


Τα βρύα και τα κλαδάκια την αγκάλιαζαν εκεί που ήταν 
ξαπλωμένη στο πλάι. 

Τα κουνούπια βούιζαν γύρω από το κεφάλι, με δυσκολία 
έβγαινε η αναπνοή της, η λιποθυμία μόλις μερικές ανάσες 
μακριά. Το μάτι κοιτούσε ψηλά στον ουρανό τα ανάλαφρα 
σύννεφα με τα περιγράμματά τους να λάμπουν ρόδινα και 
πορτοκαλιά.

Ήταν η ζεστή εποχή. Η πάντοτε φωτεινή. 
Εκείνη αισθανόταν εδώ και μέρες τη δυσωδία της μόλυν-

σης, αλλά δεν ήταν αυτό που θα τη σκότωνε. Ούτε η ασιτία, 
η πείνα. Χορτάτη ήταν. Για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό. 

Η πληγή δεν έλεγε να επουλωθεί, όσο κι αν εκείνη προ-
σπάθησε να την κρατήσει καθαρή. Το επώδυνο και το καυτό 
απλώθηκαν μέχρι ψηλά στο πόδι. Η αγέλη είχε προσαρμοστεί 
στον ρυθμό της. Για λίγο. Τρία από τα μικρά της είχαν ακο-
λουθήσει τους άλλους, αλλά το μικρότερο είχε μείνει κοντά 
της. Καταδικασμένο να χαθεί.

Εκείνη δεν μπορούσε να κυνηγήσει, εκείνο δεν είχε μάθει 
ποτέ του πώς να το κάνει.

Οι νεαρές άλκες, που ήταν εύκολα θηράματα εκείνη τη 
φωτεινή εποχή, ήταν επίσης αδιανόητη λεία. Ακόμα και η 
μικρή λεία κατάφερνε να της ξεφύγει. Ήταν ακόμη πολύ νω-
ρίς για βατόμουρα που, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
θα μπορούσαν να καταλαγιάσουν και τη χειρότερη πείνα. 
Χτες είχαν βρει λίγη σάρκα, κρυμμένη εν μέρει, με μια μυρω-
διά από την οποία το ένστικτό της της έλεγε να απομακρυν-
θεί, αλλά που η κατανάλωσή της τους πρόσφερε λίγη αντοχή 
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να συνεχίσουν. Μέχρι τον λείο βράχο στην άκρη του δάσους, 
εκεί όπου βρήκαν περισσότερο κρέας. Πολύ περισσότερο. 
Μεγάλα κομμάτια, περισσότερο απ’ όσο άντεχαν να φάνε.

Μετά προχώρησε κουτσαίνοντας με το μικρότερό της μα-
ζί, μέχρι που εκείνο άρχισε να επιβραδύνει, να κλαψουρίζει, 
να παραπατάει προς το πλάι και λίγο μετά να μην μπορεί 
καν να σταθεί.

Είχε μείνει κοντά του μέχρι που σιγουρεύτηκε ότι ήταν 
νεκρό και μετά συνέχισε. Δεν πήγε πολύ μακριά. Οι κράμπες 
και οι τρεμούλες έκαναν την πορεία αδύνατη. Κατέρρευσε 
στον βρυοτάπητα, έμεινε να κείτεται στο πλάι.

Στη ζέστη. Στο φως. Στην πάντοτε φωτεινή εποχή. 



Πρόλογος 

Όλα είχαν πάει σύμφωνα με το σχέδιο.  
Να ξεκινήσουν με το αρχικό σχέδιο.

Να βρίσκονται πρώτοι στη θέση που έπρεπε, να παρκάρουν 
το Τζιπ και τη μαύρη Μερσέντες πλάι πλάι –στη χιλιοπατημένη 
από τροχούς αναφεξάδα καταμεσής στο δάσος, ένα ξέφωτο 
που τα φορτηγά μεταφοράς ξυλείας και τα μηχανήματα υλοτο-
μίας χρησιμοποιούσαν σαν σημείο φόρτωσης και μανούβρας– 
με τα ψυγεία τους στραμμένα προς τον δασικό δρόμο απ’ όπου 
είχαν έρθει. Τα τζάμια των παραθυριών κατεβασμένα, τα νυ-
χτερινά κελαηδίσματα ήταν τα μόνα που έσπαζαν την απόλυτη 
σιωπή πριν ν’ ακουστούν οι ήχοι κινητήρων που ανακοίνωναν 
την άφιξη των Φινλανδών.

Ένα Βόλβο XC90, μαύρο κι αυτό, έκανε την εμφάνισή του. 
Ο Βαντίμ είδε τον Αρτιόμ και τον Μιχαήλ να παίρνουν τα όπλα 
τους και να βγαίνουν από τη Μερσέντες την ίδια στιγμή που 
αυτός και η Λιούμπα έβγαιναν από το Τζιπ. Του άρεσε η Λιού-
μπα και είχε την εντύπωση ότι της άρεσε κι αυτός. Είχαν βγει 
έξω, είχαν πιει μπίρες παρέα μερικές φορές και όταν τη ρώτη-
σαν μαζί με ποιον ήθελε να πάει, διάλεξε αυτόν. Του πέρασε 
για μια στιγμή από το μυαλό η σκέψη να της πει να περιμένει 
στο αυτοκίνητο, να καλυφθεί και ότι είχε την αίσθηση πως αυ-
τό εδώ μπορούσε να πάει πολύ στραβά. Αλλά αν το έκανε, τι 
θ’ ακολουθούσε; 
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Θα εξαφανίζονταν μαζί; Θα ζούσαν ευτυχισμένοι μέχρι το 
τέλος της ζωής τους;

Μόλις εκείνη θα καταλάβαινε τι είχε συμβεί, θα ήταν αδύ-
νατον κάτι τέτοιο, ποτέ της δεν θα πήγαινε ενάντια στον Ζα-
γκόρνι. Τόσο πολύ δεν της άρεσε, ήταν σίγουρος γι’ αυτό. Έτσι, 
δεν της είπε τίποτα.

