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13 Σεπτεμβρίου 2017.  

Παρότι ευρύτερα γνωστή στο χώρο η Μανίνα Ζουμπουλάκη, δεν είχε τύχει να 

διαβάσω ως τώρα κάποιο βιβλίο της μιας και δε θεωρούσα ότι είχε και κάτι 

διαφορετικό να προσφέρει λογοτεχνικά.  

 Επειδή πάντα όμως δίνεται η ευκαιρία για μια δεύτερη γνώμη, έπεσε το νέο 
της βιβλίο στα χέρια μου και ενώ από τη περίληψη στο οπισθόφυλλο είχα την 
εντύπωση ότι θα διάβαζα κάτι χιουμοριστικό και σουρεαλιστικό ,έπεσα πάνω 
σε ένα πολύ καλοδουλεμένο αστυνομικό  με διάχυτη την…ελληνική 
μυθολογία. Θα μου πείτε πώς συνδέονται; Και όμως. 

Τι σχέση μπορεί να έχει η Κασσάνδρα της Τροίας με μια σύγχρονη σχεδόν-
μάντισσα,τον πρώην γκέι φίλο της που κατηγορείται για φόνο και τις 
εθνικιστικές οργανώσεις της σύγχρονης Ελλάδας; Όλη αυτή η περίπλοκη 
πλοκή ακουμπάει στη σύγχρονη Αθήνα και οι καλοί μπερδεύονται με τους 
κακούς αλλά και το ανάποδο. 

Παρόλο που σίγουρα όποιος διαβάζει αυτή τη περιγραφή στάνταρ πιστεύει ότι 
πρόκειται για ένα κωμικό βιβλίο όπου διάφορα ετερόκλητα πρόσωπα 
μπερδεύονται μεταξύ τους με απρόβλεπτες συνέπειες, εδώ είναι όμως που 
κάνει την έκπληξη η συγγραφέας και γράφει κάτι τελείως διαφορετικό. Η 
αλήθεια βέβαια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει αρκετά 
αστυνομικά βιβλία με θέμα τη σύγχρονη Αθήνα της κρίσης, η κυρία 
Ζουμπουλάκη όμως δε μένει τόσο στη κρίση αυτή κάθε αυτή  αλλά γνέθει 
έναν απίστευτο ιστό αράχνης που πιάνει τους πάντες, αυτούς που φταίνε 
αλλά κι αυτούς που δε φταίνε και μόνο όσοι είναι πραγματικά σωστοί θα 
καταφέρουν να επιβιώσουν. Δυστυχώς δεν πληρώνουν πάντα το τίμημα μόνο 
οι ένοχοι. 

Με εξέπληξε απίστευτα θετικά αυτό το βιβλίο και αυτό που μου άρεσε 
περισσότερο ήταν το πάντρεμα της αστυνομικής πλοκής με τη σύγχρονη 
καθημερινότητα αλλά και  η πινελιά της ελληνικής μυθολογίας με τον τρόπο 
που δίνεται. Όλα αυτά τα φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους στοιχεία 
δημιουργούν ένα εξαιρετικά γοητευτικό αποτέλεσμα πολύ αληθινό και 
καθημερινό που δε νομίζω ότι θα το ξεχάσω εύκολα ,όχι τουλάχιστον μέχρι το 
επόμενο βιβλίο που θα με κάνει να περάσω τόσο καλά. 



Εν ολίγοις, αν θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι που λίγο να ξεφεύγει από τα 
συνηθισμένα συστήνω αυτό το βιβλίο ανεπιφύλακτα. 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 
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