


 

 

 



 

 

 

 

“Queen”—Loren Gray 

“Castle”—Halsey 

“Arcade”—Duncan Laurence 

“You Should See Me in a Crown”—Billie Eilish 

“Telepatía”—Kali Uchis
*
 

“Stay”—Rihanna 

“Uncover”—Zara Larsson 

“Secret Love Song”—Little Mix 

“They Don’t Know About Us”—One Direction 

“Mine Fields”—Faouzia & John Legend 

“Wildest Dreams”—Taylor Swift 

“Princesses Don’t Cry”—Aviva 

“Fairytale” (Slowed Version)—Alexander Rybak 

“I Guess I’m in Love”—Clinton Kane 
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Περισσότερο για την αίσθηση που αφήνει το Κεφάλαιο 18, παρά για 
τους στίχους. 





 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 

Η ιστορία του βιβλίου εκτυλίσσεται σε διάστημα τεσσάρων 

ετών και περιλαμβάνει αρκετά χρονικά άλματα, ειδικά στο 

Μέρος I, μέχρι να φτάσουμε στο παρόν. Εκτυλίσσεται ταυτό-

χρονα με το προηγούμενο βιβλίο, το Twisted Love. 

 

Το Μέρος I φτάνει χρονικά ως τον επίλογο του Twisted Love 

(παρελθόν). Το Μέρος II διαδραματίζεται μετά (παρόν). 

 

Συστήνεται, αν και δεν είναι αναγκαίο, να διαβάσετε πρώτα το 

Twisted Love, για να έχετε καλύτερη αίσθηση των γεγονότων. 





 

 

ΜΕΡΟΣ I 
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ΜΠΡΙΤΖΕΤ 

«ΧΤΥΠΑ ΜΕ! ΑΦΕΝΤΗ, ΧΤΥΠΑ ΜΕ!» 

Κρατιόμουν για να μη βάλω τα γέλια βλέποντας την έκ-

φραση του Μπουθ, του σωματοφύλακά μου, όσο ο Λέδερ ο 

παπαγάλος μιλούσε στο κλουβί του. Από το όνομά του και 

μόνο, καταλάβαινες τα πάντα για τη σεξουαλική ζωή του προη-

γούμενου ιδιοκτήτη του και, παρόλο που αρκετός κόσμος τον 

έβρισκε διασκεδαστικό, δεν συνέβαινε το ίδιο και με τον 

Μπουθ. Απεχθανόταν τα πουλιά. Έλεγε ότι έμοιαζαν με τερά-

στιους ιπτάμενους αρουραίους. 

«Μια μέρα, αυτός και ο Λέδερ θα πλακωθούν μεταξύ 

τους». Η Έμα, η διευθύντρια του Ουρές και Μουστάκια, έκα-

νε έναν ήχο αποδοκιμασίας. «Καημένε Μπουθ». 

Κρατήθηκα ξανά για να μη γελάσω, αν και ένιωσα ένα 

τσίμπημα στην καρδιά. «Δεν θα προλάβουν. Ο Μπουθ θα φύ-

γει σύντομα». 

Προσπαθούσα να μην το σκέφτομαι. Ο Μπουθ ήταν κο-

ντά μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά θα έπαιρνε άδεια 

πατρότητας την επόμενη εβδομάδα και θα πήγαινε στην Ελ-

ντόρα για να βρίσκεται κοντά στη γυναίκα του και στο νεο-

γέννητο μωρό τους. Χαιρόμουν για εκείνον, αλλά θα μου  

έλειπε. Δεν ήταν μόνο σωματοφύλακάς μου, ήταν και φίλος 
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μου και ευχόμουν να αποκτήσω εξίσου καλή σχέση και με τον 

αντικαταστάτη του. 

«Α, ναι, το είχα ξεχάσει». Το πρόσωπο της Έμα μαλάκω-

σε. Ήταν λίγο πάνω από εξήντα, με κοντά, γκριζαρισμένα 

μαλλιά και ζεστά καστανά μάτια. «Έχεις περάσει πολλές αλ-

λαγές σε πολύ μικρό διάστημα, γλυκιά μου».  

Ήξερε πόσο απεχθανόμουν τους αποχωρισμούς. 

Ήμουν εθελόντρια στο Ουρές και Μουστάκια, ένα τοπι-

κό καταφύγιο ζώων, από το δεύτερο έτος του πανεπιστημίου, 

και η Έμα είχε γίνει στενή φίλη και μέντοράς μου. Δυστυχώς 

θα έφευγε και εκείνη. Θα έμενε στο Χέιζελμπεργκ, αλλά θα 

έπαιρνε σύνταξη και δεν θα ήταν πια διευθύντρια του καταφυ-

γίου, που σήμαινε ότι δεν θα την έβλεπα κάθε εβδομάδα. 

«Ο ένας από τους δύο αποχωρισμούς δεν είναι και τόσο 

αναγκαίος», είπα μισοαστεία μισοσοβαρά. «Θα μπορούσες να 

μείνεις». 

Κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Διευθύνω το καταφύγιο 

σχεδόν δέκα χρόνια τώρα, έχει έρθει η ώρα να δώσω τη θέση 

μου στο νέο αίμα. Σε κάποιον που μπορεί να καθαρίζει τα 

κλουβιά χωρίς να πιάνεται η πλάτη και οι γοφοί του». 

«Γι’ αυτό υπάρχουν οι εθελοντές». Της έδειξα εμένα.  

