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Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει συγγραφέας

Ο Τζέικομπ Φιντς Μπόνερ, ο κάποτε πολλά υποσχόμενος 
συγγραφέας του «Νέου και Αξιοπρόσεκτου» (σύμφωνα με 
τη στήλη κριτικής βιβλίων των New York Times) μυθιστο
ρήματος Η επινόηση του θαύματος, μπήκε στο γραφείο που 
του είχαν παραχωρήσει στον δεύτερο όροφο του Κτιρίου 
Ρίτσαρντ Πενγκ, άφησε τη φθαρμένη δερμάτινη τσάντα 
του πάνω στο άδειο γραφείο και κοίταξε γύρω του σχεδόν 
με απόγνωση. Το γραφείο του, το τέταρτο που άλλαζε στο 
Κτίριο Ρίτσαρντ Πενγκ σε ισάριθμα χρόνια, δεν ήταν πολύ 
καλύτερο από τα προηγούμενα τρία, αλλά τουλάχιστον το 
παράθυρό του έβλεπε σ’ ένα δρομάκι του κολεγίου κάτω 
από δέντρα και όχι στο πάρκινγκ, όπως τον δεύτερο και 
τον τρίτο χρόνο, ή στους κάδους των σκουπιδιών, όπως το 
πρώτο έτος (όταν –τι ειρωνεία!– βρισκόταν πιο κοντά στο 
ζενίθ της όποιας λογοτεχνικής φήμης του και θα μπορούσε 
εύλογα να ελπίζει σε κάτι καλύτερο). Το μόνο πράγμα σε 
ετούτο το δωμάτιο που θύμιζε οτιδήποτε είχε πραγματικά 
σχέση με τη λογοτεχνία, οτιδήποτε απέπνεε την παραμι



14 ΤΖΙΝ ΧΑΝΦ ΚΟΡΕΛΙΤΖ

κρή ζεστασιά, ήταν η πολυκαιρισμένη τσάντα που χρησι
μοποιούσε ο Τζέικ για να μεταφέρει το λάπτοπ του και, 
ειδικά σήμερα, τα δείγματα γραφής των φοιτητών του, που 
σύντομα θα κατέφταναν. Ο Τζέικ την είχε χρόνια. Την είχε 
αγοράσει σ’ ένα υπαίθριο παζάρι λίγο πριν από την έκδοση 
του πρώτου μυθιστορήματός του, έχοντας κάποια συγγρα
φική αυτογνωσία: Καταξιωμένος νεα ρός συγγραφέας έχει 
ακόμα την παλιά δερμάτινη τσάντα που χρησιμοποιούσε τα 
χρόνια που αγωνιζόταν να πετύχει! Τώρα πλέον είχαν εξα
νεμιστεί και τα τελευταία ίχνη κάθε ελπίδας ότι θα γινόταν 
ποτέ ένα τέτοιο καταξιωμένο άτομο. Και, ακόμα κι αν δεν 
είχε εξανεμιστεί κάθε ελπίδα, τίποτα δεν θα μπορούσε να 
αιτιολογήσει τη δαπάνη μιας νέας τσάντας. Όχι πια.

Το Κτίριο Ρίτσαρντ Πενγκ είχε προστεθεί τη δεκαετία 
του ’60 στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Ρίπλεϊ· ήταν ένα 
άχαρο κτίσμα από άσπρους τσιμεντόλιθους πίσω από το 
γυμναστήριο και δίπλα στους κοιτώνες που είχαν κατα
σκευαστεί βιαστικά για τις φοιτήτριες όταν το Κολέγιο 
Ρίπλεϊ άρχισε να δέχεται γυναίκες το 1966 (νωρίτερα από 
πολλά άλλα, προς τιμήν του). Ο Ρίτσαρντ Πενγκ ήταν 
ένας φοιτητής από το Χονγκ Κονγκ που σπούδαζε μηχανι
κός και, μολονότι πιθανότατα χρωστούσε τα περισσότερα 
από τα πλούτη που απέκτησε τελικά στη σχολή όπου είχε 
φοιτήσει μετά το Κολέγιο Ρίπλεϊ (δηλαδή στο ΜΙΤ*), το 
εν λόγω ίδρυμα είχε αρνηθεί να ανεγείρει ένα κτίριο με το 
όνομά του, τουλάχιστον για το μέγεθος της δωρεάς που 

* ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology): Τεχνολογικό Ινστι
τούτο Μασαχουσέτης. 
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είχε κατά νου ο Ρίτσαρντ Πενγκ. Αρχικός προορισμός 
του συγκεκριμένου κτιρίου του Ρίπλεϊ ήταν να στεγάσει 
το πρόγραμμα Μηχανικής και θύμιζε ακόμα έντονα κτίριο 
επιστημών, με το μεγάλο χολ της εισόδου με τα παράθυρα, 
όπου δεν καθόταν ποτέ κανένας, τους γυμνούς διαδρό
μους κι εκείνους τους θλιβερούς τσιμεντόλιθους. Όμως 
όταν το Ρίπλεϊ ξεφορτώθηκε τη Μηχανική το 2005 (για 
την ακρίβεια, ξεφορτώθηκε όλα τα προγράμματα επιστη
μών, καθώς και όλα τα προγράμματα κοινωνικών επιστη
μών) και αφοσιώθηκε, κατά τα λεγόμενα του απελπιστικά 
πιεσμένου εποπτικού του συμβουλίου, «στη μελέτη και 
άσκηση των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών 
σε έναν κόσμο που τις υποτιμάει ολοένα και περισσότερο 
παρότι τις έχει ανάγκη», το Κτίριο Ρίτσαρντ Πενγκ παρα
χωρήθηκε στο ευέλικτης παρακολούθησης Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών Καλών Τεχνών στη Μυθοπλασία, 
την Ποίηση και τη Μη Μυθοπλασία (Απομνημονεύματα). 

