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Κεφάλαιο 1

ΛΙΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Δ ε θα περίμενα ποτέ ότι θα είχε τόσο κόσμο σ’ εκεί-
νη την κηδεία. Ενώ πλησίαζα με την άμαξα στον 
Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, στο κέ-

ντρο του Παρισιού, φανταζόμουν μια έρημη εκκλησία, με 
τον θόρυβο της βροχής να αντηχεί στα παράθυρα. Ήμουν 
ντυμένη με σκούρα χρώματα, που ταίριαζαν με τη διάθεση 
και τις σκέψεις μου, κι είχα ακολουθήσει τον κύριο Νέλσον 
έξω από το εξοχικό μας σπίτι.

— Τι σκέφτεστε, δεσποινίς Αϊρίν; είχε ρωτήσει ο πιστός 
μου μπάτλερ και κάθισε πλάι μου στην άμαξα με έναν ανα-
στεναγμό.

Είχα γυρίσει να τον κοιτάξω. Τι θα μπορούσα να σκέφτο-
μαι; Ότι ο κύριος Ζαν-Ζακ Φρανσουά Ντ’ Ορεβιγί, ο μόνος 
φίλος της αληθινής μητέρας μου, είχε πεθάνει. Ήταν πολύ 
πιο μεγάλος από κείνη, είναι αλήθεια, και ήδη πολύ άρρω-
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στος, αλλά το νέο δε με στενοχωρούσε απλώς: με έκανε να 
νιώθω πολύ άσχημα, σχεδόν με έβαζε σε υποψίες, δεδομέ-
νων των αναπάντεχων νέων και των εντυπωσιακών γεγονό-
των που με βομβάρδιζαν τους τελευταίους μήνες.

— Σκέφτομαι ότι πέθανε, Οράτιε. Τίποτε άλλο, του είχα 
απαντήσει, κάπως ξαφνιασμένη από αυτή την τόσο άμεση 
ερώτηση. Δεν το συνήθιζε, είχα πει μέσα μου, και είχα πα-
ρακαλέσει, μέσα μου, να μην αλλάξει και ο κύριος Νέλσον. 
Και να μην ήταν έτοιμος να μου κάνει νέες, απίστευτες απο-
καλύψεις.

Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αυτό ήταν όλο.
Και δεν ήταν καν η στιγμή να γελάσουμε, είχα σκεφτεί, 

όταν ο κύριος Νέλσον, αντίθετα, είχε αφήσει να του ξεφύγει 
ένα γελάκι, κάνοντάς με να γυρίσω προς το μέρος του και 
να ρωτήσω: 

— Μα τι συμβαίνει;
Εκείνος, ως καλός μπάτλερ, προσέχοντάς με τα τελευ-

ταία χρόνια χωρίς να είναι ποτέ αδιάκριτος, και ο οποίος, 
πλέον ήμουν σίγουρη, ήξερε τις αταξίες που έκανα με τους 
φίλους μου και τις ερευνητικές περιπέτειές μας περισσότερο 
απ’ όσο παραδεχόταν, είχε περιοριστεί να χαμογελάσει. Είχε 
περάσει τα χέρια του από το βελούδινο παντελόνι του, που 
ήταν λίγο πιο σκούρο από το δέρμα του, και μου είχε απα-
ντήσει με ένα λαμπερό χαμόγελο: 

— Φαντάζομαι, λοιπόν, ότι δε σας μίλησε η μητέρα σας…
«Καλό κι αυτό» σκέφτηκα.
— Ποια… μητέρα μου; τον είχα ρωτήσει. Γιατί τους τελευ-
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ταίους μήνες είχα πια αποδείξεις πως η γυναίκα που πάντα 
αποκαλούσα «μαμά», η κυρία Ζενεβιέβ Άντλερ, δεν ήταν 
παρά μια δανεική μητέρα, κι εγώ, για κείνη, μια θετή κόρη. 
Και ότι κατά συνέπεια και ο άντρας που πάντα λάτρευα και 
φώναζα «μπαμπά», ο Λεοπόλδος, δεν ήταν παρά ένας αντι-
καταστάτης του αληθινού μου πατέρα.

