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ΠΡΙΝ 

 

 

 

 

 

κ των υστέρων, εκείνο που θυμόταν ήταν η πόρτα. Ήταν 

ανοιχτή, επαναλάμβανε στην αστυνομία. Έπρεπε να κατα-

λάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Θυμόταν κάθε βήμα της διαδρομής που είχε κάνει επι-

στρέφοντας από τη Μεγάλη Αίθουσα: τα χαλίκια να τρίζουν 

κάτω από τα πόδια της καθώς διέσχιζε το Παλαιό Αίθριο, το 

πέρασμά της ύστερα κάτω από την Αψίδα Τσέργουελ, πριν 

κόψει παράνομα δρόμο μέσα από τον σκοτεινό Κήπο των  

Εταίρων, με τα βήματά της ανάλαφρα στο νοτισμένο, απαγο-

ρευμένο γρασίδι. Στην Οξφόρδη οι ταμπέλες ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ 

ΓΚΑΖΟΝ ήταν περιττές· εδώ και διακόσια χρόνια, οι καθηγητές 

και οι εταίροι1 ήταν οι μόνοι που είχαν δικαίωμα να περπατάνε 

σ’ αυτό το γρασίδι και δεν υπήρχε λόγος να το υπενθυμίζουν 

στους προπτυχιακούς φοιτητές. 

                                                             
1  Σ.τ.Μ.: Εταίρος (fellow): όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στο Πανεπιστή-

μιο της Οξφόρδης και αναφέρεται στο ανώτερο προσωπικό των κολεγίων, 

διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό. 

Ε
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Έπειτα πέρασε μπροστά από την κατοικία του Προέδρου 

και ακολούθησε το μονοπάτι περιμετρικά του Νέου Αιθρίου 

(ηλικίας σχεδόν τετρακοσίων ετών, παρ’ όλα αυτά εκατό χρό-

νια νεότερου από το Παλαιό Αίθριο). 

Κατόπιν ανέβηκε τη Σκάλα 7, τέσσερις ορόφους με φθαρ-

μένα πέτρινα σκαλιά ως την κορυφή, όπου έμενε μαζί με την 

Έιπριλ, στην αριστερή πλευρά του τελευταίου πλατύσκαλου, 

απέναντι από το δωμάτιο του δρα Μάγιερς. 

Η πόρτα του δρα Μάγιερς ήταν κλειστή, όπως πάντα.  

Όμως η άλλη πόρτα, η δική της, ήταν ανοιχτή. Ήταν το τελευ-

ταίο πράγμα που θυμόταν. Έπρεπε να καταλάβει ότι κάτι δεν 

πήγαινε καλά. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν υποψιάστηκε το παραμικρό. 

Έμαθε τι έγινε στη συνέχεια μόνο από όσα της είπαν. Για 

τα ουρλιαχτά της. Για τον Χιου που την ακολούθησε ανεβαίνο-

ντας δύο δύο τα σκαλιά. Για το άψυχο σώμα της Έιπριλ που 

ήταν πεσμένο στο χαλάκι μπροστά στο αναμμένο τζάκι, σχε-

δόν θεατρικά, και που το είδε στις φωτογραφίες που της έδει-

ξαν αργότερα. 

Όμως η ίδια δεν θυμόταν τίποτα απ’ αυτά. Ήταν λες και το 

μυαλό της είχε μπλοκάρει, είχε σταματήσει να λειτουργεί,  

όπως συμβαίνει με τη μνήμη ενός υπολογιστή: κατεστραμμένο 

αρχείο· και παρά τις άπειρες ερωτήσεις που της έκαναν υπο-

μονετικά στην αστυνομία, δεν κατάφερε ποτέ να ανακαλέσει 

τη στιγμή της αναγνώρισης. 

Μόνο κάποιες φορές, μέσα στη νύχτα, ξυπνάει έχοντας στο 

μυαλό της μια εικόνα· μια εικόνα διαφορετική από τις κοκκώ-

δεις Polaroid του φωτογράφου της αστυνομίας, με τους προ-

σεκτικά τοποθετημένους δείκτες ευρημάτων και τον τραχύ 

φωτισμό των προβολέων. Σε αυτή την εικόνα τα φώτα είναι 

απαλά και τα μάγουλα της Έιπριλ παραμένουν κοκκινισμένα 
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από τα τελευταία ίχνη ζωής. Η ίδια διασχίζει τρέχοντας το δω-

μάτιο, μπερδεύεται στο χαλί, γονατίζει δίπλα στο σώμα της 

Έιπριλ, κι αμέσως μετά ακούει τα ίδια της τα ουρλιαχτά. 

Δεν είναι ποτέ σίγουρη αν η εικόνα αυτή είναι ανάμνηση ή 

εφιάλτης – ή ίσως ένα κράμα των δύο. 

Πάντως, ό,τι απ’ αυτά κι αν ισχύει, η Έιπριλ είναι νεκρή. 
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ΜΕΤΑ 

 

 

 

 

 

εκαεφτά λίρες κι ενενήντα οχτώ πένες», λέει η Χάνα 

στη γυναίκα που στέκεται μπροστά της, η οποία γνέφει 

μάλλον αφηρημένα, σπρώχνοντας την πιστωτική της κάρτα 

στον πάγκο του ταμείου.  

«Ανέπαφα;» 

Η γυναίκα δεν απαντάει αμέσως· προσπαθεί να συγκρα-

τήσει την τετράχρονη κόρη της που πειράζει τις γομολάστιχες 

στην προθήκη με τη γραφική ύλη, όταν όμως η Χάνα επανα-

λαμβάνει την ερώτηση, λέει «α, ναι». 

Η Χάνα πλησιάζει την κάρτα στο μηχάνημα μέχρι ν’ ακου-

στεί το μπιπ κι έπειτα δίνει τα βιβλία πάνω από το ταμείο, μαζί 

με την απόδειξη. Το Γκρούφαλο2, Το καινούριο μωρό3 και Ένα 

σπιτάκι στην κοιλίτσα της μαμάς μου4. Αναμένεται κάποιο  

αδερφάκι; Κοιτάζει το κοριτσάκι που παίζει με τις γομολάστι-

                                                             
2  Σ.τ.Μ.: Τζούλια Ντόναλντσον, Το Γκρούφαλο. Μετάφρ. Φίλιππος Μανδηλα-

ράς. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000. 
3  Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για το βιβλίο του Mercer Mayer, The new baby.  
4  Σ.τ.Μ.: Τζιλ Αντρέ, Ένα σπιτάκι στην κοιλίτσα της μαμάς μου. Ψυχογιός,  

Αθήνα 2001. 

«Δ 
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χες και του χαμογελάει συνωμοτικά. Το κοριτσάκι παγώνει 

στη θέση του κι αμέσως μετά, ξαφνικά, χαμογελάει κι εκείνο. Η 

Χάνα θέλει να το ρωτήσει πώς το λένε, αντιλαμβάνεται όμως 

πως ίσως αυτό υπερβαίνει τα όρια. 

