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Μετάφραση από τα δανικά:
Σωτήρης Σουλιώτης
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Η παρούσα έκδοση πραγµατοποιήθηκε
µε τη συµβολή του Danish Arts Council.
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Στην Άννε, την Γκίτε, την Κριστίνα
και τη Λόνε – γιατί υπάρχετε.
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ο κινητό βούιζε στο περβάζι του παραθύρου. Το είχε βά-
λει στο αθόρυβο, και ήταν µόνο ο βοµβητής που επέµενε

και φανέρωνε ότι κάποιος προσπαθούσε να την πάρει.
Η Λουίσε Ρικ ήταν στην µπανιέρα. Ο αφρός είχε εξαφανι-

στεί, κι όταν άνοιξε τα µάτια της και κοίταξε προς τα πάνω,
διαπίστωσε ότι το νερό ήταν πια κρύο και όχι χλιαρό.

Η ώρα ήταν εννιάµισι το πρωί. Έξω στην αυλή έλαµπε ο
δυνατός µαρτιάτικος ήλιος. Εκείνη ήταν µακριά και δεν ήθελε
µε τίποτα να αφήσει τον κόσµο µέσα στον οποίο είχε χαθεί.

Για µια στιγµή σκέφτηκε να αδειάσει την µπανιέρα, να την
ξαναγεµίσει µε ζεστό νερό και ευωδιαστό αφρόλουτρο και να
κάνει ένα δεύτερο µπάνιο, όµως δε θα ήταν το ίδιο. Το τηλέ-
φωνο την είχε διακόψει, και δε γινόταν να ξαναγυρίσει στο ίδιο
σηµείο όπου είχε χαθεί µέσα στις σκέψεις της. Όπως όταν ξυ-
πνάς στη µέση ενός όµορφου ονείρου. Σπάνια το ξαναβρί-
σκεις.

Όταν βγήκε από το νερό, ο αγκώνας της χτύπησε πάνω στη
βρύση. Εκείνη αντέδρασε από ένστικτο και τράβηξε το χέρι
της προς το µέρος της.

Η Λουίσε υπολόγισε ότι είχαν περάσει πέντε ώρες από την
ώρα που πήγε για ύπνο, άρα έµεναν δύο ώρες και κάτι µέχρι
να µαζευτούν εκείνη και οι υπόλοιποι για ένα µπρίφινγκ στην
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αίθουσα Α του αρχηγείου της Αστυνοµίας της Κοπεγχάγης.
Εκείνη τη στιγµή θα έδινε τα πάντα για να το αποφύγει.

Έκανε µια παράκληση να φτάσει η σκέψη της στο Τµήµα
Ανθρωποκτονιών, ώστε να αναβάλει ο Σουρ το µπρίφινγκ για
αργότερα.

Άρπαξε τη σκούρα µπλε πετσέτα προτού βγει από την µπα-
νιέρα, την τύλιξε στα µαλλιά της και άπλωσε το χέρι της να πιά-
σει τη ρόµπα πίσω από την πόρτα. Το σώµα της το ένιωθε µου-
διασµένο, τα µάτια της είχαν θολώσει, και ήταν τόσο κουρα-
σµένη, που µια χαρά θα µπορούσε να την πάρει ο ύπνος επιτό-
που. Όµως το νυχτερινό τηλεφώνηµα δε γινόταν να το ξεχάσει.

Η θλίψη ήταν ακόµα µέσα της. Όχι για τον εαυτό της, αλ-
λά η θλίψη που σε πιάνει όταν είσαι παρών την ώρα που η ζωή
κάποιων άλλων γίνεται κοµµάτια. Όταν τους βρίσκει ένα τρα-
γικό γεγονός. Όταν ο θάνατος και η καταστροφή δεν είναι κά-
τι που το διαβάζουµε στις εφηµερίδες, αλλά κάτι που µας αγ-
γίζει και δε λέει να µας αφήσει.

Στην κουζίνα έβαλε νερό να βράσει για τσάι και πήρε ένα
µεγάλο ποτήρι για καφέ λάτε από το ντουλάπι. Είχε αρχίσει να
πίνει το τσάι της σε µεγάλα ποτήρια. Ήταν ακριβώς όσο χρεια-
ζόταν: περισσότερο από ένα φλιτζάνι και λιγότερο από µια
τσαγιέρα.

Στεκόταν αφηρηµένη και κοίταζε από το παράθυρο κάτω
στην αυλή. Ένιωθε άδεια µέσα της, αλλά ήξερε ότι θα ξαναρ-
χόταν στα ίσα της, και, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελ-
θόν, όταν είχε αυτή τη διάθεση, σκέφτηκε τη µέρα που την κά-
λεσαν στο Εστερµπρό.

