
∫
ρεµόµουν απ’ το µπράτσο ενός από τους ωραιότερους
άνδρες που είχα δει ποτέ στη ζωή µου. Εκείνος µε κοί-
ταζε βαθιά στα µάτια. «Σκέψου… τον Μπραντ Πιτ»,

του ψιθύρισα. Τα σκούρα καστανά µάτια του εξακολουθούσαν
να µε κοιτάζουν µε ελάχιστο ενδιαφέρον. 

Εντάξει, λάθος δρόµο είχα πάρει.
Έφερα στο νου µου τον τελευταίο εραστή του Κλωντ, έναν

πορτιέρη σε τρώγλη µε στριπτιζέζ.
«Σκέψου τον Τσαρλς Μπρόνσον», του πρότεινα. «Ή, εµ,

τον Έντουαρντ Τζέιµς Όλµος». Η απαρχή µιας καυτής λάµ-
ψης µέσα σ’ αυτά τα µάτια µε τις µακριές βλεφαρίδες αντά-
µειψε τις προσπάθειές µου.

Εν ριπή οφθαλµού, θα ’λεγες ότι ο Κλωντ µεταµορφώθηκε
σε κάποιον έτοιµο να µου βγάλει το µακρύ τριζάτο πουκάµισό
µου, να µου κατεβάσει το αποκαλυπτικό ενισχυµένο κορσάζ
και να µε βατέψει µέχρι να εκλιπαρήσω τον οίκτο του. ∆υστυ-
χώς για µένα –και για κάθε γυναίκα στη Λουιζιάνα– ο Κλωντ
έπαιζε σε άλλη οµάδα. Οι πληθωρικές ξανθιές δεν ήταν του
γούστου του· οι σκληροί, τραχείς και σκοτεινοί τύποι, που
έχουν αφήσει και µια ιδέα φαβορίτα, ήταν εκείνοι που του
θέριευαν τη φλόγα. 

«Μαρία-Αστέρη, πλησίασε και σπρώξε προς τα πίσω αυτή
την µπούκλα», διέταξε ο Άλφρεντ Κάµπερλαντ πίσω από τη
φωτογραφική µηχανή. Ο φωτογράφος ήταν ένας σωµατώδης
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µαύρος άνδρας µε µουστάκι και µαλλιά που είχαν αρχίσει να
γκριζάρουν. Με γοργά βήµατα η Μαρία-Αστέρη Κούπερ βρέ-
θηκε µπροστά από τη φωτογραφική µηχανή για να συνετίσει
µια ατίθαση τούφα από τα µακριά ξανθά µαλλιά µου. Είχα γεί-
ρει µε την πλάτη πάνω στο δεξί µπράτσο του Κλωντ· το αόρα-
το (για τη φωτογραφική µηχανή, τέλος πάντων) αριστερό χέρι
µου κρατιόταν µε απόγνωση από το πίσω µέρος της µαύρης
ρεντινγκότας του, ενώ το δεξί µπράτσο µου αναπαυόταν
απαλά πάνω στον αριστερό ώµο του. Το δικό του αριστερό
χέρι αγκάλιαζε τη µέση µου. Νοµίζω ότι σκοπός της πόζας
αυτής ήταν να υπονοήσει πως εκείνος µε έσπρωχνε σιγά-σιγά
προς το έδαφος, για να µε κάνει δικιά του. 

Ο Κλωντ φορούσε τη µαύρη ρεντινγκότα µαζί µε µαύρο
παντελόνι ιππασίας, άσπρες στενές µακριές κάλτσες, και
λευκό πουκάµισο µε φραµπαλάδες. Εγώ φορούσα ένα µακρύ
αεράτο γαλάζιο φόρεµα µε καµιά εικοσαριά µεσοφόρια από
κάτω. Όπως ήδη ανέφερα, το κορσάζ του φορέµατος ίσα που
σκέπαζε τα επίµαχα σηµεία, µε τα κοντά µανίκια να αφήνουν
ακάλυπτους τους ώµους. Ευτυχώς για µένα, η θερµοκρασία
µέσα στο στούντιο ήταν σχετικά ανεβασµένη. Τα έντονα φώτα
(που µε χτυπούσαν στα µάτια σαν δορυφορικά πιάτα) δεν
ζέσταιναν όσο θα περίµενε κανείς.

