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Αν είστε από τους αναγνώστες που αρέσκονται σε ιστορίες πραγματικού τρόμου, 

θα πρέπει να λατρέψετε τον ευφάνταστο και μοναδικό Mathew Arlidge.  

Πρόκειται για έναν ακάματο άνθρωπο της τηλεόρασης, πνεύμα ανήσυχο και 

δημιουργικό που, με την απόφασή του να εκφράσει στο χαρτί όλο εκείνο το 

αστείρευτο ταλέντο που χρόνια τώρα εκτονώνει στην μικρή οθόνη, άνοιξε νέους 

ορίζοντες στο λεγόμενο αστυνομικό μυθιστόρημα. Το μυστικό του; Η πολυετής 

εντρύφηση στις τηλεοπτικές παραγωγές αντίστοιχων ιστοριών εγκλήματος και 

αποκάλυψης! Κι εδώ είναι που ο εν λόγω συγγραφέας υπερτερεί σε σχέση 

με άλλους συναδέλφους του, καθώς δεν αρκείται στην ατμοσφαιρική μόνο 

αφήγηση, αλλά επιμένει στην σκηνοθετική ανάπλαση τόσο των εγκλημάτων που 

διατρέχουν τις σελίδες του όσο και των λεπτομερειών που τα «δικαιολογούν» και 

χαρακτηρίζουν διώκτες και διωκόμενους… 

 
Στο Α μπε μπα μπλομ, o Arlidge αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς ένας 

ακόμη δυνατός συγγραφέας. Μέσα από την κατακερματισμένη αφήγηση, 

την επιμελή κατάτμηση του όλου όγκου σε εύπεπτες περιγραφικές «σφήνες», ο 

συγγραφέας καταφέρνει να κρατήσει δέσμιο τον αναγνώστη μέχρι την τελευταία 

σελίδα. Σου δίνει την εντύπωση ότι, από τις πρώτες κιόλας γραμμές, έχει 

αποφασίσει αμετάκλητα να σε βομβαρδίζει με ισχυρές δόσεις… εγκλημάτων 

«τυλιγμένων» σε ολιγοσέλιδες αναφορές αντιστρόφως ανάλογες προς την 

εκρηκτική δόση αδρεναλίνης που δημιουργεί η ένταση -κάτι σαν πολυβολισμός 

με… χαϊκού τρόμου! 

Παράλληλα, ο Arlidge δεν αμελεί την φροντίδα των ηρώων του. Έμφορτοι 

προσωπικών αδυναμιών και αυτοκαταστροφικών αποκλήσεων, γήινοι και 

προσιτοί, βιώνουν την καθημερινότητα του ρόλου τους με απόλυτη φυσικότητα 

και συνέπεια, τηρώντας την εξίσωση που ο ίδιος συγγραφέας τους έχει αναθέσει: 

Ο καθένας λειτουργοί κατ΄αντιστοιχία των κινήτρων του, σύμφωνα με την θέση 

του, σε αρμονία με τα βιώματά του, συμβάλλοντας σε ένα σφικτό «όλο» όπου δεν 

http://superiorbooks.gr/2015/04/%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%B5-%CE%BC%CF%80%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BC/
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περισσεύει τίποτα. Η δράση του καθενός συνοδεύεται από την αντίδραση του 

άλλου, μέσα σ΄ ένα «χορευτικό» νούμερο γεμάτο ανατροπές, δράσεις και 

ψυχολογικούς καταναγκασμούς, ενώ η ευρηματικότητα και η φαντασία του 

συγγραφέα προικοδοτεί τον μύθο του με σασπένς και αγωνία μέχρι την τελική 

«κάθαρση». 

Άλλωστε, ο συγγραφέας έχει άρτια γνώση και εμπειρία στο να παρασύρει τον 

αναγνώστη στο ταξίδι τού τρόμου που του έχει εξ αρχής υποσχεθεί! Φαντάζομαι 

πως ο κόσμος της τηλεόρασης έχει φροντίσει να τον γαλουχήσει στον χώρο και τα 

μυστικά του αστυνομικού θρίλερ, των σίριαλ κίλερς και των σκοτεινών κινήτρων. 

Εκείνο που επίσης εντυπωσιάζει είναι η εμμονή του να περιγράφει άπταιστα τον 

τρόμο που τα θύματα βιώνουν -κάτι που λίγοι συγγραφείς θυμούνται να πράξουν, 

παρασυρόμενοι από τον χείμαρρο της έκστασης του θύτη… 

Τέλος, η επιμέλεια του κειμένου από τις εκδόσεις Διόπτρα αποδεικνύεται 

επιτυχέστατη -σε πείσμα των καιρών, αφού οι περισσότεροι Έλληνες εκδότες 

δεν «επενδύουν» σε τόσο εξεζητημένες πτυχές του εκδοτικού εγχειρήματος. Ίσως 

το μόνο που θα καταλόγιζα στον εκδοτικό είναι η παράλειψη να δώσουν στον 

αναγνώστη , μαζί με το «σώμα» του βιβλίου, και μια πετσέτα για να σκουπίζει το 

αίμα που λερώνει τα δάχτυλα κατά το γύρισμα των σελίδων! 

Διαβάστε επίσης: Α μπε μπα μπλομ 
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