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Το χιόνι ήρθε νωρίς εκείνη τη χρονιά. Κάθισε βαρύ στο δά
σος σαν γέρικη αρκούδα στη σπηλιά της.

Η Ίνγκριντ διέσχιζε το σιωπηλό δάσος, με το βόρειο σέ
λας αποπάνω της να εκτελεί το φαντασμαγορικό βαλς του, 
έναν χορό φωτός σε ροζ και πράσινες αποχρώσεις.

Σφύριξε στον Νάρφι, τον πελώριο σκύλο της, που ήρθε 
χοροπηδώντας δίπλα της, βουλιάζοντας σχεδόν ολόκλη
ρος στο πουδρένιο χιόνι και τινάζοντας τη μαύρη και κα
φετιά γούνα του.

«Μην πλησιάσεις την αλεπού» τον προειδοποίησε. Είχε 
δει το αρκτικό πλάσμα στο βάθος, είχε διακρίνει τη σχεδόν 
αόρατη γούνα του στο χειμωνιάτικο τοπίο, το απόκοσμο 
γαλάζιο βλέμμα του που ήταν στυλωμένο πάνω τους. «Προ
σέχει τα μικρά της και δεν ξέρει ότι θες απλώς να παίξεις».

Εκείνος απομακρύνθηκε από κοντά της κλαψουρίζοντας 
και πλησίασε ξανά την αλεπού όσο πιο πολύ τολμούσε.

Με μάγουλα ροδοκόκκινα από την παγωνιά, η Ίνγκριντ 
κούνησε το κεφάλι της. Οι βλεφαρίδες της ήταν πασπαλι
σμένες με πάγο. 
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«Θες ν’ αποκτήσεις κι άλλο σημάδι;» ρώτησε, δείχνο
ντας με το γαντοφορεμένο χέρι της την ουλή στη μουσού
δα του, παράσημο που είχε αποκτήσει σε έναν τσακωμό με 
ένα λυκάκι όταν ήταν κουτάβι.

Το σκυλί κοντοστάθηκε, έγειρε το κεφάλι του σαν να 
ζύγιζε τα λόγια της και μετά ήρθε και στάθηκε δίπλα της.

«Μπράβο το αγόρι μου» είπε. Μετά αναστέναξε. «Εξάλ
λου, έχεις αποστολή» του θύμισε. «Θα χρειαστώ τα μαγικά 
σου σήμερα».

Ο Νάρφι έσμιξε τα φρύδια γρυλίζοντας διστακτικά. Τα 
υγρά καστανά μάτια του στράφηκαν επιφυλακτικά προς 
την ξεθωριασμένη και ξεφτισμένη κόκκινη καλύβα που 
έστεκε μονάχη στην όχθη της παγωμένης λίμνης. Δύσκολα 
ξεχώριζε μέσα στις ψηλές χιονοσκέπαστες σημύδες.

Η διαδρομή ήταν κοπιαστική, τα πόδια της Ίνγκριντ πο
νούσαν από το περπάτημα στο χιόνι που της έφτανε μέχρι 
τη μέση, αλλά έμοιαζε ακόμα χειρότερη όταν σκεφτόταν 
αυτό που τους περίμενε.

Η Ίνγκριντ κοντοστάθηκε στην πόρτα ακουμπώντας 
το κεφάλι της πάνω στο ξύλο. «Μπορεί να είναι στις κα
λές του σήμερα» είπε στον σκύλο, περισσότερο με ελπίδα 
παρά με σιγουριά.

Ο Νάρφι ρουθούνισε ανυπόμονα. Ούτε κι αυτός έμοια
ζε να το πιστεύει.

Είχε αφήσει τη φωτιά να σβήσει.
Η ανάσα της Ίνγκριντ σχημάτισε συννεφάκι μόλις μπή