Η μαμά μου, η αληθινή, λεγόταν Σοφί και ήταν μια μπο-
έμ κόμισσα, όπως μποέμ ήταν κι ο πατέρας μου. Μετά τον 
θάνατό του, εκείνη είχε αναθέσει στον κύριο και την κυρία 
Άντλερ τη φροντίδα και την προστασία μου, έτσι ώστε οι 
συνωμότες που την έψαχναν για να τη σκοτώσουν να μην 
μπορέσουν να κάνουν το ίδιο και σ’ εμένα. Της είχε κοστί-
σει πολύ, όπως μου είχε πει. Την είχα πιστέψει, αλλά κατά 
βάθος για μένα ήταν πάντα μια ανοιχτή πληγή, μια μόνιμη 
σκέψη, μια αναπάντητη ερώτηση. Πώς μπορεί μια μητέρα 
να εγκαταλείψει την κόρη της;

Οι απαντήσεις που είχα δώσει στον εαυτό μου ήταν πολ-
λές: ο πόλεμος, οι βασιλείς, οι αυτοκρατορίες, ο κόσμος 
που γυρίζει μέσα στην απέραντη μοναξιά του διαστήματος. 
Απαντήσεις όλο και πιο μεγάλες και άρα κούφιες, απελπι-
σμένες, απαρηγόρητες.

Γεμάτες ηχώ, όπως αυτές που περίμενα ν’ ακούσω στην 
εκκλησία της Παναγίας των Παρισίων.

— Δε μιλήσαμε, όχι, είχα ψελλίσει στον κύριο Νέλσον, 
κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο της άμαξας. Δεν είχε τη 
συνηθισμένη υγρή ομίχλη που εκείνη την εποχή στόλιζε τα 
δέντρα της υπαίθρου, φυλακίζοντας στον ιστό της φώτα, 
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ήχους και χρώματα. Έλαμπε ένας φωτεινός ήλιος, που ερχό-
ταν σε αντίθεση με όσα με βασάνιζαν.

— Και άρα δε σας μίλησε ούτε ο πατέρας σας, ο κύριος 
Λεοπόλδος… είχε συνεχίσει ατάραχος ο κύριος Νέλσον.

— Μα έχω μέρες να τον δω, είχα απαντήσει. Μπορώ να 
μάθω τι έπρεπε να μου πει; Ή πρέπει να το ανακαλύψω μόνη 
μου… και πότε;

Ο Νέλσον είχε γνέψει καταφατικά, διατηρώντας, ωστό-
σο, το αινιγματικό χαμόγελο στο πρόσωπό του.

— Θα ήθελες, λοιπόν, να με βοηθήσεις, Οράτιε, μια και 
είσαι ασυνήθιστα χαρούμενος κι αυτό με κάνει ακόμα πιο 
περίεργη; επέμεινα.

— Μόνο αν μου υποσχεθείτε να κάνετε την έκπληκτη, 
όταν τελειώσει η κηδεία.

— Έχεις στο πρόγραμμα κάποια ανάσταση; είχα αστειευ-
τεί, υπογραμμίζοντας με κάποια ικανοποίηση την τολμηρή 
μου πρόκληση. Αν ο κύριος Νέλσον δεν περιοριζόταν στον 
ρόλο του άψογου μπάτλερ, γιατί θα έπρεπε εγώ να επιμένω 
ότι είμαι μια άψογη καθωσπρέπει δεσποινίδα;

— Δεσποινίς Αϊρίν! με είχε μαλώσει εκείνος. Δε μιλάμε 
για κάτι τέτοιο!

