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Πρόλογος 

� 

Βρίσκεται σε ένα κουβούκλιο τουαλέτας, σκυφτή, τα δάκρυα 

στεγνώνουν στα μάγουλά της, έχει μουντζουρωθεί με τη μά-

σκαρα που έβαζε πολύ προσεκτικά στις βλεφαρίδες της λίγες 

ώρες νωρίτερα. Με την πρώτη ματιά καταλαβαίνεις ότι δείχνει 

ξένη σ’ εκείνο το μέρος, κι όμως να που βρίσκεται εκεί. 

Ο πόνος της απώλειας είναι ύπουλο πράγμα, έρχεται και 

φεύγει σαν επισκέπτης που ποτέ δεν προσκάλεσες και που 

δεν μπορείς να τον διώξεις. Εκείνη θέλει στη ζωή της αυτόν 

τον πόνο, αν και δεν θα το παραδεχτεί ποτέ. Τελευταία, είναι 

το μόνο πράγμα που της φαίνεται αληθινό. Πιάνει τον εαυτό 

της να σκέφτεται την καλύτερή της φίλη ηθελημένα ακόμα και 

τώρα, κι ας έχει περάσει τόσος καιρός, γιατί θέλει να κλάψει. 

Σαν παιδί που ξύνει το κακάδι της πληγής του, δεν μπορεί να 

συγκρατηθεί, κι ας ξέρει ότι θα πονέσει. 

Προσπάθησε να ζήσει μόνη της. Προσπάθησε πολύ. Ακόμη 

προσπαθεί, με τον δικό της τρόπο, αλλά μερικές φορές σε στη-

ρίζει μόνον ένας άνθρωπος στη ζωή σου, σε βοηθάει να σταθείς 

στα πόδια σου και όταν δεν έχεις πια το χέρι του για να πια-

στείς, βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση, όσο δυνατός κι αν ήσουν 

παλιά, όσο κι αν προσπαθείς να κρατήσεις τα πατήματά σου. 
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Μια φορά –πριν από πολλά χρόνια– περπατούσε ολομό-

ναχη στον σκοτεινό Δρόμο με τις Πυγολαμπίδες. Ήταν η χει-

ρότερη νύχτα της ζωής της και τότε βρήκε μια αδελφή ψυχή. 

Αυτή ήταν η αρχή της φιλίας μας. Έχουν περάσει πάνω 

από τριάντα χρόνια. 

Τάλι-και-Κέιτ. Εσύ κι εγώ απέναντι στον κόσμο όλο. Κολ-

λητές για πάντα. 

Αλλά οι ιστορίες τελειώνουν, έτσι δεν είναι; Χάνεις τους 

ανθρώπους που αγαπάς και πρέπει να βρεις έναν τρόπο για 

να συνεχίσεις τη ζωή σου. 

Πρέπει να τα αφήσω όλα πίσω μου. Να πω αντίο και να 

χαμογελώ. 

Δεν θα είναι εύκολο. 

Εκείνη δεν ξέρει ακόμη τι νήματα έχει κινήσει. Σε λίγα 

δευτερόλεπτα, όλα θα αλλάξουν. 
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Ένα 
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2 Σεπτεμβρίου 2010 

10:14 μ.μ. 

 

ην είχε πιάσει μια ελαφριά ζαλάδα. Ένιωθε ωραία, σαν να 

ήταν τυλιγμένη με ζεστή κουβέρτα που μόλις είχε βγει από 

το στεγνωτήριο. Αλλά όταν συνήλθε και είδε πού βρισκόταν, 

δεν ένιωθε πια το ίδιο όμορφα. 

Καθόταν σε ένα κουβούκλιο τουαλέτας, σκυφτή, με τα δά-

κρυα να στεγνώνουν στα μάγουλά της. Πόση ώρα βρισκόταν  

εκεί; Σηκώθηκε με αργές κινήσεις, βγήκε από την τουαλέτα και 

άνοιξε δρόμο για να διασχίσει το γεμάτο κόσμο φουαγέ του κι-

νηματογράφου αγνοώντας τα επικριτικά βλέμματα των όμορ-

φων ανθρώπων που έπιναν σαμπάνια κάτω από έναν γυαλιστε-

ρό πολυέλαιο του δεκάτου ενάτου αιώνα. Η προβολή της ταινίας 

είχε τελειώσει. 

Έξω, με μια κλοτσιά, πέταξε τις γελοίες λουστρινένιες γό-

βες της στα σκοτάδια. Έριχνε ψιλόβροχο κι εκείνη προχωρούσε 

με το ακριβό μαύρο καλσόν της στα βρόμικα πεζοδρόμια του 

Σιάτλ για να φτάσει στο σπίτι της. Απείχε γύρω στα δέκα τε-

τράγωνα. Θα τα κατάφερνε, έτσι κι αλλιώς δεν θα έβρισκε ταξί 

τόσο αργά. 

Τ 
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Καθώς πλησίαζε στην οδό Βιρτζίνια, μια φωτεινή ροζ πινα-

κίδα που έγραφε ΜΑΡΤΙΝΙ ΜΠΑΡ τράβηξε την προσοχή της. Λί-

γοι θαμώνες ήταν συγκεντρωμένοι στην είσοδο, κάπνιζαν και μι-

λούσαν κάτω από μια μαρκίζα. 

Αν και ορκίστηκε ότι θα προσπερνούσε το μπαρ, χωρίς να 

το καταλάβει, έκανε μεταβολή, άπλωσε το χέρι για να ανοίξει 

την πόρτα και μπήκε μέσα. Βρέθηκε στο σκοτεινό κατάμεστο 

εσωτερικό του και προχώρησε κατευθείαν προς το μακρύ μαο-

νένιο μπαρ. 

«Τι θα πάρετε;» ρώτησε ένας αδύνατος άντρας με κουλ-

τουριάρικη εμφάνιση, μανταρινί μαλλιά και περισσότερα σιδερι-

κά στο πρόσωπό του από τον διάδρομο με τις βίδες και τα πα-

ξιμάδια στο Sears. 

«Ένα σφηνάκι τεκίλα», του απάντησε. 

Ήπιε το πρώτο και παράγγειλε άλλο ένα. Η δυνατή μουσική 

την παρηγορούσε. Κατέβασε το σκέτο σφηνάκι και άρχισε να 

λικνίζεται στον ρυθμό της μουσικής. Γύρω της, άνθρωποι μιλού-

σαν και γελούσαν. Ένιωθε κάπως σαν να συμμετείχε κι εκείνη 

στη δραστηριότητα. 

