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O Arnaldur Indridason (Άρναλδουρ Iνδρίδασον) 

γεννήθηκε το 1961. Αφού εργάστηκε για 

πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος και κριτικός 

σε ισλανδική εφημερίδα, άρχισε να γράφει 

μυθιστορήματα. H σειρά αστυνομικών 

μυθιστορημάτων με τον επιθεωρητή 

Έτλεντουρ, η οποία αριθμεί επτά βιβλία, 

γνωρίζει διεθνή επιτυχία και εκδίδεται 

σε 26 χώρες, ενώ έχει μεταφερθεί και στη 

μεγάλη οθόνη. Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων 

για το έργο του μεταξύ των οποίων το CWA 

Gold Dagger και δύο φορές το Glass Key, 

την υψηλότερη διάκριση για τη σκανδιναβική 

αστυνομική λογοτεχνία. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CWA GOLD DAGGER / THE GLASS KEY 

Ρέικιαβικ: Οικοδομικές εργασίες αποκαλύπτουν έναν γυναικείο σκελετό. 

Πριν από χρόνια, αυτό το μέρος της πόλης ήταν ακατοίκητο, και ο επιθεωρητής 

Έτλεντουρ με την ομάδα του ελπίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα τυπικό ισλαν-

δικό σενάριο εξαφάνισης: κάποια γυναίκα που χάθηκε στο χιόνι κι έμεινε θαμμέ-

νη εκεί επί δεκαετίες. Όμως τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά.

Ενώ ο μελαγχολικός πενηντάρης επιθεωρητής Έτλεντουρ παλεύει να στα-

ματήσει την πλήρη κατάρρευση της οικογένειάς του —η εθισμένη στα ναρ-

κωτικά κόρη του μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση—, 

η υπόθεση που αναλαμβάνει φέρνει στην επιφάνεια πολλές άλλες ιστορίες

οικογενειακού πόνου, θυμού, βίας και φόβου, συγκάλυψης και ντροπής. 

Ακόμα και τα μυστικά που θάβονται δεν μπορούν να μείνουν κρυμμένα για πάντα.

[ 
Ο Indridason ανήκει μαζί με τον Nesbo και 
τη Lackberg στην ντριμ τιμ του σκανδιναβικού 
αστυνομικού. ] ECONOMIST

[ Έξοχο βιβλίο, άψογα γραμμένο και απολύτως πειστικό… Η πλοκή ρέει 
σαν ποτάμι οι ξαφνικοί κυματισμοί του οποίου προωθούν τη δράση. 
Ο Indridason είναι ένας ώριμος συγγραφέας. ] CHANNEL 2

[ Το Ρέικιαβικ δεν είναι μια από τις παραδοσιακές πρωτεύουσες 
του αστυνομικού αλλά χάρη στον Indridason η ισλανδική πόλη είναι τόσο 
ατμοσφαιρική και μυστηριώδης όσο το Εδιμβούργο του Ian Rankin. ] THE TIMES
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Κατάλαβε ότι ήταν ανθρώπινο οστό τη στιγμή που το πήρε 
από το μωρό που ήταν καθισμένο στο πάτωμα και το μα

σουλούσε.
Το πάρτι γενεθλίων μόλις έφτανε στην κορύφωσή του και η 

φασαρία που γινόταν ξεπερνούσε κάθε όριο. Ήρθε η πίτσα που 
είχαν παραγγείλει, και τα παιδιά την καταβρόχθισαν πίνοντας 
κόκα κόλα και φωνάζοντας ασταμάτητα. Στη συνέχεια πετά
χτηκαν από το τραπέζι όλα μαζί σαν να δόθηκε κάποιο σήμα κι 
άρχισαν να τρέχουν πάλι, τα μεγαλύτερα οπλισμένα με πολυ
βόλα και πιστόλια, και τα πιο μικρά κρατώντας στα χέρια τους 
αυτοκίνητα ή πλαστικούς δεινόσαυρους. Ο νεαρός δεν μπορού
σε να καταλάβει τι ακριβώς έπαιζαν. Γι’ αυτόν ήταν απλώς 
ένας απίστευτος σαματάς.

Η μητέρα του παιδιού που είχε γενέθλια έβαλε ποπκόρν 
στον φούρνο μικροκυμάτων. Είπε στον νεαρό ότι θα προσπα
θούσε να ηρεμήσει λίγο τα παιδιά, βάζοντάς τα να παίξουν 
κάποιο βιντεοπαιχνίδι στην τηλεόραση, και ότι, αν δεν συμμορ
φώνονταν, θα τα πετούσε έξω. Ο γιος της έκλεινε τα οκτώ και 
ήταν η τρίτη φορά που γιόρταζε τα γενέθλιά του. Κόντευαν να 
σπάσουν τα νεύρα της. Τρία πάρτι στη σειρά! Την πρώτη φο
ρά βγήκε όλη η οικογένεια έξω για να φάει σε ένα πανάκριβο 
μαγαζί με χάμπουργκερ που έπαιζε ροκ μουσική σε ανυπόφο
ρη ένταση. Την επόμενη φορά έκανε πάρτι για τους συγγενείς 
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και φίλους της οικογένειας, μια πολύ επίσημη εκδήλωση λες 
και τον πήγαιναν για γαμπρό. Και σήμερα ο μικρός είχε καλέ
σει τους συμμαθητές του και τους φίλους του από τη γειτονιά.

