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Μετά τα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς, ο Ζαν Μί-
καελ Καρντέλ αισθάνεται χαμένος. Η έρευνα σχετικά με 
το ακρωτηριασμένο πτώμα είχε δώσει νόημα στην ύπαρξή 
του. Τώρα βρίσκεται και πάλι στο πουθενά. Ως τη στιγμή 
που δέχεται την επίσκεψη μιας γυναίκας: η κόρη της βρέ-
θηκε κατακρεουργημένη την πρώτη νύχτα του γάμου της. 
Για το έγκλημα κατηγορήθηκε ο σύζυγός της και κλείστη-
κε στο τρελάδικο. Η μητέρα της νεκρής νύφης ωστόσο δεν 
πιστεύει ότι αληθεύει αυτή η εκδοχή των γεγονότων και 
ζητά τη βοήθεια του Καρντέλ. Η εξιχνίαση αυτής της υπό-
θεσης τον οδηγεί πίσω στην άβυσσο της Στοκχόλμης που 
θα γνωρίσει τις σκοτεινότερες μέρες της καθώς τα προσω-
πεία πέφτουν και η λάμψη του παλιού καθεστώτος υπο-
χωρεί μπροστά στον ζόφο που κρύβεται στις γωνιές της.

Ο Niklas Natt och Dag μαγεύει τους αναγνώστες  
με την αποτύπωση του 18ου αιώνα… Αυτό ωστόσο που  

τους καθηλώνει είναι ότι διαβάζουν μια ιστορία με έντονες 
ηθικές συγκρούσεις σ’ έναν βαθιά ανήθικο και παρακμιακό 
κόσμο. Εν μέσω όλου αυτού του σκότους ωστόσο, υπάρχει 

πάντα ένα αμυδρό φως στην άκρη του τούνελ. 

G E F L E  D A G B L A D

Απολύτως ακαταμάχητο.
M A L I N  P E R S S O N  G I O L I T O ,  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Έ Α Σ

Θα το διαβάσετε για την απαράμιλλη 
πρόζα του (που θα σας μεταφέρει 
με τρομερή ακρίβεια σε μια εντελώς 
διαφορετική εποχή) και για την πλοκή 
που παρά τη βιαιότητά της είναι 
εντελώς ακαταμάχητη.
V I  L Ä S E R 

Όπως ακριβώς συνέβη και με  
το ντεμπούτο του Niklas Natt och Dag,  
ο αναγνώστης βυθίζεται μονομιάς  
στο σύμπαν του 1794… 
G Ö T E B O R G S - P O S T E N

Είναι τρομακτικά καλό.
D A G E N S  N Y H E T E R

Η εξαίσια αποτύπωση  
μιας μισάνθρωπης Στοκχόλμης. 
Συναρπαστικά βίαιο.
B T J

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι  
Ε Π Ι Σ Η Σ

Έ Τ Ο Ι Μ Α Ζ Έ Τ Α Ι  
Τ Ο  1 7 9 5  ( 2 0 2 1 )

Ο Niklas Natt och Dag γεννήθηκε 
το 1979 και κατάγεται από  
την παλαιότερη αριστοκρατική 
οικογένεια της Σουηδίας.  
Με το πρώτο του μυθιστόρημα,  
το 1793 που μεταφράστηκε  
σε περισσότερες από 30 χώρες  
σε όλο τον κόσμο, γνώρισε τεράστια 
επιτυχία και έλαβε σημαντικές 
διακρίσεις (μεταξύ άλλων: Βραβείο 
Σουηδικής Ακαδημίας Αστυνομικής 
Λογοτεχνίας, Καλύτερο Βιβλίο  
της Χρονιάς στη Σουηδία  
για το 2018). Ζει στη Στοκχόλμη  
με τη γυναίκα του και τους δυο 
γιους τους.Φ
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MEΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Από τον τάφο των ζωντανών

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 1794

Τον εγκληματία που ’χει δύναμη ποιος να τον φυλακίσει, 
σαν λέει πως μόνο εκεί ψηλά αυτός απολογιέται – 
ποιος θα μποδίσει το χέρι του, βία να μην ασκήσει, 

αν δεν υπάρχει ένας Θεός που κρίνει και γδικιέται;

ΙΣΑΚ ΡΕΪΝΧΟΛΝΤ ΜΠΛΟΥΜ, 1794





1

Είναί ίανουαρίος καί μολίς μπήκαμΕ ςτο 1794. 
Ήρθαν, νωρίτερα σήμερα, και μ’ ενόχλησαν στην κάμαρά μου, 

με σήκωσαν από το κρεβάτι μου και μου ζήτησαν να ντυθώ – 
γιατί είχε αλλάξει η χρονιά και τα παράσιτα και η βρομιά εδώ και 
καιρό είχανε καταλάβει τον χώρο, αλλά τώρα ο αποπνικτικός 
αέρας της κάμαρας θα καπνιζόταν με ματσάκια ξερών θαμνόκλα-
δων και τα πατώματα θα ραντίζονταν με ξινισμένο κρασί. Γεμά-
τος μουργέλα έδεσα το παντελόνι μου γύρω από τη μέση, τις 
κάλτσες, έσφιξα τις αγκράφες στα παπούτσια μου και έριξα το 
πανωφόρι μου πάνω σε ώμους που είχαν αδυνατίσει τόσο, ώστε 
το ύφασμα να κρέμεται και να σακουλιάζει. Κατέβηκα τις σκάλες, 
βγήκα από το σπίτι, πρώτη φορά εδώ και βδομάδες, κι αντάμωσα 
τη μέρα, την οποία το μικροσκοπικό μου παράθυρο είχε περιο-
ρίσει σε θραύσμα θέας.

