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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΙΑ ΝΕΑ ΖΩΗ

Ο ι αναμνήσεις είναι περίεργο πράγμα. Μερικές 
φορές έρχονται και απλώνονται σαν δρόμοι σε 
έναν περίπατο χωρίς προορισμό, στο τέρμα του 

οποίου ανακαλύπτεις ότι κατευθύνεσαι από την αρχή σε 
κάποιο αγαπημένο μέρος. Αν κοιτάξω πίσω μου, τώρα που 
είμαι πλέον σίγουρη ότι έχω στην πλάτη μου περισσότερες 
μέρες απ’ όσες με περιμένουν μπροστά, συνειδητοποιώ μια 
απλή και ξεκάθαρη αλήθεια.

Στη ζωή μου αγάπησα λίγους ανθρώπους, αλλά πολλά 
μέρη.

Δεν είναι απλό πράγμα να αγαπάς κάποιο μέρος. Συχνά 
σημαίνει ότι έχεις αφήσει πίσω τα προηγούμενα και τους 
έχεις επιτρέψει να σου ραγίσουν την καρδιά. Ένα καινούριο 
μέρος, ωστόσο, είναι πάντα ένα μυστήριο προς εξιχνίαση, 
ένας χάρτης γεμάτος ευκαιρίες για εξερευνήσεις, ένα ολο
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ζώντανο σύμπαν που σφύζει από ζωή και ιστορίες. Πολλοί 
άνθρωποι διασχίζουν τα ίδια μέρη, τη μία μέρα μετά την 
άλλη, ή αντιθέτως ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, πάντα με 
σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να βλέπουν, χωρίς να κοιτάζουν 
πραγματικά γύρω τους, χωρίς να επιτρέπουν στον εαυτό 
τους να «μολύνεται» από το περιβάλλον. Χωρίς να ζουν 
πραγματικά. Εγώ όχι. Εγώ μπορώ να πω ότι έζησα πολύ και 
ότι άφησα τη σκιά μου, το άγγιγμά μου, το ίχνος μου όπου 
κι αν πήγα. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο μπορώ να είμαι 
περήφανη, είναι ότι πάντα προσπαθούσα να αφήσω ένα 
σημάδι, να εμπλακώ. Παρότι αυτό δεν ήταν πάντα προς 
όφελος των ανθρώπων που έφερε στον δρόμο μου η ζωή.

Γιατί με τους ανθρώπους είναι ακόμα πιο δύσκολο και, 
όπως έλεγα, δεν αγάπησα πολλούς. Λίγοι μπορούν να ισχυ
ριστούν πως με γνώρισαν πραγματικά και μερικές φορές 
το σημάδι που άφησα έμοιαζε περισσότερο με ουλή. Τους 
πιο σημαντικούς, αυτούς που μου επέτρεψαν να γίνω αυτή 
που είμαι, τους γνωρίζετε ήδη, μια και το πέρασμά τους από 
αυτό τον κόσμο είναι πια θρυλικό. Το ότι βάζω όμως για 
ακόμα μια φορά το όνομά τους στο χαρτί, ύστερα απ’ όσα 
συνέβησαν μεταξύ μας, πάντα μου προκαλεί ένα ρίγος. Ο 
Σέρλοκ Χολμς κι ο Αρσέν Λουπέν. Κάποιοι θα έλεγαν ότι 
τους έφερε κοντά η μοίρα.

Η ουσία είναι, βέβαια, πως εγώ δεν πιστεύω στη μοίρα.
Η αλήθεια είναι πως υπάρχει πάντα μια επιλογή, όσο 

επώδυνη, δύσκολη, τρελή ή απελπισμένη κι αν είναι. Οι ρί
ζες μπορούν να κοπούν, τα ονόματα να πεταχτούν στη θά
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λασσα, το μέλλον να αλλάξει. Αρκεί να το θέλουμε και να 
είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.

Εγώ το ξέρω καλά, πιστέψτε με. Γεννήθηκα πριγκίπισσα 
και μεγάλωσα ως επαναστάτρια. Είχα τρία ονόματα και μυ
ριάδες ψεύτικες ταυτότητες που δημιουργήθηκαν εν ριπή 
οφθαλμού. Πρόδωσα τους φίλους μου Σέρλοκ και Αρσέν, 
τους εγκατέλειψα μόνους τους, γνωρίζοντας πως τελικά κά
πως θα τα κατάφερναν, ακόμα και χωρίς εμένα. Έζησα σε 
δύο ηπείρους, έχοντας πάντα ως οδηγό μία μόνο πυξίδα, τον 
προσωπικό μου πολικό αστέρα: την επιθυμία για ελευθερία.

