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Ο Τζέιμς έφυγε από το Λονδίνο σε πολύ σε κακή διάθεση. Πίστευε ότι θα συνέχιζε τη 
συζήτηση με τη γιαγιά του από το σημείο που την είχαν αφήσει το προηγούμενο βράδυ, 
και αντί αυτού αναγκάστηκε να φύγει σαν κυνηγημένος χωρίς καν να την 
αποχαιρετήσει όπως άρμοζε.  
Το πρωί, καθώς πήγαινε στην κουζίνα για να πάρει καφέ, έπεσε πάνω στον παππού του. 
Για κάποιον λόγο ο γέρος δεν έμεινε στη Βενετία, όπως υπολόγιζε η γιαγιά του, και είχε 
γυρίσει νωρίτερα στο Λονδίνο.  
Οι δύο άντρες αναμετρήθηκαν πρώτα με το βλέμμα, σαν κοκόρια έτοιμα να αρπαχτούν. 
Πρώτος έσπασε την σιωπή ο λόρδος και η φωνή του ακούστηκε ψυχρή και ειρωνική. 
«Βρίσκω εντελώς ανάρμοστη τη συμπεριφορά σου, κύριε! Τρυπώνεις στο σπίτι μου εν τη 
απουσία μου και καμώνεσαι τον έκπληκτο που με βλέπεις, σαν να ήμουν εγώ ο 
καταπατητής!» 
«Αν ήξερα ότι θα σε έβρισκα εδώ δεν θα ερχόμουν!» είπε ξερά ο Τζέιμς.  
Κάποια εποχή ήταν διατεθειμένος να τα βρει μαζί του και να βάλει ένα τέλος στον 
πόλεμο που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους. Μια συγγνώμη θα ήταν αρκετή, αλλά ο 
πεισματάρης γέρος δεν σκόπευε να του δώσει αυτή τη χαρά. 
«Τότε το μόνο αξιοπρεπές πράγμα που σου μένει να κάνεις είναι να μου αδειάσεις 
αμέσως τη γωνιά!» απαίτησε τρέμοντας από οργή ο λόρδος Έρλιν. 
«Αυτό ετοιμαζόμουν να κάνω!» αντιγύρισε ο Τζέιμς στον ίδιο τόνο. «Δεν μου είναι 
ευχάριστο να μένω στο ίδιο σπίτι μαζί σου!» 
«Φέρε τα πράγματα του κυρίου, Άλφρεντ! Φεύγει τώρα αμέσως!» διέταξε ο λόρδος τον 
μπάτλερ που καθόταν σε μια γωνιά και παρακολουθούσε στενοχωρημένος τη συζήτηση. 
Ο Άλφρεντ, μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά, υπάκουσε στην εντολή του κυρίου του 
και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε κουβαλώντας το σακίδιο του Τζέιμς. Την ίδια 
στιγμή εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας, με αρκετή καθυστέρηση, η λαίδη 
Κάθριν. Ρίχτηκε τρέμοντας στην κουπαστή και κοίταξε αναστατωμένη κάτω στο χολ τον 
εγγονό της που έφευγε. 
«Τζέιμς…!» φώναξε με ραγισμένη φωνή. 
Εκείνος κοντοστάθηκε και σήκωσε το κεφάλι του προς το μέρος της εύθραυστης 
μορφής που στεκόταν στη σκάλα φορώντας ακόμα το μακρύ άσπρο νυχτικό της. Η 
ρόμπα της είχε γλιστρήσει από τους ώμους και ήταν πεσμένη στα σκαλοπάτια. Στα 
χείλη του χαράχτηκε ένα θλιμμένο χαμόγελο. 
«Λυπάμαι, αλλά είμαι αναγκασμένος να φύγω!» της φώναξε. «Να θυμάσαι πως σ’ 
αγαπώ!» 
Ο λόρδος πήγε και άνοιξε ο ίδιος την πόρτα για να σιγουρευτεί ότι ο ανεπιθύμητος 
επισκέπτης δεν θα έμενε λεπτό παραπάνω στο σπιτικό του. Έμεινε εκεί μέχρι τη στιγμή 
που ο εγγονός του βγήκε από τον κήπο και χάθηκε στην κίνηση της Σάουθ 
Κένσινγκτον.   
 
Ο Τζέιμς, από τη σύγχυσή του, δεν κατάλαβε πότε έφτασε στο αεροδρόμιο, ούτε πως 
βρέθηκε μέσα στο αεροπλάνο. Δεν το παραδεχόταν φανερά, επειδή είχε κι αυτός το 
μερτικό του στον εγωισμό, αλλά ενδόμυχα ευχόταν να έφτανε κάποια μέρα που θα 
αγκάλιαζε ξανά τον παππού του. Δεν θα τον αγαπούσε ποτέ με την κυριολεκτική έννοια, 
αυτό ήταν πολύ πιο πάνω από τις δυνάμεις του, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν αρκετά οι σχέσεις τους. 
Καθώς έβαζε το σακίδιο στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμά του, το χέρι του έπιασε κάτι 
σκληρό. Ήταν το ντοσιέ με το ημερολόγιο της Ελοΐζ. Ο Άλφρεντ το είχε βρει στο 
κομοδίνο και θεωρώντας ότι ήταν δικό του το έβαλε στον σάκο, μαζί με τα υπόλοιπα 
προσωπικά του είδη. 
Ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση από τον κόσμο που περίμενε ανυπόμονα 
πίσω του, το πήρε και κάθισε στη θέση του, ελευθερώνοντας επιτέλους τον στενάχωρο 
διάδρομο του αεροπλάνου. 
Άρχισε να διαβάζει και σύντομα απορροφήθηκε τόσο πολύ ώστε δεν έφαγε και δεν ήπιε 
τίποτε κατά τη διάρκεια της πτήσης.  
«Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα τελευταία ο αφέντης μου, όμως ο τρόπος που με κοιτάζει με κάνει 
να φοβάμαι…» έγραφε η Ελοΐζ. «Γλυκέ Ιησού, προστάτεψέ με! Έχει το κακό στο μυαλό του 
κι εγώ δεν έχω τρόπο να τον σταματήσω…» 



Το κορίτσι είχε αρχίσει να κρατάει ημερολόγιο σχεδόν από την πρώτη ημέρα που έμαθε 
να γράφει. Τα γράμματά της, παιδιάστικα και στρογγυλά στην αρχή, εξελίσσονταν με 
την πάροδο του χρόνου όπως ακριβώς και οι σκέψεις της. Σε μια εποχή που οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν, η Ελοΐζ ήταν σε θέση 
να καταγράφει και να αναλύει τις εμπειρίες της με μια ωριμότητα που δεν συμβάδιζε 
με την ηλικία της.  