Άνοιξε τον φούρνο μικροκυμάτων, έβγαλε τη φουσκωμένη 
σακούλα με τα ποπκόρν και έβαλε μια άλλη στη θέση της, 
συλλογιζόμενη ότι την επόμενη χρονιά δεν θα έμπαινε σε τέ
τοια διαδικασία. Ένα πάρτι και τέλος. Όπως όταν ήταν μικρή 
η ίδια.

Ο νεαρός στον καναπέ ήταν τελείως κλεισμένος στον εαυτό 
του, κάτι που δυσκόλευε τα πράγματα. Είχε προσπαθήσει να 
του πιάσει κουβέντα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ένιωθε τρομε
ρά αμήχανη βλέποντάς τον να κάθεται έτσι απλά στο καθιστι
κό. Η συζήτηση αποκλειόταν· ο θόρυβος και η αναστάτωση 
που προκαλούσαν τα παιδιά τής είχαν θολώσει το μυαλό. Και 
ο νεαρός δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει την κατάσταση. 
Απλώς καθόταν εκεί και κοίταζε μπροστά του χωρίς να μιλά. 
Φαινόταν υπερβολικά ντροπαλός.

Δεν τον είχε ξαναδεί ποτέ. Πρέπει να ήταν γύρω στα είκοσι 
πέντε, αδελφός ενός από τους φίλους του γιου της που είχε 
έρθει στο πάρτι. Σχεδόν είκοσι χρόνια μικρότερός της. Ήταν 
αδύνατος σαν σκελετός και, όταν της έσφιξε συνεσταλμένα το 
χέρι μπαίνοντας στο σπίτι, αισθάνθηκε τα μακριά δάχτυλα και 
την ιδρωμένη παλάμη του. Είχε έρθει να πάρει τον αδελφό 
του, ο οποίος όμως αρνήθηκε πεισματικά να φύγει όσο το πάρ
τι βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι αποφάσισαν να μπει μέ
σα και να καθίσει για λίγο. Άλλωστε σύντομα θα τελείωνε 
αυτή η ιστορία. Ο νεαρός τής εξήγησε ότι οι γονείς τους, που 
έμεναν σε μια μονοκατοικία λίγο πιο πάνω στον ίδιο δρόμο, 
ήταν στο εξωτερικό, και έτσι φρόντιζε αυτός τον αδελφό του. 
Κανονικά όμως ο ίδιος έμενε σε ένα διαμέρισμα στην πόλη. 
Όσο μιλούσαν στον διάδρομο, έκανε αμήχανες νευρικές κινή
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σεις. Ο μικρός αδελφός του το είχε ήδη σκάσει κι έτρεχε φω
νάζοντας μαζί με τα άλλα παιδιά.

Τώρα ο νεαρός ήταν καθισμένος στον καναπέ και παρακο
λουθούσε την αδελφή του παιδιού που είχε γενέθλια. Ήταν ενός 
έτους και μπουσουλούσε στριγκλίζοντας στο πάτωμα μπροστά 
σε ένα από τα παιδικά δωμάτια. Φορούσε λευκό δαντελωτό 
φόρεμα και κορδέλα στα μαλλιά. Ο νεαρός τα έβαλε με τον μι
κρό αδελφό του. Ένιωθε πολύ αμήχανα μέσα σε ένα ξένο σπίτι. 
Αναρωτήθηκε αν έπρεπε να προσφερθεί να βοηθήσει. Όταν η 
γυναίκα τού εξήγησε ότι ο πατέρας του παιδιού δούλευε μέχρι 
αργά, εκείνος ένευσε καταφατικά και προσπάθησε να χαμογε
λάσει. Αρνήθηκε όταν του πρόσφερε πίτσα και κόκα κόλα.

Συνεχίζοντας να παρατηρεί το κοριτσάκι, πρόσεξε ότι κρα
τούσε κάποιο παιχνίδι το οποίο άρχισε να μασουλάει όταν κά
θισε κάτω, με τα σάλια να τρέχουν στο σαγόνι της. Καθώς 
φαινόταν να την ενοχλούν τα ούλα της, σκέφτηκε ότι μάλλον 
έβγαζε δόντια.

Όταν το κοριτσάκι τον πλησίασε με το παιχνίδι στο χέρι, 
ο νεαρός αναρωτήθηκε τι μπορεί να ήταν. Η μικρή σταμάτησε 
να μπουσουλάει, κάθισε πάλι στο πάτωμα και τον κοίταξε με 
το στόμα ανοιχτό. Το στήθος της ήταν γεμάτο σάλια. Έβαλε το 
παιχνίδι στο στόμα της και το δάγκωσε, μετά άρχισε να μπου
σουλάει πάλι προς το μέρος του κρατώντας το στο στόμα της. 
Καθώς μπουσουλούσε, γέλασε κάνοντας μια γκριμάτσα και το 
παιχνίδι τής έπεσε. Αν και δυσκολεύτηκε λίγο, τελικά το βρήκε 
και τον πλησίασε κρατώντας το στο χέρι της. Στη συνέχεια πιά
στηκε από το μπράτσο του καναπέ και σηκώθηκε όρθια δίπλα 
του. Ταλαντεύτηκε για μια στιγμή, έτοιμη να χάσει την ισορρο
πία της, δείχνοντας ωστόσο ικανοποιημένη με το επίτευγμά της.

