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Η Liza Marklund [Λίζα Μάρκλουντ] είναι 

συγγραφέας, εκδότρια, δημοσιογράφος, 

αρθρογράφος και πρέσβειρα καλής θελήσεως 

της UNICEF. Τα αστυνομικά της μυθιστορήματα 

με ηρωίδα την ακούραστη ρεπόρτερ Άνικα 

Μπένγτζον σημείωσαν αμέσως διεθνή επιτυχία, 

και τα βιβλία της έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα 

13 εκατομμύρια αντίτυπα σε 30 γλώσσες.  

Η Marklund είναι η μοναδική συγγραφέας που 

έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των ευπώλητων 

και στις πέντε σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, 

Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία), ενώ 

κατέχει κι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: ήταν στο 

νούμερο ένα της λίστας των μπεστ σέλερ επί 

δεκαεπτά συνεχόμενες βδομάδες και πέρασε 

στη δεύτερη θέση από άλλο δικό της βιβλίο. 

Έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ 

αυτών και μια υποψηφιότητα για το βραβείο 

Glass Key, την υψηλότερη διάκριση για τη 

σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία.

Περισσότερα για τη συγγραφέα και τα βιβλία 

της θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους: 

www.lizamarklund.com / www.metaixmio.gr
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Liza 
Marklund
Zώνη υψηλής
τηλεθέασης

Δ ι ε θ ν ε ς  Μ π ε ς τ  ς ε λ ε ρ

Αν η Camilla  
Lackberg σας άρεσε, 
η Liza Marklund θα 
σας ενθουσιάσει.

 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

 Σουηδία, Παραμονή του Μεσοκαλόκαιρου: Δεκατρείς άνθρωποι περνούν τη 

μικρότερη νύχτα της χρονιάς σε μια απομονωμένη έπαυλη, όπου πραγμα-

τοποιούνται τα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής σειράς εκπομπών υψηλής τη-

λεθέασης. Το επόμενο πρωί η πιο λαμπρή σταρ της σουηδικής τηλεόρασης 

βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα βαν εξωτερικών μεταδόσεων.

 ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ

 Ο φόνος κάνει άνω κάτω τον κόσμο της ρεπόρτερ Άνικα Μπένγτζον. Η καλύ-

τερή της φίλη είναι μία από τους υπόπτους.

 ΔΩΔΕΚΑ ΥΠΟΠΤΟΙ

 Η Άνικα αναγκάζεται να καλύψει δημοσιογραφικά την έρευνα της αστυνο

μίας και ο σύντροφός της, ο Τόμας, την κατηγορεί ότι εγκαταλείπει την οικο-

γένειά της. Επιπλέον το αφεντικό της, ο Άντερς Σίμαν, την εμπλέκει σε ένα 

παιχνίδι εξουσίας. Εντωμεταξύ ο δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος – κι ένα 

τρομερό δράμα πρόκειται να εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια του κοινού.
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[  Οι αγωνιώδεις προσπάθειες της τολμηρής και ανεξάρτητης  
Άνικα Μπένγτζον να φτάσει στην αλήθεια συνιστούν τη γοητεία του βιβλίου,  
τον λόγο που δεν μπορείς να σταματήσεις να γυρνάς τις σελίδες. ] The TiMes

[  Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Δεν σ’ αφήνει  
να χαλαρώσεις στιγμή. ] sunday express

[  Γρήγορη πλοκή με καθηλωτική αμεσότητα. ] independenT

[ Αρκεί να αγοράσετε ένα και μόνο βιβλίο της Liza Marklund. Η συνέχεια είναι 
απολύτως προβλέψιμη: θα ξενυχτήσετε και το πρωί θα πάτε τρέχοντας στο 
βιβλιοπωλείο για το επόμενο της σειράς. ] JaMes Patterson, ΣΥγγΡΑφΕΑΣ

aPPLICatIon 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ noIr 
(ΜΟΝΟ γΙΑ IPaD)