Έτσι, είχαν έρθει οι συγγραφείς στο Κτίριο Ρίτσαρντ 
Πενγκ, στην πανεπιστημιούπολη του Κολεγίου Ρίπλεϊ, σε 
τούτη την παράξενη γωνιά του βόρειου Βερμόντ, αρκετά 
κοντά στο λεγόμενο «Βορειοανατολικό Βασίλειο» για να 
έχει κάποια στοιχεία της ιδιαιτερότητάς του (εκεί είχε την 
έδρα της μια μικρή αλλά σκληροπυρηνική χριστιανική αί
ρεση από τη δεκαετία του ’70), αλλά όχι τόσο μακριά από το 
Μπέρλινγκτον και το Χάνοβερ, ώστε να θεωρείται ότι είναι 
στη μέση του πουθενά. Φυσικά, η δημιουργική γραφή δι
δασκόταν στο κολέγιο από τη δεκαετία του ’50, αλλά ποτέ 
με τρόπο σοβαρό, πόσο μάλλον πρωτοποριακό. Γίνονταν 
συνεχώς προσθήκες στο πρόγραμμα σπουδών κάθε εκπαι
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δευτικού ιδρύματος που ήθελε να επιβιώσει καθώς άλλαζε 
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι φοιτητές άρχιζαν, με την 
αιώνια φοιτητική τους νοοτροπία, να προβάλλουν απαιτή
σεις – για γυναικείες σπουδές, αφροαμερικανικές σπουδές 
ή ένα κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα αναγνώ
ριζε ότι οι υπολογιστές είναι η μόδα της εποχής. Όμως όταν 
το Κολέγιο Ρίπλεϊ πέρασε τη μεγάλη κρίση του στα τέλη 
της δεκαετίας του ’80 και αποφάσισε να εξετάσει σοβαρά 
και σε βάθος τι χρειαζόταν για να επιβιώσει ως εκπαιδευ
τικό ίδρυμα, αυτό που σηματοδοτούσε την πιο αισιόδοξη 
πορεία προς το μέλλον ήταν –τι έκπληξη!– η δημιουργι
κή γραφή. Έτσι, εγκαινίασε το πρώτο του (και μοναδικό 
ακόμα) μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα λεγόμενα Συμπόσια 
Δημιουργικής Γραφής του Ρίπλεϊ, και τα επόμενα χρόνια 
το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά απορρόφησε όλα τα υπό
λοιπα προγράμματα του κολεγίου, ώσπου δεν έμεινε παρά 
μόνο το πρόγραμμά του ευέλικτης παρακολούθησης, που 
ήταν πολύ βολικό για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να 
παρατήσουν τα πάντα για να παρακολουθήσουν ένα διε
τές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Και πολύ σωστά· 
κανένας δεν θα ’πρεπε να έχει τέτοια απαίτηση! Η γραφή, 
σύμφωνα με το ιλουστρασιόν προσπέκτους του ίδιου του 
Ρίπλεϊ και την εξαιρετικά δελεαστική ιστοσελίδα του, δεν 
ήταν κάποια ελιτίστικη δραστηριότητα απαγορευμένη για 
όλους πλην ελάχιστων τυχερών. Ο καθένας είχε μια μονα
δική φωνή και μια ιστορία που δεν μπορούσε να πει κανέ
νας άλλος. Και οποιοσδήποτε –ιδίως με την καθοδήγηση 
και την υποστήριξη των Συμποσίων του Ρίπλεϊ– μπορούσε 
να γίνει συγγραφέας.
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Το μόνο που είχε επιθυμήσει ποτέ στη ζωή του ο Τζέι
κομπ Φιντς Μπόνερ ήταν να γίνει συγγραφέας. Το λαχτα
ρούσε ανέκαθεν, από τότε που ζούσε σ’ εκείνο το προάστιο 
του Λονγκ Άιλαντ – του τελευταίου μέρους στον κόσμο 
απ’ όπου όφειλε να προέρχεται οποιοσδήποτε σοβαρός 
καλλιτέχνης, αλλά όπου εκείνος είχε την ατυχία να μεγα
λώσει, ως το μοναχοπαίδι ενός δικηγόρου ειδικευμένου 
στο φορολογικό δίκαιο και μιας συμβούλου επαγγελματι
κού προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου. Ένας Θεός 
ήξερε γιατί είχε βάλει ως στόχο να μπει κάποτε και το δικό 
του όνομα στο μόνο κι έρημο μικρό ράφι της τοπικής βι
βλιοθήκης με την επιγραφή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΓΚ 
ΑΪΛΑΝΤ! Η φιλοδοξία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, 
ωστόσο, στο σπίτι του επίδοξου νεαρού συγγραφέα. Ο 
πατέρας του (ο ειδικευμένος στα φορολογικά δικηγόρος) 
είχε εκφράσει σθεναρά τις αντιρρήσεις του (οι συγγραφείς 
δεν έβγαζαν λεφτά – με εξαίρεση τον Σίντνεϊ Σέλντον· μή
πως ο Τζέικ θαρρούσε ότι ήταν ο επόμενος Σίντνεϊ Σέλ
ντον;) και η μητέρα του (η σύμβουλος επαγγελματικού 
προσανατολισμού) είχε κρίνει σκόπιμο να του υπενθυμίζει 
συνεχώς τη μέτρια, στην καλύτερη περίπτωση, βαθμολο
γία του στο λεκτικό κομμάτι των εξετάσεων PSAT*. (Και 
ήταν όντως πολύ ντροπιαστικό για τον Τζέικ που τα είχε 
πάει καλύτερα στα μαθηματικά απ’ ό,τι στο λεκτικό κομμά-
τι.) Ήταν επώδυνες αυτές οι προκλήσεις που είχε χρειαστεί 

