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Ε

να κυριακάτικο βράδυ του Απρίλη, είκοσι άτομα
ήταν συγκεντρωμένα στην αίθουσα υποδοχής της
Λέσχης και άκουγαν προσεκτικά τον Ρομπ Τζιλ,
τον ιδιοκτήτη.
«Πιστεύω να απολαύσατε τη διαμονή σας αυτές τις
τρεις μέρες», είπε, με ένα αμυδρό χαμόγελο να παίζει στα
χείλη του. «Είμαι σίγουρος ότι μάθατε όλοι κάτι νέο για
τον εαυτό σας».
Η Τζαν Πίρσον, μια εικοσιοχτάχρονη διευθύντρια κάστινγκ, αισθάνθηκε τα μάγουλά της να κοκκινίζουν. Κοίταξε τους άλλους που παρακολουθούσαν τον Ρομπ. Έδειχναν τόσο συμβατικοί τώρα^ οι γυναίκες με ταγέρ ή σπορ
ρούχα γνωστών σχεδιαστών, οι περισσότεροι άντρες με
κομψά κουστούμια. Τίποτα δε θύμιζε τις δραστηριότητές
τους αυτό το Σαββατοκύριακο. Για παράδειγμα, τον
άντρα που στεκόταν τώρα δίπλα της –ντυμένος με σοβαρό κοστούμι και γιλέκο, λευκό πουκάμισο και σκούρα
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μπλε γραβάτα– τον είχε δει για τελευταία φορά πειθήνια γονατισμένο στα πόδια μιας αισθησιακής ξανθιάς, με
τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη του, να περιμένει
τρέμοντας από έξαψη και πόθο να του επιτρέψει επιτέλους να τελειώσει μετά από πολλές απάνθρωπες καθυστερήσεις.
«Εκείνο που πρέπει να καταλάβετε», συνέχισε ο Ρομπ,
«είναι ότι τώρα ανήκετε σε μια εξαιρετικά επίλεκτη μυστική ομάδα. Όταν φτάσατε εδώ, υπογράψατε ένα έντυπο με το οποίο ορκιστήκατε να τηρείτε τον κώδικα σιωπής
της Λέσχης. Μπορεί να δυσκολευτείτε να το κάνετε αυτό
όταν αρχίσετε πάλι να έχετε επαφές με τους φίλους σας
στην καθημερινή ζωή σας. Αν κάποιος όμως παραβιάσει
αυτόν τον όρκο, θα εξοστρακιστεί. Με άλλα λόγια, δε θα
του επιτραπεί να μας επισκεφτεί ξανά».
Το στόμα της Τζαν στέγνωσε. Είχε περάσει μόνο ένα
Σαββατοκύριακο εδώ, αλλά ήταν κιόλας εθισμένη στις
ηδονές που είχε μάθει να απολαμβάνει σε αυτό το πολύ
ξεχωριστό κέντρο. Αν κάποιος της έλεγε πόσο αισθησιακό θα έβρισκε το να αναγκάζεται να υπακούει και να υποτάσσεται, θα γελούσε μαζί του. Σε όλες τις σχέσεις της είχε τον έλεγχο^ έτσι της άρεσε πάντα. Όμως η διαμονή της
στη Λέσχη την είχε αλλάξει εντελώς.
«Είμαι σίγουρος», συνέχισε ο Ρομπ, «ότι πολλοί από
σας θα θέλετε να διατηρήσετε επαφή μεταξύ σας, και αυτό είναι κάτι που ενθαρρύνουμε. Τώρα είστε άνθρωποι με
παρόμοιες αντιλήψεις και νοοτροπία. Τα μόνα άτομα που
δεν μπορείτε να συνεχίσετε να βλέπετε είναι οι εκπαιδευ-
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τές σας. Μην ξεχνάτε ότι για μας αυτή είναι η δουλειά μας.
Δεν είναι κάτι προσωπικό».
Οι ρώγες της Τζαν σκλήρυναν κάτω από την πλεκτή
ζακέτα και αισθάνθηκε το χάδι του υφάσματος πάνω
τους. Τα λόγια του Ρομπ της είχαν θυμίσει το προηγούμενο βράδυ.
