«Ο Φερστ είναι ο καλύτερος
στον χώρο».
Vince Flynn

«Συναρπαστικό και πολυσύνθετο… Φαίνεται πως κανένας άλλος
συγγραφέας μυθιστορημάτων κατασκοπείας δεν καταφέρνει τόσο
καλά να ανακαλεί τις ευμετάβλητες διαθέσεις και τη συναισθηματική
ατμόσφαιρα της Ευρώπης του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου
όσο ο Άλαν Φερστ».
The Wall Street Journal

«Αν και διαδραματίζονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο,
τα βιβλία του Φερστ είναι σαν τα Νυχτερινά του Σοπέν: διαχρονικά,
υπερβατικά, οικουμενικά. Ο αναγνώστης δεν τα διαβάζει απλώς,
μαγεύεται από αυτά».
Los Angeles Times

αλαν φερστ
ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ

New York Times

Κατεχόμενο Παρίσι, 1942. Οι γερμανικές αρχές κατοχής βρίσκονται
σε κάθε γωνιά της σκοτεινής, επικίνδυνης και πανέμορφης πόλης,
το ίδιο όμως και οι θύλακες της Γαλλικής Αντίστασης, που αγωνίζονται κρυφά ενάντια στον Χίτλερ.
Λίγο προτού ξεψυχήσει μετά από καταδίωξη στο Καρτιέ Λατέν, ένας
άγνωστος άντρας εγχειρίζει στον ανυποψίαστο συγγραφέα Πολ Ρικάρ, που σκύβει να τον βοηθήσει, ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί.
Μοιάζει με σχέδιο εξαρτήματος στρατιωτικού όπλου, που ίσως είναι
πολύτιμο για τις συμμαχικές δυνάμεις. Ο Ρικάρ συνειδητοποιεί πως
πρέπει να φροντίσει το σχέδιο αυτό να φτάσει στα χέρια των μελών
του αντιστασιακού δικτύου. Καθώς εμπλέκεται όλο και πιο έντονα σε
αντιναζιστικές ενέργειες και επικίνδυνες αποστολές κατασκοπείας,
ο Πολ Ρικάρ ταξιδεύει στη Γερμανία προκειμένου να κατασκοπεύσει
τις κινήσεις των ναζί...

υπό κατοχή
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

αλαν φερστ

«Ο Φερστ μεταφέρει τους
αναγνώστες του με απίστευτη
δεξιοτεχνία πίσω στον χρόνο...»

Ο Άλαν Φερστ γεννήθηκε
το 1941 στη Νέα Υόρκη. Έχει
καταξιωθεί διεθνώς ως
δεξιοτέχνης του ιστορικού
κατασκοπικού µυθιστορήµατος,
µε τα έργα του να µεταφράζονται
σε περισσότερες από είκοσι
γλώσσες και να σηµειώνουν
τεράστιο αριθµό πωλήσεων.
Έχει ζήσει για µεγάλα διαστήµατα
στη Γαλλία, και ειδικά στο
Παρίσι, ενώ ως δηµοσιογράφος
έχει ταξιδέψει στην Aνατολική
Ευρώπη και στη Ρωσία. Σήμερα
ζει στο Λονγκ Άιλαντ.
Από τις Εκδόσεις Πατάκη
κυκλοφορούν επίσης τα
µυθιστορήματά του Οι κατάσκοποι
των Βαλκανίων (2011) και
Αποστολή στο Παρίσι (2015).

«Ο Άλαν Φερστ δεν παύει να με εκπλήσσει».
Tom Hanks
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Κατεχόμενο Παρίσι, 1942

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, οι πρώτες από τις φθινοπω-

ρινές καταιγίδες ξεσπούσαν αργά το απόγευμα, με
αστραπόβροντα κάπου βόρεια στη Νορμανδία, κι έπειτα, όταν βράδιαζε, η βροχή έφτανε στο Παρίσι, όπου
χτυπούσε στα παράθυρα της γκρίζας πόλης και σχημάτιζε ρυάκια στα ρείθρα των καλντεριμιών. Ο συγγραφέας
Πολ Ρικάρ περπατούσε σκυφτός στη νεροποντή, ακολουθώντας ένα στενό δρομάκι με παμπάλαια κτίρια στο
Έκτο Διαμέρισμα: η Αριστερή Όχθη, το Καρτιέ Λατέν.
Ο Ρικάρ προχωρούσε με μισόκλειστα μάτια μέσα στη
σκοτεινιά, καθώς ορισμένοι από τους φανοστάτες ήταν
σπασμένοι και κάποιοι άλλοι βαμμένοι με σκούρα μπλε
μπογιά λόγω της συσκότισης που είχαν επιβάλει οι γερμανικές αρχές κατοχής, ενώ ο καπνός του κάρβουνου,
που αιωρούνταν μέσα στη βροχή, περιόριζε ακόμη πιο
πολύ την ορατότητα. Έστριψε σε μια γωνία και βρέθηκε
στην οδό Οντεόν, που παλιότερα φιλοξενούσε το Σαίξπηρ & Κόμπανυ, το αγγλόφωνο βιβλιοπωλείο της Σύλ•
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βια Μπιτς. Ωστόσο, το βιβλιοπωλείο είχε κλείσει πριν
από έναν χρόνο και τώρα πια ο Ρικάρ, συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου και κατασκοπείας, αναγκαζόταν να αγοράζει τα καινούρια μυθιστορήματα μυστηρίου από ένα κατάστημα που είχε ανοίξει πρόσφατα,
ονόματι Το Βιβλιοπωλείο, στην παραπλήσια οδό Κοντέ.
