
© Paula McLain, 2011/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

N E W  Y O R K  T I M E S  B E S T  S E L L E R

ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΕ 34 ΓΛΩΣΣΕΣ

Στο Παρίσι 

        με τον Χέμινγουεϊ

ΠΟΛΑ ΜΑΚΛΕΪΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γ Ι Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  Μ Ε  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ

K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 2
19

47

w w w . p s i c h o g i o s . g r
Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Μπορείς να αγαπάς κάποιον υπερβολικά;

Σικάγο, 1920. Η Χάντλι Ρίτσαρντσον είναι μια κοπέλα 
«καλής οικογενείας», συγκρατημένη και καθωσπρέπει. 
Μέχρι τη μέρα που εισβάλλει στη ζωή της ένας παρορ-
μητικός και απίστευτα γοητευτικός άντρας που ονει
ρεύε ται να γίνει συγγραφέας: ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ.  

Ερωτεύονται παράφορα, παντρεύονται και φεύγουν 
για το Παρίσι, όπου θα γίνουν το χρυσό ζευγάρι μιας 
μυθικής παρέας, στην οποία συμμετέχουν η Γερτρούδη 
Στάιν, ο Έζρα Πάουντ και ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. 
Αλλά στο μποέμικο Παρίσι της «χαμένης γενιάς», όπου 
το αλκοόλ ρέει άφθονο και η τζαζ παίζει ακατάπαυστα, 
κανείς δε μένει πιστός για πάντα…

Η στιγμή της κρίσης θα έρθει. Και κανείς από τους 
δυο τους δε θα είναι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα 
ακολουθήσει…

Ένας από τους πιο μεγάλους και θυελλώδεις έρωτες 
στον χώρο της λογοτεχνίας γίνεται από την ταλαντούχα 
Πόλα ΜακΛέιν ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, που 
αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ΠΟΛΑ ΜΑΚΛΕΪΝ γεννήθηκε στο Φρέ-
σνο της Καλιφόρνια το 1965. Μεγάλωσε αλ-
λάζοντας συχνά ανάδοχες οικογένειες, όπως 
και οι δύο αδελφές της, μια και γνώρισε τη 
γονική εγκατάλειψη από την ηλικία των τεσ-
σάρων ετών. Δούλεψε από βοηθός νοσοκό-
μου μέχρι ντελίβερι και σερβιτόρα, ώσπου να 
αποφασίσει ότι μπορούσε (και ήθελε πολύ) να 
γράφει. Σπούδασε ποίηση στο Πανεπιστήμιο 
του Μίσιγκαν και έχει εκδώσει δύο ποιητικές 
συλλογές, μία αυτοβιογραφία και τέσσερα μυ-
θιστορήματα, αποσπώντας πολλές υποτροφίες 
και διακρίσεις. Ζει με την οικογένειά της στο 
Κλίβελαντ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της συγγραφέως: paulamclain.com
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ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΑ ΜΑΚΛΕΪΝ

Πώς ενδιαφερθήκατε αρχικά για την ιστο-
ρία της Χάντλι;
Διαβάζοντας το Μια κινητή γιορτή. Στο τέλος 
του βιβλίου, ο Χέμινγουεϊ γράφει για τη Χά-
ντλι: «Μακάρι να είχα πεθάνει πριν αγαπήσω άλλη 
γυναίκα από αυτήν». Η συγκεκριμένη πρόταση 
και ο τρόπος που περιγράφει τον γάμο τους 
–τόσο σπαραχτικός και γεμάτος τύψεις– με 
ώθησαν να αφηγηθώ την ιστορία τους. Όλοι 
οι βιογράφοι συμφωνούν ότι από τις τέσσερις 
συζύγους και τις πάμπολλες κατακτήσεις του, 
η Χάντλι ήταν αυτή που άλλαξε προς το καλύ-
τερο γνωρίζοντάς τον. Άνθισε.

Όταν συναντιούνται το 1920, η Χάντλι εί-
ναι μια μαζεμένη κοπέλα είκοσι οκτώ ετών, 
σχεδόν γεροντοκόρη. Η ζωή της ως τότε 
ήταν δύσκολη, σημαδεμένη από την αρρώ-
στια και τον θάνατο, και σχεδόν έχει παραι-
τηθεί από την ιδέα της αγάπης. Ο Έρνεστ 
την απογειώνει με τη ζωντάνια και την ορμη-
τικότητά του. Δεν μπορεί να μην ανησυχεί 
για την έλξη που ασκεί σε άλλες γυναίκες, 
αλλά παίρνει το ρίσκο. Ο Έρνεστ είναι η 
ζωή, κι εκείνη το θέλει αυτό.

Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε η Χάντλι τον 
Έρνεστ να χτίσει την καριέρα του;
Η Χάντλι έπαιξε απολύτως καθοριστικό 
ρόλο στο ξεκίνημα του Έρνεστ ως συγγρα-
φέα. Τον καταλάβαινε βαθιά, και γι’ αυτό την 
εμπιστευό ταν, ήταν η άγκυρα· το στήριγμά 
του. Αυτό υπήρξαν και οι δύο, ο ένας για τον 
άλλο. Στο Παρίσι, όσο εκείνος πάλευε με τη 
δουλειά του, όλα τα έκανε εκείνη, και οικο-
νομικά και συναισθηματικά. Καθώς του πρό-
σφερε απόλυτη ασφάλεια, ήταν ελεύθερος να 
κυνηγήσει την έμπνευσή του.

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο thehemingwayproject.com
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Το σημαντικό δεν ήταν τι σου έδινε η Γαλλία, 
αλλά τι δε σου έπαιρνε.

Γερτρούδη Στάιν

Δεν υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια.  
Όλα είναι αλήθεια.

Έρνεστ Χέμινγουεϊ
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Πρόλόγός

Α ν και την αναζήτησα πολλές φορές, στο τέλος αναγκάστη-
κα να παραδεχτώ πως δεν υπήρχε γιατρειά για το Παρίσι. 