* PSAT (Preliminary Scholastic Assessment Test): εξετάσεις αξιο
λόγησης και προετοιμασίας για την είσοδο σε αμερικανικά πανε
πιστήμια. 
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να ξεπεράσει, αλλά ποιος δημιουργός δεν είναι αναγκα
σμένος να ξεπεράσει κάποιες προκλήσεις; Είχε διαβάσει 
με πείσμα (και, σημειωτέον, ήδη με ανταγωνιστικό πνεύμα 
και φθόνο) σε όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, 
παρεκκλίνοντας από το υποχρεωτικό πρόγραμμα σπου
δών και παρακάμπτοντας τα συνηθισμένα ευτελή εφηβικά 
αναγνώσματα, για να τσεκάρει το αναδυόμενο πεδίο των 
μελλοντικών του ανταγωνιστών. Κι έπειτα είχε σπουδάσει 
δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Γουέσλιαν, κάνο
ντας παρέα με μια σφιχτοδεμένη ομάδα συναδέλφων εκ
κολαπτόμενων μυθιστοριογράφων και διηγηματογράφων 
τρελά ανταγωνιστικών όπως κι εκείνος.

Πολλά ήταν τα όνειρα του νεαρού Τζέικομπ Φιντς Μπό
νερ όσον αφορούσε τα μυθιστορήματα που θα έγραφε κά
ποια μέρα. (Το επώνυμο «Μπόνερ», στην πραγματικότητα, 
δεν ήταν απόλυτα αυθεντικό, μιας και ο προπάππος του 
Τζέικ από την πλευρά του πατέρα του είχε αντικαταστή
σει μ’ αυτό το Μπέρνσταϊν πριν από έναν αιώνα και βάλε· 
μα ούτε το «Φιντς» ήταν αληθινό, καθώς το είχε προσθέ
σει ο ίδιος ο Τζέικ όταν πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο, ως 
φόρο τιμής στο μυθιστόρημα που είχε ξυπνήσει μέσα του 
την αγάπη για τη μυθοπλασία.) Μερικές φορές φαντα
ζόταν ότι είχε γράψει ο ίδιος τα βιβλία που του άρεσαν 
ιδιαί τερα και ότι έδινε συνεντεύξεις γι’ αυτά σε κριτικούς 
ή υπεύθυνους βιβλιοπαρουσίασης (αποφεύγοντας πάντα 
ταπεινά να απαντάει στους επαίνους του συνομιλητή του) 
ή ότι διάβαζε αποσπάσματά τους σε μεγάλα, ενθουσιώδη 
ακροατήρια σε βιβλιοπωλεία ή ασφυκτικά γεμάτες αίθου
σες. Φανταζόταν τη δική του φωτογραφία στο αυτί του 
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οπισθοφύλλου κάποιου σκληρόδετου βιβλίου (έχοντας ως 
πρότυπα τις ήδη παρωχημένες πόζες του σκυμμένου πάνω 
από τη γραφομηχανή του συγγραφέα ή του συγγραφέα με 
την πίπα στο στόμα) και ονειρευόταν πολύ συχνά ότι κα
θόταν σ’ ένα τραπέζι και υπέγραφε αντίτυπα των βιβλίων 
του για αναγνώστες που περίμεναν υπομονετικά σε μια τε
ράστια, ελικοειδή ουρά. Σας ευχαριστώ, θα έλεγε μονότο
να αλλά ευγενικά σε κάθε αναγνώστρια ή αναγνώστη του. 
Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που το λέτε αυτό. Ναι, είναι κι 
εμένα ένα από τα αγαπημένα μου.

Δεν ήταν αλήθεια ότι ο Τζέικ δεν σκεφτόταν ποτέ την 
ίδια τη συγγραφή των μελλοντικών του έργων. Ήξερε ότι 
τα βιβλία δεν γράφονται μόνα τους και ότι θα χρειαζόταν 
πραγματική δουλειά –δουλειά με φαντασία, επιμονή και 
ικανότητα– για να τα εκδώσει τελικά. Ήξερε επίσης ότι 
στο πεδίο αυτό ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος: πολλοί 
νέοι όπως εκείνος ένιωθαν το ίδιο για τα βιβλία και ήθελαν 
να γράψουν δικά τους κάποια μέρα. Ήταν, μάλιστα, πιθανό 
μερικοί απ’ αυτούς να διέθεταν ακόμα πιο μεγάλο φυσικό 
ταλέντο από το δικό του ή ίσως πλουσιότερη φαντασία ή 
απλώς μεγαλύτερη θέληση να φτάσουν στον στόχο τους. 
Οι σκέψεις αυτές δεν του ήταν και πολύ ευχάριστες, αλλά 
στα υπέρ του ήταν το γεγονός ότι ήξερε καλά τι ήθελε. 
Ήξερε ότι δεν θα κατέληγε να διδάσκει το μάθημα της 
γλώσσας σε δημόσια σχολεία («αν η συγγραφή δεν πάει 
καλά») ή να δώσει το τεστ LSAT* («γιατί όχι;»). Ήξερε ότι 

