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Ο Οδυσσέας δεν γύρισε ποτέ στην Ιθάκη,σου λέει. Ο Κύκλωπας τον 

έφαγε για βραδινό. Το ήξερες; Όλα τα άλλα δεν είναι παρά ψέματα. 

Κατόπιν σου χαμογελάει και εσύ καταλαβαίνει τι θέλει να σου πει. 

Καταλαβαίνεις ότι σου δίνει μια ευκαιρία. 

Βιάζεσαι τότε να συμφωνήσεις, τα παρατάς όλα και γυρίζεις στο σπίτι 

να φτιάξεις τις βαλίτσες σου. Αυτός που σου πρόσφερε να πιείς είναι 

ο Κύκλωπας. Αν είσαι ζωντανός το χρωστάς στη μοίρα. Και τη μοίρα 

δεν τη φτύνεις. 

Χειμώνας 1974. Η Μαρλέν έχει παντρευτεί τον Χερ Βίγκαναρ, τον άνθρωπο που 

φοβούνται όλοι στο Νότιο Τιρόλο, για να ξεφύγει από τη μίζερη ζωή της. Τώρα όμως 

κάτι έχει αλλάξει και δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Ξέρει ότι 

ο άντρας της δε θα συγχωρήσει την προδοσία της, αλλά αποφασίζει να το σκάσει αφού 

αρπάξει τον πολύτιμο θησαυρό του, κάτι που ξεπερνά την όποια χρηματική αξία. Όταν 

όμως έχει ένα ατύχημα στην προσπάθειά της να περάσει τα σύνορα, τη σώζει ο Ζίμον 

Κέλαρ, ένας ορεσίβιος που ζει σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα. Στο μεταξύ, ο Χερ 

Βίγκαναρ, εξοργισμένος και αντιμέτωπος με μια εγκληματική οργάνωση, το Καρτέλ, 

έχει εξαπολύσει κυνηγητό εναντίον της, ενώ και ένας πληρωμένος δολοφόνος είναι στα 
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ίχνη της, αποφασισμένος να ολοκληρώσει την αποστολή του. Πολύ σύντομα η Μαρλέν 

θα υποχρεωθεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή της: ο 

άντρας της, ο εκτελεστής, ο Ζίμον Κέλαρ ή… η Λίσι; 

Μια τρομαγμένη γυναίκα, τρεις άντρες και μια εγκληματική οργάνωση 

μπλέκονται σε ένα θρίλερ που εκτυλίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. 

Κάποιες φορές διαβάζω ένα βιβλίο τόσο ωραίο που λέω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο 

άλλο που να μου αρέσει εξίσου. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από αυτά που όταν τα 

διαβάζω μετά από αυτή τη σκέψη μου, έρχονται και με διαψεύδουν. Πανηγυρικά 

κιόλας. Διότι είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα εξαιρετικό . 

Η ιστορία ξεκινάει και συνεχίζει στο Νότιο Τιρόλο, το οποίο  βρίσκεται στα βόρεια της 

Ιταλίας ακριβώς στα σύνορα με την Αυστρία και την Ελβετία, το ατμοσφαιρικό λοιπόν 

αυτό τοπίο μέσα στα δάση, πάνω στα χιονισμένα βουνά είναι από μόνο του ένα πολύ 

καλό στοιχείο που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες στον αναγνώστη να απολαύσει 

το αναγνωστικό του ταξίδι. 

