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Madam President (2016)

ΑΝ Η ANNE HOLT ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ, 
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΟΣΛΟ: Η νορβηγική πρωτεύουσα συγκλονίζεται. Πρώτο θύμα: Η δημοφι-

λέστερη νορβηγίδα τηλεοπτική σταρ βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της, με τη 

γλώσσα κομμένη και αφημένη στο γραφείο της. Δεύτερο θύμα: Μια πολιτικός 

της δεξιάς παράταξης βρίσκεται σταυρωμένη στην κρεβατοκάμαρά της, με 

το Κοράνι χωμένο στο σώμα της. Είναι οι φόνοι αυτοί έργο ενός μανιακού 

δολοφόνου διασήμων ή μήπως κάποιος προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα; 

Ο επιθεωρητής της Δίωξης Εγκλήματος Ίνγκβαρ Στούμπο είναι σε άδεια. 

Η σύζυγός του Ίνγκερ Γιουχάνε Βικ, πρώην προφάιλερ του FBI και συνάδελ-

φός του, μόλις γέννησε το πρώτο τους παιδί. Ξενυχτισμένοι και εξαντλημένοι 

και οι δυο, θα εμπλακούν απρόθυμα στην υπόθεση. Ο Στούμπο θα ηγηθεί των 

ερευνών. Η Γιουχάνε θα μείνει στο σπίτι με το παιδί, αλλά με το μυαλό της 

στοιχειωμένο από τους προσωπικούς δαίμονες που ξυπνά η δράση του δολο-

φόνου. Τι θα συμβεί αν οι χειρότεροι φόβοι της επαληθευτούν;

[ Μια συναρπαστική ιστορία που ολοκληρώνεται με την τέλεια 
αγωνιώδη κορύφωση. Θέλουμε κι άλλο Ίνγκβαρ Στούμπο. ] 

VÄRMLANDS FOLKBLAD (ΣΟΥΗΔΙΑ)

 ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 5513 

ISBN  978-960-566-931-7

 ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 6931

[ Συγκλονιστικό βιβλίο. Η Anne Holt γράφει σκοτεινά και βαθιά 
ανησυχαστικά αστυνομικά θρίλερ με ένταση βουτηγμένη στο αίμα. 
Η απάντηση της Σκανδιναβίας στη βρετανίδα Val McDermid. ] 

EVENING STANDARD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΜΠΟ ΚΑΙ ΒΙΚ

APPLICATION 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ NOIR 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ IPAD)

Η Anne Holt (1958) είναι μία από τις πλέον 

επιτυχημένες συγγραφείς αστυνομικής 

λογοτεχνίας σε όλο τον κόσμο. Διετέλεσε 

υπουργός Δικαιοσύνης στη χώρα της 

καθώς και εισαγγελέας, ενώ εργάστηκε 

επίσης ως δικηγόρος, δημοσιογράφος 

και παρουσιάστρια ειδήσεων. Έχει γράψει 

δύο εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές 

αστυνομικής λογοτεχνίας: τη σειρά Βικ/

Στούμπο και τη σειρά Χάνε Βιλχελμσέν. 

Έχει τιμηθεί με πάμπολλες διακρίσεις 

για το έργο της, μεταξύ των οποίων 

το Riverton Prize και το The Norwegian 

Booksellers’ Prize. Τον Οκτώβριο του 

2012 η Anne Holt τιμήθηκε με το Great 

Calibre Award of Honor στην Πολωνία 

για το σύνολο του έργου της.

Anne Holt
∆εν µπορεί 
να είναι αλήθεια

∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Μ Π Ε Σ Τ  Σ Ε Λ Ε Ρ

Δεν ήξερε πια πόσους ανθρώπους είχε σκοτώσει –
άλλωστε δεν είχε σημασία. Η ποιότητα ήταν πιο σημαντική 

από την ποσότητα στις περισσότερες δουλειές.

Η μητέρα 
της νορβηγικής 

αστυνομικής 
λογοτεχνίας. 