«Αυτό, για το οποίο φοβόμουν, δεν άργησε να έρθει! Ένα βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 
ήρθε και με ξύπνησε η βάγια και μου είπε κλαίγοντας ότι εκείνος τη διέταξε να με πάει 
στο δωμάτιό του. Την αγαπώ πολύ την βάγια μου, αλλά όπως εγώ, είναι ανίσχυρη στις 
προσταγές του.  Επίσης, είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο, εκτός από τον αφέντη, που 
γνωρίζει το μυστικό μου και ξέρω πως δεν θα με προδώσει ποτέ! Ενώ τρέχαμε βιαστικές 
στους σκοτεινούς διαδρόμους του κάστρου, εκείνη με κρατούσε σφιχτά από το χέρι και μου 
ψιθύριζε κούφια λόγια παρηγοριάς. Η καημένη, αυτό μπορούσε να μου προσφέρει μόνο! 
Με παρέδωσε στα χέρια του και βρήκε το θάρρος να τον παρακαλέσει να μου φερθεί με 
καλοσύνη. Ο αφέντης την κλότσησε με μίσος στην κοιλιά και την έβγαλε σηκωτή από το 
δωμάτιο. Μετά στράφηκε προς το μέρος μου. Είχα κουρνιάσει σε μια γωνιά και έκλαιγα 
από τον φόβο. Τον παρακαλούσα να με λυπηθεί, αλλά εκείνος με άρπαξε και με πέταξε 
στο κρεβάτι του σα να μην ήμουν άνθρωπος! Έσκισε τα ρούχα μου και μαζί τους 
κουρέλιασε και την ψυχή μου. Ούρλιαζα και χτυπιόμουν σαν τρελή να ξεφύγω από τα 
χέρια του και κάποια στιγμή έχασε την υπομονή του και με χαστούκισε πολύ άσχημα. Η 
μύτη μου μάτωσε και τα χείλη μου σχίστηκαν. Ησύχασα ξαφνικά και έσκυψα το κεφάλι σ’ 
αυτό που όριζε η μοίρα. Εκείνος τότε γέλασε και μου είπε πως μετά από λίγο καιρό θα μου 
άρεσε και πως στο τέλος θα το αποζητούσα μοναχή μου. Το μόνο που θυμάμαι από εκείνη 
τη νύχτα είναι ένα πελώριο κορμί που έγερνε για να σκεπάσει το δικό μου κορμί και τον 
απέραντο, ατελείωτο, πόνο που ένιωθα. Θεέ μου, πόσο πολύ πόνεσα! Αισθανόμουν ένα 
καυτό μαχαίρι να ξεσχίζει τα σωθικά μου μέχρι που στο τέλος δεν άντεξα και λιποθύμησα. 
Πίστευα ότι το μαρτύριό μου θα τελείωνε εκεί, αλλά όταν συνήλθα εκείνος ρίχτηκε ξανά 
επάνω μου με περισσότερη ορμή. Και μετά ξανά και ξανά… μέχρι που σταμάτησα να 
αισθάνομαι οτιδήποτε. Ολόκληρο το κορμί μου είχε γίνει μια πληγή και πλέον δεν με 
άγγιζε ο πόνος. Ήμουν γεμάτη χαρά γιατί αυτό ήταν προμήνυμα της λησμονιάς που φέρνει 
ο θάνατος. Όμως αλίμονο στους δυστυχείς που ψάχνουν τη λύτρωση στο θάνατο, κι 
αλίμονο σε μένα που ήξερα πως δεν θα ερχόταν απόψε… ούτε και σε κανένα από τα 
μαρτυρικά βράδια που θα ακολουθούσαν! Το πρωί ο αφέντης έφυγε, αφήνοντας πίσω του 
ένα ανθρώπινο κουρέλι. Τότε μόνο τόλμησε να μπει η βάγια στο δωμάτιό του. Έβαλε τα 
κλάματα μόλις με είδε σ’ αυτή την κατάσταση και μου είπε πως όλο το βράδυ καθόταν έξω 
από την πόρτα και με άκουγε να σπαράζω, ανήμπορη να με βοηθήσει. Ζέστανε νερό και 
καθάρισε τις πληγές μου. Μετά με πήρε στην αγκαλιά της και με μετέφερε στο δικό μου 
δωμάτιο επειδή ήμουν πολύ εξαντλημένη να περπατήσω. Κοιμήθηκα όλη την ημέρα με τη 
βάγια δίπλα μου…» 
Μ’ αυτόν τον τρόπο περιέγραφε η Ελοΐζ τη σκηνή του βιασμού της από τον λόρδο 
Γουίλιαμ Έρλιν. Ήταν τότε μόνο δώδεκα χρονών και εκείνος είχε περάσει προ πολλού 
τα σαράντα. Ο Τζέιμς ένιωσε να τον πνίγει η δίκαιη αγανάκτηση για τις επαίσχυντες 
πράξεις που διαπράχτηκαν σε βάρος ενός παιδιού, έστω κι αν αυτές είχαν συμβεί πριν 
από αρκετούς αιώνες.    
«Όταν αυτός ο άθλιος κατάλαβε ότι ήμουν έγκυος, με ανάγκασε να του φανερώσω το φύλο 
του παιδιού και όταν έμαθε πως ήταν αγόρι έφερε έναν παπά και μας πάντρεψε στα 
γρήγορα. Ο γιος του έπρεπε να γεννηθεί μέσα από νόμιμο γάμο για να κληρονομήσει τον 
τίτλο και όλα τα δικαιώματα που τον συνοδεύουν. Ήταν το μόνο καλό πράγμα που έκανε 
ποτέ για μένα! Τέλος πάντων… ας γυρίσω καλύτερα στην ημέρα του γάμου μου. Η βάγια 
έκανε ότι περνούσε από το χέρι της για να με κάνει να νιώσω ευτυχισμένη. Με έπλυνε και 
με στόλισε όπως αρμόζει σε όλες τις νύφες. Εμένα με είχαν πιάσει οι κακίες μου και την 
παίδευα, χαλώντας όλα όσα έφτιαχνε. Η βάγια έλεγε ότι έφταιγε η εγκυμοσύνη μου και 
ξανάρχιζε πάλι από την αρχή χωρίς να βαρυγκωμάει. Αφού στο τέλος τη λυπήθηκα ακόμη 
κι εγώ, η άκαρδη, και την άφησα να κάνει όπως καταλαβαίνει. Πρέπει να ομολογήσω ότι 
το αποτέλεσμα, αν και εντυπωσιακό, με άφησε εντελώς αδιάφορη. Τότε ήταν που 
συνειδητοποίησα για πρώτη φορά την μεταμόρφωσή μου. Ο Γουίλιαμ, ή μάλλον αυτά που 
μου έκανε παρά τη θέλησή μου, με είχε μετατρέψει σε ένα κακότροπο και σκληρόκαρδο 
πλάσμα που δεν είχε καμιά σχέση με τον παλιό εαυτό μου. Ταράχτηκα και έβαλα τα 
κλάματα. Η βάγια είδε και έπαθε για να με ηρεμήσει και για πρώτη φορά, μετά από πολύ 



καιρό, την αγκάλιασα και την φίλησα. Χρωστούσα πολλά σ’ αυτή την καλή γυναίκα και 
ποτέ δεν είχα σκεφτεί να την ευχαριστήσω. Θεωρούσα πως είχε γεννηθεί για να με 
υπηρετεί, σ’ αυτό το σημείο είχε φτάσει η αναισθησία μου. Κι όμως! Με είχε βυζάξει με το 
γάλα της όταν ήμουν μωρό, ανέχτηκε τις αρρώστιες και τις σκανταλιές μου, έφαγε το ξύλο 
που προοριζόταν για μένα… ακόμη και τώρα αυτή με περιποιείται κάθε βράδυ όταν 
βγαίνω μισοπεθαμένη από τα νύχια του Γουίλιαμ. Δύστυχη βάγια, είναι ακόμη πιο μόνη 
από μένα· εγώ τουλάχιστον έχω εκείνη!» 
