
K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 1
71

19

Τ.Θ. 520 81  Τ.Κ. 144 10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  Τηλ.: 801-700-7570
www.ekdoseistoulipa.gr  e-mail: info@ekdoseistoulipa.gr

Η μέρα που περίμενε η Έλα πλησιάζει· η μέρα 
που θα παντρευτεί τον Μίσα, τον έρωτα της ζωής της, 
το φως που την έβγαλε από το σκοτάδι. Όλα δείχνουν 

ότι θα είναι τα τέλεια Χριστούγεννα – ώσπου καταφθάνει 
ένα δέμα με μια σκληρή υπενθύμιση του παρελθόντος 
της Έλα. Ξαφνικά δεν αισθάνεται και τόσο σίγουρη για 

το μέλλον της. Πώς μπορεί να ζήσει το περιβόητο 
«και έζησαν αυτοί καλά» όταν δεν το έχει βιώσει ποτέ; 

Ο Μίσα θα σταθεί στο πλευρό της Έλα ό,τι κι αν συμβεί  
– αν και φοβάται μην τον «στήσει» πάλι στα σκαλιά  

της εκκλησίας. Όταν του προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία 
να πάει περιοδεία με τα αγαπημένα του συγκροτήματα  
για τρεις μήνες, γνωρίζει καλά ότι δεν μπορεί να αφήσει 

πίσω την Έλα. Μπορεί, όμως, να της ζητήσει να παρατήσει  
τη ζωή της και να τον συνοδεύσει; 

Τώρα η Έλα και ο Μίσα πρέπει να βρουν έναν τρόπο  
να ισορροπήσουν τους φόβους, τα όνειρα και  

την αγάπη τους… αν θέλουν να ανεβούν 
τα σκαλιά της εκκλησίας. 

* Όσο τους ÇγνωρίζωÈ, 
τόσο τους λατρεύω! Η Έλα κι ο Μίσα 
ενσαρκώνουν την πιο δυνατή ιστορία 

αγάπης που έχω διαβάσει. 
Κλερ, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 

για το βιβλίο ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

* Συγκλονίστηκα με την ιστορία. Διάβασα 
ολόκληρο το βιβλίο σε μία μέρα. 

Τρελαίνομαι για όλα τα βιβλία 
της Σόρενσεν! Υπέροχα!

Μελίσα, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

* Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία δύο 
ανθρώπων που περνούν από διάφορες 

περιπέτειες μέχρι να ανακαλύψουν 
ότι αυτό που ένιωθε ο ένας για 
τον άλλο δεν ήταν τίποτε άλλο 

παρά αληθινή αγάπη.
Βασιλική Καλτσά, αναγνώστρια 

στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ

* Μια πολύ τρυφερή και ρομαντική 
ιστορία για δυο φίλους 

που ερωτεύονται μεταξύ τους.
Βάσω Κωστοπούλου, αναγνώστρια 

στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ

Η ΤΖΕΣΙΚΑ ΣΟΡΕΝΣΕΝ είναι συγγραφέας 
ευπώλητων βιβλίων που φιγουράρουν 
στις λίστες των New York Times και 
του USA Today. Λατρεύει τη νεανική 
λογοτεχνία και τα μοντέρνα ρομάντζα, 
τις ευχάριστες αλλά και συγκινητικές 
κινηματογραφικές ταινίες, και 
γράφει πάντοτε ακούγοντας μουσική. 
Σήμερα ζει στα χιονισμένα βουνά του 
Ουαϊόμινγκ μαζί με τον άντρα της και 
τα τρία παιδιά τους. Από τις Εκδόσεις 
ΤΟΥΛΙΠΑ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία 
της ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ 

και ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. 

Για απευθείας επικοινωνία  
με τη συγγραφέα μπορείτε  
να επισκεφθείτε το προσωπικό της 
ιστολόγιο (blog):  
jessicasorensensblog.blogspot.com
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1

Μίσα

Προσπαθώ να σκεφτώ όλους τους λόγους για τους οποίους 
η Έλα δεν εμφανίστηκε στον γάμο μας, αλλά είναι πολύ 
δύσκολο, γαμώτο. Έπειτα από όσα περάσαμε μαζί, δε 
με πήρε καν ένα τηλέφωνο, ούτε μου άφησε κάποιο ση-
μείωμα. Οι σκέψεις μου επιστρέφουν στη μέρα που φι-
ληθήκαμε στη γέφυρα και μετά… όταν μου είπε ότι με 
αγαπάει. Το επόμενο πρωί είχα πάει στο σπίτι της, διατε-
θειμένος να το συζητήσουμε –να συζητήσουμε για εμάς–, 
ελπίζοντας ότι δεν είχε αλλάξει γνώμη κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, αφότου θα ξεμεθούσε. 

Όταν σκαρφάλωσα στο δέντρο και τρύπωσα στο δω-
μάτιό της, βρήκα μόνο ένα άδειο κρεβάτι. Είχε φύγει, και 
αυτό ήταν χειρότερο από το να έχω να αντιμετωπίσω μια 
Έλα που αρνείται τα συναισθήματά της για μένα. Ήξε-
ρα ότι με αγαπούσε, και ας μην το παραδεχόταν, και θα 
μπορούσα να το αντέξω, αν ήξερα ότι ήταν ακόμη μέρος 
της ζωής μου. Αλλά έτσι όπως έφυγε, όπως χάθηκε από 
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τη ζωή μου, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για το πού 
πήγε, ήταν σαν να έχανα το χέρι μου… ή την καρδιά μου. 
Και αυτή τη στιγμή νιώθω πως πλησιάζω πάλι σ’ εκείνη 
την κατάσταση. 

Ο ταξιτζής διασχίζει σαν χελώνα τον δρόμο που οδη-
γεί στην απομονωμένη γειτονιά όπου ζούμε εγώ και η 
Έλα και τρελαίνομαι. Μάλιστα, κοίταξε τη Λίλα, τον Ίθαν 
κι εμένα σαν να ήμασταν τρελοί όταν μπήκαμε στο ταξί 
και του είπα να κάνει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, χωρίς 
να ανησυχεί για το όριο ταχύτητας. 

«Δεν μπορείς να οδηγήσεις πιο γρήγορα;» ρωτάω, χτυ-
πώντας ρυθμικά τα δάχτυλά μου στα πόδια μου. «Δεν προ-
χωράμε σχεδόν καθόλου».

Μου ρίχνει ένα άγριο βλέμμα από το καθρεφτάκι. 
«Οδηγώ στο όριο».
«Το λες σαν να αρκεί», λέω και σκύβω μπροστά στο 

πλαστικό χώρισμα. 
«Μίσα, χαλάρωσε». Η Λίλα αγγίζει το μπράτσο μου, 

προσπαθώντας να με ηρεμήσει. Τα ξανθά μαλλιά και το 
κόκκινο φόρεμά της είναι βρεγμένα γιατί με τον Ίθαν πή-
δηξαν από έναν γκρεμό στον ωκεανό. Εκείνοι διασκέδα-
ζαν κι εμείς περιμέναμε την Έλα να εμφανιστεί. Όλοι θα 
έπρεπε να διασκεδάζουμε. Αλλά με έστησε. 

Με έστησε. Διάολε.
Χτυπάω το πλαστικό χώρισμα, χάνοντας την ψυχραι-

μία μου, κάτι που σπάνια συμβαίνει, αλλά το μόνο που 
μπορώ να σκεφτώ είναι ότι το έσκασε. Ξανά.

«Μα τον Θεό, πάτα γκάζι ειδάλλως…»
«Μίσα», λέει η Λίλα, κοιτάζοντάς με έντονα με τα γα-

λανά της μάτια, καθώς πιάνει το χέρι μου και το τραβάει 
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από το πλαστικό χώρισμα, ενώ ο ταξιτζής κοιτάζει απει-
λητικά.

«Δε βοηθάει αυτό». Περνάω τα δάχτυλά μου ανάμε-
σα στα μαλλιά μου και μετά ξεκουμπώνω το πάνω κου-
μπί από το πουκάμισό μου επειδή το νιώθω σαν να με 
πνίγει. Η Λίλα πατάει επανάκληση στο κινητό της, προ-
σπαθώντας να τηλεφωνήσει στην Έλα για εκατοστή φορά, 
αλλά βγαίνει κατευθείαν τηλεφωνητής. Ο Ίθαν σχεδόν 
δεν έχει πει κουβέντα, αλλά ξέρω τι σκέφτεται – ότι έπρε-
πε να το περιμένω. Μόνο που δεν το καταλαβαίνει. Ναι, 
η Έλα κάνει συχνά τέτοια, αλλά τα κάνει είτε επειδή φο-
βάται ή επειδή είναι μπερδεμένη ή επειδή μισεί τον εαυ-
τό της. Το κάνει από τότε που ήμασταν παιδάκια. Το 
ξέρω, όπως και ξέρω πως, ό,τι κι αν γίνει, θα καταλήξου-
με μαζί. 

Επιτέλους, ο ταξιτζής σταματάει μπροστά στο μικρό 
μονώροφο σπίτι που μοιράζομαι με την Έλα από φέτος. 
Δεν μπαίνω καν στον κόπο να περιμένω να σταματήσει 
τελείως το ταξί και ανοίγω την πόρτα με δύναμη. Ρίχνω 
λίγα χαρτονομίσματα από τη σχισμή στο παράθυρο και 
πεδικλώνομαι στις μπότες μου καθώς βγαίνω στο κρά-
σπεδο. Ο Ίθαν μου φωνάζει να ηρεμήσω, που να πάρει ο 
διάολος, αλλά ανασηκώνω απλώς τους ώμους μου και τρέ-
χω στον κήπο, πατάω τα λουλούδια που πλαισιώνουν το 
μονοπάτι ως την εξώπορτα. 

Θυμάμαι όταν πρωτοήρθαμε να δούμε το σπίτι. Η μαμά 
μου ήξερε μια μεσίτρια στο Σαν Ντιέγκο και είπε ότι μπο-
ρούσε να μας δώσει ένα όμορφο σπιτάκι που θα μπορού-
σαμε να το νοικιάσουμε για ένα κομμάτι ψωμί, επειδή η 
ιδιοκτήτρια ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που το είχε 
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αγοράσει όταν τα σπίτια δεν ήταν ακόμη πανάκριβα. Η 
Έλα κι εγώ περιφερόμασταν με το πάσο μας και κοιτά-
ζαμε τα μικρά δωμάτια, τη στενή αλλά αξιοπρεπή κουζί-
να και τη μεγάλη πίσω αυλή. Καταλάβαινα ότι η Έλα πα-
ρίστανε πως δεν την ενδιέφερε, αλλά το έβλεπα στα μά-
τια της ότι της άρεσε πολύ. 

«Λοιπόν, τι λες;» είχα ρωτήσει, σκουντώντας τη με τον 
ώμο μου καθώς κοίταζε επίμονα τα κίτρινα παραθυρόφυλ-
λα που στόλιζαν την πρόσοψη του σπιτιού. 

Είχε σηκώσει τους ώμους αδιάφορα, αλλά δάγκωσε το 
χείλος της, που σήμαινε ότι προσπαθούσε να κρύψει τον 
ενθουσιασμό της. 

«Ένα σπίτι είναι». 
Στάθηκα πίσω της και την αγκάλιασα από τη μέση, πνί-

γοντας ένα χαμόγελο καθώς έσκυψα κοντά στο αυτί της. 
«Ένα σπίτι όπου θα σε φανταζόσουν να ζεις;» 
Δίστασε, μα όταν μίλησε η φωνή της φανέρωνε ευθυ-

μία: «Εμένα, ναι, αλλά για σένα δεν είμαι σίγουρη. Ίσως 
θα πρέπει να βρούμε άλλο σπίτι για σένα. Ή, ακόμα κα-
λύτερα, θα μπορούσες να μείνεις στο γκαράζ». 

Τσίμπησα τον ποπό της και τσίριξε. 
«Μην προσποιείσαι ότι δε φαντάζεσαι όλα τα μέρη 

όπου θα μπορούσα να σε πηδήξω εδώ μέσα», της ψιθύ-
ρισα με σέξι φωνή στο αυτί.

