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ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΜΙΣΤΕΡΙ

Το σπίτι ήταν εντελώς κατεστραμμένο. 
Οι πόρτες, ταλαιπωρημένες, κρέμονταν από τους μεντεσέδες τους. Οι 

τοίχοι είχαν βαθουλώματα σε σχήματα γροθιάς, κινητού τηλεφώνου και 
γλάστρας. Ο Χέρμπαλ, φοβούμενος για τη ζωή του, είχε βρει καταφύγιο 
στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Και ο Μίστερι είχε καταρρεύσει στη 
μοκέτα του καθιστικού και έκλαιγε. Συνεχόμενα. Επί δύο ημέρες. 

Το κλάμα του αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό. Το γεγονός ότι έκλαιγε 
δεν θα ήταν ανησυχητικό, αν τα δάκρυα ήταν η μοναδική εκδήλωση 
της θλίψης του. Ωστόσο η συμπεριφορά του Μίστερι είχε ξεφύγει προ 
πολλού από τα πλαίσια του «φυσιολογικού». Ήταν εκτός ελέγχου. Για 
μία εβδομάδα, η διάθεσή του εναλλασσόταν συνεχώς, από αναβράζουσα 
οργή, με ξεσπάσματα βίας, σε καθηλωτική θλίψη, που σωματοποιούταν 
σε καθαρτικούς, ανεξέλεγκτους λυγμούς. Και τώρα, απειλούσε ότι θα 
αυτοκτονήσει.

Στο σπίτι αυτό μέναμε πέντε άτομα: o Χέρμπαλ, ο Μίστερι, ο Πάπα, 
ο Πλέιμποϊ κι εγώ. Αγόρια και άντρες από κάθε γωνιά του πλανήτη μάς 
επισκέπτονταν με την ελπίδα να σφίξουν το χέρι μας, να φωτογραφηθούν 
μαζί μας, να μάθουν από εμάς, να γίνουν εμείς. Με αποκαλούσαν Στάιλ, 
ένα όνομα το οποίο είχα κερδίσει. 

Δεν χρησιμοποιούσαμε ποτέ τα πραγματικά μας ονόματα, μόνο 
τα ψευδώνυμά μας. Ακόμα και η έπαυλή μας, όπως όλες οι άλλες της 
κοινότητας ανά τον κόσμο, από το Σαν Φρανσίσκο μέχρι το Σίδνεϊ, είχε 
το δικό της ψευδώνυμο: Πρότζεκτ Χόλλυγουντ. 

Το Πρότζεκτ Χόλλυγουντ, λοιπόν, κατέρρεε. Οι καναπέδες και οι διάφορες 
μαξιλάρες που υπήρχαν στο πάτωμα ήταν βρόμικες και αποχρωματισμένες 
από τον ιδρώτα αντρών και τα υγρά γυναικών, η λευκή μοκέτα είχε γίνει 
γκρι από τις ορδές νεαρών παρφουμαρισμένων δειγμάτων του ανθρώπινου 
είδους που εισέβαλλαν κάθε βράδυ στο καθιστικό μας από τη Sunset Bou-
levard, αποτσίγαρα και χρησιμοποιημένα προφυλακτικά επέπλεαν στο 
τζακούζι, ενώ τα ξεσπάσματα βίας του Μίστερι είχαν αποτελειώσει το 
βομβαρδισμένο τοπίο που ήταν το σπίτι και είχαν τρομοκρατήσει τους 
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ενοίκους του (ήταν ένας άντρας 1,96 σε κατάσταση υστερίας). 
«Δεν μπορώ να σου δώσω να καταλάβεις πώς νιώθω», κατάφερε να πει 

ανάμεσα σε λυγμούς. Το σώμα του τραντάχτηκε. «Δεν ξέρω τι θα κάνω, 
αλλά θα είναι σίγουρα κάτι ακραίο». Σήκωσε το χέρι του και κατέβασε τη 
γροθιά του με φόρα στον λεκιασμένο κόκκινο καναπέ, καθώς το ουρλιαχτό 
του, που θύμιζε σειρήνα, δυνάμωσε, γεμίζοντας το δωμάτιο με τον ήχο 
ενός ενήλικου άντρα που είχε χάσει κάθε χαρακτηριστικό που τον ξεχώριζε 
από ένα βρέφος ή ένα άγριο ζώο. Φορούσε μια χρυσή μεταξωτή ρόμπα 
που του έπεφτε μικρή και άφηνε εκτεθειμένα τα σημαδεμένα γόνατά του. 
Οι άκρες της ζώνης της έσμιγαν μετά βίας σε έναν χαλαρό κόμπο, και έτσι 
παρέμενε ανοιχτή, αποκαλύπτοντας το χλομό άτριχο στήθος του και ένα 
γκρι ξεχειλωμένο μποξεράκι Calvin Klein. Το μόνο ρούχο που στεκόταν 
σωστά πάνω στο τρεμάμενο κορμί του ήταν ένας χειμωνιάτικος σκούφος, 
που αγκάλιαζε σφιχτά το κρανίο του παρά το γεγονός ότι ήταν Ιούνιος. 

