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ςτη ρόουζ Χίλιαρντ
Eίναι θαυμάσιο να δουλεύεις μαζί της.
Δε θα τα είχα καταφέρει χωρίς εκείνη.
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Κοίταξα το δύστυχο, αξιοθρήνητο τέρας που είχα
δημιουργήσει.

μέρι ςέλεϊ,
Φρανκενστάιν
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«Τι στην ευχή!»
η Χέιβεν παραμερίζει το κέικ, εκείνο με το ροζ γαρνίρι-

σμα, την κόκκινη τρούφα και την ασημί χάρτινη συσκευασία,
ενώ τα υπερβολικά βαμμένα μάτια της αναζητούν τα δικά
μου την ώρα που εγώ σαρώνω με το βλέμμα μου το πολυσύ-
χναστο εμπορικό κέντρο και ζαρώνω στη θέση μου. Έχω με-
τανιώσει που αποφάσισα να έρθουμε εδώ − ήμουν ανόητη
που σκέφτηκα ότι μια βόλτα στο αγαπημένο της ζαχαροπλα-
στείο μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα θα ήταν το ιδανικό μέ-
ρος για να της αποκαλύψω τα νέα. λες κι αυτό το μικρό κέικ
φράουλας θα μπορούσε με κάποιον τρόπο να γλυκάνει το μή-
νυμα. Τώρα, εύχομαι απλώς να είχαμε μείνει στο αυτοκίνητο.

«πιο σιγά. ςε παρακαλώ…» θέλω να μιλήσω γλυκά, αντί
γι’ αυτό όμως ακούγομαι τελικά σαν καμιά γεροπαράξενη δα-
σκάλα της παλιάς εποχής. Την παρακολουθώ να γέρνει προς
τα εμπρός, να στερεώνει τις μακριές αφέλειες με τις πλατινέ
ανταύγειες πίσω από το αυτί της και να μισοκλείνει τα μάτια.

«ορίστε; ςοβαρολογείς; θέλω να πω, μου πετάς μια κε-
ραμίδα τεραστίων διαστάσεων −το εννοώ, τεραστίων!− που
κάνει τα αυτιά μου να βουίζουν και το κεφάλι μου να γυρίζει
ακόμη, και ενώ έχω ανάγκη κατά κάποιον τρόπο να το επα-
ναλάβεις απλώς για να βεβαιωθώ ότι όντως είπες αυτό που
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νομίζω, το μόνο που σε απασχολεί είναι ότι μιλάω πολύ δυ-
νατά; με κοροϊδεύεις;»

Κουνάω το κεφάλι μου και ρίχνω μια ματιά γύρω μου περ-
νώντας σε ολική φάση περιορισμού των απωλειών. Χαμηλώ-
νω τη φωνή μου και λέω: «Απλώς… δεν πρέπει να το μάθει
κανένας. πρέπει να μείνει μυστικό. Επιβάλλεται!» τη συμ-
βουλεύω, για να συνειδητοποιήσω πολύ αργά πλέον ότι μι-
λάω στο μοναδικό άτομο που δεν κατάφερε ποτέ να κρατή-
σει κανένα μυστικό, πολύ περισσότερο δικό της.

παίζει τα μάτια της και πέφτει πίσω στη θέση της μουρ-
μουρίζοντας μέσα από τα δόντια της, ενώ εγώ κοντοστέκο-
μαι και την παρατηρώ πιο προσεκτικά για να δω αποκαρδιω-
μένη ότι τα σημάδια είναι ήδη εκεί σε όλο τους το μεγαλείο:
το χλωμό δέρμα της είναι λαμπερό, καθαρό και σχεδόν χωρίς
καθόλου πόρους ενώ τα κυματιστά καστανά μαλλιά της με
την ξανθιά τούφα μπροστά είναι τόσο αστραφτερά και γυα-
λιστερά που θυμίζουν διαφήμιση ακριβού σαμπουάν^ ακόμη
και τα δόντια της έχουν γίνει πιο ίσια και πιο λευκά, γεγονός
που με κάνει να αναρωτιέμαι πώς συνέβη τόσο γρήγορα, μό-
νο με μερικές γουλιές από το ελιξίριο, όταν στη δική μου πε-
ρίπτωση χρειάστηκε τόσο χρόνο.

Τα μάτια μου εξακολουθούν να ταξιδεύουν πάνω της ενώ
παίρνω μια μεγάλη ανάσα και βουτάω στα βαθιά. Εγκατα-
λείπω την πάγια θέση μου να μην κρυφακούω τις μύχιες σκέ-
ψεις της φίλης μου και πασχίζω να δω καλύτερα, να ρίξω μια
ματιά στην ενέργειά της, στις λέξεις που δε μοιράζεται. Είμαι
σίγουρη ότι αν υπάρχει κάποια στιγμή που η κατασκοπεία δι-
καιολογείται, αυτή είναι τούτη εδώ.

Αντί για τη συνηθισμένη προνομιούχα θέση μου όμως συ-
ναντώ έναν αδιαπέραστο τοίχο που μου εμποδίζει την είσο-
δο. Ακόμη και όταν γλιστράω ανέμελα το χέρι μου προς τα
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εμπρός και χτυπάω τις άκρες των δακτύλων μου πάνω στις
δικές της, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρομαι για το ασημένιο
δαχτυλίδι της με το κρανίο, δε λαμβάνω τίποτε.

Το μέλλον της κρύβεται από μένα.
«Απλώς, είναι τόσο…» Ξεροκαταπίνει και κοιτάζει γύρω

της παρατηρώντας το κελαρυστό σιντριβάνι, τη νεαρή μητέ-
ρα που σπρώχνει ένα καροτσάκι μιλώντας δυνατά στο κινη-
τό της, την παρέα των κοριτσιών που βγαίνουν από ένα μα-
γαζί ειδών κολύμβησης με φορτωμένες τσάντες − κοιτάζει
οπουδήποτε, εκτός από εμένα.

«Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς, παρ’ όλα αυτά…»
ςηκώνω τους ώμους. γνωρίζω ότι πρέπει να της το εξηγήσω
καλύτερα, αλλά αγνοώ πώς να το κάνω.

