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ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΘΥΜΑΜΑΙ πού ακριβώς βρισκόμουν και τι έκα-
να όταν έμαθα ότι ο πατέρας μου είχε πεθάνει…

Με την πένα μου μετέωρη πάνω από το χαρτί, σήκωσα τα 
μάτια μου στον ήλιο του Ιούλη – ή τέλος πάντων στη μικρή 
ηλιαχτίδα που είχε καταφέρει να τρυπώσει ανάμεσα από το 
παράθυρο και στον κόκκινο τούβλινο τοίχο που υπήρχε σε 
απόσταση μερικών μέτρων μπροστά μου. Όλα τα παράθυρα 
στο μικροσκοπικό μας διαμέρισμα έβλεπαν σ’ αυτόν τον μο-
νότονο τούβλινο τοίχο και, παρά τον υπέροχο καιρό που είχε 
σήμερα έξω, μέσα υπήρχε σκοτεινιά. Ένα περιβάλλον τελείως 
διαφορετικό από το πατρικό μου σπίτι, την Ατλαντίδα, στις 
όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Συνειδητοποίησα ότι καθόμουν ακριβώς εδώ που κάθομαι 
και τώρα όταν είχε μπει η ΚεΚε στο μίζερο σαλονάκι μας και 
μου είχε πει ότι ο Πα Σαλτ είχε πεθάνει.

Άφησα κάτω την πένα και πήγα να βάλω ένα ποτήρι νερό από 
τη βρύση. Είχε τόση ζέστη και υγρασία που ένιωθα να κολλάω 
ολόκληρη, και ήπια διψασμένα το νερό ενώ ταυτόχρονα σκε-
φτόμουν ότι δεν χρειαζόταν να το κάνω αυτό – να υποβάλω τον 
εαυτό μου στη δοκιμασία του πόνου των αναμνήσεων. Αυτή που 
μου είχε βάλει την ιδέα ήταν η Τίγκι, η μικρότερη αδελφή μου, 
τότε που είχαμε ιδωθεί στην Ατλαντίδα μετά τον θάνατο του Πα. 
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«Αγαπημένη μου Σταρ», μου είχε πει την ώρα που είχαμε 
βγει στη λίμνη για ιστιοπλοΐα μαζί με μερικές από τις αδελφές 
μου σε μια προσπάθεια να ξεχάσουμε για λίγο τον πόνο μας, 
«ξέρω ότι δυσκολεύεσαι να μιλήσεις για το πώς νιώθεις. Όπως 
ξέρω και ότι πονάς αφάνταστα μέσα σου. Γιατί δεν βγάζεις τις 
σκέψεις σου στο χαρτί;»

Στην πτήση της επιστροφής από την Ατλαντίδα πριν από 
δύο βδομάδες είχα σκεφτεί αυτό που μου είχε πει η Τίγκι. Και 
σήμερα το πρωί είχα επιχειρήσει να το κάνω.

Κάρφωσα το βλέμμα μου στον τούβλινο τοίχο και σκέ-
φτηκα ειρωνικά ότι αυτός ο τοίχος αποτελούσε ένα τέλειο 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της ζωής μου αυτή τη στιγμή, κάτι 
που μ’ έκανε τουλάχιστον να χαμογελάσω. Και με το χαμό-
γελο αυτό στα χείλη γύρισα στο γεμάτο χαρακιές ξύλινο τρα-
πέζι που ο σπιτονοικοκύρης μας, μια ύποπτη φάτσα, θα πρέ-
πει να το είχε πάρει κοψοχρονιά από κανένα παλιατζίδικο. 
Κάθισα κάτω κι έπιασα ξανά την κομψή πένα που μου είχε 
κάνει δώρο ο Πα Σαλτ στα εικοστά πρώτα γενέθλιά μου. 

«Δεν θα ξεκινήσω από τον θάνατο του Πα», είπα φω-
ναχτά. «Θα ξεκινήσω από τη μέρα που φτάσαμε εδώ στο 
Λονδίνο…»

Τρόμαξα όταν ξαφνικά άκουσα την εξώπορτα να κλεί-
νει με κρότο κι αμέσως κατάλαβα ότι ήταν η αδελφή μου, η 
ΚεΚε. Ό,τι έκανε η ΚεΚε, το έκανε με θόρυβο. Της ήταν αδύ-
νατον να αφήσει κάτω ένα φλιτζάνι καφέ χωρίς να το κοπα-
νήσει και να πιτσιλίσει τον τόπο. Επίσης, δεν είχε καταφέρει 
ποτέ της να συλλάβει την έννοια του «μιλάω σιγανά» και μια 
ζωή φώναζε, σε σημείο που όταν ήμαστε μικρές μια φορά η 
Μα είχε φοβηθεί τόσο πολύ που την είχε πάει σε γιατρό να 
της εξετάσει την ακοή. Φυσικά δεν είχε τίποτα η ακοή της. 
Όπως δεν είχα τίποτα κι εγώ όταν έναν χρόνο αργότερα η 
Μα πήγε εμένα σε λογοθεραπευτή από τον φόβο της επειδή 
δεν μιλούσα.
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«Ξέρει λέξεις, απλώς προτιμά να μην τις χρησιμοποιεί», της 
είχε εξηγήσει ο λογοθεραπευτής. «Θα το κάνει όταν θα είναι 
έτοιμη».

Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, η Μα μου είχε μάθει τη γαλλική 
νοηματική προσπαθώντας να βρει έναν τρόπο να επικοινωνεί 
μαζί μου.

«Έτσι, όταν θα θέλεις ή θα χρειάζεσαι κάτι», μου είχε πει, 
«θα μου λες πώς νιώθεις με νοήματα. Και τώρα θα σου δείξω 
πώς νιώθω εγώ για εσένα». Είχε δείξει τον εαυτό της, κατό-
πιν είχε σταυρώσει τις παλάμες της πάνω στην καρδιά της και 
ύστερα είχε δείξει εμένα. «Εγώ - αγαπώ - εσένα». 

Πολύ γρήγορα την έμαθε και η ΚεΚε τη νοηματική. Κι έτσι 
είχαμε καταλήξει οι δυο μας να υιοθετήσουμε ένα σύστημα 
που αρχικά είχε εφαρμόσει η Μα για να επικοινωνώ εγώ μαζί 
της, και να το αναπτύξουμε ώστε να το κάνουμε μια δική μας 
ξεχωριστή γλώσσα –ένα μείγμα από νοηματικές κινήσεις και 
δικές μας λέξεις– για να τη χρησιμοποιούμε όταν ήταν οι άλλοι 
μπροστά και θέλαμε να πούμε κάτι. Το διασκεδάζαμε με την 
ψυχή μας όταν στο τραπέζι του πρωινού εγώ έκανα με νοήματα 
ένα πονηρό σχόλιο και σκάζαμε οι δυο μας στα γέλια ενώ οι 
υπόλοιπες αδελφές μας μας παρακολουθούσαν σαστισμένες. 

Τώρα που κοιτάζω πίσω, μπορώ να δω ότι όσο μεγαλώναμε, 
η ΚεΚε κι εγώ ήμαστε το ακριβώς αντίθετο η μία της άλλης: 
όσο λιγότερο μιλούσα εγώ, τόσο δυνατότερα και περισσότερο 
μιλούσε εκείνη για λογαριασμό μου. Και όσο περισσότερο το 
έκανε εκείνη αυτό, τόσο λιγότερο χρειαζόταν να το κάνω εγώ. 
Πολύ απλά οι προσωπικότητές μας είχαν πάει στα άκρα. Τότε 
που ήμαστε παιδιά, και στριμωγμένες ανάμεσα σε μια οικο-
γένεια έξι αδελφών, δεν μας είχε φανεί ότι αυτό είχε και τόσο 
μεγάλη σημασία – είχαμε η μία την άλλη.

Το πρόβλημα ήταν ότι τώρα πια είχε σημασία…
«Μάντεψε τι έγινε! Το βρήκα!» Η ΚεΚε όρμησε σαν σί-

φουνας στο σαλόνι. «Και σε κάνα δυο βδομάδες μπορούμε 
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να μετακομίσουμε. Μένουν ακόμα κάτι τελευταία μερεμέτια 
να κάνει ο κτηματομεσίτης, αλλά όταν τελειώσει θα γίνει απί-
στευτο! Χριστέ μου, βράζει ο τόπος σ’ αυτό το σπίτι! Δεν βλέπω 
την ώρα να φύγουμε αποδώ μέσα». 

Η ΚεΚε πήγε στην κουζίνα και την άκουσα που άνοιξε τη 
βρύση στο τέρμα, γεμίζοντας σίγουρα με νερά όλο τον πάγκο 
τον οποίο νωρίτερα είχα καθαρίσει σχολαστικά.

«Σία, θέλεις λίγο νερό;»
«Όχι, ευχαριστώ». Αν και η ΚεΚε με φώναζε έτσι μόνο όταν 

ήμαστε μόνες, μάλωσα τον εαυτό μου που τσαντίστηκε επειδή 
με είχε πει με το χαϊδευτικό που εκείνη μου είχε κολλήσει όταν 
ήμαστε μικρές. Το είχε εμπνευστεί από ένα παραμύθι που μου 
είχε κάνει δώρο ο Πα κάποια Χριστούγεννα, Η Ιστορία της 
Αναστασίας, και μιλούσε για μια κοπέλα που ζούσε στα δάση 
της Ρωσίας και είχε ανακαλύψει τελικά ότι ήταν πριγκίπισσα.

«Σου μοιάζει, Σταρ», μου είχε πει η τότε πεντάχρονη ΚεΚε 
όταν χαζεύαμε τις εικόνες του παραμυθιού. «Ίσως να είσαι κι 
εσύ πριγκίπισσα – έτσι όμορφη που είσαι με τα χρυσά μαλλιά 
και τα γαλάζια μάτια σου. Γι’ αυτό αποδώ και μπρος θα σε φω-
νάζω “Σία”. Και ταιριάζει τέλεια με το “Σι”! Η Σι και η Σία – οι 
δίδυμες!» Και είχε χτυπήσει παλαμάκια κατενθουσιασμένη. 