Αντί γι’ αυτό, στρέφεται ξανά στην πελάτισσα. 

«Θέλετε σακούλα; Υπάρχουν κι αυτές οι πανέμορφες πάνι-

νες τσάντες, με δύο λίρες». Δείχνει πίσω από το ταμείο τη 

στοίβα με τις πάνινες τσάντες που φέρουν τυπωμένο με στέν-

σιλ το χαριτωμένο λογότυπο του καταστήματος «Απίθανες  

Ιστορίες»: ετοιμόρροπες στοίβες βιβλίων, που σχηματίζουν τα 

γράμματα της επωνυμίας του μαγαζιού. 

«Όχι, ευχαριστώ», λέει κοφτά η γυναίκα. Χώνει τα βιβλία 

στην τσάντα που έχει κρεμασμένη στον ώμο και αρπάζει την 

κόρη της απ’ το χέρι για να βγουν από το μαγαζί. Μια γομολά-

στιχα σε σχήμα πιγκουίνου πέφτει στο πάτωμα καθώς φεύ-

γουν. «Σταμάτα πια», την ακούει η Χάνα να λέει στο κορίτσι 

καθώς βγαίνουν από τη βικτοριανή δίφυλλη πόρτα, με το κα-

μπανάκι να ηχεί. «Δεν σ’ αντέχω άλλο σήμερα!» 

Η Χάνα τις παρατηρεί να χάνονται στον δρόμο –το κορι-

τσάκι κλαίει γοερά πια καθώς το τραβάει η μητέρα του– και 

αγγίζει την κοιλιά της. Το σχήμα είναι από μόνο του καθησυ-

χαστικό – σκληρό, στρογγυλό και αλλόκοτα ξένο, λες κι έχει 

καταπιεί μπάλα ποδοσφαίρου. 

Τα βιβλία στο τμήμα «Για νέους γονείς», χρησιμοποιούν 

μεταφορές με φαγώσιμα. Ένα φιστίκι. Ένα δαμάσκηνο. Ένα 

λεμόνι. «Είναι σαν το Μια κάμπια πολύ πεινασμένη5 αλλά για 

γονείς», είχε πει σαστισμένος ο Γουίλ για ένα τέτοιο βιβλίο  

                                                             
5  Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. (Eric Carle, 

Μια κάμπια πολύ πεινασμένη. Μετάφρ. Δήμητρα Σίμου. Καλειδοσκόπιο,  

Αθήνα 2006.) 
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όταν διάβασε το κεφάλαιο για το πρώτο τρίμηνο. Αν δεν την 

απατά η μνήμη της, το σύμβολο αυτής της εβδομάδας είναι το 

μάνγκο. Ή το ρόδι. Ο Γουίλ τής είχε προσφέρει ένα αβοκάντο 

όταν είχε φτάσει στη δέκατη έκτη εβδομάδα – ένα χαριτωμένο 

δωράκι για να τιμήσει το ορόσημο, που της το πήγε στο κρε-

βάτι κομμένο στα δύο μαζί μ’ ένα κουταλάκι. Η Χάνα απλά το 

κοίταξε, ένιωσε το έντερό της να ταράζεται από την πρωινή 

ναυτία που υποτίθεται ότι έπρεπε να ’χε σταματήσει πια,  

έσπρωξε το πιάτο στην άκρη κι έτρεξε στο μπάνιο. 

«Με συγχωρείς», είπε στον Γουίλ όταν επέστρεψε. «Είσαι 

πολύ γλυκός που το σκέφτηκες, απλώς–» 

Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Και μόνο η σκέψη τής γύ-

ρισε ξανά το στομάχι. Δεν ήταν απλώς η λεία λιπαρή υφή στη 

γλώσσα της, αλλά και κάτι άλλο – κάτι ενστικτώδες. Η ιδέα ότι  

έτρωγε το μωρό της. 

«Καφέ;» Η φωνή της Ρόμπιν διακόπτει τις σκέψεις της και 

η Χάνα γυρίζει προς τη συνάδελφό της, στην άλλη άκρη του 

πάγκου. 

«Ορίστε;» 

«Καφέ, λέω, θέλεις; Ή εξακολουθείς να μην πίνεις;» 

«Όχι, όχι, ξανάρχισα, απλώς προσπαθώ να μην το παρακά-

νω. Ίσως έναν ντεκαφεϊνέ, αν δεν σου είναι κόπος». 

Η Ρόμπιν κατανεύει κι εξαφανίζεται στο βάθος του μαγα-

ζιού, στην περίφημη αποθήκη που την αποκαλούν «αίθουσα 

προσωπικού», ενώ τη ίδια στιγμή το κινητό της Χάνα δονείται 

στην κωλότσεπη του τζιν της. 

Στη δουλειά το έχει στο αθόρυβο. Η Κάθι, η ιδιοκτήτρια 

των Απίθανων Ιστοριών, είναι άνετη με κάτι τέτοια και δεν 

απαγορεύει το τσεκάρισμα του κινητού, ωστόσο η Χάνα το 

βρίσκει ενοχλητικό να χτυπάει ξαφνικά ενώ διαβάζει ή όταν 

εξυπηρετεί πελάτες. 
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Πάντως, αυτή τη στιγμή το μαγαζί είναι άδειο, οπότε το 

βγάζει για να δει ποιος παίρνει. 

Η μητέρα της. 

Η Χάνα συνοφρυώνεται. Περίεργο. Η Τζιλ δεν παίρνει όπο-

τε να ’ναι – συνήθως μιλάνε μία φορά την εβδομάδα, το πρωί 

της Κυριακής, μετά την επιστροφή της μητέρας της από το 

μπάνιο στη λίμνη. Σπάνια παίρνει μέσα στην εβδομάδα και πο-

τέ σε εργάσιμες ώρες. 

Η Χάνα απαντάει. 

«Χάνα», λέει κατευθείαν η μαμά της, χωρίς εισαγωγές. 

«Μπορείς να μιλήσεις;» 

«Είμαι στη δουλειά, οπότε θα κλείσω αν μπει πελάτης.  

Έγινε κάτι;» 

«Ναι. Όχι, εννοώ…» 

Η μητέρα της σταματάει. Η Χάνα νιώθει να την πλημμυρί-

ζει ένα κύμα ανησυχίας. Η πάντα αποφασισμένη και δυναμική 

μητέρα της δεν χάνει ποτέ τα λόγια της – τι μπορεί να συνέβη; 

«Είσαι καλά; Δεν… δεν είσαι άρρωστη;» 

«Όχι!» Ακούει το κοφτό σαν γάβγισμα γέλιο ανακούφι-

σης που συνοδεύει τη λέξη, όμως η παράξενη ένταση παραμέ-

νει. «Όχι, καμία σχέση. Απλώς… Να υποθέσω ότι δεν έμαθες 

τα νέα;» 

«Ποια νέα; Είμαι απ’ το πρωί στη δουλειά». 