κε στην παγωμένη καλύβα. Έτσι σκοτεινή που ήταν, έμοια
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ζε πιο κρύα από το εξωτερικό περιβάλλον και η Ίνγκριντ 
βλαστήμησε σιγανά. Κοίταξε βλοσυρή γύρω της το χάος 
που επικρατούσε. Εφημερίδες, παλιά βιβλία, περιοδικά, 
ζωγραφιές και σκίτσα, ξύλινα γλυπτά, σύνεργα ψαρέμα
τος, καραμπίνες, κονσέρβες με σκισμένες ετικέτες. Ήθελε 
να συγυρίσει, να δημιουργήσει τάξη από το χάος και να 
φέρει στο φως τις καθαρές γραμμές του χώρου που είχε 
κρύψει το πέρασμα του χρόνου. Να κρεμάσει τους πίνακες 
στους τοίχους, να ξεχωρίσει τις ζωγραφιές και τα σκίτσα, 
αλλά ήξερε ότι θα έπρεπε να το κάνει αργά, διαφορετικά 
οι συνέπειες θα ήταν τρομερές. Τον είδε να κοιμάται σκυ
φτός στον μαλακό πάγκο στην κουζίνα, σκεπασμένος με 
παλιά παλτά.

Για κάποιον ανεξήγητο για την Ίνγκριντ λόγο, έμοιαζε 
να απεχθάνεται το κρεβάτι του. Αλλά, πάλι, δεν υπήρχαν 
πολλά πράγματα που μπορούσε να εξηγήσει σχετικά με 
τον Γιούργκεν Άντερσον. Όχι πια, τουλάχιστον.

Ξύπνησε από τον ήχο των βημάτων της και έγινε επιθε
τικός μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και ως συνήθως, 
καλωσόρισε τη νέα μέρα και την ίδια με μια βρισιά.

Τα κατάλευκα, όμοια με αλάτι, μαλλιά του πλαισίωναν 
σαν άψυχα το ισχνό, ταλαιπωρημένο πρόσωπό του που 
είχε να δει ξυραφάκι εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τον είδε 
με τα ρούχα που φορούσε την τελευταία φορά, ρούχα που 
σίγουρα φορούσε αρκετό καιρό, κρίνοντας από την ξινί
λα που ανέδιδε το σώμα του. Αυτό ήταν κάτι αδιανόητο 
για εκείνον κάποτε. Έκανε καθημερινά παγωμένα μπάνια 
τον χειμώνα, τόσο γιατί έκανε καλό όσο και γιατί ήθελε να 
αποδείξει κάτι. Ίσως να μην είχε τους ίδιους στόχους πια. 
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Αν σκεφτόταν κάτι τέτοιο, η Ίνγκριντ θα έβαζε τα κλάμα
τα, και αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελε, όχι τώρα.

Η δουλειά ήταν βαριά και δίχως τα κλάματα, εφόσον 
τώρα τελευταία είχε αποφασίσει να είναι ανυπόφορος από 
τη στιγμή που άνοιγε τα μάτια του μέχρι τη στιγμή που τα 
έκλεινε. Σε κάποιο βαθμό αυτή η απόφασή του μπορεί να 
την εντυπωσίαζε, όχι όμως όσο κάπου βαθιά μέσα σ’ αυτή 
τη στριμμένη γέρικη αρκούδα υπήρχε ακόμη ο άνθρωπος 
που κάποτε ήξερε και αγαπούσε.

Η φωνή του ήταν σαν κοφτερό ξυράφι μόλις άνοιξε τα 
βλεννώδη γαλάζια μάτια του και την είδε μέσα στην κου
ζίνα του.

«För fan i helvete, din jävla idiot! Πάλι τα ίδια θα λέμε, 
Μάρτα; Σου το ’πα την τελευταία φορά. Δεν σου το ’κανα 
λιανά; Δεν σε χρειάζομαι» έφτυσε. «Βλαμμένη είσαι;»

Η Ίνγκριντ έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια, συγκεντρώ
νοντας νοερά τα ελάχιστα ψήγματα υπομονής που είχε, και 
άφησε το καλάθι που κρατούσε στο τραπέζι κοπανώντας 
το λίγο παραπάνω απ’ όσο χρειαζόταν.

«Δεν είμαι η Μάρτα» του θύμισε παίρνοντας μια βαθιά 
ανάσα.

Η Μάρτα ήταν η ξαδέρφη της Ίνγκριντ. Ήταν επίσης η 
τελευταία βοηθός του γέρου. Μπορούσε να πει κανείς με 
βεβαιότητα ότι η συνεργασία δεν είχε πάει καλά.