Ήταν σωριασμένη στο κρεβάτι, εξουθενωμένη και
απόλυτα ικανοποιημένη, αφού έκανε έρωτα για πολλή
ώρα με έναν εκπαιδευτή και δύο μαθητές, όταν μπήκε στο
δωμάτιο ο Ρομπ. Είχε μαζί του έναν μαθητευόμενο εκπαιδευτή, έναν νεαρό που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία επαφή με την Τζαν. Ο Ρομπ της είπε ότι είχαν έρθει
για να την ικανοποιήσουν για μία ώρα. Στην αρχή η Τζαν
νόμισε ότι είχε γίνει κάποιο λάθος, και του εξήγησε ότι την
είχαν ικανοποιήσει ήδη πολύ καλά. Τότε το πρόσωπο του
Ρομπ άλλαξε, πήρε μια έκφραση που την είχε δει πολλές
φορές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα διαπεραστικά γαλάζια μάτια του στένεψαν.
«Ελπίζω να μην προσπαθείς ακόμη να μου πεις τι να
κάνω, Τζαν», της είπε. Η Τζαν θυμήθηκε τις τιμωρίες που
είχε υποστεί μέχρι να καταλάβει τους κανόνες της Λέσχης,
και αμέσως κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Ωραία», συνέχισε ο Ρομπ. «Γιατί, όπως ξέρεις, εδώ πρέπει να υπακούς
στις επιθυμίες μας. Ο Μαρκ κι εγώ θέλουμε να σε ικανοποιήσουμε. Οι δικές σου επιθυμίες δεν έχουν σημασία».
Τα λόγια του την άναψαν, αλλά, παρ’ όλα αυτά, ήταν σίγουρη ότι το κουρασμένο σώμα της δε θα μπορούσε να
ανταποκριθεί ό,τι κι αν της έκαναν. Πόσο λάθος έκανε,
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σκέφτηκε τώρα, καθώς θυμόταν τους ανεξέλεγκτους οργασμούς που της είχαν προκαλέσει.
Ο Ρομπ κάθισε πάνω της κι άρχισε να αλείφει τα στήθη
της με αρωματικό λάδι, ενώ ο Μαρκ γονάτισε μπροστά στο
κρεβάτι, της άνοιξε τα πόδια, και με απίστευτη επιδεξιότητα άρχισε να τη γλείφει στο τρυφερό της κέντρο. Γρήγορα έχασε το λογαριασμό, και δεν ήξερε πια πόσες φορές
συσπάστηκε το κορμί της σε απανωτούς σπασμούς ανήμπορης ηδονής. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, και όταν τελικά ο Ρομπ κατέβηκε από πάνω της και χάιδεψε την ιδρωμένη σάρκα της, η Τζαν είχε νομίσει για μια στιγμή ότι
υπήρχε κάτι προσωπικό στο βλέμμα του. Τώρα έβλεπε ότι
είχε κάνει λάθος. Ή, ακόμα κι αν είχε δίκιο, δε θα μάθαινε ποτέ αν ήταν αλήθεια.
«Ελπίζω να σας ξαναδούμε εδώ στο μέλλον», είπε ο
Ρομπ κλείνοντας την ομιλία του. «Θα σας δώσω μια συμβουλή: όσοι έμαθαν ότι υπάρχει ηδονή στον πόνο να ανταλλάξουν τηλέφωνα. Για τους περισσότερους από εσάς, οι
νέες σας σεξουαλικές προτιμήσεις μπορεί να προκαλέσουν
κάποιο σοκ στους ανθρώπους με τους οποίους είχατε δεσμό». Ένα ανήσυχο γέλιο εξαπλώθηκε μέσα στο δωμάτιο.
Οι γλουτοί της Τζαν σφίχτηκαν κάτω από το μάξι κολλητό φόρεμα καθώς θυμήθηκε το καυτό τσούξιμο από το
λαστιχένιο μαστίγιο που χρησιμοποιούσε τόσο επιδέξια ο
Σάιμον, ο υπαρχηγός του Ρομπ. Την πρώτη φορά η Τζαν
είχε ξεφωνίσει από σοκ και θυμό, όμως ήταν ξαπλωμένη
σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι με ανοιχτά χέρια και πόδια,
και τα άλλα μέλη της ομάδας κρατούσαν γερά τους καρ-
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πούς και τους αστραγάλους της, κι έτσι δεν μπορούσε να
αντιδράσει.
Σιγά σιγά, καθώς συνεχιζόταν η «τιμωρία» της, συνειδητοποίησε με έκπληξη ότι η ενόχληση πέρασε γρήγορα
και η φλόγα από τα χτυπήματα εξαπλωνόταν στη σάρκα
της, κάνοντας τα στήθη της να φουσκώνουν. Ναι, σίγουρα
θα αντάλλασσε τηλέφωνα με μερικούς άλλους πελάτες
πριν μπει στο αμάξι της για να γυρίσει στο Λονδίνο και
στο φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα.
