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ΚΑΜΙΛΑ ΛΑΚΜΠΕΡΓΚ 
ΧΕΝΡΙΚ ΦΕΞΕΟΥΣ

Η ΙΣΧΥΣ 
ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Η διεθνώς καταξιωμένη σουηδή ουγγμαφέας αστυνομικής 

λογοτεχνίας και ο βραβευμένος πνευματιστής 
συμπατριώτης της μιλούν στο BHMAgazino για το νέο 

καθπλωτικό μυθιστόρημά τους,

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΑΕΤΟ

Η Καμίλπ Λάκμπεργκ δεν χρειάζεται 
συστάσεις. I Ιρόκειται για μία από τις 
πιο πολυδιαβασμένες και αγαπημένες 
υϋυηάές συγγραφείς, η φήμη ιης οποίας 
έχει ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας 
της. Περισσότερα από SO εκατομμύρια 
αντίτυπα των βιβλίων της έχουν πουληθεί 
σε όλου τον κόσμο - χάρη ευ μέρει και 
στιιν τεράστια επιτυχία της σειράς αστυ
νομικών μυθιστορημάτων που διαδραμα
τίζονται οτη γενέτειρά της Φιελμπάκα. 
Είναι επίσης διακεκριμένη entrepreneur 
και μια αι ιό τις ιόμύιμιες ιης επενδυτικής 
εταιρείας Invest In Her «από γυναίκες 
ym γυναίκες» που προάγει τη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα και αγωνίζεται για 
την εξάλειψη των μισΟολογικών διαφο
ρών οε βέψος ιων γυναικών. Οιαν ανα
κοινώθηκε πριν από μερικά χρόνια ότι 
δουλεύει πάνω σε μια νέα τριλογία οε 
συνεργασία με τον Χένρικ Φεξέους, τον 
διασημότερο και πια περιζήτητο ομιλητή 
της Σουηδίας και βραβευμένο πνευμα- 
τιστή, αναγνωρισμένο μάλιστα ως έναν 
από τους κορυφαίους ειδικούς παγκο
σμίους στη γλώσσα του σώματος, η ανυ
πομονησία του αναγνωστικού κοινού 
χτύπησε κόκκινο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο δίχρονος mentalist έχει πραγματοποι
ήσει εκπληκτικά ψυχολογικά πειράματα 
στη σουηδική τηλεόραση και έγινε ευ
ρέως γνωστός το 2007 με το πρώτο του 
βιβλίο «Η τέχνη να διαβάζεις τη σκέψη. 
Μάθε τη γλώσσα του πώματος γιο να πεί
θεις». Το πρώτο κοινό τους πόνημα με 
τίτλο «Το κουτί» και κεντρικούς ήρωες 
την αστυνομικό Μίνα Νταμπίρι και τον 
πνευματιστή Βίυσεντ Βάλντερ εκδόΟη- 
κε πέρυσι γνωρίζοντας θερμή υποδοχή. 
«Η αέχια» κυκλοφόρησε πριν από λίγες 
ημέρες (και τα δύο βιβλία διατίθενται 
στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μεταίχ
μιο) και διαβάζεται και αυτό απνευστί 
Η πλοκή του έχει ως εξής: ένα μικρό 
αγόρι εξαφανίζεται στη Στοκχόλμη. Οι 
Αρχές ανακαλύπτουν ομοιότητες με μια 
προηγούμενη απαγωγή παιδιού που δεν

