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Η ΒΕΡΑ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗ γεννήθηκε το 1990 στην
Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήµιο του
Γουόρικ και της Οξφόρδης και Ψυχολογία στο Πα-
νεπιστήµιο του Ντέρµπι και του Ανατολικού Λον-
δίνου.

Εργάζεται στο Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας
και Παιδιού (ΚΜΟΠ), στο πρόγραµµα για την αντι-
µετώπιση του σχολικού εκφοβισµού, και παράλ-
ληλα διατηρεί το δικό της γραφείο, όπου προ-
σφέρει υπηρεσίες ψυχοθεραπείας σε ενηλίκους
και παιδιά.

Η µεγάλη της αγάπη είναι η συγγραφή βιβλίων
για παιδιά. Το 2011 εξέδωσε το πρώτο της παιδι-
κό παραµύθι, Caterpillar Pauline, προσφέροντας
όλα τα έσοδα στη φιλανθρωπική οργάνωση της
Αγγλίας BeatBullying, και το επόµενο βιβλίο της
ήταν ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ (2015), το
οποίο βασιζόταν στην έρευνα που έκανε κατά τη
διάρκεια του µεταπτυχιακού της στην Οξφόρδη.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί, εκτός
από ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑΣ, και το βιβλίο
της ΜΗΠΩΣ ΕΙ∆ΑΤΕ ΤΟΝ ΡΟ∆ΟΛΦΟ;
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Ένα ανάποδο ξεκίνημα διακοπών

Ο
ι φίλοι του Σοφοκλή απολάµβαναν τις διακοπές
τους κάνοντας βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιο-
νίου, παίζοντας µπάλα ή κάνοντας ηλιοθεραπεία σε

πανέµορφες παραλίες, αλλά εκείνος πού τέτοια τύχη!
Τι κι αν του ’χε πέσει το φλουρί στη βασιλόπιτα, η χρο-
νιά αυτή είχε µπει εντελώς στραβά, και όσο περνούσαν
οι µήνες, πήγαινε απ’ το κακό στο χειρότερο.

Τι να πρωτοθυµόταν; Το ότι η καινούρια κοπέλα που
είχε προσλάβει η µαµά του για να τους βοηθάει στις δου-
λειές του σπιτιού είχε πετάξει την πολύτιµη συλλογή του
από περιτυλίγµατα σοκολάτας που είχε καταφέρει να συ-
γκεντρώσει; Ή µήπως το ότι είχε χάσει την τριήµερη εκ-
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δροµή της χρονιάς επειδή τον κόλλησε ανεµοβλογιά η
αντιπαθέστατη θεία Μιρέλλα που, παρά τα σπυράκια στο
ρυτιδιασµένο της πρόσωπο, ήθελε να τον σφίξει οπωσ-
δήποτε στην αγκαλιά της; Και µόνο που το σκεφτόταν
αυτό το τελευταίο του ανέβαινε το αίµα στο κεφάλι. Σί-
γουρα όµως το κερασάκι στην τούρτα της κακοτυχίας του
ήταν φυσικά η εντελώς ξαφνική απόφαση της µητέρας
του να περάσουν τις διακοπές τους στην πιο βαρετή πό-
λη της βόρειας Ελλάδας. Και µετά σου λένε καλοκαίρι.
Αν δεν είχε πάνω του τον «δυστυχο-µαγνήτη», τότε τι;

Έπειτα από ώρες ταλαιπωρίας, έφτασαν επιτέλους
στον προορισµό τους· ένα κατακίτρινο, διώροφο κτίριο
περιτριγυρισµένο από έναν χαµηλό φράχτη και έναν
αρκετά απεριποίητο κήπο.

Και ενώ στο µυαλό του Σοφοκλή στριφογύριζαν
ακόµα οι φωτογραφίες των συµµαθητών του που είχε
δει στο facebook να τρώνε παγωτά και να παίζουν ρα-
κέτες στην άµµο, εκείνος βρέθηκε, πριν καλά καλά το
καταλάβει, µε µια σκούπα στο ένα χέρι και µε ένα φα-
ράσι στο άλλο να καθαρίζει αράχνες από το κατασκο-
νισµένο ταβάνι.

