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«Υπάρχει µια στιγµή, ανάµεσα στη δεκάτη Πέµπτη και τη δεκάτη έκτη γουλιά
σαµπάνιας, όπου κάθε άνθρωπος είναι ένας αριστοκράτης.»

Η ανιαρή ζωή του Μπατίστ Μπορντάβ αλλάζει απότοµα µια µέρα όταν ένας άνδρας τού χτυπάει την πόρτα και
πεθαίνει απροσδόκητα µέσα στο σπίτι του. Στα ίχνη του νεκρού, ο αναβαπτισµένος «Όλαφ» ανακαλύπτει µια
πριγκιπική ζωή βουτηγµένη στη χλιδή και τη σαµπάνια, µε τη συντροφιά µιας υπέροχης «Ζίγκριντ».

Σ' αυτό τον επίγειο παράδεισο, όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται, οι µάσκες θα πέσουν για µια µόνο
στιγµή

–όσο χρειάζεται για να φορεθούν καινούργιες–

και ο αναπόφευκτος διωγµός θα αντισταθµιστεί από µια

ξέφρενη φυγή προς τα µπρος, που ούτε η πραγµατικότητα δεν προλαβαίνει.
Η Amélie Nothomb γεννήθηκε το 1967 στο Κόµπε της Ιαπωνίας, από οικογένεια βέλγων διπλωµατών, και
ακολούθησε τους γονείς της σε διάφορα µέρη του κόσµου. Σπούδασε ροµανικές γλώσσες στο ελεύθερο
πανεπιστήµιο των Βρυξελλών και εργάστηκε ως διερµηνέας στην Ιαπωνία. Σήµερα ζει στο Παρίσι και στις
Βρυξέλλες. «Γραφοµανής», όπως αυτοχαρακτηρίζεται, δηµοσιεύει ανελλιπώς κάθε φθινόπωρο, από το 1992, ένα
µυθιστόρηµα που γίνεται αµέσως µπεστ σέλερ. Έχει τιµηθεί µε πολλές διακρίσεις (συµπεριλαµβανοµένου του
Grand Prix de l΄Académie Française), ενώ βιβλία της διασκευάζονται για το θέατρο, την όπερα και τον
κινηµατογράφο. Τα έργα της στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια) είναι: Hygiène de l’assassin (1992)
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