είχε οίοιο τέλος. Ολα δείχνουν ότι κιν 
δυνευουν να χαθούν και άλλα παιδιά,

Μια φιλία που έγινε— τριλογία
Μιλώντας μαζί τους μέσοι zoom αναλαμ
βάνεσαι αμέσως την αίσθηση οικειότητας 
που διακρίνει τη σχέση τους. Τους ρω
τάω αρχικά πώς προέκυψε η συνεργασία 
τους. «Ανήκουμε και οι δύο στο δυναμικό 
του ίδιου εκδοτικού οίκου. Οταν βγήκε 
το πρώτο μου βιβλίο το 2UU7, έκανα 
επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία για την προ
ώθησή του με μια ομάδα συγγραφέων, 
μεταξύ των οποίων ήταν και η Καμίλα. 
Ταιριάζαμε αμέσως kui γεννήθηκε μιο 
φιλία» εξηγεί ο Χένρικ. «Στη συνέχεια 
περάσαμε χρόνο και με τις ηικογένπές 
μας, βρισκόμασταν αυτούς ή άλλως και 
σε πλαίσιό επαγγελματικό και πάντα συ
ζητούσαμε για λογοτεχνία. Το 2019 μοι
ράστηκε μαζί μου την ιδέα που είχε για 
ένα βιβλίο με ήρωπ έναν πνευματιστή, 
άρχισε τότε μια αυθόρμητη ανταλλαγή 
σκέψεων και στο τέλος καταλάβαμε ότι 
συνδυάζοντας τις δεξιότητες και τις γνώ
σεις μας θα μπορούσαμε να καταλήξου
με με ένα μυθιστόρημα στα χέρια μιις», 
συμπληρώνει εκείνη. Ποιες δεξιότητες 
λοιπόν συνδύασαν και ποιες Π π έλεγαν 
ότι είναι οι μεγαλύτερες αδυναμίες τους; 
«Χρησιμοποιήσατε μια λέξη που δεν κα
ταλαβαίνω. Αδυναμίες; Τι είναι αυτά; 
Είναι μάλλον μια ελληνική λέξη» λέει ο 
Φεξέους γελώντας. «Συμπληρώνουμε ο 
ένας τον άλλον σε μεγάλο βαθμό» εξηγεί 
η Λάκμπεργκ. «Ο Χένρικ είναι οργανω
τικός και έχει μια δομή στο κεφάλι του, 
έχω είμαι πιο χαοτική. Τον έχω βγάλει 
αιιό μερικά από τα κουιάκια ιου κι εκεί
νος με έχει κάνει πιο τακτική. Μας έχει 
ωφελήσει και τους δύο η σύμπραξή μπς 
και μάθαμε πολλά από αυπί τη διαδικα
σία. Πολύ νωρίς είχαμε πει ότι αν για 
οποιονδήποτέ λόγο αυτή η διαδικασία 
έχει αρνητική συνέπεια στη φιλία μας, 
θα σταματήσουμε να δουλεύουμε μαζί 
προκειμένου να διασώσουμε την προ
σωπική σχέση μας» .
Σε συνεντεύξεις τους έχουν πει ότι κα

τά τη διάρκεια της έρευνας που κάνουν 
για τα βιβλία χάνονται καμιά φορά στιι 
«μούρη τρύπα» το» Google. Ποιο είναι η 
mo παράξενη αναζήτηση που έχει χρεια
στεί να κάνουν; «Το πιο περίεργο μάλλον 
Google search μας αφορούσε ιη γιαπω
νέζικη σαδΰμαζοχισπκή τεχνική σιμπά- 
ρι. Επρεπε, επίσης να διαβάσουμε μια 
επιστημονική μελέτη για το πώς αλλάζει 
η κυτταρική δομή των πτωμάτων με το 
πέρασμα του χρόνου, Πάντως ψάχνου
με πολύ και κάνουμε ενδελεχή έρευνα, 
δεν μένουμε μόνο οτις πληροφορίες που 
βρίσκουμε στη Wikipedia. Σκάβουμε πιο 
βαθιά» υπογραμμίζουν, Μιλάμε λίγο για 
την επιλογή τους τα θύματα σε αυτό το 
βιβλίο να είναι παιδιά. Τους προβλημά
τισε το γεγονός ότι μπορεί να αποξένωνε 
αυτό το στοιχείο της πλοκής κάποιους 
αναγνώστες: «Τοσυζιμήοαμε. Ηιαναπα
ραίτητο για την ιστορία που θέλαμε να 
πούμε και ξέραμε ότι δεν θα τα κάναμε 
για να σοκάρουμε, ούτε για να πρόκα- 
λέσουμε με φθηνούς εντυπωσιασμούς. 
Πιστεύουμε πους το χειριστήκαμε με υπεύ
θυνο, ισορροπημένο τρόπο».
Στην αρχή του βιβλίου ο Βίνσενι ιτεμνιιει 
κάποια μηνύματα στους θεατές του κατά 
τη διόρκτισ ενός πόοιι. Οι ίδιοι τι τροφή 
για σκέψη θα ήθελαν να δίνουν στους 
αναγνώστες τους; «Δεν έχουμε κάποιο 
μήνυμα ιιου θέλουμε να περάσουμε, δεν 
υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Σαφέ
στατα ωατάσητπ σύστημα αξιών μας και 
τα πιστεύω μας περνάνε στα βιβλία. Ο 
Βίυσεντ εκπροσωπεί την κοσμοθεωρία 
μου και τα πράγματα που θα ήθελα να 
σκέπτονται οι αναγνώστες, δεν έχω όμως 
ούτε συγκεκριμένο οτόχο ούτε τον έλεγ
χο σχετικά με το αν 0α το κάνουν» απα
ντά π Χένρικ. Η Καμίλα θέτει μιο άλλη 
παράμετρο στο ζήτημα; «Εγώ θα έλεγα 
ότι θα θέλαμε να νιώσουυ την αγάπη 
μας για τους ανθρώπους που είναι λίγο 
αλλόκοτοι, λίγο διαφορετικοί, που δεν 
ταιριάζουν στις προδιαγραφές της κοι
νωνίας. Εχουμε λάβει πολλά μηνύματα 
από ανθρώπους που έχουν δίαγνωστεί με 
ψυχικές διαταραχές, οι οποίοι μας Λένε
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Πολύ νωρίς είχαμε 
πει ότι αν για 
οποιονδήποτε λόγο 
αυτή η διαδικασία έχει 
αρνητική συνέπεια 
στη φιλία μας, θα 
σταματήσουμε να 
δουλεύουμε μαζί 
προκειμένου να 
διασώσουμε την 
προσωπική σχέση μας

