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Η λίστα  
του Λεπορέλο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Στη Λίστα του Λεπορέλο καταγράφεται ο αριθμός των γυναικών 
που έχει αποπλανήσει ο Ντον Τζοβάννι στην ομώνυμη όπερα του 
Μότσαρτ. Εδώ, αντίθετα, η λίστα είναι ένας κατάλογος με ονόματα 
ανθρώπων που πρόκειται να δολοφονηθούν.

Ένας σίριαλ κίλερ έχει εμφανιστεί στην πόλη. Σκοτώνει μόνο εκ-
δότες.

Η Αστυνομία πιστεύει ότι πρόκειται για κάποιον απογοητευμέ-
νο συγγραφέα που δεν άντεξε τις απανωτές απορρίψεις. Όμως 
υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι. Πώς θα βρεθεί ο δράστης ανάμεσά 
τους; Ο εκδότης Γιάννης Δημάδης, που αφιέρωσε όλη του τη ζωή 
στην καλή λογοτεχνία, έχει σοβαρές ενδείξεις ότι έρχεται η σειρά 
του. Κάτι πρέπει να κάνει...

Η λίστα του Λεπορέλο σκιαγραφεί με ειρωνικό τρόπο ένα φαντα-
στικό εκδοτικό σύστημα. Υπογραμμίζει τις παθογένειες και τα 
στραβά του, και παρωδεί τους εκπροσώπους του. Πάνω από όλα, 
όμως, είναι ένα βιβλίο για τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε 
να πάρουμε σε οριακές στιγμές της ζωής μας, και για την ιεράρ-
χηση των πραγμάτων όταν όλα γύρω μας μοιάζουν να διαλύο-
νται. Κεντρικές θεματικές του μυθιστορήματος είναι, επίσης, η 
στερεοτυπική αντιμετώπιση του φύλου, καθώς και η προσπάθεια 
επιβίωσης του ατόμου μέσα σε συνθήκες οικονομικών αναταρά-
ξεων και καπιταλιστικού χάους.

Η λίστα του Λεπορέλο είναι μια αστυνομική ιστορία, με διαβρω-
τικό μαύρο χιούμορ και καταιγιστική δράση. Η δυναμική αφήγηση 
της πολυτάραχης ζωής των ηρώων δεν αφήνει τον αναγνώστη να 
πάρει ανάσα.

Ο Φώτης Δούσος γεννήθηκε στις Σέρρες το 1980.
Ασχολείται με την πεζογραφία, το θέατρο, το δοκίμιο,

καθώς και με την παιδική λογοτεχνία.
Αυτό το διάστημα εκπονεί διδακτορική διατριβή για τις τεχνικές

της πλοκής στο νεοελληνικό μυθιστόρημα.
Ζει στην Κρήτη και έχει δύο παιδιά.
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