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ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

10:49 μ.μ.
31 Αυγούστου

«ΜΑΣΙ, άσε αυτό το σαστισμένο ύφος», είπε η Κέντρα, η μαμά της 
Μάσι. «Είναι πάρα πολύ απλό: δε θα πας».

Η Μάσι Μπλοκ τίναξε κάμποσες φορές το καμπανάκι που κρε-
μόταν στο χρυσό βραχιόλι με τα γούρια της. Τα κούφια καμπανίσμα-
τα ήταν οι μοναδικοί ήχοι διαμαρτυρίας που επιτρέπονταν αν δεν εί-
χε όρεξη ν' ακούσει την κατσάδα της εκνευριστικά καθωσπρέπει μη-
τέρας της επειδή «διέκοπτε» – κι αυτό δεν το ήθελε καθόλου. Το μό-
νο που ήθελε ήταν να κερδίσει σ’ αυτή τους την αναμέτρηση.

«Μα έχω κανονίσει, και θα ήταν αγένεια να το ακυρώσω την 
τελευταία στιγμή», αντέταξε η Μάσι. «Έτσι δεν είναι; Θέλω να 
πω, εσύ δε μου λες πάντα να “είμαι συνεπής στις δεσμεύσεις 
μου”;» Πρόσθεσε τα εισαγωγικά στον αέρα με μια επιδεικτική κί-
νηση του δείκτη της και του μέσου ενωμένων, απλώς και μόνο για 
να τονίσει στη μητέρα της ότι ο κανόνας ήταν εξαρχής δικός 
της.

Ύστερα έστρεψε το βλέμμα στον πατέρα της, τον Γουίλιαμ, 
για συμπαράσταση, αλλά εκείνος ρούφηξε μια γουλιά από το τσάι 
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του και έσκυψε ξανά στο άρθρο της μηνιαίας ενημερωτικής έκδο-
σης του Westchester, με όλα τα «καυτά νέα» της κομητείας τους.

«Σου το έχω πει εδώ κι εβδομάδες», απάντησε η Κέντρα, προ-
φέροντας τις λέξεις μία μία, αργά και καθαρά, όπως μιλούσε στην 
εσωτερική οικιακή βοηθό τους, την Ινέζ. «Ο κύριος Λάιονς και ο 
πατέρας σου ήταν καρδιακοί φίλοι στο κολέγιο. Έρχεται με την 
οικογένειά του από τη Φλόριντα στο Γουέστσεστερ προκειμένου 
να δουλέψει γι’ αυτόν. Συμφωνήσαμε, μέχρι να βρουν δικό τους 
σπίτι, να μένουν στον ξενώνα μας, επομένως, ως κόρη μας, είναι 
σημαντικό να βρίσκεσαι εδώ για να τους καλωσορίσεις όταν θα 
φτάσουν».

«Και γιατί, παρακαλώ;» ρώτησε η Μάσι μισοκλείνοντας τα μά-
τια. «Εκτός από τζαμπατζήδες, είναι φίλοι του μπαμπά, όχι δικοί 
μου!»

Η Κέντρα έριξε μια ματιά απόγνωσης στον άντρα της στην άλ-
λη μεριά του τραπεζιού. Ο Γουίλιαμ προτίμησε να παραμείνει αμέ-
τοχος, απόλυτα προσηλωμένος στο περιοδικό του. 

«Ε, σύντομα θα γίνουν και δικοί σου φίλοι», είπε η Κέντρα στην 
κόρη της. «Η Κλερ έχει γραφτεί ήδη, κι από την Τρίτη θα πηγαί-
νετε στο ίδιο σχολείο. Άρα, θα έχετε ένα σωρό κοινά εσείς οι 
δύο».

«Σαν τι κοινά; Τα Μαθηματικά, ας πούμε;» έκανε χολωμένα η 
Μάσι.