))

ότι χαίρονται πολύ για την ενσυναίσθηση 
με την οποία τους προσεγγίζουμε. Είναι 
πολύ συγκινητικό αυτό».
Αναρωτιέμαι ιι σχέδια υπάρχουν όσον 
αφορά μια ενδεχόμενη τηλεοπτική μετα
φορά των βιβλίων τους. «Θα μπορούσα
με νπ πας πούμε πλλά fin έπρεπε νπ οπς 
σκοτώσουμε μετά» λέει χαριτολογώντας 
(ελπίζω) η Λάκμπεργκ. Θα μπορούσε τότε 
να μου αναφέρει κάποιες σειρές που της 
άρεσαν πολύ; «Βλέπω πάρα πολλές σει
ρές αστυνομικού μυστηρίου. Μία οπό τις 
καλύτερες που έχουν βγει τα τελευταία 
χρόνια είναι το "Marc of Easttown” με 
τιιν Κέιτ Γουίνσλετ. Μου αρέσουν επί
σης οι δραματοποιημένες μεταφορές 
αληθινών εγκλημάτων, απόλαυσα για 
παράδειγμα το "Candy" με τιιν Τζέσικα 
Μπίε.λ κπι το "The Thing Ahont Pam” με. 
τπ Ρενέ Ζελβέγκερ. Μου άρεσε επίσης 
πολύ το βρετανικό "The Pact". Παρ* όλο 
που δεν εμπίπτει στο ίδιο είδος, θα ήθε
λα να αναφέρω και to “Succession", μια 
εκπληκτική δραματική σειρά». 
Θεωρούνται και οι δύο πολύ επιτυχημέ
νοι - ο καθένας στον τομέα του. Ποια εί
ναι το μυστικό τους; «Ακολούθησε το πά

θος σου. γίνε καλός σε αυτό και θα βρεις 
ανταπόκριση. Το σημαντικό όμως είναι 
να καταλήξεις να κάνεις αυτό που σου 
αρέσει ακόμη κι αν τελικά δεν αφορά 
κανόναν» λέει ο Χένμικ. Αναφέρω στην 
Καμίλα τη λέξη «ταλέντο». «Το ταλέντο 
nfvm σημαντικό», λέει, «όμως υπάρχουν 
χαρισματικοί άνθρωποι που δεν προσπα
θούν αρκετά κοι δεν ία καταφέρνουν και 
υπάρχουν και λιγότερο προικισμένοι που 
πετυχαίνουν πολλά μόνο και μόνο επειδή 
έριξαν σκληρή δουλειά. Φυσικό παίζει 
και η τύχη τον ρόλο της, πρέπει να είσαι 
στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Βέ
βαια μπορείς να δημιουργήσεις και εσύ 
ο ίδιος τις κατάλληλες προϋποθέσεις. 
Εχουμε έναν διάσημο δρομέα αλπικού 
σκι στη Σουηδία, τον Ινγκμαρ Στένμαρκ. 
που έχει ππ το εξής: “Είναι πστε.ίη, όπο 
πιο πολύ προπονούμαι τόσο πιο τυχερός 
γίνομαι". Υπαρχο μεγάλη δόση αλήθειας 
σε αυτό»,

