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Τη γραφή της Ιζαμπέλ Αλιέντε τη γνώρισα με το εξαιρετικό της μυθιστόρημα με 

τίτλο «Το σπίτι των πνευμάτων» και τότε, στα 19 μου χρόνια, απλά το λάτρεψα. 

Βιβλίο που ανήκε στη μητέρα μου και πλέον κοσμεί τη δική μου βιβλιοθήκη. 

 

Το νέο της βιβλίο «Το παιχνίδι του Αντεροβγάλτη» είναι το δεύτερο δικό της που 

διαβάζω παρόλο που έχουν προηγηθεί πολλά πριν από αυτό. Πρόκειται για την 

προσπάθεια της να γράψει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και πραγματικά καταφέρνει 

να ενσωματώσει μέσα στις 500 του σελίδες το αστυνομικό μυστήριο χωρίς όμως να 

απαρνηθεί εξ ολοκλήρου τον μαγικό ρεαλισμό που τη χαρακτηρίζει ως συγγραφέα. 

Σε αυτό το βιβλίο δεν θα δούμε τις κλασικές ομάδες αστυνομικών, που συνήθως 

συναντούμε σε άλλους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά μία ομάδα 

παιδιών στην εφηβεία που παίζουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι. Το λεγόμενο «Ripper», 

ένα παιχνίδι ρόλων, που αναφέρεται φυσικά στον Τζακ τον αντεροβγάλτη. Αρχηγός 

είναι η Αμάντα, κόρη του Μπομπ Μαρτίν αρχηγού του τμήματος Ανθρωποκτονιών 

του Σαν Φρανσίσκο και της Ιντιάνας Τζάκσον θεραπεύτριας της ολιστικής ιατρικής, 

με βοηθό τον Κέιμπλ που δεν είναι άλλος από τον παππού της Μπλέικ Τζάκσον και 

μέλη της ομάδας την «Εσμεράλδα» έναν παραπληγικό πιτσιρικά από την Νέα 

Ζηλανδία, τον «Σερ Έντμουντ Πάντιγκτον» έναν ντροπαλό και μοναχικό έφηβο από 
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το Νιου Τζέρσεϊ, την «Άμπαθα» ένα μέντιουμ στο σώμα μιας δεκαεννιάχρονης από 

το Μόντρεαλ και τον «Σέρλοκ Χολμς» όπου τον ενσαρκώνει ένας ορφανός 

δεκατριάχρονος αφροαμερικανός με δείκτη νοημοσύνης 156. 

Η παράξενη αυτή ομάδα κυνηγών του εγκλήματος παλεύει να βρει ποιος κρύβεται 

πίσω από το λουτρό αίματος που είχε προβλεφθεί από τη νονά της Αμάντας την 

αστρολόγο Σελέστε Ρόκο. Οι δολοφονίες δεν μοιάζουν μεταξύ τους αλλά η ομάδα 

είναι πεπεισμένη ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο από ένα πολύ μικρό 

στοιχείο που τις ενώνει όλες μαζί και που στα μάτια της αστυνομίας δεν έχει γίνει 

φανερό από την αρχή των ερευνών. Όταν όμως η μητέρα της Αμάντα εξαφανίζεται 

μυστηριωδώς ο πατέρας της πείθεται ότι πίσω από όλες αυτές τις περίεργες 

δολοφονίες κρύβεται ένα και μόνο πρόσωπο. Και έτσι αρχίζει να ξετυλίγεται ένα 

κουβάρι για τη λύση του πιο περίπλοκου μυστηρίου που έχει αντιμετωπίσει ποτέ της 

η Αμάντα πριν να είναι πολύ αργά. 

