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Σκοτάδι. Σκοτάδι για ώρα πολλή. Ανοίγω τα μάτια μου και τα 
κλείνω, τ’ ανοίγω και τα κλείνω. Το ίδιο. Σκοτάδι μέσα, σκοτάδι 
έξω.

Είχα δει όνειρο. Παράδερνα σε μια θεοσκότεινη θάλασσα. 
Κατόπτευα από ένα βουνό μες στη νύχτα. Κάποιο ζώο που 
δεν μπορούσα να δω ρουθούνιζε και οσφραινόταν γύρω μου. 
Ένιωσα μια υγρή μύτη στο δέρμα μου. Όταν έχεις επίγνωση 
ότι βλέπεις όνειρο, ξυπνάς. Καμιά φορά, ξυπνάς και βρίσκεσαι 
μέσα σ’ ένα άλλο όνειρο. Όταν, όμως, ξυπνάς και δεν έχει αλ-
λάξει τίποτα, τότε αυτό μάλλον λέγεται πραγματικότητα. 

Σκοτάδι, τα πάντα βυθισμένα στο σκοτάδι. Πόνος. Στην 
αρχή μακριά, ύστερα πιο κοντά και στο τέλος κομμάτι της 
πραγματικότητας. Κομμάτι μου. Ήμουν γεμάτη μέχρι τα 
μπούνια με καυτό, ρευστό πόνο. Μολονότι εξακολουθούσε να 
επικρατεί σκοτάδι, τον πόνο μπορούσα να τον δω. Αναλαμπές 
κίτρινες, κόκκινες και μπλε, πυροτεχνήματα έσκαγαν αθόρυβα 
πίσω από τα κλειστά μου βλέφαρα.

Άρχισα να ψάχνω κάτι, δίχως να ξέρω τι ακριβώς έψαχνα. 
Δεν ήξερα πού βρισκόταν αυτό που έψαχνα. Δεν ήξερα τι ήταν 
αυτό που έψαχνα. Ψύλλους στ’ άχυρα. Χρειάστηκε να κατα-
βάλω προσπάθεια, όπως όταν προσπαθεί κάποιος να ανα-
σύρει ένα δέμα από τα κατάμαυρα νερά μιας βαθιάς λίμνης. 
Να το, αυτό ήταν. Αμπιγκέιλ. Το βρήκα. Το όνομά μου ήταν 
Αμπιγκέιλ. Άμπι. Στο επώνυμο δυσκολεύτηκα περισσότερο. 
Από το μυαλό μου έλειπαν διάφορα κομματάκια, και μάλλον 
είχε χαθεί κάπου ανάμεσά τους το επώνυμό μου. Θυμήθηκα 
τον κατάλογο μιας σχολικής τάξης. Κασίνι, Κόουλ, Μπερν, 
Μπίσοπ, Μπράουν, Ντάλι, Ντέβερο, Όστερ… Οπ, στάσου. 
Πήγαινε πίσω. Όστερ. Όχι. Ντέβερο. Ναι, αυτό ήταν. Ο ήχος 
του ονόματος μού ήταν γνώριμος. Από πολύ, πολύ παλιά. Άμπι 
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Ντέβερο. Αρπάχτηκα από το όνομα λες και ήταν σωσίβιο που 
μου πέταξε κάποιος την ώρα που παράδερνα σε μια μανιασμέ-
νη θάλασσα. Η μανιασμένη θάλασσα υπήρχε μες στο κεφάλι 
μου κυρίως. Πόνος, κύματα πόνου έρχονταν απανωτά κι έσκα-
γαν στα μηνίγγια μου.

Έκλεισα τα μάτια μου πάλι. Άφησα το όνομά μου να 
ξεγλιστρήσει.

Καθετί ήταν κομμάτι όλων των άλλων. Καθετί υπήρχε ταυτό-
χρονα με όλα τα άλλα. Πόσο διαρκούσε αυτή η αίσθηση; Λεπτά. 
Ώρες. Κι ύστερα, σαν φιγούρες που αναδύονταν μέσ’ από την 
ομίχλη, τα πράγματα διαλύονταν και διαχωρίζονταν. Ένιωθα 
μια μεταλλική γεύση στο στόμα μου και μια μεταλλική μυρωδιά 
μού κέντριζε τα ρουθούνια, αλλά μετά έγινε κάπως σαν μυρωδιά 
μούχλας, κι αυτό μού έφερε στον νου σπιτάκια κήπου, σήραγ-
γες, υπόγεια, κελάρια — υγρά, βρόμικα, ξεχασμένα μέρη.

Αφουγκράστηκα. Μονάχα ο ήχος της δικής μου ανάσας, 
αφύσικα δυνατός. Κράτησα την ανάσα μου. Κανένας ήχος. 
Μόνο το καρδιοχτύπι μου. Ήταν ήχος αυτό ή απλώς το αίμα 
που κυλούσε αδιάκοπα μες στο σώμα μου κι έφτανε έως τ’ 
αφτιά μου;