— Μα σε κηδεία πηγαίνουμε! Ή μήπως με απήγαγες για 
να με πας στην Αφρική, παρουσία του πατέρα μου;

— Και γιατί στην Αφρική;
— Έτσι, που λέει ο λόγος. Αν πρέπει να παραμείνω στο 

σκοτάδι για όσα έχεις στο μυαλό σου, καλύτερα να το κάνω 
με στιλ, δε νομίζεις;
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— Έχετε δίκιο, δεσποινίς Αϊρίν. Δε φέρθηκα σωστά. Το 
νέο πραγματικά με χαροποίησε και το ίδιο θα κάνει και σ’ 
εσάς, νομίζω. Πηγαίνουμε σε μια κηδεία, ναι, και μάλιστα 
ενός ανθρώπου, κατά κάποιο τρόπο, αγαπητού… αλλά κυ-
ρίως πηγαίνουμε στο Παρίσι. Και στο Παρίσι…

Ο κύριος Νέλσον είχε αφήσει τη φράση να κρέμεται, 
όπως έκανε, στο σπίτι, με τις κουρτίνες πίσω από τις οποί-
ες ανακοίνωνε τους καλεσμένους. Τον είχα κοιτάξει καχύ-
ποπτα. Μου είχε περάσει αμέσως μια ιδέα, αλλά την είχα 
απορρίψει αμέσως. Δεν ήταν δυνατόν. Ο πόλεμος είχε μόλις 
τελειώσει και τα στρατεύματα των λιποτακτών είχαν πάρει 
τον έλεγχο του Παρισιού και υπήρχαν τόσοι κίνδυνοι για 
τους οποίους η μητέρα μου, η θετή, και ο πατέρας μου συ-
ζητούσαν συνεχώς… Δεν ήταν δυνατόν, έλεγα μέσα μου, ότι 
οι κύριοι Άντλερ είχαν επιτέλους αποφασίσει να αφήσουν 
εκείνο το σπίτι στην εξοχή, στο Εβρέ, ανάμεσα στην ομίχλη 
και στα πρόβατα, για να γυρίσουν στην πόλη, στο υπέροχο 
διαμέρισμά μας στον τελευταίο όροφο της οδού Ντι Μπακ.

Κι όμως, το βλέμμα του Οράτιου δεν έφευγε αποπάνω 
μου όσο έκανα αυτές τις σκέψεις, σαν να ήθελε να με ενθαρ-
ρύνει να το πιστέψω λίγο περισσότερο.

Είχα ανασηκώσει ένα φρύδι, όπως μου έλεγε καμιά φορά 
να κάνω ο φίλος μου ο Λουπέν (το έβρισκε ακαταμάχητο), 
και τελικά τον είχα ρωτήσει, περιμένοντας να σταματήσει να 
τραντάζεται η άμαξα: 

— Μη μου πεις ότι επιστρέφουμε όλοι στο Παρίσι…
Ο κύριος Νέλσον είχε χαμογελάσει πιο πλατιά. 

ΛΙΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
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— Εσείς το είπατε, δεσποινίς Αϊρίν. Κι εγώ πιστεύω ότι 
αυτή ακριβώς είναι η πρόθεση του πατέρα σας.

Παρόλο που πήγαινα σε κηδεία, δεν μπόρεσα να εμποδί-
σω ένα μικρό χαμόγελο να ανθίσει στα χείλη μου.

«Παρίσι!» σκέφτηκα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο.

Κατεβαίνοντας από την άμαξα, έπιασα τον εαυτό μου να 
ντρέπεται λίγο γι’ αυτή την ευτυχία. Είχα γνωρίσει κι εκτι-
μούσα τον κύριο Ντ’ Ορεβιγί και λίγες μέρες νωρίτερα είχα 
μάθει την είδηση του θανάτου του με ειλικρινή θλίψη. Εκείνη 
τη μέρα, ωστόσο, συνειδητοποίησα, ακόμα περισσότερο, ότι 
το ανθρώπινο πνεύμα δε δέχεται διαταγές: η παρουσία μου 
σε μια εκκλησία γεμάτη κόσμο ντυμένο στα μαύρα δεν ήταν 
αρκετή για να με κάνει να νιώσω αυτό το συναίσθημα. Δεν 
ήθελα φυσικά να δείξω ασέβεια σε έναν άνθρωπο που θεω-
ρούσα πολύ αξιόλογο κι έτσι έκρυψα την πραγματική μου 
διάθεση πίσω από ένα μαύρο βέλο. Δεν ήμουν παρά ένα κο-
ριτσάκι ανάμεσα σε τόσα άλλα άτομα, αλλά, ίσως επειδή με 
συνόδευε ένας επιβλητικός μαύρος όπως ο κύριος Νέλσον, 
είχα την εντύπωση πως ήταν καρφωμένα πάνω μου όλα τα 
βλέμματα. Προστατευμένη από κείνο το βέλο –για πρώτη 
φορά στη ζωή μου θεώρησα πολύ χρήσιμο ένα από τα χιλιά-
δες αξεσουάρ που οι καθωσπρέπει γυναίκες ξέρουν να χρη-
σιμοποιούν με άνεση– και προχώρησα, αγκαζέ με τον κύριο 
Νέλσον, προς την αυστηρή είσοδο του καθεδρικού.