«Δύσκολο να το δεχτώ; Έτσι το βλέπεις εσύ;» Κουνάει το
κεφάλι της και χτυπάει τα δάχτυλά της πάνω στο μπράτσο
της πράσινης μεταλλικής καρέκλας ενώ το βλέμμα της ταξι-
δεύει αργά πάνω μου.

Αναστενάζω και εύχομαι να το είχα χειριστεί καλύτερα, εύ-
χομαι να μπορούσα να κάνω κάτι για να το ανατρέψω, αλλά
είναι πολύ αργά πια. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να αντι-
μετωπίσω το μπέρδεμα που δημιούργησα. «μάλλον ήλπιζα
ότι θα το έβλεπες κι εσύ έτσι». ςηκώνω τους ώμους. «Είναι
τρελό. Το ξέρω».

παίρνει μια βαθιά ανάσα με πρόσωπο τόσο ακίνητο, τόσο
ατάραχο, που είναι αδύνατον να το διαβάσω. Είμαι έτοιμη να
μιλήσω, έτοιμη να αρχίσω να εκλιπαρώ για τη συγγνώμη της,
όταν λέει: «ςοβαρά; με έκανες αθάνατη; Δηλαδή, θέλεις να
πεις… στ’ αλήθεια;»

γνέφω καταφατικά. Το στομάχι μου έχει γίνει ένα κουβά-
ρι από νεύρα. Ανασηκώνομαι ισιώνοντας την πλάτη και τρα-
βάω πίσω τους ώμους ενώ προετοιμάζομαι για το χτύπημα

© 2010 byAlyson Noël, LLC / © ΕΚΔοςΕις ΨυΧογιος Α.Ε., 2011



�� ΑΛΙΣΟΝ ΝΟΕΛ

που έρχεται σίγουρα προς το μέρος μου. Ξέρω πως ό,τι κι αν
κάνει, λεκτικά ή σωματικά, πρέπει να το δεχτώ. Διέλυσα τη
ζωή που ήξερε μέχρι τώρα, και δε μου αξίζει τίποτε καλύτερο.

«Απλώς είμαι…» Κρατάει την ανάσα της και ανοιγοκλεί-
νει τα μάτια αρκετές φορές. η αύρα της είναι αόρατη, και τώ-
ρα που την έκανα σαν κι εμένα δε μου προσφέρει κανένα
στοιχείο για τη διάθεσή της. «Να… Έχω σοκαριστεί τελείως.
μιλάω σοβαρά. Δεν ξέρω καν τι να πω».

ςφίγγω τα χείλη μου και όταν αφήνω τα χέρια μου να πέ-
σουν πάνω στα πόδια μου, το κρυστάλλινο βραχιόλι με το πέ-
ταλο που φοράω πάντα τινάζεται. Έπειτα καθαρίζω το λαιμό
μου και λέω: «Χέιβεν, άκου, λυπάμαι πολύ… τόσο μα τόσο
πολύ… Δεν έχεις ιδέα. Εγώ απλώς…» Κουνάω το κεφάλι
μου^ και, παρόλο που ξέρω ότι πρέπει να μπω στο θέμα, νιώ-
θω ότι πρέπει πρώτα να εξηγήσω τα πράγματα από τη δική
μου πλευρά… τη δύσκολη επιλογή που αναγκάστηκα να κά-
νω… πώς ένιωσα όταν την είδα τόσο χλωμή, τόσο αβοήθητη,
να παραπαίει στο χείλος του θανάτου… η κάθε βαριά ανάσα
να δείχνει πως θα είναι πιθανότατα και η τελευταία της…

πριν καταφέρω να ξεκινήσω καν, σκύβει κοντά μου, ανοί-
γει διάπλατα τα μάτια της, τα καρφώνει στα δικά μου και λέει:
«Είσαι παλαβή;» Κουνάει το κεφάλι της. «μου απολογείσαι,
τη στιγμή που εγώ κάθομαι εδώ, τόσο ενθουσιασμένη, τόσο
κατάπληκτη, που δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα μπο-
ρέσω ποτέ να σου το ανταποδώσω!»

Ε;
«Εννοώ, αυτό είναι τόσο απίθανο!» Χαμογελάει χοροπη-

δώντας πάνω-κάτω στο κάθισμά της και το πρόσωπό της
φωτίζεται σαν μια λάμπα χιλίων βατ. «Είναι πραγματικά το
πιο απίθανο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ. Και το χρω-
στάω σε σένα!»
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Ξεροκαταπίνω κοιτώντας νευρικά γύρω μου, δίχως να ξέρω
πώς να αντιδράσω. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν ήμουν προετοι-
μασμένη γι’ αυτό. Αν και, σε γενικές γραμμές, ο Ντέιμεν με εί-
χε προειδοποιήσει ακριβώς για κάτι τέτοιο.

ο Ντέιμεν… ο καλύτερος φίλος μου… η αδελφή ψυχή
μου… η αγάπη της ζωής μου^ το απίστευτα γοητευτικό, σέξι,
έξυπνο, ταλαντούχο, υπομονετικό και γεμάτο κατανόηση
αγόρι μου που ήξερε τι θα συνέβαινε και με ικέτευσε να έρθει
μαζί μου, ειδικά γι’ αυτόν το λόγο. Αλλά εγώ ήμουν πολύ πει-
σματάρα. Επέμενα να το κάνω μόνη μου. Εγώ είμαι αυτή που
την άλλαξε. Εγώ είμαι αυτή που την έκανε να πιει το ελιξίριο.
Άρα, εγώ είμαι αυτή που θα πρέπει να της εξηγήσει. μόνο
που τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου όπως περίμενα.
ούτε κατά διάνοια.

«Εννοώ, είναι σαν να είσαι βρικόλακας, σωστά; Χωρίς αί-
ματα και τέτοια…» Τα λαμπερά της μάτια αναζητούν με λα-
χτάρα τα δικά μου. «Και χωρίς τα φέρετρα και την αποφυγή
του ήλιου!» η φωνή της δυναμώνει από ενθουσιασμό. «Είναι
τόσο απίθανο! ςαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
Όλα αυτά που ήθελα πάντα επιτέλους έχουν συμβεί! Είμαι
βαμπίρ! Ένα όμορφο βαμπίρ, αλλά χωρίς τις φρικιαστικές πα-
ρενέργειες!»

