
Ένας μεγάλος έρωτας 
 

Το ερώτημα του πώς ο Τσαρλς και η Μοντ συναντήθηκαν, 

ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν ήταν από αυτά που δεν έπαυαν να με 

συναρπάζουν σε όλη τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας. Δύο 

άνθρωποι που δε θα μπορούσαν να είναι πιο αταίριαστοι είχαν με 

κάποιον τρόπο καταφέρει να βρεθούν και να διατηρήσουν κάτι που 

προσιδίαζε σε σχέση χωρίς, εμφανέστατα, να έχουν το παραμικρό 

ενδιαφέρον ή συμπάθεια ο ένας για τον άλλον. Έτσι ήταν πάντα; 

αναρωτιόμουν. Είχε υπάρξει άραγε μια εποχή που αυτοί οι δύο 

άνθρωποι κοιτάζονταν κι ένιωθαν πόθο, σεβασμό ή αγάπη; Υπήρξε 

άραγε η στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι ήθελαν να μοιραστούν τη 

ζωή τους μ’ αυτό το συγκεκριμένο άτομο και με κανένα άλλο; Κι 

αν όχι, τότε γιατί στην ευχή είχαν δεσμευτεί σε μια κοινή ζωή; 

Ήταν ένα ερώτημα που είχα θέσει και στους δυο τους, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της γνωριμίας 

μας, και οι απαντήσεις που έλαβα δε θα μπορούσαν να είναι πιο 

διαφορετικές. 

 

Τσαρλς: 
 

«Ήμουν είκοσι έξι χρόνων όταν γνώρισα τη Μοντ και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι εκείνη την εποχή έψαχνα για 

σταθερή σχέση ή για σύζυγο. Τον είχα ξαναπερπατήσει αυτόν το 

δρόμο και το όλο πράγμα είχε αποδειχτεί ανυπόφορο. Μάλλον δεν 

το ξέρεις αυτό, Σίριλ, αλλά παντρεύτηκα όταν ήμουν μόλις είκοσι 

δύο χρόνων κι έμεινα χήρος δύο χρόνια αργότερα. Α, το ήξερες; 

Ε, εντάξει, κυκλοφορούν όλων των λογιών οι φήμες για το πώς 

πέθανε η Έμιλι, επίτρεψέ μου όμως να σου ξεκαθαρίσω κάτι: δεν 

τη δολοφόνησα. Και ποτέ δε μου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κάτι 

