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Κεφάλαιο 1
Μπορεί να ξέρεις ένα σωρό πράγματα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
τα πιστεύεις κιόλας.
«Έιντα! Πρέπει να πιεις κάτι!» Η φωνή της Σούζαν με μάλωνε. Τα χέρια της έσπρωχναν ένα φλιτζάνι κρύο τσάι στα δικά μου.
«Δε θέλω» της είπα. «Στ’ αλήθεια δε θέλω».
Η Σούζαν τύλιξε τα δάχτυλά μου γύρω από το φλιτζάνι. «Το
καταλαβαίνω» είπε «αλλά τουλάχιστον προσπάθησε. Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σου επιτρέψουν να πάρεις. Θα διψάς το
πρωί».
Το δεξί μου πόδι στράβωνε στον αστράγαλο· ήταν έτσι όλη
μου τη ζωή. Είχα γεννηθεί με τα κόκαλα του αστραγάλου μου
κυρτωμένα, που σημαίνει ότι τα δάχτυλα του ποδιού μου σέρνονταν στη γη και το μέρος του πέλματος που θα ’πρεπε να πατά
κάτω κοίταζε τον ουρανό. Ήταν μαρτύριο να περπατώ. Παρά
τους κάλους, το δέρμα στην πατούσα μου σκιζόταν και μάτωνε.
Εκείνη τη νύχτα στο νοσοκομείο –πάνε σχεδόν τρία χρόνια–
το ημερολόγιο έδειχνε 16 Σεπτεμβρίου 1940. Ήταν Δευτέρα.
Έναν χρόνο και κάτι κρατούσε ο πόλεμος ανάμεσα στον Χίτλερ
και το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου. Και έντεκα χρόνια ο πόλεμος ανάμεσα στον υπόλοιπο κόσμο κι εμένα.
Την επόμενη μέρα κάποιοι χειρουργοί θα έκοβαν κομμάτια τα
στραβά κόκαλα του αστραγάλου μου και θα τα ξανακολλούσαν
7

σωστά, ώστε να φτιάξουν, ίσως, κάτι σαν πόδι που θα δουλεύει
όπως πρέπει.
Ακούμπησα στα χείλη μου το φλιτζάνι που μου έδωσε η Σούζαν
κι ανάγκασα τον εαυτό μου να πιει. Ο λαιμός μου έκλεισε. Πνίγηκα·
σταγόνες από τσάι μούσκεψαν τα σκεπάσματα και τον δίσκο μου.
Η Σούζαν αναστέναξε. Σκούπισε μ’ ένα πανί το χυμένο τσάι κι
ύστερα έκανε νόημα σε μια από τις νοσοκόμες που φρόντιζαν για
τη συσκότιση να έρθει να πάρει τον δίσκο μου.
Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, κάθε βράδυ καλύπταμε τα
παράθυρα έτσι ώστε οι Γερμανοί να μην μπορούν να δουν τα
φώτα μας και να μας βομβαρδίσουν. Το νοσοκομείο όπου βρισκόμουν δεν ήταν στο Λονδίνο, που τώρα πια το χτυπούσαν κάθε
βράδυ, αλλά αυτό δε σήμαινε πως δεν ήταν πιθανός στόχος. Ποτέ
δεν ήξερες τι είχαν στο μυαλό τους οι Γερμανοί.
«Γράμμα για σας, μαμά» είπε η νοσοκόμα κι έδωσε στη Σούζαν έναν φάκελο καθώς μάζευε τον δίσκο από μπροστά μας.
«Και το ’στειλαν στο νοσοκομείο; Τι παράξενο». Η Σούζαν
τον άνοιξε. «Είναι από τη λαίδη Θόρντον». Ξεδίπλωσε το γράμμα μέσα από τον φάκελο. «Θα το έστειλε προτού της έρθει το
σημείωμά μου με τη διεύθυνση του οικοτροφείου. Έιντα, είσαι
σίγουρη ότι δε θέλεις κάτι να φας; Ένα φρυγανισμένο ψωμί;»
Κούνησα το κεφάλι. Ένιωθα τη γουλιά το τσάι που είχα καταπιεί
να φέρνει βόλτες στο στομάχι μου. «Νομίζω ότι θα κάνω εμετό».
