

«Τελευταία ευκαιρία να αλλάξεις γνώμη», λέει απαλά, 
και η φωνή του έχει μια διστακτικότητα, τα μάτια του μια 
πινελιά φόβου. Φόβο για το ότι θα αλλάξω γνώμη;

Ναι, νομίζω, αλλά κρύβονται κι άλλα μέσα τους. Ταυτό-
χρονα, φοβάται ότι δε θα αλλάξω γνώμη, φοβάται αυτό που 
δε μου έχει αποκαλύψει ακόμα. Και είναι δύσκολο να μη 
φοβάμαι κι εγώ μαζί του, όταν έχω δει τόσες από τις σκο-
τεινές πλευρές του. Τι μας περιμένει στο Παρίσι άραγε; Τι 
είναι αυτό που πιστεύει ότι θα με συνταράξει συθέμελα 
όταν το ανακαλύψω;

«Κύριε Μέριτ–»
«Ξέρω», λέει απότομα, δίχως να πάρει τα μάτια του από 

πάνω μου. «Ήρθε η ώρα. Σάρα–»
«Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», λέω, «θα τα καταφέρω. 

Θα τα καταφέρουμε». Θυμάμαι που υπερασπίστηκε την 
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τιμή μου με τον πρώην μου και τον πατέρα μου. Ο Κρις μού 
δίνει αυτό που θέλω ανοίγοντας τις κλειστές πόρτες της 
ζωής του, τα συναισθήματά του και δε θα τον αφήσω να με-
τανιώσει γι’ αυτό. Θα παλέψω γι’ αυτόν και για μας.

Πλέκω τα δάχτυλά μου στα δικά του. «Πάμε Παρίσι».

Στο αεροπλάνο, οι ελπίδες μου για λίγη ησυχία καταποντί-
ζονται όταν σταματάμε στην πρώτη σειρά και βλέπω μια 
ηλικιωμένη κυρία με ζωηρόχρωμη μοβ πουκαμίσα να κά-
θεται στο κάθισμα του διαδρόμου δίπλα μας. Μου χαρίζει 
ένα χαμόγελο τόσο υπερβολικά φιλικό όσο υπερβολική εί-
ναι και η πουκαμίσα της, ένα χαμόγελο που καταφέρνω να 
ανταποδώσω επάξια, αν σκεφτεί κανείς το συναισθηματι-
κό ράκος που είμαι αυτή τη στιγμή και τον φόβο μου για τα 
αεροπορικά ταξίδια.

Ο Κρις με σπρώχνει απαλά να καθίσω δίπλα στο παρά-
θυρο και τοποθετεί τον σάκο μου στο ντουλαπάκι από πά-
νω μας. Με μαγεύει αυτός ο άντρας που έχει γίνει για μέ-
να ολόκληρος ο κόσμος. Η ματιά μου γλιστρά στις όμορφες 
γραμμές του προσώπου του, στις φαρδιές του πλάτες, στους 
σφιχτούς μυς που διαγράφονται κάτω από την μπλούζα του. 
Και μόνο η σκέψη πόσο υπέροχα δυνατός μοιάζει όταν δε 
φορά τίποτα παρά μόνο το τατουάζ του δράκου με τα ζωη-
ρά κόκκινα, κίτρινα και μπλε χρώματα στο δεξί του μπρά-
τσο στέλνει κύματα φωτιάς σε όλο μου το σώμα. Λατρεύω 
αυτό το τατουάζ, και τον κρίκο που αντιπροσωπεύει με το 
παρελθόν που πρόκειται να ανακαλύψω. Λατρεύω αυτόν.

Μόλις κλείνει το ντουλαπάκι, ο Κρις μουρμουρίζει κά-
τι που δεν ακούω στην ηλικιωμένη συνταξιδιώτισσά μας, η 
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οποία του απαντά με ένα χαμόγελο. Χαμογελώ καθώς τους 
βλέπω να μιλούν, μέχρι που αντιλαμβάνομαι μια φευγαλέα 
ψυχρότητα στα μάτια του Κρις, μια ψυχρότητα που μου θυ-
μίζει τον πόνο που κρύβει κάτω από τη σέξι γοητεία του. Η 
απόφασή μου να πάω στο Παρίσι μαζί του ήταν απόλυτα 
σωστή. Κάπως, με κάποιο τρόπο, θα καταφέρω να διώξω 
τον πόνο που κουβαλά.

Μόλις ο Κρις βολεύεται στο μεσαίο κάθισμα, κοιτάζω 
το τσιρότο στο μέτωπό του και μετά τον επίδεσμο στο χέρι 
του. 

Το στομάχι μου σφίγγεται στη σκέψη του πόσο εύκολα 
θα μπορούσε να είχε πεθάνει, έτσι που τράκαρε τη μηχα-
νή του για να σώσει τη ζωή μου. «Πώς είσαι;» τον ρωτάω, 
αγγίζοντας απαλά τον επίδεσμο στο χέρι του.

«Το τραύμα στο κεφάλι ήταν πιο ασήμαντο από ό,τι πί-
στευα. Το χέρι ήταν έκπληξη, αλλά με λίγα ράμματα τώρα 
είναι μια χαρά». Βάζει το χέρι του πάνω στο δικό μου – εί-
ναι μεγάλο, ζεστό, υπέροχο. «Και για να σου απαντήσω 
στην ερώτηση, είμαι τέλεια. Είσαι εδώ».

