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Η δανέζα Lone Theils  
(Λούνε Τέιλς) εργάστηκε  
ως ανταποκρίτρια στο Λονδίνο 
των δανέζικων εφημερίδων 
Berlingske Tidende και Politiken 
επί 16 συναπτά χρόνια.  
Το βιβλίο Το θανάσιμο πέρασμα 
είναι η πρώτη περιπέτεια  
της ηρωίδας της Νόρα Σαν,  
η οποία την καθιέρωσε  
ως συγγραφέα, καθώς έγινε 
μπεστ σέλερ και μεταφράστηκε 
σε περισσότερες από δεκαπέντε 
γλώσσες σε όλο τον κόσμο. 
Πλέον ζει στη Δανία και έχει 
αφοσιωθεί στη συγγραφή  
των αστυνομικών της 
μυθιστορημάτων, ενώ 
δημοσιογραφεί ως μπλόγκερ 
και στο διαδικτυακό περιοδικό 
POV International.
Για να διαβάσετε περισσότερα 
για τη συγγραφέα και το έργο της 
www.lonetheils.com  
και www.metaixmio.gr

Ένα εξαιρετικά δομημένο θρίλερ…  
Η Lone Theils γνωρίζει καλά  
τις τεχνικές του είδους με το οποίο 
καταπιάνεται και γράφει με οξυμένη 
προσοχή στη λεπτομέρεια  
και έξοχη αίσθηση του μακάβριου.
P O L I T I K E N

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΈΠΙΣΉΣ:

ΈΝΑ ΘΡΙΛΈΡ ΜΈ ΤΑΧΥΤΑΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΧΝΙΚΉ ΠΛΟΚΉ 
B A R R Y  F O R S H A W ,  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ

Όταν η δημοσιογράφος Νόρα Σαν, ανταποκρίτρια του δανέζικου 
εβδομαδιαίου περιοδικού Globalt στο Λονδίνο, αγοράζει μια 
βαλίτσα από ένα παλαιοπωλείο, βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ πα
ράξενης ανακάλυψης. Στην ξεχασμένη βαλίτσα περιέχονται διά
φορες πολαρόιντ, μεταξύ των οποίων και η φωτογραφία δύο νεα
ρών κοριτσιών απ’ τη Δανία που εξαφανίστηκαν σε ένα φε ριμπότ 
ταξιδεύοντας προς Αγγλία το 1985. Ή επαγγελματική περιέργειά 
της ξυπνά και πριν προλάβει να το συνειδητοποιήσει μπλέκεται σε 
μια έρευνα που περιλαμβάνει αλλεπάλληλα τα ξί δια μεταξύ Κο
πεγχάγης και Λονδίνου, άπειρες συνεντεύξεις με μάρτυρες, αλλά 
και συναντήσεις με πρόσωπα από το πα ρελ θόν της. Τα βήματά της 
θα την οδηγήσουν σ’ έναν σίριαλ κίλερ που εκτίει ισόβια κάθειρξη 
σε μια διαβόητη βρετανική φυλακή, κα θώς η αναζήτηση της αλή
θειας για την τύχη των δύο εξα φα νι σμένων κοριτσιών αποδεικνύε
ται πολύ πιο επικίνδυνη απο στο λή απ’ ό,τι είχε φανταστεί…

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το αστυνομικό μυθιστόρημα 
της δανέζας Lone Theils γοητεύει τόσο χάρη στο μαύρο 

χιούμορ και τη νοσταλγική διάθεση για τη δεκαετία  
του 1980  με την οποία είναι ποτισμένο  

όσο και στην τολμηρή και συναρπαστική ηρωίδα του.

Το θανάσιμο πέρασμα  
σε στοιχειώνει  

και βρίσκεσαι δέσμιός του 
χωρίς να το καταλάβεις. 

