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ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΓΑΛΑΖΟΑΙΜΑΤΩΝ
Robyn DonalD, μτφ. Κλειώ Πα-
Παγιαννη, εΚδ. Χρυσα αρλεΚιν 
Special

«….Με όλες τις αισθήσεις της 
σε επιφυλακή, η Χάνι μαρ-
μάρωσε. Ποιος ήταν αυτός ο 
άντρας; Και γιατί την κοίταζε 
με τόση ένταση; Δαμάζοντας 
την ενστικτώδη, επιτακτική 
ανάγκη της να το βάλει στα 
πόδια, άνοιξε τα μάτια της 
διάπλατα όταν τον είδε να προ-
χωρά προς το μέρος της, με 
τα βλέφαρά του μισόκλειστα 
κι ένα λοξό χαμόγελο στο πα-
νέμορφο, σκληρό στόμα του. 
Τα μάγουλά της κοκκίνισαν, 
καθώς αναγνώρισε την πηγή 
του ενδιαφέροντός του.
Σεξουαλικός πόθος.
Εντάξει, αυτό μπορούσε να 
το αντιμετωπίσει. Όμως η 
ανακούφιση έδωσε αμέσως 
τη θέση της στην έκπληξη που 
της προκάλεσε η θυελλώδης, 
και διόλου ευπρόσδεκτη, α-
ντίδραση του κορμιού της.
Ποτέ άλλοτε –ούτε καν την 
πρώτη φορά που συνάντησε 
τον Φελίπε– δεν είχε βιώσει 
οτιδήποτε που να μοιάζει με 
αυτή τη σαρωτική αίσθηση 
που την πλημμύρισε ενόσω ο 
άγνωστος πλησίαζε, διασχί-
ζοντας το πλήθος με σιωπηρή, 
ολέθρια χάρη. Η Χάνι ανατρί-
χιασε, σαν να περίμενε κάποια 
επίθεση…»

υΠόθεση: Ο πρίγκιπας Κελτ 
φροντίζει να κρατά καλά 
κρυμμένη τη γαλαζοαίματη 
καταγωγή του. Μέχρι που, σ' 
ένα μικρό τροπικό παράδει-
σο στη μέση του Ειρηνικού, 
γνωρίζει τη Χάνα Κορτ, και η 
εξωτική ομορφιά της απειλεί 
να γκρεμίσει τις άμυνές του. 
Η ξεχωριστή γοητεία του 
και η δύναμη που αποπνέει 
ξυπνούν μέσα της επιθυμίες 
ξεχασμένες αλλά και πολύ ε-
πικίνδυνες. Γιατί ο Κελτ δεν εί-
ναι ο μόνος που έχει μυστικά. 
Και το παρελθόν που κρύβει 
η Χάνα ίσως να είναι πολύ πιο 
ταραγμένο και σκοτεινό από 
το δικό του…

Ο αρραβώνας-
έκπληξη 
του αιώνα

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
Melanie Milburne
μτφ. αντώνια Καρρα, εΚδ. Χρυσα 
αρλεΚιν 

«….Ένιωσε εκείνα τα γκρίζα 
μάτια να καρφώνονται σαν 
λεπίδες στην πλάτη του κι ο 
σφυγμός του επιταχύνθηκε. 
Του άρεσε να διαπιστώνει 
ό,τι την αναστάτωνε. Αυτή η 
γυναίκα ήταν ένας χαμαιλέο-
ντας που άλλαζε συμπεριφορά 
ανάλογα με τα συμφέροντά της 
και ξεδίπλωνε τη γοητεία της, 
όταν τη βόλευε, τυλίγοντας το 
επόμενο θύμα και απολαμ-
βάνοντας το παιχνίδι τού να 
τσακίσει άλλη μια καρδιά κι 
ένα πορτοφόλι.
Εκείνος όμως ήταν άτρωτος. 
Την είχε καταλάβει από την 
πρώτη στιγμή. Μπορεί να είχε 
ξεφορτωθεί τη μάγκικη προ-
φορά του Ιστ Εντ και τα ρούχα 
του σωρού, αλλά από κάτω 
έκρυβε μια λωποδύτισσα, 
που στόχος της ήταν ν’ ανέβει 
στην κορυφή πλαγιάζοντας με 
οποιονδήποτε θα μπορούσε να 
τη βοηθήσει. Το τελευταίο της 
θύμα ήταν ένας γερουσιαστής 
των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο 
γάμος και η καριέρα του να 
καταστραφούν. Ο φωτογραφι-
κός φακός την είχε συλλάβει 
να βγαίνει από τη σουίτα του 
σε ξενοδοχείο του Βέγκας 
όπου η ίδια εργαζόταν ως τρα-
γουδίστρια.
“Δεν πρέπει να μάθει κανείς 
ότι βρίσκομαι εδώ” του είπε. 
“Καταλαβαίνεις; Κανείς”…». 