Εν μέρει έφταιγε ο πόλεμος. Είχε έρθει ήδη μια φορά το τέλος 
του κόσμου και μπορούσε να ξαναέρθει ανά πάσα στιγμή. Εί-
χε γίνει πόλεμος, εκεί όπου όλοι λέγαμε πως δε θα γινόταν, και 
μας είχε αλλάξει. Κανείς δεν ήξερε πόσοι ήταν οι νεκροί, αλ-
λά όταν άκουγες τα νούμερα –εννέα εκατομμύρια ή δεκατέσ-
σερα εκατομμύρια– έλεγες «αδύνατο». Το Παρίσι ήταν γεμά-
το φαντάσματα και επιζώντες τραυματίες. Πολλοί επέστρεψαν 
στη Ρουέν ή στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι κατασημαδεμένοι, με τα 
θραύσματα απ’ όσα είχαν δει σφηνωμένα κάτω από τις επιγονα-
τίδες τους, γεμάτοι από ένα κενό που δε θα μπορούσαν ποτέ να 
αποβάλουν. Είχαν μεταφέρει πτώματα πάνω σε φορεία πατώ-
ντας πάνω σε άλλα πτώματα· είχαν βρεθεί οι ίδιοι πάνω σε φο-
ρεία, μέσα σε αργοκίνητα τρένα γεμάτα από μύγες και από μια 
μετέωρη φωνή που εκλιπαρούσε κάποιος να μηνύσει τα χαιρε-
τίσματά του στο κορίτσι του πίσω στην πατρίδα.

Δεν υπήρχε πια πατρίδα, όχι με την ουσιαστική έννοια του 
όρου, και ήταν κι αυτό ένα κομμάτι του Παρισιού. Ο λόγος που 
δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να πίνουμε ή να μιλάμε ή να 
φιλάμε τους λάθος ανθρώπους, ό,τι κι αν κατέστρεφε αυτό. Κά-
ποιοι είχαμε δει τους νεκρούς καταπρόσωπο και προσπαθούσα-
με να μη θυμόμαστε τίποτα το συγκεκριμένο. Αυτό έκανε και ο 
Έρνεστ. Συχνά έλεγε πως είχε πεθάνει στον πόλεμο, μόνο για 
μια στιγμή, πως η ψυχή του είχε βγει από το σώμα του σαν μετα-
ξωτό μαντίλι, είχε ξεγλιστρήσει και είχε αιωρηθεί πάνω από το 
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στέρνο του. Μετά είχε ξαναμπεί μέσα του απρόσκλητη, κι εγώ 
συχνά αναρωτιόμουν μήπως το γράψιμο ήταν για κείνον ένας 
τρόπος να σιγουρεύεται πως η ψυχή του ήταν τελικά πράγματι 
εκεί, πίσω στη θέση της. Ένας τρόπος να λέει στον εαυτό του, 
αν όχι σε οποιονδήποτε άλλο, πως είχε δει ό,τι είχε δει και είχε 
νιώσει εκείνα τα φοβερά πράγματα και παρ’ όλ’ αυτά είχε ζή-
σει. Πως είχε πεθάνει αλλά δεν ήταν πια νεκρός.

Ένα από τα μεγαλύτερα καλά του Παρισιού ήταν το να επι-
στρέφει κανείς εκεί έπειτα από κάποιο διάστημα απουσίας. Το 
1923 μετακομίσαμε για έναν χρόνο στο Τορόντο, για να απο-
κτήσουμε τον γιο μας, τον Μπάμπι, και όταν επιστρέψαμε στο 
Παρίσι όλα ήταν ίδια αλλά σαν πιο πολλά. Το Παρίσι ήταν ρυ-
παρό και πανέμορφο, γεμάτο ποντίκια και μπουμπουκιασμένες 
αγριοκαστανιές και ποίηση. Με το μωρό, οι ανάγκες μας ήταν 
διπλάσιες, αλλά είχαμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας. Ο 
Πάουντ μάς βοήθησε να βρούμε ένα διαμέρισμα στον δεύτερο 
όροφο ενός λευκού κτιρίου με σπατουλαριστή πρόσοψη, σ’ ένα 
καμπυλωτό στενό κοντά στον Κήπο του Λουξεμβούργου. Το δια-
μέρισμα δεν είχε ζεστό νερό, ούτε μπανιέρα, ούτε ηλεκτρικό, 
όμως δεν ήταν το χειρότερο μέρος που είχαμε μείνει ποτέ – ού-
τε κατά διάνοια. Στην απέναντι πλευρά του δρόμου βούιζε κάθε 
μέρα από τις επτά το πρωί ως τις πέντε το απόγευμα ένα πριονι-
στήριο και στον αέρα πλανιόταν πάντα η μυρωδιά φρεσκοκομ-
μένου ξύλου, ενώ το πριονίδι τρύπωνε μέσα στο σπίτι από τις 
χαραμάδες των κουφωμάτων, και χωνόταν μέσα στα ρούχα μας 
και μας έφερνε βήχα. Μέσα στο διαμέρισμα ακουγόταν διαρ-
κώς το κροτάλισμα της Κορόνα, της γραφομηχανής του Έρνεστ, 
από το δωματιάκι του επάνω ορόφου. Έγραφε διηγήματα –πά-
ντα είχε κάποια ιστορία να γράψει, κάποιο προσχέδιο να σκα-
ρώσει– αλλά κι ένα καινούργιο μυθιστόρημα για τη φιέστα στην 
Παμπλόνα, που το είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι.

