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ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΝΤΛΓΟΥΝΤ 

Αγροτικό ησυχαστήριο πολυτελείας
Ιδανικό για οικογένειες ή μεγάλες παρέες (όχι γυ-

ναικεία ή ανδρικά πάρτι) 
Όμορφο αρχοντικό στο Κότσγουολντς, με συμπα-

θητικά ανακαινισμένα προσκτίσματα για γραφική φι-
λοξενία επιπλέον ατόμων: 16 άτομα σε 8 υπνοδωμάτια 
(διατίθενται και πτυσσόμενα κρεβάτια) 

Εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γρασίδι για κροκέ
Προαιρετικά κέτερινγκ έξωθεν 
Επιτρέπονται τα ζώα 

Οι φωτογραφίες στο πολυτελές, φανταχτερό φυλ-
λάδιο του Τσάρλι πρέπει να είχαν τραβηχτεί κατακαλό-
καιρο. Ένα κατακαλόκαιρο από κείνα που όλη η Αγγλία 
ονειρευόταν αλλά σπάνια βίωνε, με έντονα ροζ, λιλά 
και πορτοκαλί χρώματα στα παρτέρια, με έναν ανέφελο 
ουρανό στο μπλε του κοβαλτίου και μια ζέστη εκτυφλω-
τική. Ο Τσάρλι αναρωτιόταν πόσο καιρό περίμεναν την 
κατάλληλη στιγμή γι’ αυτές τις φωτογραφικές λήψεις. 
Ίσως και χρόνια. Ή μπορεί οι φωτογραφίες να μην είχαν 
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ακριβώς αυτή τη μορφή και να τους είχαν προσθέσει  
ευφάνταστα φίλτρα και ειδικά εφέ, όπως κάνουν στην 
εποχή μας τα παιδιά με τις ατελείωτες σέλφι τους. Έμοια-
ζε απόλυτα ειδυλλιακό. Και η λέξη αυτή, παρεμπιπτό-
ντως, χρησιμοποιούνταν περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη στο διαφημιστικό φυλλάδιο. 

Το σπίτι είχε μια ευχάριστη συμμετρία. Ήταν χτισμένο 
από ζεστή πέτρα του Κότσγουολντς και τυλιγμένο σε μια 
ανθισμένη γλυσίνα (πρώτη απάτη: Η γλυσίνα άνθιζε την 
άνοιξη). Ο κήπος ήταν από τους κλασικούς της εξοχής 
–στη σωστή εποχή αυτή τη φορά–, με περιποιημένους 
φυτοφράχτες καρπίνου και βαθιά παρτέρια με λούπινα, 
δελφίνιουμ και ντάλιες. Ολάνθιστες τριανταφυλλιές τυ-
λίγονταν γύρω από μεταλλικές πέργκολες σε ένα μονο-
πάτι που οδηγούσε στον μικρό γαλάζιο ρόμβο μιας πισί-
νας με ξαπλώστρες από ξύλο τικ και σ’ ένα μικροσκοπικό 
σπιτάκι σε παστέλ απόχρωση, το οποίο χρησίμευε ως 
αποδυτήρια. Ήταν ένας από τους κήπους που ο Τσάρλι 
πάσχιζε να δημιουργήσει σε όλη την ενήλικη ζωή του, και 
τώρα τον έβλεπε μπροστά του. Υπήρχαν ένα μικρό γήπε-
δο τένις, με έναν ψηλό καταπράσινο φυτοφράχτη, και μια 
εγκατάσταση για κροκέ. 

Μερικές «λαϊφστάιλ» φωτογραφίες παρεμβάλλονταν 
ανάμεσα στις πιο περιγραφικές λήψεις – μια κανάτα με 
παγωμένο λικέρ και μερικά ποτήρια, όμορφα πήλινα μπολ 
γεμάτα με ντομάτες και φράουλες, που έμοιαζαν ακόμη 
ζεστές από τη λιακάδα κατά τη συγκομιδή τους. Ή του-
λάχιστον αυτή την εντύπωση έδιναν. Θαρρείς και όλα φώ-
ναζαν: «Όλα εδώ είναι φλου αρτιστίκ τέλεια. Όπως και η 
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ζωή σας, αρκεί να έρθετε…». Πωλείται φαντασίωση. Και ο 
Τσάρλι την αγόραζε. 