∆ύο άντρες γύρω στα είκοσι µε τριάντα είχαν πέσει θύµα-
τα επίθεσης στην οδό Νόρντρε Φριχαουνσγκέδε. Τον ένα από
τους δύο, έναν τύπο που τον έλεγαν Μόρτεν Σάιερστεδ-Βίκ-
µαν, τον πέταξαν µέσα από µια βιτρίνα ενός µαγαζιού µε ρού-
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χα, πριν φτάσουν εκεί, όµως, τον είχαν ρίξει κάτω και τον εί-
χαν κλοτσήσει στο κεφάλι έξι-εφτά φορές, και µετά τον πήραν
σηκωτό από το πεζοδρόµιο και τον σαβούρντισαν στη βιτρίνα,
η οποία έγινε κοµµάτια.

Ο ιατροδικαστής είπε µετά ότι ο Μόρτεν είχε ήδη χάσει τις
αισθήσεις του όταν η τζαµαρία τού έκοψε την καρωτίδα.

Το άλλο θύµα ήταν ο κουνιάδος του Μόρτεν, ο Χένρικ Βί-
ντερ. Η Λουίσε τον θυµόταν, σωστό λελέκι. Εκείνος στάθηκε
πιο τυχερός. Η αστυνοµία υπέθεσε ότι οι δράστες έβγαλαν τα
απωθηµένα τους στον Μόρτεν – και µάλλον είχαν τροµάξει µε
το αίµα που πεταγόταν από το λαιµό του. Ο Χένρικ Βίντερ τη
γλίτωσε µε µια σπασµένη µύτη και ένα ραγισµένο πλευρό.

Τότε η Λουίσε ήταν στη ∆ίωξη. Ο θάνατος του Μόρτεν της
είχε µείνει. Όχι τόσο η ίδια η επίθεση, όσο η στιγµή που ανα-
κοίνωσε τα θλιβερά µαντάτα στη σύντροφό του.

Μισή ώρα αφότου τα νοσοκοµειακά είχαν φύγει µε τους
δύο άντρες, η Λουίσε χτύπησε το κουδούνι της εικοσιτετρά-
χρονης κοπέλας. Όταν άνοιξε η πόρτα, πρόλαβε να διαβάσει
το έκπληκτο πρόσωπο της Σαρλότε Βίντερ όταν εκείνη της εί-
πε: Γεια, χµµ, νόµισα ότι ήταν ο Μόρτεν και ο Χένρικ. Ξέχα-
σαν τα κλειδιά…

Η Λουίσε δε θυµόταν πώς ακριβώς έβγαιναν τα λόγια της
όταν είπε τι είχε γίνει. Όµως της είχε µείνει χαραγµένο βαθιά
στη µνήµη της το πώς η έκφραση της Σαρλότε Βίντερ άλλαξε
από τη χαρά που ο άντρας της γύρισε, στη σύγχυση και στην
απορία που µπροστά στην πόρτα της βρισκόταν η αστυνοµία,
µέχρι που στο τέλος κατέρρευσε.

Όση ώρα χρειάστηκε το µήνυµα της Λουίσε για να βρει το
στόχο του, η Σαρλότε Βίντερ έγνεψε καταφατικά πολλές φο-
ρές και είπε ότι λυπάται πολύ γι’ αυτό που συνέβη, ότι είναι
τραγικό, όµως αποκλείεται να είναι ο Μόρτεν, µε τίποτα, δεν
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είχε πάει παρά µόνο µέχρι το 7-Eleven µαζί µε τον αδελφό της.
Θυµήθηκε το βλέµµα της Σαρλότε, που επέµενε ότι απο-

κλείεται να πρόλαβε κάποιος να επιτεθεί στον Μόρτεν.
Έπειτα, δε σου ρίχνονται µέρα µεσηµέρι στο Εστερµπρό,
όχι, αυτά δε γίνονται µε καµία κυβέρνηση, έλεγε ξανά και
ξανά, µε την απελπισία να κάθεται στο λαιµό της. Όµως στα
µαύρα µάτια της η Λουίσε έβλεπε ότι η αλήθεια είχε πια γί-
νει κατανοητή.

Η Λουίσε είχε ακούσει αχνά τον συνάδελφό της να ανε-
βαίνει τη σκάλα πίσω της. Θα προχωρούσε µέσα στο διάδρο-
µο και θα πήγαινε τη Σαρλότε στο σαλόνι, να καθίσουν µαζί.
Όµως ξαφνικά δεν µπορούσε να κουνηθεί. Στεκόταν εκεί και
κοίταζε έντροµη τη νέα γυναίκα, ενώ ένιωθε να παραλύει. Με-
τά αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος, σαν κάτι να έσπασε και
να άνοιξε να µπει ένα τεράστιο κύµα απελπισίας. Ο λαιµός της
σφίχτηκε και ένιωσε να της κόβεται η ανάσα.

