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Μπορείς να μάθεις πολλά για έναν άνθρωπο από τα βιβλία 
που δανείζεται στη βιβλιοθήκη. Όταν επικρατούσε ησυχία 
στη δουλειά, η Τζουν έπαιζε ένα παιχνίδι που της άρεσε. 
Διάλεγε κάποιον από τους θαμώνες και φανταζόταν την 
ιστορία της ζωής του με βάση τα βιβλία που διάβαζε. Σήμε-
ρα είχε επιλέξει μια μεσόκοπη κυρία που πήρε δυο νουβέ-
λες της Ντάνιελ Στιλ και έναν ταξιδιωτικό οδηγό για την 
Ισλανδία. Μετά από αρκετή σκέψη, η Τζουν αποφάσισε ότι 
η γυναίκα ήταν παγιδευμένη σε έναν γάμο χωρίς αγάπη, 
ίσως με κάποιον αγροίκο, βίαιο σύζυγο. Και σχεδία ζε να το 
σκάσει στο Ρέκιαβικ, όπου θα ερωτευόταν έναν τραχύ, γε-
νειοφόρο ντόπιο. Αλλά τη στιγμή ακριβώς που πίστευε ότι 
είχε βρει την αληθινή ευτυχία, ο άντρας της θα την εντόπι-
ζε και θα της ανακοίνωνε…

«Λοιπόν, ήταν εντελώς σκατά».
Η ονειροπόληση της Τζουν διακόπηκε από την κυρία 

Μπράνσγουορθ, που στεκόταν μπροστά στο γραφείο της 
κουνώντας ένα βιβλίο στον αέρα. Ήταν το Απομεινάρια 
μιας Μέρας του Καζούο Ισιγκούρο.
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«Τι άχρηστο σκουπίδι. Αφέντες και υπηρέτες; Σκέτη κα-
πιταλιστική προπαγάνδα, εγώ θα έγραφα κάτι καλύτερο».

Η κυρία Μπι ερχόταν αρκετές φορές την εβδομάδα στη 
βιβλιοθήκη φορώντας ένα πανάρχαιο παλτό από δέρμα 
προβάτου και γάντια με κομμένα δάχτυλα, ακόμα και μέσα 
στο κατακαλόκαιρο. Φαινομενικά διάλεγε εντελώς τυχαία 
τα βιβλία της, τη μια μέρα μπορεί να έπαιρνε κάποιο εγχει-
ρίδιο περί υδραυλικών και την άλλη το βιβλίο ενός νομπε-
λίστα. Αλλά οτιδήποτε κι αν δανειζόταν, το αποτέλεσμα 
ήταν πάντα το ίδιο. 

«Σκέφτομαι να επιστρέψω την κάρτα μέλους σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας».

«Λυπάμαι, κυρία Μπράνσγουορθ. Αν θέλετε, μπορείτε 
να διαλέξετε πρώτη από τις καινούριες παραλαβές».

«Μάλλον κι αυτά σκουπίδια θα είναι» είπε η κυρία Μπι 
και κατευθύνθηκε με φόρα προς το ράφι των Αθλητικών, 
αφήνοντας πίσω της μια μυρωδιά βρεγμένου προβάτου.

Η Τζουν φόρτωσε τα υπόλοιπα βιβλία στο αρχαίο τρό-
λεϊ επιστροφών και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στην αί-
θουσα. Η Βιβλιοθήκη Τσάλκοτ στεγαζόταν στο πρώην 
σχολείο του χωριού, ένα κτίριο από κόκκινα τούβλα που 
είχε ανεγερθεί τη δεκαετία του 1870. Είχε μετατραπεί σε 
βιβλιοθήκη μετά από ογδόντα χρόνια, διατηρώντας αρκε-
τά από τα αρχικά χαρακτηριστικά του, όπως μια στέγη με 
πλάκες από σχιστόλιθο που έμπαζε νερά όταν έβρεχε πολύ, 
σανίδες πατώματος που έτριζαν κάτω από τα βήματά σου 
και μια οικογένεια από επίμονα ποντίκια που άνοιγαν τρύ-
πες στα κουτιά των αρχείων που αποθηκεύονταν στη σο-
φίτα. Το δημοτικό συμβούλιο είχε ανακαινίσει τελευταία 
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φορά το κτίριο στα τέλη του ’90, προσθέτοντας λάμπες 
φθορισμού και μοκέτες στο πράσινο χρώμα των ιδρυμά-
των. Αλλά στην Τζουν άρεσε ακόμη να φαντάζεται πώς θα 
ήταν το κτίριο στην πρώτη ενσάρκωσή του, όταν μουτρω-
μένα παιδιά κάθονταν σε σειρές θρανίων εκεί που τώρα 
βρίσκονταν οι βιβλιοθήκες, μαθαίνοντας να γράφουν σε 
σκονισμένες πλάκες, θυμίζοντας σκηνή από την Τζέιν Έιρ.

