
BREAK

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πριν από τρεις μέρες 

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΕ στη γυμνή κοιλιά του και 
έμπηξε μέσα της τα νύχια του. Τις προηγούμενες φορές που 
συνέβη αυτό, το βάρος του πουλιού πάνω στο σώμα του τον 
είχε ξυπνήσει. Είχε καταφέρει να το τρομάξει και να το διώξει. 
Όμως αυτή τη φορά το κοράκι δεν τρόμαξε∙ αντιθέτως, έμεινε 
ατάραχο, διαγράφοντας κύκλους από πάνω του, χάνοντας όλο 
και περισσότερο την υπομονή του από την πείνα. Ήταν θέμα 
χρόνου να αρχίσει να τον τσιμπολογά. Εκείνος ούρλιαξε με όλη 
του τη δύναμη και το πουλί τελικά πέταξε μακριά κρώζοντας 
καθώς πλατάγιζε τα φτερά του. 

Στην αρχή πίστεψε ότι όλο αυτό ήταν εφιάλτης και ότι το 
μόνο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να ξυπνήσει και όλα θα 
ήταν καλά. Αλλά μόλις άνοιξε τα μάτια του, το μόνο που αντί-
κρισε ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Του είχαν δέσει τα μάτια.  
Η απαλή ζεστή αύρα σήμαινε ότι βρισκόταν έξω. Χωρίς ρούχα, 
ήταν ξαπλωμένος πάνω σε κάτι σκληρό και κρύο, όπως στα 
σχέδια ανατομίας του Ντα Βίντσι. Αυτό ήταν το μόνο για το 
οποίο ήταν σίγουρος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ένα κουβάρι στο 
μυαλό του. Ποιος τον είχε βάλει εκεί και γιατί; 

Προσπάθησε ξανά να ελευθερώσει τα άκρα του, αλλά όσο 
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πιο πολύ πάσχιζε τόσο περισσότερο τα λουριά που τον κρα-
τούσαν δέσμιο μπήγονταν στους καρπούς και τους αστραγά-
λους του. Ο πόνος τον διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Του 
θύμισε τον φριχτό πόνο που είχε νιώσει κατά τη διάρκεια μιας 
οδοντια τρικής επέμβασης όταν ήταν εννέα ετών, τότε που δεν 
είχε καταφέρει να πείσει τον οδοντίατρο ότι η νοβοκαΐνη δεν 
τον είχε πιάσει. 

Εκείνο όμως δεν ήταν τελικά τίποτα μπροστά στον πόνο 
που ένιωθε αυτή τη στιγμή. Ερχόταν συνήθως μία φορά τη 
μέρα και διαρκούσε αρκετές ώρες, καίγοντάς τον σαν φωτιά 
καθώς σερνόταν αργά στο γυμνό κορμί του. Μερικές φορές 
σταματούσε ξαφνικά, μόνο και μόνο για να επιστρέψει το ίδιο 
απότομα, ενώ άλλες φορές δεν ερχόταν καθόλου. Είχε περάσει 
ατελείωτες ώρες προσπαθώντας να καταλάβει τι προκαλούσε 
αυτόν τον πόνο. Μήπως στεκόταν κάποιος από πάνω του και 
τον βασάνιζε; Πώς συνέβαινε αυτό; Τώρα είχε πάψει πια να 
προσπαθεί να βγάλει νόημα και διοχέτευε όλη του την ενέρ-
γεια στην προσπάθεια να αντέξει τον πόνο. 

Φώναξε «Βοήθεια!» όσο πιο δυνατά μπορούσε. Σοκαρί-
στηκε με το πόσο αδύναμη ακούστηκε η φωνή του και προ-
σπάθησε ξανά, πασχίζοντας να φωνάξει με περισσότερη 
δύναμη. Αλλά καθώς η ηχώ έσβηνε, άκουγε τις στριγκές νότες 
της απελπισίας του να φθίνουν. Τα παράτησε. Κανείς δεν τον 
άκουγε. Κανείς εκτός από το κοράκι. 

Έφερε ξανά στο μυαλό του όσα είχαν συμβεί μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, κάτι που δε θυμόταν πια πόσες φορές είχε κάνει. 
Ίσως του ξέφευγε κάποια μικρή λεπτομέρεια που θα του έδινε 
τις απαντήσεις που έψαχνε. Είχε φύγει από το σπίτι του λίγο 
μετά τις έξι το πρωί, πάνω από σαράντα πέντε λεπτά πριν από 
την έναρξη της βάρδιάς του. Άφησε το αυτοκίνητό του στο 
σπίτι, κάτι που συνήθιζε να κάνει όσο το επέτρεπε ο καιρός∙ 
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το περπάτημα μέσα από το πάρκο δεν του έπαιρνε ποτέ πάνω 
από δώδεκα λεπτά, επομένως προλάβαινε να φτάσει έγκαιρα 
στη δουλειά. 

Αμέσως μόλις έφυγε από το σπίτι, ένιωσε ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά. Η αίσθηση αυτή ήταν τόσο έντονη, που σταμά-
τησε να κοιτάξει γύρω του, αλλά δεν είδε τίποτα το ασυνήθιστο. 
Εκείνο το πρωί μόνο δύο άνθρωποι ήταν έξω: ένας γείτονας που 
πάσχιζε να βάλει μπρος το σκουριασμένο του Fiat Punto και μια 
γυναίκα που πέρασε με ποδήλατο, με τη φούστα και τα υπέ-
ροχα ξανθά μαλλιά της να κυματίζουν στο αεράκι. Θυμάται ότι 
το καλάθι του ποδηλάτου της είχε πάνω πλαστικές μαργαρίτες. 
Ήταν λες και είχε βγει βόλτα μόνο και μόνο για να φτιάξει τη 
μέρα των περαστικών. Δεν της είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία. 