Ένας άντρας με ακριβό ιταλικό κοστούμι πήγε και κάθισε 

δίπλα της. Ήταν ψηλός και γυμνασμένος, με ξανθά, καλοκουρε-

μένα και χτενισμένα μαλλιά. Τραπεζίτης, ίσως. Ή δικηγόρος σε 

εταιρεία. Πολύ μικρότερός της, φυσικά. Δεν θα ήταν πάνω από 

τριάντα πέντε. Πόση ώρα να ήταν εκεί ψάχνοντας κάποια για 

να της την πέσει; Πόση ώρα αναζητούσε την πιο όμορφη γυναί-

κα στο μπαρ; Είχε πιει ένα ποτό, δύο; 

Τελικά στράφηκε προς το μέρος της. Το καταλάβαινε από 

το ύφος του ότι ήξερε ποια ήταν και αυτή η μικρή ένδειξη ανα-

γνώρισης την κολάκευσε. 

«Μπορώ να σε κεράσω ένα ποτό;» 

«Δεν ξέρω. Μπορείς;» Μπέρδευε τα λόγια της από το ποτό; 

Δεν ήταν καλό αυτό. Και δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά. 
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Το βλέμμα του διέτρεξε το πρόσωπό της, κατέβηκε στο 

στήθος της και μετά στάθηκε ξανά στο πρόσωπό της. Ήταν ένα 

βλέμμα που δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνεία. «Θα έλε-

γα… ένα ποτό τουλάχιστον». 

«Συνήθως δεν ψαρεύω ξένους», του είπε ψέματα. Τελευ-

ταία, υπήρχαν μόνο ξένοι στη ζωή της. Όλοι οι άλλοι, όσοι είχαν 

σημασία, την είχαν ξεχάσει. Ένιωθε ότι το Xanax είχε αρχίσει να 

την πιάνει. Ή μήπως ήταν η τεκίλα; 

Άγγιξε το πιγούνι της, το χάδι του στη γραμμή του σαγο-

νιού της της προκάλεσε ανατριχίλα. Ήταν τολμηρό εκ μέρους 

του που την άγγιζε· κανένας δεν την άγγιζε πια. «Με λένε Τρόι», 

της είπε. 

Σήκωσε το βλέμμα της και κοίταξε τα γαλάζια μάτια του 

και ένιωσε το βάρος της μοναξιάς της. Πότε ήταν η τελευταία 

φορά που την πόθησε ένας άντρας; 

«Είμαι η Τάλι Χαρτ», του είπε. 

«Το ξέρω». 

Τη φίλησε. Η γεύση του ήταν γλυκιά, από κάποιο ποτό 

και από τα τσιγάρα. Ή ίσως από χόρτο. Η Τάλι ήθελε να χα-

θεί μέσα σε μια καθαρά σωματική αίσθηση, να λιώσει σαν σο-

κολάτα. 

Ήθελε να ξεχάσει όλα όσα είχαν πάει στραβά στη ζωή της 

και πώς είχε καταλήξει σε ένα τέτοιο μέρος, μόνη της μέσα σε 

μια θάλασσα αγνώστων. 

«Φίλα με ξανά», του είπε. Δεν της άρεσε καθόλου ο αξιο-

θρήνητος, ικετευτικός τόνος της φωνής της. Έτσι ακουγόταν  

όταν ήταν μικρή, ένα κοριτσάκι με τη μύτη κολλημένη στο τζάμι, 

που περίμενε τη μητέρα του να γυρίσει. Τι πρόβλημα έχω; ρω-

τούσε εκείνο το κοριτσάκι όποιον καθόταν να το ακούσει, αλλά 

δεν είχε πάρει ποτέ της καμία απάντηση. Η Τάλι άπλωσε τα 

χέρια προς το μέρος του, τον τράβηξε κοντά της, αλλά καθώς 

εκείνος τη φιλούσε και πίεζε το σώμα του στο δικό της, αυτή 
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έβαλε τα κλάματα και όταν άρχισαν να κυλούν τα δάκρυα, δεν 

είχε τρόπο να τα σταματήσει. 

 

 

� 

 

3 Σεπτεμβρίου 2010 

2:01 π.μ. 

 

Η Τάλι έφυγε τελευταία από το μπαρ. Η διπλή πόρτα έκλεισε 

με δύναμη πίσω της· η πινακίδα από νέον έσβησε με ένα σφύ-

ριγμα. Ήταν περασμένες δύο πια· οι δρόμοι του Σιάτλ ήταν  

άδειοι. Ήσυχοι. 

Προχωρούσε τρεκλίζοντας στο ολισθηρό πεζοδρόμιο. Ένας 

άντρας την είχε φιλήσει –ένας ξένος– και εκείνη είχε βάλει τα 

κλάματα. 

Ήταν αξιοθρήνητη. Λογικό ήταν που ο άντρας σηκώθηκε και 

έφυγε. 

Η βροχή τη ράπιζε, σχεδόν την έπνιγε. Σκέφτηκε να σταμα-

τήσει, να γείρει πίσω το κεφάλι της και να καταπίνει νερό  

ώσπου να πνιγεί. 

Δεν θα ήταν και τόσο άσχημα. 

Της φάνηκε ότι πέρασαν ώρες μέχρι να φτάσει στο σπίτι. 

Στο κτίριό της, προσπέρασε τον πορτιέρη χωρίς να τον κοιτάξει 

στα μάτια. 

Στο ασανσέρ, είδε το είδωλό της στους ολόσωμους καθρέφτες. 

Θεέ μου. 

Η όψη της ήταν απαίσια. Τα καστανοκόκκινα μαλλιά της  

–που χρειάζονταν βάψιμο– είχαν γίνει ένα κουβάρι και η μά-

σκαρα είχε τρέξει σαν πολεμική βαφή στα μάγουλά της. 

Η πόρτα του ασανσέρ άνοιξε και η Τάλι βγήκε στον διά-

δρομο. Είχε χάσει σε τέτοιο βαθμό την ισορροπία της, που της 
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πήρε πολλή ώρα μέχρι να φτάσει στην πόρτα της και τέσσερις 

προσπάθειες μέχρι να βάλει το κλειδί στην κλειδαριά. Ώσπου να 

καταφέρει να ανοίξει την πόρτα, την είχε πιάσει ζαλάδα και ο 

πονοκέφαλος είχε επιστρέψει. 

Κάπου ανάμεσα στην τραπεζαρία και στο σαλόνι, έπεσε με 

φόρα πάνω σε ένα τραπεζάκι και παραλίγο να σωριαστεί. Τε-

λευταία στιγμή κατάφερε να γυρίσει προς τον καναπέ και να 

πέσει εκεί. Βούλιαξε στο παχύ πουπουλένιο λευκό μαξιλάρι με 

έναν αναστεναγμό. Στο τραπέζι μπροστά της, η αλληλογραφία 

σχημάτιζε ένα βουνό. Λογαριασμοί και περιοδικά. 

Έγειρε πίσω και έκλεισε τα μάτια της, καθώς αναλογιζόταν 

πόσο απαίσια είχε γίνει η ζωή της. 

