
H  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Ρ Α Σ Τ Ω Ν 17

ISBN: 978-618-03-0658-3

ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. 80658

MASSIMO CARLOTTO

MA
SS

IM
O

CA
RL

OT
TO

H ΣΥΜΜΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ

H 
ΣΥ

ΜΜ
ΟΡ

ΙΑ 
ΤΩ

Ν Ε
ΡΑ

ΣΤ
ΩΝ

Το απόλυτο
μεσογειακό νουάρ

Μετάφραση: Δήμητρα Δότση

Ένα θανάσιμο παιχνίδι ανάμεσα στον Αλιγάτορα και τον Τζόρτζιο Πελεγκρίνι,  
τον διάσημο παράνομο ντετέκτιβ και το πολυμήχανο εγκληματικό μυαλό 

αντίστοιχα των μεγαλύτερων επιτυχιών του Καρλότο.

Πάντοβα. Ο Γκουίντο ντι Λέλο, ένας χαμηλών τόνων πανεπιστημιακός καθηγητής, εξαφανίζεται 
από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι έρευνες της αστυνομίας παραμένουν για καιρό άκαρπες και ο 
φάκελος Ντι Λέλο καταλήγει στο αρχείο μαζί με άλλες υποθέσεις αγνοουμένων. Υπάρχει όμως 
μια γυναίκα που γνωρίζει την αλήθεια: η Οριάνα Πότσι-Βιτάλι, η κρυφή του ερωμένη, παντρε-
μένη με έναν πάμπλουτο γνωστό ελβετό επιχειρηματία. Η Οριάνα όμως επιλέγει να κρατήσει το 
στόμα της κλειστό για να μη μαθευτεί η ερωτική τους περιπέτεια, ώσπου στο τέλος, βασανισμέ-
νη από τύψεις, απευθύνεται στον παράνομο ντετέκτιβ Μάρκο Μπουράτι, γνωστό ως Αλιγάτορα. 
Ο Μπουράτι αναλαμβάνει την υπόθεση μαζί με τους πιστούς συνεργάτες του, τον ηλικιωμένο 
γκάνγκστερ Μπενιαμίνο Ροσίνι και τον Μαξ τον Μνήμη, παλιό μέλος της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς. Στην αρχή η υπόθεση μοιάζει αδιέξοδη, ώσπου ένα φαινομενικά ασήμαντο σημάδι 
θα οδηγήσει τους τρεις φίλους στη δίνη μιας σκοτεινής ιστορίας που θα τους αναγκάσει να 
έρθουν αντιμέτωποι με το πολυμήχανο εγκληματικό μυαλό του Τζόρτζιο Πελεγκρίνι.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, απομεινάρια ενός αλλοτινού υποκόσμου που σιγά σιγά σβή-
νει, θα παλέψουν με κάθε τρόπο ενάντια στους εχθρούς τους και στη νέα τάξη πραγμάτων του 
οργανωμένου εγκλήματος έχοντας έναν ακόμα αντίπαλο να πολεμήσουν: τον αμείλικτο χρόνο.

Μια στιβαρή καταβύθιση στη φύση του κακού με στοιχεία φάρσας που διαβάζεται απνευστί, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο Καρλότο είναι ισάξιος με τους αγγλόφωνους τσάρους του νουάρ. 

Lovereading.co.uk

Το μεσογειακό νουάρ του Καρλότο είναι έντονο και μελαγχολικό, γεμάτο σκοτεινές γωνιές 
και άγρια σκηνικά.

New Yorker

Ο Καρλότο μάς προσφέρει αφηγήματα καταιγιστικού ρυθμού. Η κυνική ματιά του απο-
γυμνώνει την πολιτική διαφθορά, ενώ η απουσία έστω και ψήγματος ηθικολογίας είναι 
αναζωογονητική. 

