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Η Τζόζεφιν Μόντφορτ κοίταξε πρώτα τον φρεσκοσκαμμένο 
τάφο μπροστά της, ύστερα τον ξύλινο σταυρό που σημάδευε 
την κορυφή του.

«Αυτόν γύρευες. Τον Κιντς», είπε ο Φλιν, ο νεκροθάφτης, 
δείχνοντας το όνομα που ήταν γραμμένο πάνω στον σταυρό. 
«Τον θάψαμε τη Δευτέρα».

Τη Δευτέρα, είπε μέσα της η Τζο. Πριν από τρεις μέρες. Διά
στημα αρκετό για να αρχίσει η αποσύνθεση. Και η δυσωδία.

«Και τώρα θα ήθελα τα λεφτά μου», είπε ο Φλιν.
Η Τζο ακούμπησε το φανάρι της καταγής. Έβγαλε αδέξια 

μερικά χαρτονομίσματα από την τσέπη του παλτού της και τα 
μέτρησε πάνω στην παλάμη του Φλιν.

«Έτσι και σε βρουν εδώ πέρα, δεν με είδες, δεν με ξέρεις. 
Κατάλαβες, κοπέλα μου;» 

Η Τζο έγνεψε καταφατικά. Ο Φλιν έχωσε τα χαρτονομίσμα-
τα στην τσέπη του και ξεμάκρυνε μέσα στο σκοτάδι. Το φεγγα-
ρόφωτο έλουζε τις σειρές των μνημάτων και τους πύργους του 
ασύλου που υψώνονταν απειλητικοί. Από κάποιον πύργο ακού-
στηκε ένα διαπεραστικό ουρλιαχτό, από εκείνα που σου παγώ-
νουν το αίμα.
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Και ξαφνικά, η Τζο αισθάνθηκε το κουράγιο της να την 
εγκαταλείπει.

«Κάνε πέρα, Τζο. Θα το κάνουμε εμείς. Ο Όσκαρ κι εγώ», 
είπε ο Έντι. 

Στεκόταν απέναντί της, από την άλλη πλευρά του τάφου. Η 
Τζο τον κοίταξε κατάματα κι εκείνος δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν 
ήταν ανάγκη. Η πρόκληση στο βλέμμα του μιλούσε από μόνη 
της.

Πώς έγινε αυτό; Πώς έφτασα εδώ; αναρωτήθηκε η Τζο. Δεν 
ήθελε να το κάνει αυτό. Το μόνο που ήθελε ήταν να βρεθεί στο 
δωμάτιό της. Ασφαλής πίσω από τους καφέ τοίχους του σπιτιού 
της, στην Γκράμερσι Σκουέρ. Ευχήθηκε να μην είχε γνωρίσει 
ποτέ της τον Έντι Γκάλαχερ. Ούτε τον Ράφτη. Ούτε τη μαντάμ 
Έστερ. Ή τη Φέρι Φέι. Πάνω απ’ όλα, ευχήθηκε να μην είχε δει 
ποτέ της τον άντρα που βρισκόταν θαμμένος δύο μέτρα κάτω 
από τα πόδια της.

«Περίμενε δίπλα στο μαυσωλείο. Γύρνα πίσω», είπε ο Έντι. 
Της φερόταν με ευγένεια.

Η Τζο γέλασε. Να γυρίσει πίσω; Πώς; Δεν μπορούσε να γυ-
ρίσει πίσω. Σίγουρα όχι στην παλιά της ζωή με τα σαλόνια και 
τους χορούς. Σίγουρα όχι στη σχολή της δεσποινίδας Σπάρκγου-
ελ. Σίγουρα όχι στους φίλους της ή στον Μπραμ. Αυτή η ιστορία 
είχε παρατραβήξει.

«Τζο…»
«Εσύ να περιμένεις δίπλα στο μαυσωλείο, Έντι», είπε κοφτά 

η Τζο.
Ο Έντι ρουθούνισε καγχάζοντας. Της πέταξε ένα φτυάρι. 