Κόκκινη Λύκαινα 
(φθινόπωρο 2015)

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟφΟΡΟΥΝ

ΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ Η LIZa MarKLUnD, 
ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

studio sex

Η γοργόνα

postmortem

Παράδεισος

Ο φαροφύλακας

Το μαύρο μονοπάτι



Παρασκευή 22 ΙουνΙου

Παραμονή γιορτής Μεσοκαλόκαιρου*

Δεν αντέχω άλλο, σκέφτηκε η Άνικα. Πεθαίνω. Πίεσε τις πα
λάμες της πάνω στο μέτωπό της προσπαθώντας να πάρει 

ανάσα και να ηρεμήσει. Ο σωρός των αποσκευών μπροστά στην 
εξώπορτα μεγάλωνε συνεχώς μπροστά στα μάτια της – μια 
άμορφη μάζα που απειλούσε να κατακτήσει το χολ και ολόκλη
ρο τον απροσμέτρητο κόσμο. Πώς στην ευχή θα έβρισκε τι είχε 
ξεχάσει;

Είχε πάρει τα ρούχα των παιδιών, την τσάντα παραλίας, τα 
πακέτα με τη σκόνη γάλακτος και τα βαζάκια με την παιδική 
τροφή, τα αδιάβροχα και τις γαλότσες, τη σκηνή, το καροτσάκι 
του μωρού και την κουκούλα για τη βροχή, τους υπνόσακους, τα 
σακίδια με τα πράγματα τα δικά της και του Τόμας, την αγα
πημένη κουβερτούλα του μωρού και τα αρκουδάκια…

«Έτσι θα μείνει η Έλεν;» ρώτησε ο Τόμας μέσα από την 
κρεβατοκάμαρα.

Η Άνικα κοίταξε το χρονιάρικο μωρό που μπουσουλούσε 
προς την τσάντα της παραλίας.

«Τι εννοείς;»
«Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να της φορέσεις;»

* Το Μεσοκαλόκαιρο είναι από τις σημαντικότερες γιορτές στη Σουη
δία. Συνδέεται με το θερινό ηλιοστάσιο και γιορτάζεται την Παρα
σκευή (παραμονή) και το Σάββατο μεταξύ 19 και 26 Ιουνίου.
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Ένιωσε τον εγκέφαλό της να βραχυκυκλώνει.
«Τι έχει αυτό που φοράει;» βρυχήθηκε.
Ο Τόμας τράβηξε τα μαλλιά του από το μέτωπό του και την 

κοίταξε σαστισμένος.
«Μια ερώτηση έκανα. Τι πρόβλημα έχεις;»
Το αίσθημα της ανεπάρκειας που παραμόνευε πάντα κάτω 

από την επιφάνεια άρχισε να βράζει και να κοχλάζει.
«Πέρασα όλο το πρωί φτιάχνοντας βαλίτσες» είπε η Άνικα 

«αλλά δεν πήρα μαζί φορεματάκια με φραμπαλάδες. Έπρεπε 
κατά τη γνώμη σου;»

Ο Τόμας ξεφύσηξε εκνευρισμένος.
«Απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει το παιδί να μοιάζει 

με οικοδόμο».
Με πέντε γρήγορες δρασκελιές η Άνικα βρέθηκε πρόσωπο με 

πρόσωπο με τον Τόμας και τον αγριοκοίταξε.
«Με οικοδόμο; Τι είναι αυτά, γαμώ το κέρατό μου; Εκδρομή 

στο εξοχικό των γονιών σου πάμε ή περνάμε από τεστ για να 
δούμε πόσο καθωσπρέπει είμαστε;»

Ο Τόμας ένιωσε πραγματική έκπληξη. Η Άνικα σπάνια τον 
προκαλούσε. Η δύναμη της οργής που τον τύλιξε ήταν παραλυ
τική· άνοιξε το στόμα του για να της φωνάξει, αλλά δεν βγήκε 
ήχος. Αντίθετα, ακούστηκε το επίμονο και ολοένα πιο δυνατό 
κουδούνισμα μιας από τις αμέτρητες ηλεκτρονικές συσκευές 
που είχαν.

