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Μπαίνω στο µυαλό ενός άλλου δηµιουργού και σχεδιάζω την 
δικιά µου ιστορία 
 

 
 
 

Η τεχνική µε την οποία ανατέµνουµε µια 

ιστορία ίσως είναι πλέον σαφής ανατρέχοντας 

στις προηγούµενες ενότητες του σεµιναρίου 

µας. Νοµίζω όµως ότι είναι χρήσιµο να 

µελετήσετε µια συγκεκριµένη ιστορία 

εξονυχιστικά, να δείτε ένα παράδειγµα σε κάθε 

του λεπτοµέρεια προκειµένου να παρακολουθήσετε βήµα βήµα πως 

µπορείτε να στήσετε κι εσείς στη συνέχεια τους βασικούς πυλώνες µιας 

ιστορίας.   

Στόχος είναι να µπούµε στο µυαλό ενός άλλου δηµιουργού ανατέµνοντας 

την ιστορία του και στη συνέχεια σχεδιάσετε τον χάρτη µιας δικιάς σας 

ολοκληρωµένης ιστορίας παίζοντας µε τα δοµικά στοιχεία της αστυνοµικής 

αφήγησης που είδαµε διεξοδικά στις προηγούµενες ενότητες. Θεωρήστε 

λοιπόν την παρούσα ενότητα ως ένα είδος ολοκλήρωσης της ανάλυσης που 

προηγήθηκε. Έφτασε δηλαδή η στιγµή που οι ψηφίδες του παζλ αρχίζουν 

αν συνθέτουν µια ολοκληρωµένη εικόνα. 

Το παράδειγµά µας αφορά σε ένα βιβλίο που διαβάστηκε από εκατοµµύρια 

αναγνώστες σε όλο τον κόσµο, γνώρισε κινηµατογραφικές µεταφορές σε 

Ευρώπη και Ηνωµένες Πολιτείες και σηµατοδότησε την έκρηξη των 

τελευταίων ετών της σκανδιναβικής αστυνοµικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για 

το Κορίτσι µε το τατουάζ. Ο πειρασµός να αναφερθώ σε παλιότερα κλασικά 

έργα της αστυνοµικής λογοτεχνίας ήταν µεγάλος, όµως τελικά επέλεξα το 

συγκεκριµένο έργο θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ένα σύγχρονο 
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κλασικό, διαθέτει επαρκή πολυπλοκότητα, εξαιρετικά ενδιαφέροντες 

χαρακτήρες, ενδιαφέρουσα πλοκή και οξύ κοινωνικό σχόλιο. Διαθέτει 

δηλαδή το τρίπτυχο που καθιστά την αστυνοµική λογοτεχνία τόσο 

ενδιαφέρουσα στις µέρες µας: πλοκή, κοινωνικό σχόλιο, ψυχολογική 

καταβύθιση στους χαρακτήρες και όλα αυτά σε µια εξαιρετικά 

καλοδουλεµένη ισορροπία.  

Παράλληλα, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι µια ιστορία µήτρα, 

δηλαδή µια ιστορία από την οποία ξεπήδησαν πολλές άλλες στη συνέχεια 

µε παρεµφερή αισθητική ή οπτική. Πέρα απ’ όλα αυτά είναι µια ιστορία 

που είναι πιθανόν να την έχετε διαβάσει ήδη ή αν δεν την έχετε διαβάσει 

είναι πολύ πιθανό να έχετε δει κάποια κινηµατογραφική µεταφορά της. Αν 

δεν ισχύει τίποτε από αυτά, τότε είναι ίσως πιο εύκολο να δείτε την ταινία 

ώστε να παρακολουθήσετε µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον την ανάλυση που 

ακολουθεί. Ακόµη όµως κι αν δεν γνωρίζετε ή δεν δείτε το έργο, η ίδια η 

ανάλυση είναι αρκετή για να πάρετε µια ολοκληρωµένη άποψη πως 

χαρτογραφούµε βήµα βήµα αυτό που στην αρχή µοιάζει βουνό, το σύνολο 

δηλαδή της πλοκής, των χαρακτήρων, των πυρηνικών ιδεών, την 

ατµόσφαιρα, τις κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις µια ιστορίας µας. 

Με την ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται συνεπώς να αποτυπωθεί το 

σκεπτικό του δηµιουργού στο σύνολό του - όσο αυτό είναι βεβαίως δυνατόν 

να χαρτογραφηθεί. Ακολουθώντας συγκεκριµένα βήµατα ξεκλειδώνουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορούµε στη συνέχεια να δοµήσουµε µια δικιά µας 

ιστορία. 

Ποιά είναι λοιπόν αυτά τα βήµατα; 

1. Χαρτογραφώ γενικά την υπόθεσή µου σε µία, µιάµιση σελίδα 
2. Υπολογίζω πολύ χοντρικά τη γενική δοµή σε ενότητες κεφαλαίων 
3. Ξεκαθαρίζω την κεντρική και τις πυρηνικές ιδέες της ιστορίας µου, όσο πιο αναλυτικά 

µπορώ 
4. Στήνω τους χαρακτήρες µου όσο πιο αναλυτικά µπορώ (στις σηµειώσεις που ακολουθούν 

έχω βάλει πρώτα τους χαρακτήρες και µετά τις κεντρικές ιδέες για να παρακολουθήσετε πιο 
εύκολα το σκεπτικό που αναλύεται) 

5. Ξεκαθαρίζω την οπτική, τους αφηγηµατικούς τρόπους και το γενικό ύφος της αφήγησης 
6. Χαρτογραφώ κατά το δυνατόν την ατµόσφαιρα της ιστορίας µου 
7. Επεξεργάζοµαι το γλωσσικό ύφος µε δοκιµές, επιλέγω σκηνικά, κάνω την έρευνα που θα 

µου χρειαστεί για να στηρίξω την ιστορία µου 
8. Φτιάχνω σε λεπτοµέρεια το σύνολο της δοµής ανά ενότητα – κεφάλαιο της ιστορίας µου και 

αποφασίζω πως θα ξεδιπλώνονται οι κεντρικές ιδέες σε κάθε ενότητα. 
9. Όσο προχωρώ τα παραπάνω βήµατα, συµπληρώνω όπου χρειάζεται στα προηγούµενα. 
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Το Κορίτσι µε το Τατουάζ του Στιγκ Λάρσον  

 

\ Υπόθεση  

Το Κορίτσι µε το Τατουάζ είναι το πρώτο µέρος µιας τριλογίας του Σουηδού 

συγγραφέα Στιγκ Λάρσον.  Ο δηµοσιογράφος Μίκαελ Μπλούµκβιστ, ο 

οποίος µόλις έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήµιση ενός εύπορου 

Σουηδού οικονοµολόγου, προσλαµβάνεται από έναν ηλικιωµένο βιοµήχανο 

για να εξιχνιάσει ποιός δολοφόνησε την ανιψιά του περισσότερο από 40 

χρόνια νωρίτερα.  Ενώνει τις δυνάµεις του µε την Λισµπετ Σαλάντερ, µία 

νέα κοπέλα µε πολλά τατουάζ, τρύπες, και σκουλαρίκια, αλλά ταυτόχρονα 

και µε το ταλέντο να χακάρει υπολογιστές και οι δυο τους βρίσκονται να 

ακολουθούν τα ίχνη ενός κατά συρροή δολοφόνου που σκότωνε γυναίκες 

για αρκετές δεκαετίες.  

Ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ αναγκάζεται να παραιτηθεί επισήµως από την θέση 

του στο Μιλλένιουµ, το οικονοµικό περιοδικό που είχε ιδρύσει µαζί µε την 

επί πολλών ετών σύντροφό του Έρικα Μπέργκερ, µετά την καταδίκη του για 

συκοφαντική δυσφήµιση του οικονοµολόγου Χανς-Ερικ Βενερστρεµ.  Κατά 

τη διάρκεια της αναµονής για την έναρξη της εκτίσεως της ποινής της 

δίµηνης φυλάκισής του, ο Μπλούµκβιστ λαµβάνει µία ασυνήθιστη πρόταση 

για δουλειά.  Ο Χένρικ Βάνιερ, ένας ηλικιωµένος πλούσιος βιοµήχανος,  

του ζητάει να µετακοµίσει και να ζήσει για έναν χρόνο στο οικογενειακό 

συγκρότηµα κατοικιών του νησιού που µένει, µε το πρόσχηµα ότι ερευνά 

και γράφει ένα χρονικό για την δυσλειτουργική οικογένεια Βάνιερ, ενώ στην 

πραγµατικότητα θα ερευνά την εξαφάνιση και πιθανή δολοφονία της 

µικρανιψιάς του Χάριετ, που συνέβη 40 χρόνια πριν.  Κάθε χρόνο στα 

γενέθλιά του, ο Βάνιερ λαµβάνει ένα πρεσαρισµένο λουλούδι σαν αυτά που 

του χάριζε η Χάριετ, και πιστεύει ότι ο δολοφόνος της του στέλνει το 

λουλούδι για να τον βασανίζει.  Μην έχοντας κάτι καλύτερο να κάνει, ο 

Μπλούµκβιστ αποδέχεται διστακτικά να αναλάβει την δουλειά και 

µετακοµίζει σε ένα µικρό σπίτι στην νήσο Χέντεµπ, το οποίο περιβάλλεται 

από τις κατοικίες διαφόρων µελών της πολυµελούς οικογενείας Βάνιερ.   
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Στο µεταξύ, η Λίσµπετ Σαλάντερ εκτελεί τα καθήκοντά της ως ερευνήτρια 

για την εταιρεία προστασίας Μίλτον που εδρεύει στην Στοκχόλµη.   Η 

Σαλάντερ είναι µία παράξενη κοπέλα µε πολλά τατουάζ, τρύπες µε 

σκουλαρίκια και ελάχιστες κοινωνικές δεξιότητες.  Ανεξαρτήτως αυτού, είναι 

µία εξαιρετική ερευνήτρια, καθώς και ειδήµων χάκερ.  Πρόσφατα έκανε 

έναν ενδελεχή έλεγχο του παρελθόντος του Μπλούµκβιστ που της 

ανατέθηκε από τον δικηγόρο του Βάνιερ, Ντίρτς Φρόντε, πριν ο Βάνιερ του 

προτείνει τη δουλειά.  Εξ αιτίας του ταραγµένου παρελθόντος και της 

αστάθειάς της ως προσωπικότητα, το δικαστήριο έχει θέσει την Σαλάντερ 

υπό την γονική παροχή κηδεµονίας του κράτους και κηδεµόνας της έχει 

οριστεί ο δικηγόρος Νιλς Μπιούρµαν, ο οποίος την κακοποιεί και την βιάζει 

βάναυσα.   Παρόλα αυτά, η Σαλάντερ, η οποία ζει µε τον δικό της ιδιαίτερο 

κώδικα ηθικής, καταφέρνει να πάρει µία εκδίκηση που, εν µέσω άλλων, 

αναγκάζει τον Μπιούρµαν να ξεκινήσει µία διαδικασία που τελικά θα την 

απελευθερώσει από την κηδεµονία του. 

Ο Μπλούµκβιστ µαθαίνει ότι η Χάριετ είχε εξαφανιστεί από τη νήσο 

Χέντεµπι όταν ήταν 16 ετών.  Ολόκληρη η οικογένεια Βάνιερ είχε µαζευτεί 

για ένα ετήσιο επαγγελµατικό δείπνο, αλλά ένα σοβαρό ατύχηµα είχε ως 

αποτέλεσµα να παραµείνει κλειστή για 24 ώρες η γέφυρα που ένωνε το νησί 

µε την ηπειρωτική χώρα, αποκλείοντας τους πάντες στην µία πλευρά της 

γέφυρας ή την άλλη.  Ο Βάνιερ έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η 

Χάριετ δολοφονήθηκε από κάποιο µέλος της οικογενείας, αφού κανείς δεν 

είχε πρόσβαση από και προς το νησί τις πρώτες ώρες που εξαφανίστηκε.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του ο Μπλούµκβιστ συναντά και συζητά µε 

µέλη της οικογενείας Βάνιερ, µεταξύ των οποίων και µε τον αδερφό της 

Χάριετ, τον Μάρτιν, ο οποίος τώρα διοικεί την αυτοκρατορία των 

επιχειρήσεών τους, την Σεσίλια, µε την οποία ο Μπλούµκβιστ είχε µία 

σύντοµη ερωτική περιπέτεια, την µητέρα του Μάρτιν Ισαβέλλα, η οποία 

ενοχλείται από το γεγονός ότι εκείνος σκαλίζει την ιστορία της οικογενείας, 

και τον αδερφό του Χένρικ, Χάραλντ, έναν οργισµένο αντισηµιτιστή.  

Μαθαίνει επίσης πληροφορίες για τον Γκότφριντ, τον πατέρα της Χάριετ και 

του Μάρτιν, έναν µέθυσο που πνίγηκε πολλά χρόνια πριν.  
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Τελικά ο Μπλούµκβιστ αποφασίζει ότι χρειάζεται έναν βοηθό ερευνητή µε 

τον οποίο θα συνεργαστεί για να ξετυλίξουν το κουβάρι του µυστηρίου της 

εξαφάνισης της Χάριετ, και ο Φρόντε προτείνει τη Σαλάντερ.  Οι δυο τους 

προβληµατίζονται µε µία καταχώρηση που βρίσκουν στο ηµερολόγιο της 

Χάριετ που φαινοµενικά είναι µία µικρή λίστα ονοµάτων και τηλεφώνων, 

αλλά σύντοµα συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για µία λίστα γυναικών που 

είχαν δολοφονηθεί βάναυσα πολλά χρόνια πριν, σύµφωνα µε εδάφια της 

Βίβλου που περιέγραφαν πως και γιατί εκείνες οι γυναίκες είχαν 

δολοφονηθεί.  Τα ίχνη εντέλει τους οδηγούν στον Γκότφριντ Βάνιερ, ο 

οποίος βίασε και σκότωσε πολλές γυναίκες και παράλληλα δίδαξε τον γιό 

του Μάρτιν να κάνει το ίδιο.  Οι δύο άντρες είχαν επίσης βιάσει την Χάριετ, 

η οποία έπνιξε τον πατέρα της και µέσα στην αναταραχή που είχε 

δηµιουργηθεί από το ατύχηµα στην γέφυρα, δραπέτευσε από το νησί µε τη 

βοήθεια της ξαδέρφης της Ανίτας.  Η Σαλάντερ καταφέρνει να σώσει και να 

απελευθερώσει τον Μπλούµκβιστ, ο οποίος έχει αιχµαλωτιστεί στην υπόγεια 

αίθουσα βασανιστηρίων του Μάρτιν λίγο πριν δολοφονηθεί, και κατόπιν οι 

δυο τους εντοπίζουν την Χάριετ που ζει σε µία φάρµα µε πρόβατα στην 

Αυστραλία και την πείθουν να επιστρέψει στη Σουηδία αφού ο Μάρτιν είναι 

πλέον νεκρός από αυτοκινητιστικό δυστύχηµα που συνέβη στην 

προσπάθειά του να διαφύγει από το νησί.  

Η Σαλάντερ χρησιµοποιεί τις δεξιότητές της ως χάκερ για να βοηθήσει τον 

Μπλούµκβιστ, µε τον οποίο έχουν στο µεταξύ γίνει εραστές, να συλλέξει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για να γκρεµίσει τη µεγάλη εγκληµατική 

αυτοκρατορία του Βένερστρεµ.  Την ίδια στιγµή, χρησιµοποιεί τις δεξιότητές 

της και για να κλέψει εκατοµµύρια από τους λογαριασµούς του 

Βένερστρεµ, αφήνοντάς τον χωρίς τους απαραίτητους πόρους για να 

εξαγοράσει τις διασυνδέσεις του µε την µαφία, και ταυτόχρονα αποκαλύπτει 

το που βρίσκεται σε κάποιον που στην συνέχεια τον δολοφονεί.  Η Σαλάντερ 

επίσης συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευµένη µε τον Μπλούµκβιστ, αλλά ενώ 

ετοιµάζεται να του το πει, τον βλέπει µε την Μπέργκερ και, 

καταλαβαίνοντας ότι οι δυο τους θα είναι πάντα µαζί, απλά φεύγει.  

 

 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	9]		

6	

\ Γενική Δοµή  

Το Κορίτσι µε το Τατουάζ αποτελείται από 29 κεφάλαια άτιτλα, τα οποία 

χωρίζονται σε τέσσερεις ενότητες µε τίτλους.  Υπάρχει επίσης πρόλογος που 

παρουσιάζει τον χαρακτήρα του Χένρικ Βανιερ και επίλογος στον οποίο µας 

αποκαλύπτεται τι αποτελέσµατα έχουν επέλθει αφού ο Μπλούµκβιστ έχει 

εκθέσει τον Βένερστρεµ, και επίσης η σχέση µεταξύ Μπλούµκβιστ και 

Σαλάντερ τελειώνει.  Κάθε µία από τις τέσσερεις ενότητες ξεκινάει µε µία 

στατιστική σχετικά µε την βία κατά των γυναικών στη Σουηδία, που 

αποτελεί και το κύριο θέµα του βιβλίου.  

Η αφήγηση της ιστορίας τοποθετείται στο παρόν µε εξαίρεση µία αναδροµή 

στο παρελθόν κατά την οποία ο Μπλούµκβιστ ανακαλεί την συζήτηση που 

είχε µε τον Ρόµπερτ Λίντµπεργκ, και είχε ως αποτέλεσµα να µπει στην 

διαδικασία να ξεσκεπάσει τις εγκληµατικές δραστηριότητες του Βένερστρεµ.  

Συχνά οι χαρακτήρες αναφέρονται σε γεγονότα του παρελθόντος, αλλά αυτό 

είναι το µόνο παράδειγµα αναδροµής στο παρελθόν.  

Οι βασικοί χαρακτήρες του βιβλίου, Μπλούµκβιστ και Σαλάντερ, δεν 

συναντιούνται µέχρι περίπου το µέσον του µυθιστορήµατος, οπότε και το 

πρώτο µισό πηγαίνει πέρα δώθε στις ξεχωριστές τους ζωές.  

Το βιβλίο κινεί άµεσα το ενδιαφέρον του αναγνώστη µέσω του µυστηρίου 

των πρεσαρισµένων λουλουδιών, και η ιστορία εξελίσσεται µε έναν αρκετά 

καλό ρυθµό.  Η δράση κορυφώνεται όταν ο Μπλούµκβιστ και η Σαλάντερ 

πλησιάζουν την αλήθεια σχετικά µε το τι απέγινε η Χάριετ και την 

ταυτότητα των κατά συρροή δολοφόνων, και µετά οι ρυθµοί επανέρχονται 

κατά τη συνάντηση του Μπλούµκβιστ µε την Χάριετ στην Αυστραλία.  Η 

πολλή ένταση που περιβάλλει την πλοκή σχετικά µε τον κατά συρροή 

δολοφόνο, αποκλιµακώνεται κάπως στο τέλος αφού το βιβλίο κλείνει 

περιγράφοντας τα αποτελέσµατα που επέρχονται όταν ο Μπλόµκβιστ 

ξεσκεπάζει τελικά τον Βένερστρεµ.   
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\ Χαρακτήρες  

 

Μίκαελ Μπλούµκβιστ - Mikael Blomkvist 

Ο Μίκαελ Μπλούµκβιστ είναι ένας 42χρονος “σταυροφόρος” 

δηµοσιογράφος και συνιδρυτής του Σουηδικού οικονοµικού περιοδικού 

Μιλλένιουµ.  Έχει πρόσφατα καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήµιση του 

βαθύπλουτου  οικονοµολόγου Χανς-Έρικ Βένερστρεµ µέσω ενός 

δηµοσιεύµατός του, οπότε αποδέχεται µία ασυνήθιστη πρόταση εργασίας:  

να γράψει ένα χρονικό για την πλούσια οικογένεια Βάνιερ, ενώ παράλληλα 

θα ερευνά µυστικά τη δολοφονία της Χάριεετ Βάνιερ που είχε γίνει πάνω 

από 40 χρόνια νωρίτερα.  Αυτή δεν θα ήταν η πρώτη έρευνα εγκλήµατος 

του Μπλούµκβιστ.  Ως νεαρός, είχε αποκτήσει το παρατσούκλι Κάλε (Καρλ) 

αφού είχε βρει πληροφορίες που είχαν οδηγήσει στη σύλληψη µιας 

συµµορίας ληστών.  Το όνοµα ήταν αναφορά σε µία σειρά βιβλίων που 

παρουσίαζε ένα αγόρι ντετέκτιβ που λεγόταν Κάλε.  Παρά την καταδίκη του 

για συκοφαντική δυσφήµιση, ο Μπλούµκβιστ λειτουργεί µε αυστηρό 

κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας, κάτι που περιλαµβάνει την άρνησή 

του να αποκαλύψει τις πηγές του.  Ο Μπλούµκβιστ διατηρεί φιλικές και 

σεξουαλικές σχέσεις µε τη συνέταιρό του στο περιοδικό Μιλλένιουµ, την 

Έρικα Μπέργκερ, για παραπάνω από 20 χρόνια, και αυτή η σχέση είναι και 

ο βασικός λόγος που διαλύθηκε ο γάµος του.  Κατά κανόνα εµπλέκεται σε 

διάφορες σεξουαλικές σχέσεις , αλλά προσπαθεί να κρατάει φιλικές σχέσεις 

µε τις γυναίκες µε τις οποίες κοιµάται κατά καιρούς.  