«Λίγο πιο δεξιά, βρε αγόρι µου. ∆ε βλέπεις τον ιστό
εκεί στη γωνία;»

Όποιος πιστεύει πως η ζωή είναι δίκαιη είναι πολύ γε-
λασµένος. Και όσο σκεφτόταν ότι όλα αυτά είχαν ξεκινή-
σει από εκείνη την απρόσµενη επίσκεψη πριν από έναν
µήνα, ευχόταν να µην είχε ανοίξει ποτέ αυτή την πόρτα.
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Η απρόσμενη επίσκεψη πριν από έναν μήνα

Ν
amaste!»
«Να ’µαστε ποιοι;»
Ο Σοφοκλής έβλεπε µόνο την Κασσάνδρα, την πα-

λιά συµµαθήτρια της µαµάς του, απέναντί του τυλιγµέ-
νη µε πολύχρωµα υφάσµατα σαν να ήταν συσκευασία
δώρου. Είχε ταιριάξει, ή τουλάχιστον έτσι πίστευε, έντο-
να κίτρινα υφάσµατα µε πολύχρωµα λουλούδια µαζί µε
πορτοκαλιά φουλάρια µε σχέδια από πράσινους ελέ-
φαντες.

«Όχι, όχι. Namaste!»
«Ε;»
Φορούσε επίσης κάτι τεράστια µεταλλικά σκαλιστά

11
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σκουλαρίκια, απ’ τα οποία κρέµονταν πολύχρωµα µπι-
χλιµπίδια, και είχε βάλει και ένα αυτοκόλλητο κόκκινο
διαµαντάκι στο µέτωπό της ανάµεσα στα καλοσχηµατι-
σµένα φρύδια της.

«Namaste», επανέλαβε για ακόµα µια φορά και ύστε-
ρα καταδέχτηκε επιτέλους να του εξηγήσει. «Τυπικός
ινδικός χαιρετισµός. Σηµαίνει “γεια” στα ινδικά», είπε
και τον τράβηξε στην αγκαλιά της.

Ο Σοφοκλής παρατήρησε πως ακόµα και τα χέρια
της δεν είχαν καταφέρει να γλιτώσουν από τον υπερ-
βολικό στολισµό. Μικρά και µεγάλα λουλούδια, φύλλα
και σχέδια σε σκούρο κόκκινο χρώµα κάλυπταν την
παλάµη και τα δάχτυλά της.

«Πού είναι η φιλενάδα µου;» ρώτησε ρίχνοντας µια
µατιά στο σπίτι. «Είναι εδώ;»

«Μισό λεπτό να τη φωνάξω. Μαµάαααααααα! Πέ-
ρασε µέσα, Κασσάνδρα».

Εκείνη ακριβώς τη στιγµή ήταν το µεγάλο λάθος του
Σοφοκλή. Χάθηκε ο κόσµος να έβρισκε µια δικαιολο-
γία; «∆υστυχώς η µαµά µου λείπει. Είναι σε δουλειές
και θα αργήσει να γυρίσει», ή έστω ένα απλό «∆εν εί-
ναι εδώ». Ακόµα κι αυτό θα έκανε τη δουλειά του. Οι
δυο παλιές συµµαθήτριες δε θα είχαν συναντηθεί και
έτσι ο ίδιος δε θα βρισκόταν τώρα σε όλη αυτή την τα-
λαιπωρία. Τι τον είχε πιάσει τόση ειλικρίνεια; Ορίστε
τώρα τα αποτελέσµατα. Και να πεις πως δεν το φαντα-
ζόταν; Αφού πάντα η Κασσάνδρα ερχόταν επίσκεψη

12
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κατενθουσιασµένη από κάποιο από τα περίεργα ταξί-
δια που είχε πάει και φούσκωνε τα µυαλά της µαµάς
του, όπως έλεγε και ο µπαµπάς του, και τους έβαζε σε
µπελάδες.