«Η ζωή…» Μιλούσε ξανά. «Είναι τόσο άσκοπη». 
Γύρισε και με κοίταξε με μάτια κόκκινα, υγρά. «Είναι ένα παιχνίδι που 

δεν μπορείς να κερδίσεις. Οπότε καλύτερα να μην το παίξεις». 
Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο σπίτι για να επέμβει εκτός από εμένα. 

Έπρεπε να τον ηρεμήσω προτού περάσει ξανά από τα δάκρυα στον θυμό. 
Κάθε κύκλος συναισθημάτων του ήταν όλο και πιο έντονος, και αυτή τη 
φορά, φοβόμουν ότι θα έκανε κάτι ανεπανόρθωτο. 

Δεν μπορούσα να αφήσω τον Μίστερι να αυτοκτονήσει. Ήταν κάτι 
παραπάνω από φίλος μου – μέντοράς μου. Είχε αλλάξει τη ζωή μου, όπως 
και τη ζωή χιλιάδων άλλων σαν κι εμένα. Έπρεπε να του βρω Valium, 
Xanax, Vicodin, κάτι, οτιδήποτε. Άρπαξα την ατζέντα μου κι άρχισα 
να σκανάρω με τα μάτια μου τις σελίδες, ψάχνοντας για τα άτομα που 
ήταν πιο πιθανό να έχουν στην κατοχή τους χάπια – μουσικούς από 
ροκ μπάντες, γυναίκες που είχαν μόλις υποβληθεί σε πλαστική, πρώην 
διάσημους ηθοποιούς. Όμως όσοι κάλεσα ή δεν ήταν σπίτι ή δεν είχαν 
ναρκωτικά ή είπαν ότι δεν είχαν ναρκωτικά γιατί τα ήθελαν όλα για την 
πάρτη τους. 

Μόνο ένα άτομο έμενε: η γυναίκα που ευθυνόταν για την κατάσταση του 
Μίστερι. Κάθε βράδυ έξω ήταν, κάτι θα είχε. 

Η Κάτια, μια μικροσκοπική ξανθιά Ρωσίδα με τη φωνή της Στρουμφίτας 
και την ενέργεια κουταβιού Πομεράνιαν, βρισκόταν σε δέκα λεπτά στην 
εξώπορτά μας με ένα Xanax ανά χείρας και την ανησυχία έκδηλη στα 
χαρακτηριστικά της. 
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«Μην μπεις μέσα», την προειδοποίησα. «Θα σε σκοτώσει». Όχι πως δεν 
της άξιζε – τουλάχιστον αυτό πίστευα εκείνη τη στιγμή. 

Έδωσα στον Μίστερι το χάπι κι ένα ποτήρι νερό και περίμενα μέχρι οι 
λυγμοί του να καταλαγιάσουν. Μετά τον βοήθησα να φορέσει ένα τζιν, 
ένα γκρι T-shirt κι ένα ζευγάρι μαύρες μπότες. Ήταν ήρεμος πλέον, σαν 
υπερμέγεθες κατατονικό μωρό. 

«Θα πάμε σε κάποιον που θα σε βοηθήσει», του είπα. 
Τον οδήγησα στην παλιά σκουριασμένη μου Corvette και τον χώρεσα, 

ως διά μαγείας, στη μικροσκοπική μπροστινή θέση. Κάθε τόσο, είτε 
έτρεχαν δάκρυα στα μάγουλά του είτε τα μάτια του άστραφταν με θυμό. 
Ήλπιζα να παραμείνει ήρεμος για να καταφέρω να τον βοηθήσω.

«Θέλω να μάθω πολεμικές τέχνες», είπε ψύχραιμα, «ώστε όταν θέλω να 
σκοτώσω κάποιον, να μπορώ». 

Πάτησα γκάζι. Ο προορισμός μας ήταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
του Χόλλυγουντ στην οδό Vine. Ήταν ένα άχαρο τσιμεντένιο κουτί, 
περιτριγυρισμένο μέρα-νύχτα από αστέγους που φώναζαν στις λάμπες 
του δρόμου, τραβεστί που έσερναν όλα τα υπάρχοντά τους σε καρότσια 
του σούπερ μάρκετ και άλλα απομεινάρια ανθρώπινων όντων που 
κατασκήνωναν όπου τους παρέχονταν τζάμπα κοινωνικές υπηρεσίες. 

Ο Μίστερι, συνειδητοποίησα, ήταν ένας από αυτούς. Απλώς τύχαινε 
να έχει το χάρισμα να μαγνητίζει τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να μη 
μένει ποτέ μόνος. Διέθετε δύο χαρακτηριστικά που τα είχα παρατηρήσει 
σε όλους τους ροκ σταρ από τους οποίους είχα πάρει συνέντευξη κατά 
καιρούς: είχε μια λάμψη αποφασιστικότητας και τρέλας στα μάτια του, 
και ήταν παντελώς ανίκανος να κάνει οτιδήποτε μόνος του. 

Τον οδήγησα στο λόμπι, συμπλήρωσα τα στοιχεία του και περιμέναμε 
μαζί να μας δεχτεί κάποιος σύμβουλος. Καθόταν σε μια φτηνή μαύρη 
πλαστική καρέκλα, χαζεύοντας τους μπλε τοίχους του ιδρύματος. 