Η δουλειά που αναλαµβάνει για τον Χένρικ Βάνιερ, δοκιµάζει τις 

ερευνητικές ικανότητες του Μπλούµκβιστ και τελικά ξεσκεπάζει δύο κατά 

συρροή δολοφόνους µέσα στην οικογένεια Βάνιερ.  Το αρχικό κίνητρο όµως 

για να αναλάβει την δουλειά ήταν η υπόσχεση του Βάνιερ ότι θα του 

αποκαλύψει πληροφορίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να 

καταστρέψει τον Βένερστρεµ.  Παρά το γεγονός ότι αποδέχτηκε την 

καταδίκη και την ποινή του µε αναπάντεχη ψυχραιµία, κρατάει µεγάλη 

κακία στον Βενερστρεµ και αισθάνεται τεράστια ανακούφιση και χαρά όταν 

καταφέρνει να εκθέσει τις εγκληµατικές του δραστηριότητες και να 

καταστρέψει την αυτοκρατορία του, παρότι αυτό προκύπτει µέσω των 
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ικανοτήτων υποκλοπής στοιχείων υπολογιστών της Σαλάντερ, αντί για των 

πληροφοριών που του είχε υποσχεθεί ο Βάνιερ και τις οποίες δεν διέθετε 

τελικά.  

 

Λίσµπετ Σαλάντερ - Lisbeth Salander 

Η Λίσµπετ Σαλάντερ είναι µία 24χρονη γυναίκα που ζει στη Στοκχόλµη, και 

αδιαµφισβήτητα ένας από τους πλέον περίπλοκους χαρακτήρες της 

νεότερης λογοτεχνίας.  Η εξωτερική της εµφάνιση - αγέλαστη, µε γοτθικό 

στυλ, και γεµάτη τατουάζ, τρύπες, και σκουλαρίκια - δεν συµβαδίζει µε τις 

εξαιρετικές ικανότητες που διαθέτει ως ερευνήτρια και χάκερ υπολογιστών.  

Η Σαλάντερ είχε µία εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία, παρότι ο 

αναγνώστης δεν µαθαίνει ποτέ τον πραγµατικό βαθµό της κακοποίησης που 

είχε υποστεί, και τώρα έχει τεθεί κατόπιν απόφασης δικαστηρίου υπό την 

γονική παροχή κηδεµονίας του κράτους, µε ορισµένο ως κηδεµόνα εναν 

σαδιστή δικηγόρο, που τελικά την βιάζει.  Η Σαλάντερ όµως πάντα παίρνει 

εκδίκηση, αντιστέκεται στον αρχικό πειρασµό να σκοτώσει τον βασανιστή 

της, και αντ’αυτού βάζει σε εφαρµογή ένα πανέξυπνο σχέδιο που και τον 

τιµωρεί, αλλά και δηµιουργεί τις προυποθέσεις για να απελευθερωθεί η ίδια 

από την κηδεµονία.    

Η Σαλάντερ ζει µία αποµονωµένη ζωή, έχοντας ελάχιστους φίλους και 

βασικά µη επιθυµώντας άλλους.  Αδυνατεί να στραφεί σε άλλους όταν 

αντιµετωπίζει προβλήµατα, και προτιµά να ξεπερνάει τις δυσκολίες µόνη 

της.  Είχε µεγάλη ποικιλία σεξουαλικών εµπειριών και µε τα δύο φύλα, και 

αποπλανεί τον Μπλούµκβιστ σύντοµα µετά που τον γνωρίζει.  Αναγνωρίζει 

άµεσα τους άντρες που µισούν και κακοποιούν γυναίκες, και είναι 

αποφασισµένη να παίρνει εκδίκηση σε σε κάθε περίπτωση που µπορεί.  

Αυτό της το χαρακτηριστικό γνώρισµα την οδηγεί να εκµεταλλευτεί τις 

ικανότητές της µε τους υπολογιστές για να κλέψει εκατοµµύρια από τον 

λογαριασµό του Χανς-Ερικ Βένερστρεµ και να ξεκινήσει µία αλυσίδα 

γεγονότων που καταλήγουν στην δολοφονία του Ενα µονοπάτι που επίτηδες 

ακολούθησε ώστε να πάρει εκδίκηση για ένα γεγονός που είχε συµβεί πριν 

από πολλά χρόνια, κατά το οποίο ο Βενερστρεµ είχε κακοποιήσει µία νεαρή 

σερβιτόρα που είχε µείνει έγκυος στο παιδί του.  Η Σαλάντερ διαθέτει 
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φωτογραφική µνήµη, κάτι που την κάνει να αισθάνεται αλλόκοτη, και µέχρι 

το τέλος του βιβλίου ο Μπλούµκβιστ έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η 

παράξενη συµπεριφορά της είναι απόρροια του Συνδρόµου Ασπεργκερ.  Η 

Σαλάντερ τελικά συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευµένη µε τον Μπλούµκβιστ, 

αλλά η αυτοαµφισβήτησή της και η τάση της να αποµονώνεται την 

εµποδίζει να του εκφρασει τα αισθήµατά της και τελικά αποχωρεί από τη 

σχέση τους.   

 

Μάρτιν Βάνιερ - Martin Vanger 

Ο Μάρτιν Βάνιερ είναι ο µικρανιψιός του Χένρικ και επί του παρόντος 

διοικεί τις οικογενειακές επιχειρήσεις.  Παρά την δύσκολη παιδική του 

ηλικία, δείχνει να έχει εξελιχθεί σε έναν ενήλικα που λειτουργεί στα πλαίσια 

του κανονικού, αλλά η έρευνα του Μπλούµκβιστ αποκαλύπτει ότι είναι ένας 

σαδιστής που βίασε την αδερφή του και που για πολλά χρόνια φυλάκιζε, 

βασάνιζε, και δολοφονούσε γυναίκες.  

 

Χένρικ Βάνιερ - Henrik Vanger 

Ο Χένρικ Βάνιερ είναι ένας 82χρονος βιοµήχανος και επικεφαλής της 

ευρύτερης και δυσλειτουργικής οικογενείας Βάνιερ.  Έχει εµµονή µε την 

εξαφάνιση και, κατά την άποψή του δολοφονία, της µικρανιψιάς του 

Χάριετ, που συνέβη πάνω από 40 χρόνια πριν, και προσλαµβάνει τον 

δηµοσιογράφο Μίκαελ Μπλούµκβιστ για να λύσει το µυστήριο µε το 

πρόσχηµα ότι θα γράψει ένα χρονικό για την οικογένεια Βάνιερ.    

 

Χάριετ Βάνιερ - Harriet Vanger 

Η Χάριετ Βάνιερ είναι η µικρανιψιά του Χένρικ Βάνιερ που εξαφανίστηκε 

µυστηριωδώς παραπάνω από 40 χρόνια νωρίτερα.  Παρά το ότι θεωρείται 

δολοφονηµένη, ο Μπλούµκβιστ ανακαλύπτει ότι είχε διαφύγει µυστικά από 

το οικογενειακό συγκρότηµα κατοικιών για να δραπετεύσει από τον σαδιστή 

αδερφό της Μάρτιν, ο οποίος την βίαζε τακτικά, και έχει πλέον 

εγκατασταθεί σε µία φάρµα µε πρόβατα στην Αυστραλία. 
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Η ευρύτερη οικογένεια Βάνιερ  

Η ευρύτερη και περίπλοκη οικογένεια Βάνιερ περιλαµβάνει τον πατέρα του 

Μάρτιν και της Χάριετ, τον Γκότφριντ, και τη σύζυγό του Ιζαµπέλα, τον 

αδερφό του Χένρικ Χάραλντ και τα παιδιά του, Μπίργκερ, Σεσίλια και 

Ανίτα, και αρκετούς ακόµα που αναφέρονται απλά µέσα στο κείµενο.  

 

Νιλς Μπιούρµαν - Nils Bjurman 

Ο Νίλς Μπιούρµαν είναι δικηγόρος και νόµιµος κηδεµόνας της Λίσµπετ 

Σαλάντερ.  Την βιάζει βάναυσα, πράγµα που την οδηγεί στον σχεδιασµό της 

κατάλληλης εκδίκησης.  

 

Έρικα Μπέργκερ - Erika Berger 

Η Έρικα Μπέργκερ είναι αρχισυντάκτρια του περιοδικού Μιλλένιουµ και η 

επί πολλών ετών ερωµένη του Μπλούµκβιστ, παρά το γεγονός ότι είναι 

παντρεµένη. 

 

Ντίρτς Φρόντε - Dirch Frode 

Ο Ντίρτς Φρόντε είναι ο δικηγόρος και έµπιστος φίλος του Χένρικ Βάνιερ.  

 

Ντράγκαν Αρµάνσκυ - Dragan Armansky 

Ο Ντράγκαν Αρµάνσκυ είναι επικεφαλής της εταιρείας Συστηµάτων 

Προστασίας Μίλτον,  της εταιρείας που έχει προσλάβει την Λίσµπετ 

Σαλάντερ ως ερευνήτρια. 

 

Γκόντφριντ Βάνιερ - Gottfried Vanger 

Ο Γκόντφριντ Βάνιερ έχει ήδη πεθάνει αρκετά νωρίτερα από το χρονική 

στιγµή που εξελίσσεται το βιβλίο, αλλά κρατά σηµαντική θέση στην ιστορία 

αναφερόµενος ως ο πατέρας του Μάρτιν και της Χάριετ και το άτοµο του 

οποίου η βία ενεργοποίησε την αλυσίδα των γεγονότων που σχηµατίζουν την 

πλοκή του βιβλίου.  
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Ιζαµπέλα Σαλάντερ - Isabella Salander 

Η Ιζαµπέλα Σαλάντερ είναι η µητέρα της Λίσµπετ.  Ζει σε γηροκοµείο και 

συχνά δεν αναγνωρίζει την κόρη της καθώς πάσχει από άνοια.  

 

Περνίλλα Μπλούµκβιστ - Pernilla Blomkvist 

Η Περνίλλα είναι η έφηβη κόρη του Μίκαελ Μπλούµκβιστ.  Την βλέπει 

σπάνια, αλλά µία συζήτηση µαζί της τον οδηγεί σε σηµαντικά στοιχεία που 

τον βοηθούν να λύσει το µυστήριο της εξαφάνισης της Χάριετ.  

 

Ντετέκτιβ Επιθεωρητής Γκουστάφ Μορέλ - Detective Superintendent 

Gustaf Morell 

Ο Ντετέκτιβ Επιθεωρητής Γκουστάφ Μορέλ υπηρέτησε ως βασικός 

ερευνητής στην αναζήτηση της Χάριετ Βάνιερ και στη συνέχεια στην έρευνα 

για την εξαφάνισή της.  Παρότι έχει συνταξιοδοτηθεί από καιρό, συνεχίζει 

να τον απασχολεί η υπόθεση και την συζητά µε τον Χένρικ Βάνιερ.  

 

Ρόµπερτ Λίντµπεργκ - Robert Lindberg 

Ο Ρόµπερτ Λίντµπεργκ είναι παλιός γνωστός του Μπλούµκβιστ.  Μία 

συζήτηση µαζί του είναι αυτή που θα βάλει τον Μπλούµκβιστ στην 

διαδικασία να ερευνήσει τον Βένερστρεµ. 

 

Πανούκλα - Plague 

“Πανούκλα” είναι το κωδικό όνοµα ενός φίλου της Σαλάντερ.  Της 

προµηθεύει τον εξοπλισµό που εκείνη χρειάζεται για να χακάρει τον 

υπολογιστή του Βενερστρεµ και τα µέσα για να εντοπίσει την Χάριετ Βάνιερ.  

 

Χανς-Έρικ Βένερστρεµ - Hans-Erik Wennerstrom 

Ο αναγνώστης δεν γνωρίζει ποτέ τον Χανς-Ερικ Βένερστρεµ αλλά παρόλα 

αυτά είναι σηµαντικός χαρακτήρας του βιβλίου.  Πρόκειται για έναν 

πλούσιο, αλλά διεφθαρµένο, Σουηδό οικονοµολόγο, και η απόφαση υπέρ 

του στη δίκη που γίνεται κατόπιν της µήνυσης που κάνει κατά του 

Μπλούµκβιστ για συκοφαντική δυσφήµιση, είναι η αιτία που ξεκινούν 

πολλά από τα γεγονότα που συνθέτουν την πλοκή του βιβλίου.   
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\ Πυρηνικές ιδέες ιστορίας 

 

Βία κατά των γυναικών  

Το κύριο θέµα που πραγµατεύεται το Κορίτσι µε το Τατουάζ είναι η ακραία 

βία κατά των γυναικών.  Το βιβλίο είναι χωρισµένο εκτός από τα κεφάλαια, 

και σε τέσσερεις ενότητες και η κάθε µία από αυτές ξεκινάει µε µία 

στατιστική σχετικά µε τη βία κατά των γυναικών στη Σουηδία, όπου και έχει 

τοποθετηθεί το µυθιστόρηµα.  

Αρκετή από τη βία που περιγράφεται στο βιβλίο είναι σεξουαλικής φύσεως.  

Πολύ πριν ο αναγνώστης µάθει για την µακράν ιστορία βιασµών, 

βασανισµών και δολοφονιών γυναικών από τον Γκότφιλντ και τον Μάρτιν 

Βάνιερ, εκτυλίσσεται µία από τις πλέον περιγραφικές και ανατριχιαστικές 

σκηνές του βιβλίου, όταν ο κηδεµόνας της Σαλάντερ, Νιλς Μπιούρµαν, την 

βιάζει πρωκτικά και την βασανίζει για αρκετές ώρες.  Παρόλα αυτά, 

σύντοµα γίνεται ξεκάθαρο ότι έχει υποτιµήσει κατά πολύ το θύµα του, αφού 

η Σαλάντερ δεν είναι η πνευµατικά διαταραγµένη νεαρή γυναίκα που 

εκείνος θεωρούσε, και σύντοµα αντεπιτίθεται εξίσου βίαια, 

συµπεριλαµβάνοντας και σεξουαλικό σοδοµισµό.    

Τα θύµατα του Μάρτιν και του Γκότφριντ δεν είναι εξίσου τυχερά.  Η έρευνα 

για την εξαφάνιση της Χάριετ οδηγεί τον Μπλούµκβιστ και τη Σαλάντερ σε 

αναπάντεχες ανακαλύψεις σχετικές µε νεαρές γυναίκες που έχουν 

βασανιστεί και δολοφονηθεί βάναυσα, µερικές εκ των οποίων πολλές 

δεκαετίες πριν.  Ο δράστης κι αυτουργός Γκότφριντ,  δικαιολογεί τις πράξεις 

του µε αναφορές στη Βίβλο που δείχνουν να κατηγορούν το θύµα για 

κάποιου είδους ανήθικης συµπεριφοράς, η οποία καθιστά το ίδιο το 

έγκληµα, αλλά και την µέθοδο µε την οποία τελέστηκε, δικαιολογηµένα.  

Αργότερα ο γιός του Μάρτιν, αντλεί τεράστια ευχαρίστηση από τον 

βασανισµό των θυµάτων του πριν τα σκοτώσει, και κρατάει λεπτοµερή 

αρχεία στα οποία περιγράφει τις πράξεις του, ώστε να µπορεί να ξαναζήσει 

την ευχαρίστηση σε δεύτερο χρόνο.    

Παρότι σε αυτό το βιβλίο δεν προσφέρεται ποτέ καµία εξήγηση, επικρατεί 

ένας έντονος υπαινιγµός ότι η Σαλάντερ έχει υπάρξει θύµα βίας στο 

παρελθόν.  Συχνά αναφέρεται σε “Όλα τα Κακά” που µε κάποιο τρόπο 
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επηρέασαν τη ζωή της, και είναι εξαιρετικά προσεκτική απέναντι στους 

άντρες που µισούν τις γυναίκες και είναι βίαιοι απέναντί τους.  Αµέσως 

αναγνωρίζει ότι ο κατά συρροήν δολοφόνος που ψάχνουν µαζί µε τον 

Μπλούµκβιστ είναι “ένα κάθαρµα που µισεί τις γυναίκες” και επίσης δεν 

δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την έρευνα του Μπλούµκβιστ 

σχετικά µε τον Βένερστρεµ, µέχρι που µαθαίνει ότι εκείνος κάποτε είχε 

βάλει τους µπράβους του να κρατήσουν µία γυναίκα µέσα στο νερό µέχρι 

εκείνη να συµφωνήσει να κάνει έκτρωση στο παιδί του.  Αυτό το 

φαινοµενικά µικρό συµβάν στην µακράν ιστορία εγκληµάτων του 

Βένερστρεµ, βάζει τη Σαλάντερ σε ένα µονοπάτι που τελικά έχει ως 

αποτέλεσµα την οικονοµική καταστροφή του Βένερστρεµ και τη δολοφονία 

του.    

 

Εκδίκηση  

Σχεδόν όλοι από τους βασικούς χαρακτήρες του µυθιστορήµατος αποζητούν 

κάποιου είδους εκδίκηση.  Όταν ο Μπλούµκβιστ ρωτάει τον Χένρικ Βάνιερ 

γιατί επιθυµεί τη συγγραφή ενός χρονικού της οικογενείας ακόµα κι αν 

δηµοσιευθεί κι αρχειοθετηθεί µόνο ένα αντίτυπο, η απάντηση είναι ότι θέλει 

µε αυτή τη δηµοσίευση να εκδικηθεί αρκετά από τα µέλη της 

δυσλειτουργικής αυτής οικογενείας.  Όταν ο Μπιούρναν βιάζει και 

κακοποιεί τη Σαλάντερ, εκείνη δεν χάνει χρόνο να εκδικηθεί µε έναν εξίσου 

βάναυσο τρόπο, και εκµεταλλεύεται την ευκαιρία όχι µόνο για να θέσει 

τέλος στην κηδεµονία του όσον αφορά την ίδια, αλλά και για να τον 

εµποδίσει να κάνει κακό σε άλλες γυναίκες στο µέλλον.  Η Σαλάντερ επίσης 

αργότερα εκδικείται και τον Βενερστρεµ όταν ανακαλύπτει ότι κι εκείνος 

είχε βίαιο ιστορικό κατά των γυναικών, και οι µηχανισµοί που κινεί 

οδηγούν τελικά στην δολοφονία του.   

Ο Μπούµκβιστ είναι εκδικητικός λόγω επαγγέλµατος.  Το είδος της 

δηµοσιογραφίας που ασκεί εκθέτει ανθρώπους για οικονοµικές ατασθαλίες, 

και µία τέτοια ιστορία καταλήγει στην καταδίκη και επικείµενη φυλάκισή 

του για συκοφαντική δυσφήµιση.  Αυτό το γεγονός τραβάει την προσοχή του 

Βάνιερ, και έτσι ξεκινάει η βασική πλοκή του βιβλίου.  Ο Μπλούµκβιστ 

αναλαµβάνει την δουλειά που του αναθέτει ο Βάνιερ µόνο για έναν λόγο - ο 
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Βάνιερ του υπόσχεται να του δώσει πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να 

καταστρέψει τον Βένερστρεµ.  Ενώ αυτές οι πληροφορίες αποδεικνύεται ότι 

δεν υπάρχουν, µε τη βοήθεια της Σαλάντερ ο Μπλούµκβιστ καταφέρνει 

τελικά να πάρει εκδίκηση και να αφανίσει την αυτοκρατορία του 

Βένερστρεµ.   

Το θέµα της εκδίκησης παίζει ρόλο και στην ιστορία βασανισµών και 

δολοφονιών γυναικών του Γκότφριντ.  Μέσω των αναφορών στη Βίβλο, από 

όπου εµπνέεται τις µεθόδους του για τις δολοφονίες του, υπαινίσσεται ότι τα 

θύµατά του άξιζαν αυτή την τιµωρία λόγω της ανηθικότητάς τους.   

 

Αποµόνωση 

Η αποµόνωση είναι ένα θέµα που πλέκεται µέσα στο µυθιστόρηµα µε 

διάφορους τρόπους.  Μεγάλο µέρος της ιστορίας λαµβάνει χώρα στη νήσο 

Χέντεµπι, η οποία βρίσκεται σε ένα αποµονωµένο κοµµάτι της Σουηδίας 

και η οποία επικοινωνεί µε το πλησιέστερο χωριό µέσω µιάς µικρής 

γέφυρας.  Την ηµέρα της εξαφάνισης της Χάριετ, το νησί είχε αποµονωθεί 

περαιτέρω εξ αιτίας ενός ατυχήµατος που είχε κρατήσει τη γέφυρα κλειστή, 

και ως εκ τούτου είχε αποκλείσει τους πάντες είτε στην µία της πλευρά ή 

την άλλη., δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην Χάριετ που χρειαζόταν για να 

διαφύγει.  Αργότερα ο αναγνώστης µαθαίνει ότι η Χάριετ ζει τις τελευταίες 

δεκαετίες σε µία φάρµα στην Αυστραλία γεωγραφικά αποµακρυσµένη, κι 

αυτό της δίνει τη δυνατότητα να παραµείνει αποκοµµένη από την 

οικογένειά της.   