Δεν υπήρχαν τέτοια διαφημιστικά φυλλάδια πολυτελείας 
δώδεκα χρόνια πριν, όταν η Ντάφνι είχε δει μία διαφήμιση 
στις πίσω σελίδες ενός γυναικείου περιοδικού που μελε-
τούσε ανελλιπώς κάθε μήνα. Έκοψε προσεκτικά τη διαφή-
μιση με το ειδικό μικρό κοπίδι που της είχε χαρίσει εκεί-
νος κάποια Χριστούγεννα γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. 
Φύλαξε το απόκομμα σε ό,τι η ίδια αποκαλούσε φάκελο 
με όνειρα και πλάνα, ο οποίος ήταν φτιαγμένος με χαρ-
τί διπλωμένο σαν ακορντεόν και δεμένος με κορδέλα. Ο 
φάκελος της Ντάφνι είχε ροζ λουλούδια και κίτρινη κορ-
δέλα και τον είχε αγοράσει από το κεντρικό κατάστημα 
WHSmith πριν από χρόνια. Είχε ζήσει –και εξακολουθού-
σε να ζει– στο ράφι της κουζίνας, μαζί με τα παλιά της βι-
βλία μαγειρικής. Κι ήταν όλα ακόμη εκεί. 

Η Ντάφνι είχε κρατήσει σημειώσεις στα περισσότερα 
βιβλία μαγειρικής –προσαρμογές σε συνταγές, σχόλια για 
τις θερμοκρασίες– κι εκείνος δεν άντεχε να τα πετάξει, αν 
και δεν τα είχε χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά από τότε 
που είχε μείνει μόνος. Το είχε αποφύγει και αυτό. Οι συμ-
βάσεις, οι φίλοι και τα παιδιά του, τα οποία έδιναν νόημα 
στη ζωή του, είχαν καταφέρει να απομακρύνουν το μεγα-
λύτερο μέρος της φυσικής της παρουσίας από το σπίτι τα 
χρόνια μετά τον θάνατό της. Τα ρούχα και οι τσάντες της 
είχαν καταλήξει σε καταστήματα που πουλούσαν ρούχα 
για φιλανθρωπικό σκοπό και η ντουλάπα τους είχε πάψει 



14 ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΝΟΜΠΛ

πια να έχει τη μυρωδιά της εδώ και χρόνια. Τα κοσμήματά 
της, όσα είχε, είχαν μοιραστεί στην οικογένεια σύμφωνα με 
τις επιθυμίες της, μέσω ενός σημειώματος που είχε αφήσει 
στην κοσμηματοθήκη. Αλλά κανείς δεν είχε πάρει είδη-
ση ότι εκείνος είχε κρατήσει τα βιβλία μαγειρικής. Άνοιγε 
κάθε τόσο ένα στην τύχη, χάιδευε με το δάχτυλό του τα 
μεγάλα, στρογγυλά της γράμματα και τη φανταζόταν να 
ανακατεύει το φαγητό σε μια κατσαρόλα στη φωτιά, φο-
ρώντας την ποδιά της και πίνοντας γουλιές κρασί από το 
ποτήρι της καθώς κοίταζε κάθε τόσο τις οδηγίες. Είχε κρα-
τήσει και τον φάκελό της. Κι αυτός ακόμα την έφερνε ξανά 
κοντά του, σαν να ήταν εκεί μαζί του, για μια στιγμή μόνο. 