«Και τώρα είναι ώρα να φύγετε», είπε ο Ρομπ χαμογελώντας. «Να θυμάστε όσα μάθατε εδώ. Δε θέλετε να πάνε
χαμένα τα λεφτά σας, έτσι δεν είναι;» Ακούστηκαν πάλι γέλια, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν αμήχανα. Η Τζαν προσπάθησε να τραβήξει το βλέμμα του Ρομπ για να αποδείξει
στον εαυτό της ότι είχε δίκιο, ότι είχε νιώσει κάτι ιδιαίτερο
γι’ αυτή. Όμως αυτός έκανε μεταβολή κι έφυγε. Η Τζαν συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι το σλιπάκι της ήταν υγρό. Είχε
ανάψει μόνο που σκέφτηκε όσα της είχαν συμβεί εδώ.
Την πλησίασε ένας άντρας στην ηλικία της περίπου.
Τον θυμόταν από το Σάββατο. Ήταν απίστευτα επιδέξιος
εραστής, αν και σ’ εκείνο το σημείο η Τζαν δεν είχε μάθει
ακόμη να δίνει τελείως τον έλεγχο στον άλλο. Τώρα όμως
που ήξερε πώς να το κάνει αυτό, το σεξ μαζί του κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν ακόμα καλύτερο. Έτσι, όταν τη
ρώτησε αν ήθελε να του δώσει το τηλέφωνό της, δέχτηκε
πρόθυμα.
«Σκέφτομαι να κάνω ένα πάρτι όπου να ’ναι», του είπε.
«Ωραία ιδέα. Ελπίζω να με καλέσεις».
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Η Τζαν χαμογέλασε, περνώντας τα κοντά καστανά
μαλλιά της πίσω από τα αυτιά. «Σκεφτόμουν ότι οχτώ άτομα θα ήταν ο ιδανικός αριθμός. Εσύ τι λες;»
Αυτός κατένευσε. «Ναι, οχτώ είναι ό,τι πρέπει. Ήταν
ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, ε;» Την κοίταξε διαπεραστικά.
Ένα ρίγος διαπέρασε την Τζαν. «Πολύ ενδιαφέρον»,
είπε σιγανά. Αυτός άγγιξε ανάλαφρα το πρόσωπό της και
η Τζαν θυμήθηκε ότι με τα ίδια αυτά δάχτυλα της είχε αιχμαλωτίσει τα χέρια πάνω από το κεφάλι ενώ το στόμα του
είχε κολλήσει στην αριστερή της ρώγα και ρουφούσε
άγρια το ντελικάτο δέρμα αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της
– γιατί αυτός ήταν ο σκοπός του Σαββατοκύριακου. Ξαφνικά, τον ήθελε πάλι, εκείνη τη στιγμή, και κατάλαβε από
την έκφρασή του ότι εκείνος το ήξερε.
«Μην αργήσεις να τηλεφωνήσεις», τη διέταξε. Πριν
από τη διαμονή της στη Λέσχη θα την ενοχλούσε ο τόνος
του, τώρα όμως τη διέγειρε.
«Δε θ’ αργήσω», τον διαβεβαίωσε. Και μετά η Τζαν μάζεψε απρόθυμα τις βαλίτσες της και ξεκίνησε το ταξίδι της
επιστροφής στο Λονδίνο.
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ώρα κόντευε εννιά όταν η Νάταλι Μπόουεν έφτασε στο μικρό αλλά ακριβό διαμέρισμά της στα περίχωρα του Λονδίνου. Ήταν μια τυπική Αγγλίδα,
ξανθιά, ψηλή και λεπτή, που τελευταία είχε αρχίσει να ανησυχεί ότι έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα κινδύνευε να
μην έχει τίποτε άλλο στη ζωή της πέρα από το περιοδικό της.
Φυσικά το περιοδικό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Το είχε
ιδρύσει πριν από δεκαοχτώ μήνες, και το κοινό της ήταν γυναίκες είκοσι πέντε έως τριάντα πέντε ετών, ανύπαντρες,
που δούλευαν σε απαιτητικά και δυναμικά επαγγέλματα.
Πίστευε ότι τα περισσότερα περιοδικά προσπαθούν να δείξουν στις γυναίκες πώς να τα βγάζουν πέρα με το σπίτι, τα
παιδιά και τη δουλειά, η ίδια όμως ήταν ανύπαντρη και δεν
ενδιαφερόταν για το θέμα του σπιτιού και των παιδιών. Το
περιοδικό της ασχολούνταν με τη μόδα, την υγεία και τις
σχέσεις, μέσα και έξω από το χώρο εργασίας, και η επιτυχία του είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες της.
