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N H Κλόι Γκριν είναι πολύ κοντά 
στη νίκη της. Αφού μετακό-
μισε με τις μαμάδες της από 

τη Νότια Καλιφόρνια στην Αλαμπάμα, 
πέρασε τέσσερα χρόνια αποφεύγοντας 
τους κουτσομπόληδες συμμαθητές και 
την πουριτανική διεύθυνση του χριστια-
νικού σχολείου της. Ο στόχος που την 
κινητοποιεί τόσο καιρό: να γίνει η κορυ-
φαία της τάξης. Η μόνη της αντίπαλος: 
η Σάρα Γουίλερ.
Έναν μήνα όμως πριν αποφοιτήσει από 
τη Χριστιανική Ακαδημία Γουίλογκροβ, 
η τέλεια κόρη του διευθυντή, η βασίλισ-
σα του χορού, Σάρα Γουίλερ, φιλά την 
Κλόι και εξαφανίζεται. Σε μια ξέφρε-
νη αναζήτηση για απαντήσεις, η Κλόι 
ανακαλύπτει πως δεν είναι η μοναδική 
που φίλησε η Σάρα. Φίλησε επίσης τον 
Σμιθ, τον εδώ και χρόνια αγαπημένο της 
Σάρας, και τον γείτονά της τον Ρόρι, το 
«κακό παιδί». Οι τρεις τους δεν έχουν 
τίποτα κοινό πέρα από τη Σάρα και τα 
ενοχλητικά, αινιγματικά μηνύματα που 
άφησε πίσω της. Πρέπει όμως όλοι μαζί 
να ξεδιαλύνουν το κουβάρι των στοι-
χείων και να τη βρουν. Και σιγά σιγά η 
Κλόι αρχίζει να υποψιάζεται ότι μπορεί 
αυτή η μικρή πόλη να μην είναι αυτό που 
πίστευε. Tο ίδιο και η Σάρα.
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ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ Η ΣΑΡΑ ΓΟΥΙΛΕΡ: 12

ΜΕΡΕΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ: 42

Η Κλόι Γκριν είναι έτοιμη να χώσει τη γροθιά της σε πα-

ράθυρο.

Συνήθως, όταν σκέφτεται κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι εί-

ναι ψυχολογικά έτοιμη να το κάνει. Τώρα όμως, κολλημένη 

στην πίσω πόρτα του σπιτιού των Γουίλερ, είναι έτοιμη να 

το κάνει στην κυριολεξία. 

Το τηλέφωνό της δείχνει την ώρα: 11:27 π.μ. Τριάντα 

τρία λεπτά μέχρι να τελειώσει η λειτουργία στη Χριστια-

νική Εκκλησία του Γουίλογκροβ, όπου οι Γουίλερ περνούν 

το πρωινό τους σαν καλοί, φυσιολογικοί άνθρωποι, που 

η καλή, φυσιολογική τους κόρη δεν έστησε ολόκληρο σκη-

νικό εξαφάνισης στον χορό του σχολείου δώδεκα ώρες 

πριν. 

Δηλαδή όλο αυτό πρέπει να ήταν στημένο. Προφανώς 

η Σάρα Γουίλερ είναι μια χαρά. Η Σάρα Γουίλερ δεν έχει 

εξαφανιστεί. Η Σάρα Γουίλερ κάνει αυτό που κάνει πάντα: 

Tο παίζει ανήξερη και αθώα περιστερά, με κείνα τα τερά-

στια μάτια της, και τους κάνει όλους να νομίζουν πως 
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είναι περίπλοκη και γοητευτική, ενώ στην πραγματικότη-

τα είναι ό,τι πιο βαρετά βαρετό υπάρχει σε ολόκληρη τού-

τη την αφόρητα βαρετή πόλη. 

Θα τους το αποδείξει αυτό η Κλόι. Γιατί είναι η μονα-

δική αρκετά έξυπνη για να το αντιληφθεί. 

Ήθελε να χαρεί τη νύχτα του χορού, μετά από μια ολό-

κληρη χρονιά κατά τη διάρκεια της οποίας κυνηγούσε 

προθεσμίες για αιτήσεις σε κολέγια και την πρωτιά στην 

τάξη του ’22. Της πήρε βδομάδες να βρει το τέλειο φόρε-

μα στα μαγαζιά με τα μεταχειρισμένα ρούχα (μαύρο σιφόν 

με δαντέλα, σαν σέξι βαμπίρ-εκτελεστής) και υποτίθεται 

ότι θα ήταν ο τέλειος χορός. Όχι ο τέλειος χορός –θα ήταν 

χωρίς ραντεβού και χωρίς κορσάζ–, αλλά ο δικός της τέλει-

ος χορός. Θα ήταν απλώς εκείνη και οι φίλοι της, ντυμένοι 

με καλά ρούχα, στριμωγμένοι στο αυτοκίνητο του Μπέντζι, 

να τσιρίζουν τραγουδώντας Lil Yachty σε μια αίθουσα με 

πολυέλαιο, για να σωριαστούν τελικά σε ένα χώρισμα του 

Waffle House στη μία το πρωί.