«Δικό μου είναι ή δικό σου;» ρώτησε η Άνικα.
Ο Τόμας γύρισε και μπήκε στην κρεβατοκάμαρα για να τσε

κάρει τον βομβητή του, το κινητό του και το Palm Pilot. Το 
βλέμμα της Άνικα επιθεώρησε το χάος που επικρατούσε στο χολ 
χωρίς να μπορεί να εντοπίσει την πηγή του ήχου.

«Δεν είναι αποδώ» φώναξε ο Τόμας.
Η Άνικα άρχισε να αναποδογυρίζει τα υπάρχοντά τους. Ο 

πνιχτός βόμβος ερχόταν μέσα από τον σωρό των αποσκευών. Η 
Έλεν προσπάθησε να σταθεί όρθια κρατώντας την τσάντα της 
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Άνικα, αλλά η τσάντα έγειρε και το μωρό έπεσε με τα μούτρα 
στο πάτωμα.

«Ωχ, Θεέ μου! Η μανούλα θα το κάνει “μα” και θα περάσει…»
Οι λυγμοί του τρομοκρατημένου παιδιού έπνιξαν τον βόμβο. 

Μ’ ένα καθησυχαστικό μουρμούρισμα η Άνικα τράβηξε την κό
ρη της κοντά της εισπνέοντας τη γλυκιά μυρωδιά της, νιώθοντας 
την απαλότητα και τη ζεστασιά της. Κάθισαν πάνω στην παπου
τσοθήκη και το μικροκαμωμένο κορμάκι χαλάρωσε βάζοντας τον 
αντίχειρα στο στόμα. Μόλις σταμάτησε το κλάμα, σταμάτησε 
και ο βόμβος και άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο. Κρατώντας 
ακόμη την κόρη της, η Άνικα σηκώθηκε και σφήνωσε το ακου
στικό ανάμεσα στον ώμο και στο αυτί της συνεχίζοντας να πα
ρηγορεί την Έλεν.

«Τα ’μαθες τα νέα;» τη ρώτησε ο Σπάικ, ο διευθυντής ειδή
σεων.

Η Άνικα κανάκευε και παρηγορούσε την κόρη της.
«Ποια νέα;»
«Από την επαρχία Σόρμλαντ, η Μισέλ Κάρλσον».
Η Άνικα σταμάτησε να ταλαντεύει καθησυχαστικά την κόρη 

της κι έβρεξε γρήγορα με τη γλώσσα της τα στεγνά της χείλια. 
Η εφημερίδα για την οποία δούλευε, ο Απογευματινός Τύπος, 
εφόρμησε στο χολ της με τη λεπτότητα τανκ, αυταρχική και 
πανταχού παρούσα.

«Μιλάμε για τα παλιά σου λημέρια, ε;» είπε ο διευθυντής 
ειδήσεων. «Ο φωτογράφος έχει ήδη φύγει. Ο Μπέρτιλ Στραντ 
δεν πήγε;»

Ο Σπάικ απηύθυνε την τελευταία ερώτηση σε κάποιον άλλον, 
μάλλον στον υπεύθυνο ροής ειδήσεων, και μετά επέστρεψε στη 
γραμμή.

«Ο Μπέρα έχει ήδη ξεκινήσει, θα περάσει να σε πάρει σε 
πέντε λεπτά».

«Τις πάνες τις έβαλες στις βαλίτσες;» ρώτησε ο Τόμας παίρ
νοντας στην αγκαλιά του την Έλεν.
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Η Άνικα κατένευσε και έδειξε τον σωρό από πράγματα προ
σπαθώντας να εκτιμήσει την κατάσταση.

