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Γιώργος Σαράτσης 
Θα φύγεις νύχτα 
38 στοχασµοί για την πλήξη 
της καθηµερινότητας 
Φαρφουλάς, 2012, ο. 64, € 7 

Kimberly Derting 

Η υπόσχεση 
Μετάφραση: ∆άφνη Βιορρέ 
Κλειδάριθµος, 2012 
ο. 358, € 15,90 

Paul Hoffman 

Το αριστερό χέρι του Θεού 
Μετάφραση: Βούλα Αυγουστίνου 
∆ιόπτρα, 2010 
α 518, € 19,36 

To βιβλίο του πρωτοεµφανιζόµενου 
Γιώργου Σαράτση βρίσκεται στα χέρια 

µου. Είναι σαφής n ταύτιση µε τον συγγραφέα. 
Αραγε τι το καλύτερο από το να 

κερδίζεις τον αναγνώστη σου µε µια µατιά; 
Στη περίπτωση µου µια φράση ήταν αρκετή: 

«Παλαιότερα d αυτούς τους δρόµους 
παίζαµε κρυφτό». Αυτό ήταν, n συγκίνηση 

διατρέχει τα σωθικά µου. Οι «38 στοχασµοί 
αφιερωµένοι στο πληκτικό αδιέξοδο 

µιας ζωής γεµάτη µνήµες, έρωτα και 
επαναλαµβανόµενη µοναξιά...» µε καλούν 
να τους διασχίσω. Στα µονοπάτια των 
γραµµών συνέβη κάτι µαγικό, µπήκα σε 
διάλογο µε τον συγγραφέα. Μου λέει: 
«Συµπυκνωµένο σκοτάδι. Κι n πόλη άδεια. 
Υπάρχουν χρώµατα στο σκοτάδι, µε επιβεβαίωσαν. 

Η επιβεβαίωση κυκλοφορεί. 
Τα κατάφερα;» Τι άλλο παραπάνω να καταφέρει 

ένα βιβλίο από το να σου διακινήσει 
κάτι από το µέσα σου; Τι παραπάνω 

από το να γίνεσαι κι εσύ ένας ήρωας, εκεί 
στο περιθώριο των γραµµών. «Και συ, 
απών». Θα σου δανείσω το βιβλίο µου για 
να σε επιβεβαιώσω πως είµαι παρούσα, 
εκεί µέσα είµαι και προσποιούµαι πως ξέχασα 

το µότο σου για τις «απρόσµενες 
στιγµές»: «Τόση ζωή ακριβώς, όση χρειάζεται 

για να νιώθουµε πως δεν υπάρχουµε 

πια». [Αν.Ντ.] 

Στη Λουδανία, µια χώρα 
που βασανίζεται υπό ένα 

εξωφρενικά βίαιο απολυταρχικό 
καθεστώς και διαχωρίζει 

τους ανθρώπους σε τάξεις µε 
βάση την γλώσσα που µιλούν, 
n Τσαρλένα έχει ένα χάρισµα. 
To 17χρονο κορίτσι µπορεί και 
καταλαβαίνει όλες τις γλώσσες, 
κανείς όµως δεν γνωρίζει γι' 
αυτή της την ιδιαιτερότητα. 
Στα υπόγεια κλαµπ που συχνάζει 

n Τσαρλένα, στα µοναδικά 
µέρη που νιώθει ελεύθερη, 

γνωρίζει τυχαία τον Μαξ, έναν 
εντυπωσιακά γοητευτικό νεαρό, 

που όµως µιλά µια άγνωστη 
γλώσσα. To γεγονός αυτό την 
ιντριγκάρει. Ο νεαρός την έλκει 
απεριόριστα, όµως δυσκολεύεται 

να τον εµπιστευτεί. 
Στο τέλος, µέσα από µια σειρά 
γεγονότων, n Τσάρλι θα αποδειχθεί 

ο άνθρωπος-κλειδί για 
την απελευθέρωση της χώρας 
της. Ένα διασκεδαστικό, θα λέγαµε, 

µυθιστόρηµα, που όµως 
δεν σηκώνει ανάγνωση πέραν 
από την ξαπλώστρα της παραλίας. 

[Μ.Κ.] 

Τι θα γινόταν αν µέρος των µεγάλων 
αλλαγών στην ιστορία 

της ανθρωπότητας οφειλόταν 
σε ένα χαρισµατικό πολεµοχαρές 
αγόρι που έχει µεγαλώσει σε ένα 
µοναστήρι - στρατόπεδο µε Λυτρωτές 

(µοναχούς αφιερωµένους 
στον Έναν και Μοναδικό θεό); Ο 
Paul Hoffman γράφει ένα µυθιστόρηµα 

που εµπλέκει ιστορικές 
αναφορές ειδωµένες µέσα από τα 
µάτια του Τόµας Κέιλ, της πολεµικής 

µηχανής του τάγµατος των Λυτρωτών 
που επιθυµούν να εξαπλώσουν 
την πίστη τους στα µήκη 

και τα πλάτη του κόσµου τους. Ο 
Hoffmann γράφει για µια σκληρή 
παιδική ηλικία, για δεύτερες ευκαιρίες, 

για τη µοναδική περιπέτεια 
της ζωής, µε χιούµορ και κυνισµό. 

Ο συγγραφέας έχει συνυπογράψει 
ήδη τρία κινηµατογραφικά 

σενάρια και τα δυο βιβλία για τη 
ζωή και τα έργα του Τόµας Κέιλ, 
που έχουν µεταφραστεί στα ελληνικά 

και φαίνεται να αποτελούν το 
τέλειο υλικό για ένα ακόµα χολυγουντιανό 

σενάριο. 
[Ε.Π.] 
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