Μονάχα χρόνια αργότερα, αφού πια είχα μάθει την αλη-
θινή ιστορία της ρωσικής βασιλικής οικογένειας, κατάλαβα τι 
είχε συμβεί στην πραγματικότητα στην Αναστασία Ρομανόφ 
και στα αδέλφια της. Και δεν ήταν παραμύθι, κάθε άλλο.

Και ούτε κι εγώ ήμουν παιδί πια, αλλά ολόκληρη γυναίκα, 
είκοσι επτά ετών. 

«Είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθείς με το διαμέρισμα», μου 
είπε η ΚεΚε γυρίζοντας στο σαλόνι, όπου και σωριάστηκε στον 
καταγδαρμένο δερμάτινο καναπέ. «Έκλεισα ραντεβού αύριο 
το πρωί για να πάμε να το δούμε και μαζί. Κοστίζει ένα κάρο 
λεφτά, βέβαια, αλλά πλέον μπορώ να το πληρώσω, ιδίως με 
τον αναβρασμό που επικρατεί τώρα στο Σίτι όπως μου είπε ο 
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μεσίτης. Οι συνήθεις ύποπτοι δεν πετούν τη σκούφια τους να 
αγοράσουν αυτή την εποχή κι έτσι συμφωνήσαμε να το πάρω 
σε αχτύπητη τιμή. Είναι καιρός πια να έχουμε κι εμείς ένα κα-
νονικό σπίτι».

Είναι καιρός πια να έχω μια κανονική ζωή, σκέφτηκα.
«Θα το αγοράσεις;» τη ρώτησα.
«Ναι. Αν σου αρέσει κι εσένα βέβαια».
Έμεινα εμβρόντητη, δεν ήξερα τι να πω.
«Είσαι καλά, Σία; Φαίνεσαι κουρασμένη. Δεν κοιμήθηκες 

καλά χθες βράδυ;»
«Όχι». Παρότι έβαλα τα δυνατά μου να συγκρατηθώ, δεν 

κατάφερα να μη βουρκώσω όταν θυμήθηκα τις ατελείωτες 
ώρες που είχα μείνει ξάγρυπνη μέχρι τα χαράματα θρηνώντας 
τον λατρεμένο μου πατέρα, αδυνατώντας ακόμα να πιστέψω 
ότι είχε φύγει για πάντα. 

«Δεν έχεις ξεπεράσει ακόμα το σοκ, αυτό είναι το πρόβλημα. 
Στο κάτω κάτω μόνο δύο βδομάδες έχουν περάσει. Αλλά θα 
νιώσεις καλύτερα, σου τ’ ορκίζομαι, ιδίως αύριο που θα δεις το 
καινούριο μας διαμέρισμα. Αυτή εδώ η τρώγλη φταίει που σου 
ρίχνει την ψυχολογία. Εμένα πάντως μου τη ρίχνει στα τάρ-
ταρα», πρόσθεσε. «Έστειλες το μέιλ σ’ εκείνο τον τύπο για τα 
μαθήματα μαγειρικής;»

«Ναι».
«Και πότε ξεκινούν;»
«Την ερχόμενη βδομάδα».
«Ωραία. Έτσι θα έχουμε χρόνο να αρχίσουμε να ψάχνουμε 

έπιπλα για το καινούριο μας σπίτι». Η ΚεΚε ήρθε κοντά μου και 
με αγκάλιασε αυθόρμητα. «Δεν βλέπω την ώρα να σου το δείξω!»

«Δεν είναι φανταστικό;»
Η ΚεΚε άνοιξε τα χέρια διάπλατα για να αγκαλιάσει τον 

αχανή χώρο και η φωνή της αντιλάλησε στους τοίχους. Πήγε 
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προς την τζαμαρία στην μπροστινή πλευρά του διαμερίσματος 
κι άνοιξε ένα από τα συρόμενα φύλλα.

«Και κοίτα εδώ, αυτό το μπαλκόνι είναι για εσένα», μου είπε 
κάνοντάς μου νόημα να πάω μαζί της. Βγήκαμε έξω. Η λέξη 
«μπαλκόνι» παραήταν ταπεινή για να περιγράψει τον χώρο 
στον οποίο βρισκόμασταν. Έμοιαζε μάλλον με στενόμακρη και 
πανέμορφη βεράντα που κρεμόταν πάνω από τον Τάμεση. 

«Μπορείς να το γεμίσεις με όλα τα βότανα και τα λουλού-
δια που σου άρεσε τόσο πολύ να σκαλίζεις στην Ατλαντίδα», 
πρόσθεσε η ΚεΚε. Πλησιάσαμε στην κουπαστή και κοιτάξαμε 
από ψηλά τα γκρίζα νερά αποκάτω μας. «Δεν είναι μαγευ-
τικά;» Της έγνεψα καταφατικά αλλά εκείνη ήδη γύριζε να μπει 
πάλι μέσα, οπότε πήγα κι εγώ μαζί της. «Η κουζίνα δεν έχει 
εξοπλιστεί ακόμα, αλλά μόλις υπογράψω το συμβόλαιο έχεις 
το ελεύθερο να διαλέξεις ό,τι κουζίνα θέλεις, ό,τι ψυγείο θέλεις 
και πάει λέγοντας. Τώρα μάλιστα που θα γίνεις κι επαγγελμα-
τίας», μου είπε κλείνοντάς μου το μάτι. 

«Καμία σχέση, ΚεΚε. Μερικά μαθήματα θα κάνω μόνο».
«Ναι, αλλά επειδή είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο, είμαι σίγουρη 

ότι κάπου θα βρεις δουλειά μόλις δουν τι μπορείς να κάνεις. 
Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι τέλειο για τις δυο μας, τι λες 
κι εσύ; Εκείνον εκεί τον χώρο μπορώ να τον χρησιμοποιώ για 
ατελιέ». Μου έδειξε έναν χώρο ανάμεσα στον πέρα απέναντι 
τοίχο και σε μια ελικοειδή σκάλα. «Το φως εδώ είναι φαντα-
στικό! Και θα έχεις κι εσύ τη μεγάλη κουζίνα σου και τη βερά-
ντα σου. Είναι ό,τι πλησιέστερο στην Ατλαντίδα κατάφερα να 
βρω στο κέντρο του Λονδίνου».

«Ναι, είναι υπέροχο, σ’ ευχαριστώ».
Έβλεπα πόσο ενθουσιασμένη ήταν με την ανακάλυψή της 

και, ομολογουμένως, το διαμέρισμα ήταν πράγματι εντυπωσι-
ακό. Και δεν ήθελα να της χαλάσω τη χαρά λέγοντάς της την 
αλήθεια: ότι τούτο το αχανές, απρόσωπο γυάλινο κουτί που 
είχε θέα στα θολά νερά ενός ποταμού δεν θα μπορούσε, ακόμη 
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κι αν το προσπαθούσε, να απέχει περισσότερο από αυτό που 
ήταν η Ατλαντίδα.

Όσο η ΚεΚε με τον μεσίτη συζητούσαν για τα πατώματα 
από ξανθό ξύλο που θα έμπαιναν στο διαμέρισμα, εγώ κου-
νούσα απαυδισμένη το κεφάλι για τις αρνητικές σκέψεις μου. 
Ήξερα ότι φερόμουν απελπιστικά κακομαθημένα. Στο κάτω 
κάτω της γραφής, συγκριτικά με τους δρόμους στο Δελχί ή τις 
παράγκες που είχα δει στα προάστια της Πνομ Πεν, ένα ολο-
καίνουριο διαμέρισμα στο κέντρο του Λονδίνου δεν το έλεγες 
δα και δυστυχία. 

Αλλά το θέμα ήταν ότι στην ουσία θα προτιμούσα μια μι-
κροσκοπική καλύβα με τα στοιχειώδη –η οποία τουλάχιστον 
θα είχε τα θεμέλιά της ριζωμένα στη γη– και με μια πόρτα που 
θα σε έβγαζε κατευθείαν σ’ ένα κομμάτι γης απέξω. 

Άκουγα αφηρημένα την ΚεΚε να μιλάει για ένα τηλεχει-
ριστήριο που ανοιγόκλεινε τις περσίδες στα παράθυρα και 
για άλλο ένα που ήταν για τα αόρατα ηχεία ενός πολυκάνα-
λου ηχοσυστήματος. Πίσω από την πλάτη του μεσίτη η ΚεΚε 
μου είπε στη νοηματική σηκώνοντας με απόγνωση τα μάτια 
της ψηλά ότι ο τύπος ήταν «μεγάλο λαμόγιο». Κατόρθωσα με 
δυσκολία να της χαμογελάσω μαγκωμένα. Ένιωθα απίστευτη 
κλειστοφοβία εδώ μέσα, επειδή δεν μπορούσα να ανοίξω 
απλώς την πόρτα και να τρέξω… Οι πόλεις με έπνιγαν· μου 
φαινόταν ασφυκτικός ο θόρυβος, οι μυρωδιές και οι ορδές των 
ανθρώπων. Αλλά τουλάχιστον το διαμέρισμα ήταν ευάερο, με 
ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους… 

«Σία;»
«Συγγνώμη, ΚεΚε, τι είπες;»
«Λέω, πάμε πάνω να δούμε την κρεβατοκάμαρά μας;»
Ανεβήκαμε την ελικοειδή σκάλα και μπήκαμε στο δωμάτιο 

που η ΚεΚε είχε πει ότι θα μοιραζόμασταν παρά το γεγονός ότι 
υπήρχε και δεύτερη κρεβατοκάμαρα. Κι αισθάνθηκα ένα ρί-
γος σαν κοίταξα τη θέα, η οποία ήταν όντως μαγευτική αποδώ 
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πάνω. Κατόπιν ρίξαμε μια ματιά στο εσωτερικό μπάνιο της 
κρεβατοκάμαρας και τότε κατάλαβα ότι η ΚεΚε είχε βάλει τα 
δυνατά της να βρει κάτι όμορφο που να εξυπηρετούσε και τις 
δυο μας.

