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«Τι έκανες, λέει;»
Με το τηλέφωνο κολλημένο στο αυτί μου, κοντοστά-

θηκα δίπλα στον μαυροπίνακα μιας παμπ για να κοιτάξω 
το μενού με τις μπίρες μικροζυθοποιίας. «Παραιτήθηκα» 
επανέλαβα. «Μόλις τώρα. Δηλαδή, πριν από δέκα λεπτά».

«Υπέβαλες την παραίτησή σου;»
«Ας πούμε ότι… τα βρόντηξα και έφυγα».
Η αδελφή μου άρχισε να παίρνει ανάσες γιόγκα για με-

ρικά δευτερόλεπτα. «Αααα. Εντάξει…»
«Δεν άντεχα άλλο, Τας. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε 

το ποτήρι».
Τη φαντάστηκα να γνέφει, να προσπαθεί να καταλάβει.
«Κάτι θα βρεθεί» είπα με μια αυτοπεποίθηση που σίγου-

ρα δεν ένιωθα.
«Για να μαντέψω: Θα το φροντίσει το σύμπαν;»
Μου ξέφυγε ένα χαμόγελο, αν και διστακτικά. «Ας το 

ελπίσουμε».

Το λεωφορείο για το σπίτι της Τας θα ερχόταν σε μία ώρα, 
έτσι βρήκα καταφύγιο στην παμπ The Smugglers και σε 
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ένα Virgin Mary. Κάθομαι στο μπαρ όταν έρχεται το ποτό 
μου. Το The Smugglers είναι κάτι σαν θεσμός στο Σόρλι: 
είναι το μέρος που για πρώτη μου φορά ήπια ποτό, άκουσα 
ζωντανή μουσική και γνώρισα αγόρια που δεν ήταν από το 
σχολείο μου. 

Αρχίζω να συνειδητοποιώ πως χαζεύω κοιτώντας το 
κενό, οπότε πατώ αφηρημένα την εφαρμογή του ωροσκο-
πίου στο κινητό μου. Η τελευταία ένοχη απόλαυσή μου 
είναι να κοιτάζω το ωροσκόπιό μου, κάτι σαν να βλέπω 
τηλεσκουπίδια ή να τρώω τηγανίτες στο κρεβάτι. Από τις 
συνήθειες που δεν θα παραδεχόσουν ποτέ σε κάποιον που 
σου άρεσε. Ωστόσο, είναι εθιστικό. Σαν να αγοράζω λα-
χείο. Ίσως αυτή τη φορά…

Διαβάζω την πρόβλεψη της μέρας, και η καρδιά μου χο-
ροπηδά στο στήθος μου.

Σήμερα θα ξεκινήσετε μια νέα επαγγελματική σταδιο- 
δρομία. Αν είστε μόνη, ίσως να είναι και η μέρα που 
θα πέσετε πάνω στην αδελφή ψυχή σας.

Και τότε, σαν σε αργή κίνηση, συνέβη. Όπως σηκώνω 
το χέρι μου για να τραβήξω την προσοχή του μπάρμαν για 
άλλο ένα ποτό, το άτομο δίπλα μου σηκώνεται και ένας 
άλλος παίρνει αμέσως τη θέση του. «Φίλε, μια μεγάλη 
Guinness, σε παρακαλώ».

Ο μπάρμαν διστάζει, με λοξοκοιτάζει. Ο νέος μου δι-
πλανός γυρίζει, οι ματιές μας διασταυρώνονται.

«Α, συγγνώμη». Χαμογελά πλατιά, ένα συγγνώμη πολύ 
φιλικό. «Δεν σας είδα».
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Τι παράξενο: Είναι σαν να τον ξέρω. Σαν να τον έχω ξα-
νασυναντήσει. Μόνο που δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ή πώς.

Είναι ο τύπος του γοητευτικού άντρα που επιλέγουν 
για μοντέλο σε διαφημίσεις μάλλινων ρούχων – σκούρα 
αξύριστα γένια, ανακατεμένα μαλλιά και υγρά μάτια. Η 
έκφρασή του καθώς με κοιτάζει –εύθυμη και έντονη την 
ίδια στιγμή–, σε συνδυασμό με τη γλυκιά θολούρα της λο-
σιόν ξυρίσματός του, μου κόβει την ανάσα.

«Γεια. Όχι. Παρακαλώ».
«Τι πίνετε;»
«Α, αλήθεια, δεν είναι ανάγκη…»
«Όχι, επιμένω».
«Εντάξει. Ένα Virgin Mary, λοιπόν. Ευχαριστώ».
Προς τιμήν του και προς δική μου ανακούφιση, δεν επι-

χειρεί να προσθέσει και ένα σφηνάκι βότκα στην παραγγε-
λία ή να κάνει κάποιο χαζό σχόλιο ότι η παμπ είναι για να 
μπεκροπίνεις.

