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aνεπιθύμητο Μια έφηβη πέφτει θύμα επίθεσης και βιασμού την παραμονή της Γιορτής 

του Μεσοκαλόκαιρου. δεκαπέντε χρόνια μετά, ένας άντρας σκοτώνεται σε 

τροχαίο και τον εγκαταλείπουν στο οδόστρωμα. δεν έχει πάνω του κανένα 

στοιχείο ταυτότητας, κανείς δεν τον δηλώνει αγνοούμενο ούτε καταζητείται 

από την αστυνομία. Ταυτόχρονα ένας παπάς και η γυναίκα του βρίσκονται 

νεκροί – προφανώς είναι αυτοκτονία. 

η φριεντρίκα Μπέργιμαν μαζί με την ομάδα του Άλεξ ρεστ αναλαμβάνουν 

τις φαινομενικά ασύνδετες μεταξύ τους υποθέσεις. όι έρευνες οδηγούν σε 

ένα δίκτυο δουλεμπορίου που φτάνει ως την Μπανγκόκ. καθώς η αστυνομία 

ξεσκεπάζει την υποκρισία που καλύπτει τη λειτουργία του δικτύου, θα βρει 

τα ίχνη ενός έγκληματος που διαπράχθηκε τη δεκαετία του 1980 και δεν 

καταγγέλθηκε ποτέ...

[  Αν δεν έχετε γνωρίσει ακόμη το έργο της σουηδής  
συγγραφέα, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τα βιβλία της. 
Απλώς απολαυστικά! ] GONG 

[  Μια από τις καλύτερες νέες σκανδιναβές συγγραφείς. 
Εξαιρετική πλοκή, υποβλητική και καλοδουλεμένη. ] 
lOs aNGeles times
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Η Kristina Ohlsson (Κριστίνα Όλσον, Σουηδία 

1979) είναι πολιτική επιστήμονας και μέχρι  

πολύ πρόσφατα εργαζόταν στο αντιτρομοκρατικό 

τμήμα της OSCE (Οργάνωση για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη). Έχει εργαστεί 

ως αναλύτρια στο Εθνικό Σουηδικό Αστυνομικό 

Συμβούλιο, στο υπουργείο Εξωτερικών της 

Σουηδίας και στο Σουηδικό Κολέγιο Εθνικής 

Άμυνας, όπου ήταν ειδική στις συγκρούσεις  

της Μέσης Ανατολής και στην εξωτερική  

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Kristina 

Ohlsson είναι πλέον μια από τις πιο δημοφιλείς 

συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας της 

Σουηδίας, ενώ το 2010 κέρδισε το βραβείο  

Stabilo. Η σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων 

της με ηρωίδα τη Φριεντρίκα Μπέργιμαν γνωρίζει 

διεθνή επιτυχία. Για να διαβάσετε περισσότερα: 

www.metaixmio.gr
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Από τη συγγραφέα του μπεστ σέλερ Ανεπιθύμητο



ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Τα παιδιά τ’ ουράνιου Πατέρα
καταφεύγουν στη ζεστή Του αγκαλιά

Πουλιά στη φωλιά τους κι ουράνια αστέρια
ποτέ τους δεν είχαν τέτοια σιγουριά.*

* Πρόκειται για έναν παλιό σουηδικό ύμνο, πολύ γνωστό στους Σουηδούς 
και γενικότερα στους λουθηρανούς. (Σ.τ.Μ.)



9

Το λιβάδι με τα αγριολούλουδα και την πρασινάδα ήταν πά-
ντα δικό της. Δεν είχε δυσκολευτεί πολύ να τα συμφωνήσει 

με την αδελφή της. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να της παρα-
χωρήσει για δική της τη σοφίτα του εξοχικού. Δεν θα καταλάβαι-
νε ποτέ πώς δέχτηκε η αδελφή της μια τέτοια ανταλλαγή – μια 
βαρετή παλιά σοφίτα για ένα λιβάδι. Αλλά δεν της είπε τίποτα, 
γιατί τότε μπορεί να είχε κι άλλες απαιτήσεις.

