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ΕΪΒΑ 

ΕΙΧΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

μιας καταιγίδας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα. 

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να με κυνηγάει λυσσα-

σμένη αρκούδα για να με κατασπαράξει. Ή να είμαι δεμένη σε 

ένα σκοτεινό υπόγειο και να με έχουν αναγκάσει να ακούω το 

“Barbie Girl” των Aqua ξανά και ξανά, μέχρι που θα προτι-

μούσα να κόψω το χέρι μου με τα δόντια μου παρά να ακούσω 

ξανά το ρεφρέν. 

Ναι, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, 

αυτό όμως δεν σήμαινε ότι δεν ήταν φριχτά. 

Σταμάτα. Κάνε θετικές σκέψεις. 

«Θα εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο… τώρα». Με το βλέμμα 

καρφωμένο στο κινητό, έπνιγα την αγανάκτησή μου, όσο  

η εφαρμογή με καθησύχαζε ότι «έβρισκε διαθέσιμο όχημα».  

Το ίδιο έγραφε εδώ και μισή ώρα. 

Κανονικά, δεν θα αγχωνόμουν και τόσο, γιατί τουλάχι-

στον είχα ένα κινητό που λειτουργούσε και μια στάση λεω-

φορείου για να με προφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό από την 

καταρρακτώδη βροχή. Αλλά το αποχαιρετιστήριο πάρτι του 

Τζος θα ξεκινούσε σε μία ώρα, εγώ έπρεπε να παραλάβω την 

τούρτα-έκπληξη από το ζαχαροπλαστείο και σύντομα θα νύ-
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χτωνε. Μπορεί να είμαι από τα κορίτσια που βλέπουν το πο-

τήρι μισογεμάτο, αλλά δεν είμαι χαζή. Κανένας –και ειδικά 

μια φοιτήτρια που δεν σκαμπάζει από πολεμικές τέχνες– δεν 

θέλει να μείνει μόνος του στη μέση του πουθενά όταν πέσει 

το σκοτάδι. 

Έπρεπε να είχα κάνει εκείνα τα μαθήματα αυτοάμυνας με 

την Τζουλς, όταν μου το είχε προτείνει. 

Το μυαλό μου έτρεξε στις περιορισμένες επιλογές που  

είχα. Το λεωφορείο που κανονικά έκανε στάση εκεί δεν πραγ-

ματοποιούσε δρομολόγια τα Σαββατοκύριακα και οι περισσό-

τεροι φίλοι μου δεν είχαν δικό τους αυτοκίνητο. Η Μπρίτζετ 

είχε οδηγό, αλλά θα ήταν σε μια εκδήλωση της πρεσβείας μέ-

χρι τις εφτά. Η εφαρμογή για κοινή χρήση οχήματος δεν λει-

τουργούσε και δεν είχε περάσει ούτε ένα αυτοκίνητο από την 

ώρα που έπιασε βροχή. Όχι ότι θα έκανα οτοστόπ – έχω δει 

πολλά θρίλερ, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. 

Απέμενε μόνο μία λύση – που αλήθεια ήθελα να αποφύγω, 

αλλά δεν είχα περιθώρια επιλογής. 

Βρήκα την επαφή στο κινητό, είπα από μέσα μου μια προ-

σευχή και πάτησα το κουμπί της κλήσης. 

Ένα χτύπημα. Δύο. Τρία. 

Έλα, σήκωσέ το. Ή μην το σηκώσεις. Δεν ήξερα τι θα 

ήταν χειρότερο – να με δολοφονήσουν εκεί ή να έρθω αντιμέ-

τωπη με τον αδερφό μου. Φυσικά, υπήρχε περίπτωση να με 

δολοφονήσει ο ίδιος έτσι που τα είχα καταφέρει, αλλά μ’ αυτό 

θα ασχολιόμουν αργότερα. 

«Τι έπαθες;» 

Σούφρωσα τη μύτη μου μόλις άκουσα πώς με υποδέχτηκε. 

«Γεια σου κι εσένα, αδερφούλη μου γλυκέ. Τι σε κάνει να πι-

στεύεις ότι έπαθα κάτι;» 

Ο Τζος κάγχασε. «Μου τηλεφώνησες. Και μου τηλεφω-

νείς μόνο όταν έχεις μπλεξίματα». 
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Αλήθεια ήταν. Προτιμούσαμε τα μηνύματα και μέναμε σε 

διπλανά σπίτια –δεν ήταν δική μου ιδέα αυτό–, επομένως σπα-

νίως χρειαζόταν να στέλνουμε μηνύματα. 

«Δεν θα έλεγα ότι έχω μπλέξει», είπα αμυντικά. «Μάλ-

λον… αποκλείστηκα. Δεν είμαι κοντά σε μέσα μαζικής μετα-

φοράς και δεν μπορώ να βρω μεταφορικό μέσο με την εφαρ-

μογή». 

«Χριστέ μου, Έιβα. Πού είσαι;» 

Του είπα. 

«Τι διάβολο κάνεις εκεί; Είσαι μία ώρα μακριά από την 

πανεπιστημιούπολη!» 

«Μην το κάνεις θέμα. Είχα μια φωτογράφιση αρραβώνα και 

βρίσκομαι μόλις μισή ώρα μακριά με το αυτοκίνητο. Τρία τέταρ-

τα όταν έχει κίνηση». Ακούστηκε μια δυνατή βροντή που συντά-

ραξε τα κλαδιά των κοντινών δέντρων. Μισόκλεισα τα μάτια και 

χώθηκα πιο μέσα στο στέγαστρο, αν και ήταν μάταιο. Η βροχή 

έπεφτε με κλίση και με κατάβρεχε με σταγόνες τόσο βαριές και 

πυκνές, που τις ένιωθα σαν ραπίσματα στο δέρμα μου. 

Από την άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε ένα απαλό 

θρόισμα και ακολούθησε ένα σιγανό βογκητό. 

Κοντοστάθηκα, ήμουν σίγουρη ότι είχα παρακούσει, αλλά 

όχι, το άκουγα ξανά. Άλλο ένα βογκητό. 

Μισόκλεισα τα μάτια έντρομη. «Κάνεις σεξ την ώρα που 

μιλάμε;» ψιθύρισα δυνατά, αν και δεν υπήρχε κανένας άλλος 

τριγύρω. 

Το σάντουιτς που είχα φάει βιαστικά πριν φύγω για τη 

φωτογράφιση απειλούσε να κάνει την επανεμφάνισή του. Δεν 

υπάρχει τίποτα –επαναλαμβάνω, τίποτα– πιο αηδιαστικό από 

το να ακούς έναν συγγενή σου στα μισά της ερωτικής πράξης. 

Και μόνο η σκέψη μού έφερε αναγούλα. 

«Από κυριολεκτική άποψη, όχι». Ο Τζος ακουγόταν αμε-

τανόητος. 



ANA HUANG 

12 

Η λέξη «κυριολεκτική» ήταν το κλειδί. 