«Κρις». Το όνομά του βγαίνει από τον λαιμό μου μετα-
ξένια βραχνό. Υπάρχουν τόσα που δεν έχουν ειπωθεί ανά-
μεσά μας, τόση ένταση από τον καβγά μας πριν φύγω για 
το σπίτι του Μαρκ στο οποίο με ακολούθησε. «Εγώ–» Κά-
τι γέλια από τα καθίσματα πίσω μας διακόπτουν τα λόγια 
μου και μου θυμίζουν ότι δεν είμαστε μόνοι. «Πρέπει να…»

Σκύβει και με φιλά, ένα απαλό χάδι των χειλιών του στα 
δικά μου. «…μιλήσουμε. Το ξέρω. Και θα το κάνουμε. Όταν 
φτάσουμε σπίτι, θα βρούμε την άκρη σε όλα».

«Σπίτι;»
«Μωρό μου, σου είπα». Πλέκει τα δάχτυλά του στα δι-
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κά μου. «Ό,τι έχω είναι και δικό σου. Στο Παρίσι έχουμε 
σπίτι».

Φυσικά και έχει σπίτι στο Παρίσι. Απλώς μέχρι τώρα 
δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Η ματιά μου πέφτει στα πλεγ-
μένα μας δάχτυλα και αναρωτιέμαι: Θα νιώσω άραγε το 
σπίτι του εκεί δικό μου;

Ο Κρις με αγγίζει στο πιγούνι και τον κοιτάζω. «Θα τα 
ξεκαθαρίσουμε όλα όταν φτάσουμε», επαναλαμβάνει.

Τον κοιτάζω εξεταστικά, αναζητώ την αυτοπεποίθηση 
που κανονικά πρέπει να έχει ένας άντρας που έχει πάντα 
τον έλεγχο, και δε βρίσκω αυτό που ψάχνω. Οι σκιές στα 
μάτια του δείχνουν αμφιβολία. Ο Κρις δεν είναι σίγουρος 
ότι θα τα ξεκαθαρίσουμε – κι επειδή δεν είναι σίγουρος 
αυτός, δεν είμαι κι εγώ.

Αλλά το θέλει, κι εγώ επίσης. Τα λόγια του θα πρέπει 
να μου αρκούν προς το παρόν, αλλά και οι δύο ξέρουμε 
πως δεν αρκούν για το μέλλον. Όχι πια.
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Η ΛΙΣΑ ΡΕΝΕ ΤΖΟΟΥΝΣ 
ξεκίνησε τη συγγραφική της 

καριέρα το 2007 και από τότε 
έχει εκδώσει περισσότερα  

από τριάντα βιβλία,  
που βρέθηκαν κατά καιρούς  
στις λίστες των μπεστ σέλερ  

των New York Times.  
Από τις Εκδόσεις Τουλίπα 

κυκλοφορούν, επίσης,  
τα μυθιστορήματά της  
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ και 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ, τα δύο 
πρώτα βιβλία της σειράς 

Inside Out, που κυκλοφορεί σε 
περισσότερες από δέκα χώρες.

Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε  

να επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα  

της συγγραφέως:  
www.lisareneejones.com

* Από το πιο ωραία, εθιστικά 
και καλογραμμένα βιβλία που έχω 

διαβάσει. Το τελείωσα μέσα 
σε δύο μέρες. Περιμένω 

πώς και πώς τη συνέχεια!
Αυγή, αναγνώστρια στο 
Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

* Η συνέχεια ήταν ακριβώς 
όπως έπρεπε...

Βασιλική, αναγνώστρια 
στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

* Αυτή η σειρά γίνεται όλο και 
καλύτερη! Το ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ 

απαντά σε τόσα ερωτήματα που 
γεννήθηκαν στο ΑΝ ΗΜΟΥΝ 

ΕΣΥ, κι όμως εξακολουθούν να 
υπάρχουν αβεβαιότητες και 

άγνωστες πλευρές που ζητούν 
απάντηση, κάνοντας τη σειρά 

ακόμη πιο ενδιαφέρουσα! 
Δε βλέπω την ώρα 
για το τρίτο βιβλίο. 

Αμέλια, αναγνώστρια στο 
Ίντερνετ, για το βιβλίο 

ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΣΑ

Μη χάσετε και τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς!

Ανακαλύψατε τα μυστικά της Ρεμπέκα. 
Ανακαλύψατε τα μυστικά της Σάρα. Και τώρα 

ήρθε η ώρα η Σάρα να ανακαλύψει τα πιο βαθιά 
και σκοτεινά μυστικά «του»…  Άραγε, όμως, αυτά 
τα μυστικά θα τους ενώσουν ή θα τους διαλύσουν; 

 
Είναι πλέον τα πάντα για εκείνη· η ζωή της, η καρδιά της, 
η ίδια της η ψυχή. Κρύβει, όμως, μέσα του βαθιές πληγές 
και σκοτάδι, και τα μυστικά του είναι πολλά. Η Σάρα θα 
ρισκάρει τα πάντα για εκείνον. Εκείνος, από την πλευρά 
του, θα τολμήσει να εκφράσει τις πιο ενδόμυχες ανάγκες 
του και τις πιο ερωτικές του επιθυμίες. Και μέσα στη δίνη 
του πάθους, θα αποκαλύψει όλα όσα τον βασανίζουν, όλα 
εκείνα από τα οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Για να καταφέ-
ρει να είναι μαζί του, πρέπει να αποδεχτεί κάθε σκοτεινή 
πτυχή του και να γίνει το καταφύγιό του μετά την καταιγί-
δα που θα σημάνει και την τελική του λύτρωση. 
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Τα μυστικά της.

Τα μυστικά του.

Μια σχέση που 
θα τους βυθίσει στο 
σκοτάδι ή θα τους 

λυτρώσει για πάντα.