Αναρίγησε και τότε κατάλαβα ότι θα ήταν το πρώτο μας 
σπίτι. Μετακομίσαμε μια εβδομάδα αργότερα και όλα 
πήγαιναν καλά τους τελευταίους έξι μήνες. Ηχογραφού-
σα ένα άλμπουμ σε ένα μικρό στούντιο εδώ κοντά, συμ-
μετείχα σε συναυλίες με πολλούς μουσικούς του στιλ μου, 
παίζοντας οπουδήποτε για την εμπειρία και μόνο, ενώ η 
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Έλα δούλευε σε μια γκαλερί και πήγαινε στο πανεπιστή-
μιο, φορώντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων μας στο δά-
χτυλό της. Φαινόταν χαρούμενη και ευχαριστημένη όταν 
αποφασίσαμε ότι ήταν ώρα να κάνουμε τον γάμο. Παρα-
δέχομαι ότι θα προτιμούσα να τον κάναμε στην πόλη μας 
για να έρθει η μαμά μου, αλλά αποφασίσαμε από κοινού 
να τον κάνουμε εδώ, μόνο εκείνη κι εγώ, και να το πούμε 
αργότερα σε όλους, επειδή έτσι η Έλα φαινόταν να νιώ-
θει πιο άνετα με την ιδέα του γάμου. Εμένα δε με πείραζε 
να μην είναι κανείς άλλος εκτός από την Έλα, εμένα, τον 
Ίθαν, τη Λίλα και τον ιερέα. Θέλω να πω, με τον μπαμπά 
μου έχω να μιλήσω από τότε που του έδωσα αίμα και μυε-
λό των οστών, έτσι δε θα τον καλούσα καν. Αλλά ξέρω 
ότι η μαμά μου θα φρίκαρε όταν θα μάθαινε ότι παντρευ-
τήκαμε χωρίς εκείνη… ή θα φρίκαρε τέλος πάντων. Τώρα 
δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα γίνει γάμος. 

Διώχνω την αναθεματισμένη σκέψη από το μυαλό μου 
και προχωράω προς το σπίτι. Ξεκλειδώνω την εξώπορτα 
και μπαίνω βιαστικά μέσα, σαρώνοντας το καθιστικό με 
το βλέμμα για κάποιο σημάδι ότι η Έλα την κοπάνησε. 
Όλα φαίνονται φυσιολογικά, από την άλλη, όμως, την 
πρώτη φορά που το έσκασε δεν πήρε σχεδόν τίποτα. 

Πηγαίνω στην πίσω πόρτα και τσεκάρω την αυλή με 
το γρασίδι και τη βεράντα, αλλά είναι άδειες. Οι ελπίδες 
μου αρχίζουν να εξανεμίζονται καθώς περνάω μπροστά 
από το άδειο μπάνιο και μπαίνω στην κρεβατοκάμαρά 
μας, νιώθοντας ολοένα και μεγαλύτερο βάρος στο στή-
θος όταν σκέφτομαι ότι έφυγε. Με άφησε. Διάολε. Αλλά 
όταν ανοίγω την πόρτα, τινάζομαι προς τα πίσω, σοκαρι-
σμένος από το θέαμα που βλέπω. Κάθεται στο κρεβάτι, 
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αφοπλιστικά όμορφη με ένα νυφικό άσπρο και μαύρο, με 
τα γόνατα τραβηγμένα στο στήθος, το πιγούνι ακουμπι-
σμένο στα γόνατα, τα καστανοκόκκινα μαλλιά της μπλεγ-
μένες μπούκλες πιασμένες ψηλά. Το στρίφωμα του φο-
ρέματός της σηκώνεται πάνω από τα πόδια της, αποκα-
λύπτοντας ότι φοράει μαύρες αρβύλες, όχι τακούνια όπως 
θα έκαναν πολλά κορίτσια. Σχεδόν μου φέρνει χαμόγε-
λο επειδή, και να προσπαθούσα, δε θα μπορούσα να τη 
φανταστώ πιο τέλεια και πιο «Έλα». 

Αλλά όταν σηκώνει το βλέμμα και με κοιτάζει, τα με-
γάλα πράσινα μάτια της είναι γεμάτα με τόση θλίψη, που 
το χαμόγελο που παραλίγο να σκάσω σβήνει. Δε λέει τί-
ποτα καθώς πλησιάζω στο ξέστρωτο κρεβάτι, κάνοντας 
ελιγμούς πάνω από πεταμένα ρούχα, ζωγραφιές και την 
κιθάρα μου, και κάθομαι δίπλα της. Σκύβω μπροστά, απο-
μακρύνω μερικές καστανοκόκκινες τούφες από τα μάτια 
της, βάζοντάς τες πίσω από το αυτί της, και χαϊδεύω με το 
δάχτυλό μου το μάγουλό της. Περιμένω να μιλήσει πρώ-
τη, επειδή δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει στο μυαλό της για να 
ξέρω τι να πω. 

Ο χρόνος που περνάμε έτσι καθισμένοι μου φαίνεται 
μια αιωνιότητα, κοιταζόμαστε, και όσο περνάει η ώρα, 
τόσο πιο πολύ αγχώνομαι για το τι θα πει όταν τελικά μι-
λήσει. Ακούω τον Ίθαν και τη Λίλα να πλησιάζουν στην 
πόρτα, να ψιθυρίζουν, αλλά οι φωνές τους γρήγορα σβή-
νουν καθώς φεύγουν αμέσως, σαν να καταλαβαίνουν ότι 
θέλουμε να μείνουμε μόνοι. 

«Λυπάμαι πολύ», λέει τελικά η Έλα, σπάζοντας τη σιω-
πή. Αφήνει έναν βαθύ αναστεναγμό και με κοιτάζει ανά-
μεσα στις βλεφαρίδες της, δαγκώνοντας το κάτω χείλος της.
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Νιώθω τέτοιον πόνο στην καρδιά, που θέλω να κλεί-
σω τα μάτια μου, αλλά προσπαθώ να το καταπολεμήσω. 

«Τι έγινε; Νόμιζα…» Πιάνω το μάγουλό της στο χέρι 
μου, λέγοντας στην τρεμάμενη φωνή μου να πάψει. «Νό-
μιζα πως το θέλαμε και οι δύο».

Ελευθερώνει το κάτω χείλος της και μετά σηκώνει το 
πιγούνι της και ανακάθεται.

«Το θέλαμε… το θέλω… απλώς…» Ξεφυσάει σκασμέ-
νη και αφήνει τα χέρια της να πέσουν στο στρώμα. Το 
βάρος φεύγει από το στήθος μου και τη θέση του παίρνει 
η σύγχυση. 

«Δεν καταλαβαίνω… Δεν ήρθες και δεν απαντούσες 
στο τηλέφωνο… Νόμισα…» Πρέπει να καταβάλω μεγάλη 
προσπάθεια για να παραμείνω ψύχραιμος, γιατί αυτός 
είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους μου: ότι θα φύ-
γει και θα με αφήσει. Μάλλον είναι αξιοθρήνητο, αλλά 
δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δε θέλω κανείς άλλος να φύ-
γει από τη ζωή μου, ιδίως η Έλα. 

«Συγγνώμη, Μίσα», λέει με ορθάνοιχτα μάτια. «Αλλά 
δεν μπορούσα να σου μιλήσω μέχρι να σκεφτώ τι να πω».

«Να μου μιλήσεις για ποιο πράγμα;» Η φωνή μου βρα-
χνιάζει από τον φόβο και καθαρίζω τον λαιμό μου. 

«Να σου μιλήσω για τον γάμο». Κοιτάζει ολόγυρα σαν 
να ψάχνει διαφυγή, αλλά τελικά γυρίζει σ’ εμένα. «Μί-
λησα με τη μαμά σου τις προάλλες – με ρώτησε αν ήξερα 
αν θέλεις κάτι συγκεκριμένο για τα γενέθλιά σου και επί-
σης ήθελε να μάθει αν θα πάμε τα Χριστούγεννα».

Υψώνω τα φρύδια μου έκπληκτος. 
«Εντάξει, ωραία, μάλλον… αλλά τι σχέση έχει αυτό με 

το ότι δεν ήρθες στον γάμο μας;» 
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Ξεφυσάει αποκαρδιωμένη. 
«Ρώτησε αν είχαμε κλείσει ημερομηνία για τον γάμο. 

Δεν ήξερα ότι δεν της είχες πει ότι θα παντρευόμασταν 
εδώ, μόνοι μας». 

Τα δάχτυλά μου κοκαλώνουν στο μάγουλό της. 
«Της είπες ότι θα παντρευόμασταν;»
«Ξέρεις ότι είμαι τσακάλι στα ψέματα». 
Γελάω ρουθουνίζοντας. 
«Δεν το ξέρω, αλλά μπορούμε να προσποιηθούμε προς 

το παρόν». 
Κουνάει το κεφάλι της και τα χείλη της συσπώνται έτοι-

μα να χαμογελάσουν.
«Σταμάτα να λες αστεία, προσπαθώ να είμαι πολύ σο-

βαρή και ειλικρινής αυτή τη στιγμή».
«Εσύ… σοβαρή και ειλικρινής;» ρωτάω αμφιβάλλοντας 

και της χαμογελάω. Το διασκεδάζω. «Σοβαρά;»
«Ξέρω, είναι παράξενο». Κάνει μια παύση και με κάθε 

τραχιά ανάσα το στήθος της κοντεύει να πεταχτεί από το 
νυφικό. «Νομίζω…» Αλλάζει θέση, βάζει τα πόδια της από 
κάτω της και σηκώνεται στα γόνατα. «Απλώς…» Οι βλε-
φαρίδες της τρεμοπαίζουν καθώς κοιτάζει το φως του 
ήλιου που μπαίνει από το παράθυρο. «Δεν ξέρω καν πώς 
να το πω», μουρμουρίζει. 

Κάθομαι πιο μπροστά στο κρεβάτι, σπρώχνοντας το 
σιδερένιο πράγμα κάτω από το φόρεμά της, και την πλη-
σιάζω. 

«Ό, τι κι αν είναι, μπορείς να μου το πεις, όμορφη. Μπο-
ρείς να μου πεις τα πάντα. Το ξέρεις». Απλώς ελπίζω να 
μην είναι αυτό που σκέφτομαι. Ότι άλλαξε γνώμη. Ότι δε 
θέλει να παντρευτούμε. 



ΕΛΑ  ΚΑΙ  ΜΙΣΑ.  ΜΑΖΙ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΖΩΗ  15

© Jessica Sorensen, 2013/© EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ, ÁèÞ íá 2016

Γέρνει το κεφάλι της και κοιταζόμαστε. 
«Το ξέρω, αλλά αυτό δεν το κάνει πιο εύκολο. Ξέρεις 

πως δυσκολεύομαι να μιλήσω γι’ αυτά που νιώθω».
Χαϊδεύω την εσωτερική πλευρά του καρπού της με 

τον αντίχειρά μου. 
«Το ξέρω, αλλά είμαι πάντα εδώ για σένα». Προσπα-

θώ να παραμείνω ήρεμος μα δεν είναι εύκολο. Με έχει 
κατατρομάξει, γιατί δεν έχω ιδέα τι θέλει να μου πει. Νό-
μιζα πως όλα αυτά ήταν πίσω μας πια. Τη μέρα που έβα-
λε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό της ήταν η πιο ευτυχισμένη 
μέρα της ζωής μου και νόμιζα πως θα είχα πολλές ακόμη 
ευτυχισμένες στιγμές μαζί της στο μέλλον, αλλά τώρα ανη-
συχώ ότι βιάστηκα να βγάλω συμπεράσματα.  

«Και είναι πολύ δύσκολο για μένα να παραδέχομαι 
τι θέλω μερικές φορές», συνεχίζει, κλείνοντας σφιχτά τα 
μάτια. 

«Το ξέρω», λέω. «Αλλά, όπως είπα, μπορείς να μου πεις 
τα πάντα, ακόμη κι αν είναι κάτι κακό».

Σηκώνει τα βλέφαρά της, οι κόρες της μικραίνουν κα-
θώς το φως πέφτει πάνω τους.

«Το ξέρω και νομίζω… νομίζω πως θα έπρεπε…» Το 
χέρι της τρέμει στο δικό μου καθώς το ξεφουρνίζει. «Νο-
μίζω ότι πρέπει να πάμε πίσω και να κάνουμε έναν κα-
νονικό γάμο με τις οικογένειές μας». Σφίγγει τα χείλη και 
κρατάει την αναπνοή της. 

Εγώ παραμένω ακίνητος προσπαθώντας να κρατηθώ 
και να μη γελάσω, επειδή ξέρω πως θα τσατιστεί, αλλά 
τελικά δεν αντέχω και μου ξεφεύγει: «Ω, Θεέ μου». Κο-
ντεύω να πνιγώ απ’ τα γέλια και πιάνω την κοιλιά μου. 
«Δεν πιστεύω πως για κάτι τέτοιο πρόκειται».
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«Μίσα». Μου τσιμπάει το στήθος πάνω από το που-
κάμισο. «Σταμάτα να γελάς. Σοβαρολογώ».

«Το ξέρω». Συνεχίζω να γελάω και όσο συνεχίζω τόσο 
πιο πολύ εκνευρίζεται, ώσπου τελικά μαζεύει το φόρεμά 
της και μετακινείται προς την άκρη του κρεβατιού για να 
σηκωθεί. Την αγκαλιάζω γρήγορα από τη μέση και την 
τραβάω ξανά στο κρεβάτι. Πέφτει πάνω στο στρώμα και 
το σώμα μου καλύπτει το δικό της, προσπαθώντας να τη 
βρω μέσα από όλο αυτό το ύφασμα. Καθώς πιέζω το κορ-
μί μου πάνω της, προσπαθεί να ξεγλιστρήσει, σπρώχνο-
ντας το στήθος μου με τα χέρια της, αλλά κρατάω τα χέ-
ρια της δεξιά κι αριστερά από το κεφάλι της. 