υΠόθεση: «Φαίνεται πως η αγα-
πημένη μας επαναστάτρια, η 
τραγουδίστρια Αϊσά Άνταμς, 
έχει βαλθεί να φρονιμέψει. Έ-
χει καταφύγει στα παγωμένα 
Χάιλαντς, στην απομονωμέ-
νη έπαυλη του αρχιτέκτονα 
Τζέιμς Τσάλεντερ, και οι δυο 
τους αρραβωνιάστηκαν 
κρυφά. Τρέφουμε αδυναμία 
στην Αϊσά, καθώς οι φήμες 
για τα δυστυχισμένα παιδικά 
της χρόνια μάς κάνουν να 
πιστεύουμε ότι η ατίθαση 
συμπεριφορά της κρύβει κάτι 
περισσότερο. Ωστόσο, θεω-
ρούσαμε ότι ο δυό τους ήταν 
ορκισμένοι εχθροί… …»

έρωΤέυμένές 
ςέλίδές

Κανείς δεν λέει την αλήθεια... 

www.clipnews.gr
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Ένα 
μυθιστόρημα 
για ενήλικες 
ΤΡΙΛΟΓΙΑ: Η ΠΕΙΘΗΝΙΑ, Ο 
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ, Η ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΣΗ TaRa Sue Me, μτφ. εφη τσιρώνη, 
εΚδ. λιβανη

«...“Λίγο αργότερα, με τα 
μάτια ορθάνοιχτα, κουκου-
λωμένη κάτω από τα σκεπά-
σματα, έπαιζα και ξανάπαιζα 
τη σκηνή στην οθόνη του 
μυαλού μου. Σκεφτόμουν 
τον Ναθάνιελ: τους υπερο-
πτικούς τρόπους του, την 
ηρεμία που έδινε τις διαταγές 
του, τον απόλυτο έλεγχό του. 
Η συνάντησή μας δεν ήταν 
απλώς αντάξια των προσδο-
κιών μου – τις είχε ξεπε-
ράσει. Κι εγώ αδημονούσα 
για το υπόλοιπο Σαββατοκύ-
ριακο”. 
Μετά από ένα μόλις Σαββα-
τοκύριακο με τον έμπειρο 
Ναθάνιελ, η Άμπι συνειδη-
τοποιεί ότι διψάει για περισ-
σότερα και δηλώνει πλήρη 
υποταγή στους όρους του. 
Η προθυμία της τον ευχαρι-
στεί, παρ’ όλ’ αυτά κάθε του 
κάλεσμα είναι και μια βαθιά 
κατάδυση στα πιο αχαλίνωτα 
πάθη…» («Η πειθήνια»)

υΠόθεση: (Η πειθήνια) «...Ο 
Ναθάνιελ Γουέστ είναι ο 
ιδιοφυής και γοητευτικός 
ιδιοκτήτης του Βιομηχα-
νικού Ομίλου Γουέστ στη 
Νέα Υόρκη. Η βιβλιοθη-
κάριος Αμπιγκέιλ Κινγκ, 
όμως, τυχαίνει να ξέρει ότι 
αυτός ο πάμπλουτος και 
πανέμορφος άντρας έχει 
και μια άλλη, κρυφή πτυ-
χή. Ερωτικά είναι ο τύπος 
του κυρίαρχου, και όταν η 
Άμπι μαθαίνει ότι ψάχνει 
για καινούρια υποτακτική, 
του στέλνει την αίτησή 
της. Η ίδια δεν έχει προ-
ηγούμενη εμπειρία από 
τέτοιου είδους σχέσεις, 
έχει όμως μια μεγάλη 
επιθυμία να διεισδύσει 
σ’ έναν αλλιώτικο κόσμο 
ηδονής, να ζήσει κάτι που 

θα την εκτοξεύσει πολύ 
πέρα από τα σύνορα της 
συνηθισμένης καθημε-
ρινότητάς της. Πειθήνια 
η Άμπι θα παραδοθεί 
στον Ναθάνιελ… Καθώς 
όμως υποκύπτει όλο και 
περισσότερο στη γοητεία 
του, αρχίζει να φοβάται 
ότι η καρδιά του είναι α-
διαπραγμάτευτη. Μπορεί 
όμως να σώσει τη δική της 
πριν είναι πολύ αργά; Κά-
θε στιγμή μαζί του η Άμπι 
έρχεται αντιμέτωπη με τις 
πιο σκοτεινές πλευρές της, 
γνωρίζοντας έναν κόσμο 
που η φαντασίωση δεν 
έχει όρια…»