Είχε λήξει με τη Μάρτα να δηλώνει ότι δεν θα ξαναπα
τούσε ποτέ στο σπίτι του Γιούργκεν Άντερσον, ακόμα κι 
αν ψόφαγε και χρειάζονταν βοήθεια για να πάρουν απο
κεί μέσα το σαπισμένο πτώμα του… «Ακόμα και τότε… να 
βρείτε κάναν άλλον» είχε πει η Μάρτα για να δώσει έμφα
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ση στη λήξη της «συμφωνίας» όταν είχε πάει σπίτι της τις 
προάλλες. Μετά είχε γελάσει υστερικά ακούγοντας ότι θα 
αναλάμβανε τη φροντίδα του η Ίνγκριντ. «Ω, θα σε φάει 
ζωντανή, καημένη μου!»

Όταν η Ίνγκριντ τής είχε ρίξει ένα βλέμμα σκληρό, γε
μάτο σιγουριά, η Μάρτα είχε ρουθουνίσει. «Α, τι γλυκό· πι
στεύεις ότι θα είσαι πιο δυνατή από μένα. Δεν είμαι καμιά 
πρωτευουσιάνα που μεγάλωσε με ηλεκτρική θέρμανση, 
παιδί μου. Εμπρός, τράβα, κάνε του κεφαλιού σου. Αλλά 
μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα όταν αύριο μεθαύριο 
έρθεις κλαίγοντας με την ουρά στα σκέλια…»

Έτσι, η Ίνγκριντ είχε φύγει και είχε ορκιστεί πως, ό,τι κι 
αν γινόταν με τον γέρο, δεν θα πήγαινε στη Μάρτα.

Τώρα γύρισε στον Γιούργκεν, ο οποίος γρύλισε. «Πφφ! 
Ίδια ξανθά μαλλιά, ίδια σπαστικιά συγγενής».

«Η Μάρτα έχει καστανά μαλλιά» επισήμανε η Ίνγκριντ.
«Ποτέ δεν την έχω δει να τα λούζει – θα μπορούσαν 

κάλλιστα να είναι ξανθά».
Η Ίνγκριντ ρουθούνισε. Ήταν ανυπόφορος. «Δεν νο

μίζω πως πρέπει να ανησυχείς για το αν είναι καθαρή η 
Μάρτα».

«Μόνο για τη μαγειρική της να ανησυχώ;»
Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η ρίζα του προβλή

ματος. Προφανώς, ύστερα από ένα γεύμα που του είχε 
ετοιμάσει η Μάρτα –σκέτο κοτόπουλο με μπρόκολο–, τα 
πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρό
τερο. Η Μάρτα τον είχε ρωτήσει πώς ήταν το φαγητό κι 
εκείνος είχε πάρει χαλαρά το πιάτο, είχε βγει έξω και το 
είχε αδειάσει στο χιόνι, φωνάζοντας κάποιον Όμπεχαγκ. 
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«Όμπεχαγκ, έλα, αγόρι μου». Με τη Μάρτα να τον κοιτά
ζει αποσβολωμένη, είχε εξηγήσει: «Αρουραίος είναι, πολύ 
σπαστικός, σαν εσένα ένα πράμα. Αν και, αντίθετα μ’ εσέ
να, αυτόν μπορώ να τον εξοντώσω». Είχε δείξει το φαγητό. 
«Ευχαριστώ, αυτό μια χαρά θα κάνει τη δουλειά».

Και τότε ήταν που η Μάρτα είχε παραιτηθεί.
Άθελά της, η Ίνγκριντ χαμογέλασε αχνά όπως τότε 

που είχε ακούσει την ιστορία, παρόλο που τελικά γέλασε 
τελευταία η ξαδέρφη της όταν η Ίνγκριντ δήλωσε ότι θα 
αναλάμβανε τη φροντίδα του.

«Θα ζω άραγε τη μέρα που θα παραδεχτείς ότι έκανες 
λάθος;» ρώτησε τώρα τον Γιούργκεν.

«Μάλλον όχι» αποκρίθηκε εκείνος και κάτι που έμοιαζε 
με χαμόγελο εμφανίστηκε αμυδρά και στα δικά του χείλη.

Την προηγούμενη μέρα, που είχε έρθει για πρώτη φορά 
να του ρίξει μια ματιά, άντεξε τριάντα ολόκληρα λεπτά 
που της φάνηκαν αιώνας. Κατάφερε να πλύνει ένα φλιτζά
νι, να σκουπίσει ένα μέρος του πατώματος, να λιώσει λίγο 
χιόνι για νερό και να κρεμάσει τα παλτά του στον γάντζο 
πίσω από την πόρτα, ενώ εκείνος έκοβε βόλτες γύρω της 
γκρινιάζοντας και μουρμουρίζοντας, πριν της πετάξει τη 
βαριά μπότα του και της πει να ξεκουμπιστεί από το σπίτι 
του. Είχε ακόμη τη μικρή μελανιά στο μπούτι της.

