


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Χανς-Όκε Λίλγια  

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Βιβλιοθήκης Λίλγια:  

Εισαγωγή  9 

Στίβεν Κινγκ  

Ο ΜΠΛΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΡΙΚΗΣ 15 

Τζακ Κέτσαμ & Πι Ντι Κέισεκ  

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  31 

Στιούαρτ Ο’Ναν 

Ο ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ  67 

Μπεβ Βίνσεντ 

ΕΛΙΑΝΑ 81 

Κλάιβ Μπάρκερ 

ΠΙΤΖΙΝ ΚΑΙ ΤΕΡΕΖΑ  97 

Μπράιαν Κιν 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 115 

Ρίτσαρντ Τσίζμαρ 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 127 

Κέβιν Κουίγκλι 

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 133 

Ράμσι Κάμπελ 

Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 197 

Έντγκαρ Άλαν Πόε 

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑ  215 

Μπράιαν Τζέιμς Φρίμαν 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ 223 



8 HANS-ÅKE LILJA 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Γιον Αϊβίντε Λίντκβιστ 

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ 231 

Χανς-Όκε Λίλγια  

Γιορτάζοντας τα 20 χρόνια της Βιβλιοθήκης Λίλγια:  

Επίλογος 277 

 



 

 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΛΓΙΑ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

20 ΧΡΟΝΙΑ. ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ. 20 χρόνια! Πάρα πολύς καιρός. Τι 

κάνατε τα τελευταία 20 χρόνια; Εγώ παντρεύτηκα. Απέκτησα 

δύο σπουδαία παιδιά. Έζησα σε τρία διαφορετικά σπίτια. Και, 

το πιο σημαντικό (τουλάχιστον στο πλαίσιο αυτού του βιβλί-

ου), στη διάρκεια όλων αυτών των 20 χρόνων διεύθυνα την 

ιστοσελίδα «Βιβλιοθήκη Λίλγια – Ο κόσμος του Στίβεν Κινγκ». 

Μπορεί να μην την ενημέρωνα καθημερινά επί 20 χρόνια, έκα-

να όμως ό,τι μπορούσα για να κρατάω τους αναγνώστες μου 

ενήμερους για όλα όσα συμβαίνουν στο Βασίλειο του Στιβ. Και 

αν μπορώ να το πω αυτό για τον εαυτό μου (κι αφού το βιβλίο 

είναι δικό μου, μπορώ), δεν τα πήγα καθόλου άσχημα. 

Έναν περίπου χρόνο πριν από την επέτειο, άρχισα να 

σκέφτομαι ότι έπρεπε να τη γιορτάσω με κάτι ξεχωριστό. Μου 

ήταν απλώς αδύνατο ν’ αφήσω ένα τέτοιο ορόσημο να περά-

σει απαρατήρητο. Κάποια στιγμή συζήτησα το θέμα με τον 

Μπράιαν Φρίμαν των εκδόσεων Cemetery Dance και νομίζω 

ότι εκείνος ήταν που μου πρότεινε: «Γιατί δεν εκδίδουμε μια 

ανθολογία, για να γιορτάσουμε την επέτειο της ιστοσελίδας;» 

Γιατί όχι, σκέφτηκα κι εγώ, αν ήταν όμως να ευοδωθεί αυτό το 

σχέδιο, έπρεπε να πάρω την άδεια να συμπεριλάβω στην αν-

θολογία ένα διήγημα του Στίβεν Κινγκ. Θέλω να πω, θα ήταν 

παράδοξο να βγει μια συλλογή διηγημάτων τρόμου για τα ει-
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κοσάχρονα μιας ιστοσελίδας αφιερωμένης στον Στίβεν Κινγκ 

χωρίς να περιέχει και μια δική του ιστορία, έτσι δεν είναι; Κάτι 

τέτοιο δεν θα είχε κανένα νόημα. 

Έτσι, ξεκίνησα τις απαραίτητες επαφές ώστε να εξασφαλί-

σω την άδεια χρήσης ενός διηγήματός του και, τελικά, στα μέσα 

Ιουλίου, πήρα το πράσινο φως για να συμπεριλάβω στην ανθο-

λογία τον «Μπλε Αεροσυμπιεστή», μια ιστορία που δεν είχε εκ-

δοθεί ως τότε σε καμία από τις συλλογές του. Υποθέτω ότι μπο-

ρείτε να φανταστείτε τον ενθουσιασμό μου. Αν δεν μπορείτε, να 

σας πω ότι περιλάμβανε χοροπηδητά, φωνές, και τρελά γέλια. 