Καθώς έσπρωχνε το τρόλεϊ προς το μπροστινό σημείο 
της αίθουσας, η Τζουν είδε την αφεντικίνα της να έρχεται 
προς το μέρος της με ένα αντίτυπο της Κυρίας Νταλογουέι 
να ξεπροβάλλει από την τσάντα της.

«Θέλω να σε δω στο γραφείο μου. Τώρα».
Η Μάρτζορι Σπένσερ ήταν η διευθύντρια της βιβλιο-

θήκης, έναν τίτλο που είχε καρφιτσωμένο στο πέτο της 
μπλούζας της σαν παράσημο πολέμου. Ισχυριζόταν ότι διά-
βαζε μόνο υψηλή λογοτεχνία, αλλά η Τζουν ήξερε ότι είχε 
ανανεώ σει τουλάχιστον τρεις φορές την προθεσμία της για 
το Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι. Ακολούθησε την αφεντι-
κίνα της στο γραφείο, που στην πραγματικότητα ήταν το 
δωμάτιο προμηθειών – συν χώρος προσωπικού, αλλά η 
Μάρτζορι είχε πριν από χρόνια τοποθετήσει εκεί ένα γρα-
φείο και είχε κρεμάσει μάλιστα μια πλακέτα με το όνομά της 
στην πόρτα. Δεν υπήρχε χώρος για καρέκλες, οπότε η Τζουν 
βολεύτηκε πάνω σε μια στοίβα χαρτιού εκτύπωσης.

«Αυτό είναι αυστηρά μεταξύ μας, αλλά μόλις δέχτη-
κα ένα τηλεφώνημα από το δημοτικό συμβούλιο» είπε η 
Μάρτζορι παίζοντας με το κολιέ από πέρλες στον λαιμό 
της. «Θέλουν να πάω εκεί τη Δευτέρα για μια επείγουσα 
συνάντηση. Στην αίθουσα συσκέψεων». Σταμάτησε για να 
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ελέγξει κατά πόσο η Τζουν είχε εντυπωσιαστεί αρκετά από 
τη συγκεκριμένη πληροφορία. «Θα πρέπει να τα βγάλεις 
πέρα μόνη σου όσο θα λείπω».

«Εντάξει, κανένα πρόβλημα».
«Είναι πολύ αργά για να ακυρώσω την Ώρα της Ρίμας, 

οπότε θα πρέπει να αναλάβεις κι αυτό». 
Η Τζουν ένιωσε το στήθος της να σφίγγεται. «Για την 

ακρίβεια, λυπάμαι που το ξέχασα, αλλά ο Άλαν…»
«Δεν έχει αλλά. Όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες για το 

καλό της βιβλιοθήκης».
«Μάρτζορι, ξέρεις ότι δεν…»
«Για όνομα του Θεού, Τζουν, παιδικά τραγουδάκια εί-

ναι, όχι ο Εθνικός Διαγωνισμός Ποίησης».
Η Τζουν άνοιξε το στόμα της να διαφωνήσει, αλλά η 

Μάρτζορι είχε στραφεί στον υπολογιστή της με έναν τρό-
πο που δήλωνε Μην Ενοχλείτε.