Το λιβάδι, κατάφυτο από άγρια βλάστηση, απλωνόταν πέρα 
από τα όρια του κήπου τους. Όταν ήταν μικρότερη, τα πιο ψηλά 
χόρτα έφταναν μέχρι το σαγόνι της. Τώρα που είχε μεγαλώσει, 
έφταναν μόνο μέχρι τη μέση της. Περπατούσε ανάμεσά τους με 
ανάλαφρο αβίαστο βήμα, ερευνώντας με το βλέμμα και νιώθο-
ντας τα λουλούδια και τα χόρτα να αγγίζουν τα γυμνά πόδια 
της. Έπρεπε να κόψεις τα λουλούδια χωρίς να μιλήσεις καθόλου, 
αλλιώς δεν έπιανε. Έκοβες επτά διαφορετικά είδη την παραμο-
νή του Αϊ-Γιαννιού και τα έβαζες κάτω από το μαξιλάρι σου. 
Και το βράδυ θα έβλεπες στον ύπνο σου τον άντρα που θα πα-
ντρευόσουν.

Τουλάχιστον έτσι πίστευε όταν ήταν μικρή και είχε βγει να 
κόψει για πρώτη φορά λουλούδια παραμονή του Αϊ-Γιαννιού. Η 
αδελφή της την πείραζε.

«Θέλεις να δεις τον Βίκτορ» της είπε γελώντας.
Προφανώς ήταν αφελής και ηλίθια, ακόμα και τότε. Δεν ήθε-

λε να δει τον Βίκτορ αλλά κάποιον άλλο. Δεν το είχε πει σε κα-
νέναν, ήταν μυστικό.

Μετά από κείνη την πρώτη φορά επαναλάμβανε αυτή την 
τελετουργία κάθε χρόνο. Τώρα φυσικά ήταν πολύ μεγάλη για να 
πιστεύει σ’ αυτές τις παλιές δεισιδαιμονίες, παρ’ όλα αυτά 
ένιωθε ότι ήταν σημαντικό να το κάνει. Στο κάτω κάτω, δεν είχε 
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και τίποτε άλλο για να περάσει την ώρα της, σκέφτηκε κυνικά. 
Τόσα χρόνια τώρα οι γονείς της επέμεναν να έρχονται να γιορ-
τάζουν του Αϊ-Γιαννιού στο εξοχικό, και κάθε φορά τής φαινό-
ταν όλο και μεγαλύτερη αγγαρεία. Φέτος ήταν ακόμα χειρότερα, 
γιατί η φίλη της η Άννα την είχε καλέσει στο πάρτι της. Οι γονείς 
της Άννα έκαναν μια μεγάλη γιορτή και είχαν καλέσει και τους 
φίλους των παιδιών τους.

Αλλά ο μπαμπάς της δεν την άφησε.
«Θα γιορτάσουμε τ’ Αϊ-Γιαννιού όπως πάντα» της είπε. 

«Μαζί. Έτσι θα γίνεται όσο ζεις ακόμη εδώ».
Την έπιασε πανικός μόλις το άκουσε. Δεν καταλάβαινε πόσο 

παράλογος ήταν; Θα περνούσαν χρόνια μέχρι να αρχίσει έστω 
να σκέφτεται να φύγει από το σπίτι. Και η προδοτική συμπερι-
φορά της αδελφής της δεν βοηθούσε καθόλου τα πράγματα. 
Αυτή δεν την καλούσαν ποτέ σε πάρτι, έτσι κι αλλιώς, και δεν 
την πείραζε να είναι μόνοι τους με τους γονείς τους στο εξοχικό. 
Έδειχνε να της αρέσουν ακόμα και οι παράξενοι φιλοξενούμενοι 
που έβγαιναν από το υπόγειο το σούρουπο και τους έμπαζαν 
στη βεράντα με τις τζαμαρίες, και η μαμά κατέβαζε τα στόρια 
για να μη φαίνεται τίποτα απέξω.

Τους μισούσε αυτούς τους ανθρώπους. Αντίθετα με την υπό-
λοιπη οικογένεια, της ήταν αδύνατο να νιώσει συμπάθεια ή οί-
κτο γι’ αυτούς. Κάτι άθλιοι τύποι που βρομούσαν και δεν ανα-
λάμβαναν την ευθύνη για τη ζωή τους. Που δεν έβρισκαν τίποτα 
πιο λογικό να κάνουν από το να κρύβονται σε ένα υπόγειο έξω 
στις ερημιές. Ικανοποιούνταν με τόσο λίγα, που ήταν αξιολύπη-
τοι. Αυτή δεν ικανοποιούνταν ποτέ. Ποτέ.

«Πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου» της έλεγε ο μπαμπάς της.
«Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτά που έχουμε» της 

έλεγε η μαμά της.
Είχε πάψει να τους ακούει εδώ και πολύ καιρό.
Τον είδε τη στιγμή που έκοβε το τέταρτο λουλούδι. Πρέπει 

να έκανε κάποιον θόρυβο, αλλιώς δεν θα τον πρόσεχε ποτέ εκεί 
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που στεκόταν. Σήκωσε αμέσως το βλέμμα της από το λιβάδι και 
τα λουλούδια, αλλά τη θάμπωσε ο ήλιος. Έτσι όπως τη χτυπούσε 
το φως στα μάτια, έβλεπε μόνο μια σιλουέτα, και ήταν αδύνατο 
να διακρίνει την ηλικία του ή την ταυτότητά του.

Μισόκλεισε τα μάτια και τα σκίασε με το χέρι. Ναι, τώρα τον 
αναγνώριζε. Τον είχε δει από το παράθυρο της κουζίνας πριν 
από ένα δυο βράδια, όταν ο μπαμπάς είχε γυρίσει σπίτι αργά με 
μια νέα φουρνιά φιλοξενούμενους. Ήταν από τους πιο ψηλούς. 
Όχι πιο ηλικιωμένος, αλλά πιο ψηλός. Πιο σωματώδης. Είχε ένα 
πολύ χαρακτηριστικό σαγόνι που θύμιζε τους αμερικανούς 
στρατιώτες σε παλιές ταινίες. Τετράγωνο σαγόνι.

Είχαν μείνει και οι δύο τελείως ακίνητοι, κοιτάζοντας ο ένας 
τον άλλο.

«Δεν επιτρέπεται να βγαίνεις έξω» του είπε με μια αγέρωχη 
ματιά, αν και ήξερε ότι ήταν μάταιο.

Κανείς απ’ αυτούς κάτω στο υπόγειο δεν μιλούσε σουηδικά.
Καθώς εκείνος δεν κουνήθηκε ούτε είπε τίποτα, αυτή ανα-

στέναξε και άρχισε να ψάχνει πάλι για λουλούδια.
Καμπανούλα.
Μαργαρίτα.
Πίσω της, ο ξένος είχε αρχίσει να κινείται αργά. Έριξε μια 

κλεφτή ματιά πάνω από τον ώμο της και αναρωτήθηκε πού μπο-
ρεί να πήγαινε. Είδε ότι την είχε πλησιάσει.

Είχαν πάει μόνο μια φορά στο εξωτερικό. Μία και μοναδική 
φορά στη ζωή τους πήγαν διακοπές με οργανωμένο γκρουπ στα 
Κανάρια Νησιά. Κολύμπησαν κι έκαναν ηλιοθεραπεία. Οι δρό-
μοι ήταν γεμάτοι αδέσποτα σκυλιά που έτρεχαν πίσω από τους 
τουρίστες και ο μπαμπάς τους είχε βρει έναν αποτελεσματικό 
τρόπο για να τα διώχνει.

«Ουστ!» γρύλιζε και πετούσε μια πέτρα προς άλλη κατεύ-
θυνση.

Το κόλπο έπιανε πάντα. Το σκυλί τούς άφηνε ήσυχους και 
κυνηγούσε την πέτρα που είχε πετάξει ο μπαμπάς.
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Ο άντρας στο λιβάδι τής θύμισε τα αδέσποτα σκυλιά. Υπήρχε 
κάτι απρόβλεπτο στα μάτια του, κάτι ανεξιχνίαστο. Ίσως και 
θυμός. Ξαφνικά δεν ήταν σίγουρη τι είχε σκοπό να κάνει ο ξένος. 
Δεν γινόταν να του πετάξει πέτρα. Μια ματιά προς το σπίτι 
επιβεβαίωσε αυτό που ήξερε ήδη, ότι οι γονείς της και η αδελφή 
της είχαν πάει στην πόλη με το αμάξι για να αγοράσουν ψάρια 
για το εορταστικό γεύμα. Άλλη μία γελοία υποτιθέμενη παρά-
δοση που είχαν επινοήσει οι γονείς της για να διατηρήσουν την 
εικόνα της κανονικής οικογένειας. Όπως πάντα, τους είπε ότι 
δεν ήθελε να πάει μαζί τους· προτιμούσε να μαζέψει λουλούδια 
με την ησυχία της.

«Τι θέλεις;» τον ρώτησε εκνευρισμένη.
Εκνευρισμένη και με μια ανησυχία που όλο και μεγάλωνε. Το 

ένστικτό της δεν έκανε λάθος, είχε αναγνωρίσει την οσμή του 
πραγματικού κινδύνου. Και ήξερε ότι έπρεπε να πάρει τον έλεγ-
χο της κατάστασης.

