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«Εντιµότατη 
εταιρεία» 
Πόλις, σελ. 422 

Λίγες µέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, µια οµάδα 
οικολόγων αισιβιστών, µε τη βοήθεια ενός χάκερ, µπαίνει στον υπολογιστή 

ενός στελέχους της Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, για να υποκλέψει 
πολύτιµα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της υποκλοπής, το στέλεχος 

δολοφονείται από δύο κουκουλοφόρους, αλλά η δολοφονία καταγράφεται 
στο σκληρό δίσκο των οικολόγων. Εντροµα, τα µέλη της οµάδας 

περνούν στην παρανοµία, ενώ την έρευνα αναλαµβάνει ο αστυνόµος 
Παρίς. Ο λαβύρινθος των αποκαλύψεων θα οδηγήσει στα ίχνη 

µιας τεράστιας συνωµοσίας. 
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ΑΟΗΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ, ΚΩΣΤΑΣ θ. 

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ (EMM.) 

«Η επιστροφή του 
αστυνόµου Μπέκα» 
Καστανιώτης, σελ. 428 

Τι κοινό µπορεί να έχουν µεταξύ 
τους ένα «τελευταίο ραντεβού» στο 
Ζάππειο, ένας «µατωµένος γάµος» 
στη Χαλκιδική, τζόγος µε ολέθριες 
συνέπειες στο Καφενείον «Των 
Φιλάθλων», ένας φόνος από βιβλιοφιλία, 

ένα υπηρεσιακό ταξίδι 
στη χιονισµένη Βενετία, ένα 
American Bar στη θεσσαλονίκη, 

µια παλιά ιστορία από το εβραϊκό 
Ολοκαύτωµα, κοσµικές 

συγκεντρώσεις σε αθηναϊκά σπίτια, 
ή ένας άνθρωπος µε λευκό 

κοστούµι; 
Είναι ορισµένες από τις υποθέσεις 
που καλείται να εξιχνιάσει ο αστυνόµος 

Μπέκας, όπως τον επαναφέρουν 
στην Υπηρεσία δεκαπέντε 

διηγήµατα ano σύγχρονους συγγραφείς 
προς τιµήν του σπουδαίου 

Γιάννη Μαρή. 
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«Σιωπή» 
Πατάκης, σελ. 121 

Ενα παιχνίδι, ένα πείραµα αλλά και 
µια πρωτότυπη λογοτεχνική συνεργασία: 

οι δύο σηµαντικότεροι συγγραφείς 
αστυνοµικής λογοτεχνίας 

της Ιταλίας Αντρέα Καµιλλέρι και 
Κάρλο Λουκαρέλλι ενώνουν τις 
δυνάµεις τους και µας προσφέρουν 

µια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν 
ο αστυνόµος Μονταλµπάνο 

και η επϊθεωρήτρια 
Γκράτσια Νέγκρο. Μία παράξε- 

τον r*> 

νη δολοφονία που συνέβη 
στην Μπαλόνια 

τους φέρνει σε επαφή. 
To θύµα βρέθηκε µε µια 
πλαστική σακούλα στο κεφάλι, 

φορούσε όλα του τα 
ρούχα του έλειπε µόνο ένα 

παπούτσι, ενώ στο πάτωµα 
δίπλα στο πτώµα βρέθηκαν 
τρία χρυσόψαρα. 

ΚΥΡΙΑ&Οϊ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

«Στον ίσκιο των 
σκοτωµένων 
κοριτσιών» 
Ψυχογιός, σελ. 393 

Ο καθηγητής συγκριτικής λογοτεχνίας 
Παύλος Μαρίνος 

κηδεύει τον παλιό µέντορα 
του, ενώ ο µόνος τρόπος για 
να αντιµετωπίσει τον πανικό 
της µοναξιάς είναι η δουλειά 
του. Ταυτόχρονα 
η αστυνόµος Αλεξάνδρα 
Χατζή βρίσκεται σε αδιέξοδο, 

συλλέγει πτώµατα ανήλικων 
κοριτσιών που κάποιος 
τα σκοτώνει µε έναν 

πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό 
τρόπο, εµπνευσµένο 

από ένα συγκεκριµένο, 
εµβληµατικό 

λογοτεχνικό έργο. 
Ο καθηγητής και η αστυνό> 
µος, µε ένα δεσµό θανάτου 
να τους ενώνει παράδοξα, 
Sa συνεργαστούν και θα αναζητήσουν 

στα αποσπάσµατα 
στα σχεδιάσµατα, στα 

σκόρπια χαρτιά των συγγραφέων 
και των ποιητών, τη λύση 

στο αξεδιάλυτο σκοτάδι 
της πόλης. 
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«Τα µπλουζ 
της Ευρώπης» 
Μεταίχµιο, σελ. 444 

Ενας Ελληνας γκάνγκστερ 
φτάνει στη Στοκχόλµη σε διατεταγµένη 

αποστολή ano ένα 
µεγάλο συνδικάτο εγκλήµατος. 

