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Παρίσι, Φλεβάρης 1947

ΥΒΕΤ

Το Παρίσι είχε παγωνιά. Έκανε περισσότερο κρύο εδώ 
απ’ ό,τι στη Νέα Υόρκη. Η Υβέτ περίμενε όσο ο βοη- 

θός δικηγόρος που την είχε συναντήσει στο Γκαρ Σεν-
Λαζάρ χτυπούσε τις τσέπες του και μουρμούριζε. Ο μεσιέ 
Λεμπρίν ήταν μικρόσωμος, άψογα ντυμένος και με μπρι-
γιαντίνη στα μαλλιά, και στα σκούρα του μάτια φορούσε 
στρογγυλά μαύρα γυαλιά σαν ρόδες ποδηλάτου. 

Για όνομα του Θεού, σταμάτα να καθυστερείς και πάμε 
κάπου ζεστά, τον ικέτεψε από μέσα της. Με τέτοιους 
άντρες, όμως, έπρεπε να είσαι υπομονετική. 

«Α!» Ψάρεψε ένα χαρτί από μια εσωτερική τσέπη του 
σακακιού του με μια έκφραση συγκρατημένου θριάμβου. 
«Θα μείνετε στο…» Έσμιξε τα φρύδια του κοιτάζοντας το 
σημείωμά του λες και τον μπέρδευε. «Στο Ριτζ».
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Η Υβέτ εξεπλάγη τόσο, που λίγο έλειψε να της πέσει 
η βαλίτσα από το χέρι. «Αλήθεια;» Κοίταξε πάνω από τον 
ώμο του Λεμπρίν για να ελέγξει το χαρτί, αλλά ήταν ξεκά-
θαρα γραμμένο. Η Λουίζ Ντιλάκ την είχε βάλει να διασχί-
σει ολόκληρο τον Ατλαντικό για να παραστεί ως μάρτυρας 
στη δίκη της. Γνωρίζοντας την ντίβα του σινεμά, η Υβέτ 
δεν περίμενε καμία έκφραση ευγνωμοσύνης και πολύ λι-
γότερο μια βασιλική διαμονή.

Ίσως η Λουίζ να της έστελνε ένα μήνυμα: Ήσουν συνέ-
νοχη. Ήσουν κι εσύ εκεί.

«Αν θέλετε να με ακολουθήσετε, μαντμαζέλ». Ο Λε-
μπρίν πήρε τη βαλίτσα της Υβέτ και μαζί προχώρησαν μες 
στο αχνό φως του χειμωνιάτικου παριζιάνικου απομεσή-
μερου.

Οι τελευταίες αναμνήσεις της Υβέτ από το Παρίσι περι-
λάμβαναν αποπνικτική ζέστη και απογευματινές καταιγί-
δες. Για μια στιγμή η όψη αυτής της εύθραυστης, παγωμέ-
νης μητρόπολης την αποπροσανατόλισε. Μετά σήκωσε το 
κεφάλι της και είδε την ντελικάτη δύναμη του Πύργου του 
Άιφελ να υψώνεται πάνω από τα δεντροσκέπαστα βουλε-
βάρτα, το αυτί της έπιασε τις αχνές νότες ενός ακορντεόν 
που ξεχύνονταν από κάποιο καφέ πιο κάτω στον δρόμο, 
και η πόλη την έκλεισε αμέσως στην αγκαλιά της.

Μισογελώντας, έκλεισε τα μάτια της, σήκωσε τους 
ώμους και πήρε βαθιά ανάσα. Ο αέρας ήταν τόσο κρύος 
που έκαψε τα πνευμόνια της, αλλά ήταν γεμάτος με αυ-
τές τις παλιές, τόσο οικείες μυρωδιές. Όπως και σε κάθε 
πόλη, η μυρωδιά από τα καυσαέρια ήταν ανακατεμένη με 
τις οσμές των βρεμένων σκουπιδιών και των ούρων και τη 
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χημική αψάδα της τυπογραφικής μελάνης από ένα περί-
πτερο που πουλούσε εφημερίδες εκεί δίπλα. Όμως εκείνη 
συγκράτησε τη φανταστική μυρωδιά του ψημένου ψωμιού, 
τη γήινη γλύκα των τσιγάρων Γκολουάζ και τις αχνές, σύν-
θετες νότες ενός γαλλικού αρώματος. 

«Πόσο μου λείψατε» ψιθύρισε. Η Νέα Υόρκη, με όλες 
της τις διασκεδάσεις και τις προκλήσεις, δεν είχε γίνει Πα-
ρίσι.