Kirkus Reviews

Ο Massimo Carlotto (Μάσιμο 
Καρλότο) γεννήθηκε στην Πάντοβα 
το 1956. Θεωρείται ένας από τους 
κύριους εκπροσώπους της σύγχρονης 
ιταλικής νουάρ και hard-boiled 
λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο 
βραβευμένο πρώτο του μυθιστόρημα 
Ο φυγάς, που κυκλοφόρησε το 1995, 
ο Καρλότο αφηγείται τις προσωπικές 
του εμπειρίες και περιπέτειες, όταν, 
κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν 
διέπραξε, αναγκάστηκε να φύγει για 
χρόνια από την Ιταλία και στη συνέχεια 
να φυλακιστεί στην πατρίδα του μέχρι 
να αθωωθεί έπειτα από πολύχρονους 
αγώνες. Έκτοτε έχει γράψει δεκάδες 
μυθιστορήματα και διηγήματα, ενώ 
τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες και έχουν τιμηθεί με 
πολλά βραβεία τόσο στην Ιταλία όσο 
και στο εξωτερικό. Ο Μάσιμο Καρλότο 
είναι επίσης θεατρικός συγγραφέας 
και σεναριογράφος, αρθρογραφεί 
σε εφημερίδες και περιοδικά και 
συνεργάζεται σε μουσικά δρώμενα. 
Στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει 
πολλές περιπέτειες της σειράς στην 
οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος 
ντετέκτιβ Αλιγάτορας. Για να διαβάσετε 
περισσότερα: www.massimocarlotto.it 
και www.metaixmio.gr
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Σεφ-Μπουτόν, Γαλλία. Φεβρουάριος 2012.
Έκτη χρονιά της βεντέτας

Εμείς επιλέξαμε τον τόπο συνάντησης. Τις χειμωνιά-

τικες νύχτες η εξοχή της βορειοδυτικής Γαλλίας 

ήταν παγωμένη, σκοτεινή κι έρημη. Οι μπάτσοι κάθονταν 

κι αυτοί στα ζεστά, όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι. Δεν 

υπήρχε στ’ αλήθεια κανένας λόγος για να βγει κανείς 

έξω. Εμείς όμως δεν ήμασταν συγχρονισμένοι με τους 

ρυθμούς της γης τους, που σε εκείνη την περιοχή ήταν 

καλυμμένη από χωράφια και αμπελώνες. Ήμασταν ξέ-

νοι, μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο του υποκόσμου. Έναν 

από αυτούς τους πολέμους που ξεσπάνε μια μέρα και 

δεν ξέρεις πότε θα τελειώσουν. Κοστίζουν αίμα και 

χρόνια από τη ζωή σου πεταμένα στον κάλαθο των αχρή-

στων. Εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους δεν αφο-

ρούν κανέναν άλλο, ούτε και αποτελούν είδηση. Η αστυ-

νομία και ο Τύπος δεν ασχολούνται καν. Το πολύ πολύ 
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να πέσουν τυχαία πάνω σε κανένα πτώμα που στη συ-

νέχεια θα γίνει φάκελος και μονόστηλο, όμως σίγουρα 

δεν αποτελεί προτεραιότητα.

Ξέραμε καλά ότι ο δικός μας πόλεμος ήταν από τους 

τελευταίους. Αποτελούσε μέρος ενός εγκληματικού κό-

σμου που εξαφανιζόταν σιγά σιγά, κι εμείς ήμασταν οι 

πρωταγωνιστές του, με διαφορετικό ρόλο κάθε φορά, 

επί μια εικοσαετία. Τώρα διαλυόταν, τον αντικαθιστού-

σαν οργανώσεις και πρόσωπα που μας προκαλούσαν 

απέχθεια και με τα οποία δεν θέλαμε να έχουμε καμία 

σχέση.

Ο μοντερνισμός σ’ αυτό τον τομέα ήταν πλέον μα-

φιόζικος, πολυεθνικός, διαπερνούσε κάθε μορφή δια-

φθοράς της εξουσίας και των θεσμών. Και ήταν βλαβε-

ρός. Όταν το να πλουτίζεις με παρανομίες σημαίνει να 

δηλητηριάζεις τους ανθρώπους και τον τόπο τους, να 

γίνεσαι δουλέμπορος, να μπλέκεις με πολιτικούς, επι-

χειρηματίες και οικονομικούς παράγοντες, τότε οι ελεύ-

θεροι άνθρωποι με στοιχειώδη συνείδηση αποσύρονται 

από το παιχνίδι.

Η εποχή που για να ανήκεις στην πάστα των καθω-

σπρέπει εγκληματιών αρκούσε απλώς να μην έχεις σχέ-

ση με ναρκωτικά και πουτάνες είχε πλέον μείνει στα 

αρχεία της μνήμης ελάχιστων ανθρώπων.