«Τι έγινε;» ρώτησε τον Σπάικ.
«Δεν έχεις φλασάκι;»
Διάολε, ο βομβητής με την υπηρεσία ενημέρωσης από το 

πρακτορείο ειδήσεων ΤΤ. Άρπαξε την τσάντα της και σκάλισε 
τα περιεχόμενά της, αλλά δεν τον βρήκε.

«Χμ» μουρμούρισε «το άκουσα να χτυπάει, αλλά δεν είχα 
χρόνο να το κοιτάξω».

«Δολοφονήθηκε η Μισέλ Κάρλσον. Σ’ ένα κοντρόλ στα προά
στια του Φλεν, με σφαίρα στο κεφάλι».

Η Άνικα δεν κατέγραψε αμέσως τα λόγια του στον εγκέφαλό 
της και για λίγη ώρα δεν μπορούσε να βγάλει νόημα. Ο Τόμας 
άφησε την Έλεν στο πάτωμα και το κοριτσάκι κατευθύνθηκε 
αμέσως προς τη μητέρα του παραπατώντας με τεντωμένα χέρια.

«Πλάκα μου κάνεις» είπε.
«Είναι εκεί ο Καρλ Βένεργκρεν. Φαίνεται πως βρισκόταν εκεί 

χθες στα γυρίσματα της εκπομπής, οπότε έχουμε το προβάδι
σμα. Αυτό θα πει καλό τάιμινγκ».

Ο θαυμασμός στη φωνή του Σπάικ ήταν γνήσιος και ανεπι
φύλακτος. Η Άνικα τον άκουσε να τραβάει μια μεγάλη τζούρα 
απ’ το τσιγάρο του, ενώ στο βάθος οι ήχοι της αίθουσας σύντα
ξης συνέθεταν έναν απροσδιόριστο θόρυβο. Βούλιαξε και πάλι 
στην παπουτσοθήκη.

«Η Μπίριτ είναι στο Όλαντ και κάνει ένα άρθρο για τους 
πιτσιρικάδες που μπεκρουλιάζουν. Θα τα παρατήσει όλα και θα 
πάει εκεί οδικώς, άρα λογικά θα φτάσει αργά το απόγευμα. Ο 
Λάνγκεμπι κάνει διακοπές στα Κανάρια, οπότε μόνο εσύ έχεις 
απομείνει. Πρέπει να φύγεις σφαίρα. Ο Μπέρτιλ Στραντ θα σου 
φέρει ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής από το πρακτορείο, δηλαδή 
σχεδόν τίποτα, οπότε πρέπει να τηλεφωνήσεις απ’ τον δρόμο. 
Έχεις τίποτα παρτίδες με την αστυνομία του Σόρμλαντ;»

Η Άνικα έκλεισε τα μάτια της προσπαθώντας να φέρει κοντά 
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τους δύο διαφορετικούς της κόσμους, νιώθοντας το ζεστό χέρι 
της κόρης της να σφίγγει το πόδι της.

«Κάτι έχω».
«Μίλα με τον Βένεργκρεν, δες τι γίνεται και πάρε με… κατά 

το μεσημεράκι;»
«Εντάξει» απάντησε.
Ο Τόμας την κοίταξε σφίγγοντας τους ώμους του.
«Τι έγινε;»
Η Άνικα έκλεισε το τηλέφωνο και συνάντησε το βλέμμα του.
«Όχι» της είπε ο Τόμας. «Δεν θέλω ούτε να το ακούσω. Όχι 

άλλη κωλοδουλειά, όχι σήμερα».
«Πέθανε η Μισέλ Κάρλσον» είπε η Άνικα νιώθοντας απί

στευτα άδεια.
«Αυτή η κοπέλα απ’ την τηλεόραση;» ρώτησε ο Τόμας. «Η 

φίλη της Ανν;»
Η Άνικα κατένευσε. Η αδρεναλίνη έφτασε στον εγκέφαλό της 

κι έκανε τα μπράτσα της να ανατριχιάσουν. Η Έλεν είχε γείρει 
στα γόνατα της μητέρας της και γουργούριζε.

