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Πότε ξεκίνησε n Αστυνοµική || 
Λογοτεχνία; 

λΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΠΡΑΤΟΣ MYPOflANNHI 

Ano τις ιστορίες µυστηρίου 
στην αστυνοµική πλοκή 

Λ'ίΟίηΚΛΤ*, rwfjj-WR-^ r-*.·. 
ar.r^arooXi i £cjc x 

Fra τους φίλους του είδους, ο Στράτος 
Μυρογιά^ης και οι Εκδόσεις Αλεξάνδρεια 
παρουσιάζουν το βιβλίο µε τίτλο «Από τις 
ιστορίες µυστηρίου στην αστυνοµική πλοκή». 

Πρόκειται για µία µελέτη που επιχειρεί 
να εξετάσει την εµφάνιση και την επακόλουθη 

εξέλιξη της αστυνοµικής πλοκής σε 
νεοελληνικά διηγήµατα του 19ου αιώνα. To 
corpus των έργων που εξετάζονται περιλαµβάνει 

έργα του Ραγκαβή, του Βικέλα 
και του Βιζυηνού. Η εστίαση στο διήγηµα 
και στον 19ο αιώνα δικαιολογείται από το γεγονός ότι τοεν λόγω λογοτεχνικό 

είδος φιλοξένησε τα πρώτα δείγµατα γραφής µιας αστυνοµικής 
πλοκής. Η υπόθεση εργασίας της µελέτης είναι ότι ηλογοτεχνική παραγωγή 

κατά τον ελληνικό 19ο αιώνα εµφανίζει έργα στο πλαίσιο των οποίων 
δοκιµάζονται πειραµατικά δείγµατα γραφής µιας πρώιµης, ωστόσο 

αναγνωρίσιµης αστυνοµικής πλοκής. Ο λογοτεχνικός αυτός πειραµατισµός 
οδηγεί σταδιακά στην εισαγωγή, την ανάπτυξη και την εκλέπτυνση 

µιας νέας αναδροµικής µορφής σύνταξης της ιστορίας. 

Ώρα να αναλάβει δράση 
ο ντετέκτιβ Ντέιβ Γκάρνεϊ 

Μια έκπληξη σε περιµένει και µια δολοφονία 
καραδοκεί. «Κράτα τα µάτια σου κλειστά» 

του Τζον Βέρντον από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
Η Τζίλιαν Πέρι, ένα κακοµαθηµένο 

πλουσιοκόριτσο, παντρεύεται τον διάσηµο 
ψυχίατρο Σκοτ Άστον. Μπροστά της ανοίγεται 

ένας ευτυχισµένος δρόµος, όµως κατά τη 
διάρκεια της γαµήλιας δεξίωσης βρίσκεται 
άγρια δολοφονηµένη. Τα στοιχεία οδηγούν 
σε αδιέξοδο. Αν και έχουνπεράσει µόνο λίγοι 
µήνες από µία σηµαντική υπόθεση, ο ντετέκτιβ 

Γκάρνεϊ αποφασίζει να θυσιάσει την ειδυλλιακή ηρεµία του αγροκτήµατος 
του και να αρχίσει έναν αγώνα για τον εντοπισµό του ψυχοπαθούς 

δολοφόνου. Ένααστυνοµικό θρίλερ µε συνεχείς ανατροπές. 

Βιβλία dou εξάπτουν τη φαντασία 
και ξυπνούν τις αισθήσεις 
Εάν αγαπάτε τον Σττγκ Αάρσον, τότε θα 

λατρέψετε τον Πούσι Άντλερ - Όλσεν. «Ο 
φύλακας των χαµένων υποθέσεων» είναι 

το νέο πολυσυζητηµένο βιβλίο του Σκανδιναβού 
Πούσι Άντλερ - Όλσεν, σου έχει σαρώσει τις 
λίστες των best sellers αλλά και τα λογοτεχνικά 
βραβεία των σκανδιναβικών χωρών. 

Ο Καρλ Μερκ ήταν ένας από τους καλύτερους 
επιθεωρητές της Κοπεγχάγης, µέχρι που µια σφαίρα 
παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. ∆ύο από τους συναδέλφους 

του δεν στάθηκαν τυχεροί. Η προαγωγή του 
οε προϊστάµενο του νεοσύστατου Τοµέα Q, µε αποστολή 

τη διερεύνηση ανεξιχνίαστων υποθέσεων, είναι 
το τελευταίο πράγµα που περιµένει ότι θα του συµβεί. 
Μέχρι που συνειδητοποιεί ότι θα είναι ο µοναδικός 
υπάλληλος στο τµήµα. Όµως ο επιθεωρητής δεν έχει 
πει ακόµα την τελευταία του λέξη. 

Γιατί διαφέρει 
ο έρωτας στην Κρήτη; 

«Ο έρωτας στην Κρήτη είναι µελαγχολικός». Αυτό µας λέει ο Λουδοβίκος 
των Ανωγείων και ξανασυστήνει το βιβλίο του, από τις Εκδόσεις 

Ιανός. To βιβλίο επανακυκλοφορεί και συγκεντρώνει όλους τους 
στίχους του Λούδοβίκου καθώς και παραδοσιακάτραγούδια, µοιρολόγια, 

µαντινάδες και αποσπάσµατα από τον Ερωτόκριτο που µελοποιήθηκαν 
και τραγουδήθηκαν ano τον ίδιο. Μιατδιαίτερη έκδοση, που ταξιδεύει 

τον αναγνώστη στα µονοπάτια της Κρήτης. 
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