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Για την οικογένειά µου,
µε ευγνωµοσύνη και αγάπη
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Μα ο Παράδεισος είναι κλειστός και κλειδωµένος…
Πρέπει να κάνουµε ένα ταξίδι γύρω απ’ τον κόσµο
για να δούµε µήπως, ίσως, έχει µείνει κάποια πόρτα ανοιχτή.


ΧΑfΝΡΙΧ ΦΟΝ ΚΛΑfΣΤ, Κουκλοθέατρο
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ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ


ΧΕΛΣΤΟΝ, ΑΓΓΛΙΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1854

Γύρω στα µεσάνυχτα, τα µάτια της επιτέλους απέκτησαν σχή-

µα. Το βλέµµα ήταν γατίσιο, αποφασιστικό και συνάµα διστακτικό… αβέβαιο. Ναι, ήταν σωστά αυτά τα µάτια. Έφταναν
µέχρι τα κοµψά, λεπτά φρύδια της, µερικά εκατοστά απ’ τον
σκούρο καταρράκτη των µαλλιών της.
Σήκωσε το χαρτί για να εκτιµήσει την πρόοδό του. Ήταν
δύσκολο να δουλεύει έτσι, χωρίς να την έχει µπροστά του, αλλά, από την άλλη, δεν µπορούσε ποτέ να σχεδιάσει όταν βρισκόταν µαζί της. Από τότε που είχε έρθει από το Λονδίνο ή
µάλλον όχι, από τότε που την είχε δει για πρώτη φορά, έπρεπε να προσέχει πάντα να κρατάει τις αποστάσεις του.
Τώρα πια, τον πλησίαζε περισσότερο κάθε µέρα και κάθε
µέρα ήταν πιο δύσκολη από την προηγούµενη. Γι’ αυτό, εκείνο το πρωί θα έφευγε… για την Ινδία, την Αµερική, δεν ήξερε ούτε τον ένοιαζε. Όπου και να κατέληγε, θα ήταν πιο εύκολο απ’ το να βρίσκεται εδώ.
Έσκυψε πάλι πάνω απ’ τη ζωγραφιά του αναστενάζοντας,
καθώς τελειοποίησε µε τον αντίχειρά του τα σουφρωµένα
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πλούσια χείλη της, που ήταν µουντζουρωµένα. Αυτό το άψυχο χαρτί, το ψυχρό αντίγραφο θα ήταν ο µοναδικός τρόπος να
την πάρει µαζί του.
Εκείνη τη στιγµή, όµως, καθώς ακούµπησε την πλάτη του
στη δερµάτινη καρέκλα της βιβλιοθήκης, το ένιωσε. Αυτή τη
ζεστή αύρα στον αυχένα του.
Εκείνη.
Το να βρίσκεται τόσο κοντά τού προκαλούσε την πιο παράξενη αίσθηση, όπως το κύµα ζέστης που βγαίνει όταν ένα
κούτσουρο γίνει στάχτη. Το ήξερε χωρίς να χρειαστεί να γυρίσει: ήταν εκεί. Σκέπασε το είδωλό της µε τα χαρτιά που κρατούσε, αλλά δεν µπορούσε να της ξεφύγει.
Τα µάτια του έπεσαν στην ιβουάρ ταπετσαρία του καναπέ
απέναντί του, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα είχε εµφανιστεί
εκείνη απροσδόκητα, αργότερα απ’ την υπόλοιπη παρέα της,
µε ένα ροζ µεταξωτό φόρεµα, χειροκροτώντας την κόρη του
οικοδεσπότη τους, που τους έπαιξε µια όµορφη µελωδία στο
τσέµπαλο. Κοίταξε στην άλλη άκρη του δωµατίου, πέρα απ’ το
παράθυρο, στη βεράντα, όπου τον είχε ξαφνιάσει την προηγούµενη µέρα, µε ένα µπουκέτο από άγριες λευκές παιωνίες
στο χέρι. Εκείνη πίστευε ακόµη ότι η έλξη που ένιωθε γι’ αυτόν ήταν αθώα, ότι οι συχνές συναντήσεις τους στο περίπτερο
ήταν απλώς… όµορφες συµπτώσεις. Πόσο αφελής ήταν! ∆ε
θα της έλεγε όµως ποτέ την αλήθεια – το µυστικό ήταν δικό
του και θα υπέφερε µόνος.
Σηκώθηκε και στράφηκε προς το µέρος της, αφήνοντας τα
σχέδια πίσω του, στη δερµάτινη καρέκλα. Κι εκείνη ήταν
πράγµατι εκεί, ακουµπούσε στην πορφυρή βελούδινη κουρτίνα, µε το απλό λευκό φόρεµά της. Το µαύρα µαλλιά της είχαν
λυθεί απ’ την πλεξούδα τους. Η έκφρασή της ήταν η ίδια µε
αυτήν που είχε σχεδιάσει πολλές φορές: η φωτιά άναβε στα
µάγουλά της. Ήταν θυµωµένη; Ντρεπόταν; Λαχταρούσε να µάθει, αλλά δεν επέτρεπε στον εαυτό του να ρωτήσει.
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«Τι κάνεις εδώ;»
Ακόµη κι ο ίδιος διέκρινε την επιθετικότητα στη φωνή του
και µετάνιωσε για τον οξύ τόνο του, βέβαιος ότι αυτή δε θα
καταλάβαινε ποτέ.
«Ε… δεν µπορούσα να κοιµηθώ», τραύλισε εκείνη, πλησιάζοντας τη φωτιά και την καρέκλα του. «Είδα το φως στο
δωµάτιό σου και µετά…» δίστασε κοιτάζοντας τα χέρια της,
«… το µπαούλο σου έξω απ’ την πόρτα. Θα πας κάπου;»
«Θα σ’ το έλεγα…» άρχισε και αµέσως σταµάτησε.
