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«Δεν γινόταν ο Έκτορ Μπελασκοαράν Σάυν να γυρίζει στον κόσμο και να 

ζητιανεύει αρχαιολογικά ευρήματα κλεμμένα από πρώην προέδρους δημοκρατίας, 

χωρίς να νιώθει κάπου βαθιά μέσα του μια βιτσιά της άτιμης εθνικής ντροπής, 

έστω αραιά και πού. Για σκέψου τι καταγώγιο δεύτερης κατηγορίας που ήμασταν 

κάποτε, μονολόγησε. Για σκέψου τι κωλοχώρα είμαστε τώρα. Όπως έλεγαν και στη 

Μαδρίτη, είμαστε απολύτως αναξιοπρεπείς». 

 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ του μονόφθαλμου ντετέκτιβ Έκτορ Μπελασκοαράν 

Σάυν, ο οποίος πάσχει από εθισμό για την Πόλη του Μεξικού και για τα 

μαθήματα χορού μερένγκε, λατρεύει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις 

μεξικάνικες καντίνες. Και τώρα πρέπει να βγει από τη σπηλιά του για να 

ταξιδέψει στη Μαδρίτη, σύμφωνα με την παραγγελία του φίλου και πελάτη του 

Χούστο Βάσκο, συντηρητή στο Μουσείο Ανθρωπολογίας του Μεξικού. Σε μια 

Μαδρίτη διαφορετική απ' αυτή που του περιέγραφαν οι γονείς του, δίχως πολλές 

αποχρώσεις και με τρία αντί για τέσσερα μαρμάρινα λιοντάρια σ' ένα άγαλμα. Ο 

Έκτορ Μπελασκοαράν αναζητά ένα ανεκτίμητο κομμάτι από συμπαγή χρυσό, 

το θώρακα του Μοκτεσούμα, που έχει εξαφανιστεί από την εθνική συλλογή και 

βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων αρχαιοκάπηλων, αλλά η περιπέτεια τον 

ρίχνει στη Μαδρίτη και στις αναμνήσεις του, ενώ μάχεται εναντίον της διάσημης 

Μαύρης Χήρας, μιας ξεπεσμένης πρώην ερωμένης ενός πρώην προέδρου του 

Μεξικού. 

 Ο μονόφθαλμος ντετέκτιβ περιπλανιέται στην ισπανική πρωτεύουσα και 

στο μυαλό του τριγυρίζουν μαύρες σκέψεις. Παρά την κατάθλιψή του όμως, 

παραμένει αλύγιστος. Με μόνα του όπλα ένα πιρούνι κι ένα σφυρί, ορμά στους 



εχθρούς του, αλλά το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών θα το καταφέρει μέσα από 

μια παρτίδα πόκερ. 

Η υπέροχη αυτή ιστορία είναι η τελευταία του θρύλου του διάσημου και 

δημοφιλούς παράδοξου ντετέκτιβ. 

   

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ο ΠΑΚΟ ΙΓΝΑΣΙΟ ΤΑΪΜΠΟ ΙΙ (1949), μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, 

ιστορικός και θεμελιωτής του νέου λατινοαμερικανικού αστυνομικού 

μυθιστορήματος, έχει συγγράψει περίπου πενήντα έργα (μυθιστορήματα, 

συλλογές διηγημάτων, ιστορία, ρεπορτάζ και χρονικά) που έχουν δημοσιευτεί σε 

εικοσιπέντε χώρες και έχουν μεταφραστεί σε δεκαπέντε γλώσσες.  

 Ορισμένα από τα μυθιστορήματα του έχουν αναδειχθεί «βιβλία της 

χρονιάς» από τους New York Times, τη Le Monde και τους Los Angeles Times. Το 1992 

κέρδισε το βραβείο Planeta/Joaquin Mortiz και τρεις φορές του απονεμήθηκε το 

διεθνές βραβείο Dashiell Hammett για το καλύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα.  

Στην Ελλάδα τα μυθιστορήματά του κυκλοφορούν στις εκδόσεις Άγρα: Η σκιά 

της σκιάς, Η ζωή η ίδια, Το ποδήλατο του Λεονάρντο, Χωρίς αίσιο τέλος, Και σαν 

σκιές επιστρέφουμε, Με τέσσερα χέρια, Στην ίδια πόλη υπό βροχή, Και σαν σκιές 

επιστρέφουμε, Με τέσσερα χέρια, Μερικά σύννεφα, Ερωτευμένα φαντάσματα, 

Όνειρα συνόρων, Όταν οι νεκροί χορεύουν καθώς και το αστυνομικό μυθιστόρημα 

«γραμμένο με τέσσερα χέρια» Ανήσυχοι νεκροί, που το συνέγραψε με τον 

υποδιοικητή Μάρκος (το τελευταίο σε συνέκδοση της «Άγρας» με τις εκδόσεις 

Κέδρος), ενώ ετοιμάζεται Το ραντεβού των ηρώων. 

 Η βιογραφία του Τσε Γκεβάρα που έγραψε το 1996, κέρδισε το 1998 το 

βραβείο Bancarella στην Ιταλία. 

 Επίσης είναι ο ιδρυτής και οργανωτής του ετήσιου θερινού φεστιβάλ 

αστυνομικής λογοτεχνίας Semana Negra (Μαύρη Εβδομάδα) στη Χιχόν της 

Ισπανίας.    

 