S T E F A N  A H N H E M  
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Έ Α Σ

Βιβλίο που δεν αφήνεις  
από τα χέρια σου  

με τσαγανό και ουσία.  
Δηλώνω από τώρα  
φαν της Νόρα Σαν.
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Οάντρας με την αρχή φαλάκρας έδειχνε σαν ένας συνηθισμέ-
νος μεσήλικας Αφρικανός δάσκαλος. Φορούσε σταχτί κοτλέ 

παντελόνι και φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο. Ήρεμα και μεθο-
δικά, γέμιζε με ερλ γκρέι τα λουλουδάτα φλιτζάνια τσαγιού. Η 
Νόρα έπιασε μια αμυδρή μυρωδιά αμυγδαλέλαιου και απορρυ-
παντικού όταν εκείνος έσκυψε πάνω από το παμπάλαιο τραπε-
ζάκι με το μωσαϊκό από πλακάκια στην επιφάνεια και με τρόπο 
κομψό πρόσθεσε γάλα στο τσάι της. Έπειτα έριξε δύο κύβους 
ζάχαρη στο δικό του φλιτζάνι και ανακάτεψε μία φορά. Στη συ-
νέχεια ξεκίνησε να λέει την ιστορία του, μια ιστορία εκτελέσεων, 
βιασμών, ακρωτηριασμών και δολοφονιών. 

Τα λόγια του στροβιλίζονταν στο μυαλό της Νόρα, η μια κτηνω-
δία μετά την άλλη. Σχολειαρόπαιδα που είχαν γίνει μάρτυρες του 
μαζικού βιασμού της δασκάλας τους, πριν δολοφονηθούν κι αυτά 
με ματσέτες. Χωριά ολόκληρα που είχαν περαστεί από λεπίδι, μέ-
χρι που οι δολοφόνοι κουράστηκαν τόσο, ώστε δεν άντεχαν πια 
ούτε να σηκώσουν το χέρι, κι έτσι κλείδωσαν τους επιζώντες μαζί 
με τα πτώματα μέχρι την επόμενη μέρα, οπότε ξανάρχισαν οι φόνοι. 
Ο άντρας που, για λόγους δικής του ασφάλειας, μπορούσε να ανα-
φερθεί μόνο ως «μίστερ Μπεν» συνέχιζε τον επίπεδο μονόλογό του, 
με τις ιστορίες να διαδέχονται η μια την άλλη χωρίς τελειωμό. 

Η Νόρα έσφιξε το φλιτζάνι στα χέρια της. Η επιθυμία να 
αδειάσει το καυτό τσάι στα μούτρα του ανέκφραστου άντρα ήταν 
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συντριπτική. Μήπως και έβλεπε κάποιο ίχνος ανθρωπιάς σ’ εκεί-
νο το απαθές πρόσωπο. Συναισθήματα. Μεταμέλεια. 

Συγκρατήθηκε. Δεν δούλευε έτσι η Νόρα Σαν, ανταποκρίτρια 
του εβδομαδιαίου περιοδικού Globalt στο Λονδίνο. Άκουγε, συ-
γκέντρωνε δεδομένα και έγραφε. Ήταν επαγγελματίας.

«Έχω μόνο μία ερώτηση ακόμα» του είπε με ουδέτερο τόνο.
Την κοίταξε με ένα βλέμμα το οποίο είχε χάσει από καιρό 

οτιδήποτε ανθρώπινο. 
«Ναι;»
«Γιατί; Γιατί το έκανες;»
Εκείνος ανασήκωσε τους ώμους. 
«Γιατί όχι; Δεν τους άξιζε τίποτα καλύτερο. Κατσαρίδες ήταν, 

εμείς απλώς καθαρίσαμε την κουζίνα».
Η Νόρα ένιωσε να τη διαπερνά ένα ρίγος. Απασχόλησε τα 

χέρια της με το κουμπί του μαγνητοφώνου. Το έκλεισε και σηκώ-
θηκε, κάπως απότομα.

Ο Πιτ, που όλη αυτή την ώρα καθόταν στη γωνία, σηκώθηκε 
επίσης, άλλαξε φακό στην κάμερα και έπιασε δουλειά. 