Ο Ρικάρ, με τη βροχή να στάζει από το γείσο της ρεπούμπλικάς του, ακολούθησε ένα στενό σοκάκι για να βγει
στην οδό – αν άπλωνε τα χέρια θα άγγιζε τα κτίρια και
στις δύο πλευρές. Πήγαινε στο Βιβλιοπωλείο για να δει
μια φίλη που, με φωνή γεμάτη ενθουσιασμό, του είχε
τηλεφωνήσει να τη συναντήσει εκεί.
Όταν ο Ρικάρ μπήκε στο βιβλιοπωλείο, η φίλη του,
μια Πολωνή πρόσφυγας ονόματι Κάσια, καθόταν στο
ταμείο κοντά στην πόρτα. Εικοσάρα, η Κάσια έμοιαζε
με παριζιάνικο αλητάκι: είχε σκούρα μάτια και σκούρα
μαλλιά κομμένα κοντά –αγορίστικα–, στην κορυφή ενός
σφιχτού σώματος γεμάτου καμπύλες. Φορούσε τουίντ
τραγιάσκα εργάτη, ναυτικό μάλλινο παλτό –κατά πάσα
πιθανότητα αγορασμένο από κάποιο καρότσι με μεταχειρισμένα–, καφετί παντελόνι και μποτάκια με κορδόνια. Ο Ρικάρ τη χαιρέτησε με ένα νεύμα και περίμενε
μέχρι να εξυπηρετήσει έναν πελάτη, έναν Γερμανό αξιωματικό ψηλό και βλοσυρό. «Το Τρίγωνο της Αφροδίτης» είπε στον αξιωματικό «όπως και όλα τα ερωτικά
κείμενα της Αναΐς Νιν, έχουν γραφτεί για έναν ιδιώτη
συλλέκτη, οπότε δεν είναι διαθέσιμα».
«Ώστε έτσι...» Ο αξιωματικός ήταν φανερά απογοητευμένος.
•
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«Όμως έχουμε ένα βιβλίο, ένα είδος ημερολογίου,
που είναι παρόμοιο. Θέλετε να του ρίξετε μια ματιά;»
«Φυσικά» –ο Γερμανός ζωήρεψε εμφανώς– «θα ήθελα πολύ να το δω».
Καθώς έφευγε από το ταμείο, η Κάσια κοίταξε τον
Ρικάρ και σήκωσε ψηλά τα μάτια με απόγνωση: Άλλος
ένας Γερμανός που θέλει ν’ αγοράσει πονηρά βιβλία.
Έφυγε από το ταμείο, πήγε στα ράφια και επέστρεψε
με ένα λεπτό βιβλίο. Στο μαλακό εξώφυλλο, η καλλιτεχνική ζωγραφιά ενός γυμνού ζευγαριού σε περίπλοκη
περίπτυξη. «Ορίστε» είπε η Κάσια. «Το Ημερολόγιο
της Λαίδης Χ είναι ένα ερωτικό ανάγνωσμα για όλα τα
γούστα, με πλούσια εικονογράφηση».
«Σας ευχαριστώ» είπε ο Γερμανός σε γαλλικά σχολικού επιπέδου. «Είναι λίαν ικανοποιητικό». Ο Ρικάρ
δεν μπόρεσε παρά να σκεφτεί τη διάσημη ρήση εκείνου
του απρόβλεπτου εκδότη, του Μορίς Ζιροντιά, που περιέγραφε αυτού του είδους τα αναγνώσματα ως «βιβλία
που τα διαβάζεις κρατώντας τα με το ένα χέρι». Ο Γερμανός πλήρωσε την Κάσια και έφυγε από το κατάστημα με το καινούριο του βιβλίο τυλιγμένο σε εφημερίδα.
«Το δέκατο αντίτυπο που πουλάμε αυτή τη βδομάδα» είπε η Κάσια στον Ρικάρ. «Οι φρίτσηδες έρχονται
στο Παρίσι εφοδιασμένοι με λίστες – τα καλύτερα εστιατόρια, τα πιο χλιδάτα μπουρδέλα, από πού ν’ αγοράσουν βιβλία ώστε να ετοιμαστούν για τα μπουρδέλα.
Λατρεύουν να παίρνουν μάτι».
«Έχουν κατακτήσει την Ευρώπη, άρα μπορούν να
κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι νομίζουν».
•
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Η Κάσια ανασήκωσε τους ώμους. «Ρικάρ, κάποια
στιγμή θα φύγουν, θα πάνε από κει που ’ρθαν κι εδώ
στο Παρίσι θα χορεύουμε στους δρόμους».