Τότε δε διάβαζα τις σελίδες που έγραφε, όμως εμπιστευόμουν 
το αισθητήριό του και τον καθημερινό ρυθμό του. Ξυπνούσε νω-
ρίς κάθε πρωί, ντυνόταν, ανέβαινε στο δωματιάκι του και ξεκι-
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νούσε το καθημερινό γράψιμο. Αν δεν εμπνεόταν εκεί, έπαιρνε 
τα σημειωματάριά του και κάμποσα καλοξυσμένα μολύβια και 
πήγαινε στο Κλοζερί ντε Λιλά για έναν καφέ κρεμ στο αγαπη-
μένο του μαρμάρινο τραπεζάκι, ενώ ο Μπάμπι κι εγώ προγευ-
ματίζαμε οι δυο μας κι ύστερα ντυνόμασταν για να πάμε περί-
πατο ή έβγαινα έξω μόνη για να συναντήσω φίλους. Επέστρεφα 
αργά το απόγευμα και, αν η μέρα του είχε κυλήσει καλά, ο Έρ-
νεστ βρισκόταν ήδη εκεί, καθισμένος στο τραπέζι του φαγητού 
με μια έκφραση ικανοποίησης στο πρόσωπό του κι ένα ποτήρι 
κρασί Σοτέρν ή μπράντι με σόδα μπροστά του, έτοιμος να συ-
ζητήσει οτιδήποτε. Ή θα βγαίναμε οι δυο μας, αφήνοντας τον 
Μπάμπι με τη σπιτονοικοκυρά μας, τη Μαντάμ Σοτάρ, για ένα 
πιάτο παχιά στρείδια και μια χορταστική συζήτηση στο Σελέκτ 
ή στο Ντομ ή στο Ντε Μαγκό.

Εκείνη την εποχή υπήρχαν παντού ενδιαφέροντες άνθρωποι. 
Στα καφέ του Μονπαρνάς μπαινόβγαιναν σε ρυθμό ανάσας Γάλ-
λοι ζωγράφοι και Ρώσοι χορευτές και Αμερικανοί συγγραφείς. 
Οποιοδήποτε βράδυ της βδομάδας μπορούσες να πετύχεις τον 
Πικάσο να περπατάει από το Σεν Ζερμέν προς το διαμέρισμά 
του στην Οδό Ντε Γκρανς-Ωγκυστέν, ακολουθώντας πάντα την 
ίδια ακριβώς διαδρομή και κοιτώντας πάντα σιωπηλός τους πά-
ντες και τα πάντα. Σχεδόν καθένας μπορούσε να νιώσει σαν ζω-
γράφος περπατώντας τότε στους δρόμους του Παρισιού, γιατί 
σου προξενούσε αυτή την αίσθηση το φως της πόλης και οι σκιές 
στο πλάι των κτιρίων, και οι γέφυρες που φάνταζαν σαν να θέ-
λουν να σου ραγίσουν την καρδιά, και οι όμορφες σαν αγάλμα-
τα γυναίκες με τα μαύρα ριχτά Σανέλ φορέματα, που κάπνιζαν 
κι έγερναν πίσω το κεφάλι τους για να γελάσουν. Μπορούσα-
με να μπούμε σε οποιοδήποτε καφέ και να νιώσουμε το θαυμά-
σιο χάος του, να παραγγείλουμε Περνό ή ρούμι Σαν Ζαμ και να 
πιούμε ώσπου να μας τυλίξει μια υπέροχη θολούρα κι η ευτυ-
χία που βρισκόμασταν εκεί μαζί.

«Άκου να σου πω», άρχισε να λέει ο Ντον Στιούαρτ ένα βρά-
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δυ που ήμασταν όλοι μες στην καλή χαρά και πιωμένοι σαν νε-
ροφίδες στο Σελέκτ. «Αυτό που έχεις με τον Χεμ είναι τέλειο. 
Όχι, όχι» –τώρα μασούσε τα λόγια του και το πρόσωπό του είχε 
συσπαστεί από το συναίσθημα– «είναι ιερό. Αυτό ήθελα να πω».

«Πολύ όμορφο αυτό που είπες, Ντον. Κι εσύ είσαι εντάξει 
τύπος, να ξέρεις». Ακούμπησα απαλά την παλάμη μου στον ώμο 
του από φόβο μήπως βάλει τα κλάματα. Ήταν ευθυμογράφος 
και όλοι ξέραμε πως οι χιουμορίστες συγγραφείς ήταν κατά βά-
θος οι πιο σοβαροί. Επίσης ήταν ακόμη ανύπαντρος, ωστόσο 
υπήρχαν προοπτικές στον ορίζοντα και του ήταν πολύ σημαντι-
κό να βλέπει πως ο γάμος ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει με 
χάρη και επιτυχία.

Δεν πίστευαν όλοι στον γάμο τότε. Το να παντρεύεσαι ήταν 
σαν να έλεγες ότι πίστευες στο μέλλον αλλά και στο παρελθόν, 
πως η ιστορία και η παράδοση και η ελπίδα μπορούσαν να εξα-
κολουθήσουν να αποτελούν το πλέγμα πάνω στο οποίο μπορού-
σες να βασίζεσαι. Όμως ο πόλεμος είχε έρθει και μας είχε κλέ-
ψει όλους τους ωραίους νέους άντρες και την πίστη μας. Υπήρ-
χε μόνο το σήμερα, στο οποίο ριχνόσουν με τα μούτρα χωρίς να 
σκέφτεσαι το αύριο, πόσο μάλλον το πάντα. Για να μη σκέφτε-
σαι, υπήρχε το ποτό –ολόκληρος ωκεανός και βάλε–, κάθε λο-
γής κακή συνήθεια και άφθονο σχοινί για να κρεμαστείς. Όμως 
κάποιοι από μας, ελάχιστοι εντέλει, ποντάραμε στον γάμο παρά 
τα προγνωστικά. Και παρότι δεν το αισθανόμουν ακριβώς «ιε-
ρό», ωστόσο ένιωθα πως αυτό που είχαμε ήταν σπάνιο και αλη-
θινό – και πως ήμασταν ασφαλείς μέσα στον γάμο που είχαμε 
χτίσει και συνεχίζαμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα.

