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Μετάφραση από τα δανικά: Λύο Καλοβυρνάς
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Στον αδερφό μου, τον Γέπε
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Οπόνος τής έκοβε τους καρπούς, αλλά ήταν αδύνατο ν’ αντι-
δράσει, αφού τα χέρια της ήταν δεμένα σφιχτά πίσω από

την πλάτη. Τρομοκρατημένη, έστρεψε το πρόσωπό της προς
εκείνον. Η γροθιά που έφαγε ήταν τόσο δυνατή, που το κεφάλι
της χτύπησε στο στρώμα και αναπήδησε, έτοιμο για το επόμε-
νο χτύπημα. Άνοιξε το στόμα για να ουρλιάξει, αλλά προτού προ-
λάβει να βγει ήχος, κάτι σκληρό τής το έφραξε. Η κολλητική ται-
νία που της έβαλε την έκανε να νιώθει σαν να φοράει μάσκα.

Τα κεριά στο καθιστικό ήταν ακόμα αναμμένα. Το κρασί
και τα ποτήρια ήταν αφημένα στο τραπεζάκι του σαλονιού. Αί-
μα έτρεξε από τη μύτη της καθώς γύρισε το κεφάλι στο πλάι και
κοίταξε τη φλόγα των κεριών, φέρνοντας στο μυαλό της το
εστιατόριο και το πλούσιο δείπνο.

Της είχε παραγγείλει καλβαντός με τον καφέ χωρίς να τη ρω-
τήσει αν της αρέσει, κι έτσι δε φανερώθηκε η άγνοιά της. Κρα-
τιόντουσαν χέρι χέρι πάνω στο τραπέζι.

Τινάχτηκε όταν τον ένιωσε να της δένει τους αστραγάλους.
Κάτι σκληρό μπήχτηκε στη σάρκα της λίγο πάνω από την πο-
δοκνημική άρθρωση.

Αργότερα είχαν χορέψει στο καθιστικό^ με τα κορμιά τους
κολλητά. Της είχε πιάσει το πρόσωπο με τα δυο του χέρια και τη
φίλησε.

Παναγιά μου, βόηθα!
Το αίμα συνέχιζε να τρέχει, και δυσκολευόταν ν’ ανασάνει

από τη μύτη. Σήκωσε τα δεμένα πόδια της και αυτοσυγκε-
ντρώθηκε για να σημαδέψει καλά και να τον κλοτσήσει, ώστε
να τον πετάξει από το κρεβάτι. Εκείνος καθόταν με την πλάτη
του γυρισμένη, αλλά πρόλαβε να κάνει μεταβολή και ν’ απο-
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κρούσει την κλοτσιά. Της έριξε κι άλλες γροθιές στα μάγουλα
και τους κροτάφους.

«Κάτσε ήσυχη και δε θα γίνει τίποτα».
Την κρατούσε σφιχτά, σπρώχνοντας με θυμό τα δεμένα πό-

δια της στο πλάι.
Τα ρούχα του ήταν αφημένα στην καρέκλα δίπλα στην ντου-

λάπα. Τα δικά της ήταν πεσμένα σ’ έναν μπόγο χάμω, στα πόδια
του κρεβατιού. Ένα ένα. Της είχε ζητήσει να ξεντυθεί αργά αργά.

Η αριστερή πλευρά του προσώπου της παλλόταν από τον πό-
νο. Ακόμα ακουγόταν η απαλή μουσική από το καθιστικό. Ένιω-
θε τον φόβο σαν σιδερένια μέγγενη να της λιώνει τα σωθικά.

Έκλαιγε από τον πόνο και την ντροπή. Πίεσε το κεφάλι και
το σώμα της στο μαλακό πάπλωμα, με την ευχή να την κατα-
πιεί. Τα δάκρυα ανακατεύτηκαν με το αίμα καθώς ο άντρας
άρχισε να την τραβάει στην άκρη του κρεβατιού, μέχρι που μό-
νο το πάνω μέρος του σώματός της ακουμπούσε στο στρώμα. Η
πραγματικότητα και το περιβάλλον εξαφανίστηκαν όταν μπή-
κε μέσα της με μια βίαιη κίνηση.

Το ουρλιαχτό της φιμώθηκε από τη σφιχτή ταινία που της
έκλεινε το στόμα. Πάλεψε ν’ απελευθερώσει τη μύτη της από το
στρώμα και έκανε προσπάθειες ν’ ανασαίνει ήρεμα, αλλά έχα-
νε συνέχεια τον ρυθμό από τον πόνο, που απειλούσε να τη δια-
λύσει. Το σώμα της σιγά σιγά παραδόθηκε, καθώς μια ομίχλη
άρχισε να σκεπάζει τον πόνο και έχανε τις αισθήσεις της.