Το παράκανα, αλλά δεν μπορούσα να κρατηθώ. Με την  

Έμα, τον Μπουθ και την επικείμενη αποφοίτησή μου από το 

πανεπιστήμιο Θέγιερ, όπου σπούδαζα διεθνείς σχέσεις  

–όπως ήταν αναμενόμενο για μια πριγκίπισσα–, οι αποχαι-

ρετισμοί ήταν τόσοι, που θα μου έφταναν για τα επόμενα 

πέντε χρόνια. 

«Είσαι πολύ γλυκιά. Μην το πεις στους άλλους, αλλά…» 

Χαμήλωσε τη φωνή της και ψιθύρισε συνωμοτικά: «Είσαι η 

αγαπημένη μου εθελόντρια. Σπάνια κάποια με τη δική σου θέ-

ση κάνει εθελοντισμό επειδή το θέλει και όχι για να φανεί στις 

κάμερες». 
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Τα μάγουλά μου βάφτηκαν κόκκινα με το κομπλιμέντο. 

«Χαρά μου. Λατρεύω τα ζώα». Το είχα κληρονομήσει από τη 

μητέρα μου. Ήταν μια από τις ελάχιστες πτυχές της που είχαν 

απομείνει στη ζωή μου. 

Σε μια άλλη ζωή, θα είχα γίνει κτηνίατρος, αλλά σ’ αυτή 

τη ζωή; Η πορεία μου είχε χαραχτεί για λογαριασμό μου πριν 

ακόμη γεννηθώ. 

«Θα γινόσουν καταπληκτική βασίλισσα». Η Έμα έκανε 

στην άκρη για να περάσει ένας εργαζόμενος με ένα ανήσυχο 

κουτάβι στην αγκαλιά του. «Αλήθεια». 

Έβαλα τα γέλια στη σκέψη και μόνο. «Σ’ ευχαριστώ, αλλά 

δεν σκοπεύω να γίνω βασίλισσα. Και να το ήθελα, είναι πολύ 

μικρή η πιθανότητα να φορέσω εγώ το στέμμα». 

Ως πριγκίπισσα της Ελντόρα, ενός μικρού ευρωπαϊκού 

βασιλείου, είχα περισσότερες πιθανότητες να κυβερνήσω από 

τον περισσότερο κόσμο. Οι γονείς μου πέθαναν όταν ήμουν 

μικρή –η μητέρα μου στη γέννα, ο πατέρας μου σε τροχαίο λί-

γα χρόνια αργότερα– και ήμουν δεύτερη στη σειρά διαδοχής. 

Ο αδελφός μου ο Νικολάι ήταν τέσσερα χρόνια μεγαλύτερός 

μου και τον προετοίμαζαν για να διαδεχτεί τον παππού μας, 

τον βασιλιά Έντβαρντ, από τότε που έμαθε να περπατάει. 

Όταν θα αποκτούσε παιδιά ο Νικολάι, θα έπεφτα κι άλλο στη 

σειρά διαδοχής, κάτι που καθόλου δεν με ενοχλούσε. Η επι-

θυμία μου να γίνω βασίλισσα ήταν τόσο μεγάλη όσο και η επι-

θυμία μου να βουτήξω μέσα σε μια δεξαμενή με οξύ. 

Η Έμα συνοφρυώθηκε απογοητευμένη. «Ακόμα κι έτσι,  

η άποψή μου παραμένει ίδια». 

«Έμα!» φώναξε ένας άλλος υπάλληλος. «Έχουμε θέμα με 

τις γάτες». 

Αναστέναξε. «Πάντα οι γάτες κάνουν όλες τις φασα- 

ρίες», μουρμούρισε. «Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω για 

τη συνταξιοδότησή μου πριν το μάθεις από αλλού. Θα είμαι 
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εδώ ως το τέλος της άλλης εβδομάδας, θα τα πούμε την Τρί-

τη λοιπόν». 

«Ωραία». Την αγκάλιασα για να την αποχαιρετήσω και 

την είδα να φεύγει βιαστικά για να πάει στον γατοκαβγά, νιώ-

θοντας ένα ακόμα μεγαλύτερο τσίμπημα στην καρδιά. 

Ευτυχώς που η Έμα μού είχε ανακοινώσει ότι θα έπαιρνε 

σύνταξη στο τέλος της βάρδιας, αλλιώς δεν θα μπορούσα να 

συγκεντρωθώ. 

«Είστε έτοιμη, Υψηλοτάτη;» ρώτησε ο Μπουθ, που δεν 

έβλεπε την ώρα να απομακρυνθεί από τον Λέδερ. 

«Ναι. Πάμε». 

«Ναι, πάμε!» είπε ο Λέδερ καθώς φεύγαμε. «Χτύπα με!» 

Τελικά δεν κρατήθηκα και γέλασα με την γκριμάτσα του 

Μπουθ. «Θα μου λείψεις και θα λείψεις και στον Λέδερ». 

Έχωσα τα χέρια στις τσέπες του πανωφοριού μου για να τα 

προστατεύσω από τη διαπεραστική ψύχρα του φθινοπώρου. 

«Πες μου για τον νέο σωματοφύλακα. Πώς είναι;» 

Τα φύλλα έτριζαν κάτω από τις μπότες μου καθώς προ-

χωρούσαμε προς το σπίτι μου, που ήταν έξω από την πανεπι-

στημιούπολη και απείχε μόλις ένα τέταρτο με τα πόδια. Λά-

τρευα το φθινόπωρο και όλα τα χαρακτηριστικά του – τα ζε-

στά ρούχα, τα γήινα χρώματα στα δέντρα, την ανεπαίσθητη 

οσμή κανέλας και καπνού στον αέρα. 