Πέρασε μία ώρα. Άρχισε να γίνεται νευρικός. 
Πέρασαν δύο ώρες. Τα φρύδια του έσμιξαν, το πρόσωπό του 

σκοτείνιασε.
Πέρασαν τρεις ώρες. Άρχισαν τα δάκρυα. 
Πέρασαν τέσσερις ώρες. Πετάχτηκε από την καρέκλα του και 

βγήκε τρέχοντας από την κεντρική πόρτα του κτιρίου. Περπατούσε 
αποφασιστικά, με μπρίο, σαν κάποιος που ξέρει ακριβώς πού πηγαίνει, 
παρόλο που το Πρότζεκτ Χόλλυγουντ ήταν περίπου πέντε χιλιόμετρα 
μακριά. Τον κυνήγησα και τον πρόλαβα έξω από ένα μικρό εμπορικό 

Βήμα 1: ΕΠΙΛΕΞΕ ΣΤΟΧΟ 
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κέντρο. Τον έπιασα απ’ το μπράτσο και τον οδήγησα ξανά πίσω 
στην αίθουσα αναμονής, μιλώντας του σαν σε πεντάχρονο σε όλη 
τη διαδρομή. 

Πέρασαν πέντε λεπτά. Δέκα λεπτά. Είκοσι λεπτά. Στα τριάντα, είχε 
πεταχτεί ξανά πάνω και έξω. 

Έτρεξα ξοπίσω του. Δύο κοινωνικοί λειτουργοί στέκονταν χαλαροί στο 
λόμπι. 

«Σταματήστε τον», φώναξα. 
«Δεν μπορούμε», απάντησε ο ένας. «Είναι εκτός κτιρίου». 
«Άρα θ’ αφήσεις έναν πιθανό αυτόχειρα να φύγει;» Δεν μπορούσα να 

χαραμίσω χρόνο με καβγάδες. «Βρες έναν ψυχολόγο να τον δει αμέσως… 
Αν καταφέρω φυσικά να τον φέρω πίσω!» 

Βγήκα τρέχοντας απ’ την πόρτα και κοίταξα δεξιά. Πουθενά. Κοίταξα 
αριστερά. Τίποτα. Έτρεξα βόρεια προς τη Λεωφόρο Φάουντεν, τον 
εντόπισα και τον έσυρα ξανά πίσω. 

Όταν φτάσαμε, οι κοινωνικοί λειτουργοί τον συνόδευσαν κατά μήκος 
ενός μακρύ σκοτεινού διαδρόμου που κατέληγε σ’ ένα κλειστοφοβικό 
κουβούκλιο με δάπεδο βινυλίου. Η ψυχολόγος καθόταν πίσω από ένα 
γραφείο, προσπαθώντας να ξεμπλέξει με τα δάχτυλά της έναν κόμπο που 
είχε στα μαλλιά της. Ήταν μια λεπτή γυναίκα, ασιατικής καταγωγής, 
γύρω στα 27 ή 28, με έντονα ζυγωματικά, σκούρο κόκκινο κραγιόν και 
ριγέ ταγιέρ. 

Ο Μίστερι σωριάστηκε στην καρέκλα απέναντί της. 
«Λοιπόν, πώς νιώθεις σήμερα;» τoν ρώτησε με ένα βεβιασμένο 

χαμόγελο. 
«Νιώθω», ξεκίνησε ο Μίστερι, «σαν τα πάντα να είναι μάταια». Άρχισε 

να κλαίει. 
«Σ’ ακούω», του είπε, γράφοντας κάτι στο σημειωματάριό της. Το 

πόρισμα είχε ήδη βγει. 
«Για τον λόγο αυτό, αποσύρω τα γονίδιά μου από τη γενετική 

δεξαμενή». 
Τον κοίταξε με προσποιητή συμπόνια, καθώς εκείνος συνέχισε να 

μιλάει. Για την ψυχολόγο ήταν απλώς ένας από τους δεκάδες παράφρονες 
που έβλεπε κάθε μέρα. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να αποφανθεί αν 
χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή ή εγκλεισμό. 

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι», είπε ο Μίστερι. «Είναι ανώφελο». 
Με μια κίνηση που πρέπει να είχε κάνει χιλιάδες φορές, η ψυχολόγος 
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άνοιξε ένα συρτάρι, έβγαλε ένα πακέτο χαρτομάντιλα και του το έδωσε. 
Καθώς ο Μίστερι άπλωνε το χέρι του για να τα πάρει, σήκωσε το βλέμμα 
του και συνάντησε το δικό της για πρώτη φορά. Πάγωσε κι έμεινε να την 
κοιτάζει σιωπηλά. Ήταν αναπάντεχα χαριτωμένη για ένα τέτοιο μέρος. 

Μια υποψία ζωντάνιας άστραψε στα μάτια του κι ύστερα έσβησε. «Αν 
σε είχα συναντήσει κάποια άλλη στιγμή, σε κάποιο άλλο μέρος», είπε 
τσαλακώνοντας το χαρτομάντιλο, «τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά». 

Το σώμα του, συνήθως στητό και περήφανο, ήταν γυρτό, σαν 
παραβρασμένο μακαρόνι. Χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του από το 
πάτωμα, είπε: «Ξέρω ακριβώς τι να πω και να τι να κάνω για να σε κάνω 
να με θες. Είναι όλα μέσα στο κεφάλι μου. Κάθε κανόνας, κάθε βήμα, κάθε 
λέξη. Αλλά δεν… δεν μπορώ να το κάνω τώρα». 

