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Ήταν ένα πτώμα, παραμορφωμένο και αγνώριστο. Το βρήκε ο νεωκόρος 

στο κοιμητήριο μέσα στον περίβολο της εκκλησίας – πολύ ταιριαστό 

μέρος για μια τέτοια ανακάλυψη. Ο εφημέριος του Φέντσερτς Σαιντ Πωλ 

ζητά από τον λόρδο Πήτερ Ουίμζυ να ανακαλύψει ποιος ήταν ο νεκρός 

και πώς βρέθηκε εκεί μέσα. 

Η παλιά παράδοση της κωδωνοκρουσίας και η λαμπρή απεικόνιση ενός 

χωριού των απόμερων βάλτων της Ανατολικής Αγγλίας είναι το 

αλησμόνητο σκηνικό για την ιστορία ενός παλιού ανεξιχνίαστου 

εγκλήματος και την επεισοδιακή διαλεύκανσή του είκοσι χρόνια 

αργότερα. 

Το μυθιστόρημα Τα εννέα πένθιμα χτυπήματα ανήκει στις εξοχότερες 

αστυνομικές ιστορίες της Σέγιερς, με πρωταγωνιστή τον διάσημο 

ντετέκτιβ της, τον λόρδο Πήτερ Ουίμζυ. 

Η Ντόροθι Σέγιερς είναι μία από τις μεγαλύτερες συγγραφείς 

αστυνομικού μυθιστορήματος της Αγγλίας στην εποχή της μεγάλης 

ακμής του. 

 

Έδωσε στο αστυνομικό μυθιστόρημα πρωτοτυπία, ευφυΐα, δυναμισμό και 

λεπτό χιούμορ.  – P.D. JAMES 

 

 



Συνδύασε τη λογοτεχνική πρόζα με το δυνατό σασπένς, και απαιτείται 

σπάνιο ταλέντο για να το πετύχει κανείς. Μια αληθινά σπουδαία 

αφηγήτρια.   – MINETTE WALTERS 

 

Στον τομέα των αστυνομικών ιστοριών τέσσερα είναι τα βιβλία που όλοι θα 

έπρεπε να διαβάσουν... Το βιβλίο Τα εννέα πένθιμα χτυπήματα είναι το 

καλύτερο.    – SINCLAIR LEWIS 

 

Θαυμάζω τα μυθιστορήματά της, [...] είναι γόνιμη και εφευρετική, διαθέτει 

επινοητικότητα και θαυμάσιο μάτι για τη λεπτομέρεια.       – RUTH RENDELL 

 
 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεννημένη στην Οξφόρδη το 1893, η Dorothy Leigh Sayers ήταν η πρώτη 

γυναίκα που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου 

σπούδασε Φιλολογία και σύγχρονες γλώσσες. Μεταξύ του 1921 και του 

1923 εργάστηκε ως κειμενογράφος σε διαφημιστική εταιρεία.  

Το 1923 δημιούργησε έναν χαρακτήρα που επρόκειτο να γίνει ο 

δημοφιλέστερος λογοτεχνικός ήρωας του αιώνα – τον λόρδο Πήτερ 

Ουίμζυ, κοσμικό αριστοκράτη και ερασιτέχνη ντετέκτιβ, ο οποίος 

πρωταγωνιστεί σε περισσότερα από δέκα μυθιστορήματα και σε πολλά 

διηγήματα. Ορισμένα από τα μυθιστορήματα έχουν διασκευαστεί για το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 

Η Ντόροθυ Σέγιερς απέκτησε επίσης φήμη χάρη στο θρησκευτικό 

θεατρικό έργο της Ο άνθρωπος που γεννήθηκε για να γίνει βασιλιάς, μια 

βιογραφία του Χριστού γραμμένη στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα, 

γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις όταν το έργο μεταδόθηκε 

από το ραδιόφωνο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Η ίδια θεωρούσε 

ως καλύτερο έργο της τη μετάφραση της Θείας κωμωδίας του Δάντη, την 

οποία όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, αφήνοντας ημιτελές το τρίτο 

μέρος, τον «Παράδεισο». Πέθανε το 1957. 
 

 

 