∆εν έπρεπε να πει ψέµατα. Ποτέ δεν είχε σκοπό να την
ενηµερώσει για τα σχέδιά του. Αν της το έλεγε θα έκανε απλώς
χειρότερα τα πράγµατα. Είχε ήδη αφήσει την κατάσταση να
προχωρήσει υπερβολικά, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα
ήταν διαφορετικά.
Εκείνη τον πλησίασε και η µατιά της έπεσε στα σχέδιά
του.
«Εµένα ζωγράφιζες;»
Το ξάφνιασµα στη φωνή της του θύµισε πόσο µεγάλο ήταν
το κενό κατανόησης στην επικοινωνία τους. Ακόµη κι έπειτα
από το µεγάλο χρονικό διάστηµα που είχαν περάσει µαζί τις
τελευταίες εβδοµάδες, εκείνη δεν είχε καν αρχίσει να υποψιάζεται την αλήθεια που κρυβόταν πίσω απ’ την έλξη τους.
Αυτό ήταν καλό – τουλάχιστον ήταν καλύτερα έτσι. Τις τελευταίες µέρες, από τότε που είχε πάρει την απόφαση να φύγει, πάλευε να µένει µακριά της. Η προσπάθεια τον κατέβαλλε τόσο, ώστε τις στιγµές που βρισκόταν µόνος αναγκαζόταν
να παραδοθεί στην καταπιεσµένη ανάγκη του να τη ζωγραφίσει. Είχε γεµίσει το σηµειωµατάριό του µε σκίτσα του γερτού λαιµού της, του αλαβάστρινου στέρνου της, της µαύρης
αβύσσου των µαλλιών της.
Τώρα ξανακοίταξε το σκίτσο, όχι επειδή ντράπηκε που τον
έπιασε να τη ζωγραφίζει, αλλά µε µιαν ακόµη χειρότερη αίσθηση. Ρίγος τον διαπέρασε όταν συνειδητοποίησε πως η
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ανακάλυψή της –η αποκάλυψη των συναισθηµάτων του– θα
την κατέστρεφε. Έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Πάντα
έτσι ξεκινούσαν όλα.
«Ζεστό γάλα µε µια κουταλιά µελάσα», µουρµούρισε µε
γυρισµένη ακόµη την πλάτη. «Θα σε βοηθήσει να κοιµηθείς»,
πρόσθεσε θλιµµένα.
«Μα πώς το ήξερες; Απίστευτο, αυτό ακριβώς µου έδινε η
µητέρα µου…»
«Το ξέρω», είπε και γύρισε προς το µέρος της.
Η έκπληξη στη φωνή της δεν τον ξάφνιασε, αλλά δεν µπορούσε να της εξηγήσει πώς το ήξερε ή πόσες φορές τής είχε
ετοιµάσει αυτό το ίδιο ρόφηµα στο παρελθόν, όταν έφταναν
οι σκιές, πώς την κρατούσε µέχρι να αποκοιµηθεί.
Ένιωσε το άγγιγµά της σαν κάτι καυτό που τρυπούσε το
πουκάµισό του. Το χέρι της, που ακούµπησε στον ώµο του, του
έκοψε την ανάσα. ∆εν είχαν αγγίξει ποτέ ο ένας τον άλλο
σ’ αυτή τη ζωή και η πρώτη επαφή τού έκοβε πάντα τη µιλιά.
«Απάντησέ µου», ψιθύρισε εκείνη. «Φεύγεις;»
«Ναι».
«Πάρε µε µαζί σου, τότε», είπε αυθόρµητα.
Την ίδια στιγµή, την είδε να παίρνει µια βαθιά ανάσα, να εύχεται να µπορούσε να το πάρει πίσω. Ήταν σε θέση να διακρίνει τη διαδοχή των συναισθηµάτων της στη ρυτίδα ανάµεσα στα µάτια της: απερισκεψία, µετά ταραχή, έπειτα ντροπή
απ’ την ίδια της την τόλµη. Πάντα το έκανε αυτό και πολλές
φορές στο παρελθόν είχε κάνει το λάθος να την παρηγορήσει
αυτήν ακριβώς τη στιγµή.
«Όχι», ψιθύρισε εκείνος, ενώ θυµόταν… θυµόταν τόσο
πολλά… «Θα φύγω αύριο. Αν νοιάζεσαι έστω και λίγο για µένα µην πεις άλλη λέξη».
«Αν νοιάζοµαι για σένα», επανέλαβε, σαν να µιλούσε µόνη της σχεδόν. «Εγώ… εγώ σε…»
«Μη!»
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«Πρέπει να σ’ το πω. Σε… σε αγαπώ. Είµαι σχεδόν σίγουρη και αν φύγεις…»
«Αν φύγω θα σου σώσω τη ζωή». Μιλούσε αργά, προσπαθώντας να αγγίξει µέσα της κάτι που ίσως και να θυµόταν.
Υπήρχε άραγε κάτι τέτοιο, θαµµένο κάπου βαθιά; «Μερικά
πράγµατα είναι πιο σηµαντικά απ’ την αγάπη. ∆εν µπορείς να
καταλάβεις, αλλά πρέπει να µε εµπιστευτείς».
Τα µάτια της τον διαπέρασαν. Έκανε ένα βήµα πίσω και
σταύρωσε τα χέρια της µπροστά στο στήθος. Ήταν κι αυτό δικό του λάθος – πάντα προκαλούσε την περιφρόνησή της όταν
της µιλούσε υποτιµητικά.
«Θέλεις να πεις ότι υπάρχουν πράγµατα πιο σηµαντικά
απ’ αυτό;» είπε προκλητικά και πιάνοντας τα χέρια του τα
έβαλε στην καρδιά της.