Το Βόλβο σταμάτησε μερικά μέτρα μπροστά τους και οι 
τέσσερις Φινλανδοί βγήκαν έξω. Οπλισμένοι όλοι τους. Κοιτού-
σαν με καχυποψία γύρω τους ενώ απλώνονταν για να καλύ-
ψουν περισσότερο χώρο.

Όλα ήρεμα.
Η ηρεμία πριν από την καταιγίδα. 
Ο αρχηγός της ομάδας, ένας μεγαλόσωμος άντρας με κοντο-

κομμένα μαλλιά κι ένα φυλετικού στιλ τατουάζ γύρω από το ένα 
μάτι, έγνεψε στον πιο μικρόσωμο και λεπτότερο από τους τέσ-
σερις, ο οποίος έβαλε το πιστόλι στη θήκη του, πήγε πίσω από 
το Βόλβο και άνοιξε το πορτμπαγκάζ. Ο Βαντίμ από τη μεριά 
του έκανε πίσω μερικά βήματα προς το πορτμπαγκάζ του Τζιπ. 

Μέχρι εδώ ίσχυε το κοινό τους πρόγραμμα.
Μετά εφαρμόστηκε το δικό του.
Το βλήμα από το όπλο με σιγαστήρα χώθηκε κάτω από το 

μάτι του μεγαλόσωμου Φινλανδού που στεκόταν πιο κοντά στο 
αυτοκίνητο. Η ξαφνική ανατίναξη οστών και εγκεφαλικής ου-
σίας τη στιγμή που το βλήμα, δευτερόλεπτο αργότερα, βγήκε 
από το πίσω μέρος του κεφαλιού έκανε τους άλλους να δρά-
σουν ενστικτωδώς. 

Ουσιαστικά άρχισαν να πυροβολούν όλοι τους ταυτόχρονα. 
Όλοι εκτός από τον Βαντίμ που με μια βουτιά ταμπουρώθη-

κε πίσω από το Τζιπ. 
Ο άντρας με το τατουάζ στο πρόσωπο βρυχήθηκε δυνατά 

και σώριασε τον Μιχαήλ με τέσσερις ή πέντε θανατηφόρες βο-
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λές στο στήθος. Ο Αρτιόμ ανταπέδωσε τα πυρά. Ο στιγματι-
σμένος άντρας δέχτηκε δύο σφαίρες, πισωπάτησε απότομα, 
αλλά κατάφερε να μη χάσει την ισορροπία του κι έστρεψε το 
όπλο του προς τον Αρτιόμ, ο οποίος άργησε να κάνει βουτιά 
για να ταμπουρωθεί πίσω από τη Μερσέντες. Πολλές σφαίρες 
τον βρήκαν στο πόδι, από το ισχίο και κάτω. Ουρλιάζοντας από 
τον πόνο προσγειώθηκε στο στεγνό χαλίκι. Ο στιγματισμένος 
άντρας αιμορραγώντας, ουρλιάζοντας και πυροβολώντας συνέ-
χισε να κινείται προς το Βόλβο, αποφασισμένος να φύγει απο-
κεί ζωντανός. Το επόμενο δευτερόλεπτο βρέθηκε κι αυτός στα 
γόνατα μ’ έναν ηχηρό ρόγχο, άφησε το όπλο να πέσει κι έφερε 
τα χέρια σε ό,τι είχε απομείνει από τον λαιμό του. 

Κάπου έπεσαν κι άλλοι πυροβολισμοί, ακούστηκαν κι άλλα 
ουρλιαχτά. 

Ο Αρτιόμ σύρθηκε κι ανακάθισε ενώ προσπαθούσε με τρό-
πο αδέξιο να σταματήσει το αίμα που ξεχυνόταν από τον μηρό 
του στον ρυθμό των στρεσαρισμένων καρδιακών παλμών του. 
Μετά ακούστηκαν πάλι μια σειρά πυροβολισμοί κι εκείνος 
έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα, στο βλέμμα του η απόγνωση πα-
ραχώρησε τη θέση της στην αδειοσύνη, τα χείλη του σχημάτι-
σαν μερικές άηχες λέξεις πριν να πέσει μπροστά με το κεφάλι 
να γέρνει στον κορμό του. 

