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«Στο πάτωμα δίπλα στο τηλέφωνο, θα βρεις ένα όπλο. Μέσα έχει 
μόνο μία σφαίρα. Για τον Σαμ ή για εσένα. Αυτό είναι το τίμημα για 
την ελευθερία σου. Πρέπει να σκοτώσεις για να ζήσεις. Θες να ζήσεις, 
Έιμι;» 

Ημερομηνία 07/09/2015 

Μέσο http://agrinio-life.gr/ 

Συντάκτης Ιουλία Ιωάννου 

Link http://goo.gl/xBVKwa 
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Α ΜΠΕ ΜΠΑ ΜΠΛΟΜ… ένα παιχνίδι… ένα παιδικό παιχνίδι… 
Μόνο που το συγκεκριμένο μυθιστόρημα δεν είναι καθόλου παιδικό! 
Τι έχει μεγαλύτερη σημασία στη ζωή; Να ζήσεις με οποιοδήποτε 
τίμημα, να κάνεις τη σωστή επιλογή που θα σου δώσει τη δυνατότητα 
εσύ να ζήσεις ενώ κάποιος άλλος θα πεθάνει και ο υπεύθυνος θα είσαι 
μόνο εσύ; 
Τραγικό δίλημμα! 
Ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης αντοχής; 
Πόσο αντέχει ένα φθαρτό σώμα χωρίς τροφή, χωρίς νερό; 
Και κυρίως, πόσο αντέχει η αξιοπρέπεια μέχρι να τσαλαπατηθεί 
μπροστά στον αγώνα για επιβίωση; 
Κι αν ο δρόμος για τη δική σου ζωή περνάει αναγκαστικά μέσα από τον 
θάνατο ενός άλλου; 
Τι θα επιλέξεις; 
Δύσκολη επιλογή! 
Ειδικά αν αυτός ο άλλος είναι ένα δικό σου, αγαπημένο πρόσωπο! Πώς 
μπορείς μετά να συνεχίσεις να ζεις ξέροντας ότι επέλεξες να 
σκοτώσεις; 
Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ένα πολύ σκληρό, δυνατό 
ψυχολογικό – αστυνομικό θρίλερ που φτάνει τον άνθρωπο στα όρια 
της αντοχής του. Με περιγραφές που σοκάρουν και δημιουργούν 
ανατριχίλα, ενώ με τα μικρά του κεφάλαια και τις αναφορές στις 
μνήμες του δολοφόνου ανάμεσα σε αυτά, σε οδηγεί μέχρι την 
τελευταία του σελίδα σε μια καταδίωξη άνευ προηγουμένου και στα 
όρια της δικής σου αντοχής για όσα διαδραματίζονται. 
Το χρήμα, η εξουσία, η ομορφιά δεν έχει καμία απολύτως σημασία 
όταν οι επιλογές που έχουν τα θύματα είναι… μόνο μία! 
Τι ευχαρίστηση μπορεί να βρίσκει κάποιος αφήνοντας τα θύματά του 
στην εξαθλίωση, προκειμένου να τα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα 
στο θάνατο ή στην τρέλα; 
Η παιδική κακοποίηση που υφίσταται ο μανιακός δολοφόνος, 
δημιουργεί τη δίοδο μέσα από την οποία θα κάνει στην μετέπειτα 
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πορεία του ως ενήλικας τις επιλογές του. 
Θέλει να πονέσει τους γύρω του όπως πόνεσε ο ίδιος, θέλει να πάρει 
εκδίκηση και να τιμωρήσει όσους θεωρεί υπεύθυνους… 
Τι κοινό μπορεί να έχουν οι δυάδες θυμάτων που αφήνονται να 
οδηγηθούν στον πιο μαρτυρικό θάνατο που θα μπορούσαν ποτέ; 
Ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος που συνδέει όλες αυτές τις απαγωγές; 
Η επιθεωρητής Έλεν Γκρέις, κουβαλώντας και εκείνη τους δικούς της 
δαίμονες, βρίσκει διέξοδο μόνο μέσα από το κυνήγι της 
επαγγελματικής επιτυχίας, επιλύνοντας όσες περισσότερες 
περιπτώσεις μπορεί. 
Στην προσωπική της όμως πορεία πώς βρίσκει διέξοδο, γιατί επιλέγει 
να πονάει για να ξεχάσει; 
Πού βρίσκεται η άκρη του νήματος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις; 
Είναι δυνατόν να μπορεί μονάχα εκείνη να βρει τη λύση, να εξιλεωθεί 
και η ίδια από τους δαίμονες που την κυνηγούν; 
Πόσα αθώα θύματα θα υπάρξουν ακόμη; 
Και η επιλογή παραμένει η ίδια… φτάνοντας πια στα όρια της 
αντοχής… ξέρεις πως η μόνη λύση είναι… ο θάνατός σου ή η ζωή μου! 

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ 