Η ιστορία αυτή δεν είναι αστυνομική – καθόλου μάλιστα. Δε 
θέλω να πω «Τα μάτια σας δεκατέσσερα για την κοπέλα που θα 
έρθει και θα τα καταστρέψει όλα», όμως θα έρθει, προσηλωμέ-
νη στον στόχο της, με μια θεσπέσια γούνα από βερβερίτσα και 
ακριβά παπούτσια, με τα ολόισια καστανά μαλλιά της σ’ ένα 
τόσο κοντό καρέ γύρω από το καλοφτιαγμένο κεφάλι της που 
θα είναι σαν να έχω μια χαριτωμένη βίδρα μέσα στην κουζίνα 
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μου. Με το άνετο χαμόγελό της. Με την πνευματώδη ετοιμολο-
γία της. Μέσα στην κρεβατοκάμαρα, ατημέλητος και αξύριστος 
και ξαπλωμένος φαρδύς πλατύς πάνω στο κρεβάτι σαν άρχο-
ντας κι αφέντης, ο Έρνεστ θα διαβάζει το βιβλίο του και δε θα 
της δώσει καμία σημασία – τουλάχιστον όχι στην αρχή. Και το 
τσάι θα βράσει στην πορσελάνινη τσαγιέρα κι εγώ θα πω μια 
ιστορία για μια κοπέλα που ξέραμε εγώ κι εκείνη πριν από εκα-
τό χρόνια στο Σεντ Λούις, και θα νιώσουμε γρήγορα και αβία-
στα σαν φίλες, ενώ από την άλλη άκρη της αυλής, από το πριο-
νιστήριο, ένα σκυλί θα αρχίσει να γαβγίζει και θα συνεχίσει να 
γαβγίζει και δε θα σταματάει με τίποτα.
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Τ ο πρώτο πράγμα που κάνει είναι να με καρφώσει μ’ εκεί-
να τα υπέροχα καστανά μάτια του και να πει: «Μπορεί να 

έχω παραπιεί κι έχει θολώσει η κρίση μου, αλλά μου φαίνεται 
πως ίσως το έχεις».

Είναι Οκτώβριος 1920 και η τζαζ είναι παντού. Δεν ξέρω να 
παίζω τζαζ, γι’ αυτό παίζω Ραχμάνινοφ. Νιώθω μια έξαψη να 
φουντώνει στα μάγουλά μου εξαιτίας του μηλίτη που με έχει πο-
τίσει με το ζόρι η καλή μου φίλη Κέιτ Σμιθ για να χαλαρώσω. 
Αισθάνομαι τη χαλάρωση να πλησιάζει δευτερόλεπτο το δευτε-
ρόλεπτο. Αρχίζει από τα δάχτυλά μου, που τώρα τα νιώθω ζε-
στά και ανάλαφρα, και προχωράει κατά μήκος των νεύρων μου, 
απλώνεται σε όλο μου το σώμα. Έχω πάνω από χρόνο να με-
θύσω, από τότε που αρρώστησε βαριά η μητέρα μου, και μου 
έχει λείψει αυτή η αίσθηση της μέθης που έρχεται σαν άψογα 
εφαρμοστό γάντι από ομίχλη που τυλίγει θαλπερά και εξαίσια 
το μυαλό μου. Δε θέλω να σκέφτομαι και δε θέλω ούτε να αι-
σθάνομαι, εκτός κι αν είναι κάτι τόσο απλό όσο το γόνατο αυ-
τού του πανέμορφου αγοριού λίγα εκατοστά από το δικό μου.

Το γόνατο σχεδόν φτάνει κι από μόνο του, όμως στη συνέ-
χειά του βρίσκεται ένας ολόκληρος άντρας – και τι άντρας! Ψη-
λόλιγνος, με πυκνά σκούρα μαλλιά κι ένα λακκάκι στο αριστε-
ρό του μάγουλο που μπορείς να χαθείς μέσα του. Οι φίλοι του 
τον φωνάζουν Χέμινστιν, Όινμποουνς, Μπερντ, Νέστο, Ουέ-
μετζ – ό,τι σκαρώσουν κάθε στιγμή. Εκείνος φωνάζει την Κέιτ 
Στατ ή Μπάτστιν (όχι και πολύ κολακευτικό), κάποιον άλλο τον 
λέει Πυρετούλη και κάποιον άλλον Το Μέγα Κερασφόρο Μέ-
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λος. Δείχνει να ξέρει τους πάντες και οι πάντες δείχνουν να ξέ-
ρουν τα ίδια αστεία και τις ίδιες ιστορίες. Οι στιχομυθίες τους 
είναι τηλεγραφικές και κωδικοποιημένες, μια ανταλλαγή από 
ατάκες και ευφυολογήματα σε αστραπιαίες εκατέρωθεν ριπές. 
Δεν τους προλαβαίνω, αλλά δε με πειράζει και πολύ. Το να βρί-
σκομαι δίπλα σ’ αυτούς τους χαρωπούς ξένους είναι σαν τονω-
τική μετάγγιση καλής διάθεσης.

Καθώς η Κέιτ έρχεται προς το μέρος μας από την κουζίνα, 
εκείνος τεντώνει το άψογο πιγούνι του και λέει: «Πώς να την 
πούμε την καινούργια φίλη μας;»

«Χας», λέει η Κέιτ.
«Καλύτερα Χασεδάδ», λέει εκείνος. «Ή Χάσοβιτς».
«Κι εσύ είσαι ο Μπερντ;» ρωτάω εγώ.
«Ο Ουέμ», λέει η Κέιτ.
«Εγώ είμαι αυτός που πιστεύει ότι κάποιος θα έπρεπε να χο-

ρεύει». Χαμογελάει με όλο του το είναι και σχεδόν αυτοστιγ-
μεί ο αδελφός της Κέιτ, Κένλι, μαζεύει ρολό το χαλί του καθι-
στικού σε μια μεριά και καταπιάνεται με το γραμμόφωνο. Το 
ρίχνουμε στον χορό και ο ένας δίσκος διαδέχεται τον άλλο. Ο 
Μπερντ δεν είναι ταλαντούχος χορευτής, όμως τα άκρα του εί-
ναι χαλαρά στις κλειδώσεις και διακρίνω ότι αισθάνεται άνε-
τα μέσα στο σώμα του. Επίσης δεν έχει την παραμικρή αναστο-
λή να με προσεγγίσει. Πριν το καταλάβω, τα υγρά χέρια μας εί-
ναι σφιχτοδεμένα, τα μάγουλά μας τόσο κοντά που αισθάνομαι 
την ολοζώντανη θέρμη του. Και μόνο τότε μου λέει επιτέλους 
ότι τον λένε Έρνεστ.

