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EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάφραση 
Ιωάννα Ηλιάδη



Για τη Μάριαν Βέλμανς



«Εν καιρώ πολέμου, η αλήθεια είναι τόσο πολύτιμη που θα πρέπει να 
έχει διαρκώς μια σωματοφυλακή από ψέματα να τη φυλούν».

Ουίνστον Τσόρτσιλ

Τούτος ο Ναός των Τεχνών και των Μουσών αφιερώνεται στον Με-
γαλοδύναμο Θεό από τους πρώτους Διοικούντες της Ραδιοφωνίας εν 
έτει 1931, επί Γενικής Διευθύνσεως Σερ Τζον Ριθ. Προσεύχονται ο 
καλός σπόρος που φυτεύτηκε να αποδώσει καλή σοδειά, όλα όσα 
εχθρεύονται την ειρήνη ή την καθαρότητα να εξοριστούν από τον 
οίκο αυτό, και οι άνθρωποι, τείνοντας τα ώτα προς ό,τι είναι καλό, 
έντιμο και ευυπόληπτο, να βαδίσουν στο μονοπάτι της σοφίας και της 
ακεραιότητας.

Μετάφραση της λατινικής επιγραφής στον προθάλαμο του 
Βρετανικού Ραδιομεγάρου

Μ          Σημαίνει το «Μηδέν» την ώρα που καθένας μας την περιμένει
      Την ώρα που μια νέα Αγγλία θα εγερθεί και η παλιά θα είναι 

πεθαμένη.
Από το «Αλφαβητάρι Πολέμου» της Λέσχης της Ορθότητας





1981
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Η ώρα των παιδιών

«Δεσποινίς Άρμστρονγκ; Δεσποινίς Άρμστρονγκ, μ’ ακούτε;»
Άκουγε, αν και μάλλον δεν ήταν σε θέση να απαντήσει. Ήταν 

άσχημα τραυματισμένη. Τσακισμένη. Την είχε χτυπήσει αυτοκίνητο. 
Ίσως να είχε φταίξει εκείνη, ήταν αφηρημένη – είχε ζήσει τόσο καιρό 
στο εξωτερικό που προφανώς είχε κοιτάξει προς τη λάθος μεριά ενώ 
διέσχιζε την Ουίγκμορ Στριτ μες στο λυκόφως του μεσοκαλόκαιρου. 
Ανάμεσα στο φως της μέρας και το σκοτάδι.

«Δεσποινίς Άρμστρονγκ;»
Ένας αστυνομικός; Ή ίσως διασώστης. Κάποιος με επίσημη ιδιότη-

τα, κάποιος που πρέπει να κοίταξε στην τσάντα της και να βρήκε κάτι 
που έφερε το όνομά της. Επέστρεφε από ένα κονσέρτο – τα κουαρ-
τέτα εγχόρδων του Σοστακόβιτς, χωρισμένα και τα δεκαπέντε σε δό-
σεις των τριών ανά μέρα στο Ουίγκμορ Χολ. Ήταν Τετάρτη – είχε 
ακούσει το Έβδομο, το Όγδοο και το Ένατο. Τώρα μάλλον θα έχανε 
τα υπόλοιπα, υπέθεσε.

«Δεσποινίς Άρμστρονγκ;»
Το Ιούνιο του 1942 είχε πάει στο Ρόιαλ Άλμπερτ Χολ για την 

πρεμιέρα της Εβδόμης Συμφωνίας, του «Λένινγκραντ». Ένας γνω-
στός της είχε καταφέρει να της εξασφαλίσει εισιτήριο. Η αίθουσα ξε-
χείλιζε από κόσμο και η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, θαυμάσια 
– υπήρχε η αίσθηση ότι το κοινό ήταν ένα με τους πολιορκημένους. 
Και με τον Σοστακόβιτς, επίσης. Μια συλλογική συγκίνηση. Τόσο 
μακρινή. Τόσο ανούσια τώρα.
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Οι Ρώσοι είχαν υπάρξει εχθροί τους κι ύστερα έγιναν σύμμα-
χοι, και στη συνέχεια πάλι εχθροί. Οι Γερμανοί το ίδιο – ο μεγάλος 
εχθρός, ο χειρότερος απ’ όλους, και τώρα ήταν φίλοι τους, στυλοβά-
τες και αυτοί της Ευρώπης. Μια εντελώς μάταιη συζήτηση όλο αυτό. 
Πόλεμος και ειρήνη. Ειρήνη και πόλεμος. Θα συνεχιζόταν αδιάκοπα 
για πάντα.