Έτσι όπως στεκόταν η Λουίσε στην κουζίνα µε το ποτήρι
της στο χέρι, της ξαναρχόταν η ίδια γεύση όπως τότε που γύ-
ρισε και έκανε εµετό στο πατάκι του γείτονα. Θυµήθηκε την
ταπείνωση που ένιωσε όταν κατάλαβε ότι το πρόσωπό της
ήταν αυλακωµένο από τα δάκρυα και ότι βροµούσε εµετό.

Όταν σήκωσε τα µάτια της, είδε τον συνάδελφό της να την
περιεργάζεται. Εκείνος είχε κλείσει την πόρτα, έτσι που να
µην τους βλέπουν από το διάδροµο. Εκείνη έκανε να πει κάτι,
όταν ένιωσε να έρχεται ένα καινούργιο κύµα εµετού. Από το
στόµα της πετάχτηκε πηχτή κίτρινη χολή. Σκουπίστηκε µε το
µανίκι του παλτού της και διαπίστωσε ότι έτρεµε ολόκληρη.

Τι της συνέβαινε; Θα έπρεπε να φροντίσει την άτυχη γυ-
ναίκα, και τώρα ούτε τον εαυτό της δεν µπορούσε καλά καλά
να φροντίσει. Η Λουίσε ένιωθε σαν να είχε βγει από το σώµα
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της και να είχε µπει στο σώµα της Σαρλότε Βίντερ. Το µόνο
που ήθελε ήταν να ανοίξει την πόρτα, να ξαναµπεί στο διά-
δροµο, να πάει να κάτσει δίπλα στην κοπέλα και να κλάψει µα-
ζί της.

Αντί γι’ αυτό, ένιωσε να την πιάνει από τους ώµους ο συ-
νάδελφός της και να την ανεβάζει µερικά σκαλιά πιο πάνω.
Προτού αρχίσει να την ταρακουνάει, εκείνη ένιωσε την οργή
και την αηδία στο βλέµµα του. Της µίλησε τόσο χαµηλόφωνα,
που δεν ακούστηκε πιο µέσα στο σπίτι.

«Τι µαλακίες είναι αυτές; Αν δεν είσαι καλά, πήγαινε σπί-
τι. Κι αν δεν αντέχεις, τράβα να κλάψεις µε την ησυχία σου στο
αµάξι και µετά γύρνα πίσω. Το µόνο που δε χρειάζεται εδώ εί-
ναι να µην µπορεί κανείς να φερθεί σαν επαγγελµατίας», είπε
µέσα από τα δόντια του.

Εκείνη ένιωσε λίγη. Λίγη και ανασφαλής. ∆εν µπορούσε
ακόµα να σαλέψει, ήταν σαν να είχε παραλύσει όταν έφτασε
στο αµάξι. Έτρεµε λες και το φοβερό νέο το έφεραν σε εκείνη
την ίδια. Αργότερα σκέφτηκε ότι µάλλον επρόκειτο για µετα-
φυσικό γεγονός –δηλαδή το πώς ξαφνικά ταυτίστηκε µε τη
Σαρλότε Βίντερ–, κάτι σαν εξωσωµατική εµπειρία.

Η Λουίσε έβαλε ζάχαρη και γάλα στο τσάι της. Κανονικά
το έπινε σκέτο, όµως όταν δεν είχε δυνάµεις ή είχε πονοκέφα-
λο ύστερα από ποτά, έβαζε και από τα δύο.

Μπήκε στην κρεβατοκάµαρα, πέταξε τη ρόµπα της και χώ-
θηκε κάτω από το πάπλωµα. Για καλό και για κακό, έβαλε το
ξυπνητήρι να χτυπήσει σε τρία τέταρτα. Άπλωσε το χέρι της
προς την εφηµερίδα που είχε αφήσει στο κοµοδίνο όταν γύ-
ρισε σπίτι.

Το περιστατικό του Εστερµπρό της κόστισε µια βδοµάδα
αναρρωτική, µια επίσκεψη στον Γιάκοµπσεν, τον µόνιµο ψυ-

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΚΟΝΗ 13

© Sara Blædel 2004 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ 2012



χολόγο της πτέρυγας Α του Κρατικού Νοσοκοµείου, και µια
επιβεβαίωση ότι δεν ήταν τόσο σκληρό καρύδι όσο νόµιζε.