Με μια κοφτή ανάσα η Σούζαν σήκωσε το βλέμμα της επάνω
μου, άρπαξε ένα λεκανάκι από το τελευταίο ράφι στο τραπεζάκι
δίπλα στο κρεβάτι μου και το έφερε με μια γρήγορη κίνηση κάτω
από το πιγούνι μου. Έσφιξα τα δόντια και συγκρατήθηκα.
Το χέρι της έτρεμε, το ίδιο και το λεκανάκι. Την κοίταξα. Το
πρόσωπό της είχε χλωμιάσει, τα μάτια της είχαν γουρλώσει, σκοτεινιασμένα.
«Τι συμβαίνει;» ρώτησα. «Τι λέει το γράμμα;»
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«Τίποτα» απάντησε. «Πάρε βαθιές ανάσες… έτσι μπράβο».
Έβαλε το λεκανάκι στη θέση του, δίπλωσε το γράμμα της λαίδης
Θόρντον και το ’κρυψε στην τσάντα της.
Κάτι συνέβαινε. Το έβλεπα στο πρόσωπό της. «Ο Μπάτερ;»
ρώτησα.
«Τι πράγμα;»
«Έπαθε κάτι ο Μπάτερ;» Ο Μπάτερ ήταν το πόνι της Σούζαν.
Τον αγαπούσα πολύ. Όσο ήμουν στο νοσοκομείο τον φύλαγε η
λαίδη Θόρντον στους στάβλους της.
«Α» έκανε η Σούζαν «όχι. Θέλω να πω, η λαίδη Θόρντον δεν
είπε κάτι για τον Μπάτερ, αλλά θα μας το έλεγε έτσι και του είχε
συμβεί κάτι».
«Η Μάγκι;» Η Μάγκι ήταν η κόρη της λαίδης Θόρντον και η
καλύτερή μου φίλη.
«Η Μάγκι είναι μια χαρά» είπε η Σούζαν. Τα χέρια της έτρεμαν ακόμη ελαφρώς και το βλέμμα της ήταν κάπως παράξενο.
«Όλοι στο χωριό είναι καλά».
«Και ο Τζέιμι είναι μια χαρά» είπα. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν
δήλωση, γιατί έπρεπε να είναι αλήθεια. Ο αδελφός μου ο Τζέιμι
δεν ήταν στο χωριό – ήταν εδώ, μαζί μας. Η Σούζαν, ο Τζέιμι
και ο Μπόβριλ, ο γάτος του Τζέιμι, έμεναν σε ένα νοικιασμένο
δωμάτιο σε κάποιο οικοτροφείο κοντά στο νοσοκομείο. Ο Τζέιμι
ήταν τώρα εκεί με τη σπιτονοικοκυρά.
Ο Τζέιμι ήταν έξι ετών. Νομίζαμε πως ήταν επτά, αλλά το
πιστοποιητικό γέννησής του μας αποκάλυψε τελικά ότι δεν ήταν
όντως τόσο.
Εγώ ήμουν έντεκα – είχα βρει κι εγώ το πιστοποιητικό γέννησής μου. Μόλις μία εβδομάδα και κάτι γνώριζα την πραγματική
ημερομηνία των γενεθλίων μου.
Η Σούζαν κούνησε το κεφάλι καταφατικά. «Ο Τζέιμι είναι μια
χαρά».
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Πήρα μια βαθιά ανάσα. «Μήπως κάποιος ή κάτι δεν αφήνει
να κάνω την εγχείρηση;» Κάνα δυο εβδομάδες πριν, όταν η μαμά
προσπάθησε να μας πάρει μακριά της, η Σούζαν είπε πως η ίδια
δεν είχε δικαίωμα από τον νόμο να δώσει έγκριση για την επέμβασή μου. Εξακολουθούσε να ισχύει αυτό, αλλά δεν την ένοιαζε
πια. Άλλο πράγμα το τι είναι σωστό και άλλο το τι επιτρέπεται,
έλεγε. Χρειαζόμουν την επέμβαση και θα την έκανα.