Δεν ένιωθα καθόλου άνετα. Είχα έναν πόνο χαμηλά στην 
πλάτη, στη λεκάνη, στα πόδια μου. Άλλαξα πλευρό. Όχι. Δεν 
άλλαξα πλευρό. Δεν κουνήθηκα καθόλου. Δεν μπορούσα να 
κουνηθώ. Σήκωσα τα χέρια, σαν να ήθελα να αποκρούσω κάτι. 
Όχι. Τα χέρια μου έμειναν ασάλευτα. Δεν μπορούσα να στρί-
ψω. Μήπως είχα παραλύσει; Δεν ένιωθα τα πόδια μου. Δεν 
ένιωθα τα δάχτυλα των ποδιών μου. Επικεντρώθηκα στα δά-
χτυλα των ποδιών μου. Το μεγάλο δάχτυλο του αριστερού μου 
ποδιού τρίφτηκε πάνω στο διπλανό του. Το μεγάλο δάχτυλο 
του δεξιού μου ποδιού τρίφτηκε πάνω στο διπλανό του. Εντά-
ξει. Μπορούσα να το κάνω. Μέσ’ από την κάλτσα. Χωρίς πα-
πούτσι. Δεν φορούσα παπούτσια.
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Τα δάχτυλα των χεριών μου. Τα δοκίμασα σαν να έπαιζα 
ταμπούρλο. Τα ακροδάχτυλά μου ακούμπησαν κάτι σκληρό. 
Τσιμέντο ή τούβλο. Τι ήταν εδώ, νοσοκομείο; Είχα τραυματι-
στεί. Κάποιο ατύχημα. Ήμουν πεσμένη κάπου και περίμενα 
να με βρουν. Σιδηροδρομικό δυστύχημα. Συντρίμμια τρένου. 
Παλιοσίδερα αποπάνω μου. Συντρίμμια. Μέσα σε μια σήραγ-
γα. Ερχόταν βοήθεια. Έφερναν και κουβέρτες για να με κρα-
τήσουν ζεστή. Προσπάθησα να θυμηθώ το τρένο. Δεν μπο-
ρούσα να το θυμηθώ. Μήπως ήταν αεροπλάνο; Αυτοκίνητο 
ίσως; Το αυτοκίνητο φάνταζε πιο πιθανό. Οδηγούσα αργά τη 
νύχτα, προβολείς χτύπησαν πάνω στο παρμπρίζ, είχα απο-
κοιμηθεί. Την ήξερα αυτήν την αίσθηση, τσιμπιόμουν για να 
μείνω ξύπνια, χαστούκιζα τα μάγουλά μου, φώναζα, άνοιγα 
το παράθυρο για να με χτυπήσει ο κρύος αέρας στο πρόσω-
πο. Ίσως τούτη τη φορά απέτυχαν οι προσπάθειές μου. Το 
αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο, έπεσε σε κάποιο χαντάκι, 
τούμπαρε και χάθηκε μες στα χαμόκλαδα. Πότε θα δηλω-
νόταν η εξαφάνισή μου; Πώς ψάχνεις να βρεις ένα χαμένο 
αυτοκίνητο;

Δεν πρέπει να περιμένω να με σώσουν. Μπορεί να πέθαινα 
από αφυδάτωση ή αιμορραγία σε απόσταση μόλις λίγων μέ-
τρων από ανθρώπους που οδηγούσαν προς τη δουλειά τους. 
Έπρεπε να μετακινηθώ. Ας έβλεπα τουλάχιστον τον δρόμο… 
Δεν είχε φεγγάρι. Δεν είχε αστέρια. Ίσως με χώριζαν καμιά 
εικοσαριά μόνο μέτρα από τη σωτηρία μου. Αν έβγαινα από 
το χαντάκι. Αφού μπορούσα να αισθανθώ τα δάχτυλα των πο-
διών μου, τότε μπορούσα και να κουνηθώ. Πρώτα να γυρίσω 
πλευρό. Να αψηφήσω τον πόνο. Κατάφερα να γυρίσω, αλλά 
αυτήν τη φορά ένιωσα κάτι να με συγκρατεί. Λύγισα τα πόδια 
και τα χέρια μου, έσφιξα και χαλάρωσα τους μυς μου. Είχα δε-
σμά. Στους καρπούς και ακριβώς πάνω από τους αγκώνες μου. 
Στους αστραγάλους και στους μηρούς μου. Στο στήθος μου. 
Μπόρεσα να ανασηκώσω το κεφάλι, σαν αδύναμη αρχή μιας 
προσπάθειας για να ανακαθίσω. Ήταν και κάτι άλλο. Όχι μόνο 
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το σκοτάδι. Ήταν σκοτεινά, ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Το κεφάλι 
μου ήταν καλυμμένο.

Να σκεφτώ καθαρά. Σίγουρα θα υπήρχε κάποιος λόγος γι’ 
αυτό. Να σκεφτώ. Οι άνθρωποι στη φυλακή είναι δεμένοι. Άσχε-
το. Τι άλλο; Καμιά φορά δένουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία 
για να μην κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ήμουν ξαπλωμένη σε 
κάποιο φορείο. Ήμουν δεμένη πάνω σε κάποιο φορείο προτού 
με οδηγήσουν στο χειρουργείο. Είχα ατύχημα. Τροχαίο, ας πού-
με, που ήταν και το πιθανότερο. Στατιστικά. Σοβαρό μεν, αλλά 
δεν απειλούσε τη ζωή μου. Οποιαδήποτε απότομη κίνηση θα 
μπορούσε να προκαλέσει —η φράση ήρθε στο μυαλό μου από το 
πουθενά— ακατάσχετη εσωτερική αιμορραγία. Η νοσηλευόμε-
νη θα μπορούσε να πέσει από το φορείο. Απλώς χρειαζόταν να 
περιμένω τη νοσοκόμα ή τον αναισθησιολόγο. Ίσως μου είχαν 
ήδη χορηγήσει αναισθησία. Ή το φάρμακο που προηγείται της 
αναισθησίας. Εξ ου και οι διαλείψεις στη μνήμη μου. Επικρα-
τούσε αφύσικη ησυχία, όμως ακούς για ανθρώπους στα νοσοκο-
μεία που είναι ξαπλωμένοι με τις ώρες σε φορεία, περιμένοντας 
να αδειάσει κάποια χειρουργική αίθουσα. 