* Το LSAT (Law School Admission Test) είναι μια τυποποιημένη 
εξέταση αξιολόγησης μελλοντικών υποψηφίων νομικών σχολών. 
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είχε διαλέξει τον δρόμο του και ότι θα συνέχιζε να τον ακο
λουθεί σταθερά μέχρι να κρατήσει το δικό του βιβλίο στα 
χέρια του, οπότε ο κόσμος θα είχε μάθει πλέον αυτό που ο 
ίδιος γνώριζε από χρόνια:

Ήταν συγγραφέας.
Μεγάλος συγγραφέας. 
Αυτή ήταν η πρόθεσή του τουλάχιστον. 
Ήταν τέλη Ιουνίου και έβρεχε σχεδόν όλη την εβδομά

δα σε όλο το Βερμόντ όταν ο Τζέικ άνοιξε την πόρτα του 
νέου γραφείου του στο Κτίριο Ρίτσαρντ Πενγκ. Μπαίνο
ντας, πρόσεξε ότι είχε αφήσει πίσω του λάσπες σε όλο τον 
διάδρομο και μέσα στο δωμάτιο. Kοίταξε τα αξιοθρήνητα 
αθλητικά του παπούτσια –που κάποτε ήταν άσπρα, αλλά 
τώρα είχαν γίνει καφέ από την υγρασία και τη βρόμα και 
τα οποία δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ για άθληση– και 
σκέφτηκε ότι δεν ωφελούσε τώρα πια να τα βγάλει. Είχε 
περάσει μια κουραστική μέρα οδηγώντας ως εκεί από την 
πόλη με δύο πλαστικές σακούλες του Food Emporium 
γεμάτες ρούχα κι εκείνη την παλιά δερμάτινη τσάντα που 
περιείχε το σχεδόν εξίσου αρχαίο λάπτοπ με το τελευταίο 
του μυθιστόρημα –ένα μυθιστόρημα που δούλευε θεωρη
τικά και όχι πραγματικά–, καθώς και τους φακέλους με τις 
εργασίες που του είχαν υποβάλει οι φοιτητές του, και συ
νειδητοποίησε ξαφνικά ότι έφερνε όλο και λιγότερα πράγ
ματα μαζί του κάθε φορά που έκανε τη διαδρομή προς 
τα βόρεια, για να έρθει στο Ρίπλεϊ. Το πρώτο έτος; Είχε 
κουβαλήσει μια μεγάλη βαλίτσα με τα περισσότερα ρούχα 
του (γιατί ποιος ήξερε ποια θα θεωρούνταν κατάλληλα για 
τρεις εβδομάδες στο βόρειο Βερμόντ, ανάμεσα σε σίγουρα 
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γλοιώδεις φοιτητές και σίγουρα φθονερούς συναδέλφους 
καθηγητές;) και κάθε εκτυπωμένο προσχέδιο του δεύτε
ρου μυθιστορήματός του, για την προθεσμία του οποίου 
είχε την τάση να κλαψουρίζει δημόσια. Και φέτος; Μόνο 
αυτές τις δύο πλαστικές σακούλες, όπου είχε παραχώσει 
μερικά τζιν και πουκάμισα, και το λάπτοπ που τώρα χρησι
μοποιούσε κυρίως για να παραγγέλνει φαγητό απ’ έξω και 
να χαζεύει στο You Tube.

Αν εξακολουθούσε να κάνει αυτή την καταθλιπτι
κή δουλειά σ’ έναν χρόνο από τώρα, πιθανότατα δεν θα 
έμπαινε πλέον στον κόπο να φέρνει ούτε το λάπτοπ.

