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Ο Ντέιβ Γκάρντερ ο ντετέκτιβ 
µε τις περισσότερες διακρίσεις 

στην ιστορία της Νέας Υόρκης, 
προοποθείνα προσαρµοστεί 
στη ζωή του συνταξιούχου. 
Αφήνοντας πίσω τη φοβερή 
ένταση της δουλειάς, ζει 

πλέον µε ηρεµία στο αγρόκτηµα 
του µακριά από την πόλη και την 
τρέλα της. Μια µέρα. δέχεται 

την απρόοπτη επίσκεψη της παραγωγού ενός τηλεοπτικού 
ντοκιµαντέρ, n οποία του ζητάει πληροφορίες για τη δράση 
ενός διαβόητου δολοφόνου. Η µοίρα παίζει το τελευταίο 
της χαρτί και ο Γκάρντερ ρίχνεται στο mo επικίνδυνο παιχνίδι 

της καριέρας του. ∆ύο απανωτές εκφοβιστικές ενέργειες 
εναντίον της ζωής του είναι µόνο π αρχή... 

ΛΙΩΜΕΝΟ ΜΟΛΥΒΙ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ  
Εκδόσεις: Οιτ«ητίίβ/Γελίδες: 360 

«Ενα άδειο κραγιόν, σπασµένα 
γυαλιά κολληµένα σαν σε καθρέφτη 

κι ένα λιωµένο µολύβι. 
Αυτά βρέθηκαν στα χαλάσµατα 

της γκρεµισµένης παράγκας, 
όπου έζησε n θεώνη τα τελευταία 

της χρόνια. Μόνο που στα 
χαλάσµατα εκεί. το λιωµένο 
µολύβι δεν ήταν ένα. Αµέτρητα 

λιωµένα µολύβια ξεφτισµένα 
από τη χρήση, µολύβια που λιώσανε µαζί µε τη ζωή. Κι 

ένα χαρτάκι τυλιγµένο σαν σπίρτο, καλά κρυµµένο µέσα 
στο άδειο κραγιόν, µε τρεις ηµεροµηνίες ξεθωριασµένες: 

Σάββατο 13 Αυγούστου 1938. Πέµπτη 13 Αυγούστου 
1964, Παρασκευή 13 Αυγούστου 1982. Εκεί µέσα ήταν n 
θεώνη». Ποια ήταν όµως n θεώνη: Ποιο τροµερό µυστικό 
της ζωής της σκέπασε το νου της σαν λιωµένο µολύβι; 

Η ΣΙΩΠΗ TOY ΛΥΚΟΥ 
ΤΖΟΝΤΙ ΠΙΚΟ 

Εκδόσεις: Vnxoi/105/Ιελίδες: 520 

Στην άγρια φύση, όταν ένας 
λύκος διαισθάνεται το τέλος 
του. όταν ξέρει ότι δεν είναι 
πια χρήσιµος στην αγέλη, επιλέγει 

να πεθάνει µακριά από 
την οικογένειά του. µόνος και 
υπερήφανος. ∆υστυχώς δεν 
συµβαίνει το ίδιο µε τους ανθρώπους. 

Ο Λιουκ έχει περάσει όλη του 
**™ τη ζωή µελετώντας τους λύκους, 

τη συµπεριφορά τους, τις συνήθειες τους. ζώντας 
µαζί τους για πολύ καιρό. Τους καταλαβαίνει καλύτερα και 
από την ίδια του την οικογένεια. Η γυναίκα του τον έχει 
αφήσει. Ο γιος του, Εντουαρντ, εγκατέλειψε το πατρικό 
πριν από έξι χρόνια και n σχέση τους είναι σχεδόν ανύπαρκτη, 

όσο κι αν πονάει και τους δύο αυτό... 
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