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Όλα αυτά βέβαια ήταν πολύ ευχάριστα. Από την άλλη
μεριά όμως, παρ’ όλα τα άρθρα στο περιοδικό της που είχαν στόχο να βοηθήσουν γυναίκες σαν την ίδια, η Νάταλι
ένιωθε χαμένη. Η ανυπομονησία που τη διέκρινε και η
ικανότητά της να μπαίνει κατευθείαν στην ουσία του πράγματος ήταν πλεονεκτήματα στη δουλειά, όχι όμως και στις
σχέσεις. Δε δυσκολευόταν να προσελκύσει άντρες, αλλά
είχαν αρχίσει να μην την ικανοποιούν οι σύντομες σχέσεις
που ήταν ευχάριστες σεξουαλικά αλλά την έκαναν να νιώθει άδεια.
«Κάνε αυτό που λέει η αρχισυντάκτρια, όχι αυτό που
κάνει η αρχισυντάκτρια», μουρμούρισε μόνη της καθώς
άνοιγε την εξώπορτα. Κοίταξε τον τηλεφωνητή και απογοητεύτηκε βλέποντας ότι δεν της είχε τηλεφωνήσει κανείς όσο έλειπε. Υπήρχαν αρκετά άτομα για τα οποία είχε μια αμυδρή ελπίδα ότι θα επικοινωνούσαν μαζί της,
ανάμεσά τους και ο Φίλιπ, αν και είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι αργά ή γρήγορα θα την ξαπόστελνε κι αυτός, αλλά με ευγενικό τρόπο. Το τηλεφώνημα όμως που περίμενε περισσότερο ήταν από την Τζαν. Ήταν η καλύτερή της
φίλη και μέχρι πριν από ένα μήνα συναντιούνταν τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.
Η Τζαν είχε και αυτή μια πολύ απαιτητική δουλειά και
δυσκολευόταν να βρει έναν άντρα που να τον θεωρεί άξιό
της, έτσι οι δυο τους είχαν πάντα πολλά να κουτσομπολέψουν. Επίσης, είχαν παρόμοιο χιούμορ και αγαπούσαν και
οι δύο το ιταλικό φαγητό και το καλό κρασί. Η Νάταλι δεν
μπορούσε να καταλάβει γιατί είχε πάψει να της τηλεφω-
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νεί η Τζαν. Δεν είχαν μαλώσει, δεν είχαν καν διαφωνήσει
σε κάτι. Στην τελευταία τους συνάντηση η Τζαν της είχε
πει ότι θα πήγαινε κάπου το Σαββατοκύριακο, αλλά της είχε επίσης υποσχεθεί ότι θα της τηλεφωνούσε μόλις γύριζε. Μόνο που αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.
Πολύ κουρασμένη για να μαγειρέψει, η Νάταλι πήρε
ένα μπουκάλι κρασί από το ψυγείο κι έβαλε ένα μεγάλο
ποτήρι. Μετά έκοψε λίγο τυρί φέτα σ’ ένα μπολ, έριξε μέσα ντομάτες και μερικές μαύρες ελιές και κάθισε στην τηλεόραση. Αφού έφαγε, το χέρι της άρχισε να κινείται
προς το τηλέφωνο. Το τράβηξε πάλι πίσω. Δεν ήξερε γιατί, αλλά δεν ήθελε να τηλεφωνήσει αυτή στην Τζαν. Η φίλη της πρέπει να είχε κάποιο λόγο που εξαφανίστηκε, και
δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να μάθει ποιος ήταν αυτός ο
λόγος, ιδιαίτερα αν η Τζαν σκόπευε να βάλει τέλος στη
φιλία τους.
Μετά από δύο ποτήρια κρασί ακόμα, βρήκε τελικά το
κουράγιο να καλέσει τον αριθμό. Το τηλέφωνο χτυπούσε
πολλή ώρα. Ετοιμαζόταν να το κλείσει όταν το σήκωσε η
Τζαν.
«Εμπρός!» Ακουγόταν λιγάκι λαχανιασμένη, σαν να είχε τρέξει για να προλάβει το τηλέφωνο.
«Τζαν; Εγώ είμαι, η Νατ».
«Νατ».
Ακολούθησε μια αμήχανη σιωπή, που η Νάταλι έσπευσε να τη γεμίσει. «Ναι, πρέπει να με θυμάσαι. Αυτή που
κλαις στον ώμο της όταν σε απογοητεύουν οι άντρες».