«Δεσποινίς Άρμστρονγκ, θα σας βάλω ένα κολάρο για τον αυχένα».
Διαπίστωσε ότι σκεφτόταν τον γιο της. Τον έλεγαν Ματέο. Ήταν 

είκοσι έξι χρονών, καρπός ενός βραχύβιου δεσμού με έναν Ιταλό 
μουσικό – η Τζούλιετ είχε ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία. Η αγάπη 
της για τον Ματέο ήταν ένα από τα πιο συγκλονιστικά θαύματα της 
ζωής της. Ανησυχούσε γι’ αυτόν – ζούσε στο Μιλάνο με μια κοπέλα 
που τον έκανε δυστυχισμένο, και αυτή ήταν η σκέψη που στριφογύ-
ριζε στο μυαλό της όταν τη χτύπησε το αυτοκίνητο.

Πεσμένη στο πεζοδρόμιο της Ουίγκμορ Στριτ με ανήσυχους πε-
ραστικούς παντού γύρω της, κατάλαβε πως δεν υπήρχε τρόπος να 
ξεφύγει από αυτό που είχε συμβεί. Ήταν μόλις εξήντα ετών, αν και 
η ζωή της φαινόταν να έχει διαρκέσει πολύ. Κι όμως ξάφνου όλα 
έμοιαζαν με ψευδαίσθηση, με ένα όνειρο που συνέβη σε κάποιον 
άλλο. Τι παράξενο πράγμα που ήταν η ύπαρξη.

Επρόκειτο να γίνει ένας βασιλικός γάμος. Την ίδια εκείνη στιγμή, 
ενώ η Τζούλιετ ήταν πεσμένη σ’ αυτό το λονδρέζικο πεζοδρόμιο με 
όλους αυτούς τους ευγενικούς αγνώστους γύρω της, κάπου πιο πάνω 
στον δρόμο μια παρθένος ετοιμαζόταν για τη θυσία, προκειμένου 
να ικανοποιηθεί η ανάγκη για μεγαλοπρέπεια και τυμπανοκρου-
σίες. Βρετανικές σημαίες κάλυπταν τα πάντα. Δεν χωρούσε αμφιβο-
λία, βρισκόταν στην πατρίδα. Επιτέλους.

«Ετούτη την Αγγλία» μουρμούρισε.
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Κύριε Τόμπι! Κύριε Τόμπι!

Η Τζούλιετ βγήκε από τον Υπόγειο και πήρε την Γκρέιτ Πόρτλαντ 
Στριτ. Ρίχνοντας μια ματιά στο ρολόι της, είδε ότι είχε αργήσει ασυ-
νήθιστα πολύ για τη δουλειά. Είχε παρακοιμηθεί, επακόλουθο μιας 
μακράς νύχτας στο Belle Meunière στη Σάρλοτ Στριτ με έναν άντρα 
που όσο προχωρούσε η βραδιά τόσο λιγότερο ενδιαφέρων αποδει-
κνυόταν. Η δύναμη της αδράνειας –ή της ανίας, ίσως– την είχε κρα-
τήσει στο τραπέζι, αν και οι σπεσιαλιτέ του καταστήματος, το Viande 
de boeuf Diane και οι Crêpes Suzette επίσης είχαν βοηθήσει.