Εκείνη τη νύχτα είχα στο πλευρό μου ένα από τα 
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τελευταία πρότυπα αυτής της γενιάς: τον Μπενιαμίνο 

Ροσίνι. Λαθρέμπορο και ληστή. Έναν άνθρωπο που στε-

κόταν πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Καμία σχέση 

με αυτά τα καθάρματα που μίαιναν τώρα τον κόσμο, 

σκληροί με τους αδύναμους, έτοιμοι να πουληθούν με 

την πρώτη ευκαιρία. Κυρίως απέναντι στον Νόμο. 

Δεν μπήκα σ’ αυτό τον κόσμο από επιλογή. Είχα 

καταλήξει μάλλον τυχαία στη φυλακή, απέκτησα τη φή-

μη του ειρηνοποιού και, όταν βγήκα, οι δικηγόροι άρχι-

σαν να με προσλαμβάνουν για να βρίσκω λύσεις στους 

μπελάδες των πελατών τους. Λύσεις που ενίοτε μπορεί 

να ήταν και η ίδια η αλήθεια, αλλά συχνά τα πράγματα 

ήταν πιο περίπλοκα. Αυτός ο γερο-ληστής με βοηθούσε 

να επιβιώσω. Ήξερε πότε να γίνεται βίαιος, δολοφονικός. 

Χαρακτηριστικά που εγώ δεν είχα ποτέ μου, προφανώς 

λόγω των μπλουζ που κάποτε, πολύ παλιά, τραγουδού-

σα στα κλαμπ.

Ούτε και ο Μαξ ο Μνήμης ήταν άνθρωπος της δράσης. 

Εκείνη τη στιγμή κάπνιζε, με το βλέμμα καρφωμένο στο 

σκοτάδι. Ένας στρουμπουλός τύπος με ανοιχτογάλαζα 

μάτια, με καρδιά και μυαλό μεγάλα σαν βουνά. Είχε 

γίνει συνέταιρός μου όταν τον πρόδωσαν τα όνειρά του 

και είχε καταλήξει στη λίστα με εκείνους που έπρεπε 

να πληρώσουν για τους πάντες και τα πάντα.

Κανείς μας δεν περίμενε ότι θα ξαναμπλέκαμε σ’ αυ-
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τό τον πόλεμο που είχαμε ξεκινήσει άθελά μας και τώ-

ρα δεν μας έμενε παρά να πολεμήσουμε. Η λιποταξία 

δεν επιτρεπόταν. Ούτε και η υποταγή. Όλον αυτό τον 

καιρό δεχόμασταν και εξαπολύαμε πυρά, κρυβόμασταν, 

περνούσαμε στην αντεπίθεση. Ζήσαμε έξι ολόκληρα χρό-

νια στο έλεος του απόλυτου παραλογισμού. Ήμασταν 

εξουθενωμένοι και το μόνο που θέλαμε ήταν να επιστρέ-

ψουμε στις περίπλοκες ζωές μας.

Γι’ αυτό, όταν διακρίναμε τα φώτα ενός αυτοκινήτου 

στην πλατεία, αναστενάξαμε ανακουφισμένοι. Ο Μαξ 

κι εγώ εμφανιστήκαμε κάτω από τη φωτεινή δέσμη ενός 

φανοστάτη, ενώ ο γερο-Ροσίνι έμεινε κρυμμένος στη 

στοά της παλιάς αγοράς, με τα χέρια βυθισμένα στις 

τσέπες του παλτού του, γραπωμένα από την κάννη των 

πιστολιών του.

Η γυναίκα που οδηγούσε έσβησε τη μηχανή και 

βγήκε από το πολυτελές αμάξι με το οποίο είχε δια-

σχίσει τη μισή Γαλλία. Την έλεγαν Μποζάνα Γκαρα-

σάνιν και ήταν μια επικίνδυνη εγκληματίας. Στρατο-

λογημένη και γαλουχημένη στη λατρεία της εθνικιστι-

κής βίας των σέρβων γκάνγκστερ. Κοντά μαύρα μαλλιά, 

κοντοπίθαρη, μυώδης και με άγρια χαρακτηριστικά. 

Εκτός από το στόμα της, που ήταν στ’ αλήθεια ωραίο, 

αισθησιακό. Μια αριστοτεχνική λεπτομέρεια τελείως 

ανώφελη.
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«Πού είναι;» ρώτησε σηκώνοντας την κουκούλα του 

μπουφάν της. Η ανάσα της μεταμορφώθηκε σε μια σπεί-

ρα ατμού.