Αγχώθηκε και διέσχισε νευρικά τον δρόμο παρόλο που το 
φανάρι ήταν κόκκινο για τους πεζούς, κάτι που δεν έκανε ποτέ. 
Εκείνο το πρωινό όμως ήταν διαφορετικό∙ ολόκληρο το κορμί 
του ήταν σφιγμένο, και μέχρι να φτάσει στα μισά του πάρκου, 
ήταν σίγουρος πως κάποιος τον ακολουθούσε. Τα βήματα στο 
χαλικόστρωτο μονοπάτι πίσω του ακούγονταν σαν παπούτσια 
του τένις. 

Συνειδητοποίησε ότι περπατούσε πολύ γρήγορα και προ-
σπάθησε να επιβραδύνει λίγο. Τα βήματα πλησίαζαν όλο και 
περισσότερο και καταπολέμησε την παρόρμηση να κοιτάξει 
πίσω. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά και τον έλουσε κρύος 
ιδρώτας. Ένιωθε έτοιμος να λιποθυμήσει. Τελικά ενέδωσε και 
γύρισε. Ο άντρας που περπατούσε πίσω του φορούσε όντως 
παπούτσια του τένις, ένα ζευγάρι μαύρα Reebok. Όλα τα 
ρούχα του ήταν σκουρόχρωμα και είχαν πολλές τσέπες. Στην 
πλάτη του κουβαλούσε ένα σακίδιο και στο ένα χέρι κρατούσε 
ένα πανί. Αλλά μόνο όταν ο άντρας σήκωσε το βλέμμα και 
συνάντησε το δικό του μπόρεσε να δει το πρόσωπό του. 
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Ύστερα από αυτό, όλα έγιναν αστραπιαία. Ο πόνος επεκτά-
θηκε σε όλο του το σώμα, καθώς η γροθιά του τον βρήκε στην 
κοιλιά. Του κόπηκε η ανάσα και αμέσως έπεσε στα γόνατα, ενώ 
ένιωσε το πανί να πιέζεται στο πρόσωπό του. Το επόμενο που 
θυμόταν ήταν να ξυπνά με το κοράκι πάνω στην κοιλιά του. 

Ψηλά στον ουρανό ένα μοναχικό σύννεφο έκρυβε τον ήλιο, μία 
στιγμή λύτρωσης τόσο εφήμερη όσο ένα κάστρο στην άμμο. 
Όταν το σύννεφο κάποια στιγμή παρασύρθηκε και διαλύθηκε, 
ο ουρανός πήρε το υπέροχο γαλάζιο χρώμα που βλέπει κανείς 
μόνο το καλοκαίρι στη Σουηδία. Ο ήλιος έλαμπε με όλη του 
τη μεγαλοπρέπεια απευθείας στον προσεκτικά τοποθετημένο 
φακό, ο οποίος με τη σειρά του έστρεφε τις ακτίνες σε ένα 
συγκεκριμένο σημείο δίπλα στον δεμένο χειροπόδαρα άντρα. 
Η περιστροφή της Γης φρόντιζε για όλα τα υπόλοιπα. 

Το τελευταίο που άκουσε ήταν τα μαλλιά του να τριζοβο-
λούν καθώς καίγονταν. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

30 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΤΟΥ 2003 ο ψυχολόγος Κίπλιγκ Ντ. 
Ουίλιαμς έκανε ένα πείραμα για τον κοινωνικό απο-
κλεισμό. Έβαλε τρία υποκείμενα να παίξουν Cyberball, 
ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας όπου οι παί-
κτες πετούν ένα μπαλάκι ο ένας στον άλλον. Μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα, οι δύο από αυτούς άρχισαν 
να παίζουν μόνο μεταξύ τους. Ο τρίτος παίκτης, δίχως 
να συνειδητοποιεί ότι έπαιζε εναντίον δύο υπολογιστών, 
αμέσως βίωσε συναισθήματα αποκλεισμού και απόρ-
ριψης. Τα συναισθήματα αυτά ήταν τόσο έντονα, που 
μια μαγνητική τομογραφία έδειξε αυξημένη δραστηριό-
τητα στο τμήμα του εγκεφάλου που ενεργοποιείται όταν 
υπάρχει σωματικός πόνος.
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Ο ΦΑΜΠΙΑΝ ΡΙΣΚ είχε κάνει αυτή τη διαδρομή αμέτρητες 
φορές, αλλά ποτέ δεν του είχε φανεί τόσο εύκολη και ευχά-
ριστη όσο τώρα. Είχε ξεκινήσει με την οικογένειά του από τη 
Στοκχόλμη νωρίς το πρωί και είχε κάνει διάλειμμα για μεσημε-
ριανό στην Γκρενά. 

Η ανυπομονησία του Φάμπιαν για την επιστροφή στην ιδιαί -
τερη πατρίδα του είχε ήδη αρχίσει να ξεθυμαίνει. Η Σόνια ήταν 
χαρούμενη, σχεδόν εκστασιασμένη, και είχε προσφερθεί να 
οδηγήσει τα τελευταία χιλιόμετρα μέσα από τη Σμόλαντ ώστε 
εκείνος να απολαύσει μια μπίρα με τη ρέγγα του στο μεσημε-
ριανό. Όλα ήταν τόσο τέλεια, που νόμιζε ότι ζούσε ένα όνειρο. 
Αν ήθελε να είναι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό του, βαθιά 
μέσα του δίσταζε να πιστέψει ότι το να ξεφύγει από τα προ-
βλήματά του και να κάνει μια καινούρια αρχή θα ήταν τόσο 
εύκολο. 

