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ΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ 

«Ο Υπέροχος Γκάτσµπυ» 
ΦΡΑΝΣΙΣ ΣΚΟΤ 
ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ 
Μετάφραση: 
Φώντας Κονδύλης 
Εκδόσεις «Πατάκης» 
Σελίδες: 232 

∆ΙΑΒΑΣΜΕΝΟ εκατοµµύρια φορές, γυρισµένο σε 
ταινίες, ο «Υπέροχος Γκάτσµπυ» ήταν, είναι και θα 
είναι ένα από τα κλασικά της σύγχρονης λογοτεχνίας, 

συνεχίζοντας να κεντρίζει αναγνώστες από 
όλο τον κόσµο. Μέσα από κοσµοπολίτικα πάρτι, 
την πολυτέλεια της εξαίσιας κατοικίας του στο 
Λόνγκ Αΐλαντ, εκατοντάδες κόσµος εκµεταλλεύεται 

τη µυθική φιλοξενία του Γκάτσµπυ. Κανένας 
όµως δεν φαίνεται πραγµατικά να τον γνωρίζει. 
Εµοιαζε µε άνθρωπο δίχως ρίζες, δίχως ιστορία, 
µε µάτια που αναζητούσαν διαρκώς την ξέχω-. 
ρη λάµψη για κάτι πρωτόγνωρο. Ο Φιτζέραλντ 
δηµιουργεί µια από τις mo γοητευτικές ιστορίες 
ενός µεγάλου έρωτα στις αρχές του 20°ύ αιώνα, 
κατορθώνοντας να εκφράσει τις ψευδαισθήσεις 
που σου δηµιουργεί µε φόντο τη νεοϋορκέζικη 
αριστοκρατία. 

Ο Γλάρος 
Ιωνάθαν 
Λιβινγκστον 

«Ο Γλάρος Ιωνάθαν 
Λιβινγκστον» 
RICHARD BACH 
Εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Σελίδες: 160 

TO ΠΡΩΤΟ και mo πετυχηµένο µυθιστόρηµα 
του Ρίτσαρντ Μπαχ κυκλοφορεί στην 30Λ του 
έκδοση, µε τον Επίλογο που είχε γράψει ο ίδιος 
ο συγγραφέας. Αν και n ιστορία του γλάρου 
Ιωνάθαν Λιβινγκστον είχε απορριφθεί αρχικά 
από 18 εκδότες, σι οποίοι θεώρησαν ότι το έργο 
«δεν θα είχε ενδιαφέρον στη σηµερινή αγορά 
του βιβλίου», ωστόσο ο Μπαχ κατόρθωσε να το 
εκδώσει, κερδίζοντας µία θέση στο πάνθεον των 
best sellers. Η ιστορία του γλάρου που µιλάει 
είναι ένα αλληγορικό ταξίδι αναζήτησης για αυτό 
που πραγµατικά θέλουµε στη ζωή µας. «To δρόµο 
όλων όσοι τολµούν να ζουν ευτυχισµένοι», όπως 
περιγράφεται στις περιπέτειες του Ιωνάθαν. 
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«To Παιχνίδι του Στέµµατος 
- To Τραγούδι της 

Φωτιάς και του Πάγου 
Βιβλίο 1. GEORGE R.R. 
MARTIN 
Μετάφραση: 
Παρασκευή Σαρµπάνη 
Εκδόσεις «Annubis» 
Σελίδες: 936 

ΣΙΓΟΥΡΑ το βιβλίο της εποχής, 
το «Παιχνίδι του Στέµµατος», έχει 
προκαλέσει το ενδιαφέρον εκατοµµυρίων 

αναγνωστών, κερδίζοντας 
ακόµα περισσότερους µε τη µεταφορά 

του στη µικρή οθόνη, σε µία 
υπερπαραγωγή της αµερικανικής 
τηλεόρασης. Στο πρώτο βιβλίο 
της σειράς, ο Αρχοντας Ενταρντ 
Σταρκ εγκαταλείπει την αρχαία 
έδρα του οίκου του, ταξιδεύοντας 
στο Νότο προκειµένου να αναλάβει 

το αξίωµα που θα τον αναδείξει 
στο δεύτερο ισχυρότερο άνθρωπο 

του βασιλείου, θέλοντας να ανακαλύψει 
το µυστήριο που καλύπτει 

το θάνατο του προκατόχου του και 
φίλου του και να αποκαλύψει τη 
συνωµοσία εναντίον του θρόνου, 
ο Ενταρντ µπλέκα σε ένα µοιραίο 
παιχνίδι χωρίς γυρισµό. Σε έναν 
επικό κόσµο φαντασίας, όπου τα 
ανθρώπινα πάθη και οι δολοπλοκίες 

κυριαρχούν, ο συγγραφέας 
συνεπαίρνει µε τους βασιλείς, 
τους ιππότες, τους µάγους και 
τους ευγενείς στο «Παιχνίδι του 
Στέµµατος». 