Ο Αλ Κάµπερλαντ πάτησε το κουµπί της µηχανής την ώρα
που ο Κλωντ χαµήλωσε το καυτό κορµί του πάνω µου. Τις
τελευταίες εβδοµάδες η προσωπική µου ζωή θα µπορούσε
άνετα να περιγραφεί µε τη λέξη ξεραΐλα, οπότε ήµουν κάτι
παραπάνω από έτοιµη να λιώσω στην αγκαλιά του. Για την
ακρίβεια, ήµουν έτοιµη να εκραγώ από την κάψα.

Η Μαρία-Αστέρη, η οποία είχε όµορφη ελαφρώς ψηµένη
επιδερµίδα και σκούρα σγουρά µαλλιά, στεκόταν σε εγρήγορ-
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ση µε το µεγάλο βαλιτσάκι της γεµάτο καλλυντικά, βούρτσες
και χτένες για να τακτοποιήσει τυχόν ανάγκες της τελευταίας
στιγµής. Όταν ο Κλωντ κι εγώ φτάσαµε στο στούντιο, εξε-
πλάγην στη διαπίστωση ότι γνώριζα τη νεαρή βοηθό του
φωτογράφου. Είχα να δω τη Μαρία-Αστέρη από τη µέρα που
είχε εκλεγεί ο νέος αγελάρχης του Σρίβπορτ, µερικές εβδοµά-
δες πριν. ∆εν είχα στ’ αλήθεια την ευκαιρία να την παρατηρή-
σω τότε, αφού η αναµέτρηση για την εκλογή αγελάρχη είχε
αποδειχθεί τροµακτική και αιµατηρή. Σήµερα είχα όλο το
χρόνο να προσέξω ότι η Μαρία-Αστέρη είχε ανανήψει πλήρως
από το αυτοκινητιστικό ατύχηµα που είχε τον Ιανουάριο. Οι
Λυκάνθρωποι θεραπεύονται γρήγορα. 

Η Μαρία-Αστέρη µε είχε αναγνωρίσει επίσης, κι ένιωσα ανα-
κούφιση όταν µου ανταπέδωσε το χαµόγελο. Η θέση µου στην
αγέλη του Σρίβπορτ θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, το λιγότε-
ρο, αβέβαιη. Χωρίς ακριβώς να το θελήσω, είχα ασυναίσθητα
συνδέσει την τύχη µου µε τον αποτυχηµένο υποψήφιο που δια-
γωνίστηκε για τη θέση του αγελάρχη. Ο γιος του διαγωνιζόµενου
αυτού, ο Αλσίντ Χερβώ, τον οποίο είχα θεωρήσει ίσως κάτι
περισσότερο από φίλο, ένιωσε ότι τον είχα απογοητεύσει κατά
τη διάρκεια της αναµέτρησης· ο νέος αγελάρχης, ο Πάτρικ Φέρ-
ναν, ήξερε ότι είχα δεσµούς µε την οικογένεια Χερβώ. Με έκπλη-
ξη παρακολούθησα τη Μαρία-Αστέρη να µου ανοίγει φιλική κου-
βεντούλα την ώρα που µου έκλεινε το φερµουάρ και µου βούρ-
τσιζε τα µαλλιά. Άπλωσε πάνω µου όσο µέικαπ δεν είχα φορέσει
ποτέ στη ζωή µου, όταν όµως κοίταξα τον εαυτό µου στον καθρέ-
πτη αναγκάστηκα να την ευχαριστήσω. Έµοιαζα µε θεά, χωρίς
να µοιάζω διόλου µε τη Σούκι Στάκχαουζ. 