«Την είδηση για… τον Τζον Νέβιλ». 

Η Χάνα νιώθει ένα σφίξιμο στο στομάχι. 

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ναυτίες είναι όλο και πιο  

ήπιες. Τώρα, ξαφνικά, της έρχεται αναγούλα. Σφίγγει τα χείλη, 

αρχίζει να παίρνει βαθιές ανάσες απ’ τη μύτη και αρπάζεται με 

το ελεύθερο χέρι από τον πάγκο για να στηριχτεί. 

«Λυπάμαι», λέει η μητέρα της σπάζοντας τη σιωπή. «Δεν 

ήθελα να σ’ αιφνιδιάσω στη δουλειά, αλλά μόλις εμφανίστη-
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κε στις ειδοποιήσεις του Google κι ανησύχησα μήπως σε πά-

ρει κάποιος απ’ το Πέλαμ ή το δεις ξαφνικά στη Mail όταν 

γυρίσεις σπίτι. Σκέφτηκα…» Η Χάνα την ακούει να ξεροκα-

ταπίνει. «Σκέφτηκα ότι ήταν προτιμότερο να το μάθεις από 

μένα». 

«Τι;» Η Χάνα σφίγγει τα σαγόνια λες και μ’ αυτόν τον τρό-

πο μπορεί να σταματήσει την αναγούλα, καταπίνοντας τα σά-

λια που μαζεύτηκαν ξαφνικά στο στόμα της. «Τι να μάθω;» 

«Πέθανε». 

«Α». Το πιο παράξενο συναίσθημα. Ένα κύμα ανακούφισης 

κι αμέσως μετά μια αίσθηση κενού. «Πώς;» 

«Καρδιακή προσβολή, στη φυλακή». Η Τζιλ μιλάει ήρεμα, 

σαν να προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός. 

«Α», επαναλαμβάνει η Χάνα. Ψάχνει στα τυφλά να πιάσει 

το σκαμπό στο οποίο κάθονται τις ώρες που το μαγαζί δεν έχει 

κίνηση για να κολλήσουν τιμές στα βιβλία. Ακουμπάει το χέρι 

στην κοιλιά της, σαν να θέλει να προστατευτεί από ένα χτύπη-

μα που όμως το έχει ήδη δεχτεί. Οι λέξεις δεν λένε να βγουν. 

Καταφέρνει μονάχα να επαναλάβει ένα «α». 

«Καλά είσαι;» 

«Ναι, φυσικά». Η φωνή της ακούγεται ξεψυχισμένη  

στ’ αυτιά της, σαν να έρχεται από πολύ μακριά. «Ναι, γιατί να 

μην είμαι;» 

«Να…» Καταλαβαίνει ότι η μητέρα της επιλέγει προσεκτι-

κά τι θα πει. «Είναι κάτι σημαντικό. Ένα ορόσημο». 

Ορόσημο. Ίσως φταίει αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί τώ-

ρα η μητέρα της, λίγη ώρα αφότου η ίδια σκεφτόταν τη συ-

ζήτησή της με τον Γουίλ, όμως η Χάνα ξαφνικά δεν αντέχει 

άλλο. Προσπαθεί να καταπνίξει την επιθυμία της να κλάψει, 

να το βάλει στα πόδια, να φύγει απ’ το μαγαζί στη μέση της 

βάρδιας. 
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«Με συγχωρείς», μουρμουρίζει στο τηλέφωνο. «Συγνώμη, 

μαμά, αλλά…» 

Δεν μπορεί να σκεφτεί τι να πει. 

«Έχω πελάτη», λέει τελικά. 

Κλείνει το τηλέφωνο. Η σιωπή στο άδειο μαγαζί σφίγγει 

γύρω της σαν θηλιά. 
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ΠΡΙΝ 

 

 

 

 

 

ι θέσεις στάθμευσης στην Πέλαμ Στριτ ήταν γεμάτες, 

οπότε η μητέρα της σταμάτησε για λίγο στη διπλή κί-

τρινη γραμμή στην άκρη του κεντρικού δρόμου, μέχρι η Χάνα 

να βγει με τη μεγαλύτερη από τις βαλίτσες της, και της είπε ότι 

θα ερχόταν να τη βρει μόλις πάρκαρε. 

Καθώς η Χάνα στεκόταν εκεί και παρατηρούσε το ταλαι-

πωρημένο Mini να απομακρύνεται, ένιωσε κάτι πολύ παράξε-

νο – λες και, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, είχε αφαιρέσει 

σαν δεύτερο δέρμα την παλιά της ταυτότητα, επιτρέποντας σε 

μια πιο καθαρή, νέα και λιγότερο φθαρμένη εκδοχή του εαυ-

τού της ν’ αντικρίσει τον κόσμο, μια εκδοχή γεμάτη φρεσκάδα. 

Όταν γύρισε και κοίταξε το έμβλημα πάνω από τη λαξευμένη 

πέτρινη αψίδα, ένιωσε τον δροσερό άνεμο του Οκτωβρίου να 

σηκώνει τα μαλλιά της και να χαϊδεύει τον σβέρκο της, και τό-

τε ρίγησε από το μεθυστικό μείγμα της έντασης και του εν-

θουσιασμού. 

Αυτό ήταν. Το αποκορύφωμα των ελπίδων, των ονείρων 

και της σχολαστικά σχεδιασμένης μελέτης της. Ένα από τα πα-

λαιότερα και πλέον ευυπόληπτα κολέγια, σ’ ένα από τα πα-

Ο
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λαιότερα και πλέον ευυπόληπτα κέντρα μάθησης σε ολόκληρο 

τον κόσμο – το περίφημο Κολέγιο Πέλαμ στο Πανεπιστήμιο 

της Οξφόρδης. Και, τώρα πια, το καινούριο της σπίτι για τα 

επόμενα τρία χρόνια. 

Η τεράστια δρύινη πύλη μπροστά της ήταν ανοιχτή, σε  

αντίθεση με τη μέρα που είχε έρθει για τη συνέντευξη, όταν  

είχε αναγκαστεί να χτυπήσει την ένθετη, μεσαιωνική καφασω-

τή πόρτα και να περιμένει μέχρι ο επιστάτης να κοιτάξει από 

το εσωτερικό, σε μια σκηνή που θύμιζε Μόντι Πάιθον. Τώρα 

έσυρε τη βαλίτσα της στην αψιδωτή δίοδο, πέρασε από το Θυ-

ρωρείο και κατέληξε σ’ ένα τραπέζι κάτω από ένα κιόσκι, όπου 

οι παλαιότεροι φοιτητές μοίραζαν φακέλους με πληροφορίες 

και έδιναν οδηγίες στους πρωτοετείς. 