(Ο κυριάρχος) «…Ο Να-
θάνιελ Γουέστ ποτέ δε χά-
νει τον έλεγχο. Νέος, γο-
ητευτικός και μυστηριώ-
δης είναι ο δυναμικός ε-
πικεφαλής των επιχειρή-
σεών του κατά τη διάρκεια 
της μέρας. Τις νύχτες ό-
μως είναι ο απρόσιτος κυ-
ρίαρχος που ποτέ δεν ξε-
φεύγει από τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Ποτέ δε 
δέχεται υποτακτικές χω-
ρίς εμπειρία, αλλά όταν 
στο γραφείο του εμφανί-
ζεται απροσδόκητα η Ά-
μπιγκεϊλ και του ζητά να 
γίνει η πειθήνια σύντρο-
φός του, παραβιάζει ο ί-
διος τους όρους που έχει 
θέσει και αποφασίζει να 
δοκιμάσει τα όριά του. Ο 
συνδυασμός της αθωότη-
τας και της προθυμίας που 
δείχνει η Άμπι αποδει-
κνύεται μεθυστικός για 
τον Ναθάνιελ, που αρχί-
ζει να χάνει την κυριαρ-
χία του. Όσο εκείνη ακο-
λουθεί τις διαταγές του 
και παραδίδεται πρόθυμα 
στις επιθυμίες του εκεί-
νος πιστεύει ότι κανείς δε 
θα πληγωθεί. Όταν όμως 
αρχίζει να βυθίζεται βα-
θύτερα στο πάθος του για 
την Άμπι, συνειδητοποιεί 
ότι η εμπιστοσύνη πρέπει 
να είναι αμφίδρομη – και 
ο ίδιος κρύβει πολλά μυ-
στικά που απειλούν να α-
νατινάξουν τα θεμέλια της 
σχέσης τους…»

(Η εκπαίδευση) «...Ξε-
κίνησε από μια κρυφή 
επιθυμία. Ο εκατομμυ-
ριούχος επιχειρηματίας 
Ναθάνιελ Γουέστ ανέκα-
θεν έπαιζε με τους δικούς 
του, αυστηρούς όρους... Η 
πιο πρόσφατη σύντροφός 
του, η Άμπι Κινγκ, όμως 
γκρεμίζει όρια και κόκκι-
νες γραμμές, ξαναγράφο-
ντας τους κανόνες του...»

βΑρΙΟΜΟυΝΑ, 
ΝΑ πωΣ ΑρΧΙΣΕ.  

ΜΕ ΕκΑΝΕ  
ΝΑ βΑρΙΕΜΑΙ,  

ΝΑ πωΣ ΤΕΛΕΙωΣΕ.
ΑΛΕξΑΝΔρΟΣ ΔΟυΜΑΣ υΙΟΣ

www.clipnews.gr
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ΕρωτΕυμΕνΕς σελίδεσ
Αναζητώντας την 
τέλεια σύζυγο

Υπόθεση Ρόζι 
Graeme SimSion, μτφ. Βάσιά 
Τζάνάκάρη, εκδ. ΜεΤάιχΜιο

«…Ο ταξιτζής έβηξε 
ψεύτικα. Υπέθεσα ότι 
δεν ζητούσε μπίρα. 
“Θέλεις ν’ ανέβεις;” 
είπε η Ρόζι. 
Πελάγωσα. Γνωριμία 
με την Μπιάνκα, χο-
ρός, απόρριψη από την 
Μπιάνκα, κοινωνική υ-
περφόρτωση, συζήτηση 
επί προσωπι κών ζητη-
μάτων – και πάνω που 
νόμιζα ότι το μαρτύριό 
μου είχε τελειώσει, η 
Ρόζι πρότεινε να συνε-
χίσουμε την κουβέντα. 
Δεν ήμουν σίγουρος ότι 
μπορούσα να το αντέξω. 
“Είναι πολύ αργά” είπα. 
Ήμουν σίγουρος ότι αυ-
τός ήταν ένας κοινωνικά 
αποδεκτός τρόπος να 
της πω ότι ήθελα να πάω 
σπίτι. 
“Η ταρίφα θα γίνει μο-
νή ξανά το πρωί” είπε 
εκείνη.
Αν είχα καταλάβει καλά, 
ήμουν σίγουρα έξω απ’ 
τα νερά μου. Έπρεπε να 
βεβαιωθώ ότι δεν την 
παρερμήνευα. 
“Προτείνεις να μείνω 
εδώ απόψε;” 
“Ίσως. Θα πρέπει πρώ-
τα ν’ ακούσεις την ιστο-
ρία της ζωής μου”. 
Κίνδυνος! Κίνδυνος, 

Γουίλ Ρόμπινσον. 
Πλησιάζει αγνώστου 
ταυτότητας εξωγήινος*! 

