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Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους αναγνώστες 
που το ζητούσαν… το ζητούσαν… το ζητούσαν…

Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε για μένα.

Ταρακουνάτε τον κόσμο μου κάθε μέρα.
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[ Δ έ Υ Τ έ ρ Α  9  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 1 ]

έχω ΤρίΑ ΑΥΤΟκίΝηΤΑκίΑ. Τρέχουν γρήγορα στο 
πάτωμα. Πολύ γρήγορα. Το ένα είναι κόκκινο. Το άλλο 
πράσινο. Το άλλο κίτρινο. Μου αρέσει το πράσινο. 
έίναι το καλύτερο. και της μαμάς τής αρέσουν. Μου 
αρέσει όταν η μαμά παίζει με τα αυτοκινητάκια και 
μαζί μου. Το κόκκινο είναι το αγαπημένο της. Σήμερα 
κάθεται στον καναπέ και κοιτάζει τον τοίχο. Το πρά-
σινο αυτοκινητάκι πετάει πάνω στο χαλάκι. Το κόκ-
κινο αυτοκινητάκι ακολουθεί. Ύστερα το κίτρινο. 
Μπαμ! η μαμά, όμως, δε βλέπει. Το ξανακάνω. Μπαμ! 
η μαμά, όμως, δε βλέπει. Σημαδεύω με το πράσινο 
αυτοκινητάκι τα πόδια της. Το πράσινο αυτοκινητάκι, 
όμως, πηγαίνει κάτω από τον καναπέ. Δεν το φτάνω. 
Το χέρι μου είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει στο 
άνοιγμα. η μαμά δε βλέπει. Θέλω το πράσινο αυτο-
κινητάκι μου. Αλλά η μαμά μένει στον καναπέ κοιτά-
ζοντας τον τοίχο. Μαμά. Το αυτοκινητάκι μου. Δε με 
ακούει. Μαμά. Την τραβάω από το χέρι, κι αυτή ξα-
πλώνει και κλείνει τα μάτια της. Όχι τώρα, Σκουλη
κάκι. Όχι τώρα, λέει. Το πράσινο αυτοκινητάκι μου 
μένει κάτω από τον καναπέ. έίναι ακόμα κάτω από 
τον καναπέ. Το βλέπω. Αλλά δεν το φτάνω. Το πρά-

* * * 
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σινο αυτοκινητάκι μου είναι θολό. Σκεπασμένο με 
γκρίζο χνούδι και βρομιά. Το θέλω πάλι πίσω. Δεν το 
φτάνω, όμως. Ποτέ δεν το φτάνω. Το πράσινο αυτο-
κινητάκι μου χάθηκε. χάθηκε. και δεν μπορώ να 
ξαναπαίξω μαζί του.

Ανοίγω τα μάτια μου, και το όνειρό μου ξεθωριάζει 
στο πρώτο πρωινό φως. Τι διάολο σήμαινε αυτό; Αρπά-
ζω τα ξέφτια του καθώς ξεμακραίνουν, αλλά δεν κατα-
φέρνω να πιάσω κανένα τους.

Το αντιπαρέρχομαι, όπως κάνω τα περισσότερα πρωι-
νά, σηκώνομαι από το κρεβάτι και βρίσκω μια φρεσκο-
πλυμένη φόρμα στο δωμάτιο-ντουλάπα μου. Έξω ένας 
μολυβένιος ουρανός υπόσχεται βροχή, και σήμερα δεν 
έχω κέφι να βραχώ την ώρα που θα τρέχω. Πηγαίνω στο 
γυμναστήριό μου στον πάνω όροφο, ανοίγω την τηλεό-
ραση για τα πρωινά επιχειρηματικά νέα και ανεβαίνω 
στον διάδρομο.

Οι σκέψεις μου περιπλανιούνται στη μέρα που έχω 
μπροστά μου. Τίποτε άλλο εκτός από συσκέψεις, αν και 
θα δω τον προσωπικό μου γυμναστή αργότερα για μια 
προπόνηση στο γραφείο μου – ο Μπαστίγ είναι πάντα 
μια ευπρόσδεκτη πρόκληση.

Ίσως πάρω τηλέφωνο την Ελένα;
Ναι. Ίσως. Μπορούμε να πάμε για φαγητό αργότερα 

μέσα στην εβδομάδα.
Σταματάω τον διάδρομο λαχανιασμένος και κατεβαί-

νω στο ντους για να ξεκινήσω άλλη μία μονότονη μέρα.

«ΑΥρίΟ…» ΜΟΥρΜΟΥρίζω αποχαιρετώντας τον κλοντ Μπα-
στίγ, που στέκεται στην πόρτα του γραφείου μου. 

«Γκολφ αυτή την εβδομάδα, Γκρέυ;» Ο Μπαστίγ χα-
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μογελάει με συγκαταβατική αλαζονεία, ξέροντας πως η 
νίκη του στο γήπεδο του γκολφ είναι εξασφαλισμένη. 

Στρέφεται να φύγει, και στραβομουτσουνιάζω. Τα 
τελευταία του λόγια τρίβουν αλάτι στις πληγές μου, κι 
αυτό επειδή, παρά τις ηρωικές μου προσπάθειες στο 
γυμναστήριο σήμερα το πρωί, ο προσωπικός μου γυμνα-
στής με ξεφτίλισε τελείως. Ο Μπαστίγ είναι ο μόνος που 
μπορεί να με νικήσει και τώρα θέλει να με ταπεινώσει 
και στο γήπεδο του γκολφ. Σιχαίνομαι το γκολφ, αλλά 
κλείνουν τόσες δουλειές στον χλοοτάπητα, που πρέπει 
να υπομένω τα μαθήματά του κι εκεί… και παρόλο που 
δε θέλω να το παραδεχτώ, ο Μπαστίγ έως έναν βαθμό 
καταφέρνει να βελτιώνει το παιχνίδι μου. 

κοιτάζω έξω το περίγραμμα των ψηλών κτιρίων του 
Σιάτλ, και η γνωστή ανία κυριεύει την ψυχή μου. η διά-
θεσή μου είναι εξίσου κακή και γκρίζα όσο και ο καιρός. 
Οι μέρες μου αναμειγνύονται η μια με την άλλη χωρίς να 
ξεχωρίζουν μεταξύ τους, και χρειάζομαι κάποιου είδους 
διασκέδαση. Δούλευα όλο το Σαββατοκύριακο και τώρα, 
μέσα στα όρια του γραφείου μου, είμαι νευρικός. Δε θα 
έπρεπε να αισθάνομαι έτσι έπειτα από τόσους γύρους 
με τον Μπαστίγ. Να, όμως, που συμβαίνει. 

