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Στη Liz Reinhardt, που με υποστήριζε 
δυναμικά όσο έγραφα αυτό το βιβλίο. 

Κάποιοι απ’ τους ανθρώπους που συναντάς 
γίνονται τόσο σημαντικοί φίλοι, 
που δεν μπορείς να φανταστείς 

πώς θα ήταν η ζωή σου χωρίς αυτούς. 
Η Λιζ είναι μία απ’ αυτούς τους φίλους.
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Κεφάλαιο Ένα

Τα οχήματα που είχα συνηθίσει να βλέπω παρκαρισμένα 
μπροστά από σπίτια που είχαν πάρτι ήταν φορτηγάκια με 
λασπωμένα λάστιχα· όχι ακριβά, εισαγόμενα αυτοκίνητα. 
Κι αυτό το σπίτι είχε τουλάχιστον είκοσι τέτοια αυτοκίνη-
τα αραγμένα στο μακρύ ιδιωτικό του δρομάκι. Πάρκαρα το 
φορτηγάκι της μαμάς μου –ένα Ford δεκαπέντε χρόνων– στη 
χορταριασμένη άμμο για να μην μπλοκάρω κανέναν. Ο μπα-
μπάς δεν μου είχε πει ότι θα έκανε πάρτι απόψε. Πολλά δεν 
μου είχε πει, εδώ που τα λέμε.

Επίσης, δεν είχε εμφανιστεί στην κηδεία της μητέρας μου. 
Αν είχα κάπου αλλού να μείνω, δεν θα βρισκόμουν τώρα εδώ. 
Είχα αναγκαστεί να πουλήσω το μικρό σπίτι που μας είχε 
αφήσει η γιαγιά μου για να πληρώσω και τους τελευταίους 
λογαριασμούς από τα ιατρικά έξοδα της μαμάς μου. Τα μόνα 
πράγματα που είχα πλέον ήταν τα ρούχα μου και το φορτη-
γό. Μου ήταν πολύ δύσκολο να τηλεφωνήσω στον πατέρα 
μου, δεδομένου ότι δεν είχε εμφανιστεί ούτε μία φορά τα 
τρία χρόνια που η μητέρα μου πάλευε με τον καρκίνο. Αλλά 
ήταν αναγκαίο· αυτός ήταν η μόνη οικογένεια που μου είχε 
απομείνει.

Κοίταξα άφωνη το τεράστιο τριώροφο σπίτι που ήταν χτι-
σμένο πάνω ακριβώς στη λευκή άμμο της παραλίας Ρόζμαρι, 
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στη Φλόριντα. Αυτό ήταν το καινούργιο σπίτι του μπαμπά. Η 
καινούργια του οικογένεια. Δεν υπήρχε περίπτωση να κολλή-
σω εδώ πέρα.

Ξαφνικά η πόρτα του φορτηγού άνοιξε. Έχωσα ενστικτω-
δώς το χέρι μου κάτω από το κάθισμα και άρπαξα το εννιάρι 
μου. Το σήκωσα και σημάδεψα τον εισβολέα κρατώντας το 
και με τα δύο χέρια, έτοιμη να πατήσω τη σκανδάλη.

«Οπ!... Εγώ ήρθα να σου πω ότι μάλλον έχεις χαθεί, αλλά 
θα σου πω ό,τι διάολο θες ν’ ακούσεις, αρκεί να κατεβάσεις 
αυτό το πράγμα». Ένας τύπος με καστανά, ατημέλητα μαλ-
λιά τραβηγμένα πίσω από τα αυτιά του στεκόταν ακριβώς 
μπροστά στην κάννη του όπλου μου με τα δυο του χέρια ση-
κωμένα στον αέρα και τα μάτια ορθάνοιχτα.