Αυτό αποδείκνυε ότι στην ψυχή της Ελοΐζ υπήρχε ακόμη κάποια σπίθα καλοσύνης. Ο 
Τζέιμς ανέτρεξε γρήγορα τις επόμενες σελίδες όπου η κοπέλα περιέγραφε την παρωδία 
του γάμου της και έφτασε στην ημέρα που γέννησε τον γιο της.  
«Γιατί, Θεέ μου, πονάω τόσο πολύ; Από τότε που έμεινα έγκυος έχω παρευρεθεί σε 
αρκετούς τοκετούς αλλά δεν είδα καμιά γυναίκα να υποφέρει τόσο όσο εγώ! Η βάγια μου 
λέει ότι φταίει που είμαι ακόμη πολύ μικρή και μάλλον έχει δίκιο. Βρέχει συνέχεια το 
μέτωπό μου με κρύο νερό και μου φτιάχνει τα μαξιλάρια, λες κι αυτό θα ανακουφίσει τους 
αφόρητους πόνους μου. Γύρω μου υπάρχουν πολλές γυναίκες που παραστέκονται και 
βοηθούν τη βάγια, αλλά οι φωνές τους με ενοχλούν. Κάποια στιγμή νιώθω να σβήνω, πως 
χάνομαι από τη ζωή, και οι φωνές χαμηλώνουν και γίνονται σχεδόν μουρμουρητά. 
Ξεχωρίζω ανάμεσά τους μερικές φράσεις. «Θα πεθάνει, δεν θα τα καταφέρει…» έλεγε μία 
γυναίκα, «η λεκάνη της είναι πολύ στενή, γι’ αυτό τα κορίτσια δεν πρέπει να γίνονται 
μανάδες σ’ αυτή την ηλικία…» έλεγε κάποια άλλη, λες και το είχα επιδιώξει προσωπικά. 
Προσπαθούσα απεγνωσμένα να δω που θα με οδηγήσουν όλα αυτά, αλλά για πρώτη φορά 
ο πόνος δεν με άφηνε να διακρίνω ούτε τη μύτη μου, πόσο μάλλον εκεί που ήθελα να 
φτάσω! Αλλά τι παράξενο πράγμα! Όταν σκέφτηκα ότι μπορεί να πεθάνω ένιωσα 
απέραντη γαλήνη γιατί ο θάνατος θα με ελευθέρωνε από τα δεσμά μου. Αυτό φαίνεται 
πως μ’ έκανε να συνέλθω και επιτέλους φανερώθηκε ξεκάθαρο το όραμα που γύρευα: 
είδα τον εαυτό μου καθισμένο στο κρεβάτι να βυζαίνω το μωρό μου. Φαινόμουν, όμως, 
ευτυχισμένη και σκέφτηκα πως δεν μπορεί, κάποιο λάθος θα έγινε!» 
Τελικά η Ελοΐζ γέννησε τα ξημερώματα της επόμενης μέρας και αφού πρώτα κινδύνεψε 
να χάσει τη ζωή της. Λάτρεψε τον γιο της την ίδια στιγμή που τον είδε να αποσπάται 
από το κορμί της, μια μελανιασμένη και ματωμένη ανθρώπινη μπαλίτσα που έκλαιγε 
γοερά. Όταν τον κράτησε στην αγκαλιά της και του πρόσφερε το άγουρο στήθος της 
ένιωσε πως το κάθε λαίμαργο ρούφηγμα της θηλής δεν έτρεφε μόνο το μωρό της, αλλά 
και εκείνη την ίδια. Η ζωή της αποκτούσε για πρώτη φορά νόημα γιατί ήταν η πρώτη 
φορά που είχε στην κατοχή της κάτι κατάδικό της. 
Για λίγο καιρό ο Γουίλιαμ την άφησε στην ησυχία της. Ο Τζέιμς, μέσα από τις σελίδες 
του ημερολογίου της, την είδε να αφήνει οριστικά πίσω της την παιδική ηλικία και να 
ενηλικιώνεται μέσα σε λίγους μήνες. Συνήθως έγραφε για τα πιο σημαντικά γεγονότα 
της ζωής της και προτιμούσε να γράφει τα βράδια όταν έμενε μόνη στο δωμάτιό της. 
Έτσι η ροή στο ημερολόγιο κυλούσε σαν μυθιστόρημα. Μέσα από τις πυκνογραμμένες 
αράδες διαλύθηκαν οι όποιες αμφιβολίες του έμεναν σχετικά με το χάρισμα της Ελοΐζ. 
Η αναφορά σε γεγονότα που θα συνέβαιναν μελλοντικά, ήταν συχνή και ακριβής. Ο 
θάνατος της βάγιας της, η νέα εγκυμοσύνη και γέννηση της κόρης της, οι συνωμοσίες 
που έπλεκε ο Γουίλιαμ εναντίον της Ελισάβετ, οι διάφοροι ευγενείς που 
βολιδοσκοπούσαν την περιουσία του και επιθυμούσαν διακαώς να τον καταστρέψουν 
φοβούμενοι την δύναμή του, ήταν καταγεγραμμένα με κάθε λεπτομέρεια στο 
ημερολόγιό της.  
Για να αποσπάσει αυτές τις τελευταίες πληροφορίες, ο λόρδος Έρλιν δεν δίστασε να 
απειλήσει την Ελοΐζ με την ζωή των παιδιών τους. Η κοπελίτσα ζούσε συνεχώς κάτω από 
ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας. Υπάκουε τυφλά στις διαταγές του και έβλεπε 
καθημερινά γύρω της να εξοντώνονται άνθρωποι που κάποια στιγμή στο μέλλον θα 
απειλούσαν τα συμφέροντα του άντρα και αφέντη της. Φαίνεται πως εκείνη την εποχή 
πλέχτηκε και το ειδύλλιο με τον Χένρι, έναν νεαρό ιπποκόμο γύρω στα είκοσι. 
