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[ O James Patterson είναι το αφεντικό της αστυνομικής  
λογοτεχνίας. Τέλος. ]  Ian rankIn, συγγραφέασ

[ Υπέροχο. Ανάλαφρο και περιπετειώδες. Σαν να βλέπεις ταινία με  
τον Μπρους Γουίλις. Ιδανικό καλοκαιρινό ανάγνωσμα. ]  news of the worLD

[ Το φετινό καλοκαιρινό θρίλερ του Patterson είναι ένα αναπάντεχο δώρο όχι  
μόνο για τους φαν του είδους αλλά για όλο το αναγνωστικό κοινό. ]  mIrror

Ο αστυνομικός ερευνητής Τζέικομπ κάνον περιοδεύει στις πιο υπέροχες 

πόλεις της έυρώπης. Όμως σκοπός του ταξιδιού του δεν είναι τα αξιοθέατα· 

ο κάνον βλέπει τα μουσεία, τους ναούς και τα μπιστρό μέσα από τα μάτια του 

φονιά της κόρης του. η κίμι, η κόρη του νεοϋορκέζου αστυνομικού, δολοφο-

νήθηκε μαζί με τον φίλο της, όσο έκαναν διακοπές στη ρώμη. από τότε, μια 

σειρά από δολοφονίες ζευγαριών σημειώνονται στο παρίσι, την κοπεγχάγη, 

τη φρανκφούρτη, τη στοκχόλμη. Το μόνο που συνδέει αυτούς τους φόνους 

είναι μια καρτ ποστάλ που αποστέλλεται σε κάποια τοπική εφημερίδα λίγες 

μέρες πριν βρεθούν νεκρά τα επόμενα θύματα. Ο κάνον θα ενώσει τις δυνά-

μεις του με την ντέσι λάρσον, τη σουηδή ρεπόρτερ που έλαβε την τελευταία 

καρτ ποστάλ, και μαζί θα επιδοθούν στο κυνήγι των δολοφόνων.

Η Liza marklund (Λίζα Μάρκλουντ) είναι 

συγγραφέας, εκδότρια, δημοσιογράφος, 

αρθρογράφος και πρέσβειρα καλής θελήσεως 

της UNICEF. Τα αστυνομικά της μυθιστορήματα με 

ηρωίδα την ακούραστη ρεπόρτερ Άνικα Μπένγτζον 

σημείωσαν αμέσως διεθνή επιτυχία, και τα βιβλία 

της έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα 13 εκατομμύρια 

αντίτυπα σε 30 γλώσσες. Η Marklund είναι η 

μοναδική συγγραφέας που έχει βρεθεί στην πρώτη 

θέση των ευπώλητων και στις πέντε σκανδιναβικές 

χώρες (Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, 

Ισλανδία), ενώ κατέχει και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: 

ήταν στο νούμερο ένα της λίστας των μπεστ σέλερ 

επί δεκαεπτά συνεχόμενες βδομάδες και πέρασε 

στη δεύτερη θέση από άλλο δικό της βιβλίο. Έχει 

λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ αυτών και 

μια υποψηφιότητα για το βραβείο Glass Key, την 

υψηλότερη διάκριση για τη σκανδιναβική αστυνομική 

λογοτεχνία. Για να διαβάσετε περισσότερα  

www.lizamarklund.com και www.metaixmio.gr

κόκκινη λύκαινα 
(φθινόπωρο 2015)

studio sex

Ζώνη υψηλής
τηλεθέασης

παράδεισος

Ο James Patterson (Τζέιμς Πάτερσον) 

γεννήθηκε το 1947 στο Νιούμπεργκ της 

Νέας Υόρκης. Είναι ένας από τους πλέον 

επιτυχημένους συγγραφείς αστυνομικών 

όλων των εποχών. Κατέχει το ρεκόρ Γκίνες 

για τους περισσότερους τίτλους στο 

Νούμερο 1 της λίστας ευπώλητων των New 

York Times, ενώ το 2011 υπολογίστηκε ότι 

ένα στα τέσσερα σκληρόδετα βιβλία της 

κατηγορίας σασπένς/θρίλερ που πουλιούνται 

ανά τον κόσμο είναι δικό του. Βέβαια η 

επιτυχία του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή 

την κατηγορία βιβλίων, καθώς γράφει και 

λογοτεχνία για νέους και παιδιά. Έχει λάβει 

πλήθος διακρίσεων για το έργο του, ενώ έχει 

χαρακτηριστεί ως «ο άνθρωπος που άλλαξε τη 

φυσιογνωμία της εκδοτικής βιομηχανίας» (The 

New York Times Magazine) καθώς και «αυτός 

που δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει» (Times). 

Τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιείται στην 

ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στις ΗΠΑ.