Όχι, ο Τζέικ δεν αδημονούσε να ξεκινήσουν τα Συμπό
σια του Ρίπλεϊ. Δεν αδημονούσε να ξαναβρεθεί με τους 
βαρετούς και ενοχλητικούς συναδέλφους του, κανένας 
από τους οποίους δεν ήταν συγγραφέας που θαύμαζε, και 
σίγουρα δεν ανυπομονούσε να προσποιηθεί τον ενθουσια
σμένο μπροστά σε άλλο ένα τάγμα ανυπόμονων σπουδα
στών, που πιθανότατα ήταν όλοι πεπεισμένοι ότι κάποια 
μέρα θα έγραφαν –ή ίσως είχαν ήδη γράψει– το Μεγάλο 
Αμερικανικό Μυθιστόρημα.

Και πάνω απ’ όλα, δεν αδημονούσε να προσποιηθεί ότι 
ο ίδιος ήταν ακόμα συγγραφέας, πόσο μάλλον ένας μεγά
λος συγγραφέας.

Εννοείται ότι ο Τζέικ δεν είχε κάνει καμία προετοιμα
σία για τα επικείμενα Συμπόσια του Ρίπλεϊ. Δεν είχε ιδέα 
τι έγραφε κανένα από τα δείγματα που περιείχαν εκείνοι 
οι εκνευριστικά χοντροί φάκελοι. Όταν είχε πρωτοξεκι
νήσει στο Ρίπλεϊ, είχε πείσει τον εαυτό του ότι η ιδιότητα 
του «μεγάλου δασκάλου» ήταν μια αξιέπαινη προσθήκη 
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στην ιδιότητα του «μεγάλου συγγραφέα» και είχε δώσει 
στα δείγματα γραφής αυτών των ανθρώπων, που είχαν 
σκάσει τα ωραία τους λεφτουδάκια για να τους διδάξει, 
όλη τη συγκέντρωση και την προσοχή του. Όμως οι φά
κελοι που έβγαζε τώρα από την τσάντα του, φάκελοι που 
θα έπρεπε να είχε αρχίσει να διαβάζει εδώ και εβδομάδες, 
από τότε που έφτασαν σταλμένοι από τη Ρουθ Στούμπεν 
(τη μονίμως ξινισμένη διευθύντρια του προγράμματος), 
είχαν καταλήξει από τα Σημαντικά Εισερχόμενα στη δερ
μάτινη τσάντα, χωρίς να υποστούν ούτε μία φορά την 
ταπεινωτική διαδικασία του ανοίγματος, πόσο μάλλον 
να εξεταστούν προσεκτικά. Ο Τζέικ τώρα τους κοιτού
σε βλοσυρά, σαν να ευθύνονταν αυτοί για την αναβλη
τικότητά του και για το απαίσιο βράδυ που τον περίμενε 
εξαιτίας της.

