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ΝΟΜΙΚΑ 
& ΘΡΙΛΕΡ 

Αίµα, µυστήριο 
και lvipiYKes 

Η παγκόσµια κρίοη έχει γεννήσει έναν νέο τύπο 
αστυνοµικών µυθιστορηµάτων, όπου n διαπλοκή 

Tns πολιτικήε εξουσίαε µε τα ιδιωτικά οικονοµικά ή 
άλλα συµφέροντα παίζει κεντρικό ρόλο. Παράλληλα 

εξακολουθούν φυσικά να pas γοητεύουν και οι 
επιδόσειε των παραδοσιακών ντετέκτιβ 

Γράφει n Μικέλα Χαρτουλάρη 
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µανοττι & doa Εντιµότατη εταιρεία 
Μτφ. Pawns Στρίγκοε (Πόλις) 

Η διαπλοκή Tns πολιτικήε εξουσίαε µε τα µεγάλα 
οικονοµικά συµφέροντα είναι το θέµα του πολύ 
επίκαιρου µυθιοτορήµατοε που έγραψαν µε τέσσερα 

χέρια, µια αριστερή καθηγήτρια Σύγχρονηε 
Οικονοµικήε loropias και έναε «αναρχικόβ Tns 
∆εξιάε» συγγραφέαε έργων επιστηµονικήε φαντασίαβ. 

Βραβευµένοι ήδη για tis επιδόσειε tous 
στην αστυνοµική λογοτεχνία, τοποθετούν τη δράση 
(και τα εγκλήµατα) αυτού του βιβλίου oris παραµονέε 

του β1 γύρου των γαλλικών προεδρικών 
εκλογών. Μόνο που δίνουν το προβάδισµα στο 
alter ego του δεξιού Σαρκοζί ενώ, oncos γνωρίζουµε 

από tis πρόσφατεε εκλογέε, αναδείχθηκε 
ο Σοσιαλιστήε Ολάντ. To διακύβευµα στην υπόθεση 

εργασίαε tous είναι n πυρηνική ενέργεια, 
από tous στυλοΒάτεε Tns γαλλικήε Βιοµηχανίαε, 
και ταυτόχρονα τα ηθικά εντέλει - και όχι µόνον 
οικολογικά - διλήµµατα που θέτει n διαχείριση 
τπε εθνικήε οικονοµίαε. 

ταιβο ii Αντίο Μαδρίτη 
Μτφ. Κρίτων Ηλιόπουλοε (Αγρα) 

Μια αλλιώε επίκαιρη ιστορία που είναι και n τελευταία 
περιπέτεια του µονόφθαλµου και µελαγχολικού 
µεξικανού ντετέκτιβ Εκτορ Μπελασκοαράν 

Σάιν. Μάστοραε του λατινοαµερικανικού νουάρ 
αλλά και συγγραφέαε πολιτικών δοκιµίων και Βιογραφιών, 

ο 62χρονοε σήµερα Τάιµπο την έγραψε 
πριν από µια 20ετία προκαλώνταε τον αναγνώστη 
να σκεφτεί τι σηµαίνει το ξεπούληµα Tns πολιτισµικήε 

κληρονοµιάε µιαε xcopas και συνεκδοχικά 
τι σηµαίνει πολιτική προδοσία Tns εθνικήε Tns 
ταυτότηταε. Αυτή τη φορά, ο παράδοξοε πρωταγωνιστήε 

του αναζητά στη Μαδρίτη τον χρυσό 
θώρακα του αζτέκου βασιλιά Μοκτεζούµα που έχει 

εξαφανιστεί από το Μουσείο Ανθρωπολογίαε Tns 
Πόληε του Μεξικού και µε την εµπλοκή και ενόε 
πρώην προέδρου τπε µεξικανικήε δηµοκρατίαε 
έχει πέσει στα χέρια ευρωπαίων αρχαιοκαπήλων. 
Μοναδικά όπλα του Εκτορ: ένα πιρούνι, ένα σφυρί 
και... µια παρτίδα πόκερ. 

rankin Η δικαίωση του αίµατος 
Μτφ. Βάσια Τζανακάρη (Μεταίχµιο) 

Οι εσωτερικέε υποθέσειε τπε Αστυνοµίαε είναι 
ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα που δεν θα πρέπει να 
µπαίνει στα συρτάρια. Με αυτήν την πεποίθηση, 
ο επιτυχηµένοε Ιον Ράνκιν, έναε πολιτικοποιηµένοε 

