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Η ζωή άλλαξε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα.
Σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα της 

Άνα ήταν οι δυσκολίες του γιου της και η συμβίωσή της με έναν 
βαρετό άντρα.

Τώρα παράχωνε ανθρώπινα μέλη σε σακούλες σκουπιδιών.
Έκανε ένα κρύο ντους, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη του μπά-

νιου και απόρησε που έμοιαζε ίδια, όπως συνήθως. Λες και δεν 
είχε συμβεί τίποτα.

Ωστόσο δεν ήταν πια η ίδια.
Μήπως τώρα βρήκε για πρώτη φορά τον εαυτό της; Μήπως 

ό,τι συνέβη απελευθέρωσε το πραγματικό εγώ της;
Η σκέψη αυτή ήταν αλήθεια τρομακτική.
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Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου

Ο παιδοψυχολόγος έξυνε το μούσι του, και νιφάδες πιτυρί-
δας έπεφταν πάνω στη σκούρα μάλλινη μπλούζα του. Όσο 

περνούσε η ώρα, οι νιφάδες πύκνωναν, θυμίζοντας στην Άνα το 
πρώτο χιόνι. Λίγοι μήνες έμεναν, το καλοκαίρι είχε περάσει τό-
σο γρήγορα – κι ας ήταν πολύ πιο βαρετό από το προηγούμενο.

«Ο Σίξτεν είναι πολύ ευαίσθητο παιδί», είπε ο ψυχολόγος, 
λες και του ήρθε ξαφνικά θεία επιφοίτηση.

Η Άνα είδε τον Μάγκνους να κάνει έναν μορφασμό. Ο άντρας 
της δεν ήταν από αυτούς που ντρέπονταν να εξωτερικεύσουν τις 
σκέψεις τους. Αυτό ήταν, άλλωστε, ένα από τα ελάχιστα χαρα-
κτηριστικά του που ακόμη της άρεσαν.

«… πολύ ευαίσθητο παιδί», συνέχισε ο ψυχολόγος. Έριξε μια 
βιαστική ματιά στις σημειώσεις του και ύστερα τις κοίταξε εξο-
νυχιστικά πάνω από τα βρόμικα γυαλιά του. Η φωνή του ήταν 
λίγο κοιμισμένη. Τι προφορά είχε; Πολωνική ή γερμανική; Δεν 
πρέπει να ήταν μεγαλύτερος από την Άνα. Ίσως νεότερος. Σε 
καμία περίπτωση πάνω από σαράντα.

«Τι μπορούμε να κάνουμε;» ρώτησε ο Μάγκνους περνώντας 
τα δάχτυλά του μέσα από τα πυκνά γκριζωπά μαλλιά του.

«Ασφάλεια. Σταθερότητα», απάντησε ο ψυχολόγος, και η 
Άνα ένιωσε ότι η φωνή του έγινε πιο στιβαρή. «Η ασφάλεια και 
η σταθερότητα είναι πράγματι σημαντικές αυτή τη στιγμή, τόσο 

© Klas Ekman, 2020 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022



10� ΚΛΑΣ� ΕΚΜΑΝ

© Klas Ekman, 2020 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2022

στη διάρκεια της εξέτασης που θα συμβάλει στη διάγνωση όσο 
και αργότερα, κατά τη θεραπευτική διαδικασία».

Ο Μάγκνους αναστέναξε. Η Άνα άρχισε να στριφογυρίζει 
τη βέρα στο δάχτυλό της, όπως έκανε συχνά όταν την κυρίευε 
άγχος και ανησυχία. Αυτό κάποιες φορές ενοχλούσε τον Μά-
γκνους επειδή είχαν παντρευτεί χωρίς να αρραβωνιαστούν, κάτι 
που τον έκανε να ερμηνεύει το στριφογύρισμα της βέρας σαν μια 
παθητικά επιθετική υπενθύμιση ότι δεν της είχε πάρει δαχτυλί-
δι αρραβώνων. Εδώ τουλάχιστον, όμως, δεν είχε δίκιο. Απλώς 
η βέρα δεν εφάρμοζε πια καλά στο δάχτυλό της.

«Θα σας συνέστηνα αυτή τη στιγμή να εξαφανίσετε όλες τις 
αχρείαστες παρεμβολές από τη ζωή σας», είπε ο ψυχολόγος. 
«Το καλύτερο είναι να επικεντρωθείτε στη δημιουργία ενός όσο 
το δυνατόν περισσότερο ασφαλούς περιβάλλοντος για τον Σίξ-
τεν. Κατά την άποψή μου, αυτό μπορεί να διευκολύνει το μέλ-
λον του. Σε κάθε περίπτωση, θα λειτουργήσει κατευναστικά, κι 
ελπίζω ότι θα του προσφέρει ανακούφιση».