Μετά την εξασφάλιση του «Μπλε Αεροσυμπιεστή», μπορούσα  

ν’ αρχίσω να συνθέτω το υπόλοιπο της ανθολογίας, κάτι που 

πλέον μου φαινόταν παιχνιδάκι. Εδώ κι αν έκανα λάθος! Μην με 

παρεξηγήσετε, απόλαυσα όσο τίποτα τη διαδικασία, ήταν όμως 

μια εντελώς καινούρια εμπειρία για μένα και ήταν μεγάλο ευτύ-

χημα που είχα στο πλευρό μου τον Μπράιαν Φρίμαν για να με 

βοηθήσει. Δεν είχα ιδέα με ποιον τρόπο λειτουργούσε το οικο-

νομικό μέρος ενός τέτοιου εγχειρήματος, πώς δίνονταν οι αμοι-

βές. Δεν είχα ιδέα περί σύνταξης συγγραφικών συμβολαίων. Για 

να είμαι ειλικρινής, ήταν πάρα πολλά αυτά για τα οποία δεν είχα 

ιδέα, τα κατάφερα όμως και, όπως είπα, απόλαυσα όσο τίποτα 

κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

Επίσης, είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με ορισμένους 

από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του καιρού μας. Πιο συ-

γκεκριμένα, μίλησα απευθείας με τους περισσότερους από 

τους 13 συγγραφείς (πόσο ταιριαστό αυτό το 13, ε;) που βρί-

σκονται σ’ αυτή την ανθολογία… και με μερικούς που δεν βρί-

σκονται. Με κάποιους χρειάστηκε αρκετός χρόνος ώσπου να 

καταφέρω να έρθω σε επαφή (δεν αρκεί απλώς να τους γκου-

γκλάρεις για να βρεις την ηλεκτρονική διεύθυνση ή το τηλέ-

φωνό τους), και άλλοι ανταποκρίθηκαν λίγες μόλις ώρες αφό-

του έλαβαν το μέιλ μου. Απ’ όσους τελικά δεσμεύτηκαν να 

συμμετάσχουν στην επετειακή αυτή έκδοση, άλλοι μου παρα-

χώρησαν κάποιο διήγημα που είχαν δημοσιεύσει στο παρελ-
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θόν, και άλλοι κάποιο αδημοσίευτο έργο τους (είναι πολύ συ-

ναρπαστικό να είσαι ένας από τους πρώτους που διαβάζουν 

μια ολοκαίνουρια ιστορία). Έξι από τα δώδεκα διηγήματα (ναι, 

μία ιστορία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο συγγρα-

φέων, και άρα υπάρχουν 13 συγγραφείς και 12 διηγήματα) 

δημοσιεύονται για πρώτη φορά εδώ. Κάποια απ’ αυτά γρά-

φτηκαν ειδικά για την παρούσα ανθολογία. Από τα άλλα έξι, η 

πλειονότητα έχει δημοσιευθεί μόνο σε περιοδικά. Έτσι, το πι-

θανότερο είναι πως τα περισσότερα από τα διηγήματα που θα 

διαβάσετε εδώ, θα τα διαβάσετε για πρώτη φορά. Κάτι για το 

οποίο είμαι κατενθουσιασμένος. 

Μάλιστα, ένα από τα διηγήματα, ο «Οδηγός του Φύλακα» 

του Γιον Αϊβίντε Λίντκβιστ, γράφτηκε αρχικά στη μητρική μου 

γλώσσα, τα σουηδικά. Μεταφράστηκε στα αγγλικά από τη 

Μαρλέιν Ντελάρτζι κι έπειτα δούλεψα κι εγώ σε κάποιες λε-

πτομέρειες της μετάφρασης μαζί με τον Γιον, κάτι πραγματικά 

συναρπαστικό. Ποτέ μου δεν είχα διανοηθεί ότι θα έφτανε η 

μέρα που ο –κατά τη γνώμη μου– σπουδαιότερος συγγραφέας 

τρόμου της Σουηδίας θα ζητούσε τις συμβουλές μου. 

Είχα επίσης την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Βίνσεντ 

Τσονγκ, που θαύμαζα για πολλά χρόνια και τον οποίο τώρα, 

αφού φιλοτέχνησε το υπέροχο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου, 

θαυμάζω ακόμη περισσότερο. Ο Βίνσεντ με ρώτησε αν είχα 

καμιά ιδέα για το εξώφυλλο. «Βλέπω συνέχεια την εικόνα της 

πλάτης ενός άντρα ή ενός πλάσματος που κάθεται κοιτάζο-

ντας την οθόνη ενός υπολογιστή», του είπα, «και μου φαίνεται 

ότι έχει κάτι τρομακτικό». Απ’ αυτή την κουβέντα, ο Βίνσεντ 

δημιούργησε το εξώφυλλο του βιβλίου που κρατάτε στα χέρια 

σας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευχαριστημένος. Πρόκειται 