Η θεωρία έπασχε. Δεν μου φαινόταν να είμαι ξαπλωμένη σε 
φορείο. Η μυρωδιά θύμιζε σκοτάδι, μούχλα, πράγματα πολυκαι-
ρισμένα και σαπισμένα. Το μόνο που μπορούσα να ψηλαφήσω 
με τα δάχτυλά μου ήταν τσιμέντο, ή ίσως πέτρα. Το σώμα μου 
κειτόταν πάνω σε κάτι σκληρό. Προσπάθησα να σκεφτώ άλλες 
πιθανότητες. Έπειτα από θεομηνίες, τα πτώματα στοιβάζονταν 
σε αυτοσχέδια νεκροτομεία. Σε γυμναστήρια σχολείων. Σε εκ-
κλησίες. Ίσως είχα βρεθεί κι εγώ σε κάποια θεομηνία. Μάλλον 
είχαν μεταφέρει τους τραυματίες όπου υπήρχε χώρος. Τους 
είχαν δέσει για να μην αυτοτραυματιστούν. Άραγε, τους είχαν 
κουκουλώσει και το κεφάλι; Οι χειρουργοί καλύπτονταν. Εκτός 
από τα μάτια, βέβαια. Ίσως για να αποφύγουν τη μόλυνση. 

Ανασήκωσα το κεφάλι πάλι. Στο σαγόνι μου αισθάνθηκα 
ένα μπλουζάκι. Φορούσα ρούχα. Ναι. Τα ένιωθα στο δέρμα 
μου. Μπλούζα, παντελόνι, κάλτσες. Όχι παπούτσια. 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ 11

Υπήρχαν άλλα πράγματα στην άκρη, που ούρλιαζαν να 
μπουν στο μυαλό μου. Κακά πράγματα. Δεμένη. Στα σκοτει-
νά. Με το κεφάλι καλυμμένο. Γελοία. Να ήταν καμιά φάρσα; 
Θυμήθηκα διάφορες ιστορίες που κυκλοφορούσαν μεταξύ των 
μαθητών. Σε κάνουν τύφλα στο μεθύσι και σε βάζουν σ’ ένα 
τρένο στο Αμπερντίν. Εσύ ξυπνάς στο Λονδίνο, φορώντας μόνο 
τα εσώρουχά σου κι έχοντας στο χέρι πενήντα πένες. Έτσι και 
τώρα. Θα πεταχτούν όλοι ξαφνικά, θα μου λύσουν τα μάτια και 
θα φωνάξουν «Πρωταπριλιά!» Θα ξεσπάσουμε όλοι σε γέλια. 
Ήταν, όμως, Απρίλιος; Θυμήθηκα ότι είχε κρύο. Είχε περάσει 
το καλοκαίρι; Μήπως δεν είχε έρθει ακόμα; Μα φυσικά, πάντα 
περνούσε κάποιο καλοκαίρι και πάντα ερχόταν το επόμενο.

Όλα τα στενοσόκακα ήταν αδιέξοδα. Τα είχα διασχίσει και δεν 
είχα βρει τίποτα. Κάτι είχε συμβεί. Το ήξερα αυτό. Μια πιθα-
νότητα ήταν να επρόκειτο για αστείο. Μα δεν μου φαινόταν 
αστείο. Μια άλλη πιθανότητα, η πιθανότητα νούμερο δύο, 
ήταν να είχε συμβεί κάτι και ο αρμόδιος φορέας είχε κινήσει 
ήδη τη διαδικασία αντιμετώπισής του. Η κουκούλα — ή επίδε-
σμοι, ναι, πολύ πιθανόν επίδεσμοι. Ήταν κι αυτή μια άποψη. 
Μπορεί να είχα τραυματιστεί στο κεφάλι, να είχαν πάθει κάτι 
τα μάτια μου ή τ’ αφτιά μου, και μου είχαν καλύψει ολόκληρο 
το κεφάλι με επιδέσμους και με κουκούλα για δική μου προ-
στασία. Μα θα μου τα έβγαζαν. Μπορεί να ένιωθα κάποιο τσί-
μπημα. Αποπάνω μου, το χαρωπό πρόσωπο μιας νοσοκόμας. 
Ένας γιατρός που θα με κοίταζε σκυθρωπός. «Μην ανησυχείς, 
δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας». Αυτό θα μου έλεγαν. 
Θα με αποκαλούσαν «γλυκιά μου». 

Υπήρχαν και κάποιες άλλες πιθανότητες. Άσχημες. Έφερα 
στον νου μου την πέτρα κάτω από τα δάχτυλά μου. Τον υγρό 
αέρα, όπως μέσα σε μια σπηλιά. Μέχρι τώρα, είχα μονάχα τον 
πόνο, καθώς και τον κυκεώνα των σκέψεών μου, αλλά τώρα 
προστέθηκε και κάτι άλλο. Ένας φόβος μες στα στήθια μου, 
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σαν βούρκος. Έβγαλα έναν ήχο. Ένα σιγανό βογκητό. Άρα 
μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήξερα ποιον να καλέσω ή τι να πω. 
Φώναξα πιο δυνατά. Σκέφτηκα ότι ο αντίλαλος ή η τραχύτητα 
του ήχου ίσως μου αποκάλυπταν κάτι σχετικά με το πού βρι-
σκόμουν, αλλά η κουκούλα έπνιξε τον ήχο. Φώναξα δυνατά για 
άλλη μία φορά, σε σημείο να με πονέσει ο λαιμός μου.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή αισθάνθηκα μια κινητικότητα 
κάπου κοντά. Μυρωδιές. Ιδρώτας και άρωμα. Ο ήχος μιας 
ανάσας, κάποιος σκαρφάλωνε. Ξαφνικά, το στόμα μου γέμι-
σε από ένα πανί. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Μόνο από τη 
μύτη. Ένιωσα κάτι να δένεται σφιχτά γύρω από το πρόσωπό 
μου. Μια ανάσα πάνω μου, καυτή στα μάγουλά μου, και μετά, 
μες στο σκοτάδι, μια φωνή, λίγο πιο δυνατή από ψίθυρο, βρα-
χνή, τεταμένη, πνιχτή, ίσα που την άκουγα.