«Σκέφτομαι, όμως, να το παραχωρήσω σε κανέναν άλλο. Εί-
ναι τόσο ανιαρό. Αμ το Χέμινγουεϊ; Ποιος θέλει έναν Χέμιν-
γουεϊ;»

Πιθανότατα κάθε κοπέλα από εδώ ως τη Λεωφόρο Μίσιγκαν, 
σκέφτομαι εγώ, χαμηλώνοντας το βλέμμα μου στα πόδια μου για 
να μην κοκκινίσω. Όταν ξανασηκώνω τα μάτια μου, τα καστα-
νά δικά του είναι καρφωμένα πάνω μου.

«Λοιπόν; Τι λες; Να το ξεφορτωθώ;»
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«Ίσως όχι ακόμη. Δεν ξέρεις ποτέ. Ένα τέτοιο όνομα ίσως 
γίνει γνωστό. Και τι θα γίνεις αν το έχεις παραχωρήσει;»

«Έχεις ένα δίκιο. Θα το λάβω υπόψη μου».
Το γραμμόφωνο αρχίζει να παίζει ένα αργό κομμάτι και, 

χωρίς να με ρωτήσει, ο Έρνεστ με αδράχνει από τη μέση και 
με τραβάει πάνω στο κορμί του, που είναι ακόμη καλύτερο από 
κοντά. Το στήθος και τα μπράτσα του είναι πέτρα. Ακουμπάω 
ανάλαφρα πάνω τους τα χέρια μου κι εκείνος με παρασέρνει 
προς τα πίσω διασχίζοντας το δωμάτιο. Προσπερνάμε τον Κένλι 
που γυρίζει περιχαρής τη μανιβέλα του γραμμοφώνου Βικτρό-
λα και την Κέιτ που μας ρίχνει μια παρατεταμένη ματιά όλο πε-
ριέργεια. Κλείνω τα μάτια μου, γέρνω πάνω του και οσφραίνο-
μαι μπέρμπον και σαπούνι, ταμπάκο και νοτισμένο βαμβακερό 
– και είναι όλα τόσο έντονα και υπέροχα τούτη τη στιγμή που 
κάνω κάτι εντελώς έξω από τον χαρακτήρα μου και αφήνομαι.
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Ε κείνη την εποχή η Νόρα Μπέις τραγουδούσε ένα κομμάτι 
που λεγόταν “Make Believe” και ήταν ίσως η πιο κελαρυστή 

και πειστική πραγματεία περί αυταπάτης που είχα ακούσει ποτέ. 
Η Νόρα Μπέις ήταν όμορφη κι έλεγε το τραγούδι μ’ ένα βιμπρά-
το που σε έπειθε ότι ήταν γνώστρια του έρωτα και της αγάπης. 
Όταν σε συμβούλευε να απαλλαγείς από παλιούς πόνους, καη-
μούς και βάσανα και να χαμογελάσεις, είχες τη βεβαιότητα ότι 
το ίδιο είχε κάνει κι εκείνη. Δεν ήταν απλώς μια σύσταση, αλλά 
συνταγή γιατρού. Φαίνεται πως αυτό το τραγούδι ήταν ένα από 
τα αγαπημένα και του Κένλι. Το έπαιξε τρεις φορές την πρώτη 
νύχτα που έφτασα στο Σικάγο και κάθε φορά αισθανόμουν ότι 
μιλούσε απευθείας σ’ εμένα: «Κάνε σαν να είσαι χαρούμενη κι 
όταν είσαι λυπημένη. Μετά τη βροχή βγαίνει ο ήλιος».

Είχα χορτάσει βροχή τον τελευταίο καιρό. Η αρρώστια και ο 
θάνατος της μητέρας μου με είχαν καταβάλει, αλλά και τα προη-
γούμενα χρόνια δεν ήταν πολύ πιο εύκολα. Ήμουν μόλις είκοσι 
οχτώ χρόνων κι όμως ζούσα σαν γεροντοκόρη στον όροφο του 
σπιτιού της μεγαλύτερης αδελφής μου Φόνι, με την ίδια και τον 
άντρα της τον Ρόλαντ και τα τέσσερα λατρευτά τερατάκια τους 
να μένουν στο ισόγειο. Δεν το είχα σκοπό να παραμείνουν έτσι 
τα πράγματα. Υπέθετα ότι θα παντρευόμουν ή θα έβρισκα κά-
ποια καριέρα όπως οι συμμαθήτριές μου από το σχολείο. Ήταν 
ήδη όλες τους πολυάσχολες νεαρές μητέρες ή δασκάλες ή γραμ-
ματείς ή επίδοξες κειμενογράφοι διαφημίσεων, όπως η Κέιτ. 
Ό,τι κι αν ήταν, ζούσαν τις ζωές τους, ήταν έξω στον κόσμο κι 
έκαναν τα λάθη τους. Εγώ, από την άλλη, είχα κολλήσει κάπου 
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στην πορεία, ήδη από πολύ πριν την αρρώστια της μητέρας μου, 
και δεν ήξερα πώς ακριβώς να ξεκολλήσω.

Κουτσοέπαιζα για καμιά ώρα Σοπέν κι ύστερα ξάπλωνα στο 
χαλί μπροστά από το πιάνο και κοιτούσα το ταβάνι, νιώθοντας 
την όποια ενέργεια είχα όσο έπαιζα να εγκαταλείπει το σώμα 
μου. Ήταν φριχτό να αισθάνομαι τόσο άδεια, σαν να ήμουν 
ένα τίποτα. Γιατί δεν μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη; Και τι 
ακριβώς ήταν στ’ αλήθεια η ευτυχία; Μπορούσες να προσποιη-
θείς την ευτυχία, όπως επέμενε η Νόρα Μπέις; Μπορούσες να 
την ξεγελάσεις, όπως τα ανοιξιάτικα λουλούδια ανθίζουν στην 
κουζίνα σου μες στον χειμώνα; Μπορούσες να πέσεις πάνω της 
σε κάποιο πάρτι στο Σικάγο και να την κολλήσεις σαν συνάχι;

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ μου ήταν ακόμη εν πολλοίς άγνωστος, 
όμως φαινόταν να παίζει την ευτυχία στα δάχτυλά του. Πάνω 
του δε διέκρινα τον παραμικρό φόβο, μόνο ένταση και ζωντά-
νια. Το βλέμμα του σπιθοβολούσε κι οι σπίθες του έλουζαν τα 
πάντα, έλουσαν κι εμένα καθώς τώρα στερεώθηκε στη φτέρ-
να του ενός ποδιού του και με έφερε μια βόλτα γυρίζοντάς με 
προς το μέρος του. Με έσφιξε πάνω στο στήθος του κι ένιωσα 
την ανάσα του στον λαιμό και στα μαλλιά μου.