Jo Nesbo
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Στα ανατολικά του Όσλο, εκεί που οι λόφοι κατηφορίζουν 
προς τη μικρή πόλη που διασχίζει ο ποταμός Νίτα, τα 

αυτοκίνητα είχαν παγώσει στη διάρκεια της νύχτας. Οι διαβά-
τες κατέβαζαν τους σκούφους τους χαμηλά στ’ αυτιά και τύ-
λιγαν τα κασκόλ πιο σφιχτά γύρω από τον λαιμό τους καθώς 
βάδιζαν με κόπο ένα βασανιστικό παγωμένο χιλιόμετρο μέχρι 
τη στάση του λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο. Τα σπίτια στο 
αδιέξοδο δρομάκι, με το χιόνι να στοιβάζεται στις εισόδους 
τους, έκλειναν την παγωνιά έξω τραβώντας τις κουρτίνες. Σε 
μια παλιά βίλα στο τέρμα του δρόμου δίπλα στο δάσος κρέ-
μονταν παγοκρύσταλλοι ενός μέτρου από το γείσο της στέγης, 
παγωμένη απειλή πάνω από την είσοδο.

Το σπίτι ήταν λευκό. Μέσα από την εξώπορτα με το αδια-
φανές κρύσταλλο και το μπρούντζινο πόμολο, στα αριστερά 
ενός ασυνήθιστα μεγάλου χολ, σε ένα δωμάτιο όπου κυριαρ-
χούσε η μινιμαλιστική τέχνη και τα βαριά έπιπλα, πίσω από 
ένα επιβλητικό γραφείο και ανάμεσα σε κούτες με γράμματα 
που δεν είχαν ανοιχτεί ήταν καθισμένη μια νεκρή γυναίκα. Το 
κεφάλι της ήταν πεσμένο πίσω και τα χέρια της ακουμπούσαν 
στα μπράτσα της πολυθρόνας. Μια λεπτή γραμμή ξεραμένο 
αίμα είχε κυλήσει από το κάτω χείλος στον γυμνό λαιμό της, 
χωριζόταν στα στήθη της και ενωνόταν ξανά πάνω σε ένα 
εντυπωσιακά επίπεδο στομάχι. Αίμα είχε τρέξει και από τη 
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μύτη και στο φως από το φωτιστικό της οροφής φάνταζε σαν 
βέλος πάνω από τη σκοτεινή τρύπα που κάποτε ήταν στόμα. 
Μόνο ένα απομεινάρι παρέμενε από τη γλώσσα, που φαινόταν 
πως είχε κοπεί προσεκτικά – η τομή ήταν καθαρή και ευδιά-
κριτη.

Η ζέστη στο δωμάτιο ήταν σχεδόν αποπνικτική. Ο επιθεω-
ρητής Σίγκμουντ Μπέρλι από την Ειδική Υπηρεσία Δίωξης 
Εγκλήματος έκλεισε εντέλει το κινητό του και κοίταξε το ηλε-
κτρονικό θερμόμετρο μέσα από το παράθυρο με την πανορα-
μική θέα στα νοτιοανατολικά. Έξω η θερμοκρασία ήταν σχεδόν 
είκοσι δύο βαθμοί κάτω από το μηδέν. 

«Παράξενο που δεν σπάνε τα τζάμια» είπε χτυπώντας 
σιγανά το τζάμι. «Σαράντα εφτά βαθμοί διαφορά μέσα κι έξω. 
Απίστευτο!»

Κανείς δεν φάνηκε να τον ακούει.
Κάτω από τη μεταξωτή ρόμπα με τον γυαλιστερό χρυσαφή 

γιακά η νεκρή γυναίκα ήταν γυμνή. Η ζώνη σερνόταν στο πά-
τωμα. Ένας νεαρός αστυνομικός από το αστυνομικό τμήμα 
του Ρομερίκε έκανε ένα βήμα πίσω ξαφνιασμένος όταν είδε 
την κίτρινη σπείρα. 

«Διάβολε!» είπε με κομμένη ανάσα και πέρασε αμήχανα 
τα δάχτυλά του μέσα από τα μαλλιά του. «Νόμισα πως ήταν 
φίδι!»