Ανασήκωσα το ένα μου φρύδι και κράτησα σταθερό το 
όπλο μου. Ο τύπος αυτός παρέμενε άγνωστος. Δεν είναι φυ-
σιολογικό να χαιρετάς έναν ξένο ανοίγοντας ξαφνικά την 
πόρτα του φορτηγού του. «Όχι, δεν νομίζω ότι έχω χαθεί. 
Εδώ δεν μένει ο Έιμπραχαμ Γουίν;»

Ο τύπος ξεροκατάπιε. «Ε… δεν μπορώ να σκεφτώ μ’ αυτό 
το πράγμα μπροστά στη μούρη μου. Μου δημιουργείς μεγά-
λη νευρικότητα, κουκλίτσα μου. Δεν μπορείς να το κατεβά-
σεις μη γίνει κανένα ατύχημα;»

Ατύχημα; Σοβαρά; Αυτός ο τύπος είχε αρχίσει να μου τη 
δίνει. «Δεν σε ξέρω. Έξω είναι σκοτεινά και βρίσκομαι σ’ 
ένα ξένο μέρος, μόνη μου. Οπότε, να με συγχωρείς που δεν 
νιώθω και πολύ ασφαλής αυτή τη στιγμή. Πίστεψέ με, όμως, 
δεν πρόκειται να γίνει κανένα ατύχημα. Ξέρω καλά πώς να 
χειρίζομαι όπλο. Πολύ καλά».

Ο τύπος δεν φάνηκε να με πιστεύει. Ωστόσο, τώρα που 
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τον έβλεπα καλύτερα, δεν μου φαινόταν και πολύ απειλητι-
κός. Παρ’ όλα αυτά δεν ήμουν ακόμη έτοιμη να κατεβάσω το 
όπλο μου.

«Ο Έιμπραχαμ;» επανέλαβε αργά και άρχισε να κουνάει 
το κεφάλι του. Έπειτα σταμάτησε. «Στάσου, ο Έιμπ είναι ο 
καινούργιος πατριός του Ρας. Τον γνώρισα πριν φύγουν με 
την Τζορτζιάνα για Παρίσι».

Παρίσι; Ρας; Ορίστε; Περίμενα κάποια καλύτερη εξήγηση, 
αλλά αυτός ο τύπος συνέχισε να κοιτάζει το όπλο με κρα-
τημένη την ανάσα. Χωρίς να τον αφήσω από τα μάτια μου, 
κατέβασα το όπλο και φρόντισα να ξαναβάλω την ασφάλεια 
πριν το χώσω κάτω από το κάθισμά μου. Ίσως τώρα που είχα 
κρύψει το όπλο αυτός ο τύπος να μπορούσε να συγκεντρωθεί 
και να μου εξηγήσει.

«Έχεις άδεια γι’ αυτό το πράγμα;» με ρώτησε δύσπιστα.
Δεν είχα όρεξη να μιλήσω για το δικαίωμά μου να οπλο-

φορώ. Χρειαζόμουν απαντήσεις. «Ο Έιμπραχαμ είναι στο 
Παρίσι;» ρώτησα απαιτώντας επιβεβαίωση. Ο πατέρας μου 
ήξερε ότι θα έφτανα σήμερα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμε-
νη εβδομάδα, αφού πούλησα το σπίτι.

Ο τύπος κούνησε αργά το κεφάλι του καταφατικά και χα-
λάρωσε. «Τον ξέρεις;»

Όχι ιδιαίτερα. Τα τελευταία πέντε χρόνια –από τότε που 
παράτησε τη μητέρα μου κι εμένα, δηλαδή– τον είχα δει δυο 
φορές όλες κι όλες. Θυμόμουν τον μπαμπά που ερχόταν να 
με δει να παίζω ποδόσφαιρο, όποτε είχαμε αγώνα, και έψη-
νε μπιφτέκια κάθε φορά που είχαμε πάρτι στη γειτονιά. Τον 
μπαμπά που είχα ως τη μέρα που η δίδυμη αδερφή μου, η 
Βάλερι, σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό. Στο τιμόνι βρισκό-
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ταν ο πατέρας μου. Από κείνη τη μέρα δεν ήταν ποτέ ξανά ο 
ίδιος. Τον άνθρωπο που δεν μου τηλεφωνούσε και δεν ενδια-
φερόταν να μάθει αν ήμουν καλά όσο φρόντιζα την άρρωστη 
μητέρα μου – αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ήξερα. Καθόλου.

«Η κόρη του είμαι, η Μπλερ».
Ο τύπος γούρλωσε τα μάτια του, έριξε προς τα πίσω το 

κεφάλι του και γέλασε. Πού ήταν το αστείο; Περίμενα να 
μου εξηγήσει, αλλά αυτός μου έτεινε το χέρι του. «Έλα μαζί 
μου, Μπλερ. Έχω να σου γνωρίσω κάποιον. Θα τρελαθεί απ’ 
τη χαρά του».