Στο Άθενμπεργκ, δεν θα μπορούσα να περπατήσω στον 

δρόμο χωρίς να μου επιτεθούν για να με ληστέψουν, αλλά  

αυτό ήταν το καλό με το Θέγιερ. Μεταξύ των φοιτητών του  

υπήρχαν τόσοι γαλαζοαίματοι και παιδιά διάσημων, που μια 

πριγκίπισσα ανάμεσά τους περνούσε απαρατήρητη. Κατάφερ-

να να ζω σχεδόν σαν απλή φοιτήτρια. 

«Δεν ξέρω πολλά για τον νέο σωματοφύλακα», παραδέ-

χτηκε ο Μπουθ. «Είναι εξωτερικός συνεργάτης». 

Ανασήκωσα τα φρύδια μου. «Αλήθεια;» 
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Μερικές φορές, το παλάτι χρησιμοποιούσε ιδιωτικές  

εταιρείες σεκιούριτι για να συνδράμουν τη βασιλική φρουρά, 

αλλά αυτό γινόταν πολύ σπάνια. Ποτέ άλλοτε στα είκοσι ένα 

χρόνια της ζωής μου δεν είχα σωματοφύλακα εξωτερικό συ-

νεργάτη. 

«Λέγεται ότι είναι ο καλύτερος», είπε ο Μπουθ, που πέ-

ρασε την έκπληξή μου για εκνευρισμό. «Πρώην αξιωματικός 

των ειδικών δυνάμεων του ναυτικού, άριστες συστάσεις, πείρα 

στη φύλαξη υψηλών προσώπων. Είναι ο πιο περιζήτητος στην 

εταιρεία του». 

«Χμμμ». Αμερικανός σωματοφύλακας. Ενδιαφέρον. «Ελ-

πίζω να τα πάμε καλά». 

Όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί όλο το εικοσιτετράωρο,  

έχει μεγάλη σημασία να είναι συμβατοί. Πολύ μεγάλη σημασία. 

Είχα γνωστούς που δεν τα πήγαιναν καλά με το προσωπικό 

ασφαλείας τους και σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνεργασίες 

δεν κρατούσαν πολύ. 

«Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Είστε πολύ καταδεκτική, Υψη-

λοτάτη». 

«Το λες αυτό μόνο και μόνο επειδή είμαι το αφεντικό σου». 

Ο Μπουθ χαμογέλασε πονηρά. «Στην πραγματικότητα,  

ο διευθυντής της βασιλικής φρουράς είναι το αφεντικό μου». 

Του κούνησα το δάχτυλο παιχνιδιάρικα. «Άρχισες να μου 

αντιμιλάς; Απογοητεύτηκα τώρα». 

Έβαλε τα γέλια. Παρά την επιμονή του να με αποκαλεί 

Υψηλοτάτη, είχαμε αποκτήσει φιλική σχέση με τα χρόνια 

και το εκτιμούσα αυτό. Οι πολλές τυπικότητες με εξουθέ-

νωναν. 

Στην υπόλοιπη διαδρομή, μιλούσαμε για το παιδί που θα 

αποκτούσε ο Μπουθ και για την επιστροφή του στην Ελντό-

ρα. Φούσκωνε από υπερηφάνεια για το αγέννητο παιδί του 

και, χωρίς να το θέλω, ένιωσα μια μικρή σουβλιά ζήλιας. Δεν 
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ήμουν σε καμία περίπτωση έτοιμη για γάμο και παιδιά, αλλά 

ήθελα αυτό που είχε ο Μπουθ με τη γυναίκα του. 

Τον έρωτα. Το πάθος. Τη δυνατότητα επιλογής. Πράγμα-

τα που δεν αγοράζονταν, όσα χρήματα και να είχε κανείς. 

Ένα σαρδόνιο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη μου. Αν 

άκουγε κανένας τις σκέψεις μου, θα με περνούσε για αχάριστη 

κακομαθημένη. Μπορούσα να αγοράσω όποιο υλικό αγαθό 

ήθελα στη στιγμή, κι εγώ κλαψούριζα για την αγάπη. 

Όμως όλοι οι άνθρωποι ήταν ίδιοι και είχαν κάποιες κοι-

νές επιθυμίες. Δυστυχώς, δεν είχαν όλοι τη δυνατότητα να τις 

πραγματοποιήσουν. 

Ίσως ερωτευόμουν τρελά έναν πρίγκιπα, αλλά πολύ αμ-

φέβαλλα. Το πιθανότερο ήταν ότι θα έκανα έναν βαρετό, κοι-

νωνικά αποδεκτό γάμο με έναν βαρετό, κοινωνικά αποδεκτό 

άντρα που έκανε σεξ μόνο σε ιεραποστολική στάση και πή-

γαινε διακοπές στα ίδια δύο μέρη κάθε χρόνο. 

Έδιωξα από το μυαλό μου εκείνη την καταθλιπτική σκέ-

ψη. Είχα ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου μέχρι να σκεφτώ 

έστω τον γάμο, και θα ασχολιόμουν με εκείνο το ζήτημα όταν 

ερχόταν η ώρα. 

Είδα από μακριά το σπίτι μου και το βλέμμα μου στάθηκε 

στην άγνωστη μαύρη BMW που βρισκόταν στον ιδιωτικό δρό-

μο με αναμμένη μηχανή. Υπέθεσα ότι ανήκε στον νέο μου σω-

ματοφύλακα. 

