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Για τον Νταν και τη Στέισι.
Για τον Τζέισον και την Κατ.

Για όλες τις στιγμές





«Αν κατορθώσεις τον νου μου να σαγηνεύσεις, 
τότε το κορμί μου δικό σου θα γίνει. 
Αν κατορθώσεις να βρεις την ψυχή μου, 
τότε δικός σου παντοτινά θα είμαι».

Ανώνυμος

«Αυτό που είναι πολύτιμο  
δεν είναι απλώς η ομοιότητα…  
αλλά ο δεσμός και η αίσθηση  
της εγγύτητας  
που αυτή συνεπάγεται…  
ο ίδιος ο ίσκιος του ανθρώπου  
που θα βρίσκεται για πάντα εκεί…»

Ελίζαμπεθ Μπάρετ Μπράουνινγκ





Πρόλογος

Ή δη όταν έκλεινε τα οχτώ της χρόνια, η Μακένζι Έλιοτ 
είχε παντρευτεί δεκατέσσερις φορές. Είχε παντρευτεί 

διαδοχικά και τις τρεις καλύτερες φίλες της –μία φορά ως νύφη 
και άλλη μία ως γαμπρός–, τον αδελφό της καλύτερης φίλης της 
–παρά τις διαμαρτυρίες του–, δύο σκύλους, τέσσερις γάτες κι 
ένα κουνέλι.

Είχε, επίσης, υποδυθεί σε αμέτρητους άλλους γάμους τον ρόλο 
της παρανύμφου, της πρώτης παρανύμφου, του κουμπάρου και 
του υπαλλήλου του δημαρχείου. Παρόλο που η διάλυση εκείνων 
των γάμων πάντοτε λάμβανε χώρα σε φιλικό κλίμα, κανείς δεν 
διή  ρκεσε περισσότερο από ένα απόγευμα. Και η εφήμερη αυτή 
φύση του γάμου δεν αποτελούσε κάτι το παράξενο για τη Μακ, 
καθώς αμφότεροι οι γονείς της μπορούσαν να περηφανεύονται 
για τους δύο που ο καθένας τους είχε ήδη στο ενεργητικό του.

Η «Γαμήλια Τελετή» δεν ήταν το αγαπημένο της παιχνίδι, 
όμως της άρεσε κάπως να υποδύεται τον ιερέα ή τον αιδεσιμότα-
το ή τον ειρηνοδίκη. Ή, ακόμα, αφού παρευρέθηκε στο μπαρ-μι-
τσβά, την εβραϊκή τελετή ενηλικίωσης, του ανιψιού της δεύτερης 
συζύγου του πατέρα της, του ραβίνου. 

Άλλωστε, απολάμβανε τα κέικ με το γλάσο ή τα φανταχτερά 
μπισκότα και την ανθρακούχο λεμονάδα που σερβίρονταν πά-
ντοτε στη δεξίωση που ακολουθούσε.
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Ήταν το παιχνίδι που προτιμούσε η Πάρκερ και η «Γαμήλια 
Τελετή» πάντοτε παιζόταν στο αρχοντικό Μπράουν, με τους με-
γάλους κήπους, τα ωραία άλση και τη λιμνούλα με τα ασημένια 
νερά. Αλλά στη διάρκεια του ψυχρού χειμώνα του Κονέκτικατ, η 
«τελετή» θα λάμβανε χώρα μπροστά σε κάποια από τις ζωηρές 
φωτιές που έκαιγαν στα τζάκια του τεράστιου σπιτιού.

Άλλοτε διοργάνωναν απλούς γάμους, άλλοτε πάλι εξεζητημέ-
νους. Υπήρχαν γάμοι βασιλικοί, ατυχείς απαγωγές, θεματικοί 
αφιερωμένοι στο τσίρκο ή στα πειρατικά πλοία. Σκέφτονταν 
πολύ σοβαρά όλες τις ιδέες και μετά επέλεγαν με ψηφοφορία, 
ενώ κανένα θέμα ή κοστούμι δεν τους φαινόταν υπερβολικό ή 
εξωφρενικό.

Όμως, με δεκατέσσερις γάμους στο ενεργητικό της, η Μακ 
είχε αρχίσει να βαριέται το παιχνίδι της «Γαμήλιας Τελετής». 

Μέχρι που βίωσε την πιο δημιουργική στιγμή της.
Για τα όγδοα γενέθλιά της, ο τόσο γοητευτικός και τόσο συχνά 

απών πατέρας της Μακένζι της έστειλε μία φωτογραφική μηχα-
νή Nikon. Η ίδια ουδέποτε ως εκείνη τη στιγμή είχε εκδηλώσει το 
παραμικρό ενδιαφέρον για τη φωτογραφία και στην αρχή την 
άφησε παράμερα μαζί με τα άλλα άστοχα δώρα που της είχε δώ-
σει ή στείλει εκείνος, μετά το διαζύγιο με τη μητέρα της. Αλλά η 
τελευταία το είπε στη δική της μητέρα και η γιαγιά της άρχισε 
τότε να μουρμουρίζει και να γκρινιάζει για τον «ανίκανο, άχρη-
στο Γκόφρεϊ Έλιοτ» και το πόσο ακατάλληλο δώρο ήταν για ένα 
μικρό κορίτσι μια φωτογραφική μηχανή ενηλίκων, ενώ μια κού-
κλα Μπάρμπι θα ήταν σαφώς καλύτερη επιλογή.

Καθώς η Μακ συνήθιζε να διαφωνεί από άποψη με τη γιαγιά 
της, το ενδιαφέρον της για τη φωτογραφική μηχανή κεντρίστη-
κε. Προκειμένου να εκνευρίσει τη γιαγιά της –η οποία περνούσε 
μαζί τους το καλοκαίρι της αντί να βρίσκεται στην κοινότητα του 
Σκοτσντέιλ, όπου είχε αποσυρθεί μετά τη συνταξιοδότηση και 
όπου η εγγονή της πίστευε ακράδαντα πως ανήκε–, η Μακ 
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κουβαλούσε παντού μαζί της τη φωτογραφική μηχανή. Έπαιζε 
με αυτή, πειραματιζόταν. Τραβούσε φωτογραφίες του δωματίου 
της, φωτογράφιζε τα πόδια της, φωτογράφιζε τις φίλες της. Φω-
τογραφίες που ήταν θολές και σκοτεινές ή θαμπές και ξεπλυμέ-
νες. Κι έτσι, κάτι η παντελής έλλειψη επιτυχίας, κάτι η αναστάτω-
ση από το επικείμενο διαζύγιο της μητέρας της με τον πατριό της, 
το ενδιαφέρον της Μακ για τη φωτογραφική μηχανή άρχισε να 
φθίνει. Ακόμα και χρόνια αργότερα, δεν θα ήξερε να πει τι την 
είχε παρακινήσει να τη φέρει μαζί της στο σπίτι της Πάρκερ εκεί-
νο το γλυκό καλοκαιρινό απόγευμα για το παιχνίδι της « Γαμήλιας 
Τελετής».

Είχε σχεδιαστεί και η παραμικρή λεπτομέρεια για τον παρα-
δοσιακό γάμο στον κήπο. Η Εμαλάιν στον ρόλο της νύφης και η 
Λόρελ στον ρόλο του γαμπρού θα αντάλλασσαν τους γαμήλιους 
όρκους τους κάτω από την πέργκολα με τα αναρριχώμενα ρόδα. 
Η Έμα θα φορούσε το δαντελένιο πέπλο και την ουρά που είχε 
φτιάξει η μητέρα της Πάρκερ από ένα παλιό τραπεζομάντιλο, 
ενώ ο Χάρολντ, το κάπως γέρικο και πολύ φιλικό ριτρίβερ της 
Πάρκερ, θα την οδηγούσε κατά μήκος του ανθισμένου μονοπα-
τιού για να την παραδώσει στον γαμπρό.

Μια συλλογή από κούκλες Μπάρμπι, Κέβιν και «λαχανόπαι-
δα», συντροφιά με μια ποικιλία λούτρινων μικρών ζώων, πλαισίω-
ναν το μονοπάτι ως προσκεκλημένοι.

«Είναι μια πολύ ιδιωτική τελετή», υπενθύμισε η Πάρκερ ενώ 
έστρωνε το πέπλο της Έμα. «Που θα την ακολουθήσει μια μικρή 
δεξίωση στην πλακόστρωτη αυλή. Τώρα, λοιπόν, πού είναι ο 
κουμπάρος;»

Η Λόρελ, με μια φρέσκια γρατζουνιά στο γόνατο, άνοιξε δρό-
μο μέσα από τρεις θάμνους ορτανσίας. 

