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«Καβαφικών

Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου με το νέο του μυθιστόρημα «Καβαφικοί φόνοι»
(εκδ. Ψυχογιός) παντρεύει το σασπένς του αστυνομικού θρίλερ με την
στοχαστική ποίηση του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή.
Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Μετά από τέσσερις εξευτελιστικές υποθέσεις μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο, ο κυνικός και
άξεστος ντετέκτιβ Νίκος Μάντης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σημαντικές προκλήσεις:
τον ποιητικά σκηνοθετημένο φόνο μιας υπερήλικης, εκκεντρικής και πάμπλουτης πρώην
ιδιοκτήτριας πορνείου, λάτριδος του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, και τη συνάντησή
του με το δόκτορα Ξενοφώντα Δαρείο, αλεξανδρινό αρχαιολόγο, παθιασμένο καβαφιστή
και πρώην καθηγητή στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος συγκεντρώνει πάνω του
ό,τι ακριβώς σιχαίνεται ο Μάντης. Είναι μορφωμένος, μυστηριώδης, απόκοσμος και,
κυρίως, ομοφυλόφιλος.

Καθώς στην Αθήνα, το Σινά και την Αλεξάνδρεια οι καβαφικοί φόνοι διαδέχονται ο ένας
τον άλλον σαν μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, οι δυο αλλόκοτοι συνεργάτες
αποδύονται σε ένα ασθματικό κυνήγι για να ανακαλύψουν πρώτοι το μυστικό που
φυλάσσουν πεισματικά τρεις γριές πόρνες στην αινιγματική Λέσχη της Ιθάκης και να
λύσουν την ιεροτελεστική ακολουθία των εγκλημάτων νιώθοντας στο πετσί τους τους
στίχους του λατρεμένου ποιητή: Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω / τι γρήγορα
που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,/ τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν…
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου και κατοικεί στην Αθήνα.
Έχει δημοσιεύσει έντεκα μυθιστορήματα ενηλίκων, ένα νεανικό μυθιστόρημα και δύο
βιβλία για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ έχει συμμετάσχει σε δύο συλλογές
διηγημάτων. Ασχολείται επίσης με τη συγγραφή σεναρίων και θεατρικών έργων. Το
μυθιστόρημά του «Οι εφτά ουρανοί της ευτυχίας» τιμήθηκε με το Βραβείο Σύγχρονου
Ελληνικού Μυθιστορήματος, ενώ «Το αστρολούλουδο του Βοσπόρου» με το Βραβείο
Καλύτερου Έργου Μνήμης 2003-2004 στο πλαίσιο του 20ού Πανελλήνιου Συμποσίου
Ποίησης και Πεζογραφίας. Επίσης, το μυθιστόρημα «Οι κόρες της λησμονιάς» ήταν
υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών – ΕΚΕΒΙ 2010.
Πληροφορίες: «Καβαφικοί φόνοι» του Θοδωρή Παπαθεοδώρου, εκδ. Ψυχογιός.