Ο Γιάκοµπσεν της εξήγησε ότι η εµπειρία της δεν ήταν παί-
ξε-γέλασε. Ήταν ψυχική κατάρρευση την οποία προκάλεσαν
τα έντονα συναισθήµατα που συνδέονταν ακριβώς µε αυτό το
κοµµάτι της δουλειάς της. Της περιέγραψε το πώς πήρε νοερά
τη θέση της Σαρλότε. Άφησε κατά µέρος τη δική της λειτουρ-
γία ως αγγελιαφόρου και πέρασε συναισθηµατικά στην πλευ-
ρά του παραλήπτη, κάτι που σίγουρα δεν ήταν ιδιαίτερα επαγ-
γελµατικό. Στη δουλειά υπήρχε διάχυτη η αντίληψη ότι το να
µη βάζεις στην άκρη τα προσωπικά σου συναισθήµατα είναι
ένδειξη αδυναµίας, αν έχεις να κάνεις µε βαριές υποθέσεις
όπως φόνοι, βία και κακοποιήσεις παιδιών.

Αυτό που είχε γίνει ήταν και καλό και κακό, είχε πει ο Γιά-
κοµπσεν, γιατί ναι µεν ήταν µαλακία να µη διατηρείς τον επαγ-
γελµατισµό σου σε µια δύσκολη στιγµή, αλλά από την άλλη
ήταν καλό που εκείνη ένιωθε τι περνούν οι άνθρωποι που συ-
ναντούσε όταν την καλούσε το καθήκον.

Πέρασε ένας χρόνος µέχρι να ξεπεράσει εντελώς εκείνο το
περιστατικό, και τώρα πια δε φοβόταν να την πάρουν τα κλά-
µατα όταν βρισκόταν απέναντι σε κάποιον συγγενή θύµατος,
όµως ο φόβος να δείξει λίγη και ανεπαρκής σε τέτοιες κατα-
στάσεις υπήρχε ακόµα.

Η Λουίσε άφησε κατά µέρος την εφηµερίδα, τα γράµµατα
χόρευαν µπροστά της. Την άφησε να πέσει στο πάτωµα όταν
άκουσε το κινητό να χτυπάει στο µπάνιο. Βαριόταν να πάει να
το πάρει, έµεινε λίγη ώρα ξαπλωµένη, αλλά στο τέλος σηκώ-
θηκε µε βαριά καρδιά. Μπορεί να ήταν ο Σουρ – ίσως άκουσε
τις προσευχές της και ανέβαλε το µπρίφινγκ. Σηκώθηκε και
πήγε προς το µπάνιο.
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«Λουίσε Ρικ», είπε.*
«Είδες την εφηµερίδα;»
Η φωνή της Καµίλα ακουγόταν γεµάτη αγανάκτηση.
Η Λουίσε για µια στιγµή σκέφτηκε να πει πως έβγαινε από

το σπίτι, όµως γνωρίζονταν µεταξύ τους από τη δευτέρα δηµο-
τικού και ήταν οι καλύτερες φίλες, οπότε δεν την έπαιρνε να
γράψει έτσι τη φιλενάδα της.

Η Καµίλα Λιντ, από τη σχολή δηµοσιογραφίας κιόλας, εί-
χε διακηρύξει ότι σκοπός της ήταν να γίνει η πρώτη γυναίκα
δηµοσιογράφος που θα κέρδιζε τουλάχιστον δύο βραβεία
Κάουλινγκ**! Τότε ονειρευόταν να γίνει διάσηµη πολεµική
ανταποκρίτρια, κάτι σαν την Όσνε Σάιερσταντ, η οποία έµει-
νε στην ιστορία σαν το κοριτσόπουλο από τη Νορβηγία µε τα
µακριά χρυσά µαλλιά που έστελνε τα ρεπορτάζ της από τα πε-
δία των µαχών στο Αφγανιστάν και τη Βαγδάτη, όµως πάντα
κάτι άλλο γινόταν που τραβούσε το ενδιαφέρον της Καµίλα, κι
έτσι δεν κατάφερε ακόµα να βρεθεί στα σηµεία του πλανήτη
όπου πέφτουν κορµιά. Όµως πολλοί συντάκτες, και ακόµα πε-
ρισσότεροι αναγνώστες, ενδιαφέρονταν όλο και περισσότερο
για τον τρόπο που εκείνη διηγούνταν ανθρώπινες ιστορίες, και
ίσως και να κέρδιζε την αναγνώριση αν δεν άλλαζε κατεύθυν-
ση και δεν αποφάσιζε να ασχοληθεί µε τα αστυνοµικά νέα µε
τρόπο ευθύ, ξεκάθαρο και σοβαρό, όπως έλεγε και η ίδια.

