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E L JAMES

Η Απελευθέρωση είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος της πιο διάσημης ερωτικής ιστορίας του καιρού μας μέσα από τα μάτια, τις σκέψεις, τα όνειρα και τους εφιάλτες του Κρίστιαν Γκρέυ.
Η E L James μας παρασύρει στον συγκλονιστικό αισθησιασμό των
Πενήντα Αποχρώσεων. Είμαστε καλεσμένοι στον γάμο της δεκαετίας, όπου ο Κρίστιαν Γκρέυ θα κάνει γυναίκα του την Αναστάζια
Στιλ. Είναι όμως πραγματικά κατάλληλος για γάμο; Ο πατέρας του
δεν είναι πολύ σίγουρος, ο αδερφός του θέλει να οργανώσει ένα
αξέχαστο εργένικο πάρτι και η μνηστή του δεν εννοεί να δώσει
όρκο υπακοής…
Το πάθος του ζευγαριού είναι πιο δυνατό και βαθύ από ποτέ, αλλά
το ανυπάκουο πνεύμα της Άνα συνεχίζει να διεγείρει τους σκοτεινότερους φόβους του Κρίστιαν και να δοκιμάζει την ανάγκη του για
έλεγχο. Καθώς παλιοί ανταγωνισμοί και αντιπαλότητες γεννούν
νέους κινδύνους και για τους δυο τους, ένας κακός υπολογισμός
απειλεί να τους απομακρύνει βίαια τον έναν από τον άλλο.
Μπορεί ο Κρίστιαν να ξεπεράσει τους εφιάλτες της παιδικής του
ηλικίας και τις αγωνίες των νεανικών του χρόνων, για να σωθεί;
Μπορεί ο Κρίστιαν τελικά να απελευθερωθεί;
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Από παιδί η E L James
ονειρευόταν να γράφει
ιστορίες που οι αναγνώστες θα
ερωτεύονταν. Με τις Πενήντα
αποχρώσεις του γκρι, το πρώτο
βιβλίο μιας τριλογίας που έμελλε
εν μιά νυκτί να γίνει παγκόσμιο
εκδοτικό φαινόμενο, το όνειρό
της πραγματοποιήθηκε. Η τριλογία
των Πενήντα αποχρώσεων του
γκρι έχει πουλήσει περισσότερα
από 150 εκατομμύρια αντίτυπα
παγκοσμίως κι έχει μεταφραστεί
σε 52 γλώσσες. Το 2015
κυκλοφόρησε στην Αγγλία τo
τέταρτο βιβλίο της, με τίτλο
Γκρέυ, Οι πενήντα αποχρώσεις
του γκρι μέσα από τα μάτια του
Κρίστιαν, το οποίο κατέρριψε
τα ρεκόρ πωλήσεων και των
προηγούμενων βιβλίων
της. Ακολούθησαν το 2017
οι Πενήντα πιο σκοτεινές
αποχρώσεις του γκρι μέσα
από τα μάτια του Κρίστιαν,
το 2019 ο Κύριος και το 2021
η Απελευθέρωση.
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Για την Εύα και τη Σου
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για όσα κάνετε.
Και για την Κάθριν. Μία γυναίκα λιγότερη.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΕΙΜΑΣΤΕ ΞΑΠΛΩΜΕΝΟΙ μέσα στη μακαριότητα που σε κυριεύει

μετά το σεξ κάτω από ροζ χάρτινα φαναράκια, αγριολούλουδα
και λαμπιόνια που λαμπυρίζουν στα δοκάρια της οροφής. Κα
θώς η ανάσα μου επιβραδύνεται, κρατάω σφιχτά στην αγκαλιά
μου την Αναστάζια. Είναι ξαπλωμένη πάνω μου, με το μάγουλο
στο στήθος μου, το χέρι ακουμπισμένο στην καρδιά μου, που
σφυροκοπάει. Το σκοτάδι δεν είναι εδώ, το έδιωξε η ονειροπα
γίδα μου… η μνηστή μου. Η αγάπη μου. Το φως μου.
Θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος απ’ όσο τώρα;
Καταγράφω τη σκηνή στη μνήμη μου: το λεμβοστάσιο, τον
καταπραϋντικό ρυθμό του παφλασμού της θάλασσας, τη χλωρί
δα, τα φώτα. Κλείνοντας τα μάτια, απομνημονεύω την αίσθηση
της γυναίκας που έχω στην αγκαλιά μου, το βάρος της πάνω μου,
το αργό ανεβοκατέβασμα της πλάτης της καθώς ανασαίνει, τα
πόδια της, που είναι μπλεγμένα με τα δικά μου. Το άρωμα των
μαλλιών της γεμίζει τα ρουθούνια μου αμβλύνοντας όλες τις γω
νίες και τις αιχμηρές προεξοχές μου. Αυτό είναι το χαρούμενο
μέρος μου. Ο δόκτωρ Φλυν θα ήταν περήφανος. Αυτή η όμορφη
γυναίκα συμφώνησε να γίνει δική μου. Από κάθε άποψη. Ξανά.
«Μπορούμε να παντρευτούμε αύριο;» ψιθυρίζω κοντά στο
αυτί της.
«Μμμ…» Ο ήχος στον λαιμό της αντηχεί σαν σιγανό γρατζού
νισμα στο δέρμα μου.
«Ναι είναι αυτό;»
«Μμμ…»
«Όχι;»
«Μμμ…»
•
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Χαμογελάω. Είναι εξαντλημένη. «Δεσποινίς Στιλ, μήπως εί
στε ασυνάρτητη;» Νιώθω το χαμόγελο της απάντησής της, και η
χαρά μου ξεσπάει σ’ ένα γέλιο καθώς την αγκαλιάζω πιο σφιχτά
και τη φιλάω στα μαλλιά. «Βέγκας, λοιπόν! Αύριο». Ανασηκώνει
το κεφάλι, με τα μάτια μισόκλειστα στο απαλό φως που βγάζουν
τα φαναράκια – φαίνεται νυσταγμένη, αλλά χορτασμένη.
«Δε νομίζω πως οι γονείς μου θα ενθουσιάζονταν». Χαμηλώ
νει το κεφάλι, και περνάω τα ακροδάχτυλά μου πάνω από τη
γυμνή πλάτη της, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του στιλπνού
δέρματός της.
«Τι θέλεις, Αναστάζια; Βέγκας; Έναν ανοιχτό γάμο με όλα
τα συμπαρομαρτούντα; Πες μου».
«Όχι ανοιχτό. Μόνο φίλους και συγγενείς».
«Εντάξει. Πού;»
Ανασηκώνει τους ώμους της, και μαντεύω πως δεν το έχει
σκεφτεί.
«Θα μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ;» ρωτάω.
«Στο σπίτι των γονιών σου; Δε θα τους πείραζε;»
Γελάω. Η Γκρέις θα άρπαζε την ευκαιρία. «Η μητέρα μου θα
πετούσε στον έβδομο ουρανό».
«Εντάξει, εδώ. Είμαι σίγουρη πως η μαμά και ο μπαμπάς
μου θα το προτιμούσαν».
Το ίδιο κι εγώ.
Για μία φορά συμφωνούμε. Χωρίς καβγάδες.
Είναι η πρώτη φορά;
Απαλά, της χαϊδεύω τα μαλλιά, που είναι ανακατεμένα από
το σβησμένο πια πάθος μας.
«Λοιπόν, ορίσαμε το πού. Τώρα το πότε».
«Θα πρέπει σίγουρα να ρωτήσεις τη μητέρα σου».
«Χμμμ… Της δίνω έναν μήνα, και τέρμα. Σε θέλω πάρα πο
λύ για να περιμένω περισσότερο».
«Κρίστιαν, μ’ έχεις. Με είχες εδώ και καιρό. Αλλά εντάξει –
έναν μήνα». Μου δίνει ένα απαλό φιλί στο στήθος και αισθάνο
μαι ευγνωμοσύνη που το σκοτάδι παραμένει σιωπηλό. Η παρου
σία της το κρατάει υπό έλεγχο.
•
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«Καλύτερα να γυρίσουμε πίσω. Δε θέλω να μας διακόψει
πάλι η Μία, όπως την άλλη φορά».
Η Άνα γελάει. «Α, ναι! Λίγο έλειψε τότε. Το πρώτο σωφρο
νιστικό γαμήσι μου». Περνάει τα ακροδάχτυλά της πάνω από
το σαγόνι μου και κυλάω στο κρεβάτι, παίρνοντάς τη μαζί μου
και πιέζοντάς την πάνω στο παχύ χαλί στο πάτωμα.
«Μη μου το θυμίζεις... Δεν ήταν και από τις καλύτερες στιγ
μές μου».
Τα χείλη της τραβιούνται σ’ ένα ναζιάρικο χαμόγελο, και τα
μάτια της αστράφτουν εύθυμα. «Για σωφρονιστικό γαμήσι, μια
χαρά ήταν. Και πήρα πίσω το σλιπάκι μου».
«Όντως. Με το σπαθί σου». Κρυφογελώντας με την ανάμνη
ση, της δίνω ένα πεταχτό φιλί και σηκώνομαι. «Άντε, βάλε το
σλιπάκι σου και πάμε πίσω σε ό,τι απέμεινε από το πάρτι».
ΤΡΑΒΑΩ ΤΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ του σμαραγδένιου φουστανιού της και