Η Τζο τραβήχτηκε πίσω για να το πιάσει κι ύστερα άρχισε να 
σκάβει.
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Σχολή Δεσποινίδας Σπάρκγουελ για Νεαρές Κυρίες
Φάρμινγκτον, Κονέκτικατ
17 Σεπτεμβρίου, 1890

«Τρούντι, εσύ που είσαι καλό κορίτσι, θα πάρεις αυτά τα κείμε-
να για να κάνεις μια πρώτη ανάγνωση για χάρη μου, σε παρα-
καλώ;» είπε η Τζο Μόντφορτ, αφήνοντας μια σειρά από άρθρα 
για την εφημερίδα της σχολής της πάνω σε ένα μακρόστενο χα-
μηλό τραπεζάκι.

Η Γκέρτρουντ Βαν Άικ, όλο ξανθές μπούκλες και φακίδες, 
μαρμάρωσε στο κέντρο της κοινόχρηστης αίθουσας. «Πώς το 
ήξερες ότι ήμουν εγώ; Ούτε που σήκωσες το κεφάλι σου!»

«Μου το είπε ο Ντιουκ», απάντησε η Τζο. Τα Ντιουκς Κάμιο 
ήταν η αγαπημένη μάρκα τσιγάρων της Τρούντι. Η κοπέλα μύ-
ρισε το μανίκι της. «Μυρίζω;» απόρησε.

«Βρομάς στην κυριολεξία. Τι γνώμη έχει ο Γκίλμπερτ Γκρό-
σβενορ που καπνίζεις;»

«Ο Γκίλμπερτ Γκρόσβενορ δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρει ούτε για 
τα τσιγαράκια, ούτε για τα μπουκάλια με τα “ξίδια” κάτω από 
το κρεβάτι μου, ούτε για εκείνο το απίστευτα γλυκό μωρό που 
φέρνει τα μήλα», είπε η Τρούντι και τους έκλεισε το μάτι.

«Με τέτοια αργκό δεν πρόκειται ποτέ να γίνεις ένα καθω-
σπρέπει κορίτσι, Γκέρτρουντ», κάγχασε η Λίμπα Νιούλαντ, που 
καθόταν δίπλα στη φίλη της, τη Μέι Ντέλανο.
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«Ούτε με τέτοια κόμμωση, Λιμπ», απάντησε η Τρούντι, στυ-
λώνοντας το βλέμμα της πάνω στην άτεχνα κατσαρωμένη φρά-
ντζα της Λίμπα.

«Ε, αυτό παραπάει! Θα πιαστούμε μαλλί με μαλλί!» φώναξε 
με αγανάκτηση η Λίμπα.

«Ίσως αυτό να σε ωφελούσε», είπε αυτάρεσκα η Τρούντι.
«Σταμάτα να είσαι αγενής και διάβασε αυτά εδώ, Τρου», 

είπε η Τζο. «Η προθεσμία μου λήγει αύριο».
Η Τρούντι κάθισε στο τραπεζάκι και πήρε μια τάρτα με μαρ-

μελάδα από το πιάτο της Τζο, χωρίς να ρωτήσει. Ήταν τρεις η 
ώρα –ώρα για τσάι στη σχολή της δεσποινίδας Σπάρκγουελ– 
και η κοινόχρηστη αίθουσα ήταν κατάμεστη από σπουδάστριες 
που έκαναν διάλειμμα. Όλες έτρωγαν και φλυαρούσαν, εκτός 
από την Τζο, την οποία απασχολούσε περισσότερο η δομή του 
δεύτερου φύλλου της εφημερίδας Νάρκισσος, που έβγαζε η 
σχολή της.

«Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα;» ρώτησε η Τρούντι. «Τις 
γνωστές χαζομάρες;»

Η Τζο αναστέναξε. «Πράγματι, αυτές έχουμε», είπε. «Υπάρ-
χει ένα άρθρο για τον σωστό τρόπο να βράζεις το τσάι, ένα ποίη-
μα με γατάκια, οι εντυπώσεις της δεσποινίδας Σπάρκγουελ από 
το Λούβρο, και ένα τελευταίο άρθρο με συμβουλές για το πώς 
ξεθωριάζουν οι φακίδες».

«Ήμαρτον! Τίποτα άλλο;»
Η Τζο δίστασε, προσπαθώντας να πάρει κουράγιο. «Για να 

πω την αλήθεια, υπάρχει κάτι ακόμα. Ένα άρθρο για την κα-
κομεταχείριση των ανήλικων εργατριών στο κλωστοϋφαντουρ-
γείο Φέντον», είπε, δίνοντας ένα από τα άρθρα στη φίλη της.