Το ακρωτηριασμένο όργανο από το στόμα της γυναίκας 
ήταν επιδέξια τυλιγμένο σε χαρτί και ακουμπισμένο στο στυ-
πόχαρτο στο γραφείο μπροστά της, με την άκρη να προβάλλει 
μέσα από όλο το κόκκινο: ένα εξωτικό παχύφυτο· ωχρή σάρκα 
με ακόμα πιο ωχρούς γευστικούς κάλυκες και μελανούς λεκέ-
δες από κόκκινο κρασί στον βλεννογόνο και στις θηλές. Ένα 
μισοάδειο κρασοπότηρο ισορροπούσε πάνω σε μια στοίβα χαρ-
τιά στην άκρη του γραφείου. Μπουκάλι δεν φαινόταν πουθενά.

«Δεν μπορούμε τουλάχιστον να καλύψουμε τα στήθη της;» 
είπε ο αστυνόμος ξεροβήχοντας. «Είναι απάνθρωπο να…»
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«Πρέπει να περιμένουμε» είπε ο Σίγκμουντ Μπέρλι και 
έβαλε το κινητό του στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του. 

Γονάτισε στο ένα του γόνατο και κοίταξε προσεκτικά τη 
νεκρή γυναίκα. 

«Αυτό εδώ θα ενδιαφέρει τον Ίνγκβαρ» μουρμούρισε. «Και 
τη γυναίκα του, εν προκειμένω».

«Τι;»
«Τίποτα. Έχουμε καμιά πληροφορία για την ώρα της δο-

λοφονίας;» 
Ο Μπέρλι έπνιξε ένα φτέρνισμα. Η ησυχία στο δωμάτιο 

βούιζε στ’ αυτιά του. Σηκώθηκε με δυσκολία και τίναξε το 
παντελόνι του σαν να είχε σκονιστεί.

Στην πόρτα προς το χολ στεκόταν ένας ένστολος αστυνο-
μικός. Με τα χέρια δεμένα πίσω και μεταφέροντας το βάρος 
του σώματός του από το ένα πόδι στο άλλο κοίταζε έξω από 
το παράθυρο, μακριά από το πτώμα. Ένα έλατο έμενε ακόμη 
στολισμένο από τα Χριστούγεννα. Εδώ κι εκεί έβλεπες τα 
φωτάκια να φέγγουν αμυδρά όπου δεν έφτανε το φως της 
μέρας κάτω από τα κλαδιά και το παχύ χιόνι.

«Υπάρχει κανένας εδώ που να ξέρει κάτι;» ρώτησε εκνευ-
ρισμένος ο Μπέρλι. «Δεν έχετε καν μια κατά προσέγγιση εκτί-
μηση της ώρας του θανάτου;»

«Χτες βράδυ» είπε τελικά ο άλλος άντρας. «Αλλά είναι 
πολύ νωρίς…»

«…Για να πει κανείς» αποτελείωσε την πρόταση ο Σί-
γκμουντ Μπέρλι. «Χτες βράδυ. Αρκετά αόριστο δηλαδή. Πού 
είναι…»

«Λείπουν κάθε Τρίτη. Η οικογένεια, εννοώ. Ο σύζυγος και 
μια κόρη έξι χρόνων. Αν αυτό είναι που…» 

Ο αστυνόμος χαμογέλασε αβέβαια.
«Ναι» είπε ο Μπέρλι και έκανε τον μισό γύρο του γρα φείου. 

«Η γλώσσα...» άρχισε να λέει κοιτάζοντας το πακέτο πάνω 
στο γραφείο «…αποκόπηκε ενώ ήταν ακόμη ζωντανή;»
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«Δεν ξέρω» είπε ο αστυνόμος. «Έχω όλα τα χαρτιά εδώ 
για σένα και, εφόσον όλες οι έρευνες τελείωσαν και όλοι έχουν 
γυρίσει πίσω στο τμήμα, θα μπορούσες ίσως…»

«Ναι» είπε ο Μπέρλι, και ο αστυνόμος δεν ήταν σίγουρος 
με τι ακριβώς συμφωνούσε. «Ποιος βρήκε το πτώμα αφού η 
οικογένεια έλειπε;»

«Ο επιστάτης, ένας Φιλιππινέζος που έρχεται κάθε Τετάρ-
τη στις έξι το πρωί. Ξεκινάει τη δουλειά αποδώ κάτω και 
ανεβαίνει αργότερα, για να μην ξυπνήσει κανέναν τόσο νωρίς 
χωρίς λόγο. Τα υπνοδωμάτια είναι πάνω, στο πρώτο πάτωμα».