Όμως η αλήθεια ήταν ότι δεν ήμαστε ένα παντρεμένο ζευ-
γάρι. Αδελφές ήμαστε.

Όταν τελειώσαμε με το διαμέρισμα, πήραμε το λεωφορείο 
για να περάσουμε από τη γέφυρα Αλβέρτου στην απέναντι 
όχθη του ποταμού. 

«Η γέφυρα αυτή έχει πάρει το όνομά της από τον σύζυγο 
της βασίλισσας Βικτόρια», είπα στην ΚεΚε από συνήθεια. 
«Και στο Κένσινγκτον υπάρχει το μνημείο του…»

Η ΚεΚε με διέκοψε λέγοντάς μου κατάμουτρα στη νοημα-
τική ότι της έκανα επίδειξη γνώσεων. «Σοβαρά τώρα, Σταρ, μη 
μου πεις ότι σέρνεις ακόμα μαζί σου τον τουριστικό οδηγό;»

«Ναι», ομολόγησα, κάνοντάς της στη νοηματική την κίνηση 
για τη λέξη «σπασίκλας». Μου άρεσε πολύ η ιστορία. 

Κατεβήκαμε από το λεωφορείο σε μια στάση κοντά στο δια-
μέρισμά μας και τότε η ΚεΚε γύρισε και μου είπε: «Λέω να πάμε 
να φάμε βραδινό εδώ παρακάτω. Πρέπει να το γιορτάσουμε!»

«Δεν έχουμε λεφτά». Ή τέλος πάντων, σκέφτηκα, εγώ δεν 
έχω.

«Κερνάω εγώ», με καθησύχασε η ΚεΚε.
Πήγαμε σε μια παμπ της γειτονιάς και η ΚεΚε παρήγγειλε 

ένα μπουκάλι μπίρα για εκείνη κι ένα μικρό ποτήρι κρασί για 
εμένα. Καμιά μας δεν έπινε πολύ – ειδικά η ΚεΚε δεν άντεχε 
καθόλου το αλκοόλ, κάτι που το είχε μάθει με τον άσχημο τρόπο 
έπειτα από ένα ιδιαίτερα ξέφρενο εφηβικό πάρτι. Όσο εκείνη 
περίμενε στο μπαρ τα ποτά, εγώ συλλογιζόμουν τα χρήματα 
που η ΚεΚε είχε εμφανίσει μυστηριωδώς από τότε που όλες οι 
αδελφές είχαμε παραλάβει από τον Γκίοργκ Χόφμαν, τον δι-
κηγόρο του Πα, τα γράμματα που μας είχε αφήσει ο Πα Σαλτ. 
Η ΚεΚε είχε πάει στη Γενεύη να τον δει. Και είχε παρακαλέσει 
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τον Γκίοργκ να με αφήσει να είμαι κι εγώ παρούσα στη συνά-
ντησή τους, αλλά εκείνος της το είχε ξεκόψει ασυζητητί.

«Δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τις οδη-
γίες του πελάτη μου. Ο πατέρας σας επέμενε πως οποιαδήποτε 
συνάντηση με τις κόρες του θα πρέπει να γίνεται μεμονωμένα». 

Κι έτσι εγώ περίμενα έξω στον χώρο αναμονής όσο εκείνη 
ήταν μέσα στο γραφείο μαζί του. Και όταν βγήκε την είδα που 
ήταν νευρική κι ενθουσιασμένη.

«Συγγνώμη, Σία, αλλά έπρεπε να υπογράψω μια ηλίθια 
ρήτρα εχεμύθειας. Μάλλον είναι άλλο ένα από τα παιχνιδά-
κια του Πα. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι έχω καλά 
νέα». 

Απ’ όσο ήξερα, αυτό ήταν το μοναδικό μυστικό που μου είχε 
κρατήσει ποτέ η ΚεΚε κι ακόμα δεν γνώριζα από πού είχαν 
προέλθει όλα αυτά τα χρήματα. Ο Γκίοργκ Χόφμαν μας είχε 
εξηγήσει ότι ο Πα είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχί-
ζαμε να λαμβάνουμε μόνο τα επιδόματά μας για τα απολύτως 
στοιχειώδη. Επομένως ίσως χρειαζόταν απλώς να πάμε και να 
ζητήσουμε χρήματα, όπως φανταζόμουν ότι είχε κάνει η ΚεΚε.

«Στην υγειά μας!» είπε η ΚεΚε τσουγκρίζοντας το μπουκάλι 
της στο ποτήρι μου. «Ας πιούμε στην καινούρια μας ζωή στο 
Λονδίνο».

«Και στον Πα Σαλτ», είπα υψώνοντας το ποτήρι μου.
«Ναι», συμφώνησε εκείνη. «Τον αγαπούσες αληθινά, έτσι 

δεν είναι;»
«Εσύ όχι;»
«Φυσικά και τον αγαπούσα, και πολύ μάλιστα. Ήταν… 

ξεχωριστός».
Κοίταζα την ΚεΚε όταν ήρθε το φαγητό μας κι εκείνη άρ-

χισε να τρώει πεινασμένα, και σκεφτόμουν ότι, παρότι και οι 
δύο ήμαστε κόρες του, ένιωθα τον θάνατό του σαν δικό μου 
πόνο μοναχά και όχι κοινό μας. 

«Πιστεύεις ότι πρέπει να το αγοράσουμε το διαμέρισμα;»
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«Εσύ αποφασίζεις, ΚεΚε. Δεν θα το πληρώσω εγώ, επομέ-
νως δεν μου πέφτει και λόγος».

«Μη λες βλακείες, ξέρεις πως ό,τι είναι δικό μου είναι και 
δικό σου και το αντίστροφο. Άλλωστε, αν αποφασίσεις ποτέ να 
ανοίξεις το γράμμα που σου άφησε, ποιος ξέρει τι μπορεί να 
ανακαλύψεις μέσα», με παρότρυνε.

Μου είχε φάει τ’ αφτιά με αυτό το θέμα από τη μέρα που 
μας είχαν δοθεί τα γράμματα. Είχε ανοίξει το δικό της σχεδόν 
αμέσως μετά και περίμενε κι από εμένα να κάνω το ίδιο.

«Άντε, Σία, δεν θα το ανοίξεις;» με είχε ρωτήσει πιεστικά 
τότε.

Όμως εγώ δεν μπορούσα… επειδή, ανεξάρτητα από το τι 
περιείχε, αν το άνοιγα, θα σήμαινε ότι αποδεχόμουν πως ο 
Πα είχε φύγει για πάντα. Και δεν ήμουν έτοιμη ακόμα να τον 
αφήσω να φύγει. 

Μόλις τελειώσαμε το φαγητό μας, η ΚεΚε πλήρωσε τον 
λογαριασμό και γυρίσαμε στο διαμέρισμα, οπότε και τηλεφώ-
νησε στην τράπεζά της για να κανονίσει να γίνει το έμβασμα 
με την προκαταβολή για το διαμέρισμα. Κατόπιν θρονιάστηκε 
μπροστά στον φορητό υπολογιστή της, παραπονούμενη για 
την ασταθή ευρυζωνική σύνδεση.

«Έλα να με βοηθήσεις να διαλέξουμε μερικούς καναπέ-
δες», μου φώναξε από το σαλόνι ενώ εγώ γέμιζα την κιτρινι-
σμένη μπανιέρα μας με χλιαρό νερό. 

«Κάνω μπάνιο τώρα», της απάντησα κλειδώνοντας την 
πόρτα.

Μπήκα στην μπανιέρα και ξάπλωσα ώσπου το νερό σκέ-
πασε τ’ αφτιά και τα μαλλιά μου. Άκουγα το γκλουπ γκλουπ 
που έκανε το νερό –σαν μέσα σε μήτρα, σκέφτηκα– κι απο-
φάσισα ότι έπρεπε να ξεφύγω από όλο αυτό προτού τρελαθώ 
τελείως. Δεν έφταιγε σε τίποτα η ΚεΚε και σίγουρα δεν ήθελα 
να ξεσπάω πάνω της τα νεύρα μου. Την αγαπούσα. Μου είχε 
σταθεί σε κάθε μέρα και στιγμή της ζωής μου, αλλά…
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Είκοσι λεπτά αργότερα, έχοντας πάρει μια απόφαση, 
μπήκα στο σαλόνι.

«Ωραίο το μπάνιο σου;»
«Ναι. ΚεΚε…»
«Έλα να δεις τους καναπέδες που βρήκα». Μου έγνεψε να 

πάω κοντά της. Πήγα και κοίταξα δίχως στην ουσία να βλέπω 
τις διαφορετικές κρεμ αποχρώσεις τους.

«Εσύ ποιον λες να πάρουμε;» 
«Όποιον σου αρέσει εσένα. Εσύ είσαι που έχεις ταλέντο 

στη διακόσμηση».
«Τι λες γι’ αυτόν εδώ;» με ρώτησε δείχνοντάς μου την οθόνη. 

«Εννοείται ότι θα πρέπει να πάμε να τον δοκιμάσουμε πρώτα, 
δεν γίνεται να τον πάρουμε μόνο για την ομορφιά του. Θα πρέ-
πει να είναι και άνετος». Σημείωσε σ’ ένα χαρτί την επωνυμία 
και τη διεύθυνση του καταστήματος. «Πάμε αύριο, τι λες;»

Πήρα βαθιά ανάσα. «ΚεΚε, θα σε πείραζε αν γύριζα στην 
Ατλαντίδα για μερικές μέρες;»

«Καθόλου, Σία, αν αυτό θέλεις. Θα δω τι πτήσεις υπάρχουν 
και θα μας κλείσω θέσεις».

