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«Λευκή νύχια» 
µετ. Γρήγορης Κονδύλης 
Μεταίχµιο 

Η Οσα 
Αάρσον, ειδική 

στα ατµοσφαιρικά 
και 

ιλιγγιώδη θρίλερ, 
γράφει 

τη συνέχεια 
της «Ηλιακής 

- i καταιγίδας» 
µε την οποία 
συστήθηκε 
στο ελληνικό 

κοινό. Με φόντο το µικρόκοσµο της 
Κίρουνα και ηρωίδες τη δραστήρια 
δικηγόρο Ρεµπέκα Μάρτινσον και τη 
δυναµική αστυνοµικό Αννα - Μαρία 
Μέλα, η Σουηδή συγγραφέας, ρίχνει 
τη µατιά της στον κόσµο των θρησκευτικών 

αιρέσεων, στα µυστικά, 
τα αδιέξοδα και τη βία µιας µικρής 
κοινωνίας. Οταν η ιερέας Μίλντρετ 
Νίλσον βάζει τέλος στη ζωή της η κοινότητα 

της Κίρουνα συγκλονίζεται. 
Η Αννα - Μαρία Μέλα αναλαµβάνει 
δράση, ώστε να διαλευκάνει τις συνθήκες 

του θανάτου της, την ώρα που 
η Ρεµπέκα Μάρτινσον βυθίζεται σε 
έναν κόσµο πόνου και ίασης, αµαρτίας 

και σεξουαλικότητας. 

ΧΑΡΟΥΚ1ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 

«1Q84» I και Π 
µ ετ. Μαρία Αργυράκη 
Ψυχογιός 

ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 
Συστήνεται 

ως το magnum 
opus του σηµαντικού 

Ιάπωνα 
πεζογράφου, 
µε τους φανατικούς 

αναγνώστες 
σε 

ολόκληρο τον 
κόσµο. Ετυχε 
διεθνώς, θερµής, 

θερµότατης υποδοχής, η οποία 
αναφέρει πως το τρίτοµο αυτό έργο, 
στα ελληνικά έχουν εκδοθεί, προς το 
παρόν, µόνο οι πρώτοι δύο τόµοι, 
συνιστά ένα πρωτοφανές αφηγηµατικό 

ξεφάντωµα, ένα πανηγύρι λέξεων, 
εικόνων και αισθήσεων. Πίσω 

από όλα αυτά όµως βρίσκεται µια 
συναρπαστική ιστορία αγάπης, ένα 
ερωτικό παραµύθι που συνοψίζεται 
στο αφοπλιστικό, παράφορο, λυτρωτικό 

κράτηµα των χεριών. Κεντρικοί 
ήρωες είναι η Αοµάµε και ο Τένγκο 
που ρισκάρουν τα πάντα στην προσπάθειά 

τους να καλύψουν µε έρωτα 
το κενό του σύµπαντος. 

ANDREW NICOLL 

«Ενα ToipKoAavos, µια 
καµήλα και 4.000.000 
ερωτήσει» 
µ ετ. Φωτεινή Πίπη 
∆ιόπτρα 
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Ο συγγραφέας του επιτυχηµένου 
εµπορικά µυθιστορήµατος «Ο Καλός ∆ήµαρχος», 

στο δεύτερο µυθιστόρηµά του, 
στήνει µια ιστορία γεµάτη χιούµορ και τραγελαφικές καταστάσεις. 
Η αφήγησή του έχει απ' όλα: τερατώδη ψέµατα, ταχυδακτυλουργικά 

κόλπα, κανονιοβολισµούς αλλά και εξωφρενικούς διάλογους που 
οδηγούν στο συµπέρασµα πως ο κόσµος γύρω µας είναι ένα απέραντο 

τσίρκο. Οι χαρακτήρες του, οικείοι και παράξενοι ταυτόχρονα, 
θέτουν τους δικούς τους δύσκολους στόχους, ανάµεσα σε αυτούς και 
το να απαντήσουν σε 4.000.000 ερωτήσεις. 

ΕΝΤΟΑΡΝΤΟ ΝΕΖΙ 

«Οι δικοί µου άνθρωποι» 
µετ. Ανταίος Χρυσοστοµίδης 
Καστανιώτης 

Με το µικτό ύφος του, καθώς γράφει 
κινούµενος ανάµεσα στο µυθιστόρηµα 
το δοκίµιο, την αυτοβιογραφία και την οικονοµική 

ανάλυση, ο Εντοάρντο Νέζι κατάφερε να αποσπάσει το πιο 
έγκυρο λογοτεχνικό βραβείο, το Strega, για το 2011.0 συγγραφέας 
επιχειρεί µια σκληρή καταγγελία της κρίσης που βιώνουµε όλοι σήµερα 

δίνοντας έµφαση στην κρίση της υφαντουργίας στη γενέτειρά 
τούτο Πράτο.Το βιβλίο προκάλεσε έντονες συζητήσεις στηνπατρίδα 
του. Ο Νέζι γνωρίζει από πρώτο χέρι την περιπέτεια της κλωστοϋφαντουργίας 