Η ψυχολόγος έγνεψε μηχανικά.
«Πρέπει να βρεθούμε ξανά όταν θα είμαι στα καλά μου», συνέχισε αργά. 

«Έχω βγει με μερικές από τις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη. Κάποια 
άλλη στιγμή, σε κάποιο άλλο μέρος, θα είχες γίνει δική μου».

«Ναι», του είπε συγκαταβατικά. «Σε πιστεύω». 
Δεν είχε ιδέα… Και πώς θα μπορούσε να έχει; Αυτός ο γίγαντας με το 

τσαλακωμένο χαρτομάντιλο που έκλαιγε τώρα μπροστά της με αναφιλητά 
ήταν ο μεγαλύτερος βιρτουόζος της τέχνης της γυναικείας αποπλάνησης 
παγκοσμίως. Και αυτή δεν ήταν απλώς η άποψή μου – ήταν γεγονός. Είχα 
γνωρίσει αρκετούς που αυτοαποκαλούνταν «αυθεντίες» τα τελευταία δύο 
χρόνια, ωστόσο ο Μίστερι τους ξεπερνούσε όλους. Ήταν το χόμπι του, το 
πάθος του, το κάλεσμά του. 

Υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος στον κόσμο που θα μπορούσε να τον 
ανταγωνιστεί. Και ο άντρας αυτός καθόταν επίσης μπροστά της. Από 
άγαρμπο σπασικλάκι, ο Μίστερι με είχε μεταμορφώσει σε σούπερσταρ. 
Μαζί είχαμε κυβερνήσει τον κόσμο της αποπλάνησης. Είχαμε ρίξει 
συγκλονιστικές γυναίκες, μπροστά στα δύσπιστα μάτια μαθητών και 
ακολούθων μας στο Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, το Μόντρεαλ, τη 
Μελβούρνη, το Βελιγράδι, την Οδησσό και ακόμα παραπέρα. 

Και τώρα, βρισκόμασταν σε ένα τρελάδικο. 

Βήμα 1: ΕΠΙΛΕΞΕ ΣΤΟΧΟ 
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ΧΑΙΡΩ ΠΟΛΥ, ΣΤΑΪΛ 

Δεν είμαι καθόλου ελκυστικός. Η μύτη μου παραείναι μεγάλη για το 
πρόσωπό μου και, αν και δεν είναι γαμψή, έχει ένα καρούμπαλο στο πάνω 
της μέρος. Παρόλο που δεν είμαι καραφλός, τα «μαλλιά» μου είναι απλώς 
μερικές τούφες, ενισχυμένες με Rogaine, που καλύπτουν την κορυφή του 
κεφαλιού μου σαν αναρριχώμενα φυτά. Τα μάτια μου είναι, κατά τη γνώμη 
μου, πολύ μικρά, και μια κάποια ζωντάνια που έχουν είναι καταδικασμένη 
να παραμείνει κρυφή για πάντα πίσω από τους φακούς των γυαλιών μου. 
Έχω έντονους, βαθουλωτούς κροτάφους, που προσωπικά μου αρέσουν, 
καθώς πιστεύω ότι προσδίδουν χαρακτήρα, ωστόσο δεν μου το έχει 
επιβεβαιώσει ποτέ κανείς. 

Είμαι πιο κοντός απ’ ό,τι θα ήθελα, και τόσο αδύνατος, ώστε μοιάζω 
κατά γενική ομολογία υποσιτισμένος, όσο και να φάω. Κάθε φορά που 
κοιτάζω το χλομό καμπουριασμένο μου σώμα στον καθρέπτη, απορώ γιατί 
να θέλει ποτέ μια γυναίκα να ξαπλώσει δίπλα του, πόσο μάλλον να το 
αγκαλιάσει. Οπότε για μένα η γνωριμία με γυναίκες είναι κάτι που απαιτεί 
προσπάθεια. Δεν είμαι ο τύπος του άντρα για τον οποίο κουτσομπολεύουν 
στα μπαρ ή που μαζί του θέλουν να φύγουν όταν είναι μεθυσμένες και 
έχουν όρεξη για τρελίτσες. Δεν μπορώ να τους προσφέρω φήμη και 
κωλοπαιδισμό, όπως οι ροκ σταρ, ή μια έπαυλη και κοκαΐνη, όπως οι 
περισσότεροι άντρες στο Λος Άντζελες. Το μόνο που έχω είναι το μυαλό 
μου, κι αυτό είναι κάτι αόρατο. 

Ίσως να παρατήρησες ότι δεν αναφέρθηκα καθόλου στην προσωπικότητά 
μου. Το έκανα σκοπίμως, καθώς έχει αλλάξει τελείως ή, για να το θέσω 
καλύτερα, την έχω αλλάξει τελείως. Εφηύρα τον Στάιλ, το alter ego μου. 
Και μέσα σε διάστημα δύο χρόνων, ο Στάιλ έγινε περισσότερο δημοφιλής 
απ’ ό,τι είχα υπάρξει σε ολόκληρη τη ζωή μου, ιδίως στις γυναίκες. 