«Μη», είπε η φωνή. «Μην ξαναβγάλεις άχνα, θα σου κλεί-
σω και τη μύτη».

Πνιγόμουν με το πανί. Γέμιζε το στόμα μου, φούσκωνε τα μά-
γουλά μου, τριβόταν στα ούλα μου. Μια ταγκή γεύση λίγδας 
πλημμύρισε τον λαιμό μου. Ένας σπασμός έκανε το σώμα μου 
να τιναχτεί, μου ερχόταν αναγούλα. Δεν έπρεπε να κάνω εμε-
τό. Προσπάθησα να πάρω μια ανάσα, έστω και με το πανί, μα 
δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα. Το στόμα μου ήταν εντελώς 
φραγμένο. Τσίτωσα τα δεσμά στα χέρια και τα πόδια μου προ-
σπαθώντας να πάρω μια ανάσα, κι ήταν λες και ολόκληρο το 
κορμί μου τιναζόταν και αναριγούσε πάνω στο τραχύ πέτρινο 
δάπεδο, και αέρας δεν υπήρχε μέσα μου, μονάχα ένα άγριο 
κόκκινο τίποτα πίσω από τα γουρλωμένα μάτια μου και μια 
καρδιά που αναπηδούσε μέχρι το λαρύγγι μου κι ένας αλλό-
κοτος ξερός ήχος έβγαινε από μέσα μου, σαν βήχας που δεν 
μπορούσε καν να σχηματιστεί. Ήμουν ένα ψάρι που αργοπέ-
θαινε. Ένα ψάρι που σπαρταρούσε πάνω στο σκληρό δάπεδο. 
Ήμουν πιασμένη στο αγκίστρι και δεν μπορούσα να ξεφύγω, 
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όμως μέσα μου άρχισα να νιώθω ότι κάτι είχε χαλαρώσει, λες 
και τα σωθικά μου χωρίζονταν το ένα από το άλλο. Έτσι είναι 
όπως έδειχνε; Το να πεθαίνεις; Να σε θάβουν ζωντανό;

Έπρεπε να αναπνεύσω. Πώς αναπνέει κανείς; Από τη μύτη. 
Αυτός το είχε πει. Η φωνή είχε πει πως το επόμενο βήμα θα 
ήταν να μου κλείσει τη μύτη. Να αναπνεύσω από τη μύτη. Να 
αναπνεύσω τώρα. Δεν μπορούσα να εισπνεύσω πολύ αέρα με 
αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούσα να σταματήσω τις προσπά-
θειες για μια ανάσα, για να γεμίσω τα πνευμόνια μου με αέρα. 
Η γλώσσα μου παραήταν μεγάλη για να μπορεί να βολευτεί 
στον ελάχιστο χώρο που είχε απομείνει ελεύθερος στο στόμα 
μου. Πιεζόταν πάνω στο πανί. Ένιωσα ξανά το κορμί μου να 
συσπάται. Ανάπνευσε αργά. Ήρεμα. Εισπνοή, εκπνοή, μέσα, 
έξω. Συνέχισε να αναπνέεις με αυτόν τον τρόπο, ώσπου να μη 
νιώθεις τίποτ’ άλλο παρά μόνο την ανάσα σου. Έτσι θα παρα-
μείνεις ζωντανή. Αναπνέοντας. Πηχτός, μπαγιάτικος αέρας 
έμπαινε στα ρουθούνια μου, μια λιγδερή σαπίλα κατρακυλού-
σε στο λαρύγγι μου. Προσπάθησα να μην καταπιώ, αλλά μετά 
δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αναγκάστηκα να καταπιώ, και 
να, πάλι, εκείνη η γεύση της χολής ξανάρχισε να ρέει μέσα μου, 
να μου πλημμυρίζει το στόμα. Δεν μπορούσα να την αντέξω. 
Θα την άντεχα, θα την άντεχα, θα την άντεχα, θα την άντεχα.

Ανάπνεε, εισπνοή, εκπνοή, Άμπι. Άμπι. Είμαι η Άμπι. Η 
Αμπιγκέιλ Ντέβερο. Εισπνοή, εκπνοή. Μη σκέφτεσαι. Ανά-
πνεε. Είσαι ζωντανή.