«Να σε πάρει, Κέιτι Ράιαν», ψιθύρισε στην καλύτερή της 

φίλη που δεν ήταν εκεί. Η μοναξιά ήταν αφόρητη. Αλλά η κα-

λύτερή της φίλη είχε φύγει. Ήταν νεκρή. Έτσι είχαν ξεκινήσει 

όλα. Με την απώλεια της Κέιτ. Δεν ήταν θλιβερό; Η Τάλι είχε 

πάρει τον κατήφορο με τον θάνατο της καλύτερής της φίλης 

και δεν είχε καταφέρει να ξανασταθεί στα πόδια της. «Σε 

χρειάζομαι». 

Και μετά το είπε ουρλιάζοντας: «Σε χρειάζομαι!» 

Σιωπή. 

Άφησε το κεφάλι της να πέσει μπροστά. Την πήρε ο ύπνος; 

Ίσως… 

Όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, το θολό βλέμμα της έπεσε 

στη στοίβα με την αλληλογραφία στο τραπεζάκι του σαλονιού. 

Τα περισσότερα ήταν διαφημιστικά, κατάλογοι και περιοδικά 

που δεν έμπαινε πια στον κόπο να διαβάσει. Πήγε να στρέψει 

το βλέμμα της αλλού, αλλά μια φωτογραφία τράβηξε την προ-

σοχή της. 

Έσμιξε τα φρύδια και έσκυψε μπροστά, παραμερίζοντας 

την αλληλογραφία για να αποκαλύψει το περιοδικό Star που 

βρισκόταν στο κάτω μέρος της στοίβας. Υπήρχε μια μικρή φω-
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τογραφία με το πρόσωπό της στην επάνω δεξιά γωνία. Δεν 

ήταν καλή φωτογραφία. Όχι από αυτές που την έκαναν να 

νιώθει περηφάνια. Από κάτω ήταν γραμμένη μία μόνο, τρομε-

ρή λέξη. 

Εθισμένη. 

Άρπαξε το περιοδικό με τρεμάμενα χέρια, το άνοιξε. Οι σε-

λίδες γύριζαν σαν βεντάλια η μια μετά την άλλη, μέχρι που βρή-

κε την ίδια φωτογραφία. 

Ήταν ένα μικρό άρθρο, δεν έπιανε καν ολόκληρη τη σελίδα. 

 

 

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΗΜΕΣ 

Το πέρασμα του χρόνου δεν είναι εύκολη υπόθεση για 

καμία γυναίκα που βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότη-

τας, αλλά η Τάλι Χαρτ, η άλλοτε παρουσιάστρια του 

τοκ σόου-φαινόμενο Η ώρα των φιλενάδων, φαίνεται 

να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Η αναδεκτή της 

κυρίας Χαρτ, η Μάρα Ράιαν, επικοινώνησε αποκλειστι-

κά με το Star. Η κυρία Ράιαν, είκοσι ετών, επιβεβαιώνει 

ότι η Τάλι Χαρτ, πενήντα ετών, τελευταία παλεύει με 

δαίμονες που είχε σε όλη της τη ζωή. Τους τελευταίους 

μήνες, η Χαρτ έχει «παχύνει ανησυχητικά» και κάνει 

κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ, σύμφωνα με την κυρία 

Ράιαν… 

 

«Θεέ μου…» 

Η Μάρα. 

Η προδοσία την πόνεσε τόσο πολύ, που της έκοψε την ανά-

σα. Διάβασε το υπόλοιπο άρθρο και άφησε το περιοδικό να πέ-

σει από τα χέρια της. 

Ο πόνος, τον οποίο κατάφερνε να ελέγχει για μήνες, χρόνια, 

πήρε σάρκα και οστά με έναν βρυχηθμό και τη ρούφηξε στο πιο 
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ζοφερό, μοναχικό μέρος που είχε βρεθεί ποτέ της. Για πρώτη 

φορά, δεν μπορούσε καν να φανταστεί πώς θα έβγαινε από  

εκείνον τον βούρκο. 

Σηκώθηκε με κόπο, με μάτια θολά από τα δάκρυα, και πή-

γε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. 

Δεν μπορούσε να ζει άλλο έτσι. 

 



 

16 

Δύο 

� 

3 Σεπτεμβρίου 2010 

4:16 π.μ. 

 

ού βρίσκομαι; 

Τι έγινε; 

Παίρνω ρηχές ανάσες και προσπαθώ να αλλάξω θέση, 

αλλά είναι αδύνατο να κινήσω το σώμα μου, τα δάχτυλα ή τα 

χέρια μου. 

Επιτέλους ανοίγω τα μάτια. Τσούζουν. Ο λαιμός μου είναι 

τόσο ξερός, που δεν μπορώ να καταπιώ. 

Είναι σκοτεινά. 

Κάποιος είναι εδώ μαζί μου. Ή κάτι. Κάνει δυνατούς γδού-

πους, σαν σφυριά που χτυπάνε ατσάλι. Οι δονήσεις τραντάζουν 

τη σπονδυλική μου στήλη, κάνουν τα δόντια μου να χτυπάνε, 

μου προκαλούν πονοκέφαλο. 

Ο ήχος –το τρίξιμο του μετάλλου– είναι παντού· έξω από 

μένα, στον αέρα, δίπλα μου, μέσα μου. 

Μπαμ-κρατς, μπαμ-κρατς. 

Πόνος. Ξαφνικά τον νιώθω. 

Είναι αβάσταχτος, με συγκλονίζει. Μόλις συνειδητοποιώ, 

μόλις νιώθω ότι πονάω, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. 

Π 
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Ο πόνος με ξυπνάει: μια αφόρητη, επίμονη οδύνη στο κεφάλι 

μου, ένας παλλόμενος πόνος στο μπράτσο μου. Κάτι μέσα 

μου σίγουρα έχει σπάσει. Προσπαθώ να κουνηθώ, αλλά πο-

νάω τόσο πολύ, που λιποθυμώ. Όταν συνέρχομαι, προσπαθώ 

ξανά, λαχανιάζω, ο αέρας κροταλίζει στα πνευμόνια μου. 

Μυρίζω το ίδιο μου το αίμα, το νιώθω να τρέχει στον αυχέ-

να μου. 

Βοηθήστε με, προσπαθώ να πω, αλλά το σκοτάδι καταπίνει 

την αδύναμη προσπάθειά μου. 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. 

Ακούω την προτροπή, μια φωνή. Και αμέσως με πλημμυρί-

ζει ένα κύμα ανακούφισης. Δεν είμαι μόνη μου. 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ. 

Δεν μπορώ. Τίποτα δεν λειτουργεί. 

ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ. 

Κι άλλες λέξεις, αυτή τη φορά κάποιος φωνάζει δυνατά. 