�� ΣΑΡΑ ΜΠΛΕΝΤΕΛ
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Πάτησε το κουμπί της πόρτας, ακούστηκε ένα κλικ, και την
επόμενη στιγμή η γυάλινη πόρτα της κλινικής άνοιξε αυ-

τόματα. Προχώρησε με γρήγορο βήμα και με το βλέμμα στο
πάτωμα. Με την άκρη του ματιού της πρόσεξε τους συγγενείς,
που κάθονταν και κουβέντιαζαν χαμηλόφωνα. Ένας τεχνικός
εργαστηρίου βγήκε από μια αίθουσα εξετάσεων σπρώχνοντας
ένα τροχήλατο τραπέζι με αιμοληψίες, και λίγο έλειψε να πέ-
σει πάνω του.
Ζήτησε βιαστικά συγγνώμη χωρίς να κοντοσταθεί και συ-

νέχισε με γρήγορο βήμα προς την υποδοχή, στρίβοντας από-
τομα και προσπερνώντας το τζάμι που περιέβαλλε το γραφείο
του νοσηλευτικού προσωπικού.
«Λουίσε Ρικ, Τμήμα Ανθρωποκτονιών», συστήθηκε. «Με

ποιον πρέπει να μιλήσω;»
Μια νεαρή νοσηλεύτρια σηκώθηκε και της χαμογέλασε.
«Μια στιγμή να τηλεφωνήσω στον γιατρό. Καθίστε στο με-

ταξύ».
Έδειξε το λευκό οβάλ τραπέζι που ήταν καλυμμένο με λε-

κέδες από χρησιμοποιημένα κυπελλάκια καφέ και ψίχουλα
από κέικ.
ΗΛουίσε έβγαλε τα γυαλιά ηλίου από τα μαύρα μαλλιά της

και τα ακούμπησε στο τραπέζι, ενώ με το βλέμμα παρακολού-
θησε τη νοσηλεύτρια, που πήγε στο γραφείο για να πάρει τη-
λέφωνο. Σταύρωσε τα χέρια πίσω από τον σβέρκο της και ξε-
φύσηξε βαριά. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο στην κίνηση της
Κάλβεμποδ Μπρίγκε και του Φόλεχεεν για να φτάσει ως εκεί
την είχε εκνευρίσει, και είχε χτυπήσει κάμποσες φορές με αγα-
νάκτηση το τιμόνι όταν τα αυτοκίνητα δεν προχωρούσαν κα-
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θόλου. Της είχε πάρει ασυνήθιστα πολλή ώρα για να διανύσει
τα ούτε δέκα χιλιόμετρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Κο-
πεγχάγης μέχρι το Νοσοκομείο του Βίδοο.

Μόλις είχε πάει πέντε, όταν ο διοικητής του Τμήματος Ανθρω-
ποκτονιών, οΧανς Σουρ, μπήκε στο γραφείο της. Εκείνη τη στιγ-
μή η Λουίσε έγραφε μια λίστα με τα ψώνια που έπρεπε να κά-
νει προτού γυρίσει σπίτι, αλλά όταν είδε την έκφραση στα μά-
τια του, έκανε στο πλάι το μπλοκάκι της και ετοιμάστηκε να τη-
λεφωνήσει στονΠέτερ και να του ζητήσει να αναλάβει εκείνος
τα ψώνια. Της το είχε προτείνει ο ίδιος το πρωί, την ώρα που την
πήγαινε στη δουλειά, αλλά η Λουίσε, όλο αισιοδοξία, αρνήθη-
κε την προσφορά του λέγοντας ότι σίγουρα θα προλάβαινε.
«Αναφορά για βιασμό. Θέλω να πας εσύ».
Ο διοικητής κάθισε στη σκληρή ξύλινη καρέκλα στην άλλη

μεριά του γραφείου της.
Προτού προλάβει να συνεχίσει, η Λουίσε έπιασε πάλι το

μπλοκάκι της και έσκισε τη λίστα με τα ψώνια. Ο Σουρ συχνά
της ανέθετε υποθέσεις βιασμών. Τα θύματα ζητούσαν να μιλή-
σουν με γυναίκα και, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν πολλές στο
τμήμα, κατά κανόνα τα φορτωνόταν όλα εκείνη.
«Την έχουν πάει στο Βίδοο», είπε όταν η Λουίσε έπιασε το

στιλό. «Πρόκειται για μια τριανταδυάχρονη γυναίκα από το
Βάλμπι. Η μητέρα της, που ζει στον από πάνω όροφο, κατέ-
βηκε στης κόρης της το μεσημέρι και τη βρήκε φιμωμένη και
δεμένη πισθάγκωνα στην κρεβατοκάμαρα. Στο κρεβάτι είχε
αίματα, ενώ η κοπέλα ήταν σχεδόν αναίσθητη από την εξά-
ντληση».
Ο διοικητής του Ανθρωποκτονιών φάνηκε να ζυγίζει αν

υπήρχε κάτι που έπρεπε να προσθέσει.
«Η μητέρα έβγαλε μόνη της την κολλητική ταινία απ’ το στό-

μα της κόρης της προτού φωνάξει το ασθενοφόρο», είπε.