Κοίταξα τα κεφάλια των βασιλιάδων και των αγίων που 
είχαν καταστραφεί από την Επανάσταση και μπήκα στη 
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γεμάτη εκκλησία, στην οποία συνέρρεαν εκατοντάδες άν-
θρωποι. Κατά κύριο λόγο ήταν φτωχοί και ζητιάνοι, οι χι-
λιάδες ξεχασμένοι άνθρωποι στους οποίους ο κύριος Ντ’ 
Ορεβιγί είχε αφιερώσει τη ζωή του. Ευγενικής καταγωγής 
και καλόψυχος, είχε θυσιάσει όλα του τα υπάρχοντα στο 
φιλανθρωπικό έργο του: ένα νοσοκομείο για ζητιάνους, 
όπου μπορούσε να μπει ο καθένας, παραμένοντας στην 
ουρά στην πόρτα, ακόμα και χωρίς έγγραφα ή ταυτότητα, 
και μπορούσε να υπολογίζει σε ένα πιάτο με ζεστή σούπα 
και σε ένα κρεβάτι για τη νύχτα. Στη διάρκεια του πολέ-
μου εναντίον της Πρωσίας, το νοσοκομείο είχε γεμίσει με 
κάθε είδους τραυματίες και πονεμένους ανθρώπους. Και 
με τις ταραχές που ακολούθησαν τον πόλεμο και την ήττα, 
δεν είχε σταματήσει να είναι ένας χώρος απαραίτητος για 
όποιον δεν μπορούσε να επιβιώσει διαφορετικά. Και τώρα 
που ο κύριος Ντ’ Ορεβιγί ήταν νεκρός –η μαμά μου μου 
είχε πει ότι έπασχε εδώ και καιρό από μια επώδυνη ασθέ-
νεια–, όλοι όσοι είχαν φάει έστω και μια μέρα στο τραπέζι 
του και είχαν κοιμηθεί κάτω από τη στέγη που είχε χτίσει 
γι’ αυτούς, είχαν μαζευτεί στην Παναγία των Παρισίων για 
τον αποχαιρετίσουν για τελευταία φορά.

«Η αναγνώριση» σκέφτηκα προχωρώντας αργά ανάμεσα 
στο πλήθος «είναι το μοναδικό που έχουν να δώσουν οι άν-
θρωποι αυτοί».

Τους ένιωθα όλους γύρω μου: ζητιάνους και δολοφό-
νους, κλέφτες και κουρελήδες, λιποτάκτες και αξιωματικοί. 
Υπήρχαν, όμως, και άντρες και γυναίκες άλλης τάξης και εμ-

ΛΙΒΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
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φάνισης, που χωρίζονταν από τον στρατό των φτωχών από 
έναν κενό χώρο, στη μέση του κλίτους. Καθώς τον διέσχιζα, 
αφήνοντας εκείνο το πλήθος των ταπεινών ανθρώπων για 
να πλησιάσω στις πιο πυκνές και σιωπηλές γραμμές των ευ-
γενών αστών, ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται κι έπιασα 
ακόμα πιο δυνατά το μπράτσο του κυρίου Νέλσον για να του 
ζητήσω να επιβραδύνει. Έστω και πιο αργά, διασχίσαμε τελι-
κά εκείνο τον κενό χώρο. Ανήκε στους άλλους. Και παρόλο 
που ένιωθα ανάμεσά τους σαν ψάρι έξω από το νερό, εκεί θα 
σταματούσα.