«Δεν είναι αστείο, Μίσα», λέει με σέξι φωνή, αλλά κα-
ταλαβαίνω ότι καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να μείνει 
θυμωμένη μαζί μου. «Προσπαθούσα να σου πω πώς νιώ-
θω και εσύ γέλασες μαζί μου». 

«Το ξέρω και ζητώ συγγνώμη». Καταπιέζω το γέλιο μου 
όσο καλύτερα μπορώ. «Αλλά παραείσαι αξιολάτρευτη».

Κατσουφιάζει. 
«Δεν είμαι αξιολάτρευτη και το ξέρεις».
«Όταν μου λες ότι θέλεις να κάνουμε τον γάμο με τις οι-

κογένειές μας και έχεις άγχος, είσαι αξιολάτρευτη, να πάρει 
ο διάολος». Σκύβω το κεφάλι μου και τη φιλάω απαλά στο 
μάγουλο. «Σ’ αγαπώ και μπορούμε να παντρευτούμε οπου-
δήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε θέλεις, 
αρκεί να παντρευτούμε και να μη με στήσεις ποτέ ξανά». 

Σουφρώνει τα λαμπερά χείλη της. 
«Λυπάμαι γι’ αυτό. Απλώς έπαθα πανικό». 
Δαγκώνω το κάτω χείλος της επειδή παραείναι ελκυ-

στικό για να αντισταθώ. 
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«Την άλλη φορά μόνο, σε παρακαλώ, να μου μιλήσεις. 
Ή τουλάχιστον να μου στείλεις ένα μήνυμα». Τη φιλάω 
ξανά και ανασηκώνομαι ελαφρώς για να την κοιτάξω 
στα μάτια. «Ένα απλό SOS ή κάτι τέτοιο».

«Έγινε», λέει, αλλά ακόμη φαίνεται νευρική. 
Διστάζω. 
«Είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι μόνο;» 
Γνέφει γρήγορα. 
«Φυσικά». 
Τα πράσινα μάτια της έχουν κάτι που δε μου αρέσει, 

ένα γνώριμο βλέμμα που ήταν εκεί όταν ήμασταν μικροί. 
Θλίψη, μαζί με φόβο και ανησυχία. Ανοίγω το στόμα μου 
για να την πιέσω να μου μιλήσει αλλά εκείνη τεντώνει 
την πλάτη της και με φιλάει. Τη φιλάω αφηρημένος, γλι-
στρώντας τη γλώσσα μου στο στόμα της, καθώς όλες οι 
σκέψεις περί εγκατάλειψης και ο φόβος μου σβήνουν για 
μια στιγμή. 

Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορού-
σε να συμβεί έπειτα από τέτοιο στήσιμο τη μέρα του γά-
μου μου. Αρκεί να μπορούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι 
δε θα υπάρξουν άλλες αναποδιές, αλλά το βλέμμα της με 
ανησυχεί, όπως και το ότι θα γυρίσουμε πίσω για να πα-
ντρευτούμε. Ανησυχώ για την Έλα. Παρόλο που τα πράγ-
ματα είναι πολύ καλά με τον πατέρα και τον αδελφό της, 
μερικές φορές, όταν μιλάνε στο τηλέφωνο, κάποιος ανα-
φέρει το παρελθόν και ξέρω ότι την αναστατώνει. Δεν το 
κάνουν επίτηδες, για να την πληγώσουν. Μάλιστα, πρέ-
πει να παραδεχτώ ότι ο πατέρας της έχει αλλάξει πολύ, αν 
και ακόμη με τσατίζει που άφησε τα πράγματα να γίνουν 
τόσο χάλια. Άφησε την κόρη του να νιώθει ενοχές για τον 
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θάνατο της μητέρας της, σε βαθμό που να σκέφτεται να 
αυτοκτονήσει.

Αλλά φέρεται καλύτερα τώρα σε σχέση με όλα αυτά 
και μου υπενθυμίζω ότι αν η Έλα μπορεί να έχει μια καλή 
εκδοχή του μπαμπά της, έστω και τώρα, καλό θα ήταν να 
την έχει. Και τα πάει καλά κι εκείνη, μερικές φορές όμως 
παλεύει με την κατάθλιψη και τον φόβο της δέσμευσης. Και 
ανησυχώ ότι πίσω απ’ ό,τι συνέβη κρύβεται ο φόβος της δέ-
σμευσης. Ότι απλώς καθυστερεί επειδή δεν είναι έτοιμη 
να με παντρευτεί. Και ότι ίσως να μη θέλει να με παντρευ-
τεί πραγματικά.
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Έλα

Προσπαθώ να μείνω όσο πιο ήρεμη μπορώ όταν σκέφτο-
μαι ότι θα σφραγίσω μόνιμα το μέλλον μου και να παρα-
δεχτώ ότι έχω μέλλον, δίνοντας ένα κομμάτι του εαυτού 
μου σε κάποιον άλλον. Ποτέ δε μου άρεσε να σκέφτομαι 
το μέλλον, να σκέφτομαι τι θα γίνει όταν μεγαλώσω, πού 
θα βρίσκομαι. Αποφεύγω αυτές τις σκέψεις κυρίως επει-
δή φοβάμαι τι θα δω –τι θα γίνω– και τις περισσότερες 
φορές απλώς δεν πιστεύω ότι μου αξίζει να έχω μέλλον. 
Αλλά δε θέλω να είμαι και ένα κορίτσι που φοβάται τρο-
μερά το παρελθόν της, τον εαυτό της και τα πράγματα 
που έχει κάνει, που δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή 
της. Δε θέλω να μείνω ακίνητη σε έναν κόσμο όπου μισώ 
τον εαυτό μου. Θέλω να είμαι δυνατή, να είμαι κάποια 
που της αξίζει να αγαπηθεί, που κάνει πράγματα για τους 
ανθρώπους που αγαπά.

Νόμιζα πως είχα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά χθες 
έφτασε ένα κουτί στην πόρτα μου, σαν οιωνός, από έναν 



20  ΤΖΕΣΙΚΑ  ΣΟΡΕΝΣΕΝ

© Jessica Sorensen, 2013/© EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ, ÁèÞ íá 2016

τύπο ονόματι Γκάρι Φλέμερτον, ένα όνομα που δεν ανα-
γνωρίζω, αλλά αναγνώρισα τι ήταν μέσα στο κουτί – πράγ-
ματα που ανήκαν στη μητέρα μου. Οι σκέψεις μου έγιναν 
κουβάρι. Κατέληξα να κάνω κάτι ηλίθιο. Έστησα τον Μί-
σα στον γάμο μας, όχι επειδή δεν τον αγαπώ. Τον αγαπώ. 
Πάρα, πάρα πολύ. Αλλά είμαι μπερδεμένη. Για το κουτί. 
Γι’ αυτά που έχει μέσα – το ημερολόγιο της μητέρας μου, 
τις ζωγραφιές της, τις φωτογραφίες της. Ήταν η ζωή της 
μέσα σε αυτό το κουτί που αποκάλυπτε πράγματα που δεν 
ήξερα για εκείνη, πράγματα που ζωγράφιζε και έγραφε. 

Θα έπρεπε να χαίρομαι που ανακάλυψα ένα κομμάτι 
του παρελθόντος της. Αλλά, για κάποιον λόγο, αυτή η ανα-
κάλυψη έφερε πίσω το παρελθόν με οδυνηρό τρόπο και 
με έκανε να αμφισβητήσω το μέλλον μου. Άρχισα να σκέ-
φτομαι πού πηγαίνω στη ζωή μου. Πού θα είμαι σε πέντε 
χρόνια. Θα είμαι ψυχικά υγιής; Πού θα είμαστε ο Μίσα 
κι εγώ; Θα ζούμε ακόμη στο Σαν Ντιέγκο; Θα παίζει ακό-
μη μουσική; Θα δουλεύω σε γκαλερί ή θα πουλάω τους 
πίνακές μου; Θα με αγαπάει ακόμη; Θα είμαστε ευτυχι-
σμένοι; Θα κάνουμε παιδιά; Η τελευταία σκέψη είναι 
τρομακτική. Δε με φανταζόμουν ποτέ ως μαμά και οι μό-
νες αναμνήσεις που έχω από τη μαμά μου είναι αναμνή-
σεις όπου τη φροντίζω εγώ. Δε θέλω να το κάνω αυτό στα 
παιδιά μου, να αναγκαστούν να με φροντίζουν. 

Και μέσα στον πανικό μου για το μέλλον, άρχισα να 
νιώθω ενοχές που θα κάναμε γάμο χωρίς τη μαμά του 
Μίσα. Τη φανταζόμουν να στενοχωριέται, ιδίως εφόσον 
εκείνη μας πίεσε να αρραβωνιαστούμε. Ο Μίσα θα ένιω-
θε άσχημα στο τέλος επειδή έτσι παθαίνει πάντα όταν 
κάποιος πληγώνεται. Επιπλέον, υπάρχει και κάτι άλλο… 
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κάτι που το ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά θέλω κι εγώ 
τη μαμά μου κοντά με κάποιον τρόπο, και ο μόνος τρό-
πος που μπορεί να γίνει αυτό είναι να γίνει ο γάμος στο 
Σταρ Γκρόουβ, όπου είναι θαμμένη. 

Το είχα ήδη αποφασίσει όταν ο Μίσα ήρθε στο σπίτι, 
αλλά, μόλις τον είδα, όλοι οι κόμποι μέσα μου λύθηκαν για 
κάποιον λόγο. Ακόμη προσπαθώ να ξεδιαλύνω τις σκέ-
ψεις μου, αλλά αποφασίζω να το πάω αργά αργά. Αφού 
βγάζω το νυφικό και φοράω ένα τζιν και ένα κοντομάνι-
κο, αρχίζω να μαζεύω τα πράγματά μου για να γυρίσου-
με στο Σταρ Γκρόουβ να παντρευτούμε. Βάζω το κουτί 
με το ημερολόγιο σε έναν μεγάλο σάκο για να το διαβάσω 
αργότερα, όταν θα μπορώ να το αντέξω, μαζί με τις ζω-
γραφιές της μητέρας μου και το δαχτυλίδι που αγόρασα 
στον Μίσα. 

«Νομίζω πως πρέπει να παντρευτούμε τα Χριστού-
γεννα», λέει ο Μίσα καθώς κλείνει την ντουλάπα με μια 
τσάντα στο χέρι. Έβγαλε το σμόκιν του και το έβαλε στη 
μαύρη τσάντα για να το επιστρέψει στο μαγαζί. Τώρα φο-
ράει ένα ξεβαμμένο τζιν, ένα μαύρο κοντομάνικο, το μαύ-
ρο δερμάτινο ρολόι του και μπότες. Όσο σέξι και αν ήταν 
με το σμόκιν, τον προτιμώ έτσι επειδή μοιάζει με τον δικό 
μου Μίσα. «Είναι τέλεια μέρα», συμπληρώνει, αφήνοντας 
τη μαύρη τσάντα στο κρεβάτι. 

«Ναι, μάλλον», λέω, χώνοντας το φουσκωτό νυφικό σε 
μια τσάντα που προσπαθώ να κλείσω. Το φόρεμα αυτό 
ανήκει στη Λίλα. Μου το δάνεισε όταν πήγαμε στο σπίτι 
των γονιών της και το πήραμε από την ντουλάπα. Γνώρι-
σα και τη μητέρα της στη διάρκεια της επίσκεψής μας και 
η γυναίκα φαίνεται μεγάλη σκρόφα. Θυμάμαι τότε που 
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η Λίλα ήρθε σπίτι μου κλαίγοντας και όλα άρχισαν να 
βγάζουν νόημα: γιατί εμφανίστηκε στο σπίτι μου εκείνο 
το βράδυ στο Σταρ Γκρόουβ, πριν από έναν χρόνο, κλαί-
γοντας. Αλλά πέρασαν αρκετές μέρες και δεν το συζητάει 
καν, και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιέζουν 
τους άλλους να μιλήσουν ανοιχτά. «Θέλουμε όμως να γιορ-
τάζουμε την επέτειό μας μια τέτοια εορταστική μέρα;» 
ρωτάω. 

«Μου αρέσει που προνοείς για το μέλλον». Ο Μίσα 
ρίχνει τον σάκο του στο κρεβάτι και με σπρώχνει απαλά 
με τον αγκώνα του για να κάνω στην άκρη. Μέσα σε δευ-
τερόλεπτα έχει βάλει το φόρεμα μέσα στον σάκο και τον 
έχει κουμπώσει. «Και πάλι όμως, τα Χριστούγεννα είναι η 
επέτειος των αρραβώνων μας». Κοιτάζει το δαχτυλίδι στο 
δάχτυλό μου. «Θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε 
που σου το έδωσα».