Κι αν ο Κλωντ δεν ήταν οµοφυλόφιλος, πιθανότατα να είχε
εντυπωσιαστεί κι εκείνος. Είναι ο αδελφός της φίλης µου, της
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Κλωντίν, και βγάζει τα προς το ζην κάνοντας στριπτίζ στο
Χούλιγκανς, ένα κλαµπ που πλέον του ανήκει, κάτι βράδια
αποκλειστικά για γυναίκες. Όταν βλέπεις τον Κλωντ, απλώς
σου τρέχουν τα σάλια: έχει πάνω από 1,80 µέτρα ύψος, µαύ-
ρες µπούκλες που πέφτουν στους ώµους του, πελώρια καστα-
νά µάτια, τέλεια µύτη και σαρκώδη αρµονικά χείλη. Φροντίζει
ώστε τα µαλλιά του είναι αρκετά µακριά, για να καλύπτουν τα
αυτιά του: έχει κάνει πλαστική εγχείριση για να τα αλλάξει και
να µοιάζουν ανθρώπινα και όχι µυτερά, όπως ήταν αρχικά. Αν
κάποιος έχει γνώσεις γύρω από το υπερφυσικό, µπορεί να
παρατηρήσει ότι τα αυτιά του έχουν περάσει από χειρουργείο,
οπότε θα καταλάβει ότι ο Κλωντ ανήκει στο νεραϊδόκοσµο.
Όχι, δεν χρησιµοποιώ έναν υποτιµητικό χαρακτηρισµό για
τον σεξουαλικό προσανατολισµό του: κυριολεκτώ. Ο Κλωντ
είναι νεράιδος. 

«Τώρα η µηχανή για τον αέρα», πρόσταξε ο Αλ τη Μαρία-
Αστέρη, η οποία ύστερα από µια µικρή αναδιοργάνωση άναψε
έναν µεγάλο ανεµιστήρα. Τώρα µοιάζαµε σαν να παραδέρνα-
µε µέσα σε θύελλα. Τα µαλλιά µου φούσκωσαν στον αέρα σαν
ξανθό σεντόνι, παρόλο που η σφιχτά πιασµένη αλογοουρά του
Κλωντ έµεινε στη θέση της. Αφού ο Αλ τον τράβηξε µερικές
φωτογραφίες έτσι, η Μαρία-Αστέρη έλυσε τα µαλλιά του
Κλωντ και τα κατεύθυνε προς τον ένα ώµο, ώστε να ανεµίζουν
προς τα µπρος και να δηµιουργούν φόντο για την άψογη κατα-
τοµή του. 

«Θαυµάσια», είπε ο Αλ, χωρίς να σταµατάει να τραβάει. Η
Μαρία-Αστέρη µετακίνησε το µηχάνηµα µια-δυο φορές, για
να χτυπάει ο αέρας από διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο
τέλος, ο Αλ µού είπε ότι µπορούσα να σηκωθώ. Στάθηκα και
πάλι όρθια όλο ευγνωµοσύνη.
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«Ελπίζω να µη σου έπεσα πολύ βαριά», είπα στον Κλωντ, ο
οποίος έδειχνε και πάλι ατάραχος και ήρεµος. 

«Μπα, κανένα πρόβληµα. Έχετε κανένα φρουτοχυµό που-
θενά;» ρώτησε τη Μαρία-Αστέρη. Ο Κλωντ δεν φηµιζόταν για
τους καλούς τρόπους του.

Η οµορφούλα Λύκαινα έδειξε ένα ψυγειάκι σε µια γωνιά.
«Ποτήρια έχει από πάνω», είπε στον Κλωντ. Τον ακολούθησε
µε το βλέµµα και αναστέναξε. Οι γυναίκες αναστέναζαν συχνά
όταν κατάφερναν να µιλήσουν µε τον Κλωντ. Αναστεναγµός
που έκρυβε ένα «τι κρίµα!» µέσα του.