Έδειξα το σκοτάδι πίσω μου. «Στο πορτμπαγκάζ 

ενός αυτοκινήτου» της είπα ψέματα.

Κούνησε το κεφάλι, με το βλέμμα της να πλανάται 

τριγύρω. Μάλλον έψαχνε να εντοπίσει τον Ροσίνι.

«Αφήστε ελεύθερο τον θείο μου και θα σας πω πού 

κρύβεται η Ναταλία Ντίνιτς».

Ένα από τα πολλά της ονόματα. Εμείς την είχαμε 

γνωρίσει όταν την αποκαλούσαν Γκρέτα Γκάρντνερ. 

«Αυτό το όνομα χρησιμοποιεί τώρα;» ρώτησε ο Μαξ.

«Άλλη μία πληροφορία που θα σας αποκαλύψω όταν 

τον απελευθερώσετε».

«Δεν είναι τόσο εύκολο» εξήγησε ο χοντρός.

«Τι θα πει αυτό;»

«Αυτή τη στιγμή προτεραιότητά μας δεν είναι να 

βρούμε την Ντίνιτς, την αρχηγό σου. Πρώτα θέλουμε να 

ξεμπερδεύουμε με τις μπίζνες της».

Έσφιξε τις γροθιές της με μια αγανακτισμένη κίνηση. 

«Η Σιλβί το αποφάσισε αυτό, έτσι;»

Δεν είχα λόγο να το αρνηθώ. «Θεωρεί ότι είναι σωστό 

να ενεργήσουμε μ’ αυτό τον τρόπο».

Ύψωσε τον τόνο της φωνής της. «Έτσι δεν πρόκειται 

να τελειώσουμε ποτέ».



M A S S I M O  C A R L O T T O24

«Η Σιλβί είναι το θύμα αυτής της ιστορίας» της υπεν-

θύμισα. «Εκείνη αποφασίζει πώς και πότε θα κλείσει 

αυτή η βεντέτα».

«Ναι, αλλά και η Ναταλία πιστεύει ότι έχει δεχτεί 

πλήγματα που πρέπει να ξεπλυθούν με αίμα. Σκοτώ-

σατε τους άντρες που αγαπούσε. Τον δεύτερο μάλιστα 

στο ιερό της εκκλησίας μόλις της πέρασε τη βέρα στο 

δάχτυλο». 

Τον έλεγαν Βούλε Λεζ, ένας ακόμα σέρβος γκάν-

γκστερ. Σκοτώθηκε λερώνοντας με αίμα το νυφικό της 

Ντίνιτς, στο Παρίσι, στην κατάμεστη ορθόδοξη εκκλησία 

του Αγίου Σάββα. Μια στρατηγική εκτέλεση που καθό-

ρισε το πεπρωμένο της βεντέτας. Ο πρώτος σύζυγος της 

Ντίνιτς, απ’ την άλλη, πήγαινε γυρεύοντας. Δεν θυμόμουν 

πια το πραγματικό του όνομα – μόνο αυτό που είχε 

δώσει στις μυστικές υπηρεσίες της Σερβίας όταν ήρθε 

στην Πάντοβα. Πιερ Αλέν. Ο τύπος αυτός ήθελε να μας 

αναγκάσει να ερευνήσουμε μια κολοσσιαία κλοπή ναρ-

κωτικών που φυλάσσονταν στην Ιατροδικαστική Υπη-

ρεσία. Εμείς πολύ ευγενικά αρνηθήκαμε να αναλάβου-

με την υπόθεση, μόνο που εκείνος επέμενε κάνοντάς μας 

τη ζωή δύσκολη και αναγκάζοντας τον Ροσίνι να τον 

πυροβολήσει. Θάψαμε το πτώμα του κατά μήκος ενός 

από τους άπειρους επαρχιακούς δρόμους της βορειοα-

νατολικής Ιταλίας και γυρίσαμε σελίδα στη ζωή μας, 
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ώσπου η γυναίκα του αποφάσισε να πάρει εκδίκηση. 

Με τον χειρότερο τρόπο.

«Η αρχηγός σας έπρεπε να τα βάλει μαζί μας» απο-

κρίθηκα «κι όχι με τη γυναίκα του Ροσίνι. Έβαλε να την 

απαγάγουν, τη βασάνισε κι ύστερα την πούλησε σε μια 

συμμορία κοσοβάρων μαφιόζων. Έχει περάσει τόσο πολ-

λά, που δεν πρόκειται ποτέ να τα ξεχάσει».