Μέσα σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι άντρες που πολιορκούν 

την Ιντιάνα Τζάκσον. Ο Ράϊαν Μίλερ, ένας πρώην πεζοναύτης που κρύβονται πολλά 

μυστικά γύρω από το πρόσωπο του και ο Άλαν Κέλερ, γόνος μιας πολύ εύπορης 

οικογένειας και δεινός γνώστης των έργων τέχνης. Οι ασθενείς της, οι συνάδελφοι 

της, οι λιγοστοί φίλοι της, ο πρώην άντρας της Μπομπ Μαρτίν και η κόρη της 

Αμάντα. Η ζωή τους, η καθημερινότητα τους, οι σκέψεις τους και οι συγκρούσεις 

τους εισβάλουν ανάμεσα στο κυνήγι του δολοφόνου σαν διάλειμμα από τις έρευνες 

αλλά τελικά αυτά τα κομμάτια είναι απαραίτητα για τη ροή της ιστορίας που έχει 

πλέξει η συγγραφέας. 

Η Αλιέντε υιοθετεί στη γραφή της το στυλ των συναδέλφων της που συγγράφουν 

αστυνομική λογοτεχνία και μαζί με τον ρεαλισμό που την διακατέχει μας δίνει ένα 

βιβλίο που τα έχει όλα. Μυστήριο, δράση, ένταση, έγκλημα, περιπέτεια, ρομαντισμό, 

έρωτα, συγκίνηση και πάθος. Επίσης καυτηριάζει τα τεκτενόμενα της σύγχρονης 

Αμερικής, το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τον τρόπο ζωής των Αμερικανών. Οι 

χαρακτήρες της είναι πολυδιάστατοι και η γνωριμία μας μαζί τους θέτει τις βάσεις για 

να αφεθούμε στη μαγεία της συγγραφέως και να κρατήσουμε ζωντανό και 

αναλλοίωτο το ενδιαφέρον μας μέχρι τη λύση του μυστηρίου και την εύρεση του 

δολοφόνου. Ένα μυθιστόρημα που ξεφεύγει από τα κλασικά αστυνομικά που έχουμε 

συνηθίσει μέχρι τώρα και μας βάζει σε μία άλλη διάσταση της αστυνομικής 

λογοτεχνίας κάπως πιο περίπλοκη και ίσως πιο παρανοϊκή. Ένα βιβλίο που σας 

προτείνω να διαβάσετε αργά και βασανιστικά προκειμένου να το απολαύσετε! 



Η ΙΖΑΜΠΕΛ ΑΛΙΕΝΤΕ γεννήθηκε το 1942 στο Περού και μεγάλωσε στη Χιλή. 

Είναι ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, προέδρου της Χιλής την περίοδο 1970-1973. Τα 

βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε 35 γλώσσες και έχουν πουλήσει πάνω από 65 εκατ. 

αντίτυπα παγκοσμίως. Μέσα από αυτά έχει στόχο να ψυχαγωγεί αλλά και να 

επιμορφώνει τους αναγνώστες της, συνδέοντας τις ιστορίες της με σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα. Η ίδια χαρακτηρίζει το έργο της «ρεαλιστική λογοτεχνία», 

επηρεασμένη τόσο από την απίστευτη παιδική της ηλικία, όσο κι από τους μαγικούς 

ανθρώπους και τα γεγονότα που πυροδότησαν τη φαντασία της. Εκτός από το 

συγγραφικό της έργο, ασχολείται ενεργά με την προάσπιση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων. Μετά τον θάνατο της κόρης της το 1992, ίδρυσε στη μνήμη της ένα 

ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία και χειραφέτηση των γυναικών και των παιδιών 

σε όλο τον κόσμο. Από το 1987 ζει μαζί με τον δεύτερο σύζυγό της και την 

οικογένειά τους στην Καλιφόρνια, αλλά, όπως δηλώνει, βρίσκεται πάντα με το ένα 

πόδι στην Καλιφόρνια και με το άλλο στη Χιλή. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματα της Ο ΙΑΠΩΝΑΣ ΕΡΑΣΤΗΣ και ΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΕΡΟΒΓΑΛΤΗ. 

 