«Το βιβλίο είναι καλό;» είπε ο Ρικάρ.
«Κουλτουριάρικο. Προτιμώ μια καλή ταινία πορνό».
«Λοιπόν, Κάσια, μου τηλεφώνησες».
«Ναι, έχουμε το βιβλίο που ζήτησες, τον Βούρκο της
Γης του Άρθουρ Καίσλερ – εξήντα φράγκα».
Ο Ρικάρ την ευχαρίστησε και πλήρωσε για το βιβλίο.
Βγήκε από το βιβλιοπωλείο και κατευθύνθηκε στο
κοντινό καφέ Σαιν-Ζερμαίν· η μέρα ήταν σκοτεινή και
βροχερή και του χρειαζόταν ένας καφές. Κατηφορίζοντας στον δρόμο, άκουσε φασαρία πίσω του και, καθώς
στράφηκε για να δει τι συμβαίνει, ένας άντρας που έτρεχε έπεσε με φόρα πάνω του. Κατέληξαν και οι δύο στο
πεζοδρόμιο. Στο βάθος κάποιοι φώναζαν «αλτ!», ενώ
ακούγονταν σφυρίχτρες αστυνομικών. Καθώς ο άντρας
πάλευε να σηκωθεί, μουρμούρισε μια συγγνώμη. Φορούσε ρούχα εργάτη –φαρδύ, ριχτό γκρι παντελόνι και λερωμένο πουκάμισο–, όμως είχε φάτσα διανοούμενου: λευκό
υπογένειο και γυαλιά όρασης με ραγισμένους φακούς.
Από την κατεύθυνση των φωνών και των σφυριγμάτων
ακούστηκε ένας πυροβολισμός, για να ακολουθήσουν άλλοι δύο. Καθώς ο άντρας ορθωνόταν, ο Ρικάρ ένιωσε τον
αέρα δίπλα στο αυτί του να σκίζεται και σήκωσε απότομα το χέρι στο πρόσωπό του, όμως δεν είχε ματώσει – η
σφαίρα δεν τον είχε πετύχει. Στο μεταξύ, παντού γύρω
του ο κόσμος βουτούσε στο πεζοδρόμιο για να προστατευτεί. Πιο πέρα στον δρόμο μια γυναίκα ούρλιαξε.
•
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Ο άντρας άρχισε να τρέχει και είχε φτάσει σχεδόν στη
γωνία όταν ένας πυροβολισμός τον έριξε κάτω. Ο Ρικάρ
έτρεξε προς το μέρος του την ώρα που ο άντρας ανασηκωνόταν στα γόνατα, και τον έπιασε από τα μπράτσα για να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Καθώς το έκανε,
ο άντρας ψιθύρισε «να, πάρ’ το» και έχωσε ένα διπλωμένο φύλλο χαρτί από σημειωματάριο στο τσεπάκι του
πουκάμισου του Ρικάρ. Αμέσως μετά ο άντρας βούλιαξε
στο πλάι και έπεσε φαρδύς πλατύς στον δρόμο. Ο Ρικάρ
άπλωσε ξανά το χέρι για να τον βοηθήσει και τότε είδε
τη λάμψη από τα μάτια του άντρα να χάνεται· έμεινε να
κοιτάζει ανέκφραστα τον ουρανό.
Ο Ρικάρ χώθηκε βιαστικά στο καφέ, την ώρα που ένα
περιπολικό της παριζιάνικης αστυνομίας σταματούσε
φρενάροντας απότομα. Κάθισε σε ένα άδειο τραπέζι,
απ’ όπου ο σερβιτόρος δεν είχε προλάβει να μαζέψει
ένα φλιτζάνι, και προσποιήθηκε τον πελάτη. Γύρω του
οι θαμώνες κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα: «Ποιος ήταν;»,
«Αντιστασιακός;». Δύο αστυνομικοί μπήκαν στο καφέ και άρχισαν να ελέγχουν έγγραφα και να σημειώνουν ονόματα στα σημειωματάριά τους.
Ο αστυνομικός χρειαζόταν γυαλιά όρασης. «Ρισάρ;»
είπε κοιτώντας με μισόκλειστα μάτια το διαβατήριο του
Ρικάρ.
«Όχι, Ρικάρ». Μετάνιωσε αμέσως για τη διόρθωση·
είχε την ευκαιρία να μην αποκαλύψει το όνομά του,
όμως η αντίδρασή του ήταν ενστικτώδης.
«Γνωρίζατε τον άντρα που βοηθήσατε;» είπε ο αστυνομικός.
•
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«Όχι, ποιος ήταν;»
Ο αστυνομικός δε μίλησε και πήγε σε μια γυναίκα,
που είχε κοκαλώσει με το χέρι πάνω στην καρδιά της,
στο διπλανό τραπέζι. Ο Ρικάρ έβγαλε το διπλωμένο
χαρτί από το τσεπάκι του, το ξεδίπλωσε και είδε κάτι που έμοιαζε με τεχνικό διάγραμμα, με τη γερμανική
λέξη Zünder και τη γαλλική détonateur γραμμένες με το
χέρι. Δηλαδή, πυροκροτητής.
