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Η γοργόνα

 ΚΑΘΕ ΦΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ 

 Ο Πάτρικ επιστρέφει στη δουλειά του ύστερα από αναρρωτική άδεια. Προ-

σπάθησε να ξεκουραστεί και να φροντίσει τη γυναίκα του, με τα πρόωρα 

δίδυμα μωρά τους. 

 Ο νεαρός επιθεωρητής δεν προλαβαίνει να πατήσει το πόδι του στο τμήμα και 

μια νέα έρευνα ξεκινά. Ένας άντρας βρίσκεται δολοφονημένος στο διαμέρι-

σμά του. Τον έχουν πυροβολήσει στο κεφάλι. Το θύμα είναι ο Ματς Σβερίν, 

ο διαχειριστής των οικονομικών του τοπικού δήμου, ένας ευγενικός τύπος, 

συμπαθής σε όλους. Κανείς δεν έχει να του προσάψει κάτι. 

 ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

 Ο Πάτρικ θα χαρτογραφήσει τη ζωή του, η οποία έκρυβε πτυχές που κανείς 

δεν φανταζόταν. Γιατί βιαζόταν τόσο να φύγει από το Γέτεμποργ και να 

επιστρέψει στη Φιελμπάκα; Ποιος ο ρόλος του στο φιλόδοξο οικονομικό 

πρότζεκτ για την αναπαλαίωση των παλιών λουτρών της Φιελμπάκα και 

τη λειτουργία τους ως σπα πολυτελείας; Είναι σύμπτωση που η αγαπημένη 

των εφηβικών του χρόνων, η Νάταλι, έχει επίσης επιστρέψει, μαζί με τον 

μικρό της γιο;

[ Τα βιβλία της Lackberg δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αντίστιξη: από τη μία  
ο πάγος και η ψυχρότητα του σκανδιναβικού τοπίου κι από την άλλη τα καλά  
κρυμμένα πάθη που βράζουν από κάτω. Παρά τους συχνά αποτρόπαιους φόνους της,  
η ματιά της είναι ανθρώπινη. ] ΕΥΑΝΝΑ ΒΕΡΝΑΡδΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

[ Ο ορθολογιστής, συγκροτημένος και μεθοδικός Πάτρικ αντιδιαστέλλεται και συνάμα 
ολοκληρώνεται από την ευφάνταστη, εύστροφη και τολμηρή Ερίκα, το θηλυκό μυαλό  
που τολμά να αναζητά στις πιο απίθανες υποθέσεις τις λύσεις των αινιγμάτων, 
κατορθώνοντας έτσι να κάνει συναρπαστική όχι μόνο τη μεταξύ τους συνύπαρξη,  
αλλά και την αναγνωστική εμπειρία. ] ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΡΑΥΛΟΥ, www.diavasame.gr
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παγκοσμίως 

Η Camilla Lackberg (Καμίλα Λέκμπεργ) γεννήθηκε 

στις 30 Αυγούστου 1974 και μεγάλωσε στη 

Φιελμπάκα, ένα ψαροχώρι, 140 χλμ. περίπου 

από το Γέτεμποργ. Στη Φιελμπάκα εκτυλίσσονται 

και όλες οι ιστορίες των βιβλίων της. Από παιδί 

ήθελε να γίνει συγγραφέας. Μόλις έντεκα χρονών 

είχε διαβάσει όλα τα βιβλία της Αγκάθα Κρίστι. 

Σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο του 

Γέτεμποργ και εργάστηκε ως οικονομολόγος 

για μερικά χρόνια στη Στοκχόλμη. Ένα σεμινάριο 

δημιουργικής γραφής, το οποίο παρακολούθησε 

στη Στοκχόλμη, στάθηκε η αφορμή για να 

αλλάξει καριέρα. Σήμερα τα βιβλία της σειράς, 

με πρωταγωνιστές τη συγγραφέα Ερίκα –το alter 

ego της Καμίλα– και τον αστυνομικό Πάτρικ, 

φιγουράρουν στις λίστες των μπεστ σέλερ σε 

όλη την Ευρώπη. Από τα Χριστούγεννα του 2012 

προβάλλεται στη σουηδική τηλεόραση σειρά 

βασισμένη στα μυστήρια της Φιελμπάκα,  

ενώ το βιβλίο της Το παιδί από τη Γερμανία 

μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Ζει σ’ ένα 

προάστιο της Στοκχόλμης με τα τρία της παιδιά. 

Περισσότερα για την Καμίλα και τα βιβλία της  

θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους:  

www.camillalackberg.com / www.metaixmio.gr



Μόνον όταν έβαλε τα χέρια της πάνω στο τιμόνι είδε ότι ήταν 
ματωμένα. Ένιωσε τις παλάμες της να κολλάνε πάνω στο δέρ
μα του τιμονιού. Αλλά δεν έδωσε σημασία· έβαλε την όπισθεν 
και βγήκε λίγο απότομα από το γκαράζ. Άκουσε χαλίκια να 
τινάζονται κάτω από τις ρόδες.

Είχαν μεγάλο ταξίδι μπροστά τους. Έριξε μια ματιά στις 
πίσω θέσεις. Ο Σαμ κοιμόταν τυλιγμένος στο πάπλωμα. Κα
νονικά θα έπρεπε να φοράει ζώνη, αλλά δεν της έκανε καρδιά 
να τον ξυπνήσει. Θα οδηγούσε όσο πιο προσεκτικά μπορούσε. 
Ενστικτωδώς μείωσε λίγο την πίεση στο πεντάλ του γκαζιού.

Η καλοκαιρινή νύχτα είχε αρχίσει να φωτίζει. Οι ώρες του 
σκοταδιού είχαν ήδη τελειώσει πριν προλάβουν καλά καλά ν’ 
αρχίσουν. Μολαταύτα, τούτη η νύχτα τής φαινόταν ατέλειωτη. 
Όλα είχαν αλλάξει. Τα καστανά μάτια του Φρέντρικ είχαν 
καρφωθεί απλανή στο ταβάνι και εκείνη κατάλαβε πως δεν 
μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν αναγκασμένη να σώσει τον 
εαυτό της και τον Σαμ. Να μη σκέφτεται το αίμα – ούτε τον 
Φρέντρικ.