Ο πόνος στο κρανίο μου επέστρεψε. Ανασήκωσα λιγάκι το 
κεφάλι και ο πόνος κατευθύνθηκε ορμητικά προς τα μάτια 
μου. Πετάρισα τα βλέφαρά μου νευρικά κι επικρατούσε το 
ίδιο βαθύ σκοτάδι όταν άνοιγα τα μάτια μου κι όταν τα έκλει-
να. Τα ματόκλαδά μου τρίφτηκαν στην κουκούλα. Κρύωνα. 
Τώρα το ένιωθα το κρύο. Μέσ’ από τις κάλτσες, τα πόδια μου 
ήταν παγωμένα. Ήταν δικές μου οι κάλτσες αυτές; Τις ένιωθα 
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υπερβολικά μεγάλες και τραχιές· ανοίκεια αίσθηση. Η αριστε-
ρή μου γάμπα με πονούσε. Δοκίμασα να τεντώσω τους μυς του 
ποδιού μου για να απαλλαγώ από την αίσθηση της κράμπας. 
Ένιωσα μια φαγούρα στο μάγουλό μου, κάτω από την κουκού-
λα. Έμεινα ακίνητη λίγες στιγμές, εστιάζοντας την προσοχή 
μου μονάχα στη φαγούρα, ύστερα έστριψα το κεφάλι και προ-
σπάθησα να ξυστώ πάνω στον ώμο μου. Τζίφος. Δεν μου πέρα-
σε. Έτσι συστράφηκα μέχρι να μπορέσω να ξύσω το πρόσωπό 
μου στο δάπεδο.

Χώρια ότι ένιωθα και μια υγρασία. Ανάμεσα στα πόδια και 
κάτω από τους μηρούς μου, το δέρμα μου έτσουζε μέσ’ από το 
παντελόνι. Δικό μου παντελόνι ήταν αυτό; Ήμουν ξαπλωμένη 
πάνω στα ίδια μου τα κάτουρα, μες στο σκοτάδι, με το κεφάλι 
κουκουλωμένο, δεμένη σφιχτά, φιμωμένη. Ανάπνεε, εισπνοή, 
εκπνοή, είπα στον εαυτό μου. Ανάπνεε, εισπνοή, εκπνοή, μη 
σταματάς καθόλου. Προσπάθησε να αφήσεις τις σκέψεις να 
γλιστρήσουν αργά αργά έξω από το μυαλό σου, λίγο λίγο, για 
να μην πνιγείς μέσα τους. Ένιωσα την πίεση του φόβου που 
είχε φρακάρει μέσα μου, και το σώμα μου ήταν ένα εύθραυ-
στο, ραγισμένο κέλυφος γεμάτο ορμητικά νερά. Ανάγκασα τον 
εαυτό μου να επικεντρωθεί μονάχα στην αναπνοή, εισπνοή, 
εκπνοή από τα ρουθούνια μου. Μέσα, έξω.

Κάποιος —άντρας ήταν, ο άντρας που έχωσε το πανί στο 
στόμα μου— με είχε φέρει σε αυτό το μέρος. Με είχε αρπάξει, 
με είχε δέσει. Ήμουν αιχμάλωτή του. Γιατί; Δεν μπορούσα να 
το σκεφτώ αυτό ακόμα. Έστησα αφτί για να ακούσω κάποιον 
ήχο, οποιονδήποτε ήχο πέρα από τον ήχο της ανάσας μου, τον 
ήχο της καρδιάς μου και, όταν έκανα κάποια κίνηση, τον ήχο 
από το σούρσιμο των χεριών ή των ποδιών μου πάνω στο τραχύ 
και ανώμαλο δάπεδο. Ίσως βρισκόταν κι αυτός εδώ μαζί μου, 
μες στο δωμάτιο, κάπου ζαρωμένος. Όμως δεν ακουγόταν κα-
νένας άλλος ήχος. Για την ώρα, ήμουν μόνη. Έμεινα ακίνητη. 
Αφουγκράστηκα την καρδιά μου. Η σιωπή με πλάκωνε.
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Μια εικόνα πέρασε φευγαλέα από το μυαλό μου. Μια κίτρινη 
πεταλούδα πάνω σ’ ένα φύλλο, με τα φτερά της να τρεμουλιά-
ζουν. Ήταν σαν μια ξαφνική αχτίδα φωτός. Ήταν κάτι που θυ-
μόμουν; Κάποια στιγμή από το παρελθόν που την είχε φυλάξει 
η μνήμη μου μέχρι τώρα; Ή μήπως η εικόνα αυτή ήταν απλώς 
ένα κατασκεύασμα του μυαλού μου, κάτι σαν αντανακλαστικό 
ή βραχυκύκλωμα;

Ένας άντρας με είχε δέσει σε κάποιο σκοτεινό μέρος. Πρέπει να 
με είχε απαγάγει και να με οδήγησε εδώ. Όμως δεν θυμόμουν 
καθόλου να έχει συμβεί τέτοιο πράγμα. Σκάλισα το μυαλό μου, 
αλλά ήταν κενό — ένα άδειο δωμάτιο, ένα εγκαταλελειμμένο 
σπίτι, καμιά ηχώ, κανένας αντίλαλος. Τίποτα. Δεν μπορούσα 
να θυμηθώ τίποτα. Ένας λυγμός ανέβηκε στον λαιμό μου. Δεν 
πρέπει να κλάψω. Πρέπει να σκεφτώ, αλλά αυτήν τη φορά 
πρέπει να σκεφτώ προσεκτικά, να συγκρατήσω τον φόβο μου. 
Δεν πρέπει να βουλιάξω. Πρέπει να μείνω στην επιφάνεια. Να 
σκεφτώ μονάχα ό,τι ξέρω. Γεγονότα. Σιγά σιγά θα φτιάξω μια 
εικόνα κι ύστερα θα μπορέσω να την παρατηρήσω.

