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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΙΝΤΕΡΜΕΤΖΟ Σ’ ΕΝΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ
8-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του αµερικανικού εµφύλιου πολέµου υπηρέτη-
σαν στο στρατό γύρω στις εξακόσιες γυναίκες. Είχαν καταταγεί
µεταµφιεσµένες σε άντρες. Το συγκεκριµένο κοµµάτι Ιστορίας
και πολιτισµού διέφυγε άραγε την προσοχή του Χόλιγουντ ή µή-
πως το κοµµάτι αυτό είναι ενοχλητικό από ιδεολογική άποψη; Οι
ιστορικοί στα έργα τους δυσκολεύονταν ανέκαθεν να εξετάσουν
τη δράση των γυναικών που δε σέβονταν τα όρια ανάµεσα στα δύο
φύλα – όρια που ήταν περισσότερο ευδιάκριτα στο ζήτηµα του πο-
λέµου και της χρήσης όπλων.

Παρ’ όλα αυτά η Ιστορία, από την αρχαιότητα µέχρι τη σύγχρονη
εποχή, είναι γεµάτη µε αφηγήσεις για πολεµίστριες και Αµαζό-
νες. Οι πιο γνωστές αναφέρονται στα βιβλία Ιστορίας ως «βασί-
λισσες», δηλαδή εκπρόσωποι της κυρίαρχης τάξης. Μια γυναίκα
µπορούσε να βρεθεί στο θρόνο σύµφωνα µε το σύστηµα της δια-
δοχής – όσο δυσάρεστο κι αν ήταν, συνέβαινε τακτικά. Κι εφόσον
οι πόλεµοι δε νοιάζονται για τα φύλα και ξεσπούν ακόµα κι όταν
βασιλεύει µια γυναίκα, οι ιστορικοί αναγκάζονται να γράψουν
για τις βασίλισσες του πολέµου που συµπεριφέρονται όπως ένας
Τσόρτσιλ, ένας Στάλιν ή ένας Ρούσβελτ. ∆ύο τέτοια παραδείγµα-
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τα είναι η Σεµίραµις και η Μπουντίκα. Η Σεµίραµις από τη Νι-
νευή ίδρυσε το βασίλειο των Ασσυρίων. Η Μπουντίκα καθοδήγη-
σε µία από τις πιο αιµατηρές εξεγέρσεις των Άγγλων εναντίον της
Ρωµα¤κής Αυτοκρατορίας. Εξάλλου, το άγαλµα της Μπουντίκα
βρίσκεται στη βάση της γέφυρας του Τάµεση, απέναντι από το
Μπιγκ Μπεν. Χαιρέτησέ την αν τύχει να περάσεις από εκεί.

Από την άλλη µεριά, τα βιβλία Ιστορίας δε λένε σχεδόν τίποτα για
τις απλές στρατιωτίνες που εξασκούνταν στο χειρισµό των όπλων,
υπάγονταν σε στρατιωτικές µονάδες και συµµετείχαν σε µάχες ενα-
ντίον εχθρικών στρατευµάτων κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε τους
άντρες. Υπήρχαν, όµως, από πάντα. ∆εν έγινε σχεδόν κανένας πό-
λεµος στον οποίο να µην έχουν πολεµήσει και γυναίκες.

8 ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ
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Κεφάλαιο 1
Παρασκευή 8 Απριλίου

Η νοσοκόµα Χάνα Νικάντερ ξύπνησε το γιατρό Άντερς Γιούνα-
σον λίγο πριν από τη µιάµιση το πρωί.

«Τι είναι;» τη ρώτησε εκείνος µέσα στη θολούρα του.
«Έρχεται ελικόπτερο. ∆ύο ασθενείς. Ένας ηλικιωµένος άντρας

και µία νεαρή γυναίκα που φέρει πολλαπλά τραύµατα από πυρο-
βόλο όπλο».

«Μάλιστα», είπε άκεφα ο Άντερς Γιούνασον.
Είχε πια ξυπνήσει για τα καλά, παρόλο που είχε κοιµηθεί µό-

λις ένα µισάωρο. Εκείνη τη νύχτα εφηµέρευε στα επείγοντα του
νοσοκοµείου «Σαλγκρένσκα» στο Γκέτεµποργκ. Ήταν µια θλιβε-
ρή, κουραστική βραδιά. Είχε φτάσει στο νοσοκοµείο στις έξι. Μία
µετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων έξω από το Λίντοµ είχε ως απο-
τέλεσµα τον τραυµατισµό τεσσάρων ανθρώπων. Από αυτούς ένας
ήταν σε κρίσιµη κατάσταση, ενώ ένας άλλος είχε πεθάνει λίγο µε-
τά την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο. Ο γιατρός είχε φροντίσει
και µία σερβιτόρα που είχε καεί στο πόδι, στην κουζίνα ενός εστια-
τορίου. Είχε σώσει ακόµα τη ζωή ενός τετράχρονου αγοριού που
είχε καταπιεί τον τροχό ενός αυτοκινήτου-µινιατούρα. Είχε επι-
δέσει τα τραύµατα µιας κοπέλας που είχε πέσει µε το ποδήλατό
της σ’ ένα λάκκο. To τµήµα οδοποιίας είχε ανοίξει λάκκο στην εί-
σοδο ενός ποδηλατόδροµου και κάποιοι είχαν φροντίσει να ρί-
ξουν τα προειδοποιητικά σήµατα µέσα του. Η κοπέλα είχε δεκα-
τέσσερα ράµµατα στο πρόσωπο και χρειαζόταν δύο νέους κυνό-
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δοντες. Ο Γιούνασον είχε επανασυνδέσει κι ένα µικρό τµήµα απ’ τον
αντίχειρα ενός ενθουσιώδους ερασιτέχνη ξυλουργού που είχε κο-
πεί καθώς µαστόρευε.

Γύρω στις έντεκα είχε πια µειωθεί το πλήθος των ασθενών στα
επείγοντα. Ο Γιούνασον έκανε ένα γύρο να ελέγξει την κατάστα-
ση των ασθενών που είχαν εισαχθεί κι ύστερα αποτραβήχτηκε
στο αναπαυτήριό του για να χαλαρώσει. Εφηµέρευε µέχρι τις έξι
το πρωί και γενικά σπάνια κοιµόταν στις εφηµερίες, ακόµα κι αν
δεν έµπαινε ασθενής στα επείγοντα, αλλά εκείνη τη νύχτα τον εί-
χε πάρει αµέσως ο ύπνος.

Η νοσοκόµα Χάνα Νικάντερ του έδωσε ένα φλιτζάνι τσάι. ∆εν
είχε προφτάσει να µάθει λεπτοµέρειες για τα νέα επείγοντα περι-
στατικά.

Ο Άντερς Γιούνασον κοίταξε από το παράθυρο και είδε τον ου-
ρανό ν’ αστράφτει προς τη µεριά της θάλασσας. Το ελικόπτερο είχε
πραγµατικά προφτάσει να έρθει την τελευταία στιγµή. Ξαφνικά,
άρχισε να βρέχει δυνατά. Η κακοκαιρία χτυπούσε το Γκέτεµποργκ.

Ο γιατρός στεκόταν µπροστά στο παράθυρο. Άκουσε τον ήχο
του µοτέρ και είδε το ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από το ελικο-
δρόµιο, ταλαντευόµενο πέρα δώθε µέσα στο µπουρίνι. Κράτησε
την ανάσα του όταν κατάλαβε πως ο πιλότος δυσκολευόταν να
κουµαντάρει το ελικόπτερο. Ύστερα το έχασε από τα µάτια του κι
άκουσε το µοτέρ να πέφτει στο ρελαντί. Ήπιε µια γουλιά τσάι κι
άφησε κάτω το φλιτζάνι.

Ο Άντερς Γιούνασον συναντήθηκε µε τους τραυµατιοφορείς στο
χώρο υποδοχής των επειγόντων περιστατικών. Η Καταρίνα Χολµ,
εφηµερεύουσα συνάδελφός του, ανέλαβε τον ασθενή που µπήκε
πρώτος – έναν ηλικιωµένο άντρα βαριά τραυµατισµένο στο πρό-
σωπο. Του Γιούνασον του έλαχε να αναλάβει την τραυµατισµένη
από σφαίρες γυναίκα. Κοιτάζοντάς τη στα γρήγορα του φάνηκε
πως ήταν έφηβη. Είδε πως ήταν µέσα στη βρόµα και τα αίµατα, και
διαπίστωσε πως τα τραύµατά της ήταν σοβαρά. Ανασήκωσε την
κουβέρτα µε την οποία την είχε τυλίξει η Υπηρεσία ∆ιάσωσης και

10 ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ
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πρόσεξε πως κάποιος είχε βάλει µονωτική ταινία στις πληγές που
είχαν προκληθεί από τις σφαίρες στο γοφό και στον ώµο της. Σκέ-
φτηκε πως ήταν µια ασυνήθιστα έξυπνη πρωτοβουλία. Η ταινία
εµπόδιζε την εισβολή των µικροβίων και την αιµορραγία. Μία
σφαίρα είχε τρυπήσει το γοφό της και είχε διεισδύσει στον µυ¤κό
ιστό. Της ανασήκωσε τον ώµο κι εντόπισε την είσοδο της άλλης
σφαίρας στην πλάτη. ∆εν υπήρχε τραύµα εξόδου κι αυτό σήµαινε
πως η σφαίρα βρισκόταν κάπου στο εσωτερικό του ώµου. Ο για-
τρός έλπιζε να µην είχε διαπεράσει η σφαίρα τον πνεύµονα. ∆ε βρή-
κε αίµα στο στόµα της κοπέλας και σκέφτηκε πως µάλλον δεν είχε
πειραχτεί ο πνεύµονας.

«Ακτινογραφία», είπε στη νοσοκόµα. ∆ε χρειαζόταν να της εξη-
γήσει περισσότερα.

