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Εξίσωση θανάτου 
Γιασµίνα Χάντρα, εκδ. 
Καστανιώτη 
Ο Αλγερινός συγγραφέας 

που ξεκίνησε να 
δηµοσιεύει µε γυναικείο 

ψευδώνυµο προ 
δύο δεκαετιών για να 
αποφύγει τη λογοκρισία, 

προτού αγκαλιαστεί από τη ∆ύση, µας 
προσφέρει άλλη µια αλησµόνητη αφήγηση, 
τούτη τη φορά εξελισσόµενη γύρω από την 
πειρατεία σε πλοία διεθνών συµφερόντων 
στη Σοµαλία. 

Λευκή Ρεβάνς 
Αργυρώ Μαντόγλου, 
εκδ. Ψυχογιός 
θα µπορούσε να πραγµατεύεται 

τη βία και τα 
δίπολα αφοσίωσης/ 
προδοσίας, δικαιοσύνης/αυτοδικίας, 

εάν 
δεν ήταν κάτι πολύ πιο 

σύνθετο: ένα πολυπρισµατικό καλειδοσκόπιο 
προσώπων, τόπων και περιστατικών, µε 

άφθονες παράλληλες ιστορίες εγκιβωτισµένες 
στις σελίδες του. 

Οι εξορίες του ιεροκήρυκα 
Σέργιου 

Σκανδάλη χάρης Μαυροµάτης, 

εκδ. 
Εστία Η εποχή είναι n ύστερη 

εµφυλιοπολεµική, 
το φόντο είναι n ελληνική 
επαρχία και τα απόκρηµνα 

ορεινά, το κεντρικό 
πρόσωπο είναι διφορούµενο και µεταιχµιακό, 

το αφηγηµατικό πνεύµα εκείνο µιας εξορίας 
πνεύµατος, σώµατος και ψυχής. 

Αλλιώς τα είχαµε 
σχεδιάσει... Κωνσταντίνος 

Τριανταφυλλάκης, 
εκδ. ianos 

Μια µυθιστορηµατική 
αφήγηση πάνω στη 
σύγχρονη πραγµατικότητα 

που διατρέχει 
µικρές και µεγάλες ιστορίες 

πολιτικής και οικονοµικής διαπλοκής 

στην Ελλάδα και τον κόσµο, αποτυπώνοντας 
ταυτόχρονα ευκρινώς τις ρυτίδες που χαράσσουν 

τα συνταρακτικά τεκταινόµενα στο 
δέρµα των ηρώων της. 

Ένα δώρο για τον 
καθένα - µια χριστουγεννιάτικη 

ιστορία 
Birdie Blacks 

Rosalind Beardshaw, 
εκδ.Ίκαρος 
Απευθυνόµενη σε ηλικίες 

από τριών ετών µέχρι όσο παιδί µπορεί 

να νιώθετε την περίοδο των γιορτών, αυτή 
εδώ είναι µια ζεστή, τρυφερή ιστορία που µιλάει 

για την αξία του δώρου και τη χαρά που 
νιώθει ο καθένας µας όταν δίνει, προικισµένη 
µε τις θεσπέσιες εικόνες της αναγνωρισµένης 
εικονογράφου Rosalind Beardshaw. 

Κρίση και 13 
Κυρ, εκδ. ∆ιόπτρα 
Λειτουργεί κοισαν γιατροσόφι 

από τα καθηµερινά 
άγχη της ζωής. 

Μια κλεφτή µατιά σε ο- 
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To κλουβί και n φωλιά, 
Mouolko Σχολείο Καλαµάτας 

1 Μπορεί να ξεκίνησε από την προσπάθεια κάποιων µαΑ 
θητών και καθηγητών τους να καταγράψουντπν ιστορία 

του κτιρίου που στεγάζει το σχολείο τους (Μουί 
σικό Σχολείο Καλαµάτας), n ανακάλυψη όµως πως 

i σ' αυτό στεγάστηκε το Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρ;Μ 
ρένων Καλαµάτας (1924-1992) τους οδήγησε σε µια 

: έρευνα που το αποτέλεσµα της συγκινεί. Ιδιαίτερα 
k το κεφάλαιο µε τις συνεντεύξεις µε τα «παιδιά του 
S τότε», που θυµούνται τη ζωή τους στο ορφανοτροI 

φείο, αλλά και µε τις φωτογραφίες που συνοδεύουν 
™ τις αφηγήσεις. Στα πρώτα κεφάλαια καταγράφεται 

n ιστορία του ΕΟΑΚ χρόνο το χρόνο (λειτουργία και επίπεδο ζωής για τους 
τροφίµους και πώς τους επηρέασε). Γιανα προµηθευτείτε το βιβλίο: 2710 96966 

ποιοδήποτε από τα δεκάδες σπαρταριστά καρεδάκια 
του αµίµητου γελοιογράφου αρκεί 

για να σε κάνει να αποτινάξεις τις έγνοιες του 
µάταιου τούτου κόσµου µε τις ιαµατικές ιδιότητες 

ενός γέλωτα πηγαίου και τρανταχτού. 

