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To μεγάλο στοίχημα της Penguin για το 2010 
'To αριστερό χέρι του Θεού" του Paul Hoffman 
από τις Εκδόσεις Διόπτρα! 

Εξασφαλίσαμε για σας τις πρώτες σελίδες του βιβλίου! 

Ακούσατε Ακούσατε: το Ασυλο των 
Λυτρωτών στον Κρημνό Σοτόβερ 
πήρε το όνομα του από ένα καταρα1 
μένο ψέμα, αφού εκεί σπάνια έρχεται 

η λύτρωση και ακόμη σπανιότερα παρέχεται 
άσυλο. Ο γύρω τόπος είναι γεμάτος 

χαμόδεντρα και ψηλά αγριόχορτα, και το 
καλοκαίρι δεν ξεχωρίζει από το χειμώνα 
πάει να πει, δηλαδή, on κάνει πάντα ψόφο, 
ανεξάρτητα από εποχή. To Ασυλο φαίνεται 
από χιλιόμετρα μακριά, όταν δεν το καλύπτει 
βρομερό νέφος, κατι σπάνιο, και είναι χτισμένο 

με πυρόλιθο, τσιμέντο και ρυζάλευρο. 
To ρυζάλευρο κάνει το τσιμέντο πιο σκληρό 
κι από βράχο, και αυτός είναι ένας από τους 
λόγους που η φυλακή 
γιατί φυλακή είναι στην 
πραγματικότητα- άντεξε 
στις απόπειρες πολλών 
πολιορκητών να την καταλάβουν, 

απόπειρες που 
θεωρούνται πλέον τόσο 
μάταιες ώστε εδώ και εκατοντάδες 

χρόνια δεν επιχείρησε 
κανείς να καταλάβει 

το Ασυλο του Σοτόβερ. 

Είναι ένας τόπος τρισάθλιος 
και ελεεινός, και 

κανείς, εκτός από τους 
Αρχοντες Λυτρωτές, δεν 
πηγαίνει εκεί με τη θέληση 

του. Ποιοι είναι τότε οι 
κρατούμενοί τους; Δεν 
είναι αυτή η σωστή λέξη για να περιγραφούν 

όσοι οδηγούνται στο Σοτόβερ, επειδή 
στο άκουσμα της λέξης «κρατούμενοι» έρχεται 

στο μυαλό η λέξη «έγκλημα». Όμως 
κανείς τους δεν παραβίασε κάποιον νόμο, 
θεϊκό η ανθρώπινο. Ούτε και μοιάζουν με 
τους κρατούμενους που μπορεί κανείς να 
έχει δει ποτέ: εδώ, φέρνουν μόνο αγόρια 
κάτω των δέκα χρόνων. Ανάλογα με την ηλικία 

τους την εποχή της εισόδου τους στο 
Ασυλο, μπορεί να περάσουν και πάνω από 
δεκαπέντε χρόνια μέχρι να φύγουν από δω, 
αλλά και πάλι, μόνο οι μισοί θα καταφέρουν 
να φύγουν ποτέ. Οι άλλοι μισοί θα έχουν 
φύγει νωρίτερα σαβανωμένοι με μπλε τσουβάλι 

για να ταφούν στο Γκίνκι'ς Φίλντ, το 
νεκροταφείο που απλώνεται κάτω από τα 
τείχη, το νεκροταφείο αυτό είναι απέραντο 
και εκτείνεται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, 
κι έτσι παίρνει κανείς μια ιδέα του μεγέθους 

του Σοτόβερ, Kadus και πόσο δύσκολο είναι 
ακόμη και να μείνεις ζωντανός εκεί. 