Τα παιδιά είχαν την αναμενόμενη αντίδραση. Η Ματίλντα 
το είχε δει σαν μια συναρπαστική περιπέτεια, παρόλο που θα 
αναγκαζόταν να πάει τετάρτη δημοτικού σε καινούριο σχο-
λείο. Ο Τίοντορ δεν ήταν εξίσου θετικός, ενώ απείλησε ακόμα 
και να μείνει πίσω στη Στοκχόλμη. Αλλά μετά το γεύμα τους 
στην Γκρενά, φάνηκε ότι ακόμα κι εκείνος ήταν πρόθυμος 
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να δοκιμάσει, και προς μεγάλη έκπληξη όλων είχε βγάλει τα 
ακουστικά του και τους είχε μιλήσει αρκετές φορές στη διάρ-
κεια του ταξιδιού. 

Το καλύτερο όμως ήταν ότι είχαν σταματήσει οι φωνές. Οι 
κραυγές και τα ουρλιαχτά των ανθρώπων που ικέτευαν για τη 
ζωή τους στοίχειωναν τον Φάμπιαν τους τελευταίους έξι μήνες 
τόσο στα όνειρά του όσο και πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Πρώτη φορά παρατήρησε την απουσία τους κοντά 
στο Σέντερτελγε, νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, αλλά υπέθεσε 
ότι ήταν αποκύημα της φαντασίας του. Μόνο μετά το Νόρ-
σεπιγκ βεβαιώθηκε απόλυτα ότι με κάθε χιλιόμετρο που διέ-
νυαν οι φωνές έχαναν τη δύναμή τους. Τώρα που είχαν φτάσει 
στον προορισμό τους, 556 χιλιόμετρα μακριά, οι φωνές είχαν 
σιωπήσει. 

Η ζωή τους στη Στοκχόλμη και τα γεγονότα του περασμέ-
νου χειμώνα έμοιαζαν να ανήκουν στο παρελθόν. Έκαναν μια 
καινούρια αρχή, σκέφτηκε ο Φάμπιαν, βάζοντας το κλειδί στην 
κλειδαριά του καινούριου σπιτιού τους, μια αγγλικού τύπου 
κατοικία από κόκκινα τούβλα στην οδό Πουλχουεγκόταν. 
Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Φάμπιαν ήταν ο μόνος από την οικο-
γένεια που είχε πατήσει το πόδι του εκεί μέσα, αλλά δεν είχε 
καθόλου άγχος για το πώς θα το έβρισκαν οι άλλοι. Μόλις είδε 
ότι αυτό το σπίτι πωλούνταν, ήταν σίγουρος πως αποτελούσε 
το ιδανικό μέρος για την οικογένειά του στο ξεκίνημα της και-
νούριας τους ζωής. 

Ο αριθμός 17 της οδού Πουλχουεγκόταν βρισκόταν στη 
γειτονιά Τούγκαμπορι, ένα βήμα από το κέντρο της πόλης 
και δίπλα στο δάσος Πούλχουε. Ο Φάμπιαν σκόπευε να κάνει 
τζόκιγκ στο δάσος κάθε πρωί και να αρχίσει πάλι το τένις στα 
κοντινά γήπεδα. Εξίσου κοντά ήταν και η παραλία: κατη-
φόριζες τον λόφο Χολαλί και έφτανες στη Φιλιά Μπαντ, την 
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παραλία στην οποία κολυμπούσε συχνά όταν ήταν μικρός. 
Τότε συνήθιζε να παριστάνει πως ζούσε σε αυτή τη γειτονιά 
και όχι στις κίτρινες πολυκατοικίες του Ντάλχεμ. Τώρα, τριά-
ντα χρόνια μετά, το όνειρό του είχε γίνει πραγματικότητα. 

«Μπαμπά, τι περιμένεις; Δεν θα το σηκώσεις;» ρώτησε ο 
Τίοντορ. 

Ο Φάμπιαν επανήλθε στην πραγματικότητα και συνειδη-
τοποίησε ότι η οικογένειά του περίμενε στο πεζοδρόμιο να 
απαντήσει στο τηλέφωνό του που χτυπούσε: ήταν η Άστριντ 
Τούβεσον, το νέο –ή μάλλον το μελλοντικό– αφεντικό του 
στο Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας του 
Χέλσινμποργκ. 

Για τις επόμενες έξι εβδομάδες τυπικά ανήκε στην αστυ-
νομία της Στοκχόλμης. Φαινομενικά, ήταν δική του απόφαση 
να παραιτηθεί, αλλά ο Φάμπιαν δεν είχε καμία αμφιβολία πως 
οι περισσότεροι από τους παλιούς συναδέλφους του ήξεραν τι 
είχε πραγματικά συμβεί. Δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να πατή-
σει το πόδι του σε εκείνο το αστυνομικό τμήμα. 

Είχε έξι εβδομάδες υποχρεωτική αργία, μια καλή ευκαιρία 
για διακοπές. Δεν θυμόταν πότε ήταν η τελευταία φορά που 
είχε τόσο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του – μάλλον τότε που 
τελείωσε το σχολείο. Σκόπευε να εκμεταλλευτεί αυτές τις έξι 
εβδομάδες για να τακτοποιηθούν στο καινούριο τους σπίτι και 
στην πόλη. Ανάλογα με τον καιρό και τη διάθεσή τους, μπορεί 
να έκαναν και κάνα ταξίδι σε κάποιο πιο ζεστό μέρος. Το μόνο 
που δεν ήθελαν αυτή τη στιγμή στη ζωή τους ήταν το άγχος. 
Η Άστριντ Τούβεσον σίγουρα το γνώριζε αυτό. Κι όμως, τον 
έπαιρνε τηλέφωνο. 

Κάτι θα συνέβη, όμως ο Φάμπιαν και η Σόνια είχαν δώσει 
μια υπόσχεση, ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνονταν πάλι οικογέ-
νεια και θα μοιράζονταν τις γονικές υποχρεώσεις. Ο Φάμπιαν 
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έλπιζε η Σόνια να βρει την έμπνευση να ολοκληρώσει τους 
τελευταίους πίνακες ζωγραφικής για την έκθεση που ετοίμαζε 
το ερχόμενο φθινόπωρο. 