ΜΕΙΝΕ ΑΚΙΝΗΤΗ. 

Το σκοτάδι πάλλεται γύρω μου, μεταβάλλεται, και ο πόνος 

εκρήγνυται ξανά. 

Ένας θόρυβος –σαν δισκοπρίονο σε κέδρο, σαν παιδί που 

ωρύεται– ακούγεται ολόγυρά μου. Μέσα στο σκοτάδι μου, βλέ-

πω μικρά φώτα σαν πυγολαμπίδες και αυτή η εικόνα μου φέρ-

νει θλίψη. Και κόπωση. 

ΕΝΑ, ΔΥΟ, ΤΡΙΑ, ΣΗΚΩΣΤΕ ΤΗΝ. 

Νιώθω κάτι να με τραβάει, να με σηκώνουν κρύα χέρια που 

δεν μπορώ να δω. Ουρλιάζω από τον πόνο, αλλά ο ήχος σβήνει 

αμέσως ή ίσως είναι μόνο μέσα στο μυαλό μου. 

Πού είμαι; 

Πέφτω πάνω σε κάτι σκληρό και βγάζω μια φωνή. 

ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ. 
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Πεθαίνω. 

Ξαφνικά, το συνειδητοποιώ, η ιδέα μου κόβει την ανάσα. 

Πεθαίνω. 

 

 

� 

 

3 Σεπτεμβρίου 2010 

4:39 π.μ. 

 

Ο Τζόνι Ράιαν ξύπνησε και αμέσως σκέφτηκε: Κάτι δεν πάει 

καλά. Ανακάθισε και κοίταξε γύρω του. 

Δεν υπήρχε κάτι να δει, όλα ήταν στη θέση τους. 

Βρισκόταν στο σπίτι του, στο νησί Μπέινμπριτζ, και καθό-

ταν στο γραφείο του. Για άλλη μια φορά, τον είχε πάρει ο  

ύπνος ενώ δούλευε. Ήταν η κατάρα της εργασίας του μόνου γο-

νέα που δουλεύει από το σπίτι. Η μέρα δεν έφτανε για να τα 

προλάβει όλα και έτσι ξέκλεβε ώρες από τη νύχτα. 

Έτριψε τα κουρασμένα μάτια του. Δίπλα του, σε μια  

οθόνη υπολογιστή, μια παγωμένη εικόνα, γεμάτη πίξελ, έδει-

χνε ένα παιδί του δρόμου με εξαθλιωμένη όψη να κάθεται 

κάτω από μια μισοσβησμένη πινακίδα νέον και να καπνίζει 

ένα τσιγάρο που είχε καεί ως το φίλτρο. Ο Τζόνι πάτησε το 

play. 

Στην οθόνη, ο Κέβιν –Φριζ στην πιάτσα– άρχισε να μιλάει 

για τους γονείς του. 

Δεν νοιάζονται, είπε το παιδί ανασηκώνοντας τους ώμους. 

Πώς είσαι τόσο σίγουρος; ακούστηκε η φωνή του Τζόνι να 

ρωτάει. 

Η κάμερα έπιασε το βλέμμα του Φριζ –τον καθαρό πόνο 

και τη θυμωμένη περιφρόνηση– μόλις σήκωσε τα μάτια του. 

Αφού βρίσκομαι εδώ. 
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Ο Τζόνι είχε δει τα ίδια πλάνα τουλάχιστον εκατό φορές. 

Είχε μιλήσει με τον Φριζ αρκετές φορές και ακόμη δεν ήξε-

ρε από πού καταγόταν, πού ανήκε ή ποιος τον περίμενε ξύπνιος 

τη νύχτα να γυρίσει, κοιτώντας το σκοτάδι, ανησυχώντας. 

Ο Τζόνι ήξερε πώς ήταν να ανησυχεί ένας γονιός, πώς μπο-

ρούσε ένα παιδί να χαθεί μέσα στις σκιές και να εξαφανιστεί. 

Γι’ αυτό βρισκόταν εκεί, γι’ αυτό δούλευε νυχθημερόν: για να 

κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τα παιδιά του δρόμου. Ίσως αν έψα-

χνε αρκετά, αν έκανε αρκετές ερωτήσεις, να την έβρισκε. 

Το βλέμμα του στάθηκε στην οθόνη. Το βράδυ που έκανε το 

γύρισμα έβρεχε και δεν υπήρχαν πολλά παιδιά στον δρόμο. Και 

πάλι, όποτε εμφανιζόταν μια φιγούρα στο φόντο, μια σιλουέτα 

που θα μπορούσε να ανήκει σε κοπέλα, εκείνος έσφιγγε τα μά-

τια, φορούσε τα γυαλιά του για να δει καλύτερα και σκεφτόταν: 

Είναι η Μάρα; 

Αλλά κανένα από τα κορίτσια που είχε δει όσο έκανε το 

ντοκιμαντέρ δεν ήταν η κόρη του. Η Μάρα το είχε σκάσει από 

το σπίτι και είχε εξαφανιστεί. Ο Τζόνι δεν ήξερε καν αν βρισκό-

ταν ακόμη στο Σιάτλ. 

Έσβησε τα φώτα στο γραφείο του επάνω ορόφου και προχώ-

ρησε στον σκοτεινό, ήσυχο διάδρομο. Στα αριστερά του, δεκάδες 

οικογενειακές φωτογραφίες σε λευκές κορνίζες με μαύρο φόντο 

ήταν κρεμασμένες στον τοίχο. Μερικές φορές, ο Τζόνι σταματούσε 

και ακολουθούσε τη σειρά των φωτογραφιών –που έδειχναν τα 

μέλη της οικογένειάς του– και τις άφηνε να τον παρασύρουν σε 

μια πιο ευτυχισμένη εποχή. Κάποιες φορές επέτρεπε στον εαυτό 

του να σταθεί μπροστά στη φωτογραφία της γυναίκας του και να 

χαθεί μέσα στο χαμόγελό της, που άλλοτε φώτιζε τον κόσμο του. 

Εκείνο το βράδυ, ο Τζόνι συνέχισε τον δρόμο του. 

Σταμάτησε στην πόρτα των γιων του και την άνοιξε σιγανά. 

Ήταν κάτι που συνήθιζε πια: πήγαινε εμμονικά να δει αν τα  

εντεκάχρονα δίδυμα ήταν καλά. Από τη στιγμή που ένας άν-
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θρωπος μαθαίνει πόσο άσχημη τροπή μπορεί να πάρει η ζωή 

και μάλιστα πολύ γρήγορα, προσπαθεί να προστατεύσει όσους 

απομένουν. Τα αγόρια ήταν εκεί, κοιμούνταν. 