�� ΣΑΡΑ ΜΠΛΕΝΤΕΛ

© Sara Blædel, 2005 / ΕκδοσΕισ Ψυχογιοσ, 2014



Η Λουίσε τον παρακολουθούσε με προσοχή όσο μιλούσε,
για να προετοιμαστεί για το πόσο άσχημα ήταν αυτά που θα
άκουγε. Το ότι το θύμα ήταν φιμωμένο και δεμένο πισθάγκω-
να αρκούσε ώστε το τμήμα του κέντρου της πόλης να καλέσει
το Ανθρωποκτονιών. Η κατάσταση του θύματος σήμαινε ότι ο
βιασμός ενέπιπτε στην κατηγορία της ιδιαίτερα βαριάς κακο-
ποίησης.
«Η Σουσάνε Χάνσον ζει μόνη της^ κι όταν έφτασε η αστυνο-

μία, η μητέρα της τους είπε ότι η κόρη της δεν είχε ούτε σύντρο-
φο ούτε γνωστούς με τους οποίους θα πήγαινε οικειοθελώς».
Η Λουίσε σούφρωσε τα φρύδια.
«Η ίδια τι λέει;»
Ο Σουρ ανασήκωσε τους ώμους.
«Τίποτα. Οι συνάδελφοι στο τμήμα του κέντρου προσπάθη-

σαν να την ενθαρρύνουν να μιλήσει όταν την είδαν στο Βίδοο,
αλλά δε βγήκε τίποτα. Από εκείνη την ώρα κουβέντιασε μία
γιατρός λιγάκι μαζί της, αλλά δεν ξέρω πόσα έμαθε. Πέρα από
το γεγονός ότι το θύμα θέλει να κάνει καταγγελία για βιασμό.
Καλύτερα να μιλήσεις εσύ μαζί της και μετά να πάει στο Βασι-
λικό Νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις».
Η Λουίσε συμφώνησε μ’ ένα νεύμα. Ήταν ικανοποιημένη

που θα είχε την ευκαιρία να αναπτύξει μια επαφή με τη Σου-
σάνε Χάνσον προτού την πάνε στο ΚέντροΘυμάτων Βιασμού.
Από την εμπειρία της από άλλες υποθέσεις ιδιαίτερα σοβαρών
βιασμών, ήξερε ότι αν η Σουσάνε Χάνσον ήταν τόσο άσχημα
χτυπημένη όσο άφησε ο Σουρ να εννοηθεί, το να περάσει από
ιατροδικαστική εξέταση το ίδιο βράδυ κιόλας το μόνο που θα
κατάφερνε θα ήταν να επιβαρύνει κι άλλο την ήδη άσχημη ψυ-
χολογία της. Θα ήταν καλό να προλάβει να δημιουργήσει μια
σχέση εμπιστοσύνης μαζί της, ώστε η γυναίκα να νιώσει έστω
και λίγο πιο ασφαλής.
«Σε τι κατάσταση είναι τώρα;»
«Πήγαινε να δεις», είπε ο διοικητής του Ανθρωποκτονιών.

ΛΕΓΕ ΜΕ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ��
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«Θα στείλω τον Λαρς Γέργκενσεν στο διαμέρισμά της στη Λι-
σχόι Αλέ. Η Σήμανση έχει ήδη φτάσει. Πάρε τηλέφωνο όταν
σχηματίσεις μια γενική ιδέα τού τι έγινε».
Χτύπησε με αποφασιστικότητα την παλάμη του στο γραφείο

της πριν σηκωθεί και βγει έξω.
Η Λουίσε μάζεψε το δερμάτινο μπουφάν της στο μπράτσο

και έριξε μια γρήγορη ματιά στις στοίβες από χαρτιά πάνω στο
γραφείο. Ξεκίνησε να πάει στο γραφείο της επικεφαλής ερευ-
νών, όπου φύλαγαν το βιβλίο χρέωσης οχημάτων. Καθώς πή-
γαινε, διαολίστηκε μόνη της με τη σκέψη ότι ίσως όλα τα αυτο-
κίνητα να ήταν χρεωμένα, οπότε θ’ αναγκαζόταν να κατέβει
στο γκαράζ και να γλείψει τον Σβένσεν. Ευτυχώς όμως δύο πε-
ριπολικά ήταν ελεύθερα. Άρπαξε ένα κλειδί και σημείωσε το
όνομά της στο βιβλίο. Τι γελοίο που τσαντίστηκε, συλλογίστη-
κε κατεβαίνοντας τα σκαλιά δυο δυο.

«Έρχεται τώρα», είπε η νοσηλεύτρια μόλις κατέβασε το ακου-
στικό.
ΗΛουίσε την ευχαρίστησε και σηκώθηκε όρθια.Έχωσε τα

γυαλιά ηλίου στην τσέπη της κι έβγαλε ένα βουτυροκακάο για
τα χείλη.
«Καλησπέρα, με λένε Άννε-Μπιργκίτε», είπε μια σχετικά

νεαρή γιατρός, η οποία φορούσε χρυσαφιά γυαλιά μυωπίας με
φτηνό σκελετό. Το χέρι της ήταν ψυχρό και η χειραψία γερή.
Είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο χαμηλά στον σβέρκο.
Η Λουίσε ένιωσε ξεμαλλιασμένη και ιδρωμένη σε σύγκρι-

ση με τη γιατρό κι έτσι πάσχισε να κάνει τη φωνή της πιο αυ-
στηρή και αποστασιοποιημένη απ’ ό,τι ήταν απαραίτητο.
«Πόσο μιλήσατε μαζί της;» ρώτησε αντί να συστηθεί, κι αμέ-

σως αντιλήφθηκε την αλλαγή στη στάση της γιατρού, καθώς το
συνεργάσιμο βλέμμα της άλλαξε. Ήταν όμως πολύ αργά για
ν’ αλλάξει τακτική.

