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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ 

  

Τέσσερα νέα βιβλία που εγγυώνται παράφορες ημέρες και νύχτες. Σελίδες 

γεμάτες σασπένς, ατμόσφαιρα, και μυστικά που ξετυλίγουν απολαυστικά τον 

εαυτό τους. 

Έρικ Αξλ Σουντ, Οι εντολές της Πυθίας 

 

Οποιοσδήποτε διαλέγει να ανοίξει ένα μυθιστόρημα με στίχους των Ramones, 

έχει αυτομάτως εξασφαλίσει την ευμένειά μας. «Now I Wanna Sniff Some Glue», 

δηλώνει στην προμετωπίδα του το τελευταίο μέρος της ξακουστής τριλογίας της 

Βικτόριας Μπέργμαν, και η πανκ ιαχή διαστέλλει τις κόρες, προκαλεί το μάτι να 

διατρέξει πυρετικά τις σελίδες. 
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Οι αναφορές στην υποκουλτούρα και το φλερτ με το οικοσύστημα του 

περιθωρίου δεν εξαντλούνται στο πρελούδιο του έργου. Το «The Idiot» του Ίγκι 

Ποπ συνοδεύει διαδρομές από τη νότια Γαλλία στη Σουηδία, το σινεμά του 

Βέρνερ Χέρτζοκ διαθλάται στον ψυχισμό της Μαντελέιν Σίλβερμπεργ, ενώ η 

συρτή, μονότονη απόγνωση του Ίαν Κέρτις δίνει τον κατάλληλο τόνο 

μελαγχολικής αβεβαιότητας στα τεκταινόμενα, καθώς το «She’s Lost Control» 

γρατσουνίζει τα ακουστικά και η βροχή μαστιγώνει το φινιστρίνι της καμπίνας. «Ο 

σχεδόν εικοσιτετράχρονος επιληπτικός τραγουδιστής πέρασε τη θηλιά στο λαιμό 

του και αυτοκτόνησε», συλλογίζεται η Μαντελέιν. «Αλλά εκείνη δε θα το κάνει. Θα 

ήταν σαν να έχανε και να τους άφηνε να κερδίσουν». 

Η υπαρξιακή ανία του στιχουργού των Joy Division είναι και δική της, είναι και 

δική μας, στον έξοχο επίλογο της σειράς που κυκλοφορεί σε 37 χώρες και 

πραγματοποίησε πωλήσεις ενός εκατομμυρίου αντιτύπων παγκοσμίως, ενώ 

μεταφέρεται προσεχώς στους τηλεοπτικούς δέκτες, όλα αυτά χάρη στην 

απαράμιλλη υιοθέτηση ψυχαναλυτικών προεκτάσεων στη σφιχτή πλοκή της 

φόρμας του αστυνομικού θρίλερ. 

Τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα του δράματος, (Βικτόρια Μπέργμαν ή αλλιώς 

Σοφία Ζέτερλουντ, Ζανέτ Σίλμπεργ), οικεία στους αναγνώστες από τους 

προηγούμενους τόμους της τριλογίας, («Το δωμάτιο του κακού», «Η πεινασμένη 

φωτιά»), βρίσκονται και πάλι εδώ για το ανατριχιαστικό φινάλε της ιστορίας. 

(σελίδες 446, μετάφραση Ξενοφών Παγκαλιάς) 



 

 


