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Αν και λατρεύω τα manga, με τα graphic novels έχω ορισμένα θέματα καθώς θεωρώ πως στερούνται 

εκφραστικής δεινότητας, κάτι στο οποίο οι φίλοι μας οι Ιάπωνες είναι πραγματικά καλλιτέχνες . Αυτό φυσικά 

δεν σημαίνει πως υποτιμώ την τέχνη αυτή, η οποία αν και δυτικής προέλευσης, έχει τη δικιά της 

σπουδαιότητα, απλά δεν καταφέρνει πάντα να με κερδίσει. Μία από τις περιπτώσεις εκείνες που κατάφερε να 

με αφήσει με κομμένη την ανάσα, είναι το graphic novel που βασίστηκε στο σπουδαίο αστυνομικό 

μυθιστόρημα του αδικοχαμένου Stieg Larsson, "Το Κορίτσι με το Τατουάζ", το οποίο και κυκλοφόρησε 

πρόσφατα στην ελληνική γλώσσα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, αποτελώντας ένα κόσμημα του είδους του. 

 

 

Όσοι έχετε διαβάσει την τριλογία του Larsson θα ξέρετε πολύ καλά πως μιλάμε για ένα από τα πιο σπουδαία 

δείγματα αστυνομικής λογοτεχνίας την τελευταία δεκαετία, που πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν χωρίς καμία 

απολύτως επιτυχία. Όταν έμαθα πως ένα graphic novel βασισμένο στη σειρά, πρόκειται να κυκλοφορήσει στην 

αγορά πανικοβλήθηκα, καθώς δεν ήθελα σε καμία περίπτωση αυτή η μαγική εικόνα που είχα στο μυαλό μου να 

κακοποιηθεί. Όταν πλέον είχα το novel στα χέρια μου, πήρα μια βαθιά ανάσα και άνοιξα την πρώτη σελίδα. 

Δεν το έκλεισα, παρά μόνο όταν είχα φτάσει στην τελευταία και αυτό γιατί, με έναν παράξενο τρόπο, σχεδόν 

ιδανικό θα έλεγε κανείς, είδα την ουσία ενός βιβλίου 672 σελίδων, να αποτυπώνεται με λέξεις και εικόνες μέσα 

από μόλις 128 σελίδες, πράγμα που θα μου φαινόταν αδιανόητο αν μου το περιέγραφε κανείς και δεν το είχα 

δει με τα ίδια μου τα μάτια. 

 

 

Ο σεναριογράγος Sylvain Runberg έχει καταφέρει να μπει για τα καλά στο πνεύμα της ιστορίας των Λίσπεθ και 

Μίκαελ, επικεντρώνοντας την προσοχή του σε όσα σημεία είναι πραγματικά απαραίτητα προκειμένου να μην 

αλλοιωθεί το πρωτότυπο κείμενο , ενώ ο εικονογράφος José Homs, με ρεαλιστικό, ζωντανό τρόπο, χωρίς 

φόβους και χωρίς καμία προσπάθεια να ωραιοποιήσει καταστάσεις, έχει δώσει ζωή στους χαρακτήρες του 

Larsson με έναν τρόπο γοτθικό, εντυπωσιακό, που σου κόβει την ανάσα και που δεν σου επιτρέπει να πάρεις 

τα μάτια σου πάνω από τις σελίδες του βιβλίου. Αν, λοιπόν, είστε fan της τριλογίας αυτής, το συγκεκριμένο 

graphic novel είναι κάτι που επιβάλλεται να αποκτήσετε, για συλλεκτικούς και όχι μόνο λόγους, και να το 

τοποθετήσετε περήφανα σε μια θέση στη βιβλιοθήκη σας όπου ο καθένας θα μπορεί να το δει και να το 

θαυμάσει. 
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Το βιβλίο του Sylvain Runberg, Millennium, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
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