Γιατί, στο κάτω κάτω, τι το αξιόλογο έπρεπε να ξέρει 
για τους ανθρώπους που είχαν περικλείσει τις προσωπικές 
ζωές τους σ’ αυτούς τους φακέλους και ακόμα και τούτη 
τη στιγμή συνέρρεαν στο βόρειο Βερμόντ, στις αποστει
ρωμένες αίθουσες συνεδριάσεων του Κτιρίου Ρίτσαρντ 
Πενγκ και σ’ αυτό εδώ το γραφείο, από τη στιγμή που θα 
ξεκινούσαν οι κατ’ ιδίαν, πρόσωπο με πρόσωπο συζητή
σεις σε λίγες μέρες; Οι συγκεκριμένοι σπουδαστές, αυτοί 
οι παθιασμένοι μαθητευόμενοι, δεν θα διέφεραν σε τίπο
τα από τους προηγούμενους που είχαν περάσει από το Ρί
πλεϊ· θα ήταν επαγγελματίες που πίστεψαν στα μισά της 
καριέρας τους ότι μπορούσαν να επινοήσουν περιπέτειες 
σαν του Κλάιβ Κάσλερ ή να δημιουργήσουν μπλογκ όπου 
μαμάδες έγραφαν για τα παιδιά τους και δεν καταλάβαι
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ναν γιατί αυτό δεν τους έδινε το δικαίωμα να συμμετέ
χουν τακτικά στο Good Morning America· ή θα ήταν και
νούριοι συνταξιούχοι που «επέστρεφαν στη μυθοπλασία» 
(σίγουροι ότι η μυθοπλασία τούς περίμενε;). Χειρότεροι 
απ’ όλους ήταν εκείνοι που θύμιζαν στον Τζέικ περισσό
τερο τον εαυτό του: εξαιρετικά σοβαροί «λογοτέχνες μυ
θιστοριογράφοι», που έβραζαν από μνησικακία για όσους 
τα είχαν καταφέρει πρώτοι. Οι μιμητές του Κλάιβ Κά
σλερ και οι μαμάδες μπλόγκερ μπορούσαν, ωστόσο, να 
πειστούν ότι ο Τζέικ ήταν ένας διάσημος ή τουλάχιστον 
«διαπρεπής» νεαρός (τώρα πλέον «σχετικά νέος») συγ
γραφέας, αλλά οι επίδοξοι Ντέιβιντ Φόστερ Γουάλας και 
οι επίδοξες Ντόνα Ταρτ, που δεν έλειπαν ποτέ; Όχι, αυτοί 
δεν ήταν και τόσο εύκολο να πειστούν. Αυτή η ομάδα θα 
ήξερε καλά ότι ο Τζέικομπ Φιντς Μπόνερ είχε πετύχει με 
πολύ κόπο στην πρώτη του προσπάθεια, είχε αποτύχει να 
γράψει ένα αρκετά καλό δεύτερο μυθιστόρημα ή έστω 
και μια γραμμή από ένα τρίτο και τον είχαν ξαποστείλει 
στο ειδικό καθαρτήριο για πρώην υποσχόμενους συγ
γραφείς, από το οποίο ελάχιστοι ξανάβγαιναν ποτέ. (Δεν 
ήταν αλήθεια πάντως ότι ο Τζέικ δεν είχε γράψει τρίτο 
μυθιστόρημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ψέμα 
ήταν προτιμότερο από την αλήθεια. Είχε γράψει ένα τρί
το, και μάλιστα και ένα τέταρτο, μυθιστόρημα, στη συγ
γραφή των οποίων είχε αφιερώσει σχεδόν πέντε χρόνια 
της ζωής του, αλλά είχαν απορριφθεί από μια εντυπωσια
κή σειρά εκδοτών ποικίλου κύρους, από τον εκδότη του 
βιβλίου του Η επινόηση του θαύματος μέχρι τον ευυπόλη
πτο πανεπιστημιακό εκδοτικό οίκο που είχε εκδώσει το 
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δεύτερο βιβλίο του με τίτλο Απόηχοι και τους πολλούς, 
πάρα πολλούς απαριθμούμενους στο πίσω μέρος του πε
ριοδικού Poets & Writers διαγωνισμούς με έπαθλο την έκ
δοση του βιβλίου, στους οποίους είχε ξοδέψει μια μικρή 
περιουσία για να συμμετάσχει, χωρίς να καταφέρει, φυσι
κά, να κερδίσει. Δεδομένων αυτών των απογοητευτικών 
γεγονότων, προτιμούσε να πιστεύουν οι σπουδαστές του 
ότι ακόμα πάλευε να ολοκληρώσει εκείνο το περίφημο 
καταπληκτικό δεύτερο μυθιστόρημά του.)

