
Book Review: O Άντερς ο φονιάς και οι φίλοι του - Γιούνας 

Γιούνασον 

Συντάχθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016. 

 
 
Όταν πριν μερικά χρόνια ο Γιούνας Γιούνασον κατέρριψε τα εκδοτικά ρεκόρ της Σουηδίας και όχι μόνο, όλοι μιλούσαν για ένα εκδοτικό 
φαινόμενο που όμως είχε λάβει διφορούμενες κριτικές. 

Κανείς δεν αμφισβητούσε το λογοτεχνικό του ταλέντο όμως θεωρούσαν ότι η ιστορία του ‘’Εκατοντάχρονου που πήδηξε από το 
παράθυρο και εξαφανίστηκε’’ φορώντας τις πυτζάμες και τις λερωμένες του παντόφλες είχε πολλές υπερβολές και σε καμία 
περίπτωση δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ρεαλιστική. Το βιβλίο δεν έτυχε να το διαβάσω, ακόμη τουλάχιστον, διάβασα όμως την 
ιστορία του Άντερς και των φίλων του και τείνω να συμφωνήσω ότι όντως είναι απίστευτα καλογραμμένο και η ιστορία έχει αρκετές 
υπερβολές, όμως το θέμα είναι να ζητάς από ένα βιβλίο και να σε διασκεδάσει, λέγοντας σου ένα ωραίο παραμύθι. 

Ο Άντερς ο Φονιάς λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα από μόνος του. Μαζί με μία πρώην ιερέα που μόλις αποπέμφθηκε από 
την Εκκλησία και τον κατεστραμμένο εγγονό ενός πρώην εκατομμυριούχου που τώρα δουλεύει ως ρεσεψιονίστας, μπλέκουν σε 
απίστευτες περιπέτειες άθελα τους και μη, μαθαίνουν όμως ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουν μια νέα αρχή. 

Η γραφή του Γιούνασον μου άρεσε. Χωρίς υπερβολές, ήταν μια όμορφη, στρωτή γραφή που δημιούργησε ένα ευκολοδιάβαστο και 
διασκεδαστικό βιβλίο. Όσον αφορά αυτή καθεαυτή την ιστορία, οι χαρακτήρες από μόνοι τους είναι ιδιαίτεροι, πιο ιδιαίτεροι δε γίνεται, 
συμπάσχεις μαζί τους και εν μέρει ταυτίζεσαι ενώ μου έκανε εντύπωση ότι ο πρωταγωνιστής σε καμία στιγμή δεν παρουσιάζεται ως ο 
κακός της υπόθεσης, είναι σαν να μην είναι αυτός ο Φονιάς αλλά κάποιος άλλος, σαν ο ίδιος να ζει μέσα από τις πράξεις του 
χαρακτήρα του. Αλλά καλύτερα να αφήσω το ίδιο το βιβλίο να τα πει. 

Εν κατακλείδι, ο Άντερς ο Φονιάς είναι ένα καλό βιβλίο. Χωρίς προσπάθεια εντυπωσιασμού, όμως καταφέρνει να περνάει τα 
μηνύματα που θέλει χωρίς να κουράζει. Βιαστείτε λοιπόν να γνωρίσετε τους ξεχωριστούς χαρακτήρες του Γιούνασον και σίγουρα θα 
σας κρατήσουν καλή παρέα. 

  

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 

 


