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Μια σημερινή υπόθεση, ο εμπρησμός ενός αρχαιολογικού μουσείου στα περίχωρα της 
Καρχηδόνας, που συνοδεύεται από δύο ύποπτους θανάτους –της ωραίας αρχαιολόγου και του 
αρχαιοδίφη μορφωτικού ακόλουθου–, μας μεταφέρει σ’ ένα αίνιγμα δύο χιλιάδων ετών: το 
θάνατο του Βιργιλίου. 
Είναι άραγε αλήθεια, όπως υποδείκνυαν τα ρωμαϊκά ευρήματα του μουσείου, ότι ο ποιητής 
ταξίδεψε στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο για να επισκεφτεί τους τόπους όπου εκτυλίσσεται το 
έπος του; Ότι θέλησε να καταστρέψει ή να ξαναγράψει την Αινειάδα, που προόριζε αρχικά για 
εγκώμιο του Αυγούστου, αγανακτισμένος από την όλο και πιο ανελέητη τυραννία του 
τελευταίου; Ότι δολοφονήθηκε τελικά με εντολή του αυτοκράτορα; Και πρέπει άραγε το ίδιο 
μοιραίο παιχνίδι να επαναληφθεί στο παρόν από έναν μυστηριώδη συνεργό προκειμένου να 
καλυφθεί για πάντα το αυτοκρατορικό έγκλημα; 
Εναλλάσσοντας την ιστορική και αρχαιολογική ανασύνθεση με την αστυνομική έρευνα, ο Ναντώ 
παρουσιάζει μια περιπετειώδη όσο και στοχαστική μυθοπλασία γύρω από τις αμφιλεγόμενες 
σχέσεις της τέχνης με την εξουσία, της δημιουργίας με την πλαστογράφηση, του εφήμερου με 
την αιωνιότητα. 
 

Το βιβλίο αυτό έλαβε το Prix Méditerranée 1998. 
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Συγγραφέας και μαζί θεωρητικός/κριτικός της λογοτεχνίας, ο Aλαίν Nαντώ κατασκευάζει 
μυθιστορήματα ιστορικής δράσης και πνευματικής περιπέτειας, σωστούς λαβύρινθους 
ευρυμάθειας και φαντασίας, με υπόβαθρο αρχαιολογικά ή νεότερα ευρήματα και με ισχυρή 
δόση οικονομικής ίντριγκας. Tα φαινομενικά ετερόκλητα υλικά που παρατίθενται με 
δεξιοτεχνία στήνουν ένα παιχνίδι αντικατοπτρισμών ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. 
Mέσα απ’ αυτό αναδύεται απρόσδόκητα το νόημα κι αστράφτει για λίγες μόνο στιγμές, πριν 
καταποντιστεί αναπότρεπτα στη δίνη του χρόνου. 
 
 
«Υπάρχουν ωστόσο και συγγραφείς, στους οποίους η ιστορική παράμετρος αποτελεί συνειδητή 
επιλογή  που σκοπό έχει να φέρει στο προσκήνιο όχι κάποιο φαντασιωσικά δεδομένο 
παρελθόν, αλλά την ίδια τη δυσκολία να μιλήσεις γι’αυτό- τη σκοτεινή και απροσπέλαστη φύση 
του». 

Κώστας Κατσουλάρης, Το άλλο Βήμα 
 
 

 

Ο Alain Nadaud γεννήθηκε το 1948 στο Παρίσι. Από το 1974 ως το 1978 έζησε για μεγάλα 
διαστήματα στην Ινδία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, διδάσκοντας σε διάφορα 
πανεπιστήμια. Από το 1978 ως το 1985 δίδαξε φιλολογία και φιλοσοφία στο Παρίσι. Σύμβουλος 
εκδόσεων σε γαλλικούς οίκους, ιδρυτής της λογοτεχνικής επιθεώρησης Quai Voltaire, διευθύνει 
σήμερα το γραφείο του Βιβλίου στην πολιτιστική υπηρεσία της γαλλικής πρεσβείας στην 
Τύνιδα. Έργα του είναι: La Tache aveugle(1980), Archéologie du zero (1984), L’Envers du 
temps (1985), L’Armoire de bibliothéque (1985), Voyage au pays des bords du gouffre (1986), Désert 
physique (1987), L’Iconoclaste (1989), Ivre de livres (1989), La Représentation (1991), La Mémoire 
d’Érostrate (1992), Malaise dans la littérature (1993), Le Livre des 
maledictions (1995), L’Iconolâtre (1995), Auguste fulminant(1997), Une aventure 
sentimentale (1999), Petit catalogue des nations barbares (1999), La Fonte des glaces (2000), Les 
Années mortes (2004), Aux portes des enfers. Enquête géographique, littéraire et 
historique (2004), Le Vacillement du monde (2006), Si Dieu existe (2007), Le Passage du 
col (2009), La Plage des demoiselles (2010), D’écrire j’arrête (2010),Journal du non-écrire (2014), Dieu 
est une fiction. Essai sur les origines littéraires de la croyance (2014). 

 