συγγραφέαε που από το 1986 σκαλίζει tous 
σκελετούε στα βρετανικά κελάρια µε όχηµα την 
αστυνοµική λογοτεχνία, άρχισε (µε τη «Σκοτεινή 
πλευρά») µια νέα σειρά µυθιστορηµάτων µε πρωταγωνιστέε 

τούε αστυνοµικούε που διερευνούν 
υποθέσειε διαφθοράε των συναδέλφων tous: 
παράνοµεε διαδικασια, Βία, αποσιώπηση εγκληµάτων 

κ.ο.κ. Εδώ, όλα ξεκινούν µε έναν µπάτοο 
που φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά µια 
ύποπτη και όλα εντέλει οδηγούν στουε φανατικούε 

σκώτουε εθνικιστέε τπε δεκαετίαε του '80 
και στα πολιτικά παιχνίδια πίσω από τη διεκδίκηση 
τπε ανεξαρτησίαε τπε Σκωτίαε από την Αγγλία. i 
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f lynn To κορίτσι που εξαφανίστηκε 
Μτφ. Βάσια Τζανακάρη (Μεταίχµιο) 

Την ηµέρα τπε πέµπτηε επετείου του γάµου tous, 
n όµορφη Εµι εξαφανίζεται από την οικογενειακή 
εστία και ο σύζυγόε Tns, ο Νικ, πρώην δηµοσιογράφοε 

και τώρα µπάρµαν που την έπεισε να µετακοµίσουν 
στην περιφέρεια, δεν µοιάζει και πολύ 

κατεστραµµένοε. Η συγγραφέαε των «Αιχµηρών 
αντικειµένων» αφηγείται αυτήν τη φαινοµενικά 

απλή ιστορία µυστηρίου µε απανωτέε ανατροπέε 
που κτίζουν ένα κλίµα θολό, αβέβαιο, ανησυχαοηκό, 

ύπουλο το οποίο παραπέµπει στον Χίτσκοκ 
και στη Χάισµιθ. Ενόσω διαρκούν οι αστυνοµικέε 
έρευνεε «ακούµε» τα επιχειρήµατα του Νικ και tis 
εξοµολογήσει τπε Είµι από το ηµερολόγιο τπε 
και αντιλαµβανόµαστε πωε και οι δύο ψεύδονται 
ασύστολα. Πίσω από τη Brrpiva του ζευγαριού, το 
κακό καραδοκούσε παντού. 

james Μια άψογη δολοφονία 
Μτφ. Τούλα Τόλια (Καστανιώτης) 

Χρισµένη βαρόνη σήµερα, n 92χρονη µεγάλη 
κυρία του Βρετανικού µυστηρίου ήταν 50 ετών 
όταν έγραψε αυτήν την ιστορία που διευρύνει τα 
όρια του κλασικού αστυνοµικού µυθιστορήµαtos. 

Εργαζόταν στο εγκληµατολογικό τµήµα Tns 
Βρετανικήε Αστυνοµίαε και είχε θητεύσει στην 
Εθνική Υπηρεσία Υγείαε. Εδώ, µε αφορµή τουε 
άγριουε cpovous µαθητευόµενων νοσηλευτριών 
και την εισβολή του ένοχου και αποσιωπηµένου 
παρελθόντοε στο άσπιλο παρόν, κτίζει χαρακτήρεε 
που είναι δυνάµει θύτεε και θύµατα. Και θέτει σε 
διαρκή αµφισβήτηση tis έννοιεε του δίκαιου και 
του άδικου, Tns ηθικήε, τηε τάξηε και του καθήkovtos, 

του θαυµασµού και Tns περιφρόνησηε. 

joly, JUDITH perrignon fi είδε n Λίρα Καζάν 
Μτφ. Μελίτα Γκουρτσογιάννη (Κέδρος) 

Η γνωστή δικαοτικόε, ευρωΒουλευτήε και πρόεδροε 
τηε Επιτροπήε Ανάπτυξηε στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο συνεργάστηκε µε την επίσηε γνωστή 
ρεπόρτερ τηε «Λιµπερασιόν» και έγραψαν ένα 
πολιτικό και οικολογικό θρίλερ µε θέµα tis σκοτεινέε 