«Το έσκασε κι ανέβηκε σ’ ένα δέντρο κυνηγώντας έναν σκίου-
ρο. Δεν μπορώ να τον πείσω να κατεβεί».

Η Πάρκερ γούρλωσε τα μάτια της. 
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«Θα τον φέρω εγώ. Εσύ δεν κάνει να δεις τη νύφη πριν από 
τον γάμο. Φέρνει κακοτυχία. Μακ, πρέπει να ισιώσεις το πέπλο 
της Έμα και να της φέρεις το μπουκέτο της. Η Λόρελ κι εγώ θα 
κατεβάσουμε τον κύριο Ψαρούκλα από το δέντρο».

«Θα προτιμούσα να πάω για κολύμπι», είπε η Μακ τραβώ-
ντας αφηρημένα προς τα κάτω το πέπλο της Έμα.

«Μπορούμε να πάμε αφού παντρευτώ».
«Υποθέτω πως μπορούμε. Αλλά δεν βαρέθηκες να παντρεύε-

σαι;»
«Ω, δεν με πειράζει. Και είναι τόσο ευωδιαστές οι μυρωδιές 

εδώ στον κήπο. Τα πάντα είναι τόσο όμορφα».
Η Μακ έδωσε στην Έμα το μπουκέτο με τις πικραλίδες και τις 

άγριες βιολέτες που τους επιτρεπόταν να κόβουν.
«Φαίνεσαι πολύ όμορφη».
Ήταν αναμφίβολα αλήθεια. Τα σκούρα, λαμπερά μαλλιά της 

Έμα έπεφταν στους ώμους της κάτω από τη λευκή δαντέλα. Τα 
μάτια της σπινθηροβόλησαν μια πολύ βαθιά καστανή λάμψη τη 
στιγμή που μύριζε το μπουκέτο με τα αγριολούλουδα. Ήταν ηλιο-
καμένη, θα ’λεγες χρυσαφένια, σκέφτηκε η Μακ, γεμάτη περι-
φρόνηση για το δικό της γαλακτερά λευκό δέρμα.

Η κατάρα των κοκκινομάλληδων, έτσι συνήθιζε να λέει η μη-
τέρα της, καθώς η Μακ είχε πάρει από τον πατέρα της τα μαλλιά 
στο χρώμα του καρότου. Στα οχτώ της χρόνια, η Μακ ήταν ψηλή 
για την ηλικία της και αδύνατη σαν κλαδάκι, με τα δόντια της ήδη 
φυλακισμένα μέσα σε μισητά σιδεράκια.

Σκέφτηκε πως δίπλα της η Έμα έμοιαζε με τσιγγάνα 
πριγκίπισσα.

Η Πάρκερ και η Λόρελ επέστρεψαν χαχανίζοντας, με τον αι-
λουροειδή κουμπάρο σφιγμένο στην αγκαλιά της πρώτης.

«Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάνε όλοι στις θέσεις τους», ανακοί-
νωσε η Πάρκερ χώνοντας τον γάτο στην αγκαλιά της Λόρελ. 
«Μακ, πρέπει να ντυθείς! Έμα…»



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΜΟΣ 15

«Δεν θέλω να γίνω παράνυμφος». Η Μακ έριξε μια ματιά στο 
δαντελωτό φόρεμα της Σταχτοπούτας που ήταν ριγμένο πάνω σε 
ένα παγκάκι του κήπου. «Αυτό το πράγμα με τσιμπάει και κάνει 
πολλή ζέστη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει παράνυμφος ο κύριος Ψα-
ρούκλας και να είμαι εγώ ο κουμπάρος;»

«Επειδή το έχουμε σχεδιάσει αλλιώς. Όλοι νιώθουν νευρικό-
τητα πριν από έναν γάμο», είπε η Πάρκερ τινάζοντας προς τα 
πίσω τις μακριές καστανές κοτσίδες της κι έπειτα πήρε το φόρε-
μα στα χέρια της για να το επιθεωρήσει για πιθανά σκισίματα ή 
λεκέδες. Ικανοποιημένη, το έσπρωξε έπειτα προς το μέρος της 
Μακ. «Είναι εντάξει. Θα είναι μια όμορφη τελετή, ένας γάμος με 
αληθινή αγάπη και παντοτινή ευτυχία».

«Η μητέρα μου λέει πως η παντοτινή ευτυχία είναι σαχλα-
μάρες».

Υπήρξε μια στιγμή σιωπής ύστερα από αυτή τη δήλωση της 
Μακ. Η ανείπωτη λέξη διαζύγιο έμοιαζε να πλανάται στον αέρα.

«Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητα έτσι». Με τα μάτια της γε-
μάτα συμπόνια, η Πάρκερ άπλωσε το χέρι της και διέτρεξε με 
αυτό το γυμνό μπράτσο της Μακ.

«Δεν θέλω να φορέσω το φόρεμα. Δεν θέλω να είμαι παρά-
νυμφος. Εγώ…»

«Εντάξει. Δεν πειράζει. Μπορούμε να φανταστούμε πως 
έχουμε μια παράνυμφο. Κι εσύ ίσως μπορούσες να τραβήξεις 
φωτογραφίες».

Η Μακ κοίταξε τη φωτογραφική μηχανή που κρεμόταν ξεχα-
σμένη από τον λαιμό της. 

«Ποτέ δεν βγαίνουν καλές οι φωτογραφίες που τραβώ».
«Μπορεί αυτή τη φορά να βγουν. Θα είναι διασκεδαστικό. 

Μπορείς να είσαι η επίσημη φωτογράφος του γάμου».
«Τράβα μια φωτογραφία εμένα και τον κύριο Ψαρούκλα», 

επέμεινε και η Λόρελ και στρίμωξε το πρόσωπό της δίπλα στο 
πρόσωπο του γάτου. «Τράβα μια φωτογραφία, Μακ!»
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Σχεδόν χωρίς καθόλου ενθουσιασμό, η Μακ σήκωσε τη φωτο-
γραφική μηχανή και πίεσε το κουμπί.

«Έπρεπε να το είχαμε σκεφτεί αυτό νωρίτερα! Μπορείς να 
κάνεις τα επίσημα φωτογραφικά πορτρέτα της νύφης και του γα-
μπρού και να τραβάς φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της τελε-
τής!» Συνεπαρμένη από την καινούρια ιδέα, η Πάρκερ κρέμασε 
τη στολή της Σταχτοπούτας στον θάμνο της ορτανσίας. «Θα είναι 
ωραία, θα έχει πλάκα. Πρέπει να κατέβεις το μονοπάτι μαζί με τη 
νύφη και τον Χάρολντ. Προσπάθησε να τραβήξεις μερικές καλές 
φωτογραφίες. Εγώ θα περιμένω λίγο και μετά θα ξεκινήσω τη 
μουσική. Πάμε, λοιπόν!»

Θα υπήρχαν κέικ με γλάσο και λεμονάδα, υπενθύμισε στον 
εαυτό της η Μακ. Κι αργότερα, κολύμπι και διασκέδαση. Δεν πεί-
ραζε που οι φωτογραφίες ήταν σαχλές και η γιαγιά της είχε δίκιο 
πως ήταν υπερβολικά μικρή για να έχει φωτογραφική μηχανή…

Δεν πείραζε που η μητέρα της έπαιρνε για άλλη μια φορά δια-
ζύγιο και ο πατριός της, ο οποίος της είχε φερθεί άψογα, είχε ήδη 
μετακομίσει.

Δεν πείραζε που η παντοτινή ευτυχία στον γάμο ήταν ανοη-
σία, επειδή ούτως ή άλλως όλα αυτά δεν ήταν παρά παιχνίδι και 
προσποίηση.

Προσπάθησε να τραβήξει φωτογραφίες της Έμα και του γεμά-
του προθυμία Χάρολντ και φανταζόταν ότι όταν θα έπαιρνε το εμ-
φανισμένο φιλμ δεν θα έβλεπε παρά τις θαμπές φιγούρες και τα 
αποτυπώματα από τον αντίχειρά της, όπως συνέβαινε πάντοτε.