Δεν υπήρχαν άλλοι αστυνομικοί στο Χέλσινμποργκ που να 
μην ήταν σε άδεια; 

«Μπορεί να περιμένει», είπε κι έβαλε το κινητό στην τσέπη 
του. Ξεκλείδωσε την μπροστινή πόρτα του σπιτιού και την 
κράτησε ανοιχτή για τον Τίοντορ και τη Ματίλντα, που τσακώ-
νονταν ποιος θα έμπαινε πρώτος. «Αν ήμουν στη θέση σας, θα 
πήγαινα πρώτα να δω την πίσω αυλή!» Στράφηκε στη Σόνια, 
που ανέβαινε τις σκάλες με το ηχείο του iPod στα χέρια. 

«Ποιος ήταν στο τηλέφωνο;» 
«Κανένας. Έλα, πάμε να δούμε το σπίτι». 
«Κανένας;» επανέλαβε εκείνη. 
«Ναι, κανένας», επέμεινε ο Φάμπιαν. Είδε τη δυσπιστία 

στα μάτια της, γι’ αυτό έβγαλε το κινητό του από την τσέπη 
για να της δείξει ποιος τον είχε καλέσει. «Ήταν το μελλοντικό 
αφεντικό μου, που είμαι σίγουρος πως απλώς ήθελε να μας 
καλωσορίσει στην πόλη». Οδήγησε τη Σόνια μέσα στο σπίτι 
κλείνοντάς της τα μάτια με τα χέρια του. Τράβηξε τα χέρια του 
και την κοίταξε καθώς εκείνη παρατηρούσε το άδειο καθιστικό 
με το τζάκι και την κουζίνα που έβγαζε στη μικρή αυλή, όπου η 
Ματίλντα χοροπηδούσε σε ένα μεγάλο τραμπολίνο. 

«Απίστευτο! Είναι… πραγματικά υπέροχο!» 
«Άρα παίρνει πάνω από τη βάση; Σου αρέσει;» 
Η Σόνια έγνεψε καταφατικά. «Είπαν πότε θα έρθουν οι 

μεταφορείς;» 
«Κάποια στιγμή το μεσημέρι ή το απόγευμα. Ας ελπίσουμε 

να καθυστερήσουν και να φτάσουν αύριο». 
«Και γιατί, παρακαλώ, να το κάνουν αυτό;» τον ρώτησε η 

Σόνια, περνώντας τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του. 
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«Διότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Καθαρό πάτωμα, 
κεριά, κρασί και μουσική». Ο Φάμπιαν έβγαλε το παλιό γρα-
τζουνισμένο iPod του και το συνέδεσε στο ηχείο που είχε αφή-
σει η Σόνια στη νησίδα της κουζίνας. Επέλεξε το For Emma, 
Forever Ago του Μπον Ιβέρ, αγαπημένο κομμάτι τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Είχε αργήσει να γίνει φαν του Μπον Ιβέρ. 
Στην αρχή πίστευε ότι το άλμπουμ ήταν βαρετό, αλλά δίνο-
ντάς του μια δεύτερη ευκαιρία διαπίστωσε ότι επρόκειτο για 
αριστούργημα. 

Πέρασε τα χέρια του γύρω από τη μέση της Σόνια και άρχισε 
να χορεύει. Εκείνη γέλασε και έβαλε τα δυνατά της να ακολου-
θήσει τον αυτοσχέδιο χορό του. Ο Φάμπιαν την κοιτούσε στα 
καστανά μάτια της καθώς εκείνη έλυσε τα μαλλιά της και τα 
άφησε να ξεχυθούν στην πλάτη της. Η άσκηση που της είχε 
συστήσει ο ψυχαναλυτής της είχε όντως φέρει αποτελέσματα 
τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Θα πρέπει να είχε χάσει τουλά-
χιστον πέντε κιλά. Ποτέ δεν ήταν παχιά, το αντίθετο μάλιστα, 
αλλά τώρα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της έδειχναν πιο 
έντονα και αυτό την ομόρφαινε. Ο Φάμπιαν έκανε μια απότομη 
στροφή και την έγειρε προς τα πίσω. Εκείνη γέλασε ξανά κι 
αυτός συνειδητοποίησε πόσο πολύ του είχε λείψει αυτός ο ήχος. 

Είχαν συζητήσει πολλές λύσεις πριν καταλήξουν στο Χέλ-
σινμποργκ. Από το να μετακομίσουν από το διαμέρισμά τους 
κοντά στον Νότιο Σταθμό της πόλης και να αγοράσουν σπίτι σε 
ένα από τα πολλά προάστια της Στοκχόλμης μέχρι το να απο-
κτήσουν ένα δεύτερο διαμέρισμα και να ζήσουν χωριστά για 
ένα διάστημα, φροντίζοντας εναλλάξ τα παιδιά τους. Καμία 
από αυτές τις εναλλακτικές δεν τους φαινόταν σωστή, γιατί 
δεν είχαν ξεκαθαρίσει μέσα τους αν ακόμη αγαπιούνταν ή αν 
απλώς φοβούνταν ότι θα χωρίσουν. 

Μόνο όταν βρήκε το σπίτι στην οδό Πουλχουεγκόταν ένιωσε 
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ότι όλα μπήκαν στη θέση τους. Του πρόσφεραν δουλειά επιθεω -
ρητή στην αστυνομία του Χέλσινμποργκ, υπήρχαν θέσεις στο 
σχολείο του Τούγκαμπορι και ο Φάμπιαν είχε βρει αυτό το υπέ-
ροχο σπίτι, με την τεράστια ευήλια σοφίτα που θα αποτελούσε 
το ιδανικό ατελιέ για τη Σόνια. Ήταν σαν κάποιος να τους λυπή-
θηκε και αποφάσισε να τους δώσει μια τελευταία ευκαιρία. 