ΜόµπιΝτική 
n Φάλαινα Herman 

Melville, εκδ. Gutenberg 
«Όταν πιάνω τον εαυτό µου 
να στραβώνει το στόµα- όταν 

µες στην ψυχή µου είναι 
Νοέµβρης υγρός, που 

ψιλοβρέχει· όταν πιάνω 
τον εαυτό µου να σταµατάει 

άθελα µπρος σε φερετροπωλεία και να 
γίνεται ουραγός κάθε κηδείας που συναντώκαι 

ειδικά όταν οι υποχονδρίες µου µε κυβερ- 
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νούν τόσο, που χρειάζεται ένας δυνατός ηθικός 
φραγµός να µε εµποδίσει να βγω επίτηδες 
στο δρόµο και µεθοδικά να ρίξω χάµω τα 

καπέλα του κόσµου - τότε θεωρώ πως ήρθε 
πια n ώρα να µπαρκάρω, όσο πιο γρήγορα 
µπορώ». Αθάνατες γραµµές! 

Η ιστορία του 
κόσµου σε 10 ν2 
κεφάλαια τζούλιαν 

Μπαρνς, εκδ. Μεταίχµιο 
∆εν είναι το mo 

πρόσφατο έργο του, 
ούτε το mo επίκαιρο, 
αλλά τώρα που ο µειλίχιος 

Βρετανός απολαµβάνει 
την καταξίωση που του αρµόζει, 

κάθε αναθεωρηµένη έκδοση µας γνέφει 
εκµαυλιστικά. Σπονδυλωτό, µεταµοντέρνο, 
απαιτητικό, το µυθιστόρηµα που πρωτοκυκλοφόρησε 

το 1989 διαβάζεται είτε σαν 
ενιαίο πεζογράφηµα είτε σαν συλλογή διηγηµάτων. 

Μέλµοθο 
περιπλανώµενος 
Charles R. Maturin, 
εκδ. Gutenberg 

, Αν όχι το πιο καλά, οπωσδήποτε 
ένα από τα στοιχειωδέστερα 

έργα της 
' γοτθικής λογοτεχνίας, µε 

άφατη επίδραση στην τεχνοτροπία 
του Ποε, του Λάβκραφτ και του 

Μποντλέρ. Φανταστείτε τον µύθο του Περιπλανώµενου 
Ιουδαίου και τοποθετήστε 

στη θέση του το δαιµονικό ανάλογο του, το 
οποίο ιχνηλατεί µια τροµώδη εποποιία που 
εκτείνεται από τις οµιχλώδεις ιρλανδικές 
ακτές έως τα καταχνιασµένα υψίπεδα της 
Ισπανίας. 

LliLifc.' Ψωµί, παιδεία, 
zivtil-** ελευθερία Πέτρος 

Αν C» M U . . . c r- n n 
a i λ η i a Μαρκαρης, εκδ. Γα B p i - 

e a l· y a l l' i λ 
¦ ηλίδης Μια δυστοπία 

της Αθήνας, που εν καιjjgHF; 
ρώ κρίσης επιστρέφει 

SI στη δραχµή. ∆ιαπλοκή, 

W' διαφθορά, κοινωνική 
ff σκοτοδίνη, πολιτικοεπι- 

χειρηµατικοί µακιαβελισµοί και νοσηρό παρασκήνιο. 
To τελευταίο µέρος της Τριλογίας 

της Κρίσεως είναι καταπώς πρέπει ζοφερό 
για νουάρ, όσο και αρκούντως φωτοβόλο για 
το µέλλον. 
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Ηµερολόγιο 2013 
Στέφανος Τσιτσΰπουλος, 

εκδ. IANOS 
Οι δρόµοι της πόλης, 

I τα ανήλιαγα στενά και 
I οι ολόφωτες λεωφόροι, 

n ψυχή της θεσσαλονίκης, 
ένα ηµερολόγιο 

για όσους επιµένουν στο χούι του 
ξεφυλλίσµατος και απολαµβάνουν τπ συνήθεια 

της γραφής, από την οποία διακατέχεται 
ο ανταποκριτής µας στο βορρά, Στέφανος 
Τσιτσόπουλος. 
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