τέτοιο, παρά τις επίμονες προσπάθειες ενός συγκεκριμένου 

αρχιφύλακα, του Χένρι Ο’Φλιν από το Αστυνομικό Τμήμα της οδού 

Πιρς. Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να υποδεικνύει 

ότι συνέβη κάτι ανάρμοστο, τα γρανάζια που κινούν τη μηχανή του 

Δουβλίνου όμως λαδώνονται από αυτό ακριβώς το είδος του 

ανεύθυνου κουτσομπολιού, κι η καλή φήμη ενός άντρα μπορεί να 

καταστραφεί μέσα σε μία νύχτα αν δεν έχει τη βούληση να 

πολεμήσει. Η αλήθεια είναι ότι η Έμιλι ήταν όμορφη κοπέλα, πολύ 

ευχάριστη αν σου αρέσει αυτός ο τύπος, αλλά ήταν και η πρώτη 

φιλενάδα μου, το κορίτσι με το οποίο έχασα την παρθενιά μου, κι 

οι άντρες που έχουν έστω και λίγο μυαλό στο κεφάλι τους δεν 

πρέπει να παντρεύονται το πρώτο κορίτσι που ρίχνουν στο 



κρεβάτι. Είναι σαν να μαθαίνεις να οδηγείς σε μια 

σαραβαλιασμένη σακαράκα κι έπειτα να την κρατάς όλη σου τη ζωή, 

ακόμα κι αφού αποκτήσεις τη δεξιότητα να χειρίζεσαι μια BMW την 

ώρα της κυκλοφοριακής αιχμής σ’ έναν αυτοκινητόδρομο γεμάτο 

κίνηση. Λίγους μήνες μετά τον γάμο, συνειδητοποίησα ότι ήταν 

αδύνατον να μείνω ικανοποιημένος με την ίδια γυναίκα για την 

υπόλοιπη ζωή μου κι άρχισα να απλώνω τα δίχτυα μου λίγο 

παραπέρα. Κοίταξέ με, Σίριλ: είμαι ένας τρομερά εμφανίσιμος 

άντρας τώρα, άρα μπορείς να φανταστείς πώς ήμουν στα είκοσί 

μου. Οι γυναίκες σκοτώνονταν για χάρη μου. Κι εγώ ήμουν αρκετά 

γενναιόδωρος ώστε να τις αφήνω να το κάνουν. Η Έμιλι όμως 

μυρίστηκε τις εξωσυζυγικές περιπέτειές μου και αντέδρασε 

υπερβολικά, απειλώντας να φέρει στο σπίτι τον παπά της ενορίας, 

λες και αυτό μ’ ένοιαζε, κι εγώ της είπα: “Αγάπη, πιάσε εραστή 

αν θέλεις, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν έχεις ανάγκη 

από καυλί, θα βρεις μπόλικα εκεί έξω. Μεγάλα, μικρά, 

καλοσχηματισμένα, κακοσχηματισμένα. Στραβά, καμπυλωτά, ίσια. 

Ουσιαστικά, οι νέοι άντρες δεν είναι παρά κινούμενες στύσεις, 

και δε θα υπάρχει ούτ’ ένας που να μη χαρεί να τον χώσει σε μια 

γυναίκα τόσο όμορφη όσο εσύ. Δοκίμασε αν θέλεις τους εφήβους. 