«Γεια», είπε η Χάνα πλησιάζοντας, με τη βαλίτσα της να 

κροταλίζει στο λιθόστρωτο. «Γεια, ονομάζομαι Χάνα Τζόουνς. 

Μπορείς να μου πεις πού θα πάω;» 

«Βεβαίως!» είπε ζωηρά η κοπέλα πίσω από το τραπέζι.  

Είχε μακριά, γυαλιστερά ξανθά μαλλιά και η προφορά της ήταν 

κοφτερή σαν σπασμένο γυαλί. «Καλωσόρισες στο Πέλαμ! Λοι-

πόν, κατ’ αρχάς πρέπει να πάρεις τα κλειδιά και τις λεπτομέ-

ρειες για τη διαμονή σου από το Θυρωρείο». Έδειξε πίσω, τη 

δίοδο που είχε διασχίσει η Χάνα. «Έχεις πάρει τη φοιτητική 

ταυτότητα; Τη χρειάζεσαι σχεδόν για τα πάντα, από την πλη-

ρωμή των γευμάτων μέχρι τον δανεισμό των βιβλίων από τη 

βιβλιοθήκη». 

Η Χάνα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. 

«Όχι, αλλά έχω κάνει την αίτηση». 

«Ωραία, θα την παραλάβεις από το Περιστύλιο 2, όμως 

μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή σήμερα. Μάλλον θα 

θέλεις πρώτα ν’ αφήσεις τη βαλίτσα σου. Α, και μην ξεχάσεις 

τo Φεστιβάλ Ενημέρωσης Πρωτοετών και τη συνάντηση “Ας 
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γνωριστούμε με τους καινούριους!”». Της έδωσε ένα πάκο 

γυαλιστερά διαφημιστικά και η Χάνα τα πήρε αδέξια και τα 

έχωσε κάτω απ’ τη μασχάλη της. 

«Ευχαριστώ», είπε η Χάνα. Αμέσως μετά, μη βρίσκοντας 

κάτι άλλο να πει, στράφηκε κι έσυρε τη βαλίτσα της προς τα 

κει απ’ όπου είχε έρθει, μέχρι το Θυρωρείο. 

Δεν είχε μπει στο Θυρωρείο τη μέρα της συνέντευξης – είχε 

βγει ο επιστάτης για να της ανοίξει την πόρτα. Διαπίστωσε 

τώρα ότι ήταν ένα μικρό δωμάτιο με ξύλινη επένδυση, σχεδόν 

σαν ταχυδρομικό κατάστημα, με δύο παράθυρα που έβλεπαν 

στο αίθριο και στην αψιδωτή δίοδο της εισόδου, έναν πάγκο 

και ατελείωτες σειρές θυρίδων με περιποιημένα καρτελάκια με 

ονόματα. Η σκέψη ότι ίσως μία απ’ αυτές τις θυρίδες ήταν δική 

της, της προκάλεσε ένα περίεργο συναίσθημα. Ένταξης, ίσως; 

Ανέβασε τη βαλίτσα στα σκαλιά και περίμενε μέχρι ο επι-

στάτης να εξυπηρετήσει τον νεαρό μπροστά της – ή, καλύτερα, 

τους γονείς του. Η μητέρα του νεαρού είχε ένα σωρό απορίες 

για την πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο και για τον κανονισμό 

χρήσης των ντους, όμως κάποια στιγμή οι ερωτήσεις τελείω-

σαν και η Χάνα βρέθηκε να στέκεται η ίδια μπροστά στον πά-

γκο, ευχόμενη η μητέρα της να ξεμπέρδευε γρήγορα με το παρ-

κάρισμα του αυτοκινήτου. Ένιωθε ότι χρειαζόταν υποστήριξη. 

«Εεε… γεια σας», είπε. Το στομάχι της ήταν σφιγμένο από 

τη νευρικότητα, όμως προσπάθησε να μιλήσει σταθερά. Ήταν 

ενήλικη πια. Φοιτήτρια στο Κολέγιο Πέλαμ. Βρισκόταν εδώ δι-

καιωματικά και δεν είχε κανέναν λόγο να αισθάνεται αμηχανία. 

«Ονομάζομαι Χάνα. Χάνα Τζόουνς. Μπορείτε να μου πείτε πού 

θα πάω;» 

«Χάνα Τζόουνς…» Ο επιστάτης ήταν ένας στρουμπουλός, 

πρόσχαρος άντρας με φουντωτή λευκή γενειάδα και ύφος  

Αϊ-Βασίλη εκτός υπηρεσίας. Ισορρόπησε τα γυαλιά στη μύτη 
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του κι άρχισε να ψάχνει σε μια μεγάλη, τυπωμένη λίστα. «Χάνα 

Τζόουνς… Χάνα Τζόουνς… Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Είσαι στο 

Νέο Αίθριο, Σκάλα 7, δωμάτιο 5. Είναι διπλό το δωμάτιο. Πολύ 

ωραία». 

Διπλό; Η Χάνα δεν ήταν σίγουρη τι σήμαινε αυτό, όμως  

ο επιστάτης συνέχισε να μιλάει, οπότε δεν πρόλαβε να τον ρω-

τήσει. 

«Λοιπόν, θα περάσεις από εκείνη την αψίδα». Έδειξε από 

το παράθυρο με τα κάθετα χωρίσματα μια ψηλή αψίδα στην 

άλλη πλευρά του τετραγώνου με το βελούδινο γκαζόν. «Στρί-

βεις αριστερά στον Κήπο των Εταίρων –προσοχή να μην πα-

τήσεις το γκαζόν–, περνάς από την κατοικία του Προέδρου και 

η Σκάλα 7 είναι στην απέναντι πλευρά του Νέου Αιθρίου. Ορί-

στε κι ένας χάρτης. Δωρεάν για σένα, αγαπητή μου». 

Άφησε με δύναμη το γυαλιστερό διπλωμένο φυλλάδιο 

στην ξύλινη επιφάνεια του πάγκου. 

«Ευχαριστώ», είπε η Χάνα. Πήρε το σχεδιάγραμμα, το έχωσε 

στην τσέπη του τζιν κι αμέσως μετά το θυμήθηκε. «Α, όπου να 

’ναι ίσως εμφανιστεί η μητέρα μου. Έχει πάει να παρκάρει. 

Μπορείτε να της πείτε πού πήγα;» 

«Η μαμά της Χάνα Τζόουνς», είπε ο επιστάτης σκεφτικά. 

«Βεβαίως και μπορώ. Τζον!» φώναξε πάνω από τον ώμο του 

στον τύπο που ξεδιάλεγε την αλληλογραφία πίσω του. «Αν λεί-

πω για φαγητό και έρθει η μαμά της Χάνα Τζόουνς, είναι στο 

εφτά, πέντε, Νέο Αίθριο». 