τυλίγω το σακάκι μου γύρω από τους ώμους της. «Έτοιμη;»
Μπλέκει τα δάχτυλά της στα δικά μου και προχωράμε προς την
κορυφή της σκάλας του λεμβοστασίου. Σταματάει και ρίχνει μια
ματιά πίσω, στο λουλουδένιο καταφύγιό μας, σαν να απομνη
μονεύει αυτή τώρα το σκηνικό. «Τι θα γίνουν όλα αυτά τα φώ
τα και τα λουλούδια;»
«Μη σε νοιάζει. Ο ανθοπώλης θα ξανάρθει αύριο για να απο
συναρμολογήσει το κιόσκι. Έκαναν φοβερή δουλειά. Και τα λου
λούδια θα πάνε σ’ έναν τοπικό οίκο ευγηρίας».
Μου ζουλάει το χέρι. «Είσαι καλός άνθρωπος, Κρίστιαν
Γκρέυ».
Ελπίζω να είμαι αρκετά καλός για σένα.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ είναι στο καθιστικό, ταλαιπωρώντας το

καραόκε. Η Κέιτ και η Μία χορεύουν και τραγουδούν «We Are
Family», με τους γονείς μου για ακροατήριο. Νομίζω πως είναι
όλοι τους λιγάκι πιωμένοι. Ο Έλλιοτ είναι σωριασμένος στον
καναπέ, σιγοπίνοντας την μπίρα του και τραγουδώντας άηχα
τα λόγια.
•

