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Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, το 2001 πριν την κατάρρευση των δίδυμων 

πύργων στις 11 Σεπτεμβρίου.  Η Μαξίν Τάρνοου, μια συνηθισμένη 

εργαζόμενη μητέρα, έχει ένα μικρό γραφείο ερευνών στο Ανω Δυτικό 

Μανχάταν και καταδιώκει διάφορων ειδών μικροαπατεώνες, ακολουθώντας 

τον δικό της ηθικό κώδικα. Όταν αρχίζει να σκαλίζει τα οικονομικά στοιχεία 

μιας εταιρείας ασφάλειας υπολογιστών και του σπασίκλα 

δισεκατομμυριούχου διευθύνοντα συμβούλου της, τα πράγματα 

στριμώχνονται. Πολύ σύντομα βρίσκεται μπλεγμένη με έναν έμπορο 

ναρκωτικών, με έναν ειδικό στα αρώματα που έχει ψύχωση με την κολόνια 

του Χίλτερ, καθώς και με μέλη της ρωσικής μαφίας και διάφορους 

μπλόγκερ, χάκερ, προγραμματιστές και επιχειρηματίες, μερικοί από τους 

οποίους καταλήγουν νεκροί με μυστηριώδη τρόπο… 

 



 

Εξελισσόμενο στο πανεθνικό Μανχάταν το μυθιστόρημα αφηγείται τα 

γεγονότα - τόσο της καθημερινής ζωής της πρωταγωνίστριας όσο και την 

διεθνή ίντριγκα των κακών του dot-com – γύρω από την επίθεση της 11ης 

Σεπτεμβρίου. Η ηρωίδα κυνηγά μια σειρά λογιστικών παρατυπιών που την 

οδηγούν κατευθείαν στην καρδιά του Deep Web (Βαθύς Ιστός) και τις 

συνακόλουθες θεωρίες συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου. 

 

Και αν δεν έχετε ιδέα τι είναι ο Βαθύς Ιστός, το βιβλίο προσφέρει έναν 

κάπως ακανόνιστο οδηγό χρήστη: ο όρος αναφέρεται σε ένα στρώμα του 

κυβερνοχώρου αόρατο για τους απλούς χρήστες και τις μηχανές 

αναζήτησης, μία «αποθήκη» εγκληματικών και ανόητων ιστοσελίδων, 

ακατάλληλες για δημόσια κατανάλωση… Και εκεί μπαίνει το Deep Archer 

(βαθυτοξοτής), κάτι σαν το departure… 

 

Για μισό αιώνα, ο Τόμας Πίντσον, υπήρξε ο διαπρεπής συγγραφέας της 

παράνοιας, βλέποντας μοτίβα, πρότυπα και συνδέσεις εκεί που οι άλλοι 

βλέπουν μόνο τυχαία κομμάτια της ιστορίας. 

 

Και παλαιότερα, ο Πίντσον είχε προσεγγίσει το θέμα της 11ης Σεπτεμβρίου, 

λίγο πιο «ξυστά», στο βιβλίο του «Ενάντια στη μέρα». Όμως εδώ η 

προσέγγιση είναι πιο άμεση και δεν προσπαθεί να μετατρέψει σε ιστορία 

εκείνη την ημέρα, να την κάνει μυθιστόρημα. Οι ήρωές του την βιώνουν 

όπως σχεδόν όλοι: από την τηλεόραση. 

 

Η πραγματική συνωμοσία που επέφερε την καταστροφή των δίδυμων 

πύργων σκόπιμα δεν περιγράφεται, ίσως για να μην έλθει σε έντονη 

αντίθεση με τις φανταστικές συνωμοσίες με τις οποίες την έχει περιβάλλει ο 

Πίντσον, με το βιβλίο ουσιαστικά να μοιάζει ένα μπουρλέσκ παράνοιας. 

 

Και τι κάνει η παράνοια; Βλέπει παντού μυστήρια και συνωμοσίες. Για να 

λυθούν αυτά χρειάζεται ένας ντετέκτιβ και τον ρόλο αυτό έρχεται να παίξει 

η Μαξίν Τάρνοου. Ένα μεγάλο μέρος της εκκεντρικής γοητείας του βιβλίου 

προέρχεται από τον τρόπο που ο συγγραφέας τοποθετεί την Μαξίν στο 

οικείο περιβάλλον της Νέας Υόρκης. 

 



Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν οι αναφορές στην ποπ 

κουλτούρα του 2001, ιδιαίτερα από έναν 75χρονο!  Τραγούδια, μουσικές, 

κινηματογράφος, ταινίες και τηλεσειρές, τάσεις που επικρατούσαν… Είναι 

όλα μέσα στις σελίδες του βιβλίου, περιγράφοντας τέλεια την εποχή. 

 

Η δομή του βιβλίου θυμίζει ταινίες νουάρ και αστυνομικές ιστορίες. Η Μαξίν 

δεν «σκοτώνεται» στην έρευνα, αλλά τα στοιχεία στην κυριολεξία έρχονται 

σε αυτή. «Πέφτει πάνω» σε προγραμματιστές υπολογιστών, αριστερούς 

ακτιβιστές κλπ κλπ, που τις προσφέρουν πολύτιμα κομμάτια για την έρευνά 

της. Και εκεί που νομίζεις πως έχεις βρεθεί σε τέλμα, κάποιος της στέλνει 

μία βιντεοκασέτα… 

 

Το βιβλίο είναι αστείο, σοφό, επιδέξια σχεδιασμένο, αλάνθαστο στο ύφος 

του. Διαβάστε το… Αναμφίβολα είναι ένα αριστούργημα. 