Ήταν σχεδόν πέντε η ώρα, οπότε η Τζουν ξεκίνησε τη ρου-
τίνα κλεισίματος, προσπαθώντας να αγνοήσει το σφίξιμο 
στο στομάχι της. Ενώ τακτοποιούσε τα παρατημένα βιβλία 
και τις εφημερίδες, φανταζόταν τα γεμάτα προσδοκία πρό-
σωπα στην Ώρα της Ρίμας, τα παιδιά και τους γονείς τους 
να την κοιτάζουν ανυπόμονα περιμένοντας να μιλήσει. 
Ένα αθέλητο ρίγος τη διαπέρασε και μια στοίβα εφημερί-
δες της έπεσε στο πάτωμα.

«Χρειάζεσαι βοήθεια, αγαπητή μου;» Ο Σίντνεϊ Φελπς 
καθόταν στην καρέκλα του παρακολουθώντας την.

«Ευχαριστώ, είμαι εντάξει» είπε μαζεύοντας τις σκόρ-
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πιες εφημερίδες. «Είναι πέντε, Σίντνεϊ, φοβάμαι πως είναι 
ώρα να πάμε σπίτι».

«Ναι, αλλά θέλω τη βοήθειά σου. Διαμορφώνεις σχέση 
για να την εμποδίσεις. Εννιά γράμματα, το πρώτο Α».

Η Τζουν το σκέφτηκε λιγάκι, μελετώντας τα στοιχεία 
όπως την είχε μάθει να κάνει ο Σίντνεϊ. «Ίσως Απομόνωση;»

«Μπράβο!»
Ο Σίντνεϊ Φελπς, που απολάμβανε τα ιστορικά μυθι-

στορήματα που εξελίσσονταν στον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, είχε αρχίσει να έρχεται σχεδόν κάθε μέρα στη βι-
βλιοθήκη από τότε που ξεκίνησε να εργάζεται εκεί η Τζουν, 
πριν από δέκα χρόνια. Μιλούσε σαν χαρακτήρας από νου-
βέλα του Π. Τζ. Γουντχάουζ και τον φανταζόταν να ζει με 
ξεφτισμένη μεγαλοπρέπεια, να κοιμάται με μεταξωτές πι-
τζάμες και να τρώει καπνιστή ρέγκα στο πρωινό. Το σταυ-
ρόλεξο της Τέλεγκραφ ήταν μια από τις καθημερινές τελε-
τουργίες του.

«Τώρα, πριν φύγω, έχω κάτι μικρό για σένα» είπε ο Σί-
ντνεϊ και βάζοντας το χέρι μέσα στην τσάντα του, έβγαλε 
ένα μικρό μπουκέτο μαραμένα λουλούδια δεμένα με ένα 
κομμάτι σπάγκο. «Χρόνια πολλά, Τζουν».

«Ω, Σίντνεϊ, δεν ήταν ανάγκη» είπε η Τζουν και ένιωσε 
να κοκκινίζει. Ποτέ δεν συζητούσε στη βιβλιοθήκη τα προ-
σωπικά θέματά της, αλλά πριν από χρόνια ο Σίντνεϊ είχε με 
κάποιον τρόπο ανακαλύψει τα γενέθλιά της και από τότε 
δεν τα είχε ξεχάσει ούτε μια φορά.

«Θα κάνεις κάτι ξεχωριστό απόψε;» τη ρώτησε.
«Θα δω απλώς κάτι παλιούς φίλους».
«Ελπίζω να διασκεδάσεις. Σου αξίζει μια μεγάλη γιορτή».
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«Σε ευχαριστώ» είπε η Τζουν με το βλέμμα καρφωμένο 
στα λουλούδια για να μην αναγκαστεί να τον κοιτάξει στα 
μάτια.

Στις πέντε και μισή η Τζουν βγήκε έξω στη γλυκιά καλοκαι-
ρινή βραδιά. Κλείδωσε τη βαριά πόρτα της βιβλιοθήκης και 
άρχισε να κατεβαίνει την Παρέιντ, προσπέρασε το σούπερ 
μάρκετ, τον κλειστό με σανίδες φούρνο που με τη μητέρα 
της συνήθιζαν να αγοράζουν ντόνατς με μαρμελάδα και την 
παμπ όπου είχαν γιορτάσει τα δέκατα όγδοα γενέθλιά της. 
Ένα δυο θαμώνες της βιβλιοθήκης στέκονταν έξω από το 
παλιό ταχυδρομείο και η Τζουν τους έγνεψε σιωπηλά και 
άρχισε να κατηφορίζει τον λόφο, πέρασε την εκκλησία και 
το φαγάδικο του κυρίου Κονγκ και μετά έστριψε αριστερά 
στο συγκρότημα κατοικιών Γουίλοουμιντ. Χτισμένο το 1960, 
ήταν ένας λαβύρινθος από πανομοιότυπα ημι-ανεξάρτητα 
σπίτια, με μικροσκοπικούς κήπους και τροχήλατους σκου-
πιδοτενεκέδες στα μπροστινά δρομάκια τους. Εδώ ζούσε η 
Τζουν από τότε που ήταν τεσσάρων ετών, σε ένα σπίτι με 
πράσινη εξώπορτα και ξεθωριασμένες κόκκινες κουρτίνες.