Σηκώνω το χέρι μου μπροστά μου και η μαύρη πέτρα 
αστράφτει στο φως, που τονίζει τις γρατζουνιές, τα ση-
μάδια και τα βαθουλώματα. Την ομορφιά. Την τελειότητα. 
Το νόημα. 

«Μου αρέσει μάλλον η ιδέα ενός χριστουγεννιάτικου 
γάμου, αρκεί να μην έχουμε κιτς χριστουγεννιάτικη δια-
κόσμηση, αγιοβασίληδες και ταράνδους, ξέρω γω».

«Θα έχουμε ό,τι διακόσμηση θέλεις», λέει καθώς κρε-
μάει τη μαύρη τσάντα με το σμόκιν στον ώμο του και παίρ-
νει τα πράγματά μας. «Αρκεί να με παντρευτείς». 

«Παραείσαι καλός μαζί μου». Κατεβάζω το χέρι μου 
και χαμογελάω, παρόλο που έχω τέτοια νευρικότητα, που 
το στομάχι μου είναι κόμπος. «Σύμφωνοι. Ένας χριστου-
γεννιάτικος γάμος χωρίς χριστουγεννιάτικη διακόσμηση».
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Φαίνεται χαρούμενος καθώς με αγκαλιάζει και με φι-
λάει και μετά βγαίνουμε στον κρύο αέρα του ωκεανού 
και αφήνουμε τα πράγματά μας δίπλα στη Chevelle SS του 
1969. Ύστερα επιστρέφει μέσα για να πάρει τα κλειδιά 
του επειδή τα άφησε στον πάγκο. Κοιτάζω τον φουσκω-
τό Άγιο Βασίλη απέναντι που μου γνέφει… ή απλώς μπο-
ρεί να είναι ο αέρας που φυσάει. Δεν έχει σχεδόν καθό-
λου αέρα εδώ όμως, καμία σχέση με τη χιονισμένη πόλη 
όπου θα επιστρέψω πρόθυμα. Το Σταρ Γκρόουβ. Την πόλη 
μου. Το μέρος όπου διαλύθηκα και ξαναφτιάχτηκα. Το 
μέρος που έχει τόσες αναμνήσεις, και καλές και κακές. 
Ελπίζω να αξίζει. Ελπίζω να μη συμβεί τίποτα κακό. Ελ-
πίζω αυτό το ταξίδι στο τέλος να φέρει μόνο καλά.

Για κάποιον λόγο αμφιβάλλω και όσο στέκομαι στο 
δρομάκι έξω από το σπίτι μας κοιτάζοντας τον Άγιο Βα-
σίλη, τόσο περισσότερη αγωνία έχω. Επιτέλους ο Μίσα 
βγαίνει από το σπίτι με τη Λίλα δίπλα του, αφήνοντας τη 
βαλίτσα της μπροστά στα σκαλοπάτια, στο τέρμα του δρό-
μου. Ο Μίσα με φιλάει όταν με φτάνει, έπειτα ξεκλειδώ-
νει το πορτμπαγκάζ και βάζει μέσα τη βαλίτσα της Λίλα. 

«Θα σε συνοδεύσει ο μπαμπάς σου;» ρωτάει η Λίλα 
πρόσχαρα καθώς δίνω στον Μίσα τη βαλίτσα μου. 

Ο Μίσα με κοιτάζει με περιέργεια, περιμένοντας να 
ακούσει την απάντησή μου καθώς ρίχνει τη βαλίτσα μου 
στο πορτμπαγκάζ. 

«Δε θα έχουμε τέτοια». Και ούτε θέλω να με συνοδεύ-
σει ο μπαμπάς μου. Εντάξει, δε με πειράζει να είναι στον 
γάμο, αλλά δε θέλω να είναι αυτός που θα με οδηγήσει στη 
γραμμή τερματισμού, μιας και δε στάθηκε και τόσο κα-
λός στο υπόλοιπο της διαδρομής. 
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Η Λίλα βάζει τα χέρια στη μέση και με κοιτάζει απει-
λητικά. 

«Α, όλα θα γίνουν, θα δεις».
Ο Μίσα γελάει καθώς πετάει τη βαλίτσα της Λίλα στο 

πορτμπαγκάζ. 
«Νομίζω πως το εννοεί σοβαρά, όμορφη».
Είμαι έτοιμη να του πω να το βουλώσει, όταν ο Ίθαν 

βγαίνει από το σπίτι με τον σάκο του στο χέρι και κλείνει 
τα μάτια του στο φως του ήλιου. 

«Είστε σίγουροι ότι δε θέλετε απλώς να πάτε ως το Βέ-
γκας και να κλεφτείτε;» γκρινιάζει καθώς μας πλησιάζει 
και μετά πετάει τον σάκο του στον Μίσα. «Δεν πολυθέλω 
να δω τη μαμά μου ή τον μπαμπά μου στο Σταρ Γκρόουβ 
– τόσο καιρό απολάμβανα την απόσταση και από τους 
δύο».

«Έλα, μωρό μου. Άσ’ τους. Τους αξίζει ένας όμορφος 
γάμος και όχι να παντρευτούν κρυφά σε μια κιτς ψεύτι-
κη εκκλησία». Η Λίλα γλιστράει το χέρι της στο στήθος 
του, σηκώνεται στις μύτες των ποδιών της και τον φιλάει 
στον λαιμό. Έπειτα ψιθυρίζει κάτι στο αυτί του καθώς παί-
ζει με τα μαλλιά του. Παραδέχομαι ότι είναι χαριτωμένο 
ζευγάρι, ιδίως τώρα που η Λίλα έχει υιοθετήσει γκραντζ 
στιλάκι. Τα ξανθά μαλλιά της φτάνουν ως το πιγούνι και 
έχει μαύρες τούφες, έτσι είναι ασορτί με του Ίθαν. Φο-
ράει τζιν και ένα φανελάκι που δεν είναι μάρκες όπως 
αυτά που φορούσε παλιά όταν μέναμε μαζί. Το στιλ της 
ταιριάζει με το χαλαρό στιλ του Ίθαν: το καρό πουκάμι-
σο και το ξεβαμμένο τζιν και ένα ζευγάρι αθλητικά που 
μάλλον τα έχει από τότε που ήταν δεκάξι. Και το μέτριο 
ύψος της Λίλα της επιτρέπει να κουρνιάζει το κεφάλι της 
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στο στήθος του Ίθαν. Βλέποντάς τους στο φως του ήλιου 
με φόντο το σπίτι μου, συνειδητοποιώ ότι εύχομαι να είχα 
χρόνο να τους ζωγραφίσω.

Έπειτα από πολλά φιλιά και ψιθύρους στο αυτί του 
Ίθαν, η Λίλα τον πείθει να σταματήσει τα παράπονα και 
συμφωνεί με βαριά καρδιά ότι το Λας Βέγκας είναι γελοία 
ιδέα και ότι ο Μίσα κι εγώ θα έπρεπε να παντρευτούμε 
στο Σταρ Γκρόουβ. 

«Μια εβδομάδα δεν είναι και πολύς καιρός για να ορ-
γανώσεις έναν γάμο», λέει η Λίλα φορώντας τα γυαλιά 
ηλίου της. «Όχι κανονικό τουλάχιστον, με διακόσμηση, 
λουλούδια, νυφικά, σμόκιν και καλεσμένους. Θεέ μου, μα-
κάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο να το οργανώσουμε».

«Και εγώ λέω μακάρι να μην ξοδέψεις καθόλου χρόνο 
για να το οργανώσεις», λέω και, όταν συνοφρυώνεται, ανα-
στενάζω. «Συγγνώμη, απλώς δε μου αρέσουν τα του γά-
μου». Πηγαίνω στην πλευρά του συνοδηγού και χαϊδεύω 
με το δάχτυλό μου μερικά βαθουλώματα και ξεφλουδί-
σματα στη μαύρη μπογιά που έγιναν όταν ο Μίσα έριξε 
επίτηδες τη Chevelle στα χιόνια. 

Ο Μίσα ανοίγει την πόρτα του οδηγού και κάνει πίσω 
για να χωθεί ο Ίθαν στο πίσω κάθισμα. 

«Δεν έχει σημασία τι γάμο θα κάνουμε», λέει, «αρκεί να 
είναι η Έλα μαζί μου. Μάλιστα, δε χρειαζόμαστε καν νυ-
φικά και σμόκιν. Θα μπορούσαμε να είμαστε γυμνοί στην 
πίσω αυλή και δε θα είχα πρόβλημα». Μου κλείνει το μάτι, 
πάνω από την οροφή του αυτοκινήτου. «Εφόσον είμαστε 
μαζί, θα είμαι ευχαριστημένος… και το να είμαστε γυ-
μνοί θα είναι ένα έξτρα μπόνους». 

Η Λίλα χασκογελάει καθώς σκύβει το κεφάλι της και 
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μπαίνει στο πίσω κάθισμα μαζί με τον Ίθαν. Σπρώχνω 
πίσω το κάθισμά μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο, κλείνω την 
πόρτα και κατεβάζω το σκίαστρο για να κρύψω τον ήλιο. 

Ο Μίσα προσαρμόζει το κάθισμα του οδηγού, κλείνει 
την πόρτα και βάζει μπροστά. 

«Έτοιμοι όλοι;» Κοιτάζει γύρω, και τους τρεις, αλλά 
όταν το βλέμμα του τελικά στέκεται σ’ εμένα καταλαβαί-
νω ότι νοιάζεται μόνο για τη δική μου απάντηση. 

Μου παίρνει ένα δευτερόλεπτο να απαντήσω και προ-
σέχει τον δισταγμό μου. Αρχίζει να κατσουφιάζει. Αλλά 
παρόλο που ο λαιμός μου είναι στεγνός, καταφέρνω να πω: 
«Φυσικά». Η φωνή μου τρέμει λιγάκι.

«Εντάξει, λοιπόν». Μου χαμογελάει φευγαλέα αλλά 
λίγο βεβιασμένα, κάνει όπισθεν στο δρομάκι και ξεκινάει 
προς τον αυτοκινητόδρομο, προς την πόλη μας, εκεί όπου 
άρχισαν όλα. Εκεί όπου ο Μίσα κι εγώ συναντηθήκαμε, 
μιλήσαμε, παίξαμε, φιληθήκαμε, χαζολογήσαμε, χορέψα-
με, είπαμε σ’ αγαπώ για πρώτη φορά. 

Εκεί όπου ο Μίσα κι εγώ αρχίσαμε.

Οδηγούμε στον σκοτεινό έρημο αυτοκινητόδρομο ώρες 
ολόκληρες, το φεγγάρι είναι μια φωτεινή σφαίρα στον 
μαύρο ουρανό και τα δέντρα στην άκρη του δρόμου μόνο 
περιγράμματα. Από τα ηχεία ακούγεται μουσική και ο 
Ίθαν ροχαλίζει στο πίσω κάθισμα με το κεφάλι του ακου-
μπισμένο στο προσκέφαλο, ενώ η Λίλα γέρνει πάνω του. 
Έχω ανοιχτό το μπλοκ μου στην αγκαλιά μου και ένα μο-
λύβι στο χέρι. 

Υποτίθεται πως τα Χριστούγεννα θα δουλέψω το 
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πορ τ φό λιό μου για την αποφοίτηση τον Μάιο. Δεν ξέρω 
καν τι θα κάνω όταν πάρω το πτυχίο μου, αλλά θα έχει σχέ-
ση με τέχνη. Ειλικρινά, αν έκανα το δικό μου, θα περνού-
σα όλη τη μέρα με τον Μίσα, θα τον άκουγα να τραγουδάει, 
ενώ θα ζωγράφιζα πράγματα που έχουν σημασία για μένα 
– πράγματα που με συγκινούν. Δε θα ήθελα να ζωγραφί-
ζω πράγματα για να τα πουλάω. Ναι, θα ήταν ένα έξτρα 
μπόνους, αλλά, αν το έκανα επαγγελματικά, θα αφαιρού-
σε κάτι από το πάθος μου για ελεύθερη δημιουργία.

Τώρα, όλες οι σελίδες του μπλοκ μου είναι άδειες ή 
έχουν μισοτελειωμένα σχέδια επειδή δεν το ένιωθα και 
σταμάτησα. Υποτίθεται πως πρέπει να είναι γεμάτο έργα 
που σημαίνουν κάτι για μένα, που θα κάνουν τους αν-
θρώπους να βιώσουν συναισθήματα, θα αφηγούνται μια 
παθιασμένη, ειλικρινή ιστορία. Δε βρίσκω όμως την προ-
σέγγιση που θέλω και όλα καταλήγουν να φαίνονται βε-
βιασμένα. 

