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Η
Καμίλα Λέκμπεργ (Φιελ- 
μπάκα, 1974), μία από τις 
δημοφιλέστερες συγγραφείς 
αστυνομικών μυθιστορημά
των της Σουηδίας και της Σκανδιναβίας, 
στο καινούργιο της μυθιστόρημα κάνει 

μια υπέρβαση. Εγκαταλείπει το γνωστό 
μοτίβο της σκανδιναβικής αστυνομικής 
λογοτεχνίας, όπου η ανακαλυψη ενός 
νεκρού κινητοποιεί την αστυνομία ώστε 
να εξιχνιαστεί το έγκλημα και ένας αστυ
νόμος κάνει έρευνα για την αποκαλυψη 
του δολοφόνου. Εδώ, στο Χρυσό κλουβί, 
καταπιάνεται με ένα διαφορετικό θέμα 
που δεν έχει αγριότατες και διαταρογμέ- 
νους ήρωες, ούτε δολοφονημένα παιδιά, 
ωστόσο μιλάει για το σκοτεινό παρελθόν 
κάποιων ανθρώπων και τον ενόσοικογε- 
νειακή βία.

Η ιστορία της αναφέρεται στην ευ- 
τοχισμένη οικογένεια της Φέι, μιας δυ
νατής και φιλόδοξης γυναίκας, η οποία 
αφηγείται τα παιδικά της χρόνια στη Φι- 
ελμπάκα (υπάρχουν δύο αφηγήσεις, η 
πρωτοπρόσωπη της κεντρικής ηρωίδας 
και η τριτοπρόσωπη της συγγροφέως). 
Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν καθόλου ει
δυλλιακά, η Φέι (τότε λεγόταν Ματίλντα) 
που ςούσε με τους γονείς και τον αδελ
φό της, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τη γενέτειρά της και να καταφυγει στη 
Στοκχόλμη, μια εξαίσια πόλη, την οποία 
αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Αυτό 
που μαθαίνει ο αναγνώστης είναι πως 
το σπίτι της ήταν αφιλόξενο, ο πατέρος 
της συμπεριφερόταν με βιαιότητα και 
κάποια στιγμή το παράκανε: προκλήθηκε 
ένας θάνατος.

Η Καμίλα 
Λέκμπεργ

Στα Στοκχόλμη, η Φέι, γοητευμένη από 
τον κοινωνική ζωή, θαμπωμένη από τα 
ξενύχτια και τις νεανικές διασκεδασεις, 
αποφασίζει να ξεχωρίσει, να γίνει κάποια, 
μια σπουδαία - αλλά και να χαρεί το σεξ: 
ο πρώτος μεγαλος της έρωτας ήταν ο 
Βίκτωρ. Αποφασισμένη να μεγαλουργή
σει πάση θυσία, αδίστακτη, κρύβοντας 
το παρελθόν της, λέει πως οι γονείς της 
σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα και 
πως δεν έχει αδέλφια - ο αδελφός της ο 
Σεμπάστιαν βρέθηκε κρεμασμένος με 
μια ζώνη. Και ύστερο γνωρίζει τον Τζακ, 
τον παντρεύεται και τον βοηθάει να γίνει 
πλούσιος επιχειρηματίας. Μαζί του απο
κτά τα Ζιλιέν και είναι ευτυχισμένη. Θέλει 
όμως να έχει αυτή τον έλεγχο, απαιτεί να 
τον εξουσιάζει. Και άταν ο Τςακ βρίσκει 
ερωμένα, της ζητάει διαζύγιο. Μάταια η 
Φέι τον ικετεύει να της δώσει μια ευκαι
ρία ακόμα - ο εξεστελισμός της γίνεται

τέλειος. Και ύστερο αποφασίζει να τον 
τιμωρήσει για όλα, ή όπως διαβάζουμε, 
«να τον συντρίψει». Μόλις τα καταφέρει 
αισθάνεται ικανοποίηση, η εκδίκησή της 
είναι απόλυτη, ενώ ήδη έχουν εκδπλωθεί 
τα έμφυτα ή τα επίκτητα δολοφονικά της 
ένστικτα.

Το μυθιστόρημα μπορεί να χαρακτη
ριστεί και ως κοινωνικό. Η συγγροφέας 
διηγείται την ιστορία της ηρωίδας της 
και παράλλπλα μιλάει για τη σύγχρονη 
σουηδική κοινωνία, η οποία είναι μάλλον 
άγνωστη σε όσους δεν έχουν ςήσει στη 
Σουηδία, όπου οι άνθρωποι είναι βεβαίως 
γήινοι με αρετές και ελαττώματα, όπως 
όλος ο κόσμος. Υπάρχει αντιπαλότητα 
ανάμεσα στους ανεκτικούς κατοίκους της 
Στοκχόλμης και εκείνους, τους περίεργους 
και υποκριτές, της επαρχίας - οι δεύτεροι 
θεωρούνται και αποκαλούνται «χωριάτες». 
Επίσης, πολλές κυρίες της ανώτερης κοι

νωνίας της Στοκχόλμης έχουν ως μοναδι
κό μέλημα το να φέρουν στον κόσμο παι
διά, που τα καταστρέφουν κανακεύοντας 
τα, και ύστερο ασχολούνται με γιόγκα, με 
μανικιούρ, με τις νταντάδες, και κυρίως 
κάνουν τα στραβά μάτια όταν οι άνδρες 
τους έχουν φιλενάδα.

Διαψεύδοντας εκείνους που θεω
ρούσαν (ή συνεχίζουν να θεωρούν) τη 
Σουηδία ως μια χώρα ονειρεμένη, χω
ρίς προβλήματα και εγκληματικότητα, 
η συγγροφέας ισχυρίζεται πως η εικόνα 
αυτά είναι επίπλαστη και εξωπραγμα
τική, έτσι τολμάει να την παρουσιάσει 
με ωμότητα σε όσους το αγνοούν. Το 
Χρυσό κλουβί, μια ιστορία εξαπάτησης, 
εκδίκησης και τιμωρίας, είναι ψυχολογικό 
θρίλερ με φεμινιστικά μηνύματα (στόχος 
του είναι το γυναικείο κοινό), καθώς η 
ηρωίδα παίρνει τη ζωή της - και τη ζωή 
των άλλων - στα χέρια της.

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

ΑΦ
ΙΑ

: Ε
ΡΑ

/Τ
ο

ν
ι A

lb
ir


	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
	 Εξαπάτηση, εκδίκηση και τιμωρία