«Χα! Γελάσαμε, αγαπητή μου!» είπε χαμογελώντας η Τρού-
ντι. Αλλά το χαμόγελό της έσβησε όταν διάβασε τις πρώτες 
γραμμές.

«Αν είναι δυνατόν! Εσύ σοβαρολογείς».
Η Τρούντι συνέχισε να διαβάζει καθηλωμένη, ενώ η Τζο την 

παρατηρούσε με ενθουσιασμό. Η Τζο ήταν τελειόφοιτη στη 
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σχολή της δεσποινίδας Σπάρκγουελ και αρθρογραφούσε επί 
τρία χρόνια για λογαριασμό του Νάρκισσου, όμως εκείνο ήταν 
το πρώτο σημαντικό άρθρο που είχε γράψει. Είχε δουλέψει 
σκληρά γι’ αυτό. Είχε πάρει ρίσκα. Ακριβώς όπως θα έκανε μια 
αληθινή δημοσιογράφος.

«Πώς σου φαίνεται;» ρώτησε με λαχτάρα όταν η φίλη της 
τελείωσε την ανάγνωση.

Η Τρούντι της έριξε ένα διαπεραστικό βλέμμα. «Μου φαίνε-
ται πως έχεις τρελαθεί».

«Αλλά σου φαίνεται καλό;» επέμεινε η Τζο.
«Άριστο».
Η Τζο, που μέχρι εκείνη τη στιγμή περίμενε καθισμένη στην 

άκρη της καρέκλας της, τινάχτηκε και αγκάλιασε την Τρούντι.
«Όμως, αυτό είναι εντελώς άσχετο», είπε η Τρούντι αυστη-

ρά, όταν η Τζο κάθισε ξανά. «Έτσι και δώσεις στη Σπάρκι τέτοιο 
άρθρο, την έχεις βάψει. Τιμωρία για μία εβδομάδα και επιστολή 
για το σπίτι».

«Δεν είναι τόσο κακό. Τα άρθρα της Νέλι Μπλάι είναι πολύ 
πιο προκλητικά», είπε η Τζο. 

«Συγκρίνεις τον εαυτό σου με τη Νέλι Μπλάι;» ρώτησε η Τρού-
ντι, μην μπορώντας να πιστέψει αυτό που άκουγε. «Χρειάζεται 
να σου θυμίσω ότι πρόκειται για μια σκανδαλώδη δημοσιογράφο 
που χώνει τη μύτη της σε ξένες υποθέσεις και δεν έχει απολύτως 
καμία ελπίδα να κάνει έναν αξιοπρεπή γάμο; Εσύ, αντίθετα, είσαι 
μια Μόντφορτ, και οι Μόντφορτ παντρεύονται. Για την ακρίβεια, 
καλοπαντρεύονται, και μάλιστα νωρίς. Και αυτό είναι όλο».

«Ε, λοιπόν, η συγκεκριμένη Μόντφορτ θα κάνει κάτι παρα-
πάνω από αυτό. Θα αρθρογραφεί σε εφημερίδες, λόγου χάριν».

Η Τρούντι ύψωσε το τέλεια σχηματισμένο φρύδι της. «Αλή-
θεια; Έχεις ενημερώσει τη μητέρα σου;»

«Όχι ακόμα», παραδέχτηκε η Τζο.
Η Τρούντι έβαλε τα γέλια. «Κι ούτε θα πρέπει να την ενημε-

ρώσεις ποτέ. Εκτός κι αν θέλεις να βρεθείς κλειδωμένη σε κά-
ποιο μοναστήρι μέχρι τα πενήντα σου».
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«Τρου, αυτή η ιστορία πρέπει να αποκαλυφθεί», είπε η Τζο, 
ενώ το πάθος της διακρινόταν ολοκάθαρα στη φωνή της. «Αυ-
τές οι δύστυχες κοπέλες κακοποιούνται. Δουλεύουν σκληρά και 
αμείβονται ελάχιστα. Ουσιαστικά, είναι σκλάβες».