Μισή ώρα όμως πριν ανακοινωθεί το ζευγάρι της βρα-

διάς, την είδε: τη Σάρα, με ρόδινα χείλη και έναν καταρ-

ράκτη από σκούρο ροζ τούλι, να περνάει από τον πάγκο 

με τα αναψυκτικά και να πηγαίνει προς την πόρτα. Όλη 

νύχτα την παρακολουθούσε η Κλόι και περίμενε την ευ-

καιρία να την ξεμοναχιάσει.

Μόνο που όταν έφτασε στην πόρτα, η Σάρα είχε εξα-

φανιστεί και όταν η πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου 

Μπρούκλιν Μπένετ ανέβηκε στη σκηνή για να στέψει τη 

Σάρα βασίλισσα του χορού, εξακολουθούσε να είναι εξα-



Φ Ι Λ Η Σ Α  Τ Η  Σ Α Ρ Α  Γ Ο Υ Ι Λ Ε Ρ

17

φανισμένη. Κανείς δεν την είδε να φεύγει και κανείς δεν 

την ξανάδε από εκείνη τη στιγμή, το λευκό της τζιπ όμως 

δεν ήταν στο δρομάκι των Γουίλερ.

Και να λοιπόν η Κλόι, το επόμενο πρωί, με μουτζουρω-

μένα από το μέικαπ μάτια και μαλλιά κοκαλωμένα από τη 

λακ, έτοιμη να κάνει διάρρηξη στο σπίτι της Σάρας. 

Βρίσκει το κλειδί μέσα σε μία εμφανώς λειασμένη πέτρα, 

με τη φράση ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν Κυρίῳ, Ιησούς 

του Ναυή, 24:15, χαραγμένη πάνω της.

Σε όλο τον δρόμο προς τη λέσχη, φανταζόταν το ύφος 

της Σάρας όταν θα έβλεπε στην πόρτα της την Κλόι. Τα 

μεγάλα, κατάπληκτα πράσινα μάτια, το θεατρινίστικο 

πνιχτό επιφώνημα, τη συνειδητοποίηση ότι το κολπάκι 

της για να τραβήξει την προσοχή δεν πήγαινε όπως το 

είχε σχεδιάσει, γιατί η Κλόι είναι μια ιδιοφυΐα που δεν 

την ξεγελάει κανείς. Η ικανοποίηση και μόνο θα έδινε 

στην Κλόι αρκετή δύναμη για να τα βγάλει πέρα στις 

τελικές εξετάσεις – μπορεί και στις δύο πρώτες χρονιές 

του κολεγίου.

Όταν χώνει όμως το κεφάλι στην ανοιχτή πόρτα για να 

κοιτάξει στην τεράστια κουζίνα των Γουίλερ, η Σάρα είναι 

άφαντη.

Κάνει λοιπόν ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος στη 

θέση της. Κλείνει πίσω της την πόρτα και ψάχνει όλο το 

ισόγειο.

Δεν είναι εδώ η Σάρα.

Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Σίγουρα όμως είναι κάπου. 

Μάλλον επάνω, στο δωμάτιό της.
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Στον επάνω διάδρομο, μια μισάνοιχτη πόρτα αποκα-

λύπτει ένα μπάνιο που πρέπει να είναι της Σάρας. Μπεζ-

ροζ ταπετσαρία, πορσελάνινος πάγκος γεμάτος καλλυντι-

κά με ροδόνερο κι ένα μπουκαλάκι με το σήμα-κατατεθέν 

μανό της (Essie, Ballet Slippers). Η Κλόι κοντοστέκεται 

στην πόρτα· δεν ήρθε για αυτό, όμως βλέπει ένα φλοράλ 

μεταξωτό λαστιχάκι δίπλα στον νιπτήρα που δεν έχει ξα-

ναδεί, παρά τις ατέλειωτες ώρες που έχει περάσει στην 

τάξη αγριοκοιτάζοντας το κεφάλι της Σάρας. Η Σάρα αφή-

νει πάντα τα λαμπερά ξανθά μαλλιά της κάτω. Είναι το 

στιλ της. Μάλλον τα μαζεύει για να πλύνει το πρόσωπό 

της το βράδυ.

Άσχετο.

Η Κλόι σταματά στην επόμενη πόρτα. Είναι μισάνοιχτη 

και έχει ζωγραφισμένο πάνω με το χέρι ένα ροζ Σ.