Ο γιατρός έκοψε µε το ψαλίδι τον επίδεσµο που είχε τυλίξει γύ-
ρω από το κεφάλι της το προσωπικό της Υπηρεσίας ∆ιάσωσης. Πά-
γωσε όταν ψηλάφισε την περιοχή εισόδου της σφαίρας και συνει-
δητοποίησε πως την κοπέλα την είχαν πυροβολήσει και στο κεφά-
λι. Ούτε εδώ υπήρχε σηµείο εξόδου της σφαίρας.

Ο Άντερς Γιούνασον κοντοστάθηκε και την κοίταξε προσεκτι-
κά. Ξαφνικά ένιωσε αποκαρδιωµένος. Συχνά περιέγραφε τη δου-
λειά του συγκρίνοντάς τη µε τη δουλειά του τερµατοφύλακα. Στον
εργασιακό του χώρο έφταναν καθηµερινά άνθρωποι που αντιµε-
τώπιζαν διάφορα προβλήµατα, µε µοναδικό σκοπό να βοηθηθούν.
Γυναίκες εβδοµήντα τεσσάρων χρόνων που πάθαιναν ανακοπή κι
έπεφταν στη στοά κάποιου εµπορικού κέντρου, δεκατετράχρονα
αγόρια µε τα πνευµόνια τους τρυπηµένα από κατσαβίδια και δε-
καεξάχρονες κοπέλες που είχαν κατεβάσει χαπάκια «Έκσταση»
κι είχαν καταρρεύσει µε µπλαβιασµένο πρόσωπο ύστερα από δε-
καοχτώ ώρες χορού. Κατέφθαναν θύµατα εργατικών ατυχηµάτων
και κακοποίησης^ παιδιά που είχαν δεχτεί επίθεση από σκυλιά
στην πλατεία Βάζα^ άντρες που στην προσπάθειά τους να πριονί-
σουν σανίδες µε Black & Decker είχαν κόψει τα χέρια τους βαθιά,
µέχρι το µεδούλι.

Ο Άντερς Γιούνασον ήταν ο τερµατοφύλακας που στεκόταν ανά-
µεσα στον ασθενή και το γραφείο κηδειών. Η δουλειά του συνίστα-
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το στο ν’ αποφασίζει τι είδους ενέργειες έπρεπε να γίνουν. Αν
έπαιρνε µία εσφαλµένη απόφαση, ο ασθενής θα πέθαινε ή θα έµενε
ανάπηρος για όλη του τη ζωή. Έπαιρνε συνήθως τη σωστή απόφα-
ση, πράγµα που οφειλόταν στο γεγονός πως οι περισσότεροι τραυ-
µατίες είχαν κάποιο συγκεκριµένο, οφθαλµοφανές πρόβληµα. Μία
µαχαιριά στον πνεύµονα ή ένα κάταγµα σε τροχαίο ατύχηµα ήταν
σαφείς περιπτώσεις. Το αν θα ζούσε ο ασθενής εξαρτιόταν από το
είδος του τραύµατος και από την επιδεξιότητα του γιατρού.

Ο Άντερς Γιούνασον απεχθανόταν δύο τύπους τραυµάτων: τα
σοβαρά εγκαύµατα, επειδή ο ασθενής υπέφερε σ’ όλη του τη ζωή
ανεξάρτητα από τις ενέργειες του γιατρού, και τα τραύµατα στο
κεφάλι.

Η κοπέλα που είχε µπροστά του µπορούσε να ζήσει µε µία
σφαίρα στο γοφό κι άλλη µία στον ώµο. Αλλά µία σφαίρα στον
εγκέφαλο αποτελούσε πρόβληµα διαφορετικού µεγέθους. Ξαφνι-
κά άκουσε τη Χάνα, τη νοσοκόµα, να λέει κάτι.

«Συγγνώµη, τι είπες;»
«Αυτή είναι».
«Τι εννοείς;»
«Η Λίσµπετ Σαλάντερ. Η κοπέλα που κυνηγούν εδώ και τρεις

βδοµάδες για την τριπλή δολοφονία στη Στοκχόλµη».
Ο Άντερς Γιούνασον κοίταξε το πρόσωπο της ασθενούς. Η νο-

σοκόµα είχε δίκιο. Όλοι οι Σουηδοί είχαν δει τη φωτογραφία της
στις ειδικές προθήκες των εφηµερίδων έξω από τα καπνοπωλεία.
Και τώρα, κάποιος είχε πυροβολήσει τη φόνισσα – ήταν κι αυτή
µια µορφή δικαιοσύνης.

Αλλά το συγκεκριµένο θέµα δεν τον αφορούσε. ∆ουλειά του
ήταν να σώσει τη ζωή της ασθενούς του. ∆εν είχε σηµασία αν η κο-
πέλα είχε διαπράξει τριπλή δολοφονία, αν είχε πάρει το βραβείο
Νοµπέλ ή αν είχε καταφέρει και τα δυο.

Ακολούθησε το γνωστό χάος που χαρακτηρίζει την αίθουσα υπο-
δοχής των επειγόντων περιστατικών. Το προσωπικό της βάρδιας
του Γιούνασον ρίχτηκε ως συνήθως στη δουλειά. Ψαλίδισαν κι έκο-

12 ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ
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ψαν τα ρούχα της Σαλάντερ και µια νοσοκόµα τής πήρε την πίεση
– δέκα η µεγάλη, εφτά η µικρή. Ο Γιούνασον την ακροάστηκε µε
το στηθοσκόπιο. Οι καρδιακοί παλµοί είχαν µια σχετική κανονι-
κότητα, δεν ίσχυε, όµως, το ίδιο και για την αναπνοή.

Ο Γιούνασον είδε αµέσως πως η κατάσταση της Λίσµπετ Σα-
λάντερ ήταν κρίσιµη. Τα τραύµατα στον ώµο και στο γοφό µπορού-
σαν να περιµένουν καλυµµένα µε δυο-τρεις επιδέσµους ή ακόµα
και µε τη µονωτική ταινία που κάποιος είχε την έµπνευση να κολ-
λήσει πάνω τους. Το σηµαντικό ήταν το κεφάλι κι αφού το νοσο-
κοµείο είχε επενδύσει τα χρήµατα των φορολογούµενων και σε το-
µογράφους, ο Γιούνασον ζήτησε να υποβληθεί η ασθενής σε µαγνη-
τική τοµογραφία.

Ο Άντερς Γιούνασον ήταν ξανθός, γαλανοµάτης και καταγό-
ταν από την Ούµεο. Είχε ήδη συµπληρώσει είκοσι χρόνια δου-
λειάς στα δύο νοσοκοµεία, το «Σαλγκρένσκα» και το «Έστρα».
Πότε ασχολούνταν µε την έρευνα, πότε δούλευε στο παθολογικό
τµήµα, πότε στα επείγοντα. Είχε µια ιδιορρυθµία που έκανε τους
συναδέλφους του να τα χάνουν και το προσωπικό να δουλεύει µα-
ζί του µε περηφάνια: πίστευε πως κανένας ασθενής δεν έπρεπε
να πεθαίνει στη βάρδιά του. Κατά ένα θαυµαστό τρόπο, τα είχε
καταφέρει. Φυσικά, κάποιοι από τους ασθενείς του είχαν πεθά-
νει, αλλά αυτό είχε συµβεί στη διάρκεια της αποθεραπείας τους
και για λόγους που δεν είχαν σχέση µε δικές του ενέργειες.

Ο Γιούνασον αντιµετώπιζε την ιατρική µε ορθόδοξο τρόπο.
Θεωρούσε πως ορισµένες φορές οι γιατροί έβγαζαν αστήρικτα
συµπεράσµατα, µε αποτέλεσµα να εγκαταλείπουν εύκολα τη µά-
χη, ή ξόδευαν πολύ χρόνο προσπαθώντας να βρουν τι έχει ο ασθε-
νής ώστε να του προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα. Έτσι φυ-
σικά έλεγαν οι οδηγίες, αλλά το πρόβληµα ήταν πως την ώρα που
οι γιατροί συλλογίζονταν το θέµα, ο ασθενής κινδύνευε να πεθά-
νει. Και το χειρότερο ήταν πως οι γιατροί µπορεί να κατέληγαν
στο συµπέρασµα ότι ο ασθενής δεν είχε καµιά ελπίδα και να διέ-
κοπταν τη θεραπεία.

Ήταν, όµως, η πρώτη φορά που ο Άντερς Γιούνασον είχε ασθε-
νή µε σφαίρα στο κεφάλι. Εδώ µάλλον χρειαζόταν νευροχειρουρ-
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γός. Ένιωθε ανεπαρκής, αλλά ξαφνικά συνειδητοποίησε πως ήταν
πιο τυχερός απ’ όσο του άξιζε. Προτού πλυθεί και φορέσει την ια-
τρική του µπλούζα για την εγχείρηση, φώναξε τη Χάνα Νικάντερ.

«Ο Φρανκ Έλις, ένας Αµερικανός καθηγητής που δουλεύει στο
νοσοκοµείο “Καρολίνσκα” της Στοκχόλµης, βρίσκεται αυτή τη στιγ-
µή στο Γκέτεµποργκ. Είναι γνωστός για τις έρευνές του πάνω στον
ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι καλός µου φίλος. Μένει στο ξενοδο-
χείο “Ράντισον” στην οδό Αβενί. Βρες µου το τηλέφωνό του».

Ο Άντερς Γιούνασον περίµενε ακόµα τις ακτινογραφίες όταν
επέστρεψε η Χάνα Νικάντερ µε το τηλέφωνο του ξενοδοχείου
«Ράντισον». Έριξε µια µατιά στο ρολόι του και είδε πως ήταν µία
και σαράντα δύο το πρωί. Τηλεφώνησε στο «Ράντισον», αλλά λό-
γω της προχωρηµένης ώρας ο ρεσεψιονίστ της νυχτερινής βάρδιας
ήταν εξαιρετικά απρόθυµος να τον συνδέσει. Ο Γιούνασον χρησι-
µοποίησε έντονες εκφράσεις εξηγώντας του το επείγον της κατά-
στασης και τελικά κατάφερε να τον πείσει.