διασυνδέσειε µεταξύ τηε ολιγαρχίαε που 
ελέγχει τη ρωσική στρατιωτική Βιοµηχανία, των 

υπηρεσιών πληροφοριών τηε ∆ύσηε και των 
µεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών που απειλούν 
µε καταστροφή το ∆έλτα του Νίγηρα. Η Λίρα 
Καζάν είναι n ηρωίδα tous: µια ρωσίδα δηµοσιογράφοε 

που θα Βρεθεί στη διασταύρωση των 
δρόµων του εγκλήµατοε και θα δει τα «λευκά 
κολάρα» µε τα βρώµικα χέρια. Π' αυτό και n 
ζωή Tns κινδυνεύει. 

GUNNAR 
staalesen Τα µαύρα πρόβατα 
Μτφ. Γιάννηε Στρίγκοε (Πόλις) 

Ναρκωτικά, πορνεία, ρατσισµόε, κρατική διαφθορά 
και διαπλοκή µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων 

πίσω από το λεγόµενο σκανδιναβικό 
θαύµα. Ο Γκούναρ Στάλεσεν που σε προηγούµενο 
αστυνοµικό µυθιστόρηµά του («Στο σκοτάδι όλοι 
οι λύκοι είναι γκρι») είχε σκαλίσει τα φιλονσζιστικά 
σύνδροµα του νορβηγικού λαού, ακολουθεί τον 
ιδιωτικό ντετέκτιβ Βαργκ Βέουµ στα άδυτα ενόε 
ζοφερού κόσµου όπου τον περιµένει ο ορκισµένοε 
εχθρόε του, ο επιθεωρητή Mil's. Η δράση, γεµάτη 
ανατροπέε, τοποθετείται στη φαινοµενικά ήσυχη 
νορβηγική κωµόπολη Μπέργκεν και ο Βέουµ είναι 
από tous ωραιότερουε χαρακτήρεε: loser, χωρίε 
ψευδαισθήσειε, µε κριτική µατιά αλλά και Βαθιά 
ανθρώπινοε. Αυτή τη φορά προσπαθεί να Βοηθήσει 

µια εξαρτηµένη κοπέλα που έχει κόψει tis 
γέφυρεε µε την οικογένειά τηε και έναν αφρικανό 
φοιτητή που πασχίζει να ανανεώσει την άδεια 
παραµονήε του. 

συλλογικο Καµία ανάπαυση για τους νεκρούς 
Μτφ. Μαρία Πηγαδά (Κλειδάριθµος) 

Ο Αλεξάντερ ΜακΚολ Σµιθ, ο Μάθιου Περλ, ο Ρ. 
Λ. Στάιν, και άλλοι µετρ του µυστηρίου ανέλαβαν 
από ένα κεφάλαιο σε τούτο το µυθιστόρηµα που 
το επιµελήθηκαν n Λάµια και ο Αντριου Γκάλι, 

www.clipnews.gr
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Οι ρώσοι ολιγάρχε8 
αλώνουν το Σίτι µέσω Κύπρου 
JOHN LE CARRE 
Ενας προδότης στα µέτρα µας 
Μετάφραση Naoos Κυριαζόπουλοε (Bell) 

«Σε τι είδουβ κοινωνία θέλουµε να ζούµε;» 
ρωτάει ο 80χρονοε οήµερα Τζον Αε Καρέ ο' 
αυτό το πλέον πρόοφατο µυθιστόρηµά του, 47 
χρόνια µετά τον «Κατάσκοπο που γύρισε από 
το κρύο». Ποιεε δηµοκρατια αξίεε, ποιεε 
ηθικέε αρχέε, ηοιεε κοινωνικέε κατακτήσειε, 
ποιεε ατοµικέε ελευθερίεε, noious ανθρώπουε 
είµαστε έτοιµοι να προδώσουµε στο όνοµα 
Tns οικονοµικήε ευηµερίαε (µαε); Μήηωε 
ήρθε ο καιρόε να αλλάξουµε nporepaiomres; 
Συγγραφέαε που ελέγχει εξαιρετικά την πλοκή 
όσο και το ύφοε, άσοε στουε διάλογουε, ο Αε 
Καρέ που αναδείχθηκε µε κατασκοπευτικά 
µυθιστορήµατα για τον Ψυχρό Πόλεµο 
άρχισε µετά το 19SB να εξερευνά - και* 
να καταγγέλλει - τα παιχνίδια εξουσίαε 
µεταξύ διεθνών οικονοµικών και πολιτικών 
συµφερόντων. Εδώ τον απασχολεί το κύκλωµα 