Υπήρχε μόνο ένα μέρος στο οποίο θα μπορούσε να κατα
φύγει.

Έπειτα από έξι ώρες ήταν εκεί. Η Φιελμπάκα είχε αρχίσει 
να ξυπνάει. Εκείνη παρκάρισε το αυτοκίνητο δίπλα στο κτίριο 
της ακτοφυλακής και σκέφτηκε για λίγο πώς θα κατάφερνε να 
τα πάρει όλα μαζί της. Ο Σαμ κοιμόταν ακόμη βαθιά. Έβγαλε 
ένα πακέτο χαρτομάντιλα από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου 
και σκούπισε τα χέρια της όσο καλύτερα γινόταν. Το αίμα 
δύσκολα έβγαινε. Έπειτα έβγαλε τις βαλίτσες από το πορτμπα
γκάζ και τις τράβηξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε προς το 
Μπαντχόλμεν, εκεί όπου ήταν δεμένο το σκάφος. Ανησυχούσε 
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μήπως ξυπνήσει ο Σαμ, αλλά είχε κλειδώσει το αυτοκίνητο, 
ώστε να μη βγει έξω και πέσει στο νερό. Σήκωσε με κόπο τις 
βαλίτσες και τις έβαλε στο σκάφος, ξεκλείδωσε την κλειδαριά 
με την αλυσίδα, που απέτρεπε την κλοπή του σκάφους. Έπει
τα επέστρεψε τρέχοντας στο αυτοκίνητο και διαπίστωσε ανα
κουφισμένη ότι ο Σαμ κοιμόταν το ίδιο ήρεμα. Τον σήκωσε, 
μαζί με το πάπλωμα, και τον πήγε στο σκάφος. Προσπάθησε 
να κοιτάζει πού πατούσε ανεβαίνοντας στο σκάφος, για να μη 
σκοντάψει πουθενά – και τα κατάφερε. Απίθωσε προσεκτικά 
τον Σαμ στο κατάστρωμα και γύρισε το κλειδί της μίζας. Ο 
κινητήρας έβηξε και πήρε μπροστά με την πρώτη. Είχε περάσει 
πολύς καιρός από τότε που είχε χρησιμοποιήσει το σκάφος, 
αλλά ένιωθε ότι μπορούσε να το χειριστεί. Βγήκε με την όπισθεν 
από τη μαρίνα κι έπειτα κατευθύνθηκε κανονικά έξω από το 
λιμάνι.

Ο ήλιος έλαμπε, αλλά δεν είχε ακόμη αρχίσει να ζεσταίνει. 
Εκείνη ένιωσε την ένταση να της φεύγει σιγά σιγά και τη φρί
κη της νύχτας να χαλαρώνει κάπως το άδραγμά της. Κοίταξε 
τον Σαμ. Κι αν αυτό που συνέβη τον είχε σημαδέψει για μια 
ζωή; Ένας πεντάχρονος είναι ευάλωτος, ποιος να ξέρει τι μπο
ρεί να είχε σπάσει μέσα του; Θα έκανε ό,τι περνούσε από το 
χέρι της για να τον γιατρέψει εντελώς. Θα έδιωχνε το κακό με 
φιλιά, όπως τότε που είχε πέσει από το ποδήλατο κι έγδαρε 
τα γόνατά του.

Ήξερε πολύ καλά τη διαδρομή προς εκεί έξω. Ήξερε κάθε 
νησί και νησίδα. Είχε βάλει ρότα για το Βεντερεμπούντ και απο
μακρυνόταν όλο και περισσότερο κατά μήκος της ακτογραμμής. 
Τα κύματα είχαν αρχίσει να ψηλώνουν λίγο και κάθε κορφή τους 
έσκαζε στο κατάστρωμα στο ύψος της πλώρης. Απολάμβανε την 
αίσθηση της αλμύρας από τις ψεκάδες του νερού στο πρόσωπό 
της και επέτρεψε στον εαυτό της να κλείσει τα μάτια για λίγο. 
Όταν τα άνοιξε ξανά, διέκρινε στο βάθος το Γκρόχουερ. Η καρδιά 
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αναπήδησε στο στήθος της. Πάντα το έκανε όταν αντίκριζε το 
νησί και έβλεπε το μικρό σπίτι και τον φάρο που υψωνόταν 
πάλλευκος και περήφανος προς τον καταγάλανο ουρανό. Βρι
σκόταν ακόμη μακριά για να διακρίνει το χρώμα του σπιτιού, 
αλλά θυμόταν τη σταχτιά απόχρωση και τις λευκές γωνίες. Θυ
μόταν επίσης τις ροζ δεντρομολόχες που μεγάλωναν στον τοίχο, 
που ήταν, ως επί το πλείστον, απάνεμος. Ήταν το καταφύγιό της, 
ο παράδεισός της. Το δικό της Γκρόχουερ. 

Μέχρι και το τελευταίο στασίδι της εκκλησίας της Φιελμπάκα 
ήταν πιασμένο, το ιερό ήταν γεμάτο λουλούδια. Στεφάνια, 
μπουκέτα και όμορφες μεταξωτές κορδέλες με τον ύστατο 
χαιρετισμό.

Ο Πάτρικ δεν μπορούσε να κοιτάζει το κατάλευκο φέρετρο 
καταμεσής στη θάλασσα των λουλουδιών. Επικρατούσε μια 
απόκοσμη σιωπή μέσα στον μεγάλο πέτρινο ναό. Σε κηδείες 
ηλικιωμένων πάντα ακούγονταν κάποια μουρμουρητά εκεί 
μέσα. Φράσεις όπως «πονούσε τόσο πολύ η κακομοίρα· δεν 
λες που γλίτωσε» ανταλλάσσονταν συχνά μεταξύ των παρευ
ρισκομένων, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς τον καφέ της 
παρηγοριάς μετά την τελετή. Σήμερα όμως δεν ακουγόταν 
τίποτα τέτοιο. Όλοι κάθονταν σιωπηλοί στις θέσεις τους, με 
βαριά καρδιά και με την αίσθηση της αδικίας μέσα τους. Αυτό 
δεν έπρεπε να είχε συμβεί.