«Μύθος» 
ΒΙΒΙΑΝ ΦΟΡΤΗ 
Εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Σελίδες: 552 

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Η ∆ΑΦΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η, δευτεροετής 
φοπτττρια στην Αµερική, 

ερωτεύεται µε την πρώτη µατιά 
τον καθηγητή της, Φοίβο Κρίοτιαν. 
Παρόλο που n λογική τής λέει να 
στχψεττήσει, n ∆άφνη ακολουθεί το 
ένστικτο της και δένει τη ζωή της 
µε το επικίνδυνο πεπρωµένο του. 
Σύντοµα n ∆άφνη θα αρχίσει να 
υποψιάζεται όα ο Φοίβος δεν είναι 
αυτός που φαίνεται, παρ' όλα αυτά 
όµως θα αγνοήσει τα σηµάδια και 

θα προσπαθήσει να ανακαλύψει 
περισσότερα πράγµατα για τον 
κύκλο των ∆ώδεκα. Με µυθικά 
τέρατα και ολύµπιους θεούς, n 
δράση µεταφέρεται στην Ελλάδα, 
όπου n ∆άφνη ανακαλύπτει ένα 
φανταστικό και επικίνδυνο κόσµο, 
παράλληλα µε την καθηµερινότητα 
Η Βίβιαν Φόρτη δίνει την ελληνική 
απάντηση στα µυθιστορήµατα φαντασίας 

αυτό το καλοκαίρι, κερδίζοντας 
τις εντυπώσεις. 

«Μικροί Αγγελοι» 
ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ - ΖΑΪΡΗ 
Εκδόσεις «Ψυχογιός» 
Σελίδες: 592 

ΝΕΦΕΛΗ. Αρτεµις και Μιρέλλα. Τρεις µικροί άγγελοι µε παράλληλες 
ζωές, τόσο διαφορετικές, όµως ανασαίνουν παρέα. Η Νεφέλη, πικρή 
και γλυκιά σαν σοκολάτα, αλλάζει χιλιάδες µορφές, πότε δυνατή 
και πότε ευαίσθητη, µαγεύοντας τους πάντες στο πέρασµά της. Η 
Αρτεµις µοιάζει σαν ένα µικρό παιδί στη Χώρα των θαυµάτων, τρυφερό, 

ευάλωτο, τρωτό. Η Μιρέλλα, ζωηρή και χαδιάρα, µε απέραντο 
εγωισµό, αλλά και γοητεία, ζει µε την οργή και τις ενοχές της για 
µία µυστηριώδη δολοφονία. Τις ζωές τους καθορίζει άθελά του 
ένα αγόρι µε µία κιθάρα, ο Αγγελος. Μία ιστορία πληµµυρισµένη µε 
ήχους και µυρωδιές, που προσπαθεί να ανακαλύψει την κλεισµένη 
στη χούφτα µας ευτυχία, σε µια Ελλάδα που άλλοτε µας ανυψώνει 
και άλλοτε µας πληγώνει... 

www.clipnews.gr
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Αυτό to καλοκαίρι φέρνει πολλές 
και οννοφπασχικές ιστορίες: 
µυστηριώδεις δολοφονίες, 
θυελλώδεις έρωτες, φανταστικούς 
κόσµους µε βασιλείς και µάγους, 
κλασικές αφηγήσεις, αλλά και 
εσωτερικές αναζητήσεις. Οι 
αναγνώστες θα κληθούν να λύσουν 

µυστήρια και να εξιχνιάσουν 
τις mo δύσκολες υποθέσεις, 
θα ζήσουν µεγάλα πάθη και 
συγκλονιστικές ερωτικές ιστορίες, 
θα περιπλανηθούν σε µεσαιωνικά 
κάστρα και θα πολεµήσουν δίπλα 
στους ολύµπιους θεούς. 
Από ιον Γκοτ Φιτζέραλντ µε τον 

«Υπέροχο Γκάτσµπυ», τη Ρένα 
Ρώσση-Ζαΐρη µε τους «Μικρούς 
Αγγέλους» και τη Φιλοµήλα 
Λαπατά µε τη «Χήρα του Πειραιά» 
µέχρι την πρωτοεµφανιζόµενη 
Βίβιαν Φόρτη µε το «Μύθο», την 
E.L. James µε το πολυαναµενόµενο 
«Πενήντα αποχρώσεις του γκρι» 

ν. V. f-: ' .-, - ;: - - '' 

και το νεαρό ∆ηµήτρη Οικονόµου 
µε το «Μείνε για λίγο όταν θα 
έχουν φύγει όλοι», οι εκδόσεις του 
καλοκαιριού θα συναρπάσουν κάθε 
αναγνώστη. 

[ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΓ1ΑΚΗ I 
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ΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

και ο ctoruvopos 
του στέµµατος... 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 

«Ο χορός 
του γλάρου» 
ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΛΕΡΙ 
Μετάφραση: 
Φωτεινή Ζερβού 
Εκδόσεις «Πατάκη» 
Σελίδες: 320 

Ο ΕΠΙθΕΩΡΗΤΗΣ Φάτσιο 
εξαφανίζεται µυστηριωδώς 
από το αστυνοµικό τµήµα 
της Βιγκάτα, πυροδοτώντας 
µία σειρά από µυστηριώδη 
γεγονότα. Πτώµατα που ανασύρονται 

µέσα από πηγάδια 
έρηµων περιοχών, κρυµµένες 
και αµφιλεγόµενες υπάρξεις, 
θλιβερά πάθη, χυδαία ξελογιάσµατα, 

κουτσοµπολιά. 
Κιάλια, τηλεσκόπια, ηδονοβλεψία 

και κλεπτοµανία, και 
σε ένα δωµάτιο, ανάµεσα σε 

απρεπή και αισχρά αντικείµενα 
βασανισµού, κείτονται 

κηλίδες ξεραµένου αίµατος, 
µε τη µυρωδιά του θανάτου 
στην ατµόσφαιρα. Και ενώ ο 
Μονταλµπάνο προσπαθεί να 
συναρµολογήσει τα κοµµάτια 
µιας κατακερµατισµένης ιστορίας, 

δεν µπορεί να ξεφύγει 
από την αναστάτωση που 
του προκάλεσε ο θόρυβος 
που έκαναν οι φτερούγες του 
γλάρου, στον τελευταίο του 
χορό καθώς πέθαινε.. 

fi mm** τσι ¦ «Η Επιστροφή του 
Αστυνόµου Μπέκα 
Ο ήρωας του Γιάννη 
Μαρή σε νέες 
περιπέτειες» 
Επιµέλεια: Αθήνα 
Κακούρη, Κώστας 
Θ. Καλφόπουλος 
Εκδόσεις 
«Καστανιώτης» 
Σελίδες: 432 

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ - φόρος τιµής 
στον Γιάννη Μαρή, µε δεκαπέντε 

σύγχρονους συγγραφείς 
της αστυνοµικής λογοτεχνίας 

να επαναφέρουν 
τον αστυνόµο Μπέκα στην 
ενεργό δράση. Ενα «τελευταίο 

ραντεβού» στο Ζάππειο, 
ένας «µατωµένος γάµος» στη 
Χαλκιδική, τζόγος µε ολέθριες 

συνέπειες στο Καφενείον 
«Των Φιλάθλων», ένας φόνος 

από βιβλιοφιλία, ένα υπηρεσιακό 
ταξίδι στη χιονισµένη 

Βενετία, ένα American Bar 
στη Θεσσαλονίκη, µία παλιά 
ιστορία από το εβραϊκό Ολοκαύτωµα, 

κοσµικές συγκεντρώσεις 
σε αθηναϊκά σπίτια 

και «ένας άνθρωπος µε λευκό 
κοστούµι» είναι µερικές από 
τις νέες υποθέσεις που καλείται 

να εξιχνιάσει ο αστυνόµος 
Μπέκας. 
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«Πρόσευχε» 
ΑΝΘΟΥΛΑ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ 
Εκδόσεις «Κέδρος» 
Σελίδες: 328 

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ των 30, n Μάχη χωρίζει µε τον Τάσο και, αποφασίζοντας 
να ακολουθήσει τη συµβουλή της κολλητής της και 