«Καθόμουν στο παράθυρο και θήλαζα την κόρη μου όταν τον είδα για πρώτη φορά…» 
έγραφε η Ελοΐζ. «Μου έκανε αμέσως εντύπωση η ευγένεια του προσώπου του και η τέλεια 
συμμετρία του κορμιού του. Πόσο διαφορετικός είναι από τον Γουίλιαμ που μοιάζει σαν 
αρκούδα! Ρώτησα με τρόπο και έμαθα πως ήρθε στο κάστρο πριν από μερικές μέρες και 
πως δουλεύει στους στάβλους. Από τότε που πέθανε η βάγια δεν έχω κανέναν να 
εμπιστευτώ, παρά μόνο τα παιδιά μου που είναι ακόμη πολύ μικρά και δεν 



καταλαβαίνουν τι τους λέω. Την άλλη μέρα κάθισα από νωρίς κοντά στο παράθυρο και 
περίμενα να περάσει ο Χένρι… αυτό είναι το όνομά του…» 
Ο Χένρι αγνοούσε την ύπαρξη της Ελοΐζ και περνούσε σφυρίζοντας αδιάφορα μπροστά 
από το παράθυρό της μέχρι την ημέρα που σταμάτησε για να χαζέψει τον λόρδο και την 
ακολουθία του που καταγίνονταν με την εκπαίδευση των κυνηγετικών γερακιών. Καθώς 
παρακολουθούσε τις άψογες φιγούρες τους στον ουρανό, το κεφάλι του στράφηκε προς 
την κατεύθυνσή της και την είδε. Το βλέμμα του διασταυρώθηκε με το δικό της και η 
κοπέλα τραβήχτηκε  πίσω αναστατωμένη και έμεινε εκεί μέχρι να σταματήσει το τρελό 
χτυποκάρδι στο στήθος της. Από τότε ο Χένρι σταματούσε πάντοτε στο ίδιο σημείο, πότε 
για να μιλήσει με κάποιον και πότε για να ξεσκονίσει τις μπότες του, έχοντας το βλέμμα 
του καρφωμένο στο παράθυρο. Πέρασε πάνω από ένας μήνας για να μπορέσουν να 
ανταλλάξουν την πρώτη κουβέντα μεταξύ τους και άλλο τόσο διάστημα μέχρι να 
τολμήσει ο Χένρι να πιάσει ανάερα το χέρι της. Αν ο Έρλιν υποψιαζόταν έστω και το 
παραμικρό, τότε το όμορφο κεφάλι του Χένρι δεν θα έστεκε για πολύ στο σβέρκο του.  
«Το πήρα απόφαση! Σήμερα το βράδυ θα πάω να τον βρω στο στάβλο…» συνέχιζε η Ελοΐζ 
στο ημερολόγιό της. «Ο Γουίλιαμ λείπει μακριά και θα γυρίσει σε μια βδομάδα. Πήρε τους 
σπιούνους μαζί του, αυτούς που με κατασκοπεύουν, και επιτέλους μπορώ να ανασάνω 
ελεύθερα πάλι. Ενώ ξέρω πως τίποτε δεν θα συμβεί και πως δεν θα μας ανακαλύψει 
κανείς, εγώ συνεχίζω να φοβάμαι. Μπορεί να προβλέπω τα μελλούμενα, όμως γνωρίζω 
πλέον πως αυτό δεν είναι αρκετό. Πολλές φορές δεν παρατηρούμε τα μικρά και ασήμαντα 
γεγονότα, είναι όμως αυτά που ανατρέπουν εύκολα τα δεδομένα κι αλλάζουν την ιστορία! 
Αυτά φοβάται περισσότερο ο Γουίλιαμ και με έμαθε να είμαι προσεκτική. Μέχρι τώρα 
μένει ζωντανός γιατί μελετά προσεκτικά τις πληροφορίες που του δίνω και ανάλογα με το 
συμφέρον του επιτρέπει ή αποτρέπει να συμβούν αυτά τα γεγονότα!» 
Η Ελοΐζ είχε απόλυτο δίκιο, σκέφτηκε ο Τζέιμς. Ανοίγοντας το χρονοντούλαπο της 
ιστορίας έπεφτες πάνω σε ασήμαντα, φαινομενικά, περιστατικά που αποδεικνύονταν εκ 
των υστέρων πως ήταν η αφετηρία πολλών δεινών ή ευεργετημάτων, ανάλογα με την 
περίσταση. Περνούσαν όμως απαρατήρητα τις περισσότερες φορές για τον λόγο ότι 
κανείς δεν τους έδινε σημασία τη στιγμή που έπρεπε. Ο άνθρωπος των σπηλαίων δεν θα 
είχε ανακαλύψει τη φωτιά αν δεν χτυπούσε τυχαία δύο πέτρες μεταξύ τους, ο πόλεμος 
της Τροίας δεν θα γινόταν αν ο Πάρης δεν συναντούσε την Ωραία Ελένη, ο Κολόμβος 
δεν θα ανακάλυπτε την Αμερική αν υπέκυπτε στις απειλές για ανταρσία των 
πληρωμάτων του. Ένα λεπτό ήταν αρκετό για να αλλάξει ο εύθραυστος ρους της 
ιστορίας και αυτό ήταν κάτι που η Ελοΐζ φαινόταν να γνωρίζει καλύτερα από τον 
οποιοδήποτε. 
 
«Γύρισα στο δωμάτιό μου τα ξημερώματα. Ξάπλωσα να κοιμηθώ, αλλά ο ύπνος δεν 
ερχόταν να σφαλίσει τα βλέφαρά μου. Στριφογύριζα στο κρεβάτι μου και σκεφτόμουν τον 
Χένρι και τις ώρες που περάσαμε μαζί στο στάβλο. Θεέ μου, πόσο είμαι ευτυχισμένη! 
Μέχρι τώρα νόμιζα, η ανόητη, ότι εμείς οι γυναίκες ήμαστε πλασμένες διαφορετικά και 
πως η ηδονή είναι αποκλειστικό προνόμιο των αντρών. Γι’ αυτό φταίει ο Γουίλιαμ που, 
όποτε με ρίχνει στο κρεβάτι του, με πονά και με βασανίζει γιατί μόνο έτσι ικανοποιεί τα 
κτηνώδη ένστικτά του. Απόψε τον μίσησα ακόμη περισσότερο γιατί κατάλαβα ότι μου 
στέρησε το μεγαλύτερο αγαθό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο! 