«Θεέ μου, κοίτα, λυπάμαι πολύ που δε σου τηλεφώνη-
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σα», είπε ορμητικά η Τζαν. «Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει τρομερή δουλειά, κάνω το κάστινγκ για ένα ιστορικό
δράμα. Δεν είχα στιγμή ελεύθερη τις τελευταίες εβδομάδες. Θα σου τηλεφωνούσα απόψε, αλλά μου φαίνεται ότι
έχω αρπάξει κάποιον ιό».
Η Νάταλι συνοφρυώθηκε. Της φάνηκε ότι άκουγε κόσμο στο βάθος, γέλια και ομιλίες. Μπορεί όμως να ήταν
από την τηλεόραση. «Λοιπόν, πώς ήταν το Σαββατοκύριακο;» ρώτησε εύθυμα.
«Ποιο Σαββατοκύριακο;»
«Την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε μου είπες ότι θα
πήγαινες σε κάποιο ησυχαστήριο. Πώς ήταν; Σε βοήθησε
καθόλου;»
«Καλά ήταν», είπε διστακτικά η Τζαν.
«Τι εννοείς, “καλά”; Είχα την εντύπωση ότι ήταν κάτι
πολύ ιδιαίτερο».
«Ναι; Δεν ξέρω γιατί. Ήταν απλώς ένα Σαββατοκύριακο στην εξοχή».
Η Νάταλι κατάλαβε ότι η Τζαν δεν της έλεγε αλήθεια.
«Αφού το λες εσύ», είπε σφιγμένα. Δεν της άρεσε να της
λένε ψέματα. «Λοιπόν, να ’ρθω να σε δω αύριο; Θα φέρω
κοτόσουπα και σταφύλια».
«Όχι, δε γίνεται αύριο», είπε η Τζαν. Τώρα ακουγόταν
πανικόβλητη.
«Γιατί; Δεν έχεις κάτι κολλητικό, φαντάζομαι;»
«Θα ’ρθει η μητέρα μου».
«Από το Παρίσι; Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστη». Η Νάταλι συνειδητοποίησε ότι η φωνή της είχε τώρα έναν εκνευ-
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ρισμένο τόνο, που σίγουρα τον αντιλήφθηκε και η Τζαν.
«Κοίτα, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα», είπε η Τζαν, χαμηλώνοντας ξαφνικά τη φωνή της. «Ας συναντηθούμε μετά τη δουλειά κάποιο βράδυ την ερχόμενη βδομάδα».
«Τι λες για την Τρίτη;» είπε η Νάταλι.
«Όχι, λυπάμαι, δεν μπορώ την Τρίτη, θα ’ρθουν μερικοί φίλοι».
«Τους γνωρίζω;»
«Όχι, είναι συνάδελφοι από τη δουλειά. Την Πέμπτη
είμαι ελεύθερη όμως. Να βρεθούμε στο συνηθισμένο ιταλικό στις εφτά, εντάξει;»
«Είσαι σίγουρη ότι μπορείς να διαθέσεις τόσο χρόνο;»
ρώτησε ψυχρά η Νάταλι. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια
αντρική φωνή να φωνάζει την Τζαν. Ο τόνος ήταν φανερά
ανυπόμονος. «Απ’ ό,τι ακούω, ήρθε ο γιατρός», είπε κοφτά
η Νάταλι. «Θα τα πούμε την Πέμπτη». Βρόντηξε το ακουστικό στη θέση του. Τουλάχιστον, είχε ξαναμιλήσει με την
Τζαν, και από ό,τι μπόρεσε να καταλάβει, δεν είχε κάνει
κάτι που να την έχει προσβάλει. Εκείνο που την πονούσε
περισσότερο ήταν η συνειδητοποίηση ότι ξαφνικά η Τζαν
είχε πολύ πιο έντονη κοινωνική ζωή από τη δική της.
Έπρεπε να τη ρωτήσει σχετικά όταν θα συναντιούνταν.
Η Τζαν άφησε το ασύρματο τηλέφωνο στον πάγκο της
κουζίνας. Η Νάταλι δε θα μπορούσε να τηλεφωνήσει σε
χειρότερη στιγμή. Ένιωθε απαίσια με την εξέλιξη που είχε η συζήτηση, αλλά δεν μπορούσε να της πει τίποτα παραπάνω γιατί ο Ρίτσαρντ στεκόταν πίσω της και άκουγε
κάθε της λέξη.
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«Ποιος ήταν;» τη ρώτησε κατεβάζοντας το δάχτυλό του
στη ραχοκοκαλιά της.
