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Η Πόλη: Αν σας άρεσαν το Lost και το Twin Peaks, 
θα το λατρέψετε 
Οι ήρωες της τριλογίας του συγγραφέα Μπλέικ Κράουτς σύντομα θα κατακλύσουν τη 
μικρή οθόνη. Μέχρι τότε απολαύστε τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς, τα οποία 
κυκλοφορούν στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα. 
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Σκηνή από τη σειρά Wayward Pines, η οποία βασίζεται στην τριλογία του 
συγγραφέα Μπλέικ Κράουτς.  

  

Ημερομηνία 1/04/2015 

Μέσο elle.gr 

Συντάκτης Νάντια Γιαννούλη 

Link 
http://www.elle.gr/article.asp?catid=24252&&pubid=130031357&imgid=10654064
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Βρισκόμαστε στο Πάινς, μια -φαινομενικά τουλάχιστον- μικρή ήσυχη αμερικανική πόλη. 
Σ' αυτή θα φτάσει ο μυστικός πράκτορας Ήθαν Μπερκ, προκειμένου να διερευνήσει την 
εξαφάνιση δύο ομοσπονδιακών πρακτόρων. Σύντομα ο ίδιος θα διαπιστώσει πως η 
συγκεκριμένη υπόθεση είναι πολύ πιο σοβαρή απ' ό,τι νόμιζε αρχικά. 

Ένα... ύποπτο τροχαίο θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο, όπου ο ήρωας θα βρεθεί χωρίς 
ταυτότητα και κινητό τηλέφωνο. Και παρότι το ιατρικό προσωπικό θα του φερθεί φιλικά, 
αυτός θα αισθανθεί κάτι αλλόκοτο να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Και τότε το μυαλό του 
θα βομβαρδιστεί με ένα σωρό νέα, αναπάντητα ερωτήματα: Άραγε ποιο σκοπό 
εξυπηρετούν τα ηλεκτροφόρα συρματοπλέγματα που οριοθετούν αυτή την πόλη και γιατί 
ο ίδιος δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του; Κάθε βήμα προς την 
αλήθεια απομακρύνει τον πράκτορα από τον έξω κόσμο. Μήπως, τελικά, δεν μπορέσει 
ποτέ να φύγει ζωντανός από το Πάινς;  

Η απάντηση δίνεται μέσα από τις σελίδες των τριών βιβλίων Η Πόλη του ταλαντούχου 
συγγραφέα Μπλέικ Κράουτς (τα δύο πρώτα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διόπτρα). 
Ξεκινώντας την ανάγνωση, ωστόσο, ελάχιστα θα σας απασχολήσει η έκβαση, αφού οι 
αλλεπάλληλες ανατροπές θα σας κρατούν διαρκώς σε εγρήγορση.  

Αν, πάλι, είστε λάτρεις των σίριαλ, τότε καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ και απολαύστε 
τις περιπέτειες του Ήθαν Μπερκ μέσα από το Wayward Pines. Πρόκειται για την 
πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στην τριλογία του Κράουτς και η 
οποία θα προβάλλεται σύντομα από τη συχνότητα του Fox (προγραμματισμένη 
πρεμιέρα 14 Μαΐου). Την παραγωγή υπογράφει ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, ενώ μεταξύ άλλων 
πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντίλον και Τζουλιέτ Λιούις.  

Μάθετε περισσότερα για το συγγραφέα και τα βιβλία του εδώ και εδώ, ενώ για τη 
σειρά εδώ. 

 

Δείτε το τρέιλερ της σειράς Wayward Pines: 

https://www.youtube.com/watch?v=QmFPf7I0Jlc 

 

http://www.dioptra.gr/Vivlio/371/790/I-poli/
http://www.blakecrouch.com/
http://www.fox.com/wayward-pines