Σκυθρωπιάζω. η δυσάρεστη αλήθεια είναι πως τελευ-
ταία το μόνο πράγμα που μου προκαλεί ενδιαφέρον είναι 
η απόφασή μου να στείλω δύο φορτηγά πλοία γεμάτα 
προμήθειες στο Σουδάν. Τώρα που το θυμήθηκα – η ρος 
πρέπει να με ξαναπάρει και να με ενημερώσει για αριθ-
μούς και θέματα διοικητικής μέριμνας. Μα γιατί αργεί, 
διάολε; Αποφασισμένος να μάθω τι κάνει, ρίχνω μια 
ματιά στο πρόγραμμά μου και απλώνω το χέρι στο τη-
λέφωνο. 

Ω Χριστέ μου! Πρέπει να υπομείνω μια συνέντευξη 
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από την επίμονη δεσποινίδα κάβανο για το φοιτητικό 
περιοδικό του κΠΟ. Μα γιατί, γαμώτο μου, συμφώνη
σα να το κάνω αυτό; Σιχαίνομαι τις συνεντεύξεις – βλα-
κώδεις ερωτήσεις από ρηχούς, ανενημέρωτους, κούφιους 
ηλίθιους. χτυπάει το τηλέφωνο. 

«Ναι» λέω ξερά στην Άντρια, λες και φταίει εκείνη. 
Τουλάχιστον μπορώ να συντομεύσω αυτήν τη συνέντευξη. 

«Έχει έρθει να σας δει η δεσποινίς Αναστάζια Στιλ, 
κύριε Γκρέυ». 

«Στιλ; Περίμενα την κάθριν κάβανο». 
«έδώ έχει έρθει η δεσποινίς Αναστάζια Στιλ, κύριε». 
κατσουφιάζω. Απεχθάνομαι το αναπάντεχο. «Φέρ’ τη 

μέσα…» μουρμουρίζω, έχοντας επίγνωση πως ακούγομαι 
σαν μουτρωμένος έφηβος, αλλά δε δίνω μία. 

Μπα, μπα… Η δεσποινίς Κάβανο δεν είναι διαθέσι
μη. Γνωρίζω τον πατέρα της, τον ιδιοκτήτη των Μέσων 
ένημέρωσης κάβανο. Έχουμε συνεργαστεί και φαίνεται 
πολύ καπάτσος και νοήμων. Του κάνω χάρη με αυτήν τη 
συνέντευξη – μια χάρη που σκοπεύω να εξαργυρώσω 
αργότερα, όταν θα με βολεύει. και πρέπει να παραδεχτώ 
πως ήμουν αόριστα περίεργος για την κόρη του. Ήθελα 
να δω αν το μήλο έχει πέσει κάτω από τη μηλιά. 

Μια φασαρία στην πόρτα με κάνει να σηκωθώ, καθώς 
ένας στρόβιλος από μακριά καστανά μαλλιά, ωχρά μέλη 
και καφέ μπότες βουτάει με το κεφάλι μέσα στο γραφείο 
μου. Σηκώνω το βλέμμα στον ουρανό και πνίγω την έμ-
φυτη ενόχλησή μου γι’ αυτή την αδεξιότητα την ώρα που 
σπεύδω προς την κοπέλα, η οποία έχει προσγειωθεί στα 
τέσσερα στο πάτωμα. Αρπάζοντας τους αδύνατους ώμους 
της, τη βοηθάω να σηκωθεί. 

καθάρια καταγάλανα αμήχανα μάτια συναντούν τα 
δικά μου και με κάνουν να μαρμαρώσω. Έχουν το πιο 
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απίστευτο χρώμα –άδολο ανοιχτογάλαζο– και για ένα 
φρικτό δευτερόλεπτο έχω την εντύπωση πως μπορεί να 
δει μέσα μου. Νιώθω… εκτεθειμένος. η σκέψη είναι ανη-
συχαστική και την παραμερίζω αμέσως. 

Έχει ένα μικρό γλυκό πρόσωπο, που τώρα κοκκινίζει, 
με ένα αθώο ροζ χρώμα. Αναρωτιέμαι προς στιγμήν αν 
όλο της το δέρμα είναι έτσι –άψογο– και πώς θα ήταν 
κοκκινισμένο και ζεσταμένο από το χτύπημα ενός ραβδιού. 

Γαμώτο… 
Βάζω φρένο στις απείθαρχες σκέψεις μου, ανήσυχος 

από την κατεύθυνση που έχουν πάρει. Τι σκατά σκέφτε
σαι, Γκρέυ; Τούτη η κοπέλα παραείναι μικρή. Με κοι-
τάζει με το στόμα ολάνοιχτο και σχεδόν υψώνω πάλι το 
βλέμμα στον ουρανό. Ναι, ναι, μωρό μου… Ένα πρό
σωπο είναι μόνο, και η ομορφιά είναι επιφανειακή. Θέλω 
να διώξω αυτό το ανυπόκριτο θαυμαστικό βλέμμα από 
τούτα τα μεγάλα γαλάζια μάτια. 

Η παράσταση αρχίζει, Γκρέυ. Ας διασκεδάσουμε. 
«Δεσποινίς κάβανο. έίμαι ο κρίστιαν Γκρέυ. έίστε 

καλά; Θέλετε να κάτσετε;» 
Να το πάλι αυτό το κοκκίνισμα. Παίρνοντας ξανά τον 

έλεγχο της κατάστασης, την περιεργάζομαι. έίναι πολύ 
ελκυστική, με έναν αδέξιο τρόπο – μικροκαμωμένη, χλω-
μή, με μια χαίτη από καστανοκόκκινα μαλλιά που μετά 
βίας συγκρατιούνται από ένα λαστιχάκι. 

καστανή. 
Μάλιστα, είναι ελκυστική. Της απλώνω το χέρι και 

αρχίζει ταπεινωμένη να ζητάει τραυλίζοντας συγγνώμη, 
ενώ βάζει το χεράκι της μέσα στο δικό μου. Το δέρμα της 
είναι απαλό, αλλά η χειραψία της περιέργως σταθερή. 

«η δεσποινίς κάβανο είναι αδιάθετη. Έτσι, έστειλε 
εμένα. έλπίζω να μη σας πειράζει, κύριε Γκρέυ…» 
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Ανήμπορος να κρύψω την ευθυμία από τη φωνή μου 
καθώς θυμάμαι την όχι και τόσο κομψή είσοδό της στο 
γραφείο μου, τη ρωτάω ποια είναι. 

