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Παγωμένος άγγελος - του Samuel Bjork 

Ένα συναρπαστικό θρίλερ που διαβάζεται με κομμένη ανάσα 

και στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα από τα πιο διαφορετικά ντουέτα 

αστυνομικών επιθεωρητών! Οι ανατροπές είναι πολλές, οι εκπλήξεις άλλες 

τόσες, η κεντρική ιστορία ανατριχιαστική, τα θύματα αθώα παιδιά. Τι 

περιμένετε, λοιπόν; Ξενυχτήστε! 

Η εικοσάχρονη, μελαχρινή αστυνομικός Μία Κρούγκερ, με μια εξαιρετική έκτη 

αίσθηση και παρατηρητικότητα, έχει απομονωθεί στο νησί Χίτρα και μετρά τις 

μέρες ως την επέτειο θανάτου της δίδυμης αδελφής της, οπότε και θα 

αυτοκτονήσει για να την ξαναβρεί, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της από 

υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η Σίγκρι είχε μπλέξει με ένα πρεζάκι, το οποίο 

πρεζάκι η Μία εντόπισε τυχαία χρόνια αργότερα σε μια έρευνα με τον Χόλγκερ 
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Μουνκ. Τον πυροβόλησε κατάστηθα και ο Χόλγκερ, που την κάλυψε στα πλαίσια 

της ανάκρισης, μετατέθηκε δυσμενώς. 

Χόλγκερ Μουνκ: πενηντάρης, παχύσαρκος, διαζευγμένος, παππούς ενός 

κοριτσιού, προσπαθεί να σώσει την οικογενειακή του ζωή και ταυτόχρονα να 

αποκαλύψει τον δολοφόνο. Εντοπίζει τη Μία και της κινεί το ενδιαφέρον για να 

αναλάβουν μαζί την υπόθεση με τα δολοφονημένα κορίτσια. Η κατάσταση 

βγαίνει εκτός ελέγχου, τα θύματα αυξάνονται, τα Κεντρικά καλόυν τους δύο 

επιθεωρητές πίσω στο Όσλο και στην ομάδα ερευνών που είχαν συγκροτήσει 

από τις προηγούμενες υποθέσεις τους. 

Ένα πραγματικά ανατριχιαστικό θρίλερ, καλογραμμένο, με πολλές ανατροπές. 

Κατά την εξέλιξη της υπόθεσης, ο αανγνώστης συναντάει άντρες και γυναίκες, 

των οποίων ο συγγραφέας χρωματίζει έντονα τις ζωές πριν τους ρίξει στην 

αρένα της μυθοπλασίας. Τα δυο αγόρια που προσπαθούν να αγνοήσουν τους 

διαρκείς καυγάδες των γονιών τους παίζοντας, ο Πάστορας μιας θρησκευτικής 

σέκτας και ο ακόλουθός του, Λούις, ο χάκερ Γκάμπριελ Μερκ, η δασκάλα Εμίλιε 

Ίζακσεν που δεν αντέχει να παραμελούνται τα παιδιά από αδιάφορους γονείς και 

άλλοι συγκροτούν ένα σύμπαν μέσα στο οποίο δρα ένας κατά συρροήν 

δολοφόνος, ντύνοντας εξάχρονα κοριτσάκια σαν κουκλίτσες και τα δολοφονεί, 

αφήνοντας χαραγμένο στο μικρό τους δάχτυλο τον αύξοντα αριθμό τους. Τι 

σχέση έχουν λοιπόν με τα αγγελούδια ένας οίκος ευγηρίας, η ανωτέρω 

θρησκευτική σέκτα, η εξαφάνιση ενός μωρού χρόνια πριν χρόνια από ένα 

μαιευτήριο, ένα κορίτσι εθισμένο στην κοκαΐνη και πάνω από όλα το παρελθόν 

της Μία και του Χόλγκερ; Μήπως ο δολοφόνος θέλει να εκδικηθεί κάποιον από 

τους δύο για κάτι που έγινε πολύ παλιά; Ποια τα κίνητρα των δολοφονιών και 

ποιο το ουσιαστικό σχέδιο του μανιακού; 

Ο χειρισμός της πλοκής άψογος, οι επιμέρους ιστορίες και οι χαρακτήρες σιγά 

σιγά και με συναρπαστικό τρόπο αρχίζουν να σχηματίζουν μια θανάσιμη εικόνα 

και μια ανατριχιαστική ιστορία. Πολλές φορές δεν μπορούσα να σταματήσω το 

διάβασμα και από την αγωνία και από την οργή για τα αδικοχαμένα παιδιά, 
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πάνω στα οποία ένας άρρωστος ψυχικά «άνθρωπος» ξέσπασε τη μανία του. Και 

όλα αυτά στο μακρινό, παγωμένο Όσλο! Οι εκδόσεις Διόπτρα προσφέρουν στο 

κοινό άλλη μια συναρπαστική, σκληρή, αιματηρή, γρήγορη αστυνομική ιστορία 

που πρέπει να διαβάσετε! 

Πάνος Τουρλής 
 