11 •

E L JAMES

Η Κέιτ εντοπίζει την Άνα και της κάνει νόημα να πάρει το
μικρόφωνο. «Θεούλη μου!» τσιρίζει η Μία, σταματώντας το
τραγούδι. «Κοιτάξτε αυτήν εδώ την κοτρόνα!» Γραπώνει το
χέρι της Άνα και αφήνει ένα σφύριγμα. «Κρίστιαν Γκρέυ, τα
κατάφερες».
Η Άνα τής χαμογελάει ντροπαλά, ενώ η Κέιτ και η μητέρα
μου μας περιτριγυρίζουν για να επιθεωρήσουν το δαχτυλίδι,
βγάζοντας τους κατάλληλους θαυμαστικούς ήχους. Μέσα μου
αισθάνομαι τρία μέτρα ψηλός.
Ναι. Της αρέσει. Τους αρέσει.
«Κρίστιαν, μπορώ να σου μιλήσω;» λέει ο Κάρρικ και σηκώ
νεται, με βλοσυρό ύφος.
Τώρα;
Το βλέμμα του είναι σταθερό καθώς με οδηγεί έξω από το
δωμάτιο.
«Εμ… βέβαια». Ρίχνω μια ματιά στην Γκρέις, αλλά αποφεύ
γει επιμελώς το βλέμμα μου.
Του είπε για την Ελένα;
Γαμώτο. Ελπίζω όχι.
Τον ακολουθώ στο γραφείο του και με βάζει μέσα, κλείνοντας
την πόρτα πίσω του.
«Η μητέρα σου μου το είπε» λέει χωρίς προοίμιο.
Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι – είναι 12:28. Πολύ αργά για τέ
τοιου είδους συζήτηση… από κάθε άποψη. «Μπαμπά, είμαι κου
ρασμένος».
«Όχι. Δε θα αποφύγεις αυτή την κουβέντα». Η φωνή του εί
ναι αυστηρή, και τα μάτια του στενεύουν σαν τρύπες από καρ
φίτσα καθώς με κοιτάζει πάνω από τα γυαλιά του. Είναι έξαλ
λος. Πραγματικά έξαλλος.
«Μπαμπά...»
«Σιωπή, γιε μου. Πρέπει ν’ ακούσεις». Κάθεται στην άκρη
του γραφείου του, βγάζει τα γυαλιά του και αρχίζει να τα κα
θαρίζει με ένα πανάκι που παίρνει από την τσέπη του. Στέκομαι
μπροστά του, όπως έχω σταθεί συχνά, νιώθοντας όπως όταν
ήμουν δεκατεσσάρων χρονών και με είχαν διώξει μόλις από το
•
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σχολείο – ξανά. Καρτερικά, παίρνω μια βαθιά ανάσα, και ανα
στενάζοντας όσο πιο δυνατά μπορώ, βάζω τα χέρια στους γο
φούς μου και περιμένω την επίθεση.
«Αν πω ότι είμαι απογοητευμένος, θα είναι ευφημισμός. Αυ
τό που έκανε η Ελένα ήταν εγκληματικό».
«Μπαμπά…»
«Όχι, Κρίστιαν. Δε θα μιλήσεις τώρα». Με αγριοκοιτάζει.
«Της αξίζει να την κλείσουν μέσα».
Μπαμπά!
Μένει σιωπηλός και ξαναφοράει τα γυαλιά του. «Νομίζω
όμως ότι είναι η δική σου εξαπάτηση αυτή που με απογοητεύει
περισσότερο. Κάθε φορά που έφευγες από αυτό το σπίτι με κά
ποιο ψέμα ότι διάβαζες με τους φίλους σου –φίλους που δε συ
ναντούσες ποτέ–, πηδούσες εκείνη τη γυναίκα».
Χριστέ μου!
«Πώς να πιστέψω οτιδήποτε μας έχεις πει;» συνεχίζει.
Ω, γαμώτο μου. Μιλάμε για την απόλυτη δραματοποίηση.
«Μπορώ να μιλήσω τώρα;»
«Όχι. Δεν μπορείς. Φυσικά, τον εαυτό μου κατηγορώ. Νόμιζα
ότι σου είχα δώσει κάποιο ίχνος ηθικής πυξίδας. Και τώρα ανα
ρωτιέμαι αν σου έμαθα το παραμικρό».
«Ρητορική είναι η ερώτηση;»
Με αγνοεί. «Ήταν παντρεμένη γυναίκα, και δεν το σεβάστη
κες και σύντομα θα είσαι παντρεμένος…»
«Δεν έχει καμία σχέση με την Αναστάζια αυτό!»
«Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή» λέει με τόσο ήρεμο φαρ
μάκι, που σωπαίνω αμέσως. Δε νομίζω ότι τον ξαναείδα ή ότι
τον ξανάκουσα ποτέ τόσο θυμωμένο. Είναι στενάχωρο. «Έχει
πολύ μεγάλη σχέση. Πρόκειται να αναλάβεις μια τεράστια υπο
χρέωση απέναντι σε μια νεαρή κοπέλα». Ο τόνος του μαλακώνει.
«Ήταν έκπληξη για όλους μας. Και χαίρομαι για σένα. Αλλά
μιλάμε για την ιερότητα του γάμου. Κι αν δε σέβεσαι τον γάμο,
τότε δεν έχεις καμία δουλειά να παντρευτείς».
«Μπαμπά…»
«Κι αν είσαι τόσο αδιάφορος ως προς τους ιερούς όρκους
•
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που σύντομα θα δώσεις, πρέπει να σκεφτείς σοβαρά ένα προ
γαμιαίο συμβόλαιο».
Ορίστε; Σηκώνω τα χέρια μου για να τον σταματήσω. Το
παρατράβηξε. Είμαι ενήλικος, να πάρει η ευχή. «Μην ανακα
τεύεις την Άνα σ’ αυτή την ιστορία. Δεν είναι καμιά αλήτισσα
που με θέλει για τα λεφτά μου».
«Το θέμα δεν είναι αυτή». Σηκώνεται και κάνει ένα βήμα
προς το μέρος μου. «Το θέμα είσαι εσύ. Αν θα ανταποκριθείς
στις υποχρεώσεις σου. Αν είσαι φερέγγυος και καθωσπρέπει
ανθρώπινο ον. Αν είσαι κατάλληλος για σύζυγος!»
«Γαμώτο μου, μπαμπά, ήμουν δεκαπέντε χρονών!» φωνάζω
και στεκόμαστε μύτη με μύτη, αγριοκοιτάζοντας ο ένας τον άλλο.
Γιατί αντιδρά τόσο άσχημα στο συγκεκριμένο θέμα; Το ξέρω
πως πάντα ήμουν πηγή τεράστιας απογοήτευσης γι’ αυτόν, αλ
λά ποτέ δεν το έδειξε τόσο ξεκάθαρα.
Κλείνει τα μάτια πιέζοντας τη γέφυρα της μύτης του, και συ
νειδητοποιώ ότι κάνω το ίδιο όταν νιώθω στρες. Η συγκεκριμέ
νη συνήθεια προέρχεται από αυτόν, αλλά, στην περίπτωσή μου,
το μήλο έχει πέσει μακριά, πολύ μακριά από τη μηλιά.
«Έχεις δίκιο. Ήσουν ένα ευάλωτο παιδί. Αλλά αυτό που δεν
καταφέρνεις να δεις είναι πως ό,τι έκανε ήταν λανθασμένο. Και
ολοφάνερα εξακολουθείς να μην το αντιλαμβάνεσαι, επειδή συ
νέχισες να έχεις σχέσεις μαζί της όχι όπως με μια οικογενειακή
φίλη, αλλά και στις επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια μάς λέ
γατε και οι δύο ψέματα. Κι αυτό είναι που πονάει περισσότε
ρο». Η φωνή του χαμηλώνει. «Ήταν φίλη της μητέρας σου...
Νομίζαμε πως ήταν καλή φίλη. Ήταν το αντίθετο... Θα κόψεις
όλους τους οικονομικούς δεσμούς μαζί της».
Άντε γαμήσου, Κάρρικ.
Θέλω να του πω ότι η Ελένα ήταν θετική δύναμη κι ότι δε θα
είχα συνεχίσει τη συνεργασία μου μαζί της αν πίστευα οτιδήπο
τε άλλο. Ξέρω όμως ότι θα ήταν σαν να μιλάω σε κουφό. Δεν
ήθελε να ακούσει όταν ήμουν δεκατεσσάρων και πάλευα να τα
βγάλω πέρα στο σχολείο και φαίνεται πως ούτε τώρα θέλει να
ακούσει.
•
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«Εντάξει, τέλειωσες;» Σφυρίζω τα λόγια με μνησικακία μέσα
από τα σφιγμένα δόντια μου.
«Σκέψου αυτό που είπα».
Γυρίζω να φύγω. Αρκετά άκουσα.
«Σκέψου το προγαμιαίο. Θα σε γλιτώσει από πολλές στενα
χώριες στο μέλλον».
Αγνοώντας τον, βγαίνω από το γραφείο του κοπανώντας την
πόρτα.
Γάμησέ τον!
Η Γκρέις στέκεται στον διάδρομο.
«Γιατί του το είπες;» της πετάω φουρκισμένος, αλλά ο Κάρ
ρικ με έχει ακολουθήσει έξω από το γραφείο, κι έτσι δεν παίρνω
απάντηση. Το παγωμένο βλέμμα της κατευθύνεται σ’ αυτόν.
Πάω να πάρω την Άνα. Γυρίζουμε στο σπίτι.
Με δηλητηριώδη διάθεση, ακολουθώ τον ήχο των νιαουρισμά
των μέχρι το καθιστικό και βρίσκω τον Έλλιοτ και την Άνα στο
μικρόφωνο να δολοφονούν το «Ain’t No Mountain High Enough».
Αν δεν ήμουν τόσο θυμωμένος, θα γελούσα. Το παράφωνο μου
γκρητό του Έλλιοτ δεν μπορεί, στην πραγματικότητα, να θεω
ρηθεί τραγούδι και πνίγει τη γλυκιά φωνή της Άνα. Ευτυχώς, το
τραγούδι κοντεύει να τελειώσει, κι έτσι γλιτώνω το χειρότερο
κομμάτι.
«Νομίζω πως ο Μάρβιν Γκέυ και η Τάμμι Τερρέλ στριφογυ
ρίζουν στους τάφους τους» παρατηρώ ξερά όταν τελειώνουν.
«Είχα την εντύπωση πως ήταν αρκετά καλή εκτέλεση». Ο
Έλλιοτ υποκλίνεται θεατρικά στη Μία και στην Κέιτ, που γελούν
και χειροκροτούν με παρατραβηγμένο κέφι. Είναι προφανές πως
είναι όλοι πιωμένοι. Η Άνα χαχανίζει, αναψοκοκκινισμένη και
χαριτωμένη.
«Γυρίζουμε στο σπίτι» της λέω.
Παίρνει αποκαρδιωμένο ύφος. «Είπα στη μητέρα σου ότι θα
μέναμε».
«Έτσι της είπες; Τώρα;»
«Ναι. Μας κατέβασε μια αλλαξιά ρούχα. Περίμενα πώς και
πώς να κοιμηθώ στο δωμάτιό σου».
•
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«Χρυσό μου, ήλπιζα πραγματικά ότι θα μένατε». Είναι ικε
σία από τη μητέρα μου, που στέκεται στο άνοιγμα της πόρτας,
με τον Κάρρικ πίσω της. «Θα μείνουν και η Κέιτ με τον Έλλιοτ.
Μ’ αρέσει να έχω όλα μου τα παιδάκια κάτω από μία στέγη».
Απλώνει το χέρι της και αρπάζει το δικό μου. «Και νομίζαμε ότι
σε χάσαμε αυτή την εβδομάδα».
Βλαστημώντας από μέσα μου, κρατάω τον θυμό μου υπό
έλεγχο. Τα αδέρφια μου φαίνεται να μη συναισθάνονται το δρά
μα που εκτυλίσσεται μπροστά τους. Την περιμένω αυτή τη χο
ντροκεφαλιά από τον Έλλιοτ, όχι όμως και από τη Μία.
«Μείνε, γιε μου. Σε παρακαλώ». Τα μάτια του πατέρα μου
με διαπερνούν, αλλά φαίνεται αρκετά πρόσχαρος. Σαν να μη
μου είπε μόλις πριν από λίγο ότι είμαι μια απόλυτη και πλήρης
απογοήτευση.
Πάλι.
Τον αγνοώ και απαντάω στη μητέρα μου. «Εντάξει». Αλλά
μόνο επειδή η Άνα μού ρίχνει ένα τόσο ικετευτικό βλέμμα και
ξέρω πως, αν φύγω με τη διάθεση που έχω τώρα, θα είναι σαν
να καταστρέφω μια υπέροχη μέρα.
Η Άνα τυλίγει τα χέρια της γύρω μου. «Ευχαριστώ…» ψιθυ
ρίζει. Της χαμογελάω, και το σκοτεινό σύννεφο που κρέμεται
από πάνω μου αρχίζει να διαλύεται.
«Έλα, μπαμπά». Η Μία τού χώνει το μικρόφωνο στο χέρι και
τον σέρνει μπροστά στην οθόνη. «Τελευταίο τραγούδι!» λέει.
«Κρεβάτι». Δεν είναι παράκληση προς την Άνα. Αρκετά ανέ
χτηκα την οικογένειά μου για μία νύχτα. Γνέφει καταφατικά,
και μπλέκω τα δάχτυλά μου στα δικά της. «Καληνύχτα σε όλους.
Ευχαριστώ για το πάρτι, μητέρα».
Η Γκρέις με αγκαλιάζει. «Ξέρεις ότι σ’ αγαπάμε. Θέλουμε
μόνο το καλύτερο για σένα. Χαίρομαι τόσο πολύ με τα νέα σου.
Και χαίρομαι που είσαι εδώ».
«Ναι, μαμά. Ευχαριστώ». Της δίνω ένα πεταχτό φιλάκι στο
μάγουλο. «Είμαστε κουρασμένοι. Πάμε για ύπνο. Καληνύχτα».
«Καληνύχτα, Άνα. Ευχαριστώ» λέει και την αγκαλιάζει στα
πεταχτά. Τραβάω την Άνα από το χέρι και φεύγουμε τη στιγμή
•
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που η Μία βάζει το «Wild Thing» προκειμένου να τραγουδήσει
ο Κάρρικ.
Αυτό δε θέλω να το δω.
ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΤΟ ΦΩΣ, κλείνω την πόρτα του δωματίου μου και