«Τζο! Πώς στην ευχή το ξέρεις αυτό;»
«Μίλησα με κάποιες από αυτές».
«Πες μου ότι δεν σοβαρολογείς», είπε η Τρούντι.
«Κι όμως. Την Κυριακή. Μετά τη λειτουργία».
«Αφού μετά τη λειτουργία πήγες κατευθείαν στο δωμάτιό 

σου. Είπες πως είχες πονοκέφαλο».
«Και ύστερα σκαρφάλωσα από το παράθυρο και κατέβηκα 

στο ποτάμι. Πήγα σε ένα από τα καταλύματα που έχουν εκεί», 
είπε η Τζο, χαμηλώνοντας τη φωνή της. «Ένας αγρότης με πήγε 
ως το ποτάμι με το κάρο του. Μίλησα με τρία κορίτσια. Το ένα 
ήταν δεκαεφτά χρονών. Στην ηλικία μας, Τρου. Τα άλλα ήταν 
πιο μικρά. Εργάζονται δέκα ώρες στη σειρά, όρθιες μπροστά σ’ 
εκείνους τους φριχτούς αργαλειούς. Οι τραυματισμοί είναι συ-
χνό φαινόμενο. Όπως και η έκθεσή τους σε ανάρμοστη γλώσσα 
και σε διάφορες… καταστάσεις. Μου είπαν πως ορισμένες κο-
πέλες μπλέκονται με λάθος ανθρώπους που τις διαφθείρουν». 

Τα μάτια της Τρούντι άνοιξαν διάπλατα. «Πιστεύεις στ’ αλή-
θεια ότι αυτό που θέλει ο κύριος Έιμπραχαμ Όλντριτς από τη 
μέλλουσα σύζυγό του είναι να έχει έστω ακουστά ότι υπάρχουν 
διεφθαρμένες κοπέλες, πόσο μάλλον να γράφει γι’ αυτές; Η μέλ-
λουσα κυρία Όλντριτς οφείλει να είναι αγνή τόσο στο σώμα όσο 
και στο πνεύμα. Μονάχα οι άντρες υποτίθεται πως ξέρουν…» Η 
Τρούντι χαμήλωσε τη φωνή της με τη σειρά της. «…για το σεξ. 
Αν κυκλοφορήσει η είδηση γι’ αυτό που έκανες, θα χάσεις όχι 
μονάχα τη θέση σου εδώ αλλά και τον πλέον περιζήτητο εργένη 
σε όλη τη Νέα Υόρκη. Για όνομα του Θεού, λογικέψου! Καμία 
εργάτρια σε κλωστοϋφαντουργείο, διεφθαρμένη ή όχι, δεν αξί-
ζει να χάσεις τα εκατομμύρια των Όλντριτς!»

Η Μέι Ντέλανο σήκωσε τα μάτια από το βιβλίο της. «Τι εννο-
ούμε όταν λέμε μια κοπέλα “διεφθαρμένη”;» ρώτησε.
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Η Τζο βόγκηξε.
«Να μη σε νοιάζει», είπε η Τρούντι.
«Πες μου», γκρίνιαξε η Μέι.
«Πολύ καλά», απάντησε η Τρούντι και γύρισε να κοιτάξει τη 

Μέι. «Εννοούμε πως έχει μωρό στην κοιλιά της, αλλά δεν έχει 
σύζυγο».

Η Μέι έβαλε τα γέλια. «Δεν τα ξέρεις καλά, Τρούντι Βαν Άικ. 
Ο πελαργός φέρνει τα μωρά μετά τον γάμο, όχι πριν».

«Έλα, Μέι, φεύγουμε», είπε η Λίμπα Νιούλαντ, ρίχνοντας 
μια περιφρονητική ματιά στην Τρούντι. «Η κοινόχρηστη αίθου-
σα παράγινε κοινή».

«Πάω στοίχημα ένα δολάριο πως η Λιμπ θα τα μαρτυρή-
σει όλα στη Σπάρκι», είπε θυμωμένη η Τρούντι, βλέποντας τις 
δύο κοπέλες να απομακρύνονται. «Δεν φτάνει που με είχαν σε 
περιορισμό επειδή κάπνιζα· τώρα, εξαιτίας σου, θα τιμωρηθώ 
ξανά!» 