«Νωρίς ήρθε». Ο Μπουθ ανασήκωσε το ένα φρύδι του 

έκπληκτος. «Έπρεπε να έρθει στις πέντε». 

«Η ακρίβεια είναι καλό σημάδι, υποθέτω». Αν και μισή 

ώρα νωρίτερα ίσως και να ήταν υπερβολή. 

Η πόρτα του αυτοκινήτου άνοιξε και ένα φαρδύ μαύρο 

μποτάκι πάτησε στο ιδιωτικό δρομάκι. Ένα δευτερόλεπτο αρ-

γότερα, ο ψηλότερος άντρας που είχα αντικρίσει ποτέ μου ση-

κώθηκε από τη θέση του οδηγού και το στόμα μου στέγνωσε. 
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Ουάου. 

Ο νέος μου σωματοφύλακας πρέπει να ήταν τουλάχι-

στον 1,93, ίσως και 1,95, με στιβαρούς, γραμμωμένους μυς 

σε κάθε εκατοστό του δυνατού σώματός του. Είχε σχετικά 

μακριά μαύρα μαλλιά που έφταναν ως τον γιακά του και  

έκρυβαν το ένα από τα δύο σκούρα γκρίζα μάτια του, ενώ τα 

πόδια του ήταν τόσο μακριά που κάλυψε την απόσταση  

ανάμεσά μας με τρεις δρασκελιές. 

Μπορεί να ήταν μεγαλόσωμος, αλλά οι κινήσεις του ήταν 

εκπληκτικά διακριτικές. Αν δεν τον κοιτούσα, δεν θα είχα  

αντιληφθεί ότι με πλησίασε. 

Σταμάτησε μπροστά μου και θα έπαιρνα όρκο ότι το 

σώμα μου έγειρε ένα εκατοστό προς το μέρος του, ανίκανο 

να αντισταθεί στη μαγνητική έλξη που μου ασκούσε. Επί-

σης, είχα την περίεργη επιθυμία να χώσω τα δάχτυλά μου 

στις πυκνές σκούρες μπούκλες του. Οι περισσότεροι βετε-

ράνοι είχαν το κοντό κούρεμα του στρατού και μετά την 

αποστράτευσή τους, αλλά προφανώς εκείνος δεν ήταν σαν 

αυτούς. 

«Ρις Λάρσεν». Η βαθιά, βραχνή φωνή του με άγγιξε σαν 

βελούδινο χάδι. Τώρα που ήταν πιο κοντά, διέκρινα μια λεπτή 

ουλή στο αριστερό του φρύδι, που πρόσθετε μια υποψία απει-

λής στη μελαχρινή ομορφιά του. Είχε αξύριστα γένια και από 

τα δύο μανίκια του πουκαμίσου του προεξείχαν οι άκρες δύο 

τατουάζ. 

Ήταν το αντίθετο των καθωσπρέπει, καλοξυρισμένων τύ-

πων που μου άρεσαν συνήθως, αλλά αυτό δεν εμπόδισε ένα 

σμήνος από πεταλούδες να πεταρίσουν στο στομάχι μου. 

Η εμφάνισή του μου είχε προκαλέσει τέτοια ταραχή, που 

ξέχασα να απαντήσω, μέχρι που ξερόβηξε ο Μπουθ. 

«Μπρίτζετ, χαίρω πολύ». Ευχόμουν κανένας από τους δύο 

να μην είχε προσέξει το αναψοκοκκίνισμα στα μάγουλά μου. 
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Παρέλειψα επίτηδες τον τίτλο μου και δεν είπα πριγκί-

πισσα Μπρίτζετ. Μου φαινόταν υπερβολικά ψωνισμένο για 

μια καθημερινή, προσωπική συνάντηση. 

Παρατήρησα όμως ότι ο Ρις δεν με αποκάλεσε Υψηλοτά-

τη, όπως έκανε ο Μπουθ. Δεν με πείραζε –προσπαθούσα χρό-

νια ολόκληρα να πείσω τον Μπουθ να με φωνάζει με το μικρό 

μου–, αλλά αυτή ήταν άλλη μια ένδειξη ότι ο νέος μου σωμα-

τοφύλακας δεν θα θύμιζε σε τίποτα τον παλιό. 

«Πρέπει να αλλάξετε». 

Ανοιγόκλεισα τα μάτια. «Πώς είπατε;» 

«Σπίτι». Ο Ρις έδειξε με μια κίνηση του κεφαλιού του το 

άνετο αλλά ζεστό δυάρι μου. «Έχει τρομακτικά θέματα ασφα-

λείας. Δεν ξέρω ποιος επέτρεψε να μένετε εδώ, αλλά πρέπει 

να μετακομίσετε».  

Οι πεταλούδες φρέναραν απότομα. 

Γνωριζόμασταν λιγότερο από δύο λεπτά και ήδη μου έδινε 

διαταγές σαν να ήταν εκείνος το αφεντικό μου. Ποιος νομίζει 

ότι είναι;  

«Μένω εδώ τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν αντιμετώπισα 

ποτέ κανένα πρόβλημα». 

«Μία φορά αρκεί». 

«Δεν θα μετακομίσω». Μιλούσα με μια ένταση που σπά-

νια χαρακτήριζε τη φωνή μου, αλλά ο επικριτικός τόνος του 

Ρις μου έσπαγε τα νεύρα. 

Η έλξη που είχα νιώσει για εκείνον έγινε στάχτη, έσβησε 

πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη φορά στην προϊστορία 

μου με το αντίθετο φύλο. 