Αναρωτιέμαι αν η μαμά μου είχε τέτοιο πρόβλημα.
«Προσπαθώ να αποφασίσω αν θα πω στη μαμά μου 

ότι παραλίγο να παντρευτούμε χωρίς εκείνη», λέει ο Μίσα 
και πιάνει το χέρι μου. Το άγγιγμά του με βγάζει απότο-
μα από τις σκέψεις μου και αφήνω μια πνιχτή κραυγή που 
μας ξαφνιάζει και τους δύο. «Είσαι καλά;» ρωτάει. «Φαί-
νεσαι αφηρημένη».

«Ναι, μια χαρά… και ψηφίζω όχι». Αφήνω το μολύβι 
μου και κλείνω το ανέγγιχτο μπλοκ μου, εφόσον έχει πο-
λύ σκοτάδι για να ζωγραφίσω ούτως ή άλλως. Το αφήνω 
κάτω, δίπλα στα πόδια μου. Τρίβω τα κουρασμένα μάτια 
μου, έπειτα γέρνω το κεφάλι μου στο πλάι και βλέπω τα 
αστέρια στον ουρανό να περνάνε σε διάφορα φωτεινά 
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χρώματα, προσπαθώντας να μη σκέφτομαι το ημερολό-
γιο που είναι χωμένο στον σάκο μου στο πορτμπαγκάζ. Το 
ημερολόγιο και τις ζωγραφιές της μαμάς μου. Τη μαμά 
μου που δεν μπορεί να έρθει στον γάμο. Θέλω να μου 
βά λω τις φωνές επειδή δεν είναι και τόσο σημαντικό. Σχε-
δόν ποτέ δεν ήταν εκεί όσο ζούσε, επομένως τι σημασία 
έχει; Αλλά για κάποιον λόγο έχει. 

«Τι συμβαίνει, όμορφη;» Ο Μίσα μου ρίχνει ένα βλέμ-
μα και καταλαβαίνω ότι έχει διάθεση για πείραγμα. «Φο-
βάσαι ότι η μαμά μου θα στενοχωρηθεί;» Αφήνει το χέρι 
μου και διώχνει μια τούφα ξανθά μαλλιά από τα γαλα-
ζοπράσινα μάτια του. Τα μάτια του είναι τόσο όμορφα, 
που ακόμη και στο σκοτάδι δεν κρύβονται. 

«Ποτέ δε φοβάμαι», τον καθησυχάζω καθώς ξαναπιά-
νει το χέρι μου, κάνοντάς με να νιώσω αμέσως ζεστασιά. 
«Απλώς ανησυχώ ότι θα στενοχωρηθεί και θα κλαίει και 
μετά θα είναι αμήχανα». 

Χασκογελάει σιγανά και φιλάει απαλά τους κόμπους 
του χεριού μου, κάνοντας την καρδιά μου να σκιρτήσει. 

«Άρα ανησυχείς μόνο ότι τα πράγματα θα γίνουν αμή-
χανα, ε;» Το σκουλαρίκι στο κάτω χείλος του γρατζουνάει 
το δέρμα μου καθώς απομακρύνει το στόμα του και μετά 
βάζει το χέρι του στον μοχλό ταχυτήτων, με τα δάχτυλά μας 
ακόμη πλεγμένα. «Δε σε απασχολεί τίποτε άλλο; Όπως το 
γεγονός ότι θα πρέπει να σταθείς μπροστά σε μια ομάδα 
ανθρώπων και να τους πεις γιατί με αγαπάς;»

Τον κοιτάζω με το στόμα ανοιχτό. 
«Μα τι λες;»
«Λέω για τους όρκους μας», λέει. «Το ξέχασες;»
Κοιτάζω από το παράθυρο για να μη δει την ένοχη έκ-
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φρασή μου. Από τη μία με το κουτί που έφτασε στην πόρ-
τα μου χθες και από την άλλη με τον πανικό του γάμου, 
είχα ξεχάσει τελείως τους όρκους. Ο Μίσα είχε σκεφτεί 
πως θα ήταν ωραία ιδέα να γράψουμε δικούς μας όρκους 
κι εγώ συμφώνησα επειδή θα ήμασταν μόνο εμείς οι δύο, 
η Λίλα και ο Ίθαν και ένας ιερέας. Ήξερα ότι δε θα μπο-
ρούσα με τίποτα να γράψω κάτι τόσο ποιητικό όσο ο Μίσα. 
Ο άνθρωπος είναι φοβερός στους στίχους και στα γράμ-
ματα και στις λέξεις γενικά. Εγώ όχι και τόσο, ιδίως όσον 
αφορά πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς νιώθω. 
Δεν τα καταφέρνω να εκφράζομαι, παρά μόνο μέσα από 
τη ζωγραφική. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να τη βγά-
λω καθαρή απλώς δείχνοντας μερικά πορτρέτα του. 

«Δεν το ξέχασες, έτσι;» Ο Μίσα αρχίζει πάλι να γελάει, 
φαίνεται τόσο χαρούμενος, που νιώθω έναν πόνο στην 
καρδιά, επειδή κι εγώ θα έπρεπε να είμαι τόσο χαρούμε-
νη. Και είμαι, τον πιο πολύ καιρό, αλλά ακόμη υπάρχουν 
πράγματα που με προβληματίζουν, όπως το ημερολόγιο, 
οι όρκοι, το μέλλον μου, τι στο καλό θα κάνω στη ζωή μου. 
Κλείνω τα χείλη μου σφιχτά και τον κοιτάζω στα μάτια. 

«Μπορεί και να το ξέχασα, αλλά όχι επειδή δε σ’ αγαπώ».
«Το ξέρω». 
«Το ξέρω, αλλά και πάλι…» Αναστενάζω. «Είμαι πολύ 

ηλίθια».
Γελάει ακόμη πιο δυνατά και με το ένα χέρι κρατάει 

σφιχτά το τιμόνι καθώς αλλάζει λωρίδα. 
«Δεν είσαι ηλίθια». Χαϊδεύει τους κόμπους του χε-

ριού μου με τον αντίχειρά του. «Και δε χρειάζεται να γρά-
ψουμε όρκους, αν δε θέλεις. Εμένα μου αρκεί και που σε 
παντρεύομαι».
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«Είσαι πολύ σαχλός μερικές φορές», τον πειράζω και 
μετά παίρνω μια τρεμουλιαστή ανάσα. «Αλλά θέλω να 
γράψουμε όρκους».

Μεγάλο ψέμα, αλλά θέλω να χαρεί – του αξίζει. Και 
αυτό είναι κάτι που μπορώ να του το δώσω. Σηκώνει το 
ένα φρύδι. 

«Είσαι σίγουρη;» 
«Όχι. Ναι, απολύτως». Η φωνή μου ακούγεται λίγο 

πνιχτή αλλά δε νομίζω ότι το προσέχει. Νιώθω άσχημα, 
μα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ποτέ δεν είμαι σίγουρη 
για τίποτα. Με πιάνει άγχος όταν έχω να πάρω μεγάλες 
αποφάσεις, και έτσι κάθε φορά διστάζω. Αν ήταν στο χέρι 
μου, δε θα ήμουν έτσι, αλλά δεν ελέγχουμε εμείς το πώς 
είμαστε.

«Τότε θα γράψουμε όρκους». Χαμογελάει και στενο-
χωριέμαι. Θέλω να είμαι χαρούμενη όπως εκείνος. Αλή-
θεια. Αλλά μερικές φορές φαίνεται αδύνατον, όσο κι αν 
προσπαθήσω.

 

Αποκοιμιέμαι κάπου ανάμεσα στη ράμπα εξόδου και στη 
γέφυρα που εκτείνεται πάνω από τη λίμνη στα περίχωρα 
του Σταρ Γκρόουβ, τη γέφυρα απ’ όπου παραλίγο να πη-
δήξω τη νύχτα προτού φύγω για Λας Βέγκας. Όταν ανοί-
γω τα μάτια μου, έχουμε σταματήσει στο παλιό σπίτι του 
Μίσα που είναι δίπλα στο δικό μου. Ο ήλιος ανεβαίνει πίσω 
από τα βουνά που περικυκλώνουν τη μικρή μας πόλη και 
οι αυλές γύρω μας είναι σκεπασμένες με χιόνι. Έχει πα-
γωνιά εδώ και τα πεζοδρόμια και τα ιδιωτικά δρομάκια 
έχουν παγώσει. Ασημένια, πράσινα και κόκκινα χριστου-
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γεννιάτικα λαμπιόνια φεγγοβολάνε σε μερικά σπίτια, αλ-
λά οι περισσότερες αυλές σε αυτή τη γειτονιά είναι δια-
κοσμημένες με χαλασμένα αυτοκίνητα, κούτες, σκουπίδια. 
Στη γωνία είναι ένας νεαρός που είμαι πολύ σίγουρη ότι 
πουλάει ναρκωτικά και ένας τύπος φωνάζει στη γυναίκα 
του καθώς εκείνη διασχίζει σαν σίφουνας το πεζοδρόμιο 
με τις πιτζάμες της. 

«Καλωσόρισες σπίτι», μουρμουρίζει ο Μίσα και μετά 
χασμουριέται, τεντώνοντας τα μυώδη χέρια του πάνω από 
το κεφάλι του. 

Κρύβω το στόμα μου καθώς χασμουριέμαι κι εγώ. 
«Θα έπρεπε να με αφήσεις να οδηγήσω κι εγώ λίγο. 

Φαίνεσαι πολύ κουρασμένος».
«Είμαι πολύ κουρασμένος», λέει σβήνοντας τη μηχα-

νή. «Και σκοπεύω να κοιμηθώ μόλις κάνεις ένα ντουζ 
μαζί μου». Μου σκάει ένα χαμόγελο και βγάζει το κλειδί 
από τη μίζα. «Θα εξαντληθώ και θα μπορέσω να κοιμη-
θώ αμέσως». 

«Φίλε, βούλωσ’ το», μουρμουρίζει ο Ίθαν με μια αηδια-
σμένη έκφραση. Τα μαύρα του μαλλιά είναι πατικωμένα 
από την πλευρά που το κεφάλι του ακουμπούσε στο πα-
ράθυρο και έχει τυλίξει τα γεμάτα τατουάζ χέρια του γύρω 
από τη Λίλα, που κοιμάται με το κεφάλι της στο στήθος του. 

«Έι, μη μας τη λες», λέω στον Ίθαν λύνοντας τη ζώνη 
μου. «Μετά τα χθεσινά θα κουβαλάω πληγές για μια ζωή».

«Τι έγινε χθες;» ρωτάει ο Μίσα καθώς ανοίγει την πόρ-
τα και κρύος αέρας μπαίνει στο αυτοκίνητο. 

Ο Ίθαν με αγριοκοιτάζει, αλλά τον αγνοώ. 
«Γύρισα σπίτι από τη δουλειά», λέω στον Μίσα, «και 

άκουσα κάτι πολύ ανησυχητικούς ήχους από τον ξενώνα». 
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«Καλή φάση», λέει ο Μίσα και τινάζεται όταν τον τσι-
μπάω στο μπράτσο. «Τι; Αν σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, 
μπορούμε να κάνουμε έναν σωρό ήχους στο ντουζ για να 
μάθουν».

«Σας παρακαλώ, μη», λέει ο Ίθαν γκρινιάρικα τεντώ-
νοντας το ελεύθερο χέρι του πάνω από το κεφάλι του. «Αρ-
κετές φορές σάς έχω ακούσει. Φτάνουν για μια ζωή».

«Εντάξει, αρχίζω να νιώθω αμήχανα», μουρμουρίζει η 
Λίλα με τα μάτια ακόμη κλειστά. «Μπορούμε να προσποιη-
θούμε ότι δεν έχουμε ακούσει ο ένας τον άλλον να κάνει 
σεξ… ή τηλεφωνικό σεξ;» 

Και τότε βγαίνω από το αυτοκίνητο επειδή αναφέρε-
ται σ’ εκείνη τη φορά που κάναμε τηλεφωνικό σεξ με τον 
Μίσα όσο έμενα ακόμη με τη Λίλα ενώ ο Μίσα ταξίδευε 
με το συγκρότημα. Καθώς βγαίνω στο χιόνι, ο Μίσα γελάει 
και ο Ίθαν μουρμουρίζει ένα αστείο. Τους αγνοώ, κλεί-
νω την πόρτα και πάω προς το πίσω μέρος του αυτοκινή-
του, αφήνοντας πατημασιές στο χιόνι. 

Ευτυχώς, προνόησα και φόρεσα τις μπότες μου με τα 
κορδόνια και τζιν, αλλιώς θα ξεπάγιαζα. Δε φοράω όμως 
μπουφάν και τα μαλλιά μου είναι μαζεμένα αλογοουρά, 
έτσι ο σβέρκος μου είναι εκτεθειμένος στον παγωμένο 
αέρα. Τυλίγω τα χέρια μου γύρω μου και περιμένω να 
έρθει ο Μίσα να ανοίξει το πορτμπαγκάζ κοιτάζοντας το 
σπίτι μου δίπλα.