Όταν ξεκίνησε η μουσική, ένιωσε ενοχές που δεν είχε φορέσει 
το φόρεμα, κι ας την τσιμπούσε, για να χαρίσει μια παράνυμφο 
στην Έμα, απλά και μόνο επειδή η μητέρα της και η γιαγιά της 
της είχαν χαλάσει τη διάθεση. Έτσι, λοιπόν, έκανε τον γύρο για 
να σταθεί από την κατάλληλη πλευρά κι έβαλε τα δυνατά της να 
τραβήξει μια ωραία φωτογραφία με τον Χάρολντ να οδηγεί την 
Έμα κατά μήκος του μονοπατιού του κήπου.
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Σκέφτηκε πως μέσα από τον φακό φάνταζε εντελώς διαφορε-
τικός ο τρόπος με τον οποίο μπορούσε να εστιάσει στο πρόσωπο 
της Έμα – αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έπεφτε το πέπλο πάνω 
από τα μαλλιά της. Κι ήταν τόσο γλυκό το φως του ήλιου έτσι 
όπως έλαμπε διαπερνώντας τη δαντέλα.

Τράβηξε κι άλλες φωτογραφίες, ενώ η Πάρκερ, στον ρόλο του 
αιδεσιμότατου Γουίσλνταουν, έβαζε να παίζει ένα κλασικό κομ-
μάτι, την ίδια στιγμή που η Έμα και η Λόρελ πιάνονταν από το 
χέρι κι ο Χάρολντ κουλουριαζόταν για να κοιμηθεί στα πόδια 
τους ξεφυσώντας.

Πρόσεξε πόσο λαμπερά ήταν τα μαλλιά της Λόρελ, πώς ο 
ήλιος τα φώτιζε κάτω από το ψηλό μαύρο καπέλο που φορούσε 
ως γαμπρός. Και πώς τα μουστάκια του κυρίου Ψαρούκλα ταλα-
ντεύονταν όσο εκείνος χασμουριόταν. Κι αυτό που συνέβη τότε 
εκτυλίχθηκε τόσο στον εσωτερικό κόσμο της Μακ όσο και στον 
εξωτερικό. Οι τρεις φίλες της ήταν συγκεντρωμένες κάτω από τη 
θαλερή λευκή καμάρα της πέργκολας, μια τριάδα από όμορφα 
κορίτσια. Τότε, κάποιο ένστικτο ώθησε τη Μακ να μετατοπιστεί 
ελαφρά από τη θέση της, σχεδόν ανεπαίσθητα, και να γείρει ελά-
χιστα την κάμερα. Δεν το είχε συλλάβει ως σύνθεση, το μόνο που 
ήξερε ήταν πως η εικόνα έδειχνε πιο όμορφη έτσι μέσα από τον 
φακό.

Και ήταν τότε που μια μπλε πεταλούδα πέταξε μέσα στο οπτι-
κό της πεδίο για να προσγειωθεί πάνω σε μια ανοιχτοκίτρινη πι-
κραλίδα του μπουκέτου της Έμα. Και τα τρία πρόσωπα ζωήρε-
ψαν σχεδόν ταυτόχρονα από την έκπληξη και τη χαρά για αυτή 
την αναπάντεχη επίσκεψη.

Η Μακ πίεσε το κουμπί. Ήξερε τότε, γνώριζε με τρόπο βέβαιο, 
πως η φωτογραφία δεν θα ήταν θαμπή και σκοτεινή ούτε κουνη-
μένη και ξεπλυμένη. Ο αντίχειράς της δεν θα άφηνε το αποτύπω-
μά του στον φακό. Ήξερε ακριβώς πώς θα ήταν, ήξερε πως τελι-
κά η γιαγιά της είχε κάνει λάθος.
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Ίσως η παντοτινή ευτυχία στον γάμο να ήταν ανοησία, αλλά 
ήξερε πια ότι ήθελε να τραβήξει κι άλλες ακόμα φωτογραφίες 
πραγματικά ευτυχισμένων στιγμών. Επειδή έτσι θα ήταν τουλά-
χιστον παντοτινές.



1

Τ ην 1η Ιανουαρίου, η Μακ κύλησε στο πλάι για να κοπα-
νήσει το ξυπνητήρι και κατέληξε πεσμένη μπρούμυτα 

στο δάπεδο του φωτογραφικού στούντιό της.
«Να πάρει. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος».
Έμεινε εκεί, ανήμπορη και σαστισμένη, μέχρι που θυμήθηκε 

ότι το προηγούμενο βράδυ δεν είχε καν ανεβεί στο υπνοδωμάτιό 
της για να ξαπλώσει στο κρεβάτι της και ο ήχος του ξυπνητηριού 
ερχόταν από τον υπολογιστή της, καθώς τον είχε ρυθμίσει να την 
ξυπνήσει το μεσημέρι.

Πίεσε τον εαυτό της για να φτάσει παραπαίοντας ως την κου-
ζίνα και την καφετιέρα.

Μα γιατί να θέλουν οι άνθρωποι να παντρεύονται την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς; Για ποιο λόγο να μετατρέπουν σε επί-
σημη τελετή μια βραδιά προορισμένη για κατάνυξη με αλκοόλ 
και, ενδεχομένως, για ανάρμοστο σεξ; Και αποφάσιζαν έτσι να 
τραβολογούν σε όλο αυτό την οικογένεια και τους φίλους τους, 
για να μην αναφέρουμε και τους φωτογράφους γάμων.

Φυσικά, όταν στις δύο τη νύχτα η δεξίωση είχε επιτέλους τε-
λειώσει, η Μακ θα μπορούσε να είχε πάει για ύπνο όπως θα έκανε 
κάθε λογικός άνθρωπος, αντί να κατεβάσει τις φωτογραφίες, να 
τις κοιτάξει ξανά – και, γενικά, να περάσει άλλες τρεις ώρες με τις 
γαμήλιες φωτογραφίες των Χάινς-Μάγιερ.
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Όμως, μα την αλήθεια, είχε τραβήξει κάποιες καλές. Και μερι-
κές μάλιστα ήταν και πάρα πολύ καλές.

Ή, πάλι, ίσως να ήταν όλες χάλια, αλλά να τις είχε κρίνει έτσι 
μέσα στην ευφορία της παραζάλης της.

Αλλά όχι, ήταν πράγματι καλές φωτογραφίες.
Έριξε τρεις κουταλιές ζάχαρη στον μαύρο καφέ της και τον ήπιε 

όρθια μπροστά στο παράθυρο, βλέποντας το χιόνι να κάνει κατά-
λευκους τους κήπους και τα παρτέρια της έπαυλης Μπράουν.

Είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά μ’ αυτόν τον γάμο, σκέφτηκε. 
Κι ίσως ο Μπομπ Χάινς και η Βίκι Μάγιερ να παραδειγματίζο-
νταν από αυτό και να έκαναν κι οι ίδιοι καλή δουλειά με τον γάμο 
τους.

Όπως και να είχε πάντως, οι αναμνήσεις τους από αυτή τη 
μέρα δεν επρόκειτο να σβήσουν. Οι στιγμές, οι μεγάλες και οι μι-
κρές, είχαν αιχμαλωτιστεί από τον φακό. Θα έκανε την τελική 
επεξεργασία, κάποιες βελτιώσεις, και θα τις τύπωνε. Ο Μπομπ 
και η Βίκι θα μπορούσαν να ξαναζήσουν τη μέρα του γάμου τους 
μέσα από αυτές τις φωτογραφίες, τόσο την αμέσως επομένη βδο-
μάδα όσο και εξήντα χρόνια αργότερα.

Κι αυτό, σκέφτηκε, είχε μια δύναμη ανάλογη μ’ εκείνη του 
γλυκού μαύρου καφέ μια ψυχρή χειμωνιάτικη μέρα.

Άνοιξε ένα ντουλάπι, πήρε ένα κουτί με Pop-Tarts, αυτές τις 
τραγανές τάρτες μπισκότου, και τρώγοντας επιτόπου μία στα όρ-
θια άρχισε να σκέφτεται το πρόγραμμα της μέρας της.

Ο γάμος των Κλέι και ΜακΦίρσον ήταν προγραμματισμένος 
για τις έξι. Αυτό σήμαινε πως η νύφη με τη συνοδεία της θα κατέ-
φταναν κατά τις τρεις, ενώ ο γαμπρός με τη δική του συνοδεία 
γύρω στις τέσσερις. Αυτό με τη σειρά του σήμαινε πως ο χρόνος 
που της απέμενε μέχρι την τελική συνάντηση πριν από τη διορ-
γάνωση ήταν μέχρι τις δύο.