Όχι ότι θα οδηγούσε πουθενά. Εξάλλου, ήταν σωματοφύ-

λακάς μου, αλλά θα ήταν ωραίο να έχω έναν κούκλο να χα-

ζεύω χωρίς να θέλω να του σπάσω τα μούτρα. 

Άντρες. Κατέστρεφαν τα πάντα με το που άνοιγαν το 

στόμα τους. 
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«Εσύ είσαι ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας», πρόσθεσα 

ψυχρά. «Να βρεις λύση». 

Τα μάτια του Ρις αγρίεψαν κάτω από τα πυκνά, σκούρα 

φρύδια του. Δεν θυμόμουν να με έχει αγριοκοιτάξει κανείς  

έτσι στο παρελθόν. 

«Μάλιστα, Υψηλοτάτη». Είπε τις τελευταίες δύο λέξεις με 

περιπαικτικό τόνο και τα κάρβουνα της αγανάκτησης στο 

στομάχι μου άναψαν για τα καλά. 

Άνοιξα το στόμα μου για να απαντήσω –δεν ήξερα τι να 

πω, γιατί το φέρσιμό του δεν ήταν ανοιχτά εχθρικό–, αλλά 

μπήκε ο Μπουθ στη μέση πριν προλάβω να πω κάτι για το 

οποίο θα μετάνιωνα. 

«Δεν πάμε μέσα; Για βροχή το πάει», είπε βιαστικά. 

Ο Ρις κι εγώ κοιτάξαμε προς τα πάνω. Ο καταγάλανος 

ουρανός μάς έκλεινε το μάτι. 

Ο Μπουθ ξερόβηξε. «Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Έρχονται 

καταιγίδες εκεί που δεν το περιμένεις», μουρμούρισε. «Μετά 

από σας, Υψηλοτάτη». 

Μπήκαμε στο σπίτι χωρίς να μιλάμε. 

Έβγαλα το παλτό μου και το κρέμασα στο μπρούτζινο δέ-

ντρο δίπλα στην πόρτα, πριν κάνω άλλη μια απόπειρα να φερ-

θώ ευγενικά. «Θέλεις να πιεις κάτι;» 

Ακόμη ένιωθα ενοχλημένη, αλλά δεν μου άρεσαν οι συ-

γκρούσεις και δεν ήθελα να ξεκινήσει η συνεργασία μου με 

τον νέο σωματοφύλακα τόσο στραβά. 

«Όχι». Ο Ρις σάρωνε με το βλέμμα το σαλόνι, που είχα 

διακοσμήσει σε γαλαζοπράσινες και κρεμ αποχρώσεις. Ερ-

χόταν μια οικιακή βοηθός δύο φορές τον μήνα για τις δου-

λειές, αλλά φρόντιζα να το διατηρώ καθαρό τις περισσότε-

ρες φορές. 

«Θέλετε να γνωριστούμε καλύτερα;» είπε ο Μπουθ με  

ευχάριστη, υπερβολικά δυνατή φωνή. «Εννοώ εσείς και ο Ρις, 



ANA HUANG 

22 

Υψηλοτάτη. Μπορούμε να μιλήσουμε για ανάγκες, προσδο- 

κίες, προγράμματα…» 

«Εξαιρετική ιδέα». Κατάφερα να χαμογελάσω με κόπο 

και έδειξα στον Ρις τον καναπέ. «Παρακαλώ. Κάθισε». 

Τα επόμενα σαράντα πέντε λεπτά, μιλούσαμε για τα πρα-

κτικά θέματα της μετάβασης. Ο Μπουθ θα παρέμενε σωματο-

φύλακάς μου ως τη Δευτέρα, αλλά ο Ρις θα γινόταν η σκιά του 

για να μπει στο πνεύμα της δουλειάς. 

«Ωραία όλα αυτά». Ο Ρις έκλεισε τον φάκελο που περιεί-

χε ένα λεπτομερές πρόγραμμα των μαθημάτων μου, τις εβδο-

μαδιαίες υποχρεώσεις μου, τις επόμενες δημόσιες εκδηλώσεις 

και τα ταξίδια που ήταν να κάνω. «Θα είμαι ειλικρινής μαζί 

σας, πριγκίπισσα Μπρίτζετ. Δεν είστε ούτε η πρώτη ούτε η τε-

λευταία γαλαζοαίματη που έχω υπό την προστασία μου. Δου-

λεύω στη Harper Security εδώ και πέντε χρόνια και ποτέ κα-

νένας πελάτης δεν έχει πάθει κάτι υπό την επίβλεψή μου. Θέ-

λετε να μάθετε γιατί;» 

«Να μαντέψω. Οι επιτιθέμενοι έπεσαν ξεροί μπροστά στη 

συγκλονιστική γοητεία σου», είπα. 

Ο Μπουθ έπνιξε το γέλιο του και το γύρισε σε βήχα. 

Το πρόσωπο του Ρις παρέμεινε εντελώς ανέκφραστο. Λο-

γικό. Το αστείο μου δεν ήταν ξεκαρδιστικό, αλλά υποψιαζό-

μουν ότι ήταν ευκολότερο να βρω καταρράκτες στην έρημο 

Σαχάρα παρά μια στάλα χιούμορ μέσα στο μεγάλο, εξοργιστι-

κά γυμνασμένο σώμα του. 