Ένα δυνατό κρρρακ την έκανε να αναπηδήσει και να 
σκύψει το κεφάλι, ενώ η καρδιά της χτυπούσε φρενιασμέ-
να. Ήταν απλώς ο κρότος από μεταλλικά ρολά που έκλει-
ναν μπροστά από ένα κοσμηματοπωλείο –το είδε αυτό 
σχεδόν αμέσως–, όμως δεν μπόρεσε να εμποδίσει τις ει-
κόνες που πλημμύρισαν το μυαλό της. Τη σκέπασαν σαν 
κύμα, μαζί με το αίσθημα της συνεχούς επαγρύπνησης, της 
πείνας και του φόβου. Στη Νέα Υόρκη είχε προσπαθήσει 
τόσο σκληρά να ξεχάσει…

«Μαντμαζέλ;»
Τινάχτηκε ξαφνιασμένη βλεφαρίζοντας, και μετά η καρ-

διά της άρχισε λίγο λίγο να ηρεμεί. Ο πόλεμος είχε τελειώ-
σει κι αυτή ήταν ασφαλής. Ο βοηθός δικηγόρος περίμενε. 
«Συγγνώμη, μεσιέ. Είμαι πίσω ξανά, και καταλαβαίνετε…» 
Κούμπωσε το πάνω κουμπί από το βαρύ παλτό της, έβγαλε 
τα γάντια από την τσέπη της και τα φόρεσε και μετά ακο-
λούθησε τον μεσιέ Λεμπρίν προς ένα αυτοκίνητο Ρενό που 
περίμενε.

Να είχε μόνο το ποδήλατό της! Ανυπομονούσε να ξα-
ναθυμηθεί τις διαδρομές που ακολουθούσε όταν έκανε 
διανομές, τους παλιούς φίλους και τα παλιά στέκια. Πρώ-
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τα όμως όφειλε να επισκεφτεί την Γκάμπι και τη μαμάν… 
Όμως ο Λεμπρίν την οδήγησε στο αυτοκίνητο, κάθισε δί-
πλα της και είπε στον οδηγό να φύγει. 

Όταν είχε έρθει η πρόσκληση της Λουίζ Ντιλάκ, η 
πρώτη σκέψη της Υβέτ ήταν να αρνηθεί. Το να ξαναζήσει 
τις εμπειρίες του πολέμου, ειδικά όσα είχε υποφέρει στα 
χέρια της σταρ του σινεμά, ήταν κάτι που είχε ευχηθεί να 
μην το κάνει ποτέ. Όμως η ευκαιρία που της δινόταν να 
επιστρέψει στο Παρίσι με όλα τα έξοδα πληρωμένα ήταν 
υπερβολικά δελεαστική, κι όταν ανακάλυψε ότι φεύγο-
ντας μια εβδομάδα νωρίτερα θα έφτανε εγκαίρως για την 
πρώτη επίδειξη μόδας του μεσιέ Ντιόρ, αυτό έκρινε την 
απόφασή της.

Είχε βρει κάποιες δουλειές ως μοντέλο σε μερικούς κα-
ταλόγους στη Νέα Υόρκη, όμως οι Αμερικανοί σχεδιαστές 
μόδας ήθελαν μια εμφάνιση δυνατή, υγιή, αθλητική. Τα 
ψηλά ζυγωματικά της Υβέτ και οι πλούσιες μελένιες μπού-
κλες της δεν αντιστάθμιζαν το αιθέριο λεπτό της κορμί, τη 
διάφανη χλωμάδα του δέρματός της ή το ανησυχητικά γα-
τίσιο σχήμα των ανοιχτοκάστανων ματιών της. Εξάλλου, 
όλοι ήξεραν πως το πραγματικό σπίτι της υψηλής ραπτικής 
ήταν το Παρίσι. Αν μπορούσε να συμμετάσχει στην πρώτη 
επίδειξη του μεσιέ Ντιόρ, ακόμα και στο ελάχιστο, ή, ακό-
μα καλύτερα, αν μπορούσε να πείσει τον μεσιέ Ντιόρ να 
την προσλάβει ως μανεκέν στον καινούριο του οίκο μόδας, 
το να καταθέσει στη δίκη για χάρη της Λουίζ Ντιλάκ θα 
άξιζε τον κόπο. 

