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To διύτιρο 

Wto 

Nicci French i.-* 
TUESDAY'S 

GONE 
Μερικές φορές το µυαλό 

είναι το mo επικίνδυνο µέρος 
για να χάσεις τον εαυτό σου 

Αν το καλοσκεφτείς, ολόκληρη n κουλτούρα του νουάρ βασίζεται σε µια κοινή σύµβαση 
που τέµνει από άκρη σε άκρη το σύνολο Tns µυθιστορίας του: τον ακαταµάχητο 

ντειέκτιβ. Από τον Σέρλοκ Χολµς στον Φίλιπ Μάρλοου, ο µύθος του ιδιόρρυθµου 
ατοµιστή ήρωα συνιστά την πεµπτουσία του αστυνοµικού είδους, του οποίου n 

µακροζωία εξαρτάται από την αφοσίωση που εµπνέει στον αναγνώστη του. Αρκεί 
ένα γρήγορο ξεφύλλισµα στους πραγµατικά επιτυχηµένους σύγχρονους συγγραφείς 

του σασπένς, για να αποδειχτεί π ευστάθεια του ισχυρισµού. Ο Ράνκιν έχει 
τον Ρέµπους του, ο Νέσµπο τον Χάρι Χόλε, n Ρουθ Ρέντελ τον Γουέξφορντ, και 
πάει λέγοντας. Τι γίνεται όµως όταν ο κανόνας καταρρίπτεται µέσω µιας απροσδόκητης 

συµµαχίας ζεύγους εν ζωή που µοιράζεται τις ίδιες εµπνεύσεις, στο ίδιο 
πληκτρολόγιο; Στην περίπτωση του ανδρόγυνου Nicci Gerrard και Sean French, 
τίποτα λιγότερο από θρίλερ υψηλής θερµοκρασίας και σπινθηροβόλα λογοτεχνία 
περιωπής. Υπ' όψιν, οι δυο τους δεν είναι πρωτόφαντοι. Εµφανίστηκαν στον χώρο 
των γραµµάτων µία δεκαετία πριν, παραδίδοντας έντεκα συναπτά µπεστ σέλερ, 
προτού µετακυλήσουν στο µυστήριο και συστήσουν στο κοινό έναν καινούργιο 
χαρακτήρα, την ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κλάιν. To «Blue Monday» ήταν n πρώτη 
απόπειρα, µε τους δυο τους να γράφουν τα κεφάλαια εναλλάξ, να ανταλλάσσουν 
ιδέες, να αναποδογυρίζουν την πλοκή, να επιµελούνται ο ένας τα γραπτά του άλλου, 

και γενικότερα να κάνουν µεταξύ τους όλα όσα ξεσήκωσαν τον αφειδώλευτο 
θαυµασµό της κριτικής και των αναγνωστών. Προορισµένο να αποτελέσει το ντεµπούτο 

µιας οκτάδας βιβλίων, το «Blue Monday» µεταφράστηκε και στη χώρα µας 
ταυτόχρονα µε τη διεθνή του έκδοση, διαβάστηκε αχόρταγα, εξαντλήθηκε, ανατυπώθηκε 

και σήµερα επιβραβεύει τους µύστες του µε το σίκουελ των περιπετειών 
τπς Φρίντα Κλάιν, τιτλοφορηµένου «Τυεςά3γ'ς Gone». Τι τρέχει εδώ; Η Μάγκι, µια 
κοινωνική λειτουργός, καλείται στην οικία µιας ψυχικά διαταραγµένης γυναίκας 
στο Ανατολικό Λονδίνο. Η αβάσταχτη αποφορά και n γενικότερη εγκατάλειψη του 
χώρου υποδεικνύουν τη δίοδο προς το δύσµορφο πτώµα. Είσοδος στη σκηνή του 
επιθεωρητή Κάρλσον, ο οποίος µε τη σειρά του προστρέχει στην προσφιλή µας 
Φρίντα, προκειµένου να εξιχνιαστεί ένα έγκληµα που σύντοµα ανακαλύπτουµε 
πως τοποθετεί την ίδια την ερευνήτρια στον ερεβώδη πυρήνα του. Εθιστικό και 
περίτεχνα ενορχηστρωµένο, το «Τυθςάβγ'ς Gone» διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 
που κάνουν τη γραφίδα των δηµιουργών του τόσο απολαυστική, ενώ σκαρφαλώνει 

την αφηγηµατική κλίµακα σε πρωτόγνωρα υψίπεδα, µέσω της επακριβούς 
θεώρησης της βρετανικής κοινωνίας, της ατµόσφαιρας προσωπικού κινδύνου, 
µέσα στην οποία τυλίγει τον αναγνώστη χωρίς να χαλαρώνει τη λαβή του λεπτό, 
καθώς και του ενδελεχέστερου πορτρέτου της Φρίντα Κλάιν, που περνά δικαιωµατικά 

στο πάνθεον των αλησµόνητων λογοτεχνικών ηρώων. Αυτών δηλαδή που 
σε ακολουθούν καιρό αφότου κλείσεις το βιβλίο. 
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