�� ΣΑΡΑ ΜΠΛΕΝΤΕΛ
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«Αρκετά ώστε να ξέρω ότι ίσως είναι πολύ πρόωρο να επι-
τρέψω στην αστυνομία να την ανακρίνει».
Κοιτάχτηκαν στα μάτια, και η Λουίσε ένιωσε ίχνη σεβα-

σμού να σχηματίζονται και να μεγαλώνουν μέσα της. Προσπά-
θησε να μεταδώσει με το βλέμμα της αυτό τον σεβασμό, ούτως
ώστε η γιατρός να καταλάβει ότι υποχωρούσε.
«Μπράβο σας που την πείσατε να κάνει καταγγελία», είπε

η Λουίσε και της χαμογέλασε. Η ατμόσφαιρα ελάφρυνε.
«Αν έχετε χρόνο, θέλετε να σας ενημερώσω για τα όσα

έγραψα στον φάκελό της;»
Κάθισαν πλάι πλάι, και η Άννε-Μπιργκίτε ξεφύλλισε τα

άδετα φύλλα Α4 που είχε αφημένα δίπλα της, ενώ ταυτόχρονα
μιλούσε.
«Ήταν δεμένη πισθάγκωνα με δυνατά πλαστικά λουράκια.

Το ίδιο και στα πόδια».
Διέκοψε την ανάγνωση και εξήγησε ότι τα λουράκια ήταν

από αυτά που χρησιμοποιούνται για να πιάνεις καλώδια, ή
όπως αυτά που χρησιμοποιεί η αστυνομία για χειροπέδες μιας
χρήσης.
«Τα έκοψαν οι διασώστες στο ασθενοφόρο πριν τη φέρουν

εδώ. Όσο για την κολλητική ταινία που είχε το στόμα της, την
έβγαλε η μητέρα της όταν τη βρήκε. Η ασθενής είχε χαμηλή πίε-
ση, και εμείς διαπιστώσαμε ότι είχε πάθει αφυδάτωση, γι’ αυ-
τό της βάλαμε ορό, γεγονός που έχει ήδη βελτιώσει την κατά-
στασή της. Σιγά σιγά συνέρχεται».
Ολοκλήρωσε, έκανε στην άκρη τον φάκελο και κάθισε πε-

ριμένοντας να απαντήσει στις ερωτήσεις της αστυνομικού.
Η Λουίσε έγνεψε και προσπάθησε να θυμηθεί τι άλλο της

είχε πει ο Σουρ, καθώς επίσης και τι ερωτήματα χρειάζονταν
απάντηση.
«Είχε αίματα», ξεκίνησε. «Πόσο σοβαρά είναι τα τραύμα-

τά της;»
«Η Σουσάνε Χάνσον δέχτηκε πολλές δυνατές γροθιές στο
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πρόσωπο, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένη αιμορραγία. Επί-
σης φαίνεται ότι είχε αιμορραγία και στην κοιλιακή χώρα, αλ-
λά έχει σταματήσει. Δεν την εξέτασα εσωτερικά – αυτό θα γί-
νει στο Βασιλικό Νοσοκομείο».
«Πόσα σας είπε;»
ΗΆννε-Μπιργκίτε δίστασε λιγάκι. «Όχι πάρα πολλά. Είναι

πάρα πολύ αναστατωμένη, και είτε δε θέλει να μιλήσει είτε
ίσως να μην μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη. Στην αρχή μάλιστα
δεν ήθελε καν να επιβεβαιώσει ότι έγινε εγκληματική πράξη.
Αλλά προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό».
Η Λουίσε παρατήρησε ότι η γιατρός σούφρωσε τα χείλη,

και απ’ αυτό κατάλαβε ότι εξέφραζε τη δική της γνώμη ως προς
αυτή τη διαπίστωση. Εγκληματική πράξη; έγραψε και ακού-
μπησε το χέρι της στο χαρτί για να κρύψει τη σημείωσή της.
«Ξέρετε αν γνώριζε τον δράστη;»
«Ο λόγος της είναι τόσο ασυνάρτητος, που δεν κατάφερα να

καταλάβω. Αλλά μου το επιβεβαίωσε με ένα νεύμα όταν τη ρώ-
τησα αν θέλει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία, κι έτσι το
είπα στους δύο αστυνομικούς που την είχαν φέρει».
ΗΛουίσε ξανάβαλε το μπλοκάκι στην τσάντα της. Δεν υπήρ-

χε τίποτα άλλο να μάθει από τη γιατρό^ καλύτερα να πήγαινε
να μιλήσει η ίδια με τη Σουσάνε Χάνσον.
Σηκώθηκε και περίμενε να σηκωθεί και η Άννε-Μπιργκίτε,