«Καληµέρα, Φρανκ», είπε ο Γιούνασον όταν ο συνοµιλητής
του σήκωσε το ακουστικό. «Είµαι ο Άντερς. Άκουσα πως βρίσκε-
σαι στο Γκέτεµποργκ. Έχεις όρεξη να έρθεις στο “Σαλγκρένσκα”
και να βοηθήσεις σε µία εγχείρηση εγκεφάλου;»

«Πλάκα µού κάνεις;» ακούστηκε στα αγγλικά από την άλλη άκρη
της γραµµής. Παρόλο που ο Φρανκ Έλις έµενε πολλά χρόνια στη
Σουηδία και µίλαγε καλά τα σουηδικά –αν και µε αµερικανική
προφορά– η γλώσσα που χρησιµοποιούσε συχνότερα ήταν η µητρι-
κή του.

«Φρανκ, λυπάµαι που έχασα τη διάλεξή σου. Πιστεύω πως θα
έπρεπε να παραδίδεις ιδιαίτερα. Έχω εδώ µια κοπέλα που την
πυροβόλησαν στο κεφάλι. Με είσοδο της σφαίρας ακριβώς πάνω
από το αριστερό αυτί. ∆ε θα σου τηλεφωνούσα αν δε χρειαζόµουν
µια δεύτερη γνώµη. ∆υσκολεύοµαι να βρω και να ρωτήσω πρόσω-
πο καταλληλότερο από σένα».

«Είναι σοβαρή η κατάσταση;» τον ρώτησε ο Φρανκ Έλις.
«Η κοπέλα είναι γύρω στα είκοσι πέντε».
«Και την πυροβόλησαν στο κεφάλι;»
«Υπάρχει τραύµα εισόδου αλλά όχι εξόδου».
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«Ζει;»
«Σφυγµοί ασθενείς αλλά κανονικοί. Η αναπνοή της δεν είναι

και τόσο κανονική, η πίεση στα 10/7. Έχει επίσης µία σφαίρα
στον ώµο κι ένα τραύµα από σφαίρα στο γοφό. Αυτά τα δύο προ-
βλήµατα µπορώ να τα χειριστώ».

«Μου ακούγεται ελπιδοφόρο», είπε ο καθηγητής Έλις.
«Ελπιδοφόρο;»
«Αν ένας άνθρωπος έχει τραύµα από σφαίρα στο κεφάλι κι

εξακολουθεί να ζει, τότε η κατάσταση θεωρείται ελπιδοφόρα».
«Μπορείς να µε βοηθήσεις;»
«Πρέπει να οµολογήσω πως ήµουν παρέα µε καλούς φίλους το

βράδυ. Έπεσα στο κρεβάτι στη µία κι έχω µια µάλλον εντυπωσια-
κή ποσότητα αλκοόλ στο αίµα µου…»

«Εγώ θα πάρω όλες τις αποφάσεις και θα κάνω την επέµβαση.
Αλλά χρειάζοµαι κάποιον που να µε βοηθάει κι αν κάνω κάτι
στραβά να µου το πει. Και για να είµαι ειλικρινής, ένας µεθυσµέ-
νος καθηγητής Έλις είναι µάλλον πολλές κλάσεις καλύτερος από
µένα κι έχει πιο σωστή κρίση σε ό,τι αφορά τραυµατισµούς του
εγκεφάλου».

«Εντάξει, έρχοµαι. Αλλά θα µου το χρωστάς».
«Έξω από το ξενοδοχείο σε περιµένει ένα ταξί».

Ο καθηγητής Φρανκ Έλις στερέωσε τα γυαλιά του στο µέτωπο κι
έξυσε το σβέρκο του. Εστίασε το βλέµµα του στην οθόνη του υπο-
λογιστή. Φαινόταν και η παραµικρή γωνία του εγκεφάλου της
Λίσµπετ Σαλάντερ. Ο Έλις ήταν πενήντα τριών χρόνων. Με γκρί-
ζες τούφες να στολίζουν τα µαύρα του µαλλιά και µε σκουρόχρω-
µα γένια, έµοιαζε µε δευτεραγωνιστή του σίριαλ «Στην Εντατι-
κή». Βλέποντας το κορµί του καταλάβαινες πως ξόδευε κάµποσες
ώρες τη βδοµάδα σε γυµναστήριο.

Ο Φρανκ Έλις περνούσε καλά στη Σουηδία. Είχε βρεθεί εκεί ως
πανεπιστηµιακός ερευνητής όταν ήταν νέος, κάπου στα τέλη της δε-
καετίας του ’70, και είχε µείνει δύο χρόνια. Από τότε επισκεπτόταν
συχνά τη Σουηδία, ώσπου του πρόσφεραν µια θέση καθηγητή στο
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νοσοκοµείο «Καρολίνσκα». Ήταν ήδη διεθνώς αναγνωρισµένος.
Ο Άντερς Γιούνασον και ο Φρανκ Έλις γνωρίζονταν εδώ και

δεκατέσσερα χρόνια. Είχαν πρωτοσυναντηθεί σ’ ένα σεµινάριο
στη Στοκχόλµη κι είχαν ανακαλύψει πως ήταν κι οι δυο τους λά-
τρεις του ψαρέµατος µε καλάµι. Ο Άντερς είχε καλέσει τότε τον
Φρανκ να πάνε εκδροµή στη Νορβηγία για ψάρεµα. Οι δύο άντρες
κράτησαν επαφή και τα επόµενα χρόνια οι εκδροµές για ψάρεµα
πολλαπλασιάστηκαν. Αλλά δεν είχαν ποτέ εργαστεί µαζί.

«Ο εγκέφαλος είναι ένα µυστήριο», είπε ο καθηγητής Έλις. «Εί-
µαι αφοσιωµένος στην έρευνα του εγκεφάλου εδώ και είκοσι χρό-
νια, για να µην πω περισσότερα».

«Το ξέρω. Με συγχωρείς που σε σήκωσα άρον άρον, αλλά…»
«∆εν πειράζει», είπε ο Φρανκ Έλις γνέφοντάς του φιλικά. «Θα

σου κοστίσει ένα µπουκάλι Κράγκανµορ την επόµενη φορά που
θα πάµε για ψάρεµα».

«Εντάξει, φτηνά µου έρχεται».
«Είχα µιαν ασθενή πριν από λίγα χρόνια, τότε που δούλευα στη

Βοστόνη, κι είχα γράψει για την περίπτωση στο New England Jour-
nal of Medicine. Μία κοπέλα στην ηλικία της ασθενούς σου. Εκεί που
πήγαινε για το πανεπιστήµιο, κάποιος τη σηµάδεψε µ’ ένα τόξο και
τη χτύπησε. Το βέλος διαπέρασε το κρανίο της, µπαίνοντας από το
αριστερό φρύδι και φτάνοντας µέχρι τη µέση του αυχένα».

«Επέζησε;» τον ρώτησε όλος έκπληξη ο Γιούνασον.
«Ήταν σε άσχηµη κατάσταση όταν έφτασε στα επείγοντα. Κό-

ψαµε το τµήµα του βέλους που εξείχε και της κάναµε αξονική τοµο-
γραφία για να ελέγξουµε το κρανίο. Το βέλος είχε διαπεράσει τον
εγκέφαλο. Το λογικό θα ήταν να είχε ήδη πεθάνει ή να βρισκόταν
σε κώµα έπειτα από έναν τόσο σοβαρό τραυµατισµό».

«Σε τι κατάσταση βρισκόταν;»
«∆ιατηρούσε συνεχώς τις αισθήσεις της. Κι όχι µόνο αυτό –

παρόλο που ήταν κατατροµαγµένη, διατηρούσε τα λογικά της. Το
µόνο της πρόβληµα ήταν πως είχε ένα βέλος στο κρανίο».

«Τι έκανες;»
«Πήρα µία λαβίδα, τράβηξα έξω το βέλος και επέδεσα την πλη-

γή. Κάπως έτσι».

16 ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ

© Stieg Larsson, 2007 / © ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., 2010



«Τα κατάφερε;»
«Η κατάστασή της ήταν κρίσιµη για µεγάλο διάστηµα, αλλά για

να είµαι ειλικρινής, θα µπορούσαµε να τη στείλουµε στο σπίτι της
την ίδια µέρα που µας ήρθε. ∆εν είχα ποτέ µου πιο υγιή ασθενή».

Ο Άντερς Γιούνασον αναρωτήθηκε µήπως ο καθηγητής Έλις
τον κορόιδευε.

«Από την άλλη µεριά», συνέχισε ο Έλις, «πριν από λίγα χρό-
νια στη Στοκχόλµη, είχα έναν ασθενή σαράντα δύο χρόνων που
είχε χτυπήσει ελαφρά το κεφάλι του σ’ ένα παραθυρόφυλλο. Ένιω-
σε αµέσως πολύ άσχηµα και τον µετέφεραν µε ασθενοφόρο στα
επείγοντα. Όταν έφτασε σ’ εµένα, είχε χάσει τις αισθήσεις του. Εί-
χε ένα µικρό καρούµπαλο κι ελάχιστη αιµορραγία. Αλλά δεν ξύ-
πνησε ποτέ και πέθανε ύστερα από εννιά µέρες στην Εντατική.
Μέχρι σήµερα δεν έχω µάθει από τι πέθανε. Στο πρωτόκολλο της
νεκροψίας γράψαµε “εγκεφαλική αιµορραγία λόγω ατυχήµατος”,
αλλά κανένας µας δεν ήταν ευχαριστηµένος µε την ανάλυση που
κάναµε. Η αιµορραγία ήταν τόσο αµελητέα, που δε δικαιολογού-
σε σε καµία περίπτωση µία τέτοια εξέλιξη. Παρ’ όλα αυτά, έπα-
ψαν να λειτουργούν τα νεφρά, το συκώτι, η καρδιά και οι πνεύµο-
νες. Όσο γερνώ, τόσο πιο πολύ σκέφτοµαι πως πρόκειται για ρου-
λέτα. Προσωπικά, πιστεύω πως δε θ’ ανακαλύψουµε ποτέ πώς
ακριβώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Τι σκέφτεσαι να κάνεις;»

Χτύπησε ελαφρά την οθόνη µ’ ένα στιλό.
«Είχα την ελπίδα πως εσύ θα µου έλεγες τι πρέπει να γίνει».
«Πες µου ποια είναι η εκτίµησή σου».
«Πρώτα απ’ όλα, η σφαίρα είναι µάλλον µικρού διαµετρήµα-

τος. ∆ιαπέρασε τον κρόταφο και σταµάτησε µέσα στον εγκέφαλο
διανύοντας περίπου τέσσερα εκατοστά. Ακουµπά στην πλευρική
κοιλότητα και στο σηµείο εκείνο υπάρχει αιµορραγία».

«Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;»
«Θα χρησιµοποιήσω την ορολογία σου – θα πάρω µία λαβίδα και

θα τραβήξω τη σφαίρα έξω, να βγει από το σηµείο που µπήκε».
«Θαυµάσια. Αλλά εγώ θα χρησιµοποιούσα το λεπτότερο τσι-

µπιδάκι που θα είχα».
«Τόσο απλά;»
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«Τι άλλο µπορούµε να κάνουµε σ’ αυτή την περίπτωση; Αν
αφήσουµε τη σφαίρα εκεί που είναι, η κοπέλα µπορεί να ζήσει και
να φτάσει τα εκατό. Αλλά υπάρχει ένα ρίσκο. Μπορεί να εκδηλώ-
σει επιληψία, ηµικρανίες, µύρια κακά. Κι όταν σ’ ένα χρόνο θα
έχει κλείσει η πληγή, δε θα σου είναι και τόσο εύκολο να της τρυ-
πήσεις το κρανίο και να τη χειρουργήσεις. Η σφαίρα δε βρίσκεται
πολύ κοντά στις µεγάλες αρτηρίες. Θα σου συνιστούσα να τη βγά-
λεις, αλλά…»

«Αλλά;»
«∆εν είναι η σφαίρα που µε ανησυχεί. Εδώ είναι το καταπλη-

κτικό µε τους τραυµατισµούς στον εγκέφαλο – αν επέζησε µε τη
σφαίρα στο κεφάλι, είναι ένδειξη πως θα επιζήσει και µετά την
αφαίρεση της σφαίρας. Το πρόβληµα εντοπίζεται περισσότερο
εδώ». Έδειξε την οθόνη. «Γύρω από το σηµείο εισόδου της σφαί-
ρας υπάρχουν θραύσµατα οστού. Βλέπω τουλάχιστον µία ντουζί-
να µε µήκος λίγων χιλιοστών. Ορισµένα από αυτά έχουν βυθιστεί
στον εγκεφαλικό ιστό. Αυτό είναι που θα τη σκοτώσει αν δεν εί-
σαι προσεκτικός».

«Το συγκεκριµένο τµήµα του εγκεφάλου έχει σχέση µε την
ικανότητα αντίληψης των αριθµών και µε την οµιλία».

Ο Έλις ανασήκωσε τους ώµους του.
«∆εν έχω ιδέα σε τι χρησιµεύουν τα γκρίζα κύτταρα αυτής της

περιοχής. Θα κάνεις ό,τι καλύτερο µπορείς. Εσύ θα τη χειρουργή-
σεις. Εγώ απλώς θα κοιτάζω. Μπορώ να πλυθώ και να δανειστώ
µία µπλούζα;»

Ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ κοίταξε το ρολόι του και διαπίστωσε
πως ήταν περασµένες τρεις το πρωί. Φορούσε χειροπέδες. Έκλει-
σε για λίγες στιγµές τα µάτια του. Ήταν ξεθεωµένος απ’ την κού-
ραση, αλλά η αδρεναλίνη τον κρατούσε σε εγρήγορση. Άνοιξε τα
µάτια του και κοίταξε θυµωµένος τον αστυνοµικό επιθεωρητή
Τόµας Πάουλσον. Ο επιθεωρητής τον κοίταξε σοκαρισµένος.
Κάθονταν µπροστά σ’ ένα τραπέζι, στην κουζίνα µιας λευκής
αγροικίας στην Γκοσεµπέρια, κοντά στη Νόσεµπρου. Ο Μίκαελ
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είχε µάθει το όνοµα της περιοχής µόλις δώδεκα ώρες νωρίτερα.
Η καταστροφή ήταν πλέον γεγονός.
«Ηλίθιε», είπε ο Μίκαελ.
«Άκουσέ µε…»
«Ηλίθιε», επανέλαβε ο Μίκαελ. «Σου το είπα, διάβολε, πως είναι

εξαιρετικά επικίνδυνος. Είπα πως θα έπρεπε να τον χειριστείτε σαν
να είχατε µπροστά σας µια απασφαλισµένη χειροβοµβίδα. Έχει δο-
λοφονήσει τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και το σώµα του είναι
ατσαλένιο. Σκοτώνει µε τα ίδια του τα χέρια. Κι εσύ στέλνεις δύο
επαρχιώτες µπάτσους για να τον συλλάβουν, λες και πρόκειται για
µέθυσο οδηγό του σαββατόβραδου». Ο Μίκαελ έκλεισε ξανά τα µά-
τια του. Αναρωτιόταν τι άλλο θα πήγαινε στραβά εκείνη τη νύχτα.

Είχε βρει τη Λίσµπετ Σαλάντερ βαριά τραυµατισµένη λίγο µε-
τά τα µεσάνυχτα. Ειδοποίησε την αστυνοµία και κατάφερε να πεί-
σει τους υπεύθυνους της Υπηρεσίας ∆ιάσωσης να στείλουν ελικό-
πτερο για να µεταφερθεί η Λίσµπετ στο νοσοκοµείο «Σαλγκρέν-
σκα». Περιέγραψε λεπτοµερώς το είδος των τραυµάτων της κοπέ-
λας και είπε πως είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι. Ο συνοµιλητής
του κατάλαβε πως η Σαλάντερ είχε ανάγκη από άµεση βοήθεια.

Πέρασε πάντως πάνω από µισή ώρα ώσπου να φτάσει το ελι-
κόπτερο. Στο µεταξύ ο Μίκαελ είχε βγάλει δύο αυτοκίνητα από το
στάβλο που χρησιµοποιούνταν και για γκαράζ. Είχε ανάψει τους
προβολείς για να οριοθετήσει το σηµείο προσγείωσης στο χωρά-
φι µπροστά από το σπίτι.

Το προσωπικό του ελικοπτέρου και οι δύο νοσοκόµοι επέδει-
ξαν τον συνηθισµένο τους επαγγελµατισµό. Ο ένας νοσοκόµος
πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στη Λίσµπετ Σαλάντερ, ενώ ο άλ-
λος ανέλαβε τον Αλεξάντερ Ζαλατσένκο, γνωστό ως Καρλ Άξελ
Μπουντίν. Ο Ζαλατσένκο ήταν πατέρας της Λίσµπετ Σαλάντερ
και ο χειρότερος εχθρός της. Είχε αποπειραθεί να τη σκοτώσει
και είχε αποτύχει. Ο Μίκαελ τον είχε βρει σοβαρά τραυµατισµέ-
νο στην ξυλαποθήκη της απόµερης αγροικίας. Το πρόσωπό του
ήταν άσχηµα τραυµατισµένο από την τσεκουριά που είχε δεχτεί,
ενώ είχε κι ένα κάταγµα στο πόδι.
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Ο Μίκαελ έκανε ό,τι µπορούσε για τη Λίσµπετ ενόσω περίµενε το
ελικόπτερο. Πήρε ένα καθαρό σεντόνι από µια ιµατιοθήκη, το έσκι-
σε κι έφτιαξε επίδεσµο. Παρατήρησε πως το αίµα είχε πήξει στην
περιοχή εισόδου της σφαίρας και στην αρχή δεν ήξερε αν θ’ αποτολ-
µούσε να την επιδέσει. Τελικά έδεσε χαλαρά το σκισµένο σεντόνι
γύρω από το κεφάλι της, ώστε να µην είναι εκτεθειµένη η πληγή σε
µικρόβια και βροµιές. Σταµάτησε την αιµορραγία που είχε προκλη-
θεί στο γοφό και τον ώµο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρήκε
σ’ ένα ντουλάπι µια φαρδιά µονωτική ταινία και τη χρησιµοποίησε
για να κλείσει τα τραύµατα. Με µια βρεγµένη πετσέτα σφούγγισε το
πρόσωπό της καθαρίζοντάς το απ’ την πολλή βροµιά.

∆εν πήγε στην ξυλαποθήκη να βοηθήσει τον Ζαλατσένκο. ∆ε
νοιάστηκε ούτε στο ελάχιστο γι’ αυτόν.

Ενώ περίµενε την Υπηρεσία ∆ιάσωσης, τηλεφώνησε στην Έρι-
κα Μπέργκερ και της εξήγησε την κατάσταση.