Πέτα το, σκέφτηκε.
Όμως το χαρτί στο τσεπάκι του Ρικάρ το είχε χώσει
ένας ετοιμοθάνατος, και ο Ρικάρ δεν μπορούσε να το
πετάξει. Στον δρόμο έξω από το καφέ ένα ασθενοφόρο,
με τη σειρήνα ακόμη σε λειτουργία, σταμάτησε δίπλα
στο πτώμα. Ένας αξιωματικός της Γκεστάπο με μαύρη στολή είπε στους τραυματιοφορείς να μην πειράξουν τον άντρα. Μερικές στιγμές αργότερα κατέφθασε
μία Mercedes της Γκεστάπο, δύο στρατιώτες έχωσαν
το πτώμα στο πίσω κάθισμα και το αυτοκίνητο έφυγε.
Ο Ρικάρ διέσχισε βιαστικά τη μουσκεμένη από τη βροχή οδό Κοντέ, με το ταλαιπωρημένο τσόχινο καπέλο και τη
χακί καμπαρντίνα του. Στα σαράντα του, είχε ένα αρκετά
όμορφο πρόσωπο, αν και σε καμία περίπτωση δεν παρέπεμπε σε κινηματογραφικό αστέρα. Παρ’ όλ’ αυτά, οι γυναίκες αισθάνονταν μία ιδιαίτερη έλξη για εκείνον· ήταν
έξυπνος, χιουμορίστας και καλοσυνάτος, με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό: είχε πράσινα μάτια, ένα
βαθύ, πλούσιο πράσινο, μάτια όλο αντίληψη, έξυπνα. Είχε επίσης μια φωνή σαγηνευτική από τη φύση της, ήρεμη,
γεμάτη αυτοπεποίθηση και όσο έπρεπε βαθιά.
•
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Στην ηλικία των είκοσι είχε παρατήσει τη Σορβόννη
– δε θα γινόταν δικηγόρος ή καθηγητής. Την ίδια χρονιά
είχε πεθάνει ο πατέρας του, και η μητέρα του, μάλλον
υπερβολικά βιαστικά, είχε ξαναπαντρευτεί. Μόνος και
χωρίς πολλά χρήματα, αποφάσισε να κάνει εκείνο που
ήθελε, να γίνει δημοσιογράφος, και άρχισε να βρίσκει
θέματα οπουδήποτε. Για παράδειγμα, ένας πίνακας
του Βελάσκεθ, το Προσκύνημα των Μάγων, πρόσφατο
απόκτημα, παρουσιαζόταν στο Λούβρο. Στην κρεπερί
Ζουλς της οδού Ρεν έβρισκες μερικές από τις καλύτερες κρέπες στο Παρίσι, γεμισμένες με γερές ποσότητες
χτυπημένων αυγών και ζαμπόν. Η αγαπημένη Ουγγαρέζα ηθοποιός του κινηματογράφου Μπεάτα Μαρκόζυ, που είχε εμφανιστεί πρόσφατα στην ταινία Αγάπη
για μια νύχτα, βρισκόταν στην πόλη για να υπογράψει
συμβόλαιο για μια νέα ταινία και έμενε στο ξενοδοχείο
Μπρίστολ.
Επιπλέον, σύχναζε στα δικαστήρια: για τη συμμορία
του Ντελονέ, που λήστευε τράπεζες και είχε επιτέλους
εξαρθρωθεί· για τη χήρα Ρομπέ, που είχε δηλητηριάσει
τον σύζυγό της για να εισπράξει την ασφάλεια ζωής·
για τη δολοφονία του Σέρβου πρόξενου στο Μπορντό –
βαλκανικές πολιτικές δολοπλοκίες; Όχι, ερωτικό δράμα,
παρόλο που, όταν η παρατημένη ερωμένη κατέληξε στην
γκιλοτίνα, ο Ρικάρ έμεινε σπίτι. Αυτό δεν ήταν ανάγκη
να το δει.
Ο Ρικάρ πουλούσε πολλά από τα άρθρα του σε μικρές παριζιάνικες εβδομαδιαίες εκδόσεις για μερικά
φράγκα, όχι παραπάνω. Όμως, ορισμένα από τα πράγ•
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ματα που έβλεπε αιχμαλώτιζαν τη φαντασία του. Όχι
τόσο οι ζηλιάρηδες ερωτικοί σύντροφοι, οι δολοπλόκοι
ταχυδρομικοί, οι ληστές που κράδαιναν όπλα ή οι καταχραστές τραπεζίτες· τα πολιτικά εγκλήματα ήταν εκείνα που τραβούσαν το ενδιαφέρον του. Όταν ο ποιητής Αζερμπατζιάν αναφώνησε «η Αρμενία δε θα πεθάνει ποτέ!», πριν πυροβολήσει με το ρεβόλβερ του τον
υπουργό Εξωτερικών, ο Ρικάρ ήθελε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια ιστορία κρυβόταν πίσω από
το συμβάν; Ποιοι ήταν αυτοί οι παθιασμένοι επαναστάτες που συγκεντρώνονταν σε ένα καφέ στο Δέκατο
Έβδομο Διαμέρισμα;
Συνειδητοποίησε ότι στο θέμα αυτό κρυβόταν ένα
μυθιστόρημα, ναι, ένα αστυνομικό μυθιστόρημα αλλά
ανωτέρου επιπέδου, για τον εκλεπτυσμένο αναγνώστη
που ήθελε κάτι περισσότερο από έναν συναχωμένο ντετέκτιβ που περιμένει το τρένο. Έτσι, το 1934, χρονιά των
σταλινικών διώξεων, γεννήθηκε το L’Affaire Odessa –Υπόθεση Οδησσός–, με ήρωα έναν απλό δημοσιογράφο, τον
Ροκέτ, που τον κυνηγούσαν Ρώσοι μυστικοί πράκτορες
στους δρόμους του Παρισιού. Το εξώφυλλο ήταν κραυγαλέο – έγχρωμα πορτρέτα του Ροκέτ, του Σοβέρ από
το Δεύτερο Γραφείο, της μυστηριώδους Λουντμίλα, του
μυστικού πράκτορα Μίσκιν. Το βιβλίο πούλησε καλά·
ο εκδότης είπε: «Πότε να περιμένουμε το επόμενο;».