Θα ήταν ψέμα –τεράστιο, σαν τον προϋπολογισμό της 

ομάδας φούτμπολ της Χριστιανικής Ακαδημίας Γουίλο-

γκροβ, ψέμα– αν έλεγε ότι δεν έχει αναρωτηθεί ποτέ σε τι 

είδους θερμοκοιτίδα τελειότητας τρυπώνει κάθε μέρα η 

Σάρα Γουίλερ όταν γυρίζει σπίτι. Σε καμιά δεξαμενή γεμά-

τη γλίτσα για να διατηρεί δροσερό το δέρμα της; Με έναν 

επαγγελματία κομμωτή σε ετοιμότητα; Πού πάει η Σάρα 

Γουίλερ όταν δεν βγαίνει γραφικά ραντεβού στα Starbucks 

με τον πασαδόρο της ομάδας ή δεν αραδιάζει ύποπτα κα-

λές εργασίες στο μάθημα της Συγκριτικής Λογοτεχνίας; 

Ποια είναι όταν, επιτέλους, δεν την προσέχει κανείς;

Ένας μόνο τρόπος υπάρχει να το ανακαλύψει. 

Δίνει μια στην πόρτα να ανοίξει και… 
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Το δωμάτιο είναι άδειο.

Το δωμάτιο της Σάρας είναι φυσικά ένα συμπαθητικό, 

κανονικό δωμάτιο. Ύποπτα απλό, μάλιστα. Κρεβάτι, συρ-

ταριέρα, κομοδίνο, τουαλέτα, βιβλιοθήκη-παύλα-γραφείο, 

υπόλευκο φωτιστικό που κρέμεται από μια ασημένια αλυ-

σίδα. Ένα αποξηραμένο κορσάζ από χορό στο περβάζι και 

ένα λιπ μπαλμ Burt’s Bees στην πιατέλα-κοχύλι πάνω στη 

συρταριέρα, μαζί με ένα σπρέι σώματος με άρωμα πασχα-

λιάς και μια στοίβα από βιβλία με σελιδοδείκτες για το 

σχολείο. Οι τοίχοι είναι βαμμένοι σε ένα απλό γαλάζιο 

παστέλ με κορνιζαρισμένες φωτογραφίες από την οικογέ-

νειά της, το αγόρι της και το κοπάδι από τις πανομοιότυ-

πες, αχώνευτες φίλες της με τα τέλεια μαλλιά και τα τέλεια, 

περιποιημένα με Glossier πρόσωπα.

Πού να είναι άραγε τώρα η Συμμορία των Glossier; Θα 

συνέρχονται από το μεθύσι του χορού, σκέφτεται η Κλόι. 

Πάντως καμία δεν είναι εδώ να ψάχνει για στοιχεία. Αυτό 

είναι το ζήτημα με τα δημοφιλή παιδιά: Δεν έχουν το είδος 

του δεσμού που αποκτά κανείς όντας αλλόκοτος και δια-

φορετικός σε μια μικρή-προς-μεσαία-πόλη της Αλαμπάμα. 

Αν δοκίμαζε η Κλόι να εξαφανιστεί έτσι, θα ξεχυνόταν 

στρατιά ολόκληρη σαιξπηρικών γκέι να ρίξει τις πόρτες 

ολόκληρου του Φολς Μπιτς.

Γιατί δεν είναι εδώ η Σάρα;

Η Κλόι σφίγγει τις γροθιές της, μπαίνει μέσα και ξεκι-

νάει από το γραφείο.

Αφού δεν υπάρχει Σάρα για να την ανακρίνει, ίσως το 

δωμάτιό της κρύβει κάποιες απαντήσεις. Σκαλίζει τα πράγ-
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ματα στο γραφείο και στα ράφια, αναζητώντας κάποιο 

ημερολόγιο τύπου Το Κορίτσι που εξαφανίστηκε, όπου θα είχε 

σημειώσει στις μέρες της εβδομάδας κάτι σαν «να μαζέψω 

προμήθειες» και «να ενοχοποιήσω την Κλόι για τον φόνο 

μου». Το μόνο που βρίσκει είναι φυλλάδια από κολέγια 

και ένα κουτί με ροζ κάρτες με τα αρχικά της Σάρας – ευ-

χαριστήριες κάρτες ενόψει του κατακλυσμού επιταγών για 

την αποφοίτηση από την πλούσια οικογένεια. Ούτε μία 

ενοχοποιητική σελίδα ημερολογίου παραχωμένη στο κα-

λάθι των αχρήστων· μόνο η χάρτινη συσκευασία από ένα 

λιπγκλός. 