Δεν είχα ποτέ πρόθεση να αλλάξω τον χαρακτήρα μου ή να κυκλοφορήσω 
με πλαστή ταυτότητα. Ήμουν, ειλικρινά, ικανοποιημένος με τον εαυτό μου 
και τη ζωή μου. Τουλάχιστον μέχρι που έλαβα ένα αθώο τηλεφώνημα (τα 
πάντα ξεκινάνε από ένα «αθώο» τηλεφώνημα) το οποίο με οδήγησε σε ένα 
ταξίδι στα άδυτα μιας από τις πιο ενδιαφέρουσες μυστικές κοινότητες που 
έχω συναντήσει σε όλα τα χρόνια μου στον χώρο της δημοσιογραφίας. Το 
τηλεφώνημα έγινε από τον Τζέρεμι Ρούμπι-Στράους (ουδεμία συγγένεια), 
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έναν επιμελητή βιβλίων, που πέτυχε στο ίντερνετ ένα άρθρο με τίτλο 
«Εγχειρίδιο πηδήματος», έναν οδηγό για το πώς να ρίξεις γυναίκες. 
Συγκεντρωμένη στις 150 σελίδες του ήταν η συλλογική γνώση δεκάδων 
βιρτουόζων του πεσίματος, όπως την αντάλλασσαν μεταξύ τους σε μια 
ομάδα στο διαδίκτυο επί σχεδόν μια δεκαετία, με στόχο να αναγάγουν 
την αποπλάνηση από τέχνη σε επιστήμη. Οι πληροφορίες έπρεπε να 
ξαναγραφτούν και να οργανωθούν σε έναν συνεκτικό οδηγό, και πίστευε 
πως ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. 

Δεν πείστηκα αμέσως. Φιλοδοξώ να γράφω λογοτεχνία, όχι να δίνω 
συμβουλές σε ξαναμμένους εφήβους. Ωστόσο, του απάντησα ότι θα έριχνα 
μια ματιά. Τη στιγμή που άρχισα να το διαβάζω, η ζωή μου άλλαξε. Το 
Εγχειρίδιο πηδήματος μου άνοιξε τα μάτια – περισσότερο από τη Βίβλο, το 
Έγκλημα και τιμωρία, τη Χαρά της μαγειρικής ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο 
είχα διαβάσει – όχι τόσο λόγω των πληροφοριών που περιείχε, όσο του 
τρόπου σκέψης στον οποίο με μύησε.

Κάθε φορά που θυμάμαι τα εφηβικά μου χρόνια, υπάρχει κάτι για το 
οποίο μετανιώνω και ουδεμία σχέση έχει με το γεγονός ότι δεν διάβαζα 
αρκετά, δεν ήμουν αρκετά καλός με τη μάνα μου ή το ότι τράκαρα το 
αυτοκίνητο του πατέρα μου με ένα λεωφορείο. Είναι το ότι δεν φασώθηκα 
με αρκετά κορίτσια. Είμαι ένας άνθρωπος με βάθος – για μια περίοδο 
της ζωής μου διάβαζα τον Οδυσσέα του Τζέιμς Τζόυς κάθε τρία χρόνια, 
για πλάκα. Θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά διαισθητικό τύπο. Έχω καλό 
χαρακτήρα και δεν μου αρέσει να πληγώνω τους άλλους. Όμως, δεν μπορώ 
να φτάσω ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης, γιατί περνάω υπερβολικά πολύ 
χρόνο να σκέφτομαι τις γυναίκες. 

Και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος. Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τον 
Hugh Hefner, ήταν εβδομήντα τριών ετών. Το είχε κάνει με πάνω από 
χίλιες από τις ομορφότερες γυναίκες στον πλανήτη, όμως το μόνο για 
το οποίο ήθελε να συζητήσει ήταν οι τρεις γκόμενές του –η Μάντι, η 
Μπράντι και η Σάντι– και για το πώς, χάρη στο Viagra, κατάφερνε να 
τις έχει όλες ικανοποιημένες (αν και τα λεφτά του τις ικανοποιούσαν ήδη 
αρκετά). Αν ήθελε να κάνει σεξ με κάποια άλλη, ο κανόνας ήταν, μου 
είπε, ότι θα το έκανε παρέα με τις συντρόφους του. Αυτό που αποκόμισα 
από τη συζήτησή μας ήταν ότι είχα μπροστά μου έναν άντρα που είχε 
κάνει όσο σεξ ήθελε, με όποια ήθελε, και στα εβδομήντα τρία του χρόνια 
κυνηγούσε ακόμα γυναίκες. Πότε λοιπόν σταματάει αυτή η ενασχόληση 
με το σεξ; Εφόσον ο Hugh Hefner δεν την έχει ξεπεράσει ακόμα, πότε 
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μπορούσα να ελπίζω ότι θα την ξεπεράσω εγώ; 
Αν το Εγχειρίδιο πηδήματος δεν είχε πέσει ποτέ στα χέρια μου, και εγώ, 

