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ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

Κάναμε μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και έχουμε να σου προτείνουμε 

ιστορίες με φαντασία, ξεχωριστές προσωπικότητες ντετέκτιβ και 

ερευνητών και έναν πολύπλοκο κόσμο γεμάτο θύτες και θύματα 
 

Κείμενο: Αργυρώ Μποζώνη 

Email: abozoni@elculture.gr 

Μάλλον το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για ιστορίες μυστηρίου και αστυνομικά 

μυθιστορήματα. Κάναμε μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και έχουμε να σου προτείνουμε 

φωνές από όλο τον κόσμο, ιστορίες με φαντασία, ξεχωριστές προσωπικότητες 

ντετέκτιβ και ερευνητών και έναν πολύπλοκο κόσμο γεμάτο θύτες και θύματα. Είναι 

η στιγμή να βυθιστείς στην ανάγνωση. 

https://www.elculture.gr/blog/author/argiro-bozoni/
mailto:abozoni@elculture.gr


Παραπλάνηση [ εκδόσεις Παπαδόπουλος ] 

 

 

Μια εξηντάχρονη γυναίκα βρίσκεται χτυπημένη από αυτοκίνητο σε έναν δρόμο του 

Λονδίνου. Ποια είναι στ’ αλήθεια; Πόσες διαφορετικές ταυτότητες και ρόλους έχει 

αναλάβει στη ζωή της; Και τι ή ποιος την καταδιώκει; Στις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η νεαρή Τζούλιετ, ορφανή, ευφυής, προσαρμοστική, με σαρδόνιο χιούμορ 

https://www.elculture.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-2019-06-14-10.23.07-%CF%80%CE%BC.png


αλλά και κοριτσίστικη αφέλεια, έχει ενταχθεί, χωρίς καλά καλά να καταλάβει πώς, σε 

μια ομάδα κατασκόπων της ΜΙ5 που στοχεύει στην εξάρθρωση του δικτύου των 

Βρετανών φιλοναζιστών. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, τη συναντάμε 

ως παραγωγό εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο BBC, να ζει μια φαινομενικά 

κανονική, σχεδόν βαρετή ζωή. Τότε όμως το παρελθόν της επιστρέφει για να κλείσει 

ορισμένους σκοτεινούς λογαριασμούς που έχουν παραμείνει ανοιχτοί. 

Η πολυβραβευμένη Κέιτ Άτκινσον δημιουργεί, με ανελέητο χιούμορ, 

έναν εκπληκτικό γυναικείο χαρακτήρα που μας εισάγει σε ένα νέο, εκ πρώτης μόνο 

όψεως ανάλαφρο, είδος κατασκοπικού θρίλερ. Ταυτόχρονα, όμως, διερευνά με 

ακρίβεια την ευελιξία της θηλυκής ταυτότητας, τη ρευστότητα του Εαυτού, σε έναν 

κόσμο όπου, η πραγματικότητα είναι εξίσου ρευστή και αβέβαιη. 

Η Κέιτ Άτκινσον ξέρει να σερβίρει στον αναγνώστη το αιχμηρό, κάνοντάς το να φαίνεται 

ομαλό και οικείο. Καταλαμβάνει, δε, αυτή τη σπάνια θέση στο πεδίο του πολιτισμού, όπου 

και βραβεία κερδίζει αφειδώς και μόνιμη θέση έχει στις λίστες των μπεστ σέλερ. Η 

καλύτερη συγγραφική της δουλειά […] καταφέρνει να κινείται άνετα μεταξύ του νουάρ, 

του ιστορικού μυθιστορήματος και μιας κριτικής αποτύπωσης της ζωής και της δουλειάς 

των γυναικών, που είναι τόσο ετερόδοξη όσο εκείνη της Ρέιτσελ Κασκ. – Jonathan Dee, 

The New Yorker 

Η Κέιτ Άτκινσον γεννήθηκε στο Γιορκ του Ηνωμένου Βασιλείου το 1951. Με το πρώτο 

της κιόλας μυθιστόρημα (Στα Παρασκήνια του Μουσείου) κέρδισε το βραβείο 

Whitbread (Costa) για το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς. Τα τέσσερα μυθιστορήματά της 

με πρωταγωνιστή τον πρώην ντετέκτιβ Τζάκσον Μπρόντι έχουν γίνει τηλεοπτική σειρά 

στο BBC με τον τίτλο Case Histories. Το βραβείο Costa κέρδισαν και δύο επόμενά της 

βιβλία, το Ζωή Μετά τη Ζωή και το A God in Ruins. Κατοικεί στο Εδιμβούργο. 

Μετάφραση: Ιωάννα Ηλιάδη 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/313mpRD  

http://bit.ly/313mpRD