Θυµόταν ξεκάθαρα πως µετά το ταξίδι της στον Βό-
ρειο Πόλο είχε πείσει τη µαµά να ανοίξει επιχείρηση
πουλώντας παγάκια σε σχήµα Εσκιµώων, η οποία είχε
φαλιρίσει µέσα στον πρώτο κιόλας µήνα. Και σαν να
µην έφτανε αυτό, λίγους µήνες αργότερα η Κασσάνδρα
τούς είχε επισκεφτεί ξανά, εκείνη τη φορά έχοντας επι-
στρέψει ανανεωµένη από το µακρινό Πουκέτ, που ακό-
µα δεν είχε µάθει ο Σοφοκλής πού ακριβώς έπεφτε.
Τους είχε µιλήσει για ώρες για τα τριγωνικά καπέλα
που όλοι οι κάτοικοι φορούσαν για να προστατευτούν
από τον δυνατό ήλιο και για τα καουτσουκόδεντρα που
φύτρωναν παντού, και στο τέλος τούς είχε ανακοινώσει
µε µεγάλη περηφάνια την καινούρια της επιχειρηµατι-
κή ιδέα, σίγουρη πως ήταν καταπληκτική. Θα ήταν
πρωτοπόροι. Κανένας άλλος στην Ευρώπη δεν είχε
σκεφτεί να συνδυάσει αυτά τα δυο και να κάνει τριγω-
νικά καπέλα από καουτσούκ.

«Είσαι ιδιοφυÀα!» είχε πει η µαµά.
«Οχ, τι έχουµε να τραβήξουµε πάλι…» ήταν το σχό-

λιο του µπαµπά.
Και ο Σοφοκλής είχε µείνει σκεπτικός. Γιατί άραγε

δεν είχε σκεφτεί κανείς µέχρι τότε να συνδυάσει το καου-
τσούκ µε τα τριγωνικά ασιατικά καπέλα; Οι πιθανοί λό-
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γοι ήταν δυο: ή πράγµατι κανένας δεν είχε συνειδητο-
ποιήσει πως ήταν µια πανέξυπνη ιδέα που θα έφερνε
µεγάλο κέρδος και επιτυχία, ή κανένας δεν το είχε κά-
νει γιατί ήταν ένας τραγικός συνδυασµός, καταδικα-
σµένος σίγουρα σε αποτυχία.

Οι δυο συµµαθήτριες ήταν σίγουρες πως ίσχυε το
πρώτο.

«Βάζω το χέρι µου στη φωτιά πως αυτή τη φορά θα
θησαυρίσουµε», είχε πει η Κασσάνδρα.

Τελικά όµως, όπως φάνηκε, και αυτή η επιχείρηση
γρήγορα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Όπως είχε
σωστά προβλέψει ο µπαµπάς και πολλοί άλλοι, που οι
δυο φιλενάδες δεν είχαν µπει στον κόπο να ρωτήσουν,
το καουτσούκ αποδείχτηκε πολύ ακατάλληλο υλικό για
καπέλα, καθώς ζεσταινόσουν τόσο πολύ στον ήλιο που
σ’ έκανε να στάζεις από ιδρώτα. Τουλάχιστον όµως
εκείνη τη φορά, σε αντίθεση µε την πρώτη, µέχρι να βά-
λουν λουκέτο στο µαγαζί είχαν και µια επιτυχία. Το
πρώτο τους καουτσουκο-κάπελο είχε ψηφιστεί το κα-
πέλο του µήνα από τους αναγνώστες του τοπικού πε-
ριοδικού Καπέλα και Hµέρες. Τι κι αν το περιοδικό το
τύπωνε η γειτόνισσα και κυκλοφορούσε µόνο στη γει-
τονιά; Ήταν κι αυτό µια διάκριση, δεν ήταν;

Παρ’ όλη την τιµητική διάκριση, όµως, η επιχείρηση
δεν κατάφερε να κρατηθεί και για ακόµα µια φορά το
αρχικό κεφάλαιο που είχαν επενδύσει έγινε καπνός.
Και όταν η µαµά του Σοφοκλή ανακοίνωσε στον µπα-
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µπά του ότι σκόπευε να πάρει κι άλλο δάνειο για να συ-
νεχίσει την επιχείρηση δοκιµάζοντας να δώσει µια άλ-
λη φόρµα στα καουτσουκο-κάπελα, εκείνος δεν άντε-
ξε άλλο. Το ποτήρι ξεχείλισε.