Ο Πάτρικ καθάρισε τον λαιμό του και κοίταξε ψηλά στην 
οροφή, για να μπορέσει να διώξει τα δάκρυα ανοιγοκλείνοντας 
τα μάτια. Έσφιξε το χέρι της Ερίκα. Το κουστούμι τού προκα
λούσε φαγούρα και τον τσιμπούσε, και τράβηξε τον γιακά του 
πουκαμίσου για να πάρει λίγο αέρα. Ένιωθε σαν να πνιγόταν.

Οι καμπάνες στο κωδωνοστάσιο άρχισαν να χτυπούν αντη
χώντας ανάμεσα στους ψηλούς τοίχους. Πολλοί σκίρτησαν στο 
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άκουσμα της κωδωνοκρουσίας και κοίταξαν προς το φέρετρο. 
Η Λένα, η παστόρισσα, βγήκε από το σκευοφυλάκιο και πλησία
σε στην αγία τράπεζα. Η Λένα ήταν που τους είχε παντρέψει σ’ 
αυτή εδώ την εκκλησία, σε μια εποχή που φάνταζε πλέον μα
κρινή, σε μια πραγματικότητα διαφορετική. Τότε η Λένα είχε 
υπέροχη διάθεση, ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και χαρά. Σήμερα 
ήταν σοβαρή. Ο Πάτρικ προσπάθησε να αποκρυπτογραφήσει 
την έκφραση του προσώπου της. Μήπως σκεφτόταν κι αυτή πως 
αυτό εδώ ήταν λάθος; Ή μήπως ένιωθε ασφαλής στην επίγνωσή 
της ότι υπήρχε κάποιο νόημα σε όσα γίνονταν;

Τα δάκρυα πλημμύρισαν ξανά τα μάτια του και τα σκού
πισε με την ανάστροφη του χεριού του. Η Ερίκα τού έδωσε 
διακριτικά ένα μαντίλι. Όταν έσβησε και ο τελευταίος τόνος 
του εκκλησιαστικού οργάνου, επικράτησε απόλυτη σιωπή για 
λίγο, μέχρι να πάρει τον λόγο η Λένα. Η φωνή της έτρεμε λίγο 
στην αρχή, αλλά μετά άρχισε να γίνεται όλο και πιο σταθερή. 

«Η ζωή μπορεί ν’ αλλάξει μέσα σε μια στιγμή. Αλλά ο Θεός 
είναι μαζί μας, ακόμα και σήμερα».

Ο Πάτρικ έβλεπε τα χείλη της να κινούνται, αλλά σύντομα 
σταμάτησε να την ακούει. Δεν ήθελε ν’ ακούει. Η ελάχιστη 
πίστη στον Θεό που είχε από μικρό παιδί είχε κι αυτή εξαφα
νιστεί. Δεν υπήρχε κανένα νόημα σε αυτό που είχε συμβεί. 
Έσφιξε ξανά το χέρι της Ερίκα.

«Μπορώ να ανακοινώσω με υπερηφάνεια ότι τηρούμε απολύ
τως το χρονοδιάγραμμα. Σε δύο εβδομάδες θα γίνουν τα επί
σημα εγκαίνια του ξενοδοχείου Μπάντις στη Φιελμπάκα».

Ο Έρλινγκ Β. Λάρσον τεντώθηκε και κοίταξε όλα τα μέλη 
του δημοτικού συμβουλίου σαν να περίμενε χειροκρότημα. Το 
μόνο που κέρδισε, ωστόσο, ήταν μερικά επιδοκιμαστικά γνε
ψίματα. 
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«Είναι ένας άθλος για την κοινότητά μας αυτό» διευκρίνι
σε. «Μια ολική ανακαίνιση ενός οικοδομήματος που πρέπει να 
θεωρείται ανεκτίμητο ιστορικό μνημείο, ταυτόχρονα με τη δυ
νατότητα να προσφέρουμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό 
κέντρο υγείας. Ή σπα, όπως ονομάζεται πιο κομψά». Έκανε 
στον αέρα το σχήμα των εισαγωγικών. «Αυτό που απομένει 
τώρα είναι να βάλουμε μια τελική πινελιά βελτιώσεων, να 
καλέσουμε κάποιες παρέες να κάνουν μια προκαταρκτική 
δοκιμή των εγκαταστάσεων και, φυσικά, να έχουμε τα πάντα 
έτοιμα για τη μεγαλειώδη εκδήλωση των εγκαινίων».

«Υπέροχο ακούγεται. Έχω μόνο μερικές ερωτήσεις». 
Ο Ματς Σβερίν, ο οποίος είχε αναλάβει τη θέση του οικο

νομικού διευθυντή του δήμου πριν από δύο μήνες, κούνησε το 
στιλό του στον αέρα, για να τραβήξει την προσοχή του Έρλινγκ.

Αλλά ο Έρλινγκ έκανε ότι δεν τον άκουσε. Απεχθανόταν 
όσα είχαν σχέση με τα διοικητικά και τα λογιστικά θέματα. 
Έτσι βιάστηκε να ανακοινώσει το τέλος της συνεδρίασης και 
αποτραβήχτηκε στο ευρύχωρο γραφείο του.

Έπειτα από το φιάσκο με το ριάλιτι «Γαμημένο Τάνουμ» 
κανένας δεν είχε πιστέψει ότι ο Έρλινγκ θα στεκόταν ξανά στα 
πόδια του, αλλά ήταν πάλι εδώ, με ένα ακόμα πιο μεγαλεπή
βολο σχέδιο. Ο ίδιος δεν αμφέβαλλε ποτέ του, ακόμα κι όταν 
φυσούσαν μανιασμένα οι άνεμοι της αποδοκιμασίας. Ήταν 
γεννημένος νικητής. 