«Τι κάνεις;» ρώτησε η Καµίλα επιτιµητικά. «Έσπασα τα
τηλέφωνα στο αρχηγείο σας. Κι επίσης προσπάθησα να πάρω
και σένα στο κινητό».

«Έχω την εφηµερίδα, αλλά δεν τη διάβασα. Και δεν απά-
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* Στις σκανδιναβικές χώρες, ο κόσµος απαντά στο τηλέφωνο λέγοντας
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ντησα, επειδή όταν µε πήρες ήµουν στο µπάνιο», είπε η Λουί-
σε και κατάλαβε ότι µάλλον η Καµίλα είχε χαλάσει το χαλα-
ρωτικό της λουτρό.

«Αυτό δε σε εµποδίζει, απ’ όσο ξέρω, να µιλάς στο τηλέφω-
νο», της πέταξε η Καµίλα, υπονοώντας εκείνες τις φορές που η
Λουίσε απαιτούσε άµεση ενηµέρωση µε νέα και κουτσοµπο-
λιά, µουλιάζοντας στην µπανιέρα.

«Ήµουν όλη νύχτα µε ένα ζευγάρι γονιών που ήταν να τους
λυπάσαι», δικαιολογήθηκε η Λουίσε.

«Η Καρολίνε Βίσινγκε;» το άκουσα στα πρωινά νέα.
«Είναι φοβερό, ό,τι και να πεις. Ήταν είκοσι τριών χρονών·

και πέρυσι πέθανε ο µικρός της αδερφός σε τροχαίο. Τέσσερα
παιδιά που καρφώθηκαν πάνω σ’ ένα δέντρο στην Άµαρ Λά-
νεβα². Εσύ είχες γράψει γι’ αυτό», θυµήθηκε ξαφνικά η Λουί-
σε. ∆εν είχε συνηθίσει ακόµα στην ιδέα ότι η παιδική της φίλη
είχε µαζέψει τα µπογαλάκια της και είχε αφήσει τη δουλειά
της στα Νέα του Ρόσκιλε για µια θέση στο αστυνοµικό ρεπορ-
τάζ της Πρωινής.

«Ναι, το θυµάµαι. Ο µικρός της αδερφός ήταν;» ρώτησε η
Καµίλα µε ενδιαφέρον. «Θεέ µου φύλαγε, τι κακό για τους
καηµένους τούς γονείς!»

Η Λουίσε ένιωσε ότι η φίλη της ήταν ταραγµένη. Και η ίδια
χρειάστηκε να συγκρατηθεί όταν οι γονείς αργά τη νύχτα τής
είπαν ότι πριν από ένα χρόνο είχαν χάσει τον γιο τους. Η µη-
τέρα έκλαιγε σιωπηλά ενόσω ο πατέρας εξιστορούσε το δυστύ-
χηµα. Αυτή τη φορά το σοκ ήρθε έτσι όπως και την προηγού-
µενη φορά: χωρίς την παραµικρή προειδοποίηση.

Την Κυριακή το απόγευµα, κάποιος που είχε βγάλει βόλτα
το σκύλο του είχε βρει το πτώµα µιας νέας κοπέλας στο Ανα-
τολικό Πάρκο. Όλη την ηµέρα έριχνε καρεκλοπόδαρα και δεν
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είχε πολύ κόσµο στο πάρκο. Ο τύπος δε δίστασε, λοιπόν, να
εκµεταλλευτεί την ευκαιρία να ξαµολήσει το σκύλο του, για να
τρέξει λιγάκι στον καθαρό αέρα. Στην αρχή δεν αντέδρασε
όταν ο σκύλος άρχισε να γαβγίζει σαν τρελός, αλλά στο τέλος
τα πήρε που τον φώναζε και δεν ερχόταν, κι έτσι πήγε να δει
τι έτρεχε. Πίσω από ένα παγκάκι διέκρινε µια φιγούρα. Εκεί-
νη ήταν πεσµένη λες και κάποιος είχε προσπαθήσει να την
κρύψει κάτω από τους θάµνους, πίσω απ’ το παγκάκι. Τα γυ-
µνά κλαδιά του θάµνου ήταν τόσο πυκνά, που το σώµα της δε
φαινόταν µε την πρώτη πάνω στο χώµα. Ταυτόχρονα, η δυνα-
τή βροχή ήταν η αιτία να κλειστούν οι περισσότεροι στα σπί-
τια τους, και όσοι αψήφησαν τον καιρό και βγήκαν έτρεχαν
βιαστικοί, µε το βλέµµα τους προσηλωµένο στο χαλικόδροµο
του πάρκου, για να γλιτώσουν τις χειρότερες λακκούβες.