Αχ, µακάρι να ήταν στη θέση της, να µην ήξερε τι θα ακολουθούσε! Ή τουλάχιστον να ήταν πιο δυνατός και να µπορούσε να τη σταµατήσει. Αν δεν τη σταµατούσε, δε θα µάθαινε ποτέ τι έπρεπε να κάνει και το παρελθόν θα επαναλαµβανόταν απλώς, βασανίζοντας και τους δύο ξανά και ξανά.
Η οικεία ζεστασιά του δέρµατός της κάτω απ’ τα χέρια του
τον έκανε να γείρει το κεφάλι και να βογκήξει απαλά. Προσπαθούσε να αγνοήσει το πόσο κοντά του ήταν, πόσο καλά
ήξερε την αίσθηση των χειλιών της στα δικά του, πόση πίκρα
ένιωθε που έπρεπε να τελειώσουν όλα αυτά. Τα δάχτυλά της,
όµως, άγγιζαν τα δικά του τόσο απαλά. Ένιωθε την καρδιά
της να χτυπάει σαν τρελή κάτω απ’ το λεπτό βαµβακερό νυχτικό της.
Είχε δίκιο εκείνη. ∆εν υπήρχε τίποτε πιο σηµαντικό απ’ αυτό. Ποτέ δεν είχε υπάρξει. Ήταν έτοιµος να υποκύψει και να
την πάρει στην αγκαλιά του, όταν πρόσεξε το βλέµµα στα µάτια της. Σαν να είχε δει ένα φάντασµα.
Τραβήχτηκε µακριά του, βάζοντας την παλάµη της στο µέτωπό της.
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«Έχω την πιο παράξενη αίσθηση», ψιθύρισε.
Όχι… Ήταν ήδη πολύ αργά;
Τα µάτια της µισόκλεισαν όπως στη ζωγραφιά του και πήγε ξανά κοντά του, µε τα χέρια της στο στήθος του, τα χείλη
της µισάνοιχτα, γεµάτα προσδοκία.
«Πες µε τρελή, αλλά ορκίζοµαι ότι έχω ξαναβρεθεί εδώ…»
Ήταν πράγµατι πολύ αργά. Σήκωσε το κεφάλι του, αναρίγησε και ένιωσε το σκοτάδι να πέφτει. Άδραξε την τελευταία
ευκαιρία να την αγκαλιάσει, να την κρατήσει τόσο σφιχτά,
όσο ονειρευόταν εδώ και εβδοµάδες.
Τη στιγµή που τα χείλη της άγγιξαν τα δικά του, ήταν πια
κι οι δύο ανίσχυροι. Η µυρωδιά από αγιόκληµα που είχε η
ανάσα της τον ζάλισε. Όσο πιο σφιχτά την αγκάλιαζε, τόσο
πιο πολύ έκαιγε το στοµάχι του από πόνο και αγωνία. Η
γλώσσα της βρήκε τη δική του και η φλόγα ανάµεσά τους έλαµπε πιο φωτεινή, πιο καυτή, πιο δυνατή µε κάθε νέο άγγιγµα,
κάθε νέα εξερεύνηση. Μόνο που τίποτε απ’ αυτά δεν ήταν
στ’ αλήθεια νέο.
Το δωµάτιο σείστηκε. Γύρω τους έλαµψε µια αύρα.
Εκείνη δεν πρόσεξε τίποτε, δεν είχε µάτια ούτε µυαλό για
τίποτε, εκτός απ’ το φιλί τους.
Μόνο εκείνος ήξερε τι θα συνέβαινε, ποιοι µαύροι εχθροί
θα ορµούσαν ενάντια στην ένωσή τους. Παρόλο που για άλλη
µια φορά δεν είχε καταφέρει να αλλάξει την πορεία της ζωής
τους, το ήξερε.
Οι σκιές άρχισαν να στροβιλίζονται, ακριβώς από πάνω
τους. Τόσο κοντά, που θα µπορούσε να τις αγγίξει. Τόσο κοντά, που αναρωτήθηκε αν εκείνη µπορούσε να ακούσει τι ψιθύριζαν. Είδε το σύννεφο να περνάει πάνω απ’ το πρόσωπό
της. Για µια στιγµή διέκρινε µια σπίθα να µεγαλώνει µες στα
µάτια της.
Και µετά τίποτε, τίποτε απολύτως.
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Λους όρµησε στον φωτισµένο µε λάµπες φθορισµού προθάλαµο του Σουόρντ εντ Κρος (Σπαθί και Σταυρός) δέκα λεπτά αργότερα απ’ ό,τι έπρεπε. Ένας εύσωµος υπάλληλος µε
αναψοκοκκινισµένα µάγουλα και ένα σηµειωµατάριο σφηνωµένο κάτω από έναν ατσάλινο δικέφαλο έδινε ήδη διαταγές – που σήµαινε ότι η Λους είχε ήδη µείνει πίσω.
«Άρα να θυµάστε χάπια, κρεβάτια και… µάτια», βρυχήθηκε ο υπάλληλος σε µια οµάδα τριών µαθητών που στέκονταν
όλοι µε την πλάτη γυρισµένη στη Λους. «Αν θυµάστε τα βασικά κανένας δε θα πάθει τίποτε».
Η Λους έτρεξε βιαστικά πίσω απ’ την οµάδα. Αναρωτιόταν ακόµη αν είχε συµπληρώσει σωστά την τεράστια στοίβα
από χαρτιά και φόρµες, αν ο υπάλληλος µε το ξυρισµένο κεφάλι µπροστά της ήταν άντρας ή γυναίκα, αν υπήρχε περίπτωση να τη βοηθήσει κάποιος µε το τεράστιο σακίδιο που
κουβαλούσε, αν οι γονείς της θα ξεφορτώνονταν το αγαπηµένο της Πλίµουθ Φέρι, τη στιγµή που θα επέστρεφαν στο σπίτι. Την απειλούσαν όλο το καλοκαίρι ότι θα το πουλήσουν και
αυτή τη στιγµή είχαν ένα λόγο µε τον οποίο ούτε η Λους µπορούσε να διαφωνήσει: κανένας δεν επιτρεπόταν να έχει αυτοκίνητο στο καινούργιο σχολείο της. Το καινούργιο της αναµορφωτήριο, για την ακρίβεια.
