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#VresXrono για το 
βιβλίο της εβδομάδας 
«Η Πόλη», Blake Crouch, εκδ. Διόπτρα 

 

Ημερομηνία 4/05/2015 

Μέσο athensvoice.gr 

Συντάκτης AV Team 

Link http://goo.gl/QC1fX8 

http://www.athensvoice.gr/article/culture/books/vresxrono/vresxrono-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-7#disqus_thread
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Στις 8 Απριλίου του 1990 έκανε πρεμιέρα στην 

Αμερική μία σειρά που μέχρι σήμερα θεωρείται από τις 

κορυφαίες όλων των εποχών, το μυστηριώδες Twin Peaks. 

Πολλά χρόνια μετά, στις 22 Σεπτεμβίου του 2004 ξεκίνησε 

να προβάλλεται μια άλλη αινιγματική σειρά, η οποία έμελλε 

να αλλάξει τους κανόνες της τηλεοπτικής βιομηχανίας σε 

όλον τον κόσμο, το Lost. Σχεδόν μια δεκαετία μετά, ο 

συγγραφέας Blake Crouch θέλοντας να συλλάβει σε ένα 

μυθιστόρημα την ατμόσφαιρα τέτοιων σειρών, δημιούργησε 

την τριλογία Pines (στα ελληνικά «Η Πόλη») η οποία 

ξεκίνησε από αυτοέκδοση στο Amazon και σύντομα 

απέκτησε διαστάσεις φαινομένου. 

Το Πάινς στο Αϊντάχο είναι μία τυπική 

μικρή αμερικανική πόλη – ή έτσι δείχνει εκ 

πρώτης όψεως. Ο μυστικός πράκτορας Ήθαν 

Μπερκ φτάνει εκεί ερευνώντας την εξαφάνιση 

δύο ομοσπονδιακών πρακτόρων, πολύ 

σύντομα όμως ανακαλύπτει ότι είναι 

αντιμέτωπος με κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που του 

είχαν αρχικά αναθέσει. Έπειτα από ένα βίαιο τροχαίο 
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δυστύχημα που τον στέλνει στο νοσοκομείο, ο Ήθαν 

βρίσκεται χωρίς ταυτότητα και χωρίς κινητό τηλέφωνο. Το 

ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου δείχνει αρκετά φιλικό, κι 

όμως... κάτι δεν πάει καλά, κάτι φαντάζει αλλόκοτο. Και 

καθώς η ημέρα φτάνει στο τέλος της, η έρευνα του Ήθαν για 

τους δύο εξαφανισμένους συναδέλφους του αποκτά μια 

τρομακτική τροπή. Το κυνηγητό έχει μόλις 

ξεκινήσει. 

Ο πολυμήχανος Blake Crouch συνθέτει μια 

εθιστική, καταιγιστική περιπέτεια που ξεκινάει 

ως μια υπόθεση διαφθοράς και συνωμοσίας 

εντός των μυστικών υπηρεσιών και καταλήγει 

με απίστευτο τρόπο σε... Όχι, δεν μπορούμε 

να το αποκαλύψουμε. Αξίζει πραγματικά να βρείτε λίγα 

λεπτά για να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες της Πόλης και 

εγγυημένα δεν θα μπορείτε να το κλείσετε μέχρι να μάθετε τι 

γίνεται στο τέλος. Η επιτυχία του βιβλίου ήταν τόσο μεγάλη 

που το Fox ανέθεσε στον σκηνοθέτη Night Shyamalan (6η 

Αίσθηση, Άφθαρτος) να δημιουργήσει τη σειρά Wayward 

Pines η οποία ξεκινάει παγκόσμια προβολή στις 14 Μαΐου 

(και στη χώρα μας θα παίζεται ταυτόχρονα από το Fox 

Greece). 
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#VresXrono: 7,5 ώρες για το πρώτο βιβλίο 

Λέξεις κλειδιά: θρίλερ – κυνηγητό – ένας εναντίον όλων – 

παράνοια – κλειστή κοινωνία – ανατροπή - σασπένς 

Τι να διαβάσω μετά; Η Πόλη 2, τι άλλο; 

Ακολουθήστε τον συγγραφέα στο twitter. 

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά. 

 

 

https://twitter.com/blakecrouch1
http://www.dioptra.gr/Vivlio/371/790/I-poli/
http://www.fox-greece.gr/series/wayward-pines/about