Μπιζουτιέρα: τίποτε το αξιοσημείωτο. Ντουλάπα: ρού-

χα, προσεκτικά οργανωμένη παπουτσοθήκη, φορέματα 

για χορούς μέσα σε κλειστές σακούλες αποθήκευσης ρού-

χων. (Ποιος χρησιμοποιεί σακούλες αποθήκευσης ρούχων;) Συρ-

τάρι εσωρούχων: μισοάδειο, λείπουν αρκετά απαλά, σεμνά 

κομμάτια για απουσία μίας ή δύο εβδομάδων. Κρεβάτι: 

πάνω από το καλοστρωμένο ιβουάρ πάπλωμα, ένα τέλεια 

διπλωμένο μπλουζάκι του Χάρβαρντ. Θεός φυλάξοι μην 

τυχόν και ξεχάσει κανείς πως η Σάρα έγινε δεκτή στην 

πρώτη της προτίμηση, με προτάσεις από ουσιαστικά όλες 

τις υπόλοιπες καλές σχολές της χώρας. 

Η Κλόι ξεφυσάει με σφιγμένα δόντια. Το μόνο που 

υπάρχει εδώ είναι ένα μάτσο φυσιολογικά πράγματα, που 

μαρτυρούν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή ενός απόλυτα 

φυσιολογικού κοριτσιού.

Γυρίζει στην τουαλέτα και ανοίγει το συρτάρι. Λιπγκλός 

παραταγμένα στη σειρά σε σχεδόν πανομοιότυπες απο-
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χρώσεις ουδέτερου ροζ, τα περισσότερα μισοχρησιμοποιη-

μένα, με τις ετικέτες τους να ξεκολλούν. Στην άκρη της 

σειράς υπάρχει ένα ολοκαίνουργιο, τόσο γεμάτο και γυα-

λιστερό, που δεν μπορεί παρά να έχει χρησιμοποιηθεί μό-

νο μία φορά – αν έχει χρησιμοποιηθεί. Αναγνωρίζει τη 

συσκευασία του στο καλάθι των αχρήστων. 

Όταν ανοίγει το καπάκι, νιώθει το άρωμα να τη χτυπάει 

τόσο έντονα όσο και την πρώτη φορά που το μύρισε: βα-

νίλια και μέντα.

Το παράθυρο ανοίγει. 

Η Κλόι βρίζει, πέφτει στη μοκέτα και σέρνεται κάτω 

από το γραφείο. 

Ένα ζευγάρι μαύρα Vans προβάλλουν στο περβάζι, με 

την αδύνατη κορμοστασιά ενός αγοριού με σκισμένο τζιν 

και φανελένιο πουκάμισο να τα ακολουθεί. Κοντοστέκεται 

–δεν μπορεί να δει το πρόσωπό του, το σώμα του όμως 

γυρίζει σαν να ελέγχει αν είναι ελεύθερο το πεδίο– και 

μετά πηδάει μέσα στο δωμάτιο.

Μαύρα σγουρά μαλλιά με ανταύγειες από καραμέλα, 

ανοιχτό καφέ δέρμα, μακριά ίσια μύτη, σαγόνι τετράγωνο 

και λεπτό σαν ψαροκόκαλο. 

Ο Ρόρι Χέρον. Η απάντηση του Γουίλογκροβ στα ατί-

θασα, σκυθρωπά αγόρια όλων των εφηβικών ταινιών από 

τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ο πιο περιζήτητος εργένης 

από τον κύκλο των χαλαρών, χασικλήδων σκέιτερ. Ποτέ 

δεν είχε μάθημα μαζί του, έχει ακούσει όμως ότι δεν πάει 

έτσι κι αλλιώς σε πολλά.

Βλέπει τα μάτια του να ακολουθούν την ίδια πορεία με 
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τα δικά της – τη συρταριέρα, το κρεβάτι, τις φωτογραφίες 

στον τοίχο. Μόλις καταλαβαίνει ότι πέταξε το κορσάζ από 

το περβάζι στο πάτωμα, το μαζεύει με προσοχή και κοι-

τάζει τα ξεραμένα μπουμπούκια πριν το ξαναβάλει στη 

θέση του. Τα μάτια της Κλόι μισοκλείνουν καχύποπτα. Τι 

δουλειά έχει ο Ρόρι Χέρον εδώ, στο δωμάτιο της Σάρας, 

να πασπατεύει τα κορσάζ της;

Και τότε γυρίζει προς το γραφείο, τη βλέπει και ουρ-

λιάζει.

Η Κλόι πετάγεται όρθια και κολλάει το χέρι της στο 

στόμα του. 

«Σκάσε» συρίζει. Από κοντά, τα μάτια του έχουν ένα 

γλυκό καστανό χρώμα και είναι γουρλωμένα από την τρο-

μάρα. «Θα σε ακούσουν οι γείτονες».

