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Γράφει η Δήμητρα Βγενά 

Όταν η εντεκάχρονη Σεσίλιε εξαφανίζεται, οι γονείς της γυρίζουν τα κανάλια 
καταγγέλλοντας ότι μία διεθνής σπείρα εγκληματιών βρίσκεται πίσω από την 
απαγωγή. Οι έρευνες ξεκινούν και το κοριτσάκι εμφανίζεται κάπου, όπου κανείς 
δεν το περίμενε... 

Ένα από τα επόμενα μεγάλα ονόματα της Σκανδιναβικής λογοτεχνίας θεωρείται 
η συγγραφέας του βιβλίου Σκοτώνεις αυτόν που αγαπάς, Therese Philipsen. Το 
βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος σε μετάφραση 
Σουλιώτη Σωτήρη. Αποτελεί το πρώτο βιβλίο της σειράς με βασικούς ήρωες 
τον επιθεωρητή Ρολάντ, την ασυνήθιστη ντετέκτιβ Λιβ Μορέτι, αλλά και την 
ειδική μονάδα NEC.  

Άλλο ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που μας συνεπήρε με την πλοκή του αλλά 
και με το ύφος του και τη γραφή του. Η εξαφάνιση του παιδιού μας συγκλονίζει, 
και μας κρατά «αιχμάλωτους» της ιστορίας, αφού η προσμονή για να βρεθεί η 
εντεκάχρονη Σεσίλιε δεν μας επιτρέπει να εγκαταλείψουμε την ανάγνωση.  

Το οπισθόφυλλο του βιβλίου 

Όταν η εντεκάχρονη Σεσίλιε, διάσημο παιδί θαύμα της τηλεόρασης, 
εξαφανίζεται στον δρόµο για το σχολείο, στα μέσα ενημέρωσης επικρατεί 
φρενίτιδα.  
Οι γονείς της γυρίζουν τα κανάλια καταγγέλλοντας ότι μία διεθνής σπείρα 
εγκληματιών βρίσκεται πίσω από την απαγωγή. Κάτω από την πίεση των ΜΜΕ, 
η τοπική αστυνομία αναγκάζεται να καλέσει ενισχύσεις από το Εθνικό Γραφείο 
Ερευνών, µια ειδική ομάδα για ιδιαίτερα δύσκολες υποθέσεις. Η αρχιφύλακας 
Λιβ Μορέτι αναλαμβάνει να συνεργαστεί μαζί τους. Η γνώση που έχει για την 
περιοχή αποκτά αποφασιστική σημασία για την έρευνα, ειδικά μάλιστα όταν το 
κοριτσάκι εμφανίζεται κάπου όπου κανείς δεν το περίμενε... 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/skotoneis_auton_pou_agapas/category/culture


Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Η Therese Philipsen, θεωρείται το επόμενο μεγάλο όνομα της Σκανδιναβικής 
λογοτεχνίας. Γεννήθηκε το 1976 στη Δανία. Το Σκοτώνεις αυτόν που αγαπάς 
είναι το πρώτο της έργο και κυκλοφόρησε το 2010 στη Δανία και στη Γερμανία. 
Το βιβλίο την έκανε ευρέως γνωστή και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Τα 
τελευταία χρόνια ζει με τον άντρα της και τα δύο παιδιά της στη Φλόριντα. 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/skotoneis_auton_pou_agapas/catego
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