Δε ρώτησα τίποτε άλλο.
Η Σούζαν μού έστρωσε τα μαλλιά πίσω από το μέτωπο κι εγώ
αποτραβήχτηκα. «Δε θα αφήσω τίποτα και κανέναν να εμποδίσει
την εγχείρησή σου» είπε.
Και πάλι η φωνή της και η έκφρασή της με παραξένευαν.
Ήξερα πως είχε να κάνει με το γράμμα της λαίδης Θόρντον. Η
γυναίκα αυτή μπορούσε να ταράξει σχεδόν οποιονδήποτε. Όταν
την πρωτογνώρισα, προτού ακόμη μάθω το όνομά της, την αποκαλούσα γυναίκα με τη σιδερένια μάσκα. Ήταν σκληρή και κοφτή σαν τσεκούρι.
Η λαίδη Θόρντον δεν μπορούσε να μας αναστατώσει εδώ που
βρισκόμασταν τώρα. Ό,τι υπήρχε μέσα στο σπίτι της Σούζαν το
είχαμε χάσει, αλλά είχα ακόμη τον Τζέιμι, τη Σούζαν, τον Μπόβριλ και τον Μπάτερ. Κι είχα και μια επέμβαση να περιμένω αύριο. Μου ήταν παραπάνω από αρκετό.
Μπορεί να ξέρεις ένα σωρό πράγματα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
τα πιστεύεις κιόλας.
Κάτι παραπάνω από έναν χρόνο πριν, έμαθα μόνη μου να
περπατάω μέσα στο καμαράκι όπου μέναμε με τη μαμά, στο
Λονδίνο. Το έκανα κρυφά – κάθε μέρα σκούπιζα το αίμα από
το πάτωμα προτού επιστρέψει η μαμά. Το μόνο που ήθελα τότε
ήταν να μπορέσω να φύγω από το σπίτι, όχι από την πόλη· το ότι
έμαθα να περπατάω, ωστόσο, μου έσωσε τη ζωή. Όταν η μαμά
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αποφάσισε να στείλει τον Τζέιμι μακριά από το Λονδίνο μαζί με
τα άλλα τα παιδιά, για να γλιτώσουν απ’ τις βόμβες του Χίτλερ,
έφυγα κι εγώ κρυφά. Κι έτσι βρεθήκαμε να μένουμε με τη Σούζαν
και τον Μπάτερ σ’ ένα παραθαλάσσιο χωριό στο Κεντ.
Η Σούζαν τότε δε μας ήθελε. Ούτε κι εμείς τη θέλαμε, αλλά
εγώ ήθελα το πόνι της, και στον Τζέιμι και σ’ εμένα άρεσαν τα
φαγητά της, οπότε τελικά και στους τρεις μας άρεσε που ήμασταν
παρέα. Και βέβαια τότε εμφανίστηκε η μαμά για να μας πάρει
πίσω – αυτό έγινε μόλις πριν από μια εβδομάδα. Η Σούζαν αποφάσισε να μας διεκδικήσει. Μας ακολούθησε ως το Λονδίνο, κι έτσι
το βράδυ που το σπίτι μας καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τον
γερμανικό βομβαρδισμό λείπαμε όλοι από μέσα. Οπότε το χειρότερο που μας συνέβη –η επιστροφή της μαμάς– τελικά αποδείχτηκε το καλύτερο που μας συνέβη, γιατί οι βόμβες δε μας σκότωσαν.