Αφού σιγουρεύτηκε ότι το αφεντικό της ακόµα παιδευόταν
µε τον εξοπλισµό του, η Μαρία-Αστέρη µού χάρισε ένα πλατύ
χαµόγελο. Παρόλο που ήταν Ον, οπότε δυσκολευόµουν να
διαβάσω τις σκέψεις της, κατάλαβα ότι υπήρχε κάτι που ήθελε
να µου πει… και δεν ήταν σίγουρη πώς θα το έπαιρνα.

Η τηλεπάθεια δεν έχει πλάκα. Η άποψη που έχεις εσύ ο
ίδιος για τον εαυτό σου υπονοµεύεται όταν ξέρεις τι πιστεύουν
οι άλλοι για σένα. Αφήστε που η τηλεπάθεια κάνει εντελώς
αδύνατο το ενδεχόµενο να βγεις ραντεβού µε φυσιολογικά
άτοµα. Για σκεφτείτε το. (Και µην ξεχνάτε: ξέρω… αν είστε ή
αν δεν είστε.)

«Ο Αλσίντ περνάει δύσκολα από τότε που ο πατέρας του
ηττήθηκε», είπε η Μαρία-Αστέρη κρατώντας χαµηλωµένο τον
τόνο της φωνής της. Ο Κλωντ ήταν απασχοληµένος να
περιεργάζεται τον εαυτό του σ’ έναν καθρέφτη όσο έπινε το
χυµό του. Ο Αλ Κάµπερλαντ είχε δεχθεί µια κλήση στο κινητό
του, οπότε αποσύρθηκε στα ενδότερα του γραφείου του για να
µιλήσει ελεύθερα.

«Είµαι σίγουρη γι’ αυτό», της είπα. Εφόσον ο αντίπαλος
του Τζάκσον Χερβώ τον είχε σκοτώσει, φυσικό ήταν ο γιος του
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να έχει σκαµπανεβάσµατα στη διάθεσή του. «Έστειλα υπό-
µνηµα στην Εταιρεία Προστασίας Ζώων και ξέρω ότι ειδοποί-
ησαν τον Αλσίντ και την Τζάνις», είπα. (Η Τζάνις ήταν η
µικρότερη αδελφή του Αλσίντ, το οποίο σήµαινε ότι δεν ήταν
Ον. Αναρωτήθηκα πώς είχε δικαιολογήσει ο Αλσίντ στην Τζά-
νις το θάνατο του πατέρα τους.) Ως ευχαριστήριο είχα λάβει
µια τυπωµένη κάρτα, σαν εκείνες που στέλνουν τα γραφεία
τελετών, δίχως ούτε µία λέξη προσωπικά για µένα γραµµένη
επάνω της».

«Να…» Έµοιαζε ανίκανη να πετάξει αυτό που είχε κολλή-
σει στο λαρύγγι της. Ξάφνου είχα µια φευγαλέα εικόνα της
σκέψης της. Ο πόνος φτερούγισε µέσα µου σαν να µε είχε
µαχαιρώσει, ύστερα όµως τον κλείδωσα απ’ έξω και τυλίχτηκα
µε την υπερηφάνειά µου. Όλα αυτά είχα µάθει να τα κάνω
από νωρίς στη ζωή µου. 

Πήρα ένα άλµπουµ µε δείγµατα της δουλειάς του Άλφρεντ
και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς στ’ αλήθεια να κοιτάζω τις
φωτογραφίες µε τις νύφες και τους γαµπρούς, τα µπαρ µίτζβα,
τις πρώτες κοινωνίες, τις αργυρές επετείους γάµου. Έκλεισα
το άλµπουµ και το άφησα κάτω. Προσπάθησα να δείξω αµέ-
ριµνη, αλλά δεν νοµίζω ότι το πέτυχα. 

Μ’ ένα πλατύ χαµόγελο που καθρέφτιζε την ίδια την
έκφραση της Μαρίας-Αστέρης, είπα: «Ο Αλσίντ κι εγώ δεν
ήµαστε ποτέ στ’ αλήθεια ζευγάρι, ξέρεις». Μπορεί να έτρεφα
πόθους και ελπίδες, αλλά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να
ευδοκιµήσουν. Η στιγµή ήταν πάντα ακατάλληλη.