του µαύρου χρήµατοε σε έναν κόσµο όπου 
τα «υπερχρεωµένα κράτη» συστηµατικά 
«παραβαίνουν το διεθνέε δίκαιο» και οι 
τραπεζίτεε «παίρνουν τα χρήµατα µοε και µαε 
κοροϊδεύουν». Στο κέντρο οι ρώσοι ολιγάρχεε, 
έναε πρώην αρχηγόε των βρετανικών Μυστικών 
Υπηρεσιών που στηρίζει πι δηµιουργία µιαε 
νέαε ρωαικήε τράπεζα5 στο Σίτι, στηµένηε µε 
µαύρο χρήµα ξεπλυµένο στην Κύπρο, ιταλοί 
και βρετανοί δικηγόροκηου νοµιµοποιούν την 
παράνοµη εισαγωγή πετρελαίου και πράκτορεε 
νέαε κοπήε, στρατολογηµένοι σε πανεπιστήµια! 
Νια απολύτωε επίκαιρη υπόθεση που 
κυκλοφορεί παράλληλα µε το µεταφρασµένο 
για πρώτη φορά στα ελληνικά «The looking glass 
war» του 1965. Ενα από τα ψυχροπολεµικά 
µυθιοτορήµατά του, που αποδίδεται µε τον 
τίτλο «Η ώρα των κατασκόπων» (µτφ. Ιλάειρσ 
∆ιονυσοπούλου, Καστανιώτ^) και αρχίζει 
µε αφορµή την επαπειλούµενη εγκατάσταση 
σοβιετικών πυραύλων στα δυτικογερµανικά 
σύνορα. 

Ο βρετανός Τζον Αε Καρέ, ψευδώνυµο του Ντέιβιντ Κόρνγουελ, έχει εξελιχθεί 
σε έναν από τους πλέον οξυδερκείς σχολιαστές της παθολογίας των δυτικών κοινωνιών 

ψυχή του ειδικευµένου «Strand magazine". To 
αποτέλεσµα, κόβει την ανάσα. Evas αδίστακτοε 
επιµελητήε έργων τέχνηε βρίσκεται φυτεµένοε 
σε ένα όργανο Βασανιστηρίων στο Βερολίνο, n 
γυναίκα του θεωρείται ένοχη και εκτελείται αλλά 
δέκα χρόνια αργότερα n υπόθεση ξανανοίγει µε 
αναπάντεχεε προεκτάσειε που αποκαλύπτουν µια 
άλλη ιστορία εκδίκησηε, απληστίαε και έρωτα που 
εκπλήσσει σε κάθε βήµα. 

ELMORE 
LEONARD 
Ο Καπάτσος 
Μτφ. Αντώνηε Καλοκύρηε (Αγρα) 

Ο Βετεράνοε συγγραφέαε αστυνοµικών ιστοριών 
που έχουν γίνει κλασικέε ταινίεε (όπωε το 

«Rhum punch» που έδωσε το «Τζάκι Μπράουν» 
του Ταραντίνο) στήνει ένα µυθιστόρηµα µε φόντο 

την Οκλαχόµα στα χρόνια τηε ποτοαπαγόρευσηε, 
ακολουθώνταε tous Tponous Tns pulp 

(φτηνήε) λογοτεχνίαε αλλά και τπε non τέχνηε. 
Πρωταγωνιστεί έναε φιλόδοξοε, νεαρόε οµοσπονδιακόβ 

αστυνόµοβ που κυνηγά τον άσωτο υιό ενόε 
πολυεκατοµµυριούχου πετρελαιοπαραγωγού ο 
οποίοε φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε νούµερο ένα 
δηµόσιο κίνδυνο. Τριγύρω, γκάνγκοτερ, ζόρικα 
θηλυκά, ληστείεε τραπεζών, παράνοµεε λέσχεε 
του τζόγου εγγυώνται ότι ο αναγνώστηε αυτού 
του Βιβλίου δεν θα χάσει την ώρα του. 
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PESSOA 
Η κλεµµένη περγαµηνή 
Μτφ. Μαρία Παπαδήµο (Νεφέλη) 