«Οι λόγοι είναι δύο», είπε ήρεμα ο Ρις, σαν να μην είχα 

μιλήσει καθόλου. «Πρώτον, αποφεύγω να παρεμβαίνω στην 

προσωπική ζωή των πελατών μου. Βρίσκομαι κοντά σας για 

να σας προστατεύω από τις σωματικές βλάβες. Αυτό είναι 

όλο. Δεν είναι δουλειά μου να γίνω φίλος σας, άτομο εμπι-

στοσύνης ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, η κρίση 

μου παραμένει ανεπηρέαστη. Δεύτερον, οι πελάτες μου κα-
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ταλαβαίνουν πώς πρέπει να γίνονται όλα αν θέλουν να πα-

ραμείνουν ασφαλείς». 

«Πώς δηλαδή;» Το ευγενικό μου χαμόγελο έκρυβε μια 

δόση απειλής, που εκείνος ή δεν αντιλήφθηκε ή αγνόησε. 

«Κάνουν αυτό που τους λέω, την ώρα που το λέω, όταν 

πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας». Ο Ρις κάρφωσε τα γκρίζα 

μάτια του στα δικά μου. Ήταν σαν να κοιτούσα έναν άκαμπτο 

ατσάλινο τοίχο. «Καταλάβατε, Υψηλοτάτη;» 

Ξεχάστε τον έρωτα και το πάθος. Αυτό που ήθελα περισ-

σότερο εκείνη τη στιγμή ήταν να χαστουκίσω τον Ρις για να 

φύγει το υπεροπτικό υφάκι από το πρόσωπό του και να του 

ρίξω και μια γονατιά στα αχαμνά. 

Πίεσα τα δάχτυλά μου στους μηρούς μου και μέτρησα με 

το ζόρι ως το τρία από μέσα μου πριν απαντήσω. 

Όταν μίλησα ξανά, η φωνή μου ήταν τόσο παγωμένη 

που θα έκανε την Ανταρκτική να μοιάζει με τροπικό παρά-

δεισο. «Ναι». Το χαμόγελό μου έγινε πιο παγερό. «Ευτυχώς 

και για τους δυο μας, κύριε Λάρσεν, δεν έχω καμία πρόθεση 

να γίνω φίλη σας, άτομο εμπιστοσύνης ή “οτιδήποτε  

άλλο”». 

Δεν έκανα τον κόπο να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος,  

σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να κάνω αυτό που μου έλεγε, 

την ώρα που το έλεγε. Δεν ήμουν χαζή. Πάντα ακολουθούσα 

τις συμβουλές του Μπουθ σε σχέση με την ασφάλεια, αλλά 

δεν σκόπευα να τονώσω κι άλλο το ήδη παραφουσκωμένο εγώ 

του Ρις. 

«Ωραία». Ο Ρις σηκώθηκε. Δεν μου άρεσε καθόλου που 

ήταν τόσο ψηλός. Η παρουσία του εξαφάνιζε οτιδήποτε άλλο 

σε κοντινή απόσταση, ώσπου έβλεπα μόνο εκείνον. «Θα αξιο-

λογήσω το σπίτι πριν συζητήσουμε τα επόμενα βήματά μας, 

όπως την αναβάθμιση του συστήματος συναγερμού. Αυτή τη 

στιγμή, οποιοσδήποτε έφηβος με πρόσβαση στο YouTube 
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μπορεί να τον απενεργοποιήσει». Με κοίταξε αποδοκιμαστι-

κά και εξαφανίστηκε στην κουζίνα. 

Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. «Αυτός… εσύ…» ψέλλισα. 

Είχα χάσει τα λόγια μου, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ. «Ορί-

στε μας!» Στράφηκα στον Μπουθ, που προσπαθούσε να γίνει 

ένα με το τεράστιο φυτό στη γλάστρα δίπλα στην εξώπορτα. 

«Δεν θα φύγεις. Το απαγορεύω». 

Ο Ρις δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει σωματοφύλακάς 

μου. Θα τον δολοφονούσα και η οικιακή βοηθός μου θα δο-

λοφονούσε εμένα γιατί θα λέρωνα το χαλί με αίμα. 

«Μάλλον είναι η νευρικότητα της πρώτης μέρας», είπε ο 

Μπουθ, με την ίδια αβεβαιότητα στη φωνή και στο βλέμμα 

του. «Θα τα πάτε μια χαρά μετά την, ε, μεταβατική περίοδο, 

Υψηλοτάτη». 

Ίσως… αν ήμασταν ζωντανοί μετά τη μεταβατική περίοδο. 

«Έχεις δίκιο». Πίεσα τα δάχτυλά μου στον κρόταφό μου 

και πήρα μια βαθιά ανάσα. Θα τα καταφέρω. Είχα χειριστεί και 

στο παρελθόν δύσκολους ανθρώπους. Ο ξάδελφος Αντρέας 

ήταν σκέτος διάβολος και ένας Βρετανός λόρδος μια φορά  

είχε αποπειραθεί να με χουφτώσει κάτω από το τραπέζι στον 

Χορό των Ρόδων του Μονακό. Σταμάτησε μόνο όταν κάρφω-

σα «κατά λάθος» το χέρι του με ένα πιρούνι. 

Τι ήταν ένας κακόκεφος σωματοφύλακας μπροστά στους 

αλαζόνες αριστοκράτες, στους ενοχλητικούς ρεπόρτερ και 

στους σατανικούς συγγενείς; 

Ο Ρις επέστρεψε. Τι έκπληξη, εξακολουθούσε να έχει  

άγριο ύφος. 

«Εντόπισα έξι ευάλωτα σημεία που πρέπει να ασφαλί-

σουμε αμέσως», είπε. «Ας αρχίσουμε από το πρώτο: τα παρά-

θυρα». 

