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Νικ Χόρνμπυ 
Ροκ είδωλα και απομυθοποίηση 
Ο Βρετανός συγγραφέας επιχειρεί μια παρωδία της μανίας με τη μουσική 

ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΑΡΚΙΤΗ 
ekarkiti@ekdotiki.gr 

TT ήρθε πρώτο, n θλίψη 
ή τα τραγούδια;», ήταν 
ένα από τα ερωτήματα 
που έθετε ο Νικ Χόρνμπυ 

στο πολυδιαβασμένο 
μυθιστόρημά 

του «High Fidelity» περιγράφοντα5 μοναδικά 
την αξία ms μουσικήε στη ζωή. Ο Βρετανόε 
ουγγραφέαε εξάλλου πιστεύει ncos n εμμονή 

με Kanoious καλλιτέχνεε και τα τραγούδια 
tous είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική για την 
ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, στοιχείο που 
χρησιμοποίησε σε αρκετά βιβλία του ώστε να 

. δημιουργήσει πεισηκούε χαρακτήρεε. Οι mo 
πετυχημένοι από auraus είναι εκείνοι που πάσχουν 

από ένα εϊδοβ συναισθημαπκπ5 ανωριμότηταΒ, 
χαριτωμένηε jocos αρχικά, n οποία 

όμωβ μέσα στο χρόνο εξελίσσεται σε κανονική 
συναισθηματική αναπηρία. Ετσι κάποια στιγμή 
έρχονται αντιμέτωποι με το ερώτημα: για ποιο 
λόγο έχει πάει n ζωή μου τόσο στραβά; Από 
όλου5 αυτούβ tous χαρακτήρεβ ο Ντάνκαν από 
το πρόσφατο «Η Τζούλιετ γυμνή» σχεδόν αγγίζει 

τα όρια ins γραωικότηταβ. Ο Ντάνκαν ζει 
εδώ και δεκαπέντε χρόνια με την Αννι σε μια 
πληκτική παραθαλάσσια πόλη Tns Αγγλίαε, το 
Γκούλνεε, το οποίο δείχνει να έχει ξεμείνει σε 
άλλεε δεκαετίε5 και διδάσκει σε ένα μικρό παvεmσπiμιo. 

Προτιμά όμωε να περνά τον καιρό 
του ανταλλάσσονταε συνωμοσιολογικέ5 απόψειε 

σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει 
για το τι απέγινε ο τροβαδούρο5 iris ροκ Τάκερ 
Κρόου, που έχει αποσυρθεί για περισσότερα 
από 20 χρόνια αφήνονταβ πίσω ένα μικρό αλλά 
φανατικό κοινό. Οταν κάποια στιγμή κυκλοφορήσουν 

οι unplugged εκτελέσει των τραγουδιών 
του διασημότερου άλμπουμ του Κρόου 

«Τζούλιετ», με τίτλο «Η Τζούλιετ γυμνή», θα 
δρομολογηθούν εξελίξει, που θα φέρουν στην 

Οι mo πειστικοί χαρακτήρες του Χόρνμπυ είναι εκείνοι 
που πάσχουν από ένα είδος συναισθηματικής ανωριμότητας 

επιφάνεια γυμνή και την πραγμαπκότητα των 
ηρώων του Χόρνμπυ, ανατρέποντα5 έστω και 
για λίγο τα δεδομένα ms ζωήε tous. 

Ανάμεσα τους η μουσική 
Η mo ενδιαφέρουσα επιλογή του Χόρνμπυ 

είναι ότι εντάσσει στην πλοκή και τον ίδιο τον 
Τάκερ Κρόου. To μυθιστόρημα ξεκινά με το 
«προσκύνημα» ms Αννι και του Ντάνκαν oris 

ΗΠΑ, στα μέρη που πάτησε ο μυστηριώδη 
Κρόου, ενώ Aiyes σελίδεε παρακάτω παρακολουθούμε 

τον ίδιο τον πρώην ροκ σταρ να ψωνίζει 
από το σούπερ μάρκετ με το πέμπτο κατά 

σειρά παιδί του, το μόνο για το οποίο στ' αλήθεια 
ενδιαφέρθηκε. Ο συγγραφέαε στήνει το 

πορτρέτο ενό5 ανθρώπου μάλλον συμβιβασμένου 
με την αποτυχία του. Η εμπεριστατωμένη 