Σίγουρα του είχε κοστίσει όλη αυτή η ιστορία, και γι’ αυτό 
είχε πάει στο σπα Φως, στα Ντάλαρνα, για να ξεκουραστεί. 
Του είχε βγει σε καλό, γιατί, αν δεν είχε πάει εκεί, δεν θα είχε 
συναντήσει ποτέ τη Βίβιαν. Η γνωριμία με τη Βίβιαν αποτε
λούσε ένα σημείο καμπής, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε 
προσωπικό επίπεδο. Τον είχε τυλίξει με έναν τρόπο που καμία 
άλλη γυναίκα δεν το είχε κάνει νωρίτερα και το όραμα που 
υλοποιούσε τώρα ο Έρλινγκ ήταν δικό της.
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Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό και σήκωσε το 
ακουστικό να της τηλεφωνήσει. Ήταν η τέταρτη φορά σήμερα, 
αλλά ο ήχος της φωνής της έκανε το κορμί του να μυρμηγκιά
ζει. Κρατούσε την ανάσα του όσο την περίμενε να το σηκώσει.

«Γεια σου, αγάπη μου» είπε όταν εκείνη απάντησε. «Απλώς 
πήρα να δω τι κάνεις».

«Έρλινγκ» έκανε εκείνη, με τον ιδιαίτερο τόνο φωνής που 
τον μετέτρεπε σε ερωτοχτυπημένο έφηβο. «Αισθάνομαι το ίδιο 
καλά όσο και πριν από μία ώρα, όταν ξανατηλεφώνησες».

«Υπέροχα» είπε και χαμογέλασε χαζά εκείνος. «Απλώς 
ήθελα να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά».

«Το ξέρω και σ’ αγαπώ γι’ αυτό το ενδιαφέρον σου. Αλλά 
έχουμε πολλά ακόμα που πρέπει να τακτοποιήσουμε πριν από 
τα εγκαίνια – και δεν νομίζω να θέλεις να με αναγκάσεις να 
δουλεύω και τα βράδια, έτσι δεν είναι;»

«Με τίποτα, καλή μου».
Αποφάσισε να μην την ενοχλήσει ξανά με τηλεφωνήματα. 

Τα βράδια ήταν ιερά.
«Πήγαινε εσύ να κάνεις τις δουλειές σου, θα κάνω κι εγώ 

το ίδιο εδώ». 
Της έστειλε κάνα δυο φιλιά από το ακουστικό πριν το βάλει 

στη θέση του. Ύστερα έγειρε πίσω στην πολυθρόνα του γρα
φείου, έπλεξε τα δάχτυλά του πίσω από το κεφάλι και επέτρε
ψε στον εαυτό του να ονειρευτεί για λίγο τις επικείμενες βρα
δινές απολαύσεις.

Το σπίτι μύριζε κλεισούρα. Η Νάταλι άνοιξε όλες τις πόρτες 
και τα παράθυρα, για να μπει καθαρός αέρας σε όλα τα δω
μάτια. Λίγο έλειψε να πέσει ένα βάζο από τον αέρα, αλλά 
εκείνη πρόλαβε να το πιάσει την τελευταία στιγμή.

Ο Σαμ ήταν ξαπλωμένος στο μικρό δωμάτιο δίπλα στην 
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κουζίνα. Αυτό που πάντα αποκαλούσαν ξενώνα, παρόλο που 
ήταν δικό της. Οι γονείς της τότε κοιμούνταν πάντα στον πάνω 
όροφο. Κοίταξε τον Σαμ, έσφιξε το σάλι γύρω από τους ώμους 
της και κατέβασε το μεγάλο, σκουριασμένο κλειδί που κρεμό
ταν πάντα από ένα καρφί στη μέσα πλευρά της εξώπορτας. 
Έπειτα βγήκε έξω στα βράχια. Ο άνεμος διαπέρασε αμέσως 
τα ρούχα της και με το σπίτι πίσω της ατένισε τον ορίζοντα. 
Το μόνο κτίσμα που υπήρχε στο νησί, εκτός από το σπίτι της, 
ήταν ο φάρος. Το μικρό ψαροκάλυβο κάτω στην αποβάθρα 
ήταν τόσο μικρό που δεν μετρούσε πραγματικά. 

Πήγε πέρα στον φάρο. Ο Γκούναρ πρέπει να είχε λαδώσει 
την κλειδαριά, μια που το κλειδί γλίστρησε μέσα της απίστευ
τα εύκολα. Η πόρτα έτριξε όταν την άνοιξε. Ακριβώς μετά την 
πόρτα άρχιζαν τα σκαλιά, και πιάστηκε από την κουπαστή για 
ν’ ανέβει τη στενή απότομη σκάλα. 

Η θέα ήταν τόσο μαγευτική που σου έκοβε την ανάσα, αυ
τό σκεφτόταν πάντα. Από τη μια πλευρά έβλεπες μόνο θάλασ
σα και ορίζοντα, από την άλλη απλωνόταν το αρχιπέλαγος με 
τα νησιά, τις νησίδες και τις βραχονησίδες του. Είχαν περάσει 
πολλά χρόνια από τότε που λειτουργούσε ο φάρος. Τώρα είχε 
απομείνει στο νησί σαν μνημείο αλλοτινών εποχών. Ο προβο
λέας του είχε σβήσει, οι μεταλλικές του πλάκες και τα μπου
λόνια σκούριαζαν αργά και σταθερά από το αλμυρό νερό και 
τον άνεμο. Όταν ήταν μικρή, λάτρευε να παίζει εδώ πάνω. Ήταν 
τόσο μικρός, σαν μια παιδική χαρά ψηλά πάνω από το έδαφος. 
Τα μόνα έπιπλα που υπήρχαν ήταν ένα κρεβάτι, όπου ξεκου
ράζονταν οι φαροφύλακες όσο διαρκούσαν οι ατέλειωτες βάρ
διες τους, και μια καρέκλα, όπου μπορούσαν να κάθονται και 
ν’ αγναντεύουν τη θάλασσα.