Για να διαβάσετε περισσότερα  

www.jamespatterson.com και  

www.metaixmio.gr
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Παρίσι, Γαλλία

«Είναι πολύ μικρό» είπε απογοητευμένη η Αγγλίδα. 
Ο Μακ Ρούντολφ γέλασε, τύλιξε το χέρι του γύρω από 

τον λεπτό λαιμό της γυναίκας και άφησε την παλάμη του να 
πέσει πάνω στο στήθος της. Η Αγγλίδα δεν φορούσε σουτιέν.

«Ελαιογραφία σε ξύλο» της είπε. «Τριάντα επί είκοσι μία 
ίντσες ή εβδομήντα επτά επί πενήντα τρία εκατοστά. Προοριζό-
ταν για την τραπεζαρία του σπιτιού του φλορεντίνου εμπόρου 
Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο. Όμως ο Ντα Βίντσι δεν το ολοκλή-
ρωσε ποτέ».

Ο Μακ Ρούντολφ ένιωσε τη ρώγα της να σκληραίνει κάτω 
από το ύφασμα του πουκαμίσου της. Η Αγγλίδα δεν έκανε κα-
μία κίνηση για να απομακρύνει το χέρι του.

Η Σίλβια Ρούντολφ την πλεύρισε από την άλλη μεριά, γλι-
στρώντας το χέρι της κάτω από το μπράτσο της γυναίκας.

«Το όνομά της δεν ήταν Μόνα Λίζα» εξήγησε. «Ήταν απλώς 
Λίζα. Το Μόνα είναι ιταλική προσφώνηση, που σημαίνει κάτι 
σαν “κυρία” ή “η εξοχότητά της”».

Ο σύζυγος της Αγγλίδας στεκόταν πίσω από τη Σίλβια και 
το πλήθος πίεζε το σώμα του πάνω στο δικό της. Πολύ βολικό. 

«Μήπως να πάμε να πιούμε κάτι;» πρότεινε.
Η Σίλβια και ο Μακ αντάλλαξαν μια γρήγορη ματιά κι ένα 

χαμόγελο.
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Βρίσκονταν στον πρώτο όροφο της πτέρυγας Ντενόν του 
Λούβρου, στην επονομαζόμενη Salle des États. Μπροστά τους, 
κρεμασμένο στον τοίχο πίσω από μη ανακλαστικό γυαλί, είχαν 
το πιο διάσημο πορτρέτο του κόσμου, και ο τύπος σκεφτόταν 
τις μπίρες;

«Δίκιο έχεις» είπε ο Μακ και το χέρι του γλίστρησε απαλά 
στην πλάτη της Αγγλίδας. «Είναι μικρό. Δεν θα ήταν πολύ με-
γάλη η τραπεζαρία του Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο». Έπειτα 
στράφηκε χαμογελαστός προς τον σύζυγο της γυναίκας. «Κι εσύ 
έχεις δίκιο. Ώρα να πιούμε ένα κρασί!»

Κατευθύνθηκαν προς την έξοδο κατεβαίνοντας τη μοντέρνα 
σκάλα που οδηγούσε στην Πύλη των Λιονταριών και βγήκαν έξω, 
στην παρισινή ανοιξιάτικη βραδιά.

Η Σίλβια πήρε βαθιά ανάσα εισπνέοντας το μεθυστικό μείγ-
μα από καυσαέρια, ποταμίσιο νερό και φρέσκα φυλλαράκια, και 
γέλασε δυνατά.

«Αχ» έκανε αγκαλιάζοντας την Αγγλίδα. «Χαίρομαι τόσο 
πολύ που σας γνωρίσαμε. Καλοί οι μήνες του μέλιτος, αλλά 
πρέπει να δεις και λίγο τον κόσμο, έτσι δεν είναι; Έχετε πάει 
στη Νοτρ Νταμ ή όχι ακόμη;»

«Σήμερα το πρωί φτάσαμε» εξήγησε ο σύζυγος. «Δεν έχου-
με προλάβει ούτε να φάμε».

«Αυτό πρέπει να το τακτοποιήσουμε αμέσως» είπε ο Μακ. 
«Ξέρουμε ένα μέρος δίπλα στον Σηκουάνα. Είναι ένα καταπλη-
κτικό μπιστρό. Θα σας αρέσει πολύ».

«Η Παναγία των Παρισίων είναι φανταστική» είπε η Σίλβια. 
«Ένας από τους πρώτους γοτθικούς καθεδρικούς στον κόσμο, 
με έντονες νατουραλιστικές επιρροές. Θα ξετρελαθείτε με τον 
ρόδακα στη νότια πλευρά του ναού». 

Φίλησε τη γυναίκα στο μάγουλο καθυστερώντας λίγο να απο-
μακρυνθεί. 