Οι φλαμουριές του κήπου έχουν μήνες που στερούνται τις 
φυλλωσιές τους, αλλά το χρέος που είχε αφήσει το φθινόπωρο 
ξεπλήρωσε ο χειμώνας με φρέσκο χιόνι. Τα κλαδιά ήταν τυλιγ-
μένα σε χιονάτους μανδύες των οποίων οι ουρές απλώνονταν ως 
εκεί που μπορούσε να φτάσει το μάτι. Ο ήλιος έλαμπε και οι 
αχτίδες του λαμπύριζαν στο λευκό με μια ένταση που δεν θ’ άντε-
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χαν άλλα χρώματα. Ανοιγόκλεισα έκθαμβος τα μάτια, αναγκά-
στηκα να κρύψω το πρόσωπο στις παλάμες μου. Κι άλλοι ασθενείς 
στριμώχνονταν στις σκάλες ή διέσχιζαν με βήμα αδέξιο το χιόνι, 
βλαστημώντας για τα παπούτσια τους που μια πάγωναν και μια 
μούσκευαν. Αντί ν’ ανεχτώ την παρέα τους προτίμησα ν’ απομα-
κρυνθώ και να κατευθυνθώ κάτω προς το νερό, εκεί όπου η κρού-
στα του πάγου πρόσφερε έναν δρόμο να βαδίσεις, γύρω στα 
δυόμισι χιλιάδες μέτρα, όπου υπήρχε ένα επίπεδο στρώμα χιονιού 
πριν ν’ αρχίσει να διακρίνει το μάτι το ρεύμα των ανοιχτών νερών 
στο βάθος. Ο καθαρός κι αμόλυντος πάγος υποσχόταν μοναξιά. 
Ο κρύος αέρας ήταν τσουχτερός, αλλά ζέσταινε ο ήλιος και, 
παρόλο που ήμουν σε άσχημη διάθεση, προχώρησα πάνω στον 
πάγο που σίγουρα ήταν αρκετά παχύς για να φτάνει μέχρι τον 
πάτο. 

Πέρα μακριά, στην αριστερή πλευρά μου, έλαμπε η κιτρινι-
σμένη οδοντοστοιχία της αποβάθρας Χουέπσμπρουν, έλαμπαν 
οι πύργοι-κωδωνοστάσια των εκκλησιών, οξυκόρυφοι σαν ακο-
νισμένοι, και ακόμα μακρύτερα ο κουλουριασμένος όγκος του 
ανακτόρου. Απέστρεψα το βλέμμα μου σαν να μην ήθελα να 
τραβήξω την προσοχή του αποκαρωμένου αρπακτικού, κοίταξα 
προς τη μεριά απ’ όπου είχα έρθει, εκεί όπου φαινόταν σε όλη 
της την έκταση η κοιλάδα μ’ έναν τρόπο που μόνο σε ιδιοκτήτες 
πλεούμενων προσφέρεται.

Η πόλη έχει γυρίσει την πλάτη της στο Ντανβίκεν κι είναι 
σαν να ’χει κάνει το ίδιο κι ο χρόνος. Είναι διαφορετικό εδώ το 
εικοσιτετράωρο. Οι μέρες σύντομες, οι νύχτες μεγάλες. Δύο κορ-
φές λόφων μάς κρύβουν τον ουράνιο θόλο μας, η καθεμιά από τη 
μεριά της, και διακόπτουν την τροχιά του ήλιου. Ελάχιστοι έρ-
χονται στο νοσοκομείο, αν μπορούν να το αποφύγουν. Κι αυτοί 
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που μοιράζονται το κτίριο μ’ εμένα δεν υποφέρουν από κάτι 
σοβαρότερο πέρα από την ίδια τους την ηλικία. Οι γιοι κι οι 
θυγατέρες τους κανόνισαν να τους φέρουν εδώ, επειδή ήθελαν 
να εξασφαλίσουν ότι θα τους φρόντιζαν καλά στα στερνά της 
ζωής τους χρόνια, αν και ποτέ δεν φαίνεται να βρίσκουν χρόνο 
να κάμουν κατά δώθε και να επισκεφτούν τους δικούς τους ηλι-
κιωμένους, που παραμελημένοι επιστρέφουν στα παιδικάτα τους.