Σκοτεινές φωτογραφίες του άντρα που αυτοαποκαλούνταν «μί-
στερ Μπεν». Θολές εικόνες του προσώπου του. Κοντινά πλάνα των 
μελαψών χεριών του. Παρά το γεγονός ότι τα χέρια τού «μίστερ 
Μπεν» ήταν καθαρά και τα νύχια του εξαιρετικά περιποιημένα, η 
Νόρα νόμιζε πως μπορούσε να δει κηλίδες ξεραμένου αίματος.

Ήταν φωτογραφίες ενός ατόμου που παρέμενε ελεύθερο επει-
δή είχε επιλέξει να καταδώσει τους ανωτέρους του στην ιεραρχία. 
Ο «μίστερ Μπεν» είχε καταφέρει να χωθεί στο σύστημα παροχής 
ασύλου της Βρετανίας, και τώρα μπορούσε να απολαμβάνει μια 
ειρηνική ζωή σε μια παράκτια πόλη της νότιας Αγγλίας όπου το 
πιο συνταρακτικό γεγονός ήταν το ετήσιο καρναβάλι. Η Νόρα 
ένιωσε ναυτία. 

***
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Ο Πιτ ήρθε έξω. Η Νόρα έψαξε και βρήκε τα κλειδιά της και τα 
πέταξε προς το μέρος του. Εκείνος τα έπιασε στον αέρα. 

«Οδηγάς εσύ. Εγώ τα έχω φτύσει» είπε και κάθισε στη θέση 
του συνοδηγού στο ταλαιπωρημένο αμάξι του, ένα Ford Mondeo. 

Ο Πιτ ανασήκωσε τα φρύδια. 
«Ζορίστηκες;»
Ήταν λιγόλογος άνθρωπος, όταν όμως μιλούσε, οι λέξεις του 

είχαν βαρύτητα – και μια χαρακτηριστική αυστραλιανή προφορά. 
Η Νόρα θα ήθελε να πει πάρα πολλά, αλλά οι λέξεις σκάλωναν 

στον λαιμό της.
«Υπάρχουν και όρια στο πόσο…»
Ο Πιτ τοποθέτησε σιωπηλός την τσάντα με την κάμερα στο 

πορτμπαγκάζ, μπήκε στο αμάξι και έβαλε μπροστά. Αντί να στρί-
ψει και να βγει στον αυτοκινητόδρομο για το Λονδίνο, πήρε τον 
παραλιακό δρόμο. 

Η Νόρα δεν είπε τίποτα. Δούλευαν μαζί από τότε που εκείνη 
είχε πρωτοέρθει στο Λονδίνο, πέντε χρόνια πριν, εντελώς αρχάρια 
στο επάγγελμα του δημοσιογράφου. Έπειτα από αναρίθμητες κοι-
νές αποστολές και ταξίδια, από την Αφρική μέχρι την Ανατολική 
Ευρώπη, δεν είχαν ανάγκη να λένε πολλά για να συνεννοούνται. 

Ο ήλιος έριχνε τις τελευταίες, αδύναμες αχτίδες χλωμού φωτός 
στο τοπίο τη στιγμή που έστριψαν προς τον μικρό οικισμό ψαρά-
δων Μπράιν και πάρκαραν πίσω από την τοπική παμπ. 

Η Νόρα ρίγησε και σήκωσε τον γιακά του τζάκετ της μέχρι τα 
αυτιά.

Πήγαν προς την παραλία, εκεί όπου η γκρίζα επιφάνεια της 
θάλασσας γινόταν ένα με τον μαργαριταρένιο ουρανό. Ο αέρας 
έτσουζε τα μάγουλα, και ένα μισάωρο μετά η Νόρα μπορούσε 
πλέον να νιώσει το δηλητήριο να απομακρύνεται σιγά σιγά από 
το σύστημά της. Ή μάλλον να συρρικνώνεται και να στεγανοποιεί-
ται, να μετατρέπεται σε κάτι διαχειρίσιμο και να τοποθετείται σε 
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κάποιο σκοτεινό μέρος μέσα της, σε ένα ράφι μαζί με άλλες ιστο-
ρίες αντίστοιχου περιεχομένου και διαμετρήματος.