Του ξέφυγε ένας αναστεναγμός –δεν είχε συνειδητοποιήσει 

ότι κρατούσε την ανάσα του– και προχώρησε προς την κλειστή 

πόρτα της Μάρα. Εκεί, δεν έκοψε ταχύτητα. Του προκαλούσε 

τρομερό πόνο να βλέπει το δωμάτιό της, έναν χώρο παγωμένο 

στον χρόνο –το δωμάτιο ενός μικρού κοριτσιού–, έρημο, με όλα 

τα πράγματα ακριβώς όπως τα είχε αφήσει. 

Μπήκε στο υπνοδωμάτιό του και έκλεισε την πόρτα πίσω 

του. Ήταν γεμάτο ρούχα, εφημερίδες και βιβλία που ξεκινούσε 

και παρατούσε με την πρόθεση να τα ξαναπιάσει, όταν η ζωή 

θα αποκτούσε πιο αργούς ρυθμούς. 

Πήγε στο μπάνιο, έβγαλε το πουκάμισό του και το έριξε 

στα άπλυτα. Στον καθρέφτη του μπάνιου, είδε την αντανάκλασή 

του. Κάποιες φορές, όταν έβλεπε τον εαυτό του σκεφτόταν: Δεν 

είμαι κακός για πενήντα πέντε ετών. Και άλλες φορές –όπως 

τώρα– σκεφτόταν: Πώς έγινα έτσι; 

Έδειχνε… θλιμμένος. Φαινόταν στα μάτια του κυρίως. Τα 

μαλλιά του ήταν πιο μακριά απ’ όσο έπρεπε, μαύρα με διά-

σπαρτες λεπτές, γκρίζες τούφες. Όλο ξεχνούσε να πάει για κού-

ρεμα. Με έναν αναστεναγμό, άνοιξε το νερό και μπήκε στο 

ντους. Άφησε το καυτό νερό να τρέξει πάνω του, να ξεπλύνει 

τις σκέψεις του. Όταν βγήκε, ένιωθε καλύτερα, έτοιμος για την 

καινούργια μέρα. Δεν είχε νόημα να προσπαθήσει να κοιμηθεί. 

Ήταν πολύ αργά. Στέγνωσε τα μαλλιά του με μια πετσέτα και 

φόρεσε μια παλιά μπλούζα των Nirvana που είχε βρει στο πά-

τωμα της ντουλάπας του και ένα παλιό τζιν. Την ώρα που  

έβγαινε στον διάδρομο, χτύπησε το τηλέφωνο. 

Ήταν το σταθερό. 

Συνοφρυώθηκε. Εν έτει 2010, σπάνια τον καλούσαν σ’ αυ-

τόν τον αριθμό. 
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Και σίγουρα δεν του τηλεφωνούσαν στις 5:03 τα ξημερώ-

ματα. Μόνο άσχημα νέα έφταναν τέτοια ώρα. 

Η Μάρα. 

Ο Τζόνι όρμησε στο τηλέφωνο και το σήκωσε. «Παρακαλώ;» 

«Είναι εκεί η Κάθλιν Ράιαν;» 

Καταραμένο τηλεμάρκετινγκ. Δεν ενημέρωναν ποτέ τα αρ-

χεία τους; 

«Η Κάθλιν Ράιαν πέθανε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. 

Θα πρέπει να την αφαιρέσετε από τον τηλεφωνικό κατάλογό 

σας», είπε αυστηρά, περιμένοντας να ακούσει: Παίρνετε εσείς 

τις αποφάσεις στην οικία σας; Στη σιωπή που ακολούθησε το 

ερώτημά του, άρχισε να χάνει την υπομονή του. «Ποιος είναι;» 

είπε επιτακτικά. 

«Αστυνόμος Τζέρι Μαλόουν, αστυνομία του Σιάτλ». 

Ο Τζόνι συνοφρυώθηκε. «Και ζητάτε την Κέιτ;» 

«Έγινε ένα ατύχημα. Το θύμα έχει στο πορτοφόλι το όνο-

μα της Κάθλιν Ράιαν για επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης». 

Ο Τζόνι κάθισε στην άκρη του κρεβατιού. Μόνο ένας άν-

θρωπος σε όλο τον κόσμο θα είχε ακόμη την Κέιτ ως πρόσωπο 

για επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τι στον διάβο-

λο είχε κάνει αυτή τη φορά; Και ποιος έβαζε ακόμη τηλέφωνα 

επικοινωνίας στο πορτοφόλι του; «Είναι η Τάλι Χαρτ, σωστά; 

Για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών; Γιατί αν έχει–» 

«Αυτό δεν το γνωρίζω, κύριε. Η κυρία Χαρτ μεταφέρεται 

αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σέικρεντ Χαρτ». 

«Είναι άσχημα;» 

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω, κύριε. Θα πρέπει να μιλή-

σετε με κάποιον από το νοσοκομείο». 

Ο Τζόνι έκλεισε απότομα το τηλέφωνο στον αστυνομικό, 

βρήκε το τηλέφωνο του νοσοκομείου από το Google και τηλεφώ-

νησε. Πέρασαν τουλάχιστον δέκα λεπτά όπου τον συνέδεαν από 
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το ένα τμήμα στον άλλο ώσπου να βρει κάποιον να απαντήσει 

στις ερωτήσεις του. 

«Κύριε Ράιαν;» είπε η γυναίκα. «Αν κατάλαβα καλά, είστε 

συγγενής της κυρίας Χαρτ;» 

Ο Τζόνι έκανε έναν μορφασμό ακούγοντας την ερώτηση. 

Δεν θυμόταν καν πότε είχε μιλήσει τελευταία φορά με την Τάλι. 

Ψέματα. Ήξερε ακριβώς πότε της είχε μιλήσει. 

«Ναι», απάντησε. «Τι συνέβη;» 

«Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Ξέρω μόνο ότι τη φέρ-

νουν τώρα». 

Ο Τζόνι κοίταξε το ρολόι του. Αν βιαζόταν, θα προλάβαινε 

το φέρι μποτ των 5:20 και σε λιγότερο από μία ώρα θα ήταν 

στο νοσοκομείο. «Θα έρθω όσο πιο γρήγορα μπορώ». 

Δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε αποχαιρετήσει τη γυ-

ναίκα, μέχρι που άκουσε το τηλέφωνο να βουίζει στο αυτί του. 

Το έκλεισε και το πέταξε στο κρεβάτι. 

Βρήκε το πορτοφόλι του και σήκωσε ξανά το τηλέφωνο. 

Πήρε ένα πουλόβερ και σχημάτισε έναν αριθμό. Το τηλέφωνο 

χτύπησε αρκετές φορές, υπενθυμίζοντάς του ότι ήταν ξημερώ-

ματα. 

«Π-παρακαλώ». 