«Μπορείς κάλλιστα να την πάρεις μαζί σου εκεί που έχεις κα-
νονίσει να πας και θα ήταν μεγάλη απρέπεια να το ακυρώσεις», 
πρότεινε η Κέντρα. «Έτσι, δε μένει κανείς παραπονεμένος».

«Αποκλείεται», απάντησε η Μάσι, κουνώντας εμφατικά το κε-
φάλι της. «Έχουμε κλείσει τα ραντεβού εδώ κι εβδομάδες. Δεν μπο-
ρούμε να τηλεφωνήσουμε στο σπα έτσι απλά και να βάλουμε άλλο 
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ένα άτομο την τελευταία στιγμή». Απέστρεψε το βλέμμα. «Όχι πως 
θα το θέλαμε δηλαδή», πρόσθεσε μέσα από τα δόντια της.

«Τότε κανονίστηκε», είπε η μητέρα της. «Η Ινέζ θα σερβίρει ένα 
ελαφρύ γεύμα στην τραπεζαρία αύριο στη μία και τέταρτο ακρι-
βώς. Μην αργήσεις».

Η Μάσι έκανε μεταβολή και βγήκε από την κουζίνα χτυπώντας 
τις φτέρνες της στο πάτωμα. Το μικρόσωμο μαύρο μπουλντόγκ 
της, η Μπιν –η Φασολίνα–, έτρεξε σπινάροντας από την άλλη 
άκρη της κουζίνας σε έναν αγώνα να την προφτάσει χωρίς να βρε-
θεί στην επικίνδυνη ζώνη των οχτάποντων τακουνιών της. Όταν 
έφτασαν στη σκάλα, η Μάσι έσκυψε και πήρε παραμάσχαλα το 
κουτάβι της.

Κατά κανόνα, έβγαζε τα μιουλ της πριν ανέβει τη σκάλα, λό-
γω του «ευαίσθητου σούπερ γυαλιστερού λούστρου» που κάλυ-
πτε τα ξύλινα σκαλοπάτια. Υπό τις παρούσες συνθήκες πάντως, 
άρχισε να ανεβαίνει φορώντας τα παπούτσια της. Κάθε κατα-
στροφικό βήμα αποτελούσε και μια δίκαιη ανταπόδοση στη μη-
τέρα της, που της κατέστρεφε όλα τα σχέδια που είχε κάνει με 
τις τρεις καλύτερες φιλενάδες της για τη Μέρα της Εργασίας.*

Στον πάνω όροφο, τίναξε τα μιουλ από τα πόδια της και προ-
χώρησε στο παχύ χαλί για το δωμάτιό της. Δεν παρέλειψε να βρο-
ντήξει πίσω της την πόρτα.

«Μην κοπανάς τις πόρτες!» ήρθε η φωνή της Κέντρα από το 
σύστημα ενδοσυνεννόησης. Η κοπέλα κάρφωσε μ’ ένα δολοφονι-
κό βλέμμα τη λευκή συσκευή δίπλα στο κρεβάτι της κι ύστερα κοί-
ταξε απαυδισμένη το ταβάνι.

*  Εργατική γιορτή, το αντίστοιχο της Πρωτομαγιάς. Αργία που έχει καθιερωθεί 
σε ΗΠΑ και Καναδά την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. (Σ.τ.Μ.)
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Τα πάντα μέσα στο δωμάτιό της ήταν λευκά: το δερμάτινο 
ανάκλιντρο δίπλα στο τρίπτυχο παράθυρο, το χαλάκι-προβιά, οι 
τοίχοι, μια ανθοδέσμη από δώδεκα φρέσκες τουλίπες και ο Mac 
υπολογιστής της με οθόνη αφής. Είχε αναλάβει η ίδια την πλήρη 
αλλαγή εσωτερικής διακόσμησης μετά τη διαμονή της στην προ-
εδρική σουίτα του Mondrian στο Λος Άντζελες. Το μοναδικό χρώ-
μα μέσα στο τεράστιο δωμάτιο ήταν το διακοσμητικό πράσινο μή-
λο στο κέντρο ενός μικρού τραπεζιού από λευκό μάρμαρο. Φαί-
νονταν όλα τόσο κολλαριστά και τακτοποιημένα – με δυο λόγια, 
σούπερ!

