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ςΟ ΧΑΡΙ ΧΟΛΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΟΣΛΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Τρία χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο πρώην επιθεωρητής Χάρι Χόλε 

απέδρασε στο Χονγκ Κονγκ για να ξεφύγει από τα τραύματα της προσωπικής 

και της επαγγελματικής του ζωής στο Όσλο. Επιστρέφει τώρα για να ερευ-

νήσει μια δολοφονία. Η υπόθεση όμως έχει ήδη κλείσει. Ο Γκούστο ο πρεζά-

κιας σκοτώθηκε στη διάρκεια κάποιου καβγά για ναρκωτικά. Ο φερόμενος ως 

δολοφόνος του έχει ήδη συλληφθεί. 

Ο Χάρι παίρνει την άδεια να επισκεφθεί τον κατηγορούμενο στη φυλακή. Εκεί 

ο πρώην επιθεωρητής έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και την προσω-

πική του διαδρομή – ο κατηγορούμενος είναι ο γιος της μεγάλης του αγάπης 

της Ράκελ, ό,τι κοντινότερο έχει σε γιο. 

Έτσι ξεκινά την πιο μοναχική και την πιο απίθανη έρευνά του παρά την άρνηση 

της αστυνομίας να επανεξετάσει την υπόθεση. Τα ίχνη των ναρκωτικών, του 

αίματος και των μυστηριωδών εξαφανίσεων οδηγούν σ’ έναν άντρα για τον 

οποίο κανείς δεν θέλει να μιλήσει, έναν άντρα που κυριαρχεί στους νυχτερι-

νούς δρόμους του Όσλο, τον φαντομά. 

[  Πέρα από τα κλισέ του είδους, ο αλκοολικός και ανυπότακτος Χάρι Χόλε 
καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσσει... Η σχέση του με τη Ράκελ είναι πραγματικά 
πολυεπίπεδη και το πιο βασανιστικό αίνιγμα της αστυνομικής λογοτεχνίας. 
Ο φαντομάς απογειώνει τη σαρωτική φόρα που έχει ο νορβηγός Jo Nesbo. ] 
The IndependenT
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[ Είτε είστε φαν του Χάρι Χόλε είτε τώρα ξεκινάτε τη σειρά των βιβλίων του,  
Ο φαντομάς θα σας αποζημιώσει. Το καθηλωτικό σασπένς και ο έντονος 
ρυθμός της δράσης θα σας κρατήσουν άγρυπνους. ] Oprah.cOm
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Η λεοπάρδαλη

Κυνηγοί κεφαλών
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Jo Nesbo
Ο φαντομάς
Δ ι ε θ ν ε ς  Μ π ε ς τ  ς ε λ ε ρ

Από τον συγγραφέα των μπεστ σέλερ 
με πρωταγωνιστή τον Χάρι Χόλε

Ο βασιλιάς  
της σκανδιναβικής 

αστυνομικής 
λογοτεχνίας.
Los angeles Times
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Ο Jo nesbο γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1960 

στο Όσλο. Σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε 

ως χρηματιστής και δημοσιογράφος. Το 1997 

κυκλοφόρησε το πρώτο μυθιστόρημα με τίτλο  

The Bat (Η νυχτερίδα), το οποίο ήταν και το πρώτο 

της σειράς με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Χάρι 

Χόλε. Διάσημος σήμερα όσο και ο καλτ ντετέκτιβ του, 

βλέπει τα βιβλία του να ξεπερνούν τα 20.000.000 

αντίτυπα παγκοσμίως σε πωλήσεις και να εκδίδονται 

σε περισσότερες από 40 χώρες. Έχει τιμηθεί  

με τα πιο έγκυρα βραβεία, όπως τα The Riverton 

Prize (1997), The Glass Key (1998), The Bookseller’s 

Prize (2000 και 2007), καθώς και με τις υψηλότερες 

διακρίσεις στη χώρα του. Το μυθιστόρημά του 

Νέμεσις ήταν υποψήφιο για το βραβείο Edgar Allan 

Poe (2010). Ζει μόνιμα στο Όσλο. Από τις εκδόσεις 

Μεταίχμιο κυκλοφορεί επίσης η σειρά  παιδικών 

βιβλίων του ίδιου με ήρωα τον Δόκτορα Πορδαλό. 

Για να διαβάσετε περισσότερα: www.jonesbo.com 

www.metaixmio.gr
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Ο κοκκινολαίμης 
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