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home alone D> n δονόπ σοφία βαρδαππ 

Irish blood. Greek heart // Μια φλεγµατική βιογραφική µατιά στον Morrissey όχι πολύ καιρό µετά χη συναυλία 
του στην Αθήνα, µια µατιά στην Αθήνα και τα κρυµµένα κοµµάτια Tns loiopias ins από µια νεαρή 

συγγραφέα Ennnvims καταγωγή$ και µια µατιά σε ένα πτώµα, από έναν ανερχόµενο µαιτρ ιου θρίλερ 
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Mr],! 

Pi Αγκ» Morrissey 
Με τόση αποχή ano το κρέα$ και to 
σεξ και µε όπα τα ροµαντικά και πογοτεχνικάπάθη 

που έχ3 υποστεί ο Morrissey 
στα σχεδόν 30 χρόνια tns 

καριέρας του, σίγουρα µπορο να διεκδικήσει 
ιον τίτλο ιου Αγίου ή ακόµη 

και του Sir για την πολιτιστική του προσφορά 
στη βρετανική αυτοκρατορία 

και τα αδιέξοδα που µπόρεσε να εκφράσει 
για χάρη τόσων και τόσων 

εφήβων, που πέρασαν τα καλύτερα 
καλοκαιρινά απογεύµατα κλεδωµένοι 
στο δωµάτιο tous σε κάποια µίζερη εργατική 

κατοικία της βρετανικής επαρxias 
αντί να κάνουν µια βόλτα στη 

λιακάδα. Βέβαια, ο Morrissey απεχθάνεται 
τη Βασίλισσα και καθετί βρετανικό 
γι' αυτό είναι mo πιθανό να τον 

συναντήσει κανεκ να διαβάζει Όσκαρ 
Ουάιλντ σε κάποιο καλιφορνέζικο 
καφέ ή να κάνε βάλτε µε νοικιασµένη 
βέσπα στην Αθήνα παρά να αποδέχεται 

mflous Tjpris. Στη συγκεκριµένη 
βιογραφία, ο ουγγραφέα5 όχι απλά» 
αφηγείται µε τον mo συναρπαστικό 
τρόπο και τον mo Monissey-ικό 
στόµφο την ιστορία iris zcoris του 
πρώην τραγουδιστή των Smiths, αλλά 
καταφέρνει να αποτύπωσε µε os mo 
επακριβή φράσεις tous λόγου5 για 
tous onoious οι στίχοι του, οι ερµηνεΏ 
του και ολόκληρη n ανα-ποπ εκόνα 
του, επηρέασαν raoous και tooous 
νέου5 «που ένιωσαν την εφηβε'α να 
tous εγκαταλεπε και την πε'ρα να έρχεται 

µε µια νοσταλγική µελαγχολία». ¦ 

info «Αγιος Morrissey» του Μαρκ 
Σίµψον, εκδόσεις Γοργώ 

To πράσινο ακρογιάλι ins πατρίδας 
Αν το «πράσινο ακρογιάλι» του 
Κώστα Καρυωτάκη µπορούσε να 
συναντήσε σε κάποιο σηµεο το 
«Πράσινο χορτάρι της πατρίδας» 
ένα παλιό country τραγούδι του 
αποχαιρετισµού-, to κοινό έδαφος 
µεταξύ tous θα ήταν n νοσταλγία. 
Σηµείο στο οποίο βρίσκεται και n 
Ελληνοαµερικανικά Νάταλι Μπακόπουλος, 

n οποία στο πρώτο της 
µυθιστόρηµα «νοσταλγέ» µια πατρίδα 

που γνώρισε µέσα από τις 
ιστορίΒ Tns οικογένεά5 ins και επιλέγο 

την Αθήνα των χρόνων ins 
δτκταιορίαs cos το πεδίο µιας σπαρακτικής 

ιστορίας αγάπης και αντίστασης. 
∆ύο αδελφές, n 

εικοσάχρονη Σοφία και n δεκαεξάχρονη 
Άννα, ξεκινούν τη δική τους 

ιστορία τη χρονιά του 1967. Με 
την ελληνική οικογένεα στο επίκεντρο, 

µε το προσωπικό να συναντά 
το πολιτικό, µε τη δράση να 

µοιράζεται ανάµεσα στην ελληνική 
πρωτεύουσα και το Παρίσι, n Μπακόπουλος, 

περιγράφο τη σταδιακή 
επιβολή της πολιτικ καταπίεσα 
και us άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις 

της στην πόλη, στη χώρα, 
στην καθηµερινή ζωή και στον 
έρωτα «υπό διωγµό», καταφέρνοντας 

να διατηρήσε τα γνωρίσµατα 
της καλής ροής που 

διακρίνε αντίστοιχα -πολυσέλιδαβιβλία 
της νεότερης αµερικανικής 

συγγραφικής παραγωγής, µαζί ένα 
συναίσθηµα που ταυτίζεται απόλυτα 

σχεδόν µε αντίστοιχα νεοελληνικά 
λογοτεχνικά έργα. ¦ 

info: «To πράσινο ακρογιάλι iris 
πατρίδας» της Νάταλι Μπακόπουλος, 

εκδόσες Πατάκη 

Κράτα τα µάτια σου κλεστά 
Η Τζίλιαν Περι, ένα τυπικό κακοµαθηµένο 

πλουσιοκόριτσο, παντρεύεται τον 
άντρα των ονείρων της, τον διάσηµο 
ψυχίατρο Σκοτ Αστον. Όπως όλα δείχνουν, 

µπροστά της ανοίγεται ένας ευτυχισµέντκ 
δρόµος και µια ήσυχη 

οικογενεακή ζωή, όµως κατά τη διάρκεα 
της γαµήλιας δεξίωσης n κοπέλα 

βρίσκεται άγρια δολοφονηµένη. Και 
όλα τα στοιχε'α οδηγούν σε αδιέξοδο. 
Ένα αδιέξοδο στο οποίο µόνο ο ντετέκτιβ 

ΝτέΊβ Γκαρνέ! µπορε' να εντόπισε 
την αλήθεα, που κρύβεται πίσω από 
ελλιπή στοιχε'α και γρίφους. Αν και 
έχουν περάσο µόνο λίγοι µήνες από 
την υπόθεση µε τους Αριθµούς, ο 
Γκάρνέί αποφάσιζε να θυσιάσει την εδυλλιακή 

ηρεµία του αγροκτήµατος 
του και να αποδυθε σε έναν αγώνα 
για τον εντοπισµό του ψυχοπαθούς 
δολοφόνου. Με την αναλυτική µεθοδολογία 

του ανακαλύπτε µία µία τις 
πτυχές του µυστηρίου, αλλά ταυτόχρονα 

βάζε σε κίνδυνο δικά του κοντινά 
πρόσωπα. Μετά το επιτυχηµένο 

και πολυµεταφρασµένο πρώτο του Βιβλίο 
«Σκέψου έναν αριθµό», ο Αµερικανέ 
συγγραφέτκ ο οποίος 

εγκστέλεψε την επιτυχηµένη καριέρα 
του σε διαφηµιστικές παιρεκ του 
Μανχάταν για να αποσυρθεί σε ένα 
επαρχιακό αγρόκτηµα -όπως ακριβώς 
και ο πρωταγωνιστής του- παρουσιάζε 

ένα ακόµη αστυνοµικό θρίλερ µε 
συνεχείς cwarpons, που επιβεΒαιώνε 
τη δεξιοτεχνία του στο συγκεκριµένο 
εδος. ¦ 

info «Κράτα τα µάτια σου κλεστά» 
του Τζον Βέρντον, εκδόσες 
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