αλλά η γιατρός παρέμεινε στη θέση της κοιτάζοντας τα ψίχου-
λα στο τραπέζι.
«Η ασθενής βρίσκεται σε μεγάλο σοκ», είπε σηκώνοντας το

βλέμμα. «Δε φαίνεται καθόλου γυναίκα η οποία επιδίδεται οι-
κειοθελώς σε ερωτικές ακρότητες, όπως το να τη δένουν χει-
ροπόδαρα, να τη φιμώνουν και να τη χτυπάνε».
ΗΛουίσε πήγε να τη διακόψει, αλλά η γιατρός την πρόλαβε.
«Έχει υποστεί πολύ μεγάλη σωματική και ψυχική κακο-

ποίηση, και σας ζητώ να το σεβαστείτε».
«Φυσικά», είπε η Λουίσε εκνευρισμένα. Δεν ήταν η πρώτη
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φορά που την έβαζαν στη θέση της, καθώς η αστυνομία όφειλε,
από επαγγελματική σκοπιά, να διατηρεί επιφυλάξεις σε περι-
πτώσεις καταγγελιών βιασμού. «Να υποθέσω ότι δε θα υπάρ-
ξει πρόβλημα να μεταφερθεί στο Βασιλικό Νοσοκομείο, έτσι;»
«Όχι, δε θα επιδεινώσει την κατάστασή της. Μπαίνουμε;»

Η γιατρός έδειξε πού να πάνε. Η Λουίσε την ακολούθησε, αλλά
σταμάτησε στον διάδρομο έξω από μια πόρτα, περιμένοντας να
μπει πρώτα ηΆννε-Μπιργκίτε και να ενημερώσει την ασθενή ότι
είχε έρθει. Λίγο μετά η πόρτα ξανάνοιξε απότομα και μια γυναί-
κα γύρωσταπενήντα πέντε βγήκε έξωκαι την άρπαξε από το χέ-
ρι. Αμέσως ηΛουίσε κατάλαβε ότι πρέπει να ήταν η μητέρα της.
«Πρέπει να καταλάβετε ότι συνέβη κάτι τρομερό, κάτι φρι-

χτό!»
Η Λουίσε τραβήχτηκε πίσω, αλλά η γυναίκα τής έσφιξε το

χέρι ακόμα πιο δυνατά.
«Να υποθέσω ότι πρόκειται για την κόρη σας. Θα μιλήσω

μαζί της», είπε η Λουίσε απομακρύνοντας το χέρι της μητέρας
και δείχνοντας μια σειρά από καθίσματα στον τοίχο. «Να με
περιμένετε εκεί όσο εγώ θα μιλάω με την κόρη σας».
Την κατηύθυνε στις καρέκλες προτού η μητέρα προλάβει να

πάρει ανάσα για να διαμαρτυρηθεί. ΗΛουίσε την έσπρωξε ευ-
γενικά για να κάτσει.
«Μόλις μιλήσω με τη Σουσάνε, θα την πάμε στο Βασιλικό

Νοσοκομείο. Γι’ αυτό, είναι καλύτερα να πάτε σπίτι σας και να
περιμένετε εκεί. Αν μου δώσετε το τηλέφωνό σας, θα σας πά-
ρω εγώ όταν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και της πάρω κατά-
θεση στην Αστυνομική Διεύθυνση».
Ξανάβγαλε το μπλοκάκι της κι έδωσε μια λευκή σελίδα στη

μητέρα.
«Θα ’ρθω κι εγώ μαζί σας», είπε η μητέρα, μη δίνοντας ση-

μασία στο σημειωματάριο.
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ΗΛουίσε πλησίασε και γονάτισε μπροστά στην καρέκλα.
«Δεν μπορώ να σας εμποδίσω να έρθετε, αλλά πρέπει να

σας προετοιμάσω. Θα χρειαστεί να κάτσετε και να περιμένετε
πολλές ώρες, κατά τις οποίες κανείς δε θα έχει τον χρόνο να σας
μιλήσει. Αυτή τη στιγμή, το μόνο που προέχει είναι η κόρη σας,
και σίγουρα πρέπει να είστε στο πλάι της. Αν όμως θέλουμε να
καταφέρουμε να βρούμε ποιος την έφερε σ’ αυτή την κατάστα-
ση, πρέπει να μας δώσετε χρόνο για να μιλήσουμε μαζί της, ενώ
επίσης πρέπει να γίνουν και μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις».
Η γυναίκα φάνηκε ότι άρχιζε να καταλαβαίνει.
«Τότε να πάω σπίτι της και να συγυρίσω λιγάκι», είπε σαν

να παραμιλούσε.
Η Λουίσε ακούμπησε το χέρι της στον ώμο της μητέρας.
«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η αστυνομία στο διαμέρισμα της

κόρης σας και θα πάρει λίγη ώρα μέχρι να σας επιτρέψουν να
μπείτε. Εγώ σας προτείνω να πάτε σπίτι σας. Πρέπει να πάθατε
σοκ όταν κατεβήκατε και τη βρήκατε σ’ αυτή την κατάσταση».
Η μητέρα συμφώνησε μ’ ένα νεύμα, αλλά η Λουίσε έβλεπε