«Αναστάζια Στιλ. Σπουδάζω αγγλική φιλολογία μαζί 
με την κέιτ... εεε… την κάθριν… εεε… τη δεσποινίδα 
κάβανο στο κΠΟ, το κρατικό Πανεπιστήμιο της Ουάσιν-
γκτον στο Βανκούβερ». 

Νευρικός, συνεσταλμένος, φιλομαθής τύπος, ε; Της 
φαίνεται· φρικτά ντυμένη, κρύβει τη λιγνή σιλουέτα της 
κάτω από ένα ασουλούπωτο πουλόβερ και μια εβαζέ 
καφέ φούστα. Χριστέ μου… Δεν έχει ιδέα από ντύσιμο; 
κοιτάζει με νευρικό ύφος ολόγυρα το γραφείο μου – πα-
ντού εκτός από μένα, παρατηρώ με θυμηδία. 

Πώς μπορεί αυτή η νεαρή κοπέλα να είναι δημοσιο-
γράφος; Δεν έχει τίποτα το δυναμικό πάνω της. έίναι 
σαγηνευτικά αλαφιασμένη, άτολμη, γλυκιά… Υποτακτική. 
κουνάω το κεφάλι μου, σαστισμένος από τις ανάρμοστες 
σκέψεις μου. Μουρμουρίζοντας κάποια κοινοτοπία, την 
καλώ να καθίσει και ύστερα προσέχω το έξυπνο βλέμμα 
της, που αξιολογεί τους πίνακες του γραφείου μου. 

και πριν προλάβω να το συνειδητοποιήσω, πιάνω τον 
εαυτό μου να τους εξηγεί. «Ένας ντόπιος καλλιτέχνης. 
Ο Τρόουτον». 

«έίναι πολύ όμορφοι. Ανυψώνουν το συνηθισμένο στο 
επίπεδο του ασυνήθιστου…» ψελλίζει ονειροπόλα, χαμέ-
νη στην υπέροχη τέχνη των πινάκων μου. Το προφίλ της 
είναι ντελικάτο –ανασηκωτή μύτη, απαλά, γεμάτα χείλη– 
και με τα λόγια της καθρέφτισε ακριβώς τα συναισθή-
ματά μου. Το συνηθισμένο που ανυψώνεται σε ασυνή
θιστο. Οξυδερκής παρατήρηση. η δεσποινίς Στιλ είναι 
ευφυής. 

Μουρμουρίζω κάτι συμφωνώντας και παρακολουθώ 
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εκείνο το κοκκίνισμα να απλώνεται πάλι στο δέρμα της. 
κάθομαι απέναντί της και προσπαθώ να τιθασέψω τις 
σκέψεις μου. 

Βγάζει ένα ζαρωμένο κομμάτι χαρτί κι ένα ψηφιακό 
μαγνητόφωνο από την υπερβολικά μεγάλη τσάντα της. 
Ψηφιακό μαγνητόφωνο; Δεν εξαφανίστηκαν αυτά μαζί 
με τις βιντεοκασέτες; Θεέ μου – είναι πολύ αδέξια και 
ρίχνει το βρομομηχάνημα δύο φορές επάνω στο Μπαου-
χάους τραπεζάκι του καφέ μου. Προφανώς δεν το έχει 
ξανακάνει αυτό, αλλά για κάποιον λόγο, που δεν κατα-
λαβαίνω, το βρίσκω διασκεδαστικό. Συνήθως αυτό το 
είδος της ατζαμοσύνης μού τη δίνει, αλλά τώρα κρύβω 
το χαμόγελό μου πίσω από τον δείκτη μου και αντιστέ-
κομαι στην παρόρμηση να της το ρυθμίσω μόνος μου. 

Αναψοκοκκινίζει όλο και πιο πολύ, και μου περνάει 
από το μυαλό πως θα μπορούσα να βελτιώσω τις κινητι-
κές της δεξιότητες με τη βοήθεια ενός μαστίγιου ιππα-
σίας. Αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, μπορεί να κάνει 
ζάφτι και τις πιο δύστροπες. η ξεστρατισμένη σκέψη μου 
με κάνει να αναδευτώ στην καρέκλα μου. Με κρυφοκοι-
τάζει και δαγκώνει το γεμάτο κάτω χείλος της. 

Γαμώτο μου! Πώς δεν είχα προσέξει έως τώρα αυτό 
το στόμα; 

«Συγ… συγγνώμη… Δεν είμαι συνηθισμένη σ’ αυτά». 
Το βλέπω, μωρό μου –η σκέψη μου είναι ειρωνική– 

αλλά αυτήν τη στιγμή δε δίνω δεκάρα, επειδή δεν 
μπορώ να πάρω τα μάτια μου από το στόμα σου. 

«Πάρτε τον χρόνο σας, δεσποινίς Στιλ». χρειάζομαι 
άλλη μία στιγμή για να βάλω σε τάξη τις απείθαρχες 
σκέψεις μου. 

Γκρέυ… Σταμάτα αμέσως. 
«Έχετε αντίρρηση να μαγνητοφωνήσω τις απαντήσεις 
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σας;» ρωτάει, και η έκφρασή της είναι ειλικρινής και 
γεμάτη προσδοκία. 

Θέλω να γελάσω. Ω, δόξα τω Θεώ. «Με ρωτάτε τώρα, 
αφού κάνατε τόσο κόπο για να ετοιμάσετε το μαγνητό-
φωνο;» 

Ανοιγοκλείνει τα μεγάλα μάτια της, που για μια στιγ-
μή δείχνουν χαμένα, και νιώθω μια ασυνήθιστη σουβλιά 
ενοχής. 

Μη γίνεσαι τόσο κωλόπαιδο, Γκρέυ. 
«Όχι. Δε με πει ράζει» προσθέτω, μη θέλοντας να είμαι 

υπεύθυνος γι’ αυτό το ύφος. 
«Σας εξήγησε η κέιτ, θέλω να πω η δεσποινίς κάβανο, 

για ποιον λόγο γίνεται η συνέντευξη;» 
«Ναι. Για να μπει στο τεύχος αποφοίτησης της φοι-

τητικής εφημερίδας, δεδομένου ότι θα είμαι αυτός που 
θα απονείμει τα πτυχία στη φετινή τελετή αποφοίτησης». 
Γιατί διάολο συναίνεσα να το κάνω αυτό δεν ξέρω. Ο 
Σαμ στις δημόσιες σχέσεις λέει πως είναι τιμή μου, και 
το Τμήμα Περιβαλλοντικών έπιστημών στο Βανκούβερ 
έχει ανάγκη τη δημοσιότητα ώστε να προσελκύσει επι-
πλέον χρηματοδότηση, αντίστοιχη με την επιχορήγηση 
από μέρους μου. 