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Ακόµη δεν µπορούσε να συνηθίσει τη λέξη.
«Μπορείτε, ε… να το επαναλάβετε αυτό;» ρώτησε τον υπάλληλο. «Τι είπατε, χάπια;…»
«Βρε, βρε, κοίτα τι κατέβασε η βροχή», είπε δυνατά ο
υπάλληλος και συνέχισε συλλαβίζοντας: «Χ-ά-π-ι-α. Αν είσαι
απ’ τους µαθητές που παίρνουν χάπια, εκεί θα πηγαίνεις για
να µαστουρώσεις, να φτιαχτείς, να ισιώσεις, όπως το λέτε τέλος πάντων».
Γυναίκα, αποφάσισε η Λους, παρατηρώντας την υπάλληλο. Κανένας άντρας δε θα µπορούσε να τα πει όλα αυτά µε τόσο γλυκερό τόνο στη φωνή του.
«Το ’πιασα», είπε η Λους, νιώθοντας ένα σφίξιµο στο στοµάχι. «Χάπια».
Είχε κόψει τα χάπια εδώ και χρόνια. Μετά το ατύχηµα, το
περασµένο καλοκαίρι, ο ∆ρ Σάνφορντ, ο γιατρός της στο Χόπκιντον και ο λόγος που οι γονείς της την είχαν στείλει εσωτερική στην άλλη άκρη της χώρας, στο Νιου Χάµσαρ, είχε προσπαθήσει να την πείσει να τα ξαναρχίσει. Παρόλο που τον είχε πείσει τελικά για τη –σχετική– σταθερότητά της, χρειάστηκε ένας µήνας επιπλέον αυτοσυγκράτησης για να µείνει µακριά
από εκείνα τα απαίσια αντιψυχωτικά φάρµακα.
Γι’ αυτό ακριβώς και ξεκινούσε τον τελευταίο χρόνο του
σχολείου στο Σουόρντ εντ Κρος έναν ολόκληρο µήνα µετά την
έναρξη του ακαδηµακού έτους. Το να είναι η καινούργια µαθήτρια ήταν κακό από µόνο του και η Λους είχε πολύ άγχος
για το πώς θα µπει στις τάξεις που όλοι οι άλλοι είχαν ήδη συνηθίσει. Από ό,τι έβλεπε, όµως, δεν ήταν η µόνη που έφτασε
εκείνη τη µέρα.
Κρυφοκοίταξε τα υπόλοιπα τρία παιδιά που στέκονταν γύρω της σε ένα ηµικύκλιο. Στο παλιό της σχολείο, το Λύκειο
Ντόβερ, είχε γνωρίσει την καλύτερή της φίλη, την Κάλι, την
πρώτη µέρα, στην ξενάγηση. Σε µιαν αυλή όπου όλοι οι άλλοι
είχαν σχεδόν µεγαλώσει µαζί, θα ήταν αρκετό να τις φέρει κο© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2009 / © ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2010
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ντά το γεγονός ότι η Λους και η Κάλι ήταν οι µόνες καινούργιες µαθήτριες. ∆ε χρειάστηκε πολύς καιρός, όµως, για να καταλάβουν ότι είχαν και την ίδια ακριβώς εµµονή µε τις ίδιες
ακριβώς παλιές ταινίες. Μετά την πρώτη χρονιά, όταν συνειδητοποίησαν ότι καµία από τις δύο δεν µπορούσε να φτιάξει
ποπκόρν χωρίς να χτυπήσει ο συναγερµός, η Κάλι και η Λους
είχαν γίνει αχώριστες. Μέχρι που… µέχρι που αναγκάστηκαν
να χωριστούν.
Σήµερα, δίπλα στη Λους στέκονταν ένα κορίτσι και δύο
αγόρια. Το κορίτσι έµοιαζε αρκετά εύκολο να αποκωδικοποιηθεί: ξανθό και όµορφο σαν διαφήµιση του Κλεραζίλ, µε
ροζ απαλό µανικιούρ που ταίριαζε µε το πλαστικό ντοσιέ της.
«Γεια, είµαι η Γκάµπι», είπε µε µακρόσυρτη φωνή, χαρίζοντας στη Λους ένα πλατύ χαµόγελο που εξαφανίστηκε την
ίδια στιγµή, προτού η Λους προλάβει να πει το όνοµά της.
Το στιγµιαίο ενδιαφέρον που έδειξε γι’ αυτήν η κοπέλα θύµισε στη Λους περισσότερο µια νοτιότερη εκδοχή απ’ τα κορίτσια που πήγαιναν στο Ντόβερ, παρά κάποια που θα περίµενε
να βρει στο Σουόρντ εντ Κρος. Η Λους δεν µπορούσε να αποφασίσει αν αυτό ήταν καλό ή κακό ούτε µπορούσε να φανταστεί τι έκανε ένα κορίτσι σαν κι αυτό σε ένα αναµορφωτήριο.
Στα δεξιά της ήταν ένα αγόρι µε κοντά καστανά µαλλιά, καστανά µάτια και µια µουντζούρα από φακίδες στη µύτη του.
Ωστόσο, ο τρόπος που δεν την κοίταζε καν στα µάτια, παρά µόνο τραβούσε επίµονα µια παρωνυχίδα στον αντίχειρά του, έδωσε στη Λους την εντύπωση ότι, όπως κι εκείνη, ήταν µάλλον ακόµη έκπληκτος και ντροπιασµένος που βρισκόταν εκεί.