«Είσαι σώος και αβλαβής;» τον ρώτησε η Έρικα.
«Είµαι καλά», απάντησε ο Μίκαελ. «Η Λίσµπετ είναι τραυµα-

τισµένη».
«Καηµένη κοπέλα», είπε η Έρικα Μπέργκερ. «Το βράδυ διά-

βασα την αναφορά που είχε γράψει κάποτε ο Μπιερκ µε τα συ-
µπεράσµατα της έρευνάς του για λογαριασµό της Ασφάλειας.
Πώς θα το χειριστείς το ζήτηµα;»

«∆εν αντέχω ούτε να το σκέφτοµαι», είπε ο Μίκαελ.
Ενώ µιλούσε µε την Έρικα, καθόταν στο πάτωµα δίπλα στον κα-

ναπέ και κοιτούσε άγρυπνα τη Λίσµπετ Σαλάντερ. Της είχε βγάλει
τα παπούτσια και το παντελόνι για να της επιδέσει το τραύµα στο γο-
φό. Εκεί που καθόταν, έτυχε ν’ ακουµπήσει το χέρι του στο παντελό-
νι που βρισκόταν στο πάτωµα κι αισθάνθηκε κάτι σκληρό σε µία τσέ-
πη. Ήταν ένας υπερφορητός υπολογιστής Παλµ Τ3. Συνοφρυώθηκε
και τον παρατήρησε συλλογισµένος. Όταν άκουσε το ελικόπτερο να
έρχεται, τον έβαλε στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του. Μια και
ήταν ακόµα µόνος, έσκυψε κι έψαξε όλες τις τσέπες της Λίσµπετ Σα-
λάντερ. Βρήκε τα κλειδιά του διαµερίσµατός της στη Μοσεµπάκε κι
ένα διαβατήριο στο όνοµα Ιρένε Νέσερ. Έκρυψε στα γρήγορα ό,τι
βρήκε σε µια θήκη της τσάντας του υπολογιστή του.
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Λίγα λεπτά µετά την προσγείωση του ελικοπτέρου της Υπηρεσίας
∆ιάσωσης, έφτασε και το πρώτο περιπολικό µε τον Φρέντρικ Τούρ-
στενσον και τον Γκούναρ Άντερσον του τµήµατος της Τρολχέτα.
Ύστερα έφτασε ο επιθεωρητής Τόµας Πάουλσον, που τέθηκε αµέ-
σως επικεφαλής. Ο Μίκαελ τον πλησίασε κι άρχισε να του εξηγεί
τι είχε συµβεί. Ο Πάουλσον έδινε την εντύπωση ενός µαλθακού
κρατικού λειτουργού. Με την άφιξή του άρχισαν να στραβώνουν
τα πράγµατα.

∆εν έδειχνε να καταλαβαίνει για τι πράγµα τού µιλούσε ο Μί-
καελ. Ήταν αναστατωµένος και το µόνο που έβλεπε ήταν πως η τα-
λαιπωρηµένη και τραυµατισµένη κοπέλα που κειτόταν στο πάτω-
µα µπροστά στον καναπέ ήταν η καταζητούµενη για τριπλή δολο-
φονία Λίσµπετ Σαλάντερ. Μία υπέροχη λεία. Ο Πάουλσον ρώτη-
σε τρεις φορές το νοσοκόµο που έβαζε τα δυνατά του για να βοη-
θήσει τη Σαλάντερ αν γινόταν να τη συλλάβει επιτόπου. Ο νοσο-
κόµος σηκώθηκε στο τέλος, του έβαλε τις φωνές και του είπε να
κρατηθεί σε απόσταση.

Ύστερα ο Πάουλσον επικεντρώθηκε στον τραυµατισµένο Αλε-
ξάντερ Ζαλατσένκο, που βρισκόταν στην ξυλαποθήκη. Ο Μίκαελ
άκουσε τον Πάουλσον να αναφέρει στον ασύρµατο πως η Σαλά-
ντερ είχε αποπειραθεί να σκοτώσει κι άλλον άνθρωπο.

Ο Μίκαελ εξοργίστηκε µε τον Πάουλσον, ο οποίος προφανώς
δεν άκουγε λέξη. Ύψωσε τον τόνο της φωνής του και τον παρό-
τρυνε να τηλεφωνήσει στον αστυνοµικό επιθεωρητή Γιαν Μπου-
µπλάνσκι στη Στοκχόλµη. Έβγαλε το κινητό του και προσφέρθη-
κε να τον πάρει ο ίδιος, αλλά ο Πάουλσον δεν ενδιαφέρθηκε.

Στη συνέχεια ο Μίκαελ έκανε δύο σφάλµατα.
Γεµάτος αποφασιστικότητα, του εξήγησε πως ο πραγµατικός

δράστης της τριπλής δολοφονίας ήταν ένας άντρας που λεγόταν
Ρόναλντ Νίντερµαν, ένα θηρίο που έπασχε από εγγενή αναλγη-
σία, και πως εκείνη τη στιγµή βρισκόταν δεµένος σ’ ένα χαντάκι
στο δρόµο που οδηγούσε στη Νόσεµπρου. Ο Μίκαελ περιέγραψε
τα κατατόπια για να βρουν τον Νίντερµαν και συµβούλεψε τον
Πάουλσον σχετικά µε την κινητοποίηση της αστυνοµίας, λέγοντάς
του πως χρειαζόταν µία διµοιρία µε βαρύ οπλισµό για να καταφέ-
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ρει να τον πιάσει. Ο Πάουλσον τον ρώτησε πώς είχε βρεθεί στο
χαντάκι ο Νίντερµαν κι ο Μίκαελ του αποκρίθηκε αυθόρµητα
πως τον είχε απειλήσει µε όπλο.

«Υπό την απειλή όπλου;» ρώτησε ο επιθεωρητής Πάουλσον.
Μέχρι εκείνη την ώρα ο Μίκαελ θα έπρεπε να είχε καταλάβει

πως ο Πάουλσον ήταν ένας βλάκας µε περικεφαλαία. Θα έπρεπε να
είχε τηλεφωνήσει ο ίδιος από το κινητό του στον Γιαν Μπουµπλάν-
σκι για να τον παρακαλέσει να επέµβει ώστε να διαλυθεί η οµίχλη
που τύλιγε τον Πάουλσον. Αντί γι’ αυτό, διέπραξε το δεύτερο σφάλ-
µα του. Παρέδωσε το όπλο που είχε στην τσέπη του σακακιού του –
το Κολτ 1911 Γκόβερνµεντ που είχε βρει την προηγούµενη µέρα στο
διαµέρισµα της Λίσµπετ Σαλάντερ στη Στοκχόλµη. Με αυτό το όπλο
είχε καταφέρει να κάνει καλά τον Ρόναλντ Νίντερµαν.

Ο Πάουλσον συνέλαβε τον Μίκαελ Μπλούµκβιστ για παράνο-
µη οπλοκατοχή. Ύστερα διέταξε τους αστυνοµικούς Τούρστεν-
σον και Άντερσον να πάνε στο σηµείο του δρόµου που είχε υπο-
δείξει ο Μίκαελ για να διαπιστώσουν αν υπήρχε ίχνος αλήθειας
στα λεγόµενά του – αν πράγµατι βρισκόταν εκεί στο χαντάκι ένας
άντρας δεµένος σε µία πινακίδα που προειδοποιούσε για το πέ-
ρασµα ελαφιών. Αν ήταν εκεί, θα του φορούσαν χειροπέδες και
θα τον οδηγούσαν στην αγροικία της Γκοσεµπέρια.

Ο Μίκαελ διαµαρτυρήθηκε αµέσως λέγοντας πως ο Ρόναλντ
Νίντερµαν δεν ήταν ένας άνθρωπος που µπορούσες εύκολα να
πιάσεις και να του φορέσεις χειροπέδες – ήταν ένας επικίνδυνος
δολοφόνος. Ο Πάουλσον επέλεξε να αγνοήσει τις διαµαρτυρίες
του Μίκαελ, κι εκείνος, κουρασµένος πια από την κατάσταση, ξέ-
σπασε αποκαλώντας τον Πάουλσον ανίκανο ηλίθιο και φωνάζο-
ντας πως οι αστυνοµικοί δεν έπρεπε να λύσουν τον Ρόναλντ Νί-
ντερµαν χωρίς πρώτα να καλέσουν ενισχύσεις.

Το ξέσπασµά του είχε ως αποτέλεσµα να του περάσουν χειροπέ-
δες και να τον βάλουν στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου του επι-
θεωρητή Πάουλσον. Ο Πάουλσον βρίζοντας είπε στους Τούρστεν-
σον και Άντερσον να εξαφανιστούν µε το περιπολικό τους. Η µόνη
αχτίδα φωτός στο σκοτάδι ήταν πως η Λίσµπετ Σαλάντερ είχε µετα-
φερθεί στο ελικόπτερο, που πέρασε πετώντας πάνω από τις κορυ-
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φές των δέντρων, κατευθυνόµενο προς το νοσοκοµείο «Σαλγκρέν-
σκα». Ο Μίκαελ ένιωθε ανίσχυρος. ∆εν είχε καµιά δυνατότητα να
επικοινωνήσει και να µιλήσει µε κάποιον, και το µόνο που έλπιζε
ήταν ότι θα προσφερόταν στη Λίσµπετ η κατάλληλη περίθαλψη.

Ο γιατρός Άντερς Γιούνασον έκανε δύο βαθιές τοµές µέχρι το
οστό του κρανίου και δίπλωσε το δέρµα γύρω από το σηµείο εισό-
δου της σφαίρας. Χρησιµοποίησε ειδικούς συνδετήρες για να στα-
θεροποιήσει το άνοιγµα. Μια νοσοκόµα τοποθέτησε µε προσο-
χή µέσα έναν αναρροφητήρα για την αποµάκρυνση του αίµατος.
Ύστερα ήρθε η σειρά του ανατριχιαστικού µέρους. Ο Γιούνασον
χρησιµοποίησε ένα χειρουργικό τρυπάνι για να φαρδύνει λίγο το
άνοιγµα στο κρανίο. Η διαδικασία ήταν εκνευριστικά αργή.