Χρόνος αρκετός για να κάνει ένα ντους, να ντυθεί, να ρίξει μια 
ματιά στις σημειώσεις της και να κάνει επανέλεγχο στον 
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εξοπλισμό της. Την τελευταία φορά που είχε κοιτάξει τα μετεω-
ρολογικά δελτία, οι προβλέψεις μιλούσαν για ηλιόλουστη μέρα, 
χωρίς ιδιαίτερο κρύο. Θα κατόρθωνε να τραβήξει μερικές φωτο-
γραφίες από τις προετοιμασίες με φυσικό φως κι ίσως έπειθε την 
Άλισον –αν η τελευταία αποδεικνυόταν αρκετά γενναία– να της 
κάνει ένα νυφικό πορτρέτο έξω στο μπαλκόνι, με φόντο το χιονι-
σμένο τοπίο.

Η Μακ θυμήθηκε πως η μητέρα της νύφης, η Ντόροθι –«να με 
λες Ντότι»–, ήταν πιεστικός και απαιτητικός τύπος, αλλά σίγου-
ρα θα κατόρθωναν να τη χειριστούν. Κι αν δεν το κατάφερνε τε-
λικά η ίδια η Μακ, ήταν σίγουρο πως θα μπορούσε να το κάνει η 
Πάρκερ. Η Πάρκερ μπορούσε να χειριστεί οποιονδήποτε και 
οτιδήποτε.

Ήταν η στάση και η αποφασιστικότητα της Πάρκερ που είχαν 
καταστήσει τους «Γαμήλιους Όρκους» μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες διοργάνωσης γάμων και εκδηλώσεων σε χρονικό διά-
στημα πέντε ετών. Και μ’ αυτόν τον τρόπο είχε κάνει να γεννηθεί 
νέα ελπίδα μέσα από το τραγικό συμβάν του θανάτου των γονιών 
της κι είχε μετατρέψει το υπέροχο βικτοριανό αρχοντικό και τους 
εκπληκτικούς κήπους της έπαυλης σε μια ανθηρή, μοναδική 
επιχείρηση.

Και, σκέφτηκε η Μακ καταπίνοντας τα τελευταία υπολείμ-
ματα της τάρτας της, αυτή η ίδια ήταν ένας από τους λόγους 
γι’ αυτό.

Διέσχισε το στούντιο κατευθυνόμενη προς τη σκάλα που οδη-
γούσε πάνω, στο δωμάτιο και το μπάνιο της, σταματώντας για 
λίγο μπροστά σε μία από τις αγαπημένες φωτογραφίες της. Η 
λαμπερή, εκθαμβωτική νύφη, με το πρόσωπο ανασηκωμένο και 
τα χέρια απλωμένα μπροστά με σηκωμένες παλάμες, στη μέση 
μιας βροχής από ροζ ροδοπέταλα.

Εξώφυλλο στο περιοδικό Η Νύφη του Σήμερα, σκέφτηκε η 
Μακ. Ναι, επειδή είμαι πράγματι τόσο καλή.
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Ντυμένη με τα χοντρά σοσόνια της, το φανελένιο παντελόνι 
και το πουλόβερ της, ανέβηκε τις σκάλες για να μεταμορφωθεί 
από την κουρασμένη γυναίκα με τις πιτζάμες και τον εθισμό στις 
τάρτες σε μια ραφινάτη φωτογράφο γάμων.

Αγνόησε το άστρωτο κρεβάτι της –ποιος ο λόγος να το φτιά-
χνεις, αφού πολύ σύντομα θα το κάνεις πάλι άνω κάτω;– και την 
ακαταστασία του δωματίου της. Το καυτό νερό του ντους συνέ-
βαλε, μαζί με τον δυνατό καφέ και τη ζάχαρη, στο να διαλυθούν 
όλα τα εναπομείναντα ίχνη θολούρας στο μυαλό της, ώστε να 
μπορέσει να επικεντρωθεί σοβαρά στην εργασία της μέρας.

Είχε μια νύφη η οποία ενδιαφερόταν να δοκιμάσει τη δημιουρ-
γική άποψη, μια ΜΤΝ –όπως συνήθιζε να αποκαλεί εν συντομία 
τη μητέρα της νύφης–, η οποία πίστευε πως ήξερε τα πάντα κα-
λύτερα απ’ όλους, κι έναν γαμπρό τόσο τρελά ερωτευμένο, που 
θα έκανε οτιδήποτε για να χαροποιήσει τη μέλλουσα σύζυγό του. 
Και αμφότεροι, τόσο η νύφη όσο κι ο γαμπρός, είχαν μεγάλη 
φωτογένεια. 

Αυτός το στοιχείο προσέδιδε τώρα στη δουλειά της ενδιαφέ-
ρον αλλά και πρόκληση. Πώς, λοιπόν, θα κατόρθωνε να προσφέ-
ρει στους πελάτες της μια φωτογραφική κάλυψη της μέρας αυτής 
που θα δημιουργούσε εντυπωσιακές φωτογραφίες αλλά και 
εντελώς δικές τους με έναν μοναδικό τρόπο;

Διατρέχοντας νοερά τα αρχεία της μνήμης της ενώ συγχρόνως 
έλουζε τα πυκνά, κοντοκουρεμένα κόκκινα μαλλιά της, σκεφτό-
ταν τα χρώματα της νύφης. Αργυρό και χρυσό. Αριστοκρατικά 
και λαμπερά.

Είχε προλάβει να ρίξει μια ματιά στα λουλούδια και στην 
τούρτα –που όλα τους δέχονταν σήμερα τις τελευταίες πινελιές–, 
στις μπομπονιέρες και στα λινά τραπεζομάντιλα, στα ρούχα των 
παρανύμφων, στις κομμώσεις. Είχε κι ένα αντίγραφο με τον κα-
τάλογο των μουσικών κομματιών που θα έπαιζε η ορχήστρα, με 
τον πρώτο και σημαντικότερο χορό να χορεύεται από τη μητέρα 
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του γαμπρού και τον γιο της, ενώ η νύφη θα χόρευε με τον πατέ-
ρα της.

Έτσι, λοιπόν, σκέφτηκε η Μακ, για τις επόμενες ώρες ο κό-
σμος της θα περιστρεφόταν γύρω από τον Ροντ και την Άλισον.

Επέλεξε επομένως το κοστούμι της, τα κοσμήματά της και το 
μέικ απ της με την ίδια προσοχή που επέλεγε και τον εξοπλισμό 
της. Έτοιμη πια και φορτωμένη, βγήκε έξω για να διανύσει τη 
μικρή απόσταση η οποία χώριζε το αλλοτινό σπιτάκι της πισίνας, 
που αποτελούσε πλέον το στούντιό της και το ιδιαίτερο διαμέρι-
σμά της, από το κυρίως σπίτι.

Το χιόνι σκορπούσε μαρμαρυγή που θύμιζε, θαρρείς, διαμά-
ντια συνθλιμμένα πάνω σε ερμίνα και ο αέρας ήταν παγερός και 
καθαρός σαν τον πάγο ψηλά στα βουνά. Έπρεπε οπωσδήποτε να 
τραβήξει και μερικές φωτογραφίες έξω, με το φως της μέρας 
αλλά και του δειλινού. Χειμερινός γάμος, λευκός γάμος, με το 
έδαφος χιονισμένο και με παγοκρυστάλλους να γλιστρούν από τα 
δέντρα, να στάζουν από τις απογυμνωμένες ιτιές μέσα στη λι-
μνούλα. Και πιο πέρα το εκπληκτικό παλιό βικτοριανό αρχοντι-
κό, με τα πολυάριθμα επίπεδα της σκεπής του και τα αψιδωτά 
παράθυρά του, να ορθώνεται επιβλητικό με το απαλό γαλάζιο 
χρώμα του στον μολυβένιο θόλο του ουρανού. Οι βεράντες του 
και η μεγαλοπρεπής σκεπαστή είσοδός του ανήγγειλαν τον ερχο-
μό του χειμώνα με τις γιρλάντες τους από φωτάκια και τις πρασι-
νάδες τους.

Είχε προσηλώσει πάνω του το βλέμμα της όπως συχνά έκανε 
όταν βάδιζε στα μονοπάτια από τα οποία είχαν φτυαρίσει το χιό-
νι. Αγαπούσε τις γραμμές αυτού του σπιτιού, τις γωνίες του, με τις 
ανάλαφρες αχνές πινελιές απαλού κίτρινου και υπόλευκου κρεμ 
που ξεχώριζαν πάνω στο ανοιχτό, ραφινάτο γαλάζιο χρώμα του.