«Πώς; Πώς πέθανε;»
Η Άνικα έκανε πέρα το παιδί, σηκώθηκε και άλλαξε οπτική 

γωνία. Τα μπαγκάζια που είχαν συσσωρευτεί στο χολ της συρ
ρικνώθηκαν και εξαφανίστηκαν· το μόνο που απέμεινε ήταν ο 
υπολογιστής της και η μεγάλη τσάντα της. Μ’ έναν γδούπο η 
Έλεν σωριάστηκε με τον πισινό στο πάτωμα και άρχισε πάλι να 
κλαίει. Ο Τόμας την πήρε στην αγκαλιά του.

«Έρχονται ήδη να με πάρουν» είπε η Άνικα.
Ο Τόμας την κοίταξε για δύο δευτερόλεπτα δίχως να κατα

λαβαίνει.
«Το πλοίο φεύγει στις έντεκα» της είπε.
Η Άνικα πήρε την κόρη τους, την έβαλε στην κούνια και τη 

φίλησε στο κεφάλι. Η ανακούφισή της που θα γλίτωνε από την 
επίσκεψη στα πεθερικά της και στο εξοχικό τους στο νησί αντι
καταστάθηκε από μια αίσθηση απώλειας.
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«Ω μωρό μου» ψιθύρισε στα μαλλιά της Έλεν. «Η μανούλα 
σε αγαπάει τόσο πολύ».

Η Έλεν δεν ήθελε να κοιμηθεί και αντιστεκόταν. Η Άνικα δεν 
μπορούσε να αποχωριστεί το παιδί.

«Η μανούλα θα έρθει αργότερα. Εσύ θα μείνεις με τον μπα
μπά και τον μεγάλο σου αδερφό, και θα περάσετε πολύ ωραία. 
Ξέρω ότι αυτό είναι το καλύτερο».

Το παιδί απέστρεψε το πρόσωπό του από το ψέμα, μάζεψε 
τα πόδια του κάτω απ’ το κορμάκι του κι έβαλε τον αντίχειρα 
στο στόμα. Η Άνικα χάιδεψε αδέξια τα μαλλιά της Έλεν, σά
μπως τα χέρια και η καρδιά της να είχαν χάσει ξαφνικά τη χάρη 
τους. Βγήκε γρήγορα από την κρεβατοκάμαρα πέφτοντας πάνω 
στην κάσα της πόρτας. Από το καθιστικό έφτανε το θορυβώδες 
σάουντρακ του Σκούμπι Ντου που τον κυνηγούσε ένα φάντα
σμα. Πίσω από το τείχος του θορύβου ακουγόταν η γλυκιά φω
νούλα του Κάλε.

Αφού μπορούν όλοι οι άλλοι, σκέφτηκε η Άνικα, μπορώ κι 
εγώ, πρέπει να το κάνω.

«Είσαι σοβαρή;» ρώτησε ο Τόμας, όταν η Άνικα εμφανίστη
κε πάλι στο χολ. «Θα πας για δουλειά; Τώρα;»

Οι τελευταίες λέξεις ήχησαν δυνατά. Η Άνικα χαμήλωσε το 
βλέμμα της και το έστρεψε στις σανίδες του πατώματος.

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Πρέπει να είμαι συνεχώς στη 
διάθεσή τους και ξέρεις πόση έλλειψη προσωπικού…»

 «Τι μου λες!» φώναξε ο Τόμας κατακόκκινος. «Μας περι
μένουν πενήντα άνθρωποι στο Γέλνοε κι εσύ δεν θα ’ρθεις;»

Όλα τα συναισθήματα που μπλέκονταν μέσα της, ο πανικός, 
η ανακούφιση, η απώλεια, πήραν τη μορφή μιας απροσδόκητης 
και παράλογης έκρηξης θυμού.