«Έλα, ας επιστρέψουμε στον οικισμό. Έχουν καλό ψάρι σ’ 
ετούτα τα μέρη, έχω ξανάρθει εδώ μια φορά με την Κάρολαϊν» 
είπε ο Πιτ. 

Όπως πάντα, μια νότα μελαγχολίας παρεισέφρησε στη φωνή του 
μιλώντας για τον έρωτα της ζωής του, που πολύν καιρό πριν είχε 
επιστρέψει στη Μελβούρνη και είχε παντρευτεί έναν χειρουργό.

Διέσχισαν τα στενά δρομάκια, που φάνταζαν παράξενα ερη-
μικά πριν από την αρχή της τουριστικής σεζόν, και μάλιστα μια 
καθημερινή.

«Σταμάτα, περίμενε λίγο».
Η Νόρα είχε σταθεί έξω από ένα μαγαζί που ξεχώριζε ανάμε-

σα στο παστέλ συνονθύλευμα των καταστημάτων κεραμικής και 
των ντελικατέσεν με τα καπνιστά ψάρια που προσέλκυαν τους 
τουρίστες τα Σαββατοκύριακα. Το χρώμα στην πρόσοψή του είχε 
πάρει να ξεφλουδίζει και τα παράθυρα ήταν βρόμικα, αλλά πίσω 
από την τζαμαρία η Νόρα μπορούσε να διακρίνει το αντικείμενο 
που ήθελε: μια παλιά σκούρα καφέ δερμάτινη βαλίτσα, που θα 
συμπλήρωνε τέλεια τη συλλογή της στο σπίτι. 

Δοκίμασε την πόρτα και, προς μεγάλη της έκπληξη, άνοιξε.
Η μυρωδιά μούχλας και η σκόνη ήταν το πρώτο που αισθάνθη-

κε σε έναν χώρο τόσο γεμάτο, ώστε οι τοίχοι να δίνουν την εντύ-
πωση πως θα έπεφταν αν προσπαθούσε κανείς να βάλει εκεί μέσα 
έστω και ένα μικρό αντικείμενο ακόμα. Κατά μήκος τού ενός τοί-
χου υπήρχαν δερματόδετα βιβλία σε ψηλές στοίβες και δίπλα τους 
ράφια γεμάτα κρυστάλλινα ποτήρια και παράταιρα πιατικά. 

Τα ελάχιστα κενά ανάμεσα στα ράφια καλύπτονταν από ζω-
γραφικούς πίνακες διαφορετικής ποιότητας. Τα πλοία ήταν, ολο-
φάνερα, το αγαπημένο μοτίβο, διαπίστωσε η Νόρα.

Από το μέσα δωμάτιο ένας γρατσουνισμένος δίσκος του 
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Γκλεν Μίλερ έφτανε στο τέλος τού «In the Mood». Ένας άντρας 
με μια τεράστια κόκκινη γενειάδα στεκόταν πίσω από τον πά-
γκο σιγοτραγουδώντας τη μελωδία ενώ γυάλιζε ένα μπρούντζι-
νο κηροπήγιο.

«Καλώς ήρθατε, περάστε» είπε με ένα χαμόγελο. 
Η Νόρα του ανταπέδωσε το χαμόγελο και έκανε έναν γρήγορο 

γύρο στο μαγαζί. Προς στιγμήν την έβαλε σε πειρασμό μια επάρ-
γυρη βουτυριέρα σε σχήμα στρειδιού, αλλά επέστρεψε στη βαλί-
τσα που είχε δει στη βιτρίνα. 

«Μπορώ να ρίξω μια ματιά σε αυτήν εκεί τη βαλίτσα, παρα-
καλώ;» ρώτησε δείχνοντάς την.