Ο τύπος στα αριστερά της, από την άλλη, ταίριαζε τέλεια
στην εικόνα που είχε η Λους για ένα τέτοιο µέρος. Ήταν ψηλός και αδύνατος, µε ένα σακίδιο περασµένο διαγώνια στον
ώµο του, µακριά ατηµέλητη φράντζα και µεγάλα βαθιά πράσινα µάτια. Τα χείλη του ήταν πλούσια και είχαν ένα φυσικό
χρώµα που θα ζήλευαν τα περισσότερα κορίτσια. Στο σβέρκο
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του είχε ένα µαύρο τατουάζ, στο σχήµα του ήλιου που έµοιαζε να λάµπει στο ανοιχτόχρωµο δέρµα του, σαν να ανέτελλε
απ’ τη µαύρη µπλούζα του.
Αντίθετα µε τους άλλους δύο, όταν αυτός ο τύπος στράφηκε προς το µέρος της την κοίταξε στα µάτια και δε χαµήλωσε
το βλέµµα του. Το στόµα του ήταν σφιγµένο και λεπτό, αλλά
τα µάτια του ήταν ζεστά και ζωηρά. Την κοίταξε, ακίνητος
σαν άγαλµα, κι αυτό την έκανε να νιώσει κι εκείνη καρφωµένη στη θέση της. Κράτησε την ανάσα της. Τα µάτια του ήταν
έντονα και γοητευτικά και… βασικά κάπως αφοπλιστικά.
Η υπάλληλος ξερόβηξε και διέκοψε το υπνωτισµένο βλέµµα του αγοριού, ενώ η Λους έκανε την απασχοληµένη, ξύνοντας το κεφάλι της µε µανία.
«Όσοι από εσάς µάθατε τους κανονισµούς, είστε ελεύθεροι να φύγετε, αφού παραδώσετε τα επικίνδυνα αντικείµενά
σας». Η υπάλληλος έδειξε ένα µεγάλο χάρτινο κουτί κάτω
από µια πινακίδα που έγραφε µε µεγάλα µαύρα γράµµατα
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. «Και όταν λέω ελεύθεροι,
Τοντ», είπε γραπώνοντας τον ώµο του αγοριού µε τις φακίδες,
που αναπήδησε ξαφνιασµένο, «εννοώ να πάτε προς το γυµνάσιο, για να συναντήσετε τους προκαθορισµένους συνοδούς
σας. Εσύ…» συνέχισε δείχνοντας τη Λους, «πέταξε ό,τι επικίνδυνο έχεις και µείνε µαζί µου».
Οι τέσσερις µαθητές πήγαν σέρνοντας τα πόδια προς το
χάρτινο κουτί και η Λους είδε έκπληκτη τους άλλους να αδειάζουν τις τσέπες τους. Το κορίτσι έβγαλε έναν εννιάποντο ροζ
ελβετικό σουγιά. Το αγόρι µε τα πράσινα µάτια πέταξε απρόθυµα έναν κύλινδρο µε µπογιά σε σπρέι και ένα λεπίδι. Ακόµη και ο κακοµοίρης ο Τοντ εγκατέλειψε κάµποσα κουτιά
σπίρτα και ένα µικρό δοχείο µε υγρό για αναπτήρες. Η Λους
ένιωσε σχεδόν ανόητη που δεν έκρυβε κι εκείνη κάποιο επικίνδυνο αντικείµενο, αλλά όταν είδε τα άλλα παιδιά να βγάζουν απ’ τις τσέπες τους τα κινητά τους, έµεινε άναυδη.
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Σκύβοντας εµπρός για να διαβάσει πιο καλά τη λίστα µε τα
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, είδε ότι τα κινητά, οι βοµβητές και όλες οι συσκευές τύπου ασυρµάτου ήταν αυστηρά απαγορευµένες. ∆ε φτάνει που δεν µπορούσε να έχει αµάξι! Η
Λους έσφιξε µε το ιδρωµένο χέρι της το κινητό της, τη µοναδική διέξοδό της προς τον έξω κόσµο. Όταν η υπάλληλος είδε την έκφρασή της, η Λους δέχτηκε µερικά «χαδευτικά» χαστουκάκια στο µάγουλο.
«Έλα, έλα, µη µου λιποθυµήσεις, µικρή. ∆ε µου δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνω και τεχνητές αναπνοές. Στο κάτω κάτω, επιτρέπεται ένα τηλεφώνηµα στην κεντρική αίθουσα µια
φορά την εβδοµάδα».
Ένα τηλεφώνηµα… µια φορά την εβδοµάδα; Μα…
Κοίταξε για τελευταία φορά το κινητό της που είχε δύο νέα
µηνύµατα. Της φαινόταν απίστευτο ότι αυτά θα ήταν τα δύο
τελευταία µηνύµατά της. Το πρώτο ήταν απ’ την Κάλι:
Πάρε τηλ αµέσως! Θ περιµέν στο τηλέφωνο όλη τη νύχτα,
θέλ αναλυτική αναφορά. Και να θυµάσαι το µότο µας: Θ περάσει κ αυτό! Α, κ να ξες, νοµίζω ότι όλοι έχουν ξεχάσει…
Κλασική Κάλι, είχε γράψει τόσο πολλά που το τελειωµένο
κινητό της Λους είχε κόψει το µήνυµα στις τρεις γραµµές.
Απ’ τη µια, η Λους ένιωσε σχεδόν ανακούφιση. ∆εν είχε όρεξη να διαβάσει ότι όλοι στο σχολείο της είχαν ξεχάσει ήδη τι
είχε γίνει, τι είχε κάνει για να φέρει τον εαυτό της σ’ αυτό το
µέρος.