Αλλά τότε, πριν από λίγες μέρες, διάβασε σ’ ένα βρετανικό κου-
τσομπολίστικο περιοδικό ότι το μοβ ήταν το κατοχυρωμένο χρώ-
μα των εστεμμένων, πράγμα που εξηγούσε τα ολοκαίνουρια με-
νεξεδιά σεντόνια Calvin στο κρεβάτι της. Είχε σκοπό να αγοράσει 
κάμποσα ακόμα μικροαντικείμενα στο «χρώμα της βασίλισσας» 
κατά την έξοδό της στα μαγαζιά με τις κολλητές της τη Μέρα της 
Εργασίας, αλλά να που όλα της τα σχέδια ναυαγούσαν.

Σήκωσε τη σκυλίτσα της ψηλά, ώσπου βρέθηκαν πρόσωπο με 
πρόσωπο. «Μπιν, πες μου ότι δε συμβαίνει αυτό!»

Η Μπιν ανοιγόκλεισε σαστισμένη τα μάτια.
«Η απουσία μου από την αυριανή εξόρμηση μπορεί να αποτε-

λέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο για την κοινωνική μου εξέλιξη για όλη 
την υπόλοιπη χρονιά!» της εξήγησε η Μάσι.

Η Μπιν έγλειψε το λεπτό καρπό της αφεντικίνας της. Σαν γνή-
σιο παιδί της «μαμάς» της, λάτρευε τη μυρωδιά του Chanel No. 19.

«Σου μιλάω για μια ολόκληρη φουρνιά από καινούρια αστεία 
και πειράγματα που εγώ ούτε καν θα τα καταλαβαίνω! Θα πρέ-
πει να έχω ένα ηλίθιο χαμόγελο κάθε φορά που κάποιος θα γελάει 
και θα λέει “Αχ, δεν υπάρχει, έπρεπε να ήσουν εκεί!”». Η Μάσι 
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κούνησε ζωηρά το κεφάλι της, θαρρείς και το μυαλό της ήταν πί-
νακας «Γράψε - Σβήσε» όπου ένα τίναγμα αρκούσε για να εξαφα-
νίσει τις δυσάρεστες σκέψεις.

«Άσε που η Ντίλαν θα αγοράσει τα μολύβια χειλιών του YSL 
που μάρκαρα με το αυτοκόλλητο “Οπωσδήποτε” στις σελίδες του 
Lucky!» συνέχισε. «Και θες να μάθεις γιατί θα γίνουν όλα αυτά;» 
πρόσθεσε. Δεν περίμενε την απάντηση της Μπιν. «Επειδή πρέπει 
να γνωρίσω κάποιο κορίτσι από το Ορλάντο που θα μείνει εδώ 
για έναν ολόκληρο χρόνο! Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, πού είναι το 
επείγον; Δεν πρόκειται να φύγει σε κάνα δυο μέρες!» Έκανε μια 
παύση κι έσπασε το κεφάλι της για μια πειστική εξήγηση. «Εκτός 
βέβαια αν πάσχει από καμιά μοιραία ασθένεια...»