Τα λόγια μου θα πρέπει να μοιάζουν με τις ασυναρτη σίες 
μιας εκκεντρικής γυναίκας που ετοιμάζεται να κάνει ένα 
ταξίδι στο παρελθόν, αλλά η ουσία είναι πως αυτά τα ημε
ρολόγια είναι η μόνη απόδειξη του ποια είμαι πραγματικά.

Μαρία. 
Αϊρίν.
Ανιές.
Και τώρα θα γνωρίσετε την τελευταία.

— Ανιές! Ανιές! φώναζε συχνά η οικονόμος μας, η κυρία 
Ο’Μάλεϊ. 

Και δε γύριζα πάντα αμέσως, ειδικά τον πρώτο καιρό 
στη Νέα Υόρκη.

Είναι κατανοητό, μια και ακόμη δυσκολευόμουν να ανα
γνωρίσω τον εαυτό μου σ’ εκείνο τον σύντομο ήχο. Το είχα 
επιλέξει η ίδια, σε αντίθεση με το Μαρία, το όνομα που μου 
είχε δώσει η μητέρα μου, και το Αϊρίν, την ταυτότητα με 
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την οποία είχα μεγαλώσει από το ζεύγος Άντλερ. Το πρώτο 
πράγμα που κάναμε εγώ και η μητέρα μου η Σοφί, αφού το 
σκάσαμε με χίλια τεχνάσματα από την πολιτική συνωμοσία 
που είχε στόχο να βάλει εμένα, την κρυφή κόρη του πρί
γκιπα Φέλιξ φον Χάρτσενμπεργκ, στον θρόνο της Βοη μίας, 
ήταν να αλλάξουμε ονόματα. Στη γέφυρα του Ατλάντικ, 
του πλοίου που θα μας μετέφερε στην καινούρια μας ζωή 
στην Αμερική, άλλοτε γελώντας κι άλλοτε κλαίγοντας, είχα
με αποφασίσει ότι θα γινόμασταν η Ανιές και η Πολίν ντε 
Ζιβενκούρ. Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια του λατρεμένου 
θετού πατέρα μου Λεοπόλδου Άντλερ, είχαμε καταφέρει να 
αποκτήσουμε μια σημαντική περιουσία, που πέρασε στα 
χέρια μας μέσω των επαναστατών που ήταν πιστοί στον 
οίκο των Φον Χάρτσενμπεργκ. Φυσικά, δεν ήταν ιδιαίτερα 
έντιμο από μέρους μας να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά 
τους για να ανατρέψουμε το ίδιο τους το σχέδιο, αλλά στο 
κάτω κάτω είχαν προσπαθήσει να με φυλακίσουν σε έναν 
ρόλο που δεν επιθυμούσα καθόλου. Εξάλλου, αν είχαν στα
ματήσει έστω και για μία στιγμή να ζητήσουν τη γνώμη μου, 
αντί να μου φέρονται σαν να ήμουν μια μαριονέτα ντυμέ
νη πριγκίπισσα, θα είχαν γλιτώσει από πολλούς μπελάδες. 
Αντιθέτως, ο Λεοπόλδος, που πάντα έδινε σημασία στη 
γνώμη μου και στην ευτυχία μου, τα είχε καταφέρει έτσι, 
ώστε ένας εξυπηρετικός Αμερικανός τραπεζίτης να μας δώ
σει πρόσβαση σ’ αυτό τον μικρό θησαυρό. Τίποτα ιδιαίτερα 
πριγκιπικό, ωστόσο ήταν αρκετά για να ζούμε άνετα, χωρίς 
πολυτέλειες, αλλά με όλες τις ανέσεις. Στο χαριτωμένο σπί
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τι μας, στον αριθμό 14 της οδού Γκράμερσι Παρκ, εγώ και η 
μητέρα μου είχαμε συνεχώς στη διάθεσή μας μια άμαξα και 
μια οικονόμο, την κυρία Ο’Μάλεϊ, την οποία προανέφερα. 
Όσο διαρκούσαν οι περιπέτειές μου, ειδικά τον τελευταίο 
χρόνο, είχα κάπως παραμελήσει την εκπαίδευσή μου, αλλά 
στη Νέα Υόρκη η Σοφί –ή μάλλον θα ’πρεπε να πω καλύ
τερα η Πολίν– μου είχε βρει έναν εξαιρετικό δάσκαλο. Και 
είχα αρχίσει πάλι με μεγάλη χαρά τα μαθήματα τραγουδιού, 
σημειώνοντας μεγάλη πρόοδο.