Απογοητευμένη από την έλλειψη ενθουσιασμού εκ μέρους 
της Τρούντι, η Τζο άρπαξε το κείμενο από τα χέρια της. Μακά-
ρι να την καταλάβαινε η φίλη της. Μακάρι να την καταλάβαινε 
κάποιος. Είχε διαβάσει τα βιβλία Δέκα Μέρες Σε Ένα Τρελάδι
κο, της Μπλάι, και Πώς Ζει Το Άλλο Μισό, του Τζέικομπ Ρις, και 
την είχαν συγκινήσει βαθιά. Είχε συγκλονιστεί μαθαίνοντας για 
τις κακουχίες των φτωχών και είχε νιώσει την ανάγκη να ακο-
λουθήσει το παράδειγμα αυτών των δύο δημοσιογράφων, έστω 
και σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Έφερε στο μυαλό της τις κοπέλες από το κλωστοϋφαντουρ-
γείο. Έδειχναν τόσο απίστευτα κουρασμένες. Τα πρόσωπά τους 
ήταν κάτωχρα σαν το πανί και είχαν μαύρους κύκλους κάτω 
από τα μάτια. Τις είχαν αναγκάσει να παρατήσουν το σχολείο 
και να πιάσουν δουλειά. Δεν τους επέτρεπαν να μιλούν μεταξύ 
τους ή να πηγαίνουν στην τουαλέτα πριν από το μεσημεριανό 
διάλειμμα. Κάποια της είχε πει πως μετά βίας περπατούσε ως 
το σπίτι της στο τέλος της μέρας, σε τέτοιο βαθμό πονούσαν τα 
πόδια της από την ορθοστασία.
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Οι ιστορίες τους είχαν λυπήσει την Τζο – και την είχαν εξορ-
γίσει αφάνταστα. «Τρούντι, για ποιον λόγο έγινα συντάκτρια 
στον Νάρκισσο;» ρώτησε ξαφνικά.

«Δεν έχω ιδέα», απάντησε η Τρούντι. «Θα έπρεπε να είχες 
μπει στη χορωδία. Ακόμα κι εσύ δεν θα κατάφερνες να μπλε-
χτείς σε μπελάδες τραγουδώντας το Έλα στον Κήπο, Μοντ».

«Θα σου πω τον λόγο».
«Είχα ένα προαίσθημα πως θα μου τον έλεγες», σχολίασε 

ξερά η Τρούντι.
«Το έκανα επειδή θέλω να ενημερώνω τους αναγνώστες 

μου. Επειδή λαχταράω να ανασηκώσω το πέπλο που κρύβει τις 
αδικίες ολόγυρά μας», συνέχισε η Τζο, ενώ η φωνή της δυνάμω-
νε. «Εμείς που έχουμε τη φωνή και τα μέσα, έχουμε καθήκον 
να τα χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε εκείνους που δεν 
έχουν τίποτα από τα δύο. Όμως, πώς μπορούμε να τους βοη-
θήσουμε αν δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτούς; Και πώς μπορούμε 
να μάθουμε αν κανείς δεν γράφει γι’ αυτούς; Πες μου, Τρούντι, 
τόσο τεράστιο σφάλμα είναι να αναζητάς τη γνώση;»

Κάμποσα κεφάλια είχαν γυρίσει ενώ τέλειωνε τη φράση της. 
Οι κοπέλες την περιεργάζονταν. Τους ανταπέδωσε το βλέμμα, 
μέχρι που κοίταξαν αλλού.

«Εκείνες οι κοπέλες υποφέρουν στο κλωστοϋφαντουργείο», 
συνέχισε, πιο χαμηλόφωνα τώρα. «Είναι τόσο άτυχες…»

Η Τρούντι της έπιασε το χέρι. «Καλή μου Τζο, δεν υπάρχει 
κοπέλα πιο άτυχη από εμάς τις δυο», είπε. «Ακόμα δεν έχουμε 
αρραβωνιαστεί. Είμαστε γεροντοκόρες. Αξιοθρήνητα μηδενι-
κά. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά μόνες. Απαγορεύεται να 
είμαστε υπερβολικά τολμηρές με τις εκφράσεις μας, το ντύσιμο 
ή τα συναισθήματά μας, μην τυχόν και αποθαρρύνουμε έναν πι-
θανό μνηστήρα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε δικά μας κεφάλαια. 
Και, πάνω απ’ όλα», συνέχισε, σφίγγοντας το χέρι της Τζο για να 
δώσει έμφαση στα λόγια της, «δεν επιτρέπεται να έχουμε δική 
μας γνώμη».