Όταν φτάνουν τα ποτά, ρίχνει μια ματιά τριγύρω, ανα-
σηκώνει τους ώμους και συνεχίζει να κάθεται στο σκαμπό 
δίπλα μου. «Σας πειράζει; Είναι γεμάτο σήμερα». Σηκώνει 
το ποτήρι του. «Επί τη ευκαιρία, είμαι ο Κέιλεμπ».

Το όνομα δεν μου λέει κάτι.
«Λούσι». Στρώνω προς τα πίσω τα ατίθασα μαλλιά μου 

και εύχομαι να είχα ρίξει τουλάχιστον μια ματιά στον κα-
θρέφτη πριν φύγω τρέχοντας από το γραφείο νωρίτερα. Η 
ατμόσφαιρα στην παμπ είναι αποπνικτική, ένα σωρό άν-
θρωποι συνωστίζονται ανάμεσα στους χοντρούς τοίχους 
και το χαμηλό ταβάνι, και υποπτεύομαι πως σε λίγη ώρα 
θα αρχίσω να γέρνω από τη ζέστη.
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Φαντάζομαι την Τας να βάζει το χέρι στο πρόσωπό της 
σε ένδειξη απελπισίας για την απεριποίητη χαίτη μου και το 
ζαρωμένο φόρεμά μου. Πάντα θεωρούσα πως η αδελφή μου 
είναι η πιο βελτιωμένη εκδοχή μου: είναι περίπου οκτώ πό-
ντους πιο ψηλή, τα μαλλιά της είναι ένα με δύο τόνους πιο 
ξανθά, το δέρμα της μερικούς τόνους πιο λαμπερό. Κι όμως, 
ο Κέιλεμπ φαίνεται χαλαρός, σαν να μην τον πολυνοιάζουν 
τα περιποιημένα μαλλιά ή οι χρωματικοί τόνοι. Πάλι καλά.

«Θυμάμαι την εποχή που τούτο το μέρος ήταν η συνη-
θισμένη παραδοσιακή παμπ, το δάπεδό της στρωμένο με 
πριονίδι» λέει πίνοντας γουλιές από το ποτήρι του, ενώ το 
βλέμμα του σταματά στον αστραφτερό τοίχο με τα μπου-
κάλια του τζιν πίσω από το μπαρ. «Και τώρα είναι γεμάτο 
μπίρες μικροζυθοποιίας και διάσημα κοκτέιλ, και πίτσες 
ξυλόφουρνου».

«Και πολύ επαγγελματικές φωτογραφίες στο Instagram».
«Και γελοία σνακ». Σπρώχνει το μπολ πάνω στην μπά-

ρα προς το μέρος μου. «Γουασάμπι;»
Γελάω και κουνάω το κεφάλι μου, προσπαθώντας να 

αγνοήσω το φτερούγισμα στο στήθος μου. «Προτιμώ τα 
κλασικά γαριδάκια».

Ο Κέιλεμπ χαμογελά, υψώνει τη γροθιά του και χτυ-
πούν οι αρθρώσεις μας, το χέρι του τεράστιο σε σύγκριση 
με το δικό μου.

«Λοιπόν, είσαι αποδώ;» ρωτώ και αναρωτιέμαι αν θα 
μάθω ότι γνωριζόμαστε κάπως.

Νεύει καταφατικά. «Εσύ;»
Νεύω κι εγώ.
«Κι αυτό είναι το στέκι σου τα βράδια της Παρασκευής;»
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«Όχι ακριβώς» απαντώ διστακτικά, αλλά οι λέξεις δεν 
αργούν να ξεχυθούν από το στόμα μου γεμίζοντας την 
απόσταση ανάμεσά μας. «Η αλήθεια είναι πως… παραιτή-
θηκα από τη δουλειά μου».

Τα μάτια του γουρλώνουν. «Ποπό. Εντάξει. Άρα ήρθες 
εδώ για να… πνίξεις τον πόνο σου;»

«Όχι. Θέλω να πω, δεν με πειράζει… που παραιτήθηκα. 
Ήταν ζήτημα αρχής».

«Τότε, λοιπόν, συγχαρητήρια». Υψώνει το ποτήρι του κι 
εγώ το δικό μου κι ύστερα –για ένα κλάσμα του δευτερο-
λέπτου– κοιταζόμαστε κατάματα. Νιώθω την ανάσα μου 
να κόβεται στο στήθος, μια θέρμη να απλώνεται στο σώμα 
μου. «Καλά έκανες».