δασκάλας γιόγκα, προσεύχεται στο Σύµπαν για να της φέρει τον 
άντρα των ονείρων της. Και. όντως, n Μάχη γνωρίζει τον Ιάσονα, 
που είναι όλα όσα ήθελε. Οµως n ιστορία δεν τελειώνει εδώ µε 
ένα ευτυχές τέλος. Γιατί n αδερφή της Μάχης εγκαθίσταται στο 
οπίτι της. Γιατί π Μάχη αρχίζει να παθαίνει κρίσεις πανικού. Και 
γιατί γνωρίζει ένα δάσκαλο της γιόγκα, ο οποίος τη γοητεύει, ενώ 
ταυτόχρονα την «υποχρεώνει» να ξανασυστηθεί µε τον εαυτό της. 
Ενα µυθιστόρηµα που δεν προτείνει «συνταγές για µια καλύτερη 
ζωή», αλλά εµπνέει τον αναγνώστη να βρει το θάρρος να ανακαλύψει 

και να απαιτήσει αυτό που του αξίζει. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

«Η χήρα του Πειραιά» 
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ 
Εκδόσεις «Καστανιώτης» 
Σελίδες: 320 

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ του 20ού αιώνα, n Λάουρα 
Αλφιερι-Ρώµα εγκαθίσταται στον Πειραιά, 
µετά το χαµό του ανθρώπου που αγάπησε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη 
ζωή της. Μέσα στο σπίτι τον αναζητά, ψάχνει 

τα ίχνη του, την αύρα του στον κήπο, τη 
σκιά του στους δρόµους του Πασαλιµανιού. 

Στην απρόβλεπτη πόλη, n «Χήρα του Πειραιά» θα βιώσει µία συναρπαστική 
περιπέτεια, που θα τη φέρει αντιµέτωπη µε αλλεπάλληλες 

ανατροπές. Κοντά της άνθρωποι που ζουν τις δικές τους µικρές ή 
µεγάλες ιστορίες, συµπληρώνουν την τοιχογραφία της εποχής. 

«Πενήντα αποχρώσεις του γκρι» 
ΕΛ.. JAMES 
Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη 
Εκδόσεις «Πατάκης» 
Σελίδες: 704 

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µε τον επιτυχηµένο 
επιχειρηµατία Κρίστιαν Γκρέυ θα αποβεί 
µοιραία για τη φοιτήτρια Φιλολογίας Ανα, 
στάζια Στιλ. Η φοιτήτρια τον βρίσκει πολύ 
γοητευτικό, ταυτόχρονα όµως τον φοβάται 
και προσπαθεί να τον βγάλει από το µυαλό 

της. Τότε ο Γκρέυ θα κάνει την εµφάνισή του στο κατάστηµα όπου 
εργάζεται για µερικές ώρες και την καλεί σε έξοδο. Η Αναστάζια, 
απονήρευτη και αθώα, ταράζεται όταν συνειδητοποιεί την έλξη 
που αισθάνεται για τον Γκρέυ, και, αν και εκείνος την προειδοποιεί 
ya µείνει µακριά του, εκείνη τον θέλει ακόµα περισσότερο. Οµως, 
παρά τους εσωτερικούς δαίµονες που βασανίζουν τον Γκρέυ και την 
ανάγκη του ελέγχου που τον κατατρύχει, ξεκινά µία παθιασµένη και 
θυελλώδη σχέση. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Meire για λίγο 

όταν Oe ίχουν φύγίι φλοι 

«Μείνε για λίγο όταν 
Ba έχουν φύγει όλοι» 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Εκδόσεις «Μελάνι» 
Σελίδες: 396 

ΣΤΑ ΤΕΛΗ της δεκαετίας του '90 ο Νίκος 
απολύεται από το Στρατό και προσλαµβάνεται 

σε µία µεγάλη εταιρία. Πολύ γρήγορα 
. θα παρασυρθεί ano τους ρυθµούς της και 
θα συνειδητοποιήσει πως για να καταφέρει 

να επιβιώσει θα πρέπει να «λερώσει» 
τα χέρια του: µαύρο χρήµα, εξυπηρέτηση πολιτικών προσώπων, 
κουκούλωµα εργατικών ατυχηµάτων, «στηµένοι» διαγωνισµοί Αποµονώνεται 

από φίλους και παρέες και σύντοµα αρχίζει να ψάχνει 
απεγνωσµένα διέξοδο. Οι φοιτητικές παρέες, ο πρώτος του έρωτας, 
τα τραγούδια τους, οι συναυλίες τους, οι εξορµήσεις, οι αναζητήσεις 
τους κατακλύζουν το µυαλό του, αναπολώντας εκείνες τις εποχές. 
Σιγά σιγά, n κατάθλιψη θα κάνει την εµφάνισή της. 

www.clipnews.gr


