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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 23.000.000 

αντίτυπα παγκοσμίως σε πωλήσεις και να εκδίδονται 

σε περισσότερες από 40 χώρες. Έχει τιμηθεί  

με τα πιο έγκυρα βραβεία, όπως τα Riverton Prize 

(1997), Glass Key (1998), 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  

και www.metaixmio.gr

TI ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΟΥΤΕ ΚΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ;

Η Αστυνομία χρειάζεται τον Χάρι Χόλε γιατί ένας δολοφόνος τριγυρνά στους 

δρόμους του Όσλο και δολοφονεί αστυνομικούς – τα θύματα βρίσκονται σε 

τόπους εγκλημάτων που δεν κατάφεραν να εξιχνιάσουν. Οι φόνοι είναι βίαιοι 

και η αντίδραση των ΜΜΕ υστερική. 

Ο αιώνιος Χάρι, ντετέκτιβ από τη φύση του, έχει εμπλακεί σε όλες τις σημαντι-

κές έρευνες εγκλημάτων των τελευταίων χρόνων στο Όσλο. Με το πολύ προ-

σωπικό του αίσθημα δικαιοσύνης να τον καθοδηγεί, πιστός σε ό,τι αγαπά και 

αποφασισμένος να το υπερασπιστεί, αυτή τη φορά μοιάζει χαμένος και ανήμπο-

ρος. Άραγε θα τα καταφέρει να ξεπεράσει για άλλη μια φορά τον εαυτό του...

[  O Nesbo κατάφερε να δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη ιστορία  
που θα σας πάρει το μυαλό. Το πώς κορυφώνει το σασπένς  
θα διδάσκεται στο μέλλον σε σεμινάρια δημιουργικής γραφής...  
Αδειάστε το πρόγραμμά σας, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε  
όλες τις ανατροπές και τις εκπλήξεις που σας επιφυλάσσει  
ο βασιλιάς της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. ] Sunday ExprESS
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 [ 
Διαφθορά, ναρκωτικά, σωφρονιστική πολιτική και «ανορθόδοξες»  
μέθοδοι της αστυνομίας μπλέκονται με ακραίες συμπεριφορές  
σε ένα βιβλίο του οποίου η ανάγνωση μοιάζει με βόλτα με το τρενάκι  
του τρόμου. Σου κόβει την ανάσα. ] BoSton GloBE
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Ο Χάρι Χόλε ζει!

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΙ ΧΟΛΕ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡOYN
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Οι κατσαρίδες
(φθινόπωρο 2014)

Η νυχτερίδα
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Η λεοπάρδαλη

• Ο κοκκινολαίμης
• Νέμεσις
• Το αστέρι του διαβόλου
• Ο λυτρωτής

Ο γιος 
Νέο μυθιστόρημα (2015)