Κοίταξα το χέρι του και άπλωσα το δικό μου για να πιάσω 
την τσάντα μου.

«Έχεις κι εκεί μέσα κάνα όπλο; Να προειδοποιήσω τους 
πάντες να μη σε τσατίζουν;» Προσέχοντας τον πειρακτικό 
τόνο στη φωνή του, αποφάσισα να μην πω κάτι αγενές.

«Άνοιξες την πόρτα μου χωρίς να χτυπήσεις. Φοβήθηκα».
«Κι εσύ το πρώτο που κάνεις όταν φοβάσαι είναι να σημα-

δεύεις τον άλλον με πιστόλι; Να πάρει, από πού είσαι εσύ; Τα 
κορίτσια που ξέρω εγώ πατάνε καμιά τσιρίδα ή τίποτα τέτοιο».

Τα περισσότερα κορίτσια που ήξερε αυτός δεν είχαν ανα-
γκαστεί να προστατεύουν τον εαυτό τους τα τελευταία τρία 
χρόνια. Εγώ είχα να φροντίζω τη μητέρα μου αλλά κανέναν 
να φροντίζει εμένα. «Από την Αλαμπάμα είμαι» απάντησα 
αγνοώντας το τεντωμένο χέρι του και βγαίνοντας μόνη μου 
από το φορτηγάκι.

Όταν με χτύπησε στο πρόσωπο η θαλασσινή αύρα, διέκρι-
να αμέσως την αρμυρή μυρωδιά της παραλίας. Δεν είχα δει 
ποτέ στη ζωή μου παραλία – τουλάχιστον όχι από κοντά· είχα 
δει μόνο σε φωτογραφίες και ταινίες. Αλλά η μυρωδιά… η 
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μυρωδιά της θάλασσας ήταν ακριβώς όπως την περίμενα.
«Οπότε ισχύει αυτό που λένε για τα κορίτσια από την Αλα-

μπάμα» είπε αυτός. Στράφηκα προς το μέρος του.
«Τι εννοείς;»
Τα μάτια του σάρωσαν το σώμα μου κι ύστερα επέστρεψαν 

στο πρόσωπό μου. Τα χείλη του σχημάτισαν αργά ένα χαμό-
γελο. «Στενά τζιν, φανελάκια και όπλο. Να πάρει η ευχή, σε 
λάθος πολιτεία ζούσα τόσο καιρό».

Γύρισα τα μάτια μου προς τα πάνω δυσανασχετώντας και 
πήγα στην καρότσα του φορτηγού. Είχα εκεί μια βαλίτσα, και 
μερικά κουτιά που ήθελα ν’ αφήσω στην Πρόνοια.

«Στάσου· άσε με να την πάρω εγώ». Μπήκε μπροστά μου 
και τεντώθηκε πάνω απ’ την καρότσα του φορτηγού για να 
πιάσει τη μεγάλη βαλίτσα που είχε κρατήσει η μαμά μου 
κρυμμένη στο ντουλάπι για εκείνο το «ταξίδι με αυτοκίνητο» 
που δεν καταφέραμε ποτέ να κάνουμε. Πάντα έλεγε ότι θα 
διασχίζαμε τη χώρα με το αυτοκίνητο και θα φτάναμε κάποια 
μέρα στη δυτική ακτή. Μετά αρρώστησε.

Διώχνοντας απ’ τον νου μου τις αναμνήσεις, εστίασα στο 
παρόν. «Σ’ ευχαριστώ, ε… Δεν μου είπες πώς σε λένε».

Ο τύπος έβγαλε έξω τη βαλίτσα και στράφηκε προς το μέ-
ρος μου.

«Τι μου λες; Ξέχασες να με ρωτήσεις όταν με σημάδευες 
με το εννιάρι;» αποκρίθηκε.

Αναστέναξα. Εντάξει, μπορεί να το παρατράβηξα λιγάκι 
με το όπλο, αλλά με είχε τρομάξει.