Παρότι τα περισσότερα µέλη της οικογενείας Βαικερ ζουν στο Χέντεµπι, 

κατοικούν σε ξεχωριστά σπίτια και ακόµα και όσοι µένουν σε απόσταση 

λίγων µέτρων από άλλους είναι αποµονωµένοι στα δικά τους σπίτια, 

αποφεύγοντας µε προσοχή κάθε επαφή µε άλλα µέλη της οικογενείας 

καµµιά φορά και για χρόνια.  Το εξοχικό σπίτι του Γκότφριντ που βρίσκεται 

σε αποµακρυσµένο σηµείο του νησιού του δίνει την ευκαιρία να βιάζει τα 

παιδιά του, και αργότερα ο γιός του φυλακίζει τα θύµατά του σε µία 

µυστική αίθουσα βασανιστηρίων στο υπόγειο του σπιτιού του.  Ο Μάρτιν και 

ο Γκότφριντ είχαν την δυνατότητα να συνεχίζουν τους φόνους που 

διέπρατταν χωρίς να δηµιουργούν υποψίες, γιατί διάλεγαν  τα θύµατά τους 
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προσεκτικά, ανάµεσα σε γυναίκες που ήταν και οι ίδιες αποµονωµένες από 

τον υπόλοιπο κόσµο σε τέτοιο βαθµό που η εξαφάνισή τους δεν θα έβλεπε 

το φως της δηµοσιότητας.    

Ο χαρακτήρας της Λίσµπετ Σαλάντερ ζει µια εξαιρετικά αποκοµµένη ζωή.  

Η µητέρα της είναι άρρωστη σε σηµείο που δεν αναγνωρίζει πάντα την κόρη 

της, και η ίδια έχει αποφύγει να κάνει πολλούς φίλους.  Η ιδιαίτερη 

προσωπικότητά της απωθεί αρκετό κόσµο, και αυτό δηµιουργεί ένα εµπόδιο 

που δεν δείχνει να την απασχολεί. Λύνει µόνη της τα προβλήµατά της, αντί 

να τα εκµυστηρεύεται σε άλλους που ίσως θα µπορούσαν να βοηθήσουν, 

και τελικά αυτή της η αποµόνωση  και η µοναχικότητα είναι που την οδηγεί 

να φύγει από τη σχέση της µε τον Μπλούµκβιστ, αντί να του εξοµολογηθεί 

ότι τον έχει ερωτευτεί.  

 

Δεοντολογία  

Η δεοντολογία του Μπλούµκβιστ ως δηµοσιογράφος δοκιµάζεται σε όλο το 

βιβλίο.  Επειδή συµφωνεί να µην αποκαλύψει τον Λίντµπεργκ ως την πηγή 

των πληροφοριών του για τον Βένερστρεµ, δεν έχει καµία διέξοδο όταν ο 

Βένερστρεµ του κάνει µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση, και κερδίζει τη 

δίκη.  Αργότερα, ενώ είναι γεµάτος ενοχές για την απόφασή του να µην 

αποκαλύψει δηµόσια την αλήθεια για τον Γκότφριντι και τον Μάρτιν 

Βάνιερ, η δεοντολογία του τον ωθεί να προστατεύσει τη Σαλάντερ µε τον ίδιο 

τρόπο που είχε προστατεύσει την αρχική του πηγή, τον Λίντµπεργκ.   

Ο κώδικας δεοντολογίας της Σαλάντερ το λιγότερο που µπορεί να 

χαρακτηριστεί είναι ως περίπλοκος.  Πιστεύει ακράδαντα στο να παίρνει 

εκδίκηση για αδικήµατα που έχουν γίνει, είτε προς την ίδια είτε προς 

άλλους, ιδιαίτερα υπερασπιζόµενη κάποιους που αδυνατούν να 

υπερασπιστούν οι ίδιοι τον εαυτό τους.  Ενώ ο Μπλούµκβιστ νιώθει 

συντετριµµένος και γεµάτος ενοχές όταν παραβιάζει τον κώδικα 

δεοντολογίας του, η Σαλάντερ δεν νιώθει τέτοιες τύψεις.  Ο δικός της 

κώδικας δεοντολογίας έχει εξαιρετικά µεγάλα περιθώρια όταν πρόκειται να 

τιµωρηθούν άντρες που µισούν τις γυναίκες, οπότε και δεν έχει καθόλου 

τύψεις συνειδήσεως όταν κλέβει εκατοµµύρια από τον Βένερστρεµ ούτε όταν 

δίνει πληροφορίες για το πού αυτός βρίσκεται σε κάποιον που γνωρίζει πως 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	9]		

16	

θα τον σκοτώσει.  Καιι ενώ η συµπεριφορά της µπορεί να είναι 

αµφισβητήσιµη για αρκετούς, για την ίδια ο κώδικας δεοντολογίας της είναι 

ξεκάθαρος και λογικός.   

 

 

\ Οπτική της αφήγησης και αφηγηµατικοί τρόποι 

 

Στο Κορίτσι µε το Τατουάζ η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη.  Ο αφηγητής 

είναι παντογνώστης και αξιόπιστος και παρέχει πληροφορίες που έχουν 

βάση, καθώς και εκτεταµένες επεξηγηµατικές περιγραφές.  Ο αφηγητής 

επίσης παρέχει πληροφορίες που αφορούν το παρελθόν και την ιστορία των 

δύο βασικών χαρακτήρων, του Μίκαελ Μπλούµκβιστ και της Λίσµπετ 

Σαλάντερ, αλλά οι πληροφορίες που αφορούν τη Σαλάντερ είναι σε µερικά 

σηµεία ασαφείς και σχεδιασµένες ώστε να καλλιεργούν ένα µυστήριο και να 

κινούν την περιέργεια.  Επισηµάνσεις για την διαδικασία σκέψεως των 

χαρακτήρων γίνονται συχνά για τον Μπλούµκβιστ και τη Σαλάντερ, αλλά 

πολύ σπάνια για τους υπόλοιπους χαρακτήρες.   

Το βιβλίο αυτό έχει µία καλοδουλεµένη ισορροπία µεταξύ δράσης και 

διαλόγων ανάµεσα στους χαρακτήρες.  Ο συγγραφέας επίσης παρέχει 

αρκετά παραδείγµατα των εσωτερικών µονολόγων της Σαλάντερ, δίνοντας 

στον αναγνώστη πολύτιµες γνώσεις σχετικά µε την πολυπλοκότητα της 

σκέψης της και την ιδιαίτερη λογική της, και µε αυτό τον τρόπο του δίνει τη 

δυνατότητα να δικαιολογεί ακόµα και τις πιο αµφισβητήσιµες επιλογές και 

πράξεις της.   

 

\ Περιβάλλον - Τοποθεσία – Ατµόσφαιρα 

 

Το βιβλίο τοποθετείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην σύγχρονη Σουηδία.  

Ξεκινάει στην Στοκχόλµη, όπου ζουν ο Μπλούµκβιστ και η Σαλάντερ, και 

στη συνέχεια µεταφέρεται στην νήσο Χέρεµπι όπου βρίσκεται το 

οικογενειακό συγκρότητµα κατοικιών της οικογενείας Βανιερ.  Το Χέντεµπι 

απεικονίζεται ως ένα αποµονωµένο µέρος, στο οποίο και τα µέλη της 

οικογενείας ζουν επίσης σχετικά αποµονωµένα το ένα από το άλλο, και 



	 	 Ευτυχία	Γιαννάκη		 	 --		 	Αστυνομική	αφήγηση	
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [	Κεφάλαιο	9]		

17	

συνδέεται µε την πόλη Χέντεσταντ στην ηπειρωτική χώρα µέσω µιας µικρής 

γέφυρας.  Ο συγγραφέας ζωγραφίζει µία εικόνα που αποτελείται από ένα 

σύνολο παλιών κατοικιών που στεγάζουν τα περισσότερα µέλη της 

οικογενείας Βάνιερ, καθώς και από τη σύγχρονη κατοικία που έχτισε ο 

Μάρτιν για να κρύψει στο υπόγειό της την αίθουσα βασανιστηρίων του.  

Κατά το διάστηµα που ο Μπλούµκβιστ ζει στο Χέντεµπιι πολλές σκηνές 

εξελίσσονται στο σπιτάκι που κατοικεί, σε διάφορα σπίτια της ευρύτερης 

οικογένειας, και σε µερικές τοποθεσίες του κοντινού Χέντεσταντ, στο οποίο 

πάει για να ξεφύγει από την µοναξιά του νησιού.  

Οι τοποθεσίες στην Στοκχόλµη περιέχουν τα γραφεία του περιοδικού 

Μιλλένιουµ, της εταιρείας συστηµάτων ασφαλείας Μίλτον,  του δικηγόρου 

Νιλς Μπιούρναν, καθώς και τα σπίτια των Μπιούρναν, Μπλούµκβιστ και 

Σαλάντερ.  Στην πορεία µερικές σκηνές εξελίσσονται στο εξοχικό σπίτι του 

Μπλούµκβιστ στο Σάντχαµ και για πολύ λίγο η δράση µεταφέρεται στη 

Ζυρίχη όταν η Σαλάντερ ταξιδεύει εκεί για να αδειάσει τους τραπεζικούς 

λογαριασµούς του Βένερστρεµ.   

 

\ Γλωσσικό ύφος και νοήµατα  

 

Το µυθιστόρηµα εξελίσσεται στην σύγχρονη Σουηδία και ως εκ τούτου η 

γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι η καθοµιλουµένη.  Οι διάλογοι έχουν 

προσαρµοστεί σε κάθε έναν από τους χαρακτήρες, µε τον Μπλούµκβιστ να 

µιλάει µε µεγαλύτερες προτάσεις, ενώ η Σαλάντερ εκφράζεται πιο λακωνικά, 

συχνά και µε απότοµα ξεσπάσµατα, που αντικατοπτρίζουν την έλλειψη 

κοινωνικότητάς της.   

Επειδή ο Μπλούµκβιστ είναι δηµοσιογράφος οικονοµικών, ο συγγραφέας 

συµπεριλαµβάνει και µεγάλο µέρος περιγραφών οικονοµικώ συµφωνιών, οι 

οποίες ενδεχοµένως γίνονται κουραστικές και αποσπούν την προσοχή από 

την πλοκή.  Αυτό είναι πιο έντονο στον επίλογο του βιβλίου, που ακολουθεί 

τα γεγονότα που συνέβησαν τον µήνα µετά τη δηµοσίευση του άρθτου και 

του βιβλίου του Μπλούµκβιστ σχετικά µε τον Βένερστρεµ.  Ο συγγραφέας 

χρησιµοποιεί επίσης αυτή την ενότητα ως ευκαιρία για τον ίδιο να 
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παραθέσει τη δική του γνώµη για την τρέχουσα κατάσταση της οικονοµικής 

αγοράς της Σουηδίας.  

Κάτι ασυνήθιστο σχετικά µε τον τρόπο γραφής του βιβλίου είναι ότι ο 

συγγραφέας σχεδόν πάντα αναφέρεται στους χαρακτήρες µε το επίθετό 

τους.  Τα µικρά ονόµατα χρησιµοποιούνται στους διαλόγους, ενώ στο 

κοµµάτι της έκθεσης που περιγράφει την πλοκή χρησιµοποιούνται σχεδόν 

εξ ολοκλήρου µόνο επίθετα.   

 

\ Δοµή και κεντρικές ιδέες της ιστορίας ανά ενότητα 

 

Πρόλογος έως Κεφάλαιο 2  

 

Περίληψη 

Το Κορίτσι µε το Τατουάζ του Στιγκ Λάρσον, είναι ένα πολυπρόσωπο θρίλερ 

που πλέκει έναν µπερδεµένο ιστό από φόνους, παρανοµίες οικονοµικής 

φύσεως, και ψυχολογικό πέπλο µυστηρίου.  Ο δηµοσιογράφος Μίκαελ 

Μπλούµκβιστ αντιµετωπίζει δίµηνη ποινή φυλάκισης για συκοφαντική 

δυσφήµιση, όταν ο ηλικιωµένος βιοµήχανος Χένρικ Βάνιερ τον 

προσλαµβάνει για να ερευνήσει τον φόνο της ανιψιάς του Χάριετ, που είχε 

συµβεί πάνω από τέσσερεις δεκαετίες νωρίτερα.  Ο Μπλούµκβιστ πρέπει να 

διεξάγει την µυστική έρευνά του υπό την πρόφαση ότι γράφει µία βιογραφία 

της περίπλοκης και δυσλειτουργικής οικογένειας Βάνγκερ.  Ο 

Μπλούµκβιστ προσλαµβάνει την Λίσµπετ Σαλάντερ, µία χαρισµατική νεαρή 

ερευνήτρια και χάκερ µε βαθιά ψυχολογικά τραύµατα και θέµατα, για να 

τον βοηθήσει µε την έρευνά του, και οι δυο τους άθελά τους βρίσκονται στα 

ίχνη ενός σαδιστή κατά συρροή δολοφόνου.   

Ο πρόλογος και η δράση ξεκινάει µία Παρασκευή του Νοεµβρίου.  Ένα 

πρεσαρισµένο λουλούδι παραδίνεται στο σπίτι ενός άντρα που γιορτάζει τα 

82α του γενέθλια.  Αυτό συµβαίνει κάθε χρόνο, και όπως πάντα τηλεφωνεί 

στον συνταξιούχο Ντετέκτιβ Επιθεωρητή Μορέλ.  Αυτό αποτελεί πλέον 

ετήσια τελετουργία µεταξύ των δύο ανδρών, παρότι δεν προκύπτουν ποτέ 

νέα στοιχεία όσον αφορά το ποιός στέλνει αυτά τα λουλούδια, τα οποία 

καταφθάνουν για 44 συνεχή χρόνια.  Αφού κλείνει το τηλέφωνο, ο 
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ηλικιωµένος άντρας τοποθετεί το λουλούδι, που ονοµάζεται Χιόνι της 

Ερήµου και ευδοκιµεί στην Αυστραλία, στον τοίχο µαζί µε όλα τα 

προηγούµενα, και αρχίζει να κλαίει.   

Το Κεφάλαιο 1 ξεκινάει στις 20 Δεκεµβρίου και µας συστήνει τον Μίκαελ 

Μπλούµκβιστ, έναν δηµοσιογράφο που ζει στη Στοκχόλµη.  Μερικές φορές 

αποκαλείται Κάλε, ή Καρλ, από έναν νεαρό ντετέκτιβ των παιδικών βιβλίων 

της Αστριντ Λίντγκρεν.  Απέκτησε αυτό το παρατσούκλι στα 23 του, όταν 

ξεκινούσε την καριέρα του, και συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγνώριση και 

τη σύλληψη µίας συµµορίας διαβόητων ληστών τραπεζών.  Τώρα ο 

Μπλούµκβιστ έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήµιση κατά του 

Σουηδού οικονοµολόγου Χανς-Έρικ Βενερστρεµ.  Ανακαλεί ότι η ιστορία 

ξεκίνησε όταν ήταν σε ένα ταξίδι µε σκάφος µε µερικούς γνωστούς του, και 

συναντήθηκε τυχαία µε έναν παλιό του συµµαθητή, τον Ρόµπερτ 

Λίντµπεργκ.  Ένα βράδυ που τα έπιναν παρέα, ο Λίντµπεργκ ανέφερε στον 

Μπλούµκβιστ ένα συµβάν προ ετών από το οποίο ο Βένερστρεµ διέφυγε µε 

60 εκατοµµύρια κορώνες, λέγοντας ταυτόχρονα στον Μπλούµκβιστ ότι του 

επέτρεπε να χρησιµοποιήσει αυτή την πληροφορία σε δηµοσίευµα κατά του 

Βένερστρεµ, αλλά ότι δεν θα µπορούσε να αποκαλύψει την πηγή του.  Στην 

πορεία ο Μπλούµκβιστ κατάλαβε ότι ήταν µεγάλο λάθος που συµφώνησε µε 

αυτό τον όρο.    

Το Κεφάλαιο 2 µας συστήνει την Λίσµπετ Σαλάντερ, µία ερευνήτρια της 

εταιρείας προστασίας Μίλτον.  Στα 24 της, µε γκοθ εµφάνιση, πολυάριθµα 

τατουάζ, συµπεριλαµβανοµένου ενός δράκου στην ωµοπλάτη, εµφανίζεται 

να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου ως ιδιωτική ερευνήτρια, αλλά 

αποδεικνύει συνεχώς ότι είναι εξαιρετική σε αυτή τη δουλειά.  Είναι 

εξονυχιστική και ακριβής, αλλά ανορθόδοξη, και ο προϊστάµενός της, 

Ντράγκαν Αρµάνσκυ, την εκτιµά ιδιαίτερα, παρότι δεν της επιτρέπει να 

παρίσταται σε συναντήσεις µε την υψηλού κύρους πελατεία της εταιρείας.  

Σήµερα θα γίνει εξαίρεση.  Ο δικηγόρος Ντιρτς Φρόντε βρίσκεται στα 

γραφεία της εταιρείας για να λάβει από την ίδια τη Σαλάντερ τις 

πληροφορίες που της είχε αναθέσει να συλλέξει σχετικά µε τον Μίκαελ 

Μπλούµκβιστ.  Εκείνη παρέχει τις πληροφορίες σχετικά µε το παρελθόν 

του σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, αλλά την προσοχή του 
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Φρόντε τραβάει η άποψή της ότι ο Μπλούµκβιστ ίσως να παγιδεύτηκε στην 

υπόθεση του Βενερστρεµ επειδή είχε παραλείψει να κάνει την συνήθη 

λεπτοµερή του έρευνα.  Ο Φρόντε προσλαµβάνει την εταιρεία - και τη 

Σαλάντερ - για να ερευνήσει το θέµα περαιτέρω.  Πριν τελειώσει η 

συνάντηση, η Σαλάντερ αναφέρει ότι ο Μπλούµκβιστ παρότι είχε σχέσεις µε 

αρκετό αριθµό γυναικών, και έναν γάµο στο ενεργητικό του από τον οποίο 

προέκυψε και µία κόρη την οποία σπάνια βλέπει, διατηρεί µακροχόνια 

σχέση µε την Έρικα Μπέργκερ, την αρχισυντάκτρια του περιοδικού 

Μιλλένιουµ του οποίου είναι συνιδρυτές.  Εκείνη είναι παντρεµένη µε τον 

καλλιτέχνη Γκρεγκόρ Μπέκµαν, ο οποίος γνωρίζει για την ασυνήθιστη αυτή 

σχέση και επιλέγει να την παραβλέπει.   

  

Πρόλογος έως Κεφάλαιο 2 - Ανάλυση 

Χωρίς να αναφέρει το όνοµά του, ο πρόλογος µας συστήνει τον χαρακτήρα 

του Χένρικ Βάνιερ και αµέσως θέτει τις βάσεις για ένα συνεχές µυστήριο, 

αυτό της εξαφάνισης της Χάριετ Βάικερ.  Παρότι ούτε ο αναγνώστης, αλλά 

ούτε και οι χαρακτήρες που εµπλέκονται το συνειδητοποιούν εκείνη τη 

στιγµή, το λουλούδι από µόνο του αποτελεί στοιχείο για την µοίρα της 

Χάριετ, καθώς ευδοκιµεί στην Αυστραλία.  Το σύντοµο κεφάλαιο επίσης 

θέτει το πρώτο από τα πολλά παραδείγµατα του βιβλίου λανθασµένης 

επεξήγησης γεγονότων, εφόσον ο Βάνιερ συνεχίζει να πιστεύει ότι τα 

λουλούδια προέρχονται από τον δολοφόνο της ανιψιάς του στα πλαίσια µίας 

προσπάθειάς του να τον κάνει να υποφέρει.  Έχει ζήσει µε την πεποίθηση 

ότι η Χάριετ είχε δολοφονηθεί παραπάνω από 40 χρόνια πριν, οπότε και 

αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε άλλη εξήγηση.  

Ο Μπλούµκβιστ µας συστήνεται ως ένας δηµοσιογράφος µε υψηλό 

επαγγελµατικό ήθος, ένα στοιχείο που θα συνεχίσει να είναι σηµαντικό σε 

όλο το βιβλίο.  Έχει αποδεχτεί την καταδίκη του και αναµένει την τιµωρία 

του χωρίς να δίνει καµία µάχη για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, 

αρνούµενος να αποκαλύψει την πηγή των πληροφοριών του σχετικά µε την 

ιστορία του Βένερστρεµ.  Παρότι πλέον θεωρεί ότι ήταν λάθος του που είχε 

κάνει αυτή τη συµφωνία, είναι άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του και θα 

συνεχίσει να υποφέρει λόγω του κώδικα δεοντολογίας του.   Το παρατσούκλι 
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του, Κάλε, µας προϊδεάζει για την ανάληψη της παράξενης υπόθεσης που 

σύντοµα θα του ανατεθεί από τον Βάνιερ, καθώς του είχε δοθεί ως 

αποτέλεσµα της εξιχνίασης ενός εγκλήµατος που είχε συµβεί στο παρελθόν.  