Ο νεαρός πήρε το παιχνίδι από τα χέρια της και το περιεργά
στηκε. Το κοριτσάκι τον κοίταξε απορημένο και μετά άρχισε να 
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ουρλιάζει μ’ όλη του τη δύναμη. Ο νεαρός δεν χρειάστηκε πολύ για 
να καταλάβει ότι κρατούσε ένα ανθρώπινο οστό, ένα πλευρό γύρω 
στα δέκα εκατοστά μήκος. Είχε υπόλευκο χρώμα, οι άκρες στο 
σημείο όπου είχε σπάσει είχαν λειανθεί από τη φθορά και στο εσω
τερικό του υπήρχαν καφέ κηλίδες σαν από χώμα. Πρέπει να ήταν 
από το μπροστινό μέρος του θώρακα και φαινόταν πολύ παλιό.

Όταν η μητέρα άκουσε το μωρό να κλαίει, κοίταξε στο κα
θιστικό και το είδε να στέκεται στον καναπέ δίπλα στον ξένο. 
Άφησε το μπολ με το ποπκόρν, πήρε αγκαλιά την κόρη της και 
κοίταξε τον νεαρό, που δεν έδωσε καμία σημασία ούτε στην 
ίδια ούτε στο μωρό που έκλαιγε.

«Τι έγινε;» ρώτησε ανήσυχη η μητέρα υψώνοντας τη φωνή 
της προκειμένου να ακουστεί μέσα στη φασαρία, ενώ ταυτό
χρονα προσπαθούσε να παρηγορήσει το παιδί.

Ο νεαρός ύψωσε το βλέμμα του, σηκώθηκε με αργές κινή
σεις κι έδωσε στη μητέρα το οστό.

«Πού το βρήκε αυτό;» ρώτησε.
«Τι;» είπε η μητέρα.
«Αυτό το οστό» εξήγησε εκείνος. «Πού το βρήκε;»
«Οστό;» απόρησε η μητέρα. 
Μόλις το μωρό είδε το οστό, ηρέμησε. Προσπάθησε να το 

αρπάξει αλληθωρίζοντας από αυτοσυγκέντρωση, ενώ από το 
μισάνοιχτο στόμα του έτρεχαν πάλι σάλια. Τελικά άρπαξε το 
οστό από τη μητέρα του και άρχισε ξανά να το περιεργάζεται.

«Νομίζω ότι είναι οστό» είπε ο νεαρός.
Το μωρό το έβαλε στο στόμα του, ηρεμώντας για μία ακόμα 

φορά.
«Αυτό το πράγμα που μασουλάει» συνέχισε ο νεαρός. «Νο

μίζω ότι είναι ανθρώπινο οστό».
Η μητέρα κοίταξε το μωρό που μασουλούσε το κόκαλο.
«Πρώτη φορά το βλέπω. Τι εννοείς “ανθρώπινο οστό”;»
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«Νομίζω ότι είναι μέρος ανθρώπινου θώρακα» εξήγησε ο νεα
ρός. «Είμαι φοιτητής Ιατρικής στο πέμπτο έτος».

«Ανοησίες. Εσύ το έφερες εδώ;»
«Εγώ; Όχι. Δεν ξέρεις πού το βρήκε;» 
Η μητέρα κοίταξε το μωρό και με μια αστραπιαία κίνηση 

του άρπαξε το κόκαλο από το στόμα και το πέταξε κάτω. Το 
μωρό ξέσπασε πάλι σε κλάματα. Ο νεαρός πήρε το οστό και το 
εξέτασε.

«Μπορεί να ξέρει ο αδελφός της...» είπε κοιτάζοντας τη 
μητέρα.

Εκείνη του έριξε μια αμήχανη ματιά και ύστερα κοίταξε την 
κόρη της που έκλαιγε· μετά το οστό, μετά από το παράθυρο τα 
μισοχτισμένα σπίτια έξω, ύστερα πάλι το οστό και τον άγνω
στο, και τελικά τον γιο της, που μπήκε τρέχοντας από το ένα 
παιδικό δωμάτιο.

«Τόουτι!» φώναξε. Ο μικρός την αγνόησε. Η μητέρα όρμησε 
μέσα στο πλήθος τον παιδιών, τον τράβηξε έξω με μεγάλη δυ
σκολία και τον έφερε μπροστά στον φοιτητή Ιατρικής. «Δικό 
σου είναι αυτό;» ρώτησε τον γιο της, δίνοντάς του το κόκαλο.

«Το βρήκα» απάντησε βιαστικά ο Τόουτι, που δεν ήθελε να 
χάσει όσα γίνονταν στο πάρτι του.

«Πού;» ρώτησε η μητέρα του αφήνοντας κάτω το μωρό, το 
οποίο την κοίταξε απορημένα, μην μπορώντας να αποφασίσει 
αν έπρεπε να αρχίσει να ουρλιάζει πάλι.

«Έξω» είπε ο μικρός. «Είναι παράξενη πέτρα. Την έπλυ
να» συνέχισε λαχανιασμένος και μια σταγόνα ιδρώτα κύλησε 
στο μάγουλό του.

