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Η άλλη όψη του νουάρ
Με οξυδερκή ματιά ο Σουηδός συγγραφέας 
αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας 
με την καλύτερη, ίσως, φήμη στον κόσμο.

] Ιροτού ασχοληθείτε με τη λογοτεχνία ήσασταν δημοσιογράφος και κριτικός 
λογοτεχνίας. Πώς βλέπετε τον ρόλο τους στη σύγχρονη εποχή;

Οταν η δημοκρατία απειλείται, το κριτήριο των δημοσιογράφων φαίνεται να 
αφυπνίζεται. Γι’ αυτό είναι πάντα οι πρώτοι που απειλου\ται και φυλακίζονται όταν 
η δημοκρατία κλονίζεται. Τώρα μάλιστα στην εποχή των fake news, οι περισσότεροι 
δημοσιογράφοι τείνουν' να θυμούνται ποιοι πραγματικά είναι: φύλακες και πυλωροί 
των πραγματικών γεγονότων. Οπότε ο ρόλος τους σήμερα είναι καθοριστικός. Και η 
μόνη καλύτερη δουλειά από αυτή είναι η συγγραφή βιβλίων.

Ρατσισμός, μετανάστευση, διαφθορά, τρομοκρατία έχουν θέση στα βιβλία σας 
όπως και στη «γειτον ιά» μας. Οταν βλέπετε την Ευρώπη από ψηλά,τι σκέφτεστε;

11 ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει εύκολα - βασικά είμαστε περίποι ι όπως στην 
Εποχή τοιι Λίθου. Αυτό που έχει αλλάζει είναι το εύρος της οπτικής, το μέγεθος 
της αναγνώρισης. Σήμερα μπορούμε να τα δούμε όλα μέσω του Διαδικτύου) και 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με το μέγεθος του εγκλήματος, της διαφθοράς, του ρατσισμού 
και του εγωισμού που περιέχει ο κόσμος, και αυτό είναι κάτι ποι ι μπορεί να μας κάνει 
λίγο περισσότερο μισάνθρωπους. Ολα αυτά υπήρχαν και πριν, απλώς δεν ήταν τόσο 
ορατά. Λυτό επίσης έχει ως αποτέλεσμα όλ<) και περισσιπεροι άνθρωποι από nj m 
να πιστεύουν ότι υπάρχουν καλύτεροι τόποι για να ζήσσυν. Ετσι κοπάζουν πρ< >ς την 
Ευρώπη. Και ειλικρινή, δεν ξέρω τι να κάνω γι’ αυτό. Δεν μπορούμε ούτε να ανοίξουμε 
πλήρως τα σύνορά μας, αλλά ούτε και να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε φρούριο. 
Πρέπει κάτι να γίνει για να είναι πιο ελκυστική η διαμονή στις χώρες καταγωγής των 
προσφύγων, αλλά αυτό δεν βλέπω να συμβαίνει όσο η διαφθορά και τα απολυταρχικά 
Καθεστώτα επικρατούν σε τόσες πολλές περκ >χες του κόομι>υ.

Πού οφείλεται η παγκόσμια δημοφιλία του σκανδιναβικού νουάρ;
Για πολύ καιρό ήταν η σκοτεινή, η κρύα, η κρυμμένα γωνιά της Ευρώπης, όπου 

όμως επικρατούσε σε κάποιον βαθμό η κοινωνική δικαιοσύνη. Στον έξω κόσμο η
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Σκανδιναβία εξεπεμπε πάντα αυτή τη διπλή 
εικόνα: από τη μία θέσεις εργασίας, δικαιοσύνη, 
δημοκρατία και από την άλλη μια ψυχρή και 
σκοτεινή διάσταση που διαρκεί περισσότερο από 
έζι μήνες τον χρόνο. Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε 
όταν ανακάλυψε ότι γράφουμε σκοτεινή, 
καταθλιπτική αλλά καλογραμμένη ασηινομική 
λογοτεχνία με δυνατά στοιχεία ανθρωπισμού.

Μιλήστε μας για το νέο σας βιβλίο, το οποίο 
έχουμε ήδη στα χέρια μας. Τι να περιμένουμε και 
τι περιμένετε εσείς από τους αναγνώστες;

Είναι μια ιστορία πάνω στο ποιον μπορείς 
πραγματικά να εμπιστευτείς. Μετά από αρκετά 
βιβλία με μια ομάδα στον πυρήνα, σιίνθετα 
και πολι'ιτιλοκα, με αναφορές στη σύγχρονη 
κοινωνία, ήθελα να κάνω κάτι εντελώς αλλιώτικο.
I Ιεριοσότερη ψυχολογία και περισσότερος 
ενθουσιασμός, ένα βιβλίο που προορίζεται να 
διαβαστεί σε μια άγρυπνη νύχτα. Ενα είδος 
σκληρού ψυχολογικού θρίλερ σχετικά με τον 
αδιόρατο εσωτερικό κόσμο ενός μπάτοου 
ποι j στην αρχή πιστεύει ότι τα γνωρίζει όλα. 
Πρόκειται για έναν μάλλον κλασικό ντετέκτιβ 
που αναγκάζεται να βρει τη χαμένη του ψυχή 
και να επιστρέφει στην παιδική του ηλικία για 
να βρει έναν δολοφόνο ο οποίος έχει απαγάγει 
και ενδεχομένως έχει σκοτώσει αρκετά κορίτσια. 
Αλλά αυτό που θέλω οι αναγνώστες να πάρουν 
μαζί τους είναι το ψυχολογικό βάθος, οι ιδέες του 
ήρωα όταν κατεβαίνει στο εσωτερικό του υπόγειο 
για να ζάναβρεί τη χαμένη του ψυχή.

Υπάρχει σήμερα κάτι που μπορούμε να 
εμ 11 ιστευτουμε πραγματικά;

Ενας κόσμος στον οποίο δεν μπορείς να 
εμπιστευτείς κανέναν είναι ένας φρικτός κόσμος.
II ρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη - και ίσως πρέπει 
να την αναδημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι, ο 
καθένας στην καθημερινότητά του: περισσότερη 
εμπιστοσύνη στους γείτονές μας, όχι λιγότερη.
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