«Εσένα περιμένουν» είπε η Άνικα «όχι εμένα. Δεν δίνουν 
δεκάρα για μένα και το ξέρεις».

Ο Κάλε εμφανίστηκε στο χολ κοιτώντας με ορθάνοιχτα μάτια 
τους γονείς του που φώναζαν. Χώθηκε στην αγκαλιά της Άνικα 
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τυλίγοντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της. Η απαλότητά 
του παραλίγο να την κάνει ν’ αλλάξει γνώμη.

«Είσαι πραγματικά το κάτι άλλο» είπε ο Τόμας.
«Μην το κάνεις χειρότερο απ’ ό,τι είναι» είπε η Άνικα χαμη

λόφωνα καθώς έσκυβε για ν’ αγκαλιάσει τον γιο της. «Πήγαινε 
στο νησί, διασκέδασε με τα φιλαράκια σου και τον αδερφό σου, 
άσε τα παιδιά να παίξουν και όλα θα πάνε καλά».

Ο γιος της έτριψε τη μύτη του στο αυτί της.
«Φιλαράκια; Το λες σαν να ’ναι κανένα ταξιδάκι αναψυχής. 

Ακούς εκεί φιλαράκια! Μιλάμε για τους γονείς μου και τη θεία 
μου».

Η Άνικα αποχωρίστηκε τη ζεστή αγκαλιά, φίλησε τα βελού
δινα μάγουλα του τρίχρονου γιου της και κοίταξε τον Τόμας.

«Από σένα εξαρτάται τι θα γίνει μετά» του είπε. «Εγώ θα 
είμαι εδώ την Κυριακή όταν γυρίσεις».

Άφησε κάτω το παιδί, σηκώθηκε και φόρεσε το αδιάβροχό της.
«Δεν είσαι σοβαρή» αναφώνησε ο Τόμας. «Δεν γίνεται να με 

αφήσεις έτσι».
«Θα έχει τόσο κόσμο εκεί, που δεν πρόκειται να λείψω σε 

κανέναν. Ούτε καν στα παιδιά. Να περάσετε καλά».
Η Άνικα φόρεσε τις μπότες της, κρέμασε την τσάντα της στον 

ώμο και πήρε το λάπτοπ της με τη μαύρη θήκη του. Παρατηρού
σε συνεχώς τον Τόμας με επιφυλακτικό ύφος.

«Πολύ βολικό όλο αυτό» σχολίασε εκείνος πικαρισμένος.
«Το έχουμε ξανασυζητήσει» του αντιγύρισε. «Δεν μου είναι 

εύκολο. Ξέρεις ότι δεν έχω επιλογή».
«Ωραία μητέρα είσαι!»
Η Άνικα χλώμιασε.
«Νομίζεις ότι εμένα μου αρέσει;» τον ρώτησε ξέπνοη. «Είναι 

πολύ άδικο αυτό που λες».
«Σκατά» είπε ο Τόμας με την πλάτη σφιγμένη και το πρό

σωπο κόκκινο. «Δεν θα σου το συγχωρήσω ποτέ αυτό. Που να 
σε πάρει!»
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Η Άνικα τον κοίταξε, από τη μια πληγωμένη με τα λόγια του, 
από την άλλη ασυγκίνητη. Η αδιαπέραστη πανοπλία που κάλυ
πτε την επαγγελματική της περσόνα είχε μπει στη θέση της και 
την προστάτευε. Γύρισε αργά από την άλλη, αγκάλιασε τον γιο 
της, του ψιθύρισε κάτι στο αυτί και έφυγε.



Liz
a 

Ma
rk

lu
nd

  //
   Z

ών
η 

υψ
ηλ

ής
 τη

λε
θέ

ασ
ης

Η Liza Marklund [Λίζα Μάρκλουντ] είναι 

συγγραφέας, εκδότρια, δημοσιογράφος, 

αρθρογράφος και πρέσβειρα καλής θελήσεως 

της UNICEF. Τα αστυνομικά της μυθιστορήματα 

με ηρωίδα την ακούραστη ρεπόρτερ Άνικα 

Μπένγτζον σημείωσαν αμέσως διεθνή επιτυχία, 

και τα βιβλία της έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα 

13 εκατομμύρια αντίτυπα σε 30 γλώσσες.  