Η Τζαν φορούσε μόνο ένα δερμάτινο στρινγκ και ψηλοτάκουνα παπούτσια, κι ένιωθε τρομερά ευάλωτη – αλλά έτσι ακριβώς υποτίθεται ότι έπρεπε να νιώθει. Άλλωστε, έτσι της άρεσε να νιώθει τώρα πια, τουλάχιστον όταν
δεν ήταν στη δουλειά. Αυτό της είχαν μάθει στη Λέσχη,
και της το είχαν μάθει καλά. «Μια φίλη», απάντησε ανάλαφρα. «Δεν την ξέρεις».
«Και είναι όμορφη η φίλη σου;» ρώτησε ο Ρίτσαρντ ενώ
την έπιανε από τη μέση με τα δάχτυλά του να απλώνονται
στην κοιλιά της.
«Ναι, αλλά δε θα σε ενδιέφερε. Είναι δυναμική επιχειρηματίας που της αρέσει να ελέγχει τους άντρες».
«Ίσως θα ’πρεπε να πάει στη Λέσχη για ένα Σαββατοκύριακο», μουρμούρισε ο Ρίτσαρντ. Η φωνή του είχε γίνει
βραχνή από πόθο. «Θα πάμε πάνω τώρα, και καθώς θα
σου κάνω έρωτα θα μου περιγράψεις τη φίλη σου».
«Όχι βέβαια!» απάντησε η Τζαν.
Το χέρι του Ρίτσαρντ πήγε στο σβέρκο της και της τον
έσφιξε δυνατά. «Ελπίζω να μην ξαναγυρίσεις στις παλιές
σου συμπεριφορές, Τζαν», ψιθύρισε. «Μην ξεχνάς ότι αυτό το Σαββατοκύριακο κάνουν κουμάντο οι άντρες. Εφόσον κάνεις ό,τι σου λένε, θα έχεις όση ηδονή μπορείς να
αντέξεις, εντάξει;»
Όλο το σώμα της Τζαν σφίχτηκε από επιθυμία. «Φυσικά», ψιθύρισε. Μετά ανέβηκε τη σκάλα μπροστά του,
περνώντας δίπλα από τους άλλους καλεσμένους, μερικοί
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από τους οποίους άπλωσαν τα χέρια για να τη χαϊδέψουν
καθώς ανέβαινε μαζί με τον Ρίτσαρντ στην κρεβατοκάμαρά της. Ήξερε ότι γρήγορα, μέσα στην απεγνωσμένη
ανάγκη της να νιώσει εκείνη την υπέροχη καυτή υγρή
ηδονή να απλώνεται βαθιά μέσα της, θα έκανε ό,τι της ζητούσε ο Ρίτσαρντ. Και ήξερε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρόδινε τη Νάταλι, αλλά, παρόλο που ντρεπόταν για
αυτό, η σκοτεινή διαστροφή της πράξης της την άναβε
ακόμα πιο πολύ.

Η Νάταλι έφτασε στου Μάριο πριν από την Τζαν. Κοίταξε τη φίλη της καθώς έφτανε κι αυτή και πρόσεξε ότι η
Τζαν έδειχνε σφιγμένη. Όταν της κούνησε το χέρι, το χαμόγελό της έδειχνε βεβιασμένο. «Με συγχωρείς που άργησα», είπε λαχανιασμένη και κάθισε απέναντι στη Νάταλι. «Αργήσαμε πολύ να τελειώσουμε το κάστινγκ, όπως
συνήθως».
«Έχω μόνο πέντε λεπτά που ήρθα κι εγώ», είπε η Νάταλι. «Παράγγειλα ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί του μαγαζιού, αλλά είπα να περιμένω να έρθεις για να παραγγείλω φαγητό».
«Ωραία», είπε αόριστα η Τζαν. «Εγώ θα πάρω σπαγκέτι αλ πομοντόρο». Μετά άρχισε να ξεφυλλίζει την ατζέντα της.
Η Νάταλι αποφάσισε να πάρει φρέσκα ζυμαρικά γεμιστά με σπανάκι και ρικότα, με σάλτσα ντομάτα και βασιλικό, το αγαπημένο της φαγητό στου Μάριο. Αφού η Τζαν
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δεν έδειξε καμιά διάθεση να παραγγείλει, αναγκάστηκε
να κάνει αυτή νόημα στο σερβιτόρο και να παραγγείλει
και για τις δύο.
«Δε βαριέσαι να τρως συνέχεια το ίδιο πράγμα;» ρώτησε η Τζαν, βάζοντας την ατζέντα στην τσάντα της.
«Όχι», απάντησε η Νάταλι. «Ξέρω τι μου αρέσει».
«Έτσι νόμιζα κι εγώ», είπε η Τζαν. Ο τόνος της ήταν
παράξενος.