Η σκυλίτσα γάβγισε κοφτά.
«Οπότε, σ’ αυτή την περίπτωση...» –άδειασε τα πνευμόνια της 

μ’ ένα βαθύ στεναγμό– «...ποιος ο λόγος να συνάψω σχέσεις μα-
ζί της;»

Θυμωμένη, έσκισε το πρόγραμμα που είχε ετοιμάσει, στο 
οποίο αναγράφονταν λεπτομερώς όλα όσα είχε σχεδιάσει για τη 
«Μέρα της Ομορφιάς» που θα περνούσε με τις κολλητές της. Στά-
θηκε πάνω από το καλάθι των αχρήστων και άφησε τα κομματά-
κια του χαρτιού να πέσουν σαν χαρτοπόλεμος. Σκυθρώπιασε 
ακόμα περισσότερο όταν είδε ότι μερικές λέξεις, όπως «σπρέι 
μαυρίσματος», «κερί φρυδιών», «αρωματο (το υπόλοιπο, «θερα-
πεία», είχε χωριστεί στη μέση) είχαν μείνει ανέπαφες.

Τελικά σωριάστηκε στο κρεβάτι της κι άπλωσε το χέρι της 
προς το κομοδίνο. Άρπαξε το κινητό της και πάτησε το 1 στη λί-
στα με τις ταχείες κλήσεις. Η κολλητή της το σήκωσε στο πρώτο 
χτύπημα.

«Έλα», είπε η Αλίσια.
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«Περίμενε, παίρνω την Ντίλαν», είπε η Μάσι.
«’Κέι».
Η Μάσι πάτησε το 2 κι αμέσως μετά την αναμονή.
«Ντιλ;»
«Ναι;»
«Περίμενε, παίρνω και την Κρίστεν».
Η Μάσι πάτησε το 3.
«Γεια σου, Μας», απάντησε η Κρίστεν.
«Γεια. Είναι και η Αλίσια και η Ντίλαν στο τηλέφωνο», είπε η 

Μάσι.
«Τι τρέχει;» ρώτησε η Κρίστεν. Ακουγόταν νευρική, σαν να πε-

ρίμενε ότι θα την κατηγορούσαν για κάτι που δεν είχε κάνει.
«Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας αύριο», ξεφούρνισε η Μάσι.
«Ναι, καλά, σε πιστέψαμε...» έκανε η Ντίλαν ρουθουνίζοντας 

ηχηρά.
«Όχι, μιλάω σοβαρά. Δε θα το πιστέψετε, αλλά πρέπει να...» 

Η Μάσι έκανε μια παύση, αναθεωρώντας τη συνέχεια της πρό-
τασής της. «Πρέπει να κάτσω μέσα, κόλλησα γρίπη!» Το τελευ-
ταίο ακούστηκε κάπως σαν «Γκόλλησα γρίμπη».

«Για όνομα, ακούγεσαι χάλια!» παρατήρησε η Κρίστεν.
«Πράγματι... Ίσως δεν πρέπει να πάμε ούτ’ εμείς», πρότεινε η 

Ντίλαν. «Μπορούμε να έρθουμε στο σπίτι σου να σε φροντίσου-
με».

«Τι; Να μην πάμε;» έσκουξε η Αλίσια. «Κοίτα, Μάσι, τι ακριβώς 
σου συμβαίνει; Ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε».

«Έχω μπυρετό. Μπονογκέφαλο. Μπουλωμένη μπύτη, ξέρεις, 
όλο το μπαγκέτο...» Η Μάσι υπερθεμάτισε με ένα ηχηρό ρούφηγ-
μα της μύτης της κι έναν αξιολύπητο στεναγμό.

«Η Ντίλαν έχει δίκιο. Θα το ακυρώσουμε», είπε η Κρίστεν. «Δε 
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θα είναι το ίδιο χωρίς εσένα. Ποιος θα μου σφίγγει το χέρι όταν 
θα μου βγάζουν τα φρύδια με κερί;»

«Και ποιος θα μου λέει αν με παχαίνουν τα ρούχα που θα δο-
κιμάζω;» πρόσθεσε η Ντίλαν.