Ξάπλωσε στο κρεβάτι. Μια μυρωδιά μούχλας αναδύθηκε 
από το κάλυμμα, αλλά οι ήχοι γύρω της ήταν ίδιοι σαν και 
τότε που ήταν παιδούλα. Οι κραυγές των γλάρων, τα κύματα 
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που χτυπούσαν στα βράχια κι ο τριζάτος, υπόκωφος ήχος που 
παρήγε ο ίδιος ο φάρος. Όλα ήταν πολύ πιο απλά τότε. Οι 
γονείς της ανησυχούσαν μήπως εκείνη, το μοναχοπαίδι τους, 
βαρεθεί το νησί. Αλλά μάταια ανησυχούσαν. Εκείνη λάτρευε 
το νησί. Και δεν ήταν μόνη της. Αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν 
μπορούσε να τους το εξηγήσει τότε.

Ο Ματς Σβερίν αναστέναξε και παραμέρισε τα χαρτιά που 
είχε μπροστά του πάνω στο γραφείο του. Σήμερα ήταν μία από 
εκείνες τις μέρες που δεν μπορούσε να σταματήσει να τη σκέ
φτεται. Ούτε μπορούσε να σταματήσει ν’ αναρωτιέται. Κάτι 
τέτοιες μέρες δεν έβγαζε πολλή δουλειά, αλλά ευτυχώς δεν 
ήταν τόσο συχνές τώρα τελευταία. Είχε αρχίσει να το αφήνει 
πίσω του – τουλάχιστον αυτό ήθελε να πιστεύει. Η αλήθεια 
ήταν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει αυτό οριστικά. 
Γιατί έβλεπε ακόμη το πρόσωπό της μπροστά του, μ’ έναν 
τρόπο για τον οποίο ένιωθε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Την ίδια 
στιγμή, παρακαλούσε να θολώσει η εικόνα, να γίνει πιο ασαφής. 

Προσπάθησε ξανά να επικεντρωθεί στη δουλειά. Τις καλές 
μέρες τού φαινόταν πραγματικά ευχάριστη. Ήταν πραγματική 
πρόκληση να ασχολείται με τα οικονομικά του δήμου, με τις 
μόνιμες ταλαντεύσεις ανάμεσα στις πολιτικές εκτιμήσεις και 
στη λογική της αγοράς. Τους μήνες που είχε δουλέψει εδώ, 
είχε προσφέρει μεγάλο μέρος από τον χρόνο του στο Σχέδιο 
Μπάντις. Χαιρόταν όντως που το παλιό κτίριο είχε τελικά 
ανακαινιστεί. Όπως οι περισσότεροι κάτοικοι της Φιελμπάκα 
–τόσο εκείνοι που έμεναν ακόμη εκεί, όσο και εκείνοι που είχαν 
μετακομίσει αλλού–, στενοχωριόταν κι εκείνος να βλέπει ένα 
τόσο όμορφο κτίριο να πηγαίνει χαμένο, κάθε φορά που περ
νούσε από εκεί. Τώρα όμως είχε ανακτήσει την παλιά του 
αίγλη. Μακάρι να είχε δίκιο ο Έρλινγκ με τις πομπώδεις υπο
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σχέσεις του περί της τεράστιας επιτυχίας που θα γνώριζε αυ
τή η δραστηριότητα. Αλλά ο Ματς είχε τους ενδοιασμούς του. 
Το έργο της ανακαίνισης είχε ήδη αποδειχτεί εξαιρετικά δα
πανηρό και το επιχειρηματικό σχέδιο που είχε προταθεί βασι
ζόταν σε υπεραισιόδοξους υπολογισμούς. Είχε προσπαθήσει 
πολλές φορές να πει τη γνώμη του, δίχως να βρει ανταπόκριση. 
Εκτός αυτού είχε και τη δυσάρεστη αίσθηση ότι κάτι δεν πή
γαινε καλά, παρόλο που ο ίδιος είχε ελέγξει κατ’ επανάληψη 
τον προϋπολογισμό, δίχως όμως να βρει κάτι επιλήψιμο πέρα 
από τα τρέχοντα υπερβολικά έξοδα. 

Κοίταξε το ρολόι του και είδε ότι ήταν ώρα για μεσημερια
νό. Εδώ και καιρό είχε μειωθεί η όρεξή του για φαγητό, αλλά 
ήξερε ότι έπρεπε να φάει. Σήμερα ήταν Πέμπτη, κάτι που 
σήμαινε πως θα σερβίριζαν κρέπες και ρεβιθόσουπα με κομ
μάτια καπνιστής πανσέτας στο εστιατόριο Σέλαρεν. Θα μπο
ρούσε να φάει λίγο, στο κάτω κάτω.

Μόνο οι κοντινότεροι συγγενείς θα παρευρίσκονταν στην ταφή. 
Οι υπόλοιποι αποχώρησαν σιωπηλοί προς την αντίθετη κατεύ
θυνση, κάτω προς τη μικρή πόλη. Η Ερίκα έπιασε σφιχτά το 
χέρι του Πάτρικ. Πήγαιναν ακριβώς πίσω από το φέρετρο και 
η Ερίκα ένιωθε πως σε κάθε βήμα δεχόταν ένα βέλος κατευ
θείαν στην καρδιά της. Είχε προσπαθήσει να πείσει την Άννα να 
μην εκτεθεί σε αυτό εδώ, αλλά η αδελφή της επέμενε ότι ήθελε 
μια πραγματική κηδεία. Η επιθυμία της αυτή την είχε ανασύρει 
από την κατάσταση απάθειας στην οποία είχε πέσει, και γι’ 
αυτό η Ερίκα είχε σταματήσει κάθε προσπάθεια να την πείσει 
και είχε βοηθήσει με όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε 
η Άννα και ο Νταν να μπορέσουν να θάψουν τον γιο τους. 