Υπό την επήρεια κοκαΐνης, 
θα νιώσει ότι τον κυνηγούν 
παράξενα πλάσµατα 

και θα καταφύγει στο ζωολογικό 
κήπο Skansen. Οι παραισθήσεις 

του που παίρνουν 
τη µορφή αρχαιοελληνικών 
µύθων θα τον οδηγήσουν 

σε επώδυνο θάνατο. To 
επόµενο ανοιξιάτικο πρωινό 
οι ντετέιαιβ Πολ Γελµ και 
Χόρχε Τσάβες της οµάδας A 
θα αντικρίσουν ένα πολύ παράξενο 

θέαµα: από το φράχτη 
των αδηφάγων (είδος 

αρκούδων) κρέµεται ένα 
σκοινί και από το σκοινί κρέµονται 

τα υπολείµµατα 
ενός ποδιού. 
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«Η φυγή του 
κυρίου Μοντ» 
Αγρα, σελ. 204 

Ο Ζορζ Σιµενόν διηγείται τις 
περιπέτειες του κυρίου Μοντ 
σε ένα µυθιστόρηµα µε ύφος 

νουάρ, στα περιθώρια 
της κοινωνίας. 
Κανένα άλλο έργο δεν προσφέρει 

τόσο χαρακτηριστική 
εικόνα για το σύµπαν του Σιµενόν, 

για την έλξη που ασκούν 
πάνω του οι mo αναιµικές 

φαινοµενικά υπάρξεις 
και οι χώροι που κρύβονται 
στο ηµίφως. ∆εν υπάρχει 
χαρακτήρας περισσότερο 
µυστηριώδης από τον κύριο 
Μοντ, ένα πρόσωπο καθηµερινό 

που ανακαλύπτει τον 
τρόπο να ξαναγεννηθεί και 
να κατακτήσει την «ψυχρή» 
νηφαλιότητα διώχνοντας τα 
φαντάσµατα του παρελθόντος 

και τις σκιές που τον 
στοίχειωναν. 
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«Μια άψογη 
δολοφονία» 
Καστανιώτης, σελ. 493 

Τι συµβαίνει στο Οίκηµα των 
µαθητευόµενων νοσοκόµων 
Νάιτινγκειλ; Την ώρα που επιχειρείται 

µια εργαστηριακή 
άσκηση, µια φοιτήτρια δολοφονείται 

µε άγριο τρόπο. 
Τον πρώτο φόνο ακολουθεί 
δεύτερος και τότε καλείται ο 
Ανταµ Νταλγκλίς να λύσει 
το µυστήριο. Και ενώ η ατµόσφαιρα 

γίνεται όλο και 
mo ασφυκτική και επικίνδυνη 

ακόµα και για τη ζωή του 
ίδιου του Νταλγκλίς, µια τρίτη, 

πιο φρικτή, δολοφονία ακολουθεί 
τις δύο πρώτες^ Η 

λύση που αποκαλύπτεται µόνο 
στις τελευταίες σελίδες 

του βιβλίου ξαφνιάζει και 
τον mo υποψιασµένο αναγνώστη. 

ΜΟΝΕ ΚΑΛΕΝΤΟΦΤ 
«Αίµα στην καρδιά 
του χειµώνα» 
Ψυχογιός, σελ. 563 

Σουηδία, Λινκόπινγκ. Τις πρώτες 
πρωινές ώρες µιας νύχτας mo κρύας 

απ' ιις άλλες, to οώµα ενός παχύσαρκου 
άντρο βρίσκεται κρεµασµένο 

οε µια βελανιδιά. Η νεαρή 
Μάλιν Φορς είναι επιθεωρητής στη 
Μονάδα Bioiojv Εγκληµάτων ιου 
Αστυνοµικού Τµήµατος ιου Λινκόπινγκ 

και Οα αναλάβει αυτήν την υπόθεση 
Μαζί µε τους συναδέλφους 

της, ξεκινάει την ίρε υνα για 
11 lv ανακάλυψη της ιαυιότητας του 
νεκρού άντρα και για τις συνθήκες 
ron Οπνάιυυ του. Μοιραία, η έρευνα 

καθιοκ) τη Μπλιν και τους συνί 
ργύτεο ιης µάρτυρες στο άγριο 

ξύπνηµα ενός δολοφόνου 

JOHN νι moon 

«Κράτα τα µάτια 
σου κλειστά» 
∆ιόπτρα, σελ. 685 

Η Τζίλκιν Περι, ένα κακοµαθηµένο 
πλοιισιοκόριτσο, παντρεύεται to διάσηµο 

ψυχίοιρο Σκίπ Αστον 
Μπροστά της ανοίγεται ένας ευτυχισµένος 

δρόµος, όµως κατά τη όϊ« 
άρκειπ πκ: γιιµήΛκκ' bcliwm (infow, 

mi άγρια δολοφονηµένη. Τα 
otuiniti οδηγούν of. αδιέξοδο. fiνοι 

φρΛ νπ οναλαβεΐ Spoof) ο νιεu«ιβ 
Νχέτβ Γκιρνεί. Ο Γκάρντ.ι u 

Μοψη(ΐΙ(>.ι να Κοπιάσει την ειδυλλιακή 
ηρεµία ιου ovpoi<u'||i'iiij(: ron 

Και να iiiioi'iiiUf i «κ έναν ιιγώνπ για 
ιον εντοπισµό ion ψυνοπαθπύι, δολοφόνου. 
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