«Πόσον καιρό γνωρίζεις τη Στατ;» με ρώτησε.
«Ήμασταν συμμαθήτριες στο Δημοτικό, στο Σεντ Μέρι’ς Ίν-

στιτουτ στο Σεντ Λούις. Εσύ;»
«Θέλεις να σου πω πού πήγα Δημοτικό; Ή μήπως να σου 

αραδιάσω όλα τα διαπιστευτήριά μου; Δεν είναι και πολλά».
«Όχι», γέλασα εγώ. «Πες μου για την Κέιτ».
«Γι’ αυτήν μπορεί να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο, αλλά φοβά-

μαι πως μάλλον δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος να το γράψει». Ο 
τόνος της φωνής του ήταν ανάλαφρος, πειραχτικός, όμως είχε 
σταματήσει να χαμογελάει.

«Τι εννοείς;»
«Τίποτα», είπε. «Η συνοπτική εκδοχή είναι πως οι οικογέ-

νειες και των δύο μας έχουν εξοχικά στο Χόρτον Μπέι. Στο Μί-
σιγκαν είναι αυτό, μια που εσύ είσαι νότια».
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«Τι σύμπτωση που ξέρουμε και οι δύο την Κέιτ από παιδιά».
«Εγώ ήμουν δέκα όταν αυτή ήταν δεκαοχτώ, οπότε μόνο εγώ 

την ξέρω από παιδί. Και πάντως ήμουν πολύ ευτυχής με τη θέα».
«Με άλλα λόγια, ήσουν τσιμπημένος μαζί της».
«Όχι με άλλα λόγια, με αυτά ακριβώς», είπε πριν αποστρέ-

ψει το βλέμμα του.
Προφανώς είχα αγγίξει κάποια ευαίσθητη χορδή του και δεν 

ήθελα να το ξανακάνω. Τον προτιμούσα χαμογελαστό και χα-
λαρό. Μάλιστα είχε τέτοια επίδραση πάνω μου που ήξερα ήδη 
ότι θα έκανα πολλά για να τον κρατήσω ευτυχισμένο. Άλλαξα 
γρήγορα θέμα.

«Είσαι από το Σικάγο;»
«Από το Όουκ Παρκ. Είναι λίγο έξω από το Σικάγο».
«Μια που εγώ είμαι νότια».
«Ακριβώς».
«Ε, λοιπόν, είσαι πρώτης τάξεως χορευτής, Όουκ Παρκ».
«Κι εσύ το ίδιο, Σεντ Λούις».
Το τραγούδι τελείωσε και απομακρυνθήκαμε ο ένας από τον 

άλλο για να ξελαχανιάσουμε. Εγώ κινήθηκα προς τη μια άκρη 
του μακρόστενου καθιστικού του Κένλι ενώ ο Έρνεστ κατακλύ-
στηκε από θαυμάστριες. Έδειχναν πάρα πολύ νέες και πολύ σί-
γουρες για τον εαυτό τους, με τα κοντά καρέ χτενίσματά τους 
και το έντονο ρουζ στα μάγουλα. Εγώ έμοιαζα πιο πολύ με βι-
κτοριανό κατάλοιπο παρά με «φλάπερ».* Είχα ακόμη μακριά 
μαλλιά, πιασμένα κότσο στον σβέρκο μου, αλλά είχαν ένα ωραίο 
και πλούσιο καστανοκόκκινο χρώμα, και μολονότι το φόρεμά 
μου δεν ήταν και η τελευταία λέξη της μόδας, αυτό αντισταθμι-
ζόταν από την καλλίγραμμη σιλουέτα μου – ή έτσι πίστευα. Για 

* Flappers: Νεαρές γυναίκες της δεκαετίας του 1920 στις ΗΠΑ. Περι-
φρονούσαν ανοιχτά τις συμβάσεις της εποχής: φορούσαν κοντά, ριχτά φο-
ρέματα με βαθιά ντεκολτέ, είχαν κοντά μαλλιά, βάφονταν έντονα, άκου-
γαν τζαζ, έπιναν, κάπνιζαν, οδηγούσαν και γενικά «παραβίαζαν» τα κοι-
νωνικά και σεξουαλικά πρότυπα. (Σ.τ.Μ.)
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την ακρίβεια, αισθανόμουν μεγάλη αυτοπεποίθηση για την εμ-
φάνισή μου όση ώρα χόρευα με τον Έρνεστ –εξάλλου εκείνο 
το βλέμμα του έδειχνε να την εκτιμά δεόντως!– αλλά τώρα που 
τον είχαν περιτριγυρίσει ένα σωρό τσαχπίνες, ένιωθα την αυ-
τοπεποίθησή μου να παραπαίει.

«Πολύ φιλική σε είδα με τον Νέστο», είπε η Κέιτ που εμφα-
νίστηκε ξαφνικά στο πλευρό μου.

«Ίσως. Μπορώ να πιω το υπόλοιπο;» ρώτησα εγώ δείχνο-
ντας το ποτό της.

«Είναι δυναμίτης», απάντησε η Κέιτ με έναν μορφασμό και 
μου το έδωσε.

«Τι είναι;» Και μόνο που χαμήλωσα το πρόσωπό μου στο 
χείλος του ποτηριού ένιωσα τη σπίθα του. Μύριζε σαν ταγκια-
σμένη βενζίνη.

«Κάτι σπιτικό. Μου το σέρβιρε ο Πυρετούλης στην κουζίνα. 
Μπορεί και να το μαγείρεψε μες στο παπούτσι του».

