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ΒΙΒΛΙΟ 
Οι εκδόσεις Διόπτρα 

υπόσχονται να μας τρομάξουν 

και αυτό μας αρέσει 
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 

κατηγορίαΒιβλίο 

 

Ημερομηνία 23/09/2015 

Μέσο clickatlife.gr 

Συντάκτης Χριστίνα Χρυσανθοπούλου 

Link 
http://www.clickatlife.gr/biblio/story/62880/oi-ekdoseis-dioptra-uposxontai-na-

mas-tromaksoun-kai-auto-mas-aresei 

http://www.clickatlife.gr/biblio
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Ο Προσκυνητής του Terry Hayes 

Η ιστορία 

Μια ανώνυμη νεαρή γυναίκα δολοφονείται σε ένα κακόφημο 

ξενοδοχείο, με τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα 

αποτυπώματά της να έχουν αλλοιωθεί από οξύ. Ένας πατέρας 

αποκεφαλίζεται δημόσια κάτω από τον καυτό ήλιο της 

Σαουδικής Αραβίας. Ένας διαβόητος Σύρος βιοτεχνολόγος 

βρίσκεται δίχως μάτια σε μια χωματερή της Δαμασκού. 

Ανθρώπινα αποκαΐδια πάνω σε μια βουνοπλαγιά στο 

Αφγανιστάν. Μια συνωμοσία για το μεγαλύτερο έγκλημα 

εναντίον της ανθρωπότητας. Ένα μονοπάτι ενώνει όλες τις 

κουκκίδες. Και μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να το διασχίσει. 
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Ο συγγραφέας 

Ο Terry Hayes ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος της 

The Sydney Morning Herald, όταν σαν ξένος ανταποκριτής στις 

ΗΠΑ κάλυψε πολλά διεθνή θέματα, ανάμεσα στα οποία το 

σκάνδαλο Watergate και την παραίτηση του Προέδρου Νίξον. 

Είναι βραβευμένος σεναριογράφος και παραγωγός 

πολυάριθμων ταινιών, ανάμεσά τους οι Ανοιχτοί λογαριασμοί 

(Payback), Mad Max 2: Εκδικητής πέρα από το νόμο (The Road 

Warrior) και Στην άκρη του τρόμου (Dead Calm, με τη Νικόλ 

Κίντμαν). Ζει στην Ελβετία με τη γυναίκα του Κρίστεν και τα 

τέσσερα παιδιά τους. 

Α-μπε-μπα-μπλομ του M.J. Arlidge 

Η ιστορία 

 

Το κορίτσι βγήκε μέσα από το δάσος μισοπεθαμένο. Η ιστορία 

που διηγήθηκε ήταν απίστευτη. Αλλά αληθινή. Κάθε λεξη 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ 
 

 

 
Αγ. Παρασκευής 40, 121 32 Περιστέρι-Αθήνα 

Τ.: 210 330 2828, F.: 210 330 2882 
sales@dioptra.gr, marketing@dioptra.gr 

www.dioptra.gr 

φρικιαστική... Μέρες αργότερα, βρίσκεται άλλος ένας 

απελπισμένος δραπέτης – κι αρχίζει να διαφαίνεται ένα 

συγκεκριμένο εγκληματικό μοτίβο. Δυάδες θυμάτων απάγονται, 

φυλακίζονται και στη συνέχεια έρχονται αντιμέτωπες με ένα 

φριχτό δίλημμα: να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν. Θα 

προτιμούσες να χάσεις τη ζωή σου ή τα λογικά σου; Η 

επιθεωρήτρια Έλεν Γκρέις έχει καταφέρει να δαμάσει τους 

δικούς της δαίμονες κατά την άνοδό της στην κορυφή. Ενώ 

ηγείται της έρευνας για τον εντοπισμό αυτού του αθέατου 

κτήνους, ανακαλύπτει ότι ίσως οι επιζώντες –η ζωντανή 

απόδειξη της υπογραφής του δράστη– να είναι αυτοί που 

κρατούν στα χέρια τους το κλειδί για τη λύση της υπόθεσης. Κι 

αν δεν καταφέρει να τη λύσει, θα πεθάνουν κι άλλοι… 

Ο συγγραφέας 

Ο M. J. Arlidge εργάζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην 

τηλεόραση και ειδικεύεται στην παραγωγή ποιοτικών 

δραματικών σειρών. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Arlidge έχει 

αναλάβει για λογαριασμό του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου 

ITV την παραγωγή αστυνομικών σειρών, μεταξύ των οποίων οι 

σειρές Torn, The Little House και Undeniable, η οποία 

προβλήθηκε την άνοιξη του 2014. Σήμερα, γράφει για τη σειρά 

Silent Witness, ενώ παράλληλα προετοιμάζει πιλοτικές 

παραγωγές για πρωτότυπες αστυνομικές σειρές τόσο για 

βρετανικά όσο και για αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Το πρώτο 

του αστυνομικό θρίλερ στον λογοτεχνικό χώρο, το Α-Μπε-Μπα-

Μπλομ, με πρωταγωνίστρια την επιθεωρήτρια Έλεν Γκρέις, έχει 

αγοραστεί από εκδοτικούς οίκους σε όλο τον κόσμο. 
 