Ένιωθα να βουλιάζω 
σε συναισθηματική 
άβυσσο. Κα τόρθωσα, 
ωστόσο, να μείνω αρ-
κετά ήρεμος ώστε να 
απαντήσω. 
“Δυστυχώς έχω προ-
γραμματίσει τρέξιμο το 
πρωί”. Το καθιερω μένο 
σαββατιάτικο τρέξιμο 
ως την αγορά. Ρουτίνα, 
κανονικότητα. 
Η Ρόζι άνοιξε την πόρ-
τα του ταξί. Ήθελα να 
φύγει. Αλλά δεν είχε 
τελειώσει. 
“Ντον, μπορώ να σου 
κάνω μία ερώτηση;” 
“Μία” είπα. 
“Με βρίσκεις όμορ-
φη;”…» 

Υποθεση: Ο Τζον Τίλμαν 
παντρεύεται. Απλώς 
δεν ξέρει ακόμη με 
ποια. Το πρόβλημα θα 
λυθεί με την Υπόθεση 
Σύζυγος. Έχει σχεδι-
άσει ένα δεκαεξασέ-
λιδο ερωτηματολόγιο 
που θα τον βοηθήσει 
να βρει την τέλεια 
σύντροφο. Οπωσδή-
ποτε δεν πρέπει να 
είναι μπαργούμαν ή 
καπνίστρια ή να πίνει 
ή να αργεί. Η Ρόζι 
Τζάρμαν είναι επίσης 
γεμάτη πάθος, έξυ-
πνη και όμορφη. Και 
έχει και τη δική της 
αποστολή, να βρει 

τον βιολογικό της 
πατέρα. Στην αναζή-
τησή της μπορεί να 
τη βοηθήσει ο Ντον, 
που είναι καθηγητής 
γενετικής. Μέσα από 
την Υπόθεση Σύζυ-
γος ο Ντον μαθαίνει 
κάποια αναπάντεχα 
πράγματα. Γιατί ποτέ 
δεν έχει βγει δεύτερο 
ραντεβού. Και γιατί, 
παρά τις καλύτερες 
επιστημονικές του 
προσπάθειες, δεν 
μπορεί να βρει τον 
έρωτα: Ο έρωτας σε 
βρίσκει. 

Δύο άνθρωποι, 
ένας έρωτας 

Από την  
πΡώτη στιγμη  

DouGlaS KenneDy, μτφ. άργΥρώ 

Μαντόγλόυ, εκδ. ΜεΤάιχΜιο 

«Φιληθήκαμε και πάλι 
παθιασμένα, πέσαμε ξα-
νά στο κρεβάτι και βρε-
θήκαμε γυμνοί μέσα σε 
λίγα λεπτά. Υπάρχει κά-
τι πιο μαγι κό από τους 
πρώτους μήνες μιας 
ερωτικής σχέσης; Οι 
σκεπτικιστές (και όλοι, 
ως έναν βαθμό, είμαστε 
σκεπτικιστές) λένε πως 
ο έρωτας αναπόφευκτα 
αλλάζει και πως ο αρχι-
κός ενθουσιασμός μει-
ώνεται με τον καιρό και 
γίνεται κάτι πιο ήπιο, 
πιο ρουτινιάρικο. Αλλά 
όταν ζεις έναν τέτοιον 
έρωτα που μοιάζει τόσο 
αληθινός, τόσο απόλυ-
τος, σαν να είναι το κα-
ταδικό σου πεπρωμένο, 
γίνεται να σκεφτείς τι 
θα συμβεί πέντε χρόνια 
μετά, όταν θα ξυπνάς 
στις τέσσερις το πρωί 
από τους κολικούς ενός 
νεογέννητου· όταν θα 
έχεις να κοιμηθείς δύο 
εικοσιτετράωρα, και 

θα κάνετε έρωτα, στην 
καλύτερη περί πτωση, 
μία φορά την εβδομάδα· 
όταν θα καβγαδίζετε για 
ένα δι καιότερο μοίρα-
σμα ευθυνών ανάμεσα 
σε δουλειά και οικογέ-
νεια και εκείνα τα γιατί 
δεν ασχολείσαι περισ-
σότερο με το μωρό; 
Αλλά τώρα το μόνο 
που σκεφτόμουν ήταν: 
Πράγματι η αγάπη είναι 
πιθανή. Κι αυτό οφεί-
λεται στο υπέροχο πλά-
σμα που κρατώ αυτήν 
τη στιγμή στην αγκαλιά 
μου». 

Υποθεση: Ο Τόμας Νέ-
σμπιτ είναι ένας χω-
ρισμένος αμερικανός 
συγγραφέας που ζει 
απομονωμένος σε μια 
αγροικία. Μέχρι που 
ένα πρωινό παραλαμ-
βάνει ένα δέμα που 
ταράζει τη γαλήνη 
του. Αποστολέας η 
Πέτρα Ντούσμαν, μια 
γυναίκα με την οποία 
είχε ζήσει μια θυελ-
λώδη ερωτική σχέση 
είκοσι πέντε χρόνια 
πριν, στο Βερολίνο 
του Ψυχρού Πολέ-
μου. Τώρα ο Τόμας 
είναι αναγκασμένος 
να έρθει αντιμέτω-
πος με το παρελθόν 
που τόσον καιρό είχε 
προσπαθήσει να α-
πωθήσει. Η Πέτρα 
Ντούσμαν ήταν θύμα 
του καθεστώτος της 
Ανατολικής Γερμανί-
ας και τα τραγικά μυ-
στικά της σφράγισαν 
τη μοίρα του έρωτά 
τους.