«Εντάξει», είπε ο άντρας που στεκόταν πίσω του και γύρι-

σε για να κοιτάξει τη Χάνα. Ήταν μεγαλόσωμος, γύρω στο 1,80, 

και νεότερος από τον συνάδελφό του, με σκούρα μαλλιά και 

πρόσωπο ωχρό και ιδρωμένο, παρότι ασχολιόταν με κάτι που 

δεν απαιτούσε τον παραμικρό σωματικό κόπο. Η φωνή του 

ήταν αλλόκοτα αταίριαστη με το παρουσιαστικό του –ψιλή και 
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διαπεραστική–, και η αντίθεση έφερε τη Χάνα στα πρόθυρα 

νευρικού γέλιου. 

«Λοιπόν, ευχαριστώ», είπε η Χάνα και στράφηκε για να 

φύγει. Είχε φτάσει σχεδόν στην πόρτα όταν της φώναξε ο δεύ-

τερος άντρας, με φωνή απότομη και ελαφρώς επικριτική. 

«Μη βιάζεσαι, νεαρή μου!» 

Η Χάνα γύρισε κι ένιωσε τους σφυγμούς της να αυξάνο-

νται, λες κι είχε κάνει κάτι κακό. 

Ο άντρας βγήκε πίσω από τον πάγκο, προχώρησε αργά και 

σταμάτησε μπροστά της. Είχε κάτι στο χέρι και το έτεινε προς 

το μέρος της, κουνώντας το προκλητικά. 

Κλειδιά. 

«Α». Η Χάνα ένιωσε σαν χαζή. Της ξέφυγε ένα κοφτό γέλιο. 

«Ευχαριστώ». 

Άπλωσε το χέρι της, όμως για μερικά δευτερόλεπτα ο  

άντρας δεν τα άφηνε. Στεκόταν ακίνητος, με τα κλειδιά να 

κρέμονται πάνω από την παλάμη της. Κατόπιν άνοιξε τα δά-

χτυλά του και τ’ άφησε να πέσουν. Εκείνη τα έχωσε στην 

τσέπη της και έκανε μεταβολή για να φύγει. 

 

ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ VII ΗΤΑΝ ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ πάνω από τη σκάλα 

και η Χάνα, αφού κοίταξε το σχεδιάγραμμα που κρατούσε κι 

έπειτα τα πέτρινα σκαλιά μπροστά της, υπέθεσε ότι βρισκόταν 

στο σωστό μέρος. Κοίταξε φευγαλέα προς τα πίσω – όχι τόσο 

επειδή αμφέβαλλε για τον χάρτη, όσο για ν’ απολαύσει το θέα-

μα: το αψεγάδιαστο πράσινο τετράγωνο με το κουρεμένο γκα-

ζόν, την πέτρα στο χρώμα του μελιού, τα παράθυρα με τα κά-

θετα χωρίσματα. Με τον ήλιο να λάμπει και μερικά άσπρα συν-

νεφάκια διάσπαρτα στον ουρανό, η εικόνα είχε μια σχεδόν  

εξωπραγματική ομορφιά και η Χάνα είχε την παράξενη αίσθη-

ση ότι είχε χωθεί στις σελίδες κάποιου από τα βιβλία στη βαλί-
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τσα της – στην Επιστροφή στο Μπράιντσχεντ 6 ίσως. Στη Φα-

νταχτερή βραδιά 7. Στο Αστέρι του βορρά 8. Σ’ έναν παραμυθέ-

νιο κόσμο. 

Χαμογελούσε καθώς έσερνε τη βαλίτσα της κάτω από την 

αψιδωτή πύλη προς τη Σκάλα 7, όμως δεν ήταν εύκολο να την 

ανεβάσει στα σκαλιά και το χαμόγελό της είχε σβήσει μέχρι να 

φτάσει στο πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου. Φτάνοντας στον 

δεύτερο είχε ιδρώσει και, καθώς συνέχισε λαχανιάζοντας, η 

αίσθηση του παραμυθιού έσβηνε πια ταχύτατα. 

«4. Χ. ΚΛΕΪΤΟΝ» έγραφε το κομψό καρτελάκι στην αριστε-

ρή πόρτα και απέναντι, «3. Π. ΜΠΕΡΝΣ-ΓΟΥΑΛΑΣ». Η μεσαία 

πόρτα ήταν ελάχιστα ανοιχτή και, καθώς η Χάνα κοντοστάθη-

κε για να πάρει ανάσα, η πόρτα άνοιξε κι άλλο, αποκαλύπτο-

ντας μια πολύ μικρή κουζίνα όπου βρίσκονταν δύο νεαροί: ο 

ένας σκυφτός πάνω από μια ηλεκτρική εστία κι ο άλλος με μια 

κούπα τσάι στο χέρι, να την παρατηρεί με μια έκφραση που, 

παρότι έδειχνε κάπως εχθρική, φανέρωνε μάλλον περιέργεια. 

«Εεε, γεια…» είπε η Χάνα διστακτικά, όμως ο νεαρός  

απλώς κατένευσε και πήγε στην πόρτα που έγραφε  

Π. ΜΠΕΡΝΣ-ΓΟΥΑΛΑΣ. Τι είχε πει ο επιστάτης; Δωμάτιο 5; Άρα 

έπρεπε ν’ ανέβει άλλον έναν όροφο. 

Τελικά, σφίγγοντας τα δόντια, η Χάνα τράβηξε τη βαλίτσα 

στα σκαλιά μέχρι τον τελευταίο όροφο, όπου υπήρχαν δύο 

πόρτες αντικριστά – η μία μισάνοιχτη. «6. ΔΡ ΜΑΓΙΕΡΣ» έλεγε 

εκείνη στα δεξιά, που ήταν κλειστή. Συνεπώς, διά της εις άτο-

                                                             
6  Σ.τ.Μ.: Evelyn Waugh, Επιστροφή στο Μπράιντσχεντ. Μετάφρ. Αθηνά Δη-

μητριάδου. Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός, Αθήνα 2008. 
7  Σ.τ.Μ.: Πρόκειται για το Gaudynight της Dorothy L. Sayers. 
8  Σ.τ.Μ.: Φίλιπ Πούλμαν, Η τριλογία του κόσμου 1: Το αστέρι του βορρά. Με-

τάφρ. Κώστια Κοντολέων. Ψυχογιός, Αθήνα 2012. 
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πον απαγωγής, η ανοιχτή ήταν του δωματίου της και η Χάνα 

μπήκε μέσα. 

«Έιιιι…» έκανε η κοπέλα που ήταν χυμένη στον καναπέ 

σηκώνοντας φευγαλέα το βλέμμα από το κινητό της. Φορούσε 

ένα κοντό κεντητό μπροντερί ανγκλέζ φόρεμα που αποκάλυ-

πτε μακριά μαυρισμένα πόδια κρεμασμένα στο μπράτσο του 

καναπέ, με το ένα πέδιλο να κρέμεται από τα περιποιημένα 

δάχτυλά της. Κατά τα φαινόμενα, σκρόλαρε σε κάποια εφαρ-

μογή με φωτογραφίες στο κινητό της. «Εσύ πρέπει να είσαι η 

Χάνα». 