Το όνομά μου είναι Αμπιγκέιλ· Άμπι. Είμαι είκοσι πέντε 
χρόνων και συγκατοικώ με το αγόρι μου, τον Τέρι, τον Τέρενς 
Γουίλμοτ, σ’ ένα στενάχωρο διαμέρισμα στην οδό Γουέστκοτ. 
Αυτό είναι: ο Τέρι. Ο Τέρι θα ανησυχήσει. Θα τηλεφωνήσει 
στην αστυνομία. Θα τους αναφέρει την εξαφάνισή μου. Κι 
αυτοί θα καταφθάσουν με τους φάρους των περιπολικών να 
αναβοσβήνουν και τις σειρήνες να ουρλιάζουν, θα σπάσουν 
την πόρτα, και τότε αέρας και φως θα εισβάλουν ορμητικά 
εδώ μέσα. Σταμάτα, μόνο γεγονότα. Εργάζομαι στην εται-
ρεία σχεδιασμού και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων 
των Τζέι και Τζόινερ. Έχω δικό μου γραφείο, με έναν μπλε-
άσπρο φορητό υπολογιστή, ένα μικρό γκρίζο τηλέφωνο, μια 
στοίβα χαρτιά κι ένα οβάλ τασάκι γεμάτο με συνδετήρες και 
λαστιχάκια.
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Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρισκόμουν εκεί; Φάνταζε 
αδιανόητα μακρινή, σαν ένα όνειρο που χάνεται ενώ προσπα-
θείς να κρατηθείς από αυτό, σαν τη ζωή κάποιου άλλου. Δεν 
μπορούσα να θυμηθώ. Πόσον καιρό είχα περάσει κλεισμένη 
εδώ; Μία ώρα, μία μέρα ή μήπως μία εβδομάδα; Ήταν Ιανουά-
ριος, αυτό το ήξερα — ή τουλάχιστον νόμιζα πως το ήξερα. Έξω 
είχε κρύο και οι μέρες ήταν μικρές. Μπορεί να είχε χιονίσει 
κιόλας. Όχι, δεν πρέπει να σκέφτομαι πράγματα όπως το χιόνι 
ή το φως του ήλιου πάνω σ’ έναν κάτασπρο κόσμο. Να σταθώ 
μονάχα σε ό,τι ξέρω: ήταν Ιανουάριος, αλλά δεν μπορούσα να 
πω αν ήταν μέρα ή νύχτα. Ίσως είχε ήδη μπει ο Φεβρουά ριος. 
Προσπάθησα να φέρω στο μυαλό μου την τελευταία μέρα που 
θυμόμουν καλά, αλλά ήταν λες και κοίταζα ακαθόριστες φι-
γούρες μέσ’ από πυκνή ομίχλη. 

Θυμήθηκα αίφνης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, που 
χόρευα με φίλους και όλοι αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε φιλιά 
μόλις σήμαναν μεσάνυχτα. Φιλούσα ανθρώπους στα χείλη, αν-
θρώπους που ήξερα καλά, ανθρώπους που είχα συναντήσει μια 
δυο φορές, αλλά και αγνώστους που ήρθαν προς το μέρος μου 
με ανοιχτά τα χέρια κι ένα χαμόγελο γεμάτο προσδοκία, γιατί 
παραδοσιακά η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι συνυφα-
σμένη με τα φιλιά. Τώρα, ωστόσο, μην τα σκέφτομαι όλα αυτά. 
Μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λοιπόν, ναι, υπήρχαν 
μέρες που αναδεύονταν στο μυαλό μου. Το γραφείο, τηλέφω-
να να χτυπάνε, έντυπα δαπανών στο συρτάρι μου. Φλιτζάνια 
πικρού καφέ που κρύωνε. Αλλά ίσως αυτά ήταν πριν, όχι μετά 
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ή και πριν και μετά, μες 
στην καθημερινότητα. Όλα ήταν θολά και δεν έβγαζα νόημα. 

Προσπάθησα να αλλάξω θέση. Ένιωθα τα δάχτυλα των 
ποδιών μου άκαμπτα από το κρύο, ο σβέρκος μου με πονούσε 
φριχτά, τα μηνίγγια μου σφυροκοπούσαν. Η γεύση στο στόμα 
μου ήταν αηδιαστική. Γιατί βρισκόμουν εδώ και τι επρόκειτο 
να μου συμβεί; Ήμουν ξαπλωμένη ανάσκελα, σαν να με πρό-
σφεραν θυσία, δεμένη χειροπόδαρα. Με κατακυρίευσε τρόμος. 
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Αυτός ο άντρας θα μπορούσε να με αφήσει να πεθάνω από την 
πείνα. Θα μπορούσε να με βιάσει. Θα μπορούσε να με βασα-
νίσει. Θα μπορούσε να με σκοτώσει. Ίσως με είχε ήδη βιάσει. 
Κόλλησα στο δάπεδο και κλαψούρισα σιωπηλά. Δύο δάκρυα 
ξέφυγαν από τα μάτια μου, κι ένιωσα κάτι σαν γαργαλητό και 
τσίμπημα καθώς κυλούσαν προς τ’ αφτιά μου. 

Μην κλαις, Άμπι. Δεν πρέπει να κλαις.