Τελικά το άνοιγµα µεγάλωσε αρκετά, δίνοντας στο γιατρό τη
δυνατότητα να προσεγγίσει τον εγκέφαλο της Λίσµπετ Σαλάντερ.
Εισήγαγε προσεκτικά έναν καθετήρα και διεύρυνε λίγα χιλιοστά
την πληγή στο εσωτερικό του εγκεφάλου. Ύστερα τοποθέτησε
έναν λεπτότερο καθετήρα κι εντόπισε τη σφαίρα. Από την ακτινο-
γραφία έβλεπε πως η σφαίρα είχε πάρει κλίση σαράντα πέντε
µοιρών ως προς τη νοητή ευθεία που την ένωνε µε το σηµείο εισό-
δου της. Με τον καθετήρα έσπρωξε ελαφρά και µε µεγάλη προσο-
χή τη µία άκρη της σφαίρας. Ύστερα από κάµποσες αποτυχηµέ-
νες απόπειρες κατάφερε να τη σηκώσει µία ιδέα και να τη στρέ-
ψει στην κατάλληλη θέση. Στο τέλος, τοποθέτησε µέσα µία λεπτή
λαβίδα µε οδοντωτές άκρες. Έπιασε σταθερά τη σφαίρα και τρά-
βηξε πάνω τη λαβίδα. Η σφαίρα βγήκε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Την κοίταξε για λίγο στο φως και διαπίστωσε πως ήταν ανέπαφη.
Ύστερα την άφησε σ’ ένα δοχείο.

«Γάζα», είπε. Του την έδωσαν αµέσως.
Έριξε µια µατιά στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Η καρδιά της

ασθενούς του λειτουργούσε κανονικά.
«Λαβίδα». Κατέβασε προς τα κάτω έναν ισχυρό µεγεθυντικό

φακό που ήταν προσαρµοσµένος σε τρίποδα και τον τοποθέτησε
πάνω από την περιοχή της ορθάνοιχτης πληγής.
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«Προσεκτικά», του είπε ο Φρανκ Έλις.
Τα επόµενα σαράντα πέντε λεπτά ο Άντερς Γιούνασον αφαί-

ρεσε τουλάχιστον τριάντα δύο µικροσκοπικά θραύσµατα οστού
γύρω από το σηµείο εισόδου της σφαίρας. Το µικρότερο από αυτά
µετά βίας φαινόταν µε γυµνό µάτι.

Ενώ ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ προσπαθούσε απεγνωσµένα να πιά-
σει το τηλέφωνό του που βρισκόταν στην µπροστινή τσέπη του σα-
κακιού του –πράγµα αδύνατον αφού φορούσε χειροπέδες– έφτα-
σαν στην Γκοσεµπέρια κι άλλα αυτοκίνητα µε αστυνοµικούς και
το προσωπικό της Σήµανσης. Ο επιθεωρητής Πάουλσον τους έδω-
σε οδηγίες. Έπρεπε να βρουν αποδεικτικά στοιχεία στην ξυλαπο-
θήκη και να ψάξουν εξονυχιστικά όλο το σπίτι. Κατάσχεσαν πολ-
λά όπλα. Ο Μίκαελ τους κοιτούσε παραιτηµένος από τη θέση του
στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου του Πάουλσον.

Έπειτα από µία ώρα και κάτι, ο Πάουλσον άρχισε να συνει-
δητοποιεί πως οι αστυνοµικοί Τούρστενσον και Άντερσον δεν
είχαν επιστρέψει από την αποστολή τους, που δεν ήταν άλλη από
το να µαζέψουν τον Ρόναλντ Νίντερµαν. Με την ανησυχία ζωγραφι-
σµένη στο πρόσωπό του, πήρε µαζί του τον Μίκαελ στην κουζίνα
και τον παρακάλεσε να του επαναλάβει την περιγραφή της δια-
δροµής.

Ο Μίκαελ έκλεισε τα µάτια του.
Ήταν ακόµα στην κουζίνα µε τον Πάουλσον όταν επέστρεψαν

οι άντρες της ειδικής δύναµης εφόδου που είχαν σπεύσει προς
διάσωση των αστυνοµικών Τούρστενσον και Άντερσον. Ανέφε-
ραν πως είχαν βρει τον Γκούναρ Άντερσον νεκρό, µε σπασµένο
λαιµό. Ο συνάδελφός του Φρέντρικ Τούρστενσον ζούσε, αλλά εί-
χε υποστεί σοβαρή κακοποίηση. Και οι δυο τους είχαν βρεθεί στο
χαντάκι, δίπλα στην προειδοποιητική πινακίδα. Τα υπηρεσιακά
τους όπλα και το περιπολικό είχαν κάνει φτερά.

Ξαφνικά, ο Τόµας Πάουλσον δεν είχε πια µπροστά του µια
ελεγχόµενη κατάσταση, αλλά τη δολοφονία ενός αστυνοµικού κι
έναν φευγάτο ντεσπεράντο.
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«Ηλίθιε», επανέλαβε ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ.
«∆ε βοηθάει το να βρίζεις την αστυνοµία».
«Στο σηµείο αυτό, συµφωνώ µαζί σου. Αλλά θα σε στριµώξω

άσχηµα για υπηρεσιακό λάθος. Προτού καν ξεµπερδέψω µαζί σου,
θα έχεις ανακηρυχτεί ο βλακωδέστερος αστυνοµικός της Σουηδίας.
Θα βρεθείς να φιγουράρεις σε όλες τις εφηµερίδες».

Η απειλή περί δηµόσιας γελοιοποίησης ήταν προφανώς το µο-
ναδικό πράγµα που έτσουξε τον Τόµας Πάουλσον. Φαινόταν πο-
λύ ανήσυχος.

«Τι προτείνεις;»
«Απαιτώ να τηλεφωνήσεις στον επιθεωρητή Γιαν Μπουµπλάν-

σκι, στη Στοκχόλµη. Τώρα».

Η επιθεωρήτρια Σόνια Μούντιγκ ξύπνησε µ’ ένα τίναγµα όταν
χτύπησε το κινητό της τηλέφωνο που φορτιζόταν στην πρίζα, στην
άλλη άκρη της κρεβατοκάµαρας. Κοίταξε το ρολόι στο κοµοδίνο
και διαπίστωσε προς µεγάλη της απογοήτευση πως η ώρα ήταν
τέσσερις και κάτι το πρωί. Κοίταξε τον άντρα της, που συνέχιζε να
ροχαλίζει ατάραχος. Θα κοιµόταν του καλού καιρού ακόµα κι αν
έπεφταν βόµβες. Σηκώθηκε από το κρεβάτι παραπατώντας και
βρήκε το κατάλληλο πλήκτρο στο κινητό της.

Ο Γιαν Μπουµπλάνσκι, σκέφτηκε, ποιος άλλος;
«Έχει έρθει ο κόσµος τα πάνω κάτω στην περιοχή της Τρολ-

χέτα», της είπε ο αρχηγός της, αφήνοντας κατά µέρος τις τυπι-
κότητες. «Το τρένο Χ2000 για το Γκέτεµποργκ φεύγει στις πέντε
και δέκα».

«Τι συνέβη;»
«Ο Μπλούµκβιστ βρήκε τη Σαλάντερ, τον Νίντερµαν και τον

Ζαλατσένκο. Ο Μπλούµκβιστ συνελήφθη για εξύβριση αστυνοµι-
κού, αντίσταση κατά της αρχής και παράνοµη οπλοκατοχή. Η Σα-
λάντερ µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο “Σαλγκρένσκα” µε µία σφαί-
ρα στο κεφάλι. Ο Ζαλατσένκο βρίσκεται επίσης στο “Σαλγκρέν-
σκα” µε τραύµα στο κεφάλι από τσεκούρι. Ο Νίντερµαν είναι ελεύ-
θερος. Τη νύχτα δολοφόνησε έναν αστυνοµικό».
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Η Σόνια Μούντιγκ ανοιγόκλεισε δυο φορές τα µάτια της. Ένιω-
θε πολύ κουρασµένη. Ήθελε να χωθεί στο κρεβάτι και να πάρει
ένα µήνα άδεια.

«Χ2000, στις πέντε και δέκα. Εντάξει. Τι θα κάνω;»
«Πήγαινε µε ταξί στον Κεντρικό Σιδηροδροµικό Σταθµό. Θα

σε συνοδεύσει ο Γέρκερ Χόλµπερ. Θα έρθετε σε επαφή µε τον
επιθεωρητή Τόµας Πάουλσον στην αστυνοµία της Τρολχέτα. Εί-
ναι υπεύθυνος σε µεγάλο βαθµό για την αναστάτωση της νύχτας.
Σύµφωνα µε τον Μπλούµκβιστ είναι βλάκας ο άνθρωπος».

«Μίλησες µε τον Μπλούµκβιστ;»
«Ο Πάουλσον τον έχει συλλάβει και είναι µε χειροπέδες. Κατά-

φερα να πείσω τον Πάουλσον να κρατήσει για λίγο το ακουστικό στο
αυτί του Μπλούµκβιστ για να µιλήσουµε. Τώρα πηγαίνω προς την
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της Κούνσχολµ. Θα προσπαθήσω να ρίξω
φως στα τεκταινόµενα. Θα επικοινωνούµε µε τα κινητά µας».

Η Σόνια Μούντιγκ ξανακοίταξε την ώρα. Τηλεφώνησε για τα-
ξί και ύστερα πήγε στο µπάνιο να κάνει ντους και να βουρτσίσει
τα δόντια της. Χτένισε τα µαλλιά της, φόρεσε µαύρο παντελόνι,
µαύρο πουλόβερ, γκρι σακάκι κι από πάνω ένα βυσσινί δερµάτινο
τζάκετ. Έβαλε το υπηρεσιακό της περίστροφο στην τσάντα της,
ταρακούνησε τον άντρα της για να τον ξυπνήσει, του εξήγησε πού
θα πήγαινε και του είπε να φροντίσει τα παιδιά τους το πρωί. Τη
στιγµή που έβγαινε από την εξώπορτα, έφτασε το ταξί της.

∆εν ήταν ανάγκη να ψάξει για το συνάδελφό της, τον επιθεωρη-
τή Γέρκερ Χόλµπερ. Σκέφτηκε πως θα τον έβρισκε στο εστιατόριο
του τρένου, όπως και έγινε. Ο Χόλµπερ της είχε ήδη παραγγείλει
σάντουιτς και καφέ. Κάθισαν για πέντε λεπτά σιωπηλοί, τρώγοντας
το πρωινό τους. Στο τέλος, ο Χόλµπερ παραµέρισε το φλιτζάνι του.