Είχε υπάρξει γι’ αυτή ένα σπίτι που το ένιωθε εξίσου δικό της 
μ’ εκείνο στο οποίο είχε μεγαλώσει. Και περισσότερο ακόμα, πα-
ραδέχτηκε μέσα της, καθώς το δικό της σπίτι το κυβερνούσαν οι 
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ιδιοτροπίες και τα απρόβλεπτα καπρίτσια της μητέρας της. Οι 
γονείς της Πάρκερ είχαν σταθεί απέναντί της θερμοί, φιλόξενοι, 
στοργικοί και –όπως συνειδητοποιούσε τώρα η Μακ– σταθεροί. 
Της είχαν παράσχει ένα απάνεμο λιμάνι μέσα στη θύελλα των δι-
κών της παιδικών χρόνων.

Και είχε πενθήσει όσο και η φίλη της για τον θάνατό τους, πριν 
από σχεδόν εφτά χρόνια.

Τώρα, η έπαυλη Μπράουν ήταν πραγματικά το σπίτι της. Η 
επαγγελματική της στέγη. Η ζωή της. Και μάλιστα μια καλή ζωή, 
από κάθε άποψη. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από το να 
κάνεις κάτι που σου αρέσει και μάλιστα μαζί με τις καλύτερες φί-
λες που είχες ποτέ;

Μπήκε περνώντας από το βοηθητικό δωματιάκι για να κρεμά-
σει εκεί τον εξοπλισμό της κι έκανε μετά τον κύκλο, ώστε να βρε-
θεί στον χώρο της Λόρελ.

Η φίλη και συνεργάτιδά της στεκόταν πάνω σε μια μικρή φο-
ρητή σκάλα, τοποθετώντας αργυρόλευκα κρίνα στα πέντε επίπε-
δα μιας γαμήλιας τούρτας. Το κάθε άνθος ξεπρόβαλε από τη 
βάση ενός χρυσαφένιου φύλλου ακάνθου, δημιουργώντας ένα 
λαμπερό και κομψό αποτέλεσμα.

«Αυτό είναι σίγουρη επιτυχία, ΜακΜπέιν».
Το χέρι της Λόρελ ήταν σταθερό σαν χειρουργού τη στιγμή 

που πρόσθετε το επόμενο κρίνο. Τα λουσμένα στον ήλιο μαλλιά 
της ήταν πλεγμένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της σ’ έναν ακα-
τάστατο κότσο, που κατά παράδοξο τρόπο ταίριαζε με το τριγω-
νικό, γωνιώδες πρόσωπό της. Όση ώρα έκανε τη δουλειά της, τα 
μάτια της, φωτεινά σαν καμπανούλες, ήταν στενεμένα από την 
έντονη συγκέντρωση.

«Χαίρομαι τόσο που επέλεξε για το κεντρικό κομμάτι τα κρίνα 
αντί για τη νύφη και τον γαμπρό. Κοίτα πόσο εντυπωσιακό είναι. 
Περίμενε να δεις τι θα γίνει μόλις πάμε την τούρτα στην αίθουσα 
χορού».



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΜΟΣ 25

Η Μακ έβγαλε έξω μια κάμερα. 
«Είναι καλή φωτογραφία για την ιστοσελίδα μας. 

Συμφωνείς;»
«Βεβαίως. Κοιμήθηκες καθόλου;»
«Όχι πριν από τις πέντε τα ξημερώματα, έμεινα όμως στο κρε-

βάτι μέχρι το μεσημέρι. Εσύ;»
«Ξάπλωσα στις δύο και μισή. Σηκώθηκα στις εφτά για να τε-

λειώσω με την τούρτα του γαμπρού, τα επιδόρπια – και μ’ αυτή 
εδώ, την επίσημη τούρτα της νύφης. Είμαι τόσο χαρούμενη που 
θα περάσουν δύο βδομάδες μέχρι τον επόμενο γάμο». Κοίταξε 
λοξά τη Μακ. «Μην αναφέρεις στην Πάρκερ ότι το είπα αυτό».

«Υποθέτω πως βρίσκεται πάνω».
«Έχει ήδη κατεβεί δύο φορές εδώ. Κατά πάσα πιθανότητα, 

έχει περάσει από παντού δύο φορές. Νομίζω πως άκουσα την 
Έμα να μπαίνει. Θα είναι μάλλον μαζί της στο γραφείο της τώρα».

«Ανεβαίνω κι εγώ. Θα έρθεις;»
«Σε δέκα λεπτά. Θα είμαι ακριβώς στην ώρα μου».
«Το ακριβώς στην ώρα σου σημαίνει αργοπορία στον κόσμο 

της Πάρκερ», είπε με ένα πλατύ χαμόγελο η Μακ. «Θα προσπα-
θήσω να της αποσπάσω την προσοχή».

«Απλώς πες της ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να γί-
νουν βεβιασμένα. Και ότι η μητέρα της νύφης θα δεχτεί τόσες 
πολλές φιλοφρονήσεις γι’ αυτή την τούρτα, που θα μας αφήσει 
ήσυχες».

«Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι πειστικό».
Η Μακ απομακρύνθηκε, περνώντας πρώτα να ελέγξει τον κε-

ντρικό προθάλαμο και το τεράστιο σαλόνι, στο οποίο θα λάμβανε 
χώρα η τελετή. Η Εμαλάιν και τα ξωτικά της είχαν ήδη στρωθεί 
στη δουλειά, πρόσεξε η Μακ, αφαιρώντας τον στολισμό από τον 
προηγούμενο γάμο και στήνοντας αυτόν του καινούριου. Κάθε 
νύφη είχε το δικό της όραμα και η τωρινή ήθελε πληθώρα από 
χρυσαφένιες και ασημιές κορδέλες και αργυρά σκεύη, σε 
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αντίθεση με τα μενεξεδιά και κρεμ χρώματα του πρωτοχρονιάτι-
κου ρεβεγιόν.

Στο σαλόνι ήδη ήταν έτοιμα τα ξύλα για τη φωτιά, η οποία θα 
άναβε προτού αρχίσουν να καταφτάνουν οι επισκέπτες. Καρέ-
κλες με λευκή επένδυση και ασημένιους φιόγκους που άστρα-
φταν ήταν τοποθετημένες με τάξη σε σειρές. Η Έμα είχε προλά-
βει να διακοσμήσει το μάρμαρο του τζακιού με ασημένια 
κηροπήγια, ενώ τα αγαπημένα αργυρόλευκα κρίνα της νύφης 
στόλιζαν αφειδώς τα ψηλόλιγνα κρυστάλλινα βάζα.

Η Μακ έκανε τον γύρο της αίθουσας, μελέτησε τις γωνίες, το 
φως, τη σύνθεση – και κρατούσε νοερά σημειώσεις καθώς έβγαι-
νε και ξεκινούσε ν’ ανεβαίνει τη σκάλα που οδηγούσε στον τρίτο 
όροφο του αρχοντικού.

Όπως ακριβώς το περίμενε, βρήκε την Πάρκερ στον χώρο συ-
νεδριάσεων του γραφείου τους, περιτριγυρισμένη από τον φορη-
τό υπολογιστή της, το Blackberry της, διάφορους φακέλους, το 
άλλο της κινητό και τα ακουστικά της. Τα πυκνά καστανά μαλλιά 
της κρέμονταν σε μια μακριά αλογοουρά, λεία και απλή. Η κόμ-
μωση αυτή βρισκόταν σε απόλυτη συμφωνία με το κοστούμι της 
–ένα διακριτικό γκρι–, που θα ταίριαζε παντού και θα υπογράμ-
μιζε τα χρώματα της νύφης.

Η Πάρκερ ήξερε όλα τα κόλπα.
Δεν σήκωσε το βλέμμα της, αλλά έκανε με το δάχτυλό της 

έναν κύκλο στον αέρα ενώ συνέχιζε την εργασία της στον φορη-
τό υπολογιστή. Αναγνωρίζοντας το σήμα, η Μακ πήγε ως την 
κανάτα με τον καφέ και γέμισε κούπες και για τις δυο τους. Κά-
θισε, ακούμπησε τον δικό της φάκελο στο γραφείο και άνοιξε το 
σημειω  ματάριό της.

Η Πάρκερ έγειρε προς τα πίσω στην καρέκλα της, χαμογέλα-
σε και πήρε την κούπα της. 