όπως οι περισσότεροι άντρες, δεν θα είχα εξελίξει ποτέ τη σκέψη μου 
αναφορικά με το αντίθετο φύλο. Για την ακρίβεια, ξεκίνησα αυτή τη 
σχέση πιο αργά απ’ ό,τι οι περισσότεροι. Στα προεφηβικά μου χρόνια δεν 
έπαιζα τον γιατρό, και δεν υπήρχαν κορίτσια που με άφηναν να κοιτάξω 
κάτω από τη φούστα τους για ένα δολάριο, ούτε συμμαθήτριες με τις 
οποίες να παίζουμε γαργαλητό, με τα χέρια μας να καταλήγουν σε σημεία 
«ακατάλληλα». Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της εφηβικής μου ηλικίας 
τιμωρία, οπότε, όταν προέκυψε η μοναδική σεξουαλική ευκαιρία της 
νεανικής μου ζωής –με τη μορφή μιας μεθυσμένης πρωτοετούς φοιτήτριας 
που μου τηλεφώνησε και προσφέρθηκε να μου πάρει πίπα– αναγκάστηκα 
να αρνηθώ για να μην υποστώ την οργή της μάνας μου. Στο πανεπιστήμιο 
άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου: τα πράγματα που με ενδιέφεραν, 
την προσωπικότητα που ντρεπόμουν να εκδηλώσω, την ομάδα των 
φίλων που θα διεύρυναν τους πνευματικούς μου ορίζοντες με ναρκωτικά 
και συζητήσεις (με αυτή τη σειρά). Αλλά ποτέ δεν ένιωσα άνετα με τις 
γυναίκες. Με τρόμαζαν. Στα τέσσερα χρόνια του πανεπιστημίου, δεν το 
έκανα ούτε με μία. 

Μετά το πανεπιστήμιο, έπιασα δουλειά στους New York Times ως 
ρεπόρτερ για θέματα πολιτισμού και ξεκίνησα να αποκτώ περισσότερη 
πίστη, στον εαυτό μου και τις πεποιθήσεις μου. Σταδιακά απέκτησα 
πρόσβαση σε ένα πιο προνομιακό κόσμο, έναν κόσμο δίχως κανόνες. 
Πήγαινα σε περιοδείες με τον Marilyn Manson και τους Motley Crue 
για να γράψω βιβλία για εκείνους. Σε όλο αυτό το διάστημα, και παρά 
την πρόσβαση που είχα στα παρασκήνια, ο μόνος που με φίλησε ήταν ο 
Tommy Lee. Κάπου εκεί, παραιτήθηκα. Μερικοί τύποι τα καταφέρνουν. 
κάποιοι άλλοι όχι. Εγώ, προφανώς, ανήκα στη δεύτερη κατηγορία. 

Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν είχα πηδηχτεί ποτέ. Ήταν ότι τις λίγες 
φορές που το είχα κάνει, πάσχιζα να μετατρέψω τη σχέση της μιας 
βραδιάς σε σχέση δυο χρόνων, γιατί δεν ήξερα πότε θα μου ξανακάτσει 
κανένα τυχερό. Το Εγχειρίδιο  πηδήματος είχε γραφτεί ακριβώς για κάτι 
τύπους σαν κι εμένα, τους ΜΑΤ – Μέσους Απογοητευμένους Τύπους. 
Και όχι για τύπους σαν τον Ντάστιν. 

Τον γνώρισα έναν χρόνο αφότου αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο. Ήταν 
φίλος ενός Σέρβου συμμαθητή μου, του Μάρκο, επίδοξου αριστοκράτη, 
που ήδη από τον παιδικό σταθμό είχε υπάρξει ο συνοδοιπόρος μου 
στο ταξίδι στον κόσμο της γυναικείας απόρριψης, κυρίως εξαιτίας του 
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μεγάλου κεφαλιού του που θύμιζε καρπούζι. Ο Ντάστιν δεν ήταν ούτε πιο 
ψηλός ούτε πιο πλούσιος, πιο διάσημος ή πιο όμορφος. Αλλά διέθετε μια 
ιδιότητα που μας έλειπε: έλκυε τις γυναίκες. 

Όταν μου τον σύστησε ο Μάρκο, δεν μου έκανε κάποια ιδιαίτερη 
εντύπωση. Ήταν κοντός και μελαψός, με μακριά σγουρά μαλλιά και ένα 
κακόγουστο πουκάμισο, με ανοιχτά τα περισσότερα κουμπιά, που τον έκανε 
να μοιάζει με ζιγκολό. Εκείνη τη νύχτα πήγαμε σε ένα κλαμπ στο Σικάγο, 
που λεγόταν Drink. Ενώ αφήναμε τα παλτά μας στην γκαρνταρόμπα, 
ο Ντάστιν με ρώτησε: «Ξέρεις αν παίζουν τίποτα σκοτεινές γωνίες εδώ 
μέσα;».

Τον ρώτησα τι τις ήθελε τις σκοτεινές γωνίες και μου απάντησε ότι 
ήταν καλές καβάτζες για να ρίξεις γκόμενες. Ανασήκωσα τα φρύδια μου 
σκεπτικός. Λίγα λεπτά αργότερα τον έπιασα να καρφώνει με το βλέμμα του 
ένα ντροπαλό κορίτσι που μιλούσε με μια φίλη της. Χωρίς να πει τίποτα, 
ο Ντάστιν κατευθύνθηκε προς τη γωνία. Το κορίτσι τον ακολούθησε – 
κατευθείαν. Όταν χόρτασαν φιλιά και χουφτώματα χώρισαν αμίλητοι, 
χωρίς καμία καταναγκαστική ανταλλαγή τηλεφώνου ή έστω ένα τυπικό 
«τα λέμε». 