Ο ελάχιστα λαμπερός συνοδός της στο δείπνο ήταν ένας αρχιτέ-
κτονας που είπε ότι «ξανάχτιζε το μεταπολεμικό Λονδίνο». «Ολο-
μόναχος;» τον είχε ρωτήσει, μάλλον αγενώς. Του είχε επιτρέψει ένα 
–μικρό– φιλί καθώς την έβαζε σε ένα ταξί στο τέλος της βραδιάς. 
Από ευγένεια περισσότερο παρά από επιθυμία. Εξάλλου, εκείνος είχε 
πληρώσει για το δείπνο, κι εκείνη του είχε φερθεί πιο σκληρά απ’ όσο 
χρειαζόταν έστω κι αν αυτός είχε δείξει να μην το αντιλαμβάνεται. 
Ολόκληρη η βραδιά τής είχε αφήσει μια μάλλον ξινή γεύση. Είμαι 
μια απογοήτευση για τον εαυτό μου, σκέφτηκε καθώς το Ραδιομέγα-
ρο ξεπρόβαλε μπροστά της.

Η Τζούλιετ ήταν παραγωγός στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, και 
καθώς πλησίαζε στο Πόρτλαντ Πλέις διαπίστωσε ότι η διάθεση της 
είχε αρχίσει να χαλάει στην προοπτική της κουραστικής μέρας που 
είχε μπροστά της – μια συνάντηση του τμήματος με τον Πρέντερ-
γκαστ, κατόπιν μια μαγνητοφώνηση της σειράς Περασμένες Ζωές, με 
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την οποία ασχολούνταν στο πόδι της Τζόαν Τίμσον, που επρόκειτο 
να κάνει μια χειρουργική επέμβαση. («Μια πολύ μικρή επέμβαση, 
καλή μου».)

Προσφάτως τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα είχαν μετακομίσει 
από το υπόγειο της Ταινιοθήκης στην Ουόρντορ Στριτ και η Τζούλιετ 
νοσταλγούσε την ατημέλητη εκκεντρικότητα του Σόχο. Το BBC δεν 
είχε χώρο γι’ αυτά στο Ραδιομέγαρο κι έτσι τα είχαν παρκάρει στην 
απέναντι πλευρά του δρόμου, στον αριθμό 1, απ’ όπου ατένιζαν, όχι 
χωρίς ζήλια, το μητρικό σκάφος, το τεράστιο υπερωκεάνιο του Ραδιο-
μεγάρου με τα πολλά καταστρώματα, που είχε καθαριστεί τώρα από 
το πολεμικό καμουφλάζ του και έστρεφε ορμητικά την πλώρη του 
προς μια καινούρια δεκαετία και ένα άδηλο μέλλον.

Σε αντίθεση με τα ασταμάτητα πηγαινέλα από τη μια πλευρά του 
δρόμου στην άλλη, το κτίριο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
ήταν ήσυχο όταν μπήκε εκεί η Τζούλιετ. Η καράφα με το κόκκινο 
κρασί που είχε μοιραστεί με τον αρχιτέκτονα την είχε αφήσει με 
βαρύ κεφάλι, και ήταν μια ανακούφιση να μη χρειάζεται να πάρει 
μέρος στη συνηθισμένη ανταλλαγή πρωινών χαιρετισμών. Βλέπο-
ντας την Τζούλιετ να περνάει το κατώφλι, η κοπέλα στη ρεσεψιόν 
κοίταξε το ρολόι με δηκτικό ύφος. Είχε σχέση με έναν παραγωγό της 
Παγκόσμιας Υπηρεσίας και έδειχνε να πιστεύει ότι αυτό της έδινε 
την άδεια να φέρεται όπως της άρεσε. Κοπέλες έρχονταν και έφευγαν 
με εκπληκτική ταχύτητα από τη ρεσεψιόν των Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων. Η Τζούλιετ έβρισκε ευχάριστο να φαντάζεται ότι τις κα-
ταβρόχθιζε κάτι τερατώδες –ένας Μινώταυρος, ίσως, στα δαιδαλώδη 
σωθικά του κτιρίου– αν και στην πραγματικότητα απλώς έπαιρναν 
μετάθεση για κάποιο πιο λαμπερό τμήμα του Ραδιομεγάρου στην 
απέναντι πλευρά του δρόμου.