Ψυχοθεραπεία και κλιματική αλλαγή
Τα βιβλία τους αποτελούν μια κατάδυ- 
οη σιο έρεβος της ανθρώπινης ψυχής. 
Οι ίδιοι κατά πόσο έχουν εξερευνήσει

τον δικό τους ψυχισμό; «Δεν έχω κάνει 
ψυχοθεραπεία, παρ’ όλο που μάλλον 
τη χρειάζομαι» σχολιάζει η Λάκμπεργκ. 
«Ο,τι με απασχολεί το εκφράζω μέσα 
απύ τα βιβλία μου. Για εμένα το σημα
ντικό είναι να έχει κανείς περιέργεια για 
τους ανθρώπους. Πάντα ενδιοφέρημπι 
για τους άλλους και για τη ζωή τους, 
εξ αυ και κάνω πολλές ερωτήσεις Είχα 
μια ιισλύ ενδιαφέρουσα εμπειρία πριν 
από λίγο καιρό. ΕπιοκέφΟη,κα τις πιο 
σκληρές γυναικείες φυλακές της Σουη
δίας. Συνάντησα γυναίκες δολοφόνους. 
Μίλησα μαζί τους για το κίνητρα και 
τις πράξεις τους, Ηταν πολύ Οιαφωτι- 
στική η επίσκεψή μου». Ο Φεξέους από 
την πλευρά τσυ λέει: «Εχω προσπαθήσει 
να κάνω ψυχοθεραπεία αλλά δυστυχώς 
γνωρίζω πολύ καλά τον μηχανισμό που 
χρησιμοποιούν οι ψυχολάγοι και δεν 
μπορώ να οφεθώ στη διαδικασία χωρίς 
αντιστάσεις και άμυνες».
Λέμε ενίοτε ότι η πραγματικότητα ξεπερ
νά και την mo τρελή φαντασία. Υπάρ
χει κάποια πρόσφατη αληθινή ιστο
ρία ή προσωπικότητα που να τους έχει 
εξάψει το ενδιαφέρον; «Προσωπικά,

βρήκα καθηλωτική την εξέλιξη της δί
κης με τον Τζόνι Ντεπ και την Αμπέρ 
Χερντ. Στην αρχή ήμουν εναντίον του 
και κατελήξα να αλλάξω γνώμη. Ηταν 
καθηλωτική αυτή η ιστορία» δηλώνει 
η Καμίλα. «Προσωπικά, εκπλήσσομαι 
ππά τον Πούτιν και τη στρατηγική του, 
όμως στο επίπεδο εξουσίας όπου βρί
σκεται η διαφθορά και η αλλοτρίωση 
είναι μάλλον ασύλληπτες» λέει ο Χέν- 
ρικ. Στο «Κουτί» ανέφεραν (ωστόσο την 
Γκρέτα Τούνμπεργκ. «Πιστεύω άτι η 
Γκρέτα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά 
διαφωτίζοντάς μας όλους και νομίζω 
ότι 8εν της έχουμε δώσει αρκετή σημα
σία» ξεκαθαρίζει η Λάκμπεργκ, «Καμιά 
ψορέι τρομάζω διότι έχω την αίσθηση 
πως δεν παίρνουμε την κλιματική αλ
λαγή πτα σσβαρα. Είχαμε πρόσφατα 
εκλογές εδώ και ο κόσμος θέλει απλώς 
να πέσουν σι τιμές ma καύσιμα χωρίς 
να τον νοιάζει πώς παράγεται η ενέρ* 
γειά μας και τι βλάβες προκαλαύμε σιο 
περιβάλλον. Κάποιοι μάλισια λένε δη
μοσίως τι ωραία που είναι τώρα που 
έχουμε περισσότερη ζέστη στη Σκαν
διναβία. Είναι να τρελαίνεσαι».
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