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«Ο συντηρητής» 
Νανχίν Γκόρντιμερ 
Εκδόσεις 
«Καστανιώτη» 
Σελίδες 309 

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα 
μυθιστορήματα 

της Γκόρντιμερ, που 
της χάρισε το 1974 το 
βραβείο Μπούκερ λίγο 

Πίοηΐ ΜΟϊραΚλΜ 
Νοτιά των αονόρώ\ 

όητικά του >Ίλιοι> 

«Η τελευταία κλήση» 
Τζον λε Καρέ 
Εκδόσεις 
«Καστανιώτης» 
Σελίδες 167 

Στην «Τελευταία κλήση» 
του Τζον λε Καρέ, 

μια ανώνυμη επιστολή 
κατηγορεί τον Σάμιουελ 

Φίναν άνθρωπο του 

«Νοτιά των συνόρων, 
δυτικά του ήλιου» 
Χαρούκι Μουρακάμι 
Εκδόσεις «Ωκεανίδα» 
Σελίδες 298 

Ο Χατζίμε, ευτυχισμένος 
οικογενειάρχης και 

επιτυχημένος ιδιοκτήτης 
ενός τζαζ κλαμπ, 

συναντάει το μεγάλο 

\ «Διόπτρα» 
Μόλις κυκλοφόρησε 

το βιβλίο 
«Οκτώ ημέρες και 
μία Κυριακή» της 
Ελληνοκύπριας 
Christy Lefteri που ζει στο Λονδίνο. 
Η συγγραφέας είναι υποψήφια για 
to Readers' First Book Award στο 
διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. 
To βιβλίο διαδραματίζεται στην Κύπρο, 

το μοιραίο καλοκαίρι του 1974, 
και εξιστορεί μια αγάπη στις φλόγες 
των εχθροπραξιών. Η Κόκκη, μια Ελληνοκύπρια, 

γίνεται μάρτυρας των 
τραγικών γεγονότων και αιχμάλωτη 
εκμυστηρεύεται στις άλλες γυναίκες 
την ιστορία του Αντέμ, του νεαρού 
Τουρκοκύπριου, που χρόνια πριν ήρθε 
στο χωριό και φεύγοντας πήρε μαζί 

ΝΕΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ -;". 

του την καρδιά της. 
Ο Αντέμ, Τούρκος 
στρατιώτης πια, θα 
ξαναβρεθεί στην 

. . ¦¦ παλιά πατρίδα του 
και θα αναζητήσει 

την εικόνα της γυναίκας που αγαπά. 

λήμ και την καρδιά της ωραίας Ιααβέλας. 
Ο γελωτοποιός-νΐεΐέκπβ Φέοτε, 

μαζί με to νάνο Κόκκινο, τον έμπιστο 
αρχιγελωτοποιό της βασίλισσας, θα 
προσπαθήσει να σώσει την πόλη από 
μια θανάσιμη απειλή. 

Μόλις κυκλοφόρησε «Η χήρα της 
Ιερουσαλήμ» του Αλαν Γκόρντον, 
μια ιστορία μεσαιωνικού μυστηρίου, 
γεμάτη ίντριγκες και ανεξιχνίαστους 
θανάτους. Η ιστορία εκτυλίσσεται στο 
13o αιώνα, όπου n Παπική Εκκλησία 
ασκεί πιέσεις για τη διάλυση της 
Συντεχνίας των Γελωτοποιών. Στην 
Τύρο, τον τελευταίο προμαχώνα των 
Δυτικών, ξεκινά μια σκληρή μάχη για 
to θρόνο του βασιλείου της Ιερουσα- 

Στο βιβλίο του καθηγητή Αναπτυξιακής 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης Γιάννη Κουγιουμουτζάκη «To 
μεγάλο αστείο του κόσμου», ένας γέρος 

Κρητικός που ζει στη μεταηυρηνική, 
τραυματισμένη Γη κάνει, άθελά 

ιου, μια μυστηριώδη ανακάλυψη, που 
τρελαίνει τους φυσικούς γιατί παραβιάζει 

τους νόμους της Φυσικής. Γύρω 
του άνθρωποι της Τέχνης και επιστήμονες, 

παλεύουν στους Χρόνους του 
Μεγάλου Αστείου του Κόσμου. 

Σελίδες 309 

Σε ένα από τα δημοφιλέστερα 
μυθιστορήματα 

της Γκόρντιμερ, που 
της χάρισε το 1974 το 
βραβείο Μπούκερ, λίγο 
πριν κερδίσει το Νόμπελ 

για το σύνολο του 
έργου της, ο κεντρικός 
ήρωας, ο Μέρινγκ, κατέχει 

όλα τα προνόμια 
και τα αγαθά που έχει 
να προσφέρει n λευκή 
Νότιος Αφρική, αλλά 
τα περιουσιακά του 
στοιχεία αρνούνται να 
παραμείνουν χειροπιαστά. 

