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Μια αδυναμία στα αστυνομικά μυθιστορήματα και δη στα όσα μας έρχονται από τα 
σκανδιναβικά εδάφη την έχουμε. 

Στους ντετέκτιβ που δε κάθονται ήσυχοι και συνεχώς ψάχνουν να βρουν νέα στοιχεία 
ακόμη κι όταν όλοι δίπλα τους έχουν παραιτηθεί,επίσης. Όλα αυτά λοιπόν τα αναζητούσα 
στο συγκεκριμένο βιβλίο μιας και ήθελα μια ιστορία να με κρατήσει σε αγωνία και με 
αμείωτο το ενδιαφέρον,καθώς πέρασα μια αναγνωστική περίοδο όπου τίποτα δε με 
κέρδιζε αναγνωστικά-ναι,ακόμη και για τους βιβλιοφάγους υπάρχουν τέτοιες στιγμές. 
Μπορεί να μην είναι το καλύτερο αστυνομικό που έχει πέσει στα χέρια μου, είναι μια πολύ 
καλά δουλεμένη όμως ιστορία που αξίζει να διαβαστεί.

Ύστερα από ένα επώδυνο διαζύγιο, η δημοσιογράφος Μαγκνταλένα Χάνσον μετακομίζει 
στο Χάγκφορ από τη Στοκχόλμη για ένα νέο ξεκίνημα,μια εξαφάνιση και μια δολοφονία 
όμως 2 νέων γυναικών αλλά και κάποια απειλητικά μηνύματα στο κινητό της, δείχνουν ότι 
τελικά η νέα σελίδα στη ζωή της δεν είναι χωρίς μελανά σημεία.

Βασισμένη εν μέρει σε αληθινά γεγονότα, η ιστορία που μας παρουσιάζει η Ninni 
Schulman έχει όλα τα βασικά στοιχεία ενός καλού αστυνομικού βιβλίου. Μια ενδιαφέρουσα
πλοκή που αποκαλύπτει μόνο στο τέλος την αλήθεια,το παγωμένο τοπίο της Σουηδίας-
μακράν ιδανικό για τόσο παγωμένα συμβάντα-και αρκετά ρεαλιστικούς χαρακτήρες που σε
αντίθεση με τη ψυχρότητα του κλίματος,οι ίδιοι δεν είναι τόσο ξύλινοι και τόσο απόμακροι 
σε σύγκριση με άλλους αντίστοιχους που έχουμε γνωρίσει.Έχουν τα αδύναμα σημεία 
τους,τα ελαφρυντικά τους και προσπαθούν να διορθώσουν ό,τι μπορούν πριν είναι πολύ 
αργά. Πόσοι άραγε θα τα καταφέρουν;

Ευκολοδιάβαστο και καλογραμμένο,το βιβλίο της Schulman είναι μια έντιμη ιστορία 
μυστηρίου που αποδεικνύει ότι η μακρινή μας και παγωμένη Σκανδιναβία συνεχίζει να 
βγάζει αστυνομικά δαιμόνια πέραν των Ιερών Τεράτων που οι περισσότεροι ήδη 
λατρεύουμε-Nesbo calling-και τίποτα ακόμη δεν έχει τελειώσει στην αξιόλογη πορεία που 
ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε και άλλα τέτοια 
βιβλία.
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