Έψαξα την αληθινή μου μητέρα ανάμεσα στις μαυροντυ-
μένες γυναίκες στην πρώτη σειρά και όταν την αναγνώρισα 
ένιωσα την καρδιά μου να σφίγγεται. Γύρισε κι εκείνη προς 
το μέρος μου, με κοίταξε και κούνησε ελαφρά το κεφάλι, χω-
ρίς να προσθέσει κάτι άλλο.

Η νεκρώσιμη τελετή άρχισε. 
Δε θυμάμαι πολλά από κείνη τη μέρα, πέρα από το έντο-

νο άρωμα του λιβανιού, που απλωνόταν σαν ευλογία πάνω 
από τις μπερδεμένες μυρωδιές εκείνων των τόσο ίδιων και 
τόσο διαφορετικών ανθρώπων, που γέμιζαν, ο καθένας με 
τον αμήχανο τρόπο που υπαγόρευαν οι αποτυχίες του, τα 
επιβλητικά κλίτη της Παναγίας των Παρισίων.
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Κεφάλαιο 2

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Η αλήθεια ήταν πως με τους θετούς μου γονείς τα 
πράγματα πήγαιναν λίγο καλύτερα. Όταν είχε 
πια περάσει η στιγμή των έντονων συναισθη-

μάτων, της απογοήτευσης και του θυμού, όταν είχε μειωθεί 
το αίσθημα της προδοσίας για όσα μου είχαν κρύψει, είχε 
απομείνει μόνο αυτό που ξέραμε πραγματικά ο ένας για τον 
άλλο και όσα είχαμε ζήσει πραγματικά μαζί όλα εκείνα τα 
χρόνια. Και δεν ήταν λίγα.

Ο Λεοπόλδος, ο πατέρας μου, ήταν ακόμη ο χαρούμενος 
και στιβαρός άντρας, στην αγκαλιά του οποίου θα κατέφευ-
γα πάντα και του οποίου επιζητούσα, περισσότερο από όλων 
των άλλων, τη συνωμοτικότητα. Από τότε που είχε αποκα-
λυφθεί μέρος της αληθινής μου ταυτότητας, μου φαινόταν 
πιο ήρεμος και αυθόρμητος, σαν να είχε φύγει αποπάνω του 
ένα βάρος.
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Η μητέρα μου, η Ζενεβιέβ, ωστόσο, υπέφερε από μια όλο 
και πιο ανεξήγητη και ενοχλητική ασθένεια, που απειλούσε 
την υγεία και την αντοχή της. Δεν ήταν ποτέ μια συμπαθη-
τική γυναίκα, δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαμε καβγαδίσει 
άσχημα και κάποτε υπέφερα εξαιτίας της απόστασης που 
υπήρχε ανάμεσά μας. Τώρα που δεν ένιωθα πια υποχρεω-
μένη να της μοιάζω σε όλα, αντίθετα, είχα εν μέρει μάθει 
να εκτιμώ τους τρόπους και τα γούστα της, οι φιλίες της, οι 
συζητήσεις που της άρεσε να κάνει, τα αντικείμενα και τα 
ρούχα που την ενδιέφεραν μου φαίνονταν ακόμα πιο ξένα 
από μένα, δικά της και όχι δικά μου, και άρα, μάλλον περί-
εργα παρά ανυπόφορα. Ήταν λες και, έχοντας τελικά μάθει 
ότι δεν ήμουν η κόρη της, είχα πιστέψει ότι είχα βρει μια βι-
ολογική εξήγηση για το γιατί, παρά την αφοσίωσή της στην 
εκπαίδευσή μου, δεν είχα μεταμορφωθεί ποτέ σε ένα κορίτσι 
με καλούς τρόπους.
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