Ο Ρικάρ είχε μεγαλώσει στην οδό Λομπάρ, σε ένα μικρό
διαμέρισμα που η οικογένειά του μόλις που το άντεχε
οικονομικά – η μητέρα του ήταν εκείνη που ήθελε οπωσ•
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δήποτε να μένουν σε καλό δρόμο. Ο πατέρας του εργαζόταν έξι μέρες τη βδομάδα υπάλληλος σε ασφαλιστική
εταιρεία, προσθέτοντας αριθμούς σε μια αριθμομηχανή
με ταινία – πληκτρολογούσες τους αριθμούς, τραβούσες μια λαβή στο πλάι, ακούγονταν διάφορα κλικ και οι
αριθμοί εμφανίζονταν στην ταινία.
Ο πατέρας του ήταν απών στη διάρκεια της μέρας,
όπως και το βράδυ, όταν καθόταν στην πολυθρόνα του
απορροφημένος στην εφημερίδα του και κάπνιζε τη μοναδική δόση ταμπάκου που επέτρεπε στον εαυτό του,
συγκρατώντας στη συνέχεια τη σβηστή πίπα στα δόντια
του. Η μητέρα του Ρικάρ ήταν επίσης απούσα, παρέχοντας «βοήθεια σε φίλες», όπως έλεγε. Πώς τις βοηθούσε;
Καθαρίζοντας τα διαμερίσματά τους; Δεν έλεγε ποτέ
και απέφευγε να απαντάει στις ερωτήσεις του, ώσπου
ο Ρικάρ έπαψε να τη ρωτάει για τη δουλειά της.
Μόνος τα απογεύματα μετά το σχολείο, και αργότερα ως ενήλικας, ο Ρικάρ περπατούσε. Κάποιες φορές
τα μάτια του ανακάλυπταν ένα πρόσωπο που ήθελε
να το παρατηρήσει, άλλες τη βιτρίνα ενός καταστήματος με πράγματα που δε θα αποκτούσε ποτέ. Όμως
δε στενοχωριόταν ιδιαίτερα· εκείνο που ήθελε ήταν να
περπατά. Ενδεχομένως βοηθούσε το γεγονός ότι περπατούσε στο Παρίσι, ένα από τα ωραιότερα μέρη στον
κόσμο για περπάτημα, όμως ο Ρικάρ, ως παιδί, και
αργότερα ως ενήλικας, δεν το σκεφτόταν, τα μνημεία
–οι καθεδρικοί ναοί, τα σιντριβάνια, τα αγάλματα των
έφιππων στρατηγών–, όλα αυτά ήταν για εκείνον ένα
απλό φόντο.
•
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Περπατούσε λοιπόν, και έγινε συγγραφέας. Επειδή,
την ώρα που περπατούσε, το μυαλό του ήταν παντού.
Στο Σικάγο, στο Σιάμ, σε ένα μπουντουάρ όπου γδυνόταν μια κυρία, στο τσίρκο, σε ένα πολεμικό πλοίο, στη
ζούγκλα με οδηγό έναν ντόπιο –«Κύριε! Ένα λιοντάρι!»–, στα χιόνια της Ρωσίας ως ένας από τους Κορσικανούς στρατιώτες του Ναπολέοντα, στο Λόουερ Ιστ Σάιντ
της Νέας Υόρκης με τους γκάνγκστερ –«Λούι, πρέπει να
τον καθαρίσουμε»–, στον Βόρειο Πόλο με εξερευνητές
και έλκηθρα που τα έσερναν σκυλιά, χαμένος στη θάλασσα σ’ ένα ιστιοφόρο. Και πού δεν πήγαινε!
Τώρα τα πράγματα είχαν αλλάξει. Καθώς περπατούσε, ο Ρικάρ σκεφτόταν τη ζωή του, τους φίλους του, τις
γυναίκες που ήξερε, τα χρήματα –Σκέφτεσαι πολύ τα
χρήματα! Σκέψου κάτι άλλο!– και την κατοχή, αν και
η σκέψη αυτή, όπως και η ίδια η κατοχή, τον κατέθλιβε.
