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α βιβλία παίζεια βιβλία παίζει
Γράφει και επιμελείται ο Παναγιώτης Σκορδάς

Annabel Lyon
Ο μαθητής μου ο Αλέξανδρος 

Μετάφραση: Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Εκδόσεις Μεταίχμιο
Αθήνα 2014, σελ. 364

HΚαναδέζα Annabel Lyon θεωρείται
μία από τις σημαντικότερες σύγχρο-

νες συγγραφείς της γενιάς της. Έχει εκ-
δώσει μυθιστορήματα, συλλογές διηγη-
μάτων και νουβέλες. Το παρόν μυθιστόρημα, το οποίο οι
«Times» χαρακτήρισαν «καθηλωτικό και δυνατό» αναφέ-
ρεται στη σχέση Αριστοτέλη - Μεγαλέξανδρου.
Ο Αριστοτέλης φτάνει στη Μακεδονία ώριμος άντρας με
την πολύ νεαρή γυναίκα του. Η πρώτη του γνωριμία με τον
Αλέξανδρο είναι καθοριστική για τη συνέχεια της σχέσης
τους. Οι γνώσεις του και η ευφυΐα του συναρπάζουν τον έ-
φηβο. Και η αλύγιστη τόλμη, η τρομακτική περιέργεια του
παιδιού γοητεύουν τον φιλόσοφο.
Η συναρπαστική ιστορία της φιλίας δύο κορυφαίων προ-
σωπικοτήτων, του καινοτόμου φιλοσόφου Αριστοτέλη και
του ανίκητου στρατηλάτη Μεγαλέξανδρου, των οποίων οι
απόψεις για τον κόσμο εξακολουθούν να επηρεάζουν τον
τρόπο σκέψης μας έως σήμερα. 

Terry Hayes
Ο προσκυνητής

Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης
Εκδόσεις Διόπτρα
Αθήνα 2015, σελ. 828

OTerry Hayes είναι βραβευμένος σενα-
ριογράφος και παραγωγός πολυάριθ-

μων ταινιών, ανάμεσά τους οι: « Ανοι-
χτοί λογαριασμοί»(Payback), «Mad Max
2: Εκδικητής πέρα από το νόμο» (The
Road Warrior ) και «Στην άκρη του τρόμου» (Dead Calm,
με τη Νικόλ Κίντμαν). 
Στο παρόν συναρπαστικό αστυνομικό μυθιστόρημά του ο
ήρωας δίνει μια μάχη ενάντια στον χρόνο και εναντίον ε-
νός αδυσώπητου εχθρού. Μια ανώνυμη νεαρή γυναίκα δο-
λοφονείται σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο, με τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου και τα αποτυπώματά της να έχουν αλ-
λοιωθεί από οξύ.
Ένας πατέρας αποκεφαλίζεται δημόσια κάτω από τον καυ-
τό ήλιο της Σαουδικής Αραβίας.
Ένας διαβόητος Σύρος βιοτεχνολόγος βρίσκεται δίχως μά-
τια σε μια χωματερή της Δαμασκού.
Ανθρώπινα αποκαΐδια πάνω σε μια βουνοπλαγιά στο Αφ-
γανιστάν.
Μια συνωμοσία για το μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της
ανθρωπότητας.
Ένα μονοπάτι ενώνει όλες τις κουκκίδες. Και μόνο ένας άν-
θρωπος μπορεί να το διασχίσει.
Το περιοδικό «Literary Review» έγραψε «Η δράση ενισχύ-
ει την ένταση και αυξάνει την αγωνία. Είναι ένα μυστήριο
με επίκεντρο μια δολοφονία, μια φρέσκια ματιά πάνω στη
σύγχρονη πολιτική και μια σπουδή σε έναν ασυνήθιστο
άνθρωπο».

Ζοζέ Λουίς Πεϊσότο
Βιβλίο 
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Mια μητέρα εγκαταλείπει το παιδί της
σε ένα σιντριβάνι. Του υπόσχεται ότι

θα επιστρέψει σε λίγα λεπτά και του δίνει
να κρατά ένα βιβλίο. Η μητέρα δε θα επι-
στρέψει ποτέ, έχει αποφασίσει να μετοικήσει στη Γαλλία,
όπως τόσοι και τόσοι Πορτογάλοι. Το παιδί μεγαλώνει σε
μια αγροτική οικογένεια και, όταν γίνεται άντρας, ερωτεύε-
ται μια όμορφη κοπέλα. Κάποια στιγμή χωρίζουν. Οι δυο
τους θα μεταναστεύσουν επίσης στη Γαλλία. Συνδετικός
κρίκος το βιβλίο, που θα καταφέρει να κρατήσει ενωμέ-
νους τους δύο εραστές. Ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα
που διερευνά πώς το όνειρο για μια καλύτερη ζωή προ-
σκρούει στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι μετα-
νάστες.
Ο συγγραφέας γεννήθηκε το 1974 σε ένα χωριό της επαρ-
χίας του Αλεντέζου της Πορτογαλίας. Τα μυθιστορήματά
του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσ-
σες. Γράφει ποίηση, στίχους, θέατρο και ταξιδιωτικά διη-
γήματα.
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