Σε ένα σημείο όμως δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις της αδελ
φής της. Η Άννα είχε εκφράσει την επιθυμία να πάνε και τα 
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παιδιά στην κηδεία, αλλά η Ερίκα αποφάσισε τα μικρά να 
μείνουν στο σπίτι. Μόνο τα δύο μεγαλύτερα, οι κόρες του Νταν, 
η Μπελίντα και η Μάλιν, ήταν εκεί. Η Λίσεν, ο Άντριαν, η Έμ
μα και η Μάγια έμειναν με τη μαμά του Πάτρικ, την Κριστίνα. 
Και τα δίδυμα, φυσικά. Η Ερίκα ανησυχούσε μήπως αυτό ήταν 
πάρα πολύ κουραστικό για την Κριστίνα, αλλά η πεθερά της 
την είχε βεβαιώσει, με απόλυτη ηρεμία, ότι θα μπορούσε κάλ
λιστα να κρατήσει τα παιδιά για τις δύο ώρες που θα διαρ
κούσε η κηδεία. 

Την πονούσε η ψυχή της βλέποντας το σχεδόν γυμνό κεφά
λι της Άννας μπροστά της. Οι γιατροί τής είχαν ξυρίσει το 
κεφάλι, για να μπορέσουν να τρυπήσουν το κρανίο της και να 
ανακουφίσουν την πίεση στον εγκέφαλο που απειλούσε να 
αφήσει μόνιμες βλάβες, αν δεν λάβαιναν μέτρα. Τώρα είχε 
αρχίσει να φυτρώνει λίγο μαλλί εκεί, σαν χνούδι, αλλά ήταν 
πιο σκούρο από πριν. 

Σε αντίθεση με την Άννα και με τον οδηγό του άλλου αυ
τοκινήτου, που είχε πεθάνει ακαριαία στη σύγκρουση, η Ερίκα 
είχε καταφέρει, ως εκ θαύματος, να γλιτώσει. Είχε υποστεί μια 
γερή εγκεφαλική διάσειση και είχε σπάσει κάνα δυο πλευρά. 
Τα δίδυμα γεννήθηκαν βέβαια πολύ μικρά με καισαρική, αλλά 
ήταν γερά και υγιέστατα και τα έφεραν από το μαιευτήριο στο 
σπίτι έπειτα από δύο μήνες. 

Η Ερίκα παραλίγο να ξεσπάσει σε κλάματα όταν μετακί
νησε το βλέμμα της από το χνουδωτό κεφάλι της αδελφής της 
στο κατάλευκο φέρετρο. Εκτός από τις σοβαρές κρανιακές 
κακώσεις, η Άννα είχε κάταγμα και στη λεκάνη. Είχαν κάνει 
επειγόντως και σε αυτή καισαρική, αλλά τα τραύματα στο 
έμβρυο ήταν πολύ σοβαρά και οι γιατροί δεν τους έδωσαν 
πολλές ελπίδες. Στην πρώτη εβδομάδα της ζωής του, το μικρό 
αγόρι είχε σταματήσει να αναπνέει.

Περίμεναν αρκετά για να κάνουν την κηδεία, επειδή η Άννα 
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δεν είχε μπορέσει να πάρει εξιτήριο. Αλλά χτες την είχαν αφή
σει να φύγει. Και σήμερα κηδευόταν ο γιος της, ο οποίος θα 
μπορούσε να έχει μπροστά του μια ζωή γεμάτη αγάπη. Η 
Ερίκα είδε τον Νταν να βάζει το χέρι του πάνω στον ώμο της 
Άννας μόλις σταμάτησε την αναπηρική της καρέκλα δίπλα στον 
τάφο. Η Άννα τραβήχτηκε απότομα. Έτσι φερόταν μετά το 
δυστύχημα. Λες και ο πόνος της ήταν τόσο μεγάλος ώστε να 
μην μπορεί να τον μοιραστεί με άλλον. Αντιθέτως ο Νταν είχε 
ανάγκη να μοιραστεί τον δικό του πόνο, αλλά όχι με οποιον
δήποτε. Τόσο ο Πάτρικ όσο και η Ερίκα είχαν προσπαθήσει να 
του μιλήσουν – και όλοι γύρω του είχαν προσπαθήσει να κάνουν 
ό,τι μπορούσαν. Αλλά εκείνος δεν ήθελε να μοιραστεί τη θλίψη 
του με άλλον πέρα από την Άννα. Μόνο που εκείνη δεν μπο
ρούσε να το κάνει. 

Για την Ερίκα, ωστόσο, η αντίδραση της Άννας ήταν κατα
νοητή. Γνώριζε πολύ καλά την αδελφή της και ήξερε τι είχε 
περάσει στη ζωή της. Η ζωή είχε ήδη φερθεί σκληρά στην Άννα 
και αυτό το τελευταίο ήταν η σταγόνα που απειλούσε να φέρει 
το οριστικό, καταστροφικό ξεχείλισμα. Αλλά παρόλο που η 
Ερίκα καταλάβαινε, θα ήθελε να ήταν όλα πολύ διαφορετικά. 
Η Άννα χρειαζόταν τον Νταν περισσότερο από ποτέ και ο Νταν 
χρειαζόταν την Άννα. Τώρα όμως, καθώς το μικρό φέρετρο 
κατέβαινε αργά στον τάφο, στέκονταν σαν δυο ξένοι ο ένας 
δίπλα στον άλλο.

Η Ερίκα άπλωσε το χέρι της και έπιασε τον ώμο της Άννας. 
Εκείνη δεν τραβήχτηκε στο άγγιγμά της.

Μ’ ένα ατέλειωτο απόθεμα ενέργειας, η Νάταλι άρχισε να 
καθαρίζει και να πλένει. Ο αερισμός του χώρου είχε ωφελήσει, 
αλλά η μυρωδιά της κλεισούρας ήταν ακόμη αισθητή στις κουρ
τίνες και στα κλινοσκεπάσματα, γι’ αυτό τα πήρε και τα πέ
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ταξε όλα σ’ ένα μεγάλο καλάθι για τα άπλυτα, το οποίο είχε 
πάρει μαζί της στην αποβάθρα. Έχοντας μαζί της λίγο σαπού
νι και την παλιά, αυλακωτή σανίδα της μπουγάδας, τον «τρί
φτη», που υπήρχε στο σπίτι όλα τα χρόνια, ανασκουμπώθηκε 
και άρχισε τη σκληρή δουλειά του πλυσίματος στο χέρι. Έριχνε 
πού και πού καμιά ματιά στο σπίτι, για να σιγουρευτεί ότι ο 
Σαμ δεν είχε ξυπνήσει και βγει τρέχοντας έξω. Αλλά ο Σαμ 
κοιμόταν ασυνήθιστα πολύ. Ίσως να ήταν κάποιου είδους αντί
δραση λόγω του σοκ, και σε αυτή την περίπτωση καλό ήταν 
που ξεκουραζόταν τόσο πολύ. Ας τον αφήσω άλλη μια ώρα, 
σκέφτηκε, και μετά τον ξυπνάω για να φάει κάτι. 