«Αχ, δεν πρόκειται ποτέ να βάλετε µυαλό εσείς οι
δυο», είχε πει απογοητευµένος. «Εγώ δε θέλω να έχω
απολύτως καµία σχέση µε όλα αυτά». Και από τότε είχε
φύγει από το σπίτι και ο Σοφοκλής τον έβλεπε µόνο κά-
θε δεύτερο Σαββατοκύριακο, Χριστούγεννα, Πάσχα
και καλοκαίρι.

Από εκείνη την ηµέρα είχαν περάσει σχεδόν δυο
χρόνια και τα πράγµατα είχαν ηρεµήσει. Μέχρι τώρα,
δηλαδή. Κανένας δεν περίµενε ότι θα εµφανιζόταν ξα-
νά έτσι ξαφνικά η Κασσάνδρα εκείνο το απόγευµα στην
πόρτα τους µε ακόµα µια καινούρια ιδέα.
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Η νέα ιδέα της Κασσάνδρας

Α
χ, φιλενάδα µου, πόσο µου ’λειψες!» είπε η Κασ-
σάνδρα µόλις η µαµά µπήκε στο δωµάτιο. «Μόλις
γύρισα από τη µαγευτική Ινδία. Βάλε νερό για τσάι

και έλα να σου πω. ∆ε φαντάζεσαι τι νέα σού φέρνω!»
Οι δυο παλιές συµµαθήτριες, αφού αγκαλιάστηκαν

και φιλήθηκαν σταυρωτά, πήγαν στην κουζίνα και η µα-
µά έβαλε νερό να βράσει.

Η Κασσάνδρα έβγαλε απ’ το ινδικό υφασµάτινο
πουγκί που κρατούσε αντί για τσάντα δυο φακελάκια
τσάι. Τα έριξε στο καυτό νερό της τσαγιέρας και µια
βαριά µυρωδιά µπαχαρικών απλώθηκε σε όλη την
κουζίνα.
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«Μµµµ! Όνειρο!» είπε και κατευθύνθηκε προς το
καθιστικό για να τα πούνε µε την ησυχία τους. Έριξε
δυο απ’ τα καλά µεταξωτά µαξιλάρια της µαµάς στο πά-
τωµα και στρογγυλοκάθισε, µια συνήθεια που µάλλον
είχε µάθει στην Ινδία. Η µαµά την ακολούθησε κρατώ-
ντας τον δίσκο µε την τσαγιέρα και τα φλιτζάνια.

Έκλεισαν και τη συρτή πόρτα, πράγµα που κίνησε
την περιέργεια του Σοφοκλή, και έτσι εκείνος άνοιξε
προσεκτικά µια χαραµάδα που ήταν ίσα ίσα ό,τι έπρε-
πε για να κρυφακούει χωρίς να τον πάρουν είδηση.

«Λοιπόν;»
«∆υο λέξεις θα σου πω: fusion cuisine, σου λένε κάτι;»
Το κενό βλέµµα της µαµάς ήταν ξεκάθαρη απάντηση.
Η Κασσάνδρα ξεδίπλωσε ένα απόκοµµα από το πε-

ριοδικό Φίνες Γεύσεις.

Fusion Cuisine

Είναι πλέον γεγονός. Η fusion cuisine, με τους εμπνευ-
σμένους συνδυασμούς γεύσεων, αποτελεί νέα μό-
δα και ο κλάδος αυτός της μαγειρικής θεωρείται
από πολλούς χρυσωρυχείο. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα το πρωτότυπο εστιατόριο του κυρίου Λέ-
ανδρου Πολίτη. Το εγχείρημά του να συνταιριάξει
τις γαστρονομικές παραδόσεις της Γουατεμάλας και
της Ελλάδας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Γεύσεις
από αυτές τις δυο χώρες συνυπάρχουν αρμονικά
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σε καθένα από τα δέκα πιάτα του καταλόγου. Όπως
λέει και ο ίδιος, είναι «γεύσεις για εκλεπτυσμένους
ουρανίσκους».

Και παρόλο που οι τιμές είναι αρκετά τσιμπημέ-
νες, αυτό δεν εμποδίζει τους πελάτες να περιμένουν
στην ουρά για να δοκιμάσουν τις μοναδικές λιχου-
διές. Η λίστα αναμονής για μια κράτηση δύο ατό-
μων στην ξακουστή του Γουατελλάδα φτάνει τις πέ-
ντε εβδομάδες. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να απο-
λαύσετε κάτι ασυνήθιστο, βγάλτε τις ατζέντες σας
και κανονίστε το πρόγραμμά σας. Άλλωστε, των
φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.