ότι ετοιμαζόταν να φέρει ξανά αντιρρήσεις, οπότε βιάστηκε να
κλείσει την κουβέντα.
«Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας αργότερα απόψε», είπε

και μπήκε βιαστικά στο δωμάτιο.
Είχε κάνει τέτοιες συζητήσεις πολλές φορές κατά το πα-

ρελθόν κι έτσι δεν της πήρε πολλή ώρα να αξιολογήσει αν θα
ήταν ωφέλιμο ή επιζήμιο να έχει παρούσα τη μητέρα όταν η
Σουσάνε Χάνσον θα εξεταζόταν και θα έδινε κατάθεση – και
σ’ αυτή την υπόθεση δεν της ήταν τόσο εύκολο να πει με σι-
γουριά ποιο θα μπορούσε να είναι το όφελος.

Το νοσοκομειακό κρεβάτι ήταν τοποθετημένο δίπλα στο πα-
ράθυρο. Η κουρτίνα ανέμιζε ελαφρά από το απαλό αεράκι που
έμπαινε στο δωμάτιο. Η Σουσάνε κοίταζε έξω και δε γύρισε το
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κεφάλι παρά μόνο αφού η Λουίσε είχε ήδη πλησιάσει ακριβώς
δίπλα στο κρεβάτι.
«Ονομάζομαι Λουίσε Ρικ και είμαι αρχιφύλακας της Αστυ-

νομικής Διεύθυνσης Κοπεγχάγης», συστήθηκε. «Μπορούμε να
μιλήσουμε λιγάκι;»
Η Σουσάνε γύρισε και την κοίταξε σαν να μη βλέπει. Είχε

αποτραβηχτεί βαθιά στον δικό της κόσμο.
Τι κρίμα, συλλογίστηκε η Λουίσε.Είναι πολύ χειρότερα για

σένα μέσα σου παρά εδώ έξω.
«Αυτό που έζησες ήταν φριχτό», είπε κοιτάζοντας το κακο-

ποιημένο πρόσωπο. «Γνωρίζω ότι ήδη σε εξέτασαν λιγάκι, όπως
επίσης καταλαβαίνω πολύ καλά ότι θα προτιμούσες να σε αφή-
σουμε στην ησυχία σου, αλλά θα ήθελα να πηγαίναμε μαζί στο
Βασιλικό Νοσοκομείο, όπου βρίσκεται το Κέντρο Θυμάτων
Βιασμού. Εκεί θα σου κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετά-
σεις προκειμένου να γίνει καταγγελία για βιασμό».
Καμία αντίδραση από το κρεβάτι, οπότε η Λουίσε συνέχι-

σε: «Αν μπορείς να σηκωθείς και να περπατήσεις, προτείνω να
πάμε με το δικό μου αυτοκίνητο. Αλλά μπορούμε επίσης να πά-
με με ασθενοφόρο».
Επιτέλους η Σουσάνε αντέδρασε, φέρνοντας το βλέμμα της

μια ιδέα πιο κοντά στο πρόσωπο της αστυνομικού. Η Λουίσε
εκτίμησε στα γρήγορα αν θα πετύχαινε περισσότερα αν καθό-
ταν και της έδειχνε ότι είχαν όση ώρα ήθελαν στη διάθεσή τους
μέχρις ότου η ΣουσάνεΧάνσον να νιώσει έτοιμη να της μιλήσει,
ή αν θα ήταν καλύτερο να την πιέσει και να την κάνει ν’ αντι-
δράσει. Αποφάσισε να διαλέξει τη μέση οδό: «Στο ΚέντροΘυ-
μάτων Βιασμού βρίσκεται ένας ιατροδικαστής και σε περιμέ-
νει. Θα σε εξετάσει και μετά θα δώσεις κατάθεση στην αστυ-
νομία. Εγώ βέβαια ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε λιγάκι
οι δυο μας πριν κάνεις την εξέταση».
Η Σουσάνε Χάνσον τη διέκοψε. Η φωνή της ήταν βραχνή,

και όταν βγήκαν οι λέξεις, τα χείλη της ίσα που κινούνταν. Εί-
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χε πληγές στις άκρες του στόματός της – ήταν φανερό ότι αι-
σθανόταν σαν να είχε ακόμα την ταινία κολλημένη στο στόμα.
«Ένας ιατροδικαστής εξετάζει πεθαμένους. Εμένα γιατί να

με εξετάσει;»
Η Λουίσε έσκυψε προς το μέρος της για ν’ ακούσει τι έλε-

γε. Τράβηξε την καρέκλα της κολλητά στο κρεβάτι και κάθισε.
«Οι ιατροδικαστές κάνουν νεκροψία σε νεκρούς, αλλά εξε-

τάζουν και τους ζωντανούς», είπε, προσπαθώντας να κάνει την
κατάσταση ν’ ακουστεί λιγότερο δραματική. «Πάντα ιατροδι-
καστής είναι αυτός που κάνει τις ιατρικές εξετάσεις σε θύμα-
τα βιασμού στο Κέντρο».
Δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλα της Σουσάνε. Η