Κεντρική  ηρωίδα η Μαρλέν, μια  κοπέλα εξαιρετικής ομορφιάς  που είναι  παντρεμένη 

με τη θέληση της  με τον Χερ Βίγκαναρ, από τον οποίο  το σκάει, για πολλούς  λόγους 

τους οποίους όμως δεν αναγνωρίζουμε εξ’ αρχής. Η Μαρλέν προέρχεται από πολύ 

φτωχή οικογένεια. Ζούσε σε μια αγροικία και από τη τρυφερή ακόμα ηλικία ένιωσε 

στο πετσί της  την αγωνία του να σου παίρνουν ότι έχεις και δεν έχεις λόγω φτώχειας, 

την απώλεια των δικών της ανθρώπων όταν φτάνουν πια στα άκρα και είναι ανίκανοι 

να κάνουν το οτιδήποτε για να σωθούν. Γνώρισε το σκληρό πρόσωπο της ζωής και των 

ανθρώπων που πάντα κάτι θέλουν να κερδίσουν. 

Ένας από αυτούς και ο Χερ Βίγκαναρ  ο οποίος προέρχεται από μια φτωχή αλλά τίμια 

οικογένεια. Ο πατέρας του πηγαίνει στο πόλεμο γιατί αυτό ήταν το σωστό για τη 

πατρίδα του και σκοτώνεται. Ο Χερ Βιγκαναρ όμως βιώνοντας τη φτώχεια, πήρε μια 

μεγάλη απόφαση. Δεν θα γινόταν ποτέ σαν το πατέρα του. Αυτός πάντα θα ήταν 

δυνατός με όποιο κόστος υλικό και ηθικό. Θα γινόταν και θα παρέμενε ισχυρός 

πατώντας επί πτωμάτων. Μεταφορικά και κυριολεκτικά.Την προδοσία της Μαρλέν ο 

Βίγκαναρ δεν θα τη συγχωρέσει και θα  κάνει ότι είναι δυνατό να τη βρει. Αφού  μαζί 

της η Μαρλέν πήρε κάτι μεγάλης σημασίας για τον ίδιο, αλλά και για την εγκληματική 

οργάνωση στην οποία προσπαθεί να εισχωρήσει. Το Καρτέλ που δεν αφήνει τίποτα και 

κανέναν ατιμώρητο. 

<<Αυτό που θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, Χερ Βιγκαναρ,είναι 

πως εδώ,τώρα,οι δύο μας δημιουργούμε ένα δεσμό. Έναν δεσμό πολύ 

πιο δυνατό από ένα γάμο ή μια φιλία. Καταλαβαίνετε; Εσείς και εγώ 

συζητάμε για το πως θα σκοτώσουμε έναν πρόσωπο.Αυτό δημιουργεί 

ένα δεσμό ανάμεσα μας. Ένα είδος δεσμού που ξεπερνά την 

έννοια  του Καλού και του Κακού. Και ξέρετε τι άλλο βρίσκεται πέρα 

από το Καλό και το Κακό; Η απλή και καθαρή αλήθεια.>> 



Ο Ζίμον Κέλαρ είναι ένας μπάουερ (αγρότης) από πάππου προς πάππου. Ένας αγρότης 

που πολλές φορές είναι και κτηνοτρόφος, ξυλοκόπος,βοτανολόγος, κυνηγός, γιατρός 

και ότι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, για να είναι σε θέση να κατοικεί και να 

επιβιώνει σε μια αγροικία θαμμένη στο χιόνι. Είναι ένας ψηλόσωμος άντρας, που 

φοράει τα ρούχα του πατέρα του όταρ (πατέρας) Λουίς. Η ζωή του μπάουερ έχει τους 

κανόνες της και είναι ίδιοι παντού. Ο Ζίμον είναι ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη στο 

θεό, όπως και ο πατέρας του, ο παππούς του και όλοι οι άντρες στην οικογένεια του. 

Αντιγράφει τη Βίβλο και ζει στο σπίτι που κληρονόμησε από τον πατέρα του, παρέα 

με τις παλιές Βίβλους που αντέγραψαν οι πρόγονοι του, βάζοντας ο καθένας το δικό 

του στοιχείο. Από τον ίδιο έμαθε και όσα ξέρει για τη δουλειά του μπάουερ, τα 

φάρμακα και τα βοτάνια, τα βουνά και τα ζώα. Από τον πατέρα του κληρονόμησε και 

κάτι ακόμα, κάτι που τον οδηγεί να παίρνει ζωές. Βρήκε τυχαία σε μια περιπλάνηση 

του στα βουνά τη Μαρλέν, η οποία στη προσπάθεια της να το σκάσει από άντρα της 

είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Το ζήτημα είναι αν θα τη σώσει ή θα ακολουθήσει 

τη παράδοση που του κληροδότησε ο πατέρας του. 