η δεσποινίς Στιλ ανοιγοκλείνει ξανά τα μεγάλα γα-
λάζια μάτια της σαν να εκπλήσσεται από τα λόγια μου 
και, γαμώτο, φαίνεται επικριτική! Δεν έχει κάνει καθόλου 
έρευνα γι’ αυτήν τη συνέντευξη; Θα έπρεπε να το ξέρει 
αυτό. η σκέψη μού κόβει τη φόρα. έίναι… δυσάρεστο να 
μη γνωρίζω τι να περιμένω από αυτήν ή από οποιονδή-
ποτε στον οποίο αφιερώνω τον χρόνο μου. 

«ωραία. Έχω μερικές ερωτήσεις, κύριε Γκρέυ…» Τα-
κτοποιεί μια τούφα μαλλιά πίσω από το αυτί της, απο-
σπώντας μου την προσοχή από την ενόχλησή μου. 
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«Αυτή την εντύπωση είχα κι εγώ» λέω ξερά. Ας την 
κάνουμε να αναδευτεί στην καρέκλα της. 

Μου κάνει το χατίρι και αναδεύεται, μετά ξαναβρίσκει 
την αυτοκυριαρχία της και ανακάθεται, ισιώνοντας τους 
λεπτούς της ώμους. Σκύβοντας προς τα εμπρός, πιέζει 
το κουμπί στο μαγνητόφωνο και συνοφρυώνεται κοιτά-
ζοντας τις ζαρωμένες σημειώσεις της. 

«έίστε πολύ νέος για να έχετε δημιουργήσει μια τέτοια 
αυτοκρατορία. Πού οφείλεται η επιτυχία σας;» 

ω χριστέ μου – σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει κα-
λύτερα! Τι ανιαρή βρομοερώτηση. Ούτε ίχνος πρωτοτυ-
πίας. Απογοητευτικό. Πετάω τη συνηθισμένη μου απά-
ντηση, πως έχω εξαιρετικούς ανθρώπους στη δούλεψή 
μου στις ηνωμένες Πολιτείες. Ανθρώπους που εμπιστεύο-
μαι, όσο μπορώ να εμπιστευτώ κάποιον, και τους πλη-
ρώνω καλά – μπλα, μπλα, μπλα… Αλλά, δεσποινίς Στιλ, 
η απλή αλήθεια είναι πως είμαι ιδιοφυΐα σ’ αυτό που 
κάνω. Για μένα είναι εύκολο, σαν να κλέβεις εκκλησία. 
Αγοράζω αδύναμες, κακοδιοικούμενες επιχειρήσεις και 
τις φέρνω στα ίσα τους ή, αν είναι πραγματικά διαλυμέ-
νες, τις απογυμνώνω από τα περιουσιακά τους στοιχεία 
και τα πουλάω στον πλειοδότη. Το θέμα είναι απλώς να 
ξέρεις τη διαφορά ανάμεσα στα δύο, και σε τελευταία 
ανάλυση το σημαντικό είναι πάντα οι άνθρωποι που είναι 
επικεφαλής. Για να πετύχεις στις επιχειρήσεις, χρειάζε-
σαι καλούς ανθρώπους, και μπορώ να κρίνω τους ανθρώ-
πους καλύτερα από κάθε άλλον. 

«Ίσως είστε απλώς τυχερός». 
Τυχερός; Ένα ρίγος ενόχλησης με διατρέχει. Τυχερός; 

καμία βρομοτύχη δεν έχει θέση εδώ πέρα, δεσποινίς Στιλ. 
Φαίνεται ντροπαλή και συμμαζεμένη. Αυτή η ερώτηση, 
όμως; κανένας δεν έχει υπαινιχθεί ποτέ πως είμαι τυχε
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ρός. Δουλεύω σκληρά, εμπνέω τους ανθρώπους να κάνουν 
το ίδιο, τους παρακολουθώ στενά και τους διορθώνω αν 
χρειάζεται· κι αν αποδειχθεί πως δεν τα καταφέρνουν, 
τους σχολάω αλύπητα. Αυτό κάνω και το κάνω καλά. 
Δεν έχει καμία σχέση με την τύχη! Άσε μας. έπιδεικνύο-
ντας την πολυμάθειά μου, αναφέρω τα λόγια του αγα-
πημένου μου Αμερικανού μεγαλοβιομήχανου, του χάρβυ 
Φαϊαρστόουν: «η εξέλιξη και η ανάπτυξη των ανθρώπων 
είναι η υψηλότερη αποστολή των ηγετών». 

«Μιλάτε σαν μανιακός με τον έλεγχο» λέει και είναι 
απόλυτα σοβαρή. 

Τι σκατά; Ίσως αυτά τα ανυπόκριτα μάτια μπορούν 
να δουν μέσα μου. 

«Έλεγχος» είναι το δεύτερο όνομά μου. 
Την αγριοκοιτάζω. «ω, ασκώ έλεγχο στα πάντα, δε-

σποινίς Στιλ». και θα ήθελα να ασκήσω έλεγχο πάνω 
σου, εδώ και τώρα. 

Οι κόρες των ματιών της διαστέλλονται. έκείνο το 
ελκυστικό κοκκίνισμα απλώνεται πάλι στο πρόσωπό της 
και ξαναδαγκώνει το χείλος της. Συνεχίζω το παραλήρη-
μά μου, θέλοντας να αποδιώξω από το μυαλό μου το 
στόμα της. 

«Άλλωστε την τεράστια δύναμη την αποκτάς διαβε-
βαιώνοντας στις μυστικές σου ονειροπολήσεις τον εαυτό 
σου πως γεννήθηκες για να ελέγχεις τα πράγματα…» 

«Θεωρείτε πως έχετε τεράστια δύναμη;» ρωτάει με 
απαλή, καθησυχαστική φωνή, αλλά υψώνει το λεπτό 
φρύδι της, αποκαλύπτοντας την αποδοκιμασία στα μάτια 
της. 