«Τι θα κάνουμε με τα παιδιά;» ψιθύρισε η Σόνια στο αφτί του. 
«Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο δωμάτιο στο υπόγειο όπου 

μπορούμε να τα κλειδώσουμε». 
Η Σόνια ετοιμαζόταν να απαντήσει, όμως ο Φάμπιαν τη διέ-

κοψε με ένα φιλί. Ακόμα χόρευαν όταν χτύπησε το κουδούνι. 
«Ήρθαν κιόλας οι μεταφορείς;» Η Σόνια τραβήχτηκε από 

την αγκαλιά του. «Ίσως τελικά να κοιμηθούμε στα κρεβάτια 
μας απόψε». 

«Και ανυπομονούσα τόσο πολύ για το πάτωμα». 
«Το πάτωμα δεν φεύγει από τη θέση του. Να κοιμηθούμε 

είπα. Τίποτα περισσότερο». Τον φίλησε ξανά, γλιστρώντας το 
χέρι της στην κοιλιά του και μέσα στο παντελόνι του. 

Όλα θα πάνε καλά και θα ζήσουμε εμείς καλά κι αυτοί 
καλύτερα, σκέφτηκε ο Φάμπιαν καθώς εκείνη τράβηξε το χέρι 
της για να πάει στην πόρτα. 

«Γεια σας. Λέγομαι Άστριντ Τούβεσον. Είμαι μία από τους 
καινούριους συναδέλφους του άντρα σας». Η γυναίκα στην 
πόρτα έτεινε το χέρι στη Σόνια. Με το άλλο της χέρι, ανέβασε 
τα γυαλιά ηλίου στο κεφάλι της στερεώνοντάς τα στα σγουρά 
ξανθά μαλλιά της, τα οποία σε συνδυασμό με το πολύχρωμο 
φόρεμα, τα λεπτά μαυρισμένα πόδια και τα πέδιλά της την 
έκαναν να δείχνει τουλάχιστον μία δεκαετία νεότερη από τα 
πενήντα δύο της χρόνια. 

«Γεια σας», έκανε η Σόνια και στράφηκε στον Φάμπιαν, ο 
οποίος πλησίασε και χαιρέτησε διά χειραψίας την Τούβεσον.
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«Εννοείτε μελλοντική συνάδελφος. Ξεκινάω στις 16 Αυγού-
στου», τη διόρθωσε ο Φάμπιαν, που παρατήρησε ότι το αρι-
στερό αφτί της δεν είχε λοβό. 

«Μελλοντικό αφεντικό τότε, αφού θέλετε να είμαστε ακρι-
βείς». Γέλασε και κατέβασε τα μαλλιά της ώστε να κρύψει το 
αφτί της, και ο Φάμπιαν έπιασε τον εαυτό του να αναρωτιέται 
αν οφειλόταν σε κάποιον τραυματισμό ή αν το είχε εκ γενε-
τής. «Συγγνώμη. Δεν θέλω να σας ενοχλώ στην άδειά σας και 
σίγουρα είστε πολύ κουρασμένοι από το ταξίδι αλλά…» 

«Κανένα πρόβλημα», τη διέκοψε η Σόνια. «Ελάτε μέσα. 
Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τίποτα γιατί 
ακόμα περιμένουμε τους μεταφορείς». 

«Δεν πειράζει. Το μόνο που θέλω είναι μερικά λεπτά με τον 
σύζυγό σας». 

Η Σόνια έγνεψε σιωπηλή και ο Φάμπιαν οδήγησε την Τού-
βεσον στην πίσω βεράντα, κλείνοντας την πόρτα πίσω τους. 

«Κι εγώ ενέδωσα και αγόρασα στα παιδιά μου τραμπολίνο. 
Χρειάστηκε να με πρήξουν πολλά χρόνια πριν συμφωνήσω και 
όταν το έκανα είχαν πια μεγαλώσει», είπε η Τούβεσον. 

«Συγγνώμη που ρωτάω, μα γιατί ήρθατε;» Ο Φάμπιαν δεν 
είχε καμία διάθεση να περάσει τις διακοπές του συζητώντας με 
το καινούριο αφεντικό του. 

«Έγινε ένας φόνος».
«Αλήθεια; Τι κρίμα. Δεν θέλω να φανώ αγενής, αλλά δεν 

θα ήταν καλύτερα να μιλήσετε με κάποιον συνάδελφο που δεν 
είναι σε άδεια;» 

«Γιόργκεν Πούλσον. Σας θυμίζει κάτι;» 
«Το θύμα είναι;» 
Η Τούβεσον έγνεψε καταφατικά. 
Ο Φάμπιαν γνώριζε το όνομα, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να 

θυμηθεί από πού. Το τελευταίο που ήθελε τώρα ήταν δουλειά. 
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Είχε αρχίσει να νιώθει σαν φορτωμένο τάνκερ που βρισκό-
ταν υπό κατάληψη και το ανάγκαζαν να αφήσει το νησί του 
παραδείσου. 

«Ίσως αυτό να φρεσκάρει λίγο τη μνήμη σας». Η Τούβε-
σον σήκωσε έναν πλαστικό φάκελο με μια φωτογραφία μέσα. 
«Ήταν πάνω στο σώμα του θύματος». 

Ο Φάμπιαν κοίταξε τη φωτογραφία και αμέσως κατάλαβε 
ότι έπρεπε να ξεχάσει το νησί του παραδείσου. Την αναγνώ-
ρισε, αν και δεν μπορούσε να θυμηθεί πότε ήταν η τελευταία 
φορά που την είχε δει. Ήταν μια φωτογραφία της τάξης του 
από την τρίτη γυμνασίου, την τελευταία χρονιά του υποχρεω-
τικού σχολείου. Εκείνος καθόταν στη δεύτερη σειρά και ο Γιόρ-
γκεν Πούλσον ακριβώς πίσω του. Κάποιος τον είχε διαγράψει 
με έναν μαύρο μαρκαδόρο. 
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Ο ΦΑΜΠΙΑΝ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ μόλις μία ώρα στο σπίτι –μία ώρα– 
όταν χτύπησε το κουδούνι. Καταλάβαινε γιατί η Τούβεσον 
είχε αποφασίσει να του μιλήσει: ίσως θυμόταν κάτι που μπο-
ρούσε να επισπεύσει την έρευνα, ακόμα και να σώσει άλλους. 
Ο Φάμπιαν όμως δεν θυμόταν σχεδόν τίποτα από τα σχολικά 
του χρόνια και δεν είχε καμία διάθεση να ξαναζήσει εκείνη την 
περίοδο της ζωής του. 