«Η γραμμή του Σερκλ είχε καθυστέρηση» είπε η Τζούλιετ, παρό-
λο που ελάχιστα υποχρεωμένη ένιωθε να δώσει στην κοπέλα κάποια 
εξήγηση, αληθινή ή μη.
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«Πάλι;»
«Ναι, τα δρομολόγια είναι χάλια σ’ αυτή τη διαδρομή».
«Έτσι φαίνεται». (Το θράσος αυτής της κοπέλας!) «Η συνάντηση 

με τον κύριο Πρέντεργκαστ είναι στον πρώτο όροφο» είπε. «Φαντά-
ζομαι πως έχει ήδη ξεκινήσει».

«Το ίδιο φαντάζομαι κι εγώ».

«Μια μέρα στον εργασιακό βίο» είπε με σοβαρό ύφος ο Πρέντερ-
γκαστ στους λιγοστούς που είχαν δεήσει να παραστούν. Ήταν πολ-
λοί, παρατήρησε η Τζούλιετ, που είχαν προτιμήσει να απουσιάσουν. 
Οι συναντήσεις με τον Πρέντεργκαστ απαιτούσαν ένα ιδιαίτερο είδος 
αντοχής.

«Α, δεσποινίς Άρμστρονγκ, ήρθατε» είπε ο Πρέντεργκαστ όταν 
την είδε. «Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι χαθήκατε».

«Να που βρέθηκα, όμως» είπε η Τζούλιετ.
«Συγκεντρώνω καινούριες ιδέες για προγράμματα. Μια επίσκεψη 

σ’ έναν σιδερά στο σιδηρουργείο του, για παράδειγμα. Το είδος των 
θεμάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά».

Η Τζούλιετ δεν θυμόταν να είχε ενδιαφερθεί ποτέ για τους σιδε-
ράδες ως παιδί. Ούτε και τώρα, δηλαδή, ως ενήλικη.

«Στο ύπαιθρο με έναν βοσκό» επέμεινε ο Πρέντεργκαστ. «Την 
περίοδο που γεννιούνται τα αρνιά, ίσως. Σ’ όλα τα παιδιά αρέσουν 
τα αρνάκια».

«Δεν έχουμε αρκετά αγροτικά θέματα στο Για τα σχολεία της 
υπαίθρου;» ρώτησε ο Τσαρλς Λόφτχαους. Ο Τσαρλς αλώνιζε στο σα-
νίδι του θεάτρου ώσπου έχασε το πόδι του σε μια έκρηξη στο Café 
de Paris το ’41, και έκτοτε δεν μπορούσε πλέον να αλωνίζει. Τώρα 
είχε ένα τεχνητό πόδι που δεν θα το περνούσες ποτέ για αληθινό. 
Αυτό έκανε τους ανθρώπους να του φέρονται ευγενικά, παρότι στην 
πραγματικότητα δεν υπήρχε λόγος για κάτι τέτοιο αφού επρόκειτο 
για έναν οξύθυμο και εριστικό άνθρωπο, που η απώλεια του ποδιού 
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του κάθε άλλο παρά καλύτερο τον είχε κάνει. Ήταν ο επικεφαλής 
παραγωγός της σειράς Η Λέσχη των Εξερευνητών. Η Τζούλιετ δεν 
μπορούσε να φανταστεί κανέναν πιο ακατάλληλο.

«Μα τα αρνιά αρέσουν σε όλους, όχι μόνο στα παιδιά της υπαί-
θρου» διαμαρτυρήθηκε ο Πρέντεργκαστ. Ήταν Γενικός Διευθυντής 
Προγραμμάτων και ως εκ τούτου, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο τρό-
πο, τους είχε όλους σαν κοπάδι του, σκεφτόταν η Τζούλιετ. Καθώς 
μιλούσε, ο άντρας κοίταξε αόριστα την κορυφή του κοντοκουρεμένου 
κεφαλιού της Ντέιζι Γκιμπς. Είχε πρόβλημα με την όρασή του –είχε 
εκτεθεί σε χημικά αέρια κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέ-
μου– και σπανίως κατάφερνε να κοιτάξει οποιονδήποτε κατάματα. 
Ήταν αφοσιωμένος μεθοδιστής, ένας ερασιτέχνης κήρυκας που πί-
στευε πως ήταν προορισμένος για «ποιμήν», κάτι που είχε εμπιστευ-
τεί στην Τζούλιετ έξι μήνες νωρίτερα σε μια καφετέρια, συνοδεία 
μιας τσαγιέρας γεμάτης με απελπιστικά αραιό τσάι, όταν εκείνη είχε 
επιστρέψει στο Λονδίνο από το Μάντσεστερ, όπου ασχολούνταν με 
την Ώρα των παιδιών, για να αρχίσει να εργάζεται στα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα. «Εσείς, δεσποινίς Άρμστρονγκ, αντιλαμβάνεστε, φα-
ντάζομαι, την έννοια του λειτουργήματος».