«Κορίν. Συγγνώμη που τηλεφωνώ τόσο νωρίς, αλλά συνέβη 

κάτι έκτακτο. Μπορείς να έρθεις να πάρεις τα παιδιά και να τα 

πας στο σχολείο;» 

«Τι έγινε;» 

«Πρέπει να πάω στο Σέικρεντ Χαρτ. Έγινε ένα ατύχημα. 

Δεν θέλω να αφήσω τα αγόρια μόνα τους, αλλά δεν προλαβαίνω 

να σου τα φέρω». 

«Μην ανησυχείς», του είπε. «Θα είμαι εκεί σε ένα τέταρτο». 

«Ευχαριστώ», της είπε. «Σου χρωστάω χάρη». Προχώρησε 

βιαστικά στον διάδρομο και άνοιξε με μια σπρωξιά την πόρτα 

του δωματίου των αγοριών. «Ντυθείτε, παιδιά. Τώρα». 



ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

23 

Ανακάθισαν αργά. «Ε;» είπε ο Γουίλς. 

«Φεύγω. Η Κορίν θα έρθει να σας πάρει σε ένα τέταρτο». 

«Μα–» 

«Δεν έχει μα. Θα πάτε στο σπίτι του Τόμι. Η Κορίν μπορεί 

να χρειαστεί να σας γυρίσει και από το ποδόσφαιρο, όταν θα 

πάτε για προπόνηση. Δεν ξέρω τι ώρα θα έρθω σπίτι». 

«Τι έγινε;» ρώτησε ο Λούκας. Ένας μορφασμός ανησυχίας 

σχηματίστηκε στο πρόσωπό του, γεμάτο γραμμές από τον ύπνο. 

Τα αγόρια ήξεραν από έκτακτα περιστατικά και η καθημερινή 

ρουτίνα τα καθησύχαζε. Ειδικά τον Λούκας. Ήταν σαν τη μητέ-

ρα του, φρόντιζε για όλους, αγχωνόταν. 

«Τίποτα», είπε ο Τζόνι αυστηρά. «Πρέπει να πάω στην πόλη». 

«Μας περνάει για μωρά», είπε ο Γουίλς πετώντας τα σκε-

πάσματα. «Πάμε, Σκαϊγουόκερ». 

Ο Τζόνι κοίταξε ανυπόμονα το ρολόι του. Ήταν 5:08.  

Έπρεπε να φύγει αμέσως για να προλάβει το πλοίο των 5:20. 

Ο Λούκας σηκώθηκε από το κρεβάτι και τον πλησίασε, τα 

πλούσια καστανά μαλλιά του έπεφταν στα μάτια του. «Έπαθε 

κάτι η Μάρα;» 

Φυσικά και ανησυχούσαν για εκείνη. Πόσες φορές δεν είχαν 

τρέξει να δουν τη μητέρα τους στο νοσοκομείο; Και ένας Θεός 

ήξερε πού ήταν μπλεγμένη αυτόν τον καιρό η Μάρα. Όλοι ανη-

συχούσαν για εκείνη. 

Ξεχνούσε πόσο ανήσυχοι ένιωθαν μερικές φορές, ακόμα και 

τότε, τέσσερα χρόνια μετά. Η τραγωδία είχε αφήσει σημάδια σε 

όλους τους. Ο Τζόνι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για τα αγόρια, 

αλλά τίποτα δεν μπορούσε να αντισταθμίσει την απώλεια της μη-

τέρας τους. «Η Μάρα είναι μια χαρά. Κάτι συνέβη στην Τάλι». 

«Τι έπαθε η Τάλι;» ρώτησε ο Λούκας, δείχνοντας τρομαγ-

μένος. 

Την αγαπούσαν πάρα πολύ. Πόσες φορές τον είχαν ικε-

τεύσει την περασμένη χρονιά να τη συναντήσουν; Πόσες φορές 
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είχε σκαρφιστεί κάποια δικαιολογία ο Τζόνι; Τον κατέκλυσαν 

τύψεις. 

«Δεν ξέρω ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα σας ενη-

μερώσω μόλις μάθω κάτι», υποσχέθηκε ο Τζόνι. «Να είστε  

έτοιμοι για το σχολείο όταν έρθει εδώ η Κορίν, εντάξει;» 

«Δεν είμαστε μωρά, μπαμπά», είπε ο Γουίλς. 

«Θα μας τηλεφωνήσεις μετά το ποδόσφαιρο;» ρώτησε  

ο Λούκας. 

«Ναι». 

Τους φίλησε για να τους αποχαιρετήσει και πήρε τα κλειδιά 

του αυτοκινήτου του από το τραπέζι της εισόδου. Γύρισε και 

τους κοίταξε για μια τελευταία φορά – δύο ολόιδια αγόρια που 

ήθελαν κούρεμα, και στέκονταν με τα μποξεράκια και τα τερά-

στια μπλουζάκια τους, συνοφρυωμένα και γεμάτα αγωνία. Και 

μετά πήγε στο αυτοκίνητό του. Οι γιοι του ήταν έντεκα ετών, 

μπορούσαν να μείνουν μόνοι τους για δέκα λεπτά. 

Μπήκε στο αυτοκίνητό του κι έβαλε μπρος τη μηχανή για 

να πάει στο φέρι μποτ. Επιβιβάστηκε και έμεινε μέσα στο αυ-

τοκίνητο για το τριανταπεντάλεπτο ταξίδι, χτυπώντας ανυπόμο-

να το δάχτυλό του στο δερμάτινο τιμόνι. 

Ακριβώς στις 6:10, έφτασε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου 

και πάρκαρε στο δυνατό τεχνητό φως μιας λάμπας του δρόμου. 

Ο ήλιος θα ανέτελλε μισή ώρα αργότερα και η πόλη ήταν ακόμη 

σκοτεινή. 

Μπήκε στο οικείο νοσοκομείο και κατευθύνθηκε προς την 

υποδοχή. 

«Ταλούλα Χαρτ», είπε σκυθρωπά. «Είμαι συγγενής της». 

«Κύριε, δεν–» 

«Θέλω να με ενημερώσετε για την κατάσταση της Τάλι τώρα 

αμέσως». Το είπε τόσο άγρια, που η γυναίκα αναπήδησε στη θέ-

ση της, σαν να είχε διαπεράσει το σώμα της ηλεκτρικό ρεύμα. 

«Α», του είπε. «Επιστρέφω αμέσως». 
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Ο Τζόνι απομακρύνθηκε από το γκισέ της υποδοχής και άρ-

χισε να πηγαινοέρχεται. Πόσο μισούσε εκείνο το μέρος και τις 

υπερβολικά οικείες μυρωδιές του. 

Κάθισε σε μια άβολη πλαστική καρέκλα, χτυπώντας νευ-

ρικά το πόδι του στον λινοτάπητα. Τα λεπτά περνούσαν αρ-

γά· και το καθένα τον έκανε να χάνει λίγο περισσότερο τον 

έλεγχο. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, είχε μάθει να συνεχίζει  

τη ζωή του χωρίς τη γυναίκα του, τον έρωτα της ζωής του, αλλά 

δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να σταματήσει να αναπολεί. Πολύ 

απλά, οι αναμνήσεις ήταν υπερβολικά οδυνηρές. 