Η Νέα Υόρκη μού είχε αρέσει αμέσως, τόσο ζωντανή και 
περίπλοκη, γεμάτη γοητεία και κινδύνους και σπουδαίες 
ευκαιρίες.

— Η Γη της Επαγγελίας! Να το ξέρετε, δεσποινίς! Όχι 
σαν εκείνο το άθλιο μέρος απ’ όπου ήρθατε! Άθλιο και κακό! 
έλεγε συχνά η κυρία Ο’Μάλεϊ, κάνοντας τον σταυρό της. 

Ήταν μια ζωηρή και περήφανη Ιρλανδή, με ανοιχτόχρω
μα μαλλιά, που θύμιζαν κορδόνια, και διάφανο δέρμα. Η 
κυρία Ο’Μάλεϊ δε μιλούσε ακριβώς. Φώναζε, δήλωνε, ξε
σπούσε, κραύγαζε. Δε συμπαθούσε καθόλου τους Άγγλους 
και την Αγγλία και είχε αμέσως αναγνωρίσει τον εχθρό στην 
προφορά μου. Όμως, επειδή μας γνώρισε ως εξόριστες, που 
το είχαμε σκάσει από μια κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε 
άθελά μας, και κουβαλούσαμε το βάρος στην καρδιά μας, 
μας είχε συμπαθήσει αμέσως. Φυσικά, η κυρία Ο’Μάλεϊ δεν 
έμοιαζε καθόλου στις οικονόμους που είχα συνηθίσει, αλλά 
οι τρόποι της έφερναν μια φρεσκάδα χαρακτηριστική του 
καινούριου κόσμου. Είχα ήδη αρχίσει να ερωτεύομαι αυτό 
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το μέρος, με την ανεμελιά του, τα θέατρα της πλατείας 
 Γιούνιον και τις τρελές παραστάσεις των μιούζικαλ, που δι
έφεραν τόσο πολύ από την αγαπημένη μου όπερα.

— Ακόμη χασομεράτε; Σας γυάλισα τα παπούτσια. Και 
η άμαξα… η άμαξα περιμένει τόση ώρα, που το άλογο 
κοιμήθηκε όρθιο. Όρθιο, σας λέω! φώναξε η κυρία Ο’Μά
λεϊ εκείνη τη μέρα που τη θυμάμαι σαν να ήταν χτες, όταν 
εμφα νίστηκε στην πόρτα του δωματίου μου με το καπέλο 
της στραβά και τα μποτάκια μου στο χέρι, γυαλιστερά και 
αψεγάδιαστα. 

Εγώ κούμπωνα το φόρεμά μου και, παρότι δεν έβλεπα 
την ώρα να βγω έξω, συνειδητοποίησα ότι το νευρικό τρέ
μουλο των χεριών μου είχε καθυστερήσει τελικά την προε
τοιμασία μου.

— Πάω! Πάω! απάντησα, ξαναβρίσκοντας το χαμόγελό 
μου, ενώ έβαζα τα μποτάκια μου. 

Όταν μιλούσες μαζί της, έπρεπε να επαναλαμβάνεις τα 
πάντα δύο φορές…

— Και η μουσική σας; μου είπε, κουνώντας αδέξια μια 
χούφτα από τις πολύτιμες παρτιτούρες μου, που τις είχα 
αφήσει σκορπισμένες πάνω στο γραφείο.

— Δεν τις χρειάζομαι σήμερα, απάντησα με ένα συνωμο
τικό χαμόγελο. Πηγαίνω σε άλλου είδους ραντεβού!

Της έκλεισα το μάτι και η κυρία Ο’Μάλεϊ σταυροκοπή
θηκε πάλι.

— Ευλογημένο κορίτσι, ελπίζω να μην είναι από κείνα τα 
ραντεβού! σχολίασε, υπονοώντας κάποιο ρομαντικό μπλέ
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ξιμο, που κατά τη γνώμη της δεν επιτρεπόταν πριν από τα 
δεκαεπτά τουλάχιστον.

Προφανώς, το είχα κάνει για να την πειράξω. Δεν ήταν 
καθόλου από κείνα τα ραντεβού. Οφείλω όμως να ομολο
γήσω πως δεν υπήρχε τίποτα εκείνη τη στιγμή που θα έκανε 
την καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα από αυτό που είχα 
να αντιμετωπίσω. Χαιρέτησα τη μητέρα μου, που με περί
μενε στον κάτω όροφο, με ένα φιλί στο μάγουλο και ένα 
σιωπηλό νεύμα καθησυχασμού και βγήκα.