«Μάλιστα» επανέλαβε αφηρημένα ο Μπέρλι. «Λείπουν 
κάθε Τρίτη;»

«Έτσι είχε πει εκείνη» είπε ο αστυνόμος. «Σε συνεντεύξεις 
και τέτοια. Πως στέλνει τον σύζυγο και την κόρη της εκτός 
σπιτιού κάθε Τρίτη. Πως κοιτάζει η ίδια όλη την αλληλογραφία 
που λαμβάνει. Είναι θέμα αρχής…»

«Είναι φανερό» μουρμούρισε ο Μπέρλι και ακούμπησε το 
στιλό του σε ένα από τα κουτιά με τα γράμματα. «Φαίνεται 
πραγματικά αδύνατο ένα άτομο να διαβάζει όλα αυτά», και 
έδειξε πάλι τη νεκρή γυναίκα. «Sic transit gloria mundi» είπε 
και κοίταξε μέσα στο ανοιχτό στόμα. «Έτσι παρέρχεται η 
δόξα στον κόσμο!»

«Έχουμε ήδη συγκεντρώσει έναν μεγάλο αριθμό από απο-
κόμματα και όλα είναι έτοιμα…»

«Ναι, ναι». 
Ο Μπέρλι τον έδιωξε με μια κίνηση του χεριού. Πάλι απλώ-

θηκε νεκρική σιωπή: δεν ακουγόταν ο κόσμος που κυκλοφο-
ρούσε στον δρόμο, ούτε το τικ τακ κανενός ρολογιού. Ο υπο-
λογιστής ήταν σβησμένος. Ένα ραδιόφωνο τον κοίταζε σιωπη-
λό με το μοναδικό του κόκκινο μάτι από το ντουλάπι με την 
τζαμένια πόρτα. Πάνω στη φαρδιά κορνίζα του τζακιού ισορ-
ροπούσε μια καναδέζικη πάπια με ανοιχτές φτερούγες. Τα 
πόδια της ήταν ξεθωριασμένα και η ουρά της μαδημένη. Το 
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παγωμένο πρωινό φως ζωγράφιζε ένα άχρωμο ορθογώνιο στο 
χαλί μέσα από το παράθυρο που έβλεπε νοτιοανατολικά. Ο 
Σίγκμουντ Μπέρλι άκουγε το αίμα να χτυπάει στ’ αυτιά του. 
Με το δυσάρεστο συναίσθημα πως βρισκόταν μέσα σε μαυ-
σωλείο έσυρε τον δείχτη του κατά μήκος της μύτης του. Δεν 
ήξερε αν ήταν θυμωμένος ή αμήχανος. Η γυναίκα καθόταν 
ακόμη στην καρέκλα, με τα πόδια ανοιχτά, τα στήθη γυμνά 
και το στόμα να χάσκει χωρίς γλώσσα. Ήταν σαν το φρικια-
στικό έγκλημα να μην της είχε στερήσει μόνο ένα σημαντικό 
όργανο αλλά και καθετί ανθρώπινο.