Η Νάταλι συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι μάλλον δεν θα υπήρ
χαν και πολλά τρόφιμα. Άπλωσε όλη την μπουγάδα έξω από 
το σπίτι και μετά μπήκε μέσα, για να ρίξει μια ματιά στα 
ντουλάπια. Τα μόνα πράγματα που βρήκε ήταν μια κονσέρβα 
ντοματόσουπα και μια κονσέρβα με λουκανικάκια μπίρας. Δεν 
τόλμησε να κοιτάξει την ημερομηνία λήξης. Αλλά κάτι τέτοια 
τρόφιμα κρατούσαν μια αιωνιότητα – και σίγουρα η ίδια με 
τον Σαμ θα τα έβγαζαν πέρα σήμερα με αυτά. 

Δεν της φαινόταν ελκυστική η ιδέα να πάει στην πόλη. Ήταν 
ασφαλής εδώ πέρα. Δεν ήθελε να συναντήσει ανθρώπους, την 
ησυχία της ήθελε. Έμεινε για λίγο συλλογισμένη εκεί που στε
κόταν με την κονσέρβα στο χέρι. Υπήρχε μόνο μία λύση. Να 
τηλεφωνήσει στον Γκούναρ. Αυτός άλλωστε πρόσεχε το σπίτι 
για χάρη της μετά τον θάνατο των γονιών της, και σίγουρα θα 
μπορούσε να του ζητήσει βοήθεια. Το σταθερό τηλέφωνο δεν 
λειτουργούσε προς το παρόν, αλλά το κινητό είχε καλό σήμα 
και η Νάταλι πληκτρολόγησε το νούμερό του.

«Σβερίν».
Το όνομα ξύπνησε θύμησες πολλές και η Νάταλι αναστα

τώθηκε. Της πήρε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να μπορέσει να 
συγκεντρωθεί αρκετά για να μιλήσει.
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«Ναι; Είναι κάποιος εκεί;»
«Ναι, γεια σου, η Νάταλι είμαι».
«Νάταλι!» ξεφώνισε η Σίγκνε Σβερίν.
Η Νάταλι χαμογέλασε. Αγαπούσε τη Σίγκνε και τον Γκού

ναρ και την αγαπούσαν κι εκείνοι.
«Εσύ είσαι, μικρή μου; Από τη Στοκχόλμη μάς παίρνεις;»
«Όχι, είμαι στο νησί». Προς μεγάλη της έκπληξη ένιωσε έναν 

κόμπο στον λαιμό της. Είχε κοιμηθεί ελάχιστα και μάλλον η 
κούραση την έκανε υπερβολικά συναισθηματική. Καθάρισε τον 
λαιμό της. «Χτες έφτασα».

«Μα, καλή μου, γιατί δεν μας ειδοποίησες; Θα είχαμε έρθει 
να καθαρίσουμε. Πρέπει να έχει τα χάλια του το σπίτι και–»

«Δεν ήταν πρόβλημα το καθάρισμα». Η Νάταλι διέκοψε 
προσεκτικά τη φλυαρία της Σίγκνε. Είχε ξεχάσει πόσο πολύ 
και πόσο γρήγορα μιλούσε. Ροδάνι πήγαινε η γλώσσα της. «Τα 
είχατε όλα μια χαρά εδώ πέρα. Και δεν με πείραξε που καθά
ρισα και έπλυνα λίγο».

Η Σίγκνε ρουθούνισε.
«Ναι, τέλος πάντων, νομίζω ότι έπρεπε να μας ζητήσεις να 

σε βοηθήσουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα της προκο
πής τώρα τελευταία εγώ κι ο Γκούναρ. Ούτε εγγόνια να φυλά
ξουμε δεν έχουμε. Αλλά ο Μάτε μετακόμισε από το Γέτεμποργ, 
ήρθε πάλι εδώ. Βρήκε δουλειά στο δημαρχείο του Τάνουμ».

«Μα τότε είστε μια χαρά. Και πώς έγινε και πήρε τέτοια 
απόφαση;» 

Η εικόνα του Μάτε αναδύθηκε στο μυαλό της. Ξανθός, 
ηλιοκαμένος και πάντα χαρωπός.

«Δεν ξέρω στ’ αλήθεια. Έγινε πολύ γρήγορα. Αλλά είχε ένα 
ατύχημα και μετά νομίζω… Αλλά, όχι, τίποτα. Μην ξεσυνερί
ζεσαι μια ξεκουτιασμένη γριά που όλο μιλάει. Τι ήθελες, Νά
ταλί μου; Θες βοήθεια με κάτι; Έχεις και το μικρό αντράκι 
μαζί σου; Πόσο θα ήθελα να τον δω!»
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«Ναι, ο Σαμ είναι μαζί μου, αλλά είναι λίγο αδιάθετος».
Η Νάταλι σώπασε. Πολύ θα χαιρόταν να συναντήσει η Σί

γκνε τον γιο της. Αλλά πρώτα έπρεπε να βρουν την ηρεμία τους 
εδώ στο νησί, να έβλεπε και η ίδια πόσο είχε επηρεαστεί ο Σαμ 
από αυτό που είχε συμβεί. 

«Ακριβώς γι’ αυτό τηλεφώνησα, μήπως μπορούσατε να με 
βοηθήσετε με κάτι. Δεν έχουμε πολλά τρόφιμα εδώ πέρα, δεν 
πήραμε τίποτα μαζί μας, και δεν θέλω να περάσω πάλι απέ
ναντι με τον Σαμ–» 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση της, γιατί η Σίγκνε τη 
διέκοψε.