τραβάω την Άνα στην αγκαλιά μου, αναζητώντας τη ζεστασιά
της και προσπαθώντας να βγάλω την τσουχτερή κατσάδα του
Κάρρικ από το μυαλό μου.
«Έι, είσαι καλά;» ρωτάει χαμηλόφωνα. «Έχεις κατεβασμένα
μούτρα...»
«Απλώς είμαι έξαλλος με τον μπαμπά μου. Όχι πως είναι τί
ποτα καινούριο. Εξακολουθεί να μου φέρεται σαν να είμαι έφη
βος» της απαντάω.
Η Άνα με σφίγγει πιο δυνατά. «Ο πατέρας σου σ’ αγαπάει».
«Απόψε, πάντως, είναι πολύ απογοητευμένος με μένα. Πάλι.
Αλλά δε θέλω να το συζητήσω αυτή τη στιγμή». Τη φιλάω στην
κορυφή του κεφαλιού και σηκώνει το πρόσωπό της, εστιάζοντας
πάνω μου, με τη συμπόνια και την κατανόηση να λάμπουν στα
μάτια της. Καταλαβαίνω ότι κανένας από τους δυο μας δε θέλει
να φέρει ανάμεσά μας το φάντασμα της Ελένα… της κυρίας Ρόμπινσον.
Θυμάμαι όσα έγιναν νωρίτερα απόψε, όταν η Γκρέις, με όλο
το εκδικητικό μεγαλείο της, πέταξε την Ελένα έξω από το σπίτι.
Αναρωτιέμαι τι θα είχε πει η μητέρα μου, εκείνη την εποχή, αν
με είχε πιάσει με κανένα κορίτσι στο δωμάτιό μου. Ξαφνικά διε
γείρομαι από το ίδιο εφηβικό ρίγος που αισθάνθηκα όταν η Άνα
κι εγώ ανεβήκαμε κρυφά εδώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο
στη διάρκεια του μπαλ μασκέ.
«Έχω ένα κορίτσι στο δωμάτιό μου». Χαμογελάω πλατιά.
«Τι θα του κάνεις;» Η χαμογελαστή απάντηση της Άνα είναι
δελεαστική.
«Μμμ… Όλα τα πράγματα που ήθελα να κάνω με τα κορίτσια
όταν ήμουν έφηβος». Αλλά δεν μπορούσα. Επειδή δεν άντεχα
να με αγγίζουν. «Εκτός αν είσαι πολύ κουρασμένη». Ακολουθώ
την απαλή καμπύλη του μάγουλού της με την άρθρωσή μου.
•
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«Κρίστιαν, είμαι ξεθεωμένη. Αλλά και ενθουσιασμένη».
Ω μωρό μου. Τη φιλάω στα πεταχτά και τη σπλαχνίζομαι.
«Ίσως καλύτερα να κοιμηθούμε. Η μέρα ήταν μεγάλη. Έλα. Θα
σε βάλω στο κρεβάτι. Γύρνα».
Υπακούει, και απλώνω το χέρι μου στο φερμουάρ του φορέ
ματός της.
ΕΝΩ Η ΜΝΗΣΤΗ ΜΟΥ μισοκοιμάται δίπλα μου, στέλνω μήνυμα
στον Τέυλορ, ζητώντας του να μας φέρει το πρωί μια αλλαξιά
ρούχα από το Εσκάλα. Μετά σπεύδω να ξαπλώσω δίπλα στην
Άνα και επικεντρώνομαι στο προφίλ της, απορημένος που ήδη
κοιμάται… και που συμφώνησε να γίνει δική μου.
Θα είμαι ποτέ αρκετά καλός γι’ αυτήν;
Είμαι κατάλληλος για σύζυγος;
Ο πατέρας μου φαίνεται να αμφιβάλλει.
Αναστενάζω και γυρίζω ανάσκελα, κοιτάζοντας το ταβάνι.
Θα αποδείξω ότι κάνει λάθος.
Πάντα ήταν αυστηρός μαζί μου. Περισσότερο απ’ όσο με τον
Έλλιοτ και τη Μία.
Ο γαμιόλης. Ξέρει πως είμαι κακή σπορά. Με παίρνει ο ύπνος
ενώ παίζω και πάλι τον πρόσφατο εξάψαλμό του μέσα στο κε
φάλι μου.

Πάνω τα χέρια, Κρίστιαν. Ο μπαμπάς έχει σοβαρό ύφος.
Με μαθαίνει να κάνω βουτιές στην πισίνα. Έτσι μπράβο.
Τώρα κουλούριασε τα δάχτυλα των ποδιών σου γύρω
από την άκρη της πισίνας. Ωραία. Τέντωσε πίσω την
πλάτη σου. Έτσι μπράβο. Τώρα σπρώξε το σώμα σου.
Πέφτω. Πέφτω ασταμάτητα. Μπλουμ. Μέσα στο δροσερό, καθαρό νερό. Μέσα στο γαλάζιο. Μέσα στη γαλήνη. Αλλά τα μπρατσάκια μου με σπρώχνουν πάλι έξω
στον αέρα. Και ψάχνω τον μπαμπά μου. Κοίτα, μπαμπά,
κοίτα. Αλλά ο Έλλιοτ ορμάει πάνω του. Και πέφτουν
χάμω. Ο μπαμπάς γαργαλάει τον Έλλιοτ. Ο Έλλιοτ γελάει. Και γελάει. Και γελάει. Και ο μπαμπάς τον φιλάει
•
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στην κοιλίτσα. Ο μπαμπάς δεν το κάνει αυτό σε μένα.
Δε μου αρέσει. Είμαι μέσα στο νερό. Θέλω να είμαι εκεί
πάνω. Μαζί τους. Με τον μπαμπά. Και στέκομαι στα
δέντρα. Παρακολουθώντας τον μπαμπά και τη Μία.
Τσιρίζει από χαρά καθώς τη γαργαλάει. Κι αυτός γελάει.
Και η Μία ξεγλιστράει και ορμάει πάνω του. Τη στριφογυρίζει στον αέρα και την πιάνει. Κι εγώ στέκομαι στα
δέντρα μόνος μου. Παρακολουθώντας. Λαχταρώντας.
Ο αέρας μυρίζει ωραία. Μυρωδιά μήλων.