Η Τούβεσον οδήγησε τον Φάμπιαν στο λευκό Corolla που 
ήταν παρκαρισμένο απέναντι από το σπίτι του. Είχε προσφερ-
θεί να τον πάει στον τόπο του εγκλήματος και να τον γυρίσει 
πίσω, ώστε η Σόνια να ξεφορτώσει το αυτοκίνητό τους. «Για να 
είμαι ειλικρινής, το εκτιμώ πολύ που έρχεστε μαζί μου, παρόλο 
που είστε στα μισά της άδειάς σας». 

«Στα μισά; Τώρα μόλις ξεκίνησε». 
«Υπόσχομαι ότι δεν θα μας πάρει πάνω από μία ώρα».  

Η Τούβεσον έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά και το γύρισε. «Το 
αυτοκίνητο έχει αυτόματες κλειδαριές, αλλά η πόρτα φρα-
κάρει, οπότε θα πρέπει να βάλεις λίγη δύναμη». Ο Φάμπιαν 
άνοιξε την πόρτα και είδε τη θέση του συνοδηγού γεμάτη 
άδειες κούπες, ανοιχτά πακέτα Marlboro, κλειδιά, αποφάγια, 
χρησιμοποιημένες χαρτοπετσέτες κι ένα κουτί ταμπόν. 
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«Συγγνώμη. Μισό λεπτό να…» είπε κι έριξε τα πάντα εκτός 
από τα κλειδιά και τα τσιγάρα στο δάπεδο. Ο Φάμπιαν κάθισε 
και η Τούβεσον έβαλε μπρος και ξεπάρκαρε. «Σας πειράζει να 
καπνίσω;» Πριν προλάβει να απαντήσει, εκείνη άναψε τσι-
γάρο και κατέβασε το παράθυρο. «Σκοπεύω να το κόψω είναι 
η αλήθεια. Συνήθως έτσι λένε όλοι, μα δεν το κάνουν. Εγώ 
όμως το έχω σκοπό, απλώς όχι τώρα», συνέχισε, παίρνοντας 
μια βαθιά τζούρα καθώς έστριβε στην Τουγκαγκόταν. 

«Κανένα πρόβλημα», τη διαβεβαίωσε ο Φάμπιαν, με το 
βλέμμα στυλωμένο στη φωτογραφία της τάξης και το δια-
γραμμένο πρόσωπο του Γιόργκεν Πούλσον. Δεν τον συμπά-
θησε ποτέ, οπότε μάλλον αυτός ήταν και ο λόγος που δεν τον 
θυμόταν. Ίσως τον είχε απωθήσει βαθιά στη μνήμη του. «Πού 
βρέθηκε το πτώμα του;» 

«Στο Σχολείο Φίντρικσταλ. Από ό,τι έμαθα, ήταν καθηγη-
τής εκεί». 

«Και μαθητής ήταν εκεί κάποτε». 
«Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να φτάσουν μέχρι τη Στοκ-

χόλμη, κύριε Ρισκ. Τι γνωρίζετε για τον Γιόργκεν;» 
«Τίποτα το ιδιαίτερο. Ποτέ δεν κάναμε παρέα». Ο Φάμπιαν 

άρχισε να ανακαλεί τα σχολικά του χρόνια, τα αγόρια που 
φορούσαν φούτερ Lyle & Scott και ότι όλοι έβλεπαν στην τηλε-
όραση τον σκιέρ Ίνιεμαρ Στίενμαρ. «Για να είμαι απολύτως 
ειλικρινής, δεν τον συμπαθούσα». 

«Αλήθεια; Γιατί όχι;» 
«Ήταν ο νταής της τάξης και γενικά ταραξίας. Έκανε ό,τι 

του κάπνιζε». 
«Είχαμε κι εμείς έναν τέτοιον συμμαθητή στο σχολείο. 

Αναστάτωνε όλη την τάξη και έπαιρνε το κολατσιό των άλλων. 
Κανείς δεν του πήγαινε κόντρα, ούτε καν οι καθηγητές».  
Η Τούβεσον ρούφηξε το τελευταίο ίχνος νικοτίνης και πέταξε 
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τη γόπα από το παράθυρο. «Αυτό πριν αρχίσουν οι ψυχολόγοι 
να μιλούν για Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερ-
κινητικότητας και άλλα συναφή». 

«Ο Γιόργκεν επίσης άκουγε μόνο KISS και Sweet». 
«Τι κακό έχουν οι KISS και οι Sweet;» 
«Τίποτα. Καλοί είναι. Αλλά αυτό το διαπίστωσα μόλις 

μερικά χρόνια πριν». 

Ο Φάμπιαν βγήκε από το αυτοκίνητο και κοίταξε το Σχο-
λείο Φίντρικσταλ, ένα διώροφο κτίριο από κόκκινα τούβλα 
που δέσποζε πίσω από το άδειο προαύλιο. Από την άσφαλτο 
ξεπρόβαλλαν δύο μπασκέτες με κουρελιασμένα δίχτυα, κάτι 
που μαρτυρούσε ότι αυτό ήταν ένα μέρος για παιδιά. Άφησε 
το βλέμμα του να περιπλανηθεί στις μακριές σειρές από στενά 
σαν φυλακής παράθυρα και δεν μπορούσε να πιστέψει πως 
κατάφερε και επιβίωσε τρία χρόνια εκεί μέσα. 