«Θα είναι από τους καλούς».
«Χωρίς καμία αμφιβολία».
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«Οι δρόμοι είναι καθαροί, ο καιρός είναι καλός. Η νύφη έχει 
ξυπνήσει, πήρε το πρωινό της κι έκανε μασάζ. Ο γαμπρός έκανε 
λίγη γυμναστική και λίγο κολύμπι. Η τροφοδοσία θα γίνει σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα. Όλες οι παράνυμφοι σε ετοιμότητα». 
Έριξε μια ματιά στο ρολόι της. «Πού είναι η Έμα και η Λόρελ;»

«Η Λόρελ βάζει τις τελευταίες πινελιές στην τούρτα, η οποία 
είναι εκπληκτική. Δεν έχω δει την Έμα, πάντως έχει αρχίσει να 
διακοσμεί τις αίθουσες της εκδήλωσης. Τις στολίζει πολύ όμορ-
φα. Θέλω όμως και μερικές φωτογραφίες έξω. Και πριν και 
μετά».

«Μην κρατήσεις τη νύφη έξω πολλή ώρα πριν από τον γάμο. 
Δεν τη θέλουμε με κόκκινη μύτη και συναχωμένη».

«Μπορεί να χρειαστεί να απασχολείς τη ΜΤΝ, ώστε να με 
αφήσει ήσυχη».

«Το έχω ήδη σημειώσει αυτό».
Η Έμα όρμησε μέσα εκείνη τη στιγμή, με μία κόκα κόλα διαί-

της στο ένα χέρι και έναν φάκελο στο άλλο. 
«Η Τινκ έχει πονοκέφαλο από το χτεσινό μεθύσι της και δεν 

φάνηκε ακόμα, επομένως είμαι μείον ένα άτομο. Ας συντομεύου-
με, λοιπόν, σύμφωνοι;» Σωριάστηκε στο γραφείο. Τα κατσαρά 
μαύρα μαλλιά της ανέμισαν πάνω από τους ώμους της. «Η σουί-
τα της νύφης και το σαλόνι έχουν διακοσμηθεί. Ο προθάλαμος 
και η σκάλα είναι σχεδόν έτοιμα. Ανθοδέσμες, κορσάζ και μπου-
τονιέρες εντάξει. Τώρα ξεκινήσαμε την τραπεζαρία και την αί-
θουσα χορού. Πρέπει να επιστρέψω εκεί».

«Τα λουλούδια για το μικρό παρανυφάκι;»
«Ναι, καλαθάκι με λευκά τριαντάφυλλα κι ασημιές και χρυσές 

κορδέλες. Έχω και το στεφάνι για τα μαλλιά της έτοιμο για την 
κομμώτρια – ρόδα και γυψοφίλη. Είναι υπέροχο. Μακ, θα ήθελα 
μερικές φωτογραφίες του στολισμού αν προλαβαίνεις. Διαφορε-
τικά, θα τις τραβήξω εγώ».

«Θα το φροντίσω εγώ».
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«Σ’ ευχαριστώ. Η ΜΤΝ…»
«Την αναλαμβάνω εγώ», είπε η Πάκερ.
«Πρέπει να…» Η φράση της έμεινε μετέωρη, καθώς εκείνη τη 

στιγμή μπήκε η Λόρελ.
«Δεν άργησα», ανακοίνωσε μόνη της η Λόρελ.
«Η Τινκ δεν φάνηκε», την ενημέρωσε η Πάρκερ. «Η Έμα εί-

ναι μείον ένα άτομο».
«Μπορώ να το αναπληρώσω εγώ. Πρέπει αργότερα να στήσω 

τον στολισμό της τούρτας και να ρυθμίσω το πώς θα παρουσια-
στούν τα επιδόρπια, αλλά τώρα έχω χρόνο».

«Ας δούμε άλλη μια φορά το χρονοδιάγραμμα».
«Περίμενε». Η Έμα σήκωσε το κουτάκι με την κόκα κόλα 

διαίτης. «Πρώτα θα κάνουμε προπόσεις. Ευτυχισμένο το νέο 
έτος για μας, για τις τέσσερις εκπληκτικές, εκθαμβωτικές και 
πολύ καυτές γυναίκες. Τις καλύτερες φίλες που υπήρξαν ποτέ».

«Επίσης, πανέξυπνες και καταπληκτικές», είπε η Λόρα υψώ-
νοντας το μπουκάλι της με το εμφιαλωμένο νερό. «Στις φίλες και 
συνεργάτιδες».

«Σ’ εμάς. Φιλία και εξυπνάδα μοιρασμένη στα τέσσερα», πρό-
σθεσε η Μακ, «και στην απίστευτη επιτυχία που σημειώσαμε με 
τους “Γαμήλιους Όρκους” μας».

«Και στην καινούρια χρονιά». Η Πάρκερ ύψωσε με τη σειρά 
της την κούπα του καφέ της. «Οι υπέροχες, εκπληκτικές, καυτές, 
τρομερές καλύτερες φίλες θα περάσουν την καλύτερη χρονιά 
που είχαν ποτέ».

«Όπως τα λες». Η Μακ τσούγκρισε την κούπα της με των άλ-
λων. «Και στη “Γαμήλια Τελετή”, τότε, τώρα και εις τους αιώνας 
των αιώνων».

«Τότε, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων», επανέλαβε η 
Πάρκερ. «Τώρα, λοιπόν, χρονοδιάγραμμα;»

«Εγώ ασχολούμαι με τη νύφη», άρχισε η Μακ, «από τη στιγμή 
που θα φτάσει και μεταπηδώ αμέσως στον γαμπρό τη στιγμή της 
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δικής του άφιξης. Φωτογραφίες και από τη διαδικασία του ντυσίμα-
τος χωρίς στήσιμο. Τυπικά πορτρέτα, εντός και εκτός σπιτιού. Θα 
τραβήξω τις φωτογραφίες της τούρτας, των προετοιμασιών τώρα 
και θα στήσω τον εξοπλισμό μου. Πριν από την τελετή, ξεχωριστές 
φωτογραφίες των οικογενειών και όσων θα πάρουν μέρος στην τε-
λετή του γάμου. Μετά την τελετή, θα χρειαστώ μόνο σαράντα λεπτά 
για τις οικογενειακές φωτογραφίες, τις φωτογραφίες όλων των συμ-
μετεχόντων στην τελετή μαζί και της νύφης με τον γαμπρό».

«Ο ανθοστολισμός στις σουίτες της νύφης και του γαμπρού να 
έχει ολοκληρωθεί ως τις τρεις. Ο ανθοστολισμός του προθαλά-
μου, της σκάλας, της μεγάλης αίθουσας και της αίθουσας χορού 
ως τις πέντε». Η Πάρκερ κοίταξε την Έμα.

«Θα τα καταφέρουμε».
«Ο άνθρωπος για τη βιντεοσκόπηση θα καταφτάσει στις πέ-

ντε και μισή. Οι προσκεκλημένοι μεταξύ πεντέμισι και έξι. Οι 
μουσικοί της γαμήλιας τελετής –ένα κουαρτέτο εγχόρδων– έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις πέντε και μισή. Η ορχήστρα 
θα έχει πάρει θέσεις στην αίθουσα χορού το αργότερο μέχρι τις 
έξι και μισή. Η ΜΤΓ, συνοδευόμενη από τον γιο της, θα οδηγηθεί 
στη θέση της στις έξι παρά δέκα, η ΜΤΝ συνοδευόμενη από τον 
γαμπρό της αμέσως μετά. Ο γαμπρός και οι κουμπάροι του στη 
θέση τους στις έξι». Η Πάρκερ διάβασε το υπόλοιπο χρονοδιά-
γραμμα. «Ο ΠΤΝ μαζί με τη νύφη και τις παρανύμφους στη θέση 
τους στις έξι. Προχωρούν στον διάδρομο και ξεκινά η διαδικασία. 
Διάρκεια τελετής είκοσι πέντε λεπτά, αποχώρηση, οικογενειακές 
στιγμές. Οι προσκεκλημένοι οδηγούνται στη μεγάλη αίθουσα 
στις έξι και είκοσι πέντε».

«Ανοίγει το μπαρ», είπε η Λόρελ, «μουσική, σερβίρονται 
καναπεδάκια».

