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Παγίδα θανάτου
για τον επιθεωρητή Ζακέ

«Πάρκαρε το αυτοκίνητό του στο μπουλβάρ Κλισύ και άρχισε 
να κατευθύνεται προς το γραφείο του στο τμήμα. Ο λαμπερός 
ήλιος τον έκανε να ξυπνήσει. Σήκωσε το κεφάλι και είδε τον ου-
ρανό. Υπέροχο γαλάζιο χρώμα με ελάχιστα λευκά σύννεφα σε 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς. Συλλογίστηκε πόσα δώρα του 
έδινε απλόχερα η ζωή κάθε μέρα. Μια ανάσα αέρα, έναν καθαρό 
ορίζοντα μετά την καταιγίδα, την αίσθηση του αίματος να κυλά 
στις φλέβες του, το θαύμα του έρωτα να κυριεύει το κορμί του. 
Εκείνος όμως είχε εδώ και καιρό λησμονήσει να ζει. Για περισσό-
τερο από έναν χρόνο κήδευε μέσα του την Αλίς. Όχι εκείνη που 
πραγματικά ήταν… αλλά εκείνη που αυτός θεωρούσε ότι γνώ-
ριζε. Τη γυναίκα που είχε ερωτευθεί παράφορα. Ξαφνικά ένιωσε 
πως ήταν πια καιρός να προχωρήσει. Το αίνιγμα που καλούνταν 
να επιλύσει, ένα παζλ με χιλιάδες κομμάτια, είχε ξυπνήσει όλες 
του τις αισθήσεις από τη χειμερία νάρκη.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΔΩ

Ο Χρήστος Θ. Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Απο-
φοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (ULΒ), και ανακηρύ-
χθηκε διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Είναι 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και νομικός σύμβουλος της Ρυθμιστικής 
Αρχής Σιδηροδρόμων, ενώ διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης των 
Πανεπιστημίων Paris Nord και Νέας Υόρκης. Έχει δημοσιεύσει έξι μυ-
θιστορήματα, δύο ποιητικές συλλογές και δύο νομικά συγγράμματα, ενώ 
πενήντα μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά.
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