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Krimliteraturo kreskas$enre
de Carlo
Minnaja

Julian Modest:
Sercnaj malenoj
eld. Libero, 2018
p. 95.

Serenaj matenoj

Unu vila$o,unu apudaurbeto, tiel ke inter novelaroj kaj
mistera alvenanto,kladema mallongaj romanoj li jarr
maljunulino,du geedzoj(am- atingis pli ol dekkvinon.Liaj
baii tre okupitaj kuracistoj), romanoj neniam atingascent
junulino malaperinta,Sia ka- pagojn, ja la enigmoj konmaradino,klaseefo,komisaro, kreti$askaj solvipasrapide,kaj
lia helpanto,busveturado:jen oni legasdum malpli ol horo,
la esencaj ingrediencoj de trenate de la streoo starigita
krimromano, kies intrigo kaj jam en la unuajlinioj kaj tenata
klopodo solvi la enigmon iel $is la lasta,vere la lasta; tial
memorigaspri Maigret kaj pri ankai Serenajmateroj estastre
lia enketmetodo:intervjui, konstruakontribuoal la kimparoli, alproksimigi al la fa- romana$enro.
milio dela malperintajunulino, La nuna verko estasrekoal Sia medio. Nu, ordinarajoj mendinda ankau al freSaj
0epolicaesplorado.
kursfinintoj pro manko de tro
Julian Modest, kies noveloj rafinitaj vortoj: tamenenestas,
ofte gastisen nia revuo, es- almenaiien la bita versio kiu
tas 6iamtre atentapri detaloj, estis senditapor recenzo,la
kiujn li priskribas skrupule, specifastilero preskaiikonpreskaupedante:la 6irkaiia stanteforlasi la subjekton0e
naturo,la vestajoj,la mienoj. subordigitapropozicio,kiam
Estastusita la kutima proble- $i egalasal la subjektode la
mo de nekomunikadointer eelpropozicio.Tion la gragefiloj kaj gepatroj,kiuj, pri- m a t i k o n e p e r m e s a s ,a [ ,
demandate,neniam kapablas minimume, ne konsilas; de
helpi la enketantojn...6i tiu tempo al tempo 0e tiu ai alia
e s t a sj a m l a t r i a m a l l o n g a altoro $ijen kajjen aperaskiel
krimromano de nia aitoro konscia apartajo;la unuajn
eldonitaen 2018, apnd,Murdo fojojn $i agacasla okulon, en
en la parko (eld. Libero) kaj l a p o s t a i p a i o i e i f a r i-t9S
ias
Avertopri murulo(eld.Espero), kutimo ne ptu-tionigena.

La abonkotizopor via LF en 2019 estasankora 47,- efrrojn!
Profilu Sin ankuii por donuco ul nepagipovaamiko!
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