Αλλά πώς να μη θυμόταν το παρελθόν ειδικά σε τούτο το 

μέρος; Είχαν έρθει σε αυτό το νοσοκομείο για χειρουργεία, χη-

μειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες· είχαν περάσει πολλές  

ώρες μαζί εκεί, εκείνος και η Κέιτ, υποσχόμενοι ο ένας στον άλ-

λο ότι ο καρκίνος δεν ήταν τίποτα μπροστά στην αγάπη τους. 

Έλεγαν ψέματα. 

Όταν τελικά αντιμετώπισαν την αλήθεια, βρίσκονταν εκεί, 

σε ένα δωμάτιο. Ήταν το 2006. Ο Τζόνι ήταν ξαπλωμένος δίπλα 

της, την είχε στην αγκαλιά του και προσπαθούσε να μην παρα-

τηρεί πόσο πολύ είχε αδυνατίσει τη χρονιά που έδινε τη μάχη 

της ζωής της. Δίπλα στο κρεβάτι, το iPod της Κέιτ έπαιζε Κέλι 

Κλάρκσον. Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν μια ολόκληρη ζωή… 

για μια στιγμή σαν αυτή. 

Ο Τζόνι θυμόταν την έκφραση της Κέιτ. Ο πόνος ήταν υγρό 

πυρ στο σώμα της· πονούσε παντού. Στα κόκαλα, στους μυς, 

στο δέρμα της. Έπαιρνε όσο περισσότερη μορφίνη τολμούσε να 

πάρει, αλλά ήθελε να βρίσκεται σε εγρήγορση για να μη φοβη-

θούν τα παιδιά της. Θέλω να πάμε στο σπίτι, είχε πει. 

Όταν ο Τζόνι την είχε κοιτάξει, το μόνο που κατάφερε να 

σκεφτεί ήταν: Πεθαίνει. Η αλήθεια τον χτύπησε καταπρόσωπο, 

του έφερε δάκρυα στα μάτια. 
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«Τα μωρά μου», του είχε πει σιγανά και μετά έβαλε τα γέ-

λια. «Εντάξει, δεν είναι μωρά πια. Αλλάζουν δόντια. Να αφή-

νεις ένα δολάριο, παρεμπιπτόντως. Για τη νεράιδα των δοντιών. 

Και πάντα να βγάζεις φωτογραφία. Και στη Μάρα να πεις ότι 

την καταλαβαίνω. Κι εγώ φερόμουν με κακία στη μάνα μου  

όταν ήμουν δεκάξι». 

«Δεν είμαι έτοιμος γι’ αυτή τη συζήτηση», είχε πει ο Τζόνι, 

νιώθοντας απέχθεια για την ίδια του την αδυναμία. Είχε διακρί-

νει την απογοήτευση στο βλέμμα της. 

«Χρειάζομαι την Τάλι», του είχε πει τότε.  

Ο Τζόνι αιφνιδιάστηκε. Η γυναίκα του και η Τάλι Χαρτ ήταν 

κολλητές στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους – μέχρι που ένας 

καβγάς τις απομάκρυνε. Δεν είχαν μιλήσει τα προηγούμενα δύο 

χρόνια και σε αυτό το διάστημα, η Κέιτ πολεμούσε τον καρκίνο.  

Ο Τζόνι δεν μπορούσε να συγχωρήσει την Τάλι, ούτε για τον ίδιο 

τον καβγά (για τον οποίο, φυσικά, έφταιγε η Τάλι) ούτε για την 

απουσία της τότε που η Κέιτ τη χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. 

«Όχι. Έπειτα από αυτό που σου έκανε;» της είχε πει γεμά-

τος πικρία. 

Η Κέιτ κύλησε απαλά προς το μέρος του· ο Τζόνι έβλεπε 

πόσο πολύ πονούσε. «Χρειάζομαι την Τάλι», είπε ξανά, πιο μα-

λακά αυτή τη φορά. «Είναι η καλύτερή μου φίλη από τη δευτέ-

ρα γυμνασίου». 

«Το ξέρω, αλλά–» 

«Πρέπει να τη συγχωρήσεις, Τζόνι. Αν μπορώ εγώ, μπορείς 

και εσύ». 

«Δεν είναι τόσο απλό. Σε πλήγωσε». 

«Και εγώ την πλήγωσα. Οι κολλητές τσακώνονται. Δεν βλέ-

πουν τι είναι σημαντικό». Η Κέιτ αναστέναξε. «Πίστεψέ με, τώ-

ρα ξέρω τι είναι σημαντικό και την έχω ανάγκη». 

«Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα έρθει αν της τηλεφωνήσεις; 

Έχει περάσει πολύς καιρός». 
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Η Κέιτ είχε χαμογελάσει, παρά τον πόνο της. «Θα έρθει». 

Άγγιξε το πρόσωπό του, τον ανάγκασε να την αντικρίσει. «Πρέ-

πει να τη φροντίσεις… μετά». 

«Μην το λες αυτό», της είχε ψιθυρίσει. 

«Δεν είναι τόσο δυνατή όσο παριστάνει ότι είναι. Το ξέρεις 

αυτό. Υποσχέσου μου ότι θα τη φροντίσεις». 

Ο Τζόνι έκλεισε τα μάτια του. Είχε κάνει τεράστια προ-

σπάθεια τα τελευταία χρόνια για να ξεπεράσει τον πόνο του 

θανάτου και να δημιουργήσει μια νέα ζωή για την οικογένειά 

του. Δεν ήθελε να θυμάται εκείνη την απαίσια χρονιά· αλλά πώς 

να μην τη θυμάται – ειδικά εκείνη τη στιγμή; 

Τάλι-και-Κέιτ. Ήταν κολλητές φίλες για σχεδόν τριάντα 

χρόνια και, αν δεν ήταν η Τάλι, ο Τζόνι δεν θα είχε γνωρίσει τον 

έρωτα της ζωής του. 

Από την ώρα που η Τάλι πάτησε το πόδι της στο σαραβα-

λιασμένο γραφείο του, ο Τζόνι είχε υπνωτιστεί από εκείνη. Ήταν 

είκοσι χρονών, γεμάτη πάθος και φλόγα. Τον είχε πείσει να την 

προσλάβει στον μικρό τηλεοπτικό σταθμό τον οποίο διεύθυνε 

τότε ο Τζόνι. Νόμιζε ότι την είχε ερωτευτεί· ήταν κάτι διαφορε-

τικό όμως. Είχε πέσει θύμα της γοητείας της. Ήταν ο πιο ζω-

ντανός και λαμπερός άνθρωπος που είχε γνωρίσει ποτέ του. 