Μπροστά από μια σειρά παράθυρα στον επιμήκη τοίχο του 
καθιστικού, ο Έρνεστ άρχισε να παρελαύνει πέρα δώθε φορώ-
ντας μια σκούρα μπλε στρατιωτική μπέρτα που είχε ξεθάψει κά-
ποιος. Κάθε φορά που έκανε μεταβολή, η κάπα ανασηκωνόταν 
και ανέμιζε θεατρικά.

«Ωραία αμφίεση», σχολίασα.
«Ήταν ήρωας πολέμου. Δε σου το είπε;»
Κούνησα το κεφάλι μου.
«Είμαι σίγουρη πως θα σου το πει κάποια στιγμή». Στο πρό-

σωπό της δε φάνηκε κάτι, όμως ο τόνος της φωνής της ήταν λί-
γο αιχμηρός.

«Μου είπε ότι κάποτε μαράζωνε για σένα».
«Αλήθεια;» Να τος πάλι ο αιχμηρός τόνος. «Το έχει ξεπερά-

σει για τα καλά τώρα».
Δεν ήξερα τι είχε συμβεί ανάμεσα σ’ αυτούς τους δυο πα-

λιούς φίλους, αλλά ό,τι κι αν ήταν φάνταζε εμφανώς πολύπλο-
κο και καλά κρυμμένο. Το άφησα να πέσει κάτω.

«Θέλω να πιστεύω ότι είμαι ο τύπος της κοπέλας που θα έπι-
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νε οτιδήποτε», είπα. «Ίσως όμως να μην το έπινα μέσα από πα-
πούτσι».

«Έχεις δίκιο. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο». Η Κέιτ χαμογέ-
λασε και μου έριξε ένα αστραφτερό βλέμμα με τα πράσινα μά-
τια της. Είχε ξαναγίνει η Κέιτ μου, χωρίς ίχνος δηκτικότητας, 
και μια και δυο βαλθήκαμε να πιούμε πολύ, να μεθύσουμε πο-
λύ και να γλεντήσουμε πολύ.

Έπιασα τον εαυτό μου να αναζητά με το βλέμμα τον Έρνεστ 
όλο το υπόλοιπο βράδυ, περιμένοντας να κάνει την εμφάνισή 
του και να δώσει την παράστασή του, όμως δε φάνηκε. Μάλ-
λον θα έφυγε σε ανύποπτο χρόνο. Το ίδιο έκαναν ένας ένας και 
όλοι οι υπόλοιποι ώσπου κατά τις τρεις το πρωί είχε μείνει μόνο 
το κατακάθι του πάρτι, με τον Πυρετούλη σε περίοπτη όσο και 
τραγική θέση: είχε λιποθυμήσει από το πιοτό ξαπλωμένος πά-
νω στον καναπέ, με μια μακριά σκούρα μάλλινη κάλτσα φορε-
μένη στο πρόσωπό του και το καπέλο του κρεμασμένο στα πέλ-
ματα των ποδιών του.

«Στο κρεβάτι, στο κρεβάτι», είπε η Κέιτ μ’ ένα χασμουρητό.
«Ο Σαίξπηρ το είπε αυτό;»
«Δεν ξέρω. Το είπε;» έκανε ανάμεσα σε γέλια και σε λόξι-

γκα. «Πάω κι εγώ στο τσαρδί μου τώρα. Θα είσαι καλά εδώ;»
«Φυσικά. Ο Κένλι μού ετοίμασε ένα ωραίο δωμάτιο». Τη συ-

νόδευσα ως την πόρτα κι ενώ πάσχιζε να φορέσει το παλτό της, 
κλείσαμε ραντεβού για μεσημεριανό την επόμενη μέρα.

«Έχεις να μου πεις για το σπίτι σου και τους δικούς σου. Δεν 
προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου για τη μητέρα σου. Θα πρέ-
πει να ήταν φοβερό για σένα, καημενούλα μου».

«Στενοχωριέμαι ξανά από την αρχή όταν μιλάω γι’ αυτό», εί-
πα εγώ. «Όμως αυτό εδώ ήταν ό,τι έπρεπε. Σ’ ευχαριστώ που 
με εκλιπάρησες να έρθω».

«Φοβόμουν πως δε θα ερχόσουν».
«Κι εγώ. Η Φόνι είπε πως ήταν πρόωρο».
«Ασφαλώς έτσι θα έλεγε η Φόνι. Χας, της αδελφής σου της 
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κόβει σε ορισμένα πράγματα, αλλά ως προς εσένα δεν έχει σχε-
δόν ποτέ δίκιο».

Της χάρισα ένα χαμόγελο όλο ευγνωμοσύνη και την καληνύ-
χτισα. Το διαμέρισμα του Κένλι ήταν δαιδαλώδες σαν κονικλο-
τροφείο και γεμάτο διάφορους οικότροφους, όμως μου είχε πα-
ραχωρήσει ένα μεγάλο και πεντακάθαρο δωμάτιο με ένα κρε-
βάτι με ουρανό κι ένα σεκρετέρ. Έβγαλα τα ρούχα μου, φόρε-
σα το νυχτικό μου κι ύστερα έλυσα τα μαλλιά μου και τα βούρ-
τσισα, κάνοντας μια νοερή αναδρομή στα κυριότερα γεγονότα 
της βραδιάς. Όσο κι αν είχα διασκεδάσει με την Κέιτ και όσο κι 
αν είχα χαρεί που την ξαναείδα έπειτα από τόσα χρόνια, όφει-
λα να παραδεχτώ ότι το υπ’ αριθμόν ένα αξιομνημόνευτο γεγο-
νός ήταν ο χορός μου με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Ένιωθα ακό-
μη τα καστανά μάτια του πάνω μου κι εκείνη την ηλεκτρισμέ-
νη και ηλεκτροφόρα ενέργειά του – όμως τι σήμαινε άραγε όλο 
εκείνο το ενδιαφέρον που μου είχε δείξει; Μήπως με καλόπια-
νε επειδή ήμουν παιδική φίλη της Κέιτ; Μήπως ήταν ακόμη ερω-
τευμένος με την Κέιτ; Μήπως ήταν εκείνη ερωτευμένη μαζί του; 
Άραγε θα τον ξαναέβλεπα;