Δεν χρειαζόταν να είσαι διάνοια για να αποκρυπτογραφή-

σεις την ασαφή απάντηση του Τζος. Μπορεί να μην έκανε 

σεξ, αλλά κάτι έπαιζε και δεν είχα καμία όρεξη να μάθω τι  

ήταν αυτό το «κάτι». 

«Τζος Τσεν!» 

«Για μισό λεπτό, εσύ μου τηλεφώνησες». Πρέπει να είχε 

καλύψει το τηλέφωνο με το χέρι του, γιατί τα επόμενα λόγια 

του ακούστηκαν πνιχτά. Άκουσα ένα σιγανό γυναικείο γέλιο 

και μετά μια τσιρίδα και ήθελα να ρίξω χλωρίνη στα αυτιά μου, 

στα μάτια μου, στο μυαλό μου. «Ένα από τα παιδιά πήρε το 

αυτοκίνητό μου για να φέρει κι άλλο πάγο», είπε ο Τζος, και 

η φωνή του ακουγόταν καθαρά και πάλι. «Αλλά μην ανησυ-

χείς, θα σε βοηθήσω. Στείλε μου τις ακριβείς συντεταγμένες 

σου και να έχεις κοντά το κινητό σου. Έχεις ακόμη το σπρέι 

πιπεριού που σου έκανα δώρο στα γενέθλιά σου πέρυσι;» 

«Ναι. Καταπληκτικό δώρο, παρεμπιπτόντως». Ήθελα μια 

καινούρια τσάντα για φωτογραφική μηχανή, αλλά ο Τζος μού 

αγόρασε μια οχτάδα σπρέι πιπεριού. Δεν χρησιμοποίησα κα-

νένα, που σήμαινε ότι και τα οχτώ μπουκάλια –μείον ένα που 

βρισκόταν στην τσάντα μου– κάθονταν άπραγα στο πίσω μέ-

ρος της ντουλάπας μου. 

Ο αδερφός μου δεν έπιασε τον σαρκασμό. Ήταν άριστος 

φοιτητής και παρακολουθούσε τα προπαρασκευαστικά έτη 

της ιατρικής, αλλά ώρες ώρες ήταν πολύ χαζός. «Παρακαλώ. 

Μείνε εκεί που είσαι και θα έρθει σε λίγο ο άλλος. Θα μιλή-

σουμε αργότερα για την παντελή έλλειψη ενστίκτου αυτοσυ-

ντήρησης που σε χαρακτηρίζει». 

«Μια χαρά αυτοσυντηρούμαι», διαμαρτυρήθηκα. Άραγε 

αυτή ήταν η σωστή λέξη; «Δεν φταίω εγώ που δεν υπάρχουν – 

μια στιγμή, ποιος άλλος; Τζος;» 

Πολύ αργά. Το είχε κλείσει ήδη. 
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Σκέφτηκα ότι τη μοναδική φορά που ήθελα να είναι πιο 

διεξοδικός εκείνος με παράτησε για μια από τις κοπέλες που 

είχε μόνο για σεξ. Μου έκανε εντύπωση που δεν είχε φρικάρει 

ακόμα περισσότερο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Τζος ήταν ο ορι-

σμός του υπερπροστατευτικού. Μετά «το Συμβάν», το είχε 

πάρει προσωπικά, ήταν αδερφός και σωματοφύλακας, δύο σε 

ένα. Δεν τον αδικούσα – η παιδική μας ηλικία ήταν ένα δυσά-

ρεστο κουβάρι ή τουλάχιστον έτσι μου είχαν πει, κι εγώ τον 

λάτρευα, αλλά ανησυχούσε ασταμάτητα, και αυτό μου έπεφτε 

κάπως βαρύ. 

Κάθισα στραβά στον πάγκο και αγκάλιασα την τσάντα 

μου στο πλάι μου, αφήνοντας το σκασμένο δέρμα της να ζε-

στάνει το δικό μου, όσο περίμενα τον μυστηριώδη «άλλο» να 

εμφανιστεί. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Ο Τζος δεν 

είχε και λίγους φίλους. Πάντα ήταν φοβερά δημοφιλής – έπαι-

ζε μπάσκετ, ήταν πρόεδρος στο σχολείο, βασιλιάς του χορού 

στο λύκειο, μέλος της αδελφότητας Σίγμα, ενώ στο πανεπι-

στήμιο τον ήξεραν όλοι. 

Εγώ ήμουν το αντίθετο. Δεν θα έλεγα ότι ήμουν αντιδη-

μοφιλής, αλλά δεν μου άρεσε να τραβάω την προσοχή των άλ-

λων και προτιμούσα να έχω έναν κλειστό κύκλο στενών φίλων, 

παρά έναν μεγάλο κύκλο γνωστών. Ενώ ο Τζος ήταν η ψυχή 

του πάρτι, εγώ καθόμουν σε μια γωνιά και ονειρευόμουν όλα 

τα μέρη που ήθελα να δω και που μάλλον δεν θα κατάφερνα 

ποτέ να επισκεφτώ. Και αυτό εξαιτίας της φοβίας μου. 

Η καταραμένη φοβία μου. Ήξερα ότι ήταν καθαρά ψυχο-

λογικό, αλλά εγώ το ένιωθα στο σώμα μου. Τη ναυτία, την 

καρδιά μου που σφυροκοπούσε, τον παραλυτικό φόβο που 

μετέτρεπε τα πόδια και τα χέρια μου σε άχρηστα, παγωμένα 

αντικείμενα… 

Το καλό ήταν ότι τουλάχιστον δεν φοβόμουν τη βροχή. 

Τις θάλασσες, τις λίμνες και τις πισίνες είχα τη δυνατότητα να 
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τις αποφεύγω, αλλά αν φοβόμουν τη βροχή… ναι, θα ήταν  

άσχημο. 

Δεν ήμουν σίγουρη πόση ώρα είχα κουρνιάσει στη μικρή 

στάση λεωφορείου και καταριόμουν τον εαυτό μου για έλλει-

ψη προνοητικότητας όταν αρνήθηκα την πρόταση των Γκρέι-

σον να με φέρουν στην πόλη μετά τη φωτογράφισή μας. Δεν 

ήθελα να τους βάλω σε κόπο και σκέφτηκα ότι μπορούσα να 

καλέσω ένα αυτοκίνητο και να επιστρέψω στην πανεπιστη-

μιούπολη του Θέγιερ σε μισή ώρα, αλλά οι ουρανοί άνοιξαν με 

το που έφυγε το ζευγάρι και εγώ ξέμεινα εκεί. 

Είχε αρχίσει να νυχτώνει. Τα θαμπά γκρίζα χρώματα ανα-

μειγνύονταν με τα ψυχρά γαλάζια του λυκόφωτος και ένα κομ-

μάτι του εαυτού μου ανησυχούσε μήπως και δεν εμφανιζόταν ο 

μυστηριώδης «άλλος», αλλά ο Τζος δεν με είχε απογοητεύσει 

ποτέ. Αν κάποιος από τους φίλους του δεν ερχόταν να με πά-

ρει, όπως του είχε ζητήσει, την άλλη μέρα ο Τζος θα του έκοβε 

τα πόδια. Ο Τζος ήταν φοιτητής ιατρικής, αλλά κατέφευγε στη 

βία χωρίς καθόλου τύψεις όποτε το απαιτούσαν οι περιστάσεις 

– και ειδικά όταν οι περιστάσεις αφορούσαν εμένα. 