«∆εν είχα ιδέα», είπε η µαµά.
«Για να πω την αλήθεια, ούτε κι εγώ ήξερα γι’ αυτή

τη νέα µόδα, αλλά το ταξίδι στην Ινδία µού άνοιξε τα
µάτια. Μια µέρα µετά την ξενάγηση στο Τατζ Μαχάλ –πα-
ρεµπιπτόντως, φιλενάδα µου, πρέπει να πας, είναι υπέ-
ροχο µνηµείο– είδα µια διαφήµιση για ένα σεµινάριο
ινδικής κουζίνας και σκέφτηκα: Γιατί όχι; Τι έχω να χά-
σω; Εκεί λοιπόν ήταν που γνώρισα τον διάσηµο σεφ
Βιµάλ, που µου είπε τα πάντα γύρω από τις ινδικές πα-
ραδοσιακές συνταγές και µου µετέδωσε το πάθος του».

«Ακόµα όµως δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σχέση
έχουν όλα αυτά µ’ εµάς;»

Η Κασσάνδρα έκανε µια παύση, ήπιε µια γουλιά
από το τσάι της περιµένοντας να κορυφωθεί η αγωνία
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και ύστερα συνέχισε: «Αγκινάρες tandoori, paneer µε
ταραµοσαλάτα, γιουβαρλάκια masala και άλλα», θεω-
ρώντας ότι της είχε δώσει να καταλάβει, αλλά το βλέµ-
µα της µαµάς δεν άλλαξε. Έτσι η Κασσάνδρα εξήγησε:
«Το µέλλον ανήκει στις πρωτοποριακές νέες γεύσεις,
φιλενάδα. Στους τολµηρούς µάγειρες. Και έτσι βρήκα
µε τι θα ασχοληθώ στη ζωή µου». Έκανε άλλη µια παύ-
ση, σηκώθηκε και ανακοίνωσε περήφανα: «Αποφάσι-
σα να ανοίξω ένα fusion εστιατόριο µε γεύσεις από την
Ελλάδα και την Ινδία».

Η µαµά την κοιτούσε ακόµα πιο µπερδεµένη κι από
πριν. «Και ποιος θα µαγειρεύει;» απόρησε. «Αφού, χω-
ρίς παρεξήγηση, φιλενάδα, εσύ καλά καλά ούτε αυγό
δεν ξέρεις να βράσεις».

Αυτό ήταν αλήθεια. Ο Σοφοκλής δε θα ξεχνούσε
ποτέ την επεισοδιακή εκείνη µέρα που η Κασσάνδρα
είχε αποφασίσει να τους κάνει το τραπέζι και που όλοι
οικογενειακώς προσπαθούσαν να µαντέψουν τι ήταν
το κάθε πιάτο που έτρωγαν. Ο θείος Άλκης, που ήταν
χορτοφάγος, στο τέλος ανακάλυψε ότι αυτό που είχε
φάει δεν ήταν ψητά λαχανικά, αλλά κόκορας φρικασέ,
και ήταν απαρηγόρητος.

Η Κασσάνδρα όµως δε φάνηκε να πτοείται. Είχε µια
λύση και γι’ αυτό. Έβγαλε από το ινδικό πουγκί της ένα
χαρτάκι. «Άτζιτ Μπα-λα-σου-µπρα-µά-νιαµ», συλλάβι-
σε µε κόπο.

«Ε;»
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«Η κυρία αυτή µε το όνοµα-γλωσσοδέτη που µόλις
σου διάβασα δεν είναι άλλη από την ξαδέλφη του κου-
νιάδου της αρραβωνιαστικιάς του µάγειρα».

«Η ξαδέλφη του κουνιάδου της αρραβωνιαστικιάς
του µάγειρα;» Ο Σοφοκλής ένιωθε θαυµασµό για όσους
κατάφερναν να καταλάβουν αυτές τις συγγένειες. Για
εκείνον ήταν κάτι τόσο δύσκολο όσο το να τον ρωτού-
σες πόσο κάνει 298 διά 36.