Πιο κάτω, κατά μήκος του νερού, προς Φινμπούντα μεριά 
βρίσκεται το τρελάδικο. Από την πλευρά που στέκομαι στον 
πάγο μπόρεσα να μετρήσω εφτά ορόφους, κατανεμημένους σε 
όλο το μακρύ πρανές, στο οποίο τα θεμέλια έχουν ριχτεί με κλίση, 
σαν σκαλοπάτια που προορίζονταν για πατούσες γίγαντα. Το 
τρελάδικο είναι μόνιμη πηγή κουτσομπολιών στους διαδρόμους 
του νοσοκομείου. Λένε ότι οι τρελοί είναι υπερδιπλάσιοι απ’ όσους 
θα έπρεπε να στεγάζει το κτίριο. Πολλά παράθυρα είναι φραγ-
μένα με σανίδες, άλλα έχουν κάγκελα. Όταν είχα πλησιάσει 
αρκετά στην πρόσοψη, μου φάνηκε πως άκουσα μια φωνή μονό-
τονη από μέσα, έναν βόμβο κριτσανιστό, που μου θύμισε τις 
παιδικές μέρες της ζωής μου, όταν η περιέργεια με οδήγησε σε 
κάποια από τις κυψέλες στο χωράφι, όπου έμαθα τελικά να συν-
δέω το ράθυμο βουητό τους με την απειλή από φαρμακερά κε-
ντριά. Πρέπει να είναι οι ίδιοι οι τρελοί που παράγουν τέτοιους 
ήχους εκεί μέσα, μέσα στην ανίσχυρη τρέλα τους, στοιβαγμένοι 
ο ένας πάνω στον άλλον σε υπερβολικά στριμωχτούς χώρους. 
Κατά καιρούς έρχονται κύριοι και κυρίες από την πόλη, με άμα-
ξες τετράτροχες, λαδώνουν με μερικά νομίσματα τους φύλακες 
και μπαίνουν εκεί μέσα, τόσο για να συγκλονιστούν όσο και για 
να διασκεδάσουν με τα καμώματα των τρελών. Όσοι από το 
προσωπικό έχουν την αντοχή ν’ ασχολούνται με τέτοια πράγμα-
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τα κάνουν χάζι τις φάτσες των επισκεπτών κατά την αναχώρησή 
τους και χαμογελούν χαιρέκακα, αν τους δουν να φεύγουν κατά-
χλωμοι μετά από τα όσα αντίκρισαν. 

Για λόγους που δεν μπορώ να εκθέσω με σιγουριά, τα βήματά 
μου με οδήγησαν προς τα εκεί. Υποκίτρινο σαν πύον σε συφιλι-
δικό έλκος δεσπόζει στον βράχο του το παλιό εργοστάσιο παρα-
γωγής αλατιού, απομονωμένο από άλλους ανθρώπινους οικισμούς, 
τότε λόγω των ακάθαρτων ατμών του, τώρα λόγω αυτών που 
στεγάζει. Στην είσοδο βρέθηκα μπροστά σε μια αναμνηστική 
πλάκα με σκαλισμένους κάποιου είδους στίχους, από τους οποίους 
μου έμειναν ειδικά μερικές λέξεις: «Μια άθλια φιλοδοξία, ένας 
ατυχής έρωτας έχουν δημιουργήσει τους ενοίκους του οίκου αυ-
τού – αναγνώστη, γνώθι σαυτόν!». Εύκολο δεν θα ’ταν να προο-
ρίζονται αυτά τα γωνιώδη σημεία, τα λαξευμένα στην πέτρα, για 
τη δική μου και μόνο περίπτωση; 

Κανένας δεν με σταμάτησε και τη μεγάλη πόρτα τη βρήκα 
ξεκλείδωτη. Μόλις τη μισάνοιξα, διέρρευσε όλος ο θόρυβος έξω, 
όλο αυτό που προηγουμένως μου είχε φανεί σαν υποτονικό βουη-
τό. Τώρα όμως έφταναν στ’ αυτιά μου πολλά είδη φωνών: τερε-
τίσματα, ολοφυρμοί, υλακές και χάχανα εναλλάξ. Στον προθά-
λαμο ο φωτισμός ήταν φειδωλός και μου πήρε κάμποσο για να 
ξεχωρίσω έναν μικρόσωμο άντρα που στεκόταν εντελώς ακίνητος 
σαν να περίμενε την άφιξή μου. Του έγνεψα με προσμονή κι 
αυτός με γρήγορες δρασκελιές έφτασε ίσαμε το σημείο που στε-
κόμουνα. Τα μάτια του είχαν ένα έντονο βλέμμα και πρόδιδαν 
μια κάπως χλευαστική περιέργεια, η φωνή του απαλή και εκλε-
πτυσμένη. «Καλωσορίσατε! Ακριβώς στην ώρα που είχαμε συμ-
φωνήσει. Αξίζετε συγχαρητήρια γι’ αυτή σας την ακρίβεια». Δεν 
καταλάβαινα καθόλου τι εννοούσε. Το πρόσωπό μου πρέπει να 
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είχε προδώσει τη σύγχυσή μου, αλλά η καταφανώς λαμπρή διά-
θεσή του δεν επηρεάστηκε διόλου κι έκανε μια μικρή υπόκλιση 
με μια χειρονομία προς τις σκάλες. «Αν έχετε την καλοσύνη να 
με ακολουθήσετε, θα σας ξεναγήσω στους χώρους». Εφόσον δεν 
μπορούσα να αρνηθώ πως ήταν η περιέργεια που με οδήγησε 
εδώ, θεώρησα σωστό να κάνω όπως μου είπε, έστω κι αν έτυχε 
να με περνάει για κάποιον άλλον. 

Τον ακολούθησα και βγήκαμε σε μια αυλή η οποία περιβαλ-
λόταν από προσόψεις που έφταναν τους τέσσερις ορόφους. Στη 
βάση του τοίχου υπήρχαν σωροί από σκουπίδια, καταπώς φαι-
νόταν πεταμένα από τα παραπάνω παράθυρα εκ των οποίων τα 
περισσότερα είχαν σπασμένα τζάμια, ενώ οι εσοχές άλλων ήταν 
καλυμμένες με σανίδες. Σε μια γωνία στέκονταν μερικοί τρελοί 
με βρόμικες πουκαμίσες και λικνίζονταν μπρος πίσω με φόβο στο 
βλέμμα και με τα σάλια να τους τρέχουν από το στόμα. Ο ξεναγός 
μου είδε πού ήταν στραμμένο το βλέμμα μου και έκανε μια απο-
τρεπτική χειρονομία προς τους τρελούς. «Μην τους δίνετε ση-
μασία! Είναι απλώς ένα κοπάδι ζώα με ανθρώπινη μορφή και δεν 
κάνουν πολλή φασαρία, αν δεν τους φοβίσεις και το βάλουν στα 
πόδια. Έχω πολύ πιο ενδιαφέροντες ασθενείς να επιδείξω. Ακο-
λουθήστε με μόνο».