Ωστόσο ήταν γεγονός: Γερμανοί αξιωματικοί που σουλάτσαραν με τις Γαλλίδες φιλενάδες τους, υποστηρικτές
της κυβέρνησης του Βισύ με καρφιτσωμένο στο πέτο
τον θυρεό Φρανσίσκ, τον διπλό πέλεκυ. Όταν αντίκριζε
εκείνες τις καρφίτσες, ένιωθε να φουντώνει. Μια ζωή ο
Ρικάρ ήταν άνθρωπος φιλειρηνικός, οι συγκρούσεις τον
αναστάτωναν, όμως τώρα έπρεπε να αγωνιστεί· όπως οι
περισσότεροι Γάλλοι, έτσι κι εκείνος είχε αποφύγει την
ιδέα της αντίστασης, την είχε αποφύγει για δύο χρόνια,
αναμένοντας τη σωτηρία, αναμένοντας τους Αμερικανούς, όπως το έθετε ο κόσμος, όμως δεν μπορούσε να
περιμένει άλλο, επειδή, καθώς περνούσε ο καιρός, θα
κατέστρεφε την ψυχή του. Όχι, σκεφτόταν, δεν μπορού•
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σε απλώς να γράψει κάτι επιθετικό εναντίον των Γερμανών, έπρεπε να κάνει κάτι.
Να δράσει.
Κατευθυνόμενος προς το διαμέρισμα μιας φίλης, ο Ρικάρ πήρε το μετρό από το Φιγ ντυ Καλβαίρ. Το βαγόνι
ξεχείλιζε από Παριζιάνους, που έδειχναν σκυθρωποί και
εξαντλημένοι έπειτα από δύο χρόνια κατοχής. Κανείς
δε μιλούσε, το βαγόνι ήταν σιωπηλό και ο Ρικάρ χάρηκε όταν κατέβηκε στη στάση Ποντ ντ’Αλμά, όπως επίσης και για το γεγονός ότι η έντονη βροχή είχε δώσει
τη θέση της σε ένα μουντό ψιλόβροχο και μπορούσε να
καπνίσει καθώς περπατούσε. Ανέβηκε βιαστικά τη λεωφόρο Μποσκέ, με το βλέμμα καρφωμένο στα βρεγμένα
φύλλα που ήταν κολλημένα στο πεζοδρόμιο, περνώντας
μπροστά από κτίρια όπου κόστιζε μια περιουσία για να
μείνεις. Στα μισά της λεωφόρου διέσχισε τον δρόμο, για
να αποφύγει δύο αστυνομικούς με μαύρες αδιάβροχες
κάπες. Αντιλαμβανόμενος πλήρως τη σημασία του τεχνικού διαγράμματος, δεν ήθελε να τον σταματήσουν και
να του κάνουν σωματική έρευνα, αφού με τους αστυνομικούς δεν ήσουν ποτέ σίγουρος· κάποιοι ήταν πιστοί
στο Βισύ, άλλοι στη Γαλλία, και άλλοι στον εαυτό τους,
συνεπώς ήταν προτιμότερο να αλλάξει πεζοδρόμιο.
Λίγο πριν από τη γωνία της λεωφόρου με την οδό
Γκρενέλ, ο Ρικάρ βρήκε το κτίριο που αναζητούσε. Χτύπησε το κουδούνι στην πόρτα εισόδου και του άνοιξε η
θυρωρός, με τον χαιρετισμό της να φανερώνει πως τον
είχε δει αρκετές φορές για να τον αναγνωρίζει. Πήρε τον
•
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ανελκυστήρα-κλουβί ως τον τέταρτο όροφο και χτύπησε
το κουδούνι της φίλης του. Σχεδόν αμέσως εμφανίστηκε η Ρομανύ, με κολλητό φόρεμα σε χρώμα ανθρακί και
έντονα αρωματισμένη, έχοντας αναμφίβολα αγοράσει το
άρωμα στη μαύρη αγορά, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση,
με την αλκοόλη να αποτελεί απαγορευμένο πολεμικό
υλικό, δυσεύρετο.
Είπε «Ρομανύ», την άγγιξε στο μάγουλο κι εκείνη
έκανε ένα βήμα πίσω για να τη δει καλύτερα – ήξερε
ότι οι θεοί της ομορφιάς την είχαν ευνοήσει εκείνο το
βράδυ. Σύμφωνα με τις φήμες, ήταν Ουγγαρέζα, γεννημένη στη Βουδαπέστη και μέλος, τι άλλο, μιας οικογένειας απένταρων αριστοκρατών. Όταν τη ρωτούσαν
επ’ αυτού, κουνούσε το χέρι της απορριπτικά – σε σχέση με τους Ούγγρους; με τους αριστοκράτες; Πάντως,
ο Ρικάρ ήταν μαζί της σε ένα καφέ πριν από μερικούς
μήνες, όταν μια καλοντυμένη γυναίκα κοντοστάθηκε στο
τραπέζι τους, προσφώνησε τη Ρομανύ ως κυρία βαρόνη
και χαμήλωσε τελετουργικά το σώμα της. Ο Ρικάρ, έκπληκτος, είπε: «Υπόκλιση ήταν αυτή;».