Η Κασσάνδρα κατάλαβε πως η µαµά χρειαζόταν πε-
ρισσότερες πληροφορίες. Συνέχισε λοιπόν να εξηγεί:
«Έχει κι εκείνη ταλέντο στη µαγειρική. Ο µάγειρας µου
έλεγε πως παλιά δούλευαν µαζί στο εστιατόριό του και
παραδέχτηκε πως δεν ήταν λίγες οι φορές που τον εί-
χε εντυπωσιάσει µε τις αυτοσχέδιες συνταγές της».

«Αλήθεια;» είπε η µαµά.
«Ναι, ναι, και το καλύτερο απ’ όλα; Η κυρία Μπαλα-

σουµπραµάνιαµ (αυτή τη φορά το είπε πιο εύκολα το
όνοµα) ζει… στην Ελλάδα».

«Στην Ελλάδα; Πώς κι έτσι;»
«Ναι, γιατί στο εστιατόριο όπου δούλευε γνώρισε

έναν Έλληνα τουρίστα και ερωτεύτηκαν µε την πρώτη
µατιά. Καλά λένε τελικά πως ο έρωτας περνάει από το
στοµάχι. Αποφάσισαν να παντρευτούν και έτσι τον ακο-
λούθησε στη χώρα µας. ∆υστυχώς όµως ο γάµος τους
δεν κράτησε πολύ. Χώρισαν πριν από λίγα χρόνια, αλ-
λά η Άτζιτ είχε αγαπήσει τόσο την Ελλάδα που αποφά-
σισε να µείνει εδώ».
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Ο Σοφοκλής πρόσεξε πως η µαµά παρέµενε σκε-
πτική. Είχε σµίξει τα φρύδια της και προφανώς φιλτρά-
ριζε την καινούρια ιδέα της επινοητικής συµµαθήτριας
και φίλης της.

«Έχω έρθει διαβασµένη αυτή τη φορά, φιλενάδα.
Είµαι αποφασισµένη να πετύχω. Είµαι σίγουρη πως η
ιδέα αυτή είναι µοναδική. Και ποιον σκέφτηκα αµέσως
για να συνεργαστώ;»

Η µαµά κούνησε διστακτικά το χέρι της δείχνοντας
τον εαυτό της.

«Μα και βέβαια εσένα, φιλενάδα! Ποιον άλλο; ∆ώ-
δεκα χρόνια στο ίδιο θρανίο ξέρουµε η µια την άλλη
καλύτερα από οποιονδήποτε. Λοιπόν, βάζω την ιδέα,
βάζεις το κεφάλαιο;»

Η µαµά έµενε σιωπηλή και ο Σοφοκλής την παρα-
τηρούσε από τη χαραµάδα της πόρτας µε γουρλωµένα
µάτια.

Κάποια στιγµή, τα µάτια της µαµάς γυάλισαν. Είχε
τσιµπήσει.

«Βασίσου πάνω µου».
Η Κασσάνδρα πετάχτηκε όρθια, άρχισε να χοροπη-

δάει και αγκάλιασε τη µαµά, αναποδογυρίζοντας το
φλιτζάνι και χύνοντας το τσάι στα µεταξωτά µαξιλάρια.
«Αυτό ακριβώς ήθελα ν’ ακούσω. Κόλλα το, συνεταιρί-
να. Λοιπόν τι καθόµαστε; ∆εν έχουµε χρόνο για χάσι-
µο. Φτιάξε βαλίτσες και φύγαµε».

«Γιατί; Πού πάµε;»
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«Α, ξέχασα να σου πω µια µικρή λεπτοµέρεια. Θα
πάµε λιγάκι πιο βόρεια», είπε η Κασσάνδρα, και αυτή
ήταν η µόνη φορά που υπήρχε στη φωνή της ένας ελα-
φρύς δισταγµός.

«∆ηλαδή πού;»
Όταν συνέχισε την πρόταση, κατάλαβε γιατί είχε

υπάρξει ο δισταγµός.
«Στον Έβρο».
«Στον Έβρο; Άκουσα καλά;»
«∆εν είναι και τόσο µακριά», απολογήθηκε. «Με δια-

βεβαίωσαν πως το µέρος που ψάχνουµε είναι πριν από
τα σύνορα».