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΕ ΓΚΡΕΫ…» ψιθυρίζει η Άνα όταν ανοίγω τα
μάτια μου. Ο πρωινός ήλιος λάμπει μέσα από τα παράθυρα, και
είμαι κουλουριασμένος γύρω της σαν περικοκλάδα. Ο κόμπος
από τη νοσταλγία και το μαράζι –που ζωντάνεψαν σίγουρα από
το όνειρο– διαλύεται μπροστά στην εικόνα της. Είμαι ερωτο
χτυπημένος και ερεθισμένος, το σώμα μου ξυπνάει για να την
καλημερίσει.
«Καλημέρα, δεσποινίς Στιλ». Είναι απίστευτα όμορφη, κι ας
φοράει το μπλουζάκι I ♥ Paris της Μία. Πιάνει το πρόσωπό μου
στις παλάμες της, με τα μάτια της να αστράφτουν και τα μαλλιά
της ανακατεμένα και γυαλιστερά στο πρωινό φως. Περνάει τον
αντίχειρά της πάνω από το πιγούνι μου, γαργαλώντας τα αξύ
ριστα γένια.
«Σε παρακολουθούσα που κοιμόσουν».
«Έτσι, ε;»
«Και κοίταζα το όμορφο δαχτυλίδι του αρραβώνα μου».
Απλώνει το χέρι της και κουνάει τα δάχτυλά της. Το διαμάντι
αιχμαλωτίζει το φως και ρίχνει μικρά ουράνια τόξα πάνω στις
παλιές αφίσες μου από ταινίες και κικ μπόξινγκ στους τοίχους.
«Ωωω!» γουργουρίζει. «Είναι σημάδι».
Καλό σημάδι, Γκρέυ. Ελπίζω.
«Δε θα το βγάλω ποτέ».
«Ωραία!» Μετακινούμαι και τη σκεπάζω με το σώμα μου.
«Πόση ώρα με παρακολουθείς;» Τρίβω τη μύτη μου στη δική της
και πιέζω τα χείλη μου στα δικά της.
•

19 •

E L JAMES

«Α, όχι». Με σπρώχνει από τους ώμους, και η μαχαιριά της
απογοήτευσης είναι πραγματική, αλλά με κυλάει ανάσκελα και
κάθεται καβάλα πάνω στους γοφούς μου. Ανασηκώνεται, βγάζει
με μια γρήγορη κίνηση το μπλουζάκι της και το πετάει στο πά
τωμα. «Έλεγα να σου κάνω μια κλήση αφύπνισης».
«Α, μπα;» Το πουλί μου κι εγώ αγαλλιάζουμε.
Πριν προλάβω να κάνω την καρδιά μου πέτρα για να αντέξω
το άγγιγμά της, σκύβει και μου δίνει ένα απαλό φιλί στο στήθος,
με τα μαλλιά της να κυλούν και να μας σκεπάζουν και τους δύο,
δημιουργώντας ένα καστανό καταφύγιο. Φωτεινά γαλάζια μάτια
με κρυφοκοιτάζουν.
«Ξεκινώντας από δω». Με ξαναφιλάει.
Παίρνω μια απότομη ανάσα.
«Και συνεχίζοντας εδώ κάτω». Περνάει τη γλώσσα της, χα
ράζοντας μια απρόβλεπτη γραμμή πάνω στο στέρνο μου.
Ναι.
Το σκοτάδι μένει σιωπηλό, υποταγμένο από τη θεά από πά
νω μου ή από την εκρηκτική μου λίμπιντο. Δεν ξέρω ποιο από
τα δύο.
«Έχετε πολύ ωραία γεύση, κύριε Γκρέυ…» μουρμουρίζει πά
νω στο δέρμα μου.
«Χαίρομαι που το ακούω». Τα λόγια είναι βραχνά στον λαι
μό μου.
Η Άνα με γλείφει και με δαγκώνει στη βάση των πλευρών
μου, ενώ τα στήθη της περνούν ξυστά από το κάτω μέρος της
κοιλιάς μου.
Α!
Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές.
«Άνα!» Της αρπάζω τα γόνατα, ενώ η ανάσα μου επιταχύνε
ται, και τα σφίγγω. Η Άνα όμως αναδεύεται πάνω στους βου
βώνες μου, οπότε τραβάω τα χέρια μου και ανασηκώνεται, αφή
νοντάς με να περιμένω και να λαχταράω. Νομίζω πως ετοιμά
ζεται να με πάρει. Είναι έτοιμη.
Είμαι έτοιμος.
Γαμώτο, είμαι τόσο έτοιμος.
•
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Αυτή όμως μετακινείται πιο κάτω στο σώμα μου, φιλώντας
με στο στομάχι και στην κοιλιά, με τη γλώσσα της να γλιστράει
μέσα στον αφαλό μου, μετά να χώνεται στις τρίχες που κατε
βαίνουν προς το εφηβαίο μου. Με δαγκώνει ξανά και το αισθά
νομαι στο πουλί μου.
«Α!»
«Ορίστε, λοιπόν…» ψιθυρίζει και κοιτάζει λαίμαργα το ανυ
πόμονο πουλί μου και ύστερα με κρυφοκοιτάζει με ένα κοκέτι
κο χαμόγελο. Αργά, με τα μάτια της στα δικά μου, με παίρνει
στο στόμα της.
Χριστέ και Κύριε.
Το κεφάλι της ανεβοκατεβαίνει, με τα δόντια της προστατευ
μένα πίσω από τα χείλη της, καθώς με τραβάει όλο και πιο βα
θιά μέσα στο στόμα της. Τα δάχτυλά μου βρίσκουν τα μαλλιά
της και τα παραμερίζουν, για να μπορώ να απολαμβάνω μια
απρόσκοπτη θέα της μέλλουσας γυναίκας μου με το στόμα της
γύρω από το πουλί μου. Σφίγγω τους γλουτούς μου, σπρώχνο
ντας τους γοφούς μου προς τα πάνω, επιζητώντας μεγαλύτερο
βάθος, και η Άνα ακολουθεί, πιέζοντας το στόμα της γύρω μου.
Πιο δυνατά.
Ακόμα πιο δυνατά.
Α. Άνα. Θεά του έρωτα.
Πιάνει τον ρυθμό. Και κλείνοντας τα μάτια, σφίγγω τη γροθιά
μου μέσα στα μαλλιά της.
Είναι τόσο καλή σ’ αυτό που κάνει.
«Ναι…» λέω σφυριχτά μέσα από τα δόντια μου και χάνομαι
στο ανεβοκατέβασμα του όμορφου στόματός της. Θα τελειώσω.
Ξαφνικά σταματάει.
Ανάθεμα. Όχι! Ανοίγω τα μάτια μου και την παρακολουθώ
να έρχεται από πάνω μου, μετά να κατεβαίνει ω-τόσο-αργά πά
νω στο πέος μου, που είναι έτοιμο να εκραγεί. Μουγκρίζω, απο
λαμβάνοντας κάθε πολύτιμο εκατοστό. Τα μαλλιά της κατρακυ
λούν στο γυμνό στήθος της και το χαϊδεύω απλώνοντας το χέρι
μου, περνώντας και ξαναπερνώντας τον αντίχειρά μου πάνω από
τις σκληρές ρώγες της.
•
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Αφήνει ένα μακρόσυρτο βογκητό, σπρώχνοντας τα στήθη της
μέσα στα χέρια μου.
Ω μωρό μου.
Μετά σκύβει προς τα εμπρός φιλώντας με, ενώ η γλώσσα της
εισβάλλει στο στόμα μου, και αισθάνομαι την αλμυρή γεύση μου
στο γλυκό της στόμα.
Άνα.
Μετακινώ τα χέρια μου στους γοφούς της και την ανασηκώ
νω μαλακά από πάνω μου, ύστερα την ξανατραβάω κάτω, σπρώ
χνοντας ταυτόχρονα το σώμα μου προς τα πάνω.
Αφήνει μια κραυγή και γραπώνεται από τους καρπούς μου.
Και το ξανακάνω.
Και ξανά.
«Κρίστιαν…» λέει προς το ταβάνι σε μια σιγανή ικεσία κα
θώς συγχρονίζεται στον ρυθμό μου και κινούμαστε μαζί. Ταυ
τόχρονα. Σαν ένας άνθρωπος. Μέχρι που καταρρέει πάνω μου,
παίρνοντάς με μαζί της και πυροδοτώντας και τη δική μου απε
λευθέρωση.
ΤΡΙΒΩ ΤΗ ΜΥΤΗ ΜΟΥ στα μαλλιά της και παίζω ταμπούρλο με