Τώρα όλοι έδειχναν να πιστεύουν πως η αυριανή εγχείρηση
θα ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ, κι εγώ ανησυχούσα ότι κάτι θα πήγαινε πολύ, πολύ στραβά. Η Σούζαν έλεγε
ότι τίποτα δε θα πήγαινε στραβά. Έλπιζε πως μετά την επέμβαση
το πόδι μου θα πατούσε κανονικά, αλλά και να μην πατούσε, όλα
θα πήγαιναν καλά, έλεγε. Ήμουν μια χαρά τώρα και θα ήμουν μια
χαρά και μετά, ό,τι κι αν συνέβαινε.
Πιθανόν.
Εξαρτάται πώς το εννοεί κανείς το μια χαρά.
Ο πόλεμος γύρω μας δεν είχε σταματήσει. Οι νοσοκόμες ισχυρίζονταν πως με το που θα ηχούσε ο συναγερμός θα κατάφερναν
να μεταφέρουν όλους τους ασθενείς στο καταφύγιο εγκαίρως.
Δεν είχε χρειαστεί να το επιχειρήσουν ως τώρα και κανείς δεν
ήξερε αν θα το κατάφερναν πράγματι.
Η Σούζαν έγειρε μπροστά και με αγκάλιασε. Ήταν κάπως
άβολο και για τις δυο μας. Δεν ανέπνεα. Το στομάχι μου εξακολουθούσε να ανακατεύεται.
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«Μην ανησυχείς» είπε η Σούζαν. «Θα σε δω το πρωί. Πέσε
κοιμήσου».
Δε με έπιανε ύπνος αλλά κάπως πέρασε η νύχτα τελικά. Το πρωί,
η Σούζαν μού κρατούσε το χέρι όσο μια νοσοκόμα έσπρωχνε το
κρεβάτι μου στον διάδρομο. Σταματήσαμε μπροστά από μια βαριά άσπρη πόρτα. «Ως εδώ μπορείτε να τη συνοδεύσετε» εξήγησε
η νοσοκόμα στη Σούζαν.
Δεν είχα καταλάβει ότι η Σούζαν θα με άφηνε μόνη μου, και
γραπώθηκα απ’ το χέρι της. «Κι αν δεν πετύχει;»
Για ένα δευτερόλεπτο τα δάχτυλά της έσφιξαν τα δικά μου.
«Κουράγιο» είπε και μ’ άφησε.
Στην αίθουσα του χειρουργείου ένας άντρας με μακριά ποδιά
κράτησε μια μάσκα μπροστά στο πρόσωπό μου. «Μόλις την αφήσω στο στόμα σου» είπε «θέλω να μετρήσεις πολύ αργά ως το
δέκα».
Έφτασα μόνο ως το τέσσερα· μετά αποκοιμήθηκα.
Το ξύπνημα από τον αιθέρα ήταν πιο δύσκολο. Το δεξί μου πόδι
ήταν ακινητοποιημένο, παγιδευμένο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ.
Στην προσπάθειά μου να ελευθερωθώ άρχισα να ιδρώνω. Θαμμένη στα ερείπια ύστερα από βομβαρδισμό. Δεν μπορούσα να
κουνήσω το πόδι μου. Και ξάφνου βρέθηκα πάλι κλεισμένη στο
ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη, στο παλιό διαμέρισμά μας στο
Λονδίνο. Η μαμά με είχε κλειδώσει μέσα. Οι κατσαρίδες–
«Σσς». Η φωνή της Σούζαν ήχησε απαλή στ’ αυτιά μου. «Ησύχασε. Όλα τελείωσαν, είσαι μια χαρά».
Δεν ήμουν μια χαρά. Όχι μέσα στο ντουλάπι, με τη μαμά–
Κάποιος μου κράτησε γερά τα μπράτσα. Έριξε επάνω μου μια
κουβέρτα και με τύλιξε καλά καλά με αυτήν. «Άνοιξε τα μάτια
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σου». Η φωνή της Σούζαν, απαλή ξανά. «Το χειρουργείο τελείωσε».
Άνοιξα τα μάτια. Το πρόσωπο της Σούζαν, θολό σαν μέσα στο
νερό, μπροστά μου. «Είσαι ασφαλής» μου είπε.