Θα ενθουσιαστούν, και ξέρεις ότι αυτά τ’ αγόρια μπορούν να το 

κάνουν πέντ’ έξι φορές τη βραδιά χωρίς καν να σταματήσουν για 

να πάρουν ανάσα”. Αυτό το εννοούσα ως φιλοφρόνηση, αλλά, δεν 

ξέρω για ποιο λόγο, εκείνη δεν το εξέλαβε έτσι κι έπεσε σ’ έναν 

φαύλο κύκλο αντεγκλήσεων και κατάθλιψης. Ίσως ανέκαθεν να 

υπέφερε από κάποιου είδους ψυχολογική διαταραχή, όπως και 

πολλές γυναίκες, μέσα σε λίγους μήνες όμως είχε αρχίσει να 

παίρνει φάρμακα για να μην της σαλέψει εντελώς. Κι έπειτα, μια 

μέρα, κατάπιε υπερβολικά πολλά από δαύτα πριν μπει στην 

μπανιέρα, με αποτέλεσμα να βουλιάξει στο νερό – μπουρμπουλήθρες 

μπουρμπουλήθρες, γεια σου κι αντίο, θα σε δω στο πλοίο. Και 

ναι, είναι αλήθεια ότι κληρονόμησα πολλά λεφτά απ’ αυτήν, που 

είναι και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν όλ’ αυτά τα 

κουτσομπολιά, σε διαβεβαιώνω όμως ότι δεν είχα καμία σχέση με 

το συμβάν και ότι ο θάνατός της με λύπησε πάρα πολύ. Επί σχεδόν 

δύο ολόκληρες εβδομάδες μετά τον θάνατό της, δεν έκανα σεξ από 

σεβασμό στη μνήμη της. Βλέπεις, Σίριλ, το θέμα είναι αυτό που 

θα σου πω, κι αν είχα δικό μου γιο, θα φρόντιζα να το χωνέψει 

για τα καλά: απλούστατα, η μονογαμία δεν είναι φυσιολογική 

κατάσταση για τον άνθρωπο, κι όταν λέω άνθρωπο, εννοώ και τον 

άντρα και τη γυναίκα. Απλώς δεν είναι λογικό να αλυσοδέσεις 

σεξουαλικά τον εαυτό σου στο ίδιο άτομο για πενήντα ή εξήντα 

χρόνια, τη στιγμή που η σχέση σου μ’ αυτό το άτομο θα ήταν πολύ 



πιο ευτυχισμένη αν δίνατε ο ένας στον άλλον την ελευθερία να 

τον χώνετε και να σας τον χώνουν κατά βούληση. Το ζητούμενο του 

γάμου θα έπρεπε να είναι η φιλία και η συντροφικότητα, όχι το 

σεξ. Θέλω να πω, ποιος άντρας με τα σωστά του θέλει να κάνει 

σεξ με την ίδια του τη γυναίκα; Ωστόσο, και παρ’ όλ’ αυτά, όταν 

πρωτοαντίκρισα τη θετή μητέρα σου, κατάλαβα αμέσως ότι ήθελα να 

γίνει η δεύτερη κυρία Έιβερι. Στεκόταν στο τμήμα εσωρούχων του 

πολυκαταστήματος Switzer’s, με το χέρι της να χαϊδεύει μια 

κρεμάστρα με σουτιέν και κιλοτάκια, με το αναμμένο τσιγάρο της 

να κρέμεται επικίνδυνα κοντά στο μετάξι, και την πλησίασα και 

τη ρώτησα αν ήθελε βοήθεια στην επιλογή του κατάλληλου σετ. Θεέ 

μου, αυτή η γυναίκα είχε τέλεια βυζιά! Ακόμα έχει. Πρόσεξες 

ποτέ τα βυζιά της θετής μητέρας σου, Σίριλ; Όχι; Μην κάνεις 

έτσι· τα βυζιά είναι το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Τα 

πιπιλάμε ως μωρά και λαχταράμε να τα πιπιλάμε και ως ενήλικες. 

Με χαστούκισε όταν το είπα αυτό, εκείνο το χαστούκι όμως 

παραμένει μία από τις πιο ερωτικές στιγμές της ζωής μου. Άρπαξα 

το χέρι της και φίλησα το μέσα μέρος του καρπού της. Μύριζε 

Chanel Νο 5 και σάλτσα κοκτέιλ. Υπέθεσα ότι είχε μόλις φάει 

μεσημεριανό και, όπως ξέρεις, η Μοντ ανέκαθεν τρελαινόταν για 

τις γαρίδες κοκτέιλ. Της είπα ότι, αν δεν ερχόταν εκείνο το 

απόγευμα μαζί μου στο ξενοδοχείο Gresham για ένα ποτήρι 

σαμπάνια, θα έπεφτα να πνιγώ στον Λίφι, κι εκείνη μου απάντησε 

“Άντε πνίξου όσο θέλεις” κι ότι δεν είχε καμία πρόθεση να 

περάσει το απόγευμα μιας Τετάρτης μεθώντας μ’ έναν ξένο σ’ ένα 

μπαρ ξενοδοχείου. Παρ’ όλ’ αυτά, κάπως τα κατάφερα να την 

πείσω, και καταλήξαμε να πάρουμε ένα ταξί για την οδό Ο’Κόνελ 

και να πιούμε όχι ένα ποτήρι αλλά έξι μπουκάλια σαμπάνια στη 

διάρκεια όχι μίας αλλά έξι ωρών. Το πιστεύεις; Ήμασταν σχεδόν 

παραλυμένοι όταν τελειώσαμε. Αλλά όχι τόσο παραλυμένοι που να 

μην μπορούμε να κλείσουμε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο και να 