καθώς µετά τις σπουδές του δούλεψε για 15χρόνια στην 
οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο. 
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1 «∆ιωγµοί» 
µ ετ. Αννα Παπασταύρου 
Πατάκης 

Ο Ιταλός συγγραφέας µάς διηγείI 
ται την ιστορία ενός επιτυχηµένου 

I ανθρώπου που απροειδοποίητα 

i και ξαφνικά βρέθηκε αντιµέτωπος 
µε το ναρκισσισµό του και τις παι\ 
δικές του αδυναµίες. Γράφει για µια 

i οικογένεια, για τις συνήθειές της, τα 
συναισθήµατα και τα ταµπού της. 
Η αφήγηση ξεκινά το 1986 σε µια 
αριστοκρατική βίλα, πνιγµένη στο 

ANTON ΤΣΕΧΟΦ - ΣΕΡΓΚ El ΓΕΣΕΝΙΝ 

«Η ανιψιά» 
µετ. ∆ηµήτρης Τριανταφυλλίδης 
Καστανιώτης 

Τρία κλασικά ερωτογραφήµατα, 
γραµµένα από τον Τσέχοφ και τον 
Γεσένιν, έρχονται να αποδείξουν 
ότι οι κλασικοί Ρώσοι τόλµησαν να 
ασχοληθούν µε την πορνογραφία, 
µακριά από τους πόυριτανικούς 
καθωσπρεπισµούς. To διήγηµα «Η 
Γκαλτσόνκα» (συµπεριλαµβάνεται 
στο βιβλίο) του Τσέχοφ µέχρι σή- 

πράσινο, έξω από τη Ρώµη, όπου 
µια υπέροχη οικογένεια απολαµβάνει 

το, δείπνο της ακούγοντας τις 
ειδήσεις των οκτώ. Σε εκείνο το δελτίο 

όµως θα µεταδοθεί µια είδηση 
- σκάνδαλο που θα αλλάξει µια για 
πάντα τη ζωή των ηρώων, καθώς ο 
πατέρας της οικογένειας και γιατρός 
διεθνούς φήµης κατηγορείται πως 
αποπλάνησε ένα 12χρονο κορίτσι. 

µερα προκαλεί διαµάχες 
µεταξύ των συµπατριωτών 
ως προς την «πατρότητά» 
του. ∆ηµοσιεύτηκε δε για 
πρώτη φορά στη συλλογή 
«Ρωσική Ερωτική Πρόζα», 
ταράζοντας τα νερά της 
σεµνότυφης µετασοβιετικής 

Ρωσίας. 

ADAM BLAKE 

«To Ευαγγέλιο των δολοφόνων» 
µετ. Κωνσταντίνος M ίσσιος 
∆ιόπτρα 

Αν ανήκετε στους φαν του «Κώδικα Ντα Βίντσι», τότε δε θα προσπεράσετε 
το συνοµωσιολογικό θρίλερ του Blake. Τα ίχνη µιας σειράς περίεργων θανάτων 

οδηγούν τον πρώην µισθοφόρο Λίο Τίλµαν και τη φιλόδοξη αστυνοµικό 
| Χήδερ Κένεντι στα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας και στο θανάσιµο Ευαγγέλιο 

που είναι κρυµµένο µέσα τους. Τι ρόλο παίζουν οι «Εκπτωτοι Αγγελοι», 
θρησκευτικοί εξτρεµιστές από τις πρωτοχριστιανικές σέχτες και ποιο 

είναι το επικίνδυνο µυστικό που κρύβουν τα Χειρόγραφα; 

ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚ Αί 

«Ο µύθο$ Tns 

θεά$ Ti)xns» 
µετ. Κωνσταντίνο 
Επισκοπούλου 
Opera 
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«Πάντα µε προβληµάτιζε η 
παρακάτω υπόθεση: η κοπελίτσα 

από το χωριό που είναι 
τρελά ερωτευµένη µε τον πιο 
επικίνδυνο εγκληµατία της µεγαλούπολης, 

τελικά γνωρίζεται 
µαζί του τυχαία και καταφέρνει 
να τον κάνει να την ερωτευτεί. 
To κορίτσι είναι τυχερό ή άτυχο;», 

αναρωτιέται ο δηµοφιλής 
συγγραφέας. Αναπτύσσοντας 
µια νέα «θεωρία της τύχης», ο 
Μπουκάι φέρνει στο προσκήνιο 

τους θεούς του Ολύµπου, 
ήρωες και καταστάσεις από 
την κελτική, την ινδική και τη 
σκανδιναβική µυθολογία, σε 
ένα συναρπαστικό ανάγνωσµα 
µε πρωταγωνίστρια την πιο 
φευγαλέα ano τις θεότητες. Η 
εικονογράφηση της Ειρήνης 
Ελευθεριάδη είναι λειτουργική 
και διασκεδαστική. 
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