«Τι εννοείτε όταν λέτε “αχρείαστες παρεμβολές”;» ρώτη-
σε η Άνα.

«Εννοώ οτιδήποτε προκαλεί αναστάτωση».
«Δεν πρόκειται να μετακομίσουμε ούτε να χωρίσουμε ούτε 

να κάνουμε κάποια ανοησία», είπε ο Μάγκνους, λες κι αυτή η 
σκέψη τού φάνηκε τελείως παράλογη. «Το σπιτικό μας είναι κά-
τι περισσότερο από ασφαλές».

Ο ψυχολόγος έγνεψε καταφατικά.
«Σίγουρα είναι όπως τα λέτε. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, 

όμως, ένα αγόρι σαν τον Σίξτεν ενδέχεται να συμμετέχει σε πολ-
λές δραστηριότητες και να έχει υπερβολικά πολλές κοινωνικές 
επαφές. Αυτό που σας προτείνω είναι να τηρείτε προσεκτικά 
τις καθημερινές ρουτίνες, προκειμένου να αποφευχθούν “κλει-
σίματα” και ξεσπάσματα που σχετίζονται με απρόοπτες κατα-
στάσεις – τουλάχιστον, όσο θα διαρκέσει η εξέταση. Σκέφτομαι 
ότι θα ήταν πολύ καλό στην επόμενη συνάντησή μας να συζητή-
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σουμε σχετικά με τις αχρείαστες παρεμβολές τις οποίες διακό-
ψατε ή από τις οποίες κάνετε ένα διάλειμμα».

«Εννοείτε να κάνουμε μια λίστα;» ρώτησε η Άνα.
«Ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιμο ακόμα και για σας. Να 

σκεφτείτε λίγο τον τρόπο ζωής σας και να αποβάλετε ό,τι είναι 
αχρείαστο και υπερβολικό για τον Σίξτεν. Η άποψή μου είναι 
ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται περισσότερη ηρεμία και λιγότερα 
ερεθίσματα. Ίσως θα έκανε καλό και σε σας. Τι λέτε;»

Η Άνα αναστέναξε. Όχι, δε θα τους έκανε καλό.
«Νιώθετε ικανοί να αντεπεξέλθετε σ’ αυτή την πρόκληση;» 

ρώτησε ο ψυχολόγος. Η Άνα νόμισε ότι διέκρινε ένα ίχνος συ-
μπάθειας στη φωνή του. 

Σήκωσε το χάρτινο κύπελλό της. Είχε μείνει λίγος καφές στον 
πάτο. Πάλι καλά. Κάτι ήταν κι αυτό.

Ο Σίξτεν ήταν μόνο πέντε ετών, αλλά είχε αρχίσει να συμπερι-
φέρεται όλο και πιο αλλόκοτα αφότου μια νηπιαγωγός παραι-
τήθηκε κι έφυγε από το σχολείο την άνοιξη. Αρχικά το αντιλή-
φθηκαν στο νηπιαγωγείο, όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό πα-
ρατήρησε ότι τρόμαζε με τα πάντα και με το ζόρι απαντούσε σε 
ερωτήσεις, καθώς κι ότι είχε ανεξήγητα ξεσπάσματα. Ανέκαθεν 
είχε ευαισθησία στους ήχους, αλλά τώρα το πρόβλημα ήταν πε-
ρισσότερο εμφανές. Όταν τον πήγαιναν στο σχολείο, αγκιστρω-
νόταν πάνω στην Άνα ή στον Μάγκνους και ούρλιαζε. 

Τις νύχτες έβρεχε το κρεβάτι του.
Ο ψυχολόγος άλλαξε στάση στην καρέκλα, και η Άνα είδε ότι 

είχε ξεχάσει να κλείσει το φερμουάρ του. Πάλεψε να αποστρέ-
ψει το βλέμμα της όσο αυτός μιλούσε για ασφάλεια και σταθερό-
τητα, για την ανάπτυξη του παιδιού και τη στήριξη που μπορούν 
να λάβουν οι γονείς και τους πρότεινε πράγματα που εκείνη εί-
χε ανακαλύψει ήδη στο Διαδίκτυο σε φόρουμ γονέων. Τα ίδια 
έλεγε και ο Μάγκνους – από τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο.
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Ο ψυχολόγος είπε ότι χαιρόταν πολύ που αναλάμβανε τον 
Σίξτεν κι ότι ανυπομονούσε να ξανασυναντηθούν. 