Στο Κεφάλαιο επίσης υπάρχει η πρώτη αναφορά της ασυνήθιστης σχέσης 

που διατηρεί ο Μπλούµκβιστ µε την Μπέργκερ, η οποία (σχέση) θα µπει 

στο παιχνίδι αργότερα µέσα στο βιβλίο.  

Ο χαρακτήρας της Σαλάντερ γοητεύει από την αρχή καθώς δεν είναι αυτή 

που δείχνει.  Αποτελεί µία µελέτη αντιθέσεων, καθώς η ηλικία και η 

εµφάνισή της δεν υποδηλώνουν ούτε στο ελάχιστο τις εξαιρετικές της 

ικανότητες ως ερευνήτρια, παρότι αργότερα γίνεται ξεκάθαρος ο τρόπος µε 

τον οποίο ανακαλύπτει τόσες πληροφορίες για τα εκάστοτε υποκείµενα 

µελέτης της.  Ο Φρόντε είναι ο πρώτος από πολλούς χαρακτήρες που θα την 

κρίνει λανθασµένα αρχικά, βασιζόµενος στην εξωτερική της εµφάνιση και 

την ιδιαίτερα αντικοινωνική της συµπεριφορά, και ο οποίος θα αλλάξει τη 

γνώµη του για εκείνη στην πορεία.  

 

Κεφάλαια 3 έως 7  

 

Περίληψη  

Είναι λίγες µέρες πριν τα Χριστούγεννα,  και ο Μπλούµκβιστ µε την 

Μπέργκερ συζητούν στα γραφεία του περιοδικού Μιλλένιουµ.  Εκείνος 

πιστεύει ότι έχει αδικηθεί µε την ετυµηγορία κι ότι ο µόνος τρόπος να 

επιβιώσει το περιοδικό είναι η παραίτησή του.  Η Μπέργκερ διαφωνεί, αλλά 

επειδή το περιοδικό ήδη έχει αρχίσει και χάνει διαφηµιστές, αποφασίζει να 

δεχτεί αυτή τη λύση.  

Ο Μπλούµκβιστ γνωρίστηκε µε την Μπέργκερ σε ένα πάρτι πριν από 20 

χρόνια και αµέσως άρχισαν να κοιµούνται µαζί   Στην πορεία και οι δύο 

παντρεύτηκαν άλλους συντρόφους, αλλά η συνέχιση της σεξουαλικής τους 

σχέσης τελικά διέλυσε τον δικό του γάµο, ενώ ο σύζυγος της Μπέργκερ, ο 

καλλιτέχνης Γκρεγκόρ Μπέκµαν αποδέχτηκε την σχέση τους.  

Ενώ τα γραφεία του Μιλλένιουµ είναι κλειστά λόγω της αργίας των 

Χριστουγέννων, ο Μπλούµκβιστ πάει να µαζέψει τα πράγµατά του.  Όσο 

βρίσκεται εκεί, του τηλεφωνεί ο δικηγόρος Ντίρτς Φρόντε και του λέει ότι 
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έχει έναν πελάτη που επιθυµεί να τον προσλάβει για µία ανεξάρτητη 

δουλειά, αλλά επιµένει να τον γνωρίσει από κοντά.  Ο Μπλούµκβιστ 

εκπλήσσεται όταν µαθαίνει ότι ο εν λόγω πελάτης είναι ο Χένρικ Βάνιερ, 

ένας συνταξιούχος πλέον βιοµήχανος που παλαιότερα ήταν επικεφαλής 

µίας τεράστιας οικογενειακής επιχείρησης και τώρα βρίσκεται στα 80 του 

χρόνια.  Ο Φρόντε αρνείται να δώσει περισσότερες πληροφορίες, οπότε ο 

Μπλούµκβιστ αποφασίζει να σκεφτεί την πρόταση, κι αφού ο Φρόντε 

αποχωρεί, ψάχνει στο ίντερνετ για κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τον 

Βάνιερ και την εταιρεία του.  

Ανήµερα τα Χριστούγεννα, η Σαλάντερ επισκέπτεται τη µητέρα της, η οποία 

έχει άνοια και ζει σε γηροκοµείο, κι ο Μπλούµκβιστ περνάει µερικές ώρες 

µε την κόρη του, και µετά πάει για δείπνο στο σπίτι της αδεργής του 

Αννίκας.  Κατόπιν, τηλεφωνεί στον Φρόντε και συµφωνεί να ταξιδέψει στη 

νήσο Χέντεµπι και να συναντηθεί µε τον Βάνιερ.  Όταν φτάνει στο 

οικογενειακό συγκρότηµα κατοικιών, ο Βάνιερ λέει στον Μπλούµκβιστ ότι 

κι εκείνος είχε ζήσει εκεί για κάποιο διάστηµα όταν ήταν περίπου 3 ετών κι 

ο Βάνιερ είχε προσλάβει τον πατέρα του να του κάνει κάποια δουλειά, 

παρότι ο Μπλούµκβιστ δεν το θυµάται.  Ο Βάνιερ του λέει ότι υπάρχουν 

δύο πράγµατα που θέλει να κάνει ο Μπλούµκβιστ για εκείνον, το πρώτο εκ 

των οποίων είναι να γράψει την ιστορία της οικογενείας Βάνιερ, 

συµπεριλαµβάνοντας και όλες τις βρωµιές τους, καθαρά για λόγους 

εκδίκησης.  Κατόπιν του κάνει µία γενική ενηµέρωση για την οικογένεια.  

Αυτή περιλαµβάνει και τον αδερφό του Ρίτσαρντ, τον γιό του Ρίτσαρντ 

Γκότφριντ και τη σύζυγό του Ιζαµπέλα, και τα παιδιά τους Χάριετ και 

Μάρτιν.  Ο Μάρτιν διοικεί πλέον την οικογενειακή επιχείρηση και την έχει 

φέρει σε παρακµή.  Όταν ο Μπλούµκβιστ ρωτά για την Χάριετ ο Βάνιερ του 

απαντά ότι το δεύτερο πράγµα που θέλει από εκείνον είναι να 

χρησιµοποιήσει την έρευνα που θα διεξάγει για την βιογραφία ώστε να 

ανακαλύψει ποιός δολοφόνησε την Χάριετ και προσπαθεί εδώ και 40 

χρόνια να τρελάνει τον ίδιο.  

Στο κεφάλαιο 5, ο Βάνιερ ενηµερώνει τον Μπλούµκβιστ για την Χάριετ.  

Στις 24 Σεπτεµβρίου 1966, η οικογένεια Βάνιερ είχε συγκεντρωθεί για το 

ετήσιο οικογενιακό δείπνο κατά το οποίο συζητούσαν για τις επιχειρήσεις 
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τους.  Στην εκδήλωση αυτή συνήθως υπήρχαν πολλές διαφωνίες.  Η Χάριετ 

ζούσε στην κεντρική κατοικία µε τον Βάνιερ, τον θείο της (αδελφό του 

παππού της) αντί για τους γονείς της.  Έφτασε στο σπίτι γύρω στις 2µµ, 

αρκετά αναστατωµένη και ζητώντας να του µιλήσει, αλλά εκείνος είχε να 

λύσει κάποια άλλα θέµατα και της είπε ότι θα µιλούσαν αργότερα.  Λίγο 

αργότερα, ένα σοβαρό ατύχηµα συνέβη στη γέφυρα που έδινε πρόσβαση 

στο νησί, το οποίο τράβηξε πολύ κόσµο στο σηµείο για να βοηθήσει, και το 

οποίο είχε ως αποτέλεσµα να κλείσει η γέφυρα για 24 ώρες.  Αργότερα 

εκείνο το απόγευµα η οικογένεια συγκεντρώθηκε για το δείπνο αλλά η 

Χάριετ δεν βρισκόταν πουθενά κι από τότε δεν την ξαναείδε ποτέ κανείς.  

Αφού εξάντλησε κι απέκλεισε κάθε άλλη πιθανότητα, ο Βάικερ κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι είχε δολοφονηθεί, κι ότι πρέπει ο δράστης να είναι κάποιος 

από την οικογένεια αφού λόγω του ατυχήµατος στη γέφυρα όλοι οι 

υπόλοιποι είχαν αποκλειστεί από την µία πλευρά του νησιού ή την άλλη.  

Στο µεταξύ η Σαλάντερ διαβάζει το αµφιλεγόµενο βιβλίο του Μπλούµκβιστ 

σχετικά µε την οικονοµική δηµοσιογραφία και τον βρίσκει καλό 

συγγραφέα.  Αργότερα στέλνει ένα κρυπτογραφηµένο e-mail στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  <Plague_xyz_666@hotmail.com> και υπογράφει 

ως Wasp. Το µήνυµα λέει “Έχεις χρόνο;”.  Μετά φεύγει από το σπίτι και την 

βρίσκουµε να περιµένει έξω από ένα κτίριο έως ότου µία ηλικιωµένη 

γυναίκα ανοιγεί την πόρτα του κτιρίου δίνοντας στη Σαλάντερ την ευκαιρία 

να διαβάσει τον κωδικό εισόδου και να µπει στο κτίριο.  Τραβάει µερικές 

φωτογραφίες από µέτρα και κιβώτια ασφαλειών, και κατά την έξοδό της 

κοιτάει τη λίστα των ενοίκων και παρατηρεί ότι στο διαµέρισµα του 

τελευταίου ορόφου κατοικεί κάποιος που ονοµάζεται Βένερστρεµ.  Όταν 

επιστρέφει σπίτι της, βρίσκει την εξής απάντηση στο  e-mail που είχε 

στείλει: 20.  

Στο Κεφάλαιο 6 συνεχίζεται η συζήτηση του Βάνιερ µε τον Μπλούµκβιστ 

σχετικά µε τον θάνατο της Χάριετ, κι ο Βάνιερ λέει πως η εµµονή του µε τον 

θάνατό της είναι αυτή που τον έκανε να παραιτηθεί από την διοίκηση των 

επιχειρήσεών τους.  Δείχνει στον Μπλούµκβιστ την συλλογή των 

πρεσαρισµένων λουλουδιών και τον ενηµερώνει πως η Χάριετ του έστελνε 

από ένα κάθε χρόνο στα γενέθλιά του, κι ότι αυτά συνέχισαν να έρχονται 
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µετά την εξαφάνισή της.  Του  Μπλούµκβιστ του κινεί την περιέργεια, αλλά 

είναι ακόµα διστακτικός.  Ο Βάνιερ επίσης του ζητά να υπογράψει ένα 

συµβόλαιο ότι θα ζήσει στο οικογενειακό συγκρότηµα για έναν χρόνο, 

γράφοντας την βιογραφία τους και παράλληλα ψάχνοντας για τον δολοφόνο 

της Χάριετ, για το ποσό των 2.4 εκατοµµυρίων κορώνων, το οποίο θα 

διπλασιαστεί αν καταφέρει να λύσει το µυστήριο.  Σε αντάλλαγµα για την 

µέγιστη προσπάθεια του Μπλούµκβιστ, ο Βάνιερ υπόσχεται να του δώσει 

και αποδείξεις ότι ο Βένερστρεµ είναι απατεώνας, βασιζόµενος σε κάτι που 

είχε συµβεί πριν από 35 χρόνια όταν εκείνος εργαζόταν για τον Βάνιερ.  Στο 

µεταξύ, η Σαλάντερ πάει να συναντήσει έναν άντρα που αποκαλεί Plague 

(Πανούκλα), από τον οποίο προµηθεύεται µία ηλεκτρονική συσκευή σε 

σχήµα βραχιολιού και οδηγίες πώς χρησιµοποιείται.  

IΣτο Κεφάλαιο 7 ο Μπλούµκβιστ έχει αποφασίσει να αποδεχτεί την πρόταση 

του Βάνιερ, αλλά η Μπέργκερ δεν είναι ευχαριστηµένη µε την ιδέα και 

φοβάται πως δεν θα επιστρέψει ποτέ.  Ο Αρµάνσκυ τηλεφωνεί στην 

Σαλάντερ για να της πει ότι ο Φρόντε τους ζήτησε να σταµατήσουν την 

έρευνα σχετικά µε τον Βένερστρεµ, αλλά εκείνη δεν θέλει καθόλου να τα 

παρατήσει καθώς έχει ήδη αρχίσει να γοητεύεται από τη συµπεριφορά του 

Μπλούµκβιστ κατά τη διάρκεια της δίκης.  

 

Κεφάλαια 3 έως 7 - Ανάλυση  

Η ενότητα αυτή παρέχει περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την 

ασυνήθιστη σχέση του Μπλούµκβιστ και της Μπέργκερ, η οποία θα 

συνεχίσει να υφίσταται σε όλο το βιβλίο.  Οι δυο τους δεν είναι απαραιτήτως 

ερωτευµένοι , αλλά µεταξύ τους υπάρχει µία αδιαµφισβήτητη σεξουαλική 

έλξη, και παρότι ο γάµος του Μπλούµκβιστ δεν κατάφερε να επιβιώσει, ο 

σύζυγος της Μπέργκερ γνωρίζει και αποδέχεται την συνέχιση αυτών των 

συνευρέσεων, οπότε και οι δυό τους δεν σταµατούν να κοιµούνται µαζί.  Η 

αποδοχή του Μπέκµαν αυτής της σχέσης έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την 

επίδραση που θα έχει τελικά στην σχέση της Σαλάντερ µε τον 

Μπλούµκβιστ.  Η σχέση αυτή έχει αντίκτυπο στο γραφείο, που έχουν 

ιδρύσει οι δυο τους από κοινού το περιοδικό Μιλλένιουµ, και που η 

Μπέργκερ είναι αρχισυντάκτρια και αφεντικό του Μπλούµκβιστ.  Η 
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επίσηµη αποχώρηση του Μπλούµκβιστ από το περιοδικό λόγω των 

οικονοµικών δυσχερειών που αυτό αρχίζει να έχει µετά την καταδίκη του, 

ανοίγει τον δρόµο για την ανάµειξη του Βάνιερ.  

Το θέµα της εκδίκησης αναφέρεται πρώτη φορά σε αυτή την ενότητα όταν ο 

Βάνιερ ενηµερώνει τον Μπλούµκβιστ σχετικά µε κάποια άθλια µέλη της 

οικογενείας.  Ως επικεφαλής µεγάλης οικογενειακής δυναστείας 

επιχειρήσεων, θα υποθέταµε ότι ο Βάνιερ θα ήθελε να διαφυλάξει µε κάθε 

κόστος την καλή φήµη της οικογενείας, αλλά αντ’αυτού εκείνος ζητάει από 

τον Μπλούµκβιστ να ξεσκεπάσει κάθε βρωµιά και ό,τι βρει να το 

δηµοσιεύσει σε βιβλίο, εκδικούµενος έτσι αρκετά µέλη της οικογενείας του.  

Το αίτηµα αυτό θα αποτελέσει ειρωνεία της τύχης, καθώς ο Βάνιερ δεν έχει 

ιδέα σε αυτό το σηµείο πόση φρίκη θα φέρει στο φως η έρευνα του 

Μπλούµκβιστ, και ότι στο τέλος θα του ζητήσει να θάψει τις πληροφορίες 

αντί να τις αποκαλύψει.  Η πληροφορία ότι ο Μπλούµκβιστ είχε ζήσει όταν 

ήταν παιδί για ένα µικρό διάστηµα στο οικογενειακό συγκρότηµα των 

Βάνιερ, αναφέρεται απλά για αντιπερισπασµό.    

Οι λεπτοµέρειες που αναφέρονται για την ηµέρα εξαφάνισης της Χάριετ 

είναι σηµαντικές γιατί αποτελούν τη βάση για το συµπέρασµα στο οποίο 

έχει καταλήξει ο Βάνιερ ότι η Χάριετ έχει δολοφονηθεί.  Γυρνώντας όµως 

στο µυαλό του για πάνω από 40 έτη τις πληροφορίες ξανά και ξανά µαζί και 

µε τον ντετέκτιβ που είχε ερευνήσει την υπόθεση, έχει φτάσει να θεωρεί 

συγκεκριµένες λεπτοµέρειες γεγονότα που όµως δεν έχουν πραγµατικά 

συµβεί.    Τα συµπεράσµατα στα οποία έχει καταλήξει, του φαίνονται 

λογικά γιατί έχει βασιστεί σε ανεπαρκείς πληροφορίες που είχε στην 

διάθεσή του.  

Η συνάντηση της Σαλάντερ µε τον “Πανούκλα” και η απόκτηση του 

ηλεκτρονικού βραχιολιού µας µπερδεύουν σε αυτό το σηµείο, αλλά µας 

παρέχονται τα πρώτα στοιχεία για το πως αποκτά τις πληροφορίες που 

χρειάζεται για τις έρευνές  της.  Σε παράλληλες σκηνές, ο Βάνιερ υπόσχεται 

στον Μπλούµκβιστ πληροφορίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα να 

καταστρέψει τον Βένερστρεµ, ενώ η Σαλάντερ καταστρώνει ένα φαινοµενικά 

άσχετο σχέδιο το οποίο τελικά θα αποτελέσει την αιτία της πτώσης του.   
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Κεφάλαια 8 έως 9  

 

Περίληψη  

Το Κεφάλαιο 8, που διαδραµατίζεται αρχές Ιανουαρίου, βρίσκει τον 

Μπλούµκβιστ να φτάνει στην ιδιοκτησία των Βάνιερ, όπου θα ζήσει για έναν 

χρόνο σε ένα σπίτι-ξενώνα του οικογενειακού συγκροτήµατος κατοικιών.  Ο 

Βάνιερ τον ξεναγεί στην περιοχή και τον συστήνει σε διάφορους ανθρώπους.  

Η επίσηµη δικαιολογία για την παρουσία του Μπλούµκβιστ εκεί είναι ότι 

βοηθάει τον Βάνιερ να γράψει την αυτοβιογραφία του, κάτι που θα του 

δώσει τη δυνατότητα να ανακατεύεται στις οικογενειακές υποθέσεις.  Ο 

Βάνιερ επίσης κάνει µία γενική ενηµέρωση στον Μπλούµκβιστ για διάφορα 

µέλη της ευρύτερης οικογενείας. Κάποια από αυτά ο ίδιος τα θεωρεί 

πιθανούς υπόπτους και άλλα όχι.  Ο Μπλούµκβιστ του υπενθυµίζει ότι 

κάποια στιγµή θα πρέπει να εκτίσει την ποινή που του έχει επιβληθεί από 

το δικαστήριο, καθώς και ότι από καιρού εις καιρόν θα πρέπει να 

επιστρέφει στη Στοκχόλµη για δουλειές του περιοδικού, και ο Βάνιερ του 

λέει ότι ίσως να µπορεί εκείνος να βοηθήσει µε τα οικονοµικά προβλήµατα 

του περιοδικού.  

Αφού τακτοποιείται στο σπίτι, ο Μπλούµκβιστ κάνει µία βόλτα µε τα πόδια 

στο χωριό.  Προσπαθεί επίσης αρκετές φορές να τηλεφωνήσει στην 

Μπέργκερ, αλλά δεν καταφέρνει να την βρει.  Την επόµενη µέρα, ο Βάνιερ 

στέλνει µε κάποιον  όλο το τεράστιο υλικό που έχει συλλέξει σχετικά µε την 

εξαφάνιση της Χάριετ στον Μπλούµκβιστ.  Ο Μπλούµκβιστ ξεκινάει να 

ελέγχει το υλικό που του παραδόθηκε σχολαστικά, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει 

να αναρωτιέται γιατί ανέλαβε αυτή την αποστολή, καθώς αισθάνεται πολύ 

αποµονωµένος.  Μαθαίνει ότι ο Ντετέκτιβ Επιθεωρητής Γκουστάβ Μορέλ 

ήταν ο επικεφαλής της υπόθεσης.  Όπως φαίνεται ο Μορέλ είχε διεξάγει 

ενδελεχή έρευνα, που συµπεριελάµβανε καταθέσεις µελών της οικογενείας, 

αλλά δεν είχε καταφέρει να βρει στοιχεία.     

Στο Κεφάλαιο 9, ο Μπλούµκβιστ γνωρίζει τον Μάρτιν Βάνιερ, ανιψιό του 

Χένρικ και αδερφό της Χάριετ, που τώρα διοικεί τις οικογενειακές 

επιχειρήσεις και ζει στο συγκρότηµα κατοικιών.  Ενώ τα περισσότερα σπίτια 

του συγκροτήµατος είναι παλιά, ο Μάρτιν ζει σε ένα µοντέρνο σπίτι που 
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έχτισε πριν λίγα χρόνια.  Ο Μπλούµκβιστ συνεχίζει να διαβάζει το υλικό 

που του έχει παραδοθεί και να προσπαθεί ανεπιτυχώς να βρει στο τηλέφωνο 

την Μπέργκερ.   