«Βασικά έλεγα να πάω μόνη μου. Εννοώ…» Ξεροκατάπια 
και πήρα δύναμη για να μη χάσω τη φόρα που είχα πάρει. 
«Εσύ έχεις πολλές δουλειές εδώ αυτή την εποχή με το διαμέ-
ρισμα και τα σχετικά, και ξέρω ότι έχεις κι ένα σωρό καλλιτε-
χνικά έργα στα σκαριά που ανυπομονείς να τα προχωρήσεις». 

«Ναι, αλλά δεν χάθηκε ο κόσμος αν λείψω κάνα δυο μέρες. 
Κι αν αυτό είναι που έχεις ανάγκη, το καταλαβαίνω απόλυτα».

«Ειλικρινά», της είπα ανυποχώρητα, «νομίζω ότι θα προτι-
μούσα να πάω μόνη μου».

«Γιατί;» Η ΚεΚε γύρισε και με κοίταξε με τα αμυγδαλωτά 
μάτια της ορθάνοιχτα από έκπληξη.

«Γιατί… έτσι… το προτιμώ. Εννοώ ότι θέλω να πάω να κα-
θίσω στον κήπο που βοήθησα τον Πα Σαλτ να φτιάξει και να 
ανοίξω το γράμμα μου».
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«Μάλιστα. Κατάλαβα. Βέβαια, κανένα πρόβλημα», μου 
απάντησε ανασηκώνοντας τους ώμους.

Διαισθάνθηκα μια ψυχρότητα από μέρους της, αλλά δεν θα 
υποχωρούσα αυτή τη φορά. «Πάω να ξαπλώσω. Έχω φριχτό 
πονοκέφαλο», της είπα.

«Θα σου φέρω μερικά παυσίπονα. Θέλεις να ψάξω να σου 
βρω πτήση;»

«Πήρα ήδη ένα και, ναι, θα μου έκανες μεγάλη χάρη, σ’ ευ-
χαριστώ. Καληνύχτα». Έσκυψα και φίλησα την αδελφή μου 
στην κορυφή του κεφαλιού της – τα γυαλιστερά σκουροκά-
στανα σγουρά μαλλιά της ήταν κομμένα μια ζωή σ’ ένα αγο-
ρίστικο κούρεμα. Και μπήκα στο δωμάτιό μας με τα δύο μονά 
κρεβάτια, που δεν ήταν μεγαλύτερο από ντουλάπα.

Το κρεβάτι ήταν στενό και σκληρό και το στρώμα λεπτό. 
Παρότι και οι δυο μας είχαμε μεγαλώσει μέσα στην πολυτέ-
λεια, τα τελευταία έξι χρόνια που γυρίζαμε τον κόσμο και κοι-
μόμασταν σε τρώγλες, καμιά μας δεν είχε σκεφτεί ποτέ να 
ζητήσει χρήματα από τον Πα Σαλτ, ακόμη και σε φάσεις που 
ήμαστε πανί με πανί. Ειδικά η ΚεΚε ήταν πάντοτε τρομερά 
περήφανη και γι’ αυτό μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που 
τώρα σκορπούσε τα λεφτά σαν μαρουλόφυλλα, από τη στιγμή 
που μόνο από εκείνον θα μπορούσε να τα είχε βρει. 

Ίσως ρωτούσα τη Μα αν γνώριζε κάτι παραπάνω, αλλά 
ήξερα ότι η Μα ήταν ο ορισμός της διακριτικότητας σε ό,τι είχε 
να κάνει με τα κουτσομπολιά ανάμεσα σ’ εμάς τις αδελφές.

«Ατλαντίδα», σιγοψιθύρισα. Ελευθερία…
Κι εκείνο το βράδυ με πήρε σχεδόν αμέσως ο ύπνος.
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΑΞΙ ΜΕ άφησε στην πλωτή γέφυρα στη λίμνη 
της Γενεύης, με περίμενε εκεί ο Κρίστιαν με τη βενζινάκατο. 
Με υποδέχτηκε ως συνήθως με το ζεστό χαμόγελό του και για 
πρώτη φορά αναρωτήθηκα πόσων ετών να ήταν άραγε. Πα-
ρότι ήμουν σίγουρη ότι ήταν καπετάνιος του σκάφους μας από 
τότε που ήμουν μικρό παιδί ακόμα, με τα σκουροκάστανα μαλ-
λιά του, το μπρούντζινο μελαμψό του δέρμα και την εξαιρετικά 
γραμμωμένη κορμοστασιά του εξακολουθούσε να μη μοιάζει 
ούτε μέρα πάνω από τριάντα πέντε ετών.

Ξεκινήσαμε να διασχίσουμε τη λίμνη και κάθισα στον ανα-
παυτικό δερμάτινο πάγκο στην πρύμνη του σκάφους, σκεφτό-
μενη ότι το προσωπικό που εργαζόταν στην Ατλαντίδα έμοιαζε 
σαν να μη γερνούσε ποτέ. Κι έτσι όπως ο ήλιος άρχισε να γέρ-
νει και εισέπνεα τον γνώριμο καθαρό αέρα, συλλογίστηκα ότι 
ίσως τελικά η Ατλαντίδα να ήταν πράγματι μαγεμένη και όλοι 
όσοι ζούσαν μέσα στους τοίχους της να είχαν το χάρισμα της 
αιώνιας ζωής κι επομένως θα υπήρχαν για πάντα εκεί. 

Όλοι εκτός από τον Πα Σαλτ…
Σχεδόν δεν ήθελα να σκέφτομαι την τελευταία φορά που 

είχα έρθει εδώ. Είχαμε μαζευτεί στο πατρικό μας και οι έξι 
αδελφές –όλες μας υιοθετημένες από τον Πα Σαλτ, ο οποίος 
μας είχε φέρει εδώ από τις τέσσερις γωνιές της γης και είχε 
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δώσει στην καθεμιά μας με τη σειρά τα ονόματα των αστεριών 
των Πλειάδων– επειδή είχαμε μάθει ότι εκείνος είχε πεθάνει. 
Δεν είχε γίνει καν κηδεία, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία να 
θρηνήσουμε τον χαμό του· η Μα μας είπε ότι εκείνος επέμενε 
να αναπαυτεί στη θάλασσα χωρίς καμιά μας να είναι παρούσα. 

Το μόνο που μας είχε απομείνει ήταν ο Ελβετός δικηγόρος 
του, ο Γκίοργκ Χόφμαν, ο οποίος μας είχε δείξει κάτι που με 
την πρώτη ματιά έμοιαζε με περίτεχνο ηλιακό ρολόι, το οποίο 
είχε εμφανιστεί μέσα σε μια νύχτα στον ξεχωριστό, αγαπη-
μένο κήπο του Πα. Τελικά, όμως, ο Γκίοργκ μας είχε εξηγήσει 
ότι το αντικείμενο αυτό ονομαζόταν κρικωτή σφαίρα και ότι 
οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν για να καθορίζουν τη 
θέση των άστρων. Και ότι στους κρίκους που περικύκλωναν τη 
χρυσαφιά σφαίρα που υπήρχε στο κέντρο ήταν χαραγμένο το 
όνομα της κάθε αδελφής μαζί μ’ ένα σύνολο συντεταγμένων το 
οποίο θα μας έλεγε πού ακριβώς είχε βρει ο Πα την καθεμιά 
μας καθώς και μια επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά. 

Η Μαία και η Άλι, οι δύο μεγαλύτερες αδελφές μου, είχαν 
δώσει σε όλες μας την τοποθεσία που έδειχναν οι συντεταγ-
μένες της καθεμιάς μας καθώς και την ερμηνεία της αντίστοι-
χης ελληνικής επιγραφής. Τα δικά μου δεν τα είχα διαβάσει 
ακόμα. Τα είχα φυλαγμένα σ’ ένα πλαστικό πορτοφόλι μαζί με 
το γράμμα που μου είχε αφήσει ο Πα Σαλτ. 

Η βενζινάκατος άρχισε να κόβει ταχύτητα και έβλεπα φευ-
γαλέα, μέσα από το πέπλο των δέντρων που το τύλιγαν ολό-
γυρα για να το κρύβουν, το πανέμορφο σπίτι στο οποίο είχαμε 
όλες μας μεγαλώσει. Έμοιαζε σαν παραμυθένιο κάστρο με 
τους αχνορόδινους τοίχους, τους τέσσερις πυργίσκους του και 
τα παράθυρά του που λαμποκοπούσαν στη λιακάδα. 

Αφότου ο Γκίοργκ μας είχε δείξει την κρικωτή σφαίρα και 
μας είχε δώσει τα γράμματα, η ΚεΚε δεν έβλεπε την ώρα να 
φύγει. Εγώ, όμως, όχι· ήθελα να περάσω λίγο χρόνο ακόμη 
θρηνώντας τον Πα στο σπίτι στο οποίο με είχε μεγαλώσει με 
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τόση αγάπη. Και τώρα, δύο βδομάδες μετά, ήμουν πάλι εδώ, 
αναζητώντας απεγνωσμένα τη δύναμη και την παρηγοριά που 
χρειαζόμουν για να συμβιβαστώ με την ιδέα του θανάτου του 
και να μπορέσω να προχωρήσω στη ζωή μου. 

Ο Κρίστιαν οδήγησε το σκάφος στον μόλο κι έδεσε τους κά-
βους. Με βοήθησε να βγω στη στεριά και είδα τη Μα να κα-
τηφορίζει την καταπράσινη πλαγιά για να με προϋπαντήσει, 
όπως έκανε κάθε φορά που γύριζα στο σπίτι. Και μόνο που την 
είδα βούρκωσα κι έγειρα στη ζεστή αγκαλιά της. 

