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«ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ 
ΑΠΕΙΛΗ» 

Με αφορµή ένα βιβλίο... 

Ειηυελείται και παοουοιαίει ο Κ.Γ.Π. 

SVEN BOTTCHER 

Από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

ME πάρα πολλές επιστηµονικές, πολιτικές, 
οικονοµικές αναφορές, αλλά και 

µε καταιγιστική δράση, το βιβλίο του Sven 

Bottcher «Απρόβλεπτη απειλή» είναι ένα απολαυστικό 
σύγχρονο µυθιστόρηµα µυστηρίου 

και δράσης, που, αν µη τι άλλο, διευρύνει 
τις γνώσεις και τον ορίζονταν σκέψης 

του αναγνώστη. 
∆ΥΟ ΛΟΓΙΑ γι' αυτό το πραγµατικά συναρπαστικό 

µυθιστόρηµα: Η κλιµατική 
αλλαγή που προοιωνίζονταν οι Κασσάνδρες 
της οικολογίας έχει φτάσει. Ή µήπως όχι; Ασταµάτητες 

βροχοπτώσεις πλήττουν το βόρειο 
ηµισφαίριο ενώ ο Νότος µαστίζεται από 

πλήρη ανοµβρία και ξηρασία. Αφρικανοί 
µετανάστες εισρέουν στην Ευρώπη, κουρσεύοντας 

πλοία και ποταµόπλοια, ακόµη και 
σ' αυτό τον υπερχειλισµένο 'Ελβα, ο οποίος 
εντωµεταξύ βρίθει ano µεταλλαγµένες θανατηφόρες 

τσούχτρες που εκλύουν νευροπαραλυτικές 
τοξίνες. Στο µεταξύ, η νεαρή 

κλιµατολόγος Μαβί, που καλείται να εργαστεί 
σε έναΥ σκιώδη οργανισµό κλιµατικών 

ερευνών, ανακαλύπτει ένα µυστικό πρόγραµµα 
προσοµοίωσης της κλιµατικής εξέλιξης 

που µοιάζει να προφητεύει το θάνατο 
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων µέσα 

σε λίγους µήνες. Και τότε, µε κίνδυνο 
της καριέρας της αλλά και της ζωής της, η 
Μαβί επιδίδεται σ' έναν αγώνα προειδοποίησης 

της ανθρωπότητας για την επικείµενη 
καταστροφή: Άραγε θα τα καταφέρει; Και 
ποιοι θα σταθούν πραγµατικοί σύµµαχοι 
στον αγώνα της; 
Με καταιγιστική δράση, απρόβλεπτες ανατροπές 

αλλά και άρπα επιστηµονική βάση, 
αυτό το απόλυτα σύγχρονο και επίκαιρο οικολογικό 

θρίλερ αναδεικνύει τόσο την 
πραγµατική διάσταση της περιβαλλοντικής 
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θρίλερ αναδεικνύει τόσο την 
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συνείδησης του καιρού µας όσο και τις ο.ικονοµικοπολιτικές 
σκοπιµότητες που συχνά 

τη σφετερίζονται ή τη διαστρεβλώνουν για 
αλλότριες επιδιώξεις. 
Ο Sven Bottcher γεννήθηκε το 1964 και γράφει 

µυθιστορήµατα, δοκίµια και κινηµατογραφικά 
σενάρια εδώ και 25 χρόνια. Επιπλέον 

είναι δηµιουργός επιτυχηµένων τηλεοπτικών 
σειρών. Μεταξύ άλλων, έχει συγγράψει 

µια τριλογία - θρίλερ µε κεντρικό χαρακτήρα 
ένα µεγιστάνα της διαφήµισης καθώς και 

µια σειρά νουβέλες επιστηµονικής φάντασίας. 
Στα 4 τελευταία δοκιµιακά έργα του ο 

συγγραφέας χρησιµοποίησε ψευδώνυµο, ενώ 
µε την «Απρόβλεπτη Απειλή» που κυκλοφορεί 

στα ελληνικά από τις Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 
επιστρέφει στη χρήση του πραγµατικού 

του ονόµατος. 
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