Η Ρομανύ είπε «πφφφ, περασμένα ξεχασμένα» και
άλλαξε θέμα. Η Ρομανύ ήταν σαραντάρα, ίσως, με ανοιχτά καστανά μαλλιά που έφταναν στους ώμους, και είχε
κάτι από μάγισσα – βλέμμα παντογνώστριας, χαμόγελο
μυστηριώδες και ρυτίδες γέλιου στις άκρες των ματιών
με την έντονη σκιά. Όμως, όταν έβγαζε τα ρούχα της –
και ήταν καλή σ’ αυτό–, έδειχνε πολύ πιο νέα. Είχε μεταξένιο δέρμα και το σώμα της θύμιζε άγαλμα αρχαίας
Ελληνίδας θεάς – αν η θεά είχε ελάχιστα κιλά παραπά•
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νω. Την πρώτη φορά που ο Ρικάρ την είδε έτσι, ένιωσε
έκπληξη και ταυτόχρονα άντλησε έμπνευση, και είχαν
περάσει ένα ιδιαίτερα πονηρό απόγευμα στο κρεβάτι
– δεν ήταν τυχαίο που η Ρομανύ είχε στο κομοδίνο της
μια στοίβα με ερωτικά μυθιστορήματα.
Όταν ο Ρικάρ έκλεισε την πόρτα, η Ρομανύ τον πήρε
απ’ το χέρι. «Πάμε στο σαλόνι, χάρηκα πολύ που τηλεφώνησες, σήμερα είχα ανάγκη από έναν επισκέπτη».
Στον χώρο υποδοχής είπε: «Κρέμασε το καπέλο και το
παλτό σου, είσαι μούσκεμα».
Την ακολούθησε στον διάδρομο, που οδηγούσε στο
σαλόνι. Το διαμέρισμα ήταν ευρύχωρο· καμιά φορά ο
Ρικάρ αναρωτιόταν πώς είχε καταφέρει να το βρει –
αυτού του είδους τα διαμερίσματα ήταν ακριβά και τα
έβρισκες δύσκολα.
Του έγνεψε να καθίσει στον καναπέ και, λέγοντας
«απαίσιος καιρός», έδειξε προς το παράθυρο, όπου στο
τζάμι κυλούσαν σταγόνες, ενώ έξω, στη λεωφόρο Μποσκέ, οι Παριζιάνοι περπατούσαν βιαστικά κάτω από
μαύρες ομπρέλες στο βροχερό βράδυ.
Η Ρομανύ έφυγε από το δωμάτιο, επέστρεψε με δύο
ποτήρια κόκκινο κρασί, του έδωσε το ένα, κάθισε στην
άλλη άκρη του καναπέ και είπε: «Φριχτό κρασί, για να
ταιριάζει με τον φριχτό καιρό».
«Κατοχή» της είπε. «Όλο το καλό κρασί πήγε στη
Γερμανία».
«Μακάρι να τους κάτσει στον λαιμό».
Ύψωσε το ποτήρι του, προσυπογράφοντας την πρόποσή της.
•
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«Λοιπόν, Ρικάρ, πώς τα πας;»
«Ας τα λέμε καλά. Όπως όλος ο κόσμος, αυτοσχεδιάζω».
«Γράφεις;»
«Συνέχεια – μόλις παρέδωσα το επόμενο. Τι διαβάζεις;»
Ανασήκωσε τους ώμους της. «Τις συνήθεις βλακείες.
Δεκαετία του 1890, μια κοπέλα έρχεται στο Παρίσι από
την επαρχία, καταλαβαίνεις, σιχαμένοι άντρες με γενειάδες και κιλότες ως τον αστράγαλο».
«Μόνο άντρες στο συγκεκριμένο;»
«Ευτυχώς όχι! Σε μια σκηνή η κοπέλα φοράει στολή
υπηρέτριας». Η Ρομανύ σταύρωσε τα χέρια στο στήθος
της και είπε, υποτίθεται με φωνή αγαθής υπηρέτριας,
«ω, μαντάμ, δεν κάνει!».
Ο Ρικάρ είπε γελώντας: «Είσαι πολύ καλή».
Εκείνη έγειρε μπροστά και είπε: «Ρικάρ, αγάπη μου,
σου περισσεύουν μερικά φράγκα; Τα μαζεύω για τη Ζανίν, τη σύζυγο του ζαχαροπλάστη της γειτονιάς».
Ο Ρικάρ τής έδωσε μερικά φράγκα. «Τι έπαθε ο ζαχαροπλάστης;»
«Τον πυροβόλησαν».
«Για ποιο λόγο;»
Η Ρομανύ ανασήκωσε φευγαλέα τους ώμους και ταυτόχρονα και τα φρύδια της. «Ποιος ξέρει πια».
«Ρομανύ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου» είπε ο Ρικάρ.
«Αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη άνοιξη είχες έναν
εραστή που ήταν συνταγματάρχης».