«Ποιος τον βρήκε;» 
«Πρώτα τηλεφώνησε η γυναίκα του για να δηλώσει την 

εξαφάνισή του πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη 
Τετάρτη, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε να κάνουμε 
τίποτα. Είχε πάει την προηγούμενη μέρα στη Γερμανία να αγο-
ράσει μπίρες για το Μεσοκαλόκαιρο, το θερινό ηλιοστάσιο, και 
υποτίθεται πως θα επέστρεφε εκείνο το βράδυ». 

«Να αγοράσει μπίρες από τη Γερμανία; Ακόμα αξίζει να 
κάνει κανείς αυτό το ταξίδι για μπίρες;» 

«Αξίζει αν είναι να αγοράσει ποσότητες. Σαράντα κορόνες 
το πακέτο και σου επιστρέφουν τα ναύλα του φέριμποτ αν μεί-
νεις για λιγότερες από τρεις ώρες». 

Να ταξιδέψεις μέχρι τη Γερμανία για να γεμίσεις το αμάξι 
σου μπίρες; Όσο πιο πολύ το σκεφτόταν τόσο περισσότερο 
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του ταίριαζε με την εικόνα που είχε για τον Γιόργκεν και ίσως 
για τον συνεργό του τον Γκλεν. «Δεν κατάφερε να φτάσει στη 
Γερμανία;» 

«Σίγουρα πήγε –το ελέγξαμε στη Γέφυρα Όρεσουντ– και 
επέστρεψε Τρίτη βράδυ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Εκεί 
όμως χάνονται τα ίχνη του. Το επόμενο στοιχείο μάς ήρθε μόλις 
χθες, όταν μια υαλοτεχνική εταιρεία ζήτησε την απομάκρυνση 
ενός οχήματος που εμπόδιζε τον γερανό της». 

«Το όχημά του;» 
Η Τούβεσον έγνεψε καταφατικά καθώς κατευθύνονταν 

προς το πίσω μέρος του σχολικού κτιρίου. Περίπου είκοσι 
μέτρα πιο πέρα, ένα φορτηγό Chevy ήταν παρκαρισμένο δίπλα 
σε έναν γερανό. Υπήρχε ήδη ταινία σήμανσης της αστυνομίας 
που οριοθετούσε μια περιοχή με μεγάλη περίμετρο. Δύο ένστο-
λοι τη φρουρούσαν. 

Ένας μεσήλικας με αραιά μαλλιά, που φορούσε μπλε φόρμα 
μίας χρήσης, πλησίασε τον Φάμπιαν και την Τούβεσον. Είχε τα 
γυαλιά χαμηλά στη ράχη της μύτης του. 

«Θα ήθελα να σας συστήσω», είπε η Τούβεσον. «Ο Ίνκβαρ 
Μολάντερ, εγκληματολογικός ερευνητής, και ο Φάμπιαν Ρισκ, 
που ξεκινά επισήμως τον Αύγουστο». 

«Έχει σημασία όταν έχετε μια τέτοιου είδους έρευνα στα 
χέρια σας;» Ο Μολάντερ κατέβασε ακόμα πιο χαμηλά τα γυα-
λιά του και κοίταξε τον Φάμπιαν τείνοντας το χέρι του. 

«Είναι δελεαστικό», παραδέχτηκε ο Φάμπιαν και τον χαι-
ρέτησε διά χειραψίας. 

«Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοη-
τευτείτε». 

«Ίνκβαρ, έχει έρθει για να ρίξει μόνο μία ματιά». 
Ο Μολάντερ της έριξε ένα βλέμμα που πυροδότησε την 

περιέργεια του Φάμπιαν, αν και απρόθυμα. Ύστερα τους 
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οδήγησε στο σχολικό κτίριο και έδωσε στον καθένα τους από 
μία φόρμα. 

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια ο Φάμπιαν 
έμπαινε ξανά στο σχολείο. Ήταν ακριβώς όπως το θυμόταν, με 
τα κόκκινα τούβλα στους τοίχους των διαδρόμων και τα ηχο-
απορροφητικά πάνελ που έμοιαζαν με σκουπίδια κολλημένα 
στο ταβάνι. Πήγαν μέχρι το εργαστήριο ξυλουργικής στην 
άλλη άκρη του διαδρόμου. Η ξυλουργική δεν ενδιέφερε τον 
Φάμπιαν μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι μπορείς 
να φτιάξεις το δικό σου σκέιτμπορντ. Ένα εξάμηνο μετά, είχε 
θερμάνει, λυγίσει και κόψει πολλά κομμάτια κοντραπλακέ τα 
οποία πούλησε. Με τα χρήματα που πήρε αγόρασε ένα σκέιτ-
μπορντ Tracker. 

«Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω σ’ έναν τόπο εγκλή-
ματος που αναμφίβολα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα 
χειρότερους που έχω δει». Ο Μολάντερ άνοιξε την πόρτα για 
τον Φάμπιαν και την Τούβεσον. «Ευτυχώς που ο δολοφόνος 
ρύθμισε τον κλιματισμό όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Διαφο-
ρετικά, θα συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους πέντε χειρότε-
ρους, αν σκεφτούμε ότι το πτώμα βρίσκεται εδώ πάνω από μία 
εβδομάδα». 