«Δεν είσαι βαμπίρ», λέω με φωνή άχρωμη, άτονη, ενώ
αναρωτιέμαι πώς φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο. «Δεν υπάρχει
τέτοιο πράγμα».

Όχι, δεν υπάρχουν βρικόλακες, λυκάνθρωποι, ξωτικά, νε-
ράιδες. Μόνον Αθάνατοι που οι στρατιές τους, χάρη στον Ρό-
μαν και σε μένα, πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς…

«Και πώς είσαι σίγουρη γι’ αυτό;» ρωτάει η Χέιβεν με το
φρύδι της ανασηκωμένο.

«γιατί ο Ντέιμεν έχει ζήσει πολύ περισσότερο από μένα»,
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λέω. «Και δε συνάντησε ποτέ ο ίδιος κανέναν, ούτε και κά-
ποιον που να έχει συναντήσει. υποθέτουμε ότι οι μύθοι για
τους βρικόλακες προέρχονται από τους Αθανάτους, απλώς
με κάποιες μεγάλες διαστρεβλώσεις, όπως το ότι τρέφεσαι με
αίμα, το ότι δεν μπορείς να βγαίνεις έξω στον ήλιο και το όλο
θέμα με την αλλεργία στα σκόρδα». γέρνω κοντά της. «Έχουν
προστεθεί όλα για επιπλέον εφέ».

«Ενδιαφέρον!» Κουνάει το κεφάλι, μολονότι το μυαλό της
είναι ολοφάνερα κάπου αλλού. «μπορώ ακόμη να τρώω τα
κέικ που μ’ αρέσουν;» γνέφει προς το διαλυμένο κέικ φράου-
λας. η μία πλευρά έχει καταρρεύσει και έχει γίνει ένα με τη
χάρτινη συσκευασία ενώ η άλλη παραμένει αφράτη, σκέτη
πρόκληση. «Ή υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να…» Τα μά-
τια της ανοίγουν διάπλατα και, χωρίς να μου αφήσει χρόνο
να απαντήσω, χτυπάει το τραπέζι και τσιρίζει: «θεούλη μου!
Είναι εκείνος ο χυμός, έτσι; Εκείνο το κόκκινο πράγμα που
πίνετε συνέχεια εσύ και ο Ντέιμεν! Αυτό είναι ε; λοιπόν, τι πε-
ριμένεις! Δώσ’ το μου αμέσως, ας το επισημοποιήσουμε. Ανυ-
πομονώ να ξεκινήσω!»

«Δεν έχω φέρει καθόλου», λέω^ και όταν βλέπω την απο-
γοήτευση να ζωγραφίζεται στο πρόσωπό της, σπεύδω να εξη-
γήσω. «Άκου, ξέρω ότι νομίζεις πως όλα αυτά ακούγονται τέ-
λεια και τα λοιπά… και κάποια από αυτά είναι, όσο γι’ αυτό
δεν υπάρχει αμφιβολία. Εννοώ, δε θα γεράσεις ποτέ, δε θα
έχεις ποτέ σπυράκια ή ψαλίδα, δε θα χρειαστεί ποτέ να κά-
νεις γυμναστική και μπορεί ακόμη και να ψηλώσεις… ποιος
ξέρει; Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. πράγμα-
τα που πρέπει να γνωρίζεις. πράγματα που πρέπει να σου
εξηγήσω για να−» ςταματώ απότομα όταν βλέπω τη Χέιβεν
να πηδάει από την καρέκλα της με σβελτάδα και χάρη γάτας
– άλλη μια παρενέργεια της αθανασίας.
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Χοροπηδάει από το ένα πόδι στο άλλο και λέει: «ςε πα-
ρακαλώ! Τι να ξέρω; Από τη στιγμή που μπορώ να πηδάω ψη-
λότερα, να τρέχω γρηγορότερα, να μη γερνάω ποτέ ή να μα-
ραζώνω, τι άλλο μπορεί να χρειάζομαι; μου φαίνεται ότι αυ-
τά μου αρκούν για την υπόλοιπη αιωνιότητα».

Κοιτάζω νευρικά γύρω μου, αποφασισμένη να κάμψω τον
ενθουσιασμό της πριν κάνει καμιά τρέλα – κάτι που θα προ-
σελκύσει το είδος της προσοχής που θέλουμε να αποφύγουμε.
«Χέιβεν, σε παρακαλώ. Κάθισε. Είναι σοβαρό. Έχω κι άλλα να
σου εξηγήσω. πολλά…» ψιθυρίζω. Αλλά τα λόγια μου δεν
έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Εκείνη στέκεται απένα-
ντί μου κουνώντας το κεφάλι της και αρνείται να μετακινηθεί.
Έχει μεθύσει τόσο με την καινούργια, αθάνατη δύναμή της, που
περνάει από την ανυπακοή κατευθείαν στην επίθεση.

«Όλα είναι σοβαρά για σένα, Έβερ. Όλα όσα λες και κάνεις
είναι τόσο αναθεματισμένα σοβαρά. Εννοώ, πραγματικά, μου
δίνεις τα κλειδιά του βασιλείου και μετά απαιτείς να μείνω
στη θέση μου για να με προειδοποιήσεις για τη σκοτεινή
πλευρά; πόσο παράλογο είναι αυτό;» ςτριφογυρίζει τα μάτια
της. «Έλα, χαλάρωσε λιγάκι, εντάξει; Άφησέ με να το δοκι-
μάσω, να κάνω ένα τεστ, να δω τι είμαι ικανή να κάνω. θα
παραβγούμε ακόμη και στο τρέξιμο! η πρώτη που θα φτάσει
από το πεζοδρόμιο στη βιβλιοθήκη κερδίζει!»

