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Η Σκανδινα-βΐα στη λογοτεχνία

Οι εκ Βορρά ορµώµενοι συγγραφείς κατακτούν τον κόσµο - και το
Χόλιγουντ - µε σκοτεινά αστυνοµικά µυθιστορήµατα.

µάζεται για διεθνή µεγαλεία
αφού κέντρισε το ενδιαφέρον του
Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος και
αποφάσισε να το µεταφέρει στον
κινηµατογράφο και να το σκηνοθετήσει.
στοιχεία) πουλιέται ένα βιβλίο
του. Οι κινηµατογραφικοί παραγωγοί Οι Λάρσον και Νέσµπο δεν είναι
φυσικά τα µόνα ονόµατα που ξέφυγαν
δεν έµειναν ασυγκίνητοι
από τα στενά όρια της πολύ
από την επιτυχία του: το καλοκαίρι
του 2012 θα δούµε στις ελληνικές Βόρειας Ευρώπης. Ο Ισλανδός
Ιχανεις παγωµένες εκτάσεις,
Αρναλντουρ Ιντρίντασον έχει κάθε
µέθυσοι, κακότροποι ντετέκτιβ
κινηµατογραφικές αίθουσες
δικαίωµα να καυχιέται γ ια τους δικούς
που ταλανίζονται µονίµως από
την κινηµατογραφική µεταφορά
τους φανατικούς οπαδούς,
έναν (ή και περισσότερους) δαίµονες,
του βιβλίου «Κυνηγοί κεφαλών»
µε ήρωα τον αντισυµβατικόΧάρι
εφευρετικότατοίΒεη^ killers
εντός και εκτός της χώρας του. Η
Χόλε. Η ταινία έσκισε στη Νορβηγία
µε νοσηρή φαντασία. Πάνω σε
αυτά τα θεµέλια χτίστηκε ο µύθος
από άποψη εισπράξεων
της σκανδιναβικής αστυνοµικής
την παρακολούθησε ένας στους
δέκα Νορβηγούς. To µυθιστόρηµά
λογοτεχνίας και µονοπωλεί το ενδιαφέρον
του «Snowman», πάλι, ετοιτου φανατικού αναγνωστικού
κοινούτα τελευταία χρόνια που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ
διεθνώς.
και στο οποίο πρωταγωνιστούν
Αν αρχίσεις να ασχολείσαι µε τα
ο Ντάνιελ Κρεγκ και n Ρούνεϊ
στοιχεία και τους αριθµούς, χάνεσαι.
Μάρα, υποψήφια πια για
Ως τώρα, για παράδειγµα, n Οσκαρ α' γυναικείου ρόλου. Ο
Σουηδέζα Καµίλα Λέκµπεργ είναι
τριλογία «Μιλένιουµ» (εκδ. Ψυχογιός)Λάρσον όµως πέθανε από ανακοπή
ιδιαίτερα αγαπητή στη Γαλλία,
καρδιάς, τον Νοέµβριο του
του Σουηδού Στιγκ Λάρσον
όπου µάλιστα έχει βραβευτεί, ενώ
έχει πουλήσει παγκοσµίως πάνω 2004, σε ηλικία 50 ετών και δεν
πουλάει σαν τρελή και στην Ελλάδα
από65 εκατοµµύρια αντίτυπα, έχει πρόλαβε να χαρείτην επιτυχία του,
µε την «Παγωµένη πριγκίπισσα»
εµπνεύσει τρεις σουηδικές ταιν ίες το ότι, φέρ' ειπείν, το 2oo8, µετά
(εκδ. Μεταίχµιο). Από τη Σουηδία
και ένα αµερικανικό µπλοκµπάστερ θάνατον, το όνοµά του φιγουράριζε
ορµώµενος και ο Χένινγκ
(«To κορίτσιδεύτερο στη λίστα µετους συγγραφείς
Μάνκελ έφτιαξε έναν πολύ αγαπητό
µετιςπερισσότερεςπωλήσεις
µε το
ήρωα, τον απαισιόδοξο και καταθλιπτικό
τατουάζ»)
σε όλον τον κόσµο.
ντετέκτιβ Κουρτ Βαλάντερ,
∆εν υπάρχει λόγος ανησυχίας
τον οποίο υποδύθηκε ο Κένεθ
πάντως γιατί ο αντικαταστάτης
Μπράνα σε σειρά του BBC.
του έχει βρεθεί ήδη,
Καµιά επιτυχία δεν είναι ανεξήγητη
The Snowman
πρόκειται για τον Νορβηγό
και είναι αλήθεια ότι οι Σκανδιναβοί
Τζο Νέσµπο. Στη Μεγάλη
To µυθιστόρηµα «The Snowman»
είναι το έβδοιιο κατά σειρά βιβλίο
γράφουν καλά. To βασικότερο
Βρετανία υπολογίζεται ότι
του Τζο Νέσυιιο µε ήρωα τον ντετέκτιβ
ατού τους όµως είναι ότι
κάθε 23 δευτερόλεπτα
Χάρι Χόλε, ο οποίος προσπαθεί
είναι εύκολο να πιστέψεις ότι στις
1(την
ώρα που γράφονταν
εδώ να εξιχνιάσει µια σειρά
κρύες, τέλεια οργανωµένες χώρες
από φόνους που γίνονται κοντά
αυτές οι
στο Οσλο. Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει
τους, κάθε νοσηρό σενάριο µπορεί
γραµµές τουλάχιστον,
το φθινόπωρο από
να γίνει πραγµατικότητα. Ισως
είναι ευµετάβλητατις εκδόσεις Μεταίχµιο.
να φταίει το Βόρειο Σέλας...
αυτά τα
Απθ τον Γιώργο Νάστο
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Η τριλογία του
«Μιλένιουµ» έχει
πουλήσει πάνω
από 65 εκατοµµύρια
αντίτυπα