«Ο καθρέφτης», απάντησε στεγνά η Αλίσια.
Η Κρίστεν ξέσπασε στο περιβόητο τραχύ, φλεγματώδες γέλιο 

της.
«Μάσι, σε ικετεύω, μη μ’ αφήνεις μόνη μαζί τους!» αναφώνη-

σε τάχα απελπισμένη η Ντίλαν.
Η Μάσι χαμογέλασε με ανακούφιση. Την ήθελαν μαζί τους. Τη 

χρειάζονταν μαζί τους. Κι αυτό ήταν το μόνο που είχε σημασία, 
πάντα. Αλλά την ίδια στιγμή ήξερε πόσο εύκολα μπορούσαν να 
αλλάξουν τα πάντα.

«Εσείς να πάτε, κορίτσια. Αλλά μετά θέλω να μου πείτε ό,τι 
παιχτεί με κάθε λεπτομέρεια». Η Μάσι ξέχασε προς στιγμήν την 
μπουκωμένη φωνή της. «Και την πιο ασήμαντη!»
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ΕΠΑΥΛΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚ
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΣΚΑΛΟ

1:10 μ.μ.
1 Σεπτεμβρίου

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, η οικογένεια Λάιονς έφτασε ακριβώς στην ώρα της. 
Όταν χτύπησε το κουδούνι της πόρτας, η Μάσι κάθισε ανακούρ-
κουδα μπροστά στα κάγκελα της σκάλας που οδηγούσε στον πά-
νω όροφο, απ’ όπου είχε πλήρη εποπτεία του χώρου. Οι γονείς 
της είχαν στριμώξει την κόρη των Μπλοκ, την Κλερ.

«Κλερ! Πώς ομόρφυνες!» αναφώνησε ο Γουίλιαμ Μπλοκ, κι 
έπειτα στράφηκε στη γυναίκα του. «Κέντρα, με ποια ηθοποιό 
μοιάζει;»

Η Μάσι τεντώθηκε για να δει καλύτερα, αλλά είχαν αρχίσει ήδη 
να προχωρούν προς την τραπεζαρία.

«Την Γκουίνεθ Πάλτροου!» αποφάνθηκε η Κέντρα. Η Μάσι σκέ-
φτηκε ότι η μητέρα της έκανε σαν υπερενθουσιώδης παίκτρια σε 
τηλεπαιχνίδι.

«Πού είναι η δική σας κουκλίτσα;» ρώτησε μια αντρική φωνή. 
Η Μάσι υπέθεσε ότι ήταν του κυρίου Λάιονς.

«Καλή ερώτηση», απάντησε η μαμά της Μάσι.
Η Μάσι σηκώθηκε και πήγε ελαφροπατώντας στο ιδιωτικό μπά-
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νιο της για ένα τελευταίο τσεκάρισμα στην εμφάνισή της, αν ήταν 
δηλαδή η κατάλληλη για την πρώτη εντύπωση. Δεν είχε καμιά κάψα 
να γίνει φίλη με την Κλερ, αλλά ήταν σημαντικό η νεοφερμένη να κα-
ταλάβει τι έχανε. Έλεγξε το πίσω μέρος του σατέν στρατιωτικού πα-
ντελονιού της μήπως διαγραφόταν το κιλοτάκι της και εξέτασε το 
λευκό φουλάρι Hermès (φορεμένο σαν ζώνη φυσικά) για να βεβαιω-
θεί ότι εφάρμοζε πλήρως ψηλά στους γοφούς της. Το λευκό κασμι-
ρένιο αμάνικο εφαρμοστό μπλουζάκι της ήταν αμόλυντο από τρίχες 
της Μπιν και τα ανοιχτά καστανά της μάτια, στην απόχρωση του 
κεχριμπαριού, έλαμπαν. Κανείς δε θα μπορούσε να μαντέψει ότι το 
προηγούμενο βράδυ έκλαιγε μέχρι να την πάρει ο ύπνος.

«Μάσι, οι Λάιονς ήρθαν», ανακοίνωσε η μητέρα της μέσα από 
το σύστημα ενδοσυνεννόησης.