Ο Χένρι μου είναι πολύ διαφορετικός. Όταν πήγα στον στάβλο τον βρήκα να με περιμένει 
κρυμμένος. Διαλέξαμε τη γωνιά που θα γινόταν απόψε το κρεβάτι μας και ξαπλώσαμε 
πάνω στα άχυρα. Με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που πήγαινα να κάνω και όταν 
του απάντησα «ναι», άρχισε να με φιλάει τρυφερά. Στην αρχή ήμουν επιφυλακτική μαζί του 
και μάλλον διάβασε τον φόβο στα μάτια μου γιατί με ρώτησε τι έχω. Ήμουν ειλικρινής και 
του είπα την αλήθεια, ότι δηλαδή βρισκόμουν εκεί από καθαρή περιέργεια. Ο Γουίλιαμ 
ήταν ο μόνος άντρας που γνώρισα ποτέ και δεν ήθελα να πεθάνω χωρίς να γνωρίσω 
κάποιον άλλον, ακόμα κι αν μου χάριζε τον ίδιο πόνο. Ήταν θέμα σύγκρισης τελικά. Ο 
Χένρι απογοητεύτηκε από την απάντησή μου και απομακρύνθηκε από κοντά μου σαν να 
ήμουν κάποια σιχαμερή οχιά. Σηκώθηκε από τα άχυρα και μου ζήτησε να φύγω.  
«Με διώχνεις!» απόρησα εγώ σοκαρισμένη. «Δεν θα ικανοποιήσεις, λοιπόν, τις ανάγκες σου 
μαζί μου;»  
Τώρα φαινόταν αυτός έκπληκτος. 
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, Ελοΐζ…» μου απάντησε τρέμοντας από οργή. «Ποιος σου είπε 
ότι ήρθες εδώ για να ικανοποιήσεις μόνο τις δικές μου ανάγκες; Δεν μπορώ να σε 



αναγκάσω να κάνουμε έρωτα αν δεν το θέλεις κι εσύ, δεν θα μπορούσα να σου κάνω ποτέ 
αυτό το κακό!» 
Τώρα ήταν η σειρά μου να γουρλώσω τα μάτια μου από έκπληξη. 
«Μα δεν καταλαβαίνω…» ψέλλισα σαν χαμένη. «Νόμιζα πως οι άντρες έχουν αυτό το 
δικαίωμα και πως εμείς είμαστε υποχρεωμένες να υπακούσουμε…» 
Ο Χένρι γονάτισε δίπλα μου και με κοίταξε με ένα παράξενο ύφος, συμπονετικό θα ήταν 
ίσως η σωστή λέξη.  
«Γλυκιά μου Ελοΐζ, έχεις δύο παιδιά κι όμως δεν ξέρεις τίποτε για το ομορφότερο 
συναίσθημα του κόσμου. Δεν σου δίδαξε, λοιπόν, ο Γουίλιαμ τι είναι πραγματικά ο 
έρωτας;» 
Τύλιξα αυθόρμητα τα μπράτσα μου γύρω από τον λαιμό του και κρεμάστηκα επάνω του.   
«Θέλω να με διδάξεις εσύ Χένρι…» βρήκα το θάρρος να πω. 
Η Ελοΐζ χρειάστηκε μια ολόκληρη σελίδα για να περιγράψει αυτό που ένιωσε εκείνο το 
βράδυ. Η πένα της ξεχύθηκε ασυγκράτητη πάνω στο χαρτί και μαζί της ξεχύθηκαν η 
οργή και η αγανάκτηση για τον τύραννο που την καταδυνάστευε μια ολόκληρη ζωή. Ο 
Χένρι αποδείχτηκε πως ήταν πολύ παραπάνω από μια εμπειρία: ήταν το εισιτήριο για 
την ελευθερία. Αυτό έγινε χωρίς να το επιδιώξει ιδιαίτερα. 
«Μόλις γύρισε ο Γουίλιαμ με κάλεσε να πάω κοντά του. Δεν είχα άλλη επιλογή παρά να 
υπακούσω. Μια φορά έκανα το λάθος να αψηφήσω την διαταγή του και η τιμωρία μου 
ήταν φριχτή. Αφού πρώτα με ξυλοκόπησε με πρωτοφανή αγριότητα, στη συνέχεια με πήρε 
μπροστά στα μάτια του γιου μου που σπάραζε από το κλάμα. Έκανα να συνέλθω μια 
εβδομάδα κι από τότε έβαλα μυαλό. Απόψε όμως άλλαξαν όλα. Και να πως: μόλις μπήκα 
στο δωμάτιό του με έγδυσε βίαια, όπως πάντα, και με πέταξε στο κρεβάτι σαν άψυχη 
κούκλα. Για πρώτη φορά δεν αντιστάθηκα και παρέμεινα απαθής γιατί είχα στο μυαλό 
μου την εικόνα του Χένρι και τις όμορφες στιγμές που περάσαμε στο στάβλο. Νομίζω 
μάλιστα πως χαμογελούσα καθώς τα σκεφτόμουν αυτά! Και τότε συνέβη κάτι υπέροχο. Ο 
Γουίλιαμ, όσο κι αν προσπαθούσε, στάθηκε αδύνατο να ολοκληρώσει. Στο τέλος απηύδησε 
και πετάχτηκε όρθιος, μουγκρίζοντας με λύσσα. Το όργανό του κρεμόταν χαλαρό κάτω 
από την πλαδαρή, τριχωτή, κοιλιά του και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εγώ ήμουν αυτή 
που συντηρούσα αυτή την αρρωστημένη κατάσταση. Ο Γουίλιαμ αντλούσε την ευχαρίστησή 
του από την δική μου αντίσταση, ο φόβος μου ήταν το μόνο διεγερτικό που χρειαζόταν για 
να φτάσει στην κορύφωση. 
Ξαφνικά συνέβη κάτι ανήκουστο: έβαλα τα γέλια! Αλλά δεν άντεχα να μην συγκρίνω το 
κορμί του χοντρού γέρο-Γουίλιαμ που με κοίταζε λες και είχε πάθει αποπληξία, με το 
σφριγηλό νεανικό κορμί του όμορφου Χένρι μου. Ήταν σαν να προσπαθούσα να συγκρίνω 
τη μέρα με τη νύχτα… τόση μεγάλη ήταν η διαφορά τους!   
Ο Γουίλιαμ αγρίεψε. 
«Σκάσε, παλιοβρόμα… σκάσε!» μου φώναξε. Όρμησε πάνω μου και άρχισε να με χτυπάει 
με τις γροθιές του. Όμως εγώ συνέχισα να γελάω ασυγκράτητα. Τα δάκρυα που έτρεχαν 
από τα μάτια μου δεν ήταν δάκρυα πόνου αλλά χαράς και ευθυμίας. Όσο πιο πολύ με 
χτυπούσε, τόσο περισσότερο γελούσα και έφτασα μάλιστα στο σημείο να τον προκαλέσω 
εγώ η ίδια ανοίγοντας διάπλατα τα πόδια μου! 
«Πάρε με αν είσαι άντρας!» φώναζα γελώντας. Πρέπει να είχα τρελαθεί μου φαίνεται, 
αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω την συμπεριφορά μου. 