«Ποιο παράθυρο απ’ όλα;» Μείνε ήρεμη. Διατήρησε την 

ψυχραιμία σου. 
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«Όλα». 

Ο Μπουθ σκέπασε το πρόσωπό του με τα χέρια του, όσο 

εγώ σκεφτόμουν να μετατρέψω το τσιμπιδάκι των μαλλιών μου 

σε φονικό όπλο. 

Ο Ρις και εγώ σίγουρα δεν θα μέναμε ζωντανοί μετά τη 

μεταβατική περίοδο. 
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ΡΙΣ 

Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΜΠΡΙΤΖΕΤ ΦΟΝ ΑΣΕΜΠΕΡΓΚ ΤΗΣ ΕΛΝΤΟΡΑ 

θα με πέθαινε. Μπορεί να μη με σκότωνε κυριολεκτικά, πά-

ντως θα δολοφονούσε την υπομονή και την ψυχική μου υγεία. 

Γι’ αυτό ήμουν σίγουρος, και ας συνεργαζόμασταν μόνο δύο 

εβδομάδες. 

Ποτέ δεν είχα άλλο πελάτη που να με εκνεύριζε τόσο πολύ 

όσο εκείνη. Εντάξει, ήταν όμορφη (πράγμα καθόλου καλό για 

κάποιον στη δική μου θέση) και αξιαγάπητη (με όλους εκτός από 

μένα), αλλά ήταν και τεράστιος μπελάς. Όταν έλεγα «δεξιά»,  

εκείνη πήγαινε αριστερά· όταν έλεγα «φεύγουμε», εκείνη έμενε. 

Επέμενε να πηγαίνει απροειδοποίητα σε εκδηλώσεις με πολύ κό-

σμο, πριν προλάβω να κάνω τη σχετική προετοιμασία, και αντιμε-

τώπιζε τις ανησυχίες μου για θέματα ασφαλείας σαν να ήταν  

απλές παρατηρήσεις και όχι ζητήματα επιτακτικής ανάγκης. 

Η Μπρίτζετ έλεγε ότι έτσι γίνονταν όλα όσο συνεργαζόταν 

με τον Μπουθ και δεν είχε πάθει ποτέ το παραμικρό. Της είπα 

ότι εγώ δεν ήμουν ο Μπουθ και ότι δεν έδινα δεκάρα τι έκανε ή 

τι δεν έκανε εκείνη όταν συνεργαζόταν μαζί του. Τώρα πια  

ήμουν εγώ υπεύθυνος. 

Δεν το πήρε και πολύ καλά, αλλά δεν έδινα δεκάρα. Δεν 

είχα έρθει για να κερδίσω το βραβείο του Πιο Ευχάριστου 
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Χαρακτήρα. Είχα έρθει για να φροντίσω να παραμείνει ζω-

ντανή. 

Εκείνο το βράδυ είχε αποφασίσει να πάει στο πιο πολυ-

σύχναστο μπαρ του Χέιζελμπεργκ, το The Crypt. Το μισό Θέ-

γιερ είχε έρθει για την προσφορά της Παρασκευής, όλα τα πο-

τά στη μισή τιμή, και ήμουν βέβαιος ότι το μπαρ είχε περισσό-

τερο κόσμο απ’ ό,τι επιτρεπόταν. 

Δυνατή μουσική, δυνατές φωνές. Απεχθανόμουν κάτι τέ-

τοια μέρη, αλλά, όπως φαινόταν, ήταν το αγαπημένο της 

Μπρίτζετ, αν έκρινα από το πόσο ανένδοτη ήταν όταν δήλωσε 

ότι θα πηγαίναμε εκεί. 

«Λοιπόν». Η κοκκινομάλλα φίλη της, η Τζουλς, με κοι-

τούσε πάνω από το χείλος του ποτηριού της. «Ήσουν στις  

ειδικές δυνάμεις του ναυτικού, ε;» 

«Ναι». Δεν με ξεγελούσε ο ερωτικός τόνος της ή η  

εικόνα του κοριτσιού που του αρέσει να διασκεδάζει. Είχα 

κάνει διεξοδική έρευνα για όλες τις φίλες της Μπρίτζετ με 

το που ανέλαβα καθήκοντα και ήξερα με κάθε βεβαιότητα 

ότι η Τζουλς Άμπροουζ ήταν πιο επικίνδυνη απ’ όσο έδει-

χνε. Αλλά δεν αποτελούσε απειλή για την Μπρίτζετ και έτσι 

δεν αποκάλυψα ποτέ το παρελθόν της στο Οχάιο. Δεν ήταν 

δικό μου θέμα. 

«Μου αρέσουν οι στρατιωτικοί», είπε ναζιάρικα. 

«Είναι πρώην στρατιωτικός, Τζουλς». Η Μπρίτζετ δεν με 

κοιτούσε. Κατέβασε το υπόλοιπο ποτό της. «Εξάλλου είναι 

πολύ μεγάλος για σένα». 

Ήταν μια από τις ελάχιστες φορές που συμφωνούσαμε. 

Ήμουν μόλις τριάντα ενός, σε καμία περίπτωση δεν ήμουν γέ-

ρος, αλλά είχα κάνει και είχα δει αρκετά στη ζωή μου για να 

νιώθω γέρος, ειδικά σε σύγκριση με τις φοιτήτριες με τα φρέ-

σκα πρόσωπα που δεν είχαν πιάσει ακόμα την πρώτη τους σο-

βαρή δουλειά. 