«Ίσως θα έπρεπε ν’ αλλάξουµε επάγγελµα», της είπε.

Στις τέσσερις το πρωί έφτασε επιτέλους στην Γκοσεµπέρια ο επι-
θεωρητής της ∆ίωξης Εγκλήµατος Μάρκους Ερλάντερ, που εργα-
ζόταν στην αστυνοµία του Γκέτεµποργκ. Αποδέσµευσε τον Τόµας
Πάουλσον από το δυσβάσταχτο φορτίο του κι ανέλαβε την καθο-
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δήγηση των ερευνών. Ο Ερλάντερ ήταν γύρω στα πενήντα, στρου-
µπουλός, γκριζοµάλλης και συµπαθητικός. Μία από τις πρώτες
ενέργειές του ήταν να βγάλει τις χειροπέδες από τον Μίκαελ και
να του προσφέρει κουλουράκια και καφέ. Κάθισαν στο σαλόνι να
κουβεντιάσουν µόνοι τους.

«Μίλησα µε τον Μπουµπλάνσκι», είπε ο Ερλάντερ. «Γνωριζό-
µαστε εδώ και πολλά χρόνια. Λυπάµαι για τη συµπεριφορά του
Πάουλσον».

«Τη νύχτα οδήγησε έναν αστυνοµικό στο θάνατο», δήλωσε ο
Μίκαελ.

Ο Ερλάντερ έγνεψε συµφωνώντας.
«Γνώριζα προσωπικά τον αστυνοµικό Γκούναρ Άντερσον. Προ-

τού µετατεθεί στην Τρολχέτα υπηρετούσε στο Γκέτεµποργκ. Έχει
µια κόρη τριών χρόνων».

«Λυπάµαι. Προσπάθησα να τον προειδοποιήσω…»
Ο Ερλάντερ έγνεψε καταφατικά.
«Το κατάλαβα. Του φώναξες και γι’ αυτό σου έβαλε χειροπέδες.

Εσύ ήσουν που ξεσκέπασες τον Βένερστρεµ. Ο Μπουµπλάνσκι λέει
πως είσαι ένας ανεξάρτητος, ζόρικος δηµοσιογράφος και παλαβός
ντετέκτιβ, και πως είναι πιθανόν να ξέρεις για ποιο πράγµα µιλάς.
Μπορείς να µε βοηθήσεις να κατανοήσω την υπόθεση;»

«Βρισκόµαστε µπροστά στην επίλυση της υπόθεσης της δολο-
φονίας των φίλων µου –του Νταγκ Σβένσον και της Μίας Γιόχαν-
σον στο Ένσεντε–, καθώς και της δολοφονίας ενός ανθρώπου που
δεν ήταν φίλος µου… Του δικηγόρου Νιλς Μπιούρµαν, κηδεµόνα-
επιµελητή της Λίσµπετ Σαλάντερ».

Ο Ερλάντερ κούνησε το κεφάλι του.
«Όπως ξέρεις, η αστυνοµία κυνηγάει τη Λίσµπετ Σαλάντερ από

το Πάσχα. Είναι ύποπτη για τη διάπραξη τριών φόνων. Το πρώτο
που σου ξεκαθαρίζω είναι πως είναι αθώα. Υπήρξε θύµα».

«∆εν είχα καµιά σχέση µε την υπόθεση Σαλάντερ, αλλά ύστε-
ρα απ’ όσα έχουν γραφτεί στον Τύπο δυσκολεύοµαι να πιστέψω
πως είναι εντελώς αθώα».

«Κι όµως, έτσι είναι τα πράγµατα. Είναι αθώα. Ο πραγµατικός
δολοφόνος είναι ο Ρόναλντ Νίντερµαν, που τη νύχτα σκότωσε και
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το συνάδελφό σου, τον Γκούναρ Άντερσον. ∆ουλεύει για λογα-
ριασµό του Καρλ Άξελ Μπουντίν».

«Λες για τον Μπουντίν που βρίσκεται στο “Σαλγκρένσκα” µε
το τσεκούρι στο κεφάλι».

«Στην πραγµατικότητα το τσεκούρι δεν είναι πια σφηνωµένο
στο κεφάλι του. Προφανώς του την έφερε η Λίσµπετ. Το αληθινό
του όνοµα είναι Αλεξάντερ Ζαλατσένκο. Είναι πατέρας της Λίσ-
µπετ και πρώην επαγγελµατίας δολοφόνος της ρωσικής Στρατιω-
τικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτοµόλησε στη Σουηδία τη δε-
καετία του ’70 κι από τότε δούλευε για την Ασφάλεια µέχρι την
πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Μετά έγινε ελεύθερος επαγγελ-
µατίας. Γκάνγκστερ».

Ο Ερλάντερ κοίταξε επιφυλακτικά τον άντρα που βρισκόταν
µπροστά του. Ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ ήταν µούσκεµα στον ιδρώ-
τα. Έδειχνε πάντως να κρυώνει κι ήταν ψόφιος στην κούραση.
Μέχρι εκείνη τη στιγµή, η επιχειρηµατολογία του ήταν σε λογικά
πλαίσια. Ο Ερλάντερ δεν πίστευε και πολύ όσα του είχε πει ο
Πάουλσον, πάντως ο τελευταίος τον είχε προειδοποιήσει για τον
Μπλούµκβιστ. Του είχε πει πως ο Μπλούµκβιστ ξεφούρνιζε ανοη-
σίες περί Ρώσων πρακτόρων και Γερµανών επαγγελµατιών δολο-
φόνων, πράγµατα διόλου συνηθισµένα για τη σουηδική ∆ίωξη
Εγκλήµατος. Ο Μπλούµκβιστ είχε φτάσει τώρα σ’ εκείνο το ση-
µείο της ιστορίας το οποίο αρνούνταν ν’ ακούσει ο Πάουλσον. Αλ-
λά στο χαντάκι του δρόµου για τη Νόσεµπρου είχε βρεθεί ένας
αστυνοµικός νεκρός κι ένας άλλος σοβαρά τραυµατισµένος, κι
έτσι ο Ερλάντερ ήταν πρόθυµος ν’ ακούσει παρακάτω. Παρ’ όλα
αυτά, διακρινόταν µια δυσπιστία στη φωνή του.

«Εντάξει, λοιπόν. Ένας Ρώσος πράκτορας».
Ο Μπλούµκβιστ χαµογέλασε κουρασµένα. Αντιλαµβανόταν

πόσο γελοία ακουγόταν η ιστορία του.
«Ένας Ρώσος πρώην πράκτορας. Είµαι σε θέση ν’ αποδείξω

όλους τους ισχυρισµούς µου».
«Συνέχισε».
«Τη δεκαετία του ’70 ο Ζαλατσένκο ανήκε στην αφρόκρεµα

των κατασκόπων. Αυτοµόλησε και η Ασφάλεια του πρόσφερε κατα-
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φύγιο. Απ’ όσο ξέρω δεν ήταν και η µοναδική περίπτωση µετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης».

«Σύµφωνοι».
«Όπως είπα και πριν, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη εδώ τη νύχτα,

πάντως η Λίσµπετ βρήκε τα ίχνη του πατέρα της και ήρθε. ∆εν τον
είχε δει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Ο πατέρας της κακοποιού-
σε τη µητέρα της. Η γυναίκα πέθανε αργότερα εξαιτίας των µόνι-
µων βλαβών που είχε πάθει. Προσπάθησε να σκοτώσει την κόρη του
και είναι ηθικός αυτουργός για τους φόνους που διέπραξε ο Ρό-
ναλντ Νίντερµαν – του Νταγκ Σβένσον και της Μίας Γιόχανσον. Ευ-
θύνεται επίσης για την απαγωγή της Μίριαµ Βου, φίλης της Λίσµπετ
– σου θυµίζω τον περίφηµο ανεπίσηµο πυγµαχικό αγώνα του Πάολο
Ροµπέρτο µε τον Νίντερµαν, στη Νίκβαρν».

«Αν η Λίσµπετ Σαλάντερ κατέβασε το τσεκούρι στο κεφάλι
του πατέρα της, τότε δεν είναι κι εντελώς αθώα».

«Η Λίσµπετ Σαλάντερ έχει τρία τραύµατα στο κορµί της από
σφαίρες. Θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως επρόκειτο για
αυτοάµυνα. Αναρωτιέµαι αν…»

«Ναι;»
«Η Λίσµπετ ήταν µέσα στη βροµιά. Καταλασπωµένη. Τα µαλλιά

της ήταν σαν ξεραµένα κόπρανα. Είχε µπει χώµα µέσα στα ρούχα
που φορούσε. Σαν να την είχαν θάψει. Κι είναι ολοφάνερο πως ο
Νίντερµαν έχει το συνήθειο να θάβει ανθρώπους. Η αστυνοµία της
Σεντερτέλιε βρήκε δύο τάφους στην περιοχή της αποθήκης που ανή-
κει στη “Λέσχη µοτοσικλετιστών του Σβάβελσε”, στη Νίκβαρν».

«Τρεις τάφους βρήκαν. Ανακάλυψαν άλλον έναν αργά χτες βρά-
δυ. Αλλά αν πυροβόλησαν κι έθαψαν τη Λίσµπετ Σαλάντερ, πώς
κυκλοφορεί µετά µ’ ένα τσεκούρι στο χέρι;»

«∆εν ξέρω τι συνέβη, αλλά η Λίσµπετ είναι αφάνταστα ευρη-
µατική. Προσπάθησα να πείσω τον Πάουλσον να φέρει µια οµά-
δα σκυλιών…»

«Έρχονται σε λίγο».
«Ωραία».
«Ο Πάουλσον σε συνέλαβε για εξύβριση».
«Μπορώ να αντικρούσω τους ισχυρισµούς του. Τον είπα ηλί-
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θιο, ανίκανο ηλίθιο και βλάκα. Στη συγκεκριµένη περίσταση κα-
νένα από αυτά τα επίθετα δεν είναι υβριστικό, κι αν είναι, οπωσ-
δήποτε δεν µπορεί να θεωρηθεί ψευδές».