Ο τρίτος Φινλανδός είχε καταφύγει σ’ ένα ρηχό χαντάκι απ’ 
όπου είχε ελεύθερη θέα κάτω από τα παρκαρισμένα αυτοκίνη-
τα και μια ριπή από το αυτόματό του είχε βρει τον Αρτιόμ στο 
ύψος του κόκκυγα. Ο Βαντίμ συνειδητοποίησε ότι και αυτός 
πρέπει να ήταν πλήρως ορατός και γι’ αυτό ρίχτηκε γύρω από 
το Τζιπ για να καλυφτεί πίσω από έναν από τους μεγάλους 
τροχούς. Όταν βρέθηκε στο πλάι του αυτοκινήτου, είδε τον πιο 
μικρόσωμο από τους τέσσερις Φινλανδούς να κείτεται νεκρός 
στο έδαφος.
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Η Λιούμπα δεν φαινόταν πουθενά. 
Μια μπαταριά πυροβολισμών ακούστηκε από το χαντάκι 

στην άκρη του δάσους και οι σφαίρες χτύπησαν στο μέταλλο 
στο πίσω μέρος του τροχού, τρύπησαν το λάστιχο. Η μία δια-
πέρασε το καουτσούκ και τον πέτυχε στο πλευρό, ακριβώς 
πάνω από τον έναν γλουτό. Ο πόνος ήταν σαν να πέρασε λευκή 
αστραπή απ’ όλο το κορμί. Έπνιξε με κόπο μια κραυγή, ακού-
μπησε το μέτωπό του στα τραβηγμένα κάτω από το πιγούνι 
γόνατά του και προσπάθησε να μαζευτεί ώστε να πιάνει τον 
μικρότερο δυνατό χώρο. Όταν άφησε μετά να βγει από μέσα 
του ο αέρας, συνειδητοποίησε ότι οι πυροβολισμοί είχαν στα-
ματήσει. 

Είχε επικρατήσει σιωπή. Απόλυτη σιωπή.
Καμία κίνηση, καθόλου φωνές, ούτε ουρλιαχτά λόγω πόνου 

ή δολιότητας ούτε κελαηδίσματα, τίποτα, απολύτως τίποτα. 
Λες και η συγκεκριμένη τοποθεσία κρατούσε την ανάσα της. 

Κοίταξε προσεκτικά μπροστά με το Τζιπ να τον καλύπτει.
Ακόμη σιωπή. Ακόμη ησυχία.
Αργά, πολύ αργά σήκωσε το κεφάλι για να δει καλύτερα. Ο 

ήλιος πιο κάτω από τις κορυφές των δέντρων, πάνω από τον 
ορίζοντα, το σκηνικό μπροστά του λουζόταν στο απαλό φως 
που μόνον ο ήλιος του μεσονυκτίου μπορεί να προσφέρει.

Ορθώθηκε αργά και στάθηκε στα πόδια του, είχε ακόμη το 
βλήμα στους μυς και στον ιστό, αλλά δεν φαινόταν να έχει πει-
ράξει ζωτικά όργανα. Πίεσε την παλάμη του στο τραύμα. Αίμα, 
αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορεί να το επιδέσει.

«Λιούμπα;»
Εκείνη καθόταν ακουμπισμένη στον πίσω προφυλακτήρα 

του αυτοκινήτου των Φινλανδών, ρηχή διαλείπουσα ανάσα, το 
μπροστινό μέρος από το γκρίζο φανελάκι, κάτω από το τζάκετ, 
μουσκεμένο από αίμα, το πιστόλι ακόμη στο δεξί της χέρι. Ο 
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Βαντίμ έλεγξε τις πληγές της. Το αίμα έτρεχε με ομαλό ρυθμό, 
δεν είχε πειραχτεί αρτηρία. Ούτε φυσαλίδες αέρα υπήρχαν, 
οπότε πρέπει να ήταν αβλαβείς και οι πνεύμονες. Μπορούσε 
κάλλιστα να τα βγάλει πέρα. 

«Ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε;» ρώτησε εκείνη λαχα-
νιασμένη κι άρπαξε το μπουφάν του Βαντίμ με το καταματω-
μένο χέρι της. «Ποιος μαλάκας άρχισε να πυροβολεί;»

«Μ’ εμάς είναι».
«Τι; Τι εννοείς μ’ εμάς; Ποιος είναι;»
«Έλα τώρα».
Της πήρε προσεκτικά το πιστόλι από το χέρι, το έβαλε στην 

τσέπη πριν να σηκωθεί, έσκυψε και τη βοήθησε να σταθεί όρ-
θια. Εκείνη μόρφασε από πόνο και προσπάθεια, αλλά σηκώθη-
κε και στάθηκε στα πόδια της. Ο Βαντίμ την έπιασε από τη 
μέση, πέρασε το χέρι της πάνω στους ώμους του και πήγαν στο 
ξέφωτο ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Όταν έφτα-
σαν εκεί όπου είχε πέσει ο Φινλανδός με το τατουάζ, ο Βαντίμ 
σταμάτησε, κατέβασε προσεκτικά το χέρι της Λιούμπα, τράβη-
ξε το χέρι του που στήριζε τη μέση της και έκανε δυο μεγάλες 
δρασκελιές στο πλάι.

«Συγχώρα με…»
Το βλέμμα της Λιούμπα ήταν γεμάτο ακατανοησία αρχικά, 

αλλά συνειδητοποίησε τι είχε κάνει ο Βαντίμ, πού την είχε οδη-
γήσει, ακριβώς πριν τη χτυπήσει στον κρόταφο η σφαίρα από 
το όπλο με τον σιγαστήρα και τη σωριάσει στο έδαφος.

Ο Βαντίμ πίεσε το χέρι πάνω στο τραύμα στον κόκκυγα και 
τεντώθηκε, ξεφύσησε μ’ έναν βαθύ στεναγμό.

Παρ’ όλα αυτά είχαν πάει τα πάντα σύμφωνα με το σχέδιο.
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Ηπόλη ξυπνάει.  
Όπως κάνει πάντα. Όπως έκανε πάντα. 