Μερικά σκαλοπάτια μάς επέτρεψαν τώρα να αφήσουμε πίσω 
μας την άλλη πλευρά της αυλής και συνεχίζοντας το ανέβασμα ο 
οικοδεσπότης μου στάθηκε δίπλα σε μια πόρτα διαδρόμου, κα-
θάρισε τον λαιμό του και έβγαλε έναν σύντομο λόγο. «Είχαμε 
εξαρχής είκοσι επτά κελιά εδώ και το καθένα προοριζόταν να 
φιλοξενεί έναν τρελό με σχετική άνεση. Δεν ξέρω ποια είναι η 
άποψή σας για τον κόσμο, κύριέ μου, αλλά, αν ρωτήσετε εμένα, 
θα σας πω ότι δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός πως οι 
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ανάγκες αποδείχθηκαν λίαν συντόμως πολύ περισσότερες. Η 
πόλη αποστερεί τους ανθρώπους από τα λογικά τους και από την 
πόλη συρρέουν εδώ τρελοί με μια συχνότητα που μοιάζει ατέρ-
μονη. Σήμερα κάθε κελί πρέπει να φιλοξενεί τουλάχιστον τέσσε-
ρις. Κι αν κάποιοι από αυτούς είναι βίαιοι, τους αλυσοδένουμε 
για να τους κρατάμε χωριστά από τους άλλους, και σε πολλά 
κελιά έχουμε υποχρεωθεί να χτίσουμε μεσότοιχους για να το 
επιτύχουμε».

Παραμέρισε, άνοιξε την πόρτα του διαδρόμου τραβώντας 
έναν σύρτη και μου έκανε νόημα να προπορευτώ. Βαριές πόρτες 
σε διπλές αράδες ήταν το πρώτο που αντάμωσα, όπως κι ένα 
πανδαιμόνιο εκκωφαντικό. Ουρλιαχτά και γογγυσμοί ανακατεύο-
νταν με ήχους από νύχια που έγδερναν τοίχους, από γροθιές και 
από αντικείμενα που εκσφενδονίζονταν πάνω στις πόρτες. «Σύ-
ντομα θα είναι ώρα για σίτιση. Μπορεί να έχουν χάσει τα λογικά 
τους αλλά όχι την όρεξή τους και μετρούν τον χρόνο μέσω της 
πείνας». Συνεχίσαμε κατά μήκος του διαδρόμου κι εκείνος κο-
ντοστεκόταν πού και πού για να επισημάνει κάποια ενδιαφέρου-
σα λεπτομέρεια. «Όπως βλέπετε, έχουμε ιδιαίτερα γερές πόρτες 
εδώ και τα περισσότερα κελιά διαθέτουν εσωτερικές πόρτες που 
είναι ανθεκτικές σε οποιεσδήποτε πιθανές απόπειρες παραβία-
σης. Πολλοί από τους τρελούς είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, 
ώστε να μην τους επιτρέπεται να βγαίνουν από το κελί, και γι’ 
αυτό βλέπετε αυτά τα ειδικά ανοίγματα μέσα από τα οποία αδειά-
ζουν τα δοχεία νυκτός χωρίς να χρειάζεται να μπαίνει κανένας 
στο κελί τους. Δυστυχώς δεν μπορούν όλοι να εκμεταλλευτούν 
αυτές τις ευκολίες όπως πρέπει, εξού η μυρωδιά. Προσέξτε επί-
σης ότι τα κλειστά τζάκια εφοδιάζονται με καυσόξυλα έξω, από 
τον διάδρομο, έστω κι αν έχουμε μόνο τη δυνατότητα, οικονομι-
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κά εννοώ, να τ’ ανάβουμε τις νύχτες που κάνει περισσότερο κρύο. 
Ο συνωστισμός έχει, τουλάχιστον, αποδειχτεί πλεονέκτημα όσον 
αφορά τη ζεστασιά στα κελιά. Θέλετε να δείτε;»

Έφερε το δάχτυλο μπροστά στα χείλη του και άνοιξε με προ-
σοχή μια θυρίδα πόρτας η οποία, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν 
στο ύψος των ματιών, τον ανάγκασε να σηκωθεί στα δάχτυλα των 
ποδιών του για να δει. Ό,τι είδε τον έκανε να χαμογελάσει και 
μου έκανε νόημα να πλησιάσω. Πήρε κάμποσες στιγμές μέχρι να 
καταφέρουν τα μάτια μου να ερμηνεύσουν τις σκιές στο κελί. 
Ένας μισόγυμνος άντρας, στον ρυθμικό ήχο των κρίκων της αλυ-
σίδας που κρατούσε το ’να του πόδι δεμένο στον τοίχο, επιδιδό-
ταν σε αργόσυρτο χορό. Κατά μήκος του τοίχου κάθονταν τρεις 
άλλοι πάνω σε σωρούς από άχυρο κι όταν είδα ότι κι εκείνοι 
επιδίδονταν ο καθένας στο τρίψιμο του ορθωμένου πέους του με 
αρθρώσεις που έλαμπαν κάτασπρες μέσα από τη βρομιά, απέ-
στρεψα αηδιασμένος το βλέμμα μου. 