Οι βρισιές του την είχαν πονέσει περισσότερο από τη 
μελανιά. Ακόμη την πονούσαν. Όλο το προηγούμενο βρά
δυ προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι έπρεπε να 
εγκαταλείψει το όνειρο που είχε να επιστρέψει στο χω
ριουδάκι όπου είχε μεγαλώσει, στο άγριο τοπίο της βόρειας 
Σουηδίας. Το Χουάρνα στην κομητεία Βεστερνόρλαντ είχε 
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μόνο πενήντα κατοίκους. Αναρωτήθηκε αν ήταν ανόητη, 
αν τελικά έπρεπε απλώς να γυρίσει στο Μάλμε, στο γκρί
ζο διαμερισματάκι της που αποκαλούσε σπίτι τα τελευταία 
δέκα χρόνια. Εκεί που η ζωή ήταν ασφαλής και είχε μια 
καλή δουλειά σαν υπάλληλος λογιστηρίου. Ήταν μια άνε
τη ζωή αλλά και κάπως βαρετή.

Εδώ έξω τα πάντα κυλούσαν με πιο αργούς ρυθμούς 
γιατί έτσι έπρεπε· δεν υπήρχε σουπερμάρκετ κοντά, όλα 
απαιτούσαν χρόνο και οργάνωση, αλλά με κάποιον τρόπο 
η ζωή έμοιαζε πιο πλούσια.

Η επιστροφή της σε αυτή την ασφαλή ζωή δεν θα βοη
θούσε κανέναν τους. Είτε του άρεσε είτε όχι, τη χρειαζόταν. 
Τις περισσότερες ώρες της μέρας είχε διαύγεια, αλλά οι ρωγ
μές είχαν αρχίσει να γίνονται ορατές – κι αν δεν την άφηνε 
να τον βοηθήσει, μπορεί να τον έβαζαν κάπου όπου θα είχε 
εικοσιτετράωρη φροντίδα. Η εγγονή του ήταν η τελευταία 
του ελπίδα και, αντίθετα με τις άλλες βοηθούς που είχε διώ
ξει τους τελευταίους μήνες, εκείνη είχε περισσότερα να χά
σει αν τα παρατούσε. Έπρεπε πάση θυσία να τα καταφέρει. 
Ονειρευόταν να επιστρέψει σε αυτό το σχεδόν ανέγγιχτο 
κομμάτι του κόσμου από τότε που ήταν μικρή. Αυτή ήταν η 
ευκαιρία της. Δεν χρειαζόταν να είναι χαρούμενος που τον 
πρόσεχε και τον φρόντιζε και δεν ήταν απαραίτητο να τα 
πηγαίνουν καλά. Έπρεπε μόνο να βεβαιώνεται ότι ήταν ζω
ντανός, ότι έτρωγε και ότι δεν είχε κάνει την καλύβα στάχτη 
στη διάρκεια της νύχτας. Αντίθετα με ό,τι πίστευε η Μάρτα, 
ήταν ικανή γι’ αυτό, παρόλο που εκείνος στο μεταξύ τη στό
λιζε με τα πιο ευφάνταστα επίθετα.

Έσφιξε το σαγόνι κι έβγαλε αποφασιστικά τα γάντια 
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από τα ξυλιασμένα χέρια της. Το μάλλινο σκουφί όμως θα 
το κρατούσε· έκανε πολύ κρύο για να το βγάλει.

«Θα φτιάξω πρωινό και μετά–» Δεν μπόρεσε να συ
γκρατηθεί· κοίταξε το δωμάτιο γύρω της, ευχόμενη, όχι 
για πρώτη φορά, ο γέρος να μην είχε επιλέξει να ζει τόσο 
λιτά, χωρίς τρεχούμενο νερό ή ηλεκτρικό, και είπε: «Θα 
πάω να λιώσω λίγο χιόνι για το μπάνιο σου».