«Γύρισα!»
Η Τζουν έβγαλε τη ζακέτα της, άφησε τα παπούτσια της 

στο ράφι της παπουτσοθήκης για το πρωί της Δευτέρας και 
προχώρησε στο καθιστικό. Μία από τις φωτογραφίες στον 
τοίχο ήταν στραβή και η Τζουν την ίσιωσε, παρατηρώντας 
συνοφρυωμένη την εξάχρονη με τα κατσαρά μαλλιά και 
τα σιδεράκια στα δόντια που την κοιτούσε από μέσα. Ευ-
τυχώς τα σιδεράκια είχαν φύγει προ πολλού, παρόλο που 
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δεν είχε γλιτώσει την τρελή μάζα από καστανές μπούκλες, 
που τώρα τιθασεύονταν κάθε μέρα σε έναν σφιχτό κότσο. 
Με τη φωτογραφία εκεί που έπρεπε να βρίσκεται, η Τζουν 
διέσχισε το καθιστικό και πλησίασε τη μεγάλη βιβλιοθή-
κη που κάλυπτε τον αριστερό τοίχο, γεμάτη με τακτικές 
σειρές βιβλίων. Αντίτσι, Άλκοτ, Αγγέλου. Βρήκε αυτό που 
έψαχνε και το πήρε μαζί της στην κουζίνα, έβαλε ένα πα-
κέτο με κατεψυγμένα λαζάνια στον φούρνο μικροκυμάτων 
και γέμισε ένα ποτήρι με κρασί.

Κανένα σημάδι ζωής, το σπίτι ήταν σιωπηλό, εκτός από 
τον αμυδρό ήχο της τηλεόρασης των γειτόνων. Η Τζουν 
μάζεψε την αλληλογραφία: ένα φυλλάδιο σχετικά με την 
αποκομιδή σκουπιδιών κι ένα φύλλο της Ντάνιγκσαϊρ Γκα-
ζέτ. Έψαξε την εφημερίδα μήπως και είχε κρυφτεί μέσα της 
κάποια ευχετήρια κάρτα, αλλά τίποτα. Ένας μικρός ανα-
στεναγμός της ξέφυγε και ήπιε μια γουλιά κρασί.

Ο φούρνος μικροκυμάτων κουδούνισε, κάνοντάς την 
να τιναχτεί ξαφνιασμένη. Η Τζουν έβγαλε τα λαζάνια και 
τα σέρβιρε σε ένα πιάτο, προσθέτοντας μερικές φέτες αγ-
γούρι για γαρνιτούρα. Κάθισε πάλι κάτω και έπιασε το βι-
βλίο της. Ήταν ταλαιπωρημένο και φθαρμένο από χρόνια 
ανάγνωσης, με τις λέξεις Περηφάνια και Προκατάληψη μό-
λις να διακρίνονται πλέον στο εξώφυλλο. Το άνοιξε προ-
σεκτικά για να διαβάσει την αφιέρωση. 15η Ιουνίου 2003. 
Στο αγαπημένο μου ζουζούνι, την Τζουν. Ευτυχισμένα δω-
δέκατα γενέθλια. Δεν είσαι ποτέ μόνη όταν έχεις μαζί σου 
ένα καλό βιβλίο. Με όλη μου την αγάπη, Μαμά. Φιλιά.

Η Τζουν έφαγε μια μπουκιά φαγητό, γύρισε στην πρώ-
τη σελίδα και άρχισε να διαβάζει.