«Εσείς πάντα εκνευρίζεστε αν κληθείτε πολύ αργά» είπε 
εντέλει ο αστυνόμος. «Γι’ αυτό τα αφήσαμε όλα όπως ήταν, 
αν και, όπως είπα, έχουμε τελειώσει με τα περισσότερα…»

«Εμείς δεν θα τελειώσουμε ποτέ» είπε ο Μπέρλι. «Πάντως 
ευχαριστώ. Πολύ καλά κάνατε. Ειδικά μ’ αυτήν εδώ τη γυναί-
κα. Έχει μαθευτεί στον τύπο…»

«Όχι ακόμη. Ο Φιλιππινέζος προσήχθη στην Ασφάλεια για 
ανάκριση και θα τον κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. 
Επιπλέον, είμαστε πολύ προσεκτικοί έξω αποδώ, αφού βέβαια 
είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τις ενδείξεις και τα ίχνη, 
ειδικά με τέτοιο χιόνι. Είμαι σίγουρος πως οι γείτονες αναρω-
τιούνται τι συμβαίνει, αλλά προς το παρόν κανείς δεν πρέπει 
να έχει υποψιαστεί τίποτα. Άλλωστε είναι πολύ απασχολημέ-
νοι με την καινούργια πριγκίπισσα». 

Ένα φευγαλέο χαμόγελο έσβησε γρήγορα και το πρόσωπό 
του σοβάρεψε και πάλι: 

«Μα είναι φανερό… Η Φιόνα από το Στη ζωή με τη Φιόνα 
δολοφονημένη! Μέσα στο ίδιο της το σπίτι, και μ’ αυτόν τον 
τρόπο…»

«Μ’ αυτόν τον τρόπο» κατένευσε ο Μπέρλι. «Στραγγαλι-
σμένη, άραγε;»

«Έτσι πιστεύει ο γιατρός. Δεν υπάρχει μαχαιριά, ούτε σφαί-
ρες. Σημάδια στον λαιμό της, μπορείς να δεις…» 
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«Χμμμ. Για ρίξε μια ματιά εδώ!» 
Ο Μπέρλι μελετούσε τη γλώσσα πάνω στο γραφείο. Το 

χαρτί ήταν περίτεχνα διπλωμένο, σαν χαμηλό βάζο με άνοιγ-
μα για την άκρη της γλώσσας και κομψά, συμμετρικά πτε-
ρύγια.

«Μοιάζει με πέταλο λουλουδιού» είπε ο νεότερος αστυνο-
μικός και ζάρωσε τη μύτη του. «Με κάτι φριχτό στο κέντρο. 
Πολύ…»

«Εντυπωσιακό» μουρμούρισε ο Μπέρλι. «Όποιος το έκανε 
πρέπει να το είχε φτιάξει από πριν. Μου είναι αδιανόητο πώς 
μπορείς να σκοτώσεις κάποιον μ’ αυτό τον τρόπο και μετά να 
κάθεσαι να φτιάχνεις οριγκάμι».

«Δεν νομίζω πως υπάρχει καμιά υποψία σεξουαλικού εγκλή-
ματος εδώ».

«Οριγκάμι» επανέλαβε ο Σίγκμουντ Μπέρλι. «Η ιαπωνική 
τέχνη διπλώματος του χαρτιού. Μα…»

«Τι;»
Ο Μπέρλι έσκυψε πιο κοντά στο ακρωτηριασμένο όργανο. 

Το ίδιο έκανε και ο αστυνόμος. Οι δυο αστυνομικοί έμειναν 
έτσι για λίγο, μέτωπο με μέτωπο, ανασαίνοντας με τον ίδιο 
ρυθμό.

«Δεν έχει μόνο αποκοπεί…» είπε τελικά ο Μπέρλι και 
όρθωσε το κορμί του «…η άκρη της έχει σχιστεί. Κάποιος την 
έχει χωρίσει στα δύο».

Ο ένστολος αστυνομικός στην πόρτα γύρισε προς το μέρος 
τους για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Σίγκμουντ Μπέρλι 
είχε φτάσει στον τόπο του εγκλήματος. Το πρόσωπό του ήταν 
άτριχο και γεμάτο ακμή σαν έφηβου και με τη γλώσσα του 
έβρεχε διαρκώς τα στεγνά χείλη του, ενώ το μήλο του Αδάμ 
ανεβοκατέβαινε πάνω από το σφιχτό κολάρο.