Αναστέναξε και πήγε στο δεύτερο µήνυµα. Ήταν απ’ τη µαµά της που είχε µάθει να στέλνει µηνύµατα µόλις πριν από λίγες
εβδοµάδες και σίγουρα δεν είχε ιδέα γι’ αυτό το «Ένα τηλεφώνηµα µια φορά την εβδοµάδα», γιατί αλλιώς αποκλείεται να
είχε εγκαταλείψει εκεί πέρα την κόρη της. Ή µήπως όχι;
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Αγάπη µου, σε σκεφτόµαστε συνέχεια. Να είσαι καλή και
να προσπαθείς να τρως αρκετές πρωτενες. Θα µιλήσουµε
µόλις µπορέσουµε. Με αγάπη, Μαµά-Μπαµπάς.
Αναστενάζοντας, η Λους συνειδητοποίησε ότι οι γονείς της
πρέπει να το ήξεραν. Πώς αλλιώς να εξηγήσει τα σκυθρωπά
πρόσωπά τους όταν τους αποχαιρέτησε στην πύλη του σχολείου
το ίδιο πρωί, κρατώντας το σακίδιό της; Την ώρα του πρωινού
είχε προσπαθήσει να αστειευτεί, λέγοντας ότι επιτέλους θα της
έφευγε αυτή η απαίσια προφορά που της είχε κολλήσει στο Ντόβερ, αλλά οι γονείς της δεν είχαν καν χαµογελάσει. Πίστευε ότι
ήταν ακόµη θυµωµένοι µαζί της. ∆εν αντιδρούσαν ποτέ µε τις
κλασικές φωνές των γονιών, και αυτό σήµαινε πως όταν η Λους
έκανε κάτι πραγµατικά άσχηµο, την αντιµετώπιζαν µε την παλιά γνωστή µέθοδο της αδιαφορίας. Τώρα όµως καταλάβαινε
την παράξενη διάθεση του πρωινού: οι γονείς της θρηνούσαν
ήδη την έλλειψη επαφής µε τη µοναχοκόρη τους.
«Κάποιος εξακολουθεί να µας καθυστερεί», είπε τραγουδιστά η υπάλληλος. «Αναρωτιέµαι ποιος».
Η προσοχή της Λους στράφηκε πάλι στο χάρτινο κουτί µε τα
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, που είχε ξεχειλίσει από µαραφέτια που ούτε καν αναγνώριζε. Ένιωθε τα πράσινα µάτια
του µελαχρινού αγοριού να την κοιτάζουν επίµονα. Σήκωσε το
κεφάλι της και συνειδητοποίησε ότι την κοίταζαν όλοι. Ήταν η
σειρά της. Έκλεισε τα µάτια της και άνοιξε αργά τα δάχτυλά
της, αφήνοντας το κινητό της να πέσει και να προσγειωθεί µε
ένα θλιβερό «γκουπ» στο σωρό. Ήταν ο ήχος της µοναξιάς.
Ο Τοντ και το θηλυκό ροµποτάκι µε το όνοµα Γκάµπι πήγαν προς την πόρτα χωρίς να ρίξουν ούτε ένα βλέµµα στη Λους,
αλλά το άλλο αγόρι στράφηκε στην υπάλληλο.
«Μπορώ να την κατατοπίσω εγώ», είπε δείχνοντας µε το
κεφάλι του τη Λους.
«∆ε νοµίζω», είπε αυτόµατα η υπάλληλος, σαν να περίµε© Tinderbox books, LLC και Lauren Kate, 2009 / © ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2010

ΑΓΓΕΛΟΙ

23

νε αυτή την πρόταση. «Είσαι καινούργιος ξανά… Αυτό σηµαίνει ότι θα πειθαρχείς σαν καινούργιος. Πάλι απ’ την αρχή.
Αν δε σ’ αρέσει, µάλλον έπρεπε να το έχεις σκεφτεί προτού
παραβιάσεις την αναστολή».
Το αγόρι έµεινε ακίνητο καθώς η υπάλληλος σκούντησε τη
Λους –που είχε µείνει κόκαλο στο άκουσµα της λέξης «αναστολή»–, για να προχωρήσει προς το βάθος ενός κιτρινωπού
διαδρόµου.
«Πάµε παρακάτω», συνέχισε η υπάλληλος σαν να µην είχε
συµβεί τίποτε. «Κρεβάτια».
Έδειξε το δυτικό παράθυρο ενός κυλινδρικού τσιµεντένιου κτιρίου στο βάθος. Η Λους είδε την Γκάµπι και τον Τοντ
να σέρνονται αργά προς το µέρος τους και το άλλο αγόρι να
περπατάει αργά, σαν να είχε πολύ σηµαντικότερα πράγµατα
να κάνει απ’ το να τους ακολουθεί.
Η εστία ήταν ένα κτίριο τροµακτικό και τετράγωνο, ένα
µονοκόµµατο γκρίζο κουτί που η µεγάλη δίφυλλη πόρτα του
δεν έδινε κανένα σηµάδι ότι µπορεί και να υπήρχε ζωή µέσα
του. Μια πέτρινη πινακίδα βρισκόταν καρφωµένη στη µέση
του ξερού χόρτου και η Λους θυµήθηκε απ’ την ιστοσελίδα
του σχολείου ότι είχε χαραγµένες τις λέξεις ΕΣΤΙΑ ΠΟΛΙΝ.
Ήταν ακόµη πιο άσχηµο στον θολό ήλιο του πρωινού απ’ ό,τι
της είχε φανεί στη θαµπή ασπρόµαυρη φωτογραφία.
Ακόµη και από τόσο µακριά, η Λους διέκρινε τη µαύρη µούχλα που σκέπαζε την πρόσοψη των κοιτώνων. Όλα τα παράθυρα είχαν κάµποσες σειρές χοντρά ατσάλινα κάγκελα. Μισόκλεισε τα µάτια της για να δει καλύτερα. Συρµατόπλεγµα
ήταν αυτό πάνω στο φράχτη γύρω απ’ το κτίριο;
Η υπάλληλος κοίταξε τα χαρτιά της, ξεφυλλίζοντας το φάκελο της Λους.