η ενόχλησή μου θεριεύει. Προσπαθεί σκόπιμα να με 
εξερεθίσει; έίναι οι ερωτήσεις, η στάση της ή το γεγονός 
ότι τη βρίσκω ελκυστική που μου τη δίνει; 
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«Απασχολώ παραπάνω από σαράντα χιλιάδες ανθρώ-
πους, δεσποινίς Στιλ. Αυτό μου δίνει κάποια αίσθηση 
ευθύνης – δύναμης, αν θέλετε. Αν αποφάσιζα πως δεν 
ενδιαφέρομαι πια για τις τηλεπικοινωνίες και πουλούσα, 
μετά από έναν μήνα είκοσι χιλιάδες άνθρωποι θα αγω-
νίζονταν να πληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια». 

Το στόμα της ανοίγει διάπλατα με την απάντησή μου. 
Έτσι μπράβο. Άρπα τη, δεσποινίς Στιλ… Αισθάνομαι 
την ισορροπία μου να επιστρέφει. 

«Δεν έχετε διοικητικό συμβούλιο στο οποίο να λογο-
δοτείτε για τις επιλογές σας;» 

«έίμαι ιδιοκτήτης της εταιρείας μου. Δεν έχω να δώσω 
λόγο σε κανένα συμβούλιο» απαντάω κοφτά – θα έπρε-
πε να το ξέρει αυτό.  

«κι έχετε άλλα ενδιαφέροντα πέρα από τη δουλειά 
σας;» συνεχίζει βιαστικά, αξιολογώντας σωστά την αντί-
δρασή μου. Ξέρει ότι τα έχω πάρει και, για κάποιον 
ανεξήγητο λόγο, αυτό με ευχαριστεί απίστευτα. 

«Έχω διάφορα ενδιαφέροντα, δεσποινίς Στιλ. Πολλά 
και διάφορα…» απαντάω χαμογελώντας. 

έικόνες της σε διάφορες στάσεις στην αίθουσα ψυχα-
γωγίας μου περνούν σαν αστραπή από το μυαλό μου: 
δεμένη με χειροπέδες στον σταυρό, με διάπλατα ανοιχτά 
χέρια και πόδια στο κρεβάτι με τις τέσσερις κολόνες, 
σκυμμένη επάνω στον πάγκο του μαστιγώματος. Γαμώ 
το κέρατό μου! Πώς μου ήρθε αυτό; και για δες – να 
το πάλι αυτό το κοκκίνισμα. έίναι σαν αμυντικός μηχα-
νισμός. Ηρέμησε, Γκρέυ. 

«Αν δουλεύετε τόσο σκληρά, τι κάνετε για να χαλα-
ρώσετε;» 

«Για να χαλαρώσω;» λέω με ένα χαμόγελο· αυτά τα 
λόγια από το έξυπνο στόμα της ακούγονται παράξενα. 
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Άλλωστε, πού να βρω χρόνο να χαλαρώσω; Δεν έχει 
ιδέα πόσες εταιρείες ελέγχω; Με κοιτάζει, όμως, με 
κείνα τα αθώα γαλάζια μάτια και προς μεγάλη μου έκ-
πληξη πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται την ερώτησή 
της. Τι κάνω για να χαλαρώσω; ίστιοπλοΐα, ανεμοπορία, 
γαμήσι… Δοκιμάζω τα όρια νεαρών καστανομάλλικων 
κοριτσιών σαν κι αυτήν και τις κάνω ζάφτι… η σκέψη 
με κάνει να αναδευτώ στην καρέκλα μου, αλλά της απα-
ντάω ήρεμα, παραλείποντας τα δύο πιο αγαπημένα μου 
χόμπι. 

«έπενδύετε στις κατασκευές. Για ποιον λόγο ακρι-
βώς;» 

η ερώτησή της με ξαναφέρνει απότομα στο παρόν. 
«Μ’ αρέσει να φτιάχνω πράγματα. Μ’ αρέσει να ξέρω 

πώς δουλεύουν τα πράγματα: τι τα κάνει να λειτουργούν, 
πώς να φτιάχνω και να χαλάω. και τρέφω αγάπη για τα 
πλοία. Τι να πω;» Διανέμουν φαγητό σε όλο τον πλανή-
τη – μεταφέροντας πράγματα από τους έχοντες στους μη 
έχοντες και πάλι πίσω. έίναι να μη μου αρέσουν; 

«Ακούγεται σαν να μιλάει η καρδιά σας και όχι η 
λογική και τα γεγονότα». 

Καρδιά; Εγώ; Α, όχι, μωρό μου. η καρδιά μου κα-
τασπαράχτηκε πριν από πολύ καιρό κι έγινε αγνώριστη. 

«Πιθανόν… Αν και υπάρχουν άνθρωποι που θα έλεγαν 
ότι δεν έχω καρδιά». 

«Γιατί να το πουν αυτό;» 
«έπειδή με ξέρουν καλά...» Της χαμογελάω ξινά. Για 

την ακρίβεια, κανένας δε με ξέρει τόσο καλά, εκτός ίσως 
από την έλένα. Αναρωτιέμαι τι άκρη θα έβγαζε από τη 
νεαρή δεσποινίδα Στιλ εδώ πέρα – η κοπέλα είναι ένα 
κουβάρι αντιφάσεων: ντροπαλή, αμήχανη, προφανώς 
ευφυής και ερεθιστική όσο δεν παίρνει. 
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Ναι, εντάξει, το παραδέχομαι. Είναι θελκτικό κομ
μάτι... 

Απαγγέλλει την επόμενη ερώτηση από στήθους. «Οι 
φίλοι σας θα έλεγαν πως είναι εύκολο να σας μάθει κα-
νείς;» 

«έίμαι πολύ κλειστός άνθρωπος, δεσποινίς Στιλ. κα-
ταβάλλω μεγάλη προσπάθεια να προστατέψω την ιδιω-
τική μου ζωή. Δε δίνω συχνά συνεντεύξεις». Με αυτά που 
κάνω, ζώντας τη ζωή που επέλεξα, έχω ανάγκη από μυ-
στικότητα. 

«Γιατί συμφωνήσατε να δώσετε αυτήν εδώ;» 
«έπειδή είμαι ευεργέτης του πανεπιστημίου και ου-

σιαστικά δεν μπορούσα να ξεφορτωθώ τη δεσποινίδα 
κάβανο. ένοχλούσε συνεχώς τους ανθρώπους μου στις 
δημόσιες σχέσεις, και τη θαυμάζω αυτού του είδους την 
επιμονή». χαίρομαι, όμως, που εμφανίστηκες εσύ και 
όχι εκείνη. 