τα δάχτυλά μου στην πλάτη της.
Μου κόβει την ανάσα.
Αυτό εξακολουθεί να είναι καινούριο. Η Άνα να έχει το κου
μάντο. Η Άνα να παίρνει την πρωτοβουλία. Μου αρέσει.
«Τώρα, ε, αυτή είναι για μένα η καλή κυριακάτικη λειτουρ
γία…» ψιθυρίζω.
«Κρίστιαν!» Γυρίζει απότομα το κεφάλι της προς το μέρος
μου, με τα μάτια στρογγυλεμένα από αποδοκιμασία.
Γελάω δυνατά.
Θα παλιώσει ποτέ αυτό; Να σοκάρω τη δεσποινίδα Στιλ;
Τη σφίγγω στην αγκαλιά μου και κυλάω παίρνοντάς τη μαζί
μου, έτσι που βρίσκομαι από πάνω.
«Καλημέρα, δεσποινίς Στιλ. Είναι πάντα απόλαυση να ξυ
πνάω δίπλα σου».
Μου χαϊδεύει το μάγουλο. «Και δίπλα σου, κύριε Γκρέυ». Ο
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τόνος της είναι τρυφερός. «Πρέπει να σηκωθούμε; Μ’ αρέσει
που είμαι εδώ, στο δωμάτιό σου».
«Όχι». Ρίχνω μια ματιά στο ρολόι μου στο κομοδίνο. Είναι
9:15. «Οι γονείς μου θα είναι στην εκκλησία». Μετακινούμαι
δίπλα της.
«Δεν το ήξερα πως πάνε στην εκκλησία».
Μορφάζω. «Ναι. Πάνε. Στην καθολική».
«Εσύ;»
«Όχι, Αναστάζια».
Ο Θεός κι εγώ έχουμε πάρει χωριστούς δρόμους εδώ και
πολύ καιρό.
«Εσύ;» ρωτάω, επειδή θυμάμαι ότι ο Γουέλτς δεν μπορούσε
να βρει θρησκευτικές πεποιθήσεις όταν έκανε τον έλεγχο του
ιστορικού της.
Κουνάει το κεφάλι της. «Όχι. Κανένας από τους γονείς μου
δεν ακολουθεί κάποια θρησκεία. Σήμερα όμως θα ήθελα να πάω
στην εκκλησία. Πρέπει να ευχαριστήσω… κάποιον που σε ξανά
φερε ζωντανό από το ατύχημα με το ελικόπτερο».
Αναστενάζω, βλέποντας τον εαυτό μου να γίνεται στάχτη από
έναν κεραυνό μόλις πατάω το ιερό έδαφος μιας εκκλησίας, αλλά,
για χάρη της, θα πάω.
«Εντάξει. Θα δω τι μπορούμε να κάνουμε». Τη φιλάω στα
πεταχτά. «Έλα για ντους μαζί μου».
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚ ΒΟΥΑΓΙΑΖ έξω από την

πόρτα του δωματίου μου. Ο Τέυλορ έφερε καθαρά ρούχα. Μα
ζεύω την τσάντα και κλείνω την πόρτα. Η Άνα είναι τυλιγμένη
σε μια πετσέτα, και στάλες νερού αστράφτουν πάνω στους
ώμους της. Η προσοχή της έχει επικεντρωθεί στον πίνακα ανα
κοινώσεών μου κι έχει σταματήσει στη φωτογραφία της κοκαϊ
νομανούς πόρνης. Γυρίζει το κεφάλι της προς το μέρος μου,
έχοντας μια ερώτηση ζωγραφισμένη στο όμορφο πρόσωπό της…
μια ερώτηση την οποία δε θέλω να απαντήσω. «Την έχεις ακό
μα...» μουρμουρίζει.
Ναι. Έχω ακόμα τη φωτογραφία. Και λοιπόν;
•
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Καθώς η ερώτησή της κρέμεται στον αέρα ανάμεσά μας, τα
μάτια της γίνονται λαμπερά στην πρωινή λιακάδα, ρουφώντας
με αχόρταγα, ικετεύοντάς με να πω κάτι. Δεν μπορώ όμως. Δεν
είναι ένα θέμα που θέλω να σκέφτομαι. Προς στιγμήν θυμάμαι
τη γροθιά στο στομάχι που αισθάνθηκα όταν ο Κάρρικ μού έδω
σε τη φωτογραφία πριν από τόσα χρόνια.
Διάολε. Μην το σκέφτεσαι αυτό, Γκρέυ.
«Ο Τέυλορ μας έφερε μια αλλαξιά ρούχα…» ψιθυρίζω πετώ
ντας την τσάντα πάνω στο κρεβάτι. Ακολουθεί μια απίστευτα
μακρόσυρτη σιωπή μέχρι να απαντήσει.
«Εντάξει» λέει, προχωράει προς το κρεβάτι και ανοίγει το
φερμουάρ της τσάντας.
ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΚΑΣΜΟΥ. Οι γονείς μου γύρισαν από τη λει