Διέσχισαν τον ποταμό μέσω της Πον ντ’ Αρκόλ, πέρασαν τον 
καθεδρικό και έφτασαν στην αποβάθρα Μοντεμπέλο τη στιγμή 
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που ένας ακορντεονίστας άρχιζε να παίζει έναν μελαγχολικό 
σκοπό.

«Παραγγείλετε ό,τι θέλετε» είπε ο Μακ κρατώντας ανοιχτή 
την πόρτα του μπιστρό για να τους αφήσει να περάσουν. «Κερ-
νάμε εμείς. Θα γιορτάσουμε τον μήνα του μέλιτός σας».
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Κάθισαν σ’ ένα άνετο τραπέζι με θέα στο ποτάμι. Το ηλιο-
βασίλεμα έβαφε κατακόκκινα τα κτίρια γύρω τους. Ένα 

μπατό μους πέρασε αργά από μπροστά τους και ο ακορντεονί-
στας άλλαξε ύφος πιάνοντας έναν πιο χαρούμενο σκοπό. 

Ο δύστροπος Βρετανός μαλάκωσε ύστερα από δυο μπουκά-
λια κρασί. Η Σίλβια ένιωσε το βλέμμα του πάνω της και ξεκού-
μπωσε άλλο ένα κουμπί στο λεπτό πουκάμισό της. Πρόσεξε 
επίσης ότι η Αγγλίδα έριχνε κλεφτές ματιές στον Μακ – στα 
ξανθά μαλλιά του, στο σταρένιο δέρμα του, στις κοριτσίστικες 
βλεφαρίδες και στους σμιλεμένους δικέφαλούς του.

«Τι μαγική μέρα που ήταν σήμερα» σχολίασε η Σίλβια κρε-
μώντας το σακίδιό της στην πλάτη της, αφού πλήρωσε τον λο-
γαριασμό ο Μακ. «Πρέπει οπωσδήποτε να έχω ένα ενθύμιο από 
αυτή τη βραδιά».

Ο Μακ αναστέναξε θεατρικά κι έπιασε το μέτωπό του. Εκεί-
νη τον πλησίασε και γουργούρισε: 

«Νομίζω ότι το κατάστημα του Ντιόρ στη Μοντέν θα είναι 
ακόμη ανοιχτό».

«Αυτό θα τσούξει την τσέπη μου» γκρίνιαξε ο Μακ.
Το ζευγάρι των Βρετανών γέλασε δυνατά.
Πήραν ένα ταξί και πήγαν στη λεωφόρο Μοντέν. Ο Μακ και 

η Σίλβια δεν αγόρασαν τίποτα, αλλά ο Βρετανός έβγαλε την 
πιστωτική του και αγόρασε ένα απαίσιο μεταξωτό μαντίλι για 
τη νέα του σύζυγο. Ο Μακ βολεύτηκε με δυο μπουκάλια Moët & 
Chandon, που αγόρασε από ένα μαγαζί εκεί κοντά.
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Όταν βρέθηκαν πάλι έξω στον δρόμο, έβγαλε ένα τσιγαριλίκι, 
το άναψε και το έδωσε στην Αγγλίδα.

Η Σίλβια τύλιξε τα χέρια της γύρω από τη μέση του Βρετανού 
και τον κοίταξε βαθιά στα μάτια.

«Θέλω να πιω αυτή τη σαμπάνια μαζί σου. Στο δωμάτιό 
σου» του είπε.

Ο Βρετανός ξεροκατάπιε και κοίταξε τη γυναίκα του.
«Εκείνη μπορεί να παίξει με τον Μακ» ψιθύρισε η Σίλβια και 

τον φίλησε στα χείλη. «Δεν έχω κανένα πρόβλημα».
Κάλεσαν άλλο ένα ταξί.



14

Pa
tte

rso
n &

 M
ark

lun
d  

//  
Tε

λε
υτ

αί
α 

ευ
χή

James Patterson
 Liza Marklund
Tελευταία ευχή
Δ ι ε θ ν ε ς  Μ π ε ς τ  ς ε λ ε ρ

Το τρομακτικότερο 
θρίλερ διακοπών 
όλων των εποχών

Ο συγγραφέασ Των 300.000.000 ανΤιΤυπων James Patterson 
συμπραΤΤέι μέ Την έμπΟρικΟΤέρη συγγραφέα Τησ σΟυηδιασ  
και συνθέΤΟυν ένα έθισΤικΟ κΟκΤέϊλ μυσΤηριΟυ και δρασησ

ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 5513 

ISBN  978-618-03-0012-3

ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 80012

aPPLICatIon 
μέΤαιΧμιΟ noIr 
(μΟνΟ για IPaD)

[ O James Patterson είναι το αφεντικό της αστυνομικής  
λογοτεχνίας. Τέλος. ]  Ian rankIn, συγγραφέασ