«Εγώ είμαι ο Γκραντ, χμ, ε… φίλος του Ρας».
«Του Ρας;» Να το πάλι αυτό το όνομα. Ποιος ήταν αυτός 

ο Ρας;
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Το χαμόγελο του Γκραντ έγινε ακόμα μεγαλύτερο. «Δεν 
ξέρεις ποιος είναι ο Ρας;» Το έβρισκε εξαιρετικά διασκεδα-
στικό. «Καλά, πολύ γουστάρω που ήρθα εδώ απόψε».

Έκανε ένα νεύμα με το κεφάλι προς το σπίτι. «Έλα να σου 
τον συστήσω».

Περπάτησα πλάι του και με οδήγησε στο σπίτι. Η μουσική 
που ακουγόταν γινόταν όλο και πιο δυνατή όσο πλησιάζαμε. 
Αφού ο μπαμπάς μου έλειπε, τότε ποιος ήταν μέσα; Ήξερα 
ότι η Τζορτζιάνα ήταν η καινούργια του γυναίκα, αλλά μέχρι 
εκεί. Αυτό το πάρτι το έκαναν τα παιδιά της; Πόσων χρονών 
ήταν; Είχε παιδιά, έτσι δεν είναι; Δεν μπορούσα να θυμηθώ. 
Ο μπαμπάς ήταν πολύ αόριστος. Μου είχε πει ότι θα μου άρε-
σε η καινούργια μου οικογένεια, αλλά δεν μου είχε εξηγήσει 
ποια ακριβώς ήταν αυτή η οικογένεια.

«Οπότε ο Ρας μένει εδώ;» ρώτησα.
«Ναι, εδώ μένει· τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Μετακο-

μίζει στα άλλα του σπίτια ανάλογα με την εποχή».
«Στα άλλα του σπίτια;»
Ο Γκραντ χαχάνισε. «Δεν ξέρεις τίποτα για την οικογένεια 

του μπαμπά σου, ε, Μπλερ;»
Δεν είχα ιδέα. Έγνεψα αρνητικά με το κεφάλι.
«Τότε ας κάνουμε ένα μικρό ταχύρρυθμο μαθηματάκι, 

πριν μπούμε στην τρέλα που επικρατεί εκεί μέσα» απάντη-
σε ο Γκραντ σταματώντας στη σκάλα που οδηγούσε στην 
εξώπορτα και με κοίταξε. «Ο Ρας Φίνλεϊ είναι ο ετεροθαλής 
αδερφός σου. Είναι μοναχοπαίδι του διάσημου ντράμερ των 
Slacker Demon Ντιν Φίνλεϊ. Οι γονείς του δεν παντρεύτη-
καν ποτέ. Η μητέρα του, η Τζορτζιάνα, ήταν γκρούπι εκείνη 
την εποχή. Αυτό εδώ το σπίτι είναι δικό του. Η μητέρα του 
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ζει εδώ επειδή της το επιτρέπει». Σταμάτησε και κοίταξε την 
πόρτα που άνοιξε εκείνη τη στιγμή. «Όλοι αυτοί είναι φίλοι 
του».

Μια ψηλή, λυγερή, καστανόξανθη τύπισσα με κοντό, μπλε 
ρουά φόρεμα και τακούνια που αν τα φορούσα εγώ θα έτρω-
γα τα μούτρα μου στεκόταν στην πόρτα και με κοίταζε καλά 
καλά συνοφρυωμένη. Το ύφος της δεν πέρασε απαρατήρητο. 
Δεν ήξερα και πολλά γι’ αυτού του είδους τους ανθρώπους· 
γι’ αυτό που ήμουν σίγουρη, όμως, ήταν ότι η τύπισσα δεν 
ενέκρινε τα ρούχα μου, μάλλον επειδή δεν ήταν σινιέ. Είτε 
αυτό είτε περπατούσε κάποιο μαμούνι πάνω μου.

«Γεια σου, Νανέτ» είπε ο Γκραντ κάπως ενοχλημένα.
«Ποια είναι αυτή;» ρώτησε η κοπέλα στρέφοντας το βλέμ-

μα της στον Γκραντ.
«Μια φίλη. Μη στραβομουτσουνιάζεις, Ναν, δεν σε κολα-

κεύει αυτό το ύφος» της είπε και, αρπάζοντας το χέρι μου, με 
τράβηξε μέσα στο σπίτι.