«Ναι, κύριε Πρέντεργκαστ» είχε πει η Τζούλιετ, καθώς της είχε 
φανεί πολύ πιο απλό να απαντήσει καταφατικά από το να πει «όχι». 
Το είχε μάθει εκ πείρας.

Προσπάθησε να σκεφτεί τι είδους σκύλο τής θύμιζε ο Πρέντερ-
γκαστ. Μπόξερ, ίσως. Ή αγγλικό μπουλντόγκ. Με όψη τσαλακωμέ-
νη και μάλλον θλιμμένη. Πόσων χρονών να ήταν άραγε ο Πρέντερ-
γκαστ, αναρωτήθηκε η Τζούλιετ. Εργαζόταν στο BBC από την αρχή 
του χρόνου, έχοντας μπει στον Οργανισμό από τις πρώτες μέρες της 
πρωτοπόρας ύπαρξής του υπό τον Ριθ, όταν ακόμα στεγαζόταν στο 
Σαβόι Χιλ. Για τον Πρέντεργκαστ, τα Εκπαιδευτικά ήταν ιερά – παι-
διά, αρνιά και πάει λέγοντας.

«Φυσικά το πρόβλημα με τον Ριθ» είπε ο Πρέντεργκαστ, «ήταν 
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ότι στην πραγματικότητα δεν ήθελε να απολαμβάνουν οι άνθρωποι το 
ραδιόφωνο. Ήταν τρομερά πουριτανός. Ο κόσμος πρέπει να περνάει 
καλά, δεν νομίζετε; Θα έπρεπε όλοι να ζούμε με χαρά».

Ο Πρέντεργκαστ φαινόταν χαμένος στις σκέψεις του –για τη 
χαρά, ή πιο πιθανό για την απουσία της, υπέθεσε η Τζούλιετ– ύστερα, 
όμως, έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα φάνηκε να συνέρχεται με ένα 
μικρό τίναγμα. Μπουλντόγκ, όχι μπόξερ, κατέληξε η Τζούλιετ. Ανα-
ρωτήθηκε αν ζούσε μόνος. Η οικογενειακή κατάσταση του Πρέντερ-
γκαστ ήταν ασαφής και, καθώς φαινόταν, κανείς δεν ενδιαφερόταν 
αρκετά ώστε να τον ρωτήσει σχετικά με το θέμα.

«Η χαρά είναι ένας αξιοθαύμαστος στόχος» είπε η Τζούλιετ. 
«Απολύτως ανέφικτος, ασφαλώς».

«Ω, Θεέ μου. Τόσος κυνισμός από ένα τόσο νέο κορίτσι».
Η Τζούλιετ τον συμπαθούσε, ίσως όμως να ήταν η μόνη. Οι με-

γαλύτεροι άντρες ενός ορισμένου τύπου την έβρισκαν ελκυστική. 
Έδειχναν να θέλουν να τη βελτιώσουν με κάποιον τρόπο. Η Τζούλιετ 
ήταν σχεδόν τριάντα ετών και ένιωθε πως δεν χρειαζόταν πολλή πε-
ραιτέρω βελτίωση. Είχε φροντίσει γι’ αυτό ο πόλεμος.