Σχέδια για πλέξιμο, αγαπημένοι προορισμοί και κριτι-
κές για βιβλία που όφειλε να διαβάσει. Τη φανταζόταν να 
κάθεται στο τραπέζι με το μικρό πλαστικό βελονάκι. Εκεί 
μέσα την είχε βρει τη διαφήμιση, τσαλακωμένη ανάμεσα 
σε ένα σαρανταοκτάωρο πλάνο δραστηριοτήτων στην 
Κοπεγχάγη και σε ένα άρθρο για τις γαλλικές υπαίθριες 
αγορές σε μικρή απόσταση από το Καλέ. Δεν είχαν κατα-
φέρει τελικά να πάνε στα παζάρια, αλλά είχαν περάσει ένα 
υπέροχο Σαββατοκύριακο περπατώντας δίπλα στα πολύ-
χρωμα σπίτια του Νίχαβν και παρακολουθώντας συναυ-
λίες κλασικής μουσικής στους απαστράπτοντες Κήπους 
Τίβολι της δανέζικης πρωτεύουσας, λίγα μόλις καλοκαίρια 
πριν από τον θάνατό της. 

Ο Τσάρλι είχε κάνει κράτηση στο σπίτι για να γιορτά-
σουν τα ογδοηκοστά του γενέθλια την ημέρα που συμπλή-
ρωσε τα εβδομήντα εννιά του χρόνια, περίπου έναν χρόνο 
νωρίτερα. Ακόμα και η ευγενέστατη κυρία με την οποία 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 15

είχε μιλήσει στο τηλέφωνο του είπε ότι ήταν τυχερός που 
το βρήκε δια θέσιμο. Είχε ήδη κρατήσεις ως τον Ιούλιο του 
2020, του είπε. Του εξήγησε πως ήταν περιζήτητο κι εκεί-
νος ήταν πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό του, αλλά και 
ευγνώμων στην Ντάφνι και στον φάκελό της με τα όνει-
ρα και τα πλάνα. Χωρίς εκείνο τον φάκελο, δεν θα ήξερε 
από πού να κάνει την αρχή. Δέκα μέρες. Φουλ τουριστική 
περίο δος. Θα έπρεπε να είναι δύο εβδομάδες, ένα χρονικό 
διάστημα υποχρεωτικής συντροφικότητας για την οποία 
ακόμα και η Ντάφνι ίσως να δυσανασχετούσε, αλλά είχε 
γίνει κράτηση για μια γαμήλια δεξίωση, για ένα τριήμερο, 
είπε η Λούσι, άρα είχαν στη διάθεσή τους δέκα μέρες. Για 
δώδεκα άτομα. Επτά χιλιάδες στερλίνες. Τεράστιο ποσό. 
Ειλικρινά, ένα γελοιωδώς τεράστιο ποσό. Το πρώτο του 
αυτοκίνητο είχε κοστίσει διακόσιες στερλίνες. Το πρώτο 
σπίτι που απέκτησε με την Ντάφνι τρεισήμισι χιλιάδες, 
ασύλληπτο και αυτό το ποσό για τους γονείς του, που ου-
δέποτε είχαν ιδιό κτητο σπίτι. Και τώρα αυτό ήταν μόνο για 
τις διακοπές, για όνομα του Θεού. Η τραπεζική κατάθεση 
ήταν ακριβώς χίλιες στερλίνες, μέσω διαδικτύου. Το υπό-
λοιπο ποσό είχε εξοφληθεί πριν από έξι μήνες και είχε κα-
ταβληθεί με τον ίδιο τρόπο. Η υπηρεσία εστίασης που είχε 
διοργανώσει και κάποιες επιπλέον παροχές θα εξοφλού-
νταν εκ των υστέρων, με την πιστωτική που είχε χρησιμο-
ποιήσει ως εγγύηση για την κράτηση. 

Άκουγε διαρκώς τη φωνή της Ντάφνι στο αυτί του. 
Ακόμη. Είχε πλέον παραδεχτεί εδώ και καιρό ότι εκείνη 
έδινε ώθηση σε καθετί καλό στη ζωή του. Νόμιζε πως το 
εκτιμούσε ήδη όσο ζούσε, αλλά τον πλήρη αντίκτυπο τον 
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ένιωσε μόνο όταν την έχασε. Εκείνη ήταν το φως της ζωής 
του. Μπορεί να ακουγόταν κλισέ, αλλά ήταν αλήθεια. Του 
έλειπε οτιδήποτε σχετιζόταν μ’ εκείνη, ωστόσο, αν έπρεπε 
να επιλέξει τι του έλειπε περισσότερο, θα έλεγε το γέλιο. 
Μέρες ατελείωτες ζούσε τώρα, στον δικό του κόσμο, χωρίς 
το γέλιο. Όσο εκείνη ήταν εν ζωή σχεδόν δεν περνούσε 
ούτε μία ώρα χωρίς γέλιο, ακόμα και στις πιο δύσκολες 
εποχές.