«έπενδύετε και σε αγροτικές τεχνολογίες. Γιατί εν-
διαφέρεστε γι’ αυτό τον τομέα;» 

«Τα λεφτά δεν τρώγονται, δεσποινίς Στιλ, και σ’ αυτό 
τον πλανήτη υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν 
έχουν αρκετό φαγητό». Την κοιτάζω ανέκφραστος. 

«Πολύ φιλάνθρωπο ακούγεται… έίναι κάτι για το 
οποίο τρέφετε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον; Να ταΐσετε 
τους φτωχούς του κόσμου;» Με κοιτάζει με απορημένο 
ύφος, λες και είμαι κάποιου είδους γρίφος που πρέπει 
να λύσει, αλλά με κανέναν τρόπο δε θέλω αυτά τα μεγά-
λα γαλάζια μάτια να δουν μέσα στη σκοτεινή ψυχή μου 
– αυτό το θέμα δεν είναι ανοιχτό σε συζήτηση. Ποτέ. 

«έίναι καλή δουλειά…» Υψώνω τους ώμους παριστά-
νοντας τον βαριεστημένο, και προκειμένου να διώξω από 
το μυαλό μου τις σκέψεις για την πείνα, φαντάζομαι πως 
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πηδάω αυτό το στόμα που πετάει εξυπνάδες. Ναι. Αυτό 
το στόμα χρειάζεται εκπαίδευση. Τώρα τούτη η σκέψη 
είναι ελκυστική, και επιτρέπω στον εαυτό μου να τη 
φανταστεί πεσμένη στα γόνατα μπροστά μου. 

«Έχετε κάποια φιλοσοφία; κι αν ναι, ποια είναι;» 
απαγγέλλει ξανά από στήθους. 

«Δεν έχω κάποια φιλοσοφία ή κάτι που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί φιλοσοφία. Ίσως μια αρχή η οποία με καθο-
δηγεί – αυτό που είπε ο κάρνεγκι: “Ο άνθρωπος που 
αποκτά την ικανότητα να ελέγχει πλήρως το μυαλό του 
μπορεί να ελέγχει πλήρως κι όλα τα υπόλοιπα τα οποία 
δικαιούται”. έίμαι πολύ ιδιόρρυθμος, ψυχαναγκαστικός. 
Μ’ αρέσει να έχω τον έλεγχο – του εαυτού μου και των 
γύρω μου». 

«Δηλαδή σας αρέσει να έχετε τα πράγματα υπό την 
κυριότητά σας;» Τα μάτια της γουρλώνουν. 

Ναι, μωρό μου. Εσένα κατ’ αρχάς. 
«Θέλω να μου αξίζει να τα έχω υπό την κυριότητά 

μου, αλλά ναι, σε τελική ανάλυση μ’ αρέσει». 
«Ακούγεστε σαν ο απόλυτος καταναλωτής...» η φωνή 

της αποπνέει αποδοκιμασία, κάνοντάς με πάλι να τα 
πάρω στο κρανίο. 

«έίμαι…»
Ακούγεται σαν πλουσιόπαιδο που είχε ό,τι ήθελε, αλλά 

μόλις ρίχνω μια πιο προσεκτική ματιά στα ρούχα της  
–είναι ντυμένη με ρούχα H&M ή ίσως Old Navy– κατα-
λαβαίνω πως δεν είναι. Δεν έχει μεγαλώσει σε εύπορο 
σπίτι. 

Θα μπορούσα να σε φροντίσω. 
Σκατά… Από πού ήρθε, πάλι, αυτό; 
Αν και, τώρα που το σκέφτομαι, όντως χρειάζομαι μια 

καινούρια υποτακτική. Έχουν περάσει πόσοι; Δύο μήνες 
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από τη Σουζάννα; και να με εδώ, να μου τρέχουν τα 
σάλια γι’ αυτήν τη μικρή καστανομάλλα. Δοκιμάζω να 
χαμογελάσω και συμφωνώ μαζί της. η κατανάλωση δεν 
είναι κάτι κακό – στο κάτω κάτω στηρίζει ό,τι έχει απο-
μείνει από την αμερικανική οικονομία. 

«έίστε υιοθετημένος. Πόσο νομίζετε πως σας επηρέα-
σε αυτό;» 

Τι σκατά σχέση έχει αυτό με την τιμή του πετρελαίου; 
Την αγριοκοιτάζω. Τι γελοία ερώτηση! Αν είχα μείνει με 
την κοκαϊνομανή πόρνη, κατά πάσα πιθανότητα θα ήμουν 
νεκρός. Την ξεφορτώνομαι με μια μη απάντηση, προσπα-
θώντας να κρατήσω τη φωνή μου ήρεμη, αλλά με ζορίζει, 
ζητώντας να μάθει πόσο ήμουν όταν υιοθετήθηκα. 

Κλείσ’ της το στόμα, Γκρέυ! 
«Αυτό είναι πασίγνωστο, δεσποινίς Στιλ!» 
Ο τόνος μου είναι απότομος. Έπρεπε να τις ξέρει αυ-

τές τις μαλακίες. Τώρα δείχνει συντετριμμένη. Ωραία. 
«χρειάστηκε να θυσιάσετε την οικογενειακή σας ζωή 

για την επιτυχία». 
«Αυτό δεν είναι ερώτηση» πετάω κοφτά. 
Ξανακοκκινίζει και δαγκώνει αυτό το καταραμένο 

χείλος της. Έχει, όμως, την ευγένεια να ζητήσει συγγνώ-
μη και αναδιατυπώνει. 

«χρειάστηκε να θυσιάσετε την οικογενειακή σας ζωή 
για την επιτυχία;» 

Τι να την κάνω τη βρομοοικογένεια; «Έχω οικογένεια. 
Έχω έναν αδερφό και μία αδερφή και δύο στοργικούς 
γονείς. Δεν ενδιαφέρομαι να επεκτείνω την οικογένειά 
μου πέρα απ’ αυτό». 

«έίσαστε γκέι, κύριε Γκρέυ;» 
Τι σκατά; 
Δεν μπορώ να το πιστέψω πως είπε κάτι τέτοιο δυνα-
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τά! η ερώτηση που η ίδια μου η οικογένεια δεν τολμάει 
να διατυπώσει, προς μεγάλη μου ευθυμία. Πώς τολμάει; 
Πρέπει να καταπνίξω την παρόρμηση να τη σύρω από τη 
θέση της, να τη βάλω στο γόνατό μου και να της μαυρίσω 
τα πισινά και μετά να τη γαμήσω επάνω στο γραφείο 
μου με τα χέρια σφιχτά δεμένα πίσω από την πλάτη της. 
Αυτό θα απαντούσε στην ερώτησή της. 