Όταν στεκόταν δίπλα της, ένιωθε σαν ηλιοτρόπιο που είχε ζήσει 

για μήνες στη σκιά. Ο Τζόνι το είχε καταλάβει από την πρώτη 

στιγμή ότι η Τάλι θα γινόταν διάσημη. 

Όταν του σύστησε την καλύτερή της φίλη, την Κέιτ Μαλάρ-

κι, που έδειχνε πιο χλωμή και σιωπηλή, σαν απομεινάρι που  

επέπλεε στην κορυφή του κύματος της Τάλι, ούτε που της έδω-

σε σημασία. Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν η Κέιτι τόλμησε να 

τον φιλήσει, ο Τζόνι είδε το μέλλον του στα μάτια μιας γυναί-

κας. Θυμόταν την πρώτη φορά που είχαν κάνει έρωτα. Ήταν  

νέοι –εκείνος τριάντα, εκείνη είκοσι πέντε– αλλά μόνο εκείνη 

ήταν αθώα. Πάντα έτσι είναι; τον είχε ρωτήσει σιγανά. 
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Η αγάπη είχε έρθει έτσι απλά, πολύ πριν νιώσει έτοιμος. 

Όχι, της είχε πει, ανίκανος να της πει ψέματα ακόμα και τότε. 

Δεν είναι πάντα έτσι. 

Μετά τον γάμο τους με την Κέιτ, παρακολουθούσαν την  

εντυπωσιακή πορεία της Τάλι στη δημοσιογραφία από μακριά, 

αλλά όσο και να διέφερε η ζωή της Κέιτ από της Τάλι, οι δύο 

γυναίκες είχαν παραμείνει πιο αγαπημένες και από αδελφές. 

Μιλούσαν σχεδόν κάθε μέρα στο τηλέφωνο και η Τάλι πήγαινε 

στο σπίτι τους στις περισσότερες γιορτές. Όταν παράτησε τα 

μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τη Νέα Υόρκη και επέστρεψε στο 

Σιάτλ για να δημιουργήσει το δικό της καθημερινό τοκ σόου,  

η Τάλι είχε ικετεύσει τον Τζόνι να γίνει παραγωγός. Πέρασαν 

πολύ ωραία χρόνια. Χρόνια με επιτυχίες. Μέχρι που ο καρκίνος 

και ο θάνατος της Κέιτ κατέστρεψαν τα πάντα. 

Του ήταν αδύνατο να μην τα θυμηθεί όλα αυτά εκείνη τη 

στιγμή. Έκλεισε τα μάτια και έγειρε πίσω. Ήξερε πότε είχαν 

αρχίσει να παίρνουν όλα τον κατήφορο. 

Στην κηδεία της Κέιτ, σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν. Τον  

Οκτώβριο του 2006. Κάθονταν στην πρώτη σειρά στην εκκλησία 

της Αγίας Καικιλίας, ο ένας δίπλα στον άλλο… 

 

� 

 

…άκαμπτοι, με μάτια γεμάτα θλίψη και με την επώδυνη  

επίγνωση του λόγου για τον οποίο βρίσκονταν εκεί. Είχαν πάει 

πολλές φορές σ’ εκείνη την εκκλησία τα τελευταία χρόνια, για 

τη βραδινή λειτουργία των Χριστουγέννων, αλλά και του Πάσχα. 

Όλα ήταν διαφορετικά πια. Αντί για χρυσές, λαμπερές διακο-

σμήσεις, υπήρχαν λευκοί κρίνοι παντού. Ο αέρας στην εκκλησία 

ήταν αηδιαστικά γλυκερός. 

Ο Τζόνι στεκόταν με ολόισια πλάτη, με τους ώμους πίσω. 

Έπρεπε να φανεί δυνατός για χάρη των παιδιών του, των παι- 
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διών τους, των παιδιών της. Της είχε δώσει εκείνη την υπόσχεση 

την ώρα που ξεψυχούσε, αλλά δυσκολευόταν ήδη να την κρατήσει. 

Μέσα του ένιωθε στεγνός σαν άμμος. Η δεκαεξάχρονη Μάρα κα-

θόταν εξίσου άκαμπτη δίπλα του, με τα χέρια της ενωμένα στην 

ποδιά της. Δεν είχε γυρίσει να τον κοιτάξει για ώρες, ίσως και για 

μέρες. Ο Τζόνι ήξερε ότι έπρεπε να γεφυρώσει το χάσμα, να την 

αναγκάσει να επικοινωνήσει, αλλά όταν την κοιτούσε, έχανε το 

θάρρος του. Το πένθος και των δυο τους μαζί έμοιαζε με βαθιά, 

σκοτεινή θάλασσα. Και έτσι ο Τζόνι καθόταν με τα μάτια του να 

καίνε και σκεφτόταν: Μην κλάψεις. Να φανείς δυνατός. 

Έκανε το λάθος να ρίξει μια ματιά στα αριστερά του, στο 

μεγάλο καβαλέτο με τη φωτογραφία της Κέιτ. Ήταν νεαρή μη-

τέρα τότε, στεκόταν στην παραλία μπροστά στο σπίτι τους στο 

νησί Μπέινμπριτζ, ο αέρας έπαιρνε τα μαλλιά της, το χαμόγελό 

της ήταν φωτεινό σαν φάρος μέσα στη νύχτα και είχε ανοίξει 

την αγκαλιά της διάπλατα για να καλωσορίσει τα τρία παιδιά 

που έτρεχαν προς το μέρος της. Του είχε ζητήσει η ίδια να βρει 

εκείνη τη φωτογραφία, ένα βράδυ που ήταν ξαπλωμένοι αγκα-

λιά. Όταν ο Τζόνι άκουσε τι του ζητούσε, κατάλαβε αμέσως τι 

σήμαινε αυτό. Όχι ακόμη, είχε μουρμουρίσει στο αυτί της, χαϊ-

δεύοντας το γυμνό κεφάλι της. 

Δεν του το είχε ξαναζητήσει. 

Και βέβαια δεν το είχε κάνει. Ακόμα και στο τέλος, ήταν  

η πιο δυνατή, εκείνη που τους προστάτευε όλους με την αισιο-

δοξία της. 

Πόσες λέξεις είχε συσσωρεύσει στην καρδιά της για να μη 

στενοχωρήσει τον Τζόνι εκδηλώνοντας τον φόβο της; Πόσο μόνη 

ένιωθε; 

Θεέ μου. Είχε πεθάνει μόλις δύο μέρες πριν. 

Δύο μέρες και εκείνος ήθελε ήδη μια δεύτερη ευκαιρία.  

Ήθελε να την αγκαλιάσει ξανά και να της πει: Πες μου, μωρό 

μου, τι φοβάσαι; 