Ο Ντάστιν επανέλαβε αυτό τον άθλο τέσσερις φορές εκείνο το βράδυ. 
Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, αποκάλυψη για μένα. Τον ανέκρινα για 
ώρες, προσπαθώντας να καταλάβω τι είδους μαγικές δυνάμεις κατείχε. Ο 
Ντάστιν ήταν πολύ απλά αυτό που αποκαλούμε «φυσικό ταλέντο». Είχε 
χάσει την παρθενιά του στα έντεκα, όταν η δεκαπεντάχρονη κόρη του 
γείτονα τον είχε χρησιμοποιήσει ως σεξουαλικό πειραματόζωο, και δεν 
είχε σταματήσει να γαμάει έκτοτε. Μια νύχτα πήγαμε παρέα σε ένα πάρτι 
που γινόταν πάνω σε ένα πλοίο αγκυροβολημένο στον ποταμό Χάντσον 
της Νέας Υόρκης. Όταν μια σέξι καστανή με μεγάλα αθώα μάτια πέρασε 
δίπλα μας, ο Ντάστιν γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: «Είναι 
ακριβώς ο τύπος σου». 

Το αρνήθηκα και κάρφωσα το βλέμμα μου πεισματικά στο δάπεδο, ως 
συνήθως. Φοβόμουν ότι θα προσπαθούσε να με κάνει να της μιλήσω – 
όπως και έγινε. 

Όταν πέρασε δίπλα μας ξανά, τη ρώτησε: «Γνωρίζεστε με τον Νιλ;» 
Ήταν μια ηλίθια κλισέ ατάκα, ωστόσο ο πάγος είχε σπάσει. Μόλις που 

κατάφερα να ψελλίσω λίγες λέξεις, προτού ο Ντάστιν πάρει τον λόγο ξανά 
για να με σώσει. Τη συναντήσαμε λίγο αργότερα σε ένα μπαρ, παρέα με 
τον φίλο της. Είχαν μόλις μετακομίσει μαζί, και ο φίλος της είχε βγάλει 
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βόλτα τον σκύλο τους. Μετά από μερικά ποτά εκείνος γύρισε σπίτι με τον 
σκύλο, αφήνοντας την κοπέλα, την Πόλα, μαζί μας. 

Ο Ντάστιν πρότεινε να πάμε σπίτι μου για να φτιάξουμε κανένα 
μεταμεσονύχτιο σνακ, και περπατήσαμε μέχρι το μικροσκοπικό μου 
διαμέρισμα στο East Village. Αντί για σνακ, πέσαμε όλοι μαζί στο κρεβάτι, 
με την Πόλα στη μέση. Όταν ο Ντάστιν άρχισε να τη φιλάει στο αριστερό 
της μάγουλο, μου έκανε νόημα να κάνω το ίδιο στο δεξί. Μετά, πάντα 
με άψογο συγχρονισμό, προχωρήσαμε πιο χαμηλά στο σώμα της, στον 
λαιμό και το στήθος της. Αν και είχα εκπλαγεί με τη σιωπηρή υποταγή της 
Πόλα, για τον Ντάστιν έμοιαζε να είναι σχεδόν ρουτίνα. Με ρώτησε αν 
είχα προφυλακτικό. Του έδωσα ένα. Της έβγαλε το παντελόνι και μπήκε 
μέσα της, ενώ εγώ συνέχισα να γλείφω άσκοπα τη δεξιά της ρόγα. 

Αυτό ήταν το χάρισμα του Ντάστιν: να χαρίζει στις γυναίκες τις 
φαντασιώσεις που δεν πίστευαν ποτέ ότι θα βιώσουν. Ύστερα από εκείνο 
το βράδυ, η Πόλα μου τηλεφωνούσε διαρκώς. Ήθελε να αναλύσουμε την 
εμπειρία μας, να τη δικαιολογήσουμε. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό 
που είχε κάνει. Ήταν κάτι που έπρεπε να συνηθίσω όταν έβγαινα με τον 
Ντάστιν: εκείνος έπαιρνε τις γκόμενες, εγώ τις ενοχές τους. 

Το απέδιδα στις διαφορετικές μας προσωπικότητες. Ο Ντάστιν 
διέθετε μια έμφυτη γοητεία και ζωώδη ένστικτα τα οποία εγώ δεν είχα, 
ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα μέχρι να διαβάσω το Εγχειρίδιο  πηδήματος 
και να εξερευνήσω τον πλούτο πληροφορίας που ήταν διαθέσιμος στις 
διαδικτυακές ομάδες και τους συνδέσμους που πρότεινε. Ανακάλυψα μια 
ολόκληρη κοινότητα από Ντάστιν –άντρες που υποστήριζαν ότι είχαν 
βρει τον συνδυασμό για την καρδιά και το κορμί μιας γυναίκας– καθώς και 
χιλιάδες άλλους σαν κι εμένα που προσπαθούσαν να μάθουν τα μυστικά 
τους. Η διαφορά ήταν ότι οι άντρες αυτοί είχαν καταλήξει σε ένα σύνολο 
κανόνων που μπορούσε να τους εφαρμόσει ο οποιοσδήποτε. Και κάθε 
αυτοαποκαλούμενος «γκουρού» είχε τη δική του λίστα. 