Τα δυνατά φώτα των προβολέων διαπέρασαν τη βροχή. 

Μισόκλεισα τα μάτια, η καρδιά μου σφυροκοπούσε από αδη-

μονία και ανησυχία καθώς ζύγιζα τις πιθανότητες το αυτοκίνη-

το να ανήκε στον άνθρωπο που θα μ’ έπαιρνε από εκεί ή σε 

κάποιον ψυχοπαθή. Εκείνη η περιοχή του Μέριλαντ ήταν αρ-

κετά ασφαλής, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 

Όταν τα μάτια μου προσαρμόστηκαν στο φως, το σώμα 

μου χαλάρωσε από την ανακούφιση, αλλά σφίχτηκε ξανά δύο 

δευτερόλεπτα αργότερα. 

Το καλό νέο ήταν ότι αναγνώριζα την κομψή, μαύρη As-

ton Martin που ερχόταν προς το μέρος μου. Ανήκε σε έναν 

από τους φίλους του Τζος, που σήμαινε ότι δεν θα γινόμουν 

θέμα στο αποψινό δελτίο. 



TWISTED LOVE 

15 

Το κακό νέο ήταν ότι ο οδηγός της Aston Martin ήταν ο 

τελευταίος άνθρωπος που ήθελα –ή που περίμενα– να έρθει να 

με πάρει. Δεν ήταν από τους τύπους που έκαναν χάρη στον 

κολλητό τους και έσωζαν την αδερφή του που είχε ξεμείνει 

στον δρόμο. Ήταν από τους τύπους που αν τους στραβοκοί-

ταζες θα κατέστρεφαν και εσένα και όλα τα αγαπημένα σου 

πρόσωπα, και θα το έκανε δείχνοντας τόσο ήρεμος και όμορ-

φος, που δεν θα παρατηρούσες ότι είχες λαμπαδιάσει, μέχρι 

να μετατραπείς σε σωρό από στάχτες μπροστά στα παπούτσια 

του μάρκας Tom Ford. 

Έγλειψα με την άκρη της γλώσσας μου τα ξεραμένα χείλη 

μου καθώς το αυτοκίνητο σταματούσε μπροστά μου και κατέ-

βαινε το παράθυρο του συνοδηγού.  

«Μπες μέσα». 

Δεν ύψωσε τη φωνή του –ποτέ δεν ύψωνε τη φωνή του–, 

αλλά τον άκουγα πεντακάθαρα μες στη βροχή. 

Ο Άλεξ Βόλκοφ ήταν μια δύναμη της φύσης και φαντά-

στηκα ότι ακόμα και ο καιρός υποκλινόταν μπροστά του. 

«Ελπίζω να μην περιμένεις να σου ανοίξω την πόρτα»,  

είπε βλέποντας ότι είχα μείνει μαρμαρωμένη στη θέση μου.  

Ακουγόταν σχεδόν το ίδιο χαρούμενος μ’ εμένα που είχαμε 

βρεθεί σ’ εκείνη τη θέση. 

Τι τζέντλεμαν. 

Πίεσα τα χείλη μου για να μην του απαντήσω σαρκαστικά, 

σηκώθηκα από το παγκάκι και μπήκα στο αυτοκίνητο. Είχε 

ψυχρό και ακριβό άρωμα, σαν από πικάντικη κολόνια και  

ακριβό ιταλικό δέρμα. Δεν είχα πετσέτα ή κάτι για να βάλω 

στο κάθισμα και έτσι απλώς προσευχόμουν να μην καταστρέ-

ψω την ακριβή ταπετσαρία. 

«Ευχαριστώ που ήρθες να με πάρεις. Το εκτιμώ», είπα σε 

μια προσπάθεια να σπάσω την παγερή σιωπή. 

Απέτυχα. Παταγωδώς. 
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Ο Άλεξ δεν απάντησε, δεν γύρισε ούτε να με κοιτάξει κα-

θώς προχωρούσε στους όλο στροφές βρεγμένους δρόμους που 

οδηγούσαν στην πανεπιστημιούπολη. Οδηγούσε με τον ίδιο 

τρόπο που περπατούσε, που μιλούσε και που ανέπνεε –σταθερά 

και ελεγχόμενα, με μια προειδοποιητική αύρα για τον επερχόμε-

νο κίνδυνο που απειλούσε όσους διανοούνταν να τον εκνευρί-

σουν ότι έτσι θα υπέγραφαν τη θανατική τους καταδίκη. 

Ήταν το αντίθετο του Τζος και ακόμη μου έκανε εντύπω-

ση το ότι ήταν κολλητοί. Προσωπικά, θεωρούσα τον Άλεξ μα-

λάκα. Ήμουν σίγουρη ότι είχε τους λόγους του, κάποιο ψυχο-

λογικό τραύμα που τον είχε μεταμορφώσει στο αναίσθητο ρο-

μπότ που ήταν σήμερα. Από κάποια μισόλογα του Τζος είχα 

καταλάβει ότι η παιδική ηλικία του Άλεξ ήταν ακόμα χειρότε-

ρη από τη δική μας, αν και δεν κατάφερα ποτέ να μάθω λε-

πτομέρειες από τον αδερφό μου. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι 

οι γονείς του Άλεξ είχαν πεθάνει όταν ήταν μικρός και του  

είχαν αφήσει έναν σκασμό λεφτά, τα οποία τετραπλασίασε 

όταν η κληρονομιά του πέρασε στα χέρια του στα δεκαοχτώ. 

Όχι ότι ήταν απαραίτητο, γιατί στο λύκειο είχε εφεύρει ένα 

νέο λογισμικό οικονομικών μοντέλων που τον έκανε πολυεκα-

τομμυριούχο πριν ακόμη αποκτήσει εκλογικά δικαιώματα. 

Με IQ 160, ο Άλεξ Βόλκοφ ήταν ιδιοφυΐα ή κάτι τέτοιο. 

Ήταν ο μόνος φοιτητής στην ιστορία του Θέγιερ που ολοκλή-

ρωσε το πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και 

μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων σε τρία χρόνια και 

στα είκοσι έξι του ήταν επιχειρησιακός διευθυντής μιας από 

τις πιο επιτυχημένες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων της χώρας. 

Ήταν ένας θρύλος και το ήξερε.  

Εντωμεταξύ, εγώ θεωρούσα ότι τα πήγαινα καλά όταν θυ-

μόμουν να φάω ενώ πηγαινοερχόμουν στα μαθήματα, στις 

δραστηριότητες και στις δύο δουλειές μου – ήμουν ρεσεψιο-

νίστ στην Γκαλερί Μακ Καν και δούλευα ως φωτογράφος  
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ελεύθερης απασχόλησης. Αποφοιτήσεις, αρραβώνες, πάρτι γε-

νεθλίων σκύλων, τα αναλάμβανα όλα. 