«Σταρ, τι υπέροχη έκπληξη που σ’ έχω πάλι εδώ κοντά 
μου!» σιγομουρμούρισε η Μα, με φίλησε σταυρωτά κι έκανε 
ένα βήμα πίσω για να με κοιτάξει. «Δεν θα πω ότι παραείσαι 
αδύνατη, γιατί μια ζωή έτσι είσαι», μου είπε χαμογελώντας και 
πήραμε να ανηφορίζουμε για το σπίτι. «Η Κλόντια έχει φτιάξει 
το αγαπημένο σου γλυκό –στρούντελ μήλου– και το τσαγερό 
είναι ήδη στη φωτιά». Μου έδειξε το τραπέζι έξω στην αυλή. 
«Κάθισε εσύ εκεί να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα κι εγώ θα 
πάω μέσα τον σάκο σου και θα πω στην Κλόντια να σου φέρει 
έξω το τσάι με το γλυκό σου». 

Την κοίταζα ώσπου χάθηκε μέσα στο σπίτι και ύστερα γύ-
ρισα να ρουφήξω με τα μάτια μου τους ολάνθιστους κήπους 
και το άψογα κουρεμένο γρασίδι. Είδα τον Κρίστιαν να ανηφο-
ρίζει το διακριτικό μονοπάτι που οδηγούσε στο διαμέρισμα το 
οποίο ήταν χτισμένο πάνω από το υπόστεγο φύλαξης σκαφών, 
που ήταν φωλιασμένο σ’ έναν κολπίσκο λίγο πιο πέρα από τους 
κεντρικούς κήπους του σπιτιού. Η καλολαδωμένη μηχανή που 
ήταν η Ατλαντίδα συνέχιζε να λειτουργεί στην εντέλεια παρότι 
ο εφευρέτης της δεν βρισκόταν πια εδώ.

Ξαναφάνηκε η Μα στην αυλή και πίσω της βγήκε και η Κλό-
ντια μ’ έναν δίσκο στα χέρια. Της χαμογέλασα, μια και ήξερα 
ότι η Κλόντια μιλούσε ακόμη πιο σπάνια απ’ όσο εγώ, και ποτέ 
δεν θα άνοιγε εκείνη την κουβέντα.

«Γεια σου, Κλόντια. Τι κάνεις;»
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«Καλά, ευχαριστώ», μου απάντησε με τη βαριά γερμανική 
προφορά της. Όλες οι αδελφές ήμαστε δίγλωσσες, μιλούσαμε 
από κούνια γαλλικά και αγγλικά ύστερα από επιμονή του Πα, 
και αγγλικά μιλούσαμε μόνο με την Κλόντια. Η Μα ήταν Γαλ-
λίδα μέχρι το μεδούλι. Ήταν έκδηλη η καταγωγή της, από την 
απλή αλλά άψογη μεταξωτή μπλούζα και φούστα της μέχρι και 
το σινιόν στα μαλλιά της. Μια και είχαμε μεγαλώσει και με τις 
δύο αυτές γυναίκες, όλες οι αδελφές είχαμε την ευχέρεια να με-
ταπηδάμε μέσα σε δευτερόλεπτα από τη μία γλώσσα στην άλλη.

«Βλέπω ότι ακόμα να κουρευτείς», μου είπε χαμογελώντας 
η Μα, δείχνοντας τις μακριές ξανθιές αφέλειές μου. «Για πες 
μου, λοιπόν, πώς είσαι, σερί;» Σέρβιρε το τσάι ενώ η Κλόντια 
μπήκε πάλι στο σπίτι.

«Καλά».
«Εγώ όμως ξέρω ότι δεν είσαι καλά. Κανένας μας δεν εί-

ναι. Και πώς να είμαστε καλά, δεν έχει περάσει ούτε μήνας από 
τότε που έγινε αυτό το φριχτό γεγονός».

«Έτσι είναι», συμφώνησα, πήρα το τσάι που μου έδωσε και 
πρόσθεσα γάλα και τρία κουταλάκια ζάχαρη. Παρότι οι αδελ-
φές μου με πείραζαν που ήμουν τόσο αδύνατη, είχα αδυναμία 
στη ζάχαρη και στα γλυκά και υπέκυπτα συχνά στον πειρασμό.

«Η ΚεΚε πώς είναι;»
«Λέει ότι είναι καλά, αν και δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή όχι».
«Ο πόνος του θανάτου επηρεάζει με πολύ διαφορετικό 

τρόπο τον καθένα μας», είπε στοχαστικά η Μα. «Και πολλές 
φορές οδηγεί σε αλλαγές. Ήξερες ότι η Μαία έχει πάει στη 
Βραζιλία;»

«Ναι, έστειλε σ’ εμένα και στην ΚεΚε ένα μέιλ πριν από με-
ρικές μέρες. Ξέρεις γιατί πήγε εκεί;» 

«Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχει κάποια σχέση με το 
γράμμα που της άφησε ο πατέρας σας. Αλλά για όποιο λόγο 
κι αν πήγε, χαίρομαι που το έκανε. Θα ήταν τρομερό να μείνει 
μόνη εδώ και να τον πενθεί. Είναι πάρα πολύ νέα για να θαφτεί 
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εδώ. Άλλωστε εσύ ξέρεις πολύ καλά πόσο πολύ μπορούν να δι-
ευρύνουν τους ορίζοντες τα ταξίδια».

«Ναι, ξέρω. Αλλά βαρέθηκα να ταξιδεύω πια».
«Αλήθεια, Σταρ;»
Κατένευσα, νιώθοντας ξαφνικά την κουβέντα αυτή σαν βά-

ρος στους ώμους μου. Συνήθως είχα την ΚεΚε δίπλα μου να 
μιλάει και για τις δυο μας. Αλλά η Μα δεν έλεγε να βγάλει μιλιά 
κι έτσι αναγκαστικά έπρεπε να συνεχίσω εγώ την κουβέντα.

«Έχουν δει πολλά τα μάτια μου».
«Είμαι βέβαιη γι’ αυτό», σχολίασε γελώντας πνιχτά η Μα. 

«Υπάρχει μέρος που να μην έχετε πάει οι δυο σας τα τελευταία 
πέντε χρόνια;»

«Ναι αμέ, στην Αυστραλία και στον Αμαζόνιο».
«Και γιατί ειδικά αυτά τα δύο μέρη;»
«Επειδή η ΚεΚε τρέμει τις αράχνες».
«Μα βέβαια!» είπε η Μα χτυπώντας παλαμάκια που το είχε 

ξεχάσει. «Κι όμως, όταν ήταν μικρή έμοιαζε να μην την τρο-
μάζει τίποτα. Δεν θυμάσαι που πάντοτε έκανε βουτιά στη θά-
λασσα από τους ψηλότερους βράχους;»

«Ή σκαρφάλωνε πάνω τους», πρόσθεσα.
«Και θυμάσαι που μπορούσε να κρατήσει τόσο πολλή ώρα 

την ανάσα της κάτω από το νερό που στο τέλος φοβόμουν ότι 
είχε πνιγεί;»

«Θυμάμαι», της απάντησα σκυθρωπά καθώς ξαναθυμό-
μουν με τι πείσμα προσπαθούσε να με πείσει η ΚεΚε να την 
ακολουθώ στα ακραία αθλήματα που έκανε. Ήταν και το μο-
ναδικό πράγμα για το οποίο είχα πατήσει πόδι. Στα ταξίδια 
που είχαμε κάνει στην Άπω Ανατολή η ΚεΚε περνούσε ώρες 
ολόκληρες κάνοντας καταδύσεις ή επιχειρώντας να ανέβει 
στους ιλιγγιώδεις ηφαιστειακούς λαιμούς της Ταϊλάνδης και 
του Βιετνάμ. Αλλά όσο εκείνη βρισκόταν κάτω από το νερό ή 
κάπου ψηλά, εγώ ήμουν ξαπλωμένη ασάλευτη στην άμμο και 
διάβαζα το βιβλίο μου. 
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«Και μια ζωή δεν ήθελε με τίποτα τα παπούτσια… Της τα φο-
ρούσα με το στανιό όταν ήταν μικρή», είπε η Μα χαμογελώντας.

«Μια φορά τα είχε πετάξει στη λίμνη», είπα δείχνοντας τα 
γαλήνια νερά. «Κι αναγκάστηκα να την πείσω να βουτήξει και 
να τα πιάσει».

«Πάντα ήταν ελεύθερο πνεύμα αυτό το κορίτσι», σχολίασε 
η Μα αναστενάζοντας. «Αλλά και απίστευτα θαρραλέο… Και 
ύστερα, μια μέρα, θα ήταν επτά ετών τότε, θαρρώ, άκουσα 
από το δωμάτιό σας ένα τρομερό ουρλιαχτό και νόμιζα ότι κά-
ποιος τη σκότωνε. Αλλά έφταιγε μόνο μια αράχνη, τόσο μικρή 
ίσαμε ένα πενηνταράκι, που είχε δει ψηλά στο ταβάνι. Ποιος 
να το φανταζόταν;» Κούνησε το κεφάλι της στη θύμηση αυτή. 

«Φοβάται και το σκοτάδι».
«Α μπα; Να και κάτι που δεν ήξερα». Το βλέμμα της συν-

νέφιασε κι ένιωσα ότι με κάποιο τρόπο είχα θίξει τις μητρικές 
της ικανότητες – αυτής της γυναίκας που την είχε προσλάβει 
ο Πα Σαλτ για να φροντίζει εμάς τα υιοθετημένα μωρά του, τα 
οποία είχαμε γίνει παιδιά και ύστερα γυναίκες στα χέρια της· 
που την είχε προσλάβει για να αναλαμβάνει τον ρόλο του κη-
δεμόνα κάθε φορά που εκείνος έλειπε στα ταξίδια του. Δεν είχε 
την παραμικρή γενετική σχέση με καμία από εμάς. Κι όμως σή-
μαινε πάρα πολλά για όλες μας. 