Όπως συμβαίνει σε κάθε ερημότοπο, 
κανείς δεν ξέρει πώς να τον γυρίσει όλο, και 
εύκολα χάνεσαι στους ατέλειωτους διαδρόμους 

του, που στρίβουν και λοξεύουν, ανηφορίζουν 
και κατηφορίζουν. Ένας άλλος 

λόγος είναι on δεν υπάρχουν εναλλαγές 
στην όψη του - κάθε μέρος του μοιάζει λίγοπολύ 

με κάθε άλλο μέρος: καφετί, σκοτεινό 
και ζοφερό, μυρίζει πολυκαιρισμένη μούχλα. 

Σε έναν από τους διαδρόμους αυτούς στέκεται 
όρθιο ένα αγόρι, με ένα μεγάλο, σκούρο 

μπλε τσουβάλι στο χέρι, που κοιτάζει από 
ένα παράθυρο. Πρέπει 
να είναι κάπου δεκατεσσάρων 

με δεκαπέντε 
χρόνων. Δεν είναι 

σίγουρος, ούτε και 
κανείς άλλος. Έχει 
ξεχάσει το πραγματικό 
του όνομα επειδή όσοι 
έρχονται εδώ αναβαπτίζονται 

και παίρνουν 
το όνομα ενός από τους 
Αρχοντες Λυτρωτές που 
μαρτύρησαν - και είναι 
πολλοί οι μάρτυρες, 
γιατί από αμνημονεύτων 

χρόνων, οι άνθρωποι 
τους οποίους δεν 

κατάφεραν να προσηλυτίσουν 
οι Λυτρωτές, 

τους μίσησαν με υλη τη 
δύναμη της ψυχής τους. 

το αγόρι που κοιτάζει από το παράθυρο 
ονομάζεται τόμας Κέιλ παρότι κανείς δεν τον 
φωνάζει ποτέ με το μικρό του όνομα 
χώρια που διαπράττει βαρύτατο αμάρτημα 
όποιος το κάνει. Τι τον τράβηξε στο παράθυρο; 

Ο ήχος της βορειοδυτικής πύλης που 
έτριξε όπως πάντα στις σπάνιες περιπτώσεις 
που άνοιγε, σαν γίγαντας με φριχτούς 
πόνους στα γόνατα. To αγόρι είδε δύο 
Λυτρωτές με μαύρα άμφια να διαβαίνουν το 
κατώφλι και να συνοδεύουν μέσα ένα αγοράκι 

οκτώ χρόνων περίπου, το οποίο ακολούθησε 
ένα άλλο λίγο μικρότερο και μετά 

ακόμη ένα. Ο Κέιλ μέτρησε συνολικά είκοσι, 
προτού φανεί στην ουρά άλλο ένα ζεύγος 
Λυτρωτών, και τότε η πύλη άρχισε να κλείνει 

αργά, με τριγμούς." 

efnav: 
"To αριστερό χέρι 
του θεού" napa το 
γεγονός ότι 

διαδραματίζεται οε έναν ιδιαίτερα 
εφιαλτικό κόομο, από τις πρώτες 
κιόλας σελίδες γραπώνει τον 
αναγνώστη, αναγκάζοντας τον να 
ξεπεράσει την πιθανή αποστροφή 
του, να βυθιστεί στο σύμπαν του και 
να τις γυρίζει ακατάπαυστα μέχρι 
την τελευταία." 

Μυρτώ Τσελέντη 
Κόσμος του Επενδυτή 

"Ιερά κηρύγματα και θανάσιμες 
αμαρτίες, ματαιόδοξοι άθλοι 
και πράξεις αυτοθυσίας, ένοχα 
μυστικά και συγκλονιστικές 
αποκαλύψεις υπνωτίζουν τον 
αναγνώστη, παρασύροντας τον οε 
έναν κόσμο ολότελα συναρπαστικό. 
Η αναμονή της συνέχειας 
αποδεικνύεται σχεδόν βασανιστική.' 

Στέλιος Βελλής 
Καθημερινή 

TO βιβλίο 

"To αρισιερό χέρι 

C0U Θεού" μόλκ 

κυκλοφόρησε 
από cis Εκδάσεκ 

ΔιόΓπ:ρα. 
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