«Θα έρθεις στο πάρτι του Τζος;» είπα κάνοντας άλλη μία 

προσπάθεια να του πιάσω κουβέντα. Η σιωπή με σκότωνε. 

Ο Άλεξ και ο Τζος ήταν κολλητοί φίλοι από την εποχή 

που έμεναν στο ίδιο δωμάτιο στο Θέγιερ πριν από οχτώ χρό-

νια και ο Άλεξ περνούσε την Ημέρα των Ευχαριστιών και τις 

γιορτές με την οικογένειά μου κάθε χρόνο από τότε, αλλά  

ακόμη δεν τον ήξερα. Ο Άλεξ κι εγώ δεν μιλούσαμε, εκτός αν 

έπρεπε να πούμε κάτι που αφορούσε τον Τζος ή όταν δίναμε 

ο ένας στον άλλο το πιάτο με τις πατάτες στο βραδινό φαγητό 

ή κάτι τέτοιο. 

«Ναι». 

Εντάξει λοιπόν. Κατάλαβα ότι δεν θα πιάναμε κουβέντα. 

Ο νους μου χάθηκε στα εκατομμύρια πράγματα που  

έπρεπε να κάνω εκείνο το Σαββατοκύριακο. Να επεξεργαστώ 

τις φωτογραφίες των Γκρέισον και να ασχοληθώ με την αίτηση 

για την υποτροφία του World Youth Photography, να βοηθή-

σω τον Τζος να μαζέψει τα πράγματά του μετά… 

Σκατά! Είχα ξεχάσει την τούρτα του Τζος. 

Την είχα παραγγείλει πριν από δύο εβδομάδες, γιατί τόσο 

καιρό πριν έπρεπε να παραγγείλεις οτιδήποτε από το Crumble 

& Bake. Ήταν το αγαπημένο γλυκό του Τζος, τρεις στρώσεις 

μαύρης σοκολάτας, με επικάλυψη από φατζ και γέμιση πουτί-

γκα σοκολάτας. Το παράγγελνε μόνο στα γενέθλιά του, αλλά, 

επειδή θα πήγαινε στο εξωτερικό για ένα χρόνο, σκέφτηκα ότι 

μπορούσε να παραβλέψει τον κανόνα «μία φορά τον χρόνο». 

«Λοιπόν…» είπα επιστρατεύοντας το μεγαλύτερο, το πιο 

φωτεινό χαμόγελό μου. «Μη με σκοτώσεις, αλλά πρέπει να 

κάνουμε μια παράκαμψη και να πάμε στο Crumble & Bake». 

«Όχι. Έχουμε αργήσει ήδη». Ο Άλεξ σταμάτησε στο κόκ-

κινο φανάρι. Είχαμε επιστρέψει στον πολιτισμό και διέκρινα 
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το θολό περίγραμμα ενός Starbucks και ενός Panera μέσα από 

το βρεγμένο τζάμι. 

Το χαμόγελό μου δεν έσβησε. «Είναι μικρή παράκαμψη. 

Θα μας πάρει ένα τεταρτάκι το πολύ. Απλώς θα μπω μέσα και 

θα παραλάβω την τούρτα του Τζος. Ξέρεις, τον Θάνατο από 

Σοκολάτα, που του αρέσει πολύ… Ο Τζος θα βρίσκεται στην 

Κεντρική Αμερική για ένα χρόνο και δεν έχουν τέτοιο ζαχαρο-

πλαστείο εκεί, φεύγει σε δυο μέρες κι έτσι–» 

«Πάψε». Ο Άλεξ έσφιξε το τιμόνι με τα δάχτυλά του και 

το τρελό, γεμάτο ορμόνες μυαλό μου σκέφτηκε πόσο όμορφα 

έδειχναν. Ακουγόταν τρελό, γιατί ποιος έχει όμορφα δάχτυλα; 

Αλλά εκείνος είχε. Από άποψη εμφάνισης, τα πάντα επάνω 

του ήταν όμορφα. Τα γαλαζοπράσινα μάτια του που έλαμπαν 

κάτω από τα σκούρα φρύδια του σαν κομμάτια ξεκολλημένα 

από παγόβουνο· το έντονο σαγόνι και τα κομψά, σμιλεμένα 

ζυγωματικά του· το αδύνατο σουλούπι του και τα πυκνά, ανοι-

χτά καστανά μαλλιά του που, άγνωστο πώς, έδειχναν ανακα-

τεμένα και τέλεια χτενισμένα ταυτόχρονα. Έμοιαζε με άγαλμα 

από ιταλικό μουσείο που είχε πάρει σάρκα και οστά. 

Με κατέλαβε η τρελή επιθυμία να του ανακατώσω τα μαλ-

λιά σαν να ήταν παιδί για να σταματήσει να δείχνει τόσο τέ-

λειος –πράγμα πολύ εκνευριστικό για εμάς τους κοινούς θνη-

τούς–, αλλά δεν ήθελα να υπογράψω τη θανατική μου καταδί-

κη και έτσι τα χέρια μου έμειναν κολλημένα στα πόδια μου.  

«Αν σε πάω στο Crumble & Bake, θα σταματήσεις να  

μιλάς;»  

Σίγουρα το είχε μετανιώσει που είχε έρθει να με πάρει. 

Το χαμόγελό μου πλάτυνε. «Αν θέλεις». 

Έσφιξε τα χείλη. «Εντάξει». 

Ναι! 

Έιβα Τσεν: Ένα. 

Άλεξ Βόλκοφ: Μηδέν. 
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Όταν φτάσαμε στο ζαχαροπλαστείο, έλυσα τη ζώνη μου 

και είχα μισοβγεί έξω, όταν ο Άλεξ με άρπαξε από το μπράτσο 

και με ξανατράβηξε στο κάθισμα. Αντίθετα με ό,τι περίμενα, 

το άγγιγμά του δεν ήταν παγωμένο – ήταν καυτό και μου έκα-

ψε το δέρμα και τους μυς, μέχρι που ένιωσα τη ζεστασιά του 

μες στα σωθικά μου. 

Ξεροκατάπια. Ηλίθιες ορμόνες. «Τι έγινε; Έχουμε αργή-

σει ήδη και θα κλείσουν όπου να ’ναι». 

«Δεν μπορείς να μπεις μέσα έτσι». Μια υποψία αποδοκι-

μασίας στάθηκε στις άκρες των χειλιών του. 

«Πώς έτσι;» ρώτησα μπερδεμένη. Φορούσα τζιν και ένα 

μπλουζάκι, τίποτα τολμηρό. 

Ο Άλεξ έδειξε με μια κίνηση του κεφαλιού του το στήθος 

μου. Κατέβασα το βλέμμα και έβγαλα έντρομη μια κραυγή. 

Γιατί το μπλουζάκι μου ήταν άσπρο. Και βρεγμένο. Άρα διά-

φανο. Ούτε καν λίγο διάφανο, τύπου κάπως φαίνεται το περί-

γραμμα του σουτιέν αν το προσέξεις. Φαίνονταν τα πάντα.  