Καταλαβαίνω ότι ο μπαμπάς μου βγήκε και γύρισε για-
τί βλέπω φρέσκα ίχνη από ρόδες στο δρομάκι μας και 
επειδή το Firebird του είναι παρκαρισμένο κοντά στα πίσω 
σκαλιά και τα παράθυρα ξεθαμπωμένα. Δίπλα στο αυ-
τοκίνητο είναι το δέντρο στο οποίο σκαρφάλωνε ο Μίσα 
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σχεδόν κάθε βράδυ για να κοιμηθεί μαζί μου. Το μισού-
σα αυτό το δέντρο γιατί εκεί είχα σκαρφαλώσει τη νύχτα 
που πέθανε η μαμά μου, αλλά τώρα που το κοιτάζω μόνο 
χαμογελάω, επειδή χάρη σε αυτό ο Μίσα ήρθε σ’ εμένα 
τόσες φορές. 

«Μωρό μου, πού είναι το μπουφάν σου;» ρωτάει ο Μί-
σα καθώς έρχεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, φο-
ρώντας το μπουφάν του. 

«Νομίζω στον σάκο μου». Αποστρέφω το βλέμμα από 
το σπίτι μου και τον κοιτάζω καθώς μου δίνει το μπουφάν 
του και το φοράω αφηρημένη. Είναι τόσο κούκλος, που 
με κάνει να ξεχνιέμαι. Μάκαρι να μπορούσα να τον ζω-
γραφίζω συνέχεια. Μάλλον θα με άφηνε, αν του το ζητού-
σα. Θα μου έλεγε ότι μου ανήκει και ότι μπορώ να κάνω 
ό,τι θέλω. 

Τρίβω αφηρημένα το δαχτυλίδι μου με τον αντίχειρά 
μου καθώς νιώθω ότι αυτή η σκέψη είναι η αλήθεια. Ανή-
κουμε ο ένας στον άλλον. Εγώ κι εκείνος. Για πάντα. 

Κοιτάζει το δαχτυλίδι μου και έπειτα παίρνει το χέρι 
μου και χαϊδεύει με το δάχτυλό του τα διαμαντάκια που 
είναι γύρω από τη μαύρη πέτρα. 

«Ακόμη εκπλήσσομαι που μπορείς και το χειρίζεσαι».
«Τι πράγμα; Το ότι είμαι αρραβωνιασμένη;» Ανατρι-

χιάζω από το κρύο, ίσως από το άγγιγμά του. 
Συνοφρυώνεται καθώς κοιτάζει το δαχτυλίδι στο δά-

χτυλό μου. 
«Το ότι παντρευόμαστε…» Κοιτάζει το σπίτι μου. «Εδώ, 

με τους πάντες».
Οι μύες μου σφίγγονται αλλά αστειεύομαι για να μειώ-

σω την ένταση που νιώθω μέσα μου. 
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«Δώσε μου μερικές μέρες και θα δούμε αν ακόμη νο-
μίζεις ότι το χειρίζομαι καλά. Μπορεί να μη θέλεις καν 
να με παντρευτείς μετά». 

«Ξέρεις καλά, όπως κι εγώ, ότι θα παντρευτούμε». Τα 
μάτια του σκοτεινιάζουν από την επιθυμία καθώς η φωνή 
του γίνεται πιο βαριά. «Όπως και οι δυο ξέρουμε ότι θα 
σε πηδήξω όταν κάνουμε ντουζ σε λίγα λεπτά».

Η φωνή του με κάνει να ανατριχιάζω, μια έκρηξη από 
καυτές σπίθες. 

«Αλήθεια, μερικές φορές νομίζω πως είσαι ο πιο καυ-
λωμένος άνθρωπος στον κόσμο».

«Μπα, απλώς είμαι ένας τύπος που γουστάρει τρελά 
την όμορφη αρραβωνιαστικιά του». Σκύβει και με φιλάει 
στο στόμα κι ύστερα ανοίγει το πορτμπαγκάζ.

Παίρνω βιαστικά τον σάκο μου και κρεμάω το λουρί 
στον ώμο μου. 

«Πάντα μου κάνεις υπερβολικά κομπλιμέντα, το ξέρεις;» 
Κρεμάει κι αυτός τον σάκο στον ώμο του και δείχνει 

να προσπαθεί να κρύψει τον εκνευρισμό του. 
«Μην ανησυχείς. Θα σταματήσω όταν πάρουν τα μυα-

λά σου αέρα, αλλά αμφιβάλλω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο». 
Παίρνει έναν μεγάλο σάκο και τον πετάει πάνω από την 
οροφή του αυτοκινήτου στον Ίθαν. Τον βρίσκει στην κοι-
λιά και ο Ίθαν μουγκρίζει. 

«Για όνομα, μια προειδοποίηση καλή θα ήταν», λέει ο 
Ίθαν καθώς κρεμάει το λουρί στον ώμο του. 

Ο Μίσα παίρνει τη βαλίτσα της Λίλα, προεκτείνει το 
χερούλι και την κατεβάζει στο χιονισμένο δρομάκι. 

«Θα μείνετε εδώ, εντάξει;» φωνάζει ο Μίσα στον Ίθαν, 
καθώς κλείνει με δύναμη το πορτμπαγκάζ. 
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Ο Ίθαν ανασηκώνει τους ώμους κοιτάζοντας τη Λίλα, 
που κάνει το ίδιο. 

«Έτσι έλεγα». Αγκαλιάζει τη Λίλα από τους ώμους και 
εκείνη κουρνιάζει στο στήθος του και περπατάνε στο χιό-
νι προς την πίσω πόρτα, αφήνοντας τον Μίσα κι εμένα να 
ξεφορτώσουμε μόνοι μας τα υπόλοιπα. «Ξέρεις ότι το 
σπίτι σου μου αρέσει πιο πολύ από το δικό μου».

«Μόνο επειδή η μαμά μου μας αφήνει να κάνουμε ό,τι 
θέλουμε», λέει ο Μίσα.

«Αλήθεια είναι αυτό», φωνάζει ο Ίθαν. Τους ακολου-
θούμε στην πλαϊνή πόρτα του σπιτιού, που είναι ακριβώς 
μπροστά στο γκαράζ όπου ο Μίσα μαστόρευε συνέχεια 
το αυτοκίνητό του κι εγώ άραζα μαζί του επειδή ήταν το 
μόνο μέρος όπου ένιωθα άνετα.

«Χριστέ μου, Λίλα, αυτό είναι πολύ βαρύ», λέει ο Μίσα 
καθώς σέρνει τη βαλίτσα της στο χιόνι πίσω του. «Τι στο 
καλό πήρες μαζί σου;»

«Τα συνηθισμένα», λέει η Λίλα και δείχνει προσβε-
βλημένη. 

 Ο Ίθαν ανοίγει την πίσω πόρτα και μπαίνει στην κου-
ζίνα. 

«Παίρνει πάντα πολλά πράγματα».
«Έι», διαμαρτύρεται η Λίλα, χτυπώντας τον Ίθαν στο 

πλευρό με τον αγκώνα της καθώς μπαίνουν στο σπίτι. 
«Τώρα είναι πολύ καλύτερα από παλιά».

«Όντως», συμφωνεί ο Ίθαν και την ακολουθεί, αφήνο-
ντας τη σήτα να κλείσει.

«Η μαμά σου είναι εδώ;» ρωτάω μόλις ο Μίσα ανεβά-
ζει τη βαλίτσα στα σκαλιά.

Ανασηκώνει τους ώμους και ανοίγει τη σήτα. 
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«Ίσως». Σπρώχνει τη βαλίτσα στην κουζίνα ενώ κρα-
τάει την πόρτα ανοιχτή με τον αγκώνα του. «Μπορεί να 
δούλευε πρωινή βάρδια όμως ή ίσως να βγήκε έξω με 
τον Τόμας». 

Κρατάω με το δάχτυλό μου το λουρί του σάκου. 
«Της το είπες όμως, έτσι; Ότι θα έρθουμε». Μπαίνω 

στην κουζίνα και στη ζεστασιά, τινάζοντας τις μπότες μου 
στο πατάκι μπροστά από το κατώφλι. «Και γιατί ερχό-
μαστε;» ακούγομαι αγχωμένη. Διάολε. Πρέπει να χαλα-
ρώσω. 

Ο Μίσα κουνάει το κεφάλι του αρνητικά καθώς κλεί-
νει την πόρτα. 

«Σκέφτηκα να το κάνουμε μαζί».
Με το βλέμμα μου σαρώνω την κουζίνα όπου έφαγα 

τόσο πολλές φορές όταν ήμουν μικρή. Αν δεν έτρωγα εδώ, 
μάλλον θα είχα πεθάνει της πείνας. 

«Ναι, εντάξει μου ακούγεται, μάλλον». 
Κοντοστέκεται δίπλα στο τραπέζι της κουζίνας. 
«Εκτός κι αν σε πειράζει».
«Όχι, δεν έχω πρόβλημα», του λέω, προσπαθώντας να 

διώξω το άγχος μου. Μπορώ να το κάνω. Δεν είναι και τόσο 
τρομακτικό. Ζεις μαζί του έξι μήνες. Διάολε, σχεδόν ζεις 
μαζί του από τότε που ήσασταν τεσσάρων. «Πρέπει να το 
κάνουμε μαζί».

Γνέφει καταφατικά, αλλά τα γαλαζοπράσινα μάτια του 
είναι καρφωμένα πάνω μου, σαν να προσπαθεί να δια-
βάσει την ψυχή μου. Κατά μία έννοια εύχομαι να το έκα-
νε για να μου πει τι νιώθω, επειδή μερικές φορές δεν εί-
μαι και τόσο σίγουρη. 

Αφού με κοιτάζει για λίγο έντονα, χαμογελάει και με 
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πιάνει από το χέρι. Με οδηγεί γύρω από τον στενό πάγκο 
και προς τον διάδρομο που οδηγεί στο υπνοδωμάτιό του. 
Η Λίλα και ο Ίθαν κατευθύνονται στην άλλη άκρη του 
σπιτιού, όπου υπάρχει ένας μικρός ξενώνας όπου ο Ίθαν 
την έπεφτε συνέχεια όταν ήμασταν μικροί. 

Ο Μίσα ανοίγει με μια κλοτσιά την πόρτα του δωμα-
τίου του και χαμογελάω καθώς μου έρχονται μερικές πολύ 
ζωντανές αναμνήσεις: το δωμάτιο όπου μεγαλώσαμε, όπου 
περάσαμε πολλά βράδια μαζί, όπου μου έκανε πρόταση 
γάμου. Είναι υπέροχες αναμνήσεις και μου θυμίζουν γιατί 
θα τον παντρευτώ. Κρατάω την ανάσα μου για μια στιγμή 
καθώς η σκέψη βαραίνει στο στήθος μου ξανά, όπως ακρι-
βώς λίγο πριν έρθει η ώρα να ξεκινήσω για τον γάμο. Η 
καρδιά μου χτυπάει πιο γρήγορα καθώς κοιτάζω από το 
παράθυρο και σκέφτομαι πόσο εύκολο θα ήταν να το 
σκάσω. Το έχω κάνει μια φορά και θα το έκανα ξανά, αλ-
λά βαθιά μέσα μου, και πέρα από την αγωνία μου, ξέρω 
ότι δε θέλω. Παίρνω μια αργή αναπνοή από τη μύτη και 
εκπνέω από το στόμα. Χαλάρωσε. Πρέπει να σταματήσω 
να πανικοβάλλομαι. 

Το κρεβάτι του είναι ξέστρωτο και μάλλον είναι έτσι 
από την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ πριν από έναν 
χρόνο. Μπαγκέτες και μια κιθάρα βρίσκονται πεταμένα 
στο πάτωμα μπροστά από την ανοιχτή ντουλάπα, ενώ στον 
τοίχο κρέμονται οι αφίσες των αγαπημένων συγκροτημά-
των του και μερικές ζωγραφιές μου. Παλιά ρούχα είναι 
στοιβαγμένα σε μια καρέκλα δίπλα στο παράθυρο που 
βλέπει στην πλαϊνή αυλή του σπιτιού μου και στο γυμνό 
δέντρο που ανεβαίνει ως το παράθυρο του δωματίου μου. 
Το δωμάτιό του ακόμη μυρίζει σαν εκείνον, λες και το 
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άρωμα της κολόνιας του έχει ποτίσει τις ίνες της μοκέ-
τας. Πάντα μου άρεσε η μυρωδιά, μια απλή μυρωδιά που 
με παρηγορεί αμέσως ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγ-
μές μου. Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να ξεχάσω τι υπάρ-
χει στον σάκο που κρέμεται στον ώμο μου αν σταθώ εδώ 
εισπνέοντας αυτό το άρωμα ξανά και ξανά. Ο Μίσα πε-
τάει τον σάκο του στο ξέστρωτο κρεβάτι και στρέφεται 
σ’ εμένα, τρίβοντας τα χέρια του. 