Η Συνθήκη του Φρέντρικσχαμν το 1809. Με μια απλή υπο-
γραφή η Σουηδία έχασε το ένα τρίτο των εδαφών της και το 
ένα τέταρτο του πληθυσμού της. Η ρωσική αυτοκρατορία πήρε 
τη Φινλανδία και, ως εκ τούτου, το Τόρνεο, το μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο της περιοχής μέχρι τότε, τα νέα σύνορα τρα-
βήχτηκαν στη μέση του ποταμού και ξαφνικά η Σουηδία είχε 
μείνει χωρίς καμία πόλη στην περιοχή. Χρειαζόταν όμως μία, 
όλοι συμφωνούσαν γι’ αυτό, αλλά πού θα ήταν; Πολλές οι προ-
τάσεις και ατέρμονες οι συζητήσεις. Κι ενώ προσπαθούσαν να 
συμφωνήσουν, εκείνη περίμενε υπομονετικά, έγινε από μικρό 
χωριό με λίγα αγροκτήματα κεφαλοχώρι – πριν να χαρακτηρι-
στεί τελικά πόλη. Το 1842 ήταν το έτος της γέννησής της.

Η Χαπαράντα από τη φινλανδική λέξη Χαάπαραντα, η 
οποία σημαίνει Άσπστραντ, ήτοι Παραλία με λεύκες. 

Ακολούθησαν καλά χρόνια και η πόλη μεγάλωνε με ταχύτα-
τους ρυθμούς. Τα πήγαινε καλύτερα μάλιστα, όταν άλλες πό-
λεις αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Το να είσαι ουδέτερη και συνο-
ριακή πόλη σ’ έναν εμπόλεμο κόσμο είχε τα πλεονεκτήματά 
του. Κατά καιρούς ήταν η μόνη πύλη που παρέμενε ανοιχτή 
προς τη Ρωσία. Ένα μάτι βελόνας ανάμεσα σε Ανατολή και 
Δύση. 
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Αγαθά, επιστολές, προϊόντα, άνθρωποι. 
Όλη η κίνηση του κόσμου γινόταν μέσω αυτής, ασχέτως από 

το είδος της κίνησης. Η πόλη άκμαζε. Και αναπτυσσόταν.
Τώρα πια είναι λίγο πιο κουρασμένη. Τα κάνει όλα πολύ 

πιο ήρεμα. Συρρικνώνεται αργά, όχι πως θα μπορούσε να πει 
ότι καταρρέει, αλλά είναι πολλοί αυτοί που πεθαίνουν και που 
μετακομίζουν αλλού κάθε χρόνο, ενώ είναι λιγότεροι όσοι γεν-
νιούνται και μετακομίζουν εδώ.

Γνωρίζει τους κατοίκους της. Μοιράζεται τη ζωή τους, βλέ-
πει και γνωρίζει. Θυμάται και προσδοκά. Τους χρειάζεται 
όλους. Είναι μια πόλη, υπάρχει μόνον όσο οι άνθρωποι επιλέ-
γουν να κατοικούν εντός της. Σαν ένας θεός που σταματά να 
υπάρχει την ίδια στιγμή που δεν πιστεύει πλέον κανείς. 

Οπότε, καλωσορίζει τους νέους και θρηνεί αυτούς που εξα-
φανίζονται εκεί όπου απλώνεται ήρεμη και υπομονετική, κατά 
μήκος της αέναης ροής του ποταμού. 



2

Υπήρχε πληθώρα θέσεων στάθμευσης να επιλέξει και γι’ 
αυτό η Χάνα έπιασε μία από τις ελεύθερες κοντά στην 

μπουτίκ Στάντιουμ, βγήκε από το αυτοκίνητο και κοίταξε τρι-
γύρω καθώς έχωνε το πουκάμισο στο παντελόνι της στολής. Όταν 
έφυγε από το αστυνομικό τμήμα, είχε μια έξαψη και, παρόλο 
που κράτησε μόνο μερικά λεπτά, είχε νιώσει το πρόσωπό της 
να θερμαίνεται και τον ιδρώτα να κυλάει στην πλάτη της. 

Δεν βοηθούσε και ο καιρός.
Δέκατη τρίτη μέρα στη σειρά με λαμπρό ήλιο και θερμοκρα-

σία πάνω από είκοσι βαθμούς, υπερβολική για Ιούνη μήνα, 
κατάσταση που έκανε να επικρατεί ηρεμία στο εμπορικό κέ-
ντρο δίπλα στην ευρωπαϊκή αρτηρία Ε4, όπου υπήρχαν καμιά 
δεκαριά καταστήματα στην αράδα που ήλπιζαν ότι θα έπαιρ-
ναν κι αυτά κάποια σταγονίδια από την ελκυστικότητα του 
ΙΚΕΑ. Σήμερα τα πράγματα ήταν έτσι κι έτσι, έβγαλε συμπέ-
ρασμα η Χάνα, όταν χωρίς καν να σκεφτεί έριξε μια ματιά πί-
σω στο αυτοκίνητο και κάλυψε μετά τη μικρή απόσταση μέχρι 
την είσοδο της μπουτίκ με τ’ αθλητικά.