«Έξω πού;» ρώτησε η μητέρα. «Πότε; Τι έκανες;»
Ο μικρός την κοίταξε απορημένος. Δεν ήξερε αν είχε κάνει 

κάτι κακό, αλλά κάτι τέτοιο υποδήλωνε το ύφος της και ανα
ρωτήθηκε τι μπορεί να ήταν αυτό.
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«Χθες, νομίζω» απάντησε. «Στα θεμέλια στο τέλος του 
δρόμου. Τι συμβαίνει;»

Η μητέρα και ο φοιτητής κοιτάχτηκαν.
«Μπορείς να μου δείξεις πού ακριβώς το βρήκες;» τον ρώ

τησε η μητέρα.
«Τώρα; Αφού έχω πάρτι».
«Ναι» είπε η μητέρα. «Δείξε μας».
Άρπαξε το μωρό από το πάτωμα κι έσπρωξε τον γιο της 

έξω από το δωμάτιο, προς την εξώπορτα. Ο νεαρός τούς ακο
λούθησε. Τα παιδιά σώπασαν όταν είδαν τη μητέρα του Τόου
τι να σπρώχνει τον φίλο τους έξω από το σπίτι με αυστηρό 
ύφος, κρατώντας το μωρό στο ένα χέρι. Κοιτάχτηκαν μεταξύ 
τους και μετά έτρεξαν πίσω τους.

Ήταν στο σπίτι που χτιζόταν στον δρόμο προς τη λίμνη Ρέι
νισβατν, στον Οικισμό Μιλένιουμ. Ο οικισμός απλωνόταν στις 
πλαγιές του λόφου Γκράβαρχολτ, στην κορυφή του οποίου οι 
τερατώδεις καφέ γεωθερμικές δεξαμενές πύργωναν σαν μια πό
λη πάνω από το προάστιο. Οι δρόμοι δεξιά κι αριστερά από τις 
δεξαμενές μέχρι πάνω στην κορυφή είχαν καθαριστεί και μια 
σειρά από σπίτια είχε αρχίσει να χτίζεται κατά μήκος τους. Με
ρικά είχαν ήδη και κήπο, φρεσκοστρωμένο γκαζόν και δενδρύλ
λια που μόλις μεγάλωναν θα χάριζαν ίσκιο στους ιδιοκτήτες.

Ο όχλος των παιδιών όρμησε πίσω από τον Τόουτι ακολου
θώντας τον δρόμο που δέσποζε δίπλα στις δεξαμενές. Νεόκτι
στες μονοκατοικίες απλώνονταν μέχρι το λιβάδι, ενώ πιο μα
κριά προς τα βόρεια και τα ανατολικά ξεκινούσαν τα παλιά 
καλοκαιρινά σαλέ των κατοίκων του Ρέικιαβικ. Όπως σε όλες 
τις οικοδομές, τα παιδιά της γειτονιάς έπαιζαν μέσα, σκαρφά
λωναν στις σκαλωσιές, κρύβονταν στις σκιές μισοτελειωμένων 
τοίχων ή κατέβαιναν γλιστρώντας στα φρεσκοσκαμμένα θεμέ
λια και πλατσούριζαν στα νερά που μαζεύονταν εκεί.
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Ο Τόουτι οδήγησε τον νεαρό, τη μητέρα του και όλο το πλή
θος των παιδιών σε ένα από αυτά τα σπίτια, στο σημείο όπου 
είχαν σκάψει για να βάλουν τα θεμέλια, και έδειξε το μέρος 
όπου είχε βρει την παράξενη άσπρη πέτρα. Τους εξήγησε ότι 
ήταν τόσο ελαφριά και λεία, ώστε αποφάσισε να την κρατήσει 
και την έβαλε στην τσέπη του. Ο μικρός, που θυμόταν με ακρί
βεια το σημείο, πήδησε μέσα στην τρύπα πρώτος και στάθηκε 
εκεί όπου πρωτοείδε την πέτρα μέσα στο χώμα. Η μητέρα του 
του φώναξε να μην αγγίξει τίποτα και με τη βοήθεια του νεα
ρού κατέβηκε κι αυτή μέσα στα θεμέλια. Ο Τόουτι πήρε το 
οστό από τα χέρια της και το έβαλε στο χώμα.

«Να, έτσι ήταν όταν τη βρήκα» είπε, συνεχίζοντας να θεω
ρεί ότι επρόκειτο για μια ενδιαφέρουσα πέτρα.

Ήταν Παρασκευή απόγευμα και οι εργασίες στο σπίτι είχαν 
σταματήσει. Είχαν αρχίσει να φτιάχνουν καλούπια για το μπε
τόν από τις δύο πλευρές, αλλά το χώμα διακρινόταν ανάμεσά 
τους. Ο φοιτητής πλησίασε στο χωμάτινο τοίχωμα και το εξέ
τασε πάνω από το σημείο όπου είχε βρει ο μικρός το κόκαλο. 
Ξύνοντας το χώμα με τα νύχια, ανακάλυψε με φρίκη κάτι που 
έμοιαζε με οστό βραχίονα θαμμένο βαθιά μέσα στο έδαφος.

Η μητέρα του αγοριού τον παρακολουθούσε να περιεργάζε
ται το χώμα και ακολουθώντας το βλέμμα του είδε κι αυτή το 
οστό. Πλησιάζοντας για να δει καλύτερα, της φάνηκε ότι διέ
κρινε ένα οστό σαγονιού και ένα δυο δόντια.