«∆ηλαδή τι έγινε;» ρώτησε η Καµίλα.
«Τη στραγγάλισαν».
«Τη βίασαν;»
«Μη µε ρωτάς. Ξέρεις ότι δε µου επιτρέπεται να µιλάω µα-

ζί σου γι’ αυτά», απάντησε η Λουίσε, θυµωµένη που η Καµίλα
δοκίµασε και πάλι να βγάλει λαβράκι.

«Ποιος από όλους ήταν ο αδερφός της;» ρώτησε η Καµίλα
αναφερόµενη στο δυστύχηµα.

«Τον έλεγαν Μίκελ Βίσινγκε. ∆εν οδηγούσε αυτός. Ήταν
δεκαεφτά».

Η Λουίσε άκουγε σχεδόν το πώς η Καµίλα προσπαθούσε
να ξαναθυµηθεί τη φωτογραφία των τεσσάρων νεαρών.

«Νοµίζω ότι τον θυµάµαι. Ένας ξανθός, πολύ κούκλος στη
φωτογραφία µας».

«Ναι, αυτός είναι µάλλον. Καθόταν στο πίσω κάθισµα.
Υπέκυψε στα τραύµατά του την επόµενη ηµέρα».

«Αλήθεια; Καλή ιστορία. Λες να την έχουν κι άλλοι;»
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«Όχι, και ούτε πρόκειται να την έχουν αν δεν το θελήσω
εγώ».

Η Λουίσε έκοψε το βήχα της φιλενάδας της και πήρε ανά-
ποδες µε τον εαυτό της που της είπε ότι υπάρχει σχέση.

«Πότε θα µάθω να το βουλώνω; Πάντα το ξεχνάω ότι κι εσύ
είσαι σαν όλους τους δηµοσιογράφους. Να µου υποσχεθείς, σε
παρακαλώ, ότι δε θα γράψεις τίποτα γι’ αυτό. Οι γονείς τους δεν
µπορούν άλλο. Η Καρολίνε έµενε µε τον δικό της, και εκείνος
έχει πάθει νευρικό κλονισµό. Τους φτάνουν όσα έχουν τώρα. ∆ε
θα τους βάλουµε να ξαναθυµηθούν το θάνατο του γιου τους».

Η Καµίλα έβγαλε ένα θυµωµένο µουγκρητό.
Η Λουίσε ένιωσε τη φωνή της πιο παρακλητική απ’ όσο

ήθελε να είναι. Ήλπιζε και ευχόταν η φίλη της να το σεβόταν
αυτό, γιατί δεν άντεχε να συζητάει µαζί της για δηµοσιογρα-
φική ηθική και δεοντολογία. Είχε καταλάβει, όµως, ότι αν δεν
την έγραφε την ιστορία η Καµίλα, σίγουρα κάποιος άλλος θα
την έγραφε. Έτσι πήγαινε το πράγµα.

Ωστόσο είχε πολλές φορές θυµώσει µε τη φίλη της όταν εί-
χε µια υπόθεση που την κάλυπτε η Καµίλα. Η Λουίσε ένιωθε
ότι η δουλειά της µετατρεπόταν σε υλικό προς τέρψιν του ανα-
γνωστικού κοινού και ότι οι δηµοσιογράφοι παρουσίαζαν συγ-
γενείς που βρίσκονταν µες στη θλίψη και στο πένθος. Πάντα
της την έδινε –και τα έπαιρνε ακόµα περισσότερο– όταν έβλε-
πε πάνω από το άρθρο το όνοµα της φιλενάδας της. Και το
έβλεπε συχνά. Από την άλλη, η Λουίσε ήξερε πολύ καλά ότι το
να έχει καλές σχέσεις µε κάποιον στις εφηµερίδες, κάποιον που
να τον εµπιστεύεται, είχε και τα καλά του. Αυτά, φυσικά, πή-
γαιναν µία σου και µία µου.

Κοίταξε το ρολόι της και ετοιµάστηκε να σηκωθεί.
«Τι είχε να δω στην εφηµερίδα;» τη ρώτησε.
«Θυµάσαι τον Φρανκ Σέρενσεν, που ήταν στα Νέα του Ρό-
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σκιλε όταν ξεκίνησα να δουλεύω εγώ; Εκείνον µε τα µακριά
κατσαρά µαλλιά που έγραφε και έγραφε για τους ρόκερ*, οι
οποίοι έπιαναν τότε τα πόστα στην πόλη. Ήταν εκεί δύο µήνες
µαζί µ’ εµένα, προτού δεχτεί τη δουλειά του αστυνοµικού συ-
ντάκτη εδώ σ’ εµάς».