«Ντρεπόταν που έβλεπε εφιάλτες και δεν ήθελε να το ξέρει 
κανένας».

«Ώστε γι’ αυτό μετακόμισες στο δωμάτιό της;» με ρώτησε 
καταλαβαίνοντας επιτέλους τον λόγο έπειτα από τόσα χρόνια. 
«Και γι’ αυτό με είχες ρωτήσει λίγο μετά αν μπορούσες να έχεις 
ένα φωτάκι για τη νύχτα στο δωμάτιο;»

«Ναι».
«Κι εγώ που νόμιζα ότι το ήθελες για εσένα, Σταρ. Φαντάζο-

μαι ότι αυτό δείχνει πως ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα 
παιδιά που έχουμε μεγαλώσει τόσο καλά όσο νομίζουμε. Λοι-
πόν, για πες μου τώρα, πώς είναι το Λονδίνο;»
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«Μου αρέσει, αλλά είμαστε λίγο καιρό εκεί. Και…» Αναστέ-
ναξα καθώς δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια πόσο πολύ 
μου είχε στοιχίσει ο θάνατος του Πα.

«Σε τρώει ο πόνος», αποτελείωσε τη φράση μου η Μα. «Και 
ίσως νιώθεις ότι όπου κι αν βρισκόσουν αυτή τη στιγμή, δεν θα 
είχε καμία απολύτως σημασία».

«Ναι, αλλά εδώ ήθελα να έρθω».
«Και χαίρομαι πολύ που σ’ έχω εδώ, σερί, ιδίως από τη στιγμή 

που σ’ έχω όλη δική μου. Δεν συμβαίνει και συχνά αυτό, ε;»
«Όχι». 
«Θα ήθελες να συνέβαινε συχνότερα, Σταρ;»
«Εμ… ναι».
«Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ούτε εσύ 

ούτε και η ΚεΚε είστε παιδιά πια. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, 
ότι δεν μπορείτε να είστε δεμένες, αλλά είναι σημαντικό και 
για τις δυο σας να έχει η καθεμία τη δική της ζωή. Είμαι σί-
γουρη ότι και η ΚεΚε θα πρέπει να νιώθει το ίδιο».

«Όχι, Μα, δεν νιώθει κι εκείνη έτσι. Με χρειάζεται! Δεν 
μπορώ να την αφήσω!» ξεφούρνισα αναπάντεχα, θαρρείς και 
όλη η αγανάκτηση, όλος ο φόβος και όλος ο… θυμός για τον 
εαυτό μου και την όλη κατάσταση να φούσκωναν μέσα μου και 
να μ’ έπνιγαν. Και παρότι έβαλα τα δυνατά μου να συγκρα-
τηθώ, μου ξέφυγε ένας απρόσμενος τεράστιος λυγμός που 
βγήκε από τα βάθη της ψυχής μου.

«Αχ, σερί!» Μια σκιά έκρυψε στιγμιαία τον ήλιο όταν η Μα 
σηκώθηκε, ήρθε γονάτισε μπροστά μου και πήρε τα χέρια μου 
στα δικά της. «Μην ντρέπεσαι. Βγάλ’ το από μέσα σου, θα σου 
κάνει καλό».

Και το έβγαλα. Δεν θα έλεγα ότι το έβγαλα με μια κραυγή, 
επειδή ο ήχος που βγήκε από μέσα μου έμοιαζε περισσότερο 
με αλύχτισμα ζώου, θαρρείς και όλες οι ανομολόγητες λέξεις 
και τα συναισθήματα που είχα κλειδωμένα στην καρδιά μου να 
ξεχύθηκαν από μέσα μου μ’ έναν χείμαρρο δακρύων.
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«Συγγνώμη, συγγνώμη...» ψέλλισα όταν η Μα έβγαλε ένα 
πακέτο χαρτομάντιλα από την τσέπη της για να σκουπίσει το 
παλιρροϊκό κύμα δακρύων. «Απλώς… έχω στεναχωρηθεί πολύ 
για τον Πα…»

«Φυσικά κι έχεις στεναχωρηθεί, σερί, και, ειλικρινά, δεν 
υπάρχει λόγος να ζητάς συγγνώμη», μου είπε τρυφερά ενώ 
εγώ καθόμουν ασάλευτη νιώθοντας σαν αμάξι που μόλις είχε 
αδειάσει όλη του η βενζίνη από το ντεπόζιτο. «Πολλές φορές 
ανησυχώ για εσένα ότι κρατάς πολλά πράγματα κρυμμένα 
μέσα σου. Οπότε τώρα είμαι πιο χαρούμενη», μου είπε χαμο-
γελώντας, «κι ας μην είσαι εσύ. Λοιπόν, θέλεις τώρα να ανέ-
βεις στο δωμάτιό σου και να φρεσκαριστείς λιγάκι πριν από το 
δείπνο, τι λες;»

Μπήκα μαζί της στο σπίτι. Το εσωτερικό είχε μια πολύ 
χαρακτηριστική μυρωδιά, την οποία είχα πολλές φορές προ-
σπαθήσει να αποκωδικοποιήσω ώστε να καταφέρω να την 
αναπαραγάγω και στα δικά μου προσωρινά σπίτια – μια ιδέα 
λεμονιού, κέδρου και φρεσκοψημένου κέικ… αλλά φυσικά η 
μυρωδιά αυτή δεν ήταν μοναχά αυτά τα τρία συστατικά και 
πολύ απλά ήταν η μοναδική μυρωδιά της Ατλαντίδας.

«Θέλεις να έρθω πάνω μαζί σου;» με ρώτησε η Μα την ώρα 
που ανέβαινα τη σκάλα.

«Όχι. Θα είμαι μια χαρά».
«Θα τα πούμε αργότερα τότε, σερί, αλλά αν με χρειαστείς, 

ξέρεις πού είμαι».
Έφτασα στον τελευταίο όροφο του σπιτιού όπου όλα τα κορί-

τσια είχαμε τις κρεβατοκάμαρές μας. Είχε και η Μα τη δική της 
σουίτα εκεί, στο τέρμα του χολ, με το δικό της σαλόνι και μπάνιο. 
Το δικό μου δωμάτιο και της ΚεΚε βρισκόταν ανάμεσα στις κρε-
βατοκάμαρες της Άλι και της Τίγκι. Άνοιξα την πόρτα και χαμο-
γέλασα σαν είδα ξανά το χρώμα στους τρεις από τους τοίχους. 
Η ΚεΚε είχε περάσει στα δεκαπέντε της την γκόθικ φάση της 
και ήθελε σώνει και καλά να τους βάψει μαύρους. Εγώ της είχα 
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βάλει φρένο και της είχα προτείνει να συμβιβαστούμε με μοβ 
τοίχους. Η ΚεΚε είχε επιμείνει ότι τον τέταρτο τοίχο που ήταν 
δίπλα στο κρεβάτι της θα τον έβαφε ό,τι χρώμα ήθελε εκείνη.

Αφού λοιπόν είχε περάσει μία ολόκληρη μέρα κλειδωμένη 
στο δωμάτιό μας, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα είχε βγει αποκεί 
μέσα με βλέμμα απλανές.

«Τώρα μπορείς να το δεις», μου είχε πει σπρώχνοντάς με να 
μπω στο δωμάτιο.

Κι εγώ είχα κοιτάξει τον τοίχο και είχα μείνει άναυδη από 
τη ζωντάνια των χρωμάτων: το φόντο ήταν βαμμένο σ’ ένα 
έντονο μπλε του μεσονυχτίου με διάσπαρτες ολόγυρα βαθυγά-
λανες πιτσιλιές και στο κέντρο υπήρχε ένα μαγευτικά φωτεινό 
και λαμπερό σύμπλεγμα από χρυσά αστέρια. Αναγνώρισα 
αμέσως το σχήμα του αστερισμού – η ΚεΚε είχε ζωγραφίσει τα 
επτά αστέρια των Πλειάδων… εμάς.

Και καθώς τα μάτια μου προσαρμόζονταν σιγά σιγά, είχα 
συνειδητοποιήσει ότι κάθε αστέρι αποτελούνταν από μικρές, 
ακριβέστατες κουκκίδες σαν μικρά άτομα, σαν μικρά σωματί-
δια, τα οποία συνδυασμένα όλα μαζί σχημάτιζαν τη συνολική 
εικόνα. 

Είχα νιώσει την πίεση της παρουσίας της δίπλα μου τότε, 
την αγχωμένη ανάσα της στον ώμο μου.

«Είναι καταπληκτικό, ΚεΚε! Είναι στ’ αλήθεια απίστευτο! 
Πώς το σκέφτηκες;»

«Δεν το σκέφτηκα. Απλώς…» –μου είχε πει ανασηκώνο-
ντας τους ώμους– «ήξερα τι να κάνω».

Και από τότε ήταν πολλές οι φορές που χάζευα τον τοίχο 
αυτό από το κρεβάτι μου και κάθε φορά συνέχιζα να ανακαλύ-
πτω μια τόση δα μικρή λεπτομέρεια που δεν είχα παρατηρήσει 
τις προηγούμενες φορές.

Παρότι, όμως, οι αδελφές μας και ο Πα της είχαν κάνει απί-
στευτα κομπλιμέντα για το έργο της, εκείνη δεν επανέλαβε 
ποτέ ξανά αυτό το στιλ ζωγραφικής. 
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«Α, αυτό ήταν κάτι που μου είχε έρθει έτσι απλά στο μυαλό. 
Έχω εξελιχθεί από τότε», έλεγε.

Εγώ όμως που το ξανακοίταζα τώρα, ακόμη και έπειτα από 
δώδεκα χρόνια, εξακολουθούσα να πιστεύω ότι η τοιχογραφία 
αυτή ήταν το πιο ευφάνταστο και όμορφο έργο που είχε δημι-
ουργήσει ποτέ η ΚεΚε.