Ο Μολάντερ είχε δίκιο: στο εργαστήριο ξυλουργικής έκανε 
πολύ κρύο. Ήταν σαν να έμπαινες σε ψυγείο, παρόλο που 
το θερμόμετρο έδειχνε δώδεκα με δεκατρείς βαθμούς. Τρεις 
άλλοι άντρες με ολόσωμες φόρμες τραβούσαν φωτογραφίες 
του χώρου, ερευνούσαν τον τόπο του εγκλήματος και συνέλε-
γαν στοιχεία. Η οικεία μυρωδιά του ξύλου και του πριονιδιού 
ήταν ανάμεικτη με τη δυσοσμία της σαπίλας και της αποσύν-
θεσης. Ο Φάμπιαν πλησίασε το πτώμα του Γιόργκεν Πούλσον, 
που κειτόταν μέσα σε μια λίμνη ξεραμένου αίματος, δίπλα σε 
μια πόρτα. Η κλειδαριά και το πόμολο ήταν πασαλειμμένα με 
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αίμα. Το σώμα ήταν ογκώδες και γυμνασμένο, και φορούσε 
ένα φαρδύ, φθαρμένο τζην και μια ματωμένη λευκή φανέλα. 

Ο Φάμπιαν δεν θυμόταν τον Γιόργκεν τόσο μεγαλόσωμο 
– εύσωμο και μάγκα ναι, αλλά όχι τόσο ογκώδη. Θα πρέπει 
να ήταν δυνατός σαν ταύρος. Κι ωστόσο, ο δολοφόνος είχε 
καταφέρει να του κόψει τα γεμάτα τατουάζ χέρια του από τον 
καρπό και κάτω. Τα κομμένα άκρα ήταν ματωμένα και τραχιά, 
και ο Φάμπιαν δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί τον πόνο που 
θα βίωσε. Γιατί συγκεκριμένα τα χέρια; 

«Όπως βλέπετε, το αίμα στο πάτωμα δείχνει ότι προσπά-
θησε να πάει από τον πάγκο στην πόρτα από την οποία μπή-
καμε», είπε ο Μολάντερ. «Δεν έχει κλειδαριά, αλλά αυτό που 
δεν ήξερε είναι ότι ήταν φρακαρισμένη με πάγκους, καρέκλες 
και τραπέζια από την άλλη πλευρά. Αφού δοκίμασε αυτόν τον 
τρόπο διαφυγής, ήρθε ως εδώ και επιχείρησε να βγει από αυτή 
την πόρτα. Αλλά πόσο εύκολο είναι να γυρίσεις ένα πόμολο 
χωρίς χέρια;» 

Ο Φάμπιαν εξέτασε το πόμολο. 
«Είχατε χρόνο να εξετάσετε την κλειδαριά;» ρώτησε η 

Τούβεσον. 
«Είναι γεμάτη κόλλα, πράγμα που εξηγεί και την κατά-

σταση του στόματος του θύματος». Ο Μολάντερ έβγαλε την 
τσιμπίδα του και σήκωσε το άνω χείλος του Γιόργκεν για να 
αποκαλύψει τα πάνω σπασμένα δόντια του. 

«Προσπάθησε να το γυρίσει με το στόμα;» ρώτησε η 
Τούβεσον. 

Ο Μολάντερ έγνεψε καταφατικά. «Μιλάμε για πολύ ισχυρό 
ένστικτο αυτοσυντήρησης. Εγώ πιθανόν θα είχα πεθάνει με τα 
δόντια μου ακέραια». 

«Δεν καταλαβαίνω. Δεν προέβαλε καμία αντίσταση;» 
«Καλή ερώτηση. Ίσως το έκανε, αλλά μπορεί να τον 
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νάρκωσαν. Δεν ξέρουμε ακόμη. Θα δούμε τι θα ανακαλύψει ο 
Κοτσιδάκιας στο εργαστήριο». 

«Πόση ώρα προσπαθούσε;» 
«Περίπου τρεις με τέσσερις ώρες». Ο Μολάντερ τους έδειξε 

έναν από τους πάγκους του εργαστηρίου, που ήταν επίσης 
πασαλειμμένος με ξεραμένο αίμα. «Ο δολοφόνος του έδεσε τα 
χέρια σε αυτόν τον σφιγκτήρα και τον ακρωτηρίασε με αυτό 
το πριόνι χειρός». Με την τσιμπίδα του έδειξε ένα ματωμένο 
πριόνι πεταμένο στο πάτωμα. 

«Ρωτήσατε την υαλοτεχνική εταιρεία ποιος ζήτησε την 
απομάκρυνση του οχήματος;» ρώτησε ο Φάμπιαν. 

«Γιατί; Πιστεύετε πως έχουν κάποια ανάμειξη;» έθεσε το 
ερώτημα η Τούβεσον. 

«Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι δουλειά ερασιτέχνη». 
Η Τούβεσον και ο Μολάντερ κοιτάχτηκαν. 
«Έχω εδώ τον αριθμό της εταιρείας». Η Τούβεσον έβγαλε 

το κινητό της, σχημάτισε το νούμερο και το έβαλε σε ανοιχτή 
ακρόαση. Έπειτα από έναν ασυνήθιστο ήχο κλήσης, μια αυτο-
ματοποιημένη φωνή τους είπε ότι ο αριθμός που καλούσαν 
ήταν εκτός λειτουργίας. «Από ό,τι φαίνεται, έχετε δίκιο. Θα 
πρέπει να μάθουμε ποιος νοίκιασε τον γερανό. Ίνκβαρ, εξέ-
τασε τον γερανό για τυχόν στοιχεία». 

Ο Μολάντερ κατένευσε. 
«Και τα χέρια;» συνέχισε η Τούβεσον. 
«Δεν τα βρήκαμε ακόμη». 
Η Τούβεσον στράφηκε στον Φάμπιαν. «Λοιπόν; Τι λέτε; 

Σας θυμίζει τίποτα;» 
Ο Φάμπιαν σάρωσε με το βλέμμα του τον πάγκο εργασίας, 

το ματωμένο πριόνι, τα ίχνη αίματος στο πάτωμα και το ακρω-
τηριασμένο πτώμα. Κοίταξε την Τούβεσον και τον Μολάντερ 
στα μάτια, και κούνησε το κεφάλι του. «Δυστυχώς όχι». 
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