Έφαγα πολύ ξύλο εκείνο το βράδυ, αλλά άξιζε τον κόπο γιατί ήταν η τελευταία φορά που 
δοκίμασε ο Γουίλιαμ να κάνει έρωτα μαζί μου. Με έδιωξε κακήν κακώς κι εγώ από τη 
χαρά μου δεν σκέφτηκα να μαζέψω τα ρούχα μου από το πάτωμα. Βγήκα ολόγυμνη από 
το δωμάτιό του και μέχρι να φτάσω στο δικό μου πρόσφερα ένα μοναδικό θέαμα σε όσους 
συνάντησα στο δρόμο μου!  
Λίγη ώρα αργότερα είδα τον Γουίλιαμ να φεύγει μέσα στη νύχτα καλπάζοντας. Το 
εκμεταλλεύτηκα και πήγα στο στάβλο. Ο Χένρι τρόμαξε όταν με είδε σ’ αυτά τα χάλια και 
προσπάθησε να απαλύνει τους πόνους του κορμιού μου φιλώντας την κάθε μία μελανιά 
ξεχωριστά. Ήταν τόσο όμορφα στην αγκαλιά του! Κάποια στιγμή τα χείλη του έφτασαν 
χαμηλά, κοντά στο απόκρυφο σημείο μου, και ενώ περίμενα τρέμοντας εκστατική εκείνος 
σταμάτησε. Με είχε φιλήσει εκεί την προηγούμενη φορά και κόντεψα να χάσω το μυαλό 
μου! 
«Τι είναι αυτό το σημάδι, Ελοΐζ;» με ρώτησε απορημένος. «Μοιάζει με άσπρο τριαντάφυλλο!» 
Του είπα όλη την αλήθεια. Ο Χένρι ήταν ο άνθρωπός μου, δεν μπορούσα παρά να τον 
εμπιστευτώ. Ταράχτηκε από την αποκάλυψη και έχασε το χρώμα του. 



«Δεν μπορώ να το πιστέψω…» είπε τελικά. «Ποιος άλλος ξέρει την αλήθεια;» 
«Ο Γουίλιαμ! Με άρπαξε όταν ήμουν μωρό για να εκμεταλλευτεί αυτό που έχω…» 
«Μα πως είναι δυνατόν να ήξερε κάτι τέτοιο;» 
«Κι όμως το ήξερε! Πιο παλιά υπήρχε κάποια από την οικογένειά μου με το ίδιο χάρισμα, 
όπως θα υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον. Αυτό μου το φανέρωσε ο ίδιος, αλλιώς δεν 
μπορούσα να το ξέρω…» 
Ο Χένρι απόμεινε για λίγο σκεφτικός. 
«Γιατί δεν φεύγεις;» με ρώτησε ξαφνικά. 
«Να πάω που; Δεν υπάρχει κανένα μέρος στη γη που θα μπορούσε να με κρύψει με 
ασφάλεια. Όπου κι αν πάω θα με βρει!» 
«Τώρα δεν είσαι μόνη σου, έχεις εμένα. Θα πάρουμε τα παιδιά και θα φύγουμε όλοι μαζί 
σε κάποια άλλη χώρα!» μου πρότεινε ενθουσιασμένος ο Χένρι.  
«Μη μου ζητάς κάτι τέτοιο, καλέ μου…» του είπα κουρνιάζοντας στην αγκαλιά του. «Ο 
Γουίλιαμ έχει διασυνδέσεις παντού. Δεν θα δίσταζε να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή των ίδιων 
των παιδιών του προκειμένου να με πάρει πίσω. Μόνο όταν πεθάνει θα απαλλαγώ απ’ 
αυτόν!» 
 
Αυτό ήταν κάτι που δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό της Ελοΐζ. Από τη στιγμή όμως 
που ξεστόμισε την μαγική λέξη δεν μπορούσε να ησυχάσει. Άρχισε να δίνει εσκεμμένα 
λανθασμένες πληροφορίες στον Γουίλιαμ, σπρώχνοντάς τον αργά, αλλά σταθερά, προς 
την καταστροφή. Δεν δίσταζε να καταγράφει τις πλέον απόκρυφες σκέψεις της στο 
ημερολόγιο και ο Τζέιμς συχνά αναρωτιόταν από πού πήγαζε τόση σιγουριά. Αν έπεφτε 
αυτό το ντοκουμέντο στα χέρια του Γουίλιαμ το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ήταν 
να τη στραγγαλίσει επί τόπου. Ίσως ο άντρας της σπάνια πήγαινε στα διαμερίσματά της, 
ίσως οι υπηρέτες της δεν ήξεραν καν να διαβάζουν. Όμως, χάρη στην Ελοΐζ πέρασαν οι 
πολύτιμες πληροφορίες και στις επόμενες γενιές. 
Κάποια στιγμή ο Γουίλιαμ έκανε το μοιραίο λάθος και πιάστηκε στην παγίδα. 
Κατηγορήθηκε για προδοσία και αποκεφαλίστηκε μπροστά στην ίδια τη βασίλισσα. 
«Βλέπω το τέλος του τυράννου να έρχεται και η ψυχή μου αγαλλιάζει…» έγραφε η Ελοΐζ 
λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του. «Λυπάμαι μόνο που δεν θα δω με τα ίδια μου τα 
μάτια αυτόν τον άθλιο να τρέμει και να στενάζει κάτω από το φοβερό πελέκι του δημίου! 
Επιτέλους είμαι ελεύθερη!» 
Θα περίμενε κανείς ότι με τον θάνατο του Γουίλιαμ θα έκλεινε μια σελίδα στη ζωή της 
Ελοΐζ και θα άνοιγε μια νέα, ευτυχισμένη, κοντά στα παιδιά της και στον άνθρωπο που 
αγαπούσε. Όμως κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Τζέιμς γύρισε μπρος-πίσω τις σελίδες και 
χρειάστηκε να τις ξαναδιαβάσει αρκετές φορές ώστε να βγάλει κάποιο νόημα.  
«Το μυαλό μου κοντεύει να σπάσει από την αγωνία! Τι πρέπει να κάνω για να αποτρέψω 
το μοιραίο; Θεέ μου, δώσε μου κουράγιο για να αντέξω αυτό το χτύπημα…» 
Αυτό ήταν ένα σαφές υπονοούμενο για τον επικείμενο θάνατο κάποιου προσφιλούς 
προσώπου και ξαφνικά ο Τζέιμς κατάλαβε. Άφησε το ντοσιέ ανοιχτό στα γόνατά του και 
κοίταξε από το παράθυρο. Ο ουρανός ήταν απόλυτα καθαρός, με εκείνο το εκτυφλωτικό 
γαλάζιο χρώμα που συναντάει κανείς μόνο στα μεγάλα ύψη. Πιο κάτω η θάλασσα της 
Αδριατικής στραφτάλιζε ολόχρυση κάτω από τις φλογερές ακτίνες του ήλιου. Ένα 
τάνκερ, ίδια μικρογραφία παιχνιδιού λόγω της απόστασης, διέσχιζε τα νερά με 
ταχύτητα αφήνοντας πίσω του μια μακριά σειρά άσπρα απόνερα. 