Α, εντάξει τότε. Αφού είναι πριν από τα σύνορα, έχει
µεγάλη διαφορά, σκέφτηκε ειρωνικά ο Σοφοκλής.

«∆ε γίνεται, φιλενάδα. Και τι θα κάνω το παιδί; Κρί-
µα, και για µια στιγµή µε είχες ξεσηκώσει».

«Ουφ, παρά τρίχα», ξεφύσηξε ανακουφισµένος ο
Σοφοκλής. Λίγο έλειψε να βρεθεί να καθαρίζει πατά-
τες στις καλοκαιρινές του διακοπές.

«∆εν καταλαβαίνω, πού είναι το πρόβληµα; Τα σχο-
λεία σε µία εβδοµάδα κλείνουν. Αντί για διακοπές σε
κάποιο νησί, µπορούµε να πάµε στον Έβρο. Θα είναι
ωραία αλλαγή και έχει και καθαρό αέρα. Άλλωστε
εσείς θα µείνετε µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες, µέ-
χρι να στήσουµε την επιχείρηση, και λίγο πριν ανοί-
ξουν τα σχολεία, θα µοιράσουµε τα κέρδη και, αν θέ-
λετε, θα µπορείτε να γυρίσετε πίσω. Εγώ φυσικά θα
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µείνω να συνεχίσω το µαγαζί και, όποτε σας κάνει κέ-
φι, µπορείτε να έρχεστε».

Η µαµά είχε ξαναπάρει τη συνηθισµένη της έκφρα-
ση, πράγµα που σήµαινε ότι το σκεφτόταν στ’ αλήθεια.
Η καρδιά του Σοφοκλή χτυπούσε τόσο δυνατά που εί-
χε την εντύπωση πως θα τον άκουγαν και θα καταλά-
βαιναν ότι κρυφάκουγε.

«∆εν πρέπει να γυρίζουµε την πλάτη στις ευκαιρίες»,
συνέχισε η Κασσάνδρα. «∆εν άκουσες την ιδέα µου, φι-
λενάδα; Έχουµε την επιτυχία στο τσεπάκι µας. Και
ποιος δε θα ’θελε να απολαύσει µουσακά µε κίτρινο κά-
ρυ αντί για µπεσαµέλ και άλλα τέτοια καταπληκτικά φα-
γητά! Και µόνο που σου το λέω, µου τρέχουν τα σάλια».

Τα µάτια της µαµάς πήγαιναν πέρα δώθε, σαν να κυ-
νηγούσαν τις σκέψεις της.

«Εµπιστεύσου µε. Είναι ευκαιρία, σου λέω. Αυτή τη
φορά θα πετύχουµε. Έχουµε αποκτήσει τόση εµπειρία
πια. Έχουµε και ενθαρρυντικά σηµάδια. ∆εν άκουσες
το άρθρο που σου διάβασα για τον κύριο Πολίτη και τη
Γουαδελλάδα του; Άλλωστε έχω ένα πολύ καλό προαί-
σθηµα. Αυτό πού το πας; Αν όλα πάνε όπως τα έχω
σχεδιάσει, θα γίνουµε πάµπλουτες. Για φαντάσου. Κι
εσύ δεν έχεις παρά να βάλεις το αρχικό κεφάλαιο και
να µε βοηθήσεις για δυο τρεις µήνες στην αρχή».

Το γεµάτο αυτοπεποίθηση βλέµµα της Κασσάνδρας
έκανε και τη µαµά του Σοφοκλή στο τέλος να συµφω-
νήσει. Η λάµψη στα µάτια της είχε επανέλθει, πράγµα
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που σήµαινε πως από δω και πέρα δεν υπήρχε καµία
ελπίδα να αλλάξει γνώµη.

Ο Σοφοκλής ήταν απαρηγόρητος. Τελικά όχι µόνο
θα καθάριζε πατάτες αντί να λιάζεται και να ξεκουρά-
ζεται, αλλά θα το έκανε και στην άλλη άκρη της χώρας.
Εκεί όπου δε γνώριζε ούτε έναν άνθρωπο. Ήταν έτοι-
µος να πάρει φόρα και να αρχίσει να χτυπάει το κεφά-
λι του στον τοίχο.
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