«Ευχαριστώ» καταφέρνω να πω, κι ύστερα –σαν ένα 
είδος αντιπερισπασμού για το αναψοκοκκίνισμά μου, που 
σίγουρα γίνεται αισθητό και σ’ εκείνον– λέω: «Κι εσύ; Ερ-
γάζεσαι ως μισθωτός;»

Γνέφει καταφατικά. «Φωτογράφος είμαι».
«Αλήθεια; Αυτή είναι η δουλειά σου;»
Γελάει. «Είτε το πιστεύεις είτε όχι, υπάρχουμε κι εμείς».
«Συγγνώμη» λέω ντροπιασμένη. «Απλώς εννοούσα… 

είναι πολλοί αυτοί που ονειρεύονται να κάνουν μια δου-
λειά σαν τη δική σου και… Εντυπωσιάστηκα».

Χαμογελά και νεύει ευχαριστώ. «Λοιπόν… τώρα που εί-
σαι ελεύθερη… τι ονειρεύεσαι να κάνεις;»

Διστάζω. Θα μπορούσα να του πω –Πάντα ήθελα να 
γράψω ένα μυθιστόρημα– αλλά έτσι θα γινόμουν σαν εκεί-
να τα άτομα που οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν 
στα πάρτι. «Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμη».
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«Τι δουλειά έκανες πριν παραιτηθείς;» Έστριψε ολόκλη-
ρος πάνω στο σκαμπό του και βρεθήκαμε αντικριστά, τα 
λαμπερά μάτια του να με παρακολουθούν με προσοχή.

«Εργαζόμουν για μια διαφημιστική εταιρεία».
Πίνει μια γουλιά από το ποτήρι του, ανασηκώνει τα 

φρύδια. «Έχουμε τέτοιες στο Σόρλι;»
Γελάω. «Μόνο αυτή τη μία και μοναδική. Μας αρέσει να 

νομίζουμε ότι είμαστε μικροί αλλά δυνατοί».
«Και ο λόγος της παραίτησής σου ήταν…»
Διστάζω και, ενώ σκέφτομαι ποιος θα ήταν ο καλύτερος 

τρόπος για να του εξηγήσω, παγώνω.
Όχι. Αποκλείεται.
Βλεφαρίζω πολύ γρήγορα, προσπαθώ να σιγουρευτώ 

ότι δεν με γελούν τα μάτια μου.
Γιατί, από το πουθενά, στο κομμάτι του δρόμου που εί-

ναι ορατό από το σημείο που κάθομαι, βλέπω τον τελευ-
ταίο άνθρωπο στον κόσμο που θα περίμενα να δω.

Απέναντι από το παράθυρο, έχει σταματήσει και κοιτά-
ζει κάτι στο τηλέφωνό του. Όπως τον παρατηρώ σοκαρι-
σμένη, νιώθω την καρδιά μου να χτυπά δυνατά.

Σίγουρα είναι αυτός.
Ο Μαξ. Ο Μαξ Γκάρντνερ.
«Συγγνώμη» ψελλίζω, σπρώχνοντας το σκαμπό μου 

προς τα πίσω με ένα σύρσιμο του ποδιού και τόσο δυνατά 
που παραλίγο να πέσει κάτω. Εγκαταλείπω τον Κέιλεμπ 
και το ποτό μου, ανοίγοντας δρόμο μέσα από το πλήθος 
με τον αγκώνα μου και επιτέλους βγαίνω έξω. Ο ψυχρός 
αέρας μετά τη ζέστη της παμπ μού κόβει την ανάσα και 
είναι σαν να αναπηδά η καρδιά στον λαιμό μου.
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«Μαξ» είναι το μόνο που μπορώ να πω.
Σηκώνει το βλέμμα και τον περιεργάζομαι – μαύρο 

μάλλινο παλτό, ριγέ κοστούμι, η ίδια σπίθα στο βλέμμα, το 
ίδιο θεληματικό πιγούνι, ούτε ίχνος ρυτίδας στο όμορφο 
πρόσωπό του. Ψηλός, ξανθός, στιβαρός, καθώς στέκεται 
χωρίς να σαλεύει. Με δυο λόγια, ακίνητος. Η στιγμή είναι 
μαγική.

Αναζητώ τη φωνή μου κάπου στο στομάχι μου. «Γεια».
Χαμογελά τρυφερά, προχωρά προς το μέρος μου. «Ω, 

Θεέ μου. Εσύ είσαι. Γεια». 