Πισω στη Στοκχόλµη, η Σαλάντερ έχει συνάντηση µε τον κηδεµόνα της Νιλς 

Μπιούρµαν.  Υπήρξε ένα δύσκολο παιδί και έφηβη, που κατά καιρούς 

µπαινόβγαινε σε ιδρύµατα και άλλαζε κηδεµονίες, και όταν έφτασε 13 ετών 

το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα έπρεπε να οριστεί κάποιος διαχειριστής των 

συµφερόντων και του καταπιστεύµατός της µέχρι εκείνη να ενηλικιωθεί.  

Διαχειριστής είχε οριστεί ο δικηγόρος Χόλγκερ Πάλµγκρεν, ο οποίος είχε 

σταδιακά κερδίσει την εµπιστοσύνη της και την είχε συστήσει για την 

δουλειά στην εταιρεία υπηρεσιών προστασίας Μίλτον.  Μερικούς µήνες 

αργότερα ο Πάλµγκρεν έπαθε εγκεφαλικό από το οποίο δεν θα συνερχόταν, 

και έτσι ορίστηκε ως νέος κηδεµόνας της ο Μπιούρµαν, και της Σαλάντερ 

δεν της αρέσει καθόλου.  Ενώ ο Πάλµγκρεν της επέτρεπε να διαχειρίζεται τα 

οικονοµικά της, ο Μπιούρµαν της έχει αφαιρέσει αυτό το προνόµιο, και της 

δίνει µόνο ένα µηνιαίο επίδοµα ενώ εκείνος πληρώνει τους λογαριασµούς 

της και αποταµιεύει στο όνοµά της.  Όταν την ρωτάει για τη δουλειά της 

στην εταιρεία υπηρεσιών προστασίας Μίλτον, εκείνη τον οδηγεί να πιστέψει 

ότι της έχουν ανατεθεί ασήµαντα καθήκοντα όπως να φτιάχνει καφέδες και 

να τακτοποιεί την αλληλογραφία.   

Ο Μπλούµκβιστ εξακολουθεί να ενηµερώνεται για την ιστορία της 

οικογενείας Βάνιερ, όπως και για το γεγονός ότι τα µέλη της δεν µπορούν 

να πουλήσουν τις µετοχές τους σε άτοµα εκτός οικογενείας.  Είναι επίσης 

ξεκάθαρο ότι ο Χένρικ Βάνιερ είναι πλέον άχρηστος στα περισσότερα µέλη 

της οικογενείας, ενώ τον µισεί ιδιαίτερα πολύ ο αδερφός του Χάραλντ, που 

επίσης ζει στο συγκρότηµα.  Ο Χάραλντ, ενας ναζί, µισεί τον Χένρικ γιατί 

ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε µία Εβραία.  

 

Κεφάλαια 8 έως 9 - Ανάλυση  

Αυτή η ενότητα εστιάζει στο θέµα της αποµόνωσης που θίγεται στο βιβλίο, 

όταν ο Μπλούµκβιστ φτάνει στη νήσο Χέντεµπι για να παραµείνει εκεί ένα 

έτος, και συνειδητοποιεί πόσο πραγµατικά µόνος είναι.  Το νησί δίνει την 

αίσθηση ερηµωµένου, ανεξάρτητα από τον αριθµό µελών της οικογενείας 
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Βάνιερ που ζουν εκεί, εν µέρει επειδή και µεταξύ τους είναι αποξενωµένοι 

και κατοικούν ουσιαστικά σε αποµόνωση παρά το γεγονός ότι γεωγραφικά 

βρίσκονται πολύ κοντά.  Βρίσκει τον εαυτό του να αισθάνεται ακόµα πιο 

αποκοµµένος όταν η Μπέργκερ δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειές του να 

επικοινωνήσει µαζί της γιατί εκείνη έχει θυµώσει µε την απόφασή του να 

φύγει.  Επίσης είναι σε αυτή την ενότητα που ο Μπλούµκβιστ αρχίζει να 

αποκτά αίσθηση της οικογενείας Βάνιερ, που συµπεριλαµβάνει πολλούς 

περίεργους χαρακτήρες, και πάνω από έναν Ναζί και αντισηµίτης, µε 

πολλές αποκαλύψεις να προµηνύονται.  Όπως συνηθίζεται σε µία  

καλοστηµένη ιστορία µυστηρίου, µας συστήνεται µεγάλος αριθµός 

χαρακτήρων και  ο αναγνώστης δυσκολεύεται να ξεχωρίσει ποιός θα παίξει 

σηµαντικό ρόλο στη συνέχεια και ποιός όχι.  

Μαθαίνουµε επίσης περισσότερα για το ταραγµένο παρελθόν της Σαλάντερ, 

και τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται υπό γονική κηδεµονία παροχής 

του κράτους παρά το γεγονός ότι είναι ενήλικη.  Είναι άτοµο που δεν 

εµπιστεύεται εύκολα, και της είχε πάρει χρόνια για να αναπτύξει µία κάπως 

θερµή σχέση µε τον προηγούµενο κηδεµόνα της, τον Πάλµγκρεν, ο οποίος 

έχει δυστυχώς χαρακτηριστεί ανίκανος πλέον.  Ο νέος της κηδεµόνας, ο 

Μπιούρµαν, είναι το άκρως αντίθετο, και σε καµία περίπτωση δεν διαθέτει 

την απεριόριστη υποµονή του Πάλµγκρεν ώστε να πλησιάσει τη Σαλάντερ 

για να την γνωρίσει καλύτερα και να προσπαθήσει να την καταλάβει.  Η 

έλλειψη εµπιστοσύνης που δείχνει η Σαλάντερ προς το άτοµό του εξ αρχής, 

προαναγγέλλει τον επικείµενο βιασµό και βασανισµό της από εκείνον στη 

συνέχεια.  Και πάλι, η αποµόνωση εµφανίζεται ως µείζον θέµα όσο ο 

αναγνώστης µαθαίνει περισσότερα για το παρελθόν της Σαλάντερ και τους 

λόγους για τους οποίους παραµένει αποκοµµένη από την υπόλοιπη 

κοινωνία.    

  

Κεφάλαια 10 έως 12  

 

Περίληψη  

Το Κεφάλαιο 10, διαδραµατίζεται µεταξύ 9 και 31 Ιανουαρίου, και βρίσκει 

τον Μπλούµκβιστ να γνωρίζει καλύτερα τον Μάρτιν Βάνιερ και την 
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σύντροφό του,  Εύα.  Ο Μπλούµκβιστ επιχειρεί να θίξει το θέµα της 

εξαφάνισης της Χάριετ, αλλά ο Μάρτιν δεν δείχνει πρόθυµος να το 

συζητήσει.  Γνωρίζει επίσης και την κόρη του Χάραλντ, την Σεσίλια, η οποία 

είναι δυσαρεστηµένη µε τη συγγραφή του βιβλίου από τον Μπλούµκβιστ 

και έχει κουραστεί µε την εµµονή που έχει ο θείος της µε το θέµα της 

Χάριετ, ενώ η ίδια πιστεύει ότι της συνέβη ατύχηµα. Γνωρίζει και τη µητέρα 

της Χάριετ, Ιζαµπέλα, η οποία είναι θυµωµένη που κάποιος ανακατεύεται 

στις υποθέσεις της οικογενείας.   

Αργότερα ο Μπλούµκβιστ περνάει όλο το απόγευµα µε τον Μορέλ, που 

πιστεύει ότι η Χάριετ δολοφονήθηκε, ίσως γιατί ετοιµαζόταν να αποκαλύψει 

στον Βάνιερ κάτι το οποίο θα ενοχοποιούσε ή θα ενοχλούσε κάποιο µέλος 

της οικογενείας.  Λέει στον Μπλούµκβιστ ότι κάθε αστυνοµικός έχει ένα 

άλυτο µυστήριο που τον απασχολεί για πάντα, κι αυτό της Χάριετ είναι το 

δικό του.  Ο Μπλούµκβιστ συνεχίζει να γνωρίζει µέλη της οικογενείας, µε 

την αξιοσηµείωτη εξαίρεση του Χάραλντ, που ζει στο διπλανό σπίτι από το 

δικό του αλλά είναι µοναχικός και δεν τον βλέπει ποτέ κανείς.  Ο 

Μπλούµκβιστ ενηµερώνεται από τον δικηγόρο του ότι πρέπει να 

παρουσιαστεί στη φυλακή στις 17 Μαρτίου, αλλά ότι η δίµηνη ποινή 

φυλάκισης που του έχει επιβληθεί πιθανότατα θα µειωθεί.  Συναντιέται σε 

καθηµερινή βάση µε τον Βάνιερ, γοητεύεται όλο και περισσότερο από το 

µυστήριο, και δεν έχει ακόµα ξεκινήσει να καταστρώνει το σχέδιό του για να 

καταστρέψει τον Βένερστρεµ.  Ο Βάνιερ παρατηρεί ότι ο Μπλούµκβιστ 

δείχνει κάποιες φορές ασταθής και κάνει ένα 20λεπτο τηλεφώνηµα σε 

κάποιον στην Στοκχόλµη σχετικά µε το θέµα αυτό.  

Η Μπέργκερ επισκέπτεται τον Μπλούµκβιστ για το σαββατοκύριακο και τον 

ενηµερώνει ότι το περιοδικό έχει σοβαρότατα οικονοµικά προβλήµατα.  Στο 

µεταξύ, η Σαλάντερ συναντιέται πάλι µε τον Μπιούρµαν, ο οποίος µυρίζει 

αλκοόλ και της κάνει πολλές προσωπικές και αδιάκριτες ερωτήσεις σχετικά 

µε την σεξουαλική της ζωή.  

Στο Κεφάλαιο 11, ο Βάνιερ προσκαλεί τον Μπλούµκβιστ και την Μπέργκερ 

να περάσουν το βράδυ µαζί του και ρωτάει να µάθει σε τι κατάσταση 

βρίσκεται το περιοδικό.  Προσφέρεται να γίνει συνέταιρος στο Μιλλένιουµ 

ώστε να λύσει τα οικονοµικά προβλήµατα που έχουν προκύψει, αλλά υπό 
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τον όρο ο Μπλούµκβιστ να επιστρέψει ως εκδότης.  Καταλήγουν σε µία 

συµφωνία, αλλά ο Μπλούµκβιστ δεν είναι ευχαριστηµένος γιατί δεν τον 

συµβουλεύτηκαν.  

Καθώς ο Μπλούµκβιστ συνεχίζει να ελέγχει τα έγγραφα που του έχουν 

δωθεί, µαθαίνει ότι η Χάριετ είχε αλλάξει κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής 

της  Είχε γίνει πιο σιωπηλή και πιο θρησκευόµενη, και είχε αποτραβηχτεί 

από τους ανθρώπους,  αλλά σε µία συνάντηση µε τον Μορέλ, η  εξαδέρφη 

της η Ανίτα διαφωνεί µε την άποψη ότι είχε γίνει εσωστρεφής.  Ο 

Μπλούµκβιστ διαβάζει επίσης και το ηµερολόγιο της Χάριετ, το οποίο είναι 

κάπως επιγραµµατικό και δεν αναφέρονται λεπτοµέρειες.  Στην τελευταία 

σελίδα όµως, υπάρχει µία λίστα πέντε ονοµάτων και τηλεφώνων.  Παρά το 

γεγονός ότι ο Μορέλ είχε εστιάσει πολύ σε αυτά, δεν είχε καταφέρει να 

ανακαλύψει ποιά ήταν αυτά τα άτοµα ή αν επρόκειτο για κάποιου είδους 

κώδικα.  Μετά που η Μπέργκερ επιστρέφει στην Στοκχόλµη,  ο 

Μπλούµκβιστ βλέπει φως στο σπίτι της Σεσίλια και όταν πάει να την 

επισκεφτεί κάνουν σεξ.   

Το λάπτοπ της Σαλάντερ καταστέφεται όταν το πατάει αυτοκίνητο κι έτσι 

εκείνη πάει στον Μπιούρµαν να του  ζητήσει χρήµατα για να το 

αντικαταστήσει.  Εκείνος την αναγκάζει να του κάνει στοµατικό έρωτα, 

λέγοντάς της ΄ότι αν είναι καλή µαζί του θα είναι κι εκείνος καλός µαζί της.  

Επίσης την προειδοποιεί ότι αν µιλήσει σε κανέναν γι΄αυτό που συνέβη θα 

την κλείσει σε ίδρυµα.  

Το Κεφάλαιο 12 ανοίγει µε µία εκτενή περιγραφή της εκκεντρικής 

συµπεριφοράς της Σαλάντερ που την οδήγησε να τεθεί υπό την κηδεµονία 

του κράτους.  Λόγω του παρελθόντος της και την έλλειψη εµπιστοσύνης 

προς την αστυνοµία, δεν µπορεί να καταγγείλει τον βιασµό που υπέστη από 

τον Μπιούρµαν, αλλά σηµειώνεται ότι πάντα παίρνει εκδίκηση.  Η παιδική 

της ηλικία συµπεριελάµβανε πολλούς καυγάδες και ξύλο µε αγόρια και 

κορίτσια, και οι συµµαθητές της πίστευαν ότι είναι τρελή.  Όταν µπήκε στην 

εφηβεία, συνέβησαν “Όλα τα Κακά” που τελικά την οδήγησαν να τεθεί υπό 

τη γνωστή κηδεµονία µε δικαστική εντολή.    

Ο Μπλούµκβιστ και η Σεσίλια συζητούν µετά το σεξ µεταξύ τους κι εκείνη 

του ζητάει διακριτικότητα όσον αφορά την σχέση τους.  Συζητούν επίσης για 
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την αλλαγή που εµφάνισε η Χάριετ κατά το τελευταίο έτος της, και η 

Σεσίλια σηµειώνει  ότι δεν είχε εξοµολογηθεί τίποτα σε κανέναν.  Λέει 

επίσης στον Μπλούµκβιστ ότι ο πατέρας της Χάριετ είχε πνιγεί πέφτοντας 

µεθυσµένος από την βάρκα του.  Αναφέρει ότι ο Μάρτιν είχε περάσει 

δύσκολα κατά την διάρκεια της εφηβείας του, αλλά τελικά βγήκε 

φυσιολογικός.  

Η Σαλάντερ σκέφτεται να εµπιστευτεί σε κάποιον τα προβλήµατά της και να 

ζητήσει συµβουλή, αλλά έχει ελάχιστους φίλους και δεν βασίζεται σε 

κανέναν για διάφορους λόγους.  Συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να πάρει τις 

καταστάσεις στα χέρια της, κάτι που δεν προµηνύεται να είναι καλό για τον 

Μπιούρµαν.  

 

Κεφάλαια 10 έως 12 - Ανάλυση  

Σε ένα άλλο παράδειγµα προοικονοµίας, ο Ντετέκτιβ Μορέλ αποκαλύπτει 

την θεωρία του ότι η Χάριετ ήταν έτοιµη να αποκαλύψει κάτι στον Βάνιερ 

και ίσως αυτό οδήγησε στην δολοφονία της, παρόλο που αυτό αναφέρεται 

τόσο απλά µέσα στην κουβέντα ώστε να µην σηµαίνει τίποτα εκείνη τη 

στιγµή ούτε στον Μπλούµκβιστ, ούτε στον αναγνώστη.  Η ενότητα συνεχίζει 

να παραπλανεί µε διάφορα στοιχεία για αρκετά εκ των µελών της 

οικογένειας Βάνιερ που θα µπορούσαν να είναι πιθανοί ύποπτοι για την 

δολοφονία της Χάριετ, αλλά ο αδερφός της Μάρτιν αφήνει µία πολύ καλή 

εντύπωση στον Μπλούµκβιστ όταν συναντιούνται για δείπνο.   Ο Μάρτιν 

εµφανίζεται ως ένα από τα πιο λογικά και σταθερά άτοµα της οικογενείας, 

άποψη που επιβεβαιώνεται και από την γνώµη της Σεσίλια για εκείνον, κάτι 

που αργότερα ο αναγνώστης µαθαίνει ότι είναι ακριβώς το αντίθετο από 

αληθές.   

Η κρυφή ερωτική συνεύρεση του Μπλούµκβιστ µε τη Σεσίλια αποικαλύπτει 

άλλη µία πτυχή της προσωπικότητάς του - την χαλαρότητα µε την οποία 

αντιµετωπίζει το σεξ.  Περιγράφεται ως ένας ελκυστικός άντρας που 

απολαµβάνει το σεξ, αλλά παρότι οι σχέσεις του είναι αρκετές σε αριθµό, 

αντιµετωπίζει τις εκάστοτε συντρόφους του µε σεβασµό, κάτι που τον φέρνει 

σε πλήρη αντίθεση µε τους χαρακτήρες που εµφανίζονται φυσιολογικοί 

αλλά στην πραγµατικότητα βιαιοπραγούν βάναυσα εναντίον γυναικών.  
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Ένας από αυτούς τους χαρακτήρες είναι ο Μπιούρµαν, ο οποίος 

εκµεταλλεύεται την εξουσία που έχει επάνω στη Σαλάντερ.  Μαθαίνουµε 

επίσης περισσότερα για την µοναχικότητα και αποκοπή της Σαλάντερ από 

τον υπόλοιπο κόσµο, όταν εκείνη σκέφτεται να εµπιστευτεί σε κάποιον όσα 

της συµβαίνουν, αλλά συνειδητοποιεί ότι δεν έχει κανέναν που να µπορεί 

να εµπιστευτεί.  Η αναφορά της Σαλάντερ σε “¨Όλα τα Κακά” 

επαναλαµβάνεται σε διάφορα σηµεία του βιβλίου, αλλά ποτέ δεν δίνεται 

σαφής εξήγηση για το τι ακριβώς της συνέβη που την έχει βάλει στον δρόµο 

που ακολουθεί.  Το θέµα της εκδίκησης επίσης εµφανίζεται σε αυτή την 

ενότητα όταν η Σαλάντερ αποφασίζει µε απόλυτη ψυχραιµία ότι παρότι δεν 

µπορεί να καταγγείλει στις αρχές τον βιασµό που υπέστη από τον 

Μπιούρµαν, έχει άλλους τρόπους να χειριστεί την κατάσταση µόνη της   

Η αποµόνωση που βιώνει ο Μπλούµκβιστ κάπως µετριάζεται µε την 

επίσκεψη της Μπέργκερ για το σαββατοκύριακο, αλλά η συναισθηµατική 

του αποµονωση χειροτερεύει όταν συνειδητοποιεί ότι ο Βάνιερ και η 

Μπέργκερ έρχονται σε συµφωνία να αναµειχθεί ο Βάνιερ µε το Μιλλένιουµ.  

Είναι γεωγραφικά αποµονωµένος στο νησί, και ταυτόχρονα αποκοµµένος 

απο τις επιχειρηµατικές αποφάσεις που επηρεάζουν το περιοδικό του.   

Άλλα σηµαντικά στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια σε αυτή την ενότητα 

περιλαµβάνουν τον πνιγµό του πατέρα του Μάρτιν και της Χάριετ, του 

Γκότφριντ, τα µυστηριώδη ονόµατα και τηλέφωνα στο ηµερολόγιο της 

Χάριετ, καθώς και την αλλαγή στην συµπεριφορά της κατά τους τελευταίους 

µήνες της ζωής της.  

 

Κεφάλαια 13 έως 16  

 

Περίληψη 

Η Σαλάντερ αρχίζει να ερευνά τον Μπιούρµαν ελπίζοντας να βρει κάτι που 

να µπορεί να χρησιµοποιήσει εναντίον του και να αλλάξει την κατάστασή 

της, αλλά τα αποτελέσµατα είναι αποθαρρυντικά.  Το µητρώο του 

εµφανίζεται καθαρό και δεν βρίσκει κανέναν που να µπορεί να κατηγορήσει 

για κάτι τον ίδιο ή το λειτούργηµά του ως κηδεµόνα παιδιών.  Σκέφτεται να 

τον σκοτώσει, πιθανότατα προξενώντας του έµφραγµα µε κάποιον τρόπο, 
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αλλά τελικά αποφασίζει ότι αυτό που χρειάζεται είναι να πάρει στα χέρια 

της τον έλεγχο του ίδιου, αλλά και της κατάστασής της.  ¨Οταν εκείνος της 

ζητάει να τον συναντήσει στο σπίτι αντί για το γραφείο του, την βιάζει 

βάναυσα πρωκτικά και της λέει να επιστρέψει την επόµενη εβδοµάδα.  Την 

θεωρεί πνευµατικά ανάπηρη και ως εκ τούτου ότι δεν θα γινόταν αποδεκτή 

οποιαδήποτε ενδεχόµενη καταγγελία της εναντίον του.    

Ο Μπλούµκβιστ πέφτει σε ρουτίνα κι αρχίζει να εξοµολογείται διάφορα στην 

Σεσίλια.  Σηµειώνει πρόοδο µε την συγγραφή του χρονικού της οικογενείας 

Βάνιερ, αλλά όχι µε την έρευνα για τον φόνο, παρότι πιστεύει ότι η λίστα 

των ονοµάτων και τηλεφώνων που έχει βρει στο ηµερολόγιο της Χάριετ 

πρέπει να σηµαίνουν κάτι.  