Σκέψου την πεταλούδα, που δεν την υπολογίζει κανείς, αλλά εί-
ναι πανέμορφη. Φαντάστηκα την κίτρινη πεταλούδα πάνω στο 
πράσινο φυλλαράκι της. Άφησα την εικόνα να πλημμυρίσει το 
μυαλό μου· η πεταλούδα ήταν τόσο ελαφριά πάνω στο φύλλο, 
που μια πνοή αέρα θα την παρέσυρε σαν πούπουλο. Άκουσα 
βήματα. Ο ήχος τους ήταν απαλός, λες και ο άντρας περπα-
τούσε ξυπόλυτος. Τα βήματα πλησίασαν και σταμάτησαν. Κά-
ποιος ανάσαινε βαριά, σχεδόν άσθμαινε, σαν να ανηφόριζε ή 
σκαρφάλωνε προς το μέρος μου. Απέμεινα κοκαλωμένη μες 
στη σιωπή. Εκείνος στεκόταν αποπάνω μου. Ακούστηκε ένα 
κλικ, και παρότι το κεφάλι μου ήταν καλυμμένο με την κουκού-
λα, θα έλεγα ότι είχε ανάψει έναν φακό. Δεν έβλεπα σχεδόν 
τίποτα, όμως ανάμεσα από τις ίνες του υφάσματος μπορούσα 
τουλάχιστον να διακρίνω ότι δεν επικρατούσε πλέον απόλυτο 
σκοτάδι. Εκείνος πρέπει να στεκόταν ακριβώς αποπάνω μου 
και να έριχνε το φως του φακού στο κορμί μου.

«Κατουρήθηκες», μουρμούρισε, ή ίσως η κουκούλα μου το 
έκανε να ακουστεί σαν μουρμουρητό. «Ανόητο κορίτσι».

Τον ένιωσα να σκύβει προς το μέρος μου. Τον άκουσα να 
ανασαίνει κι άκουσα και τη δική μου ανάσα να γίνεται πιο δυ-
νατή και πιο γρήγορη. Εκείνος ανασήκωσε λιγάκι την κουκού-
λα και, με κινήσεις σχεδόν απαλές, έβγαλε το πανί από το στό-
μα μου. Ένιωσα ένα δάχτυλο να αγγίζει το κάτω χείλος μου. 
Για λίγες στιγμές, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να 
κοντανασαίνω, εισπνέοντας με ανακούφιση τον αέρα βαθιά 
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μες στα πνευμόνια μου. Άκουσα τον εαυτό μου να λέει: «Ευχα-
ριστώ». Η φωνή μου αντήχησε σιγανή και αδύναμη. «Νερό».

Εκείνος έλυσε τα δεσμά στα χέρια και στο στήθος μου, κι 
έτσι παρέμειναν δεμένα μόνο τα πόδια μου, στους αστραγά-
λους. Πέρασε το χέρι του κάτω από τον σβέρκο μου και με 
ανασήκωσε σε καθιστή θέση. Ένας νέος πόνος άρχισε να σφυ-
ροκοπάει ρυθμικά τα μηνίγγια μου. Δεν τόλμησα να κάνω την 
παραμικρή κίνηση μόνη μου. Κάθισα παθητικά και τον άφησα 
να φέρει τα χέρια μου πίσω από την πλάτη και να μου δέσει 
τους καρπούς, τόσο σφιχτά που το σκοινί χώθηκε στη σάρκα 
μου. Ήταν, άραγε, σκοινί; Το ένιωθα πιο σκληρό από σκοινί, 
σαν σύρμα ή καλώδιο.

«Άνοιξε το στόμα σου», είπε εκείνος με τον πνιχτό του ψί-
θυρο. Υπάκουσα. Γλίστρησε ένα καλαμάκι κάτω από την κου-
κούλα κι ανάμεσα στα χείλη μου. «Πιες».

Το νερό ήταν χλιαρό και μου άφησε μια μπαγιάτικη γεύση.
Εκείνος έβαλε το χέρι του στη βάση του αυχένα μου και άρ-

χισε να με τρίβει. Εγώ κάθισα αλύγιστη. Δεν έπρεπε να βάλω 
τις φωνές. Δεν έπρεπε να βγάλω κιχ. Δεν έπρεπε να κάνω εμε-
τό. Τα δάχτυλά του πίεζαν το δέρμα μου.

«Πού πονάς;» ρώτησε.
«Πουθενά». Η φωνή μου ήταν ψίθυρος.
«Πουθενά; Δεν φαντάζομαι να μου λες ψέματα;»
Η οργή σάρωσε το μυαλό μου σαν μανιασμένος άνεμος κι 

ήταν πιο ισχυρή ακόμη κι από τον φόβο. «Κάθαρμα!» έσκουξα 
με έξαλλη, τσιριχτή φωνή. «Λύσε με, λύσε με, και τότε θα σε 
σκοτώσω, θα δεις τι…»

Το πανί ξαναχώθηκε βίαια στο στόμα μου.
«Θα με σκοτώσεις; Καλά. Μου αρέσει αυτό».

Για πολλή ώρα επικεντρώθηκα στην αναπνοή μου, σε τίποτ’ 
άλλο. Είχα ακούσει για ανθρώπους που ένιωθαν κλειστοφο-
βία μες στο ίδιο τους το σώμα, εγκλωβισμένοι λες και ήταν σε 
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φυλακή. Τους κατέτρυχε η ιδέα ότι δεν θα κατάφερναν ποτέ 
να ξεφύγουν. Η ζωή μου είχε περιοριστεί σ’ εκείνες τις μικρο-
σκοπικές διόδους του αέρα στα ρουθούνια μου. Αν μου τις 
έφραζαν, θα πέθαινα. Συνέβαιναν αυτά. Άνθρωποι δένονταν, 
φιμώνονταν, και ο δεσμώτης τους δεν είχε καμία πρόθεση να 
τους σκοτώσει. Αρκούσε ένα μικρό λάθος στο φίμωμα —να δε-
νόταν το φίμωτρο πολύ κοντά στη μύτη— για να πεθάνουν από 
ασφυξία. 