Ακόμα και χωρίς να διαβάσει τις εργασίες των νέων 
σπουδαστών του, ο Τζέικ ένιωθε ότι τους γνώριζε ήδη το 
ίδιο καλά με τους προηγούμενους, και ήταν καλύτερα έτσι. 
Ήξερε, για παράδειγμα, ότι ήταν πολύ λιγότερο ταλαντού
χοι απ’ όσο πίστευαν ή ίσως ακριβώς όσο κακοί φοβούνταν 
κρυφά ότι ήταν. Ήξερε ότι ήθελαν απ’ αυτόν πράγματα που 
ήταν εντελώς ανίκανος να τους προσφέρει και που δεν είχε 
κανένα δικαίωμα να προσποιείται ότι είχε την ικανότητα 
να το κάνει. Ήξερε επίσης ότι θα αποτύγχαναν όλοι τους, 
ένας προς έναν, και ότι, όταν τελείωναν τα μαθήματα του 
προγράμματος των τριών εβδομάδων, θα εξαφανίζονταν 
από τη ζωή του και δεν θα τους ξανασκεφτόταν ποτέ. Και 
αυτό ήταν το μόνο που ήθελε απ’ αυτούς, στην πραγματι
κότητα. 

Πρώτα όμως έπρεπε να εκπληρώσει αυτή τη φαντασίω
ση του Ρίπλεϊ, ότι ήταν όλοι, «σπουδαστές» και «καθηγη
τές», συνάδελφοι στην τέχνη της συγγραφής, καθένας με 
τη δική του μοναδική φωνή και ιστορία, καθένας άξιος να 
φέρει εκείνο τον μαγικό τίτλο: συγγραφέας.

Ήταν μόλις επτά και έβρεχε ακόμα. Όταν θα συναντούσε 
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τους καινούριους σπουδαστές του το επόμενο βράδυ στο 
μπάρμπεκιου του καλωσορίσματος, θα έπρεπε να είναι όλο 
χαμόγελα και ενθάρρυνση, να ξεχειλίζει από ενέργεια και 
να δείχνει πανέτοιμος για μια τόσο λαμπρή καθοδήγηση, 
που κάθε εγγεγραμμένος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Καλών Τεχνών «Συμπόσια» του Ρίπλεϊ θα πί
στευε ότι ο «ταλαντούχος» (κατά τη Philadelphia Inquirer)
και «πολλά υποσχόμενος» (Boston Globe) συγγραφέας του 
βιβλίου Η επινόηση του θαύματος θα τον οδηγούσε σίγου
ρα στη ΣάνγκριΛα της λογοτεχνικής φήμης.

Δυστυχώς, ο μόνος δρόμος που οδηγούσε εκεί περνού
σε μέσα από τους δώδεκα αυτούς φακέλους.

Άναψε το κλασικό για το Κτίριο Ρίτσαρντ Πενγκ πορ
τατίφ γραφείου και κάθισε στην κλασική για το Κτίριο Ρί
τσαρντ Πενγκ καρέκλα γραφείου, που δέχτηκε το βάρος 
του μ’ ένα τρίξιμο, κι έπειτα ακολούθησε βαριεστημένα με 
το βλέμμα μια γραμμή βρομιάς κατά μήκος των ραβδώ
σεων των τσιμεντόλιθων του τοίχου πίσω από την πόρτα 
του γραφείου του, καθυστερώντας όσο περισσότερο μπο
ρούσε την ατέλειωτη και αφόρητα δυσάρεστη βραδιά που 
τον περίμενε.

Πόσες φορές, όταν θυμόταν αυτή τη νύχτα, την τελευ
ταία νύχτα μιας εποχής που θα σκεφτόταν αργότερα ως 
«πριν», θα ευχόταν να μην είχε κάνει ένα τόσο μεγάλο και 
μοιραίο λάθος; Πόσες φορές, παρά την απρόσμενα καλή 
τύχη που δρομολόγησε ένας απ’ αυτούς τους φακέλους, 
θα ευχόταν να είχε φύγει από εκείνο το ψυχρό γραφείο, 
ακολουθώντας αντίστροφα τις λασπωμένες πατημασιές 
του στον διάδρομο, να είχε επιστρέψει στο αυτοκίνητό 
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του και να είχε γυρίσει, έπειτα από ώρες οδήγησης, στη 
Νέα Υόρκη και στη συνηθισμένη προσωπική του αποτυχία; 
Άπειρες φορές, αλλά τι σημασία είχε; Ήταν ήδη πολύ αργά.