Αναπήδησε τρομαγμένη, κοίταξε τον φοιτητή και μετά την 
κόρη της, και ενστικτωδώς άρχισε να της σκουπίζει με το χέρι 
το στόμα.

Η γυναίκα δεν συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί μέχρι που αι
σθάνθηκε τον πόνο στον κρόταφο. Εντελώς ξαφνικά και απροει
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δοποίητα, τη χτύπησε στο κεφάλι με τη γροθιά του, τόσο γρή
γορα που δεν πρόλαβε καν να τον δει. Ή ίσως δεν πίστευε ότι 
την είχε χτυπήσει. Αυτή ήταν η πρώτη γροθιά, και στα χρόνια 
που ακολούθησαν θα αναρωτιόταν αν η ζωή της θα ήταν δια
φορετική αν τον είχε παρατήσει εκείνη τη στιγμή.

Όμως εκείνος δεν θα την άφηνε.
Τον κοίταξε κατάπληκτη, μην ξέροντας γιατί την είχε χτυ

πήσει ξαφνικά. Κανείς δεν την είχε ξαναχτυπήσει ως τότε. 
Ήταν τρεις μήνες μετά τον γάμο τους.

«Με χτύπησες;» ρώτησε, φέρνοντας το χέρι στον κρόταφό 
της.

«Νομίζεις ότι δεν σε είδα πώς τον κοίταζες;» της είπε άγρια.
«Τον κοίταζα; Τι;… Εννοείς τον Σνόρι; Κοίταζα τον Σνόρι;»
«Νομίζεις ότι δεν το πρόσεξα; Δεν είδα ότι έκανες σαν ξα

ναμμένη σκύλα;»
Δεν είχε ξαναδεί ποτέ αυτή την πλευρά του. Δεν τον είχε 

ξανακούσει να χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση. Ξαναμμένη 
σκύλα. Τι ήταν αυτά που έλεγε; Είχε ανταλλάξει μερικές κου
βέντες με τον Σνόρι στην πόρτα του υπογείου, προκειμένου να 
τον ευχαριστήσει επειδή της επέστρεψε κάτι που είχε ξεχάσει 
να πάρει από το σπίτι όπου εργαζόταν ως καμαριέρα. Δεν ήθε
λε να τον καλέσει μέσα επειδή ο άντρας της, που ήταν εκνευ
ρισμένος όλη μέρα, είπε ότι δεν ήθελε να τον δει. Ο Σνόρι πέ
ταξε ένα αστείο για τον έμπορο στον οποίο δούλευε παλιότερα 
η γυναίκα, γέλασαν και μετά αποχαιρετίστηκαν.

«Μα ήταν απλώς ο Σνόρι» του είπε. «Μην κάνεις έτσι. Για
τί έχεις τόσο κακή διάθεση όλη μέρα;»

«Μου αντιμιλάς;» τη ρώτησε πλησιάζοντας πάλι. «Σε είδα 
από το παράθυρο. Σε είδα πώς χόρευες γύρω του. Σαν τσού
λα!»

«Όχι, δεν μπορείς να...»
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Της έριξε πάλι μια γροθιά στο πρόσωπο, στέλνοντάς τη στο 
ντουλάπι της κουζίνας με τα πιατικά. Έγιναν όλα τόσο γρήγο
ρα, που δεν πρόλαβε να σηκώσει τα χέρια για να προστατέψει 
το πρόσωπό της.

«Μη μου λες ψέματα!» της φώναξε. «Σε είδα πώς τον κοί
ταζες. Σε είδα που τον φλερτάριζες! Το είδα με τα ίδια μου τα 
μάτια! Παλιοθήλυκο!»

Άλλη μια έκφραση που τον άκουγε να χρησιμοποιεί για 
πρώτη φορά.

«Θεέ μου!» αναφώνησε η γυναίκα. Αισθάνθηκε να τρέχει 
αίμα μέσα στο στόμα της. Το πάνω χείλος της είχε σκιστεί. Η 
γεύση ανακατεύτηκε με την αλμύρα από τα δάκρυα που κυ
λούσαν απ’ τα μάτια της. «Γιατί το έκανες αυτό; Τι σου έκα
να;»

Στάθηκε αποπάνω της, έτοιμος να επιτεθεί ξανά. Το πρό
σωπό του ήταν κατακόκκινο από οργή. Έτριξε τα δόντια, χτύ
πησε κάτω το πόδι του, και ύστερα έκανε μεταβολή και έφυγε 
από το υπόγειο. Η γυναίκα απέμεινε εκεί, ανίκανη να καταλά
βει τι είχε συμβεί.

Αργότερα σκεφτόταν συχνά εκείνη τη στιγμή, και κατά πό
σο θα άλλαζε κάτι αν είχε προσπαθήσει να απαντήσει στη βία 
του αμέσως, να τον αφήσει, να τον παρατήσει για πάντα, αντί 
να αναζητήσει λόγους για να τα βάλει με τον εαυτό της. Κάτι 
πρέπει να είχε κάνει για να του προκαλέσει τέτοια αντίδραση. 
Κάτι που μπορεί να μην το κατάλαβε η ίδια, αλλά εκείνος το 
είδε. Μπορούσε όμως να του μιλήσει όταν θα γύριζε, να του 
υποσχεθεί ότι θα προσπαθούσε να επανορθώσει, και όλα θα 
γίνονταν όπως πριν.