Το κόκκινο σουτιέν με τις τιράντες, οι σκληρές ρώγες μου  

–ευχαριστώ, ερ κοντίσιον–, τα πάντα. 

Σταύρωσα τα χέρια στο στήθος και το πρόσωπό μου πήρε 

την ίδια απόχρωση με το σουτιέν. «Έτσι ήταν τόση ώρα;» 

«Ναι». 

«Και γιατί δεν μου το είπες;» 

«Σου το είπα. Μόλις». 

Μερικές φορές ήθελα να τον στραγγαλίσω. Αλήθεια. Και 

δεν ήμουν βίαιος άνθρωπος. Ήμουν το ίδιο κορίτσι που δεν 

έτρωγε επί χρόνια μπισκότα-ανθρωπάκια γιατί είχα δει το 

Σρεκ και ένιωθα σαν να έτρωγα τα μέλη της οικογένειας του 

Τζίντζι ή, ακόμα χειρότερα, τον ίδιο τον Τζίντζι, αλλά κάτι είχε 

ο Άλεξ που ξυπνούσε τη σκοτεινή πλευρά μου. 

Έβγαλα μια βαθιά ανάσα και κατέβασα τα χέρια μου  

ενστικτωδώς, ξεχνώντας ότι η μπλούζα μου άφηνε να φανούν  



ANA HUANG 

20 

τα πάντα, μέχρι που το βλέμμα του Άλεξ έπεσε ξανά στο στή-

θος μου. 

Τα μάγουλά μου βάφτηκαν πάλι κόκκινα, αλλά είχα βαρε-

θεί να κάθομαι εκεί και να τσακώνομαι μαζί του. Το Crumble 

& Bake έκλεινε σε δέκα λεπτά και η ώρα περνούσε. 

Ίσως έφταιγε αυτός, ίσως ο καιρός ή η μιάμιση ώρα που 

είχα περάσει κολλημένη σε μια στάση λεωφορείου, αλλά η  

αγανάκτησή μου ξεχείλισε πριν προλάβω να τη συγκρατήσω. 

«Αντί να κοιτάζεις σαν βλάκας τα βυζιά μου, μπορείς να μου 

δανείσεις το τζάκετ σου; Γιατί θέλω να πάρω την τούρτα και 

να ξεπροβοδίσω όπως πρέπει τον αδερφό μου, που είναι και 

κολλητός σου, πριν φύγει για το εξωτερικό». 

Τα λόγια μου αιωρούνταν στον αέρα και μετά έκλεισα το 

στόμα μου με το χέρι έντρομη. Είχα μόλις ξεστομίσει τη λέξη 

«βυζιά» μπροστά στον Άλεξ Βόλκοφ και τον είχα κατηγορήσει 

ότι έπαιρνε μάτι; Και τον είχα αποκαλέσει βλάκα; 

Θεέ μου, αν μου ρίξεις κεραυνό αυτή τη στιγμή, καθόλου 

δεν θα θυμώσω. Το υπόσχομαι. 

Τα μάτια του Άλεξ στένεψαν για ένα κλάσμα του δευτε-

ρολέπτου. Ήταν μία από τις πέντε πιο έντονες συναισθηματι-

κές αντιδράσεις που του είχα προκαλέσει τα τελευταία οχτώ 

χρόνια, κάτι ήταν κι αυτό. 

«Πίστεψέ με, δεν κοιτούσα τα βυζιά σου», είπε με τόσο 

ψυχρή φωνή που θα μπορούσε να μετατρέψει σε παγοκρυ-

στάλλους τις σταγόνες της βροχής που είχαν κολλήσει στο 

δέρμα μου. «Δεν είσαι ο τύπος μου, ακόμα και αν δεν ήσουν 

αδερφή του Τζος». 

Άουτς. Ούτε εμένα με ενδιέφερε ο Άλεξ, αλλά κανένα κο-

ρίτσι δεν θέλει να το απορρίπτει έτσι εύκολα ένας εκπρόσω-

πος του αντίθετου φύλου. 

«Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει λόγος να φέρεσαι έτσι», 

μουρμούρισα. «Άκου, το ζαχαροπλαστείο κλείνει σε δύο λε-
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πτά. Δάνεισέ μου το τζάκετ σου για να μπορέσουμε να φύγου-

με από δω». 

Είχα προπληρώσει ηλεκτρονικά και έτσι χρειαζόταν μόνο 

να παραλάβω την τούρτα. 

Ένας μυς συσπάστηκε στο σαγόνι του. «Θα την παραλά-

βω εγώ. Δεν θα βγεις από το αυτοκίνητο ντυμένη έτσι, ακόμα 

κι αν φορέσεις το τζάκετ μου». 

Ο Άλεξ άρπαξε μια ομπρέλα που είχε κάτω από το κάθι-

σμά του και βγήκε από το αυτοκίνητο με μια ρευστή κίνηση. 

Οι κινήσεις του θύμιζαν πάνθηρα, με χάρη ελατηρίου και  

ένταση λέιζερ. Αν ήθελε, θα μπορούσε να βγάλει πολύ χρήμα 

ως μοντέλο, αν και πολύ αμφέβαλλα αν θα έκανε ποτέ κάτι 

τόσο «δεύτερο». 

Επέστρεψε σε λιγότερο από πέντε λεπτά κρατώντας το 

χαρακτηριστικό κουτί για τούρτες του Crumble & Bake, που 

ήταν ροζ και πράσινο της μέντας. Το πέταξε στα πόδια μου, 

έκλεισε την ομπρέλα απότομα και έκανε όπισθεν για να ξε-

παρκάρει μέχρι να ανοιγοκλείσω τα μάτια μου. 

«Χαμογελάς ποτέ;» ρώτησα, ρίχνοντας μια ματιά στο 

κουτί για να σιγουρευτώ ότι δεν είχαν κάνει λάθος στην πα-

ραγγελία. Όχι. Ένας Θάνατος από Σοκολάτα, έτοιμος για 

φάγωμα. «Μπορεί να βοηθήσει στην πάθησή σου». 

«Ποια πάθηση;» ρώτησε βαριεστημένα. 

«Οξεία σπαστικίτιδα». Τον είχα ήδη αποκαλέσει βλάκα, 

τι ψυχή είχε λοιπόν άλλη μία βρισιά; 

Μπορεί να το φαντάστηκα, αλλά μου φάνηκε ότι είδα  

το στόμα του να συσπάται καθώς απάντησε ουδέτερα: «Όχι.  

Είναι χρόνια πάθηση». 

Τα χέρια μου πάγωσαν και το στόμα μου άνοιξε διάπλατα. 

«Μ-μόλις έκανες ένα αστείο;» 

«Εξήγησέ μου πώς βρέθηκες εκεί». Ο Άλεξ απέφυγε την 

ερώτησή μου και άλλαξε θέμα τόσο γρήγορα που μπερδεύτηκα. 
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Αστειεύτηκε. Δεν θα το πίστευα αν δεν το είχα δει με τα 

μάτια μου. «Είχα μια φωτογράφιση με πελάτες. Υπάρχει μια 

όμορφη λίμνη στο…» 

«Άσε τις λεπτομέρειες. Δεν με ενδιαφέρουν». 