«Μπορώ να φύγω τώρα;» κλαψούρισε. «Μπορώ να φύγω;»
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Η εξαφάνιση

Κάρμεν

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 
ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟΥΜΠΟ ΚΑΙ ΒΙΚ

Madam President (2016)

ΑΝ Η ANNE HOLT ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ, 
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

ΟΣΛΟ: Η νορβηγική πρωτεύουσα συγκλονίζεται. Πρώτο θύμα: Η δημοφι-

λέστερη νορβηγίδα τηλεοπτική σταρ βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της, με τη 

γλώσσα κομμένη και αφημένη στο γραφείο της. Δεύτερο θύμα: Μια πολιτικός 

της δεξιάς παράταξης βρίσκεται σταυρωμένη στην κρεβατοκάμαρά της, με 

το Κοράνι χωμένο στο σώμα της. Είναι οι φόνοι αυτοί έργο ενός μανιακού 

δολοφόνου διασήμων ή μήπως κάποιος προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα; 

Ο επιθεωρητής της Δίωξης Εγκλήματος Ίνγκβαρ Στούμπο είναι σε άδεια. 

Η σύζυγός του Ίνγκερ Γιουχάνε Βικ, πρώην προφάιλερ του FBI και συνάδελ-

φός του, μόλις γέννησε το πρώτο τους παιδί. Ξενυχτισμένοι και εξαντλημένοι 

και οι δυο, θα εμπλακούν απρόθυμα στην υπόθεση. Ο Στούμπο θα ηγηθεί των 

ερευνών. Η Γιουχάνε θα μείνει στο σπίτι με το παιδί, αλλά με το μυαλό της 

στοιχειωμένο από τους προσωπικούς δαίμονες που ξυπνά η δράση του δολο-

φόνου. Τι θα συμβεί αν οι χειρότεροι φόβοι της επαληθευτούν;

[ Μια συναρπαστική ιστορία που ολοκληρώνεται με την τέλεια 
αγωνιώδη κορύφωση. Θέλουμε κι άλλο Ίνγκβαρ Στούμπο. ] 

VÄRMLANDS FOLKBLAD (ΣΟΥΗΔΙΑ)

 ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 5513 

ISBN  978-960-566-931-7

 ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 6931

[ Συγκλονιστικό βιβλίο. Η Anne Holt γράφει σκοτεινά και βαθιά 
ανησυχαστικά αστυνομικά θρίλερ με ένταση βουτηγμένη στο αίμα. 
Η απάντηση της Σκανδιναβίας στη βρετανίδα Val McDermid. ] 

EVENING STANDARD

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΜΠΟ ΚΑΙ ΒΙΚ

APPLICATION 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ NOIR 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ IPAD)

Η Anne Holt (1958) είναι μία από τις πλέον 

επιτυχημένες συγγραφείς αστυνομικής 

λογοτεχνίας σε όλο τον κόσμο. Διετέλεσε 

υπουργός Δικαιοσύνης στη χώρα της 

καθώς και εισαγγελέας, ενώ εργάστηκε 

επίσης ως δικηγόρος, δημοσιογράφος 

και παρουσιάστρια ειδήσεων. Έχει γράψει 

δύο εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές 

αστυνομικής λογοτεχνίας: τη σειρά Βικ/

Στούμπο και τη σειρά Χάνε Βιλχελμσέν. 

Έχει τιμηθεί με πάμπολλες διακρίσεις 

για το έργο της, μεταξύ των οποίων 

το Riverton Prize και το The Norwegian 

Booksellers’ Prize. Τον Οκτώβριο του 

2012 η Anne Holt τιμήθηκε με το Great 

Calibre Award of Honor στην Πολωνία 

για το σύνολο του έργου της.

Anne Holt
∆εν µπορεί 
να είναι αλήθεια

∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  Μ Π Ε Σ Τ  Σ Ε Λ Ε Ρ

Δεν ήξερε πια πόσους ανθρώπους είχε σκοτώσει –
άλλωστε δεν είχε σημασία. Η ποιότητα ήταν πιο σημαντική 

από την ποσότητα στις περισσότερες δουλειές.

Η μητέρα 
της νορβηγικής 

αστυνομικής 
λογοτεχνίας. 

Jo Nesbo
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