«Από τις έξι και είκοσι πέντε ως τις εφτά και δέκα φωτογρα-
φίες. Στις εφτά και τέταρτο αναγγέλλονται οικογένεια, συμμετέ-
χοντες στην τελετή και οι νεόνυμφοι».
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«Δείπνο, προπόσεις», πήρε τον λόγο η Έμα. «Το έχουμε υπό 
έλεγχο, Παρκς».

«Θέλω να εξασφαλίσω πως θα προχωρήσουμε στην αίθουσα 
χορού και θα έχουμε τον πρώτο χορό ως τις οχτώ και τέταρτο», 
συνέχισε η Πάρκερ. «Η νύφη ειδικά θέλει παρούσα τη γιαγιά 
της, ώστε, αφού προηγηθεί ο πρώτος χορός, της νύφης με τον 
πατέρα της και του γαμπρού με τη μητέρα του, να χορέψει ο πα-
τέρας της με τη δική του μητέρα. Είναι ενενήντα χρονών κι ίσως 
κουραστεί γρήγορα. Αν όμως κατορθώσουμε να κόψουμε την 
τούρτα ως τις εννιά και μισή, η γιαγιά θα τα καταφέρει να παρευ-
ρεθεί και σ’ αυτό».

«Είναι γλυκύτατη», παρενέβη η Μακ. «Έχω τραβήξει μερικές 
ωραίες φωτογραφίες της μαζί με την Άλισον, κατά τη διάρκεια 
της πρόβας. Έχω σημειώσει, μάλιστα, να τραβήξω και σήμερα 
μερικές. Κατά τη γνώμη μου, θα παραμείνει σε όλη τη διάρκεια 
της εκδήλωσης».

«Το εύχομαι. Η τούρτα και τα επιδόρπια σερβίρονται, ενώ ο 
χορός συνεχίζεται. Στις δέκα και τέταρτο, η νύφη θα ρίξει το 
μπουκέτο».

«Το μπουκέτο που θα ρίξει είναι έτοιμο», βεβαίωσε η Έμα.
«Αμέσως μετά θα πετάξει και την καλτσοδέτα, ενώ ο χορός θα 

συνεχίζεται. Τελευταίος χορός στις έντεκα παρά δέκα, μπαλόνια, 
αναχώρηση νύφης και γαμπρού. Τέλος της εκδήλωσης, έντεκα 
ακριβώς». Η Πάρκερ έριξε άλλη μια ματιά στο ρολόι της. «Πάμε, 
λοιπόν, να το κάνουμε. Η Έμα και η Λόρελ να πάνε ν’ αλλάξουν. 
Και θυμηθείτε όλες τα ακουστικά σας».

Το κινητό τηλέφωνο της Πάρκερ άρχισε να δονείται κι εκείνη 
έριξε μια ματιά στην οθόνη. 

«Η ΜΤΝ. Πάλι. Τέταρτη κλήση σήμερα το πρωί».
«Διασκέδασέ το», είπε η Μακ και βιάστηκε να το σκάσει.
Άρχισε να επιθεωρεί το ένα δωμάτιο μετά το άλλο, φροντίζο-

ντας να μην μπλέκεται στα πόδια της Έμα και των βοηθών της, 
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που γέμιζαν ολόκληρο το σπίτι με λουλούδια, κορδέλες, τούλια. 
Φωτογράφισε την τούρτα της Λόρελ, τη διακόσμηση της Έμα και 
συγχρόνως σχεδίαζε νοερά και άλλες φωτογραφίες.

Ήταν μια ρουτίνα στην οποία όμως η ίδια ουδέποτε επέτρεπε 
να γίνει πραγματική ρουτίνα. Ήξερε πολύ καλά πως από τη στιγ-
μή που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα άρχιζαν να της ξεφεύγουν 
στιγμιότυπα, ευκαιρίες και θα ξέμενε από νέες οπτικές γωνίες και 
ιδέες. Και κάθε φορά που ένιωθε το ενδιαφέρον της να υποχωρεί, 
σκεφτόταν μια ζωηρή μπλε πεταλούδα να προσγειώνεται πάνω 
σε μια πικραλίδα.

Ο χώρος ευωδίαζε από ρόδα και κρίνα και αντηχούσε φωνές 
και βιαστικά βήματα. Ο ήλιος εισχωρούσε μέσα από τα ψηλά πα-
ράθυρα σε θαυμαστές αχτίδες και δέσμες που έκαναν να λαμπυ-
ρίζουν οι χρυσαφιές και ασημιές κορδέλες.

«Ακουστικά, Μακ!» Η Πάρκερ όρμησε κάτω στην κεντρική 
σκάλα. «Έρχεται η νύφη!»

Κι ενώ η Πάρκερ κατέβαινε βιαστικά για να υποδεχτεί τη 
νύφη, η Μακ ανέβηκε με αργό βήμα πάνω. Βγήκε στην μπροστι-
νή βεράντα, αψηφώντας το κρύο, τη στιγμή που η λευκή λιμουζί-
να πλησίαζε για να σταματήσει έξω από το σπίτι. Καθώς έκοβε 
ταχύτητα για να σταματήσει, η Μακ μετατόπισε λίγο τη γωνία 
της, εστίασε και περίμενε.

Παράνυμφοι, μητέρα της νύφης. 
«Κάντε πιο πέρα, λίγο μόνο», μουρμούρισε. Η Άλισον βγήκε 

από το αυτοκίνητο. Η νύφη φορούσε τζιν παντελόνι, ένα φθαρ-
μένο τζάκετ κι ένα κασκόλ σε φωτεινό άλικο χρώμα. Η Μακ έκα-
νε ζουμ, άλλαξε διάφραγμα. 

«Έι, Άλισον!»
Η νύφη σήκωσε το βλέμμα της. Η έκπληξή της μετατράπηκε 

σε ξαφνιασμένη χαρά και, προς μεγάλη ευχαρίστηση της Μακ, η 
Άλισον άνοιξε και τα δυο της χέρια, έριξε το κεφάλι της προς τα 
πίσω και γέλασε.
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Κι αυτό, σκέφτηκε η Μακ τη στιγμή που αιχμαλώτιζε τη στιγ-
μή, ήταν το ξεκίνημα του ταξιδιού.

Μέσα σε πέντε λεπτά, η σουίτα της νύφης –αλλοτινό υπνοδω-
μάτιο της ίδιας της Πάρκερ– βούιζε από κόσμο και ταραχή. Δύο 
κομμώτριες ξεδίπλωναν τα εργαλεία και τις ικανότητές τους, 
φτιάχνοντας μπούκλες, ισιώνοντας, χτενίζοντας, ενώ άλλες κρα-
τούσαν είδη μακιγιάζ και βαζάκια.

Απολύτως γυναικείο, σκεφτόταν η Μακ, ενώ μετακινούνταν 
διακριτικά μέσα στο δωμάτιο νιώθοντας τις μυρωδιές, τις κινή-
σεις, τους ήχους. Η νύφη παρέμενε ψύχραιμη και συγκεντρωμέ-
νη – ούτε η παραμικρή νευρικότητα σ’ αυτή εδώ, έκρινε η Μακ. 
Η Άλισον είχε αυτοπεποίθηση, έλαμπε ολόκληρη και φλυαρούσε 
ανέμελα σαν καρδερίνα.

Η μητέρα της, όμως, ήταν μια άλλη ιστορία.
«Μα έχεις τόσο ωραία μαλλιά! Δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να 

τα αφήσεις κάτω; Τουλάχιστον μερικές τούφες… Ίσως…»
«Η κομμώτρια πιστεύει πως είναι προτιμότερο να τα σηκώσει 

ψηλά. Ηρέμησε, μητέρα».
«Κάνει πολλή ζέστη εδώ μέσα. Ναι, νομίζω πως η ζέστη εδώ 

μέσα είναι υπερβολική. Και η Μάντι θα έπρεπε να πάρει έναν 
υπνάκο. Θα πάθει υπερδιέγερση, απλώς το ξέρω».

Η Άλισον έριξε μια ματιά προς το παρανυφάκι που θα κρατού-
σε τα λουλούδια. 

«Θα είναι μια χαρά».
«Πραγματικά, νομίζω…»
«Κυρίες μου!» Η Πάρκερ έσπρωξε μέσα ένα καροτσάκι που 

είχε πάνω σαμπάνια κι έναν κομψό δίσκο γεμάτο με φρούτα και 
τυριά. «Οι κύριοι είναι καθ’ οδόν. Άλισον, τα μαλλιά σου είναι 
υπέροχα. Μοιάζεις με βασίλισσα». Σέρβιρε σαμπάνια σε ένα στε-
νόμακρο κρυστάλλινο ποτήρι και το πρόσφερε στη νύφη.