«Εγώ είμαι οι γείτονες» λέει μόλις τον αφήνει.

Η Κλόι τον κοιτάζει προσπαθώντας να συνδέσει την 

προσωπικότητα του Ρόρι με τους ψηλομύτηδες της λέσχης 

του Φολς Μπιτς. «Εδώ πέρα μένεις;»

Ο Ρόρι την αγριοκοιτάζει. «Τι, σου φαίνεται να μην 

αντέχει η τσέπη μου ένα τέτοιο μέρος;»

«Μου φαίνεται ότι θα προτιμούσες να πεθάνεις παρά 

να μένεις εδώ» λέει η Κλόι. 

«Πίστεψέ με, δεν το διάλεξα» λέει ο Ρόρι το ίδιο βλο-

συρά, με μια άλλη νότα όμως τώρα στη φωνή του. «Είσαι 

η Κλόι, σωστά; Η Κλόι Γκριν; Τι δουλειά έχεις κάτω από 

το γραφείο της Σάρας;»

«Εσύ τι δουλειά έχεις να σκαρφαλώνεις από το παράθυ-

ρο της Σάρας;»
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«Εσύ πρώτη». 

«Εγώ… εγώ... εεε». Η Κλόι τραυλίζει. Η είσοδος του 

Ρόρι της έκοψε λίγο τη φόρα και τώρα δεν είναι σίγουρη 

πώς να εξηγήσει αυτό που έκανε. Το πρόσωπό της αρχίζει 

να πυρώνει· προσπαθεί να ξαναβρεί το χρώμα της. «Άκου-

σα πως το έσκασε χτες βράδυ».

«Το ίδιο άκουσα κι εγώ» λέει ο Ρόρι. Μιλάει με την ίδια 

μελετημένη αδιαφορία που έχει συνήθως, με τους ώμους 

κυρτούς και χαλαρούς. «Ήξερες… ξέρεις πού είναι;»

«Όχι. Απλώς ήθελα να δω αν έχει στ’ αλήθεια εξαφανι-

στεί».

«Και διέρρηξες το σπίτι της» λέει στεγνά ο Ρόρι. 

«Χρησιμοποίησα κλειδί!» 

«Ναι, διάρρηξη το λένε κι έτσι».

«Μόνο αν διαπράξω έγκλημα».

«Καλά, τότε παράνομη είσοδο».

«Και το σκαρφάλωμα μέσα από το παράθυρό της τότε 

τι το λένε;»

Ο Ρόρι σωπαίνει, κοιτάζει τις μύτες των Vans του. «Άλ-

λο αυτό. Μου είπε ότι άφησε το παράθυρό της ξεκλείδωτο».

«Δεν είναι πρόσκληση αυτό, φίλε».

«Χριστέ μου πια. Σου είπα, είμαι γείτονάς της. Ένα σω-

ρό κόσμος ζητάει από τους γείτονες να ρίχνουν μια ματιά 

στα πράγματά τους όταν λείπουν. Παίζει».

«Αυτό έκανες δηλαδή;»

«Ήθελα να σιγουρευτώ ότι ήταν καλά».

Η Κλόι τον κοιτάζει δύσπιστη. «Δεν σε έχω δει ούτε 

μία φορά να της μιλάς». 
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«Εσύ ούτε που την ξέρεις καν, έτσι δεν είναι;» αντιρω-

τά ο Ρόρι. «Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ; Τι σε νοιάζει αν 

εξαφανίστηκε;»

Τι τη νοιάζει; Γιατί αυτή και η Σάρα έχουν αφιερώσει 

όλη τους τη σχολική καριέρα στην πεισματική προσπάθεια 

να αποφοιτήσουν πρώτες στη χρονιά τους, και το μοναδι-

κό πράγμα που θέλησε ποτέ της η Κλόι τόσο όσο αυτόν 

τον τίτλο είναι η ικανοποίηση ότι η Σάρα Γουίλερ δεν θα 

τον αποκτούσε. Γιατί η Σάρα Γουίλερ έχει όλα τα υπόλοιπα.

Γιατί, αν έχει όντως εξαφανιστεί η Σάρα, τότε θα είναι 

σαν να έχει εγκαταλείψει τον αγώνα, και η Κλόι Γκριν 

παίρνει εξ ορισμού τον τίτλο. 

Γιατί, δυο μέρες πριν, η Σάρα τη βρήκε μόνη στον ανελ-

κυστήρα του Κτιρίου Β πριν από την πέμπτη ώρα, την 

τράβηξε από τον αγκώνα και τη φίλησε ώσπου ξέχασε ό,τι 

γαλλικό ήξερε. Κι ακόμη η Κλόι δεν ξέρει το γιατί.