Αναπόφευκτα, η σκέψη για τον μόδιστρο έφερε μαζί της 
και αναμνήσεις από την αδερφή του, την Κατρίν. Οι τύψεις 
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ξεδιπλώθηκαν στην ψυχή της Υβέτ, άπλωσαν τα πλοκάμια 
τους, αγκαλιάζοντάς τη σφιχτά. Αν δεν ήταν τόσο αυθόρ-
μητη, αν δεν είχε κάνει αυτά τα ανόητα λάθη– 

Η σχολαστική, κοφτή ομιλία του μεσιέ Λεμπρίν διέ-
κοψε τις σκέψεις της. «Οι κατηγορίες εναντίον της Λουίζ 
Ντιλάκ είναι πολύ σοβαρές, μαντμαζέλ». Άρχισε να τις πε-
ριγράφει, και το στομάχι της Υβέτ σφίχτηκε. 

«Προδοσία;» Περίμενε πως θα ασκούσαν δίωξη εναντίον 
της Λουίζ μόνο για συνεργασία με τον εχθρό. Οριζόντια 
συνεργασία την αποκαλούσαν. Το να κοιμάσαι με τον 
εχθρό. Οι αρχές θα πρέπει να είχαν ανακαλύψει περισσό-
τερα για τις δραστηριότητες της Λουίζ απ’ ό,τι περίμενε η 
Υβέτ. Ξαφνικά φαινόταν να βρίσκεται κι η ίδια σε επικίν-
δυνη θέση. 

Αντιλήφθηκε τον Λεμπρίν να τη ρωτάει κάτι έντονα. 
«Αυτό σας κάνει;»

Περίμενε την απάντησή της. 
«Συγγνώμη, μεσιέ. Δεν σας άκουσα».
Ο Λεμπρίν έσμιξε τα φρύδια. «Η δίκη αρχίζει σε λιγότε-

ρο από δύο εβδομάδες, μαντμαζέλ. Αύριο θα σας αφήσω 
να τακτοποιηθείτε, μεθαύριο όμως θα πρέπει να συναντη-
θούμε για να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την κατάθεσή 
σας. Να πούμε στη μία;»

Η Υβέτ προσπάθησε να δώσει προσοχή καθώς εκείνος 
της περιέγραφε τη διαδικασία της δίκης, όμως το μυαλό 
της σταμάτησε να παρακολουθεί τη φωνή του, που έγινε 
ένας απλός βόμβος κάπου στο βάθος. Κοίταζε έξω από το 
παράθυρο κι έπινε το Παρίσι, τα δεντροσκέπαστα βου-
λεβάρτα του και τα καφέ κατά μήκος των πεζοδρομίων, 
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τις μεγάλες πέτρινες ταράτσες με τις σκεπές από γαλάζια 
πλακάκια. Ένα πλήθος οχήματα και ομάδες του στρατού 
περιφέρονταν ακόμη, αλλά με φιλικές διαθέσεις. Κι ούτε 
μια σβάστικα πουθενά. 

Τραβώντας για την εκκλησία της Μαγδαληνής, η καρ-
διά της σκίρτησε άξαφνα δυνατά, αλλά ο οδηγός έστριψε 
αριστερά, μετά δεξιά, ακολουθώντας μια διαδρομή όλο 
στροφές προς την πλατεία Βαντόμ. Οι ώμοι της χαλάρω-
σαν.

Πριν απ’ οτιδήποτε άλλο έπρεπε να δει την Γκάμπι 
και τη μαμάν. Όμως και μόνο που το ταξί κατευθυνόταν 
προς το μέρος του μικρού τους διαμερίσματος στην οδό  
Ρουαγιάλ ένιωθε να ανακατεύεται και να ζαλίζεται – πώς 
θα μπορούσε να καταφέρει να σταθεί αντίκρυ στην αδερ-
φή της; Δεν είχε ανοίξει ούτε ένα από τα γράμματα που της 
είχε στείλει η Γκάμπι, πόσο μάλλον να τα απαντήσει.

Της έφτανε να ξέρει ότι ήταν ζωντανές, η Κατρίν, η Γκά-
μπι κι η μαμάν. Χρειαζόταν απελπισμένα να αφήσει τον πό-
λεμο πίσω της, να πάει παρακάτω. Αν επέτρεπε έστω και σε 
μία από αυτές τις αναμνήσεις να διαπεράσουν τα τείχη που 
είχε υψώσει γύρω της, θα την είχαν κατακλύσει. Θα είχε 
πνιγεί μέσα τους. Τώρα, εξαιτίας της δίκης, θα αναγκαζό-
ταν να τα αποκαλύψει όλα. Μήπως ήταν λάθος η επιστρο-
φή της; Τι άλλο, όμως, θα μπορούσε να είχε κάνει;

Στρέφοντας τις σκέψεις της αλλού, η Υβέτ είπε στον 
Λεμπρίν: «Έμαθα πως ισχύουν ακόμη οι αγορές με το δελ-
τίο». Δεν υπήρχαν πια χαρτοταινίες στις βιτρίνες των μα-
γαζιών, ούτε σακιά με άμμο στοιβαγμένα στους τοίχους, 
οι συνέπειες του πολέμου, όμως, ήταν εμφανείς στις ουρές 
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έξω από το χασάπικο που προσπέρασαν, στη μικρή πατισε-
ρί με την άδεια βιτρίνα, στα λιγοστά λαχανικά στα καφά-
σια του μανάβικου. 

«Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το δελτίο στο Ριτζ» 
είπε ο Λεμπρίν ξερά, ενώ το Ρενό έστριβε μέσα στην πλα-
τεία Βαντόμ και πάρκαρε έξω από την είσοδο του ξενοδο-
χείου.

Ντροπιασμένη, παραδέχτηκε ότι, φυσικά, αυτό ήταν 
αλήθεια. Τι αναμνήσεις, όμως, της έφερνε ετούτο το ξε-
νοδοχείο! Είχε βρεθεί εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, 
ωστόσο ένιωθε περισσότερο αταίριαστη ως θαμώνας παρά 
ως μια φτωχικά ντυμένη κοπέλα για τις διανομές από τον 
οίκο Λελόνγκ. 

Το φουαγέ, με τις ψηλές, γεμάτες διάκοσμους οροφές 
και τους πολυελαίους που έμοιαζαν σαν κρύσταλλα που 
έσταζαν από αυτές, τα κομψά έπιπλα σε στιλ Λουδοβί-
κου ΙΕ΄, τις μαρμάρινες κολόνες, τους φοίνικες στις γλά-
στρες, ήταν για πολλές δεκαετίες το σπίτι για τα μέλη 
βασιλικών οικογενειών και για τους αστέρες του κινημα-
τογράφου. Το γραφείο της ρεσεψιόν ήταν χωμένο κάτω 
από ένα κυκλικό παράθυρο και σχεδόν δεν φαινόταν από 
το φουαγέ, ενισχύοντας έτσι την εντύπωση μιας ιδιω- 
τικής κατοικίας. Όσο ο μεσιέ Λεμπρίν συζητούσε χαμη-
λόφωνα με τον άνθρωπο στο γκισέ που τον κοίταζε αφ’ 
υψηλού, η Υβέτ πλησίασε τον πορτιέρη. «Καλή σας μέρα, 
μεσιέ. Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε; Έμαθα πως ο Κρι-
στιάν Ντιόρ άνοιξε καινούριο ατελιέ. Θα μπορούσατε, πα-
ρακαλώ, να μου πείτε πού βρίσκεται;»

Ο πορτιέρης χαμογέλασε. «Ναι, πράγματι, μαντμαζέλ. 
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Βρίσκεται στη λεωφόρο Μοντέν, στο νούμερο 30. Κανονι-
κά, η πρεμιέρα του μεσιέ θα γίνει αύριο».

Ένιωσε τον ενθουσιασμό να ξεχειλίζει μέσα της. «Δεν 
είναι υπέροχο; Δεν μπορώ να περιμένω».

Ο πορτιέρης την κοίταξε απολογητικά, και δεν υπήρχε 
αμφιβολία πως ενδόμυχα κουνούσε το κεφάλι γι’ αυτό το 
παράξενο πλάσμα που πίστευε πως μπορούσε να μπει με 
το έτσι θέλω στην πρώτη επίδειξη μόδας ενός μόδιστρου 
της υψηλής ραπτικής. «Φοβάμαι πως δικαίωμα εισόδου 
έχουν μόνο όσοι διαθέτουν πρόσκληση, μαντμαζέλ».

«Α, ναι, φυσικά» απάντησε η Υβέτ. «Δεν εννοούσα πως 
περίμενα να πάω». Και φυσικά ποτέ δεν θα κατάφερνε να 
αποκτήσει μια πρόσκληση. Εξάλλου, ήταν απλώς το κορί-
τσι που έκανε τις διανομές όταν ο μεσιέ Ντιόρ δούλευε ως 
σχεδιαστής στον οίκο Λελόνγκ. Όμως αυτό δεν σήμαινε 
κιόλας ότι δεν μπορούσε να γλιστρήσει μέσα στα δοκιμα-
στήρια. Θα τα κατάφερνε με κάποιον τρόπο. 