Η αγάπη έχει τη 
δική της μουσική

τό τελεΥτΑιό  
τΡΑγόΥδι 
nicholaS SparKS, μτφ. γώγώ 

άρΒάνιΤη, εκδ. ΜεΤάιχΜιο

«Αν εξαιρέσεις το σπίτι 
όπου γινόταν το πάρτι, 
ήταν εντελώς μόνοι στην 
παραλία. Η μουσική έ-
φτανε σιγανή, μακρινή, 
και όταν σήκωσε τα μά-
τια του έπιασε τη λάμψη 
ενός αστεριού που 
έπεφτε διαγράφοντας 
μια μεγάλη τροχιά στον 
μαύρο ουρανό. Κοίταξε 
τη Ρόνι, και από την έκ-
φρασή της κατάλαβε ότι 
το είχε δει κι εκείνη. 
“Τι ευχή έκανες;” τον 
ρώτησε και η φωνή της 
ήταν χαμηλή σαν ψί-
θυρος. Δεν μπόρεσε να 
της απαντήσει. Σήκωσε 
το χέρι της που ήταν 
πλεγμένο στο δικό του 
και έφερε το άλλο του 
χέρι χαμηλά στην πλάτη 
της. Την κοίταξε βαθιά 
στα μάτια, ξέροντας με 
βεβαιότητα ότι ήταν 
ήδη ερωτευμένος. Την 
τράβηξε πάνω του και 
τη φίλησε κάτω από την 
ομπρέλα των άστρων 
απορώντας πώς στην 
ευχή είχε σταθεί τόσο 
τυχερός που τη βρήκε».

Υποθεση: Η ζωή της Βε-
ρόνικα «Ρόνι» Μίλερ 
ανατράπηκε όταν οι 
γονείς της πήραν δι-
αζύγιο και ο πατέρας 
της μετακόμισε. Τρία 
χρόνια αργότερα, 
αποξενωμένη από 
τον πατέρα της, θα 
αναγκαστεί από τη 
μητέρα της να περά-
σει το καλοκαίρι μαζί 
του. Πεισμωμένη και 
ατίθαση, η Ρόνι αντι-
στέκεται στις προ-
σπάθειές του να την 
πλησιάσει κι απειλεί 
να επιστρέψει σπίτι 
πριν τελειώσουν οι 
διακοπές. Μα σύντο-
μα η Ρόνι γνωρίζει 
τον Γουίλ και ανακα-
λύπτει ότι τον ερω-
τεύεται, ανοίγοντας 
την καρδιά της στον 
μεγαλύτερο πόνο και 
τη μεγαλύτερη ευτυ-
χία που έχει νιώσει 
ποτέ. ●

Έρωτας την εποχή 
του Ναπολέοντα

ότΑν τό πΑθόσ κΥ-
ΡιΑΡχει Johanna linDSey, 

μτφ. ΒικΥ κάΤσάροΥ, εκδ. elxiS

Αναγκασμένοι να ξε-
φύγουν από τον αφη-
νιασμένο στρατό του 
Ναπολέοντα, η ορφα-
νή Αλάνα Φάρμερ και 
ο εκκεντρικός φύλα-
κάς της στήνουν ένα 
καινούριο σπιτικό 
στο Λονδίνο. Εκεί, η 
Αλάνα απολαμβάνει 
προνόμια που θα ζή-
λευε μέχρι και η κόρη 
ενός αριστοκράτη, 
μαζί με μια εκπαί-
δευση κατάλληλη για 
μια βασίλισσα. Τώρα, 
στα πρόθυρα του κοι-
νωνικού ντεμπούτου 
της στην κοινωνία 
του Λονδίνου, ανα-
καλύπτει ένα τρομα-
κτικό μυστικό για την 
καταγωγή της. Μπο-
ρεί να είναι πραγμα-
τικότητα; Είναι στ’ 
αλήθεια η χαμένη 
πριγκίπισσα του ευ-
ρωπαϊκού βασιλείου 
της Λουμπίνια;  
Πεπεισμένη από 
το φύλακά της να 
επιστρέψουν στην 
πατρίδα τους για 
να εμποδίσουν μια 
επανάσταση που θα 
κατέληγε σίγουρα σε 
αιματοχυσία, η Αλάνα 
φτάνει σε μια απομο-
νωμένη, περιτριγυ-
ρισμένη από βουνά 
χώρα, της οποίας τα 
έθιμα παραμένουν 
ακόμα μεσαιωνικά! 
Μέσα σε ένα κλίμα 
αντιπαραθέσεων και 
δολοπλοκιών γύρω 
από το πρόσωπό της, 
ο Κριστόφ Μπέκερ, 
ο αρχηγός της παλα-
τιανής φρουράς, συλ-
λαμβάνει την Αλάνα, 