«Κι εσένα γιατί σε νοιάζει;» λέει απότομα στον Ρόρι. 

«Γιατί εγώ… εγώ τη νιώθω, εντάξει; Οι ηλίθιες οι φίλες 

της δεν τη νιώθουν, εγώ όμως τη νιώθω».

«Α, τη νιώθεις». Η Κλόι στρέφει τα μάτια ψηλά. «Κι 

αυτό σε κάνει αρχηγό της ομάδας έρευνας».

«Όχι…»

«Τότε τι;»

Πέφτει ξανά σιωπή. Ο Ρόρι μετακινείται αμήχανα από 

το ένα πόδι στο άλλο. Ύστερα κοιτάζει το γραφείο, ανα-

σηκώνει τα σκούρα φρύδια του και λέει: «Αυτό».

Όταν η Κλόι ακολουθεί το βλέμμα του, βλέπει έναν 

φάκελο, ακουμπισμένο σε μία ροζ θήκη φακέλων. Μπρο-
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στά είναι γραμμένο το όνομα του Ρόρι με τα πλαγιαστά 

γράμματα της Σάρας. 

Το όνομα του Ρόρι;

Τα χέρια του Ρόρι είναι πιο μακριά, η Κλόι όμως αντιδρά 

πιο γρήγορα. Αρπάζει τον φάκελο και τον ανοίγει με το 

ένα δάχτυλο, βγάζοντας μια κάρτα από εκείνες τις ροζ με 

το μονόγραμμα και διαβάζει δυνατά τα άψογα, πλαγιαστά 

γράμματα της Σάρας. 

Ρόρι
Σε ευχαριστώ για το φιλί. Αν νομίζεις πως δεν σε πρόσεξα ποτέ, κάνεις 
λάθος. 

ΧΟΧΟ
Σάρα

Υ.Γ. ροδάκινο100304
Υ.Υ.Γ. Πες στον Σμιθ να κοιτάξει τα προσχέδια. Η Κλόι θα μπορεί να 
αναλάβει τα υπόλοιπα.

«Τη φίλησες;» ρωτάει η Κλόι.

Ο Ρόρι μοιάζει έτοιμος να αποφύγει μπουνιά, κάτι που 

μάλλον θα χρειαστεί να κάνει όταν το ανακαλύψει το αγό-

ρι της Σάρας. «Αυτή φίλησε εμένα!»

Ο θυμός ξαναφουντώνει και η Κλόι λέει με σφιγμένα 

δόντια: «Πότε;».

«Χτες βράδυ. Πριν από τον χορό».

«Πού;»

«Στο... στόμα;»

«Γεωγραφικά, Χέρον».
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«Α! Στη σκεπή μου».

Η Σάρα φίλησε τον Ρόρι. Και τώρα ο Ρόρι είναι εδώ, 

μες στο δωμάτιό της, και την υπερασπίζεται στην Κλόι, 

γιατί… ω Θεέ μου.

Είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας και είναι ερωτευ-

μένος μαζί της. Να τι τρέχει. Πόσο απόλυτα, ενοχλητικά 

προβλέψιμο.

«Καλά, μην τρελαίνεσαι» λέει η Κλόι. «Κι εμένα με 

φίλησε».

Ο Ρόρι την κοιτάζει καλά καλά. «Με δουλεύεις τώρα».

«Καθόλου. Στο σχολείο, την Παρασκευή».

Κλείνει σφιχτά τα μάτια του, πάει να περάσει το χέρι 

μέσα από τα μαλλιά του, αλλά σταματάει προτού τα χαλάσει.

«Εντάξει, οπότε αυτό» –γνέφει ανάμεσα στους δυο τους 

και το δωμάτιο γενικά– «βγάζει περισσότερο νόημα».

Μια θλιβερή, αμήχανη σιωπή πέφτει σαν νέφος αθλη-

τικής μπόχας στο γυμναστήριο του σχολείου πριν από τον 

αγώνα της Παρασκευής. Η Κλόι δείχνει τα δόντια έτοιμη 

να μιλήσει… 

Και ανοίγει η μπροστινή είσοδος κάτω.

«Ανάθεμα» λέει η Κλόι. Κοιτάζει το ρολόι στο κομοδίνο· 

12:13 μ.μ. Ο Ρόρι την έκανε να χάσει την αίσθηση του 

χρόνου.

«Θα πρέπει να κατέβεις από τη σκάλα» λέει ο Ρόρι, που 

έχει ήδη ξεκινήσει.