για μια ακριβή αναπαράσταση του οράματός μου. Και το ακό-

μη καλύτερο είναι ότι στη θέση αυτού του πλάσματος βάλαμε 

τον Μαρβ –τον Αστυνομικό της Βιβλιοθήκης (τη μασκότ της 

Βιβλιοθήκης Λίλγια). Τα καταπληκτικά σχέδια στο εσωτερικό 

του βιβλίου είναι της Έριν Γουέλς και πραγματικά λάτρεψα 
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τον τρόπο που ερμήνευσε και απέδωσε εικαστικά το κάθε διή-

γημα. Τα σχέδιά της είναι αληθινά έργα τέχνης και πιστεύω ότι 

δίνουν στις ιστορίες μια επιπλέον διάσταση. 

Το παλαιότερο διήγημα σ’ αυτό το βιβλίο ανήκει στον 

Έντγκαρ Άλαν Πόε: η «Μαρτυριάρα καρδιά», που την έγραψε 

το 1843, σχεδόν 180 χρόνια πριν, και το νεότερο είναι το «Τέ-

λος των πάντων» του Μπράιαν Κιν, ο οποίος το ολοκλήρωσε 

στα μέσα Απριλίου του 2016. Η ανθολογία συγκεντρώνει τη 

φρίκη και τον φόβο κόσμων επινοημένων από δεκατρείς συγ-

γραφείς. Κάποιους από αυτούς τους γνώρισα πολύ πρόσφα-

τα, ενώ άλλους τους ξέρω πάνω από είκοσι χρόνια. Κάποια 

διηγήματα είναι πραγματικά φρικιαστικά. Κάποια θα σας κά-

νουν να νιώσετε άβολα. Κάποια θα σας κάνουν να σκεφτείτε. 

Κάποια θα σας κάνουν να κλάψετε και κάποια να χαμογελά-

σετε. Η ελπίδα μου είναι ότι όλα θα σας ψυχαγωγήσουν και 

ότι θα τ’ αγαπήσετε, όπως κι εγώ, το καθένα με τον τρόπο 

του. Κι όταν τελειώσετε το βιβλίο… μην ξεχάσετε να καληνυ-

χτίσετε τα κατοικίδιά σας. Δεν ξέρετε πότε θα σας ξαναδοθεί 

η ευκαιρία…  





 

 

 



 

 

Ο ΜΠΛΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ:  
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ 

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΗΤΑΝ ψηλό, με μια εκπληκτική επικλινή πλακοσκεπή. 

Καθώς το προσέγγιζε ανηφορίζοντας από τον παραλιακό δρό-

μο, ο Τζέραλντ Νέιτλι σκεφτόταν ότι ήταν σχεδόν μια χώρα 

από μόνο του, ένα γεωγραφικό ανάγλυφο σε μικρογραφία. Η 

σκεπή ανεβοκατέβαινε σε διάφορες γωνίες πάνω από το κε-

ντρικό κτίριο και τις δύο ασυνήθιστα διατεταγμένες πτέρυγές 

του·	 το κλειστό, σε σχήμα μανιταριού παρατηρητήριο στην 

κορυφή του οικοδομήματος είχε θέα στη θάλασσα και περι-

τριγυριζόταν από έναν ανοιχτό, προστατευμένο με κάγκελα 

διάδρομο·	 η μπροστινή βεράντα, που έβλεπε στους αμμόλο-

φους και στον θαμπό, σεπτεμβριάτικο θαμνώνα ήταν μακρύ-

τερη από πούλμαν και κλεισμένη με σήτα. Η απότομη κλίση 

της στέγης έδινε στον Τζέραλντ την εντύπωση ότι το σπίτι, 

ορθωμένο απειλητικά από πάνω του, τον κοίταζε σμίγοντας με 

αυστηρότητα τα φρύδια. Ένα σπίτι σαν Βαπτιστής παππούς. 

Πήγε στην μπροστινή βεράντα και, ύστερα από μια στιγμή 

δισταγμού, πέρασε την εξωτερική πόρτα με τη σήτα και προ-

χώρησε στην κυρίως, με τον φεγγίτη στο κέντρο της. Μόνο μια 

ψάθινη πολυθρόνα, μια σκουριασμένη κούνια βεράντας κι ένα 

παλιό, πεταμένο καλάθι του πλεξίματος τον είδαν να περνάει. 

Αράχνες είχαν πλέξει μετάξι ψηλά στις σκοτεινιασμένες γω-

νιές. Ο Τζέραλντ χτύπησε την πόρτα.  

Του αποκρίθηκε σιωπή, κατοικημένη σιωπή. Ετοιμαζόταν 

να ξαναχτυπήσει, όταν μια πολυθρόνα κάπου στο εσωτερικό 