τουργία, και η μητέρα μου μαγείρεψε το παραδοσιακό μπραντς
της: ένα υπέροχο πιάτο, ικανό να σε στείλει με στεφανιαία, με
μπέικον, λουκάνικο, χας μπράουνς, αυγά και αγγλικά μάφιν. Η
Γκρέις είναι κάπως σιωπηλή, και υποψιάζομαι ότι μπορεί να
έχει χανγκόβερ.
Όλο το πρωί απέφευγα τον πατέρα μου.
Δεν τον έχω συγχωρήσει για χθες το βράδυ.
Η Άνα, ο Έλλιοτ και η Κέιτ έχουν μια έντονη αντιπαράθεση
–για το μπέικον, αν είναι δυνατόν– και τσακώνονται για το ποιος
πρέπει να πάρει το τελευταίο λουκάνικο. Ακούω με το ένα αυ
τί διασκεδάζοντας ενώ διαβάζω ένα άρθρο για το ποσοστό χρεο
κοπίας των τοπικών τραπεζών στην κυριακάτικη έκδοση της The
Seattle Times.
Η Μία τσιρίζει και παίρνει πάλι τη θέση της στο τραπέζι,
κρατώντας το λάπτοπ της. «Για δείτε εδώ. Υπάρχει ένα κουτσο
μπολίστικο άρθρο στην ιστοσελίδα Seattle Nooz για τον αρρα
βώνα σου, Κρίστιαν!»
«Κιόλας;» ρωτάει έκπληκτη η μαμά.
Δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν αυτοί οι μαλάκες;
Η Μία διαβάζει δυνατά το άρθρο. «Έφτασε στα αυτιά μας
εδώ στη Nooz πως ο πιο περιζήτητος εργένης του Σιάτλ, ο Κρί
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στιαν Γκρέυ, τελικά υπέκυψε, και στον αέρα ηχούν γαμήλιες
καμπάνες!»
Ρίχνω μια ματιά στην Άνα, που χλωμιάζει καθώς κοιτάζει, με
ορθάνοιχτα μάτια, πότε τη Μία και πότε εμένα.
«Ποια είναι όμως η τυχερή κυρία;» συνεχίζει η Μία. «Η Nooz
το ψάχνει. Στοίχημα πως έχει να μελετήσει ένα τεράστιο προ
γαμιαίο συμβόλαιο». Η Μία αρχίζει να χαχανίζει.
Την αγριοκοιτάζω. Σκάσε, γαμώτο μου, Μία.
Σταματάει και σφίγγει τα χείλη της. Αγνοώντας την, όπως
και όλα τα αγχωμένα βλέμματα που ανταλλάσσονται γύρω από
το τραπέζι, στρέφω την προσοχή μου στην Άνα, που ασπρίζει
ακόμα περισσότερο.
«Όχι» λέω άηχα, προσπαθώντας να την καθησυχάσω.
«Κρίστιαν» λέει ο μπαμπάς.
«Δεν το ξανασυζητάω…» του γρυλίζω απειλητικά. Ανοίγει το
στόμα του να πει κάτι. «Όχι προγαμιαίο!» πετάω με τόση σφο
δρότητα, που κλείνει το στόμα του.
Σκάσε, Κάρρικ!
Ξαναπαίρνοντας την εφημερίδα, πιάνω τον εαυτό μου να
διαβάζει και να ξαναδιαβάζει την ίδια πρόταση στο άρθρο για
τις τράπεζες, βγάζοντας καπνούς.
«Κρίστιαν…» μουρμουρίζει η Άνα. «Θα υπογράψω ό,τι θέ
λετε εσύ και ο κύριος Γκρέυ».
Σηκώνω το βλέμμα μου και με εκλιπαρεί, με μια λάμψη από
δάκρυα που δεν έχουν κυλήσει στα μάτια της.
Άνα. Σταμάτα.
«Όχι!» αποκρίνομαι φωναχτά, ικετεύοντάς τη να ξεχάσει αυ
τό το θέμα.
«Είναι για να σε προστατέψει».
«Κρίστιαν, Άνα – νομίζω πως θα πρέπει να το συζητήσετε
κατ’ ιδίαν» μας μαλώνει η Γκρέις και αγριοκοιτάζει τον Κάρρικ
και τη Μία.
«Άνα, το θέμα δεν είσαι εσύ…» μουρμουρίζει ο μπαμπάς.
«Και σε παρακαλώ, φώναζέ με Κάρρικ».
Μην προσπαθείς να επανορθώσεις τώρα. Βράζω μέσα μου,
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και ξαφνικά σημειώνεται μια έκρηξη δραστηριότητας. Η Μία
και η Κέιτ σηκώνονται προκειμένου να μαζέψουν το τραπέζι,
και ο Έλλιοτ καρφώνει στα γρήγορα με το πιρούνι του το τελευ
ταίο λουκάνικο που είχε απομείνει.
«Σαφώς προτιμώ το λουκάνικο!» βρυχιέται με βεβιασμένη
ελαφρότητα.
Η Άνα κοιτάζει τα χέρια της. Φαίνεται ταπεινωμένη.
Χριστέ μου. Μπαμπά. Κοίτα τι έκανες.
Απλώνω τα χέρια μου και πιάνω και τα δυο δικά της, ψιθυρί
ζοντάς της έτσι που μόνο αυτή με ακούει: «Σταμάτα. Αγνόησε
τον πατέρα μου. Είναι πραγματικά τσατισμένος για την Ελένα.
Όλα αυτά είχαν στόχο εμένα. Μακάρι να είχε κρατήσει η μαμά
μου το στόμα της κλειστό…».
«Έχει ένα δίκιο, Κρίστιαν. Είσαι πολύ πλούσιος, κι εγώ δε
συνεισφέρω στον γάμο μας τίποτα, εκτός από τα φοιτητικά μου
δάνεια».
Μωρό μου, σε θέλω όπως κι αν είσαι. Το ξέρεις αυτό!
«Αναστάζια, αν μ’ αφήσεις, μπορείς να τα πάρεις όλα αν θέ
λεις. Μ’ άφησες ήδη μία φορά. Ξέρω πώς είναι».
«Αυτό ήταν άλλο…» ψιθυρίζει. Και κατσουφιάζει ξανά. «Αλ
λά ίσως θελήσεις να μ’ αφήσεις εσύ».
Τώρα λέει σαχλαμάρες.
«Κρίστιαν, το ξέρεις ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι πολύ
ανόητο. Κι εσύ…» Σταματάει.
Άνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά απίθανο. «Στα
μάτα. Σταμάτα τώρα! Το θέμα έχει κλείσει, Άνα. Δεν το συζη
τάμε άλλο. Όχι προγαμιαίο συμβόλαιο. Ούτε τώρα – ούτε ποτέ».
Μαζεύω τις σκέψεις μου, προσπαθώντας να βρω ένα πιο ασφα
λές έδαφος, κι έχω μια έμπνευση. Γυρίζοντας προς την Γκρέις,
που με κοιτάζει αγχωμένη σφίγγοντας και ξεσφίγγοντας τα χέρια
της, ρωτάω: «Μαμά, μπορούμε να κάνουμε τον γάμο εδώ;».
Η έκφρασή της περνάει από την ανησυχία στη χαρά και στην
ευγνωμοσύνη. «Χρυσό μου. Θα ήταν υπέροχο!» Και προσθέτει,
σαν να το ξανασκέφτηκε: «Δε θέλετε γάμο στην εκκλησία;».
Της ρίχνω μια λοξή ματιά και συνθηκολογεί αμέσως.
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«Με μεγάλη χαρά θα φιλοξενήσουμε τον γάμο σας. Έτσι δεν
είναι, Κάρυ;»
«Ναι. Ναι, φυσικά». Ο πατέρας μου χαμογελάει καλοκάγα
θα στην Άνα και σε μένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον κοιτάξω.
«Έχετε κάποια ημερομηνία στο μυαλό σας;» ρωτάει η Γκρέις.
«Τέσσερις εβδομάδες».
«Κρίστιαν, είναι πολύ λίγος χρόνος!»
«Είναι υπεραρκετός χρόνος».
«Χρειάζομαι τουλάχιστον οχτώ!»
«Μαμά, σε παρακαλώ».
«Έξι;» ικετεύει.
«Θα ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε, κυρία Γκρέυ» πετάγεται
η Άνα και μου ρίχνει ένα προειδοποιητικό βλέμμα, προκαλώντας
με να της πάω κόντρα.
«Έξι, λοιπόν» δηλώνω. «Ευχαριστώ, μαμά».
Η ΑΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΠΗΛΗ στη διαδρομή της επιστροφής στο Σιάτλ.

Μάλλον σκέφτεται το ξέσπασμά μου στον Κάρρικ σήμερα το
πρωί. Ο χθεσινοβραδινός καβγάς μας εξακολουθεί να με πικραί
νει – η αποδοκιμασία του είναι σαν τσουκνίδα που ερεθίζει το
δέρμα μου. Βαθιά μέσα μου ανησυχώ μήπως έχει δίκιο· μπορεί
να μην είμαι κατάλληλος για σύζυγος.
Να πάρει, θα αποδείξω ότι κάνει λάθος.
Δεν είμαι ο έφηβος που νομίζει πως είμαι.
Κοιτάζω τον δρόμο μπροστά μου με πεσμένα τα φτερά. Το
κορίτσι μου είναι δίπλα μου, έχουμε ημερομηνία για τον γάμο
μας και θα έπρεπε να αισθάνομαι βασιλιάς του κόσμου, εγώ όμως
κάθομαι και αναλύω τα απομεινάρια του οργισμένου εξάψαλ
μου του πατέρα μου για την Ελένα και το προγαμιαίο. Το θετι
κό: νομίζω ότι ξέρει πως τα θαλάσσωσε. Προσπάθησε να επα
νορθώσει καθώς χωρίζαμε νωρίτερα, αλλά η αδέξια, ανεπαρκής
απόπειρά του να δείξει μεταμέλεια εξακολουθεί να τσούζει.
Κρίστιαν, πάντα έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου προκειμένου να σε προστατέψω. Και απέτυχα. Έπρεπε να είμαι
εκεί για σένα.
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Όμως δε θέλησα να τον ακούσω. Αυτό έπρεπε να το έχει πει
χθες το βράδυ. Δεν το είπε.
Κουνάω το κεφάλι. Θέλω να βγω από αυτή την κατάθλιψη.
«Έι, έχω μια ιδέα». Απλώνω το χέρι μου και ζουλάω το γό
νατο της Άνα.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΤΥΧΗ ΜΟΥ – υπάρχει μια θέση για παρ