Συνεχίσαμε. Ο μικρόσωμος άντρας μού έδειξε τα κελιά στο 
τέρμα του διαδρόμου. «Εδώ είναι τα σκοτεινά κελιά, που προο-
ρίζονται επί του παρόντος για μια θλιβερή ομάδα ατόμων στους 
οποίους έχει προχωρήσει τόσο πολύ η μαλαφράντζα, ώστε να μη 
βοηθάει πια ούτε ο υδράργυρος. Δεν γίνεται να κοιτάξετε εκεί 
μέσα, οπότε δεν έχω τίποτα να σας δείξω, δυστυχώς, αλλά δεν 
είναι και κάτι που είναι για τα μάτια του κόσμου. Απαίσιες δυ-
σμορφίες και έλκη στη μύτη, συνεχείς ρινόρροιες με αίμα και 
πύον, και η ανίσχυρη οργή τους είναι ένα θέαμα για όποιον έχει 
τέτοια διάθεση. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν απο-
λέσει τη δυνατότητα του λόγου, κι εδώ κυριολεκτώ, μια που η 
άκρη της γλώσσας τους έχει φαγωθεί από την αρρώστια». Άρχι-
σα να αισθάνομαι μια αναγούλα που γινόταν όλο και πιεστικότε-
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ρη και μια ακατανίκητη επιθυμία να εγκαταλείψω αυτό εδώ το 
μέρος που είχε ξεχάσει ο Θεός, υπέρ της γυμνής ακτογραμμής 
που ξαφνικά μου φαινόταν εξίσου ζηλευτή με τα Ηλύσια Πεδία. 
Ο ξεναγός μου δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια να κινηθεί 
γι’ αλλού, αλλά στεκόταν εκεί ακίνητος σαν να περίμενε κάποια 
ερώτηση· του έκανα τη χάρη. «Τι είδους θεραπείες δίνετε σε 
αυτούς τους δύσμοιρους;» Κούνησε αμέσως καταφατικά το κε-
φάλι σαν να περίμενε την ερώτηση. «Όπως μας γνωστοποιεί η 
επιστήμη, η τρέλα προέρχεται από το γεγονός ότι το υγιές μυαλό 
έχει τεθεί εκτός ισορροπίας από εξωτερικούς ή εσωτερικούς πα-
ράγοντες και περιστάσεις, και γνωρίζουμε ότι η υγιής σκέψη μπο-
ρεί να επιστρέψει, αν δοθεί στον ασθενή ένα σοκ εξίσου ισχυρό 
μ’ εκείνο που τον έκανε ν’ απολέσει τα λογικά του. Έχουμε έναν 
δερμάτινο σωλήνα με τον οποίο μπορούμε να τους ρίχνουμε ξαφ-
νικά κρύο νερό μέσα στα ίδια τους τα κελιά. Παλιότερα συνήθιζαν 
να εμβολιάζουν τους τρελούς με ψώρα ελπίζοντας ότι με τη φα-
γούρα θα υπερνικούσαν την παραφροσύνη, αλλά η ψώρα υπάρχει 
ήδη στους τοίχους εδώ, με αποτέλεσμα οι έγκλειστοι να μολύνονται 
δίχως τη δική μας φροντίδα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα επίσης, 
τα οποία μπορούμε ν’ αφήσουμε κατά μέρος προς το παρόν». 
Πιθανώς να είπε αυτά τα τελευταία λόγια, επειδή μια ξαφνική 
ζαλάδα με ανάγκασε ν’ αναζητήσω στήριξη στον τοίχο. 

Γύρισε, επιτέλους, και μου έδειξε τον δρόμο για έξω, αλλά 
όταν περνούσαμε το κελί με τους τέσσερις άντρες, ένιωσα ξαφ-
νικά το χέρι στον ώμο μου. «Βλέπω ότι ξέχασα τη θυρίδα της 
πόρτας ανοιχτή. Αλλά καλό είναι, γιατί έχω κάτι τελευταίο να 
σας δείξω». Με έσπρωξε μπροστά στην πόρτα, εκεί όπου συνε-
χιζόταν η ίδια σκηνή. «Βλέπετε τη γωνία εκεί μέσα, στην πέρα 
άκρη του κελιού; Εκεί που τα έκαναν κάποιοι από τους κυρίους, 
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επειδή το δοχείο ήταν κατειλημμένο;» Το στόμα του πλησίασε 
στο αυτί μου και η φωνή του μετατράπηκε σε ψίθυρο. «Αυτή είναι 
η θέση που έχω κρατήσει για εσάς. Σύντομα θα έρθετε εδώ και 
τότε θα είμαστε έτοιμοι και θα σας περιμένουμε». Πισωπάτησα 
και είδα ότι το στόμα του είχε παραμορφωθεί από ένα σαρκαστι-
κό χαμόγελο το οποίο άφηνε να φανούν δυο αράδες αιχμηρά 
δόντια που τα χώριζαν πολλά κενά. «Είστε τόσο νέος και όμορφος 
επίσης. Τόσο λεπτό σώμα και με δέρμα αλαβάστρινο. Θα προ-
σφέρετε πολλή χαρά στους συγκάτοικούς σας στο κελί, σας το 
υπόσχομαι». – «Μα ποιος είστε;» Με κοίταξε προσεκτικά μ’ ένα 
κακόβουλο βλέμμα. «Ω, αυτό διαφέρει από μέρα σε μέρα. Χτες 
ήμουν ο Κάλε Ντουζίνας3 αυτοπροσώπως, χαμένος στις υπέροχες 
αναμνήσεις μου για το πώς οδήγησα τα κυανοχίτωνα αγόρια μου 
μέσα από τα χιονισμένα ελάτια της Μαζουρίας, όπου για να το 
διασκεδάσουμε σκοτώναμε μωρά παιδιά με τα τακούνια από τις 
μπότες μας μπροστά στα μάτια των γονιών τους, καθώς πηγαί-
ναμε για τις εκτάσεις του μακελειού στην Πολτάβα. Αν ερχόσουν 
χτες, θα είχες ακούσει τη μολυβένια βολίδα να κουδουνίζει στο 
κρανίο μου κάθε φορά που κούναγα το κεφάλι. Μ’ έχουν αποκα-
λέσει με πολλά ονόματα, όπως Πειρασμός, Πονηρός, Όφις ο 
Αρχαίος, Βελζεβούλ, το Κτήνος. Εσύ μπορείς να με λες Σατανά. 
Σε περιμένουμε. Και ξέρεις καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον 
πως εδώ ανήκεις». 