Τα µάτια της Μαρίας-Αστέρης –λίγο πιο ανοιχτά καστανά
από του Κλωντ– άνοιξαν διάπλατα µε δέος. Ή µήπως ήταν
φόβος; «Είχα ακούσει ότι µπορείς να το κάνεις αυτό», µου
είπε. «Αλλά δυσκολεύτηκα να το πιστέψω».
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«Ναι», συµφώνησα αποκαµωµένα. «Τέλος πάντων, χαίρο-
µαι που εσύ κι ο Αλσίντ βγαίνετε και, ακόµα κι αν µε πείραζε,
δεν δικαιούµαι να µε πειράζει. Αλλά δεν µε πειράζει». Όλη
αυτή η φράση δεν διατυπώθηκε πολύ στρωτά (και δεν ήταν
εντελώς ειλικρινής), αλλά πιστεύω πως η Μαρία-Αστέρη
κατάλαβε την πρόθεσή µου: να σώσω τα προσχήµατα. 

Καθώς δεν είχα νέα του Αλσίντ τις εβδοµάδες που ακολού-
θησαν το θάνατο του πατέρα του, κατάλαβα πως ό,τι αισθήµα-
τα έτρεφε για το άτοµό µου είχαν πια σβηστεί. Αυτό ήταν
πλήγµα για µένα, όχι όµως και µοιραίο. Ρεαλιστικά µιλώντας,
δεν περίµενα και τίποτα καλύτερο από τον Αλσίντ. Αλλά, γαµώ
το κέρατό µου, µου άρεσε, και πάντα σε τρώει όταν ανακαλύ-
πτεις ότι αντικαταστάθηκες από την εύκολη λύση. Εξάλλου,
προτού πεθάνει ο πατέρας του, ο Αλσίντ µού είχε προτείνει να
συζήσουµε. Τώρα «κανόνιζε» αυτή τη νεαρή Λύκαινα, ίσως
σχεδιάζοντας ακόµα-ακόµα να κάνει και κουτσούβελα µαζί της.

Σταµάτησα πάραυτα την πορεία που είχαν πάρει οι σκέ-
ψεις µου. Ντροπή µου! ∆εν είχε νόηµα να γίνοµαι σκύλα. (Κάτι
το οποίο, αν το καλοσκεφτείς, ταίριαζε µάλλον στη Μαρία-
Αστέρη, που µεταµορφωνόταν κιόλας τρεις νύχτες το µήνα.)

∆ιπλή ντροπή µου. 
«Ελπίζω να είσαι πολύ ευτυχισµένη», της είπα.
Αµίλητη µου έδωσε ένα άλλο άλµπουµ, το οποίο είχε τίτλο

ΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟ. Όταν το άνοιξα, διαπίστωσα ότι τα Μάτια
ήταν υπερφυσικά. Εδώ υπήρχαν εικόνες από τελετές που οι
άνθρωποι δεν έπρεπε ποτέ να δουν… ένα ζευγάρι βαµπίρ,
ντυµένο πολύ εξεζητηµένα, ποζάρει µπροστά από ένα γιγαντι-
αίο ανκχ*· ένας νεαρός άνδρας την ώρα που «άλλαζε» σε
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αρκούδα, πιθανόν για πρώτη φορά· ένα στιγµιότυπο µιας αγέ-
λης Όντων µε όλα τα µέλη µεταµορφωµένα σε λύκους. Αλ
Κάµπερλαντ, ο φωτογράφος του παράδοξου. Προφανώς, δεν
ήταν τυχαίο που είχε υπάρξει η πρώτη επιλογή του Κλωντ για
τις φωτογραφίες του, µε τις οποίες ο νεράιδος ήλπιζε ότι θα
µπορούσε να ξεκινήσει σταδιοδροµία µοντέλου σε εξώφυλλα. 