«Μα τι λες τώρα! Φυσικά να σε βοηθήσουμε με ό,τι θέλεις. 
Ο Γκούναρ θα βγει ούτως ή άλλως με τη βάρκα το απόγευμα, 
κι εγώ μπορώ να πάω να σου ψωνίσω. Πες μου μόνο τι χρειά
ζεστε».

«Αν θέλετε, πληρώστε τα εσείς και τα δίνω εγώ τα λεφτά 
στον Γκούναρ. Έχω μετρητά μαζί μου».

«Φυσικά, καρδιά μου. Λοιπόν, πες μου τι να ψωνίσω, για 
να γράψω μια λίστα».

Η Νάταλι φαντάστηκε τη Σίγκνε να φοράει τα γυαλιά μυ
ωπίας, να τα στηρίζει στην άκρη της μύτης καθώς άπλωνε το 
χέρι για να πιάσει χαρτί και στιλό. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, η 
Νάταλι αράδιασε όσα νόμισε ότι χρειάζονταν. Μαζί με μια 
σακούλα καραμέλες για τον Σαμ, αλλιώς θα της έκανε το Σάβ
βατο μαύρο κι άραχλο. Ο Σαμ είχε μια φοβερή γνώση των 
ημερών της εβδομάδας και ήδη από την Κυριακή άρχιζε να 
μετράει αντίστροφα μέχρι την επόμενη σαββατιάτικη σακούλα 
με καραμέλες. 

Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, σκέφτηκε μήπως έπρεπε να πάει 
μέσα και να προσπαθήσει να ξυπνήσει προσεκτικά τον Σαμ. 
Αλλά κάτι της έλεγε πως έπρεπε να τον αφήσει λίγο ακόμη. 



Ca
mi

lla
 La

ck
be

rg
 //

  O
 φ

αρ
οφ

ύλ
ακ

ας

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ CAMILLA LACKBERG

AΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Άγγελος θανάτου
(άνοιξη 2015)

Χιονοθύελλα με 
άρωμα πικραμύγδαλου

Η παγωμένη πριγκίπισσα

2
0

ή 
χι

λι
άδ

α

Το παιδί από τη Γερμανία

Ο ιεροκήρυκας

Οικογενειακά μυστικά

1
2

η 
χι

λι
άδ

α

Σε ζωντανή μετάδοση

1
0

η 
χι

λι
άδ

α

Η γοργόνα

 ΚΑΘΕ ΦΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ 

 Ο Πάτρικ επιστρέφει στη δουλειά του ύστερα από αναρρωτική άδεια. Προ-

σπάθησε να ξεκουραστεί και να φροντίσει τη γυναίκα του, με τα πρόωρα 

δίδυμα μωρά τους. 

 Ο νεαρός επιθεωρητής δεν προλαβαίνει να πατήσει το πόδι του στο τμήμα και 

μια νέα έρευνα ξεκινά. Ένας άντρας βρίσκεται δολοφονημένος στο διαμέρι-
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ο διαχειριστής των οικονομικών του τοπικού δήμου, ένας ευγενικός τύπος, 

συμπαθής σε όλους. Κανείς δεν έχει να του προσάψει κάτι. 

 ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 

 Ο Πάτρικ θα χαρτογραφήσει τη ζωή του, η οποία έκρυβε πτυχές που κανείς 

δεν φανταζόταν. Γιατί βιαζόταν τόσο να φύγει από το Γέτεμποργ και να 

επιστρέψει στη Φιελμπάκα; Ποιος ο ρόλος του στο φιλόδοξο οικονομικό 

πρότζεκτ για την αναπαλαίωση των παλιών λουτρών της Φιελμπάκα και 

τη λειτουργία τους ως σπα πολυτελείας; Είναι σύμπτωση που η αγαπημένη 

των εφηβικών του χρόνων, η Νάταλι, έχει επίσης επιστρέψει, μαζί με τον 

μικρό της γιο;
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που τολμά να αναζητά στις πιο απίθανες υποθέσεις τις λύσεις των αινιγμάτων, 
κατορθώνοντας έτσι να κάνει συναρπαστική όχι μόνο τη μεταξύ τους συνύπαρξη,  
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παγκοσμίως 

Η Camilla Lackberg (Καμίλα Λέκμπεργ) γεννήθηκε 

στις 30 Αυγούστου 1974 και μεγάλωσε στη 

Φιελμπάκα, ένα ψαροχώρι, 140 χλμ. περίπου 

από το Γέτεμποργ. Στη Φιελμπάκα εκτυλίσσονται 

και όλες οι ιστορίες των βιβλίων της. Από παιδί 

ήθελε να γίνει συγγραφέας. Μόλις έντεκα χρονών 

είχε διαβάσει όλα τα βιβλία της Αγκάθα Κρίστι. 

Σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο του 

Γέτεμποργ και εργάστηκε ως οικονομολόγος 

για μερικά χρόνια στη Στοκχόλμη. Ένα σεμινάριο 

δημιουργικής γραφής, το οποίο παρακολούθησε 

στη Στοκχόλμη, στάθηκε η αφορμή για να 

αλλάξει καριέρα. Σήμερα τα βιβλία της σειράς, 

με πρωταγωνιστές τη συγγραφέα Ερίκα –το alter 

ego της Καμίλα– και τον αστυνομικό Πάτρικ, 

φιγουράρουν στις λίστες των μπεστ σέλερ σε 

όλη την Ευρώπη. Από τα Χριστούγεννα του 2012 

προβάλλεται στη σουηδική τηλεόραση σειρά 

βασισμένη στα μυστήρια της Φιελμπάκα,  

ενώ το βιβλίο της Το παιδί από τη Γερμανία 

μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Ζει σ’ ένα 

προάστιο της Στοκχόλμης με τα τρία της παιδιά. 

Περισσότερα για την Καμίλα και τα βιβλία της  

θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους:  

www.camillalackberg.com / www.metaixmio.gr