«Ειλικρινά, δεν νομίζω πως θα έπρεπε να πιει πριν από την 
τελετή. Μόλις που άγγιξε το φαγητό της σήμερα και…»
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«Ω κυρία ΜακΦίρσον, είμαι ευτυχής που είστε ντυμένη και 
έτοιμη. Δείχνετε υπέροχη. Θα μπορούσα μήπως να σας κλέψω 
από την κόρη σας για μερικά λεπτά; Θα ήθελα να ρίξετε μια μα-
τιά στο σαλόνι πριν από την τελετή. Θέλουμε να είμαστε σίγουρες 
πως θα είναι όλα τέλεια, έτσι δεν είναι;» Η Πάρκερ έχωσε ένα 
ποτήρι σαμπάνιας στο χέρι της μητέρας της νύφης και την παρέ-
συρε μαζί της έξω απ’ το δωμάτιο.

«Ουφ!» έκανε γελώντας η Άλισον.
Για την επόμενη μία ώρα, η Μακ ήταν μοιρασμένη ανάμεσα 

στη σουίτα της νύφης και σ’ εκείνη του γαμπρού. Ανάμεσα σε 
αρώματα και τούλια από τη μια πλευρά και σε μανικετόκουμπα 
και μεταξωτές τιράντες και γραβάτες από την άλλη. Επέστρεψε 
στην επικράτεια της νύφης κι έκανε τον γύρο των παριστάμενων 
κυριών που ντύνονταν και βοηθούσαν η μία την άλλη να κουμπω-
θεί. Και βρήκε την Άλισον να στέκεται μόνη της μπροστά από το 
νυφικό της φόρεμα.

Ήταν όλα εκεί, σκέφτηκε η Μακ ενώ κάδραρε σιωπηλά τη 
φωτογραφία. Η ανησυχία, η χαρά – ανάμεικτη μ’ εκείνη την ανε-
παίσθητη πινελιά θλίψης. Αιχμαλώτισε την εικόνα τη στιγμή που 
η Άλισον άπλωνε το χέρι της για να διατρέξει με τα δάχτυλά της 
το απαστράπτον κορσάζ.

Κρίσιμη στιγμή, η Μακ το ήξερε, όταν το πρόσωπο της γυναί-
κας αντανακλούσε όλα της τα συναισθήματα.

Και μετά η στιγμή πέρασε κι η Άλισον την κοίταξε.
«Δεν περίμενα να νιώθω έτσι. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Αισθά-

νομαι τόσο πολύ ερωτευμένη με τον Ροντ, τόσο έτοιμη να τον πα-
ντρευτώ. Αλλά υπάρχει αυτό το μικρό σφίξιμο εδώ ακριβώς». 
Έτριψε με τα δάχτυλά της το σημείο πάνω από την καρδιά της. 
«Δεν είναι νευρικότητα».

«Είναι θλίψη. Ανεπαίσθητη μόνο. Σήμερα κλείνει μία περίο-
δος της ζωής σου. Έχεις το δικαίωμα να νιώθεις θλίψη γι’ αυτό, 
να πεις “αντίο”. Ξέρω τι χρειάζεσαι. Περίμενέ με εδώ».
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Την επόμενη στιγμή, η Μακ οδήγησε τη γιαγιά της Άλισον κο-
ντά στην εγγονή της. Και, για άλλη μια φορά, η ίδια έκανε ένα 
βήμα πίσω.

Νεότητα και γήρας, σκέφτηκε. Ταξίδια που αρχίζουν και ταξί-
δια που τελειώνουν, ενδόμυχες σχέσεις και σταθερότητα. Και 
αγάπη.

Αιχμαλώτισε τη στιγμή του αγκαλιάσματος, αλλά δεν ήταν 
αυτό που ήθελε. Αιχμαλώτισε ακόμα και τη μαρμαρυγή των δα-
κρύων. Και πάλι όμως δεν ήταν αυτό. Και τότε η Άλισον έγειρε το 
μέτωπό της πάνω σ’ αυτό της γιαγιάς της και τη στιγμή που τα 
χείλη της σχημάτιζαν μια απαλή καμπύλη, ένα μοναχικό δάκρυ 
κύλησε στο μάγουλό της, ενώ πίσω τους το φόρεμα άστραφτε κι 
έλαμπε.

Τέλειο. Η μπλε πεταλούδα.
Πήρε μη στημένες φωτογραφίες από τη διαδικασία ένδυσης 

της νύφης κι ύστερα έκανε τα τυπικά πορτρέτα με το υπέροχο 
φυσικό φως. Όπως το είχε προβλέψει, η Άλισον αποδείχτηκε αρ-
κετά γενναία ώστε ν’ αντέξει το κρύο στη βεράντα.

Κι η Μακ αγνόησε τη φωνή της Πάρκερ που ερχόταν από τα 
ακουστικά της, καθώς έσπευδε στη σουίτα του γαμπρού για να 
επαναλάβει και μ’ εκείνον την ίδια διαδικασία.

Επιστρέφοντας κοντά στη νύφη, προσπέρασε την Πάρκερ 
στον διάδρομο. 

«Χρειάζομαι τον γαμπρό και τη συνοδεία του κάτω τώρα αμέ-
σως, Μακ. Έχουμε μείνει δύο λεπτά πίσω».

«Ω Θεέ μου!» έκανε σαρκαστικά με τρόμο η Μακ και χώθηκε 
πάλι στη σουίτα της νύφης.

«Οι καλεσμένοι έχουν καθίσει», ανήγγειλε από τα ακουστικά 
η φωνή της Πάρκερ λίγα λεπτά αργότερα. «Ο γαμπρός και η συ-
νοδεία του λαμβάνουν θέσεις. Έμα, συγκέντρωσε τη συνοδεία 
της νύφης».

«Το κάνω ήδη».
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Η Μακ γλίστρησε έξω για να πάρει τη θέση της στη βάση της 
σκάλας, ενώ η Έμα οργάνωνε τις παρανύμφους.

«Η νύφη και η συνοδεία της είναι έτοιμες. Δώσε σύνθημα 
στους μουσικούς να ξεκινήσουν».

«Δίνω σύνθημα στους μουσικούς», αποκρίθηκε η Πάρκερ, 
«και ξεκινά η διαδικασία».

Το παρανυφάκι με τα λουλούδια θα ήταν σίγουρα μια χαρά 
και χωρίς τον υπνάκο, έκρινε η Μακ καθώς το κοριτσάκι κατέβη-
κε τις σκάλες σχεδόν χορεύοντας. Σταμάτησε στη στιγμή μόλις 
της έκανε σήμα η Λόρελ κι ύστερα συνέχισε με κόσμιο βήμα, δια-
σχίζοντας τον προθάλαμο με το νεραϊδένιο της φόρεμα για να 
μπει στο τεράστιο σαλόνι και να κατεβεί την πτέρυγα που σχημά-
τιζαν οι δύο στήλες από καρέκλες.

Την ακολούθησαν οι άλλες παράνυμφοι, απαστράπτουσες 
μέσα σε ασημένια χρώματα, κι έπειτα η κύρια παράνυμφος, ντυ-
μένη στα χρυσά. 

Η Μακ έσκυψε για να εστιάσει προς τα πάνω τη στιγμή που η 
νύφη και ο πατέρας της στάθηκαν στην κορυφή της σκάλας, κρα-
τώντας ο ένας τον άλλο από το χέρι. Κι ενώ η μουσική της εισόδου 
της νύφης κορυφωνόταν, ανασήκωσε το χέρι της κόρης του ως τα 
χείλη του κι έπειτα το έφερε στο μάγουλό του.

Ακόμα και τη στιγμή που τραβούσε τη φωτογραφία, η Μακ 
ένιωθε τα μάτια της να τσούζουν.

Αναρωτήθηκε πού να βρισκόταν τάχα ο δικός της πατέρας. 
Στην Τζαμάικα; Στη Σουηδία; Στο Κάιρο;

Απέδιωξε τη σκέψη μαζί με τον πόνο που της έφερε κι έκανε 
τη δουλειά της.

Χρησιμοποιώντας το φως από τα κεριά που είχε αναμμένα η 
Έμα, αιχμαλώτισε τη χαρά και τα δάκρυα. Τις αναμνήσεις. Κι η 
ίδια παρέμεινε αθέατη και απομονωμένη.




