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«Ντεζιρέ»: ένα παλιό νυχτερινό κέντρο στην γκρίζα Μαδρίτη, όπου παρελαύνουν ξεπεσμένες 
τραγουδίστριες, διεφθαρμένοι αστυνομικοί και άλλες αμαρτωλές ή αθώες ψυχές. 
 
«Τροπικάνα»: ένα μυθικό, φανταχτερό κλαμπ από τη χρυσή εποχή της Κούβας, το οποίο 
επικαλούνται και προβάλλουν πάνω στο ξεθωριασμένο σύμπαν τους αυτές οι απελπισμένες 
ανθρώπινες υπάρξεις. 
 
Μαύρη κωμωδία ή τραγωδία ροζ, το τρίτο μυθιστόρημα της Ρόσα Μοντέρο χορεύει στο ρυθμό 
του μπολέρο με πλοκή αστυνομική και φιγούρες απρόσμενες, τραγουδώντας τη μοναξιά, το 
πάθος και τη λαχτάρα για τον έρωτα, πλέκοντας την πικρή αλήθεια της πληγωμένης και 
ανυπεράσπιστης ζωής με την απατηλή ελπίδα που οδηγεί λάγνα τα βήματα σ’ έναν άλλο, 
εξωτικό και υπέροχο κόσμο. 
 
 
H Rosa Montero γεννήθηκε το 1951 στη Μαδρίτη, όπου σπούδασε δημοσιογραφία και 
ψυχολογία. Από το 1976 συνεργάζεται με την εφημερίδα El Pais. Το 1981 τιμήθηκε με το Εθνικό 
Βραβείο Δημοσιογραφίας. Εκτός από συλλογές άρθρων και αφηγήματα, έχει δημοσιεύσει και 
πολλά μυθιστορήματα. Έργα της είναι: España para ti para siempre (1976), Crónica del desamor 
(1979), La función Delta (1981), Cinco años de país (1982), Te trataré como a una reina (1983), Amado 
amo (1988),Temblor (1990), El nido de los sueños (1991), Bella y oscura (1993), La vida desnuda 
(1994), Historias de mujeres (1995), Las barbaridades de Bárbara (1996), Entrevistas (1996), El viaje 



 

fantástico de Bárbara (1997), La hija del caníbal (1997), Bárbara contra el doctor Colmillos (1998), 
Amantes y enemigos. Cuentos de parejas (1998), Las madres no lloran en Disneylandia(1999), 
Pasiones (1999), El corazón del tártaro (2001), Estampas bostonianas y otros viajes (2002), La loca de 
la casa (2003),Historia del Rey Transparente (2005), Lo mejor de Rosa Montero (2005), Instrucciones 
para salvar el mundo (2008),Lágrimas en la lluvia (2011), El amor de mi vida (2011), La ridícula idea de 
no volver a verte (2013), Dictadoras. Las mujeres de los hombres más despiadados de la historia 
(2013), El peso del corazón (2015). 

 