«Και δεν σ’ ενοχλεί αυτό, Τρου;» ρώτησε η Τζο, εκνευρισμένη.
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«Και βέβαια μ’ ενοχλεί! Γι’ αυτό ακριβώς σκοπεύω να πα-
ντρευτώ το συντομότερο δυνατόν», απάντησε η Τρούντι.

Και με αυτά τα λόγια, τινάχτηκε όρθια, άνοιξε απότομα μια 
φανταστική βεντάλια και άρχισε να πηγαινοέρχεται με πλατιά 
βήματα στο δωμάτιο, προσποιούμενη την κυρία της καλής κοι-
νωνίας. «Όταν γίνω κυρία Γκίλμπερτ Γκρόσβενορ και εγκατα-
σταθώ στη μεγαλόπρεπη έπαυλή μου της Πέμπτης Λεωφόρου, 
θα κάνω ό,τι μου αρέσει. Θα λέω αυτό που θέλω, θα διαβάζω 
αυτό που θέλω και θα βγαίνω κάθε απόγευμα με τις γούνες μου 
και με τα διαμαντικά μου, για να χαμογελάω στον εραστή μου 
από το θεωρείο μου στην Όπερα».

Ήταν σειρά της Τζο να υψώσει το φρύδι. «Και ο κύριος Γκίλ-
μπερτ Γκρόσβενορ; Εκείνος πού θα βρίσκεται;» ρώτησε.

«Στο σπίτι. Θα κατσουφιάζει δίπλα στο τζάκι, παρέα με τις 
οικονομικές εφημερίδες του», είπε η Τρούντι και μιμήθηκε τη 
μόνιμη έκφραση δυσαρέσκειας του Γκίλμπερτ.

Η Τζο γέλασε άθελά της. «Δεν θα καταλάβω ποτέ για ποιον 
λόγο σε απέρριψαν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη θεατρική 
παράσταση. Είσαι γεννημένη για τη σκηνή», είπε.

«Δεν με απέρριψαν, να μου κάνεις τη χάρη. Μου πρόσφεραν 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο κι εγώ τον αρνήθηκα. Ο κύριος Γκίλ-
μπερτ Γκρόσβενορ δεν βλέπει με καλό μάτι οτιδήποτε έχει να 
κάνει με το θέατρο».

Για μια στιγμή, η Τζο ξέχασε τις δικές της έγνοιες. Ήξερε τον 
Γκίλμπερτ. Ήταν αυτάρεσκος και επιτιμητικός, ήδη γέρος στα 
είκοσί του. Επιπλέον, ήταν ζάπλουτος.

«Στ’ αλήθεια θα τον παντρευτείς;» ρώτησε. Της ήταν πιο εύ-
κολο να φανταστεί ένα κολιμπρί ζευγαρωμένο με έναν βάτραχο 
παρά την όμορφη, γεμάτη ζωντάνια Τρούντι παντρεμένη με τον 
Γκίλμπερτ.

«Αυτό έχω σκοπό. Γιατί όχι;»
«Επειδή… θα πρέπει… να…» Δεν μπορούσε να το πει.
«Να πάω στο κρεβάτι μαζί του;» τέλειωσε τη φράση της η 

Τρούντι.
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Η Τζο κοκκίνισε. «Δεν θα έλεγα αυτό!»
«Αυτό θα εννοούσες, όμως».
Η Τρούντι κοίταξε έξω από το παράθυρο που βρισκόταν κο-

ντά τους. Το βλέμμα της πλανήθηκε πάνω από το γρασίδι και 
τα λιβάδια κι έπειτα ταξίδεψε ακόμα πιο μακριά, σε ένα μέρος 
–ένα μέλλον– που μονάχα εκείνη μπορούσε να δει.