Μέσα στην μπουτίκ ήταν δροσερότερα απ’ ό,τι έξω. Λιγο-
στοί πελάτες σκόρπιοι ανάμεσα στις στρογγυλές, χαλύβδινες 
κρεμάστρες με πινακίδες που ενημέρωναν ότι τα προϊόντα που 
βρίσκονταν εκεί ήταν τώρα από σαράντα έως εβδομήντα τα 
εκατό φτηνότερα. Η Χάνα σήκωσε το χέρι και χαιρέτησε τη 
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γυναίκα πίσω από το ταμείο. Δεν τη γνώριζε, απλώς ήξερε 
ποια ήταν. Η Τάργια Μπουρέλ, παντρεμένη με τον Χάραλντ, 
νεότερο αδελφό της Κάριν που ήταν στη ρεσεψιόν. Εκείνη αντι-
γύρισε τον χαιρετισμό και ταυτόχρονα έκανε ένα νεύμα προς 
το βάθος της μπουτίκ. Η Χάνα είδε αμέσως για ποιον είχε πάει 
εκεί.

Ένας νεαρός άντρας, τον αναγνώρισε κι αυτή. Ο Γιούναταν 
–Γιόντε τον φώναζαν–, αυτή τη στιγμή δεν θυμόταν το επώνυ-
μο, που σήμαινε ότι ο νεαρός άντρας δεν ανήκε στους κανονι-
κούς θαμώνες των κρατητηρίων. Συνέχισε προς τις στοίβες με 
τα κουτιά παπουτσιών μπροστά από τον τοίχο όπου ήταν εκτε-
θειμένο το περιεχόμενό τους. Ο νεαρός άντρας έκανε μερικά 
ασταθή βήματα προς ένα ζευγάρι γύρω στα τριάντα το οποίο 
έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεφύγει, αλλά δεν ήθελε κιόλας να 
του δώσει την ικανοποίηση ότι τους ανάγκασε να φύγουν, οπό-
τε προσπαθούσαν απλώς να προσποιούνται ότι εκείνος δεν 
υπήρχε γι’ αυτούς. 

«Μπορώ να μιλήσω λίγο μαζί σου;»
Ο Γιόντε στράφηκε προς τη Χάνα. Κι αν το χλωμό σαν κέ-

ρινο πρόσωπο και οι νευρικές κινήσεις δεν της είχαν δώσει να 
καταλάβει ήδη πως είχε να κάνει με κάποιον που είχε σοβαρό 
πρόβλημα στέρησης, υπήρχαν και οι διεσταλμένες κόρες που 
δεν άφηναν κανένα περιθώριο γι’ αμφιβολία. Ηρωίνη πιθανώς. 
Ή το υποκατάστατο βουπρενορφίνη, με την εμπορική ονομασία 
Subutex. Η διαθεσιμότητα και ως εκ τούτου η κατάχρηση είχαν 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. 

«Για ποιο πράγμα;» έκανε προσβεβλημένος ο νεαρός 
άντρας και ρούφηξε τη μύτη του.

«Μόνο να μιλήσω μαζί σου θέλω, έλα λίγο έξω».
«Δεν έχω κάνει τίποτα».
«Αυτό μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε. Έξω όμως».
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Έβαλε απαλά το χέρι της στον ώμο του κι εκείνος το τίναξε 
πέρα τόσο δυνατά, ώστε λίγο έλειψε να χάσει την ισορροπία 
του, έτσι αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω για να μη σω-
ριαστεί κάτω. 

«Παράτα με, που να πάρει ο διάβολος. Λεφτά ζητάω μό-
νο» συνέχισε εκείνος αποδραματοποιώντας την κατάσταση μ’ 
ένα σήκωμα των ώμων. «Ζητιανεύω. Δεν είναι… δεν είναι 
παράνομο».

«Εντάξει, αλλά όταν δεν σου δίνουν τίποτα, τι κάνεις;»
«Τι εννοείς τώρα δηλαδή;»
Η Χάνα είδε πόσο πάσχιζε να συγκεντρώσει το νευρικό 

βλέμμα του σε μια έκφραση ακατανοησίας. 
«Απειλείς να τους δείρεις».
«Α, μα αυτό… δεν έκανα κάτι τέτοιο εγώ…»
«Όχι, αλλά δεν μπορείς να τριγυρνάς και να απειλείς τον 

κόσμο, οπότε πάμε έξω».
Έβαλε πάλι απαλά το χέρι της στον ώμο του και η αντίδρα-

ση ήταν ίδια όπως προηγουμένως, μια απότομη κίνηση προς τα 
πίσω που έμοιαζε να ξαφνιάζει όλο το υπόλοιπο σώμα του.

«Πάρε τα χοντροδάχτυλά σου από πάνω μου». 
«Εντάξει» έκανε η Χάνα και πήρε το χέρι της από τον ώμο 

του. «Θα βγεις μαζί μου έξω τώρα;»
«Ναι, αλλά μη με αγγίζεις».
Η Χάνα έκανε ένα βήμα στο πλάι και του έδειξε με το χέρι 

ότι έπρεπε να προπορευτεί. Εκείνος κατευθύνθηκε με ασταθή 
βήματα προς την έξοδο. Καθώς περνούσαν από ένα κουτί με 
σλιπ γνωστής μάρκας, εκείνος άπλωσε απότομα το χέρι και 
άρπαξε μερικά πακέτα που προσπάθησε αδέξια να σπρώξει 
και να κρύψει κάτω από το λεπτό μπουφάν.