Νιώθοντας σαν να ζούσε μέσα σ’ ένα όνειρο, η Υβέτ ακο-
λούθησε τον μεσιέ Λεμπρίν επάνω, στη σουίτα της. Μπαίνο-
ντας στο πολυτελές δωμάτιο προσπάθησε να κοιτάξει γύρω 
της αδιάφορα, λες κι ήταν συνηθισμένη να μένει σε τέτοια 
μέρη. Πόσο διαφορετικό ήταν από το βρομερό διαμέρισμα 
στο Μπρούκλιν, που μοιραζόταν μαζί με άλλα δυο κορίτσια 
από το πρακτορείο μοντέλων. 

Καθώς ο Λεμπρίν παραλάμβανε τη βαλίτσα της και 
ασχολούνταν με το φιλοδώρημα, η Υβέτ έκανε μια βόλ-
τα στο δωμάτιο, χαϊδεύοντας έναν καναπέ από κρεμ με-
ταξωτό, μελετώντας τον πίνακα πάνω από το μαρμάρι-
νο γείσο του τζακιού – το πορτρέτο κάποιας κυρίας της 
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Μπελ Επόκ. Το παράθυρο του καθιστικού έβλεπε στην 
πλατεία Βαντόμ. Η Υβέτ σταμάτησε μπροστά στο περ-
βάζι και κοίταξε με άδειο βλέμμα την κίνηση του κόσμου  
αποκάτω. Ένιωθε φορτισμένη συναισθηματικά και κουρα-
σμένη, χωρίς να μπορεί να ισορροπήσει, μ’ έναν τρόπο που 
δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Η πόρτα έκλεισε πίσω από τον αχθοφόρο κι εκείνη 
στράφηκε προς τον μεσιέ Λεμπρίν. 

«Θα πρέπει να πεινάτε, μαντμαζέλ». Έδειξε το χρυσε-
λεφάντινο τηλέφωνο δίπλα στον καναπέ. «Μπορείτε να 
παραγγείλετε οτιδήποτε θελήσετε».

Η Υβέτ έκλεισε τα μάτια και φαντάστηκε ένα καυ-
τό γεύμα που θα το έφερναν δύο σερβιτόροι οι οποίοι με 
μια φιοριτούρα θα απομάκρυναν τους ασημένιους θόλους 
σερβιρίσματος. Γυαλιστερά κομμάτια χαβιάρι, μια μπριζό-
λα ψητή γκριγιέ σιρ πλανς. Και στο τέλος κρεπ σιζέτ, που ο 
σεφ θα ετοίμαζε μπροστά στα μάτια της, βάζοντας φωτιά 
στην πορτοκαλιά σάλτσα με όλη τη μαγεία και τη θεατρι-
κότητα ενός σόου του Μπρόντγουεϊ. 

Αυτό ήταν υπερβολικό για κάποια που είχε επιβιώσει 
κυρίως με σούπα από κονσέρβα τα τελευταία δύο χρόνια 
και πιο πριν, τον καιρό της κατοχής, με ό,τι κατάφερνε να 
πάρει με το δελτίο.

«Ίσως αργότερα. Σας ευχαριστώ». Σταμάτησε και μετά, 
με μια πλατιά κίνηση του χεριού της, έδειξε τη σουίτα. 
«Δεν περίμενα τόση γενναιοδωρία. Παρά τη σύλληψή 
της, φαίνεται πως η Λουίζ Ντιλάκ έχει ακόμα βαθιές τσέ-
πες».

Ο Λεμπρίν αναδεύτηκε λίγο, σαν να διαφωνούσε. Η 



18 ΚΡΙΣΤΙΝ ΓΟΥΕΛΣ

Υβέτ ύψωσε τα φρύδια της. «Ή ίσως να μην είναι η μα-
ντμαζέλ αυτή που έχει τις βαθιές τσέπες».

Εκείνος έσφιξε τα χείλη και δεν απάντησε.
Ανεξάρτητα του ποιος πλήρωνε τον λογαριασμό, ακόμα 

κι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου δεν θα πλήρωνε 
την Υβέτ να διασχίσει τον Ατλαντικό και να μείνει στο Ριτζ 
αν δεν είχε έναν πολύ καλό λόγο να το κάνει. Η Λουίζ θα 
πρέπει να ήταν απελπισμένη.

Η Υβέτ έριξε πίσω το κεφάλι. «Πείτε μου, μεσιέ, είμαι η 
μόνη μάρτυρας της μαντμαζέλ Ντιλάκ;»

Ο δικηγόρος την κοίταξε με το ανήσυχο, ντόμπρο βλέμ-
μα του. «Μαντμαζέλ Φουσέρ» είπε «είστε η μόνη της ελ-
πίδα».