«Μια μικρή νυχτερινή αγγαρεία σε αντάλλαγμα για ατέ-
λειωτες μέρες άνεσης. Όχι και τόσο άσχημη συναλλαγή», είπε 
η Τρούντι με ένα λυπημένο χαμόγελο. «Η οικονομική κατά-
σταση ορισμένων δεν είναι τόσο καλή όσο ορισμένων άλλων. Ο 
μπαμπάς μου μόλις που καταφέρνει να πληρώσει τα δίδακτρα 
της σχολής, για να μη μιλήσω για τους λογαριασμούς της μο-
δίστρας. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εγώ αυτή για την 
οποία ανησυχώ, αλλά εσύ». Η Τρούντι έστρεψε ξανά την προ-
σοχή της στην Τζο. «Ξέρεις τους κανόνες: πρώτα παντρεύεσαι, 
μετά είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι σου καπνίσει. Για όνομα του 
Θεού, όμως, μέχρι να κάνεις έναν άντρα να χαμογελάει σαν χα-
ζός και να μιλάει για τουλίπες, κρατήσου μακριά από εργάτριες 
και από κλωστοϋφαντουργεία!»

Η Τζο ήξερε πως η Τρούντι είχε δίκιο. Η Σπάρκι θα σοκαρι-
ζόταν αν μάθαινε ποτέ τι είχε κάνει. Το ίδιο και οι γονείς της, 
οι Όλντριτς, και όλη η υπόλοιπη Νέα Υόρκη. Η δική της Νέα 
Υόρκη, αν μη τι άλλο – η παλιά Νέα Υόρκη. Οι κοπέλες με σω-
στή ανατροφή, που προέρχονταν από παλιές, καλές οικογένει-
ες, έκαναν την εμφάνισή τους στην κοινωνία, αρραβωνιάζονταν 
και γύριζαν ξανά πίσω – στα σαλόνια τους, τις δεξιώσεις και 
τους χορούς τους. Δεν επιχειρούσαν να περιπλανηθούν στον 
επικίνδυνο, βρόμικο κόσμο για να γίνουν δημοσιογράφοι – ούτε 
και τίποτα άλλο.

Τα αγόρια, από την άλλη, το επιχειρούσαν. Ούτε αυτά θα 
γίνονταν δημοσιογράφοι –ήταν ένα επάγγελμα πολύ βρομερό 
για έναν τζέντλεμαν–, αλλά μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν ιδι-
οκτήτες εφημερίδων, να διευθύνουν μια επιχείρηση, να ασκή-
σουν τη δικηγορία, να γίνουν εκτροφείς αλόγων, να αποκτήσουν 
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γεωργικά ενδιαφέροντα ή να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση, 
όπως οι Τζέι και οι Ρούσβελτ. Η Τζο το ήξερε αυτό, αλλά της 
ήταν αδύνατον να το δεχτεί. Ήταν κάτι που ερέθιζε το πνεύμα 
της, ακριβώς όπως τα κορδόνια του κορσέ της ερέθιζαν το σώμα 
της. 

Γιατί, αναρωτιόταν, τα αγόρια καταφέρνουν να κάνουν και 
να γίνονται αυτό που θέλουν, ενώ τα κορίτσια μένουν απλοί 
παρατηρητές;

«Τζο;»
Η Τζο σήκωσε τα μάτια. Ήταν μια συμμαθήτριά της, η Αρα-

μπέλα Πόλντινγκ.
«Η Σπάρκι θέλει να σε δει στο γραφείο της», είπε. «Αμέσως».
«Γιατί;» απόρησε η Τζο.
«Δεν μου είπε. Μου έδωσε εντολή να σε βρω και να σου πω 

να πας. Σε βρήκα. Τώρα, λοιπόν, πήγαινε».
«Η Λίμπα τα μαρτύρησε όλα», μουρμούρισε δυσοίωνα η 

Τρούντι.
Η Τζο μάζεψε τα χαρτιά της, τρέμοντας τη συζήτηση με τη 

διευθύντρια. 
«Μην ανησυχείς, αγάπη μου», είπε η Τρούντι. «Απλώς θα 

μπεις σε περιορισμό για λίγες μέρες, είμαι σίγουρη. Εκτός κι αν 
η Σπάρκι σε αποβάλει».

«Σπουδαία παρηγοριά είσαι», είπε η Τζο.
Η Τρούντι χαμογέλασε θλιμμένα. «Τι να σου πω; Το μόνο 

που θέλω εγώ είναι να καπνίζω. Αυτό μπορεί να το συγχωρή-
σει η Σπάρκι. Εσύ, από την άλλη, θέλεις να μάθεις πράγματα. 
Και κανείς δεν μπορεί να συγχωρήσει σε μια κοπέλα ένα τέτοιο 
παράπτωμα».