«Εεε… ναι…;» είπε διστακτικά η Χάνα, υψώνοντας τη φω-

νή στο τέλος της φράσης, με αποτέλεσμα να ακουστεί σαν  

ερώτηση, ενώ δεν ήταν. Κοίταξε γύρω στο δωμάτιο. Ήταν ένα 

καθιστικό, ενώ δίπλα στην πόρτα υπήρχε μια στοίβα με τις 

κομψότερες αποσκευές που είχε δει στη ζωή της. Κουτιά καπέ-

λων, κρεμαστές τσάντες, μια πελώρια πάνινη τσάντα από το 

Selfridges γεμάτη με βελούδινα μαξιλάρια κι ένα μπαούλο 

Louis Vuitton που έδειχνε αυθεντικό, με μια τεράστια μπρού-

τζινη κλειδαριά. Η στοίβα έκανε τις δικές της ταπεινές απο-

σκευές να φαίνονται ελάχιστες – ακόμη κι αν υπολόγιζε τη βα-

λίτσα που θα έφερνε η μητέρα της από το αυτοκίνητο. «Εσύ 

ποια είσαι;» 

«Η Έιπριλ». Η κοπέλα άφησε το κινητό της και σηκώθηκε. 

Ήταν μεσαίου ύψους και λεπτή, με κοντά μελένια ξανθά μαλ-

λιά που αγκάλιαζαν το σχήμα του κρανίου της, και υπέροχα 

αψιδωτά φρύδια τα οποία της πρόσδιδαν μια έκφραση που 

φανέρωνε κάτι μεταξύ ικανοποίησης και απαξίωσης. Είχε κάτι 

το εξωπραγματικό – κάποιο ασαφές χαρακτηριστικό που η 

Χάνα δεν μπορούσε να το προσδιορίσει. Σαν να την είχε συνα-

ντήσει ξανά στο παρελθόν… ή να την είχε δει σε κάποια ταινία. 

Είχε ένα είδος ομορφιάς που έκανε τα μάτια σου να πονάνε  
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έτσι και την κοιτούσες για ώρα, ενώ ταυτόχρονα καθιστούσε 

πολύ δύσκολο το να τραβήξεις το βλέμμα σου. Η Χάνα συνει-

δητοποίησε ξαφνικά ότι ήταν σαν να τη φώτιζε διαφορετικό 

φως σε σχέση με το υπόλοιπο δωμάτιο. 

«Έιπριλ Κλαρκ-Κλίβντεν», πρόσθεσε βοηθητικά η κοπέλα 

όταν είδε ότι η Χάνα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως, λες και το 

όνομα θα έπρεπε να της λέει κάτι. 

«Μα νόμιζα…» είπε η Χάνα κι έπειτα σταμάτησε και γύρισε 

διστακτικά προς την πόρτα για να ελέγξει το καρτελάκι. Πράγ-

ματι, ήταν το δωμάτιο «5. Χ. ΤΖΟΟΥΝΣ». Κι από κάτω έγραφε 

«Ε. ΚΛΑΡΚ-ΚΛΙΒΝΤΕΝ». 

Η Χάνα συνοφρυώθηκε. 

«Είμαστε… συγκάτοικοι;» 

Φάνταζε απίθανο. Ένα από τα σημεία που τονίζονταν στο 

φυλλάδιο του Κολεγίου Πέλαμ ήταν ότι δεν μοιραζόσουν τη 

στέγη. Δεν υπήρχαν διπλά δωμάτια. Ούτε καν διαμερίσματα 

πριν από το δεύτερο έτος. Πολλά κοινά μπάνια, ναι, εκτός κι αν 

ήσουν στην καινούρια πτέρυγα· όμως ως προς τον ύπνο, το 

φυλλάδιο έλεγε καθαρά ότι ο καθένας είχε το δικό του δωμάτιο. 

«Κατά κάποιον τρόπο», είπε η Έιπριλ. Χασμουρήθηκε σαν 

γάτα και τεντώθηκε ράθυμα. «Εννοώ, δεν έχουμε κοινό υπνο-

δωμάτιο – δεν θα το δεχόμουν με τίποτα. Απλώς κοινό καθι-

στικό». Έδειξε με το χέρι τον μετρίου μεγέθους χώρο, κάνοντας 

τη Χάνα να νιώσει λες κι εκείνη, η Έιπριλ, ήταν η καταδεκτική 

οικοδέσποινα και η Χάνα μια παρείσακτη. Η σκέψη αυτή προ-

κάλεσε στη Χάνα ένα τσίμπημα ενόχλησης, όμως το κατέπνιξε 

και παρατήρησε τον χώρο γύρω της. Πέρα από τη στοίβα με 

τις αποσκευές της Έιπριλ, η επίπλωση ήταν λιτή, τυπική ενός 

εκπαιδευτικού ιδρύματος –ένας μάλλον φθαρμένος καναπές, 

ένα τραπεζάκι κι ένας μπουφές–, όμως ήταν καθαρό και φω-

τεινό, μ’ ένα πανέμορφο πέτρινο τζάκι. «Ωραία δεν είναι που 
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θα ’χουμε έναν χώρο για ν’ αράζουμε και να τα λέμε;» είπε η 

Έιπριλ. «Το δωμάτιό σου είναι εκεί». Έγνεψε προς την πόρτα 

δεξιά από το παράθυρο. «Το δικό μου είναι απέναντι. Λυπάμαι, 

αλλά διάλεξα το μεγαλύτερο. Όποιος προλάβει πρώτος και τα 

σχετικά…» κατέληξε και έκλεισε το μάτι, αποκαλύπτοντας ένα 

βαθύ λακκάκι στο απαλό της μάγουλο. 

«Πάω πάσο», είπε η Χάνα. Δεν υπήρχε περιθώριο για δια-

φωνία. Κατά τα φαινόμενα, η άλλη είχε ήδη αδειάσει τις απο-

σκευές της. Έσυρε τη βαλίτσα της προς την πόρτα που είχε 

δείξει η Έιπριλ, με τα ροδάκια να ανοίγουν αυλάκια στο χαλί. 

Μετά το σχόλιο της Έιπριλ, η Χάνα περίμενε να δει κάτι μι-

κρό, ενδεχομένως στενάχωρο, όμως ήταν μεγαλύτερο από το 

δωμάτιο στο σπίτι της. Υπήρχε κι εδώ λαξευμένο πέτρινο τζάκι 

κι ένα παράθυρο με χωρίσματα και βιτρό, που άφηνε φωτεινές 

δέσμες σε σχήμα διαμαντιού να πέφτουν στα γυαλισμένα δρύι-

να σανίδια. 