Πόσο εκνευριστικό είναι τούτο εδώ το θηλυκό; Παίρ-
νω βαθιά ανάσα για να ηρεμήσω. Αισθάνομαι μια φιλέκ-
δικη χαιρεκακία βλέποντας ότι δείχνει να ντρέπεται 
φοβερά για την ίδια της την ερώτηση. 

«Όχι, Αναστάζια, δεν είμαι». Υψώνω τα φρύδια, αλλά 
κρατάω την έκφρασή μου ατάραχη. Αναστάζια. ωραίο 
όνομα. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο κυλάει από τη 
γλώσσα μου. 

«ζητώ συγγνώμη… έίναι… εμμμ… γραμμένο εδώ». 
Τακτοποιεί νευρικά τα μαλλιά πίσω από το αυτί της. 

Δεν ξέρει καν τις ερωτήσεις της; Ίσως δεν είναι δικές 
της. Τη ρωτάω και χλωμιάζει. Γαμώτο, είναι στ’ αλήθεια 
πολύ ελκυστική, με καθόλου επιδεικτικό τρόπο. Θα έφτα-
να ακόμα και στο σημείο να πω πως είναι όμορφη. 

«έεε… Όχι. Το ερωτηματολόγιο το συνέταξε η κέιτ 
– η δεσποινίς κάβανο». 

«έίστε συνάδελφοι στη φοιτητική εφημερίδα;» 
«Όχι… έίναι συγκάτοικός μου». 
καθόλου παράξενο λοιπόν που είναι τόσο χύμα. Ξύνω 

το πιγούνι μου και αναρωτιέμαι αν πρέπει να της κάνω 
τη ζωή πολύ πολύ δύσκολη. 

«Προσφερθήκατε οικειοθελώς να πάρετε αυτήν τη 
συνέντευξη;» τη ρωτάω και ανταμείβομαι με το υποτα-
κτικό της ύφος: είναι νευρική για την αντίδρασή μου. Μου 
αρέσει η επίδραση που ασκώ σ’ αυτή την κοπέλα. 
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«Με επιστράτευσε. έίναι άρρωστη…» μου απαντάει 
μαλακά. 

«Αυτό εξηγεί πολλά». 
Ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα, και εμφανίζεται 

η Άντρια. 
«κύριε Γκρέυ, με συγχωρείτε που διακόπτω, αλλά το 

επόμενο ραντεβού σας είναι σε δύο λεπτά». 
«Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, Άντρια. Σε παρακαλώ, 

ακύρωσε την επόμενη συνάντησή μου». 
η Άντρια διστάζει, κοιτάζοντάς με με το στόμα να 

χάσκει. Την κοιτάζω. Έξω. Τώρα! έίμαι απασχολημένος 
με τη νεαρή δεσποινίδα Στιλ από δω. η Άντρια γίνεται 
κατακόκκινη, αλλά συνέρχεται γρήγορα. 

«Πολύ καλά, κύριε Γκρέυ…» μουρμουρίζει, και κάνο-
ντας μεταβολή, μας αφήνει. 

Ξαναστρέφω την προσοχή μου στο γοητευτικό εκνευ-
ριστικό πλάσμα στον καναπέ μου. «λοιπόν, πού είχαμε 
μείνει, δεσποινίς Στιλ;» 

«Σας παρακαλώ, δε θέλω να σας απασχολώ από τη 
δουλειά σας». 

Α, όχι, μωρό μου… Τώρα είναι η σειρά μου. Θέλω να 
μάθω αν υπάρχουν μυστικά που πρέπει να ανακαλύψω 
πίσω από αυτά τα όμορφα μάτια. 

«Θέλω να μάθω περισσότερα για σας... Νομίζω πως 
είναι δίκαιο». καθώς ακουμπάω στη ράχη του καθίσμα-
τος και πιέζω τα δάχτυλα στα χείλη μου, τα μάτια της 
στυλώνονται στο στόμα μου και ξεροκαταπίνει. Ω, ναι 
– η συνηθισμένη επίδραση. και είναι ευχάριστο να ξέρω 
πως δεν είναι τελείως άτρωτη από τη γοητεία μου. 

«Δεν υπάρχουν και πολλά να μάθετε…» λέει, και το 
κοκκίνισμα επιστρέφει. 

Την τρομάζω. Ωραία. 
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«Τι σχέδια έχετε για μετά την αποφοίτησή σας;» 
Υψώνει τους ώμους. «Δεν έχω κάνει σχέδια, κύριε Γκρέυ. 

Απλώς πρέπει να περάσω τις τελικές εξετάσεις μου». 
«έδώ έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πρακτικής 

άσκησης». 
Γαμώτο! Πώς μου ήρθε να το πω αυτό; Παραβαίνω 

έναν χρυσό κανόνα – ποτέ, ποτέ να μην πηδάω το προ-
σωπικό. Μα, Γκρέυ, δεν πηδάς αυτό το κορίτσι. 

Φαίνεται έκπληκτη, και τα δόντια της βυθίζονται πάλι 
σ’ εκείνο το χείλος. Γιατί είναι τόσο ερεθιστικό αυτό; 

«Α, θα το έχω υπόψη…» μουρμουρίζει. Μετά, σαν να 
το σκέφτηκε καλύτερα, συμπληρώνει: «Αν και δεν είμαι 
σίγουρη πως κολλάω εδώ μέσα». 

«Γιατί το λέτε αυτό;» ρωτάω. Ποιο το πρόβλημα με 
την εταιρεία μου;

«έίναι προφανές. Δεν είναι;» 
«Για μένα όχι». η απάντησή της με έχει μπερδέψει. 
Αναψοκοκκινίζει ξανά και απλώνει το χέρι της στο 

ψηφιακό μαγνητόφωνο. 
Σκατά… Φεύγει. έλέγχω νοερά το πρόγραμμά μου 

για το απόγευμα – δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί 
να αναβληθεί. 