«Σοβαρά τώρα;» έκανε με κουρασμένο ύφος η Χάνα. 
«Μπας και νομίζεις ότι άφησα το σκυλί για τυφλούς απέξω;» 
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«Τι πράγμα;» απάντησε ο Γιόντε σαν να μην καταλάβαινε 
τίποτα. Η Χάνα αναστέναξε και πήγε κοντά του, πήρε τα εσώ-
ρουχα και τα πέταξε πίσω στο κουτί. Με μια δυνατή σπρωξιά 
στην πλάτη τού έδωσε να καταλάβει ότι έπρεπε να τελειώνουν 
οι βλακείες. Εκείνος φάνηκε να καταλαβαίνει και συνέχισε 
προς την έξοδο χωρίς περαιτέρω διαμαρτυρίες.

Όταν βγήκαν έξω στο έντονο φως του ήλιου, εκείνος κοντο-
στάθηκε και ανέβασε το χέρι για να σκιάσει τα φωτοευαίσθητα 
μάτια του. Άλλη μια μικρή σπρωξιά τον κατεύθυνε προς το παρ-
καρισμένο περιπολικό. Στα μισά του δρόμου σταμάτησε, έβαλε 
το ένα χέρι στο στομάχι και έσκυψε λίγο μπροστά. Μεγάλες 
σταγόνες ιδρώτα είχαν αρχίσει να κυλούν στο μέτωπό του.

«Δεν αισθάνομαι καλά, γαμώτο».
«Είναι που ταλαιπωρείς το κορμί σου μ’ ένα σωρό μαλα-

κίες».
Ο Γιόντε δεν απάντησε, αλλά η Χάνα νόμισε πως τον είδε 

να κάνει ένα μικρό καταφατικό νεύμα πριν συνεχίσει.
Τον έβαλε στο πίσω κάθισμα και σύντομα είχαν βγει στον 

δρόμο. Το βλέμμα της έπεσε στα χέρια της στο τιμόνι. Σίγουρα 
το δαχτυλίδι ήταν τώρα λίγο πιο σφιχτό απ’ όσο ήταν την πρώτη 
φορά που το φόρεσε στο δάχτυλο και μάλλον δεν υπήρχε περί-
πτωση να τη χωρούσε το νυφικό της –ένας θεός ξέρει για ποιον 
λόγο έπρεπε να τη χωράει τώρα– αλλά τα δάχτυλά της δεν ήταν 
χοντρά. Ούτε ήταν χοντρή γενικώς. Είχε στρογγυλέψει λίγο στο 
στομάχι τον τελευταίο χρόνο, αλλά πριν από μερικές εβδομάδες 
είχε βρει έναν τρόπο υπολογισμού στο διαδίκτυο όπου έβαζες το 
ύψος και το βάρος και μάθαινες τον ΔΜΣ σου, τον Δείκτη Μάζας 
Σώματος. Ο δικός της ήταν είκοσι επτά. Κι αναρωτήθηκε αν θα 
έπρεπε να πει στον άντρα στα πίσω καθίσματα ότι ήταν αστείο 
που ο δικός της ΔΜΣ ήταν ίδιος με τον Δείκτη Νοημοσύνης του, 
τον IQ του. Μια ματιά στον καθρέφτη την πληροφόρησε ότι μάλ-
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λον θα τα έλεγε στον βρόντο, ο επιβάτης της καθόταν με το 
κεφάλι πεσμένο στο στήθος σαν να είχε αποκοιμηθεί. 

Το ταξίδι συνεχίστηκε στη σιωπή. Σύντομα είχαν περάσει 
στην άλλη πλευρά της Ε4 και κατευθύνονταν προς το κέντρο 
της πόλης που ήταν λίγο πολύ ερημικό. Οι πελάτες της μεγάλης 
επιχείρησης επίπλων σπάνια πήγαιναν στο αρχικό κέντρο της 
πόλης που τα έβγαζε όπως όπως πέρα στην άλλη πλευρά της 
μεγάλης ευρωπαϊκής αρτηρίας, η οποία από ορισμένες από-
ψεις αποτελούσε και μια διαχωριστική γραμμή για τα σύνορα 
με τη Φινλανδία, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα παραπέρα. 

Έστριψε αριστερά στο κόκκινο διώροφο κτίριο όπου είχε τα 
γραφεία της η Χαπαρανταμπλάντετ, η τοπική εφημερίδα που 
έβγαινε τώρα πια μόνο δύο φορές την εβδομάδα, και έστριψε 
ξανά για να βρεθεί στο μάλλον ανώνυμο επίμηκες τριώροφο 
κτίριο από κίτρινο τούβλο, το οποίο μοιραζόταν η αστυνομία 
με την Εφορία και το Ασφαλιστικό Ταμείο. 

Στο γκαράζ πάρκαρε σε μία από τις δύο θέσεις που υπήρ-
χαν, βγήκε από το αυτοκίνητο, έσκυψε μέσα στο πίσω κάθισμα 
και ξύπνησε τραντάζοντας τον άντρα που καθόταν εκεί. Με 
κάμποσο κόπο εκείνος βγήκε από το αυτοκίνητο και χωρίς να 
χρειαστεί να του δείξει εκείνη τον δρόμο, πήγε προς την πόρτα 
που οδηγούσε στα κρατητήρια. Ξαφνικά σταμάτησε, έβαλε το 
ένα χέρι του στο καπό, στέναξε. Η Χάνα έφτασε δίπλα του για 
να προλάβει ν’ αντικρίσει το κενό βλέμμα του όταν εκείνος 
στράφηκε προς το μέρος της. Χωρίς την παραμικρή προειδο-
ποίηση ένας καταρράκτης ξερατών την πέτυχε ακριβώς κάτω 
από το σαγόνι, αισθάνθηκε τον ζεστό εμετό να διαποτίζει το 
ύφασμα καθώς κυλούσε μπροστά στο πουκάμισό της. Η δυσω-
δία επιτέθηκε μεμιάς στα ρουθούνια της. 