«Γαμημένη Σάρα Γουίλερ» μουρμουρίζει η Κλόι και περ-

νάει τόσο απότομα έξω από το παράθυρο, που παραλίγο 

να μην πατήσει στο πρώτο σκαλί. 
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Κάτω, ο Ρόρι βάζει τη σκάλα στον λεπτό του ώμο και 

προσπαθεί αδέξια να την περάσει από τον φράχτη. Στην 

ουσία, όσον αφορά τη σωματική του διάπλαση, δεν είναι 

τίποτε άλλο από μια ωραία φάτσα πάνω σε σκουπόξυλο. 

Καταλαβαίνει γιατί τόσα κορίτσια του δεύτερου και του 

τρίτου έτους* έχουν κόλλημα με τη φάση καυτός-σκυ-

θρωπός-τύπος-με-κιθάρα-στο-πάρκινγκ-του-σχολείου, 

είναι όμως κάπως θλιβερό να τον βλέπεις να σηκώνει 

κάτι.

«Στάσου» λέει και πάει να πιάσει την άλλη πλευρά. 

Γρυλίζει δυσαρεστημένος, αλλά δεν παραπονιέται.

Περνούν στην πίσω αυλή του, που είναι το ίδιο άψογη 

και πράσινη όσο και η υπόλοιπη λέσχη. Όταν έμεναν στην 

Καλιφόρνια, η Κλόι δεν είχε βρεθεί ποτέ σε κοινότητα 

λέσχης με ατέλειωτα στρέμματα και πύλη με φρουρό, κά-

τι σαν πορτιέρη σε γήπεδο του γκολφ. Έπρεπε να κάνει 

ότι ήταν η μπέιμπι σίτερ κάποιου για να μπει μέσα.

«Εντάξει, τα παρατάω» λέει η Κλόι και σκουπίζει ό,τι 

έχει απομείνει από το αϊλάινερ της. Η ράχη του χεριού της 

γίνεται μαύρη. «Τι σημαίνει αυτό το πράγμα με το ροδά-

κινο; Στο σημείωμα;»

«Δεν έχω ιδέα» λέει ο Ρόρι.

«Τότε αύριο στο σχολείο θα τα πούμε όλα στον Σμιθ, 

να δούμε αν ξέρει αυτός». 

Ο Ρόρι μορφάζει. Φαίνεται γελοίος έτσι όπως στέκεται 

* Το ανάλογο του λυκείου στην Αμερική διαρκεί τέσσερα χρόνια 

(Σ.τ.Μ.).
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μέσα σε μία περίφραχτη κοινότητα με το υφάκι ατίθασου, 

εναλλακτικού καρδιοκατακτητή. 

«Πούμε;» λέει. «Θέλεις να πεις στον Σμιθ ότι φίλησες το 

κορίτσι του;»

«Δεν θέλεις να μάθεις τι κάνει; Πού είναι;»

«Γιατί να μην περιμένουμε απλώς να γυρίσει και να τη 

ρωτήσουμε;»

«Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα γυρίσει σύντομα; 

Κι αν έχει κάτι σαν… σαν μια δεύτερη κρυφή ζωή σε μια 

άλλη πόλη ή κάναν γέρο που την έχει σπιτώσει ή τίποτα 

τέτοιο; Κι αν δεν γυρίσει πριν φύγουμε όλοι για το κολέγιο; 

Κι αν περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου απορώντας γιατί 

στο καλό σε φίλησε η Σάρα Γουίλερ;»

Ο Ρόρι, που μισόκλεινε όλο και περισσότερο τα μάτια 

του όσο μιλούσε, ζαρώνει ειρωνικά την άκρη των χειλιών 

του και λέει: «Σε γάμησε για τα καλά, ε;».

«Άντε γεια» λέει η Κλόι και κάνει μεταβολή. «Θα το 

κάνω μόνη μου».

«Περίμενε» της φωνάζει ο Ρόρι. 

Σταματάει.

«Αύριο πότε;»

«Πρωί πρωί. Έχει πρώτη ώρα Θεωρία Φούτμπολ». 

«Τέλεια». Της ανοίγει την αυλόπορτα. «Θα τακτοποιή-

σω τις υποθέσεις μου».

«Γιατί δεν κάνεις οντισιόν για την ανοιξιάτικη παρά-

σταση; Το ’χεις με το δράμα».

«Δεν γουστάρω».

Στέκονται εκεί, με τα κλειδιά της Κλόι να κουδουνίζουν 
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στο χέρι της και τον Ρόρι να μοιάζει έτοιμος να γράψει από 

στιγμή σε στιγμή τίποτα ψυχοπλακωτικά ποιήματα για τη 

Σάρα. Ή όποια άλλη είναι η φάση του. Έχει την ανησυχη-

τική αίσθηση ότι την έβαλαν στη χειρότερη ομαδική ερ-

γασία όλου του κόσμου, και η προσθήκη του Σμιθ Πάρκερ 

μάλλον δεν θα διορθώσει καθόλου τα πράγματα.