«Ναι, τι έγινε µ’ αυτόν;» ρώτησε η Λουίσε και θυµήθηκε τον
Φρανκ Σέρενσεν. Το πρόσωπό του ήταν ταλαιπωρηµένο, αλ-
λά θυµόταν το αγορίστικο βλέµµα του, τις έντονες ρυτίδες γύ-
ρω από το στόµα, το πλατύ χαµόγελό του, τα πυκνά, σκούρα
κατσαρά µαλλιά του που στεφάνωναν το πρόσωπό του. Τον εί-
χε γνωρίσει µια φορά, όταν είχε πάει να πάρει την Καµίλα από
τη δουλειά στο Ρόσκιλε. Είχαν πάει µε µια παρέα στο Άλογο
της Μπίρας και έπιναν µπίρες µέχρι να κλείσει το µαγαζί, και
ήταν κι αυτός µαζί τους.

«Σκοτώθηκε», είπε η Καµίλα. «Τον βρήκαν στο υπόστεγο
για τα ποδήλατα, στο πάρκινγκ πίσω από το ξενοδοχείο της
SAS** στο σταθµό Βέστερπορτ».

«Το Ρόγιαλ;»
«Ναι, στην αυλή πίσω από τα Ενοικιαζόµενα Αυτοκίνητα

Hertz. Η εφηµερίδα έχει µια είδηση για το πτώµα ενός άντρα,
αλλά δε γράφει αν όντως είναι αυτός. Το έµαθα µε το που µπή-
κα στο γραφείο. Είναι πολύ παράξενο», είπε η Καµίλα.

Στο τηλέφωνο απλώθηκε σιωπή. Η Λουίσε ένιωσε ότι η φί-
λη της ήταν έτοιµη να κλάψει – και η ίδια, βέβαια, δεν ήταν στα
καλύτερά της. Παρόλο που δεν ήξερε καλά τον Φρανκ Σέρεν-
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* Πρόκειται για συλλόγους µοτοσικλετιστών που στη ∆ανία, αλλά και
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∆ανίας, αλλά και όλων των σκανδιναβικών χωρών. (Σ.τ.Μ.)
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σεν, είναι πάντα θλιβερό να µαθαίνεις ότι ξαφνικά πέθανε κά-
ποιος γνωστός σου. Οι θάνατοι που συµβαίνουν στη δουλειά
είναι αλλιώς. Αυτούς τους έφερνε βόλτα, αν και ο πόνος των
συγγενών πάντα τη συγκινούσε.

«Πώς πέθανε;» τη ρώτησε λίγο πιο ουδέτερα απ’ όσο θα
έπρεπε, για να στρέψει την προσοχή της αλλού και να µη βά-
λει τα κλάµατα.

«Βασικά, δεν ξέρω ακόµα. Γι’ αυτό έσπασα τα τηλέφωνά
σου. Για να σε ρωτήσω αν ξέρεις τίποτα», της απάντησε εκείνη.

«Αν δεν είναι φόνος, τότε δεν πρόκειται να το µάθω ποτέ».
Η Λουίσε είχε σηκωθεί τώρα πια από το κρεβάτι και ανα-

κάτευε το συρτάρι, ψάχνοντας για ένα παντελόνι τζιν και ένα
πουλόβερ.

«Ποιος τον βρήκε;» ρώτησε.
Ο νους της ήταν κιόλας στο µπρίφινγκ. Αποφάσισε να πά-

ρει το λεωφορείο ως τον Κεντρικό Σταθµό και µετά να πάει µε
τα πόδια ως το αρχηγείο της αστυνοµίας. ∆εν είχε διάθεση να
πάει µε το ποδήλατο.

«Απ’ όσο ξέρω, µάλλον κάποιος σερβιτόρος τον βρήκε την
ώρα που έπιανε δουλειά την Κυριακή το πρωί, όταν πήγε να
παρκάρει το ποδήλατό του. Ο Τέρκελ Χόιερ, ο αρχισυντάκτης
µας, ήρθε στη δουλειά από τον ίδιο δρόµο. Τώρα έχουν κλείσει
ένα τµήµα της αυλής, και οι δικοί σας τριγυρίζουν εκεί µέσα.
Αυτό δε θα γινόταν αν είχε πεθάνει έτσι απλά, ε; Τι λες κι εσύ;»
ρώτησε η Καµίλα και είπε ότι την πήρε τηλέφωνο ο αξιωµατι-
κός υπηρεσίας του αστυνοµικού τµήµατος στο κέντρο της πόλης,
που επιβεβαίωσε ότι βρήκαν το πτώµα ενός άντρα στο εν λόγω
σηµείο, αλλά περισσότερα δεν ήθελε να πει.