«Πάµε να συνεχίσουµε», φώναξε ο Αλ, καθώς βγήκε από το
γραφείο του κλείνοντας το κινητό του. «Μαρία-Αστέρη, µόλις
κλείσαµε διπλό γάµο στις παρυφές του δάσους της δεσποινί-
δας Στάκχαουζ». Αναρωτήθηκα αν η δουλειά αυτή αφορούσε
κανονικούς ανθρώπους ή κάποιο υπερφυσικό τελετουργικό,
δεν ήµουν όµως τόσο αγενής ώστε να ρωτήσω. 

Ο Κλωντ κι εγώ ξανακολλήσαµε ο ένας πάνω στον άλλο.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του Αλ, σήκωσα το φουστάνι µου,
για να φανούν τα πόδια µου. Την εποχή την οποία φορούσαν
τέτοια ρούχα, δεν νοµίζω ότι οι γυναίκες έκαναν ηλιοθεραπεία
ή ξύριζαν τα πόδια τους, έλα όµως που το δικό µου δέρµα ήταν
καστανό και απαλό όσο ο πισινός ενός µωρού. Ωχ, και τι έγινε;
Κατά πάσα πιθανότητα ούτε και οι άνδρες τότε κυκλοφορού-
σαν µε τα πουκάµισά τους ξεκούµπωτα. 

«Σηκώστε το πόδι σας σαν να ετοιµάζεστε να το περάσετε
ολόγυρά του», µε καθοδήγησε ο Αλ. «Τώρα, Κλωντ, αυτή είναι
η ευκαιρία σου να λάµψεις. ∆είξε σαν να είσαι έτοιµος να
κατεβάσεις τα παντελόνια σου από στιγµή σε στιγµή. Θέλου-
µε οι αναγνώστριες να χάνουν την ανάσα τους όταν θα σε κοι-
τάζουν!»

Ο φάκελος µε τις πόζες του Κλωντ επρόκειτο να χρησιµο-
ποιηθεί στο διαγωνισµό «Ο Άνδρας των Ροµάντζων», τον
οποίο οργάνωνε κάθε χρόνο η Λέσχη Βιβλίου του περιοδικού
Romantic Times.
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Όταν ο Κλωντ µοιράστηκε τη φιλοδοξία του µε τον Αλ
(υποψιάζοµαι ότι γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι), ο Αλ τον συµ-
βούλεψε να βγάλει µερικές φωτογραφίες µε το είδος της γυναί-
κας που εµφανίζεται συχνότερα στα εξώφυλλα των αισθηµατι-
κών µυθιστορηµάτων· είχε πει στο νεράιδο ότι η σκουρόχρω-
µη όψη του θα αναδεικνυόταν µε µια γαλανοµάτα ξανθιά στο
πλάι του. Έτυχε να είµαι η µόνη πληθωρική ξανθιά που γνώ-
ριζε ο Κλωντ και η οποία ήταν πρόθυµη να τον βοηθήσει αφι-
λοκερδώς. Ο Κλωντ φυσικά ήξερε κάτι στριπτιζούδες που
ευχαρίστως θα το έκαναν, όχι όµως χωρίς αµοιβή. Με το…
τακτ που τον χαρακτηρίζει, ο Κλωντ µε είχε πληροφορήσει γι’
αυτό καθ’ οδόν προς το φωτογραφικό στούντιο. Θα µπορού-
σε, βέβαια, να έχει κρατήσει όλες αυτές τις λεπτοµέρειες για
τον εαυτό του, οπότε θα εξακολουθούσα να νιώθω ωραία επει-
δή βοηθούσα τον αδελφό της φίλης µου – αλλά, κατά την προ-
σφιλή του συνήθεια, τις µοιράστηκε µαζί µου.

«Εντάξει, Κλωντ, τώρα ξεφορτώσου το πουκάµισο», φώνα-
ξε ο Άλφρεντ. 