«Μπα, που να πάρει ο διάβολος!»
Κατάφερε να κάνει ένα βήμα στο πλάι για ν’ αποφύγει τον 
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επόμενο βίαιο εμετό που κατέληξε στο πάτωμα δίπλα της και 
απλώς πιτσίλισε τα παπούτσια της και τα μπατζάκια του πα-
ντελονιού της.

Ο νεαρός άντρας ίσιωσε το κορμί του με μια βαθιά ανάσα 
και ένα αχνό χαμόγελο ανακούφισης. Η Χάνα προσπάθησε να 
παίρνει μικρές, σύντομες ανάσες από το στόμα, ενώ άνοιγε την 
πόρτα για τον μικρό χώρο όπου κατέγραφαν τα στοιχεία των 
συλληφθέντων πριν καταλήξουν σ’ ένα από τα τέσσερα κελιά 
που ήταν όλα άδεια προς το παρόν. Η γυναίκα που είχαν συλ-
λάβει για κατοχή ναρκωτικών την προηγούμενη φορά είχε κρα-
τηθεί επίσημα και μεταφέρθηκε στο Λούλεο και το Σαββατο-
κύριακο είχαν μια περίπτωση οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ, 
επέδωσαν δύο πρόστιμα –ένα για αποσυρμένο αυτοκίνητο, ένα 
για ρυμουλκούμενο με απαγόρευση κυκλοφορίας– και το πρωί 
της Κυριακής είχαν βοηθήσει πλήρωμα ασθενοφόρου με μια 
μεθυσμένη γυναίκα που είχε σπάσει τον καρπό της και είχαν 
βρει ένα χτυπημένο από αυτοκίνητο τάρανδο στην άκρη του 
δρόμου. Κανένας και τίποτα από τα παραπάνω δεν ήταν για 
το κρατητήριο. 

Ο Μόργκαν Μπεργ φάνηκε στον διάδρομο μ’ ένα φλιτζάνι 
καφέ στο χέρι, σταμάτησε και έκανε ένα βήμα πίσω όταν είδε 
τι επρόκειτο να συναντήσει.

«Καταχώρισέ τον» διέταξε η Χάνα κι έσπρωξε τον Γιόντε 
προς το παγκάκι που ήταν στερεωμένο στον τοίχο απέναντι 
από τη μικρή καμπίνα καταχωρίσεων για προσωρινή κράτηση. 
Χωρίς να περιμένει απάντηση ή αντίρρηση, η Χάνα έκανε με-
ταβολή, έβγαλε το ηλεκτρονικό πάσο της και άνοιξε την πόρτα 
πίσω της. Ένας μικρού μήκους διάδρομος, μπλε μεταλλικά 
ντουλάπια κατά μήκος του ενός τοίχου, μερικές καρέκλες εδώ 
κι εκεί, σωληνώσεις και καλώδια στην οροφή. Σε έναν επισκέ-
πτη έδινε την εντύπωση υπόγειου αγωγού, αλλά ήταν τ’ απο-
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δυτήρια αντρών, από τα οποία έπρεπε να περάσεις για να 
φτάσεις στ’ αποδυτήρια γυναικών. 

Η Χάνα πήγε στο ντουλάπι της και άρχισε να γδύνεται. Δεν 
ήξερε αν ήταν η δυσωδία ή αν είχαν πάει και λίγα ξερατά στο 
στόμα της. Πάλεψε για να μην ξεράσει και η ίδια. Πάντα είχε 
πρόβλημα με τέτοια: όταν ήταν μικρά τα παιδιά, τ’ αναλάμβα-
νε ο Τούμας όταν ξερνούσαν. Αηδιασμένη ξεκούμπωσε και 
τράβηξε από πάνω της το πουκάμισο, το πέταξε κάτω στο 
πάτωμα. Έσκυψε κι έβγαλε παπούτσια και κάλτσες. Είχε μεί-
νει με το σουτιέν και το παντελόνι της στολής όταν χτύπησε το 
κινητό της. Μπήκε στον πειρασμό να μην απαντήσει, αλλά έρι-
ξε τελικά μια λοξή ματιά στην οθόνη.

Από την Ουψάλα.
Εκεί που σπούδαζε ο Γκάμπριελ.
Δεν ήταν το νούμερό του, αλλά μπορεί να ήταν κάποιου 

φίλου, ίσως να είχε χάσει το δικό του κινητό, ίσως να είχε συμ-
βεί κάτι. Πάτησε για ν’ απαντήσει κι είπε κοφτά: «Ναι, Χάνα 
εδώ».

«Ε, ναι, εμπρός, η Χάνα είσαι… η Χάνα… Βέστερ;» ακού-
στηκε στην άλλη άκρη της γραμμής μια φωνή που ήταν φανερό 
ότι προσπαθούσε πραγματικά να θυμηθεί το επώνυμό της πριν 
το πει.