«‘Κέι», είπε η Μάσι στο μικρόφωνο. Άπλωσε μια στρώση διά-
φανου λιπγκλός στα χείλη της, τίναξε μια τελευταία φορά τα μαλ-
λιά της και ξεκίνησε για την τραπεζαρία.

«Ω, καλώς τη!» Η Τζούντι Λάιονς είχε τόσο πλατύ χαμόγελο, 
ώστε οι κορυφές των παχουλών της μάγουλων ανάγκαζαν τα μά-
τια της να μισοκλείνουν.

«Μάσι!» Ο Τζέι Λάιονς άπλωσε τα χέρια του για να την αγκα-
λιάσει.

Η Μάσι τού έριξε ένα κενό βλέμμα. «Γεια σας», ανταπέδωσε. 
Σήκωσε το χέρι της κι έστριψε δεξιά αριστερά την παλάμη της 
στο στιλ που χαιρετούν οι βασίλισσες.

Ο Γουίλιαμ έκανε το γύρο του μακρόστενου δρύινου τραπεζιού 
κι αγκάλιασε την κόρη του από τους ώμους. «Μάσι, ο Τζέι είναι ο 
πιο παλιός μου φίλος», της θύμισε.

«Ε, καλά, δε χρειάζεται ν’ αναφέρουμε χρονολογίες τώρα!» 
αστειεύτηκε ο Τζέι.
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Όλοι έβαλαν τα γέλια εκτός από τη Μάσι, που έριξε μια κλε-
φτή ματιά στην Κλερ κι απέστρεψε το βλέμμα βιαστικά. Παρά τη 
φευγαλέα επιθεώρηση, είχε προλάβει να δει μια ολόσωμη τζιν 
φόρμα, άσπρα πάνινα Keds και ίσια ξανθά μαλλιά με αφέλειες. 
Στο μυαλό τής ήρθε ασυναίσθητα ο Μπάρνι, το χαρούμενο μοβ 
δεινοσαυράκι, και η παρέα του: κάποιον από αυτούς είχε τώρα 
μπροστά της...

Και τότε κοίταξε δεξιά από την Κλερ και είδε τον Τοντ, το δε-
κάχρονο αδελφό της, να προσπαθεί να χώσει τα κοντόχοντρα δά-
χτυλά του στα αφτιά της Μπιν.

«Αυτή είναι η σκυλίτσα μου, όχι γάντι του μπέιζμπολ», του 
αγρίεψε.

«Τοντ, άσε ήσυχα τ’ αφτιά του σκύλου», είπε χαμογελώντας ο 
Τζέι.

«Ζητώ συγνώμη για τον αδελφό μου», απολογήθηκε η Κλερ σε 
καλοσυνάτο τόνο. «Είμαι η Κλερ, η μόνη φυσιολογική της οικογέ-
νειας». Έτεινε το χέρι της για χειραψία.

Η Μάσι ανταποκρίθηκε σφίγγοντάς το με τόση δύναμη, ώστε 
η Κλερ χαχάνισε αμήχανα και συστράφηκε νευρικά στην προσπά-
θειά της να ελευθερωθεί.

Ο πήχης της Κλερ ήταν φορτωμένος με βραχιολάκια, προφα-
νώς χειροποίητα. Κάποια ήταν φτιαγμένα από πολύχρωμες χά-
ντρες και άλλα από πλεκτό σπάγκο.

«Όλα καλά;» ρώτησε η Μάσι, υψώνοντας απορημένη τα 
φρύδια και γέρνοντας το κεφάλι της στο πλάι, σαν να μην εί-
χε ιδέα σε τι οφειλόταν η τόση νευρικότητα της άλλης κοπέ-
λας.

Η Κέντρα χτύπησε κοφτά τις παλάμες της. «Λοιπόν, δεν κα-
θόμαστε στο τραπέζι;» πρότεινε. «Ο Τζέι και η Τζούντι μπορούν 
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