Κάγχασα. «Εσύ γιατί ήρθες εδώ; Δεν σε είχα για τύπο που 

κάνει τον σοφέρ». 

«Βρισκόμουν κοντά και είσαι η μικρή αδερφή του Τζος. 

Αν πέθαινες, θα γινόταν πολύ βαρετός στην παρέα». Ο Άλεξ 

σταμάτησε μπροστά στο σπίτι μου. Δίπλα, δηλαδή στο σπίτι 

του Τζος, τα φώτα ήταν όλα αναμμένα και από τα παράθυρα 

έβλεπα κόσμο να χορεύει και να γελάει. 

«Ο Τζος έχει φριχτό γούστο στους φίλους», είπα. «Δεν 

ξέρω τι σου βρίσκει. Εύχομαι η σπαστικίτιδά σου να επηρεάσει 

κάποιο ζωτικό όργανο». Και μετά, επειδή μου έμαθαν τρό-

πους όταν ήμουν μικρή, πρόσθεσα: «Σ’ ευχαριστώ που με  

έφερες». 

Βγήκα τσατισμένη από το αυτοκίνητο. Η βροχή είχε γίνει 

ψιχάλα και μύριζα το νοτισμένο χώμα και τις ορτανσίες από τη 

γλάστρα δίπλα στην είσοδο. Θα έκανα ένα ντους, θα άλλαζα και 

θα προλάβαινα το τελευταίο μισό του πάρτι του Τζος. Έλπιζα 

ότι δεν θα άκουγα εξάψαλμο επειδή είχα ξεμείνει στην ερημιά ή 

επειδή είχα αργήσει, γιατί δεν είχα καμία όρεξη για τέτοια. 

Ποτέ δεν μένω θυμωμένη για πολλή ώρα, αλλά εκείνη τη 

στιγμή το αίμα μου έβραζε και ήθελα να ρίξω μια μπουνιά στο 

πρόσωπο του Άλεξ Βόλκοφ. 

Ήταν τόσο ψυχρός και αλαζόνας και… και… ο εαυτός 

του. Ήταν εξοργιστικό. 

Τουλάχιστον δεν ήμουν υποχρεωμένη να τον βλέπω συ-

χνά. Συνήθως έβγαιναν με τον Τζος στο κέντρο της πόλης και 

ο Άλεξ δεν επισκεπτόταν το Θέγιερ, αν και ήταν απόφοιτος. 

Δόξα τω Θεώ. Αν αναγκαζόμουν να βλέπω τον Άλεξ πε-

ρισσότερες από λίγες φορές τον χρόνο, θα τρελαινόμουν. 
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ΑΛΕΞ 

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΠΟΥ ΠΙΟ… ΗΣΥΧΑ». Η ΞΑΝΘΙΑ 

κοπέλα χάιδεψε με τις άκρες των δαχτύλων της το μπράτσο μου 

και τα καστανοπράσινα μάτια της έλαμπαν όλο υποσχέσεις, 

καθώς έγλειφε το κάτω χείλος της. «Ή όχι. Ό,τι γουστάρεις». 

Οι άκρες των χειλιών μου ανασηκώθηκαν – όχι αρκετά 

για να σχηματίσουν ένα χαμόγελο, αλλά αρκετά για να δεί-

ξουν τις σκέψεις μου. Δεν μπορείς να αντέξεις αυτά που γου-

στάρω εγώ. 

Παρά το κοντό, στενό φόρεμά της και τα υπονοούμενα, 

έδειχνε από τις γυναίκες που περίμεναν γλυκόλογα και τρυφε-

ρότητα στο κρεβάτι. 

Εγώ δεν έλεγα γλυκόλογα και δεν φερόμουν με τρυφερό-

τητα. 

Το έκανα με συγκεκριμένο τρόπο και μόνο με συγκεκρι-

μένο τύπο γυναικών, που τους άρεσαν αυτά. Δεν έκανα τίποτα 

σκληρά σαδομαζοχιστικά, αλλά δεν ήμουν και τρυφερός. Δεν 

φιλούσα, δεν ήθελα επαφή πρόσωπο με πρόσωπο. Οι γυναί-

κες συναινούσαν, αλλά προσπαθούσαν να αλλάξουν τους κα-

νόνες στην πορεία και τότε εγώ σταματούσα και τις έδιωχνα. 

Δεν αντέχω τους ανθρώπους που δεν μπορούν να τηρήσουν 

μια απλή συμφωνία. 
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Και γι’ αυτό περιοριζόμουν σε έναν κατάλογο με οικεία 

ονόματα που εναλλάσσονταν όταν χρειαζόμουν εκτόνωση· και 

εγώ και εκείνες ξέραμε τι να περιμένουμε. 

Η ξανθιά δεν θα έμπαινε σ’ εκείνο τον κατάλογο. 

«Όχι απόψε». Στριφογύρισα τον πάγο στο ποτήρι μου. 

«Είναι το αποχαιρετιστήριο πάρτι του κολλητού μου». 

Ακολούθησε το βλέμμα μου και είδε τον Τζος, που απο-

λάμβανε και εκείνος την προσοχή των γυναικών. Ήταν ξα-

πλωμένος στον καναπέ, σε ένα από τα τελευταία έπιπλα που 

είχαν απομείνει, αφού είχε μαζέψει όλα τα πράγματα του σπι-

τιού γνωρίζοντας ότι θα έλειπε για ένα χρόνο, και χαμογελού-

σε όσο τρεις γυναίκες τον περιτριγύριζαν. Ήταν ο γοητευτι-

κός της παρέας. Ενώ εγώ τσίτωνα τους ανθρώπους, εκείνος 

τους έκανε να νιώθουν χαλαρά και η προσέγγισή του προς το 

ωραιότερο φύλο ήταν αντίθετη από τη δική μου. Η ποσότητα 

μετράει, πίστευε ο Τζος. Πρέπει να το είχε κάνει με τον μισό 

γυναικείο πληθυσμό της Ουάσινγκτον πια. 

«Μπορεί να έρθει κι εκείνος μαζί μας». Η ξανθιά με πλη-

σίασε μέχρι που το στήθος της άγγιξε το μπράτσο μου. «Δεν 

με πειράζει». 

«Ούτε εμένα». Η φίλη της, μια μικρόσωμη καστανή που 

δεν μιλούσε ως εκείνη τη στιγμή αλλά με κοίταζε σαν ζουμερή 

μπριζόλα από την ώρα που είχα μπει στο σπίτι, πετάχτηκε και 

είπε: «Η Λις κι εγώ κάνουμε τα πάντα μαζί». 

Το υπονοούμενο δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφές, ακό-

μα και αν το είχε γράψει με τατουάζ στο χαμηλό ντεκολτέ της. 

Οι περισσότεροι άντρες θα είχαν πέσει με τα μούτρα, αλ-

λά η συζήτηση με έκανε ήδη να βαριέμαι. Τίποτα δεν με ξενέ-

ρωνε περισσότερο από την οσμή της απελπισίας, που ήταν πιο 

δυνατή και από τα αρώματά τους. 

