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Book review: Lumen – Μπεν Πάστορ 

 

Κρακοβία 1939. Η Πολωνία βρίσκεται υπό την κατοχή των Γερμανών και τα πρώτα 

βίαια επεισόδια εξόντωσης των Πολωνών Εβραίων έχουν ξεκινήσει. Ο  Μάρτιν 

Μπόρα, ένας Γερμανός λοχαγός ο οποίος έφτασε πρόσφατα στην Πολωνία, 

ακολουθώντας τις διαταγές του συνταγματάρχη Χόφερ, τον συνοδεύει τακτικά σε μια 
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μονή για να δει την Ηγουμένη Καζιμιέρτζα. Η συγκεκριμένη μοναχή έχει την φήμη 

Αγίας και λέγεται πως έχει το χάρισμα της θεραπείας και της προφητείας. 

Όταν λίγες μέρες αργότερα η ηγουμένη βρίσκεται νεκρή μέσα στην μονή ο λοχαγός 

Μπόρα θα κληθεί να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας της. Ο Αμερικανός ιερέας 

Μαλέτσκι, ο οποίος έχει σταλεί από τον Πάπα στην Κρακοβία για να διαπιστώσει αν 

ευσταθούν οι ισχυρισμοί για τις δυνάμεις της ηγουμένης, θα γίνει σύμμαχος του 

Μπόρα σε αυτή την έρευνα. 

Το Lumen είναι ένας συνδυασμός ιστορικού μυθιστορήματος και μυστηρίου. Το 

βιβλίο δεν μένει μόνο στην διαλεύκανση της δολοφονίας της μοναχής, αλλά 

παρουσιάζει το γενικό κλίμα που επικρατούσε στην Πολωνία την συγκεκριμένη εποχή, 

με την εκδίωξη των Εβραίων και τις βίαιες επιθέσεις εναντίον τους. 

Η Μπεν Πάστορ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην σκιαγράφηση προσώπων και 

καταστάσεων. Ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, 

Μάρτιν Μπόρα. Όσο προχωράει η ιστορία, ο αναγνώστης τον βλέπει να διχάζεται 

ανάμεσα στην πίστη του – είναι Καθολικός – και στα καθήκοντα του ως στρατιωτικός 

των SS. Σε αρκετά σημεία μοιάζει αποτροπιασμένος από τις πράξεις των συναδέλφων 

του αλλά και από πράγματα που και ο ίδιος είναι αναγκασμένος να κάνει και δείχνει 

να αμφισβητεί τα πιστεύω του. Από την άλλη, βλέπουμε και τους πιο 

σκληροπυρηνικούς συναδέλφους του, οι οποίοι παραμένουν πιστοί στην ιδεολογία 

τους. 

Η γραφή της Πάστορ είναι καλή, αν και σκληρή σε ορισμένα σημεία. Η πλοκή είναι 

καλοδουλεμένη, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τους χαρακτήρες της καθώς και με 

την ιστορική έρευνα. Το βιβλίο μου άρεσε αρκετά, αν και το θέμα του μυστηρίου δεν 

είχε τον πρώτο ρόλο, παρόλα αυτά το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. 

 



 