«Στη θάλασσα, με τους ψαράδες» πρότεινε κάποιος – ο Λέστερ 
Πέλινγκ. Θύμιζε στην Τζούλιετ ένα από τα άτυχα νεαρά στρείδια, 
όλο λαχτάρα για το κέρασμα, του Λιούις Κάρολ1. Ήταν βοηθός μηχα-
νικός προγράμματος, μόλις δεκαεπτά ετών, καλά καλά δεν είχε βαθύ-
νει η φωνή του. Γιατί βρισκόταν σ’ αυτή τη συνάντηση;

«Σωστά» είπε ο Πρέντεργκαστ κατανεύοντας φιλικά.
«Ο πατέρας μου ήταν –» ξεκίνησε να λέει ο Λέστερ Πέλιγκ αλλά 

τον διέκοψε άλλο ένα καλοσυνάτο «Σωστά» από τον Πρέντεργκαστ, 
που σήκωσε το χέρι του σε μια χειρονομία που θύμιζε περισσότε-
ρο πάπα παρά μεθοδιστή. Η Τζούλιετ αναρωτήθηκε αν θα μάθαιναν 

1. «The Walrus and The Carpenter», ποίημα από το Μες στον καθρέφτη και τι 
βρήκε η Αλίκη εκεί του Λιούις Κάρολ. (Όλες οι υποσημειώσεις του βιβλίου είναι 
της μεταφράστριας.)
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ποτέ τι ήταν ο πατέρας του Λέστερ Πέλινγκ. Ψαράς, ήρωας πολέμου, 
τρελός; Πλούσιος, φτωχός, ζητιάνος, κλέφτης;

«Καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων της υπαίθρου, τέτοιου εί-
δους πράγματα» είπε ο Πρέντεργκαστ. Ήξερε ότι ο Μπίζλι από το 
BBC των Μίντλαντς επεξεργαζόταν μια ιδέα για μια σειρά με το ίδιο 
ύφος; Κάποιου είδους πρόγραμμα με πληροφορίες σχετικά με τη γε-
ωργία, μασκαρεμένο σαν μυθοπλασία· κάτι σαν «τον Ντικ Μπάρτον 
αγρότη»2 είχε ακούσει να το περιγράφουν. (Ποιος στην ευχή θα ήθε-
λε να ακούσει κάτι τέτοιο) Η Τζούλιετ ένιωσε μια μικρή περιέργεια. 
Έκλεβε ο Πρέντεργκαστ τις ιδέες των άλλων;

«Δουλειά σε κλωστοϋφαντουργείο» πρότεινε η Ντέιζι Γκιμπς. 
Έριξε μια ματιά στην Τζούλιετ και χαμογέλασε. Ήταν η καινούρια 
βοηθός προγράμματος, άρτι αφιχθείσα από το Κέιμπριτζ και πιο ικα-
νή απ’ όσο ήταν απολύτως απαραίτητο. Είχε κάτι το αινιγματικό το 
οποίο η Τζούλιετ δεν είχε καταφέρει ακόμη να ερμηνεύσει. Όπως και 
η Τζούλιετ, η Ντέιζι δεν είχε διδασκαλικές περγαμηνές. («Δεν είναι 
μειονέκτημα» είχε πει ο Πρέντεργκαστ, «κάθε άλλο. Πιθανόν ακρι-
βώς το αντίθετο».)

«Α, όχι, δεσποινίς Γκιμπς» είπε ο Πρέντεργκαστ. «Ο βορράς θέ-
λει τη βιομηχανία μόνο για λογαριασμό του, έτσι δεν είναι, δεσποινίς 
Άρμστρονγκ;» Η Τζούλιετ θεωρούνταν η ειδικός τους για όλα όσα 
είχαν να κάνουν με τον βορρά, καθώς τους είχε έρθει από το Μά-
ντσεστερ.

Όταν ο πόλεμος τελείωσε και η πατρίδα, διά στόματος Υπηρεσίας 
Ασφαλείας, της ανακοίνωσε ότι δεν τη χρειάζονταν πια, η Τζούλιετ

2. Μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι ραδιοφωνικές εκπομπές που απο-
σκοπούσαν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής αποδείχτηκαν ελάχιστα δη-
μοφιλείς, τέθηκε, σε κάποια σύσκεψη, το ερώτημα «Τι θέλουν οι αγρότες» και 
η απάντηση που δόθηκε ήταν: «Αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι έναν αγρότη 
Ντικ Μπάρτον»· ο ειδικός πράκτορας Dick Barton ήταν ο ήρωας της ομώνυμης, 
εξαιρετικά επιτυχημένης ραδιοφωνικής σειράς που παιζόταν από το 1946 ως το 
1951 στο ραδιόφωνο του BBC.
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μετακόμισε στον έτερο τεράστιο εθνικό ογκόλιθο ξεκινώντας μια 
καριέρα στη ραδιοφωνία, παρόλο που ακόμα και τώρα, πέντε χρό-
νια αργότερα, αδυνατούσε όλο αυτό να το σκεφτεί ως καριέρα· ήταν 
απλώς κάτι που έτυχε να κάνει.

Τα στούντιο του BBC στο Μάντσεστερ ήταν πάνω από μια τρά-
πεζα στο Πικαντίλι. Η Τζούλιετ είχε προσληφθεί ως Εκφωνήτρια. Με 
το αρχικό γράμμα κεφαλαίο. («Γυναίκα!» έλεγαν όλοι, λες και δεν 
είχαν ξανακούσει γυναίκα να μιλάει.) Εκείνη εξακολουθούσε να έχει 
εφιάλτες με τη Ροή Προγράμματος – ο φόβος της σιγής ή της ομιλίας
πάνω στους έξι χτύπους που σημαίνουν την αλλαγή της ώρας, ή 
απλώς του να ξεμείνει από λέξεις. Δεν ήταν δουλειά για  λιγόψυχους. 
Ήταν υπεύθυνη βάρδιας μια νύχτα όταν ήρθε σήμα από την αστυνο-
μία – από καιρού εις καιρόν όλο και κάποιος αρρώσταινε βαριά και 
τότε έπρεπε να βρεθεί επειγόντως κάποιος συγγενής. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση έψαχναν τον γιο κάποιου ο οποίος «φερόταν να βρί-
σκεται στην περιοχή του Γουίντερμιρ», όταν ξαφνικά εμφανίστηκε 
μια γάτα στο στούντιο εκφωνήσεων (μια πρώην αποθήκη με σύνεργα 
καθαρισμού). Η κοκκινότριχη γάτα –ο χειρότερος τύπος γάτας, κατά 
την άποψη της Τζούλιετ– είχε πηδήξει πάνω στο γραφείο και την είχε 
δαγκώσει, αρκετά δυνατά, τόσο που η Τζούλιετ δεν είχε μπορέσει να 
συγκρατήσει μια μικρή κραυγή πόνου. Ύστερα η γάτα είχε αρχίσει να 
κυλιέται πάνω στο γραφείο και στη συνέχεια να τρίβει τη μουσούδα 
της στο μικρόφωνο και να νιαουρίζει τόσο δυνατά ώστε όποιος τυχόν 
άκουγε θα πρέπει να σκέφτηκε ότι υπήρχε στο στούντιο ένας αμο-
λητός πάνθηρας, ένας πάνθηρας που είχε σκοτώσει μια γυναίκα και 
ήταν πολύ ικανοποιημένος με τον εαυτό του.

Στο τέλος κάποιος είχε αρπάξει την αναθεματισμένη γάτα από τον 
σβέρκο και την είχε βγάλει έξω. Η Τζούλιετ συνέχισε να φτερνίζεται 
όση ώρα κράτησε η υπόλοιπη ανακοίνωση και ύστερα έκανε λάθος 
αναγγέλλοντας την «Πέστροφα» του Σούμπερτ.