Ο άντρας στριμώχτηκε για να βγει πίσω από τον πάγκο. Ήταν 
μεγαλόσωμος, αλλά κινούνταν με εκπληκτική ταχύτητα καθώς 
ελισσόταν ανάμεσα από φθαρμένα μεταχειρισμένα έπιπλα και 
ταλαιπωρημένο οικιακό εξοπλισμό. 

Μετακίνησε ένα τενεκεδένιο κουτί και μια στοίβα δίσκων βι-
νυλίου και έβγαλε τη βαλίτσα κάτω από το πλήθος των αντικει-
μένων στη βιτρίνα.

«Την παραλάβαμε μόλις αυτή την εβδομάδα. Είναι σε άριστη 
κατάσταση» είπε.

Η Νόρα τεντώθηκε για να την πάρει. Έσυρε το χέρι πάνω της. 
Γνήσιο δέρμα. Σκούρο καφέ, γδαρμένο. Είχε ακριβώς τη σωστή, 
φθαρμένη όψη.

«Και πόσο τη δίνεις;» τον ρώτησε με δήθεν αδιάφορο ύφος.
«Χμμ... Λοιπόν…» έκανε ο άντρας, μισοκλείνοντας τα μάτια. 

«Να πούμε πενήντα λίρες;»
Η Νόρα μόρφασε. 
«Εγώ υπολόγιζα γύρω στις είκοσι».
«Είναι γνήσιο δέρμα» αντιγύρισε εκείνος.
Η Νόρα δοκίμασε την κλειδαριά. Δεν άνοιγε. Ζάρωσε το μέ-

τωπο. 
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«Έχει μπλοκάρει;»
Ο άντρας ανασήκωσε τους ώμους. 
«Τίποτα που να μη διορθώνεται με μια φουρκέτα και λίγα 

ταχυδακτυλουργικά» έκανε. 
«Ναι, αλλά μπορεί να έχει οτιδήποτε μέσα. Μπορεί να έχει 

μουχλιάσει».
Ο άντρας πήρε από τα χέρια της τη βαλίτσα και την κούνησε. 

Ακούστηκε ένας υπόκωφος ήχος.
«Χμμ... Μάλλον χαρτιά έχει μέσα. Άκου, αν μου δώσεις σαρά-

ντα λίρες, παίρνεις και το περιεχόμενο δωρεάν. Στα τυφλά. Ποιος 
ξέρει; Ίσως να περιέχει κάνα κερδισμένο λαχείο. Φοβερή τύχη!»

Τρία λεπτά αργότερα η Νόρα βγήκε έξω φτωχότερη κατά 
τριάντα λίρες και με τη βαλίτσα στο χέρι.

«Είσαι αδιόρθωτη» σχολίασε ο Πιτ, γυρίζοντας τα μάτια του 
προς τα πάνω.

«Καλά, καλά... Αλλά οφείλεις να παραδεχτείς ότι ταιριάζει 
τέλεια στον χώρο κάτω από το τραπεζάκι του σαλονιού. Δίπλα 
στο πειρατικό σεντούκι».

Ο Πιτ κούνησε το κεφάλι του και την τράβηξε να ανέβουν τον 
λόφο.

Έφαγαν φρέσκες τηγανητές γλώσσες με πουρέ αρακά και 
σπιτίσιες τηγανητές πατάτες. Όταν τελικά ξαναμπήκαν στο αυ-
τοκίνητο και ο Πιτ έβαλε ένα σιντί των Eagles να παίζει, προγραμ-
ματίζοντας το GPS για να τους οδηγήσει στην έδρα τους, η Νόρα 
είχε ανακτήσει αρκετές δυνάμεις ώστε να αρχίσει να συνθέτει 
νοερά τη δομή του άρθρου για τον δάσκαλο από τη Ρουάντα.