Η γυναίκα άγγιξε τον κρόταφό της με μια νευρική 

κίνηση. «Η αλήθεια είναι ότι της έχει σαλέψει. Έχουν 

τρελαθεί και οι δύο. Η Ναταλία ζει για να μοιάζει όλο 

και περισσότερο στη Σιλβί. Τρεις φορές εγχειρίστηκε 

και εξακολουθεί να κοιτάζει τις φωτογραφίες της ψά-

χνοντας κάποια λεπτομέρεια για να την αντιγράψει. Το 

σχέδιό της είναι να καθαρίσει τη γυναίκα του Ροσίνι 

όταν πλέον θα μοιάζει σαν δίδυμη αδερφή της. Και 

μετά θα ’ρθει και η δική σας σειρά. Ό,τι ιδέα τής έχει 

μπει στο μυαλό τής την έχει βάλει ο Σατανάς».

Κούνησα το κεφάλι σοκαρισμένος. «Αυτό δεν πρό-

κειται να γίνει. Θα τη σταματήσουμε».

Η Μποζάνα χαμογέλασε. Ή μάλλον έδειξε τα δόντια 

της. Μικρά, αιχμηρά. «Μόνο αν είμαι εγώ εκεί να σας 

βοηθήσω» διευκρίνισε. «Πάντως, οι δουλειές της Νατα-

λία δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας συμφωνία. Η 

οικογένειά μου αποφάσισε να τις αναλάβει εκείνη».

«Μα εδώ μιλάμε για πορνεία» της υπενθύμισα. 
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«Εμείς θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στο κύκλωμα της 

σεξουαλικής σκλαβιάς που προωθείτε εδώ και χρόνια».

Άνοιξε διάπλατα τα χέρια. «Ζητάτε πολλά. Ο πατέ-

ρας μου και τα αδέρφια του αποφάσισαν να σας προ-

σφέρουν τη ζωή της αρχηγού μου με αντάλλαγμα τη ζωή 

του θείου μου. Τελεία και παύλα. Κι επειδή τους ξέρω 

καλά, αν συνεχίσετε να έχετε αυτές τις παράλογες απαι-

τήσεις, δεν πρόκειται να σώσουν τον όμηρο, ας είναι και 

αγαπημένος μας συγγενής, και θα συμμαχήσουν με τη 

Ναταλία Ντίνιτς για να σας καταστρέψουν».

Ο Μαξ κι εγώ κοιταχτήκαμε. Δεν ήμασταν σε θέση 

να αντέξουμε δύο πολεμικά μέτωπα· η στρατηγική μας 

κατέρρεε. Δεν είχαμε υπολογίσει την απληστία της οι-

κογένειας Γκαρασάνιν.

Άξαφνα η Μποζάνα μαρμάρωσε. Έστρεψα το κεφά-

λι και είδα τον Μπενιαμίνο να πλησιάζει. Είχε κουραστεί 

να παρακολουθεί τη συνομιλία συνδεδεμένος στο κινη-

τό μου.

«Σύμφωνοι. Το τομάρι της Ναταλία Ντίνιτς μάς είναι 

αρκετό» είπε τείνοντας το χέρι του στη γυναίκα.

Εκείνη το έσφιξε δυνατά. «Έτσι είναι καλύτερα για 

όλους μας. Εγώ θα σας πω πού θα τη βρείτε κι εσείς θα 

απελευθερώσετε τον θείο μου. Θα έχει ξεπαγιάσει μες 

στο πορτμπαγκάζ».

«Δεν είναι, βέβαια, ότι δεν σας εμπιστευόμαστε» 
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είπα ειρωνικά «αλλά θα τον αφήσουμε ελεύθερο μόνο 

όταν θα έχουν τελειώσει όλα».

Η Μποζάνα Γκαρασάνιν ανασήκωσε τους ώμους. 

«Άξιζε τον κόπο η προσπάθεια. Πάντως, εμείς θα κρα-

τούσαμε τον λόγο μας».

«Μαλακίες!» γρύλισε ο γερο-Ροσίνι. «Πού βρίσκεται 

η Ναταλία;»

«Στη Λιόν» απάντησε η Σέρβα, βγάζοντας από την 

τσέπη της δυο διπλωμένα χαρτιά. «Εδώ έχω γράψει 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες».