αλλά αρνητική κριτική που θα γράψει n Αννι 
για το «Τζούλιετ γυμνή» θα γίνει n αφορμή 
για τη γνωριμία ms με το πρώην ροκ είδωλο, 
n οποία και θα ms αποκαλύψει έναν άνθρωπο 
συμπαθηπκό, γλυκό, αλλά ανεπαρκή και λιγάκι 

μπερδεμένο. 
Xcopis τη φρεσκάδα ins πλοκή3 και των 

διαλόγων του «High Fidelity», αλλά και χωpis 
tous συναισθηματισμού5 του «Για ένα 

αγόρι» ο Χόρνμπυ γράφει γι' αυτό που ξέρει 
καλύτερα: την απροσδιοριστία των σχέσεων, 
τη μοναξιά, το κενό που έρχεται να καλύψει 
n μουσική, tous ανθρώπου που χαμένοι 
oris εμμονέβ tous ξέχασαν να ζήσουν τη ζωή 
tous, τη χαμένη αξία του rock n' roll, την πολιτιστική 

ώσμωση Αγγλίαε και Αμερικήε. To 
μυθιστόρημα, αν και δεν κυλά προβλέψιμα, 
χαρακτηρίζεται από την απουσία των μεγάλων 
ανατροπών, στερώντα5 από tous χαρακτήρεε 
τη δυνατότητά tous να αλλάξουν στη ζωή tous 
εκείνα που διαπίστωσαν ncos πήγαν λάθοε. Η 
γνωριμία Tns Αννι με τον πρώην ροκ σταρ με 
tous χειρισμούε κάποιου άλλου συγγραφέα θα 
οδηγούσε iocos σε ρομάντζο, αλλά ο Χόρνμπυ 
δεν πέφτει στην παγίδα, περιγράφοντα μια 
σχέση πειστική και φτιαγμένη από τα υλικά 
ms πραγματικότηταε. 

Oncos όλα τα βιβλία του Βρετανού συγγραφέα, 
έτσι και το «Τζούλιετ γυμνή» είναι διανθισμένο 

με δεκάδεε στιγμιότυπα, αποκαλυπτικά 
ins ψυχοσύνθεση των επιθυμιών των ηρώων, 
τα οποία, με το εκλεπτυσμένο χιούμορ του 
Χόρνμπυ, λειτουργούν eos αλατοπίπερο στην 
όλη σύνθεση. 
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επισημάνσεις 
Δημήτρηε 
ΑλεΕίου 

Αμαρτωλά 
θαύματα 

Εκδ. Διόπτρα 

Ο Δημήτρης Αλεξίου τοποθετεί την 
πλοκή του δεύτερου μυθιστορήματος 
του γύρω από ένα μοναστήρι όπου 
συναντώνται οι ζωές έξι διαφορετικών 
ανθρώπων, κουβαλώντας ο καθένας 
τα δικά του βιώματα και τις δικές του 
«αμαρτίες». Ο 36χρονος συγγραφέας, 
που ασχολείται με ζητήματα λαϊκής 
παράδοσης γράφει για τα προσωπικά 
θαύματα που μπορούν να συμβούν στη 
ζωή ενός ανθρώπου με φόντο την ομορφιά 

του ελληνικού φυσικού τοπίου. 

Μπερνάρ 
Kipivi 

Σαρκοβόρε5 
ιστορίεΒ 

Μετ. Γιώργος ζενάριος 
Εκδ. Μεταίχμιο 

ΜΠΕΡΝΑΡ KIPINI 
Σαρκοβόρες" 

ιστορίεΓ 

Ο Μπερνάρ Κιρινί εξάπτει τη φαντασία 
του αναγνώστη παρασύροντάς τον σ' 
έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν 
να συμβούν: σαρκοβόρα φυτά καταβροχθίζουν 

το μελετητή τους, γυναίκες 
μεταμορφώνονται σε πορτοκάλι που 
καταναλώνεται σε μια βραδιά και 
φυλές του Αμαζονίου έχουν αναπτύξει 
μια παράξενη γλώσσα. Ο συγγραφέας 
παίζει με τους ανθρώπινους φόβους, 
τους οποίους επιχειρεί να ξορκίσει με 
χιούμορ και διάθεση ανατροπής. 
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