Ξεροκατάπια. «Λες ψέματα» της είπα.
«Όχι, δε λέω».
«Δεν μπορώ να κουνήσω το πόδι μου. Το δεξί μου πόδι. Το
σακάτικο–»
«Δεν είναι σακάτικο το πόδι σου» είπε η Σούζαν. «Όχι πια».
Ξύπνησα κανονικά στη μέση της νύχτας. Γύρω από το κρεβάτι
μου υπήρχαν παραβάν· πίσω τους αχνόφεγγε ένα φως.
«Σούζαν;» ψιθύρισα.
Μια από τις νυχτερινές νοσοκόμες ήρθε πλάι μου. «Διψάς;»
ρώτησε. Έκανα ναι με το κεφάλι. Μου έβαλε νερό και ήπια. «Πονάς πολύ;»
Δεν μπορούσα να κουνήσω το δεξί μου πόδι επειδή οι γιατροί
το είχαν βάλει σε γύψο μετά την επέμβαση. Τώρα το θυμόμουν
αυτό. Κάτω από τον γύψο, ένας δυνατός, μουντός πόνος ξεκινούσε από τον αστράγαλο και ανηφόριζε σε παλμούς ως το γόνατό
μου.
«Δεν ξέρω» είπα. «Πάντοτε πονάω».
«Είναι ένας πόνος που δεν τον αντέχεις;»
Κούνησα το κεφάλι. Μπορούσα να αντέξω σχεδόν τα πάντα.
Η νοσοκόμα χαμογέλασε. «Έτσι μπράβο. Το είπε η μητέρα
σου ότι είσαι παλικάρι». Μου έτεινε ένα χάπι. «Πιες αυτό».
«Η Σούζαν δεν είναι η μητέρα μου» είπα. Ευτυχώς, Θεέ μου.
Κατάπια το χάπι και ξανάπεσα για ύπνο.
Όταν άνοιξα πάλι τα μάτια το πρόσωπο του Τζέιμι βρισκόταν
λίγα εκατοστά από το δικό μου. Τα μαλλιά του έδειχναν σαν να
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μην τα είχε βουρτσίσει για βδομάδες, τα μάτια του ήταν κόκκινα
και πρησμένα. Έκλαιγε.
Ανασηκώθηκα πανικόβλητη. «Τι συμβαίνει;»
Ο Τζέιμι σωριάστηκε στο κρεβάτι, κοπανώντας στον γύψο
μου. Έκανα μια γκριμάτσα.
«Πρόσεχε» του είπε η Σούζαν και τον τράβηξε πίσω.
Ο Τζέιμι φώλιασε δίπλα μου.
Τον αγκάλιασα και κοίταξα πίσω του, τη Σούζαν. «Πες μου τι
συμβαίνει» είπα.
«Μας το έγραψε η λαίδη Θόρντον στο γράμμα της» απάντησε
η Σούζαν.
Κούνησα το κεφάλι. Αυτό το ήξερα ήδη.
Μίλησε ο Τζέιμι: «Η μαμά πέθανε».
Μπορεί να ξέρεις ένα σωρό πράγματα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι
τα πιστεύεις κιόλας.
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Μέσα στον πόλεμο και τις κακουχίες, η Έιντα Σμιθ μετράει μόνο νίκες·
έως τώρα έχει κερδίσει μια μητέρα, ένα σώμα δυνατό και μια αληθινή φίλη. Ωστόσο, καθώς ο αγώνας εναντίον του Χίτλερ μαίνεται, νέα
πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή της: από τη μία η «σιδηρά» και απόμακρη λαίδη Θόρντον· από την άλλη, η αινιγματική Γερμανοεβραία Ρουθ,
που πολλοί φοβούνται πως είναι κατάσκοπος. Μπροστά στον φόβο του
αγνώστου, οι επιλογές της Έιντα θα καθορίσουν το ποια θέλει στ’ αλήθεια να είναι. Και θα αποτελέσουν την πιο κρίσιμη μάχη της ζωής της.
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