«Είσαι η σωματοφύλακάς της εδώ και χρόνια» σχο-

λίασε ο Μπενιαμίνο.

«Δώδεκα, για την ακρίβεια. Στην αρχή ήμουν μόνη, 

αλλά μετά προστέθηκε και η Άννα».

«Γι’ αυτήν ακριβώς ήθελα να σου μιλήσω. Να τη 

θεωρούμε εχθρό μας ή έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία 

μας;»

Η γυναίκα έκανε ένα βήμα μπροστά και χτύπησε με 

τον δείκτη της το στέρνο του: «Όταν θα γίνει το κόλπο, 

εμείς δεν θα κουνήσουμε το δαχτυλάκι μας, αλλά να 

θυμάσαι: Την Άννα δεν θα τολμήσετε να την αγγίξετε, 

αλλιώς θα σας γδάρω με τα ίδια μου τα χέρια».

Ο Ροσίνι έγνεψε συγκαταβατικά. «Ήθελα απλώς να 

ξέρω. Σε τέτοιες περιπτώσεις κινδυνεύει κανείς να κάνει 

λάθη που μπορεί να δυσαρεστήσουν κάποιους άλλους».
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Η Μποζάνα ηρέμησε. «Ακολουθήστε τις οδηγίες και 

δεν θα ’χουμε κανένα πρόβλημα» πρόσθεσε καθώς επέ-

στρεφε στο αυτοκίνητο.

Κοίταξα τον Ροσίνι. «Μόλις της έσφιξες το χέρι».

«Ακριβώς».

«Αυτό σημαίνει πως δεχόμαστε ότι η συμμορία Γκα-

ρασάνιν θα αναλάβει τα αλισβερίσια της εχθρού μας».

Ο γερο-ληστής ξεφύσησε. «Δεν μπορούμε να σώσου-

με τον κόσμο, Μάρκο. Το μόνο που μπορούμε να κά-

νουμε είναι να κλείσουμε αξιοπρεπώς αυτή την ιστορία».

«Και η Σιλβί;»

«Με τη Ναταλία νεκρή, ίσως ξαναρχίσει να ζει. Έχω 

όμως τις αμφιβολίες μου, οι τρελογιατροί δεν μου φαί-

νονται και πολύ αισιόδοξοι».

Ο Μαξ έβγαλε τσιγάρο και καπνίσαμε τυλιγμένοι στη 

σιωπή, μια σιωπή φορτισμένη από πίκρα.

«Αν είναι αλήθεια αυτά που λέει η Μποζάνα, θα 

είναι σαν να πυροβολώ την ίδια μου τη γυναίκα» σχο-

λίασε ο Ροσίνι.

«Αντέχεις;» τον ρώτησα. «Αλλιώς μπορούμε να το 

ζητήσουμε από τον Λικ και την Κριστίν. Θα το κάνουν 

με μεγάλη τους χαρά».

Εννοούσα τον Λικ Οτράν και την Κριστίν Ντιριέζ. 

Ζευγάρι ληστών από τη Μασσαλία που λόγω της φιλίας 

τους με τον Ροσίνι αποτελούσαν κι αυτοί μέρος της 
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ομάδας μας. Κάθε τόσο λήστευαν από κοινού τράπεζες 

ή κοσμηματοπωλεία για να χρηματοδοτήσουν τη δαπα-

νηρή μας επιβίωση.

Ο Μπενιαμίνο κάπνιζε με τα μάτια μισόκλειστα και 

τον λαιμό του χωμένο στον γιακά του μακριού καμηλό 

παλτού του. Πάτησε τη γόπα του τσιγάρου με το τα-

κούνι του παπουτσιού του. «Εγώ πρέπει να αποδώσω 

δικαιοσύνη».
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Μετάφραση: Δήμητρα Δότση

Ένα θανάσιμο παιχνίδι ανάμεσα στον Αλιγάτορα και τον Τζόρτζιο Πελεγκρίνι,  
τον διάσημο παράνομο ντετέκτιβ και το πολυμήχανο εγκληματικό μυαλό 

αντίστοιχα των μεγαλύτερων επιτυχιών του Καρλότο.