Όσα ξεστόμισε μετά ήταν ανήκουστα.
Η Ίνγκριντ κοκκίνισε μέχρι τ’ αυτιά· δεν είχε συνηθίσει να 

της μιλάνε έτσι και μπήκε σε μεγάλο πειρασμό να του φερθεί 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αντί γι’ αυτό, του έριξε ένα βλέμ
μα με νόημα, σταύρωσε τα μπράτσα και τον μάλωσε: 

«Άφησες τη φωτιά να σβήσει».
Εδώ, στους παγερούς χειμώνες της βόρειας Σουηδίας, 

όπου η θερμοκρασία έπεφτε ακόμα και στους μείον σαράντα, 
ένα τέτοιο λάθος μπορούσε να κοστίσει τη ζωή σε κάποιον.

Στα λόγια της, εκείνος ξεφούσκωσε σαν παλιό μπαλόνι. 
Ζαρώνοντας, έτριψε τα μάτια του και αναστέναξε. 

«Ήθελα να απλώσω λίγο τα ξύλα. Θα πήγαινα στην 
αποθήκη να φέρω κι άλλα σήμερα το πρωί, αλλά μάλλον 
με πήρε ο ύπνος» είπε κοιτάζοντας συνοφρυωμένος τον 
άδειο σωρό με τα ξύλα.

Το πρωί βέβαια δεν θα έκανε καμία διαφορά, γιατί 
αυτή την εποχή του χρόνου δεν ξημέρωνε. Όμως αυτό η 
Ίνγκριντ δεν το ανέφερε. Ήθελε να του πει ότι ακριβώς 
γι’ αυτό τον λόγο είχε έρθει την προηγούμενη μέρα – για 
να τον βοηθάει με τέτοια πράγματα. Έτσι ώστε ο γέρος να 
μη χρειαζόταν να συρθεί μέχρι την αποθήκη στα σκοτεινά 
και να επιστρέψει φορτωμένος με μια παλέτα κούτσουρα 
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πάνω σε έλκηθρο. Έσφιξε τα χείλη της αποφασίζοντας τε
λικά να μην τον μαλώσει, ενώ ο Γιούργκεν κοιτούσε αμή
χανος το πάτωμα.

Ο Νάρφι επέλεξε την κατάλληλη στιγμή να επέμβει. 
Διαι σθανόμενος την αμηχανία του, πλησίασε τον γέρο, 
του οποίου τα μάτια φωτίστηκαν λίγο όταν τον χάιδεψε με 
το βαρύ χέρι του.

Το σκυλί υπέμεινε το χάδι με αξιοπρέπεια, αν και τα μά
τια του έδειξαν στην Ίνγκριντ ότι πολύ σύντομα θα ζητού
σε ανταμοιβή γι’ αυτό.

Η Ίνγκριντ δεν ήταν σίγουρη αν ήταν κόλπο του φω
τός, αλλά η οργή του γέρου φάνηκε να καταλαγιάζει. Έτσι, 
αποφάσισε να κάνει ανακωχή. 

«Καφέ;»
«Με μία ζάχαρη» συμφώνησε. «Tack».
Έγνεψε και, πάνω που ετοιμαζόταν να πάει προς το 

ντουλάπι, εκείνος σηκώθηκε, με τα γέρικα κόκαλα και τις 
αρθρώσεις του να τρίζουν, και κούνησε το κεφάλι του. 

«Nej, Ίνγκε, θα τον φτιάξω εγώ. Ο δικός σου μάλλον 
ούτε για το σκυλί δεν θα κάνει. Το νερόπλυμα που δίνουν 
για καφέ στην πόλη είναι για κλάματα» μουρμούρισε, χώ
νοντας τα πόδια του σε κάτι παλιές φθαρμένες παντόφλες 
καθώς σερνόταν προς την κουζίνα αερίου.

Η Ίνγκριντ έκρυψε ένα χαμόγελο, χαρούμενη που θυ
μόταν ότι κάποτε εκείνη έμενε στο Μάλμε. Μετά τον καφέ 
και το πρωινό τους, θα έπαιρνε το έλκηθρο και θα έφερνε 
ξύλα από τον αχυρώνα. Ήξερε ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να το παραδεχτεί, αλλά αυτή η δουλειά τον δυσκόλευε πε
ρισσότερο τώρα και μάλλον αυτός ήταν ο λόγος που διαρ
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κώς την ανέβαλλε. Αυτό, και το ανησυχητικό γεγονός ότι 
ξεχνούσε.