κάνουμε έρωτα επί σαράντα οχτώ ώρες, σχεδόν χωρίς κανένα 

διάλειμμα. Θεέ μου, αυτή η γυναίκα μού έκανε πράγματα που δε 

μου έκανε καμιά – προηγούμενη ή επόμενη. Μόνο όταν σου πάρει 

πίπα η θετή σου μητέρα, Σίριλ, θα καταλάβεις τι σημαίνει 

ποιοτική πεολειχία. Παντρευτήκαμε μέσα σε μερικούς μήνες. Αλλά 

και πάλι ο χρόνος έκανε τη ζημιά του. Η Μοντ απέκτησε εμμονή με 

τη συγγραφή κι εγώ με τη δουλειά μου. Βαρέθηκα το σώμα της και 

τολμώ να πω ότι βαρέθηκε κι εκείνη το δικό μου. Ενώ όμως εγώ 

αναζήτησα αλλού παρηγοριά, εκείνη δε φαινόταν να ενδιαφέρεται 

να βρει εραστή κι έτσι παραμένει χρόνια τώρα ανέραστη, πράγμα 

που μάλλον εξηγεί την κυκλοθυμία της. Πράγματι, δεν είμαστε το 

ιδανικό ζευγάρι, κάποτε όμως την αγάπησα και μ’ αγάπησε κι αυτή 



και κάπου μέσα μας υπάρχει ακόμα η σκιά εκείνων των σεξουαλικών 

πλασμάτων, των εικοσιπεντάρηδων που έπιναν Veuve Clicquot στο 

Gresham σκασμένοι στα γέλια κι αναρωτιόνταν αν μπορούσαν να 

ζητήσουν ένα δωμάτιο εκεί χωρίς ο διευθυντής του ξενοδοχείου να 

καλέσει την αστυνομία ή τον αρχιεπίσκοπο του Δουβλίνου». 

 

Μοντ: 
 

«Πραγματικά δε θυμάμαι. Μπορεί να ήταν Τετάρτη, αν σου λέει 

κάτι αυτό. Ή ίσως Πέμπτη». 



 

Ένας καινούργιος συγκάτοικος 
 

Αν και θα περνούσαν άλλα εφτά χρόνια μέχρι να ξαναδώ τον 

Τζούλιαν Γούντμπιντ, η ύπαρξή του παρέμεινε ως σταθερά στο 

μυαλό μου όλον αυτόν τον καιρό, μια σχεδόν θρυλική φιγούρα που 

είχε μπει μια μέρα σαν σίφουνας στη ζωή μου για να με σαρώσει 

με την αυτοπεποίθηση και τη γοητεία της και είχε εξαφανιστεί 

με την ίδια αστραπιαία ταχύτητα. Πολλές φορές όταν ξυπνούσα το 

πρωί τον σκεφτόμουν να ξυπνάει κι εκείνος, με το χέρι του, 

όπως και το δικό μου, να γλιστράει μέσα στο παντελόνι της 

πιτζάμας του, ενθαρρύνοντας τον πίδακα της ακατάπαυστης ηδονής 

που είχε αρχίσει να μας προσφέρει η έκρηξη των εφηβικών 

ορμονών μας. Σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Τζούλιαν ήταν 

εκεί με τη μία ή την άλλη μορφή, σχολιάζοντας τις πράξεις μου, 

το σοφότερο, πιο βέβαιο για τον εαυτό του alter ego μου που 

ήξερε πώς έπρεπε να ενεργήσω, πότε έπρεπε να μιλήσω και τι 

έπρεπε να πω όταν το έκανα. Παρά το γεγονός ότι είχαμε βρεθεί 

μόνο δύο φορές και μόνο για λίγο, ποτέ μου δεν αναρωτήθηκα 

γιατί ο Τζούλιαν είχε αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία για μένα. 

Φυσικά, ήμουν ακόμα πολύ μικρός για ν’ αναγνωρίσω τι ήταν στην 

πραγματικότητα η έντονη έλξη που ένιωθα για εκείνον, κι έτσι, 

ελλείψει εναλλακτικής, την κατηγοριοποίησα ως άμετρο θαυμασμό 

για ένα ίνδαλμα, το είδος της προσωπολατρίας για την οποία 

διάβαζα στα βιβλία, ένα δέος που φαινόταν να αποτελεί 

χαρακτηριστικό των αγοριών όπως εγώ, ήσυχων αγοριών, που 

περνούσαν υπερβολικά πολύ χρόνο με τον εαυτό τους και δεν 

ένιωθαν άνετα με τους συνομηλίκους τους. Όταν λοιπόν 

ξαναβρεθήκαμε αναπάντεχα, η ευτυχής σύμπτωση αφενός με 

χαροποίησε και αφετέρου με αναστάτωσε, παρ’ όλ’ αυτά ήμουν 

αποφασισμένος αυτή τη φορά να γίνουμε στενοί φίλοι. Δεν 

περίμενα, βέβαια, ότι μέχρι να βγει η χρονιά ο Τζούλιαν θα 

είχε γίνει ο διασημότερος έφηβος της χώρας, αλλά, πάλι, ποιος 

θα μπορούσε να προβλέψει μια τόσο απρόσμενη εξέλιξη; Η βία και 

η πολιτική αναταραχή δεν ήταν η καθημερινή έγνοια των 

δεκατετράχρονων αγοριών το 1959· όπως συνέβαινε με τις 

περισσότερες γενιές, έτσι κι εμείς περιορίζαμε τις ανησυχίες 

μας αποκλειστικά στο επόμενο γεύμα, στη βελτίωση της θέσης μας 

στην κοινωνία των συνομηλίκων μας και στο αν κάποιος ή κάποια 

θα μας έκανε ή όχι αυτά που κάναμε οι ίδιοι στον εαυτό μας 

αρκετές φορές την ημέρα. 