«Δυστυχώς, δεν είμαι διαθέσιμος τον Οκτώβριο, επειδή θα 
λείπω για μετεκπαίδευση, αλλά θα επιστρέψω τον Νοέμβριο. 
Μπορείτε να συναντηθούμε στις 7 Νοεμβρίου;»

Η Άνα και ο Μάγκνους κοίταξαν τα ημερολόγιά τους.
«Ναι», απάντησε ο Μάγκνους, «με βολεύει. Δεν έχω κανο-

νίσει κάτι ιδιαίτερο εκείνη τη μέρα».
«Κι εγώ μπορώ να πάρω άδεια», είπε η Άνα.
«Εις το επανιδείν, λοιπόν».
Ο ψυχολόγος σημείωσε την ημερομηνία, και η επίσκεψη έλα-

βε τέλος.
«Ο μαλάκας είπε εις το επανιδείν…» μουρμούρισε ο Μάγκνους 

μόλις μπήκαν στο αυτοκίνητο. «Άκου εις το επανιδείν. Ποιος μι-
λάει πια έτσι; Εγώ λέω να βρούμε κάποιον άλλο».

«Λες να υπάρχει καμιά διαφορά;» τον ρώτησε η Άνα. «Του-
λάχιστον, αυτός έχει πολύ καλές συστάσεις».

«Μπορείς απλώς να ψάξεις να βρεις κάποιον άλλο;»
«Είναι ο καλύτερος στην περιοχή μας. Αν πιστεύεις ότι μπο-

ρείς να βρεις κάποιον καλύτερο, πιάσε το τηλέφωνο και ασχο-
λήσου με το θέμα», αντέτεινε εκείνη, εισπράττοντας έναν ανα-
στεναγμό αντί άλλης απάντησης.

Ο Μάγκνους σπούδαζε ψυχολογία και σε δέκα μέρες επρό-
κειτο να παραδώσει μια μεγάλη ομαδική εργασία και μια μι-
κρότερη ατομική. Είχε ξεκαθαρίσει ότι ως τη μέρα της παρά-
δοσης των εργασιών ήταν πράγματι αγχωμένος και απασχο-
λημένος. Ύστερα όλα θα άλλαζαν. Όπως πάντα. Ύστερα θα 
μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Βέβαια, η Άνα ήξε-
ρε ότι στη συνέχεια θα προέκυπτε κάτι καινούργιο και τότε 
θα τσακώνονταν και ο Μάγκνους θα κουνούσε τα χέρια νευ-
ριασμένος. Κάτι μου έτυχε, θα έλεγε. Όπως πάντα. Πάντα 
κάτι τύχαινε στον Μάγκνους. Κάποιος άλλος θα έλεγε ότι 
απλώς δεν προλαβαίνει, ο Μάγκνους, όμως, θεωρούσε πάντα 
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τον εαυτό του θύμα των απρόβλεπτων παιχνιδιών της τύχης.
O Μάγκνους έδεσε σφιχτά τη ζώνη ασφαλείας, δίνοντας την 

εντύπωση ότι κουράστηκε πολύ για να το κάνει. Απ’ όταν ξεκί-
νησε τις σπουδές, είχε παχύνει. Τώρα έμοιαζε με τυπικό σαρα-
ντάρη πατέρα μικρών παιδιών – κάτι που δε φαινόταν να έχει 
συνειδητοποιήσει ο ίδιος, μιας και συνέχιζε να αστειεύεται για 
την κατάντια των συνομήλικών του γονέων. Έλεγε ότι ήταν ευ-
γνώμων που την τελευταία πενταετία δεν είχε γεράσει δεκαπέ-
ντε χρόνια, όπως κάτι άλλοι χοντρούληδες μπαμπάδες.

Η Άνα έβαλε μπρος το αυτοκίνητο και τον πήγε στον σταθ-
μό. Το τρένο με προορισμό την πόλη στεκόταν και περίμενε 
στην αποβάθρα.

«Τα λέμε το βράδυ, αγάπη μου», είπε ο Μάγκνους. Της έδω-
σε ένα φιλί στο στόμα και βγήκε από το αυτοκίνητο.