«Έτοιμη για το ντουζ;» ρωτάει με ένα διαβολικό χα-
μόγελο. 

Ρίχνω τον σάκο μου στο πάτωμα. 
«Ναι, δώσε μου ένα λεπτό να πάρω τα ρούχα μου. Είναι 

θαμμένα κάτω από το νυφικό».
Σταυρώνει τα χέρια και με κοιτάζει ανήσυχος. 
«Είσαι σίγουρη ότι είσαι καλά; Είσαι πολύ αφηρημένη 

και τώρα κάνεις σαν να μη θέλεις να είσαι κοντά μου».
Φοράω το πιο αδιάφορο χαμόγελό μου. Βαθιά μέσα 

μου ξέρω ότι μάλλον μπορεί να καταλάβει τα ψέματά μου. 
«Μια χαρά είμαι». Βάζω τα χέρια μου στους ώμους του 

και φιλάω το αξύριστο μάγουλό του. «Αλλά, αν θες να ξέ-
ρεις, έχω μερικά πρόστυχα νυχτικά στον σάκο μου που 
δε θέλω να τα δεις, αλλιώς θα με βάλεις να τα φορέσω και 
είναι για μετά τον γάμο». 

Γέρνει το κεφάλι του στο πλάι, με ζυγίζει καθώς ξε-
κουμπώνει το μπουφάν του. 

«Από πότε φοράς νυχτικά;»
Βγάζει το μπουφάν του, το κάνει κουβάρι και το πετάει 

στη σιφονιέρα. 
«Από τότε που η Λίλα με ανάγκασε να πάω στο Victoria’s 

Secret και να τα αγοράσω». Που δεν είναι τελείως ψέμα. 
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Συνέβη, αλλά νιώθω ανόητη που δεν του λέω την αλήθεια 
για το ημερολόγιο και τις ζωγραφιές. 

«Ξέρεις, αρχίζω να τη συμπαθώ πολύ τη Λίλα. Σε επη-
ρεάζει πολύ θετικά», λέει πονηρά και μου δίνει ένα βαθύ 
φιλί, γλιστρώντας τη γλώσσα του στο στόμα μου, κι έπει-
τα αποτραβιέται. «Αν δεν έρθεις στο ντουζ σε πέντε λεπτά, 
θα έρθω γυμνός να σε πάρω».

«Σύμφωνοι», του λέω και βγαίνει από το δωμάτιο με 
ένα καθαρό κοντομάνικο και ένα τζιν στα χέρια. Μόλις 
κλείνει την πόρτα, εκπνέω δυνατά καθώς βάζω τον σάκο 
μου στο κρεβάτι και βγάζω το κουτί που μου στάλθηκε, 
με διεύθυνση αποστολέα Γκάρι Φλέμερτον, Μοντάνα, 
αλλά δε γράφτηκε από αυτόν, τουλάχιστον σύμφωνα με 
το σημείωμα μέσα στο κουτί, αλλά από τη μαμά της μα-
μάς μου – τη γιαγιά μου. Και δε βγάζει νόημα γιατί δεν 
της έχω ξαναμιλήσει, αλλά πήρε την πρωτοβουλία να 
μου γράψει ένα σημείωμα και να μου στείλει μερικά πράγ-
ματα της μητέρας μου. Είναι παράξενο και ταυτόχρονα 
με κάνει να σκεφτώ πράγματα που δε θέλω να σκεφτώ, 
όπως ότι ίσως θα μπορούσα να τη γνωρίσω, αλλά και 
πάλι, θέλω όντως κι άλλους ανθρώπους στη ζωή μου; Το 
σημείωμα είναι πολύ απλό και όταν το βγάζω από το 
κουτί και το διαβάζω ξανά, έχω την ίδια αντίδραση: 
σύγχυση. 

Έλα, ξέρω ότι δε με ξέρεις και λυπάμαι γι’ αυτό. Υπήρ-
χαν πράγματα που πιθανόν δεν καταλαβαίνεις… ή ίσως 
και να καταλαβαίνεις. Ίσως η Μέριλιν να σου είπε για 
μένα. Ίσως όχι. Αλλά, όπως και να ’χει, έψαχνα τη σο-
φίτα, την καθάριζα και βρήκα μερικά παλιά της πράγ-



40  ΤΖΕΣΙΚΑ  ΣΟΡΕΝΣΕΝ

© Jessica Sorensen, 2013/© EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ, ÁèÞ íá 2016

ματα. Σκέφτηκα ότι θα ήθελες να τα έχεις. Θα τα κρα-
τούσα εγώ, αλλά παραείναι επώδυνο. Αν δεν τα θέλεις, 
δε χρειάζεται να τα κρατήσεις. Απλώς σκέφτηκα ότι μπο-
ρεί να σου άρεσαν. 

Έπειτα υπέγραψε το όνομά της με άψογα καλλιγρα-
φικά γράμματα. Μόνο μια φορά τη συνάντησα, στην κη-
δεία της μητέρας μου. Δεν είπαμε πολλά και ο πατέρας 
μου δεν της μίλησε. Δε βγάζει νόημα γιατί να μου δώσει 
το τηλέφωνό της, λες κι εγώ ήμουν αυτή που την απέφευ-
γα τόσα χρόνια. Θα μπορούσε να έρθει στην κηδεία και 
να μου πει κάτι, αλλά εκείνη καθόταν απέναντι από τον 
μπαμπά μου, τον αδελφό μου κι εμένα στη σχεδόν άδεια 
εκκλησία, ενώ ο ιερέας κήρυττε για τη ζωή μετά θάνατον. 
Νομίζω ότι μπορεί να μου χαμογέλασε μια φορά, αλλά 
δεν ήμουν απόλυτα σίγουρη τότε, ούτε και με ένοιαζε, 
επειδή σ’ εκείνη τη φάση οι ενοχές κατέτρωγαν την καρ-
διά και το μυαλό μου. Επιπλέον, με βάση ό,τι ήξερα για 
τη γιαγιά μου, δεν ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. 

Είχα ακούσει τη μαμά μου να μιλάει για εκείνη μόνο 
πέντε φορές και απ’ ό,τι μου έλεγε ήταν φρικτή μητέρα 
που φερόταν άθλια στην κόρη της και που την αποκλή-
ρωσε όταν ανακοίνωσε ότι θα παντρευτεί τον μπαμπά μου. 
Φαντάζομαι ότι η γιαγιά μου τον μισούσε και δεν τον θεω-
ρούσε αρκετά καλό για τη μαμά μου. Αυτά είναι πάνω 
κάτω όσα ξέρω και δεν της έχω μιλήσει ποτέ για να κρί-
νω από μόνη μου. Δεν είμαι σίγουρη αν θέλω. Αυτή η γυ-
ναίκα ήταν μια σκιά στη ζωή μου. Αλλά και πάλι, σχεδόν 
όλοι ήταν σκιές στη ζωή μου εκτός από τον Μίσα. Ο Μίσα 
ήταν το φως στη σκοτεινή μου ζωή. Χαμογελάω μόνη μου, 



ΕΛΑ  ΚΑΙ  ΜΙΣΑ.  ΜΑΖΙ  ΓΙΑ  ΜΙΑ  ΖΩΗ  41

© Jessica Sorensen, 2013/© EKΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΛΙΠΑ, ÁèÞ íá 2016

κάνοντας μια νοερή σημείωση να το βάλω αυτό στον 
όρκο μου. 

Κατσουφιάζω αμέσως μόλις συνειδητοποιώ ότι θα πρέ-
πει να γράψω μια σελίδα γεμάτη συναισθηματικά λόγια 
και θα πρέπει να τα διαβάσω δυνατά, να ανοίξω την καρ-
διά και την ψυχή μου μπροστά σε ξένους. Και όταν τε-
λειώσουν όλα, ο Μίσα κι εγώ θα είμαστε αντρόγυνο. Θα 
τον έχω για πάντα και θα με έχει και εκείνος. Και μόνο που 
το σκέφτομαι, οι παλμοί μου ανεβαίνουν και η καρδιά μου 
χτυπάει δυνατά. Εγώ κι εκείνος για πάντα, στα δύσκολα 
και στα εύκολα, στο φως και στο σκοτάδι. Κόφ’ το. Τον 
αγαπάς. 

Αρχίζω να φρικάρω μπροστά στο απεριόριστο μέλλον 
που έρχεται γρήγορα προς το μέρος μου και προσπαθώ 
να αποδιώξω αυτό το συναίσθημα και να συγκεντρωθώ 
στο κουτί. Βάζω τα δάχτυλά μου στο άνοιγμα του καπα-
κιού και βγάζω αυτό που κοίταζα όταν σκεφτόμουν αν 
έπρεπε να κατέβω τον γκρεμό για να παντρευτώ. Είναι 
ένα μαύρο δερμάτινο σημειωματάριο, με εξώφυλλο ξε-
θωριασμένο, και μέσα τα γράμματα της μητέρας μου, οι 
σκέψεις και τα συναισθήματά της, η ψυχή της στο χαρτί, 
πολλές σελίδες. 

Ανοίγω το ημερολόγιο και βυθίζομαι στο κρεβάτι. «Για 
όλους εσάς που νομίζετε ότι με ξέρετε, δε με ξέρετε», δια-
βάζω φωναχτά και χαϊδεύω τα ξεθωριασμένα γράμμα-
τα. Είναι μόνο η πρώτη σελίδα. Και μόνο που τη διαβάζω, 
σηκώνονται οι τρίχες στα χέρια μου. Τόσο έχω διαβάσει 
και φαίνεται αρκετό, αλλά και λίγο συνάμα. Πάντα ήθε-
λα να γνωρίσω καλύτερα τη μαμά μου, τη μαμά που δεν 
έλεγε ψέματα, που δεν πάθαινε κρίσεις πανικού, που χα-
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μογελούσε, γελούσε, έλεγε αστεία. Άραγε έλεγε ψέματα 
σε αυτές τις σελίδες; Θα έπρεπε να νοιάζομαι τόσο πολύ; 
Κι όμως, νοιάζομαι.

«Έλα». Η φωνή του Μίσα με κατατρομάζει και ανα-
πηδώ κλείνοντας το ημερολόγιο.

Στέκεται στο κατώφλι ολόγυμνος, όπως με είχε προει-
δοποιήσει. Οι κοιλιακοί του είναι γυμνασμένοι και στο 
στέρνο έχει ένα τατουάζ με μαύρα καλλιγραφικά γράμ-
ματα, τον πρώτο στίχο που έγραψε ποτέ, που ορκίζεται 
ότι είναι για μένα: Πάντα θα είμαι μαζί σου, με όλο μου το 
είναι. Στα δύσκολα και στα ακατόρθωτα, στην αγάπη και 
στην αμφιβολία. Αφήνω το ημερολόγιο στην αγκαλιά μου 
και κρύβω το στόμα μου με το χέρι μου. 

«Ω, Θεέ μου. Είσαι γυμνός».
«Άσ’ τα αυτά». Μπαίνει στο δωμάτιο και οι μύες του 

τεντώνονται σε κάθε κίνηση. Νιώθω το στομάχι μου να 
καίει.

«Κι αν σε είδαν ο Ίθαν και η Λίλα;» ρωτάω, ακουμπώ-
ντας το χέρι μου στην αγκαλιά μου.

«Τότε με είδαν», απαντάει, με τα μάτια του καρφωμέ-
να πάνω μου καθώς κλείνει την πόρτα. «Σου είπα ότι θα 
έρθω γυμνός να σε πάρω, αν δεν έρθεις σε πέντε λεπτά». 
Στρίβει τον καρπό του κάνοντας ότι κοιτάζει ένα αόρατο 
ρολόι. «Και πέρασαν ήδη πέντε». 

Σταυρώνω τα πόδια μου επειδή έτσι όπως τον βλέπω 
θέλω να ξαπλώσω στο κρεβάτι και να ανοίξω τα πόδια 
μου και να γλιστρήσει μέσα μου. 

«Ερχόμουν, τώρα τελείωνα».
«Τώρα θα τελειώσεις σίγουρα». Ένα χαμόγελο ζωγρα-

φίζεται στο πρόσωπό του αλλά εξαφανίζεται όταν βλέ-
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πει το κουτί δίπλα μου και το ημερολόγιο στην αγκαλιά 
μου. «Τι είναι αυτό;»

Δαγκώνω τα χείλη μου όλο ενοχή. Δεν του το έχω πει 
ακόμη, επειδή ξέρω ότι θα ανησυχήσει για το τι θα μου 
προκαλέσει όλο αυτό. Όμως, δε θα του πω ψέματα τώρα 
που ρώτησε. 