Είχε φέρει στη ζωή του το χρώμα και το γέλιο, τη 
διασκέδαση και την περιπέτεια –τη χαρά– και του είχε 
δώσει τους πιο αγαπημένους του ανθρώπους. Μία κόρη 
και δύο γιους. Και πλέον τέσσερα εγγόνια. Τον Ίθαν, που 
εκείνη τον πρόλαβε και τον λάτρεψε, την Μπέα, την Ντι-
λάιλα και τον Άρθουρ, που δεν τους είχε προλάβει, αν 
και ήταν βέβαιος ότι η Ντάφνι θα τους λάτρευε εξίσου. 
Όλα αυτά είχαν προέλθει από κείνη. Ήταν τόσο δυνατό 
το φως που εξέπεμπε, ώστε εξακολουθούσε με κάποιον 
τρόπο να φωτίζει και πέρα από τον τάφο της. Φυσικά και 
ήξερε ο Τσάρλι ότι δεν του μιλούσε. Δεν τα είχε χαμένα. 
Απλώς, την άκουγε τόσο συχνά και για τόσο πολλή ώρα, 
ώστε τελικά ήξερε, ναι, ήξερε, τι θα του έλεγε κάθε φορά 
για τα πάντα. Και θα χαιρόταν πολύ με το συγκεκριμένο. 
Θα έλεγε: «Σκασίλα μας τα λεφτά. Μαζί σου θα τα πά-
ρεις, γερο-τσιγκούναρε;». Αλλά θα είχε μια λάμψη στα 
μάτια, ένα τρυφερό χαμόγελο, και θα ακουμπούσε το ζε-
στό της χέρι στο μπράτσο του, για να τον βεβαιώσει πως 
αστειευό ταν, και τότε εκείνος θα το έκανε. 

Κι έτσι, λοιπόν, το έκανε. 
Είχε σκεφτεί να το πει στα παιδιά, να τους προσκαλέσει 
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προφορικά, ενώπιος ενωπίω. Ίσως να ήταν από δειλία που 
επέλεξε άλλον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι, παρά τη βιτρίνα 
του νταή (έτσι θα τον περιέγραφε η Ντάφνι), φοβόταν τις 
εκφράσεις που ίσως θα διαγράφονταν στα πρόσωπά τους 
προτού προλάβουν να τις κρύψουν από ευγένεια. Ήξερε 
ακριβώς τι ζητούσε απ’ όλους τους και, παρ’ όλα αυτά, 
τους το ζητούσε. Υποψιαζόταν πως για κείνους θα είχε 
πολύ λιγότερη σημασία απ’ ό,τι για τον ίδιο, και, απ’ όλους 
τους καλούς αγώνες που έδωσε στα χρόνια μετά τον θάνα-
το της Ντάφνι, ο πιο δύσκολος ήταν να μη δείχνει την ανη-
μπόρια του. Μισούσε και μόνο που το σκεφτόταν. Γι’ αυτό, 
στην πραγματικότητα, φοβόταν λίγο να τους το ζητήσει, 
παρόλο που αναγνώριζε πως η Ντάφνι θα θύμωνε αν της 
το εκμυστηρευόταν. Θα το έκανε ταχυδρομικώς, λοιπόν. 
Μπροστά του είχε τώρα τρεις μεγάλους καφέ φακέλους, 
με παραλήπτες καθένα από τα παιδιά του. Την κόρη του 
τη Λόρα, τη μεγαλύτερη, και τους γιους του, τον Σκοτ και 
τον Νικ. Μέσα σε κάθε φάκελο έβαλε ένα διαφημιστικό 
φυλλάδιο μαζί με τα ιδιόχειρα σημειώματά του. Λίγο δια-
φορετικό το κάθε σημείωμα, σαν τα παιδιά του. Το καθένα 
με την πληροφορία της ιδιαίτερης επιθυμίας του να περά-
σει τα ογδοηκοστά του γενέθλια πλαισιωμένος από τους 
ανθρώπους που αγαπούσε σε μια όμορφη τοποθεσία. 