Δεν γνωρίζω τι είδους απάντηση θα έδινα, αν δεν μας είχε 
διακόψει μια άγνωστη φωνή που ακούστηκε ακόμα και πάνω από 
το πανδαιμόνιο στον διάδρομο. «Τούμας, ξέρεις ότι δεν έχεις 
καμία δουλειά εδώ και ότι σου είπαμε πολλές φορές να μην παίρ-
νεις και πολλές ελευθερίες μόνο και μόνο επειδή σε αφήνουμε να 
βγαίνεις και να παίρνεις αέρα. Πήγαινε αμέσως στο κρεβάτι σου 
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τώρα». Ένας κοντός και γεροδεμένος άντρας με λερωμένο σακά-
κι είχε εμφανιστεί στην πόρτα στην άλλη άκρη του διαδρόμου 
και άρχισε να περπατάει προς το μέρος μας με ζωηρό βήμα. Ο 
ξεναγός μου έκανε τώρα ένα βήμα πιο κοντά μου με βλέμμα γε-
μάτο κακία. «Θα σου βάλω ένα αίνιγμα για αντίο. Λένε συχνά ότι 
είμαι περιορισμένος στο βασίλειό μου, ότι είμαι κλειδωμένος στην 
κόλαση. Αλλά τότε πώς μπορώ και βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε 
ανθρώπους; Οι ενδείξεις υπάρχουν παντού. Θυμήσου όλα όσα 
είδες και να διαβαίνεις με μεγάλη προσοχή στη ζωή».

Ο άντρας που πρέπει ν’ ανήκε στο προσωπικό του τρελάδικου 
άρπαξε τον τρελό που άκουγε στο όνομα Τούμας από το μπράτσο 
και άρχισε να τον τραβάει προς την άλλη άκρη του διαδρόμου. 
Όταν ο Τούμας αντιστάθηκε, ο άλλος τον άρπαξε από τον γιακά 
και του έριξε μερικά γερά χαστούκια, με αποτέλεσμα ν’ αναμει-
χθούν αίμα από τη μύτη και δάκρυα, και να τρέχουν μαζί στο 
πιγούνι του, ο Τούμας παραιτήθηκε και μυξόκλαιγε, υπάκουος 
προς το παρόν. Ο αντίπαλός του μου έριξε μια ματιά όλο ντροπή. 
«Αφήνουμε ξεκλείδωτο καμιά φορά το καμαράκι του και συμβαί-
νει να βγαίνει για εξερευνήσεις εδώ στο τρελοκομείο, φτάνει 
μέχρι κάτω στο νοσοκομείο. Είμαστε μόνο δύο εδώ που ασχολού-
μαστε με τους τρελούς κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα ήμουν 
εξαιρετικά ευγνώμων αν δεν μιλούσατε σε άλλους γι’ αυτό το 
περιστατικό. Ελπίζω μόνο να μη σας αναστάτωσε ο Τούμας. 
Λέει τα πιο περίεργα πράγματα».

Ανακουφισμένος από τη διευθέτηση της παρεξήγησης, αν και 
αναστατωμένος ακόμη από τα λόγια που ξεστομίστηκαν, ξεκίνη-
σα με βήμα ασταθές να φύγω, προσπερνώντας τους ράθυμους 
τρελούς της αυλής που λικνίζονταν κατά μήκος των τοίχων, σαν 
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να περίμεναν κάποια ζεστασιά από το εσωτερικό τους. Μόλις 
βρέθηκα έξω, σταμάτησα λίγο για να αφιερώσω μερικές σκέψεις 
σε αυτόν εδώ τον τάφο των ζωντανών και μεμιάς φάνηκε σαν να 
’γινε όλος ο κόσμος ένα με τη διάθεσή μου. Αισθάνθηκα το φως 
ν’ αλλάζει, παρόλο που δεν υπήρχε ούτε ένα συννεφάκι στον 
ουρανό. Κοίταξα με μισόκλειστα μάτια ψηλά. Αυτό που είδα μου 
προκάλεσε φρίκη, γιατί ήταν σαν κάποιο παράξενο πλάσμα να 
είχε δαγκώσει και κόψει ένα κομμάτι από τον ίδιο τον ήλιο, αφή-
νοντας σημάδια όμοια με αυτά που αφήνουν και τα δικά μου 
δόντια σε μια φέτα φρεσκοκομμένο ψωμί. Δεν μπόρεσα να κατα-
πνίξω μια κραυγή κι ένιωσα τα γόνατά μου να λύνονται. Κειτόμουν 
για κάμποσο στο χιόνι, τρεμάμενος και κουλουριασμένος, θύμα 
ενός τρόμου ανείπωτου, πριν να τολμήσω να ξανανοίξω τα μάτια 
για ν’ ανακαλύψω ότι το φως είχε επιστρέψει. Μια έκλειψη, τί-
ποτα περισσότερο, ακριβώς όπως είχε προσπαθήσει, με κόπο 
περισσό, να μου εμφυτεύσει στο μυαλό ο προγυμναστής μου: ένα 
πέρασμα της σελήνης ανάμεσα από τον ήλιο και τη γη, διόλου 
αρκετό για να καλύψει όλο τον ηλιακό δίσκο. Αποκλείεται να 
κράτησε περισσότερο από μερικά λεπτά. 