«Αντοχή» ήταν το μότο του Οργανισμού. Κάποτε η Τζούλιετ είχε 
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παρουσιάσει την ορχήστρα Hallé –τον Μπαρμπιρόλι να διευθύνει την 
«Παθητική» συμφωνία του Τσαϊκόφσκι– και της είχε ανοίξει η μύτη 
ακριβώς ενώ ξεκινούσε με τη φράση «Ακούτε τον Εθνικό Ραδιοφω-
νικό Σταθμό του Βορρά». Είχε αντλήσει κουράγιο από την ανάμνησή 
της από τις Ειδήσεις των Εννέα το 1940, όταν είχε ακούσει μια βόμβα 
να εκρήγνυται στον ραδιοφωνικό αέρα. (Ω, για όνομα του Θεού, είχε 
σκεφτεί, όχι στο  BBC.) Ο εκφωνητής των ειδήσεων, ονόματι Μπρους 
Μπέλφριτζ, είχε σταματήσει να μιλάει –ακούστηκε ο συνήθης φρι-
χτός θόρυβος της έκρηξης– και ύστερα μια αδύναμη φωνή, που μόλις 
διακρινόταν, να λέει, «Όλα εντάξει» και ο Μπέλφριτζ είχε συνεχίσει 
λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Όπως έκανε και η Τζούλιετ, πα-
ρόλο που το γραφείο της ήταν πιτσιλισμένο με αίμα (το δικό της αίμα 
– συνήθως πιο ανησυχητικό απ’ ό,τι οποιουδήποτε άλλου). Μετά, κά-
ποιος της έβαλε μια αρμαθιά παγωμένα κλειδιά χαμηλά στην μέση 
της, μια θεραπεία που ως γνωστόν ποτέ δεν έφερνε αποτέλεσμα.

Δεν ήταν όλα εντάξει στο BBC, φυσικά, διότι επτά μέλη του προ-
σωπικού είχαν σκοτωθεί στους πιο πάνω ορόφους, αλλά ο Μπέλφριτζ 
δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό, όμως ακόμα κι αν το ήξερε, πάλι θα 
είχε συνεχίσει.

Τον καιρό εκείνο η Τζούλιετ ήταν τόσο συνηθισμένη να ακούει 
τις ασαφείς συζητήσεις του Γκόντφρι Τόμπι στο Ντόλφιν Σκουέρ3, 
που αναρωτιόταν αν μόνο εκείνη είχε ακούσει εκείνη την αδύναμη 
καθησυχαστική φωνή. Ίσως αυτό να ήταν που την είχε τραβήξει να 
δουλέψει στο BBC μετά τον πόλεμο. Όλα εντάξει.

3. Dolphin Square, τεράστιο συγκρότημα διαμερισμάτων και γραφείων κοντά στο 
Westminster Palace. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1937. Φιλοξένησε κατά 
καιρούς διακεκριμένους πολιτικούς, καλλιτέχνες και αθλητές.
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Kate Atkinson

Μια εξηντάχρονη γυναίκα βρίσκεται χτυπημένη από αυτοκίνητο σε 
έναν δρόμο του Λονδίνου. Ποια είναι στ’ αλήθεια; Πόσες διαφορετι-
κές ταυτότητες και ρόλους έχει αναλάβει στη ζωή της; Και τι ή ποιος 
την καταδιώκει; Στις αρχές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, η νεαρή 
Τζούλιετ, ορφανή, ευφυής, προσαρμοστική, με σαρδόνιο χιούμορ 
αλλά και κοριτσίστικη αφέλεια, έχει ενταχθεί, χωρίς καλά καλά να κα-
ταλάβει πώς, σε μια ομάδα κατασκόπων της ΜΙ5 που στοχεύει στην 
εξάρθρωση του δικτύου των Βρετανών φιλοναζιστών. Αργότερα, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’50, τη συναντάμε ως παραγωγό εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων στο BBC, να ζει μια φαινομενικά κανονική, σχεδόν 
βαρετή ζωή. Τότε, όμως, το παρελθόν της επιστρέφει για να κλείσει 
ορισμένους σκοτεινούς λογαριασμούς που έχουν παραμείνει ανοιχτοί. 

Η πολυβραβευμένη Κέιτ Άτκινσον δημιουργεί, με ανελέητο χιούμορ, 
έναν εκπληκτικό γυναικείο χαρακτήρα που μας εισάγει σε ένα νέο, εκ 
πρώτης μόνο όψεως ανάλαφρο, είδος κατασκοπικού θρίλερ. Ταυτό-
χρονα, όμως, διερευνά με ακρίβεια την ευελιξία της θηλυκής ταυτότη-
τας, τη ρευστότητα του Εαυτού, σε έναν κόσμο όπου η πραγματικότη-
τα είναι εξίσου ρευστή και αβέβαιη.
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