κάρισμα έξω από τον καθεδρικό του Αγίου Ιακώβου. Η Άνα
κοιτάζει μέσα από τα δέντρα το μεγαλοπρεπές κτίριο που δε
σπόζει σ’ ένα ολόκληρο τετράγωνο στην Ένατη Λεωφόρο, μετά
γυρίζει προς το μέρος μου με ερωτηματικό ύφος.
«Εκκλησία» λέω επεξηγηματικά.
«Είναι μεγάλη για εκκλησία, Κρίστιαν».
«Πράγματι».
Η Άνα χαμογελάει. «Είναι τέλεια».
Χέρι χέρι, περνάμε μια από τις μπροστινές πόρτες και μπαί
νουμε στον προθάλαμο, μετά συνεχίζουμε στο κεντρικό κλίτος.
Από ένστικτο, απλώνω το χέρι μου στο αγιασματάρι με τον
αγιασμό για να κάνω τον σταυρό μου, αλλά σταματάω έγκαι
ρα, ξέροντας ότι, αν πρόκειται να με χτυπήσει κεραυνός, θα
πέσει τώρα. Πιάνω το κατάπληκτο ύφος της Άνα, που έχει μεί
νει με το στόμα ανοιχτό, αλλά γυρίζω από την άλλη για να θαυ
μάσω την εντυπωσιακή οροφή καθώς περιμένω την απόφαση
του Θεού.
Όχι. Δεν έχει κεραυνό σήμερα.
«Παλιές συνήθειες…» μουρμουρίζω, νιώθοντας λίγο αμήχα
νος, αλλά ανακουφισμένος που δε μετατράπηκα σε σωρό από
στάχτες πάνω στο μεγαλόπρεπο κατώφλι. Η Άνα στρέφει την
προσοχή της στο υπέροχο εσωτερικό: τις ψηλές, περίτεχνες ορο
φές, τους μαρμάρινους κίονες στο χρώμα της σκουριάς, τα πε
ρίπλοκα υαλογραφήματα. Το φως του ήλιου μπαίνει μέσα σε μια
σταθερή δέσμη από το κυκλικό άνοιγμα στον τρούλο του εγκάρ
σιου κλίτους, σαν να χαμογελάει ο Θεός. Μια ψιθυριστή σιωπή
γεμίζει το κλίτος, τυλίγοντάς μας σε μια πνευματική γαλήνη που
τη διαταράσσει μόνο ο περιστασιακός βήχας κάποιου από τους
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λιγοστούς επισκέπτες. Είναι ήσυχα, ένα καταφύγιο από τη φού
ρια του Σιάτλ. Είχα ξεχάσει πόσο ήρεμα και όμορφα είναι εδώ
μέσα, αλλά, πάλι, έχω χρόνια να έρθω. Πάντα μου άρεσε το με
γαλείο και η εθιμοτυπία της καθολικής λειτουργίας. Το τελε
τουργικό. Οι αντιφωνήσεις. Η μυρωδιά του λιβανιού που καίγε
ται. Η Γκρέις φρόντιζε να είναι εξοικειωμένα και τα τρία παιδιά
της με οτιδήποτε καθολικό, και κάποια εποχή θα έκανα τα πάντα
προκειμένου να ευχαριστήσω την καινούρια μου μητέρα.
Ήρθε όμως η εφηβεία, και όλα αυτά πήγαν στον αγύριστο. Η
σχέση μου με τον Θεό δεν αποκαταστάθηκε ποτέ και άλλαξε τη
σχέση με την οικογένειά μου, ειδικά με τον πατέρα μου. Πάντα
ήμαστε στα μαχαίρια από τότε που έκλεισα τα δεκατρία. Διώ
χνω την ανάμνηση. Είναι οδυνηρή.
Τώρα, καθώς στέκομαι μέσα στη σιωπηλή λαμπρότητα του
κλίτους, με κυριεύει μια οικεία αίσθηση γαλήνης. «Έλα. Θέλω
να σου δείξω κάτι». Προχωράμε στον πλαϊνό διάδρομο, με τα
τακούνια της Άνα να αντηχούν στις πλάκες, μέχρι που φτάνου
με σ’ ένα μικρό παρεκκλήσι. Οι χρυσαφένιοι τοίχοι και το σκού
ρο πάτωμά του αποτελούν το τέλειο σκηνικό για το εξαίσιο
άγαλμα της Παναγίας, περιτριγυρισμένο από το τρεμάμενο φως
των κεριών.
Η ανάσα της Άνα κόβεται όταν τη βλέπει.
Χωρίς αμφιβολία, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο όμορ
φα παρεκκλήσια που έχω δει ποτέ. Η Παρθένος, με τα μάτια
σεμνά χαμηλωμένα, κρατάει ψηλά το παιδί της. Τα χρυσογάλα
ζα ρούχα της αστράφτουν στο φως των κεριών.
Είναι εκπληκτικό.
«Η μητέρα μου μας έφερνε καμιά φορά εδώ για τη λειτουρ
γία. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου μέρος. Το Παρεκκλήσι της
Αγίας Παρθένου Μαρίας…» ψιθυρίζω.
Η Άνα στέκεται και ρουφάει αχόρταγα τη σκηνή, το άγαλμα,
τους τοίχους, τη σκοτεινή οροφή, που είναι καλυμμένη με χρυσά
αστέρια. «Αυτό ενέπνευσε τη συλλογή σου; Τις Μαντόνες σου;»
ρωτάει, και στη φωνή της υπάρχει δέος.
«Ναι».
•
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«Μητρότητα…» μουρμουρίζει και σηκώνει τα μάτια της πά
νω μου.
Ανασηκώνω τους ώμους. «Την είδα να ασκείται με καλό τρό
πο και με κακό τρόπο».
«Η βιολογική σου μητέρα;» ρωτάει.
Γνέφω καταφατικά, και τα μάτια της γίνονται απίστευτα με
γάλα, αποκαλύπτοντας κάποιο βαθύ συναίσθημα που δε θέλω
να δείξω ότι αντιλήφθηκα.
Κοιτάζω αλλού. Παραείναι οδυνηρό.
Βάζω ένα πενηντοδόλαρο στο κουτί συνεισφορών και της δί
νω ένα κερί. Η Άνα μού σφίγγει στιγμιαία το χέρι με ευγνωμο
σύνη, μετά ανάβει το φιτίλι από ένα λιανοκέρι και βάζει το κερί
της σ’ ένα σιδερένιο κηροπήγιο στον τοίχο. Τρεμοπαίζει φωτει
νό ανάμεσα στους συντρόφους του. «Ευχαριστώ…» λέει σιγανά
στην Παναγία και τυλίγει το χέρι της γύρω από τη μέση μου,
ακουμπώντας το κεφάλι της στον ώμο μου. Στεκόμαστε μαζί
βυθισμένοι σε σιωπηλή περισυλλογή μέσα σ’ αυτό το εξαίσιο
ιερό στην καρδιά της πόλης.
Η γαλήνη, η ομορφιά και το γεγονός ότι είμαι με την Άνα
αποκαθιστούν την καλή μου διάθεση. Στον διάολο η δουλειά
σήμερα το απόγευμα. Είναι Κυριακή. Θέλω να διασκεδάσω με
το κορίτσι μου. «Πάμε στον αγώνα;» ρωτάω.
«Αγώνα;»
«Οι Φίλλις παίζουν με τους Μάρινερς στο Σέιφκο Φιλντ. Η
GEH έχει μια σουίτα εκεί».
«Αμέ. Πλάκα θα ’χει. Πάμε». Η Άνα χαμογελάει πλατιά.
Χέρι χέρι, γυρίζουμε στο R8.
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