Σαν παλιό γραμμόφωνο που έπρεπε να κουρδιστεί πριν 
παίξει, ο Γιούργκεν άρχισε να μεταμορφώνεται αργά στον 
άνθρωπο που ήξερε κάποτε. Ήταν καλό ότι σήμερα θυμό
ταν ποια ήταν.

Σαν να διάβασε τη σκέψη της, ρώτησε: «Γιατί φοράς το 
σκουφί της Μάρτα;».

«Αυτό;» είπε η Ίνγκριντ, αγγίζοντας το πράσινο σκουφί 
με τα αυτάκια. «Α, μου έδωσε μερικά πράγματα – μερικά 
“πιο πρακτικά” πράγματα τώρα που ζω εδώ. Ξέρεις πώς 
είναι η Μάρτα».

Γρύλισε κι αυτό το γρύλισμα έλεγε πολλά. «Ε λοιπόν, έχει 
δίκιο» πρόσθεσε με ένα κούνημα των ώμων. Το κοίταξε ξανά 
στραβομουτσουνιάζοντας. «Μερικές φορές βέβαια κάποιος 
μπορεί να παραείναι πρακτικός». Πράγμα το οποίο για κά
ποιον που είχε μόνο τρία πουκάμισα έλεγε πολλά. 

Η Ίνγκριντ ανασήκωσε τους ώμους. Ποιος θα νοιαζό
ταν εδώ, οι τάρανδοι; Ακόμα κι αυτοί το μόνο που κοιτού
σαν ήταν πώς να ζεσταθούν.

Ο Γιούργκεν έβγαλε δύο καφέ κεραμικές κούπες από το 
ντουλάπι σταματώντας να γεμίσει την τσαγιέρα από το δο
χείο που ήταν πάνω στον πάγκο. Ήταν γεμάτο με νερό από 
το χιόνι που είχε λιώσει η Ίνγκριντ την προηγούμενη μέρα.

Γι’ αυτό λοιπόν την έχει μπερδέψει με τη Μάρτα, σκέ
φτηκε· το σκουφί. Αν και ήξερε ότι δεν ήταν μόνο αυτό, 
σωστά; Ό,τι κι αν έλεγε εκείνος. Ερχόταν αρκετό καιρό για 
να ξέρει ποια ήταν… κι όμως, τώρα έβγαζε νόημα με κά
ποιον τρόπο.
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«Ορίστε, λίγος κανονικός καφές» είπε δίνοντάς της την 
κούπα με το πηχτό μαύρο υγρό.

Ο «κανονικός» καφές ήταν ένα φθηνό χαρμάνι από το 
σουπερμάρκετ. Και ήταν τόσο δυνατός, που η Ίνγκριντ δεν 
θα ξαφνιαζόταν αν έλιωνε το κουτάλι.

«Tack» είπε φυσώντας τον πριν πιει την πρώτη γουλιά. 
Στην πραγματικότητα, δεν ήταν και πολύ κακός. «Ίσως αρ
γότερα να σε κουρέψω λίγο;» πρότεινε κοιτάζοντας τα μα
κριά λευκά μαλλιά του.

Τα γαλάζια μάτια του χόρεψαν. «Όχι, εκτός κι αν θες να 
φας ξύλο. Πάντα πίστευα ότι έπρεπε να τρως λίγο ξύλο όταν 
ήσουν μικρή, Ίνγκε, διαφορετικά σου έμπαιναν ιδέες».

Η Ίνγκριντ έκρυψε ένα χαμόγελο. «Εγώ θυμάμαι να λες 
στον μπαμπά ότι μόνο οι αλήτες χτυπάνε μικρά κορίτσια».

«Πφφ» ξεφύσηξε πίνοντας μια μεγάλη γουλιά από τον 
καφέ του και πλαταγίζοντας ευχαριστημένος τα χείλη του. 
«Πάντα πίστευα ότι η πειθαρχία είναι μεγάλο πράγμα. Θα 
είχα πει στον πατέρα σου να σου τις βρέχει λίγο περισσό
τερο». Της έκλεισε το μάτι και κούνησε την παλάμη του. 
«Μάλλον ο άλλος παππούς σου έλεγε τέτοιες σαχλαμάρες».

Χωρίς να το θέλει, χαμογέλασε. Και οι δύο ήξεραν πολύ 
καλά ότι μόνο έναν παππού είχε – και ήταν υπεραρκετός. 

«Μάλλον».