Όταν είδα τα λιγοστά ρούχα που είχα στον σάκο μου διπλω-
μένα τακτικά πάνω στην καρέκλα, κάθισα στο κρεβάτι νιώθο-
ντας άβολα ξαφνικά. Δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα από «εμένα» 
σ’ αυτό το δωμάτιο. Και δεν μπορούσα να κατηγορήσω κανέ-
ναν άλλο γι’ αυτό παρά μονάχα εμένα.

Πήγα στη συρταριέρα μου, άνοιξα το τελευταίο συρτάρι κι 
έβγαλα από μέσα το παλιό μεταλλικό κουτί από μπισκότα στο 
οποίο είχα φυλαγμένα τα πολυτιμότερα ενθύμιά μου. Ξανακά-
θισα στο κρεβάτι, ακούμπησα το κουτί στα γόνατά μου, άνοιξα 
το καπάκι του κι έβγαλα από μέσα έναν φάκελο. Έπειτα από 
δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια που ήταν κλεισμένος εκεί μέσα, 
τον αισθάνθηκα ξερό μα απαλό στα δάχτυλά μου. Έβγαλα έξω 
τη βαριά κάρτα από διφθέρα που είχε ακόμα πάνω της το απο-
ξηραμένο λουλούδι και την κοίταξα. 

Καταφέραμε να το κάνουμε να μεγαλώσει τελικά, 
ακριβή μου Σταρ.

Φιλιά
Πα

Πέρασα τα δάχτυλά μου πάνω από τα ντελικάτα πέταλα – αρα-
χνοΰφαντα πια, μα είχαν ακόμα μια ξέθωρη χροιά του άλλοτε 
ζωηρού μπορντό χρώματος με το οποίο ήταν βαμμένο το πρώτο 
πρώτο άνθος του φυτού μας στον κήπο που είχα βοηθήσει τον Πα 
να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών μου.

Πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να σηκώνομαι νωρίς, προ-
τού ξυπνήσει η ΚεΚε. Εκείνη έκανε βαρύ ύπνο, ιδίως όταν 
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έβλεπε εφιάλτες –οι οποίοι συνήθιζαν να έρχονται μεταξύ δύο 
και τέσσερις τα χαράματα– κι έτσι δεν πήρε ποτέ χαμπάρι 
ότι εγώ σηκωνόμουν την αυγή. Ο Πα ερχόταν να με βρει στον 
κήπο κι έδειχνε λες κι ήταν από ώρες ξυπνητός, και ίσως να 
ήταν. Εγώ ήμουν με τα βλέφαρα βαριά από τη νύστα, αλλά εν-
θουσιασμένη απ’ αυτό που θα μου έδειχνε, ό,τι κι αν ήταν. 

Κάποιες φορές ήταν μοναχά μερικοί σπόροι που είχε στο 
χέρι του· άλλες φορές ένα ντελικάτο φυτό που μόλις είχε ξε-
πεταχτεί και που το είχε φέρει στο σπίτι απ’ όποιο μέρος του 
κόσμου κι αν είχε ταξιδέψει. Καθόμασταν στο παγκάκι κάτω 
από την τριανταφυλλένια πέργκολα με την τεράστια και πα-
μπάλαια εγκυκλοπαίδειά του των φυτών και βοτάνων, και τα 
δυνατά ηλιοκαμένα χέρια του γύριζαν τις σελίδες ώσπου βρί-
σκαμε την προέλευση του πολύτιμου αποκτήματός μας. Αφού 
διαβάζαμε σε ποιο μέρος του κόσμου φυόταν, τι του άρεσε και 
τι όχι, στη συνέχεια γυρίζαμε όλο τον κήπο κι αποφασίζαμε 
μαζί ποιο ήταν το καλύτερο μέρος για να το φυτέψουμε.

Στην ουσία, βέβαια, τώρα που το ξανασκεφτόμουν, εκείνος 
έλεγε πού θα φυτευόταν κι εγώ απλώς συμφωνούσα. Όμως 
δεν με είχε κάνει ποτέ να νιώσω έτσι. Μ’ έκανε να νιώθω σαν η 
γνώμη μου να μετρούσε.

Γυρίζει συχνά ο νους μου στην παραβολή της Βίβλου που 
μου είχε διηγηθεί μια φορά την ώρα που δουλεύαμε: πως 
κάθε ζωντανό πράγμα πρέπει να το φροντίζουμε προσεκτικά 
από την ώρα που γεννιέται. Και πως αν το κάνουμε αυτό, τότε 
εκείνο θα μεγαλώσει γερό και δυνατό και θα κρατήσει χρόνια. 

«Φυσικά, κι εμείς οι άνθρωποι είμαστε σαν τους σπόρους», 
μου είχε πει ο Πα με χαμόγελο όσο εγώ πότιζα το φυτό με το 
παιδικό μου ποτιστήρι κι εκείνος σκούπιζε από τα χέρια του 
τη γλυκομύριστη τύρφη. «Αν έχουμε ήλιο, βροχή και… αγάπη, 
τότε δεν χρειαζόμαστε τίποτε άλλο». 

Και πράγματι, ο κήπος μας είχε ανθίσει, και μέσα από 
εκείνα τα ξεχωριστά πρωινά της κηπουρικής με τον Πα έμαθα 
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την αρετή της υπομονής. Όταν κάποια στιγμή, μερικές μέρες 
αργότερα, πήγαινα ξανά σ’ εκείνο το σημείο για να δω αν το 
φυτό μας είχε αρχίσει να μεγαλώνει και το έβρισκα είτε στά-
σιμο είτε καφετί και νεκρό, ρωτούσα τον Πα γιατί δεν είχε 
ξεπεταχτεί.

«Σταρ», μου έλεγε τότε εκείνος, αγκαλιάζοντας το πρόσωπό 
μου με τις χαραγμένες από τον χρόνο παλάμες του, «οτιδήποτε 
έχει σταθερή αξία χρειάζεται χρόνο για να καρποφορήσει. Και 
όταν γίνει αυτό, τότε θα χαίρεσαι που επέμεινες και δεν το 
έβαλες κάτω».

Αύριο, σκέφτηκα κλείνοντας πάλι το καπάκι, θα σηκωθώ 
νωρίς και θα πάω πάλι στον κήπο μας.

Εκείνο το βράδυ έφαγα παρέα με τη Μα στο τραπέζι της αυλής 
κάτω από το φως των κεριών. Η Κλόντια μας σέρβιρε τέλεια 
ψημένα αρνίσια παϊδάκια με γλασαρισμένα καροτάκια και 
φρέσκο μπρόκολο από τον λαχανόκηπο. Όσο περισσότερα 
πράγματα άρχιζα να καταλαβαίνω από μαγειρική, τόσο πε-
ρισσότερο συνειδητοποιούσα πόσο χαρισματική ήταν αυτή η 
γυναίκα στη δουλειά της.

Την ώρα που αποτελειώναμε το φαγητό μας, η Μα γύρισε 
και με ρώτησε: «Έχεις αποφασίσει πού θα εγκατασταθείς;»

«Η ΚεΚε έχει τα μαθήματα καλών τεχνών στο Λονδίνο».
«Το ξέρω αυτό, Σταρ, εγώ για εσένα ρώτησα».
«Αγοράζει ένα διαμέρισμα με θέα στον Τάμεση και θα με-

τακομίσουμε εκεί τον ερχόμενο μήνα».
«Μάλιστα. Εσένα σου αρέσει;»
«Είναι πολύ… μεγάλο».
«Άλλο σε ρώτησα εγώ».
«Μπορώ να ζήσω εκεί, Μα. Είναι πραγματικά ένας φα-

νταστικός χώρος», πρόσθεσα γεμάτη ενοχές επειδή της απα-
ντούσα διστακτικά. 
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«Κι εσύ θα παρακολουθείς τα μαθήματα μαγειρικής σου 
όσο η ΚεΚε θα ασχολείται με τα καλλιτεχνικά της έργα;»

«Ναι».
«Νόμιζα ότι ίσως γινόσουν συγγραφέας όταν ήσουν πιο 

μικρή», μου είπε. «Άλλωστε έχεις και πτυχίο στην αγγλική 
φιλολογία».

«Ναι, μου αρέσει το διάβασμα».
«Σταρ, υποτιμάς τον εαυτό σου. Ακόμα θυμάμαι τις ιστορίες 

που έγραφες μικρή. Μου τις διάβαζε ο Πα μερικές φορές». 
«Αλήθεια;» Και μόνο στη σκέψη αυτή γέμισα περηφάνια.
«Ναι. Και μην ξεχνάς ότι σε είχαν δεχτεί στο Πανεπιστήμιο 

του Κέιμπριτζ, αλλά εσύ δεν πήγες».
«Δεν είναι έτσι!» Ακόμη κι εγώ κατάλαβα ότι της απάντησα 

απότομα. Ήταν μια στιγμή της ζωής μου που με πονούσε 
ακόμα όταν τη θυμόμουν κι ας είχαν περάσει εννιά χρόνια…

«Δεν σε πειράζει να κάνω αίτηση για το Κέιμπριτζ, ε, Σι;» 
είχα ρωτήσει τότε την αδελφή μου. «Οι καθηγητές μου πιστεύ-
ουν ότι έτσι πρέπει να κάνω».