«Ήρθε χθες με το ταχυδρομείο. Είναι ένα κουτί γεμά-
το πράγματα… της μαμάς μου». 

Γουρλώνει τα μάτια και ανοίγει σοκαρισμένος το στό-
μα του. 

«Τι; Από ποιον είναι;» 
Χτυπάω το καπάκι του κουτιού με το δάχτυλό μου. 
«Γράφει από κάποιον Γκάρι Φλέμερτον, αλλά το ση-

μείωμα μέσα… είναι από τη γιαγιά μου… τη μαμά της μα-
μάς μου».

«Στάσου. Η μαμά σου δεν έλεγε ότι ήταν κακιά;» ρω-
τάει επιφυλακτικός.

«Ναι, περίπου». Χαϊδεύω το ημερολόγιο, κατεβάζοντας 
το πιγούνι μου. «Αλλά μερικές φορές η μαμά μου έλεγε 
ψέματα».

Ρίχνει το βάρος του στο άλλο πόδι και κάθεται στο κρε-
βάτι δίπλα μου. Έπειτα βάζει το δάχτυλό του κάτω από 
το πιγούνι μου και το ανασηκώνει ώστε να τον κοιτάζω.

«Θέλεις να το συζητήσουμε;» ρωτάει, κοιτάζοντάς με 
ανήσυχος, κάνοντάς με να νιώσω άνετα, ήρεμα, ότι όλα 
είναι καλά, ακόμη κι αυτά που δεν είναι. 

«Δεν μπορώ ακόμη», του λέω και, όταν βλέπω ότι συ-
νοφρυώνεται, συμπληρώνω: «Όχι επειδή δε θέλω, αλλά 
επειδή δεν έχω δει ακόμη τα πράγματα για να ξέρω για 
τι πράγμα θέλω να μιλήσω».
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«Θέλεις να τα δεις τώρα; Μαζί μου;» ρωτάει με κατα-
νόηση.

«Όχι τώρα». Η ιδέα του να διαβάσω τις σκέψεις της 
μαμάς μου με κάνει να πάρω μια αργή ανάσα. Φοβάμαι 
τι θα αποκαλύψουν… και τι δε θα αποκαλύψουν. Ποια 
ήταν; Ήταν σαν εμένα κάποτε; «Αλλά θα τα δω… απλώς 
χρειάζομαι χρόνο για να τα επεξεργαστώ σιγά σιγά». 

Γνέφει καταφατικά αλλά ακόμη φαίνεται ότι νιώθει 
άβολα όπως απομακρύνει το δάχτυλό του από το πιγούνι 
μου και ακουμπάει το χέρι του πάνω στο πόδι του. 

«Και ποιος είναι αυτός ο Γκάρι; Και γιατί σου τα έστει-
λε έτσι ξαφνικά; Και γιατί τα έστειλε για λογαριασμό της 
γιαγιάς σου;»

«Δεν έχω ιδέα, αλλά να το σημείωμα». Παίρνω το ση-
μείωμα από το κουτί και του το δίνω για να το διαβάσει 
μόνος του. Αφού το περιεργάζεται με προσοχή, δείχνει 
ακόμη πιο μπερδεμένος όταν το αφήνει στο κομοδίνο. 

«Άρα απλώς καθάριζε τη σοφίτα και σκέφτηκε: Έι, 
ίσως θα έπρεπε να στείλω στην εγγονή στην οποία δεν έχω 
μιλήσει ποτέ ένα κουτί με τα πράγματα της μάνας της; Ή 
να πει σε αυτό τον Γκάρι να τα στείλει;» 

«Ίσως ο Γκάρι να είναι ο φίλος της, ξέρω γω;» Ανα-
σηκώνω τους ώμους. «Δεν έχω ιδέα επειδή δεν της έχω 
μιλήσει ποτέ».

Ο Μίσα κοιτάζει ξανά το σημείωμα, τούφες ξανθών 
μαλλιών πέφτουν στα μάτια του και κουνάει το κεφάλι 
του πέρα δώθε. Ανησυχεί. Ήμουν σίγουρη. 

«Είναι πολύ παράξενο. Και δηλαδή, πού βρήκαν τη 
διεύθυνσή σου;»

«Καλή ερώτηση». Συνοφρυώνομαι καθώς κοιτάζω από 
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το παράθυρο το μικρό διώροφο σπίτι δίπλα, το σπίτι όπου 
μεγάλωσα, που είναι γεμάτο οδυνηρές, θλιβερές αναμνή-
σεις. Χιόνι πέφτει και προσγειώνεται στην οροφή, που της 
λείπουν τα μισά κεραμίδια. «Ίσως από τον μπαμπά μου».

«Ναι, αλλά δε θα σου το έλεγε;» ρωτάει. 
Τον κοιτάζω δύσπιστη, επειδή ο μπαμπάς μου δεν εί-

ναι καθόλου έτσι. 
«Παρόλο που είναι σε καλύτερη κατάσταση, ακόμη 

φέρεται περίεργα όσον αφορά το παρελθόν και τη μαμά 
μου. Άσε που έχω να του μιλήσω μια εβδομάδα». Κατα-
πίνω έναν τεράστιο κόμπο στον λαιμό μου. «Αλλά θα πάω 
να τον ρωτήσω σε λίγο».

Ο Μίσα σχεδόν με κοιτάζει ακτινοβολώντας, είναι πολύ 
περήφανος που φέρομαι ώριμα και δεν το βάζω στα πό-
δια για να αποφύγω το πρόβλημα. Συνειδητοποιώ πως εί-
ναι αλήθεια και ότι δε θα έπρεπε να αποφύγω να τον πα-
ντρευτώ, παρόλο που ενστικτωδώς η πρώτη μου σκέψη 
είναι να την κοπανήσω. Πάντα το έβαζα στα πόδια όταν 
τα πράγματα γίνονταν πολύ σοβαρά, πολύ συναισθημα-
τικά, πολύ περίπλοκα. Έχω φύγει πολλές φορές, αλλά τε-
λευταία είμαι καλά και θέλω να συνεχίσω.

«Θέλεις να έρθω μαζί σου;» ρωτάει και τα μάτια του 
είναι γεμάτα συμπόνια. Γνέφω καταφατικά, βάζοντας τα 
μαλλιά μου πίσω από τα αυτιά μου.

«Ναι». 
Χαμογελάει πιο πλατιά. 
«Να θυμάσαι αυτή τη λέξη. Θα τη χρειαστείς σύντομα 

ξανά».
«Ναι», επαναλαμβάνω με ένα παιχνιδιάρικο χαμόγε-

λο καθώς τον σκουντάω με τον ώμο μου και το χαμόγελό 
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του φτάνει μέχρι τ’ αυτιά. «Ναι, ναι, ναι». Γλιστράει γρή-
γορα προς το μέρος μου και τα χείλη του με κάνουν να 
σωπάσω. Στην αρχή είναι ένα αργό φιλί, που απλώς μου 
ζεσταίνει την καρδιά, αλλά όσο προχωράει γίνεται ολο-
ένα πιο φλογερό και παθιασμένο. Ξαφνικά πιάνει το μπλου-
ζάκι μου και το σηκώνει πάνω από το κεφάλι μου. Το 
πετάει στην άκρη και με ξαναφιλάει καθώς σηκώνεται, 
σηκώνοντάς με μαζί του. Με παίρνει στην αγκαλιά του και 
νιώθω τη στύση του ανάμεσα στους μηρούς μου καθώς 
τυλίγω τα πόδια μου γύρω του. Νιώθω τόσο ωραία, που 
το κορμί μου παίρνει φωτιά από την ανυπομονησία και 
όλες οι άσχημες σκέψεις εξαφανίζονται. Καθώς με κου-
βαλάει στον διάδρομο, δε με νοιάζει καν αν θα μας δουν η 
Λίλα και ο Ίθαν σε περίπτωση που βγουν από το δωμά-
τιο. Το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι μαζί του. Όταν 
μπαίνουμε στο μπάνιο, ακούγεται μουσική από το iPod 
του στον πάγκο και το νερό τρέχει, ο καθρέφτης έχει θα-
μπώσει από τη ζέστη και τους ατμούς. Η υγρασία αμέσως 
κάνει το δέρμα μου να κολλάει καθώς ο Μίσα κλείνει την 
πόρτα με το πόδι του και μας κλείνει στο καυτό δωμάτιο, 
χωρίς να σταματήσει να με φιλάει. Μουρμουρίζει ένα 
«σ’ αγαπώ» πάνω από τους στίχους του «The River» των 
Manchester Orchestra και λέω κι εγώ το ίδιο καθώς με κα-
ταβροχθίζει με τα χέρια και το στόμα του. Η αίσθηση των 
χειλιών του, οι στίχοι που ακούγονται απαλά και η υγρα-
σία των ατμών που ποτίζει το δέρμα μου με γεμίζουν πόθο, 
ανάγκη, δίψα. Με γεμίζουν αγάπη. 

Θεέ μου, καμιά φορά νιώθω να με αγαπάει τόσο, που 
δεν μπορώ να ανασάνω. 

Ίσως θα έπρεπε να το βάλω κι αυτό στον όρκο μου.
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Η μέρα που περίμενε η Έλα πλησιάζει· η μέρα 
που θα παντρευτεί τον Μίσα, τον έρωτα της ζωής της, 
το φως που την έβγαλε από το σκοτάδι. Όλα δείχνουν 

ότι θα είναι τα τέλεια Χριστούγεννα – ώσπου καταφθάνει 
ένα δέμα με μια σκληρή υπενθύμιση του παρελθόντος 
της Έλα. Ξαφνικά δεν αισθάνεται και τόσο σίγουρη για 

το μέλλον της. Πώς μπορεί να ζήσει το περιβόητο 
«και έζησαν αυτοί καλά» όταν δεν το έχει βιώσει ποτέ; 

Ο Μίσα θα σταθεί στο πλευρό της Έλα ό,τι κι αν συμβεί  
– αν και φοβάται μην τον «στήσει» πάλι στα σκαλιά  

της εκκλησίας. Όταν του προσφέρεται η μοναδική ευκαιρία 
να πάει περιοδεία με τα αγαπημένα του συγκροτήματα  
για τρεις μήνες, γνωρίζει καλά ότι δεν μπορεί να αφήσει 

πίσω την Έλα. Μπορεί, όμως, να της ζητήσει να παρατήσει  
τη ζωή της και να τον συνοδεύσει; 

Τώρα η Έλα και ο Μίσα πρέπει να βρουν έναν τρόπο  
να ισορροπήσουν τους φόβους, τα όνειρα και  

την αγάπη τους… αν θέλουν να ανεβούν 
τα σκαλιά της εκκλησίας. 

* Όσο τους ÇγνωρίζωÈ, 
τόσο τους λατρεύω! Η Έλα κι ο Μίσα 
ενσαρκώνουν την πιο δυνατή ιστορία 

αγάπης που έχω διαβάσει. 
Κλερ, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 

για το βιβλίο ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

* Συγκλονίστηκα με την ιστορία. Διάβασα 
ολόκληρο το βιβλίο σε μία μέρα. 

Τρελαίνομαι για όλα τα βιβλία 
της Σόρενσεν! Υπέροχα!

Μελίσα, αναγνώστρια στο Ίντερνετ, 
για το βιβλίο ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

* Μια πάρα πολύ ωραία ιστορία δύο 
ανθρώπων που περνούν από διάφορες 

περιπέτειες μέχρι να ανακαλύψουν 
ότι αυτό που ένιωθε ο ένας για 
τον άλλο δεν ήταν τίποτε άλλο 

παρά αληθινή αγάπη.
Βασιλική Καλτσά, αναγνώστρια 

στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ

* Μια πολύ τρυφερή και ρομαντική 
ιστορία για δυο φίλους 

που ερωτεύονται μεταξύ τους.
Βάσω Κωστοπούλου, αναγνώστρια 

στο Ίντερνετ, για το βιβλίο 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ

Η ΤΖΕΣΙΚΑ ΣΟΡΕΝΣΕΝ είναι συγγραφέας 
ευπώλητων βιβλίων που φιγουράρουν 
στις λίστες των New York Times και 
του USA Today. Λατρεύει τη νεανική 
λογοτεχνία και τα μοντέρνα ρομάντζα, 
τις ευχάριστες αλλά και συγκινητικές 
κινηματογραφικές ταινίες, και 
γράφει πάντοτε ακούγοντας μουσική. 
Σήμερα ζει στα χιονισμένα βουνά του 
Ουαϊόμινγκ μαζί με τον άντρα της και 
τα τρία παιδιά τους. Από τις Εκδόσεις 
ΤΟΥΛΙΠΑ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία 
της ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΑ 

και ΕΛΑ ΚΑΙ ΜΙΣΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. 

Για απευθείας επικοινωνία  
με τη συγγραφέα μπορείτε  
να επισκεφθείτε το προσωπικό της 
ιστολόγιο (blog):  
jessicasorensensblog.blogspot.com
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