Κουνάω το κεφάλι μου και αναστενάζω. Εύχομαι να μη
χρειαζόταν να το κάνω, αλλά ξέρω ότι μια μικρή δόση τηλε-
κίνησης απαιτείται. Είναι το μόνο που θα βάλει ένα τέλος σε
όλα αυτά και θα της δείξει ποιος είναι στ’ αλήθεια το αφεντι-
κό εδώ. ςτενεύω τα μάτια μου, εστιάζω στην καρέκλα της με
όλη μου τη δύναμη και την οδηγώ πάνω στις πλάκες του πε-
ζοδρομίου τόσο γρήγορα, που την κάνω να λυγίσει τα γόνα-
τά της και την αναγκάζω να καθίσει.
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«Έι! Αυτό πόνεσε!» Τρίβει το πόδι της και με αγριοκοιτάζει.
Εγώ όμως απλώς σηκώνω τους ώμους. Είναι Αθάνατη, δεν

πρόκειται να μελανιάσει. Εξάλλου, έχω πολλά ακόμη να της
εξηγήσω και λίγο χρόνο, αν συνεχίσει έτσι. ςκύβω προς το
μέρος της και αφού βεβαιωθώ ότι έχω την αμέριστη προσο-
χή της λέω: «πίστεψέ με, δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι
όταν δε γνωρίζεις τους κανόνες. Και αν δε γνωρίζεις τους κα-
νόνες, κάποιος θα πληγωθεί».
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η Χέιβεν ορμάει μέσα στο αμάξι μου, στριμώχνει το σώμα της
προς την πόρτα και στηρίζει τα πόδια της πάνω στο κάθισμα.
ςυνοφρυώνεται, με αγριοκοιτάζει και αρχίζει να μουρμουρί-
ζει ένα τροπάριο από παράπονα εναντίον μου, όσο εγώ βγαί-
νω από το πάρκιν στο δρόμο.

«Κανόνας νούμερο ένα». Της ρίχνω μια ματιά και διώχνω
τα μακριά ξανθά μαλλιά μου από το πρόσωπό μου, αποφασι-
σμένη να αγνοήσω το ολοφάνερα εχθρικό βλέμμα της. «ΔΕΝ
μπορΕις ΝΑ Το πΕις ςΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!» Κάνω μια παύση για να
αφομοιώσει τις λέξεις και προσθέτω: «ςοβαρά. Δεν μπορείς
να το πεις στη μαμά σου, στον μπαμπά σου, στον μικρότερο
αδερφό σου, τον Όστιν…»

«ςε παρακαλώ!» μετατοπίζεται, σταυρώνει και ξεσταυρώ-
νει τα πόδια της, τραβάει τα ρούχα της και κουνάει το πόδι της
τόσο νευρικά και τόσο αμήχανα, που είναι φανερό ότι δεν
αντέχει να κάθεται εδώ, παγιδευμένη μαζί μου σ’ αυτόν το χώ-
ρο. «Έτσι κι αλλιώς, δεν τους μιλάω σχεδόν καθόλου», λέει. με-
τά, κατσουφιάζει. «Επιπλέον, επαναλαμβάνεσαι. μου το έχεις
πει ήδη εκατό φορές! οπότε, εμπρός, συνέχισε, ας τελειώνου-
με επιτέλους μια και καλή με όλα αυτά, για να μπορέσω να βγω
από δω μέσα και ν’ αρχίσω την καινούργια ζωή μου».

Ξεροκαταπίνω. Αρνούμαι να την αφήσω να με ζορίσει ή να
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με μεταπείσει, σταματάω σ’ ένα φανάρι και την κοιτάζω. Απο-
φασισμένη να της δώσω να καταλάβει τη σοβαρότητα αυτής
της κατάστασης, προσθέτω: «ςου υπογραμμίζω ότι δεν πρέ-
πει να το μάθει ούτε ο μάιλς. Δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να του το πεις!»

ςτριφογυρίζει τα μάτια της και παίζει με το δαχτυλίδι της,
περιστρέφοντάς το επανειλημμένα γύρω από το μεσαίο δά-
χτυλό της, ενώ είναι φανερό ότι μπαίνει στον πειρασμό να
μου το πετάξει στα μούτρα. «ωραία! Δεν πρέπει να το πω σε
κανέναν. Το ’πιασα!» λέει μέσα από τα δόντια της. «πάμε πα-
ρακάτω, σε παρακαλώ».

«μπορείς να συνεχίσεις να τρως κανονικό φαγητό». περ-
νάω από τη διασταύρωση αυξάνοντας κάπως την ταχύτητα.
«Αλλά δε θα θέλεις να το κάνεις πάντα, μια που το ελιξίριο
είναι αρκετά χορταστικό και σου παρέχει όλες τις θρεπτικές
ουσίες που χρειάζεσαι. παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να τη-
ρείς τα προσχήματα, οπότε πρέπει τουλάχιστον να προ-
σποιείσαι ότι τρως μπροστά στον κόσμο».

«Αχ όπως εσύ!» με κοιτάζει ανασηκώνοντας το ένα φρύ-
δι και σουφρώνοντας τα χείλη σ’ ένα ειρωνικό χαμόγελο.
«Ξέρεις, που κάθεσαι στο μεσημεριανό, κομματιάζεις το σά-
ντουιτς και θρυμματίζεις τα πατατάκια σου νομίζοντας ότι
δεν το προσέχει κανένας; Αυτό κάνεις όλον αυτό τον καιρό
λοιπόν; Τηρείς τα προσχήματα; γιατί ο μάιλς και εγώ νομί-
ζαμε ότι είχες κάποια διαταραχή της όρεξης».

παίρνω μια βαθιά ανάσα και συγκεντρώνομαι στην οδή-
γηση, διατηρώντας σε υποφερτά όρια την ταχύτητά μου. Αρ-
νούμαι να την αφήσω να με επηρεάσει. Αυτό είναι το κάρμα,
για το οποίο μιλάει συνεχώς ο Ντέιμεν. Όλες οι πράξεις μας
προκαλούν κάποια αντίδραση. Να πού με οδήγησε η δική
μου πράξη. ωστόσο, ακόμη και αν μπορούσα να γυρίσω πί-
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σω και να τα κάνω όλα από την αρχή, δε θα άλλαζα τίποτε.
θα διάλεγα ακριβώς το ίδιο. προτιμώ αυτή τη στιγμή, όσο
άχαρη κι αν είναι, από το να πήγαινα στην κηδεία της.

«θεούλη μου!» με κοιτάζει, ανοίγοντας το στόμα και
γουρλώνοντας τα μάτια, ενώ η φωνή της γίνεται δυνατή και
τσιριχτή καθώς λέει: «Νομίζω… νομίζω ότι το άκουσα αυτό!»

οι ματιές μας διασταυρώνονται^ και μολονότι η κουκού-
λα του αυτοκινήτου είναι στη θέση της, μολονότι ο ήλιος μάς
χτυπάει στο πρόσωπο, το δέρμα μου αμέσως παγώνει.

Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό.
«Τις σκέψεις σου! ςκεφτόσουν κάτι σχετικό με το ότι χαί-

ρεσαι που δε χρειάστηκε να πας στην κηδεία μου, σωστά; Εν-
νοώ, άκουσα κυριολεκτικά τις λέξεις σου μέσα στο μυαλό
μου. Είναι απλώς απίθανο!»

Αμέσως υψώνω την ασπίδα μου, απαγορεύοντας την πρό-
σβαση στο μυαλό μου, στην ενέργειά μου, σε όλα^ στα πάντα.
Έχω φρικάρει εντελώς από αυτή την ικανότητά της, όταν εγώ
δεν μπορώ να διαβάσω τις δικές της σκέψεις − και δεν είχα καν
την ευκαιρία να της δείξω πώς να θωρακίζει τον εαυτό της!

«Άρα, δεν αστειευόσασταν εσείς οι δύο, σωστά; για το θέ-
μα με την τηλεπάθεια… Εσύ και ο Ντέιμεν όντως διαβάζετε
ο ένας τη σκέψη του άλλου».

γνέφω αργά, διστακτικά, ενώ με παρατηρεί με ένα βλέμμα
που είναι πιο λαμπερό από κάθε άλλη φορά. η συνηθισμένη
βασική καστανή απόχρωση των ματιών της, που την άλλαζε
συχνά με φακούς επαφής σε παλαβά χρώματα, έχει μεταμορ-
φωθεί τώρα σ’ ένα εκπληκτικό μείγμα χρωμάτων από χρυσό,
τοπάζ και μπρούντζο − άλλη μια παρενέργεια της αθανασίας.

«πάντα ήξερα ότι είστε παράξενοι εσείς οι δύο. Εδώ, όμως,
αλλάζουμε εντελώς επίπεδο. Και τώρα, μπορώ να το κάνω κι
εγώ! ποπό! μακάρι να ήταν εδώ ο μάιλς!»
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Κλείνω τα μάτια μου και κουνάω το κεφάλι μου. προσπα-
θώ να διατηρήσω την υπομονή μου και αναρωτιέμαι πόσες
φορές ακόμη θα πρέπει να το επαναλάβω. Ξαφνικά, πατάω
φρένο για έναν πεζό και λέω: «Δεν μπορείς όμως να το πεις
στον μάιλς. θυμάσαι; Τα είπαμε αυτά».

ςηκώνει αδιάφορα τους ώμους, μια ένδειξη ότι τα λόγια μου
από το ένα αυτί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Έπειτα
στριφογυρίζει αδιάκοπα μια τούφα λαμπερά καστανά μαλ-
λιά γύρω από το δείκτη της και χαμογελάει όταν μια μαύρη
Bentley που την οδηγεί κάποιο παιδί από το σχολείο μας στα-
ματάει ακριβώς δίπλα μας.

«Καλά, καλά! ςοβαρά τώρα, δε θα του το πω. Χαλάρωσε,
επιτέλους, εντάξει;» λέει και ύστερα εστιάζει στο συμμαθητή
μας. Του χαμογελάει, τον φλερτάρει και τον χαιρετάει – φτά-
νει στο σημείο να του στείλει ένα σωρό φιλιά στον αέρα. Και
όταν εκείνος την κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια, η Χέιβεν ξε-
σπάει σε γέλια. «Το μυστικό είναι ασφαλές. Απλώς, έχω συ-
νηθίσει όταν συμβαίνει κάτι συναρπαστικό να το κουβεντιά-
ζω, αυτό είναι όλο. Είναι συνήθεια. Είμαι σίγουρη ότι θα το
ξεπεράσω. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να το παραδεχτείς.
Είναι φοβερό, έτσι; Εννοώ, πώς αντέδρασες εσύ όταν το έμα-
θες; Δεν τα είδες όλα;» με κοιτάζει και προσθέτει χαμογελα-
στά: «ςυγγνώμη για το λογοπαίγνιο».

ςμίγω τα φρύδια και πατάω το γκάζι με περισσότερη δύ-
ναμη απ’ όσο ήθελα. Το αμάξι τινάζεται προς τα εμπρός ενώ
το μυαλό μου ταξιδεύει προς τα πίσω, σ’ εκείνη την πρώτη μέ-
ρα − ή τουλάχιστον στην πρώτη φορά που ο Ντέιμεν προ-
σπάθησε να μου πει στο χώρο στάθμευσης του σχολείου τα
νέα που μου άλλαξαν τη ζωή. Δε θα μπορούσα να ενθουσια-
στώ λιγότερο. μετά, τη δεύτερη φορά που επέμεινε να μου
εξηγήσει το μεγάλο και μπερδεμένο παρελθόν μας, εγώ εξα-
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κολουθούσα να έχω αμφιβολίες. Δηλαδή, από τη μια το έβρι-
σκα υπέροχο που θα μπορούσαμε επιτέλους να είμαστε μαζί
έπειτα από τόσους αιώνες χωριστά^ από την άλλη, όμως, ήταν
πολύ για μένα. Ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να εγκαταλείψω.

Και ενώ στην αρχή νομίζαμε ότι η επιλογή ήταν αποκλει-
στικά δική μου, ότι θα μπορούσα να συνεχίσω να πίνω το ελι-
ξίριο και να αποδεχθώ την αθανασία μου ή να την αγνοήσω
τελείως, να ζήσω τη ζωή μου και να υποκύψω −κάποια στιγ-
μή στο πολύ μακρινό μέλλον− στο θάνατό μου, τώρα ξέρου-
με ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Τώρα ξέρουμε την αλήθεια για το θάνατο των Αθανάτων.
Τώρα ξέρουμε για τη Χώρα της ςκιάς.
Το απέραντο κενό.
Την αιώνια άβυσσο.
Το μέρος όπου παραμένουν οι Αθάνατοι άψυχοι, απομο-

νωμένοι για όλη την αιωνιότητα.
Ένα μέρος που πρέπει να αποφύγουμε.
«Έι… Χελόου! γη καλεί Έβερ!» λέει η Χέιβεν γελώντας.
Εγώ όμως απλώς ανασηκώνω τους ώμους μου. Αυτή είναι

η μόνη απάντηση που σκοπεύω να της δώσω.
η αντίδρασή μου την ενθαρρύνει να σκύψει προς το μέ-