καθώς υποπτεύεται 
ότι είναι είτε μια πα-
νούργα απατεώνισσα 
είτε μια σαγηνευτική 
κατάσκοπος που δου-
λεύει για τις αινιγμα-
τικές φιγούρες που 
έχουν συνωμοτήσει 
με απώτερο σκοπό 
να εκθρονίσουν το 
βασιλιά. Γνωρίζοντας 
και ο ίδιος καλά το 
παιχνίδι της απο-
πλάνησης, ο Κριστόφ 
χρησιμοποιεί κάθε 
μέσο που έχει στη 
διάθεσή του για να 
αποσπάσει την αλή-
θεια από τη θελκτική 
αιχμάλωτή του, ακό-
μα κι αν πρέπει να δι-
ακινδυνεύσει την ίδια 
του τη ζωή για να την 
προστατέψει από τις 
κακές διαθέσεις των 
άλλων. Τώρα, καθώς 
ένα άγριο πάθος φου-
ντώνει ανάμεσα στην 
Αλάνα και στον άντρα 
που από λάθος του 
την έχει φυλακίσει, 
η μοίρα ενός έθνους 
βρίσκεται στα χέρια 
τους αλλά και στις 
καρδιές τους.

Έρωτας & 
εκδίκηση

ΑιχμΑλώτη τόΥ πό-
θόΥ μόΥ Johanna linDSey, 
μτφ. σοφιά Τάπα, εκδ. εlxiS

Η όμορφη και δυνα-
μική Ροβίνα Μπελέμ 
ήξερε ότι έπρεπε να 
γεννήσει έναν κλη-
ρονόμο προκειμένου 
να κατευνάσει τον 
αδίστακτο ετερο-
θαλή αδελφό της 
Γκίλμπερτ Ντιάμπρε. 
Όταν ο υπέργηρος 
σύζυγος που της είχε 
βρει ο Γκίλμπερτ έ-
πεσε νεκρός τη νύχτα 
του γάμου τους, μο-
νάχα μία λύση απέμε-
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Το γέλιο σου

εΡώτικΑ πόιημΑτΑ 
ΠαΜΠλό νερόυδα, μτφ. άγάθη 

δηΜητρόυκα, εκδ. πάΤάκη

Πάρε μου το ψωμί,  
αν θέλεις,
πάρε μου τον αέρα, 
όμως
μη μου παίρνεις το  
γέλιο σου.
Μη μου παίρνεις το 
ρόδο,
την αιχμή της λόγχης 
σου,
το νερό που αίφνης
στη χαρά σου αναβλύζει,
το ξαφνικό το κύμα
τ’ αργυρό που σε γεννά.
Ο αγώνας μου σκληρός 
και επιστρέφω
κάποιες φορές με μάτια
κουρασμένα απ’ το να 
βλέπω
τη γη που δεν αλλάζει,
αλλά σαν μπω το γέλιο 
σου
ανεβαίνει ως τα ουράνια 
να με βρει
και μου ανοίγει όλες
τις πόρτες της ζωής.
Αγάπη μου, την πιο 
σκοτεινή
την ώρα δείξε την αιχμή
του γέλιου σου, κι αν 
αίφνης
δεις το αίμα μου να 
βάφει
τις πέτρες του δρόμου,
γέλα, γιατί το γέλιο σου
θα είναι για τα χέρια μου
σαν δροσερό σπαθί.
Δίπλα στη θάλασσα του 
φθινοπώρου,
πρέπει το γέλιο σου  
να υψώσει
τον αφρισμένο  
καταρράχτη του,

και με την άνοιξη,  
αγάπη,

το γέλιο σου το θέλω  
σαντο λουλούδι που 
περίμενα,
τον κυανό ανθό, το ρόδο
της εύηχης πατρίδας 
μου.
Γέλα με τη νύχτα,
με τη μέρα ή με το  
φεγγάρι,
γέλα με τους  
στριφογυριστούς
δρόμους του νησιού,
γέλα μ’ αυτό το αδέξιο
αγόρι που σε αγαπάει,
όμως όταν εγώ ανοίγω
τα μάτια και τα κλείνω,
όταν τα βήματά μου 
φεύγουν
κι όταν γυρνούν,
να μου αρνηθείς ψωμί, 
αέρα, φως και άνοιξη,
αλλά το γέλιο σου ποτέ
γιατί θα πέθαινα.

Υποθεση: Φορτισμένα 
με αισθησιασμό και 
πάθος, τα ερωτικά 
ποιήματα του τιμη-
θέντος με το Βραβείο 
Νόμπελ Χιλιανού 
ποιητή Πάμπλο Νε-
ρούδα αιχμαλωτίζουν 
τους αναγνώστες με 
τις γήινες εικόνες 
τους και αποκαλύ-
πτουν μια φλογερή 
επαναπεικόνιση του 
κόσμου. Τα «Ερωτικά 
ποιήματα», γραμμένα 
τα περισσότερα στο 
νησιωτικό παράδει-
σο του Κάπρι –όπου 
και το ειδυλλιακό 
σκηνικό της βρα-
βευμένης με Όσκαρ 
ταινίας «Il Postino»–, 
αγκαλιάζουν τα θα-

λασσινά τοπία γύρω 
από τον ποιητή και 
την αγαπημένη του, 
τη Ματίλδε Ουρού-
τια, με τα κύματα και 
τα ακρογιάλια τους 
πλημμυρισμένα από 
έναν καινούριο, πλη-
θωρικό ερωτισμό.

