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Ο Ισμαήλ είναι καθηγητής 

φιλολογίας. Πέρασε δύσκολα 

παιδικά και νεανικά χρόνια, και 

τώρα η ζωή του είναι ήρεμη ή 

μάλλον ανιαρή. Τίποτα δεν 

συμβαίνει, και το μόνο που τον βγάζει από τον λήθαργό του είναι η αγάπη του 

για τη λογοτεχνία. Μέχρι τη στιγμή που ξανασυναντά μια παιδική του φίλη, τη 

Λέο. Η έλξη που του ασκεί είναι ακαταμάχητη, μια ελπίδα ευτυχίας γεννιέται. 

Ο Ισμαήλ, όμως, βλέπει μια μέρα στον δρόμο −φαινομενικά, τυχαία− τον 

πρώην επιστάτη του σχολείου στο οποίο διδάσκει. Αυτός ο άνθρωπος του ζητά 

μια μικρή εξυπηρέτηση… Η συνάντησή τους θα έχει τρομακτικές συνέπειες 

και ο Ισμαήλ ξυπνά στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου χωρίς να θυμάται ούτε 

ποιος είναι, ούτε πώς κατέληξε εκεί. Το μόνο που θυμάται είναι τα βιβλία που 

τον σημάδεψαν. 

Το Μας καταβροχθίζει η φωτιά συνδυάζει αριστοτεχνικά τα συστατικά των 

κορυφαίων κλασικών νουάρ: καταδικασμένους έρωτες, αθώους που μπαίνουν 

στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης, μοιραίες γυναίκες που στάθηκαν άτυχες· όλοι, 

παγιδευμένοι στη δίνη μιας τραγικής μοίρας που τους καταδιώκει αμείλικτα. 



 

*** 

 

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο μυθιστόρημα του Jaume Cabré. […] Γραμμένο με 

άπειρη δημιουργική ελευθερία, με αξιοποίηση της συνειρμικής γραφής, με την πλοκή να 

αναδεικνύει την ανθρώπινη συνείδηση και την ενστικτώδη, ζωώδη πλευρά της. 

Julià Guillamón, La Vanguardia 

 

Το βιβλίο έχει σαν φόντο εικόνες βιβλικής καταστροφής, αφού οι χαρακτήρες του 

βρίσκονται στο έλεος δυνάμεων τις οποίες αδυνατούν να ελέγξουν. 

B. Puigtobella, Núvol 

 

*** 

 

Ο Ζάουμε Καμπρέ γεννήθηκε στη Βαρκελώνη το 1947. Σπούδασε 

καταλανική φιλολογία στο  Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Δίδαξε στο 

Πανεπιστήμιο της Λέριδα. Έχει γράψει μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά 

έργα, δοκίμια, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά σενάρια. Στα ελληνικά, 

κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του Confiteor (Πόλις, 2016), Η σκιά του ευνούχου 

(Πόλις, 2019) και Οι φωνές του ποταμού Παμάνο (Πάπυρος, 2008). 
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