Πάντοβα. Ο Γκουίντο ντι Λέλο, ένας χαμηλών τόνων πανεπιστημιακός καθηγητής, εξαφανίζεται 
από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι έρευνες της αστυνομίας παραμένουν για καιρό άκαρπες και ο 
φάκελος Ντι Λέλο καταλήγει στο αρχείο μαζί με άλλες υποθέσεις αγνοουμένων. Υπάρχει όμως 
μια γυναίκα που γνωρίζει την αλήθεια: η Οριάνα Πότσι-Βιτάλι, η κρυφή του ερωμένη, παντρε-
μένη με έναν πάμπλουτο γνωστό ελβετό επιχειρηματία. Η Οριάνα όμως επιλέγει να κρατήσει το 
στόμα της κλειστό για να μη μαθευτεί η ερωτική τους περιπέτεια, ώσπου στο τέλος, βασανισμέ-
νη από τύψεις, απευθύνεται στον παράνομο ντετέκτιβ Μάρκο Μπουράτι, γνωστό ως Αλιγάτορα. 
Ο Μπουράτι αναλαμβάνει την υπόθεση μαζί με τους πιστούς συνεργάτες του, τον ηλικιωμένο 
γκάνγκστερ Μπενιαμίνο Ροσίνι και τον Μαξ τον Μνήμη, παλιό μέλος της εξωκοινοβουλευτικής 
αριστεράς. Στην αρχή η υπόθεση μοιάζει αδιέξοδη, ώσπου ένα φαινομενικά ασήμαντο σημάδι 
θα οδηγήσει τους τρεις φίλους στη δίνη μιας σκοτεινής ιστορίας που θα τους αναγκάσει να 
έρθουν αντιμέτωποι με το πολυμήχανο εγκληματικό μυαλό του Τζόρτζιο Πελεγκρίνι.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, απομεινάρια ενός αλλοτινού υποκόσμου που σιγά σιγά σβή-
νει, θα παλέψουν με κάθε τρόπο ενάντια στους εχθρούς τους και στη νέα τάξη πραγμάτων του 
οργανωμένου εγκλήματος έχοντας έναν ακόμα αντίπαλο να πολεμήσουν: τον αμείλικτο χρόνο.

Μια στιβαρή καταβύθιση στη φύση του κακού με στοιχεία φάρσας που διαβάζεται απνευστί, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο Καρλότο είναι ισάξιος με τους αγγλόφωνους τσάρους του νουάρ. 

Lovereading.co.uk

Το μεσογειακό νουάρ του Καρλότο είναι έντονο και μελαγχολικό, γεμάτο σκοτεινές γωνιές 
και άγρια σκηνικά.

New Yorker

Ο Καρλότο μάς προσφέρει αφηγήματα καταιγιστικού ρυθμού. Η κυνική ματιά του απο-
γυμνώνει την πολιτική διαφθορά, ενώ η απουσία έστω και ψήγματος ηθικολογίας είναι 
αναζωογονητική. 

Kirkus Reviews

Ο Massimo Carlotto (Μάσιμο 
Καρλότο) γεννήθηκε στην Πάντοβα 
το 1956. Θεωρείται ένας από τους 
κύριους εκπροσώπους της σύγχρονης 
ιταλικής νουάρ και hard-boiled 
λογοτεχνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο 
βραβευμένο πρώτο του μυθιστόρημα 
Ο φυγάς, που κυκλοφόρησε το 1995, 
ο Καρλότο αφηγείται τις προσωπικές 
του εμπειρίες και περιπέτειες, όταν, 
κατηγορούμενος για έναν φόνο που δεν 
διέπραξε, αναγκάστηκε να φύγει για 
χρόνια από την Ιταλία και στη συνέχεια 
να φυλακιστεί στην πατρίδα του μέχρι 
να αθωωθεί έπειτα από πολύχρονους 
αγώνες. Έκτοτε έχει γράψει δεκάδες 
μυθιστορήματα και διηγήματα, ενώ 
τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες και έχουν τιμηθεί με 
πολλά βραβεία τόσο στην Ιταλία όσο 
και στο εξωτερικό. Ο Μάσιμο Καρλότο 
είναι επίσης θεατρικός συγγραφέας 
και σεναριογράφος, αρθρογραφεί 
σε εφημερίδες και περιοδικά και 
συνεργάζεται σε μουσικά δρώμενα. 
Στα ελληνικά έχουν κυκλοφορήσει 
πολλές περιπέτειες της σειράς στην 
οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος 
ντετέκτιβ Αλιγάτορας. Για να διαβάσετε 
περισσότερα: www.massimocarlotto.it 
και www.metaixmio.gr
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