Ένα άρτια δομημένο μυθιστόρημα στο οποίο ο συγγραφέας μας παρουσιάζει το 

παρελθόν των ηρώων για να κατανοήσουμε απόλυτα τις πράξεις τους. Μέσα από μια 

καθηλωτική ατμόσφαιρα την οποία καταφέρνει να διατηρεί σε όλο το μυθιστόρημα, 

φτάνει στη παιδική τους ηλικία,σε χρόνια πολέμου και κατοχής ,σε όνειρα που δεν 

έγιναν πραγματικότητα, σε χρόνια όπου η ανθρωπιά χάνει το νόημα της ακόμα και για 

μια παιδική ψυχή μπροστά στην φρίκη, στην φτώχεια και στην λαχτάρα για επιβίωση. 

Αναφέρεται και παρομοιάζει κάποιους από αυτούς  με ξωτικά που συναντάμε στη 

γερμανική παράδοση, όπως τα Κομπόλτ, αναφέρεται σε  Βουλπεντίγκεν, μάγισσες, 

δαιμονισμένες γουρούνες, γαλάζιες φλόγες, φωνές μέσα στο μυαλό, μοναξιά, τρέλα, 

δολοφονίες, κρανία, Βίβλοι, αίμα, θάνατος  αλλά και στις ανθρώπινες σχέσεις, όπου η 

ανάγκη για επιβίωση ξεπερνάει τα σύνορα της αγάπης και της λογικής. 

Η πλοκή του βιβλίου όπως ανάφερα ήδη τοποθετείται  στο Τιρόλο, μια περιοχή που 

βρίσκεται στα σύνορα Αυστρίας-Ιταλίας. Η δράση εκτυλίσσεται, μεν, στο Νότιο 

Τιρόλο, την ιταλική πλευρά, αλλά οι ήρωες  και ο χαρακτήρας τους, βρίσκεται στη 

γερμανικά μεριά. Ο Ντ’ Αντρέα  μας μαθαίνει για τη γερμανική παράδοση και τις 

ιστορίες που  προκαλούσαν τρόμο σε όσους τις άκουγαν, διότι περνούσαν 

μηνύματα  και διδάγματα τιμωρίας και παραδειγματισμού με σκοπό να αποφευχθούν 

άσχημες καταστάσεις και πράξεις. Όπως στα Παραμύθια των Αδελφών Γκριμ που τόσο 

αγαπά να διαβάζει η Μαρλέν, η παράδοση αυτή απαιτούσε τη τιμωρία του παραβάτη, 

αυτού που πήγαινε κόντρα στους νόμους. 

Τα κομπόλντ αντέδρασαν βίαια στην εισβολή. Άρπαξαν το φως του 

δωματίου,το φυλάκισαν μέσα στα απάνθρωπα μάτια τους και το 

μεταμόρφωσαν σε ένα απόσταγμα μίσους τόσο δυνατό, ώστε λίγο 

έλειψε να πέσει το σακουλάκι από τα χέρια της Μαρλέν.  

Ο συγγραφέας έχει ένα δικό του  τρόπο γραφής στον οποίο μπορεί να μη τα λέει όλα, 

αλλά σε αφήνει να τα φανταστείς, να τα κάνεις μόνος σου εικόνα και να ανατριχιάσεις 

μέχρι τα μύχια της ψυχής σου ως αναγνώστης. Καταφέρνει να κάνει την αγωνία μας 

να αυξάνεται σιγά σιγά με σταθερό ρυθμό  και τη κατάλληλη  στιγμή να μας 

απογειώνει  αστραπιαία. 



Είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που τα έχει όλα. Δολοφονία. Εκδίκηση. 

Δικαιοσύνη. Ηθικά διλήμματα. Μπορεί ένας αθώος να είναι ένοχος; Μικρή Λίσι. 

Γλυκιά Λίσι.  Όταν το ακούς αυτό ανατριχιάζεις. Τρέλα ή αλήθεια; Από ποιούς τελικά 

πρέπει να φυλαχτεί η Μαρλέν, από τον άνδρα της, από τον πληρωμένο δολοφόνο τον 

Άνδρα Εμπιστοσύνης του Καρτέλ, τον Ζίμον Κέλαρ ή από την… μαύρη γουρούνα την 

Λίσι; 

Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που ο Λούκα Ντ’ Αντρέα περιγράφει τη ζωή των ηρώων. 

Αυτών που πέρασαν από τη πλήρη ανέχεια στη πλούσια ζωή αλλά και αυτών που 

γεννήθηκαν και υπήρξαν σε όλη τη ζωή τους σκληροί γιατί μόνο έτσι θα επιβίωναν. 

Σκληροί με όλους και με τους εαυτούς τους και με τους άλλους. Συνεχείς ανατροπές, 

αθώοι και ένοχοι σε ένα παιχνίδι κυνηγητού. Ποιος θα είναι ο νικητής; Που είναι η 

αλήθεια και που το ψέμα; Που τελειώνει η λογική και αρχίζει το παράλογο; Ο 

συγγραφέας κρατάει το ενδιαφέρον σε υψηλούς ρυθμούς σε όλη την ανάγνωσή του. Οι 

ήρωες ,όλοι ανεξαιρέτως έχουν  εσωτερικά διλήμματα  καθώς καλούνται  να διαλέξουν 

ο καθένας στα δικά του μέτρα ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Στο σωστό και στο 

λάθος. Ποια πορεία να ακολουθήσουν; Ποια πορεία τελικά ακολουθούν; 

Ο συγγραφέας μέσα από το βιβλίο του αυτό που θα μπορούσε άνετα να 

γίνει  κινηματογραφικό θρίλερ συνδυάζει την επιδεξιότητα  της αφήγησης του με την 

περιγραφή τοπίων και περιοχών που σε καθηλώνουν. Πρόκειται για το 

τέλειο  ανάγνωσμα θα μπορούσαμε να πούμε, διότι εκτός από την αστυνομική πλοκή 

του που σε κρατάει σε εγρήγορση είναι  και μια κοινωνική περιγραφή των ηθών και 

των παραδόσεων ενός τόπου. 

Ο συγγραφέας όμως κάνει και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι το συναντάω για 

πρώτη φορά σε ανάγνωση αστυνομικού βιβλίου. Μας δημιουργεί συναισθήματα 

δυνατά. Συναισθήματα όπως λύπη, ανθρωπιά και συμπάθεια. Και θα πείτε τώρα. Μα 

αυτά τα συναισθήματα τα νιώθουμε σε πολλά βιβλία. Έχετε δίκιο. Αυτό όμως που θα 

γνωρίσετε για πρώτη φορά είναι η συμπάθεια που θα νιώσετε για το δολοφόνο. Όποιος 

και αν είναι αυτός. Η συμπάθεια που θα νιώσετε για τον ¨κακό¨ της υπόθεσης. 

Συναίσθημα πρωτόγνωρο και δυνατό. 

«Μια γενιά φεύγει,μια γενιά έρχεται,όμως η Λίσι μένει πάντα η 

ίδια.» 

Εξαιρετικό !!!Τίποτα άλλο δεν έχω να πω!!! 

 

Το βιβλίο του Λούκα Ντ Άντρεα   «Η κατάρα της Λίσι» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός. 
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