Λουίσε της έπιασε το χέρι με προσοχή, για να μην κουνήσει τον
ορό. Της χάιδευε το μπράτσο καθησυχαστικά ενόσω μιλούσε:
«Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα ίχνη που χωρίς αμφιβο-
λία άφησε πάνω σου ο δράστης…»
Το σιωπηλό κλάμα μετατράπηκε σε δυνατούς λυγμούς. Τα

δάκρυα άρχισαν να αναβλύζουν από το σώμα της σαν νερό
από βαθύ πηγάδι.
Η Λουίσε άλλαξε τακτική. Θα έδινε στη Σουσάνε όση ώρα

είχε ανάγκη. Κάτι άρχιζε να λύνεται μέσα της, και άξιζε τον
κόπο να περιμένει, συλλογίστηκε.
Με τα πολλά, το κλάμα καταλάγιασε.
«Μπορώ να έρθω μαζί σου με το αυτοκίνητο», είπε η Σου-

σάνε σκουπίζοντας τα μάτια της. «Αλλά δεν έχω ρούχα».
Ο τόνος της φωνής της ήταν απολογητικός, σαν να ντρεπό-

ταν που ήταν γυμνή όταν την έφεραν στο νοσοκομείο.
Η Λουίσε της χαμογέλασε.
«Θα πούμε στη νοσηλεύτρια να σου φέρει ένα μπουρνούζι

και παντόφλες».
Η Σουσάνε συμφώνησε μ’ ένα νεύμα, και η Λουίσε πρόσεξε

ότι τώρα πια η γυναίκα την κοίταζε όταν σηκώθηκε και βγήκε
από το δωμάτιο για να βρει κάποιον να τη βοηθήσει με τα ρούχα.
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Στο αυτοκίνητο, η Λουίσε τηλεφώνησε στο απευθείας νού-
μερο του Φλέμινγκ Λάρσεν. Ήταν ο ιατροδικαστής υπη-

ρεσίας, και η Λουίσε τον είχε ήδη ενημερώσει νωρίτερα, την
ώρα που πήγαινε με το αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο του Βίδοο.
«Ερχόμαστε», είπε όταν το σήκωσε ο Φλέμινγκ.
«Ωραία. Είπε τίποτα;»
Η Λουίσε απέφυγε να κοιτάξει προς τη μεριά της Σουσάνε

Χάνσον, η οποία καθόταν δίπλα της.
«Τίποτα».
Για μια στιγμή κανείς δε μιλούσε στο τηλέφωνο.
«Θα της πάρεις κατάθεση πριν την εξετάσω ή μετά;» ρώτη-

σε ο Φλέμινγκ.
«Θα περιμένω να τελειώσετε πρώτα. Θ’ ανέβουμε κατευ-

θείαν στα κεντρικά, οπότε τα λέμε εκεί».
Κανόνισαν οΦλέμινγκ να περιμένει να τον πάρει τηλέφωνο

προτού φύγει από το κτήριο Τέλιουμ, όπου στεγαζόταν το Ιν-
στιτούτο Ιατροδικαστικής, πίσω από το Βασιλικό Νοσοκομείο.
Η Σουσάνε κοίταζε έξω από το παράθυρο. Πριν φύγουν

από το Νοσοκομείο του Βίδοο, της αφαίρεσαν τον ορό και της
έδωσαν να φορέσει ένα λευκό μπουρνούζι πάνω από τα νοσο-
κομειακά ρούχα. Εξακολουθούσε να φαίνεται πολύ ζαλισμέ-
νη και ταλαιπωρημένη.Όλο της το είναι απέπνεε μια αύρα τα-
πείνωσης και φαινόταν πολύ ευάλωτη.
ΗΛουίσε αναλογίστηκε αν θα ήταν χρήσιμο ν’ ανοίξει κου-

βέντα μαζί της όση ώρα βρίσκονταν στο αυτοκίνητο. Δεν υπήρ-
χε λόγος να την πιέσει να γυρίσει νοερά στο τι συνέβη τη νύχτα
που πέρασε πριν κάνει τις εξετάσεις. Έχει ανάγκη να ηρεμή-
σει, αποφάσισε ηΛουίσε, και της ήρθαν στον νου οι δυσάρεστες
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ερωτήσεις που εκ των πραγμάτων γίνονται κάθε φορά που
έπαιρναν κατάθεση από θύματα βιασμού. Είσαι σίγουρη ότι
ήταν βιασμός;
Σταμάτησαν σ’ ένα κόκκινο φανάρι. Η Λουίσε ξανακοίτα-

ξε την καταρρακωμένη φιγούρα στη θέση του συνοδηγού. Δυ-
σκολευόταν να εκτιμήσει ποια θα ήταν η ψυχολογική αντίδρα-
ση της Σουσάνε στα όσα την περίμεναν τις επόμενες δυο-τρεις
ώρες. Αυτή τη στιγμή έμοιαζε σαν να είχε χάσει το έδαφος κά-
τω από τα πόδια της. Η ησυχία στο αυτοκίνητο ήταν πιεστική
και άβολη, και αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο να αλλάξει.
Η Λουίσε έστριψε και πάρκαρε μπροστά στη σκάλα 5. Μό-