Θα γελούσαν αν ήξεραν ότι τους φοβόταν. Σύμφωνα 
με τον οικογενειακό μύθο, ίσχυε το ακριβώς αντίστροφο. 
Εκείνος ήταν ο τρομερός της οικογένειας. Ο αυστηρός. 
Ο στριμμένος. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το κολπάκι 
δούλευε όσο ο ίδιος αντιπροσώπευε το μισό της δυάδας  
– ήταν ο κακός μπάτσος και η Ντάφνι ο τρυφερός. Ου-
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δέποτε βέβαια ίσχυε κάτι τέτοιο, όμως έτσι είχαν πορευ-
τεί. Αυτός ήταν κι ένας από τους εκατομμύρια λόγους 
που ένιωσε χαμένος μετά τον θάνατό της. Ένας από τους 
εκατομμύρια λόγους που προσποιούνταν μετά τον θάνα-
τό της. Ήθελε να το παρατηρήσουν. Και φαίνεται ότι δεν 
το είχαν κάνει ακόμη. Και έλπιζε να μη συμβεί σε όλους 
ταυτόχρονα. Ήταν απορροφημένοι, ένας Θεός ξέρει πόσο, 
με τις ζωές τους και εξοικειωμένοι με τους οικογενειακούς 
μύθους. Ο Σκοτ τού είχε πει, περίπου τρία χρόνια μετά 
τον θάνατο της Ντάφνι, ότι περίμενε πως ο πατέρας του 
θα ξαναπαντρευόταν. Και ότι μάλιστα θα είχε ήδη ξανα-
παντρευτεί. Ο Τσάρλι θυμήθηκε ότι το κατέγραψε αυτό, 
απορημένος που ο γιος του τον ήξερε τόσο λίγο. Αυτό δεν 
θα μπορούσε να το κάνει ποτέ των ποτών. Εκείνη ήταν ο 
γάμος του. Αλησμόνητη. Αναντικατάστατη. 

Ήταν μόνο εν μέρει αλήθεια, το ήξερε, ότι αυτό αφορού-
σε τα δικά του θέλω. Αφορούσε επίσης και εκείνους μαζί με 
τις οικογένειές τους. Χωρίς την Ντάφνι να τους συνδέει, 
τώρα ήταν απομακρυσμένος από τα παιδιά του περισσό-
τερο από ποτέ. Και ταυτόχρονα αρκετά κοντά τους για να 
βλέπει πόσο πολύ είχαν ανάγκη τη μητέρα τους, πόσο τους 
έλειπε. Ειδικά στον Νικ. Αλλά και στη Λόρα. Όχι, δεν ήταν 
όλα καλά. Και στον Σκοτ – τώρα πια ελάχιστα τον κατα-
λάβαινε τον Σκοτ. Έξαφνα, ένιωσε τα μάτια του σχεδόν να 
βουρκώνουν για την ανεπάρκειά του, ήταν βέβαιος ότι, αν 
ήταν εκεί η γυναίκα του, θα ήξερε ακριβώς τι να κάνει, πώς 
να βοηθήσει, πώς να βελτιώσει τα πράγματα. Έπρεπε να 
είχε δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που χειριζό-
ταν τα πράγματα εκείνη. Να μην έσπευδε να της περάσει 
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το τηλέφωνο όποτε τηλεφωνούσε κάποιο από τα παιδιά 
τους. «Μισό, να φωνάξω τη μητέρα σου». Ήθελε να είναι 
καλύτερος μαζί τους απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Είχε σχε-
δόν βουρκώσει, κάτι που συνέβαινε πολύ συχνά τον τελευ-
ταίο καιρό. Το μισούσε όταν δεν ήξερε τι να κάνει. Αλλά 
ήταν αποφασισμένος να προσπαθήσει. Για χάρη της.




