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Η μεγάλη παλίρροια σκεπάζει τα ίχνη μιας περίεργης δολοφονίας. Εικοσιτέσσερα χρόνια 
μετά μια φοιτήτρια της Αστυνομικής σχολής αναλαμβάνει στο πλαίσιο μιας εργασίας να 
μελετήσει αυτή την ξεχασμένη υπόθεση. Ένα ντόμινο εξελίξεων θα καθορίσει από δώ και 
πέρα τις ζωές πολλών ανθρώπων! Με ζήλο και μεθοδικότητα θα ψάξει να βρεί στοιχεία της
υπόθεσης που αξίζει να ερευνηθούν και πάλι, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει να βρεί τον αρμόδιο 
αστυνομικό που είχε αναλάβει τότε την υπόθεση και που τώρα έχει εξαφανιστεί από 
προσώπου γής. Με μεγάλη μαεστρία, με καταπληκτικό χειρισμό των καταστάσεων ή 
υπόθεση εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και μας παρασέρνει στα δαιδαλώδη 
μονοπάτια της! Ταυτόχρονα με την επανεξέταση της ανεξιχνίαστης δολοφονίας 
παρακολουθούμε την εξέλιξη μιας περίεργης σειράς ξυλοδαρμών αστέγων. Τί σχέση έχουν
οι δύο υποθέσεις μεταξύ τους; Ποιος είναι ο κρίκος που τις ενώνει; Το βιβλίο αυτό αποτελεί
άλλη μια απόδειξη και πιστοποίηση για την Κορυφαία και σπουδαία Σκανδιναβική 
Αστυνομική Λογοτεχνία. Με έναν τρόπο αριστοτεχνικό, ξετυλίγεται μια υπόθεση που σου 
κόβει την ανάσα. Σταδιακά και μεθοδικά η κορύφωση της αγωνίας, η εξέλιξη της ιστορίας,ο
συνεχής και αδιάκοπος καταιγισμός νέων στοιχείων ανατρέπουν και εμπλέκουν την ιστορία
ακόμα περισσότερο. Τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή, μέχρι να έρθει η ώρα της 
ανατροπής σε όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις πιθανότητες! Η εξέλιξη και η κατάληξη 
στις τελευταίες σελίδες είναι πέρα από κάθε φαντασία, πέρα από κάθε λογική. Ότι 
πιστέψατε, ότι σκεφτήκατε, ότι υποθέσατε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με
τεκμηρίωση της κάθε σκέψης, της κάθε κίνησης, της κάθε πράξης. Όλες οι απορίες και τα 
κενά θα σας λυθούν απόλυτα κλείνοντας την τελευταία σελίδα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα
από τα καλύτερα αστυνομικά που διάβασα τα τελευταία χρόνια. Σκοτεινό, μυστηριώδες, με 
πολλές και γρήγορες εξελίξεις. Αλλά κυρίως ανατροπές που είναι πολλές, που είναι 
αναπάντεχες και μη προβλέψιμες. Τέλος να σας δώσω μια συμβουλή: Μην κρυφοκοιτάξετε
τις τελευταίες σελίδες. Θα χάσετε την μαγεία μιας συγκλονιστικής αυλαίας!!!! 
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