Υπήρχε ο Μίστερι, ο μάγος, ο Ρος Τζέφρις, ο υπνωτιστής, ο Ρικ Χ., 
ένας εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, ο Ντέιβιντ Ντι Άντζελο, μεσίτης, 
ο Ζογκλέρ, κωμικός, ο Ντέιβιντ Χ., οικοδόμος, και ο Στιβ Π., ένας τόσο 
μεγάλος καλλιτέχνης της αποπλάνησης που οι γυναίκες τον πλήρωναν 
για να τις μάθει να παίρνουν καλύτερες πίπες. Πήγαινέ τους στη South 
Beach στο Μαϊάμι, και το πιθανότερο είναι ότι σε λίγη ώρα άντρες πιο 
όμορφοι και μυώδεις απ’ αυτούς θα τους τρίβουν τα χλομά κοκαλιάρικα 
μούτρα τους στη χρυσή άμμο. Αν όμως τους άφηνες ελεύθερους σε ένα 
Starbucks ή ένα whiskey bar, θα χαμουρεύονταν ο ένας μετά τον άλλο με 
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την γκόμενα του μυώδη τραμπούκου το δευτερόλεπτο που θα γυρνούσε 
την πλάτη του. 

Όταν ανακάλυψα τον κόσμο τους, το πρώτο πράγμα που άλλαξε 
ήταν το λεξιλόγιό μου. Όροι όπως ΜΑΤ, ΚΤΑ (καλλιτέχνης της 
Αποπλάνησης), «ψηστήρι» και ΣΓΚ (σέξι γκόμενα) έγιναν από τους 
πιο πολυχρησιμοποιημένους στην ομιλία μου. Στη συνέχεια, άλλαξε η 
καθημερινότητά μου. Εθίστηκα στην ιστοσελίδα που είχαν δημιουργήσει 
αυτοί οι «καλλιτέχνες». Όποτε επέστρεφα σπίτι αφού είχα γνωρίσει μια 
γυναίκα, ή πριν βγω ραντεβού, καθόμουν μπροστά στην οθόνη μου και 
πόσταρα τις ερωτήσεις μου στα γκρουπ τους. 

«Τι να κάνω αν μου πει ότι έχει σχέση;» «Αν φάει σκόρδο κατά τη 
διάρκεια του δείπνου, σημαίνει ότι δεν σκοπεύει να με φιλήσει;» «Είναι 
καλό ή κακό σημάδι όταν μια γυναίκα βάζει κραγιόν μπροστά μου;» 

Τις ερωτήσεις μου απαντούσαν επιτόπου διάφορα μέλη (οι απαντήσεις 
με τη σειρά: «Σκέψου ένα σχέδιο εξουδετέρωσης του τύπου», «Το ψάχνεις 
υπερβολικά», «Τίποτε από τα δύο»). Σύντομα συνειδητοποίησα ότι δεν 
ήταν απλώς ένα ιντερνετικό φαινόμενο, αλλά τρόπος ζωής. Υπήρχαν 
ομάδες από επίδοξους πλανευτές σε δεκάδες πόλεις –από το Λος Άντζελες 
μέχρι το Λονδίνο, το Ζάγκρεμπ και τη Βομβάη– που συναντιόντουσαν 
κάθε εβδομάδα σε μέρη τα οποία αποκαλούσαν «κρησφύγετα» για να 
συζητήσουν τακτικές και στρατηγικές, προτού ξεχυθούν μαζικά στους 
δρόμους για να γνωρίσουν γυναίκες. 

Ο Θεός μου είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία με τη μορφή του Τζέρεμι 
Ρούμπι-Στράους και του ίντερνετ. Δεν ήταν πολύ αργά για να γίνω 
Ντάστιν, όλα όσα θέλει, δηλαδή, μια γυναίκα – όχι αυτά που λέει στους 
άλλους ότι θέλει αλλά αυτά που πραγματικά θέλει, πέρα από τις κοινωνικές 
επιταγές και προκαταλήψεις, βαθιά μέσα της, στο σημείο που φωλιάζουν 
οι φαντασιώσεις και τα όνειρά της. 

Δεν μπορούσα ωστόσο να το πετύχω μόνος μου. Το να μιλάω με 
διάφορους τύπους στο διαδίκτυο δεν θα ήταν αρκετό για να μεταμορφώσει 
έναν εντελώς αρχάριο στο πεδίο της αποπλάνησης σε γόη. Έπρεπε να 
γνωρίσω τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από τα ψευδώνυμα, να τους 
παρακολουθήσω επί το έργο, να μάθω ποιοι πραγματικά είναι και τι τους 
κινητοποιεί. Έγινε αποστολή μου –πλήρης απασχόληση και εμμονή 
μου– να εντοπίσω τους καλύτερους καλλιτέχνες της αποπλάνησης και να 
ικετέψω για μια θέση κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες τους. 

Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα δύο πιο περίεργα χρόνια της ζωής μου. 

Βήμα 1: ΕΠΙΛΕΞΕ ΣΤΟΧΟ 