«Και βέβαια δεν με πειράζει, Σία. Είσαι πανέξυπνη, είμαι 
σίγουρη ότι θα σε δεχτούν οπωσδήποτε! Θα ρίξω κι εγώ μια 
ματιά στα πανεπιστήμια της Αγγλίας, αν και αμφιβάλλω ότι 
θα με δεχτούν κάπου. Ξέρεις τώρα τι στουρνάρι είμαι. Αλλά 
ακόμη και αν δεν με δεχτούν, θα έρθω μαζί σου και θα βρω 
κάποια δουλειά σε μπαρ ή οπουδήποτε αλλού», μου είχε πει 
ανασηκώνοντας τους ώμους. «Δεν με νοιάζει. Αυτό που έχει 
σημασία είναι να είμαστε μαζί, έτσι δεν είναι;»

Κι εκείνη την εποχή το ένιωθα απόλυτα ότι ήταν όντως 
έτσι. Στο σπίτι, και στο οικοτροφείο, όπου τα άλλα κορίτσια 
διαισθάνονταν το δέσιμο που είχαμε μεταξύ μας και μας 
άφηναν στην ησυχία μας, ήμαστε το παν η μία για την άλλη. 
Κι έτσι είχαμε συμφωνήσει να φοιτήσουμε σε άλλα πανεπι-
στήμια με πτυχιακά προγράμματα σπουδών που να άρεσαν 
και στις δυο μας, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε μαζί. 



40 LUCINDA RILEY

Είχα κάνει όντως αίτηση στο Κέιμπριτζ και, προς μεγάλη 
μου έκπληξη, με είχαν δεχτεί στο κολέγιο Σέλγουιν, με την 
προϋπόθεση ότι στις απολυτήριες εξετάσεις μου θα είχα τους 
απαιτούμενους βαθμούς.

Και τα Χριστούγεννα είχα καθίσει στο γραφείο του Πα και 
τον κοίταζα που διάβαζε την επιστολή του πανεπιστημίου. Και 
ύστερα είχε σηκώσει τα μάτια του πάνω μου και είχα δει μέσα 
τους τη συγκίνηση και την περηφάνια. Μου είχε δείξει τότε 
το μικρό έλατο, φορτωμένο με παμπάλαια χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, που στην κορυφή του πάνω έλαμπε ένα φωτεινό 
ασημένιο αστέρι.

«Να, εκεί είσαι κι εσύ», μου είχε πει χαμογελώντας. «Θα 
δεχτείς τη θέση;»

«Δεν… ξέρω. Θα δω τι θα γίνει και με την ΚεΚε».
«Πάντως η απόφαση πρέπει να είναι δική σου. Το μόνο που 

μπορώ να πω εγώ είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις 
αυτό που είναι καλό για εσένα», είχε προσθέσει με νόημα.

Στη συνέχεια είχαμε γίνει δεκτές και η ΚεΚε κι εγώ από πα-
νεπιστήμια στα οποία είχαμε κάνει και οι δύο αίτηση. Κατόπιν 
είχαμε δώσει τις απολυτήριες εξετάσεις μας και περιμέναμε 
αγχωμένες να βγουν τα αποτελέσματα.

Δύο μήνες αργότερα η ΚεΚε κι εγώ καθόμασταν με τις 
αδελφές μας στο μεσαίο κατάστρωμα του «Τιτάνα», του με-
γαλόπρεπου γιοτ του Πα. Κάναμε την ετήσια κρουαζιέρα μας 
–εκείνη τη χρονιά κάναμε τον γύρο των νότιων ακτών της Γαλ-
λίας– και σφίγγαμε αγχωμένα τους φακέλους που περιείχαν 
τη βαθμολογία από τις απολυτήριες εξετάσεις μας. Μόλις τους 
είχε ξεδιαλέξει ο Πα από τη στοίβα επιστολών που μας έφερνε 
μέρα παρά μέρα ένα ταχύπλοο σκάφος όποτε ήμαστε ταξίδι με 
το γιοτ, και μας τους είχε παραδώσει.

«Λοιπόν, κορίτσια», είχε πει ο Πα, χαμογελώντας που μας 
έβλεπε έτσι σφιγμένες, «θέλετε να τους ανοίξετε εδώ ή όταν θα 
είστε μόνες σας;»
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«Καλύτερα εδώ, να ξεμπερδεύουμε μια ώρα αρχύτερα», 
είχε πει η ΚεΚε. «Πρώτα άνοιξε εσύ το δικό σου, Σταρ. Εγώ 
έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι μάλλον θα έχω πατώσει».

Με τα βλέμματα όλων των αδελφών μου και του Πα καρ-
φωμένα πάνω μου είχα ανοίξει με τρεμάμενα χέρια τον φά-
κελο και είχα βγάλει τα χαρτιά που είχε μέσα.

«Λοιπόν;» με είχε ρωτήσει η Μαία όταν είδε ότι έκανα μία 
ώρα να διαβάσω τ’ αποτελέσματα.

«Πήρα συνολικό βαθμό 5,4… και ένα 6 στην αγγλική 
γλώσσα».

Όλοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα και με 
αγκάλιασαν σφιχτά.

«Η σειρά σου τώρα, ΚεΚε», είχε πει κατόπιν η Ηλέκτρα, η 
μικρότερη από τις αδελφές μας, με μια λάμψη στα μάτια της. 
Όλοι ξέραμε ότι η ΚεΚε δυσκολευόταν πολύ με τα μαθήματα 
του σχολείου λόγω της δυσλεξίας της, ενώ η Ηλέκτρα μπο-
ρούσε να περάσει με άνεση όποιο μάθημα ήθελε στις εξετά-
σεις, αλλά πολύ απλά ήταν τεμπέλα.

«Ό,τι και να γράφει εδώ μέσα δεν με νοιάζει», είχε πει αμυ-
ντικά η ΚεΚε κι εγώ της είχα πει στη νοηματική «καλή επιτυ-
χία» και «σ’ αγαπώ». Είχε ανοίξει απότομα τον φάκελο και 
όσο τα μάτια της διάβαζαν στα πεταχτά τους βαθμούς της, εγώ 
κρατούσα την ανάσα μου.

«Εγώ πήρα… Χριστέ μου! Πήρα…»
Τώρα κρατούσαμε όλοι την ανάσα μας.
«Πέρασα! Σταρ, πέρασα! Αυτό σημαίνει ότι μπήκα στο πα-

νεπιστήμιο του Σάσεξ και θα σπουδάσω ιστορία της τέχνης».
«Μα αυτό είναι υπέροχο!» της είχα απαντήσει, ξέροντας 

πόσο πολύ είχε κοπιάσει, αλλά είχα δει τον Πα που με κοίταζε 
ερωτηματικά. Επειδή ήξερε την απόφαση που θα ήμουν υπο-
χρεωμένη να πάρω τώρα.

«Συγχαρητήρια, αγάπη μου», είχε πει ο Πα χαμογελώντας 
στην ΚεΚε. «Το Σάσεξ είναι πολύ όμορφο μέρος και φυσικά 
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εκεί βρίσκονται και οι απόκρημνοι βράχοι που ονομάζονται 
Επτά Αδελφές». 

Αργότερα την ίδια μέρα η ΚεΚε κι εγώ καθόμασταν στο 
πάνω κατάστρωμα του γιοτ και χαζεύαμε το μαγευτικό ηλιο-
βασίλεμα πάνω από τη Μεσόγειο.

«Θα το καταλάβω απόλυτα αν θέλεις να πας στο Κέιμπριτζ, 
Σία, και να μην έρθεις στο Σάσεξ να σπουδάσουμε μαζί εκεί. 
Εννοώ ότι δεν θέλω να μπω εμπόδιο στον δρόμο σου και τα 
σχετικά. Αλλά…» Το κάτω χείλι της είχε τρεμουλιάσει. «Δεν 
ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα. Ένας Θεός ξέρει πώς θα κατα-
φέρω να γράψω τις εργασίες που θέλουν αν δεν έχω εσένα να 
με βοηθάς».

Εκείνο το βράδυ στο σκάφος είχα ακούσει την ΚεΚε να 
αναδεύεται στον ύπνο της και να βογκά σιγανά. Και ήξερα ότι 
εκείνη τη στιγμή άρχιζε ένας από τους φριχτούς εφιάλτες της. 
Μια και ήξερα πια να αναγνωρίζω τα σημάδια, είχα σηκωθεί 
από το κρεβάτι μου και είχα ξαπλώσει στο δικό της ψιθυρίζο-
ντάς της λόγια καθησυχαστικά, επειδή ήμουν σίγουρη ότι δεν 
θα κατάφερνα να την ξυπνήσω. Έπειτα από λίγο τα βογκητά 
της είχαν δυναμώσει κι είχε αρχίσει να λέει ακατάληπτες λέ-
ξεις που πλέον είχα πάψει να προσπαθώ να καταλάβω.

Πώς μπορώ να την αφήσω; Με χρειάζεται… κι εγώ εκείνη…
Και όντως τη χρειαζόμουν, τότε.
Κι έτσι δεν είχα δεχτεί τη θέση στο Κέιμπριτζ και είχα πάει 

να σπουδάσω στο Σάσεξ μαζί με την αδελφή μου. Και στα μισά 
του τρίτου εξαμήνου των τριετών σπουδών της η ΚεΚε είχε 
ανακοινώσει ότι παρατούσε το πανεπιστήμιο. 

«Καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι, Σία;» με είχε ρωτήσει. 
«Ξέρω να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω, αλλά μου είναι αδύνα-
τον να γράψω μια εργασία για τους ζωγράφους της Αναγέν-
νησης και για όλους τους πίνακες που έχουν φτιάξει με την 
Παναγία, που είναι αμέτρητοι, πανάθεμά τους! Δεν μπορώ. 
Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ!» 
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Στη συνέχεια η ΚεΚε κι εγώ είχαμε αφήσει το δωμάτιό μας 
στη φοιτητική εστία και είχαμε νοικιάσει ένα άθλιο κι ελεεινό 
διαμέρισμα. Και όσο εγώ συνέχιζα τα μαθήματα στο πανεπι-
στήμιο, εκείνη έπαιρνε το λεωφορείο για το Μπράιτον όπου 
δούλευε ως σερβιτόρα. 

Και την επόμενη χρονιά είχα κοντέψει όσο ποτέ άλλοτε να 
φτάσω στα όρια της τρέλας και της απελπισίας κάθε φορά που 
σκεφτόμουν ότι είχα εγκαταλείψει το όνειρό μου.