«Ναι, ποιος είναι;» 
«Συγγνώμη, Μπένι Σβενσέν με λένε και τηλεφωνώ από το 

ΕΚΥ».* Έκανε μια παύση σαν να σκεφτόταν αν έπρεπε να εξη-
γήσει τι ήταν το ΕΚΥ, αλλά προφανώς αποφάσισε να μην το 
κάνει. «Θέλω να μιλήσω μαζί σου γι’ αυτούς εκεί τους λύκους, 
εσύ είσαι η υπεύθυνη, έτσι δεν είναι;»

* SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, ήτοι Εθνική Κτηνιατρική Υπηρε-
σία της Σουηδίας – ΕΚΥ. (Σ.τ.Μ.)
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Πράγματι ήταν.
Η Χάνα ήταν επικεφαλής προκαταρκτικής έρευνας που 

αφορούσε παραβάσεις του νόμου περί θήρας όπου εμπλέκο-
νταν λύκοι. Ένας γερμανός πεζοπόρος είχε τηλεφωνήσει την 
περασμένη Τετάρτη και εξήγησε ταραγμένος, με αγγλικά που 
άγγιζαν το επίπεδο ακατανοησίας, ότι είχε βρει έναν νεκρό 
λύκο. Αφού για κάμποση ώρα μαζί μιλούσαν και χώρια κατα-
λάβαιναν, κατάφεραν στο τέλος να συνεννοηθούν για το μέρος 
όπου είχε βρεθεί. Όταν πήγαν εκεί, αποδείχτηκε ότι δεν επρό-
κειτο μόνο για έναν νεκρό λύκο αλλά για δύο. Μια λύκαινα κι 
ένα λυκόπουλο, ένα κουταβάκι. Χωρίς ορατές εξωτερικές πλη-
γές, αλλά το να είχαν πεθάνει και τα δύο από φυσικά αίτια σε 
απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου μεταξύ τους φαινό-
ταν απίθανο. Ό,τι κι αν είχε συμβεί, ακολουθήθηκε το πρωτό-
κολλο και έστειλαν τα πτώματα στην Εθνική Κτηνιατρική Υπη-
ρεσία της χώρας, η οποία είχε τώρα αναθέσει στον Μπένι Σβεν-
σέν να επανέλθει στην υπόθεση.

«Μάλλον» επιβεβαίωσε η Χάνα και αντιστάθηκε στην πα-
ρόρμηση να φτύσει. «Αν πρόκειται για μια λύκαινα κι ένα λυ-
κόπουλο που βρέθηκαν έξω από το Κάτιλασααρι την προηγού-
μενη Τετάρτη».

«Ναι, αυτά είναι, δεν έχουμε άλλους λύκους εδώ αυτό τον 
καιρό».

«Και πώς να το ξέρω εγώ αυτό;»
«Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο, αλλά…»
«Άσ’ το αυτό, τι θέλεις;» Μετάνιωνε που είχε απαντήσει, 

αυτό που επιθυμούσε τούτη τη στιγμή ήταν να πετάξει το συ-
ντομότερο δυνατόν τα υπόλοιπα ρούχα από πάνω της και να 
μπει στο ντους. Εκτός αυτού νόμιζε ότι ήξερε τι ήθελε ο Σβεν-
σέν. Οι λύκοι είχαν δηλητηριαστεί. Επρόκειτο για παράβαση 
του νόμου περί θήρας, υπόθεση που κατά πάσα πιθανότητα θα 
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απορριπτόταν μεμιάς μόλις έφτανε στο γραφείο του εισαγγε-
λέα στο Λούλεο. Μια τέτοια υπόθεση απαιτούσε σημαντικούς 
πόρους και είχε πάντα χαμηλή προτεραιότητα και ποσοστό 
εξιχνίασης. Οι λύκοι ήταν σπάνιοι επισκέπτες στην περιοχή, δεν 
είχαν εκεί μόνιμα εδάφη, απ’ όσα ήξερε η Χάνα, αλλά συνέβαι-
νε να φτάνουν ως εκεί στις περιπλανήσεις τους από άλλα μέρη 
της Σουηδίας, από τη Ρωσία, από τη Φινλανδία και τη Νορβη-
γία. Αν τους ανακάλυπταν, δεν περνούσε πολύς καιρός μέχρι 
να «εξαφανιστούν». 

«Η αιτία θανάτου ήταν δηλητηρίαση» άκουσε –όπως το πε-
ρίμενε– τον Μπένι να λέει και τον φαντάστηκε τώρα να διαβά-
ζει την έκθεση αυτοψίας.

«Ωραία, τώρα έχω ενημερωθεί» είπε εκείνη ενώ ξεκούμπω-
νε το παντελόνι και άρχισε να το βγάζει. «Έχω μερικά προβλή-
ματα αυτή τη στιγμή, οπότε θα σου ήμουν ευγνώμων αν μου 
έστελνες απλώς την έκθεση». Αποκλειόταν να μην καταλάβει ο 
άλλος ότι ήταν ώρα να σταματήσουν την κουβέντα. Έτσι νόμιζε 
εκείνη. Προφανώς αυτό μπήκε από το ένα αυτί του Μπένι 
Σβενσέν και βγήκε από το άλλο.

«Είναι και κάτι άλλο».
«Τι είναι;» έκανε εκείνη τραχιά, ανίκανη να κρύψει την ανυ-

πομονησία της. Όταν άκουσε τι είχε να της πει ο άντρας από 
την άλλη άκρη της γραμμής, ξέχασε προς στιγμήν ότι στεκόταν 
εκεί μισόγυμνη και γεμάτη ξερατά, δεν ήταν σίγουρη ότι είχε 
ακούσει καλά.

Μπα, δεν πρέπει να είχε ακούσει καλά. 