ANA HUANG 

28 

Το δικό μου πρόσωπο δεν ήταν ποτέ φρέσκο, ούτε καν 

όταν ήμουν παιδί. Μεγάλωσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. 

Εντωμεταξύ, η Μπρίτζετ καθόταν απέναντί μου και  

έμοιαζε με πριγκίπισσα του παραμυθιού. Είχε μεγάλα γαλανά 

μάτια, γεμάτα ροζ χείλη, ένα πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς, τέ-

λειο αλαβάστρινο δέρμα, χρυσαφένια μαλλιά που έπεφταν 

στην πλάτη της σε χαλαρούς κυματισμούς. Η μαύρη μπλούζα 

της άφηνε γυμνούς τους λείους ώμους της και στα αυτιά της 

γυάλιζαν μικρά διαμάντια. 

Νέα, πλούσια και αρχοντική. Το αντίθετο από μένα από 

κάθε άποψη. 

«Αρνητικό. Λατρεύω τους μεγαλύτερους άντρες». Η Τζουλς 

χαμογέλασε ακόμα πιο προκλητικά και με κοίταξε άλλη μία φο-

ρά από πάνω μέχρι κάτω. «Και είσαι σέξι». 

Δεν ανταπέδωσα το χαμόγελό της. Δεν ήμουν τόσο χαζός 

ώστε να μπλέξω με τη φίλη της πελάτισσάς μου. Είχα ήδη την 

Μπρίτζετ στο κεφάλι μου. 

Τρόπος του λέγειν δηλαδή. 

«Αφήστε τον άνθρωπο ήσυχο», είπε η Στέλλα γελώντας. 

Σπουδάζει σχέδιο μόδας και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Κόρη 

μιας δικηγόρου που ασχολείται με το περιβαλλοντικό δίκαιο και 

του υπεύθυνου του πολιτικού γραφείου ενός υπουργού. Διάση-

μη στα κοινωνικά δίκτυα. Στο μυαλό μου ήρθαν όλα όσα γνώρι-

ζα για εκείνη, όσο η ίδια έβγαζε φωτογραφία το κοκτέιλ της 

πριν πιει την πρώτη γουλιά. «Βρες κάποιον της ηλικίας σου». 

«Οι άντρες της ηλικίας μου είναι βαρετοί. Πίστεψέ με. 

Έχω βγει με αρκετούς». Η Τζουλς σκούντησε την Έιβα, το τέ-

ταρτο μέλος του στενού φιλικού κύκλου της Μπρίτζετ. Με 

εξαίρεση τα απρεπή πεσίματα της Τζουλς, ήταν εντάξει κορί-

τσια. Σίγουρα καλύτερες από τις φίλες της στάρλετ του Χόλι-

γουντ με την οποία συνεργαζόμουν για τρεις βασανιστικούς 

μήνες, στη διάρκεια των οποίων είδα περισσότερες «τυχαίες» 
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επιδείξεις γεννητικών οργάνων απ’ όσες πίστευα ότι θα έβλε-

πα σε όλη τη ζωή μου. «Μιλώντας για μεγαλύτερους άντρες, 

πού είναι ο δικός σου;» 

Η Έιβα κοκκίνισε. «Δεν μπορούσε να έρθει. Έχει τηλε-

διάσκεψη με κάτι συνεργάτες του στην Ιαπωνία». 

«Α, θα έρθει», είπε η Τζουλς αργόσυρτα. «Βρίσκεσαι σε 

μπαρ, έχεις γύρω σου μεθυσμένους, ξαναμμένους φοιτητές; 

Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει… Α. Κατά φωνή. Να τον». 

Ακολούθησα το βλέμμα της και είδα έναν ψηλό, μελαχρι-

νό άντρα να ανοίγει δρόμο μέσα στο πλήθος των προαναφερ-

θέντων μεθυσμένων, ξαναμμένων φοιτητών. 

Πράσινα μάτια, επώνυμα ρούχα και μια ψυχρή έκφραση 

που έκανε την παγωμένη τούνδρα της Γροιλανδίας να μοιάζει 

με τροπικό νησί. 

Ο Άλεξ Βόλκοφ. 

Ήξερα το όνομα και τη φήμη που είχε, αν και δεν τον 

γνώριζα προσωπικά. Ήταν θρύλος σε ορισμένους κύκλους. 

Ως εκ των πραγμάτων διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύ-

τερης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων της χώρας, είχε αρκετές 

διασυνδέσεις και υλικό εκβιασμού για να καταστρέψει το μισό 

Κογκρέσο και τον μισό Fortune 500. 

Δεν τον εμπιστευόμουν, αλλά έβγαινε με μια από τις κολ-

λητές της Μπρίτζετ, που σήμαινε ότι η παρουσία του ήταν  

αναπόφευκτη. 

Το πρόσωπο της Έιβα φωτίστηκε όταν τον είδε. «Άλεξ! 

Νόμιζα ότι είχες τηλεδιάσκεψη». 

«Τελείωσε νωρίτερα και σκέφτηκα να περάσω». Της  

έδωσε ένα πεταχτό φιλί στα χείλη. 

«Πολύ το ευχαριστιέμαι όταν έχω δίκιο, δηλαδή σχεδόν 

πάντα». Η Τζουλς κοίταξε πονηρά τον Άλεξ. «Ο Άλεξ Βόλ-

κοφ σε μπαρ με φοιτητές; Δεν περίμενα ότι θα ερχόταν αυτή  

η μέρα». 