Στο ξεκίνηµα του Κεφαλαίου 14, η Σαλάντερ περνάει µερικές µέρες να 

συνέλθει από τον βιασµό.  Κάνει λίγη έρευνα και ανακαλύπτει ότι ο 

Μπιούρµαν είναι ένας σαδιστής που την επέλεξε  ως θύµα του.  Χτυπάει 

άλλο ένα τατουάζ - µία λεπτή λωρίδα γύρω από τον αστράγαλό της - και λέει 

σε αυτόν που της το ζωγραφίζει ότι το θέλει ως ενθύµιο.  Την ώρα που είχε 

προσυµφωνηθεί για την εβδοµαδιαία συνάντησή τους, η Σαλάντερ 

επιστρέφει στο σπίτι του Μπιούρµαν, αλλά καθώς πηγαίνουν στην 

κρεβατοκάµαρα η Σαλάντερ τον αναισθητοποιεί µε τέιζερ (όπλο ηλεκτρικού 

σοκ).   Όσο εκείνος είναι αναίσθητος, τον δένει και ψάχνει την 

κρεβατοκάµαρα όπου βρίσκει διάφορα αντικείµενα σαδισµού και για παρά 

φύσιν σεξ.  Όταν εκείνος συνέρχεται, του δείχνει ένα DVD στο οποίο είχε 

καταγράψει κρυφά τον βιασµό της.  Είχε καταγράψει τα πάντα µε µία 

µικρή κάµερα που είχε κρυµµένη στο σακίδιό της, καθώς είχε υποθέσει ότι 

εκείνος θα την εξανάγκαζε πάλι να του κάνει στοµατικό έρωτα, αλλά αντ’ 

αυτού είχε καταγράψει αποδείξεις για το πόσο ανώµαλος είναι πραγµατικά 

ο Μπιούρµαν.  Του δίνει εντολή να µην έρθει ποτέ ξανά σε επαφή µαζί της, 

να της δώσει τον έλεγχο των οικονοµικών της, να γράψει διθυραµβικά 

σχόλια στην αναφορά του για την πρόοδο στην συµπεριφορά της, και να 

εξασφαλίσει ότι σε ένα µε δύο χρόνια θα απελευθερωθεί από κάθε είδους 

κηδεµονία του κράτους.  Κατόπιν φτιάχνει ένα τατουάζ στην κοιλιά του που 

γράφει µε κεφαλαία γράµµατα “ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΣΑΔΙΣΤΙΚΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ, ΕΝΑΣ 

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΗΣ” και του δηλώνει ότι θα τον σκοτώσει αν µάθει 
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ότι πήγε ποτέ ξανά µε γυναίκα, ακόµα κι αν αυτό θα ήταν µε την 

συγκατάθεση κάποιας.   

Ο Μπλούµκβιστ ξεκινάει να εκτίει την ποινή του στη φυλακή την ίδια µέρα 

που το Μιλλένιουµ ανακοινώνει ότι ο Βάνιερ ορίζεται συνιδιοκτήτης του 

περιοδικού.  Η Σαλάντερ βρίσκεται στο γραφείο του Αρµάνσκυ και ακούει 

την ανακοίνωση στο ραδιόφωνο µε ενδιαφέρον.  Καταλαβαίνει ότι υπάρχει 

µία µυστήρια σχέση µεταξύ Βένερστρεµ, Βάνιερ και Μπλούµκβιστ, και 

αποφασίζει να ψάξει λίγο παραπάνω µε δική της πρωτοβουλία.  

Στο Κεφάλαιο 15, ο Μπλούµκβιστ αποφυλακίζεται και επιστρέφει στο 

Χέντεµπι.  Ο Βάνιερ τον ενηµερώνει ότι τα πράγµατα πάνε µεν καλύτερα 

στο περιοδικό, αλλά ότι ο Βένερστρεµ προσπαθεί να οργανώσει µποϋκοτάζ 

εναντίον του µε τους διαφηµιστές.  Ο Μπλούµκβστι πάει να δει την Σεσίλια, 

αλλά εκείνη τον διώχνει.  Επιστρέφει στο σπίτι για να συνεχίσει την έρευνα 

και καθώς κοιτάει µερικά φωτογραφικά άλµπουµ, παρατηρεί ότι σε 

τουλάχιστον 20 από τις φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί την ηµέρα της 

εξαφάνισης της Χάριετ, ήταν µέσα και η Σεσίλια.  Το ένστικτό του του λέει 

ότι αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο στην υπόθεση, αλλά δεν είναι σίγουρος για 

ποιό λόγο.  Αργότερα η Σεσίλια έρχεται στο σπιτάκι που διαµένει, του λέει 

ότι τον έχει ερωτευτεί και κάνουν σεξ.  Η Μπέργκερ καταφθάνει απρόσµενα 

και τους βρίσκει µαζί, αλλά δεν κάνει σκηνή και το προσπερνάει.  Την 

επόµενη Δευτέρα,  ο Μπλούµκβιστ πάει να ψάξει για το εξοχικό του 

Γκότφριντ, το οποίο τώρα ανήκει στον Μάρτιν και βρίσκεται σε ένα έρηµο 

σηµείο του νησιού.   

Στο Κεφάλαιο 16, ο Μπλούµκβιστ επιτέλους βρίσκει κάτι σηµαντικό για την 

έρευνά του.  Βρίσκει µία φωτογραφία της Χάριετ που είχε τραβηχτεί στην 

παρέλαση που εκείνη είχε παρευρεθεί λίγες ώρες πριν την εξαφάνισή της.  

Κοιτάει στο πλάι και δείχνει τροµαγµένη από αυτό που βλέπει.  Βρίσκει 

επίσης και µία φωτογραφία που είχε τραβηχτεί την ίδια ηµέρα της 

εξαφάνισης και απεικονίζει την Σεσίλια στο παράθυρο της κρεβατοκάµαρας 

της Χάριετ.  Ο Μπλούµκβιστ αρχίζει να ψάχνει και για άλλες φωτογραφίες 

από την παρέλαση που ενδεχοµένως να δείχνουν τι ήταν αυτό που κοίταζε η 

Χάριετ.  
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Κεφάλαια 13 έως 16 - Ανάλυση 

Πολλά από τα θέµατα του βιβλίου θίγονται σε αυτή την ενότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της βίας κατά των γυναικών, της εκδίκησης, και του 

µοναδικού κώδικα δεοντολογίας και ηθικής της Σαλάντερ.  Γίνεται τόσο 

έξαλλη µε τον Μπιούρµαν που την έχει εξαναγκάσει να του κάνει στοµατικό 

έρωτα, που σκέφτεται να τον σκοτώσει και να το κάνει να φανεί σαν 

ατύχηµα, αλλά στο τέλος σχεδιάζει µόνο να αποκτήσει αποδείξεις την 

επόµενη φορά που θα βρεθούν ώστε να µπορεί να τις χρησιµοποιήσει 

εναντίον του.  Παίρνει παραπάνω από όσα περίµενε όταν τελικά καταγράφει 

τον βάναυσο βιασµό που υφίσταται από εκείνον αντί για τον εξαναγκασµό 

της απλώς πάλι σε στοµατικό έρωτα,  και όταν αναρρώνει και συνέρχεται, 

καταστρώνει µε απόλυτη ακρίβεια ένα σχέδιο εκδίκησης που όχι µόνο 

αποτελεί την κατάλληλη τιµωρία για τον Μπιούρµαν, αλλά της λύνει και το 

πρόβληµα της κηδεµονίας.  Παρά την εξωτερική της εµφάνιση, η Σαλάντερ 

διαθέτει πολύ ξεκάθαρη σκέψη, σχεδιάζει τις κινήσεις της πολύ προσεκτικά, 

και είναι ικανή να λύνει µόνη της τα όποια προβλήµατά της, κάτι που 

χρειάστηκε να κάνει από παιδί αφού ποτέ δεν είχε κανέναν στον οποίο να 

µπορούσε να στραφεί για βοήθεια.  Χρησιµοποιεί επίσης τον βιασµό της ως 

αφορµή για να κάνει ένα ακόµα τατουάζ, µία λεπτή λωρίδα γύρω από τον 

αστράγαλό της, κάτι που συµβολίζει τα δεσµά που χρησιµοποίησε ο 

Μπιούρµαν για να την ακινητοποιήσει, ώστε να της θυµίζει πάντα ότι δεν θα 

επιστρέψει ποτέ ξανά να βρεθεί σε αντίστοιχη θέση.   

Ως µερος της εκδίκησης που παίρνει από τον Μπιούρµαν, η Σαλάντερ 

παρουσιάζει επίσης ενα στοιχείο που συνεχίζει να δείχνει σε όλο το βιβλίο - 

µία τάση της να προστατεύει και άλλες γυναίκες από άντρες που είναι 

βίαιοι απέναντί τους.  Τα δικά της προβλήµατα θα µπορούσε να τα λύσει 

απλά εξαναγκάζοντας τον Μπιούρµαν να παραιτηθεί από τον έλεγχο των 

οικονοµικών της και να την απελευθέρωνε από την κηδεµονία του, αλλά 

εκείνη προχωράει περαιτέρω απαιτώντας να µην έχει ποτέ ξανά επαφή µε 

γυναίκα και γράφοντας επάνω στο σώµα του µε τατουάζ ένα ξεκάθαρο 

µήνυµα που να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε γυναίκα βρεθεί µαζί του, 

ακόµα και µε την θέλησή της, θα προειδοποιείται για τις σαδιστικές του 

τάσεις.  Πρόκειται για µία από τις πιο δυνατές σκηνές του βιβλίου και 
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σκιαγραφεί την Σαλάντερ ως δυνατή, δυναµική, και ικανή γυναίκα, παρά 

την ιδιαίτερη εξωτερική της εµφάνιση.     

Η ασυνήθιστη σχέση µεταξύ Μπλούµκβιστ και Μπέργκερ αναφέρεται 

επίσης σε αυτή την ενότητα.  Ενώ η Σεσίλια κάνει µία ανεπιτυχή 

προσπάθεια να τερµατίσει τη σχέση της µε τον Μπλούµκβιστ επειδή έχει 

αρχίσει και αποκτά δυνατά συναιστήµατα για αυτόν, η Μπέργκερ 

παραµένει ανεπηρέαστη όταν καταφθάνει και τους βρίσκει µαζί στο 

κρεβάτι.  Η δική τους σχέση υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια και βασίζεται 

σε στενή φιλία, οπότε και της χαρίζει αρκετή  αυτοπεποίθηση ώστε να µην 

ζηλεύει όταν τον βρίσκει µε άλλη γυναίκα καθώς γνωρίζει ότι ο δεσµός 

µεταξύ τους είναι πολύ δυνατός για να σπάσει λόγω κάποιων περιστασιακών 

σχέσεών τους µε άλλους.   

 

Κεφάλαια 17 έως 19  

 

Περίληψη  

Ο Μπλούµκβιστ λέει στον Βάνιερ για τις φωτογραφίες που βρήκε, αλλά του 

αποκρύπτει ότι η Σεσίλια ήταν στο δωµάτιο της Χάριετ.  Η κόρη του έρχεται 

και του ανακοινώνει ότι ακολουθεί µία θρησκευτική αίρεση.  Μία 

παρατήρησή της τον κάνει να προσέξει ότι οι αριθµοί στην λίστα του 

ηµερολογίου της Χάριετ αποτελούν αναφορές σε εδάφια της Βίβλου αντί για 

αριθµούς τηλεφώνων όπως πίστευε.  Εν τέλει καταλήγει ότι τα ονόµατα ή 

αρχικά της λίστας ίσως ανήκουν σε θύµατα δολοφονιών που να είχαν γίνει 

πολλά χρόνια πριν και τα εδάφια της Βίβλου να αναφέρουν τον τρόπο µε 

τον οποίό κάθε µία από αυτές τις γυναίκες είχε δολοφονηθεί.  

Ο Βάνιερ παθαίνει σοβαρό έµφραγµα και νοσηλεύεται.  Ο Μπλούµκβιστ 

λέει στον Φρόντε τι έχει ανακαλύψει και ζητάει βοηθό για την έρευνά του.  

Το µυαλό του Φρόντε αµέσως πάει στην Σαλάντερ και κατά λάθος του 

ξεφεύγει ότι της είχε αναθέσει και έρευνα για το άτοµό του.  Ο 

Μπλούµκβιστ απαιτεί να δει την αναφορά και όταν την διαβάζει 

συνειδητοποιεί πόσα πολλά ήξερε ο Βάνιερ για εκείνον και το περιοδικό του 

από την αρχή, καθώς και ότι η Σαλάντερ θα µπορούσε να έχει βρει αυτές 

τις πληροφορίες µόνο υποκλέπτοντας στοιχεία από τον υπολογιστή του.  
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Στο Κεφάλαιο 18,  ο Μπλούµκβιστ εµφανίζεται στην πόρτα της Σαλάντερ 

και της ανακοινώνει ότι θέλει να τον βοηθήσει µε την έρευνά του.  Ο 

Αρµάνσκυ έχει ήδη ΄δωσει την έγκρισή του, οπότε και υπογράφουν 

συµβόλαιο.  Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο Μπλούµκβιστ είναι σίγουρος ότι 

κάποιος είχε µπει κατά την απουσία του, παρότι τίποτα δεν δείχνει να 

λείπει ή να έχει µετακινηθεί.  

Στην αρχή του Κεφαλαίου 19 ο Μπλούµκβιστ επισκέπτεται τον Βάνιερ στο 

νοσοκοµείο, και ο Βάνιερ του λέει να µην σταµατήσει την έρευνα ακόµα κι 

αν εκείνος πεθάνει.  Ο Μάρτιν περνάει από το σπίτι να ενηµερώσει τον 

Μπλούµκβιστ ότι επειδή ο Βάνιερ είναι άρρωστος θα πάρει εκείνος τη θέση 

του στο διοικητικό συµβούλιο του περιοδικού.  Η Σαλάντερ επισκέπτεται 

την µητέρα της, η οποία δεν φαίνεται να την αναγνωρίζει.  Ο Μπλούµκβιστ 

συνεχίζει να ψάχνει για φωτογραφίες που ίσως του δώσουν κάποιο στοιχείο 

για αυτό που είχε δει η Χάριετ στην παρέλαση, και η Σαλάντερ ξεκινάει να 

ερευνά την λίστα των δολοφονηµένων θυµάτων.  Βρίσκει επίσης τουλάχιστον 

ένα ακόµα θύµα που ταιριάζει στο µοτίβο, αλλά δεν αναφέρεται στη λίστα.    

 

Κεφάλαια 17 έως 19 - Ανάλυση  

Το βιβλίο έχει φτάσει σχεδόν στο µέσον µέχρι οι δύο βασικοί χαρακτήρες 

να γνωριστούν επιτέλους µεταξύ τους σε αυτή την ενότητα.  Σε πλήρη 

αντίθεση µε τον απόλυτο έλεγχο που έχει αποκτήσει η Σαλάντερ πάνω στον 

Μπιούρµαν, ο Μπλούµκβιστ αµέσως την αιφνιδιάζει κι αποκτά το πάνω 

χέρι, αλλά εκείνη διαισθάνεται ότι δεν είναι επικίνδυνος και ότι δεν 

απειλείται από εκείνον.  Το γεγονός ότι αντιδρά παθητικά σε µία κατάσταση 

που κανονικά θα την έκανε να αισθάνεται άβολα, µας δίνει την πρώτη νύξη 

για τα αισθήµατα που πρόκειται να αναπτύξει για τον Μπλούµκβιστ στην 

πορεία.   

Παρότι η πρόοδος δείχνει να σηµειώνεται αργά  ο Μπλούµκβιστ και η 

Σαλάντερ βρίσκονται στον σωστό δρόµο για την λύση του µυστηρίου της 

εξαφάνισης της Χάριετ.  Ενα στοιχείο εµφανίζεται µε τον παράδοξο τρόπο 

της εµφάνισης της κόρης του Μπλούµκβιστ και την αποκάλυψή της ότι κι 

εκείνη, όπως και η Χάριετ, έχει ανακατευτεί µε την θρησκεία.  Παρά το 

γεγονός ότι αυτή η πληροφορία είναι σηµαντική για την έρευνα, αποτελεί 
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ταυτόχρονα έναν ακόµα αντιπερισµπασµό του συγγραφέα προς τον 

αναγνώστη ώστε να τον οδηγήσει να πιστεψει ότι µία θρησκευτική αίρεση 

µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση.   

Σε µία ακόµα σηµαντική αποκάλυψη, ο Μπλούµκβιστ συνειδητοποιεί ότι η 

Σαλάντερ έχει χακάρει τον υπολογιστή του, οπότε και έχει αποκτήσει 

πρόσβαση σε απεριόριστο αριθµό πληροφοριών.  Αυτό αποκαλύπτει επίσης 

άλλη µία πλευρά της προσωπικότητάς της και θέτει τις βάσεις για τις 

ενέργειές της αργότερα όταν αποφασίζει να γκρεµίσει τον Βένερστρεµ, ο 

οποίος σε αυτό το σηµείο του µυθιστορήµατος είναι πλήρως ξεχασµένος  

Το θέµα της βίας κατά των γυναικών βρίσκεται ακόµα περισσότερο στο 

επίκεντρο όταν η Σαλάντερ αρχίζει να λύνει το µυστήριο που σκεπάζει τις 

σηµειώσεις στο ηµερολόγιο της Χάριετ.  Η έρευνά της αποκαλύπτει µία 

σειρά από φόνους κατά τους οποίους νεαρές γυναίκες υποβλήθηκαν σε 

ασυνήθιστη και υπερβολική βία και βαναυσότητα, παρότι η σύνδεση µε την 

εξαφάνιση της Χάριετ δεν γίνεται ακόµα ξεκάθαρη.    

 

Κεφάλαια 20 έως 23  

 

Περίληψη  

Η Σαλάντερ φτάνει στο σπιτάκι του Μπλούµκβιστ µε την αναφορά που έχει 

συντάξει σχετικά µε τους πέντε φόνους από την λίστα της Χάριετ, συν 

άλλους τρεις που ταιριάζουν στο µοτίβο αλλά δεν αναφέρονται στη λίστα.  

Αναρωτιούνται πως ενεπλάκη άραγε η Χάριετ και σκέφτονται πως 

πιθανότατα υπάρχει σύνδεση µε την οικογένεια Βάνιερ.  Όλοι οι φόνοι είχαν 

γίνει µεταξύ 1949 και 1966, και ήταν σαδιστικοί ενώ συµπεριελάµβαναν 

θυσίες ζώων και φωτιές.  Παρατηρούν επίσης ότι όλα τα ονόµατα των 

θυµάτων ήταν παραδοσιακά Εβραϊκά ονόµατα, και ότι αρκετά µέλη της 

οικογενείας Βάνιερ ήταν αντισηµίτες και ναζιστές.  Η Σαλάντερ λέει ότι 

πιστεύει πως ο δράστης δεν είναι ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος, αλλά 

ένα κάθαρµα που µισεί τις γυναίκες.  Σκέφτονται αρκετούς που θα 

µπορούσαν να είχαν κάποιου είδους ανάµειξη, συµπεριλαµβανοµένου και 

του Όττο Φαλκ, που ήταν πάστορας στην τοπική εκκλησία εκείνο το 

διάστηµα.  Η Σαλάντερ αποπλανεί τον Μπλούµκβιστ, και το επόµενο πρωί 
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βρίσκουν το πτώµα µιας γάτας στο κατώφλι.  Η γάτα είχε βασανιστεί και 

σκοτωθεί από κάποιον.  

Ο Μπλούµκβιστ και η Σαλάντερ κατανοούν ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει 

ότι προχωρούν µε την έρευνά τους.  Προβληµατίζονται σχετικά µε την 

χρονική στιγµή που συνέβησαν οι φόνοι και διερωτώνται αν οι δράστες ήταν 

δύο, ένας µεγαλύτερος και ένας νεότερος.  Αποφασίζουν ότι πρέπει να 

προστατεύσουν τους εαυτούς τους, οπότε η Σαλάντερ επιστρέφει στην 

Στοκχόλµη για να προµηθευτεί σχετικό εξοπλισµό.  Όσο βρίσκεται εκεί, 

επισκέπτεται την µητέρα της, η οποία δεν θέλει να της αφήσει το χέρι όταν 

εκείνη ετοιµάζεται να φύγει.  Ο Μπλούµκβιστ λέει στον Φρόντε για την 

διαρρηξη στο σπίτι του και για την σκοτωµένη γάτα, και ψάχνοντας ποιός 

µπορεί να είχε ανακατευτεί, µαθαίνει ότι η αδερφή της Σεσίλια, η Ανίτα, 

που ζει στο Λονδίνο, είχε έρθει για επίσκεψη πρόσφατα.  Μιλάει επίσης µε 

τον πάστορα της περιοχής και αρχίζει να πιστεύει ότι η Χάριετ διάβαζε την 

Βίβλο για να βρει κάποια στοιχεία αντίλογου θρησκευτικού προσηλυτισµού.  