«Έλα, ηρέµησε», είπε η Λουίσε. «Ξέρεις καλά ότι το να
επιβεβαιώνει το θάνατο ο αξιωµατικός υπηρεσίας δε σηµαίνει
πάντα έγκληµα».
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Βέβαια, όντως ήταν λίγο παράξενο που είχαν στείλει εκεί
τεχνικούς του Εγκληµατολογικού, αλλά θα µπορούσε κάλλι-
στα να είναι άλλος ο λόγος, σκέφτηκε και προσπάθησε να ακού-
γεται χαρούµενη, συνεχίζοντας την κουβέντα:

«Κυρία ρεπόρτερ µου, η αστυνοµία πάντα γράφει αναφο-
ρά όταν βρίσκουν το πτώµα κάποιου στο δρόµο, και αυτό το
ξέρεις. Και τώρα πρέπει να φύγω, δεν έχω ώρα για άλλες κου-
βέντες».

«Ρε συ, δεν µπορώ να το καταλάβω. Ένας άντρας στα σα-
ράντα του δεν τινάζει έτσι απλά τα πέταλα στα καλά του κα-
θουµένου», συνέχισε η Καµίλα, αγνοώντας τελείως την προ-
σπάθεια της Λουίσε να δώσει ένα τέλος στη συζήτηση. «Του-
λάχιστον δε συµβαίνει συχνά, οπότε µπορείς, σε παρακαλώ,
να κάνεις µια ερωτησούλα;» την παρακάλεσε. «Σε πρώτη φά-
ση, σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ δε θα κάνω τίποτα αν δε µου το
επιτρέψεις. Απλώς µε έχει φάει η περιέργεια να µάθω τι διάο-
λο συνέβη».

«Σε προσωπικό επίπεδο, σε σένα µόνο, και µη φανταστείς
ότι θα έρθω να σου κάνω επίσκεψη στην εφηµερίδα. ∆εν ξέρω
αν θα προλάβω τώρα», είπε η Λουίσε και κοίταξε το ρολόι της.
Τώρα είχε δεν είχε µισή ώρα στη διάθεσή της για να ετοιµα-
στεί, και έπρεπε να µαζέψει και τα χαρτιά της.

«Καµίλα, την κάνω. Πρέπει να πάρω ταξί, για να µην αρ-
γήσω. Όµως θα ρωτήσω, µην ανησυχείς. Τα λέµε», είπε και
έκλεισε το τηλέφωνο.
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ταν η Καµίλα Λιντ κατέβασε το ακουστικό, ένιωσε να
την παρακολουθούν. Έκανε στροφή και, τη στιγµή που

γύριζε η καρέκλα, πρόλαβε να υπολογίσει τι είχε πει στη Λουί-
σε και τι ενδεχοµένως να είχε ακούσει το άτοµο που βρισκό-
ταν κοντά στην πόρτα.

«Γεια σου, Τέρκελ. ∆εν ήξερα ότι ήσουν εδώ», του είπε µε
προσποιητή ανεµελιά.

«Ήξερε τίποτα;» ρώτησε ο αρχισυντάκτης, χωρίς να κάνει
καµία προσπάθεια να κρύψει ότι άκουγε.

Εκείνη ήταν έτοιµη να τα πάρει µαζί του, αλλά είδε ότι εί-
χε τα χάλια του. Ξαφνικά φοβήθηκε ότι θα καθόταν µπροστά
της και θα ξεσπούσε σε λυγµούς.

«Όχι», του απάντησε. «Πάντως µου υποσχέθηκε να δει τι
µπορεί να βγάλει. Όµως δεν ξέρω πότε. ∆ουλεύουν µέρα νύχτα
µε την υπόθεση εκείνης της κοπέλας που βρήκαν χτες».

Έδειχνε να µην την ακούει. Προχώρησε προς την άλλη πλευ-
ρά του γραφείου της και κάθισε, ο µισός καθιστός και ο µισός ξα-
πλωτός. Ήταν σαν να είχε βγει το καλώδιο απ’ την πρίζα.

Η Καµίλα σηκώθηκε και πήγε να φέρει δύο φλιτζάνια καφέ.
∆εν ήξερε ακριβώς πώς να χειριστεί το γεγονός ότι ο προ²-
στάµενός της είχε κατά νου να πάρει τ’ ανάσκελα στο γραφείο
της. Τόσο καλά δεν τον ήξερε.

CRIME