Ξαφνικά στο μυαλό μου βούιζαν τόσο πολλά αναπάντητα 
ερωτήματα μαζί που χαμογέλασα στον εαυτό μου. Αυτός ακρι-
βώς δεν ήταν ο λόγος που είχα έρθει στο Σικάγο, να έχω να σκε-
φτώ καινούργια πράγματα; Γύρισα και κοίταξα στον καθρέφτη 
πάνω από το σεκρετέρ. Η Χάντλι Ρίτσαρντσον ήταν ακόμη εκεί, 
με τα καστανοκόκκινα κυματιστά μαλλιά της και τα λεπτά χείλη 
της και τα ανοιχτόχρωμα στρογγυλά μάτια της – όμως ήταν εκεί 
και κάτι ακόμη: το λαμπύρισμα μιας προοπτικής. Ίσως κόντευε 
επιτέλους να βγει ο ήλιος. Στο μεταξύ, θα σιγοτραγουδούσα Νό-
ρα Μπέις και θα έβαζα τα δυνατά μου για να είμαι πειστική.
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Μπορείς να αγαπάς κάποιον υπερβολικά;

Σικάγο, 1920. Η Χάντλι Ρίτσαρντσον είναι μια κοπέλα 
«καλής οικογενείας», συγκρατημένη και καθωσπρέπει. 
Μέχρι τη μέρα που εισβάλλει στη ζωή της ένας παρορ-
μητικός και απίστευτα γοητευτικός άντρας που ονει
ρεύε ται να γίνει συγγραφέας: ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ.  

Ερωτεύονται παράφορα, παντρεύονται και φεύγουν 
για το Παρίσι, όπου θα γίνουν το χρυσό ζευγάρι μιας 
μυθικής παρέας, στην οποία συμμετέχουν η Γερτρούδη 
Στάιν, ο Έζρα Πάουντ και ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. 
Αλλά στο μποέμικο Παρίσι της «χαμένης γενιάς», όπου 
το αλκοόλ ρέει άφθονο και η τζαζ παίζει ακατάπαυστα, 
κανείς δε μένει πιστός για πάντα…

Η στιγμή της κρίσης θα έρθει. Και κανείς από τους 
δυο τους δε θα είναι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα 
ακολουθήσει…

Ένας από τους πιο μεγάλους και θυελλώδεις έρωτες 
στον χώρο της λογοτεχνίας γίνεται από την ταλαντούχα 
Πόλα ΜακΛέιν ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, που 
αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ΠΟΛΑ ΜΑΚΛΕΪΝ γεννήθηκε στο Φρέ-
σνο της Καλιφόρνια το 1965. Μεγάλωσε αλ-
λάζοντας συχνά ανάδοχες οικογένειες, όπως 
και οι δύο αδελφές της, μια και γνώρισε τη 
γονική εγκατάλειψη από την ηλικία των τεσ-
σάρων ετών. Δούλεψε από βοηθός νοσοκό-
μου μέχρι ντελίβερι και σερβιτόρα, ώσπου να 
αποφασίσει ότι μπορούσε (και ήθελε πολύ) να 
γράφει. Σπούδασε ποίηση στο Πανεπιστήμιο 
του Μίσιγκαν και έχει εκδώσει δύο ποιητικές 
συλλογές, μία αυτοβιογραφία και τέσσερα μυ-
θιστορήματα, αποσπώντας πολλές υποτροφίες 
και διακρίσεις. Ζει με την οικογένειά της στο 
Κλίβελαντ.

Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
της συγγραφέως: paulamclain.com
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ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΑ ΜΑΚΛΕΪΝ

Πώς ενδιαφερθήκατε αρχικά για την ιστο-
ρία της Χάντλι;
Διαβάζοντας το Μια κινητή γιορτή. Στο τέλος 
του βιβλίου, ο Χέμινγουεϊ γράφει για τη Χά-
ντλι: «Μακάρι να είχα πεθάνει πριν αγαπήσω άλλη 
γυναίκα από αυτήν». Η συγκεκριμένη πρόταση 
και ο τρόπος που περιγράφει τον γάμο τους 
–τόσο σπαραχτικός και γεμάτος τύψεις– με 
ώθησαν να αφηγηθώ την ιστορία τους. Όλοι 
οι βιογράφοι συμφωνούν ότι από τις τέσσερις 
συζύγους και τις πάμπολλες κατακτήσεις του, 
η Χάντλι ήταν αυτή που άλλαξε προς το καλύ-
τερο γνωρίζοντάς τον. Άνθισε.

Όταν συναντιούνται το 1920, η Χάντλι εί-
ναι μια μαζεμένη κοπέλα είκοσι οκτώ ετών, 
σχεδόν γεροντοκόρη. Η ζωή της ως τότε 
ήταν δύσκολη, σημαδεμένη από την αρρώ-
στια και τον θάνατο, και σχεδόν έχει παραι-
τηθεί από την ιδέα της αγάπης. Ο Έρνεστ 
την απογειώνει με τη ζωντάνια και την ορμη-
τικότητά του. Δεν μπορεί να μην ανησυχεί 
για την έλξη που ασκεί σε άλλες γυναίκες, 
αλλά παίρνει το ρίσκο. Ο Έρνεστ είναι η 
ζωή, κι εκείνη το θέλει αυτό.

Πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε η Χάντλι τον 
Έρνεστ να χτίσει την καριέρα του;
Η Χάντλι έπαιξε απολύτως καθοριστικό 
ρόλο στο ξεκίνημα του Έρνεστ ως συγγρα-
φέα. Τον καταλάβαινε βαθιά, και γι’ αυτό την 
εμπιστευό ταν, ήταν η άγκυρα· το στήριγμά 
του. Αυτό υπήρξαν και οι δύο, ο ένας για τον 
άλλο. Στο Παρίσι, όσο εκείνος πάλευε με τη 
δουλειά του, όλα τα έκανε εκείνη, και οικο-
νομικά και συναισθηματικά. Καθώς του πρό-
σφερε απόλυτη ασφάλεια, ήταν ελεύθερος να 
κυνηγήσει την έμπνευσή του.

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο thehemingwayproject.com
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