Ένιωθε τα κοτσάνια των λουλουδιών τραχιά στα χέρια της 
καθώς τα έσφιγγε δυνατά. Της είχε μείνει μόνο ένα να κόψει 
ακόμα. Μια ταπεινή μαργαρίτα. Ένα ζιζάνιο με φιλοδοξίες – έτσι 
τις αποκαλούσε ο πατέρας της.

Ο άντρας έκανε μερικά βήματα ακόμα προς το μέρος της. 
Μετά απλώς σταμάτησε εκεί, μερικά μέτρα μακριά της. Ένα 
πλατύ σαρκαστικό χαμόγελο απλώθηκε αργά στο πρόσωπό του. 
Κι εκείνη τη στιγμή, κατάλαβε γιατί την είχε πλησιάσει.

Τα πόδια της ήταν πιο γρήγορα από τη σκέψη της. Το νωτιαίο 
αντανακλαστικό έστειλε σήμα απειλής και την ίδια στιγμή άρχι-
σε να τρέχει. Η άκρη του κήπου απείχε λιγότερο από εκατό 
μέτρα. Κάλεσε σε βοήθεια ξανά και ξανά. Οι διαπεραστικές 
κραυγές της βούλιαξαν μέσα στη σιωπή του λιβαδιού. Τα χόρτα 
έπνιξαν τον ήχο από τα βήματά της και τον βαρύ γδούπο όταν 
την έριξε κάτω μετά από είκοσι μόνο μέτρα. Σχεδόν σαν να το 
ήξερε από την αρχή ότι δεν θα προλάβαινε να του ξεφύγει και 
ότι την είχε αφήσει να τρέξει για να απολαύσει το κυνήγι.
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Πάλεψε μαζί του σαν άγριο ζώο καθώς τη γύρισε ανάσκελα 
κι άρχισε να τραβάει τα ρούχα της, οι κινήσεις του τόσο δυνατές 
και μεθοδικές, που παρά το σοκ εκείνη σκέφτηκε ότι πρέπει να 
το είχε ξανακάνει αυτό.

Και όταν τελείωσαν όλα και απέμεινε εκεί να κλαίει μέσα 
στο βαθούλωμα που είχαν δημιουργήσει τα σώματά τους στα 
πράσινα βάθη, ήξερε ότι αυτό ήταν κάτι που δεν θα μπορούσε 
ποτέ της να ξεπεράσει. Στη γροθιά της, με όλες τις κλειδώσεις 
γδαρμένες από τη μάταιη μάχη της, έσφιγγε ακόμη το μικρό 
μπουκέτο. Το πέταξε σαν να της έκαιγε τα δάχτυλα. Τα λουλού-
δια ήταν τελείως περιττά τώρα. Ήξερε ποιανού το πρόσωπο θα 
έβλεπε στα όνειρά της.

Όταν σταμάτησε το αμάξι των γονιών της έξω από το σπίτι, 
εκείνη κειτόταν ακόμη στο λιβάδι. Δεν μπορούσε να σηκωθεί. Τα 
σύννεφα έμοιαζαν σαν να έπαιζαν ένα αδέξιο παιχνίδι στον γα-
λάζιο ουρανό. Ο κόσμος φαινόταν ίδιος όπως πάντα, αλλά ο δι-
κός της είχε γκρεμιστεί για πάντα. Κειτόταν εκεί στο λιβάδι 
μέχρι που κατάλαβαν ότι έλειπε και βγήκαν να την ψάξουν. Και 
όταν τη βρήκαν, ήταν πια άλλος άνθρωπος.
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1979) είναι πολιτική επιστήμονας και μέχρι  

πολύ πρόσφατα εργαζόταν στο αντιτρομοκρατικό 

τμήμα της OSCE (Οργάνωση για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη). Έχει εργαστεί 

ως αναλύτρια στο Εθνικό Σουηδικό Αστυνομικό 

Συμβούλιο, στο υπουργείο Εξωτερικών της 

Σουηδίας και στο Σουηδικό Κολέγιο Εθνικής 

Άμυνας, όπου ήταν ειδική στις συγκρούσεις  

της Μέσης Ανατολής και στην εξωτερική  

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Kristina 

Ohlsson είναι πλέον μια από τις πιο δημοφιλείς 

συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας της 

Σουηδίας, ενώ το 2010 κέρδισε το βραβείο  

Stabilo. Η σειρά αστυνομικών μυθιστορημάτων 

της με ηρωίδα τη Φριεντρίκα Μπέργιμαν γνωρίζει 

διεθνή επιτυχία. Για να διαβάσετε περισσότερα: 

www.metaixmio.gr
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Από τη συγγραφέα του μπεστ σέλερ Ανεπιθύμητο