Δεν τον είχε ξαναδεί να φέρεται έτσι, ούτε σ’ εκείνη ούτε σε 
κανέναν άλλον. Συνήθως ήταν αμίλητος, σοβαρός, ή ακόμα και 
σκυθρωπός. Αυτό της άρεσε πάνω του όταν είχαν αρχίσει να 
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γνωρίζονται καλύτερα. Αυτός δούλευε στο Κιός, στον αδελφό 
του εμπόρου όπου εργαζόταν εκείνη, και του έφερνε τρόφιμα. 
Έτσι είχαν γνωριστεί πριν από ενάμιση χρόνο περίπου. Είχαν 
σχεδόν την ίδια ηλικία, κι εκείνος έλεγε ότι σκεφτόταν να πα
ρατήσει αυτή τη δουλειά και ίσως να πάει στη θάλασσα. Στα 
αλιευτικά έβγαζαν καλά λεφτά. Και ήθελε δικό του σπίτι. Να 
είναι αφεντικό του εαυτού του. Η δουλειά του εργάτη ήταν 
καταπιεστική, ξεπερασμένη και κακοπληρωμένη.

Κι εκείνη του είπε ότι είχε βαρεθεί τη δουλειά της στον 
έμπορο. Ήταν ένας τσιγκούνης που χούφτωνε συνέχεια τα κο
ρίτσια που δούλευαν στο σπίτι του. Η γυναίκα του ήταν μια 
γριά στρίγκλα που τους φερόταν σαν να ήταν δούλες. Η ίδια 
δεν είχε ιδιαίτερα σχέδια για το τι θα έκανε. Δεν σκεφτόταν 
ποτέ το μέλλον. Ο συνεχής μόχθος ήταν το μόνο πράγμα που 
είχε γνωρίσει από τα παιδικά της χρόνια. Δεν υπήρχε τίποτε 
άλλο στη ζωή της.

Αυτός έβρισκε συνέχεια δικαιολογίες για να επισκέπτεται 
τον έμπορο και συνήθιζε να πηγαίνει και να τη βλέπει στην 
κουζίνα. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο, και γρήγορα του μίλη
σε για το παιδί της. Εκείνος απάντησε ότι το ήξερε πως είχε 
παιδί. Είχε ρωτήσει γι’ αυτήν. Ήταν η πρώτη φορά που αποκά
λυπτε ότι ενδιαφερόταν να τη γνωρίσει καλύτερα. Εκείνη τον 
ενημέρωσε ότι το κορίτσι σε λίγο θα γινόταν τριών ετών και 
πήγε να το φέρει από την πίσω αυλή όπου έπαιζε με τα παιδιά 
του εμπόρου.

Όταν γύρισε με την κόρη της, αυτός τη ρώτησε πόσοι άντρες 
υπήρχαν στη ζωή της, χαμογελώντας σαν να ήταν ένα αθώο 
αστείο. Αργότερα θα χρησιμοποιούσε ανελέητα την υποτιθέμε
νη ακολασία της για να την εξευτελίσει. Δεν θα αποκαλούσε 
ποτέ την κόρη της με το όνομά της, μόνο με παρατσούκλια: 
μπάσταρδο και σακάτικο.
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Η γυναίκα δεν είχε πολλούς άντρες στη ζωή της. Του μίλησε 
για τον πατέρα του παιδιού της, έναν ψαρά που είχε πνιγεί στο 
Κότλαφγερδουρ. Ήταν μόνο είκοσι δύο χρόνων όταν το αλιευ
τικό βυθίστηκε σε μια θύελλα και το τετραμελές πλήρωμα πνί
γηκε. Εκείνη την περίοδο περίπου ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος. 
Δεν είχαν παντρευτεί, κι έτσι δεν μπορούσε να θεωρηθεί χήρα. 
Σκόπευαν να παντρευτούν, αλλά εκείνος πέθανε αφήνοντάς τη 
με ένα εξώγαμο παιδί.

Όσο αυτός καθόταν στην κουζίνα και άκουγε την ιστορία 
της, η γυναίκα πρόσεξε ότι η κόρη της δεν ήθελε να τον πλησιά
σει. Συνήθως δεν ήταν ντροπαλή, τώρα όμως έσφιγγε τη φού
στα της μητέρας της και δεν ήθελε να την αφήσει όταν αυτός 
της φώναξε να πλησιάσει. Έβγαλε από την τσέπη του μια κα
ραμέλα και της την έδωσε, αλλά η μικρή απλώς έχωσε το πρό
σωπό της πιο βαθιά μέσα στη φούστα της μητέρας της κι άρχι
σε να κλαίει. Ήθελε να γυρίσει έξω στα άλλα παιδιά, παρόλο 
που της άρεσαν πολύ οι καραμέλες.

Δύο μήνες αργότερα, της ζήτησε να τον παντρευτεί. Δεν 
υπήρχε ίχνος από τον ρομαντισμό για τον οποίο διάβαζε κατά 
καιρούς. Είχαν συναντηθεί αρκετά βράδια για να περπατήσουν 
στην πόλη ή για να παρακολουθήσουν μια ταινία του Τσάρλι 
Τσάπλιν. Καθώς αυτή ξεκαρδιζόταν στα γέλια με τον αλητάκο, 
κοιτούσε τον συνοδό της. Ούτε καν χαμογελούσε. Ένα βράδυ, 
αφού βγήκαν από το σινεμά και περίμενε μαζί του να έρθει το 
αυτοκίνητο που είχε κανονίσει εκείνος να τη γυρίσει στο Κιός, 
της είπε ξαφνικά ότι έπρεπε να παντρευτούν.