ρος μου. «με συγχωρείς, αλλά δε σε καταλαβαίνω καθόλου!»
με κοιτάζει εξεταστικά από την κορυφή ως τα νύχια. «Αυτή
είναι η καλύτερη μέρα όλης της ζωής μου κι εσύ το μόνο που
κάνεις είναι να εστιάζεις στα αρνητικά. Έβερ, ξύπνα! μετα-
φυσικές δυνάμεις, σωματική υπεροχή, αιώνια νεότητα και
ομορφιά. ςου λένε τίποτε όλα αυτά;»

«Χέιβεν, δεν είναι μόνο χαρές και παιχνίδια. Είναι…»
«Ναι, ναι…» παίζει τα μάτια της και πέφτει πίσω στο κά-

θισμα. μαζεύει τα γόνατά της στο στήθος της και τα αγκα-
λιάζει σφιχτά με τα χέρια της. «υπάρχουν κανόνες. ορίστε το
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κουσούρι! Το κατάλαβα, πάει και τελείωσε». Κατσουφιάζει,
μαζεύει τα μαλλιά της στο πλάι και τα τυλίγει ξανά και ξανά
σε έναν λαμπερό ξανθό κότσο. «Αλλά, έλεος! Δε σε κουράζει
ποτέ να είσαι πάντα φορτωμένη με τόσες σκοτούρες και προ-
βλήματα; Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχεις την καλύτερη
ζωή που θα μπορούσε να έχει δοθεί σε κάποιον. Είσαι ξανθιά,
γαλανομάτα, ψηλή, υγιής, χαρισματική. Και σαν να μην έφτα-
ναν όλα αυτά, το πιο σέξι αγόρι στον πλανήτη τυχαίνει να εί-
ναι τρελά ερωτευμένο μαζί σου». Αναστενάζει ενώ αναρω-
τιέται πώς γίνεται να μη βλέπω τα πράγματα από τη δική της
σκοπιά. «θέλω να πω, ας είμαστε ειλικρινείς. Άλλοι άνθρωποι
μπορούν απλώς να ονειρευτούν αυτή τη ζωή και, παρ’ όλα αυ-
τά, εσύ συμπεριφέρεσαι λες και περνάς το μαρτύριο του αιώ-
να. Ειλικρινά, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω ότι είναι τρε-
λό. γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ νιώθω φανταστικά! Νιώθω
ηλεκτρισμένη! ςαν να διατρέχει το κορμί μου ένας κεραυνός,
από πάνω μέχρι κάτω! Και δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέ-
ψω μαζί σου στη χώρα της θλίψης. Δεν υπάρχει περίπτωση να
τριγυρίζω στο σχολείο φορώντας απαίσια μπλουζάκια με κου-
κούλες, γυαλιά ηλίου και με το iPod κυριολεκτικά φυτεμένο
στο κεφάλι μου όπως έκανες εσύ. Τουλάχιστον τώρα ξέρω για-
τί το έκανες. για να αποφεύγεις όλες τις φωνές και τις σκέψεις,
σωστά; Όπως και να έχει, εγώ αποκλείεται να ζήσω έτσι. Εγώ
σκοπεύω να το ασπαστώ ολόψυχα. Και σκοπεύω να ρίξω πο-
λύ ξύλο στη ςτέισα, την Όνορ και τον Κρεγκ αν τολμήσουν να
ενοχλήσουν εμένα ή τους φίλους μου!» ςκύβει προς τα εμπρός,
ακουμπάει τον αγκώνα της πάνω στο γόνατό της και μισο-
κλείνει τα μάτια της. «Όταν σκέφτομαι το τι πέρασες εξαιτίας
τους… και εσύ απλώς γύριζες και το άλλο μάγουλο και τα δε-
χόσουν…» ςφίγγει τα χείλη της. «Δεν το καταλαβαίνω».

Την κοιτάζω. Ξέρω ότι μπορώ απλώς να χαμηλώσω την
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ασπίδα μου, να σκεφτώ την απάντηση και ν’ ακούσει τις λέξεις
μέσα στο κεφάλι μου, αλλά επειδή ξέρω ότι θα είναι πιο αποτε-
λεσματικό αν το πω δυνατά, λέω: «φαντάζομαι, επειδή το τί-
μημα ήταν τόσο υψηλό… η οικογένειά μου που χάθηκε… το
ότι δεν μπόρεσα ποτέ να διασχίσω…» Κάνω μια παύση, συ-
γκρατώντας τις λέξεις για να μην ξεγλιστρήσουν από το στόμα
μου. Δεν είμαι έτοιμη να της εξηγήσω για τη Χώρα του Καλο-
καιριού, αυτή την εντυπωσιακή κρυφή διάσταση ανάμεσα στις
διαστάσεις ή για τη γέφυρα που οδηγεί όλους τους θνητούς
στην απέναντι όχθη − τουλάχιστον δεν είμαι έτοιμη ακόμη. Ένα
ένα, με τη σειρά. «Απλώς, θα είμαι πάντα εδώ. Δε θα μπορέσω
να περάσω στην απέναντι όχθη για να ξαναδώ την οικογένειά
μου…» Κουνάω το κεφάλι μου. «Και, ναι, για μένα τουλάχιστον,
αυτή η ποινή είναι αρκετά μεγάλη».

ςκύβει προς το μέρος μου με αυτή τη λυπημένη έκφραση
στο πρόσωπό της που μου θυμίζει κουτάβι, αλλά αμέσως
τραβιέται μακριά. «ουπς! ςυγγνώμη! Ξέχασα πόσο απεχθά-
νεσαι να σε αγγίζουν». Ζαρώνει τη μύτη της και στερεώνει πί-
σω από το αυτί της με τα αμέτρητα σκουλαρίκια μια τούφα
μαλλιά που τα μπερδεύει ο αέρας.

«Δεν απεχθάνομαι να με αγγίζουν», εξηγώ σηκώνοντας
τους ώμους. «Απλώς, μερικές φορές… κάτι τέτοιο μπορεί να
γίνει πολύ αποκαλυπτικό, αυτό είναι όλο».