Μια λεπτή γραμμή 
χωρίζει τη ζωή

εκει κΑι πΑντΑ  
ΑλλόΥ Μάριά πάπάγιάννη, 

εκδ. πάΤάκη

«…Πριν λίγες μέρες με 
πήρε τηλέφωνο μια πα-
λιά μας μαθήτρια. Από 
κείνες τις πολυαγαπη-
μένες, που μοιράστηκα 
μαζί τους τον έρωτά μου 
για σένα. Όχι, δεν τους 
είχα μιλήσει ποτέ, αλλά 
έτσι ένιωθα μόνο και 
μόνο γιατί σε γνώριζαν. 
Ο γιος της, μου είπε, 
γνώρισε τον Ανδρέα.
“Τον θυμάστε, κυρία 
Σαπφώ, τον παλιό μας 
μαθηματικό; Ήμουνα 
τσιμπημένη μαζί του, 
αλλά και ποια δεν ήτανε 
τότε; Φανταστείτε πόσο 
συγκινήθηκα όταν έμα-
θα ότι ο γιος μου γνώ-
ρισε στην Αμερική τον 
παλιό μου μαθηματικό. 
Και μάλιστα πως ο κύρι-
ος Ανδρέας ήταν και για 
κείνον πηγή έμπνευσης 
στην έρευνά του, όπως 
ήταν και για μένα πηγή 
θάρρους και τόλμης. Ο 
κύριος Ανδρέας, λέει, 
υπήρξε σπουδαίος ε-
ρευνητής, εργάτης μια 
ζωή της επιστήμης του. 
Ο γιος μου έβγαλε τις 
προάλλες τον
επικήδειο λόγο εκ μέ-
ρους της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας. Μόλις 
το έμαθα, σκέφτηκα να 
το πω σ’ εσάς. Ήξερα 
πόσο πιστεύατε στο 
μυαλό του κύριου Αν-
δρέα. Εκείνα τα χρόνια 
βάζαμε στοιχήματα στην 
τάξη ότι θα παντρευτείτε 

οι δυο σας. Ίσως και να 
το θέλαμε εμείς τα χα-
ζοκόριτσα. Ο καλύτερος 
καθηγητής με την αγα-
πημένη μας δασκάλα. 
Κυρία Σαπφώ, με ακού-
τε; Κρίμα που, όπως μου 
είπε ο γιος μου, ο κύρι-
ος Ανδρέας δεν έκανε 
ποτέ οικογένεια”…».

Υποθεση: Η ιστορία της 
Δώρας και του Γρη-
γόρη. Η σχέση τους 
μετράει πολλά χρόνια 
όταν η κόρη τους περ-
νάει στο πανεπιστή-
μιο. Καθώς αλλάζει η 
ισορροπία μέσα στο 
σπίτι, η Δώρα ανα-
καλύπτει ότι τίποτα 
δεν είναι όπως θα 
ήθελε. Στη δουλειά 
της συνδέεται με μια 
ηλικιωμένη γυναί-
κα, τη Σαπφώ. Όταν 
εκείνη πεθαίνει, της 
αφήνει το ημερολό-
γιό της. Μέσα από τις 
σελίδες του η Δώρα 
θα κάνει ένα ταξίδι 
στον χρόνο, σε μια 
Ελλάδα που δε γνώ-
ρισε, και θ’ ακολου-
θήσει τα ίχνη μνήμης 
που άφησε πίσω της 
η Σαπφώ. Η ιστορία 
όπως τη θυμάται και 
τη γράφει εκείνη, 
η ιστορία όπως τη 
διαβάζει η Δώρα στο 
μέσο της δικής της 
διαδρομής, μικρές 
πτυχές στη σκιά της 
μεγάλης Ελλάδας που 
παραπαίει ανάμεσα 
σε πολέμους, ηρωικές 
στιγμές και σκοτει-
νούς εφιάλτες. 

Μίλησέ μας για 
τον Έρωτα

ό πΡόφητησ
Χαλίλ γκίΜΠραν, μτφ. γιώργοσ 

λαΜΠρακός, εκδ. πάΤάκη

Όταν ο έρωτας σας γνέ-
φει, ακολουθήστε τον.
Παρότι έχει σκληρούς 
και απότομους τρόπους.
Κι όταν τα φτερά του σας 