«Τι εννοείς;»
«Τίποτα. Πώς πάει το περιοδικό;»
«Μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου, όπως
συνήθως. Ο Φίλιπ με χώρισε, για την περίπτωση που ήθελες να μάθεις, αλλά δεν τολμούσες να ρωτήσεις».
Η Τζαν την κοίταξε με κατανόηση. «Φτου. Σου είπε
γιατί;»
«Α, τα συνηθισμένα, ότι δε θέλει να κάνουμε σοβαρό
δεσμό, ότι μου αξίζει κάποιος καλύτερος. Δεν εννοούσε
αυτό φυσικά. Το πράγμα στράβωσε μαζί του από την πρώτη φορά που κάναμε σεξ. Του είπα ότι θέλω να είμαι από
πάνω επειδή οι οργασμοί μου είναι πάντα καλύτεροι έτσι
και…» Σταμάτησε επειδή έφτασε ο σερβιτόρος. Προσπάθησαν και οι δύο να πνίξουν τα γέλια τους. «Πρέπει να του
λείψαμε», είπε γελώντας η Νάταλι καθώς άρχιζαν να τρώνε. «Δεν πιστεύω να έχει άλλους πελάτες με τόσο ενδιαφέρουσες συζητήσεις».
«Συνέχισε αυτό που έλεγες», είπε η Τζαν.
«Α, ναι. Τελικά δεν του άρεσε που του είπα ότι εγώ ξέρω καλύτερα. Προσποιήθηκε ότι δεν τον πειράζει, ότι του
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αρέσει μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και καταλαβαίνει το
σώμα της. Αλλά του την έσπασε».
«Θες να πεις ότι εσύ το απόλαυσες περισσότερο αλλά
αυτός όχι;»
«Ακριβώς», είπε η Νάταλι. «Θεέ μου, πόσες φορές μου
έχει συμβεί αυτό. Όμως σου έχει συμβεί και σένα, έτσι δεν
είναι; Αυτό είναι κάποια παρηγοριά για μένα. Δεν είμαι η
μόνη που έχω τέτοιο πρόβλημα».
«Όχι», μουρμούρισε η Τζαν.
«Αυτό έχεις να πεις όλο κι όλο; Δεν έχεις κανένα ενδιαφέρον κουτσομπολιό; Πώς είναι η δική σου σεξουαλική ζωή αυτό τον καιρό;»
«Είναι εντάξει», είπε η Τζαν σηκώνοντας τους ώμους.
«Τι θες να πεις, “εντάξει”; Έχεις κάνει σοβαρή σχέση
με κανέναν;»
«Όχι».
«Βλέπεις κάποιον, οποιονδήποτε;»
«Ναι, πότε πότε».
«Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν μπορείς να μου μιλήσεις γι’ αυτόν;» ρώτησε η Νάταλι. «Είναι παντρεμένος ή
κάτι τέτοιο;»
«Όχι, απλώς δεν έχει ενδιαφέρον».
Η Νάταλι δεν μπορούσε να πιστέψει στ’ αυτιά της. «Η
σεξουαλική ζωή σου έχει πάντα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει. Κάτι μου κρύβεις, το ξέρω. Γι’ αυτό δε μου τηλεφώνησες μετά από κείνο το Σαββατοκύριακο; Γνώρισες κανένα σέξι άντρα εκεί και θέλεις να το κρατήσεις κρυφό;»
«Ω Νατ», είπε η Τζαν θλιμμένα. «Μακάρι να μπορού-
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σα να σου πω, αλλά δεν μπορώ». Χαμήλωσε τη φωνή της.
«Δεν επιτρέπεται».
«Δεν επιτρέπεται;» φώναξε η Νάταλι.
«Σσς!»
«Γιατί ψιθυρίζεις και γιατί θέλεις να μιλάω σιγά; Δεν
καταλαβαίνω τι σου συνέβη», είπε η Νάταλι. «Έχεις αλλάξει τελείως από την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε.
Μήπως έκανα κάτι που σε έθιξε ή τίποτα τέτοιο;»
«Όχι, δεν έκανες τίποτα», είπε κατηγορηματικά η Τζαν.
«Σε παρακαλώ, μπορούμε να αλλάξουμε θέμα;»
Η Νάταλι αναστέναξε. «Αφού το θέλεις. Αλλά η βραδιά δε θα είναι τόσο ωραία. Πες μου καλύτερα γι’ αυτό το
μέρος που πήγες το Σαββατοκύριακο. Δείχνεις μια χαρά,
πρέπει να σου έκανε καλό, λοιπόν. Ίσως θα μπορούσα να
πάω κι εγώ. Πού είναι;»
«Είναι, εε… κάπου στην εξοχή».