«θα είναι και για μένα έτσι;»
Την κοιτάζω, δίχως να έχω την παραμικρή ιδέα για τα χα-

ρίσματα που μπορεί να κρύβει μέσα της. Έχει ξεπεράσει ήδη
τόσο πολύ τον μέσο όρο με ένα μόνο μπουκάλι ελιξίριο, οπό-
τε, ποιος ξέρει τι θα γίνει με ένα ολόκληρο κασόνι;

«Δεν ξέρω». ςηκώνω τους ώμους. «Κάποια από αυτά οφεί-
λονται στο γεγονός ότι πέθανα και πήγα…»

Τα μάτια της στενεύουν καθώς πασχίζει να διαβάσει τις
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σκέψεις μου. ωστόσο, η ασπίδα που μόλις έφτιαξα δεν τη
βοηθά να κάνει μεγάλη πρόοδο.

«λοιπόν, ας πούμε απλώς ότι βίωσα μια σχεδόν θανατη-
φόρα εμπειρία. Αυτό συνήθως αλλάζει τα πράγματα». ςτα-
ματάω το αμάξι στο δρόμο της.

με κοιτάζει με βλέμμα επίμονο, πολύ έντονο^ και ενώ τρα-
βάει νωχελικά με τα δάχτυλά της ένα μικρό σκίσιμο στο καλ-
σόν της λέει: «μου φαίνεται ότι επιλέγεις προσεκτικά αυτά
που θέλεις να μάθω». Ανασηκώνει το φρύδι της, προκαλώ-
ντας με να το αρνηθώ.

Εγώ όμως δεν το κάνω. Δεν κάνω τίποτε πέρα από το να
κλείσω τα μάτια και να γνέψω το κεφάλι. Έχω κουραστεί να
λέω ψέματα και να τα κουκουλώνω όλη την ώρα. Νιώθω όμορ-
φα που παραδέχομαι κάποια πράγματα.

«μπορώ να ρωτήσω γιατί;»
ςηκώνω τους ώμους μου και παίρνω μια βαθιά ανάσα. με-

τά την κοιτάζω. «Είναι πολλά, και δεν μπορείς να τα αφο-
μοιώσεις όλα αμέσως. Κάποια πρέπει να τα βιώσεις για να τα
καταλάβεις, ενώ κάποια άλλα… λοιπόν, πολλά απ’ αυτά μπο-
ρούν να περιμένουν. Αν και υπάρχουν ακόμη ένα-δυο πραγ-
ματάκια που πρέπει να μάθεις».

παρκάρω στο δρόμο της. Ψαχουλεύω την τσάντα μου και
της δίνω ένα μεταξωτό σακουλάκι, σαν κι αυτό που μου είχε
δώσει ο Ντέιμεν.

«Τι είναι αυτό;» Τραβάει τα κορδόνια, χώνει μέσα τα δάχτυ-
λά της και βγάζει μια μικρή δέσμη χρωματιστών κρυστάλλων
που είναι δεμένοι μεταξύ τους με κάτι λεπτούς χρυσαφένιους
κρίκους και κρέμονται από ένα μαύρο μεταξωτό σκοινί.

«Είναι ένα φυλαχτό», λέω κάνοντας ένα νεύμα. «Είναι…
είναι σημαντικό να το φοράς συνέχεια. ςχεδόν καθημερινά
από δω και στο εξής».
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Το κοιτάζει στενεύοντας τα μάτια της και το παίζει μπρος-
πίσω παρακολουθώντας τους κρυστάλλους να αιχμαλωτί-
ζουν και να αντανακλούν το φως του ήλιου.

«Έχω κι εγώ ένα». Το τραβάω μέσα από το μπλουζάκι μου
και αποκαλύπτω τη δική μου δέσμη κρυστάλλων.

«γιατί το δικό μου είναι διαφορετικό;» Κοιτάζει πότε το
ένα και πότε το άλλο. Τα συγκρίνει, τα αντιπαραβάλλει και
προσπαθεί να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο.

«γιατί κανένα δε μοιάζει με το άλλο. Όλοι έχουμε διαφορε-
τικές… ανάγκες. Αυτά τα φοράμε για να μας προστατεύουν».

με κοιτάζει.
«Έχουν προστατευτικές ιδιότητες». ςηκώνω τους ώμους,

ξέροντας ότι βουτάω στα βαθιά. Είναι το κομμάτι για το
οποίο διαφωνήσαμε με τον Ντέιμεν.

γέρνει το κεφάλι της στο πλάι και ζαρώνει το πρόσωπό
της. Αν και δεν είναι ακόμη σε θέση να διαβάσει τις σκέψεις
μου, ξέρει καλά ότι φροντίζω να τις κρατάω κρυφές. «μας
προστατεύουν από τι ακριβώς; Εννοώ, είμαστε Αθάνατες,
σωστά; πράγμα που, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει ότι θα ζή-
σουμε αιώνια. Και παρ’ όλα αυτά μου λες ότι χρειάζομαι προ-
στασία; για να είμαι ασφαλής;» Κουνάει το κεφάλι της. «ςυγ-
γνώμη, Έβερ, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Από ποιον ή από τι
μπορεί να χρειαστεί ποτέ να προστατευτώ;»

παίρνω μια βαθιά ανάσα διαβεβαιώνοντας τον εαυτό μου
ότι κάνω το σωστό − το μόνο που μπορώ να κάνω, ανεξάρ-
τητα από το τι μπορεί να πιστεύει ο Ντέιμεν. Έτσι, λέω, ελπί-
ζοντας να με συγχωρήσει: «πρέπει να προφυλαχθείς από τον
ρόμαν».

η Χέιβεν κουνάει το κεφάλι της και σταυρώνει τα χέρια
της, αρνούμενη να το πιστέψει. «Από τον ρόμαν; Αυτό είναι
γελοίο. ο ρόμαν δε θα μου έκανε ποτέ κακό».
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μένω με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορώ να πιστέψω στα
αυτιά μου, ειδικά μετά από όλα αυτά που της είπα.

«ςυγγνώμη, Έβερ, αλλά ο ρόμαν είναι φίλος μου. Και όχι
ότι σε αφορά, αλλά η αλήθεια είναι ότι σύντομα θα γίνουμε
κάτι παραπάνω από φίλοι. Και επειδή δεν είναι δα και κανέ-
να μυστικό ότι τον μισείς από την πρώτη στιγμή που τον εί-
δες, δε με εκπλήσσει καθόλου αυτό που λες τώρα. λυπηρό,
αλλά όχι απροσδόκητο».

«Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου». ςηκώνω τους ώμους,
προσπαθώντας να διατηρήσω την ψυχραιμία που έχω ήδη
χάσει. Ξέρω ότι αν υψώσω τη φωνή μου, αν την πιέσω να δει
τα πράγματα από τη δική μου σκοπιά, δε θα έχει κανένα απο-
τέλεσμα σε έναν άνθρωπο τόσο πεισματάρη όπως αυτή.
«Ναι, ίσως έχεις δίκιο, δεν τον συμπαθώ, αλλά αν σκεφτείς
ότι προσπάθησε να σε σκοτώσει και όλα αυτά… λοιπόν, πες
με τρελή, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια αρκετά καλή αιτία.
Έχω ακόμη και μάρτυρες. Δεν ήμουν μόνο εγώ εκεί, ξέρεις!»

μισοκλείνει τα μάτια της και χτυπά το χερούλι της πόρ-
τας με τα νύχια της. μετά λέει: «Εντάξει. οπότε, για να κα-
ταλάβω, ο ρόμαν προσπάθησε να με δηλητηριάσει με ένα
‘‘πειραγμένο’’ τσάι…»

«με μπελαντόνα − γνωστή και ως “άτροπος η δελεαστική”».
«Τέλος πάντων…» Διώχνει τη σκέψη μακριά με ένα νεύ-

μα του χεριού της. «Το θέμα είναι ότι ενώ ισχυρίζεσαι πως ο
ρόμαν προσπαθούσε να με σκοτώσει, εσύ, αντί να καλέσεις
το ασθενοφόρο, απλώς περνάς μια βόλτα από εκεί για να το
διαπιστώσεις και μόνη σου. Δηλαδή, αυτό τι σου λέει; προ-
φανώς δεν το πήρες και πολύ στα σοβαρά, οπότε γιατί να το
πάρω εγώ;»

«προσπάθησα να καλέσω το ασθενοφόρο… αλλά ήταν…
περίπλοκο». Κουνάω το κεφάλι μου. «Έπρεπε να διαλέξω
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ανάμεσα… ανάμεσα σε κάτι που χρειαζόμουν απεγνωσμέ-
να… και σ’ εσένα. Και όπως βλέπεις, διάλεξα εσένα».

με κοιτάζει με γουρλωμένα μάτια ενώ το μυαλό της παίρ-
νει αμέτρητες στροφές, δίχως να λέει κουβέντα.

«ο ρόμαν υποσχέθηκε ότι θα μου έδινε αυτό που χρειάζομαι
αν σε άφηνα να πεθάνεις. Αλλά δεν μπορούσα να το κάνω… κι
έτσι…» Δείχνω προς το μέρος της. «Τώρα είσαι Αθάνατη!»

Κουνάει το κεφάλι της και ρίχνει μια ματιά γύρω της.
Εστιάζει την προσοχή της σε κάτι παιδιά από τη γειτονιά που
ανεβοκατεβαίνουν το δρόμο με ένα πειραγμένο αμαξάκι του
γκολφ. παραμένουμε βουβές για αρκετή ώρα. Όταν πάω να
μιλήσω, η Χέιβεν λέει: «λυπάμαι που δεν πήρες αυτό που θέ-
λεις, Έβερ. Αλήθεια, λυπάμαι πολύ. Αλλά κάνεις λάθος για
τον ρόμαν. Αποκλείεται να με άφηνε να πεθάνω. ςύμφωνα με
αυτά που είπες, είχε το ελιξίριο δίπλα του, έτοιμο να το χρη-
σιμοποιήσει σε περίπτωση που έκανες άλλη επιλογή. Εξάλ-
λου, νομίζω ότι γνωρίζω τον ρόμαν λίγο καλύτερα από σένα,
και η αλήθεια είναι ότι ξέρει πόσο δυστυχισμένη είμαι με όλα
αυτά που συμβαίνουν στην οικογένειά μου…» ςηκώνει τους
ώμους. «μάλλον ήθελε να με κάνει Αθάνατη για να με απαλ-
λάξει, αλλά δεν ήθελε να γίνει εκείνος γεννήτοράς μου, μια
και είναι μεγάλη ευθύνη. Είμαι σίγουρη ότι αν δε με έκανες
εσύ να πιω, θα είχε μεσολαβήσει εκείνος. παραδέξου το,
Έβερ. Έκανες λάθος επιλογή. Έπρεπε απλώς να παίξεις με
τους κανόνες του και να παραδεχτεί την μπλόφα του».

«Δεν υπάρχει γεννήτορας», μουρμουρίζω στριφογυρίζο-
ντας τα μάτια μου διακριτικά. Απ’ όλο αυτό το τροπάριο, εκεί
αποφασίζω να εστιάσω; Κουνάω το κεφάλι μου και ξαναρχί-
ζω. «Δεν είναι έτσι… καμία σχέση… Είναι…» η φωνή μου
αργοσβήνει όταν στρέφει το βλέμμα της μακριά, απόλυτα πε-
πεισμένη για ένα πράγμα: Έχει δίκιο, και έχω άδικο. Και από
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τη στιγμή που προσπάθησα να την προειδοποιήσω για όλους
τους κινδύνους που αφορούν εκείνον, ο Ντέιμεν δε θα έχει
δικαίωμα να με κατηγορήσει γι’ αυτό που πρόκειται να της
ζητήσω.

«ωραία! πίστευε ό,τι θέλεις. Απλώς, κάνε μου μια χάρη.
Αφού σκοπεύεις να κάνεις παρέα με τον ρόμαν, το μόνο που
σου ζητάω είναι να φοράς πάντα το φυλαχτό σου. ςοβαρά.
μην το βγάλεις ποτέ. για κανένα λόγο. Και…»

με κοιτάζει με το φρύδι ανασηκωμένο και την πόρτα μι-
σάνοιχτη, με έντονη την παρόρμηση να βγει από το αμάξι και
να απομακρυνθεί από μένα.

«Και αν το λες σοβαρά ότι θέλεις να μου το ανταποδώσεις
που σε έκανα Αθάνατη…»

οι ματιές μας διασταυρώνονται.
«Τότε, θέλω να πάρεις κάτι που έχει ο ρόμαν».
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