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O Donald Ray Pollock (Ντόναλντ Ρέι Πόλοκ)  

έκανε το λογοτεχνικό του ντεμπούτο το 2008  

με τη συλλογή ιστοριών Knockemstiff, η οποία 

γνώρισε θερμή υποδοχή από την κριτική.  

Από το 1973 έως το 2005 ήταν εργάτης στη 

βιομηχανία Mead Paper Mill στο Οχάιο.  

Το 2009 έλαβε την τιμητική συγγραφική  

υποτροφία Pen / Robert W. Bingham. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

//  2012, Publishers Weekly,  

στα Top Ten βιβλία της χρονιάς

//  2012, Thomas and Lillie D. Chaffin  

Award for Appalachian Writing 

// 2012, Grand Prix de Littérature Policière 

// 2013, Deutscher Krimi Preis 

// 2013, Prix Mystère de la Critique 

Για να διαβάσετε περισσότερα www.metaixmio.gr

Το κορίτσι που 
εξαφανίστηκε

Αν Ο DonalD Ray Pollock ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ, 
ΣΑΣ πΡΟΤΕΙνΟυμΕ ΤΑ θΡΙΛΕΡ

ΑυΤΗ ΕΙνΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟυ ΑΡΒΙν ΓΙΟυΤζΙν ΡΑΣΕΛ

Ένα αγόρι που μεγάλωσε παρακολουθώντας τον πατέρα του να θυσιάζει 

ανθρώπους και ζώα προκειμένου να σώσει την καρκινοπαθή μητέρα του από 

τον θάνατο και εξελίχθηκε σε έναν βίαιο ενήλικα με έναν πολύ προσωπικό 

κώδικα ηθικής. 

ΚΑΙ... ΤΟυ ΚΟΣμΟυ ΤΟυ

Ένα μοναδικό σύμπαν παρακμής, εκδίκησης και βίας με φόντο τη βαθιά Αμε-

ρική από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, 

στο οποίο κινείται μια σειρά από παράδοξους χαρακτήρες: ο Καρλ και η Σάντι, 

ένα ζευγάρι σίριαλ κίλερ, που λυμαίνονται τις εθνικές οδούς· ο σερίφης μπό-

ντεκερ, ένας διεφθαρμένος εξουσιομανής· ο περιπλανώμενος ιεροκήρυκας 

Ρόι, που χρησιμοποιεί τις αράχνες για να διαδώσει τον λόγο του Ευαγγελίου, 

τον οποίο συνοδεύει ο σακάτης θίοντορ με την κιθάρα του, και άλλοι.

[  Ένας από τους πιο συναρπαστικούς και σημαντικούς συγγραφείς της εποχής 
μας. Αν οι αδελφοί Κοέν θέλουν να κερδίσουν ακόμα ένα Όσκαρ, καλά θα 
κάνουν να αγοράσουν τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά αυτού 
του βιβλίου. ] HeRalD 

[  Τρομακτικό... Ένα ανατριχιαστικό αριστούργημα. ] GQ 

[  Έξοχο ] THe Times

ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 5513 

ISBN  978-960-566-397-1
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[
Διαβάζεται σαν τηλεγράφημα από την Κόλαση που σου 
πετάνε κάτω από την πόρτα στις τρεις τα χαράματα. ] 

William Gay, συγγραφέας
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Η νέα εκδοχή του 
αμερικάνικου γκόθικ

Herald

Ο Γουίλαρντ γονάτισε μπροστά στην 

ψηλότερη πλευρά του κούτσουρου και 

έκανε νόημα στον γιο του να γονατίσει 

δίπλα του, πάνω στα μουλιασμένα 

ξερόφυλλα. Ερχόταν στο ξέφωτο  

κάθε μέρα, πρωί βράδυ, για να μιλήσει 

στον θεό. Εκτός κι αν είχε ποτιστεί 

ουίσκι. Ο Άρβιν δεν ήξερε ποιο απ’ τα 

δύο ήταν χειρότερο, η προσευχή ή  

το ποτό. Από τότε που θυμόταν  

τον εαυτό του, ο πατέρας του πάντα 

πάλευε με τον διάβολο.

Φωτογραφία εξωφύλλου: 

Γιώργος Καμηλάκης
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