Η Marklund είναι η μοναδική συγγραφέας που 

έχει βρεθεί στην πρώτη θέση των ευπώλητων 

και στις πέντε σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, 

Δανία, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία), ενώ 

κατέχει κι ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: ήταν στο 

νούμερο ένα της λίστας των μπεστ σέλερ επί 

δεκαεπτά συνεχόμενες βδομάδες και πέρασε 

στη δεύτερη θέση από άλλο δικό της βιβλίο. 

Έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ 

αυτών και μια υποψηφιότητα για το βραβείο 

Glass Key, την υψηλότερη διάκριση για τη 

σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία.

Περισσότερα για τη συγγραφέα και τα βιβλία 

της θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους: 

www.lizamarklund.com / www.metaixmio.gr
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Zώνη υψηλής
τηλεθέασης

Δ ι ε θ ν ε ς  Μ π ε ς τ  ς ε λ ε ρ

Αν η Camilla  
Lackberg σας άρεσε, 
η Liza Marklund θα 
σας ενθουσιάσει.

 ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

 Σουηδία, Παραμονή του Μεσοκαλόκαιρου: Δεκατρείς άνθρωποι περνούν τη 

μικρότερη νύχτα της χρονιάς σε μια απομονωμένη έπαυλη, όπου πραγμα-

τοποιούνται τα γυρίσματα μιας τηλεοπτικής σειράς εκπομπών υψηλής τη-

λεθέασης. Το επόμενο πρωί η πιο λαμπρή σταρ της σουηδικής τηλεόρασης 

βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα βαν εξωτερικών μεταδόσεων.

 ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ

 Ο φόνος κάνει άνω κάτω τον κόσμο της ρεπόρτερ Άνικα Μπένγτζον. Η καλύ-

τερή της φίλη είναι μία από τους υπόπτους.

 ΔΩΔΕΚΑ ΥΠΟΠΤΟΙ

 Η Άνικα αναγκάζεται να καλύψει δημοσιογραφικά την έρευνα της αστυνο

μίας και ο σύντροφός της, ο Τόμας, την κατηγορεί ότι εγκαταλείπει την οικο-

γένειά της. Επιπλέον το αφεντικό της, ο Άντερς Σίμαν, την εμπλέκει σε ένα 

παιχνίδι εξουσίας. Εντωμεταξύ ο δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος – κι ένα 

τρομερό δράμα πρόκειται να εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια του κοινού.

ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 5513 

ISBN  978-960-566-403-9

ΒOΗΘ.  ΚΩΔ.  ΜΗΧ/ΣΗΣ 6403

[  Οι αγωνιώδεις προσπάθειες της τολμηρής και ανεξάρτητης  
Άνικα Μπένγτζον να φτάσει στην αλήθεια συνιστούν τη γοητεία του βιβλίου,  
τον λόγο που δεν μπορείς να σταματήσεις να γυρνάς τις σελίδες. ] The TiMes

[  Ο ρυθμός είναι καταιγιστικός. Δεν σ’ αφήνει  
να χαλαρώσεις στιγμή. ] sunday express

[  Γρήγορη πλοκή με καθηλωτική αμεσότητα. ] independenT

[ Αρκεί να αγοράσετε ένα και μόνο βιβλίο της Liza Marklund. Η συνέχεια είναι 
απολύτως προβλέψιμη: θα ξενυχτήσετε και το πρωί θα πάτε τρέχοντας στο 
βιβλιοπωλείο για το επόμενο της σειράς. ] JaMes Patterson, ΣΥγγΡΑφΕΑΣ
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