Πάντα τόσο άψυχα ήταν τα χείλη του Μάγκνους ή μήπως ήταν 
κάτι που συνέβη σταδιακά κι εκείνη το κατάλαβε μόλις; Τώρα 
που μπορούσε να τον συγκρίνει με κάποιον άλλο;

Οδήγησε ως το μεγάλο εμπορικό κέντρο και διάλεξε να παρ-
κάρει όσο το δυνατόν μακρύτερα από το κεντρικό κτίριο. Οι άν-
θρωποι αυτής της πόλης ήταν απίστευτα τεμπέληδες και πάρκα-
ραν όσο πιο κοντά στην είσοδο μπορούσαν. Εκεί στο βάθος θα 
καθόταν ήσυχη χωρίς να εμφανιστεί κάποιος γνωστός να της χτυ-
πήσει το τζάμι, λες και ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα που πήγαν 
για ψώνια την ίδια ώρα στο μοναδικό εμπορικό κέντρο της πε-
ριοχής. «Κοίτα να δεις σύμπτωση!» φώναζαν όλοι, προσποιούμε-
νοι ότι ζούσαν σε μια αληθινή πόλη και όχι σ’ ένα βαρετό προά-
στιο. «Μα τι μικρός που είναι ο κόσμος!» έλεγαν, θαρρείς και 
ζούσαν σε καμιά μεγαλούπολη. Πολλοί ένιωθαν αναγκασμένοι 
ακόμα και να ισχυριστούν ότι έμεναν στο κέντρο αν κάποιος 
τους ρωτούσε. Το προάστιό τους ήταν τόσο άγνωστο, που, αν 
σ’ ένα τηλεπαιχνίδι ρωτούσαν για κάποιο από τα ελάχιστα αξιο-
θέατα της περιοχής, η είδηση γινόταν πρωτοσέλιδο στην τοπι-
κή εφημερίδα. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, κανένας από 
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τους συμμετέχοντες στο τηλεπαιχνίδι δε γνώριζε την απάντηση.
Ακούμπησε το μέτωπο στο τιμόνι, και τα μάτια της γέμισαν 

δάκρυα. Σχεδόν πονούσε, λες και οι δακρυγόνοι αδένες της ήταν 
άμαθοι να λειτουργούν.

Η Άνα έκλαιγε για τον Σίξτεν και για το πόσο πολύ τον αγα-
πούσε, για το πόσο θα ήθελε να είναι ένα συνηθισμένο χαζό δια-
βολάκι όπως τα άλλα αγοράκια στο νηπιαγωγείο του, από κείνα 
που το μόνο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους ήταν να τρέχουν 
γύρω γύρω με τη γλώσσα κρεμασμένη έξω από το στόμα και με 
πρασινωπές μύξες να κρέμονται από τη μυτούλα τους. Μα για-
τί έπρεπε να είναι ευαίσθητος ο Σίξτεν; Αυτό ποτέ δεν έβγαινε 
σε καλό στα αγοράκια. Μα γιατί δεν μπορούσε να μοιάζει πε-
ρισσότερο στον πατέρα του;

Σύντομα τα δάκρυά της στέρεψαν, και η Άνα κοιτάχτηκε στον 
καθρέφτη του αυτοκινήτου. Ως συνήθως, εξεπλάγη. Δυσκολευό-
ταν να συνειδητοποιήσει ότι στον καθρέφτη αντίκριζε τον εαυ-
τό της. Αυτές οι ρυτίδες δεν έπρεπε να είναι εκεί. Επίσης, είχε 
μια αυστηρή γραμμή πάνω από το στόμα της, που όντως δεν της 
ταίριαζε. Το λευκό των ματιών της είχε κοκκινίσει, και η μά-
σκαρα είχε πασαλειφτεί. Πήρε ένα χαρτομάντιλο από το κουτί 
που είχε μέσα στο ντουλαπάκι. Δε βοήθησε πολύ. Προσπάθη-
σε μάταια να βρει κάποιον να κατηγορήσει για την κατάστασή 
της, για να μην την κουτσομπολεύουν άδικα οι συνάδελφοί της.

Αν είχαν μόνο τη Σίρι, όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Η αδερ-
φή του Σίξτεν ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερη. Ήταν χαρακτήρας 
σταθερός και δυνατός, ένα δυναμικό κορίτσι. Το σχολείο της ήταν 
ακριβώς δίπλα στο νηπιαγωγείο του Σίξτεν, κάτι που διευκόλυ-
νε πολύ τις προβληματικές μετακινήσεις του γιου. Η Σίρι ήταν 
ακριβώς το κορίτσι που ευχόταν η Άνα να είναι όταν ήταν μικρή.

Το Σαββατοκύριακο θα ήταν δύσκολο και θλιβερό. Για να 
μην προδώσει τον Σίξτεν, ήταν αναγκασμένη να προδώσει έναν 
άλλο άνθρωπο. Και τον εαυτό της.