λις κλείδωσε το αυτοκίνητο, τηλεφώνησε στο Ιατροδικαστικό.
Πήραν τον ανελκυστήρα και ανέβηκαν στο Γυναικολογικό.
Διέσχισαν τον διάδρομο μέχρι που έφτασαν στην κλινική όπου
στεγαζόταν το Κέντρο Θυμάτων Βιασμού.
Μπήκε και ενημέρωσε ότι έφτασαν. Η νοσηλεύτρια στην

υποδοχή βγήκε και έδωσε το χέρι της στη Σουσάνε.
«Δεν έχει έρθει κανείς συγγενής;» ρώτησε με απορία.
«Όχι», είπε η Λουίσε, αποφεύγοντας να κοιτάξει τη Σου-

σάνε.
Ήταν εμφανές ότι η νοσηλεύτρια καταλάβαινε πολύ καλά

πως η Λουίσε ήταν αυτή που είχε φροντίσει να μην έρθει συγ-
γενής προκειμένου να πάρει κατάθεση, και μεμιάς έδειξε την
αποδοκιμασία της για την απόφαση αυτή.
Η Λουίσε εκνευρίστηκε, αλλά συγκρατήθηκε. Ωστόσο της

φαινόταν αδιανόητο ότι άνθρωποι που ασχολούνταν επαγγελ-
ματικά με τέτοιου είδους σοβαρά εγκλήματα δεν καταλάβαιναν
πόσο σημαντικές διαδικασίες ήταν οι ιατρικές εξετάσεις και η
κατάθεση. Αν ήθελαν να έχουν την παραμικρή ελπίδα να πιά-
σουν τον δράστη, δε βοηθούσε να έχεις τη μητέρα από δίπλα,
διότι μπορεί να επηρέαζε το αν η κόρη θα μιλούσε ανοιχτά ή όχι.
«Σε λίγο θα έρθει ένας γιατρός για να σε δει», είπε η νοση-

λεύτρια στη Σουσάνε.
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Απέφυγε να πει «ιατροδικαστής». ΗΛουίσε δεν είχε δείξει
τον ίδιο βαθμό διακριτικότητας, αλλά δεν υπήρχε λόγος να
κρύψει ποιος έκανε την εξέταση, σκέφτηκε.
«Αν θέλεις να ξαπλώσεις, έχουμε κρεβάτι μέχρι να έρθει»,

πρόσθεσε η νοσηλεύτρια κοιτάζοντας το ρολόι της. «Στις σκά-
λες θα είναι. Μπορείτε επίσης να περιμένετε εδώ έξω ή να πά-
τε μέσα, στην αίθουσα εξετάσεων».
Η τελευταία πληροφορία απευθυνόταν στη Λουίσε.
Εκείνη τη στιγμή κατέφτασε οΦλέμινγκ Λάρσεν, με τη λευ-

κή ποδιά του ν’ ανεμίζει στα πόδια του. Συστήθηκε και ζήτησε
από τη Σουσάνε να τον ακολουθήσει.
«Εσύ περίμενε εδώ», είπε στη Λουίσε καθώς πήγαιναν στον

μικρό χώρο όπου βρισκόταν η αίθουσα εξετάσεων.
Βέβαια, η Λουίσε είχε προετοιμαστεί να παραστεί κι εκεί-

νη στην εξέταση, παρότι ήξερε καλά ότι ο Φλέμινγκ δε θα χαι-
ρόταν να την έχει μέσα στα πόδια του. Εξάλλου θα παρευρί-
σκονταν ένας γυναικολόγος και μια νοσηλεύτρια, κι έτσι δεν
έμενε πολύς χώρος.
Η Λουίσε κατένευσε και κοίταξε τον σχεδόν δίμετρο ια-

τροδικαστή καθώς αυτός συνόδευε με τρόπο τη Σουσάνε Χάν-
σον και άφηνε την πόρτα να κλείσει απαλά πίσω τους.
Αν ήταν κάποιος άλλος από τους γιατρούς, η Λουίσε θα εί-

χε φέρει αντιρρήσεις. Μπορεί να ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να
ακούει κι αυτή τα όσα θα λέγονταν την ώρα της εξέτασης. Πού
και πού τα θύματα αποκάλυπταν πληροφορίες, η αξία των
οποίων ατονούσε όταν τις επαναλάμβαναν σε κάποια έκθεση.
Ωστόσο είχε καλή συνεργασία με τον Φλέμινγκ και ήξερε ότι
μπορούσε να βασιστεί πάνω του, δεδομένου ότι ήταν ικανός να
της κάνει μια σωστή αναφορά με τις πληροφορίες που ενδεχο-
μένως θ’ αποκάλυπτε η Σουσάνε.
Μπήκε στον μικρό χώρο αναμονής και κάθισε να περιμένει.

Όταν ο ιατροδικαστής τέλειωσε, ανέλαβε το προσωπικό του
Κέντρου, προτείνοντας στη Σουσάνε να κάνει μπάνιο και να
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