Την προηγούμενη χρονιά είχα μπει οικότροφος στο Μπελβεντέρε 

Κόλετζ, το οποίο, προς έκπληξή μου, δε μίσησα όσο περίμενα. Η 

μόνιμη ανησυχία που είχε σημαδέψει την παιδική μου ηλικία είχε 

αρχίσει να καταλαγιάζει και, ενώ δεν ήμουν ακόμα ο πιο 

κοινωνικός μαθητής, είχα πάψει πλέον να διασχίζω γεμάτους 

κόσμο διαδρόμους τρέμοντας από τον φόβο μιας ενδεχόμενης 

επίθεσης ή μιας προσβολής. Ανήκα σ’ αυτή την τυχερή κατηγορία 

των αγοριών που οι άλλοι άφηναν ως επί το πλείστον στην ησυχία 

τους, αγοριών που δεν ήταν ούτε δημοφιλή ούτε αντιπαθή, ούτε 

αρκετά ενδιαφέροντα για να τα κάνεις φίλους αλλά ούτε αρκετά 

ευάλωτα ώστε να μπορούν ν’ αποτελέσουν αντικείμενο 

τραμπουκισμού. 

Οι κοιτώνες είχαν αυτό που ονομάζαμε «ζευγαρωτά δωμάτια», 

επιπλωμένα με δύο κρεβάτια, μια μεγάλη ντουλάπα και μία και 

μοναδική συρταριέρα. Στο πρώτο έτος, συγκάτοικός μου ήταν ένα 

αγόρι ονόματι Ντένις Κέιν, ο πατέρας του οποίου ανήκε στην 

κατηγορία των εξαιρετικά σπάνιων πλασμάτων της δεκαετίας του 

1950: ένας επικριτής της Καθολικής Εκκλησίας που έγραφε 

εμπρηστικά άρθρα στις εφημερίδες και μιλούσε συχνά στο 

ραδιόφωνο ως προσκεκλημένος ευερέθιστων ραδιοφωνικών παραγωγών. 

Κολλητός φίλος του Νόελ Μπράουν, το Σχέδιο για τη Μητέρα και το 

Παιδί του οποίου είχε ρίξει την κυβέρνηση όταν ο αρχιεπίσκοπος 

ΜακΚουέιντ συνειδητοποίησε πως η πρόταση νόμου του Μπράουν ίσως 

είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν οι Ιρλανδέζες το δικαίωμα της 

γνώμης τους χωρίς αυτή να έχει περάσει πρώτα από την έγκριση 

των συζύγων τους, λεγόταν ότι είχε κάνει σκοπό της ζωής του να 

αφαιρέσει το δηλητήριο του Κλήρου από το σώμα της ιρλανδικής 

κοινωνίας και ότι συχνά οι γελοιογράφοι των καθολικών 

εφημερίδων τον αναπαριστούσαν σαν φίδι, πράγμα που δεν έβγαζε 

κανένα απολύτως νόημα δεδομένης της αναλογίας. Ο Ντένις, που 

είχε γίνει δεκτός στο σχολείο προτού οι Ιησουίτες 

συνειδητοποιήσουν ποιος ήταν ο πατέρας του, κατηγορήθηκε ότι 

αντέγραφε σε ένα διαγώνισμα και, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό 

αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό, αποβλήθηκε έπειτα από 

μια εικονική έρευνα και εξοστρακίστηκε στον ερημότοπο της μη 

θρησκευτικής εκπαίδευσης.  