Πήρα βιαστικά τον δρόμο απ’ όπου είχα έρθει, μέχρι που 
έκλεισα την πόρτα της κάμαρας πίσω μου, ανέβηκα στο μονό 
κρεβάτι μου και σκεπάστηκα μέχρι πάνω το κεφάλι με την κου-
βέρτα. Ήταν μεγάλο λάθος ν’ αφήσω την κάμαρά μου, ένα λάθος 
που δεν πρόκειται να ξανακάνω, ακόμα κι αν προσπαθήσουν να 
μου φλομώσουν την κάμαρα με καπνούς από πυρακτωμένα χα-
μόκλαδα. Μου ζήτησαν να κάνω υπομονή και να περιμένω για 
τη σωστή θεραπεία. Μέχρι να γίνει αυτό θα περιμένω την ευκαι-
ρία μου και θ’ αποφεύγω την παρέα των ανθρώπων. Ο Τούμας 
μπορεί να ήταν τρελός, αλλά μου θύμισε επίσης κι εκείνη τη δική 
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μου ντροπή· δεν μπορώ να κοιτάξω συνάνθρωπο στα μάτια χωρίς 
να θυμηθώ την αδικοπραγία μου, που μου προκαλεί οδύνη αβά-
σταχτη. Τις φωτεινές ώρες του ημερονυκτίου πρέπει πλέον να 
τις περνάω σαν να είμαι σε λήθαργο.

Περιστασιακά υπάρχει διαθέσιμο εδώ και θηβαϊκό βάμμα4, το 
οποίο ρίχνει σε καταστολή μυαλό και σώμα μαζί, μετριάζει πόνους 
και δεινά και μου επιτρέπει να περνώ τη μέρα με τόσο ομιχλώδεις 
αισθήσεις, ώστε με δυσκολία να παίρνω είδηση ακόμα και τον 
πιο επίμονο επισκέπτη. Μολαταύτα, τις πολύτιμες αυτές σταγό-
νες, αραιωμένες σε νερό με ζάχαρη ή μέλι, έπρεπε να τις μοιρά-
ζομαι με πολλούς άλλους. Τ’ αποθέματα μειώνονται συχνά πυκνά, 
έστω κι αν είμαστε οι τυχεροί της υπόθεσης, μια που άκουσα ότι 
το νοσοκομείο διαθέτει και την παρτίδα που ανήκει ουσιαστικά 
στο τρελοκομείο. Για τα βράδια που δεν δίνουν σταγόνες απο-
φάσισα να υποκρίνομαι. Θα λικνίζομαι μπρος πίσω ή θα κλείνο-
μαι στον εαυτό μου, με τα μάτια μισάνοιχτα, θα σιγοτραγουδώ 
άτονα και θα κοιτάζω στο πουθενά, μέχρι οι επισκέπτες μου να 
χάνουν την υπομονή τους, να σηκώνονται να φεύγουν και να με 
αφήνουν ήσυχο για να κάθομαι και να αναλογίζομαι την ενοχή 
μου. Κι έτσι θα μένω μέχρι να προχωρήσει το μούχρωμα και ν’ 
ακολουθήσει ξοπίσω του η νύχτα, όταν αόρατος θα μπορώ να 
βγάζω έξω τα σύνεργα της γραφής.

Ο ευεργέτης μου μου ζήτησε να γράφω, ώστε να συγκεντρώνω 
ευκολότερα τις μνήμες των ατυχών γεγονότων που με οδήγησαν 
σε τέτοια κατάσταση αφερεγγυότητας, και ίσως να συμβιβαστώ 
με τις πράξεις που με εκτόπισαν εδωδά στην έρημη παραλία της 
Σαλτχουέν και στο νοσοκομείο του Ντανβίκεν. Μου είπαν ότι 
δεν είμαι κύριος του μυαλού μου και ό,τι δεν πάει καλά μ’ εμένα 



1 7 9 4 :  Ο Ι  Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Σ  Μ Ε Ρ Ε Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Κ Χ Ο Λ Μ Η Σ 33

ίσως μπορεί να θεραπευτεί, ότι η ευθύνη για το έγκλημα δεν είναι 
δική μου αλλά απλώς ένα καπρίτσιο της φύσης. Σχετικά με αυτό 
τρέφω ελάχιστες ελπίδες.