«Πο πο, είναι σούπερ», είπε κι αυτομάτως θέλησε να δα-

γκώσει τη γλώσσα της, επειδή είχε δείξει τόσο εντυπωσιασμέ-

νη μπροστά στη φινετσάτη και προφανώς μαθημένη στην πο-

λυτέλεια Έιπριλ. 

Παρ’ όλα αυτά, από μέσα της μπορούσε να το παραδεχτεί: 

Ήταν σούπερ. Πόσους φοιτητές είχε φιλοξενήσει αυτό το δωμά-

τιο στα τετρακόσια χρόνια που υπήρχε; Άραγε είχαν γίνει αρι-

στοκράτες και πολιτικοί, νομπελίστες και συγγραφείς; Της προ-

καλούσε ζαλάδα, σαν να κοιτούσε από τη λάθος πλευρά ενός 

τηλεσκοπίου, με τη διαφορά ότι αντί να κοιτάζει προς τα έξω, 

στο βάθος έβλεπε τον εαυτό της, απίστευτα μικρό. 

«Ναι, καλό δεν είναι;» είπε η Έιπριλ. Ήρθε και στάθηκε 

στην πόρτα, με το ένα χέρι ακουμπισμένο στην κάσα και το 

άλλο στον γοφό της. Στο λιγοστό βραδινό φως που διαπερ-

νούσε το λεπτό ύφασμα του λευκού φορέματός της, διαγρά-
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φοντας αποκάτω το σώμα της και κάνοντας τα όμοια με ξωτι-

κού μαλλιά της να μοιάζουν με λευκό φωτοστέφανο, ήταν σαν 

να είχε ξεπηδήσει από αφίσα ταινίας. 

«Πώς είναι το δικό σου;» ρώτησε η Χάνα και η Έιπριλ ανα-

σήκωσε τους ώμους. 

«Παρόμοιο. Θες να ρίξεις μια ματιά;» 

«Φυσικά». 

Η Χάνα άφησε τη βαλίτσα της και ακολούθησε την Έιπριλ 

ως την απέναντι πόρτα. 

Αρχικά της φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου παρόμοιο. Πέρα 

από το γεγονός ότι ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο, τα μόνα ίδια 

πράγματα ήταν ο μεταλλικός σκελετός του κρεβατιού και το 

τζάκι. Τα υπόλοιπα στοιχεία της επίπλωσης ήταν εντελώς δια-

φορετικά, από τα κιλίμια μέχρι την κομψή εργονομική πολυ-

θρόνα γραφείου και τον υπέροχα ταπετσαρισμένο διθέσιο κα-

ναπέ στη γωνία. 

Ένας ψηλός, εύσωμος άντρας τοποθετούσε μερικά ρούχα 

σε μια ψηλή ντουλάπα. Δεν γύρισε να κοιτάξει όταν μπήκαν 

μέσα. 

«Γεια σας», είπε ευγενικά η Χάνα. Επιστράτευσε τον τόνο 

που χρησιμοποιούσε όταν γνώριζε γονείς φίλων της. «Να υπο-

θέσω ότι είστε ο μπαμπάς της Έιπριλ. Είμαι η Χάνα». 

Μόλις το άκουσε, η Έιπριλ γέλασε κοφτά. 

«Χα! Πλάκα κάνεις. Αποδώ ο Χάρι. Υπάλληλος των γο-

νιών μου». 

«Χάρηκα», είπε ο άντρας χωρίς να γυρίσει. Έβαλε και τα 

τελευταία ρούχα σ’ ένα συρτάρι κι έπειτα στράφηκε προς το 

μέρος τους. «Νομίζω πως τελείωσα, Έιπριλ. Χρειάζεσαι κάτι 

άλλο;» 

«Όχι, εντάξει είμαστε. Σ’ ευχαριστώ, Χάρι». 

«Θα πάρω τα κουτιά – μήπως θέλεις ν’ αφήσω το μπαούλο;» 
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«Όχι. Δεν έχω πού να το βάλω». 

«Εντάξει», είπε ο Χάρι. «Καλή διαμονή, να περάσεις καλά. 

Στο περβάζι θα βρεις ένα αποχαιρετιστήριο δωράκι απ’ τον 

μπαμπά σου. Χάρηκα για τη γνωριμία, Χάνα». Στράφηκε ξανά, 

μάζεψε ένα σωρό άδειες τσάντες και κουτιά δίπλα απ’ την 

πόρτα κι έφυγε. Η πόρτα έκλεισε απότομα και η Έιπριλ κλό-

τσησε τα παπούτσια της κι έπεσε στο φρεσκοστρωμένο κρε-

βάτι βουλιάζοντας στο χοντρό πουπουλένιο πάπλωμα. 

«Ορίστε, λοιπόν. Η πραγματική ζωή». 

«Η πραγματική ζωή», επανέλαβε σαν ηχώ η Χάνα. Δεν  

ήταν αλήθεια, πάντως. Εδώ, σ’ ένα κέντρο μάθησης ηλικίας 

αιώνων, ανάμεσα στα πολυτελή, όμορφα πράγματα της  

Έιπριλ, εισπνέοντας την έντονη μυρωδιά κάποιου ακριβού 

αρώματος, ένιωθε μακριά από την πραγματικότητα περισσό-

τερο από ποτέ. Αναρωτήθηκε τι θα σκεφτόταν για όλ’ αυτά η 

μητέρα της, που κατά τα φαινόμενα συνέχιζε να κάνει κύκλους 

στην Οξφόρδη, αναζητώντας θέση για να παρκάρει. 

«Ας δω τι μου άφησε», είπε η Έιπριλ. «Το κουτί πάντως 

δεν είναι απ’ το Tiffany’s, άρα δεν ξεκινάμε καλά». 

Σηκώθηκε από το κρεβάτι και πήγε στο πέτρινο περβάζι, 

όπου υπήρχε μια ψηλή συσκευασία δώρου. Μια κάρτα πρό-

βαλλε από μια σχισμή στην επιφάνεια του κουτιού. 

«“Για να ξεκινήσεις όπως πρέπει τη ζωή σου στην Οξφόρ-

δη. Με αγάπη, μπαμπάς”. Τουλάχιστον την υπέγραψε ο ίδιος. 

Όχι σαν την κάρτα γενεθλίων, που την είχε γράψει η γραμμα-

τέας του». 

Αφού έχωσε τα νύχια στο καπάκι, το άνοιξε κι αμέσως με-

τά έβαλε τα γέλια. 

«Ω, Θεέ μου, πάνω που νομίζω ότι δεν ξέρει καλά καλά  

τ’ όνομά μου, με διαψεύδει». Έβγαλε ένα μπουκάλι σαμπάνια 

και δύο ποτήρια. «Θα πιεις ένα ποτήρι, Χάνα Τζόουνς;» 
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«Εεε, φυσικά», είπε η Χάνα. Στην πραγματικότητα δεν της 

άρεσε η σαμπάνια – τις λιγοστές φορές που είχε πιει, σε γά-

μους και στα πεντηκοστά γενέθλια της μητέρας της, της είχε 

προκαλέσει πονοκέφαλο. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση να  

αφήσει να χαθεί μια τόσο τέλεια στιγμή. Ενδεχομένως η σα-

μπάνια να μην άρεσε στη Χάνα του Ντόντσγουερθ. Η Χάνα του 

Κολεγίου Πέλαμ ήταν διαφορετική. 