τυλίξουν, παραδοθείτε 
του.
Παρότι το σπαθί που 
είναι κρυμμένο στα 
πούπουλά του μπορεί να 
σας πληγώσει.
Κι όταν σας μιλάει, να 
τον πιστεύετε.
Παρότι η φωνή του 
μπορεί να συντρίψει 
τα όνειρά σας όπως ο 
βοριάς καταστρέφει τον 
κήπο.
Γιατί ακόμη κι όταν ο έ-
ρωτας θα σας στεφανώ-
σει, μετά θα σας σταυ-
ρώσει. Ο έρωτας θα σας 
κάνει να ανθίσετε, και 
μετά θα σας κλαδέψει.
Όλα αυτά θα σας τα 
κάνει ο έρωτας, ώστε 
να μάθετε τα μυστικά 
της καρδιάς σας, και με 
αυτή τη γνώση να γίνετε 
ένα κομμάτι της καρδιάς 
της Ζωής.
Αν όμως φοβηθείτε, και 
αναζητήσετε μόνο την 
ηρεμία του έρωτα και 
την ηδονή του έρωτα.
Τότε καλύτερα να καλύ-
ψετε τη γύμνια σας και 
να βγείτε από το αλώνι 
του έρωτα.
Και τότε θα μπείτε σε 
έναν κόσμο δίχως ε-
ποχές, όπου θα γελάτε, 
αλλά δεν θα βγάζετε
όλο σας το γέλιο, και θα 
κλαίτε, αλλά δεν θα χύ-
νετε όλα σας τα δάκρυα.

Υποθεση: Ο Προφήτης 
εκδόθηκε το 1923 και 
θεωρείται δικαίως το 
αριστούργημα του 
Γκιμπράν. Με επιρ-
ροές από τον χριστια-
νισμό, τον σουφισμό, 
τον ινδουισμό και τη 
θεοσοφία, επικε-
ντρώνεται στη σημα-
σία της πνευματικής 
αγάπης που μπορεί 
να συνδέσει τους αν-
θρώπους, ενώ είναι 
παράλληλα ένα από 
τα πιο ευπώλητα ποι-
ητικά βιβλία όλων 
των εποχών. Στον 
Προφήτη αλλά και σε 
άλλα βιβλία του, που 
έχουν εικονογραφη-
θεί από τον ίδιο με 
μυστικιστικά σχέδια, 
εκφράζονται οι βαθύ-
τερες ορμές της αν-
θρώπινης ψυχής και 
του πνεύματος, ενώ η 
ανθρώπινη επικοι-
νωνία και συνύπαρξη 
γίνεται το κύριο αντι-
κείμενο του ποιητι-
κού στοχασμού. A

νε – να πιάσει αιχμά-
λωτο έναν αρρενωπό 
άντρα και να τον 
αναγκάσει να υπο-
κύψει στις ερωτικές 
προτάσεις της. Αλλά 
η Ροβίνα ανακάλυψε 
ότι ο αιχμάλωτός της, 
ο υπέροχος Γουόρικ 
ντε Σαβίλ, ήταν κάτι 
παραπάνω από αυτό 
που εκείνη περίμενε. 
Ορκισμένος να αντι-
σταθεί μα προδομέ-
νος από τον ίδιο του 
τον πόθο, ο Γουόρικ 
μέθυσε από τα ζαφει-
ρένια μάτια και την 
αισθησιακή ομορφιά 
της Ροβίνα. Παράλ-
ληλα όμως σχεδίαζε 
την εκδίκηση που της 
άξιζε, προσμένοντας 
ανυπόμονα την ώρα 
και τη στιγμή που 
εκείνη από θύτης θα 
γινόταν ανυπερά-
σπιστο θύμα και δική 
του αιχμάλωτη… και 
θα την υπέβαλλε στα 
ίδια παθιασμένα βα-
σανιστήρια και στην 
ανείπωτη έκσταση 
που είχε υπομείνει κι 
εκείνος.

Το βιβλίο που  
έγινε ταινία
στην ΑκΡη τόΥ  
όΥΡΑνιόΥ τόξόΥ 
cecelia ahern, εκδ. δίόΠτρα

Από τη συγγραφέα 
του βιβλίου «Υ.Γ. Σ’ 
αγαπώ», ένα μαγευ-
τικό μυθιστόρημα για 
δυο ερωτευμένους 
που δεν μπορούν να 
ξεφύγουν από τα παι-
χνίδια της μοίρας…  
Από την τρυφερή 
παιδική ηλικία η Ρόζι 
και ο Άλεξ βρίσκονται 
ο ένας στο πλευρό του 
άλλου. Όμως πάνω 
που αρχίζουν να ανα-
καλύπτουν μαζί τον 
έρωτα και τις χαρές 
της εφηβείας, η μοίρα 
έχει άλλα σχέδια γι’ 
αυτούς… 
Θα καταφέρει ο μαγι-
κός δεσμός που έχουν 
μεταξύ τους να επι-
βιώσει στο χρόνο, να 
διατηρηθεί δυνατός 
και να μετατραπεί σε 
μια αληθινή αγάπη; 
Είναι η μοίρα αυτή 
που κινεί μέχρι το 

τέλος τα νήματα ή μια 
δυνατή αγάπη βρί-
σκει πάντα διέξοδο; 
Ένα τρυφερό, αισι-
όδοξο και πάνω απ’ 
όλα αληθινό μυθι-
στόρημα που θα σας 
ενθουσιάσει. Τώρα 
και στον κινηματο-
γράφο! ●
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