Ανάγκασα τον εαυτό μου να αναπνέει ρυθμικά, ένα-δύο-
τρία εισπνοή, ένα-δύο-τρία εκπνοή. Μέσα, έξω. Κάποτε είδα 
μια ταινία, πολεμική ήταν, ή κάτι ανάλογο τέλος πάντων, στην 
οποία ένας σκληροτράχηλος στρατιώτης είχε κρυφτεί από τον 
εχθρό μέσα σ’ ένα ποτάμι, αναπνέοντας μ’ ένα απλό καλαμάκι. 
Κι εγώ κάπως έτσι ήμουν, και η σκέψη αυτή μού έφερε πόνο 
στο στήθος κι άρχισα να ανασαίνω σπασμωδικά. Έπρεπε να 
ηρεμήσω. Αντί να σκέφτομαι τον στρατιώτη και το καλαμάκι 
του και τι θα συνέβαινε έτσι και το καλαμάκι βούλωνε, προ-
σπάθησα να σκεφτώ το νερό στο ποτάμι, δροσερό, καθησυχα-
στικό και όμορφο, να κινείται αργά, και τον ήλιο να λαμπυρίζει 
πάνω του τα πρωινά. 

Μες στο μυαλό μου, το νερό κυλούσε αργά, όλο και πιο 
αργά, ώσπου έμεινε εντελώς ακίνητο. Το φαντάστηκα να πα-
γώνει σταδιακά, να γίνεται συμπαγές σαν γυαλί, τόσο που 
μπορούσες να δεις τα ψάρια να κολυμπάνε αθόρυβα αποκά-
τω. Μου ήταν αδύνατον να συγκρατηθώ. Είδα τον εαυτό μου 
να πέφτει στον πάγο και να παγιδεύεται μες στο νερό. Είχα 
διαβάσει ή ακούσει ή μου είχαν πει ότι αν πέσεις στον πάγο και 
δεν μπορείς να βρεις την τρύπα, υπάρχει ένα λεπτότατο στρώ-
μα αέρα ανάμεσα στον πάγο και το νερό και μπορείς να ξα-
πλώσεις κάτω από τον πάγο και να εισπνέεις τον αέρα. Και τι 
μ’ αυτό; Ίσως ήταν καλύτερα να πνιγείς. Ανέκαθεν η ιδέα του 
πνιγμού με τρομοκρατούσε περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, 
αλλά είχα διαβάσει ή ακούσει ή μου είχαν πει ότι ο πνιγμός, 
στην πραγματικότητα, ήταν ένας ευχάριστος τρόπος θανάτου. 
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Θα μπορούσα να το πιστέψω. Το δυσάρεστο και φρικιαστι-
κό είναι το να προσπαθείς να αποφύγεις τον πνιγμό. Νιώθεις 
φόβο όταν προσπαθείς να αποφύγεις τον θάνατο. Όταν παρα-
δίδεσαι στον θάνατο είναι σαν να παραδίδεσαι στον ύπνο.

Ένα-δύο-τρία, ένα-δύο-τρία, άρχισα να ηρεμώ. Κάποιοι 
άνθρωποι —τουλάχιστον γύρω στο δύο τοις εκατό του πληθυ-
σμού— θα είχαν ήδη πεθάνει είτε από πανικό είτε από ασφυξία 
αν είχαν υποβάλει τον εαυτό τους σε αυτά που τον υπέβαλ-
λα εγώ. Οπότε, λοιπόν, ήδη τα είχα καταφέρει καλύτερα απ’ 
οποιονδήποτε. Ήμουν ζωντανή. Ανάσαινα.

Τώρα ήμουν ξαπλωμένη, με τους αστραγάλους μου δεμένους 
και τους καρπούς μου δεμένους, το στόμα μου φιμωμένο και 
μια κουκούλα στο κεφάλι. Δεν ήμουν πια δεμένη σε κάτι. Μό-
χθησα σκληρά για να καθίσω ανακούρκουδα κι ύστερα, πολύ 
αργά, σηκώθηκα όρθια. Προσπάθησα να σηκωθώ όρθια. Το 
κεφάλι μου κουτούλησε πάνω σε κάποιο ταβάνι. Σε λιγότερο 
από ενάμισι μέτρο ύψος. Κάθισα ξανά, λαχανιασμένη από την 
προσπάθεια.

Τουλάχιστον μπορούσα να μετακινηθώ. Να στριφογυρίσω 
και να κουλουριαστώ, όπως το φίδι στην άμμο. Όμως δεν το 
αποτόλμησα. Είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν κάπου ψηλά. 
Όταν εκείνος μπήκε στο δωμάτιο, βρισκόταν αποκάτω μου. Τα 
βήματα και η φωνή του ακούστηκαν από κάπου χαμηλότερα. 
Σκαρφάλωσε για να φτάσει κοντά μου.

 Τέντωσα τα πόδια μου προς μία κατεύθυνση και το μόνο που 
ένιωσα ήταν δάπεδο. Περιστράφηκα, και η προσπάθεια ήταν 
οδυνηρή, το μπλουζάκι μου είχε ανασηκωθεί και το γυμνό δέρ-
μα της πλάτης μου τριβόταν στο τραχύ δάπεδο. Τέντωσα τα πό-
δια μου. Δάπεδο. Έσκυψα. Αργά αργά. Ψηλάφησα πόδια. Και 
μετά τίποτα — δεν ένιωθα καν το σκληρό δάπεδο. Ήμουν τε-
ντωμένη πάνω από ένα κενό. Αποκάτω τίποτα. Ξάπλωσα ανά-
σκελα και κινήθηκα ξανά προς τα εμπρός, λίγο λίγο. Τα πόδια 