«∆ωµάτιο 63. Πέταξε την τσάντα σου στο γραφείο µου µαζί µε τις υπόλοιπες προς το παρόν. Μπορείς να φτιάξεις τα
πράγµατά σου το απόγευµα».
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Η Λους έσυρε το κόκκινο σακίδιό της κοντά σε κάτι άλλες,
απροσδιόριστες µαύρες τσάντες. Μετά έψαξε αυτόµατα για
το κινητό της, όπου αποθήκευε διάφορα που ήθελε να θυµάται. Μόλις όµως το χέρι της άγγιξε την άδεια τσέπη της, αναστέναξε και αναγκαστικά αποµνηµόνευσε τον αριθµό του δωµατίου στο µυαλό της.
∆εν µπορούσε ακόµη να καταλάβει γιατί δε γινόταν να µείνει µε τους γονείς της. Το σπίτι τους στο Θάντερµπολτ απείχε
λιγότερο από µισή ώρα από το Σουόρντ εντ Κρος. Ήταν τόσο
ωραία που είχε γυρίσει στη Σαβάνα, όπου, όπως έλεγε πάντα
η µαµά της, ακόµη κι ο αέρας φυσούσε τεµπέλικα. Ο πιο απαλός, πιο αργός ρυθµός της Σαβάνα ταίριαζε στη Λους πολύ
περισσότερο απ’ ό,τι οτιδήποτε στη Νέα Αγγλία.
Το Σουόρντ εντ Κρος όµως δεν έδινε την αίσθηση ότι βρισκόσουν στη Σαβάνα. Ήταν σαν να βρισκόσουν στη µέση του
πουθενά, βασικά, ένα άψυχο, άχρωµο µέρος, όπου είχε ορίσει το δικαστήριο ότι θα φοιτούσε. Τις προάλλες, είχε άθελά
της ακούσει τον µπαµπά της να µιλάει στο τηλέφωνο µε το
διευθυντή, κουνώντας το κεφάλι του µε το γνωστό αφηρηµένο ύφος καθηγητή βιολογίας: «Ναι, ναι, ίσως είναι καλύτερα
να βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση. Όχι, όχι, δε θα θέλαµε
να επέµβουµε στο σύστηµά σας».
Προφανώς, ο µπαµπάς της δεν είχε δει τις συνθήκες αυτής
της επιτήρησης της µοναχοκόρης του. Αυτό το µέρος έµοιαζε
µε φυλακή υψίστης ασφαλείας.
«Και το τελευταίο που είπατε… ε… τα µάτια;» ρώτησε η Λους
την υπάλληλο, που ήταν έτοιµη να σταµατήσει την ξενάγηση.
«Τα µάτια», είπε εκείνη, δείχνοντας µια µικρή συσκευή
που κρεµόταν απ’ το ταβάνι: ένας φακός µε ένα κόκκινο φως
που αναβόσβηνε.
Η Λους δεν το είχε προσέξει, αλλά όταν η υπάλληλος έδειξε
το πρώτο, συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν παντού γύρω της.
«Κάµερες;»
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«Πολύ καλά», απάντησε η υπάλληλος µε φωνή που έσταζε
συγκαταβατικότητα. «Είναι εµφανείς, για να σας θυµίζουν:
σας παρακολουθούµε συνέχεια και παντού. Γι’ αυτό µην κάνετε καµία ανοησία – όσο µπορείτε τουλάχιστον».
Κάθε φορά που κάποιος µιλούσε στη Λους σαν να ήταν µια
µανιακή ψυχοπαθής πλησίαζε όλο και περισσότερο στο να το
πιστέψει.
Όλο το καλοκαίρι, οι αναµνήσεις τη στοίχειωναν, στα
όνειρά της και τις ελάχιστες στιγµές που την άφηναν οι γονείς
της µόνη. Κάτι είχε συµβεί σ’ εκείνο το τροχόσπιτο και όλοι
–συµπεριλαµβανοµένης της Λους– πέθαιναν να µάθουν τι
ακριβώς ήταν αυτό.
Η αστυνοµία, ο δικαστής, ο κοινωνικός λειτουργός, όλοι είχαν προσπαθήσει να της εκµαιεύσουν την αλήθεια, αλλά και
η Λους ήταν εξίσου περίεργη µε εκείνους. Έκαναν πλάκα µε
τον Τρέβορ όλο το απόγευµα, κυνηγώντας ο ένας τον άλλο
στα τροχόσπιτα δίπλα στη λίµνη, µακριά απ’ τους υπόλοιπους.
Προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι ήταν µια από τις καλύτερες νύχτες της ζωής της, µέχρι που έγινε η χειρότερη.
Είχε περάσει τόσο χρόνο επαναφέροντας στο µυαλό της
εκείνη τη νύχτα, ακούγοντας το γέλιο του Τρέβορ, νιώθοντας
τα χέρια του στη µέση της, καθώς προσπαθούσε να συµβιβαστεί µε το ένστικτό της ότι ήταν πράγµατι αθώα.
Τώρα, όµως, όλοι οι κανόνες και οι αρχές του Σουόρντ εντ
Κρος ήταν λες και προσπαθούσαν να κάνουν το αντίθετο, υπονοώντας ότι ήταν ουσιαστικά επικίνδυνη και έπρεπε να παρακολουθείται.
Η Λους ένιωσε ένα ζεστό χέρι στον ώµο της.
«Άκου», είπε η υπάλληλος. «Αν σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, να ξέρεις ότι υπάρχουν πολύ χειρότερες περιπτώσεις
από σένα εδώ µέσα».