Στο κεφάλι μου μέσα μαίνεται μια θύελλα και το στήθος μου 
χωράει μόνο ένα κενό. Κρατώ τα χέρια μπροστά μου. Κατακόκ-
κινα. Δεν ξεπλένονται με τίποτα. Εργαλεία ενός δολοφόνου.

Σε όλη τη ζωή μου στερούμουν τον έρωτα, αλλά δεν θα μπο-
ρούσα να φανταστώ ποτέ μου πώς θα ήταν όταν επιτέλους θα 
ερχόταν: όμορφος αλλά τρομακτικός, ένας πυρετός στο αίμα, 
ένας δεσπότης μ’ ένδυμα επίσημο που θα με οδηγούσε τόσο 
μακριά κάτω σ’ εκείνο το σκοτεινό μονοπάτι από το οποίο επι-
στροφή δεν έχει. Αν μου δινόταν η δυνατότητα να κάνω μια ευχή, 
θα ήταν η εξής: να μην είχα ερωτευτεί ποτέ. Διότι, αν δεν υπήρ-
χε ο έρωτας, δεν θα τραβούσα τίποτα απ’ αυτά. Εγώ δεν θα ήμουν 
εδώ, σ’ ετούτη τη σχισμή του βραχότοπου που έχει ξεχάσει ακό-
μα κι ο Θεός, κι εκείνη… ω, όχι, όχι άλλο. Αφήνω τώρα την 
πένα να ξεκουραστεί. Δεν είμαι έτοιμος ακόμη να γράψω για το 
τέλος και γι’ αρχή αρκούν όσα έγραψα απόψε. 
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Μετά τα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς, ο Ζαν Μί-
καελ Καρντέλ αισθάνεται χαμένος. Η έρευνα σχετικά με 
το ακρωτηριασμένο πτώμα είχε δώσει νόημα στην ύπαρξή 
του. Τώρα βρίσκεται και πάλι στο πουθενά. Ως τη στιγμή 
που δέχεται την επίσκεψη μιας γυναίκας: η κόρη της βρέ-
θηκε κατακρεουργημένη την πρώτη νύχτα του γάμου της. 
Για το έγκλημα κατηγορήθηκε ο σύζυγός της και κλείστη-
κε στο τρελάδικο. Η μητέρα της νεκρής νύφης ωστόσο δεν 
πιστεύει ότι αληθεύει αυτή η εκδοχή των γεγονότων και 
ζητά τη βοήθεια του Καρντέλ. Η εξιχνίαση αυτής της υπό-
θεσης τον οδηγεί πίσω στην άβυσσο της Στοκχόλμης που 
θα γνωρίσει τις σκοτεινότερες μέρες της καθώς τα προσω-
πεία πέφτουν και η λάμψη του παλιού καθεστώτος υπο-
χωρεί μπροστά στον ζόφο που κρύβεται στις γωνιές της.

Ο Niklas Natt och Dag μαγεύει τους αναγνώστες  
με την αποτύπωση του 18ου αιώνα… Αυτό ωστόσο που  

τους καθηλώνει είναι ότι διαβάζουν μια ιστορία με έντονες 
ηθικές συγκρούσεις σ’ έναν βαθιά ανήθικο και παρακμιακό 
κόσμο. Εν μέσω όλου αυτού του σκότους ωστόσο, υπάρχει 

πάντα ένα αμυδρό φως στην άκρη του τούνελ. 

G E F L E  D A G B L A D

Απολύτως ακαταμάχητο.
M A L I N  P E R S S O N  G I O L I T O ,  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Έ Α Σ

Θα το διαβάσετε για την απαράμιλλη 
πρόζα του (που θα σας μεταφέρει 
με τρομερή ακρίβεια σε μια εντελώς 
διαφορετική εποχή) και για την πλοκή 
που παρά τη βιαιότητά της είναι 
εντελώς ακαταμάχητη.
V I  L Ä S E R 

Όπως ακριβώς συνέβη και με  
το ντεμπούτο του Niklas Natt och Dag,  
ο αναγνώστης βυθίζεται μονομιάς  
στο σύμπαν του 1794… 
G Ö T E B O R G S - P O S T E N

Είναι τρομακτικά καλό.
D A G E N S  N Y H E T E R

Η εξαίσια αποτύπωση  
μιας μισάνθρωπης Στοκχόλμης. 
Συναρπαστικά βίαιο.
B T J

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι  
Ε Π Ι Σ Η Σ

Έ Τ Ο Ι Μ Α Ζ Έ Τ Α Ι  
Τ Ο  1 7 9 5  ( 2 0 2 1 )

Ο Niklas Natt och Dag γεννήθηκε 
το 1979 και κατάγεται από  
την παλαιότερη αριστοκρατική 
οικογένεια της Σουηδίας.  
Με το πρώτο του μυθιστόρημα,  
το 1793 που μεταφράστηκε  
σε περισσότερες από 30 χώρες  
σε όλο τον κόσμο, γνώρισε τεράστια 
επιτυχία και έλαβε σημαντικές 
διακρίσεις (μεταξύ άλλων: Βραβείο 
Σουηδικής Ακαδημίας Αστυνομικής 
Λογοτεχνίας, Καλύτερο Βιβλίο  
της Χρονιάς στη Σουηδία  
για το 2018). Ζει στη Στοκχόλμη  
με τη γυναίκα του και τους δυο 
γιους τους.Φ
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Μ Ε Τ Ά Φ ΡΆ Σ Η  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Η Σ

Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ  Μ Π Ε Σ Τ  Σ Ε Λ Ε Ρ  1 7 9 3