«Θέλω να παντρευτούμε» είπε τραβώντας την κοντά του.
Η γυναίκα αιφνιδιάστηκε τόσο πολύ, ώστε δεν συνειδητο

ποίησε παρά μόνο πολύ αργότερα, ουσιαστικά όταν είχαν τε
λειώσει όλα, ότι δεν ήταν πρόταση γάμου, δεν ήταν ερώτηση αν 
ήθελε να τον παντρευτεί.
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«Θέλω να παντρευτούμε».
Είχε σκεφτεί κάποιες φορές ότι μπορεί να της έκανε πρότα

ση γάμου. Η σχέση τους είχε φτάσει πια σε αυτό το στάδιο. 
Χρειαζόταν ένα σπίτι για την κόρη της, ένα δικό της σπίτι. 
Ήθελε να κάνει κι άλλα παιδιά. Ήταν ελάχιστοι οι άντρες που 
είχαν δείξει ενδιαφέρον. Ίσως εξαιτίας του παιδιού. Ίσως επει
δή δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη. Κοντή και αρκετά παχουλή, με 
τα κόκαλα ανομοιόμορφα τοποθετημένα στο πρόσωπό της, λί
γο στραβά δόντια και μικρά αλλά επιδέξια δάχτυλα που έμοια
ζαν να κινούνται ασταμάτητα. Ίσως δεν θα της έκανε ποτέ 
κανείς καλύτερη πρόταση.

«Τι λες;» τη ρώτησε.
Αυτή ένευσε καταφατικά. Τη φίλησε και αγκαλιάστηκαν. 

Λίγο καιρό αργότερα παντρεύτηκαν στην εκκλησία στο Μό
σβετλ. Ήταν μικρή τελετή, δεν παραβρέθηκε κανείς άλλος σχε
δόν πέρα από τη νύφη και τον γαμπρό, οι φίλοι του από το 
Κιός και δυο φίλες της από το Ρέικιαβικ. Μετά την τελετή ο 
εφημέριος τους κάλεσε για καφέ. Τον είχε ρωτήσει για τους 
δικούς του, την οικογένειά του, αλλά αυτός δεν μιλούσε πολύ 
για τέτοια πράγματα. Της είχε απαντήσει ότι ήταν μοναχοπαί
δι, πως όταν ήταν βρέφος ακόμη πέθανε ο πατέρας του και, 
καθώς η μητέρα του δεν μπορούσε να τον συντηρήσει, τον έδω
σε σε θετούς γονείς. Πριν γίνει εργάτης στο Κιός, είχε δουλέψει 
σε πολλές άλλες φάρμες. Δεν έδειξε περιέργεια για τη δική της 
οικογένεια, δεν τον ενδιέφερε το παρελθόν. Του είπε ότι και η 
δική της ζωή δεν διέφερε πολύ: Δεν ήξερε ποιοι ήταν οι γονείς 
της. Ήταν υιοθετημένη και είχε μεγαλώσει σε μια σειρά από 
σπίτια στο Ρέικιαβικ, μέχρι που κατέληξε υπηρέτρια στον 
έμπορο. Αυτός έκανε ένα καταφατικό νεύμα.

«Θα αρχίσουμε από την αρχή» είπε. «Θα ξεχάσουμε το 
παρελθόν».
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Νοίκιασαν ένα μικρό υπόγειο διαμέρισμα στη Λίνταργκατα, 
τίποτα παραπάνω από ένα καθιστικό και μια κουζίνα. Υπήρχε 
και μια εξωτερική τουαλέτα στην αυλή. Αυτή σταμάτησε τη 
δουλειά στον έμπορο, καθώς ο άντρας της της είπε ότι δεν ήταν 
πια απαραίτητο. Εκείνος βρήκε μια δουλειά στο λιμάνι μέχρι 
να μπορέσει να βρει μια θέση σε αλιευτικό. Ονειρευόταν να 
γίνει ναυτικός.

Η γυναίκα στεκόταν δίπλα στο τραπέζι της κουζίνας κρατώ
ντας την κοιλιά της. Δεν του είχε πει τίποτα ακόμη, αλλά ήταν 
σίγουρη ότι ήταν έγκυος. Έπρεπε να το περιμένει. Είχαν συζη
τήσει αν θα έκαναν άλλα παιδιά, αλλά δεν ήταν σίγουρη πώς 
έβλεπε εκείνος το θέμα, μερικές φορές γινόταν πολύ μυστηριώ
δης. Αν το παιδί ήταν αγόρι, είχε ήδη διαλέξει όνομα. Ήθελε να 
είναι αγόρι. Και θα το έβγαζε Σίμον.

Είχε ακούσει για άντρες που χτυπούσαν τις γυναίκες τους. 
Για γυναίκες που υπέμεναν τη βίαιη συμπεριφορά των αντρών 
τους. Είχε ακούσει ιστορίες. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι 
τώρα ανήκε κι η ίδια σ’ αυτή την κατηγορία. Δεν τον θεωρούσε 
ικανό για κάτι τέτοιο. Πρέπει να ήταν μεμονωμένο περιστατι
κό, είπε στον εαυτό της. Νόμισε ότι φλερτάριζα με τον Σνόρι. 
Πρέπει να προσέχω να μην ξαναγίνει αυτό.