«Χµµ. Σε συνέλαβε, όµως, και για παράνοµη οπλοκατοχή».
«Έκανα το λάθος να του παραδώσω ένα όπλο. ∆ε θα ήθελα να

αναφερθώ στο ζήτηµα αν δε συµβουλευτώ πρώτα το δικηγόρο µου».
«Σύµφωνοι. Το αφήνουµε στην άκρη. Έχουµε να κουβεντιάσου-

µε για σοβαρότερα θέµατα. Τι ξέρεις γι’ αυτόν τον Νίντερµαν;»
«Είναι δολοφόνος. Ο άνθρωπος έχει κάποιο φυσικό ελάττωµα.

Είναι πάνω από δύο µέτρα κι έχει ατσαλένιους µυς. Είναι σαν ρο-
µπότ. Ρώτα τον Πάολο Ροµπέρτο, που πυγµάχησε µαζί του. Πάσχει
από εγγενή αναλγησία. Οι νευρικές συνάψεις και οι νευροδιαβιβα-
στές του σώµατός του δε λειτουργούν σωστά κι έτσι δεν αισθάνεται
πόνο. Είναι Γερµανός, γεννήθηκε στο Αµβούργο και στην εφηβεία
του ήταν σκίνχεντ. Είναι επικίνδυνος και κυκλοφορεί ελεύθερος».

«Έχεις καµιά ιδέα για το πού κατευθύνεται;»
«Όχι. Ξέρω µόνο πως σας τον είχα έτοιµο για να τον παραλά-

βετε, ώσπου κατέφθασε ο ηλίθιος από την Τρολχέτα για να τεθεί
επικεφαλής».

Λίγο πριν από τις πέντε το πρωί, ο γιατρός Άντερς Γιούνασον έβγα-
λε τα λερωµένα χειρουργικά γάντια του και τα πέταξε στα σκουπί-
δια. Μια νοσοκόµα τοποθέτησε καταπλάσµατα στην πληγή του γο-
φού. Ο Γιούνασον κοίταξε το ξυρισµένο και ταλαιπωρηµένο κεφάλι
της Λίσµπετ Σαλάντερ. Ο επίδεσµος βρισκόταν ήδη στη θέση του.

Ο Γιούνασον ένιωσε µια ξαφνική τρυφερότητα για την κοπέ-
λα, παρόµοια µ’ αυτή που ένιωθε και για άλλους ασθενείς που εί-
χε χειρουργήσει. Σύµφωνα µε τις εφηµερίδες, η Λίσµπετ Σαλά-
ντερ ήταν µια ψυχωσική γυναίκα και κατ’ εξακολούθηση δολοφό-
νος. Στα δικά του τα µάτια ήταν σαν ένα σπουργίτι πληγωµένο
από σκάγια. Κούνησε το κεφάλι του µε νόηµα και κοίταξε το για-
τρό Φρανκ Έλις, που τον παρατηρούσε χαρούµενος.

«Είσαι καταπληκτικός χειρουργός», είπε ο Έλις.
«Μπορώ να σε κεράσω πρωινό;»
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«Θα βρούµε κάπου εδώ τηγανίτες και µαρµελάδα;»
«Κρέπες», είπε ο Άντερς Γιούνασον. «Στο σπίτι µου. Θα τηλε-

φωνήσω στη γυναίκα µου να την ειδοποιήσω και µετά παίρνουµε
ταξί». Κοντοστάθηκε και κοίταξε την ώρα. «Τώρα που το ξανα-
σκέφτοµαι, καλύτερα να µην τηλεφωνήσουµε».

Η δικηγόρος Ανίκα Τζιανίνι τινάχτηκε στον ύπνο της και ξύπνη-
σε. Έστρεψε το κεφάλι στα δεξιά της και είδε πως η ώρα ήταν έξι
και δύο λεπτά. Το πρώτο της ραντεβού µε πελάτη ήταν στις οχτώ
το πρωί. Γύρισε προς τα αριστερά και κοίταξε τον άντρα της. Ο
Ενρίκο Τζιανίνι κοιµόταν ήρεµα και στην καλύτερη περίπτωση
θα ξυπνούσε στις οχτώ. Ανοιγόκλεισε τα µάτια της, σηκώθηκε κι
έβαλε σε λειτουργία την καφετιέρα. Έκανε ντους κι έµεινε αρκε-
τή ώρα στο µπάνιο. Φόρεσε µαύρο παντελόνι, ένα λευκό πόλο και
κόκκινο σακάκι. Έψησε δύο φέτες ψωµί, έβαλε πάνω τους τυρί,
τις άλειψε µε µαρµελάδα πορτοκάλι, πρόσθεσε και µία φέτα αβο-
κάντο και πήγε στο καθιστικό να φάει το πρωινό της, τη στιγµή
που άρχιζαν οι πρωινές ειδήσεις των έξι και µισή. Ήπιε µια γου-
λιά καφέ κι όπως άνοιγε το στόµα της να δαγκώσει µια µπουκιά
άκουσε τον τίτλο της είδησης.

Ένας αστυνοµικός νεκρός κι άλλος ένας σοβαρά τραυµατισµέ-
νος. ∆ραµατικές εξελίξεις τη νύχτα: σύλληψη της καταζητούµενης
για τριπλή δολοφονία Λίσµπετ Σαλάντερ.

Στην αρχή δυσκολεύτηκε να καταλάβει το περιεχόµενο. Η πρώ-
τη της εντύπωση ήταν πως η Λίσµπετ Σαλάντερ είχε σκοτώσει έναν
αστυνοµικό. Οι πληροφορίες που έδινε το δελτίο ειδήσεων ήταν λι-
γοστές, αλλά σιγά σιγά η Ανίκα Τζιανίνι κατάλαβε πως καταζητού-
σαν για τη δολοφονία έναν άντρα τριάντα εφτά χρόνων. Το όνοµά
του δεν αναφερόταν. Η Λίσµπετ Σαλάντερ ήταν βαριά τραυµατι-
σµένη και νοσηλευόταν στο νοσοκοµείο «Σαλγκρένσκα», στο Γκέ-
τεµποργκ.

Η Ανίκα άλλαξε κανάλι αλλά δεν έµαθε περισσότερα. Πήρε το
κινητό της και τηλεφώνησε στον Μίκαελ Μπλούµκβιστ, τον αδερφό
της. Άκουσε το µήνυµα περί µη διαθεσιµότητας του συνδροµητή και
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την έπιασε φόβος. Ο Μίκαελ της είχε τηλεφωνήσει το προηγούµενο
βράδυ καθώς πήγαινε στο Γκέτεµποργκ για να βρει τη Λίσµπετ Σα-
λάντερ και το δολοφόνο Ρόναλντ Νίντερµαν.

Με το χάραµα, ένας παρατηρητικός αστυνοµικός βρήκε ίχνη αί-
µατος στο έδαφος πίσω από την ξυλαποθήκη. Ένα σκυλί της αστυ-
νοµίας τα ακολούθησε κι έφτασε σ’ ένα λάκκο που βρισκόταν σ’ ένα
ξέφωτο του δάσους, γύρω στα τετρακόσια µέτρα βορειοανατολι-
κά της αγροικίας της Γκοσεµπέρια.

Βρέθηκε και µια καταχτυπηµένη τσιγαροθήκη, που είχε προ-
φανώς χρησιµοποιηθεί για φτυάρι. Ο Ερλάντερ την τοποθέτησε
ως αποδεικτικό στοιχείο σ’ ένα σακουλάκι κι έγραψε κάτι πάνω
του. Συνέλεξε και λίγα δείγµατα χωµάτινων σβόλων που περιείχαν
ξεραµένο αίµα. Ένας ένστολος αστυνοµικός τού έδειξε µία γόπα
στο ένα µέτρο από το λάκκο. Άφιλτρο τσιγάρο µάρκας Pall Mall.
Η γόπα βρήκε τη θέση της ως αποδεικτικό στοιχείο στο αντίστοι-
χο σακουλάκι. Ο Μίκαελ θυµήθηκε πως είχε δει στο σπίτι του Ζα-
λατσένκο ένα πακέτο Pall Mall δίπλα στο νεροχύτη.

Ο Ερλάντερ έριξε µια µατιά στον βαρυφορτωµένο µε σύννεφα
ουρανό. Η καταιγίδα που είχε ξεσπάσει τη νύχτα στο Γκέτεµποργκ
επηρέαζε τις περιοχές νοτίως της Νόσεµπρου, αλλά σύντοµα θα
έβρεχε κι εκεί που βρίσκονταν. Στράφηκε σε κάποιον ένστολο και
του ζήτησε ένα µουσαµά για να καλύψουν το λάκκο.

«Νοµίζω πως έχεις δίκιο», είπε τελικά ο Ερλάντερ στον Μί-
καελ. «Η ανάλυση του αίµατος θα επιβεβαιώσει πως η Λίσµπετ
Σαλάντερ ήταν εδώ µέσα και υποθέτω πως θα βρούµε τα δακτυλι-
κά της αποτυπώµατα στην τσιγαροθήκη. Την πυροβόλησαν και
την έθαψαν αλλά επέζησε και κατάφερε να βγει από το λάκκο…»

«…γύρισε στην αγροικία και χτύπησε µε το τσεκούρι τον Ζα-
λατσένκο στο κεφάλι», συµπλήρωσε ο Μίκαελ. «Είναι θηρίο ανή-
µερο».

«Πώς, όµως, τα έβγαλε πέρα µε τον Νίντερµαν;»
Ο Μίκαελ ανασήκωσε τους ώµους του. Στο συγκεκριµένο ζή-

τηµα τα είχε χαµένα, όπως και ο Ερλάντερ.
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