Όταν ο Μπλούµκβιστ βγαίνει για τρέξιµο, κάποιος αρχίζει να τον πυροβολεί 

αλλά καταφέρνει να γλιτώσει.  Έξαλλος πηγαίνει να βρει την Σεσίλια και της 

κάνει ένα σωρό ερωτήσεις, µεταξύ των οποίων και γιατί εκείνη βρισκόταν 

στο δωµάτιο της Χάριετ την ηµέρα της εξαφάνισής της, αλλά η Σεσίλια το 

αρνείται.  Όταν η Σαλάντερ επιστρέφει, τοποθετεί κάµερες και συναγερµούς 

στο σπίτι.  

Στο Κεφάλαιο 23, ο Μπλούµκβιστ και η Σαλάντερ συνεχίζουν να 

αναρωτιούνται αν οι δολοφόνοι θα µπορούσαν να ήταν δύο.  Ο 

Μπλούµκβιστ παρατηρεί ότι η Σαλάντερ διαθέτει φωτογραφική µνήµη, αλλά 

η ανακάλυψή του την ενοχλεί και του λέει ότι απλά είναι αλλόκοτη.  Ο 

Μπλούµκβιστ συνεχίζει να κοιτάει φωτογραφίες της οικογενείας Βάνιερ.  

Παρατηρώντας ότι η Σεσίλια και η αδερφή της Ανίτα µοιάζουν αρκετά ώστε 

να δείχνουν σαν δίδυµες, συνειδητοποιεί ότι ήταν η Ανίτα στο παράθυρο της 

Χάριετ.  Βρίσκει ακόµα µία φωτογραφία του νεαρού Μάρτιν, στην οποία 

φοράει ένα σακκάκι µε ένα κόκκινο ραµµένο σήµα, που ταιριάζει µε µία 

όχι ευδιάκριτη εικόνα γεµάτη κόκκους του ατόµου που είδε η Χάριετ στην 

παρέλαση.  Ο Μπλούµκβιστ κατανοεί ότι ήταν ο Μάρτιν που την είχε 

τροµάξει τότε, αλλά επίσης σηµειώνει στο µυαλό του ότι ο Μάρτιν βρισκόταν 
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στην άλλη πλευρά της γέφυρας όταν εξαφανίστηκε η Χάριετ.  Στο µεταξύ, η 

Σαλάντερ ελέγχει υλικό των αρχείων των επιχειρήσεων Βάνιερ και 

ανακαλύπτει ότι η εταιρεία έχει από ένα γραφείο ή εργοστάσιο σε κάθε 

µέρος που είχαν γίνει οι φόνοι.  Ανακαλύπτει επίσης µία σύνδεση ανάµεσα 

στον Γκότφριντι και ένα από τα θύµατα.  

Όταν ο Μπλούµκβιστ επισκέπτεται τον Μάρτιν στο σπίτι του, ο Μάρτιν τον 

αιχµαλωτίζει σε µία µυστική αίθουσα βασανιστηρίων που έχει στο υπόγειο.  

Ο Μάρτιν γνωρίζει ότι η Σαλάντερ ελεγχει τα αρχεία της εταιρείας, και 

ζητάει από τον φύλακα να τον ενηµερώσει όταν εκείνη αποχωρήσει.  

 

Κεφάλαια 20 έως 23 - Ανάλυση 

Όλα τα βασικά θέµατα του βιβλίου θίγονται σε αυτή την ενότητα.  Η έρευνα 

της Σαλάντερ αποκαλύτπει κι άλλους φρικτούς φόνους, και η σύνδεση µε 

την θρησκεία ενδυναµώνεται όταν συνειδητοποιούν ότι τα θύµατα, ακόµα κι 

εκείνα που δεν ήταν στην λίστα της Χάριετ, είχαν όλα εβραϊκά ονόµατα της 

Βίβλου.  

Σε αυτά τα κεφάλαια πέφτει λίγο παραπάνω φως στον χαρακτήρα της 

Σαλάντερ.  Παρά την γενικότερη αποκοπή της από τον υπόλοιπο κόσµο, 

που σε µεγάλο ποσοστό αποτελεί δική της επιλογή, επισκέπτεται σε σταθερή 

βάση την µητέρα της, παρά την κακή κατάσταση στην οποία εκείνη 

βρίσκεται.  Η διστακτικότητα της µητέρας της να αφήσει το χέρι της 

Σαλάντερ όταν ετοιµάζεται να φύγει, µας προϊδεάζουν για τροµερά γεγονότα 

που πρόκειται να συµβούν, όπως το πόσο θα κινδυνεύσει ο Μπλούµκβιστ 

να σκοτωθεί,, αλλά και τον επικείµενο θάνατο της ίδιας της µητέρας της, 

αφού αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που βλέπονται.  Επιπροσθέτως, 

και ενδεχοµένως λόγω γεγονότων που συνέβησαν κάποτε στην ίδια, η 

Σαλάντερ επικεντρώνεται ξεκάθαρα στον τρόπο που οι άντρες 

συµπεριφέρονται στις γυναίκες.  Ενώ ο Μπλούµκβιστ πιστεύει ότι ψάχνουν 

κάποιον ψυχοπαθή κατά συρροήν δολοφόνο, η Σαλάντερ είναι αυτή που 

αµέσως διακρίνει ότι πρόκειται απλά για κάποιον που µισεί τις γυναίκες και 

αντλεί ευχαρίστηση από το να τις καταστρέφει ψυχολογικά και σωµατικά, 

σαν τον κηδεµόνα της, τον Νιλς Μπιούρµαν.  Η Σαλάντερ επίσης κάνει ένα 

βήµα να βγει από την µοναχικότητά της αποπλανώντας τον Μπλούµκβιστ.  
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Αυτή η ενότητα ρίχνει επίσης φως στην σχέση του Μπλούµκβιστ µε τις 

γυναίκες.  Ενώ το σεξ παίζει προφανώς σηµαντικό ρόλο, η φιλία για εκείνον 

παίζει εξίσου σηµαντικό.  Η φιλία του µε την Μπέργκερ είναι αυτή που 

κρατάει τη σχέση δεµένη και που τους καθιστά ικανούς να παραβλέπουν τις 

περιστασιακές σχέσεις που συνάπτουν µε άλλους.  Κάνει επίσης µεγάλη 

προσπάθεια να παραµείνει φίλος µε την Σεσίλια παρά το γεγονός ότι εκείνη 

τον απορρίπτει ως εραστή.  Και ενώ απολαµβάνει την νέα του σεξουαλική 

σχέση µε την Σαλάντερ, της ξεκαθαρίζει ότι αυτό που εκείνος πραγµατικά 

αποζητά είναι να είναι φίλος της, κάτι που για εκείνη είναι δύσκολο να το 

πιστέψει και να το αποδεχτεί.   

 

Κεφάλαια 24 έως 27  

 

Περίληψη  

Κατά την διάρκεια της αιχµαλωσίας του, ο Μπλούµκβιστ συνειδητοποιεί ότι 

ο Μάρτιν συνεχίζει να σκοτώνει γυναίκες αφού πρώτα τις φυλακίζει στην 

αίθουσα βασανιστηρίων του.  Καθώς ετοιµάζεται να σκοτώσει τον 

Μπλούµκβιστ, ο Μάρτιν εξηγεί ότι ο πατέρας του Γκότφριντ τον δίδαξε να 

βασανίζει και να σκοτώνει γυναίκες, και ότι ξεφορτώνεται τα πτώµατα 

πετώντας τα στην θάλασσα.  Ο Μάρτιν ρωτάει τον Μπλούµκβιστ τι απέγινε η 

Χάριετ, κι έτσι ο Μπλούµκβιστ καταλαβαίνει ότι δεν την έχει δολοφονήσει 

τελικά.  Ο Μάρτιν του λέει ότι σκόπευε να την σκοτώσει, αλλά έφτασε αργά 

και είχε κοπεί η πρόσβαση στο νησί.  

Στο µεταξύ, η Σαλάντερ συνεχίζει να ψάχνει παλιά αρχεία και δηµοσιεύσεις 

της εταιρείας, και παρατηρεί µία φωτογραφία του Μάρτιν σε νεαρή ηλικία, 

στην οποία φοράει το κόκκινο σακάκι, οπότε κι εκείνη καταλαβαίνει ότι 

ήταν ο Μάρτιν αυτός που είχε τροµάξει την Χάριετ στην παρέλαση.  Στις 

11.30 ξεκινάει να λέει στον φύλακα ότι αποχωρεί, αλλά επειδή είναι αρκετή 

απόσταση από την µία πλευρά του κτιρίου µέχρι την άλλη, απλά φεύγει 

χωρίς να του το ξαναπεί.  Όταν προσπαθεί να τηλεφωνήσει στον 

Μπλούµκβιστ, βρίσκει 13 κλήσεις από εκείνον µεταξύ 3.30 και 9µµ, αλλά 

καµία τις τελευταίες δύο ώρες.  Φτάνοντας στο άδειο σπιτάκι, κοιτάει το 
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υλικό που είχαν καταγράψει οι κάµερες που η ίδια είχε τοποθετήσει και 

συµπεραίνει ότι πρέπει να έχει πάει στο σπίτι του Μάρτιν.  

Ο Μάρτιν ετοιµάζεται να στραγγαλίσει και πιθανότατα να βιάσει τον 

Μπλούµκβιστ όταν φτάνει η Σαλάντερ, η οποία χτυπάει τον Μάρτιν µε ένα 

µπαστούνι του γκολφ και σώζει τον Μπλούµκβιστ.  Ο Μάρτιν διαφεύγει µε 

αυτοκίνητο αλλά πέφτει επίτηδες πάνω σε διερχόµενο φορτηγό καθώς η 

Σαλάντερ τον κυνηγάει, και το αυτοκίνητό του τυλίγεται στις φλόγες.  Η 

Σαλάντερ φροντίζει τον Μπλούµκβιστ, αλλά επιµενει να µην ενηµερώσουν 

την αστυνοµία.  Καθαρίζει όλα τα δακτυλικά αποτυπώµατα και 

ξεφορτώνεται κάθε είδους στοιχείο που θα µπορούσε να αποδείξει ότι είχαν 

βρεθεί στο σπίτι του Μάρτιν. 

Στο Κεφάλαιο 25, η Σαλάντερ επιστρέφει στο σπίτι του Μάρτιν και συλλέγει 

στοιχεία και αποδείξεις για τα εγκλήµατά του.  Συνειδητοποιεί ότι ο σκοπός 

του ήταν η βία και οι φόνοι, αλλά το πραγµατικό του ενδιαφέρον εστιαζόταν 

στο κυνήγι, που τροφοδοτούσε τις σεξουαλικές του φαντασιώσεις.  Καίει όλα 

τα λεπτοµερή αρχεία του Μάρτιν και πετάει τον φορητό του υπολογιστή στη 

λίµνη.  Όταν καταφθάνει ο Φρόντε, κατόπιν της είδησης του θανάτου του 

Μάρτιν, η Σαλάντερ τον ενηµερώνει για το τι έχει συµβεί  και του λέει ότι 

είναι δική του απόφαση  το τι θα κάνει µε αυτές τις πληροφορίες, αλλά υπό 

την προϋπόθεση ότι θα αφήσει την ίδια και τον Μπλούµκβιστ έξω από όλο 

αυτό.  Ο Μπλούµκβιστ δεν νιώθει άνετα µε την εξέλιξη, αλλά κατανοεί είναι 

πλέον πολύ αργά να καλέσουν την αστυνοµία.   

Επανεξετάζοντας όσα έχουν µάθει, ο Μπλούµκβιστ και η Σαλάντερ 

συνειδητοποιούν ότι ο Γκότφρεντ βίαζε τον Μάρτιν και τον είχε µάθει να 

βιάζει κι εκείνος την αδερφή του την Χάριετ.  Ο Μπλούµκβιστ ενηµερώνει 

τον Βάνιερ ότι θα φύγει για λίγο και τον ρωτάει αν ακόµα θέλει να µάθει την 

αλήθεια.  Ο Βάνιερ απαντάει ναι, κι ο Μπλούµκβιστ υπόσχεται ότι θα 

επιστρέψει µόλις µπορέσει.  Πηγαίνει στο Λονδίνο και βρίσκει την Ανίτα, η 

οποία αρνείται να του µιλήσει.  Ο φίλος της Σαλάντερ ο “Πανούκλας” έχει 

τοποθετήσει µηχανισµό παρακολούθησης, οπότε όταν η Ανίτα καλεί 

κάποιον στην Αυστραλία αµέσως µετά την επίσκεψη του Μπλούµκβιστ, 

καταφέρνουν να εντοπίσουν σε ποιόν έγινε το τηλεφώνηµα.   
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Η Σαλάντερ και ο Μπλούµκβιστ ετοιµάζονται να πάνε στην Αυστραλία, αλλά 

εκείνη µένει πίσω όταν πεθαίνει η µητέρα της.  Στην Αυστραλία, ο 

Μπλούµκβιστ εντοπίζει την Χάριετ, η οποία ζει µε το όνοµα Ανίτα Κόχραν 

και φροντίζει µία µεγάλη φάρµα µε πρόβατα.  Της λέει όλα όσα έχουν 

συµβεί, κι εκείνη του λέει τη δική της ιστορία.  Όταν ήταν έφηβη, ο πατέρας 

της την βίαζε για έναν ολόκληρο χρόνο και η µητέρα της δεν έκανε τίποτα 

να τον εµποδίσει, παρότι το γνώριζε.  Μία µέρα, ο Γκότφριντ την πήγε στο 

εξοχικό του και της είπε για τις γυναίκες που είχε σκοτώσει, αναφερόµενος 

στα εδάφια της Βίβλου που εκείνη αργότερα είχε καταγράψει στο 

ηµερολόγιό της.  Η Χάριετ διέφυγε κι όταν ο Γκότφριντ την κυνήγησε, τον 

έσπρωξε µέσα στην λίµνη και κράτησε το κεφάλι του κάτω από το νερό 

µέχρι να πνιγεί.  Ο Μάρτιν είχε δει την σκηνή, την βίασε, κι από εκεί και 

πέρα την είχε του χεριού του µέχρι που εκείνος είχε φύγει εσώκλειστος σε 

σχολείο.  Την ηµέρα της παρέλασης, τον είδε στην απέναντι πλευρά του 

δρόµου και συνειδητοποίησε ότι ποτέ δεν θα απελευθερωνόταν από εκείνον, 

οπότε µέσα στην αναταραχή που δηµιουργήθηκε µε το ατύχηµα στη 

γέφυρα, η Ανίτα την είχε φυγαδεύσει από το νησί, την είχε βοηθήσει να 

φύγει από την χώρα, και είχε διατηρήσει επαφές µαζί της όλα αυτά τα 

χρόνια.  Παντρεύτηκε τον Αυστραλό ιδιοκτήτη της φάρµας, Σπένσερ 

Κόχραν, που τώρα είχε πεθάνει, και έκανε οικογένεια µαζί του.  Λέει του 

Μπλούµκβιστ ότι αισθάνεται απελευθερωµένη που επιτέλους µπόρεσε να 

πει σε κάποιον την ιστορία της.  

Στο Κεφάλαιο 27, ο Μπλούµκβιστ συνοδεύει την Σαλάντερ στην κηδεία της 

µητέρας της.  Ο µόνος άλλος άνθρωπος εκεί είναι ο Αρµάνσκυ.  Κατόπιν, ο 

Μπλούµκβιστ λέει στην Σαλάντερ όλη την ιστορία της Χάριετ κι εκείνη την 

κατηγορεί που δεν αντέδρασε µε κανένα τρόπο εξ αρχής, κάτι που θα είχε 

εµποδίσει τον Μάρτιν να δολοφονήσει τόσες γυναίκες.  Οι δυο τους 

τσακώνονται όταν η Σαλάντερ παρεξηγεί µία φιλική χειρονοµία του 

Μπλούµκβιστ και την θεωρεί πρόταση για σεξ, οπότε σηκώνεται και φεύγει, 

αλλά αργότερα επιστρέφει και ο Μπλούµκβιστ υποθέτει ότι ίσως έχει το 

Σύνδροµο του Ασπεργκερ.  Στο µεταξύ, η Χάριετ επιστρέφει στο Χέντεµπι 

και επανασυνδέεται µε τον Βάνιερ.  Του αποκαλύπτει ότι εκείνη έστελνε τα 

πρεσαρισµένα λουλούδια κάθε χρόνο, υποθέτοντας ότι ο Βάνιερ θα 
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καταλάβαινε πως είναι ζωντανή και καλά.  Καθώς η είδηση για τον θάνατο 

του Μάρτιν και την επιστροφή της Χάριετ γίνεται γνωστή, υπάρχει αρκετή 

σύγχυση ως προς το τι θα γίνει µε την εταιρεία, αλλά ο Βάνιερ αποφασίζει 

ότι η Χάριετ αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να οριστεί πρόεδρος.  Ο 

Βάνιερ ζητάει από τον Μπλούµκβιστ να µην γράψει τίποτα σχετικό µε τον 

Γκότφριντ και τον Μάρτιν για χάρη της Χάριετ και της εταιρείας, και 

αµυδρά απειλεί ότι θα βλάψει το περιοδικό.  Η Σαλάντερ λέει ότι εκείνη δεν 

δεσµεύεται από δηµοσιογραφική δεοντολογία, κι ότι ως ανταµοιβή για την 

δική της σιωπή, απαιτεί να εντοπίσει ο Φρόντε όσα περισσότερα θύµατα του 

Μάρτιν µπορεί και να αποζηµιώσει τις οικογένειές τους, όπως επίσης να 

δωρίζει η εταιρεία Βάνιερ 2 εκατοµµύρια κορώνες κάθε χρόνο σε 

οργανισµούς που προστατεύουν και βοηθούν γυναίκες. Ο Μπλούµκβιστ 

µαθαίνει ότι οι πληροφορίες που έχει ο Βάνιερ για τον Βένερστρεµ είναι 

άχρηστες, αλλά η Σαλάντερ τον ενηµερώνει ότι έχει υποκλέψει στοιχεία από 

τον υπολογιστή του Βένερστρεµ και διαθέτει αποδείξεις για τις εγκληµατικές 

του ενέργειες. 

 

Κεφάλαια 24 έως 27 - Ανάλυση  

Ο φόβος και η έλλειψη εµπιστοσύνης της Σαλάντερ προς τις αρχές έρχεται 

σε αντίθεση µε τον κώδικα επαγγελµατικής δεοντολογίας του Μπλούµκβιστ 

στον απόηχο του θανάτου του Μάρτιν.  Παρά τα τραύµατά του, η πρώτη του 

αντίδραση είναι να ειδοποιήσουν την αστυνοµία και να ενηµερώσουν για 

όσα έχουν συµβεί, αλλά η Σαλάντερ που ελέγχει την κατάσταση επιµένει να 

κρατήσουν τις πληροφορίες για τους ίδιους προς το παρόν.  Παρότι εκείνη 

κι ο Μπλούµκβιστ είναι θύµατα και δεν είναι ένοχοι για τίποτα, εκείνη 

αδυνατεί να λειτουργήσει ενάντια στο ένστικτο αυτοπροστασίας  που την 

διακατέχει, και που είναι απόρροια των εµπειριών της ζωής της.  Ο 

Μπλούµκβιστ έχει ενοχές για την συγκάλυψη των γεγονότων, αλλά ο 

σεβασµός που τρέφει προς την Σαλάντερ, καθώς και το γεγονός ότι έχει 

περάσει ήδη πολύς χρόνος µέχρι την στιγµή που καταφέρνει να σκεφτεί 

καθαρά, τον κάνουν να βάλει τελικά στην άκρη τις ηθικές του αρχές και να 

σεβαστεί την επιθυµία της. 
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Το θέµα της αποµόνωσης θίγεται στο βιβλίο µε πολλούς τρόπους.  Η Χάριετ 

είναι πιθανόν ζωντανή επειδή το ατύχηµα είχε εγκλωβίσει τον Μάρτιν στην 

άλλη πλευρά της γέφυρας, στερώντας του την ευκαιρία να προχωρήσει µε το 

σχέδιο της δολοφονίας της.  Η Χάριετ επίσης έχει επιλέξει µία ζωή 

αποµονωµένη, κατοικώντας σε µία αποµακρυσµένη φάρµα µε πρόβατα και 

παραµένοντας µακριά από την οικογένειά της, παρότι όµως κάθε χρόνο 

επιχειρεί να έρθει σε κάποιου είδους επαφή µε τον Χένρικ µέσω της 

αποστολής των πεπιεσµένων λουλουδιών.  Λόγω της πεποίθησής του ότι η 

Χάριετ έχει δολοφονηθεί, ο Χένρικ αδυνατεί να σκεφτεί οποιαδήποτε άλλη 

πιθανότητα από το ότι τα λουλούδια στέλνονται από τον δολοφόνο της, αντί 

να αναγνωρίσει τα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι είναι ζωντανή και καλά 

στην υγεία της, ακόµα και ότι του δίνει ένα στίγµα για το πού βρίσκεται, 

αφού το πιο πρόσφατο λουλούδι ευδοκιµεί στην Αυστραλία.  Το όνοµα του 

λουλουδιού, Χιόνι της Ερήµου, συµβολίζει διάφορα µεταξύ των οποίων τις 

δύο εντελώς διαφορετικές ζωές που έχει ζήσει η Χάριετ και τα δύο σηµεία 

της γης στα οποία έχει βρεθεί. Επιπροσθέτως, το αποµακρυσµένο σηµείο 

στο οποίο βρισκόταν το εξοχικό του Γκότφριντ του παρείχε την δυνατότητα 

να βασανίζει την κόρη του, έδωσε όµως και στην Χάριετ την ευκαιρία να τον 

σκοτώσει.  Το υπόγειο του Μάρτιν επίσης συµβολίζει την αποµόνωση για τα 

αµέτρητα θύµατά του , συµπεριλαµβανοµένου και του Μπλούµκβιστ, που 

τελικά σώζεται από την Σαλάντερ επειδή εκείνη σπάει την δική της 

συναισθηµατική αποµόνωση έγκαιρα.   