Δεν μπήκα στον κόπο να απαντήσω. Έριξα μια ματιά 

στον χώρο για να δω αν υπήρχε κάτι πιο ενδιαφέρον για να 
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τραβήξει την προσοχή μου. Αν το πάρτι γινόταν για οποιονδή-

ποτε άλλο εκτός από τον Τζος, θα το είχα αποφύγει. Ήμουν 

επιχειρησιακός διευθυντής του Ομίλου Άρτσερ και είχα και 

το… άλλο σχέδιό μου, που σήμαινε ότι είχα πολλά στο κεφάλι 

μου για να πηγαίνω σε ανούσιες κοινωνικές εκδηλώσεις. Αλλά 

ο Τζος ήταν ο κολλητός μου –ήταν ένας από τους ελάχιστους 

ανθρώπους που ανεχόμουν για πάνω από μία ώρα κάθε φορά– 

και έφευγε τη Δευτέρα για ένα χρόνο, κάνοντας διάλειμμα από 

τις σπουδές του. Θα πήγαινε εθελοντικά στην Κεντρική Αμε-

ρική ως ιατρικό προσωπικό. Κι έτσι πήγα στο πάρτι και υπο-

κρινόμουν ότι βρισκόμουν εκεί με τη θέλησή μου. 

Ακούστηκε ένα γάργαρο γέλιο, τραβώντας την προσοχή 

μου στην πηγή του ήχου. 

Η Έιβα. Φυσικά. 

Η μικρή αδερφή του Τζος ήταν τόσο γλυκιά και μες στην 

καλή χαρά όλη την ώρα, που περίμενα να φυτρώνουν λουλού-

δια όπου πατούσε, να τραγουδούν και να χοροπηδούν ξοπίσω 

της ζωάκια του δάσους όσο εκείνη διέσχιζε τα λιβάδια ή έκανε 

ό,τι έκαναν κορίτσια σαν κι αυτή. 

Στεκόταν σε μια γωνιά με τις φίλες της, το πρόσωπό της 

ήταν φωτεινό και ολοζώντανο, γελούσε με κάτι που είχε πει 

μια κοπέλα. Αναρωτήθηκα αν ήταν αληθινό ή ψεύτικο αυτό το 

γέλιο. Τα περισσότερα γέλια ήταν κάλπικα – όπως κάλπικοι 

ήταν και οι περισσότεροι άνθρωποι. Ξυπνούσαν κάθε πρωί, 

φορούσαν ένα προσωπείο ανάλογα με το τι ήθελαν να πετύ-

χουν εκείνη τη μέρα και ανάλογα με την εικόνα που ήθελαν να 

δώσουν. Χαμογελούσαν σε ανθρώπους που μισούσαν, γελού-

σαν με κρύα αστεία και έγλειφαν ανθρώπους που εύχονταν 

μυστικά να εκθρονίσουν. 

Δεν τους κατέκρινα. Όπως όλοι οι άλλοι, είχα κι εγώ τα 

προσωπεία μου, το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά, σε αντίθεση με 

τους άλλους, το να γλείψω κάποιον ή να πιάσω τυπική κουβέ-
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ντα ήταν εξίσου πιθανό με το να κάνω ενδοφλέβια ένεση με 

χλωρίνη. 

Επειδή ήξερα την Έιβα, κατάλαβα ότι το γέλιο της ήταν 

αληθινό. 

Καημένο κορίτσι. Ο κόσμος θα την έτρωγε ζωντανή μόλις 

έφευγε από το ασφαλές περιβάλλον του Θέγιερ. 

Κι εμένα τι με νοιάζει. 

«Ε». Ο Τζος ήρθε δίπλα μου, τα μαλλιά του ήταν ανα-

κατεμένα και το στόμα του σχημάτιζε ένα πλατύ χαμόγελο. 

Οι κοπέλες που του κολλούσαν είχαν εξαφανιστεί – όχι,  

λάθος. Να τες, χόρευαν ένα τραγούδι της Μπιγιονσέ σαν  

να περνούσαν οντισιόν για στριπτιζάδικο, ενώ κάτι τύποι  

είχαν σχηματίσει έναν κύκλο γύρω τους και τους έτρεχαν τα 

σάλια.  

Άντρες. Το φύλο μου καλό θα ήταν να έχει λίγο πιο υψη-

λά στάνταρ και να σκέφτεται λιγότερο με το κάτω κεφάλι. 

«Ευχαριστώ που ήρθες, φίλε. Σόρι που δεν ήρθα να σε χαιρε-

τήσω πιο πριν. Είχα… δουλειές». 

«Το είδα». Ανασήκωσα το φρύδι κοιτώντας το σημάδι 

από κραγιόν στην άκρη των χειλιών του. «Έχεις κάτι στα μού-

τρα σου». 

Το χαμόγελό του έγινε ακόμα πιο πλατύ. «Παράσημο. 

Δεν μου λες, δεν σε διακόπτω, ε;» 

Έριξα μια ματιά στην ξανθιά και στην καστανή, που φα-

σώνονταν μεταξύ τους αφού δεν κατάφεραν να τραβήξουν την 

προσοχή μου. 

«Όχι». Κούνησα αρνητικά το κεφάλι. «Βάζω στοίχημα 

εκατό δολάρια ότι δεν θα καταφέρεις να επιβιώσεις έναν ολό-

κληρο χρόνο στου διαόλου τη μάνα. Χωρίς γυναίκες, χωρίς 

πάρτι. Σε βλέπω να γυρίζεις πριν από το Χαλογουίν». 

«Άπιστε. Θα έχει γυναίκες. Και όπου είμαι εγώ έχει και 

πάρτι». Ο Τζος πήρε μια κλειστή μπίρα από ένα κοντινό ψυ-



TWISTED LOVE 

27 

γειάκι και την άνοιξε. «Ήθελα να σου μιλήσω γι’ αυτό. Για το 

διάστημα που θα λείπω», διευκρίνισε. 

«Μη μου πεις ότι θα μπήξεις τα κλάματα. Αν αγόρασες 

βραχιόλια φιλίας, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να το φορέσω». 

«Άντε γαμήσου, φίλε». Έβαλε τα γέλια. «Δεν θα αγόραζα 

χρυσαφικά για σένα ακόμα και αν με πλήρωνες. Όχι, για την 

Έιβα ήθελα να σου πω». 

Το ποτήρι μου κοντοστάθηκε λίγα εκατοστά μακριά από 

τα χείλη μου, μετά ήπια και το γλυκό κάψιμο του ουίσκι κατέ-

βηκε στον οισοφάγο μου. Σιχαίνομαι την μπίρα. Έχει γεύση 

ούρων, αλλά, επειδή μόνο μπίρες κυκλοφορούσαν στα πάρτι 

του Τζος, πάντα έφερνα ένα φλασκί με Macallan όποτε πή-

γαινα να τον δω. 