«Τώρα με φώτισες. Θα μπορέσω να το βρω αμέσως».
«Δεν μπορώ να σου πω πού είναι», είπε η Τζαν, με έναν
τόνο απελπισίας στη φωνή της.
Η Νάταλι δεν είχε νιώσει ποτέ της αμηχανία όταν ήταν
με την Τζαν. Οι δυο τους ήταν πάντα σαν αδελφές, μιλούσαν για όλα. Προφανώς, αυτό δεν ίσχυε πια, για λόγους
που τους ήξερε μόνο η Τζαν. Ξαφνικά, η Νάταλι ήθελε να
τελειώσει το γεύμα για να ξεφύγει, να γυρίσει σπίτι της.
Ένιωθε τρομερά πληγωμένη. «Τότε μάλλον πρέπει να
διαλέξεις εσύ τι θα συζητήσουμε», είπε κοφτά. «Αυτά που
διαλέγω εγώ δε σου αρέσουν».
«Νάταλι, λυπάμαι πολύ», απάντησε η Τζαν, γέρνοντας
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σαι τρομερά γυμνασμένη ή κάτι τέτοιο;»
ǝǕǊ ǏƾǒǆǊ ǎǂ ǑǂǀǒǎǆǊ ǑƽǎǕǂ ǂǖǕǝ Ǒǐǖ ǉƾǌǆǊ
«Όχι βέβαια, αλλιώς εγώ δε θα μπορούσα να πάω.
Ʀǆǎ
Ǖǐ ουσιαστικά
ǄǎǚǒǀǇǆǊ ǂǋǝǍǈ
ǈ ƯƽǕǂǌǊ ǍǑǐǒǆǀ ǋǂǊ ǎǂ ƾǘǆǊ ǃǒǆǊ
Όχι,
είναιǂǌǌƽ
ένα σεμινάριο».
«Επιχειρηματικό
Ǖǐ ǊǅǂǎǊǋǝ
ǕǈǓ ǕǂǀǒǊ« σεμινάριο; Δε θέλω να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην εξοχή για να δουλέψω. Θέλω κάτι για
να ξεκουραστώ».
«Είναι σεμινάριο πάνω στο σεξ».
Η Νάταλι δεν μπορούσε να πιστέψει στ’ αυτιά της. «Τι
στην ευχή θα πει αυτό;»
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αυτό
πριν αρχίσω;»
Ƨǎǟ
ǃǒǀǔǋǆǕǂǊ
ǔǕǂ ǝǒǊǂ ǕǈǓ ǂǑǆǌǑǊǔǀǂǓ ǋǂǊ ǕǈǓ ǂǑǐǄǐƿǕǆǖǔǈǓ
Αυτό
κέντρισε
την περιέργεια
ǍǂǉǂǀǎǆǊ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǞǑǂǒǏǈ
ǍǊǂǓ ƭƾǔǘǈǓτης
ǌǀǄǐΝάταλι.
ƾǏǚ ǂǑǝ«Φυσικά.
Ǖǐ ƭǐǎǅǀǎǐ
Ξέρεις
ότι
μπορώ
να
κρατήσω
μυστικά».
ǝǑǐǖ ǍǑǐǒǆǀ ǋǂǎǆǀǓ ǝǘǊ Ǎǝǎǐ ǎǂ Ǎǖǈǉǆǀ ǔǆ ǂǑǐǌǂǞǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǅǆǎ
«Εντάξει, και καλά θα κάνεις να το κρατήσεις πολύ καǕǐǌǍǐǞǔǆ ǎǂ ǗǂǎǕǂǔǕǆǀ ǂǌǌƽ ǋǂǊ ǎǂ ǍƽǉǆǊ ǑǟǓ ǎǂ ǕǊǓ ǄǆǞǆǕǂǊ ǋǂǊ
λά αυτό, γιατί ρισκάρω τα πάντα μιλώντας σου. Το μέρος
ǆǋǕǝǓ ƭƾǔǘǈǓ ƣǎ ǋǂǊ ǔǐǋƽǒǆǕǂǊ ǂǒǘǊǋƽ ǈ ƯƽǕǂǌǊ ǅǆǎ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ
όπου πήγα λέγεται Λέσχη. Είναι στο Σάσεξ. Μου μίλησε
ǋǂǕǂǎǊǋƿǔǆǊ Ǖǈǎ ǑǆǒǊƾǒǄǆǊƽ ǕǈǓ