Άλλο ένα κοµµάτι από την πολυσχιδή προσωπικότητα της Σαλάντερ µπαίνει 

στην θέση του όταν ο Μπλούµκβιστ υποθέτει ότι ίσως εκείνη έχει σύνδροµο 

του Άσπεργκερ, κάτι το οποίο θα δικαιολογούσε την ασυνήθιστη 

συµπεριφορά της και την έλλειψη κοινωνικοποίησής της.  Η έλλειψη 

εµπιστοσύνης της Σαλάντερ προς τους άλλους είναι αυτή που την κάνει να 

παρεξηγήσει µία φιλική του χειρονοµία προς εκείνη, οδηγώντας την να 

κλειστεί και πάλι στον εαυτό της παρά τα συναισθήµατα που τρέφει για 

εκείνον.   

Καθώς η ενότητα φτάνει στο τέλος της, ο Μπλούµκβιστ παλεύει µε το 

επαγγελµατικό του ήθος αφού συµφωνεί να κρατήσει µυστικά τα εγκλήµατα 

του Γκότφριντ και του Μάρτιν, αλλά η Σαλάντερ ακολουθεί τον δικό της 
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κώδικα ηθικής και φροντίζει να βγει έστω κάποιο καλό από αυτά τα 

εγκλήµατα και να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει µέριµνα στο µέλλον για άλλες 

γυναίκες που θα χρειαστούν περίθαλψη.   

 

Κεφάλαια 28 έως Επίλογος 

 

Περίληψη 

Πίσω στην Στοκχόλµη η Σαλάντερ λέει στον Μπλούµκβιστ για το 

ηλεκτρονικό βραχιόλι που είχε τοποθετήσει στο καλώδιο ευρωζωνικής 

σύνδεσης του Βένερστρεµ, το οποίο της είχε εξασφαλίσει την υποκλοπή 

όλων των δεδοµένων του υπολογιστή του. Ελέγχουν όλες τις οικονοµικές 

συναλλαγές αλλά δεν µπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει κάνει ο ίδιος 

και οι εταιρείες του  

Ο Μπλούµκβιστ µετακοµίζει στο εξοχικό του σπίτι στο Σάντχαµ κι αρχίζει 

να γράφει πολύ εκνευρισµένος.  Η Σαλάντερ καταφθάνει µε περισσότερα 

στοιχεία από τον υπολογιστή του Βένερστρεµ, και µένει µαζί του, 

απολαµβάνοντας την “συγκατοίκησή” τους.  Η Χάριετ αναλαµβάνει την 

θέση του Βάνιερ στο διοικητικό συµβούλιο του περιοδικού και θέλει να 

συµφιλιωθούν ο Μπλουµκβιστ µε την Μπέργκερ.  Ενώ ο Μπλούµκβιστ 

εργάζεται, αναφέρει στην Σαλάντερ ότι ο Βένερστρεµ κάποτε είχε δεσµό µε 

µία 22χρονη σερβιτόρα, την κατέστησε έγκυο, και µετά έβαλε έναν από 

τους µπράβους του να της κρατήσει το κεφάλι κάτω από το νερό µέχρι 

εκείνη να συµφωνήσει να κάνει έκτρωση χωρίς καµία αποζηµίωση.  Αυτό 

κεντρίζει το ενδιαφέρον της Σαλάντερ και ξεκινάει να διαβάζει τα emails του 

Βένερστρεµ και άλλα του έγγραφα, και έτσι της προκύπτει µία ιδέα.  Ο 

Μπλούµκβιστ τελειώνει την δουλειά του και την παρουσιάζει στην 

Μπέργκερ.  Αρνείται να της περιγράψει τον τρόµο που πέρασε στα χέρια του 

Μάρτιν, της λέει όµως ότι η Σαλάντερ του έσωσε την ζωή και πρέπει να την 

προστατεύσουν ως εµπιστευτικό πληροφοριοδότη.   

Η αυτοκρατορία του Βένερστρεµ είναι περίπλοκη και εµπεριέχει και 

µερικές νόµιµες επιχειρήσεις, καθώς όµως και άλλες που ξεπλένουν χρήµα 

από εµπόριο όπλων και άλλες εγκληµατικές δραστηριότητες.  Η Σαλάντερ 

δανείζεται 120.000 κορώνες από τον Μπλούµκβιστ λέγοντάς του ότι θα 
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χρειαστεί τα χρήµατα µόνο για έξι εβδοµάδες, αλλά αρνετίται να του πει τον 

λόγο που τα χρειάζεται.  Πηγαίνει στην Ζυρίχη και, χρησµιοποιώντας µία 

σειρά από ψευτικες ταυτότητες και µεταµφιέσεις, κλέβει 260 εκατοµµύρια 

δολλάρια από τους µυστικούς λογαριασµούς του Βένερστρεµ.    

Στο Κεφάλαιο 30, δηµοσιεύεται η ιστορία του Μπλούµκβιστ µαζί µε ένα 

βιβλίο και κάνουν πάταγο. Όλες οι πληροφορίες συνοδεύονται από emails 

και άλλα έγγραφα που προέρχονται από τον υπολογιστή του ίδιου του 

Βένερστρεµ, και η ιστορία υπονοεί ότι ο Μπλούµκβιστ είχε αποδεχθεί να 

εκτίσει την ποινή φυλάκισής του, αντί να αποκαλύψει τον πληροφοριοδότη 

του.  Η βόµβα που σκάει στην αυτοκρατορία του Βένερστρεµ οδηγεί το 

χρηµατιστήριο της Σουηδίας σε ελεύθερη πτώση.  Ο Βένερστρεµ 

εξαφανίζεται και ανακαλύπτεται νεκρός έξι µήνες αργότερα.  Είχε 

πυροβοληθεί.  Μαθαίνουµε ότι η Σαλάντερ γνώριζε πως αφού είχε αδειάσει 

τους µυστικούς του λογαριασµούς, εκείνος δεν διέθετε πλέον τα κεφάλαια 

που χρειαζόταν για να αποζηµιώσει την Κολοµβιανή µαφία, και εκείνη 

έδωσε στην συνέχεια την διεύθυνσή του σε έναν δικηγόρο στο Μαϊάµι, 

παίρνοντας έτσι εκδίκηση για την σερβιτόρα που είχε αφήσει έγκυο.  Τελικά 

ο Μπλούµκβιστ διαβάζει για τους λογαριασµούς του Βένερστρεµ που είχαν 

αδειάσει, αναγνωρίζει σε µία φωτογραφία την Σαλάντερ παρά την 

µεταµφίεσή της, και συνειδητοποιώντας τι έχει κάνει, αρχίζει να γελάει 

υστερικά.    

Είναι πλέον Δεκέµβριος και ο Μπλούµκβιστ µε την Σαλάντερ πάνε στο 

εξοχικό του για διακοπές.  Καθώς εκείνη παλεύει να προσδιορίσει τα 

αισθήµατά της, συνειδητοποιεί ότι τον έχει ερωτευτεί.  Ο Μπλούµκβιστ 

κάνει µία τελευταία επίσκεψη στο Χέντεµπι για να εισπράξει την πληρωµή 

του από τον Βάνιερ, και λέει ότι δεν θα γράψει τελικά το χρονικό για την 

οικογένεια Βάνιερ.  Η Σεσίλια και η Χάριετ “τρέχουν” τώρα τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις.   

Το βιβλίο κλείνει µε την Σαλάντερ να πηγαίνει να πει στον Μπλούµκβιστ τα 

συναισθήµατα που τρέφει γι ‘αυτόν, αλλά όταν τον βλέπει µε την Μπέργκερ, 

απλά γυρίζει και φεύγει.  
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Κεφάλαια 28 έως τον Επίλογο - Ανάλυση  

Το ακραίο µίσος της Σαλάντερ προς τους άντρες που είναι βίαιοι απέναντι 

σε γυναίκες αποτελεί το κλειδί για τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου.  Την 

ευχαριστεί να περνάει χρόνο µε τον Μπλούµκβιστ στο εξοχικό του, αλλά δεν 

µοιράζεται το έντονο ενδιαφέρον του για  τον Βένερστρεµ και τις περίπλοκες 

οικονοµικές συµφωνίες και τα εγκλήµατα του µέχρι που ο Μπλούµκβιστ 

της αναφέρει τυχαία την ιστορία µε την γυναίκα που ανάγκασε να κάνει 

έκτρωση.  Αυτό είναι ένα θέµα που την ενδιαφέρει και την οδηγεί να κλέψει 

τα χρήµατα του Βένερστρεµ.  Στο τέλος και οι δύο παίρνουν εκδίκηση, ο 

καθένας µε τον τρόπο του.  Ο Μπλούµκβιστ τελικά καταφέρνει να 

δηµοσιεύσει λεπτοµέρειες από την εκτεταµένη εγκληµατική δραστηριότητα 

του Βένερστρεµ, καταστρέφοντας έτσι την επιχειρηµατική του αυτοκρατορία 

και παίρνοντας εκδίκηση για την µήνυση που του είχε κάνει ο Βένερστρεµ 

και που είχε ως αποτέλεσµα την φυλάκιση και τον επαγγελµατικό του 

εξευτελισµό.  Παρά το γεγονός ότι δεν έχει η ίδια παθει κακό από ΄τον 

Βένερστρεµ, η Σαλάντερ αποζητά εκδίκηση για ένα συγκριτικά ασήµαντο 

γεγονός στη ζωή του - την κακοµεταχείριση µίας νεαρής γυναίκας που είχε 

καταστήσει έγκυιο.  Αυτό αγγίζει ευαίσθητη χορδή της Σαλάντερ, η οποία το 

παίρνει πιο προσωπικά από την βεντέτα που έχει ο Μπλούµκβιστ απέναντί 

του, και ως εκ τούτου η δική της εκδίκηση είναι πολύ πιο προσωπική και 

εκτεταµένη.  Και πάλι επιδεικνύοντας την τάση της για λεπτοµερή σκέψη 

και σχεδιασµό, θέτει σε κίνηση µία σειρά από γεγονότα που καταλήγουν 

στην καταστροφή του Βένερστρεµ προσωπικά, αλλά και στον ίδιο τον 

θάνατό του, ο οποίος επέρχεται ως τιµωρία από τις επαφές που διατηρεί µε 

την µαφία γιατί δεν καταφέρνει να εξοφλήσει τα χρέη του προς αυτήν.    

Η διαφορά µεταξύ της δεοντολογίας του Μπλούµκβιστ και της Σαλάντερ 

είναι και πάλι προφανής εδώ.  Εκείνος διατηρεί τον κώδικα δεοντολογίας 

του αρνούµενος να αποκαλύψει την ανάµειξη της Σαλάντερ στο θέµα του 

Βένερστρεµ, ακόµα και στην Μπέργκερ, ενώ η Σαλάντερ δεν έχει κανέναν 

δισταγµό να κλέψει όλα τα χρήµατα του Βένερστρεµ αλλά και να 

ενηµερώσει πού αυτός βρίσκεται κάποιον που γνωρίζει ότι θα τον βρει και 

θα τον σκοτώσει.  Το θεωρεί κατάλληλη τιµωρία για την κάποτε 

κακοµεταχείριση µιας ανυπεράσπιστης νεαρής σερβιτόρας, και ακόµα και 
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ο Μπλούµκβιστ διασκεδάζει µε την ειρωνεία όταν συνειδητοποιεί ότι είναι 

κάτι που έχει κάνει εκείνη.  

Παρά την συνειδητοποίηση ότι είναι ερωτευµένη µε τον Μπλούµκβιστ, η 

µοναχικότητα της Σαλάντερ υπερνικά στο τέλος, καθώς αδυνατεί να δεχτεί 

τη σχέση του µε την Μπέργκερ, παρότι γνωρίζει ότι αποτελείται από σεξ και 

φιλία και όχι έρωτα   

 

Αντικείµενα – Τοποθεσίες  

 

Νήσος Χέντεµπι  

Η Νήσος Χέντεµπι βρίσκεται δίπλα στην σουηδική πόλη Χέντεσταντ.  

Ανήκει εξ ολοκλήρου στην οικογένεια Βάνιερ και είναι η τοποθεσία όπου 

βρίσκονται οι κατοικίες διαφόρων µελών της οικογενείας, καθώς και ο τόπος 

που συµβαίνει αρκετή από την δράση του µυθιστορήµατος στο παρελθόν 

αλλά και στο παρόν.   

 

Στοκχόλµη  

Η Στοκχόλµη είναι η πρωτεύουσα της Σουηδίας και η πόλη κατοικίας των 

βασικών χαρακτήρων Μίκαελ Μπλούµκβιστ και Λίσµπετ Σαλάντερ.   

 

Χέντεσταντ  

Το Χέντεσταντ είναι ένα µικρό χωριό της Σουηδίας που βρίσκεται δίπλα στη 

νήσο Χέντεµπι, και όπου ζει η οικογένεια Βάνιερ.  

 

Χιόνι της Ερήµου  

Το Χιόνι της Ερήµου είναι ένα λουλούδι που ευδοκιµεί στην Αυστραλία.  

Στον πρόλογο του βιβλίου ο Χένρικ Βάνιερ λαµβάνει ένα πρεσαρισµένο 

τέτοιο λουλούδι, το πιο πρόσφατο µιας σειράς αντίστοιχων τέτοιων 

λουλουδιών που λαµβάνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά του, και τα οποία ο 

ίδιος πιστεύει ότι αποστέλλονται από τον δολοφόνο της ανιψιάς του.  
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Το καφέ της Σουζάνας στη Γέφυρα - Susanna's Bridge Cafe 

Το καφέ της Σουζάνας στη Γέφυρα είναι ένα εστιατόριο στο Χέντεσταντ όπου 

περνάει χρόνο ο Μπλούµκβιστ όσο εργάζεται για τον Βάνιερ.  

 

Μιλλένιουµ - Millennium 

Το Μιλλένιουµ είναι το οικονοµικό περιοδικό που συνιδρύθηκε από τον 

Μπλούµκβιστ και την Μπέργκερ.  Η ιστορία που δηµοσιεύει ο 

Μπλούµκβιστ ενεργοποιεί µία αλυσίδα αντιδράσεων που εξελίσουν την 

υπόλοιπη ιστορία.  

 

Το εξοχικό του Γκότφιλντ  

Ο Γκότφιλντ Βάνιερ είχε ένα εξοχικό σπίτι σε ένα αποµονωµένο σηµείο της 

νήσου Χέντεµπι όπου βίαζε και τα δύο του παιδιά, και όπου τελικά 

πνίγηκε.  

 

Το σπίτι του Μάρτιν 

Το σπίτι του Μάρτιν αποτελεί την µοναδική σύγχρονη κατασκευή στη νήσο 

Χέντεµπι και την τοποθεσία του µυστικού του υπογείου άντρου 

βασανιστηρίων.  

 

Ηλεκτρονική συσκευή “βραχιόλι”  

Η Σαλάντερ χρησιµοποιεί µία εξεζητηµένη ηλεκτρονική συσκευή σε σχήµα 

βραχιολιού που έχει ανακαλυφθεί και κατασκευαστεί από τον φίλο της τον 

“Πανούκλα” για να αποκτήσει πρόσβαση στον υπολογιστή του Βένερστρεµ.   

 

Γέφυρα της νήσου Χέντεµπι  

Η γέφυρα που ενώνει τη νήσο Χέντεµπι µε το χωριό Χέντεσταντ παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην εξαφάνιση της Χάριετ Βάνιερ.  Την ηµέρα της 

εξαφάνισής της, ένα σοβαρό ατύχηµα κράτησε τη γέφυρα κλειστή για 

πολλές ώρες, αποκόπτοντας το νησί από την ηπειρωτική χώρα και 

καθιστώντας απίθανο το να είχε διαφύγει η Χάριετ ζωντανή.  
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Φάρµα Κόχραν  

Η φάρµα Κόχραν είναι µία φάρµα µε πρόβατα στην Αυστραλία.  Η Χάριετ 

Βάνιερ έχει παντρευτεί τον ιδιοκτήτη και ζει εκεί από τότε που κατάφερε να 

διαφύγει από το Χέντεµπι, 

 

Σάντχαµ  

Σάντχαµ είναι η τοποθεσία µε το εξοχικό σπίτι στο οποίο αποσύρεται ο 

Μπλούµκβιστ για να γράψει το άρθρο και το βιβλίο για τον Βέννερστρεµ.   

 

Μετά από όλη αυτή την ανάλυση, ήρθε η στιγµή για τις ασκήσεις αυτής της 

ενότητας. Λόγω του µεγάλου όγκου θεωρείστε ότι µπορείτε να τις κάνετε 

µελετώντας ή φτιάχνοντας ένα διήγηµα. Διαφορετικά µπορείτε να τις κάνετε 

έχοντας ως αναφορά είτε κάποιο αστυνοµικό µυθιστόρηµα που διαβάζετε 

αυτόν τον καιρό ή για ένα µυθιστόρηµα που σχεδιάζετε να γράψετε. 

Εξαρτάται λοιπόν ο τρόπος που θα τις δουλέψετε από τον χρόνο που έχετε 

στη διάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να κάνετε µόνο ένα τµήµα 

των ασκήσεων τώρα και στο µέλλον καθώς θα δουλεύετε σε κάποια ιδέα σας 

να ακολουθήσετε βήµα βήµα όλα όσα περιγράφηκαν στην παρούσα 

ενότητα, αφού απώτερος στόχος είναι να έχετε στα χέρια σας τα εργαλεία ή 

τις τεχνικές που θα σας χρειαστούν στο µέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Λόγω του όγκου των σηµειώσεων της παρούσας ενότητας δεν παρατίθεται 

επιπλέον βιβλιογραφία ή αναγνώσεις από το διαδίκτυο. 
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Άσκηση για το µυθιστόρηµα ή το διήγηµα που δουλεύετε  
(προαιρετικά την µοιράζεστε µαζί µου αν θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε άλλο) 

 

Ακολουθήστε βήµα βήµα τη µεθοδολογία µας και αρχίστε να συνθέτετε σε 

ένα όλον τα στοιχεία που δουλέψατε στις προηγούµενες ενότητες ώστε να 

φτιάξετε µια ολοκληρωµένη κατά το δυνατόν δοµή του έργου σας. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να χαρτογραφήσετε είναι τα ακόλουθα: 

1. Γενική υπόθεση (1 σελίδα) 

2. Κεντρική ιδέα – πυρηνικές ιδέες (1/2 σελίδα) 

3. Ατµόσφαιρα – γενικό ύφος αφήγησης (1/2 σελίδα) 

4. Χαρακτήρες (πίνακας – βασικά χαρακτηριστικά) 

5. Οπτική αφήγησης – αφηγηµατικές τεχνικές – φλας µπακ κ.λπ. (1/2 

σελίδα) 

6. Γενική δοµή – ανά ενότητες και πως προάγει καθεµιά τις κεντρικές 

ιδέες της ιστορίας σας 

7. Αναλυτική δοµή ανά κεφάλαιο και πως καθένα προάγει την πλοκή, 

τους χαρακτήρες και τις κεντρικές ιδέες της ιστορίας σας 

8. Αρχίστε να φτιάχνετε έναν φάκελο µε στοιχεία από την έρευνα που θα 

χρειαστεί να κάνετε για την υπόθεσή σας (συνεντεύξεις, υλικό από 

διαδίκτυο και εφηµερίδες, φωτογραφίες, σκηνικά που θα 

χρησιµοποιήσετε στην ιστορία σας και λοιπά) 

Μπορείτε να µου στείλετε είτε ολόκληρη, είτε ένα µέρος της άσκησης 

(κάποια από αυτά τα βήµατα) που θέλετε να κουβεντιάσουµε µαζί µε δυο-

τρεις παραγράφους του κειµένου σας για να δούµε και το κείµενο. 

 

 

Καλή δουλειά J (αυτή είναι µια δουλειά που θα κάνετε σε βάθος µηνών 

ούτως ή άλλως στήνοντας την επόµενη ιστορία σας) 

 

 


