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Ο σαρανταεπτάχρονος πρώην αστυνομικός Ντέιβ Γκάρνεϊ έχει 
βγει πρόσφατα στη σύνταξη και, μαζί με τη σύζυγό του, Μάντλιν, 
μετακόμισε από την πολύβουη Νέα Υόρκη, όπου είχε διακριθεί πανειλημμένα 

στον επαγγελματικό στίβο, και κατοικεί σε μια αποονωμένη 
αγροτική περιοχή. Εκεί ασχολείται με την καλλιτεχνική ωτογραφία.  

οικογενειακή ζωή του δεν είναι ιδανική. Η σχέση του με τη Μάλιν 
περνάει δύσκολες μέρες και σπάνια μιλάει, ακόμα και στο τηφωνο, 

με τον γιο του από τον πρώτο του γάμο, τον οποίο θεωρεί αντασμένο 
και ματαιόδοξο. ας 

παλιός συμφοιτητής του από το κολέγιο, ο Μαρκ Μέλερι, κοινωνεί 
μαζί του ξαφνικά μια μέρα, ζητώντας του εναγωνίως 

συναντηθούν. Ο λόγος αυτής της επικοινωνίας είναι μια σειρά  
αινιγματικά και αδιόρατα απειλητικά γράμματα, με τπ μορφή ημάτων, 

τα οποία έχει λάβει ο Μαρκ τον τελευταίο καιρό. Στο 
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πρώτο από αυτά, ο άγνωστος αποστολέας, θέλοντας να αποδείξει 
πόσο καλά γνωρίζει τον παραλήπτη, τον προκαλούσε να σκεφτεί 
έναν τυχαίο αριθμό. Q Μαρκ επιλέγει το 658. Προς μεγάλη του έκπληξη, 

το νούμερο αυτό περιέχεται όντως σε δεύτερο φάκελο. Ιδιαίτερα 
ταραγμένος από αυτή τη μεταφυσική σύμπτωση, επιλέγει 

να μην απευθυνθεί στην Αστυνομία επειδή φοβάται ότι n υπόθεσή 
του δεν θα βρει σωστή μεταχείριση και προτιμά να μιλήσει γΓ 

αυτό με τον παλιό συμφοιτητή του. Την ανησυχία του επιτείνει το 
ένοχο παρελθόν του, που είναι γεμάτο από ποτά, ναρκωτικά, εύκολο 

χρήμα και από συνακόλουθα κενά μνήμης μέχρι τον θάνατο 
της γυναίκας του, που οδήγησε στη μεταστροφή και στην ενασχόλπσή 

του με τον πνευματισμό, τόσο συγγραφικά όσο και με την 
ίδρυση από αυτόν του Ινστιτούτου Πνευματικής Ανανέωσης Μέλερι, 

το οποίο επισκέπτονται οι πλούσιοι προς αναζήτηση της εσωτερικής 
τους γαλήνης. Ο Ντέιβ δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι n 

υπόθεση αυτή τού διεγείρει την περιέργεια. 
«Έπεσε για ύπνο νωρίς εκείνο το βράδυ, πολύ πριν γυρίσει n Μάντλιν 

από τη συναυλία, έχοντας πάρει την απόφαση να επιστρέψει 
την επόμενη τα γράμματα στον Μέλερι και να επιμείνει να πάει 

στην Αστυνομία. Οι απειλές ήταν σοβαρές, ό κίνδυνος ξεκάθαρος. 
Όταν όμως ξάπλωσε, δεν μπορούσε να τα ξεχάσει όλα αυτά και 
να κοιμηθεί. To μυαλό του ήταν σαν άλογο κούρσας χωρίς διεξόδους 

και χωρίς γραμμή τερματισμού. Ήταν μια εμπειρία που τπ 
γνώριζε καλά - ένα τίμημα που πλήρωνε, όπως είχε καταλήξει 
να πιστεύει, για την έντονη προσοχή που έδινε σε ορισμένα είδη 
προκλήσεων. Από τη στιγμή που το μυαλό του, έχοντας κολλήσει 
με εμμονή σε ένα πρόβλημα, έπεφτε σε αυτό το κυκλικό αυλάκι 
αντί να αποκοιμηθεί, του έμεναν μόνο δυο δυνατότητες. Μπορούσε 

είτε να αφήσει τπ διαδικασία να διατρέξει όλη την πορεία 
της, πράγμα που ίσως έπαιρνε τρεις ή τέσσερις ώρες, είτε 

να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ντυθεί». 
Τελικά, ο Ντέιβ, παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου του, δεν μπορεί 

να αντισταθεί στη σαγήνη που ασκεί επάνω του το προκλητικό 
αίνιγμα. 

Αυτό, όμως, που έμοιαζε να είναι πιθανώς το παιχνίδι κάποιου 
χολιασμένου επισκέπτη του 

Ινστιτούτου ή μια παρενόχληση 
προερχόμενη από κάποιον ακίνδυνο 

τρελό ή ακόμα μια ανώδυνη 
φάρσα παίρνει μια πολύ σκοτεινότερη 

τροπή για τον Ντέιβ, όταν 
κάποιος δολοφονεί τον Μαρκ. Γεμάτο 

απροσδόκητες ανατροπές 
και αγωνία, το πρώτο βιβλίο του 

τΊ «ΙΙ λ.. . * J°hn Verdon είναι ένα αστυνομι- 
J |||ρ f y κό θρίλερ που παίζει τόσο με τους 

ήρωες όσο και με τους αναγνώστες, 
προμηθεύοντας στους τελευταίους 

όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για τη λύση του μυστηρίου. 

Πέρα από τα ίχνπ 
που αφήνει ο δολοφόνος για 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των αστυνομικών, οι αναφορές 
στη «Λάμψη» του Στίβεν Κινγκ, 

στο «Ψυχώ» και σε άλλα κλασικά δημιουργήματα 
προσθέτουν μια επιπλέον γοητεία 

για τους λάτρεις του είδους. Θ 
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