Το δωμάτιο είχε λιγότερο κόσμο απ’ ό,τι φανταζόμουν. Δια- 
σχίσαμε το μεγάλο φουαγέ, απ’ όπου μια αψιδωτή πόρτα 
οδηγούσε σ’ έναν χώρο που υπέθεσα ότι ήταν το σαλόνι. Ό,τι 
και να ήταν, πάντως, ήταν μεγαλύτερο από ολόκληρο το σπί-
τι μου – το πρώην σπίτι μου, δηλαδή. Δύο ανοιχτές μπαλκο-
νόπορτες πρόσφεραν εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Αυτόν, 
ήθελα να τον δω από κοντά.

«Από δω» με καθοδήγησε ο Γκραντ και κατευθύνθηκε 
προς ένα… Μπαρ ήταν αυτό; Στ’ αλήθεια; Είχαν μπαρ μέσα 
στο σπίτι; 

Καθώς διασχίζαμε το δωμάτιο, κοιτούσα στα πεταχτά αυ-
τούς που προσπερνούσαμε. Όλοι σταματούσαν για μια στιγ-
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μή ό,τι έκαναν και μου έριχναν μια γρήγορη ματιά από πάνω 
μέχρι κάτω. Ήμουν σαν τη μύγα μες στο γάλα.

«Ρας, από δω η Μπλερ. Κάτι μου λέει ότι είναι δικιά σου. 
Τη βρήκα έξω. Φαινόταν λίγο χαμένη» είπε ο Γκραντ, κι εγώ 
τράβηξα το βλέμμα μου από το παραξενεμένο πλήθος και γύ-
ρισα να δω ποιος ήταν αυτός ο Ρας.

Οχ.
Οχ, Χριστέ μου.
«Τι μου λες;» απάντησε ο Ρας σέρνοντας τεμπέλικα τα 

φωνήεντα, και ανασηκώθηκε από τον άσπρο καναπέ όπου 
καθόταν χαλαρά με μια μπίρα στο χέρι σκύβοντας προς το 
μέρος μας. «Καλή είναι, αλλά μικρή. Δεν νομίζω πως είναι 
δικιά μου».

«Δικιά σου είναι, σου λέω. Απ’ τη στιγμή που ο μπαμπά-
κας της την έχει κάνει για Παρίσι με τη μαμάκα σου και θα 
λείπει τις επόμενες εβδομάδες, θα έλεγα ότι τούτο δω ανήκει 
τώρα σ’ εσένα. Πολύ ευχαρίστως να της προσφέρω εγώ ένα 
δωμάτιο στο σπίτι μου, αν θες. Μόνο αν μου υποσχεθεί, εν-
νοείται, ότι θα αφήσει το φονικό της όπλο στο αυτοκίνητο».

Τα μάτια του Ρας στένεψαν και με περιεργάστηκαν προσε-
κτικά. Είχαν παράξενο χρώμα. Εκπληκτικά ασυνήθιστο. Δεν 
ήταν ούτε καστανά ούτε μελιά. Είχαν ένα ζεστό χρώμα με 
ασημένιες ανταύγειες. Δεν είχα δει ποτέ μου κάτι παρόμοιο. 
Να ήταν φακοί;

«Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικιά μου» απάντησε τελικά 
και έγειρε πάλι πίσω στον καναπέ, στη θέση όπου τον είχαμε 
βρει όταν μπήκαμε μέσα.

Ο Γκραντ ξερόβηξε. «Πλάκα μου κάνεις, έτσι;»
Ο Ρας ήπιε μια γουλιά μπίρα απ’ το μπουκάλι που κρα-
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τούσε χωρίς να απαντήσει. Το βλέμμα του είχε στραφεί στον 
Γκραντ και τον κοίταζε προειδοποιητικά. Ήμουν σίγουρη ότι 
θα μου ζητούσε να φύγω. Δεν ήταν καλό αυτό. Είχα μόνο 
είκοσι δολάρια στην τσάντα μου και σχεδόν καθόλου βενζί-
νη. Είχα ήδη πουλήσει ό,τι μπορούσε να πουληθεί. Όταν είχα 
τηλεφωνήσει στον πατέρα μου, του είχα εξηγήσει ότι χρεια-
ζόμουν απλώς ένα μέρος να μείνω μέχρι να πιάσω δουλειά 
και να μαζέψω αρκετά χρήματα για να βρω δικό μου σπίτι. 
Εκείνος είχε συμφωνήσει αμέσως και μου είχε δώσει αυτή 
τη διεύθυνση, λέγοντάς μου ότι θα χαιρόταν πολύ να πάω να 
μείνω μαζί του.