Όταν ο Πιτ την άφησε έξω από το διαμέρισμά της στο Μπέλ-
σαϊζ Παρκ, ένιωθε κατάκοπη και μετά βίας κατάφερε να συρθεί 
πάνω, να βουρτσίσει τα δόντια και να πέσει ξερή στο κρεβάτι. 
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Berlingske Tidende και Politiken 
επί 16 συναπτά χρόνια.  
Το βιβλίο Το θανάσιμο πέρασμα 
είναι η πρώτη περιπέτεια  
της ηρωίδας της Νόρα Σαν,  
η οποία την καθιέρωσε  
ως συγγραφέα, καθώς έγινε 
μπεστ σέλερ και μεταφράστηκε 
σε περισσότερες από δεκαπέντε 
γλώσσες σε όλο τον κόσμο. 
Πλέον ζει στη Δανία και έχει 
αφοσιωθεί στη συγγραφή  
των αστυνομικών της 
μυθιστορημάτων, ενώ 
δημοσιογραφεί ως μπλόγκερ 
και στο διαδικτυακό περιοδικό 
POV International.
Για να διαβάσετε περισσότερα 
για τη συγγραφέα και το έργο της 
www.lonetheils.com  
και www.metaixmio.gr

Ένα εξαιρετικά δομημένο θρίλερ…  
Η Lone Theils γνωρίζει καλά  
τις τεχνικές του είδους με το οποίο 
καταπιάνεται και γράφει με οξυμένη 
προσοχή στη λεπτομέρεια  
και έξοχη αίσθηση του μακάβριου.
P O L I T I K E N

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΈΠΙΣΉΣ:

ΈΝΑ ΘΡΙΛΈΡ ΜΈ ΤΑΧΥΤΑΤΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΈΧΝΙΚΉ ΠΛΟΚΉ 
B A R R Y  F O R S H A W ,  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ

Όταν η δημοσιογράφος Νόρα Σαν, ανταποκρίτρια του δανέζικου 
εβδομαδιαίου περιοδικού Globalt στο Λονδίνο, αγοράζει μια 
βαλίτσα από ένα παλαιοπωλείο, βρίσκεται ενώπιον μιας πολύ πα
ράξενης ανακάλυψης. Στην ξεχασμένη βαλίτσα περιέχονται διά
φορες πολαρόιντ, μεταξύ των οποίων και η φωτογραφία δύο νεα
ρών κοριτσιών απ’ τη Δανία που εξαφανίστηκαν σε ένα φε ριμπότ 
ταξιδεύοντας προς Αγγλία το 1985. Ή επαγγελματική περιέργειά 
της ξυπνά και πριν προλάβει να το συνειδητοποιήσει μπλέκεται σε 
μια έρευνα που περιλαμβάνει αλλεπάλληλα τα ξί δια μεταξύ Κο
πεγχάγης και Λονδίνου, άπειρες συνεντεύξεις με μάρτυρες, αλλά 
και συναντήσεις με πρόσωπα από το πα ρελ θόν της. Τα βήματά της 
θα την οδηγήσουν σ’ έναν σίριαλ κίλερ που εκτίει ισόβια κάθειρξη 
σε μια διαβόητη βρετανική φυλακή, κα θώς η αναζήτηση της αλή
θειας για την τύχη των δύο εξα φα νι σμένων κοριτσιών αποδεικνύε
ται πολύ πιο επικίνδυνη απο στο λή απ’ ό,τι είχε φανταστεί…

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το αστυνομικό μυθιστόρημα 
της δανέζας Lone Theils γοητεύει τόσο χάρη στο μαύρο 

χιούμορ και τη νοσταλγική διάθεση για τη δεκαετία  
του 1980  με την οποία είναι ποτισμένο  

όσο και στην τολμηρή και συναρπαστική ηρωίδα του.

Το θανάσιμο πέρασμα  
σε στοιχειώνει  

και βρίσκεσαι δέσμιός του 
χωρίς να το καταλάβεις. 

S T E F A N  A H N H E M  
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Έ Α Σ

Βιβλίο που δεν αφήνεις  
από τα χέρια σου  

με τσαγανό και ουσία.  
Δηλώνω από τώρα  
φαν της Νόρα Σαν.

B O O K L O V E R B O O K R E V I E W S . C O M
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