Ήταν η πρώτη ανθρώπινη χειρονοµία που είχε κάνει προς
τη Λους η υπάλληλος και πίστεψε ότι είχε σκοπό να την κάνει
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να νιώσει καλύτερα. Κι όµως. Την είχαν στείλει εκεί εξαιτίας
του ύποπτου θανάτου του νεαρού αγοριού για το οποίο ήταν
τρελή –ακόµη– και παρ’ όλα αυτά υπήρχαν και «πολύ χειρότερες περιπτώσεις»; Η Λους αναρωτήθηκε τι άλλο µπορεί να
έκρυβε το Σουόρντ εντ Κρος.
«Λοιπόν, ξενάγηση τέλος», ανακοίνωσε η υπάλληλος. «Τώρα είστε µόνοι σας. Πάρτε από ένα χάρτη, αν θέλετε να βρείτε
κάτι». Έδωσε στη Λους µια φωτοτυπία ενός κακοζωγραφισµένου χάρτη και κοίταξε το ρολόι της. «Έχετε µία ώρα πριν από
το πρώτο σας µάθηµα, αλλά οι σαπουνόπερές µου αρχίζουν σε
πέντε λεπτά, γι’ αυτό», κούνησε το χέρι της προς τη Λους, «ξεκουµπιστείτε. Και µην ξεχνάτε…» συνέχισε και έδειξε για µια
τελευταία φορά τις κάµερες. «…Τα µάτια σάς κοιτάνε».
Προτού προλάβει η Λους να απαντήσει εµφανίστηκε ένα κοκαλιάρικο κορίτσι µε σκούρα µαλλιά, κουνώντας τα µακριά της
δάχτυλα µπροστά απ’ το πρόσωπο της Λους.
«Οοοοοο», είπε µε φωνή σαν να διηγούνταν ιστορίες µε
φαντάσµατα, χορεύοντας γύρω από τη Λους. «Τα µάτια σάς
κοιτάνεεεεεε».
«Φύγε από δω, Αριάν, προτού σου κάνω καµιά λοβοτοµή»,
είπε η υπάλληλος, αν και ήταν εµφανές απ’ το πρώτο σφιχτό
αλλά ειλικρινές χαµόγελό της ότι είχε κάποια ίχνη συµπάθειας για το τρελό κορίτσι.
Ήταν επίσης εµφανές ότι η Αριάν δεν ένιωθε καθόλου το
ίδιο. Έκανε µιαν ανάγωγη χειρονοµία προς την υπάλληλο και
στη συνέχεια κοίταξε επίµονα τη Λους, περιµένοντας να δει
αν θα σοκαριζόταν.
«Και γι’ αυτό που έκανες», είπε η υπάλληλος, σηµειώνοντας τσαντισµένη στο µπλοκ της, «κέρδισες το προνόµιο να
δείξεις το µέρος στη Μικρή Ηλιαχτίδα για σήµερα».
Έδειξε τη Λους, που κάθε άλλο παρά ηλιαχτίδα ήταν µε το
µαύρο τζιν, τις µαύρες µπότες και το µαύρο µπλουζάκι της. Στην
ενότητα «Ένδυση» στους κανονισµούς της ιστοσελίδας του
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Σουόρντ εντ Κρος αναφερόταν µε ανάλαφρο ύφος ότι όσο οι
µαθητές συµπεριφέρονταν κόσµια µπορούσαν να ντύνονται
όπως ήθελαν, µε δύο µικρούς περιορισµούς: το στιλ έπρεπε να
είναι σεµνό και το χρώµα µαύρο. Μιλάµε για µεγάλη ελευθερία.
Το πολύ φαρδύ ζιβάγκο που την είχε υποχρεώσει να φορέσει η µαµά της δεν αναδείκνυε καθόλου τις καµπύλες της
Λους· ακόµη και το πιο ωραίο χαρακτηριστικό της είχε εξαφανιστεί: τα πυκνά µαύρα µαλλιά της, που έφταναν παλιά µέχρι τη µέση της, είχαν σχεδόν κοπεί σύρριζα. Η φωτιά στη λίµνη είχε αφήσει το δέρµα της καµένο και τα µαλλιά της καψαλισµένα, οπότε µετά την ατελείωτη σιωπηλή διαδροµή για
το σπίτι η µαµά της την είχε χώσει στην µπανιέρα, είχε πιάσει
την ξυριστική του µπαµπά της και είχε ξυρίσει το κεφάλι της
χωρίς να πει ούτε µια λέξη. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα µαλλιά της είχαν µακρύνει λιγάκι, τόσο που οι κάποτε αξιοζήλευτες µπούκλες της κρέµονταν σαν αµήχανα φύλλα λίγο πιο κάτω από τα αυτιά της.
Η Αριάν την κοίταξε, χτυπώντας σκεφτική το δάχτυλό της
στα χλωµά χείλη της.
«Τέλεια», είπε κάνοντας ένα βήµα µπροστά, για να περάσει το µπράτσο της στο χέρι της Λους, πιάνοντάς την αγκαζέ.
«Και µόλις σκεφτόµουν ότι µου χρειάζεται ένας καινούργιος
σκλάβος».
Η πόρτα στο χολ άνοιξε διάπλατα και µπήκε το ψηλό αγόρι
µε τα πράσινα µάτια. Κούνησε το κεφάλι του και είπε στη Λους:
«Αυτοί εδώ πέρα δεν κωλώνουν να σε ξεγυµνώσουν, γι’ αυτό αν έχεις τίποτε άλλα επικίνδυνα αντικείµενα», σήκωσε τα
φρύδια του και πέταξε στο κουτί µια χούφτα απροσδιόριστα
πράγµατα, «µην κάνεις τον κόπο».
Πίσω από τη Λους, η Αριάν γέλασε πνιχτά. Το αγόρι σήκωσε απότοµα το κεφάλι του και όταν το βλέµµα του έπεσε
στην Αριάν, άνοιξε το στόµα του, µετά το έκλεισε, σαν να µην
ήταν σίγουρος πώς να φερθεί.
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