Σκούπισε τα μάτια της και ρούφηξε τη μύτη της. Τέτοια 
βιαιότητα. Είχε φύγει τώρα, αλλά σίγουρα θα ξαναγύριζε και 
θα της ζητούσε συγγνώμη. Δεν ήταν δυνατό να της φέρεται 
έτσι. Δεν γινόταν. Δεν έπρεπε. Σαστισμένη ακόμη, πήγε στην 
κρεβατοκάμαρα να ρίξει μια ματιά στην κόρη της. Η Μίχκελινα 
είχε ξυπνήσει με πυρετό το πρωί και κοιμόταν σχεδόν όλη τη 
μέρα. Ακόμη δεν είχε ξυπνήσει. Η μητέρα της την πήρε αγκα
λιά και πρόσεξε ότι έκαιγε. Κάθισε κρατώντας το κοριτσάκι 
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στην αγκαλιά της κι άρχισε να τραγουδάει ένα νανούρισμα, 
σοκαρισμένη και σαστισμένη ακόμη από την επίθεση.

Στέκουν όλα στη σειρά
τα καλτσάκια τους κοντά
τα μπουκλάκια τους χρυσά
κοριτσάκια με πανέμορφα σκουτιά.

Η κόρη της αγκομαχούσε. Το μικρό στήθος της ανεβοκατέ
βαινε και ένα αμυδρό σφύριγμα ακουγόταν από τη μύτη της. 
Το πρόσωπό της έμοιαζε να καίγεται. Η μητέρα προσπάθησε 
να ξυπνήσει τη μικρή, αλλά ήταν αδύνατο.

Άρχισε να ξεφωνίζει.
Κάτι σοβαρό είχε πάθει το κοριτσάκι της.
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O Arnaldur Indridason (Άρναλδουρ Iνδρίδασον) 

γεννήθηκε το 1961. Αφού εργάστηκε για 

πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος και κριτικός 

σε ισλανδική εφημερίδα, άρχισε να γράφει 

μυθιστορήματα. H σειρά αστυνομικών 

μυθιστορημάτων με τον επιθεωρητή 

Έτλεντουρ, η οποία αριθμεί επτά βιβλία, 

γνωρίζει διεθνή επιτυχία και εκδίδεται 

σε 26 χώρες, ενώ έχει μεταφερθεί και στη 

μεγάλη οθόνη. Έχει λάβει πλήθος διακρίσεων 

για το έργο του μεταξύ των οποίων το CWA 

Gold Dagger και δύο φορές το Glass Key, 

την υψηλότερη διάκριση για τη σκανδιναβική 

αστυνομική λογοτεχνία. 

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ CWA GOLD DAGGER / THE GLASS KEY 

Ρέικιαβικ: Οικοδομικές εργασίες αποκαλύπτουν έναν γυναικείο σκελετό. 

Πριν από χρόνια, αυτό το μέρος της πόλης ήταν ακατοίκητο, και ο επιθεωρητής 

Έτλεντουρ με την ομάδα του ελπίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα τυπικό ισλαν-

δικό σενάριο εξαφάνισης: κάποια γυναίκα που χάθηκε στο χιόνι κι έμεινε θαμμέ-

νη εκεί επί δεκαετίες. Όμως τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά.

Ενώ ο μελαγχολικός πενηντάρης επιθεωρητής Έτλεντουρ παλεύει να στα-

ματήσει την πλήρη κατάρρευση της οικογένειάς του —η εθισμένη στα ναρ-

κωτικά κόρη του μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση—, 

η υπόθεση που αναλαμβάνει φέρνει στην επιφάνεια πολλές άλλες ιστορίες

οικογενειακού πόνου, θυμού, βίας και φόβου, συγκάλυψης και ντροπής. 

Ακόμα και τα μυστικά που θάβονται δεν μπορούν να μείνουν κρυμμένα για πάντα.

[ 
Ο Indridason ανήκει μαζί με τον Nesbo και 
τη Lackberg στην ντριμ τιμ του σκανδιναβικού 
αστυνομικού. ] ECONOMIST

[ Έξοχο βιβλίο, άψογα γραμμένο και απολύτως πειστικό… Η πλοκή ρέει 
σαν ποτάμι οι ξαφνικοί κυματισμοί του οποίου προωθούν τη δράση. 
Ο Indridason είναι ένας ώριμος συγγραφέας. ] CHANNEL 2

[ Το Ρέικιαβικ δεν είναι μια από τις παραδοσιακές πρωτεύουσες 
του αστυνομικού αλλά χάρη στον Indridason η ισλανδική πόλη είναι τόσο 
ατμοσφαιρική και μυστηριώδης όσο το Εδιμβούργο του Ian Rankin. ] THE TIMES

ΑΝ Ο ARNALDUR INDRIDASON 
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Arnaldur 

Indridason
Η σιωπή 
του τάφου

∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Μ Π Ε Σ Τ  Σ Ε Λ Ε Ρ

Αν o Rankin 
σας άρεσε, 

ο Ιndridason θα 
σας ενθουσιάσει.
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