Ο Κλωντ είχε συνηθίσει να του ζητούν να βγάλει τα ρούχα
του. ∆ιέθετε ένα ευρύ, άτριχο στήθος µε εντυπωσιακό µυικό
σύστηµα, εποµένως έδειχνε όντως πολύ ωραίος χωρίς το που-
κάµισό του. ∆εν συγκινήθηκα καθόλου. Ίσως σιγά-σιγά απο-
κτούσα ανοσία. 

«Φούστα, πόδι», µου υπενθύµισε ο Άλφρεντ, κι εγώ είπα
στον εαυτό µου ότι αυτό ήταν δουλειά. Ο Αλ και η Μαρία-
Αστέρη ήταν οπωσδήποτε απρόσωποι επαγγελµατίες, ενώ δεν
µπορούσες να βρεις πιο ψυχρό άτοµο από τον Κλωντ. ∆εν είχα
συνηθίσει όµως να σηκώνω τα φουστάνια µου µπροστά στον
κόσµο, πράξη ιδιαίτερα προσωπική, κατά τη γνώµη µου. Αν κι
έδειχνα άνετα τα πόδια µου όταν φορούσα σορτς χωρίς να κοκ-

ΣΑΡΛΑΙΝ ΧΑΡΡΙΣ
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κινίζω διόλου, κατά κάποιον τρόπο το σήκωµα της φούστας
ήταν µια χειρονοµία λίγο πιο σεξουαλικά φορτισµένη. Έσφιξα
τα δόντια µου και έσυρα προς τα πάνω το ύφασµα, διπλώνο-
ντάς το κατά διαστήµατα, ώστε να µένει στη θέση του.

«∆εσποινίς Στάκχαουζ, πρέπει να δείχνετε ότι το απολαµ-
βάνετε», είπε ο Αλ. Μου έριξε µια διαπεραστική µατιά βγάζο-
ντας το κεφάλι του από την κάµερα της µηχανής, ρυτιδώνο-
ντας το µέτωπό του µ’ έναν τρόπο κάθε άλλο παρά χαρούµε-
νο.

Προσπάθησα να µην κατσουφιάσω. Είχα πει στον Κλωντ
ότι θα του έκανα τη χάρη, και οι χάρες πρέπει να γίνονται
αγόγγυστα. Ανασήκωσα το πόδι µου, ώστε το µπούτι µου να
βρίσκεται παράλληλα µε το πάτωµα, και τέντωσα τα δάχτυλα
των ποδιών µου σ’ ένα τόξο το οποίο ήλπιζα ότι έπλαθε µια
κοµψή στάση. Έβαλα και τα δύο µου χέρια στους γυµνούς
ώµους του Κλωντ και τον κοίταξα. Ένιωσα την επιδερµίδα του
θερµή και απαλή κάτω από το άγγιγµά µου – ούτε ερωτική
ούτε ερεθιστική.

«Μοιάζετε να βαριέστε, δεσποινίς Στάκχαουζ», κατέληξε ο
Άλφρεντ. «Υποτίθεται ότι πρέπει να µοιάζετε έτοιµη να το
κάνετε µαζί του παθιασµένα. Μαρία-Αστέρη, κάν’ την να δεί-
χνει περισσότερο… περισσότερο». Η Μαρία πετάχτηκε αµέ-
σως και µου κατέβασε τα κοντά φουσκωτά µανίκια ακόµα πιο
κάτω στα µπράτσα µου, δείχνοντας µάλλον υπερβάλλοντα
ζήλο. Ευτυχώς που ο κορσές ήταν σφιχτός. 

Το θέµα ωστόσο ήταν ότι ο Κλωντ µπορεί να παρέµενε
ωραίος και τσίτσιδος όλη µέρα κι εγώ να εξακολουθώ να µην
τον θέλω. Ήταν γκρινιάρης και κακότροπος. Και ετεροφυλό-
φιλος να ήταν, δεν θα ήταν του γούστου µου – τουλάχιστον,
ύστερα από µια δεκάλεπτη κουβεντούλα µαζί του. 
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