[ Υπέροχο. Ανάλαφρο και περιπετειώδες. Σαν να βλέπεις ταινία με  
τον Μπρους Γουίλις. Ιδανικό καλοκαιρινό ανάγνωσμα. ]  news of the worLD

[ Το φετινό καλοκαιρινό θρίλερ του Patterson είναι ένα αναπάντεχο δώρο όχι  
μόνο για τους φαν του είδους αλλά για όλο το αναγνωστικό κοινό. ]  mIrror

Ο αστυνομικός ερευνητής Τζέικομπ κάνον περιοδεύει στις πιο υπέροχες 

πόλεις της έυρώπης. Όμως σκοπός του ταξιδιού του δεν είναι τα αξιοθέατα· 

ο κάνον βλέπει τα μουσεία, τους ναούς και τα μπιστρό μέσα από τα μάτια του 

φονιά της κόρης του. η κίμι, η κόρη του νεοϋορκέζου αστυνομικού, δολοφο-

νήθηκε μαζί με τον φίλο της, όσο έκαναν διακοπές στη ρώμη. από τότε, μια 

σειρά από δολοφονίες ζευγαριών σημειώνονται στο παρίσι, την κοπεγχάγη, 

τη φρανκφούρτη, τη στοκχόλμη. Το μόνο που συνδέει αυτούς τους φόνους 

είναι μια καρτ ποστάλ που αποστέλλεται σε κάποια τοπική εφημερίδα λίγες 

μέρες πριν βρεθούν νεκρά τα επόμενα θύματα. Ο κάνον θα ενώσει τις δυνά-

μεις του με την ντέσι λάρσον, τη σουηδή ρεπόρτερ που έλαβε την τελευταία 

καρτ ποστάλ, και μαζί θα επιδοθούν στο κυνήγι των δολοφόνων.

Η Liza marklund (Λίζα Μάρκλουντ) είναι 

συγγραφέας, εκδότρια, δημοσιογράφος, 

αρθρογράφος και πρέσβειρα καλής θελήσεως 

της UNICEF. Τα αστυνομικά της μυθιστορήματα με 

ηρωίδα την ακούραστη ρεπόρτερ Άνικα Μπένγτζον 

σημείωσαν αμέσως διεθνή επιτυχία, και τα βιβλία 

της έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα 13 εκατομμύρια 

αντίτυπα σε 30 γλώσσες. Η Marklund είναι η 

μοναδική συγγραφέας που έχει βρεθεί στην πρώτη 

θέση των ευπώλητων και στις πέντε σκανδιναβικές 

χώρες (Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, 

Ισλανδία), ενώ κατέχει και ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: 

ήταν στο νούμερο ένα της λίστας των μπεστ σέλερ 

επί δεκαεπτά συνεχόμενες βδομάδες και πέρασε 

στη δεύτερη θέση από άλλο δικό της βιβλίο. Έχει 

λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ αυτών και 

μια υποψηφιότητα για το βραβείο Glass Key, την 

υψηλότερη διάκριση για τη σκανδιναβική αστυνομική 

λογοτεχνία. Για να διαβάσετε περισσότερα  

www.lizamarklund.com και www.metaixmio.gr

κόκκινη λύκαινα 
(φθινόπωρο 2015)
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Ζώνη υψηλής
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παράδεισος

Ο James Patterson (Τζέιμς Πάτερσον) 

γεννήθηκε το 1947 στο Νιούμπεργκ της 

Νέας Υόρκης. Είναι ένας από τους πλέον 

επιτυχημένους συγγραφείς αστυνομικών 

όλων των εποχών. Κατέχει το ρεκόρ Γκίνες 

για τους περισσότερους τίτλους στο 

Νούμερο 1 της λίστας ευπώλητων των New 

York Times, ενώ το 2011 υπολογίστηκε ότι 

ένα στα τέσσερα σκληρόδετα βιβλία της 

κατηγορίας σασπένς/θρίλερ που πουλιούνται 

ανά τον κόσμο είναι δικό του. Βέβαια η 

επιτυχία του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή 

την κατηγορία βιβλίων, καθώς γράφει και 

λογοτεχνία για νέους και παιδιά. Έχει λάβει 

πλήθος διακρίσεων για το έργο του, ενώ έχει 

χαρακτηριστεί ως «ο άνθρωπος που άλλαξε τη 

φυσιογνωμία της εκδοτικής βιομηχανίας» (The 

New York Times Magazine) καθώς και «αυτός 

που δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει» (Times). 

Τον τελευταίο καιρό δραστηριοποιείται στην 

ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στις ΗΠΑ.

Για να διαβάσετε περισσότερα  

www.jamespatterson.com και  

www.metaixmio.gr
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