Ο κορυφαίοε πορτογάλοβ ποιητήε, µυθιστοριογράφοε 
και δοκιµιογράφοε που σηµάδεψε την 

πορτογαλική λογοτεχνία µε 72 διαφορετικέε 
φανταστικέε ταυτότητεε, ο ιδιόρρυθµοε Πεσόα 
(1888-1935), έγραψε και 14 αστυνοµικέε ιστορίεε 
µε πρωταγωνιστή έναν γιατρό αποκρυπτογράφο 

γρίφων, τρν.Αµπίλιο Κουαρέσµα. Η Νεφέλη θα 
τιε εκδώσει όλεε µία-µία όπωε ήταν n επιθυµία 
του συγγραφέα. Ηδη κυκλοφόρησε n «Υπόθεση 
Βάργκαε» και τώρα παραδίδεται στο κοινό n 
δεύτερη. Εδώ, το γεγονόε-καταλύτηε είναι n 
απώλεια µιαε περγαµηνήε εκχώρησηε οικοσήµου 
που οδηγεί σε έναν δυσερµήνευτο θάνατο και 
µεταξύ των υπόπτων συγκαταλέγεται και έναε 
αστυνοµικόε. 

ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΕ 
Χωρίς αποζηµίωση (Νεφέλη) 

Ο Πέτροε Μαρτινίδηε ξαναβγάζει στο κουρµπέτι 
παλιούε λογοτεχνικούε του ήρωεε και τουε αναθέτει 
να λύσουν τον νέο πολιτικό µαε γρίφο: Ιούλιοε 2011 
µε το φάσµα τηε χρεοκοπίαε να ταλανίζει τη χώρα, 
την πολιτική αστάθεια να Βάζει τρικλοποδιέβ και 
τουε «Αγανακτισµένουε» να γεµίζουν tis πλατείεε 
και να προσδιορίζουν την επικαιρότητα. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΥ 
Αλάτι Κόκκινο (∆ιόπτρα) 

«Ολεε οι ανθρώπινεε ζωέε δεν στοιχίζουν το ίδιο, 
δεν πονάνε το ίδιο, δεν αντιµετωπίζονται το ίδιο» 
Είναι n πικρή διαπίστωση του αστυνόµου Ψαθά, 
πρωταγωνιστή στο τρίτο µυθιστόρηµα του 38χρονου 

δικηγόρου ∆ηµήτρη Αλεξίου ο οποίοε στήνει 
µια ίντριγκα εστιασµένη στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του την Σκύρο. Εκεί, ύστερα από έναν σεισµό, ο 
Ψαθάε θα βρεθεί µπροστά στο αίνιγµα που θέτουν 
τέσσεριε θάνατοι και έναε παράξενοε ύποπτοε. 
Αφορµή για τον συγγραφέα που είναι ευαίσθητοε 
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη λαϊκή παράδοση, να 
ξεδιπλώσει µια ιστορία που αναδεικνύει τα ήθη, 
τιε δοξασίεε ή τιε ηρολήψειε, τιε ευαισθησίεε, tis 

αγωνίεε, τα µυστικά αλλά και την ανθρωπιά των 
µικρών περιφερειακών κοινωνιών στην σηµερινή 
Ελλάδα. 

ΜΑΡΙΑ PE Π ΟΥΣ Η 
ΤΑ ΜΑΡΑΣΛΕΙΑΚΑ 

I92S-I927 

To βιβλίο αφηγείται την 
ιστορία της διαµάχης που 
ξέσπασε στοΜαράσλειο ∆ιδασκαλείο 

τον Μάρτιο του 
1925 και απασχόλησε την 
κοινή γνώµη και τον πολιτικό 

κόοµο για µια κρίσιµη 
διετία. Η αφετηρία της αφορούσε 

tgv τρόπο µε τον 
οποίο η Ρόζα Ιµβριώτη φερόταν 

να διδάσκει την Επανάσταση 
του 1821 και γενικά 

το µάθηµα της Ιστορίας· 
κατέληξε, όµως, να θέσει 
uno αµφισβήτηση το συνολίκό µεταρρυθµιστικό έργο που επιτελούνταν εκεί, 
εύθυνση του Αλέξανδρου ∆ελµούζου, ακυρώνοντας έτσι. για µία ακόµα φορά, 
ρύθµιση της εκπαίδευσης. 

uno τηδιτη 

µεταρ- 
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