«Τι έκανε η Έιβα;» 

Ο Τζος και η αδερφή του ήταν πολύ δεμένοι, αν και τσα-

κώνονταν τόσο πολύ, που μερικές φορές ήθελα να τους κλεί-

σω το στόμα με κολλητική ταινία. Έτσι ήταν τα αδέρφια – αν 

και εγώ δεν το είχα ζήσει αυτό. 

Ένιωσα το ουίσκι ξινό στο στόμα μου και άφησα κάτω το 

ποτήρι με μια γκριμάτσα. 

«Ανησυχώ για εκείνη». Ο Τζος έτριψε το σαγόνι του και  

η έκφρασή του σοβάρεψε. «Το ξέρω ότι είναι μεγάλη κοπέλα 

και ότι μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της –εκτός αν καταφέ-

ρει να ξεμείνει στη μέση του πουθενά, κι ευχαριστώ που πήγες 

να την πάρεις, τώρα που το θυμήθηκα–, αλλά ποτέ δεν έχει 

μείνει μόνη της για τόσο μεγάλο διάστημα και μερικές φορές 

είναι κάπως υπερβολικά… εύπιστη». 

Είχα μια υποψία πού το πήγαινε ο Τζος και δεν μου  

άρεσε. Καθόλου. «Δεν θα είναι μόνη της. Έχει τις φίλες 

της». Τις έδειξα με μια κίνηση του κεφαλιού. Μία από  

αυτές, μια στρουμπουλή κοκκινομάλλα με χρυσή φούστα 

που την έκανε να μοιάζει με ντισκομπάλα, εκείνη ακριβώς 
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τη στιγμή πήδηξε πάνω στο τραπέζι και άρχισε να κουνάει 

τον κώλο της στον ρυθμό του ραπ τραγουδιού που έπαιζε 

δυνατά από τα ηχεία. 

Ο Τζος κάγχασε. «Η Τζουλς; Είναι επικίνδυνη, δεν είναι 

να την εμπιστεύεσαι. Η Στέλλα είναι εύπιστη σαν την Έιβα 

και η Μπρίτζετ… εντάξει, έχει σωματοφύλακα, αλλά δεν είναι 

τόσο συχνά μαζί τους». 

«Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Το Θέγιερ είναι ασφαλές 

και ο δείκτης εγκληματικότητας εδώ είναι σχεδόν μηδενικός». 

«Ναι, αλλά θα ένιωθα καλύτερα αν την πρόσεχε κάποιος 

που εμπιστεύομαι, κατάλαβες;» 

Γαμώτο. Το τρένο πήγαινε γραμμή στον γκρεμό και δεν 

μπορούσα να κάνω τίποτα για να το σταματήσω. 

«Δεν θα σου το ζητούσα –ξέρω ότι έχεις πολλά στο κεφά-

λι σου–, αλλά χώρισε με το αγόρι της πριν από δύο εβδομάδες 

και εκείνος την παρενοχλεί. Είχα καταλάβει από την αρχή ότι 

ήταν κάθαρμα, αλλά εκείνη δεν με άκουγε. Άκου, αν μπορείς 

να την έχεις κατά νου – μόνο να σιγουρευτείς ότι δεν θα τη 

δολοφονήσουν ή δεν θα την απαγάγουν, εντάξει; Θα σου 

χρωστάω μεγάλη χάρη». 

«Ήδη μου χρωστάς χάρη, σε έχω σώσει τόσες φορές»,  

είπα ξερά. 

«Ναι, αλλά το διασκέδαζες όταν με έσωζες. Μερικές φο-

ρές είσαι πολύ στην τσίτα». Ο Τζος χαμογέλασε. «Μου λες 

ναι, λοιπόν;» 

Έριξα μια ματιά στην Έιβα. Την παρατήρησα. Ήταν  

είκοσι δύο, τέσσερα χρόνια μικρότερη από τον Τζος κι εμένα, 

και κατάφερνε ταυτόχρονα να φαίνεται μικρότερη και μεγαλύ-

τερη από την ηλικία της. Ήταν ο τρόπος που φερόταν, σαν να 

τα είχε δει όλα –τα καλά, τα κακά και τα πολύ άσχημα– και 

ακόμη να πίστευε στη δύναμη της καλοσύνης. 

Ήταν χαζό και αξιοθαύμαστο ταυτόχρονα. 
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Πρέπει να ένιωσε το βλέμμα μου πάνω της, γιατί σταμά-

τησε να μιλάει και γύρισε και με κοίταξε. Τα μάγουλά της βά-

φτηκαν ροζ μπροστά στο σταθερό βλέμμα μου. Είχε βγάλει το 

τζιν και το μπλουζάκι και φορούσε ένα μοβ φόρεμα που κυμά-

τιζε στο ύψος των γονάτων της. 

Κρίμα. Το φόρεμα ήταν ωραίο, αλλά ο νους μου έτρεξε 

στη διαδρομή με το αυτοκίνητο, όταν το βρεγμένο μπλουζάκι 

είχε κολλήσει πάνω της σαν δεύτερο δέρμα και οι ρώγες της 

πίεζαν την πολυτελή κόκκινη δαντέλα του σουτιέν της. Το 

εννοούσα όταν έλεγα ότι δεν ήταν ο τύπος μου, αλλά μου 

άρεσε το θέαμα. Μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να 

της βγάζω την μπλούζα, να τραβάω το σουτιέν στην άκρη με 

τα δόντια μου και να βάζω στο στόμα μου τις γλυκές, σκλη-

ρές ρώγες της… 

Ξεκόλλησα αμέσως από εκείνη την ξαφνική φαντασίωση. 

Τι στον διάολο είχα πάθει; Ήταν η αδερφή του Τζος. Αθώα, 

αφελής και τόσο γλυκιά που θα μπορούσα να ξεράσω. Ακρι-

βώς το αντίθετο από τις εκλεπτυσμένες, έμπειρες γυναίκες 

που προτιμούσα και στο κρεβάτι και γενικά. Δεν χρειαζόταν 

να ανησυχώ για τα συναισθήματά τους, ήταν αρκετά έξυπνες 

για να μην αισθάνονται τίποτα για μένα. Η Έιβα ήταν μόνο 

συναισθήματα, με μια δόση θράσους. 

Στα χείλη μου σχηματίστηκε το φάντασμα ενός χαμόγε-

λου, όταν θυμήθηκα την ατάκα της την ώρα που έφευγε νωρί-

τερα. Εύχομαι η σπαστικίτιδά σου να επηρεάσει κάποιο ζωτι-

κό όργανο. 

Δεν ήταν ό,τι χειρότερο μου είχε πει ποτέ κανείς, σε καμία 

περίπτωση, αλλά ήταν πιο επιθετικό απ’ ό,τι θα περίμενα από 

εκείνη. Δεν την είχα ακούσει ποτέ να λέει κακή κουβέντα σε 

κανέναν ούτε για κανέναν. Ένιωθα μια διεστραμμένη ικανο-

ποίηση που μπορούσα να την εκνευρίσω τόσο. 

«Άλεξ», με τσίγκλησε ο Τζος. 