«Θέλετε να σας ξεναγήσω στο κτίριο;» 
«έίμαι σίγουρη πως είστε πολυάσχολος, κύριε Γκρέυ, 

κι εγώ έχω να κάνω μεγάλο ταξίδι με το αυτοκίνητο». 
«Θα επιστρέψετε στο Βανκούβερ;» ρίχνω μια ματιά 

έξω από το παράθυρο. έίναι μεγάλη διαδρομή, και έξω 
βρέχει. Δε θα έπρεπε να οδηγεί με τέτοιον καιρό, αλλά 
δεν μπορώ να της το απαγορεύσω. η σκέψη με εκνευρί-
ζει. «Σ’ αυτή την περίπτωση καλύτερα να οδηγείτε προ-
σεκτικά!» προσθέτω, και η φωνή μου βγαίνει πιο αυστη-
ρή απ’ όσο θα ήθελα. 
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Πασπατεύει αδέξια το μαγνητόφωνο. Θέλει να φύγει 
από το γραφείο μου, και, για κάποιον λόγο που δεν μπο-
ρώ να εξηγήσω, εγώ δε θέλω να φύγει. 

«Έχετε όλα όσα χρειάζεστε;» προσθέτω, σε μια ολο-
φάνερη προσπάθεια να παρατείνω την παρουσία της εδώ. 

«Μάλιστα, κύριε» απαντάει ήρεμα. 
η απάντησή της με αποστομώνει –ο τρόπος με τον 

οποίο ηχούν αυτά τα λόγια, από αυτό το στόμα που λέει 
εξυπνάδες– και προς στιγμήν φαντάζομαι αυτό το στόμα 
να κάνει ό,τι θέλω. 

«Σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη, κύριε Γκρέυ». 
«Δική μου η ευχαρίστηση» αποκρίνομαι – ειλικρινά, 

επειδή έχω καιρό να γοητευτώ τόσο πολύ από κάποια. 
η σκέψη είναι ανησυχαστική. 

Σηκώνεται, κι εγώ της απλώνω το χέρι ανυπομονώντας 
να την αγγίξω. 

«Στο επανιδείν, δεσποινίς Στιλ». η φωνή μου είναι 
απαλή καθώς βάζει το χεράκι της μέσα στο δικό μου. 
Ναι. Θέλω να μαστιγώσω και να γαμήσω αυτή την κοπέ-
λα στην αίθουσα ψυχαγωγίας μου. Δεμένη, να με θέλει… 
Να με χρειάζεται, να με εμπιστεύεται. Ξεροκαταπίνω. 

Δεν πρόκειται να συμβεί, Γκρέυ. 
«κύριε Γκρέυ». Γνέφει και τραβάει το χέρι της γρή-

γορα… Υπερβολικά γρήγορα. 
Δεν μπορώ να την αφήσω να φύγει έτσι. έίναι προφα-

νές ότι θέλει απεγνωσμένα να εξαφανιστεί. Ο εκνευρισμός 
και η έμπνευση με κυριεύουν ταυτόχρονα την ώρα που 
την ξεπροβοδίζω. 

«Απλώς σας εξασφαλίζω την επιτυχή διέλευση από 
την πόρτα, δεσποινίς Στιλ…» 

κοκκινίζει σχεδόν κατά παραγγελία, με την υπέροχη 
εκείνη ροζ απόχρωση. 
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«Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, κύριε Γκρέυ» πετάει 
ξερά. 

η δεσποινίς Στιλ έχει δόντια! χαμογελάω πίσω της 
καθώς βγαίνει και την ακολουθώ. Τόσο η Άντρια όσο και 
η Ολίβια σηκώνουν σοκαρισμένες τα μάτια τους. Ναι, 
ναι. Απλώς ξεπροβοδίζω την κοπέλα. 

«έίχατε παλτό;» ρωτάω. 
«Ένα τζάκετ». 
Στραβοκοιτάζω την Ολίβια, που χαμογελάει ανόητα 

και τινάζεται αμέσως όρθια, για να φέρει ένα μπλε μαρέν 
τζάκετ. Το παίρνω και την αγριοκοιτάζω ώστε να καθίσει. 
χριστέ μου – η Ολίβια είναι ενοχλητική. Όλη την ώρα στα 
πόδια μου. 

Χμμμ… Το τζάκετ της είναι Walmart. η δεσποινίς 
Αναστάζια Στιλ θα έπρεπε να είναι πιο καλοντυμένη. Της 
το κρατάω, κι έτσι όπως το τραβάω πάνω στους λεπτούς 
της ώμους, αγγίζω το δέρμα στη βάση του αυχένα της. η 
επαφή την κάνει να κοκαλώσει και να χλωμιάσει. 

Ναι! Ασκώ επίδραση πάνω της. η γνώση είναι ιδιαίτε-
ρα ικανοποιητική. Βαδίζω προς το ασανσέρ και πιέζω το 
κουμπί, ενώ εκείνη στέκεται σαλεύοντας νευρικά πλάι μου. 

Ω, πόσο εύκολα θα μπορούσα να σταματήσω τη 
νευρικότητά σου, μωρό μου. 

Οι πόρτες ανοίγουν, κι εκείνη σπεύδει να μπει. Μετά 
στρέφεται για να με κοιτάξει καταπρόσωπο. έίναι κάτι 
παραπάνω από ελκυστική. Θα τολμούσα να πω ακόμα 
και όμορφη.

«Αναστάζια» λέω αποχαιρετώντας την. 
«κρίστιαν…» ψιθυρίζει. 
και οι πόρτες του ασανσέρ κλείνουν, αφήνοντας το 

όνομά μου να αιωρείται στον αέρα, φαντάζοντας αλλό-
κοτο, άγνωστο, αλλά σέξι όσο δεν παίρνει. 
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Κοίτα να δεις... Τι ήταν αυτό τώρα; Πρέπει να μάθω 
κι άλλα γι’ αυτή την κοπέλα. 

«Άντρια!» πετάω καθώς επιστρέφω στο γραφείο μου. 
«Πάρε μου τον Γουέλτς. Τώρα!» 

κάθομαι στο γραφείο μου και περιμένω το τηλεφώ-
νημα κοιτάζοντας τους πίνακες στον τοίχο, και τα λόγια 
της δεσποινίδας Στιλ έρχονται και πάλι στο μυαλό μου: 
Ανυψώνουν το συνηθισμένο στο επίπεδο του ασυνήθι
στου… Θα μπορούσε να περιγράφει τον εαυτό της. 

χτυπάει το τηλέφωνό μου. 
«Έχω τον κύριο Γουέλτς στη γραμμή». 
«Πέρασέ μου τον».
«Μάλιστα, κύριε».
«Γουέλτς, χρειάζομαι έναν έλεγχο ιστορικού».
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