Είδε την Έιπριλ να βγάζει τον φελλό με εξασκημένη δεξιό-

τητα και να γεμίζει τα δύο ποτήρια με το αφρώδες υγρό. 

«Δεν είναι παγωμένη, τουλάχιστον όμως είναι Dom 

Pérignon», είπε η Έιπριλ και της έδωσε το ένα ποτήρι. «Σε τι θα 

πιούμε; Ας πούμε… στην Οξφόρδη». Έτεινε το ποτήρι της. 

«Στην Οξφόρδη», επανέλαβε η Χάνα. Τσούγκρισε το ποτή-

ρι της μ’ εκείνο της Έιπριλ και το έφερε στα χείλη της. Η ζεστή, 

αφρώδης σαμπάνια πλημμύρισε το στόμα της, με τις φυσαλί-

δες να απλώνονται στη γλώσσα της και το αλκοόλ να τη γαρ-

γαλάει στο βάθος του λαιμού και στο πίσω μέρος της μύτης. 

Ένιωσε να ζαλίζεται ελαφρά – παρότι δεν ήξερε αν έφταιγε η 

σαμπάνια, ότι δεν είχε φάει για μεσημέρι ή απλώς… αυτό. «Και 

στο Πέλαμ». 

«Και σ’ εμάς», είπε η Έιπριλ. Έγειρε πίσω το κεφάλι και 

στράγγιξε το ποτήρι με τέσσερις γερές γουλιές. Το ξαναγέμισε, 

κοίταξε τη Χάνα και χαμογέλασε – ένα πλατύ, πονηρό χαμόγε-

λο που εμφάνισε τα βαθιά, σαγηνευτικά λακκάκια και στα δυο 

της μάγουλα. «Ναι, στην υγειά μας, Χάνα Τζόουνς. Νομίζω ότι 

θα περάσουμε τέλεια εδώ πέρα, τι λες;» 
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ΜΕΤΑ 

 

 

 

 

 

όλις η Χάνα αφήνει το κινητό, αισθάνεται την ησυχία 

στο μαγαζί να κλείνει γύρω της σαν κουκούλι. Δεν θα το 

έλεγε ποτέ στην Κάθι, όμως αυτές οι στιγμές είναι ο λόγος που 

ήρθε να εργαστεί στις Απίθανες Ιστορίες – όχι ο σαββατιάτικος 

χαμός από πελάτες ή τα αυγουστιάτικα κύματα τουριστών 

που έρχονται για το φεστιβάλ, αλλά τα ήσυχα μεσοβδόμαδα 

διαλείμματα, όταν μένει, όχι ακριβώς μόνη –αφού δεν είσαι 

ποτέ μόνος σ’ έναν χώρο γεμάτο με χιλιάδες βιβλία–, αλλά μό-

νη με τα βιβλία. 

Κρίστι. Αδερφές Μπροντέ. Σέγιερς. Μίτφορντ. Ντίκενς.  

Οι άνθρωποι αυτοί τη βοήθησαν ν’ αντέξει τα χρόνια μετά 

τον θάνατο της Έιπριλ. Δραπέτευε από τα βλέμματα και τη 

συμπόνια της πραγματικής ζωής, από την τρομακτική αβε-

βαιότητα του διαδικτύου, από τον τρόμο μιας πραγματικό-

τητας όπου μπορούσε να σε αιφνιδιάσει ανά πάσα στιγμή 

ένας δημοσιογράφος, κάποιος αδιάκριτος άγνωστος ή ο θά-

νατος της καλύτερής σου φίλης, και κατέφευγε σ’ έναν κό-

σμο όπου τα πάντα βρίσκονταν σε τάξη. Στα βιβλία μπορού-

σε να συμβεί κάτι άσχημο στη σελίδα 207, για παράδειγμα. 

Μ
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Όμως συνέβαινε πάντα στη σελίδα 207, βρέξει χιονίσει. Κι 

όταν το ξαναδιάβαζες, ανέμενες να συμβεί, αναζητούσες τα 

σημάδια, προετοιμαζόσουν. 

Τώρα ακούει το σιγανό πιτσίλισμα από τη βροχή του  

Εδιμβούργου στο τοξωτό παράθυρο πίσω της και το τικ τικ 

των παλιών σανίδων στο πάτωμα που τρίζουν καθώς ζεσταί-

νονται οι σωλήνες της θέρμανσης. Αισθάνεται τη σιωπηλή συ-

μπόνια των βιβλίων. Για μερικές στιγμές νιώθει μια ενστικτώ-

δη επιθυμία να πιάσει ένα, κάποιο παλιό και αγαπημένο ίσως, 

ένα μυθιστόρημα που το ξέρει απέξω κι ανακατωτά, και να 

βουλιάξει σ’ ένα πουφ στο παιδικό τμήμα, αποκλείοντας τον 

έξω κόσμο. 

Όμως δεν μπορεί να το κάνει. Εργάζεται. Άλλωστε, δεν  

είναι μόνη. Όχι εντελώς. Εκείνη τη στιγμή βλέπει τη Ρόμπιν 

να επιστρέφει μέσα από τον δαίδαλο των μικρών βικτορια-

νών δωματίων που απαρτίζουν τις Απίθανες Ιστορίες, το  

καθένα γεμάτο με πάγκους βιβλίων και διαφημιστικές προ-

θήκες. 

«Μπιπ μπιπ! Ρόμπιν Γκραντ, παρασκευάστρια εξαιρετικών 

ροφημάτων, έφτασε!» λέει η Ρόμπιν φτάνοντας στον χώρο 

υποδοχής του βιβλιοπωλείου. Αφήνει χαρωπά τους καφέδες 

στον πάγκο, με το καυτό καφέ υγρό να κυματίζει επικίνδυνα 

στις κούπες, κοντεύοντας να χυθεί απέξω, πάνω στην προθήκη 

με τις καρτ ποστάλ. «Η δικιά σου είναι αυτή με το κουταλάκι… 

Είσαι…» Η Ρόμπιν σταματά, αιφνιδιασμένη από κάτι που βλέ-

πει στην έκφραση της Χάνα. «Έι, είσαι καλά; Δείχνεις αναστα-

τωμένη». 

Η Χάνα νιώθει να της έχουν κοπεί τα πόδια. Τόσο πολύ 

φαίνεται; 

«Δεν… δεν είμαι σίγουρη», λέει διστακτικά. «Μόλις έμαθα 

κάποια νέα…» 