Η έκφραση της Ρομανύ μαλάκωσε. «Α, τον Ντε Ρου,
•
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ναι, για χρόνια ήταν στην υπηρεσία πληροφοριών του
στρατού, τώρα έχει αποσυρθεί στην επαρχία, οι στρατηγοί του Βισύ δεν τον συμπαθούσαν, δεν τον εμπιστεύονταν, θεωρούσαν πως είχε επαφές με τους Άγγλους. Τώρα πια βρίσκεται στο εξοχικό του, στο χωριό Λεζ Αντλύ,
στον Σηκουάνα. Μπορείς να του γράψεις – συνταγματάρχη Ζ. Π. Ντε Ρου, Λεζ Αντλύ, Ερ. Θέλεις άλλο ένα
ποτήρι;»
«Ναι, ευχαριστώ».
«Θα πιω κι εγώ ένα τότε. Με, εεε, ζεσταίνει, καταλαβαίνεις τι εννοώ». Επέστρεψε με το κρασί, τσούγκρισαν
τα ποτήρια τους, ήπιαν και κουβέντιασαν για κάποια
ώρα. Έπειτα εκείνη έγειρε από τη θέση της και ακούμπησε απαλά το χέρι της στο πρόσωπό του. Η συγκεκριμένη κίνηση, από όλες όσες έκαναν οι γυναίκες, ήταν
αυτή που ανέκαθεν τον άγγιζε περισσότερο. «Ρικάρ,
κρυώνω, πάμε να χωθούμε κάτω απ’ τα σκεπάσματα».
Ο Ρικάρ πέρασε το βράδυ στο διαμέρισμα της Ρομανύ. Δεν είχε επιλογή, όταν πια ολοκλήρωσαν τις ερωτικές τους περιπτύξεις ήταν δύο μετά τα μεσάνυχτα,
πολύ αργότερα από την απαγόρευση κυκλοφορίας στις
έντεκα, αλλά δεν τον πείραξε καθόλου, άλλωστε κοιμόταν καλύτερα με μια γυναίκα στο πλάι του. Το πρωί
οι δυο τους πήγαν σ’ ένα καφέ – για «κατοχικό καφέ», λιγοστοί κατώτερης ποιότητας κόκκοι με προσθήκη τριμμένης πικραλίδας για όγκο· τουλάχιστον όμως
ήταν ζεστός. Ο Ρικάρ αγόρασε ένα φύλλο χαρτί και έναν
φάκελο από ένα ψιλικατζίδικο στην απέναντι πλευρά
του δρόμου και έγραψε ένα σύντομο γράμμα στον συ•
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νταγματάρχη Ντε Ρου: η παλιά του φίλη Ρομανύ είχε
προτείνει να συναντηθούν, αν λοιπόν ο συνταγματάρχης
είχε την καλοσύνη, ας του τηλεφωνούσε σε αυτόν τον
αριθμό στις 15 του μήνα. Είχε ορίσει το τηλεφώνημα για
τρεις μέρες μετά, ωστόσο η γαλλική ταχυδρομική υπηρεσία φημιζόταν για την ταχύτητά της, ακόμα και στη
διάρκεια της κατοχής.
Ο Ρικάρ αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να μην κυκλοφορεί κουβαλώντας ένα ενοχοποιητικό έγγραφο, οπότε πήρε το μετρό για τον σταθμό Σαιν-Μισέλ και διέσχισε
τη μικρή –υπερβολικά στενή για αυτοκίνητα– οδό Ουσέτ
ως το διαμέρισμά του: δύο μικρά δωμάτια κάτω από τη
στέγη, μια σοφίτα, με παράθυρα με θέα τον Σηκουάνα, το
Ιλ ντε λα Σιτέ και τον καθεδρικό της Νοτρ Νταμ. Στο ένα
δωμάτιο: ένα στενό κρεβάτι, ένα τραπέζι όπου βρισκόταν
μια πολυχρησιμοποιημένη γραφομηχανή Remington με
γαλλικό πληκτρολόγιο, μια στοίβα χαρτιά, μια τηλεφωνική συσκευή κι ένα μικρό ραδιόφωνο. Στην πόρτα υπήρχε
μια εντυπωσιακή ντουλάπα από ξύλο καρυδιάς, δίπλα σε
μια μικρή στόφα που λειτουργούσε με κηροζίνη. Το άλλο
δωμάτιο ήταν λιτά επιπλωμένο: ένας παλιός, βαθουλωμένος καναπές, μια φριχτή λάμπα δαπέδου, με λόρδους
και λαίδες στην απλίκα, και ένα τασάκι από κάποιο καφέ
στο πάτωμα – το τέλειο μέρος για διάβασμα. Η σοφίτα
ήταν σε μεγάλο βαθμό ένα καταφύγιο, όπου, όταν κατέφθαναν οι καταιγίδες από τη Βόρεια Θάλασσα, άκουγε
τη βροχή να χτυπά ρυθμικά στις πλάκες της στέγης.
Ο Ρικάρ έβγαλε το διάγραμμα μέσα από τη γερμανική εφημερίδα και το έχωσε στη στοίβα με τα χαρτιά.
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