«Εμ». Η Κλόι καθαρίζει τον λαιμό της. «Μήπως... να 

μην το έλεγες σε κανέναν; Για τη Σάρα που με φίλησε; 

Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να... καλά, τέλος πάντων. Δεν 

νομίζω ότι πρέπει να το μάθει όλο το σχολείο, εκτός κι αν 

το πει η ίδια».

Ο Ρόρι κουνάει το κεφάλι αρνητικά. «Δεν θα το έλεγα 

σε κανέναν».

Ικανοποιημένη η Κλόι, ανασηκώνει το πιγούνι και κά-

νει να φύγει σπρώχνοντας την πόρτα. «Τα λέμε αύριο στο 

σχολείο. Καλά θα κάνεις να έρθεις. Τώρα ξέρω πού μένεις».

«Απειλή ελήφθη» λέει ο Ρόρι χαιρετώντας όλο σοβαρό-

τητα, και η Κλόι τού κλείνει την αυλόπορτα στα μούτρα. 

Διασχίζει την μπροστινή αυλή των Χέρον και στρίβει στη 

γωνία, σε μια συστάδα δέντρων με ένα φανταχτερό σιντρι-

βάνι σε σχήμα κακάσχημου δελφινιού, όπου έχει παρκάρει 

το αυτοκίνητό της.

Αφήνει το σώμα της να χαλαρώσει στη θέση του οδηγού, 

έτσι όπως κάνει μόνο όταν είναι πραγματικά, αληθινά μόνη. 

Οι ώμοι της κυρτώνουν. Τα κλειδιά γλιστρούν από το χέρι 

και πέφτουν στο πατάκι. Το κεφάλι της γέρνει στο τιμόνι. 

Η γάτα-μινιατούρα πάνω στο ταμπλό τη χαιρετά ανέμελη. 
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Τη φίλησε και την παράτησε η Σάρα Γουίλερ. Και δεν 

είναι καν η μόνη στην οποία το έκανε. 

Όμως... εκείνο το λιπγκλός. Βανίλια και μέντα. Είναι 

σίγουρα, εκατό τοις εκατό το λιπγκλός που φορούσε όταν 

φιλήθηκαν. Δεν θα ξεχνούσε ποτέ, μα ποτέ εκείνη τη μυ-

ρωδιά η Κλόι.

Πράγμα που σημαίνει ότι η Σάρα το αγόρασε ειδικά για 

να φιλήσει την Κλόι με αυτό.

Απόδειξη ότι η Σάρα, όταν είναι σπίτι, στο γαλάζιο πα-

στέλ δωμάτιό της τη νύχτα, και χτενίζει τα μαλλιά της και 

βάφει τα νύχια της και περνάει ένα λαστιχάκι τρεις φορές 

γύρω από μια στοίβα κάρτες μελέτης, σκέφτεται την Κλόι. 

Κι αυτό είναι μια κάποια νίκη.
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στη νίκη της. Αφού μετακό-
μισε με τις μαμάδες της από 

τη Νότια Καλιφόρνια στην Αλαμπάμα, 
πέρασε τέσσερα χρόνια αποφεύγοντας 
τους κουτσομπόληδες συμμαθητές και 
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κινητοποιεί τόσο καιρό: να γίνει η κορυ-
φαία της τάξης. Η μόνη της αντίπαλος: 
η Σάρα Γουίλερ.
Έναν μήνα όμως πριν αποφοιτήσει από 
τη Χριστιανική Ακαδημία Γουίλογκροβ, 
η τέλεια κόρη του διευθυντή, η βασίλισ-
σα του χορού, Σάρα Γουίλερ, φιλά την 
Κλόι και εξαφανίζεται. Σε μια ξέφρε-
νη αναζήτηση για απαντήσεις, η Κλόι 
ανακαλύπτει πως δεν είναι η μοναδική 
που φίλησε η Σάρα. Φίλησε επίσης τον 
Σμιθ, τον εδώ και χρόνια αγαπημένο της 
Σάρας, και τον γείτονά της τον Ρόρι, το 
«κακό παιδί». Οι τρεις τους δεν έχουν 
τίποτα κοινό πέρα από τη Σάρα και τα 
ενοχλητικά, αινιγματικά μηνύματα που 
άφησε πίσω της. Πρέπει όμως όλοι μαζί 
να ξεδιαλύνουν το κουβάρι των στοι-
χείων και να τη βρουν. Και σιγά σιγά η 
Κλόι αρχίζει να υποψιάζεται ότι μπορεί 
αυτή η μικρή πόλη να μην είναι αυτό που 
πίστευε. Tο ίδιο και η Σάρα.
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