Φυσικά, οι πάντες γνώριζαν ότι το όλο πράγμα ήταν στημένο 

και ότι οι παπάδες, ενεργώντας κατ’ εντολή κάποιας ανώτερης 

δύναμης, είχαν απλώς κατασκευάσει τα στοιχεία για να δείξουν 

στον πατέρα του Ντένις τι πάθαιναν όσοι εναντιώνονταν στην 

εξουσία της Εκκλησίας. Ο Ντένις διαμαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας 

ότι ήταν αθώος, ίσως όμως να μην τον πείραζε και τόσο πολύ, 

αφού η καταδικαστική ετυμηγορία σήμαινε ότι μπορούσε ν’ αφήσει 



οριστικά την τρυφερή αγκαλιά του Μπελβεντέρε. Έγινε καπνός 

χωρίς σχεδόν να μας χαιρετήσει. 

Κι έπειτα κατέφθασε ο Τζούλιαν. 

Κυκλοφορούσε μια φήμη ότι θα ερχόταν ένας καινούργιος, πράγμα 

ασυνήθιστο από μόνο του, αφού βρισκόμασταν ήδη στα μέσα της 

σχολικής χρονιάς. Η φήμη κλιμακώθηκε στην εικασία ότι επρόκειτο 

για τον γιο κάποιου δημόσιου προσώπου, ένα αγόρι που, όπως και 

ο Ντένις, είχε αποβληθεί από το προηγούμενο σχολείο του με 

πρόφαση κάποιο εξωφρενικό παράπτωμα. Στο τραπέζι είχε πέσει το 

όνομα του γιου του Τσάρλι Τσάπλιν, Μάικλ, καθώς και εκείνο ενός 

από τα παιδιά του Γκρέγκορι Πεκ. Για μερικές ώρες μάλιστα, 

επικράτησε η παράδοξη φήμη ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Ζορζ 

Πομπιντού είχε διαλέξει το Μπελβεντέρε για τον γιο του, Αλέν, 

όταν ένας από τους επιμελητής της Έκτης ορκίστηκε ότι είχε 

κρυφακούσει τους καθηγητές της Γεωγραφίας και της Ιστορίας να 

συζητάνε το πώς έπρεπε να οργανώσουν την ασφάλειά του. Κι έτσι, 

όταν ο διευθυντής του κολεγίου, ο πατήρ Σκουάιρς, σηκώθηκε στην 

πρωινή συγκέντρωση της ημέρας της άφιξης του Τζούλιαν για να 

ανακοινώσει το όνομα του καινούργιου σπουδαστή, οι περισσότεροι 

από τους συμμαθητές μου απογοητεύτηκαν διαπιστώνοντας ότι το 

επίθετό του δεν καταδείκνυε μια πιο ένδοξη κληρονομιά. 

«Γούντμπιντ;» ρώτησε ο Μάθιου Γουίλομπι, ο αντιπαθέστατος 

αρχηγός της ομάδας ράγκμπι. «Δικός μας είναι;» 

«Δικός μας υπό ποία έννοια;» ρώτησε ο πατήρ Σκουάιρς. 

«Ανθρώπινο ον είναι, αν αυτό εννοείς». 

«Δεν είναι με υποτροφία, ε; Γιατί έχουμε ήδη δύο από 

δαύτους». 

«Για την ακρίβεια, ο πατέρας του είναι ένας από τους 

διαπρεπέστερους εκπροσώπους της συμβουλευτικής δικηγορίας στη 

χώρα και απόφοιτος του Μπελβεντέρε ο ίδιος. Όσοι από εσάς 

διαβάζετε εφημερίδες σίγουρα γνωρίζετε τον Μαξ Γούντμπιντ. Τα 

τελευταία χρόνια έχει εκπροσωπήσει τους περισσότερους από τους 

μεγαλύτερους εγκληματίες της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένης 

της πλειονότητας των πατεράδων σας. Θα καλωσορίσετε τον 

Τζούλιαν στο σχολείο μας και θα του φερθείτε με ευγένεια. 

Σίριλ Έιβερι, θα είσαι ο συγκάτοικός του, αφού έχεις ένα 

διαθέσιμο κρεβάτι στο δωμάτιό σου, και ας ελπίσουμε ότι αυτός 

ο συγκάτοικος θα αποδειχτεί πιο έντιμος από τον προηγούμενο». 