Η προσοχή του Ρας είχε στραφεί πάλι σ’ εμένα. Περίμενε 
να κάνω κάποια κίνηση. Τι περίμενε, δηλαδή, να πω; Ένα αυ-
τάρεσκο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του. Μου έκλει-
σε το μάτι. 

«Απόψε έχω κόσμο στο σπίτι και το κρεβάτι μου είναι ήδη 
φουλ». Γύρισε προς τον Γκραντ. «Νομίζω πως το καλύτερο 
είναι να την αφήσουμε να βρει κανένα ξενοδοχείο, μέχρι να 
επικοινωνήσω με τον μπαμπάκα της».

Πρόφερε τη λέξη «μπαμπάκα» με φανερή απέχθεια. Δεν 
συμπαθούσε τον πατέρα μου. Όχι πως είχε άδικο. Δεν έφται-
γε εκείνος. Ο μπαμπάς μου με είχε στείλει εδώ πέρα. Είχα 
ξοδέψει τα περισσότερα λεφτά μου για βενζίνη και φαγητό 
μέχρι να φτάσω εδώ. Γιατί τον εμπιστεύτηκα αυτόν τον άν-
θρωπο;

Άπλωσα το χέρι μου και άρπαξα το χερούλι της βαλίτσας 
που κρατούσε ακόμη ο Γκραντ. «Έχει δίκιο. Καλύτερα να 
πηγαίνω. Δεν έκανα καλά που ήρθα εδώ» είπα χωρίς να τον 
κοιτάξω. Τράβηξα με δύναμη τη βαλίτσα κι εκείνος την άφη-
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σε απ’ το χέρι του κάπως απρόθυμα. Ένιωσα τα δάκρυα να 
τσούζουν τα μάτια μου, καθώς συνειδητοποιούσα ότι θα έμε-
να άστεγη. Δεν μπορούσα ν’ αντικρίσω κανέναν απ’ τους δυο 
τους.

Γύρισα και κατευθύνθηκα προς την πόρτα κρατώντας το 
βλέμμα μου κατεβασμένο. Άκουσα πίσω μου τον Γκραντ να 
λογομαχεί με τον Ρας, αλλά αποφάσισα να μη δώσω σημα-
σία. Δεν ήθελα ν’ ακούσω τι έλεγε αυτός ο όμορφος άντρας 
για μένα. Δεν με συμπαθούσε. Αν μη τι άλλο, αυτό ήταν ολο-
φάνερο. Προφανώς ο μπαμπάς μου δεν ήταν ευπρόσδεκτος 
στην οικογένεια.

«Μπα, φεύγουμε κιόλας;» ρώτησε μια γλυκερή φωνή. 
Σήκωσα το βλέμμα και είδα την κοπέλα που μας είχε ανοί-
ξει νωρίτερα να με κοιτάζει μ’ ένα χαμόγελο ικανοποίησης. 
Ούτε αυτή με ήθελε εδώ. Τόσο αποκρουστική ήμουν σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους; Κατέβασα γρήγορα το βλέμμα μου 
και άνοιξα την πόρτα. Η περηφάνια μου δεν μου επέτρεπε 
ν’ αφήσω αυτή την κακιασμένη τσούλα να με δει να κλαίω.

Όταν βρέθηκα έξω, σε απόσταση ασφαλείας, μου ξέφυ-
γε ένας λυγμός. Κατευθύνθηκα προς το φορτηγάκι μου. Αν 
δεν κουβαλούσα τη βαλίτσα, θα πήγαινα τρέχοντας. Χρεια-
ζόμουν την αίσθηση ασφάλειας που μου έδινε. Η θέση μου 
ήταν μέσα στο φορτηγάκι μου· όχι σ’ αυτό το γελοίο σπίτι με 
όλους αυτούς τους ψηλομύτηδες. Μου έλειπε το σπίτι μου. 
Μου έλειπε η μαμά μου. Άλλος ένας λυγμός βγήκε ανεξέ-
λεγκτος από μέσα μου. Μπήκα στο φορτηγάκι, έκλεισα την 
πόρτα και την κλείδωσα. 