Ο Τζέιμς προσπάθησε να μπει για λίγο στη θέση της Ελοΐζ. Ήταν τραγικό να γνωρίζεις 
εκ των προτέρων τη μοίρα των αγαπημένων σου. Μία τέτοια γνώση ήταν ικανή να 
οδηγήσει στην τρέλα ακόμη και το πιο συγκροτημένο μυαλό. Μέχρι τώρα η Ελοΐζ δεν 
είχε κάνει καμιά νύξη για την πορεία της ζωής των παιδιών της ή του Χένρι. Φαίνεται, 
όμως, πως τελικά δεν άντεξε και μπήκε στον πειρασμό να ανοίξει ένα παραθυράκι για 
να δει το μέλλον κάποιου από τους τρεις. Και αυτό που είδε δεν της άρεσε καθόλου.  
Ο Τζέιμς έπεσε πάλι με τα μούτρα στο ντοσιέ και καθώς προχωρούσε στην ανάγνωση, οι 
αναφορές για θάνατο πλήθαιναν ολοένα και περισσότερο. Μόνο που αυτή τη φορά η 
Ελοΐζ μιλούσε αποκλειστικά για τον εαυτό της, λες και ετοιμαζόταν να πεθάνει εκείνη. 
«Κουράστηκα πια από τη ζωή… μερικές φορές έχω την αίσθηση πως είμαι εκατό χρονών…   
θέλω να τελειώσει μια και καλή αυτό το μαρτύριο…» έγραφε η δεκαεξάχρονη τότε Ελοΐζ. 
Ήταν η εποχή που το κάστρο βρισκόταν κάτω από την πολιορκία μιας κλίκας ευγενών 
με αρχηγό τον κόμη Μπράιτον, ορκισμένο εχθρό του λόρδου Έρλιν και θερμού 
υποστηρικτή της Ελισάβετ. Στην δική του παγίδα είχε ρίξει η Ελοΐζ τον Γουίλιαμ, 



πράγμα που δεν έμαθε ποτέ κανείς, και η βασίλισσα θέλοντας να ανταμείψει τον κόμη 
για την αφοσίωσή του, του παραχώρησε την περιουσία του Έρλιν. Οι οπαδοί του 
Γουίλιαμ, φοβούμενοι για τη ζωή τους, ήρθαν κυνηγημένοι στο κάστρο και γύρεψαν 
εκεί καταφύγιο. Για λόγους ασφαλείας δεν άφηναν κανέναν να μπει, αλλά ούτε να βγει. 
Ο Μπράιτον το έμαθε και ήρθε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Όταν βρήκε το 
κάστρο αμπαρωμένο έδωσε διαταγή να μην αφήσουν τίποτε όρθιο που να θυμίζει τις 
ένδοξες μέρες του λόρδου Έρλιν. Οι πολιορκημένοι, αν και υστερούσαν αριθμητικά, 
αντιστάθηκαν σθεναρά έχοντας όμως τη γνώση ότι ο αγώνας τους ήταν ήδη χαμένος.  
Την ημέρα που έπεσαν οι πύλες, η Ελοΐζ καθόταν στην αγαπημένη της θέση, κοντά στο 
παράθυρο, και έγραφε τις τελευταίες αράδες στο ημερολόγιό της. 
«Στήλες από φωτιά, σκόνη, και μαύρο καπνό ενώνονται μαζί στον ουρανό! Ο ήλιος χάθηκε 
πίσω από ένα πυκνό μαύρο σύννεφο που κάλυψε τα πάντα γύρω μου. Οι άντρες του 
Μπράιτον ξεχύθηκαν στο κάστρο σαν κολασμένοι βρικόλακες που διψούν για αίμα, 
δαίμονες που τους ξέρασε η ίδια η κόλαση! Σκοτώνουν αδιάκριτα όποιον βρίσκουν 
μπροστά τους, μανάδες με μωρά στην αγκαλιά, ανήμπορους γέρους και παιδιά. Τα αφτιά 
μου χόρτασαν θρήνους και ουρλιαχτά και τα μάτια μου πρώτη φορά αντικρίζουν τέτοια 
καταστροφή. Σε λίγο δεν θα έχει απομείνει τίποτε από τούτο το κάστρο… όλα θα γίνουν 
στάχτη και χώμα. Πρέπει να βιαστώ, δεν έχω πολύ καιρό… πρέπει να διώξω τα παιδιά και 
τον Χένρι από το πέρασμα που μου έδειξε ο Γουίλιαμ… τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή… 
σε λίγο θα είναι πολύ αργά…»  
Σ’ αυτό το σημείο, στη μέση της σελίδας, τελείωνε το ημερολόγιο της Ελοΐζ. Στη διπλανή 
σελίδα είχε γραφτεί ο επίλογος μιας άλλης ζωής, του Χένρι, πέντε χρόνια αργότερα. Ο 
Τζέιμς ένιωσε ένα ανεπαίσθητο τράνταγμα καθώς απελευθερώνονταν οι τροχοί του 
αεροπλάνου που ετοιμαζόταν για την κάθοδο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και 
έστρεψε το ενδιαφέρον του πάλι στο ντοσιέ, στις σημειώσεις του Χένρι.  
«Ο βήχας μου χειροτερεύει μέρα την ημέρα και πολύ φοβούμαι ότι δεν μου μένει πολύς 
καιρός. Έχω καταντήσει η σκιά του εαυτού μου και σκέφτομαι πως είμαι πολύ τυχερός που 
η αγαπημένη μου Ελοΐζ δεν είναι εδώ για να δει πως με κατάντησε η αρρώστια. Αν και 
συχνά αναρωτιέμαι μήπως ήμουν εγώ η αιτία που προτίμησε να πεθάνει αυτή πρώτα! 
Πόσο τη ζηλεύω και πόσο τη μισώ που με έκανε να περιμένω τόσο πολύ για να 
συναντηθούμε ξανά! 
Εκείνη τη ζοφερή ημέρα που έπεσε το κάστρο, μου έβαλε τα παιδιά στα χέρια και μου 
έδειξε ένα κρυφό πέρασμα.  
«Φύγε γρήγορα...» μου είπε. «Εγώ θα έρθω αργότερα να σας βρω…» 
Την πίστεψα ο ανόητος και άρχισα να τρέχω προς το μέρος που μου έδειχνε. Ο Ντέιβιντ 
και η Άννα έκλαιγαν γοερά και φοβήθηκα μήπως μας ακούσουν. Ο φόβος έβαλε φτερά 
στα πόδια μου και ούτε που κατάλαβα πως βρέθηκα έξω από το κάστρο, κοντά στο δάσος. 