Φυσικά, ήξερα περισσότερα από τους συμμαθητές μου για τον 

Μαξ Γούντμπιντ, ωστόσο δεν τους αποκάλυψα τίποτα απολύτως για 

την οικογενειακή γνωριμία μας. Το διαχρονικό ενδιαφέρον μου 

για τον Τζούλιαν σήμαινε ότι είχα παρακολουθήσει στενά τη 

σταδιοδρομία και την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα του πατέρα 



του στη διάρκεια των τελευταίων εφτά χρόνων, από τη δίκη του 

Τσαρλς και μετά, και είχα δει τη φήμη του να εξαπλώνεται σε 

σημείο που μόνο οι πλουσιότεροι των κατηγορουμένων είχαν πλέον 

τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του. Υπήρχαν 

αναφορές ότι η περιουσία του ανερχόταν σε πάνω από ένα 

εκατομμύριο λίρες, ποσό αστρονομικό για εκείνη την εποχή. Ήταν 

ιδιοκτήτης ενός εξοχικού στη χερσόνησο Ντινγκλ και ενός 

διαμερίσματος στο Νάιτσμπριτζ, όπου στεγαζόταν η ερωμένη του, 

μια διάσημη ηθοποιός, η κυρίως κατοικία του όμως βρισκόταν 

στην πλατεία Ντάρτμουθ, στο Δουβλίνο, όπου ζούσε με τη σύζυγό 

του Ελίζαμπεθ και τα παιδιά τους, Τζούλιαν και Άλις, το ίδιο 

σπίτι που ανήκε κάποτε στον Τσαρλς και στη Μοντ και το οποίο 

είχε αγοράσει για εκδίκηση σε διάστημα έξι μηνών έπειτα από 

τον εγκλεισμό του θετού πατέρα μου στη φυλακή Μάουντζοϊ. Το να 

μετακομίσει με την οικογένειά του εκεί μέσα, αναγκάζοντας την 

Ελίζαμπεθ να κοιμάται δίπλα του στο δωμάτιο που κάποτε ανήκε 

στον Τσαρλς, ήταν η άποψη του Μαξ Γούντμπιντ περί τιμωρίας.  

Ο άλλος λόγος της εκθετικά αυξανόμενης διασημότητας του Μαξ 

ήταν η συχνή δημόσια παρουσία του. Εμφανιζόταν τακτικά στις 

εφημερίδες και στο ραδιόφωνο, ασκώντας κριτική στην εκάστοτε 

κυβέρνηση, ανεξαρτήτως κομματικού προσήμου, και πενθώντας για 

το άπιαστο όνειρο της αποκατάστασης της θέσης της Ιρλανδίας 

στην Αυτοκρατορία. Ήταν μαγεμένος από τη νεαρή βασίλισσα της 

Αγγλίας, την οποία λάτρευε, και θεωρούσε τον Χάρολντ Μακμίλαν 

απλώς τον καλύτερο πολιτικό στην ιστορία του ανθρώπινου 

γένους. Ποθούσε την επιστροφή στις ένδοξες ημέρες της 

αγγλοϊρλανδικής αριστοκρατίας, μ’ έναν γενικό κυβερνήτη στην 

οδό Κιλντέρ και τον πρίγκιπα Φίλιππο να οργώνει το Φίνιξ Παρκ, 

πυροβολώντας κάθε άτυχο ζωντανό που είχε το θράσος να βρεθεί 

στον δρόμο του. Φυσικά, προκαλούσε την αντίδραση ενός 

ολόκληρου έθνους με τις αντιρεπουμπλικανικές απόψεις του, 

πράγμα που ωστόσο απλώς τον έκανε ακόμα πιο δημοφιλή στους 

δημοσιογράφους, οι οποίοι έσπευδαν να δημοσιοποιήσουν και το 

παραμικρό παραλήρημά του και περίμεναν καθισμένοι αναπαυτικά 

το επόμενο εξωφρενικό ξέσπασμά του, τρίβοντας με συλλογική 

ικανοποίηση τα χέρια τους. Ο Μαξ αποτελούσε το ζωντανό 

παράδειγμα του αξιώματος ότι δεν έχει σημασία αν ο κόσμος σε 

λατρεύει ή σε μισεί· αν σε ξέρει, μπορείς να βγάλεις με άνεση 

το παντεσπάνι σου. 
 