Ανέβηκα σε ένα λόφο και από εκεί είδα όλη την καταστροφή. Περίμενα την Ελοΐζ τρία 
ολόκληρα μερόνυχτα, με δυο παιδιά στην αγκαλιά που έκλαιγαν, κρύωναν και πεινούσαν, 
αλλά εκείνη δεν έλεγε να φανεί. Από την πρώτη μέρα είχα ανακαλύψει το ημερολόγιό της 
στις φασκιές της Άννας, αλλά αρνιόμουν να δεχτώ αυτό που μου έλεγε η λογική μου: πως 
αν σκόπευε να έρθει μαζί μας δεν θα αποχωριζόταν ποτέ κάτι τόσο πολύτιμο. Στο τέλος 
αποδέχτηκα το γεγονός ότι βρισκόταν μαζί με εκατοντάδες άλλα άθαφτα κουφάρια κάτω 
από τα συντρίμμια του κάστρου. Εκεί θα πήγαινα ευχαρίστως να θαφτώ ζωντανός για να 
είμαι μαζί της, αλλά πρέπει να σκεφτώ τα παιδιά· καλώς ή κακώς είμαι πλέον υπεύθυνος 
για αυτές τις αθώες ζωούλες. Τα πήρα και φύγαμε κλαίγοντας όλοι μαζί από αυτόν τον 
καταραμένο τόπο. Περιπλανήθηκα αρκετά μέχρι που αρρώστησα. Αποφάσισα τότε να 
γυρίσω στο χωριό μου. Οι γονείς μου μας καλωσόρισαν με χαρά στο σπίτι τους. Εδώ 
μένουμε ακόμη. Κοιτάζω τον Ντέιβιντ που παίζει στην αυλή με άλλα αγόρια της ηλικίας 
του και θλίβομαι που δεν είναι εδώ η μητέρα του για να τον καμαρώσει. Κοντεύει οχτώ 
χρονών και είναι ήδη πολύ ψηλός! Η μικρούλα μου Άννα κάθεται πολλές φορές κοντά 
μου και μου κρατάει το χέρι. Είναι το φως που διώχνει τα σκοτάδια μου, το γιατρικό που 
χρειάζεται η αρρώστια της ψυχής μου. Κάθε φορά που την κοιτάζω βλέπω την πανέμορφή 
μου Ελοΐζ γιατί μοιάζει πολύ στην μητέρα της: ίδια μαύρα μαλλιά, ίδιο άσπρο, σαν 
φίλντισι, δέρμα. Μόνο τα μάτια της είναι διαφορετικά, γαλάζια, από την πλευρά του 
Γουίλιαμ. Θα κάψει καρδιές όταν μεγαλώσει, είμαι σίγουρος γι’ αυτό! Πιστεύω ότι έκαμα 
πολύ καλά που τα έφερα στους γονείς μου. Τα αγαπούν και θα τα φροντίσουν καλά όταν 
εγώ θα φύγω για να πάω κοντά της. 



Πολυαγαπημένη μου Ελοΐζ… μονάκριβή μου Άμπερ! Ελπίζω να είσαι ικανοποιημένη από 
μένα, νομίζω ότι έκαμα το χρέος μου όσο μπορούσα καλύτερα… 
Θα σ’ αγαπώ για πάντα. 
  Ο Χένρι σου…» 
 
Ο Τζέιμς έκλεισε το ντοσιέ την ώρα που το αεροπλάνο προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο 
και βυθίστηκε σε σκέψεις. Μέσα σε τέσσερις ώρες και κάτι, όσο δηλαδή είχε διαρκέσει 
η πτήση από το Λονδίνο, είχε ακολουθήσει βήμα προς βήμα τη ζωή της Ελοΐζ. Μιας 
ζωής μεστής και ολοκληρωμένης παρά τα δεκάξι της χρόνια. Καθώς διάβαζε το 
ημερολόγιό της δεν τον είχε απασχολήσει η εμφάνισή της, ήταν απλά μια απρόσωπη 
φωνή. 
Η περιγραφή του Χένρι στο τέλος ερχόταν να δώσει υπόσταση σ’ αυτή τη φωνή και να 
την μετατρέψει σε πραγματικό άνθρωπο με σάρκα και οστά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά 
του η Ελοΐζ ήταν καλλονή. Καθόλου απίθανο, σκέφτηκε ο Τζέιμς. Η αντίθεση άσπρου-
μαύρου είναι δυνατός συνδυασμός. 
Αυτό που τον προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν η τελευταία προσφώνηση του Χένρι προς 
την Ελοΐζ. Γιατί την αποκάλεσε μονάκριβή του Άμπερ;  Το κεχριμπάρι είναι ακριβό, 
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι πολύτιμο. Μήπως ήταν κάποιο παρατσούκλι που 
της είχε δώσει ο ίδιος ορμώμενος από κάποιο χαρακτηριστικό του σώματος ή του 
προσώπου της; Αλλά δύσκολα μπορείς να παρομοιάσεις ένα πόδι ή ένα χέρι με 
κεχριμπάρι.  
Αλλά μπορείς εύκολα να πεις ότι κάποιος έχει κεχριμπαρένια μάτια, του ψιθύρισε μια 
μικρή φωνή στην άκρη του μυαλού του. Σαν χρώμα είναι πολύ σπάνιο… άρα πολύτιμο! 
«Κύριε, πρέπει να κατέβετε…» του είπε ευγενικά μια αεροσυνοδός, διακόπτοντας τον 
ειρμό των σκέψεών του. 
Ο Τζέιμς τινάχτηκε, σαν να ξύπνησε από βαθύ ύπνο, και κοίταξε γύρω του 
ξαφνιασμένος. Όλοι οι επιβάτες είχαν κατέβει από το αεροπλάνο και είχε μείνει μόνος 
του στην καμπίνα.  
«Με συγχωρείτε, ήμουν αφηρημένος…» είπε στην κοπέλα.  
Πήρε το σακίδιο από το ντουλάπι και κατέβηκε τις σκάλες, χωρίς να βλέπει που πατάει. 
Πριν μπει στο λεωφορείο που περίμενε υπομονετικά να τον μεταφέρει στο κεντρικό 
κτίριο του αερολιμένα, σταμάτησε και πήρε μια βαθιά ανάσα. 
Κεχριμπαρένια μάτια, μαύρα μαλλιά και κατάλευκο δέρμα. Είχε γνωρίσει μια τέτοια 
κοπέλα πριν από λίγες μέρες και από τότε η μορφή της κυριαρχούσε στη σκέψη του. 
Ταίριαζε απόλυτα στην περιγραφή της Ελοΐζ, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το ίδιο 
άτομο αν δεν τις χώριζαν μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ο Τζέιμς ξαφνικά φαντάστηκε 
τον Χένρι δίπλα του να δείχνει, με το δάχτυλο τεντωμένο, προς την κατεύθυνση εκείνης 
της άγνωστης κοπέλας. 
 