Η γυναίκα του, ο 
γιος του και n ερωμένη 
του τον εγκαταλείπουν. 
Ο επιστάτης και οι εργάτες 

του αρχίζουν να 
αδιαφορούν για τις 
οδηγίες του - ακόμη 
και n Γη επαναστατεί, 
καθώς n ξηρασία και 
στη συνέχεια οι πλημμύρες 

καταστρέφουν 
τη φάρμα του. Κι ενώ 
n αναταραχή στον κόσμο 

του Μέρινγκ απηχεί 
όλο και περισσότερο τη 
γενικότερη κατάσταση 
της πατρίδας του, γίνεται 

φανερό πως μόνο 
μια ριζική μεταβολή σε 
ιδέες και πράξεις μπορεί 

να αποτρέψει τον 
αφανισμό. To βιβλίο 
αποτυπώνει ανάγλυφα 
τη σκληρή πραγματικότητα 

του Απαρτχάιντ 
της Νότιας Αφρικής, 
σκιαγραφώντας με 
ενάργεια την αμφισημία 
της ανθρώηινπς φύσης. 
To έργο αγκαλιάστηκε 
από το κοινό και εκθειάστηκε 

από τπ διεθνή 
κριτική, οι δε «Sunday 
Times» χαρακτήρισαν 
τη συγγραφέα «λογοτεχνική 

αρχειοθέτρια 
της Ιστορίας». 

Σελίδες 167 

Στην «Τελευταία κλήση» 
του Τζον λε Καρέ, 

μια ανώνυμη επιστολή 
κατηγορεί τον Σάμιουελ 

Φίναν, άνθρωπο του 
υπουργείου Εξωτερικών, 

ότι στα φοιτητικά 
του χρόνια, πριν από 
τον πόλεμο, υπήρξε μέλος 

του κομμουνιστικού 
κόμματος, γεγονός ιδιαίτερα 

συνηθισμένο για 
τους ανθρώπρυς της 
γενιάς του. Ο Σμάιλι, 
υψηλά ιστάμενος των 
βρετανικών Μυστικών 
Υπηρεσιών, δηλώνει 
ευθαρσώς ότι n σχετική 

έρευνα ολοκληρώθηκε 
και ότι ο φάκελος 

«Φίναν» μπορεί να 
κλείσει. Την επόμενη 
μέρα, ο Φίναν βρίσκεται 

νεκρός, αφήνοντας 
ένα σημείωμα που λέει 
πως n καριέρα του τέλειωσε 

και δεν αντέχει 
να συνεχίσει. Ο Σμάιλι 
βρίσκεται μπροστά σε 
έναν ανεξήγητο γρίφο 
που πρέπει να λύσει. 
Πρόκειται για ένα από 
τα πρώτα μυθιστορήματα 

του μεγάλου 
Βρετανού συγγραφέα 
της χρυσής εποχής του 
«Κατασκόπου που γύρισε 

από το κρύο». Ο 
Τζον λε Καρέ (ψευδώνυμο 

του Ντέιβιντ Κόρνγουελ) 
εργάστηκε για 5 

χρόνια στις βρετανικές 
μυστικές υπηρεσίες και 
δημοσίευσε το πρώτο 
του μυθιστόρημα το 
1961, ενώ δούλευε ως 
μυστικός πράκτορας. Η 
καριέρα του αυτή τέλειωσε 

όταν ο περίφημος 
διπλός πράκτορας 

Κιμ Φίμπι αυτομόλησε 
στην ΕΣΣΔ, δίνοντας 
έναν κατάλογο βρετανών 

πρακτόρων, ανάμεσα 
στα οποία και το 

δικό του. 

Σελίδες 298 

Ο Χατζίμε, ευτυχισμένος 
οικογενειάρχης και 

επιτυχημένος ιδιοκτήτης 
ενός τζαζ κλαμπ, 

συναντάει το μεγάλο 
παιδικό του έρωτα και 
n ζωή του ανατρέπεται. 
Η Σικαμότο εμφανίζεται 
ξανά, μετά από είκοσι 
χρόνια, μυστηριώδης 
και mo όμορφη από 
ποτέ. Και καθώς το 
παρελθόν ζωντανεύει, 
ο Χατζίμε είναι έτοιμος 
να τινάξει το παρόν του 
στον αέρα. 
Και σε αυτό βιβλίο του 
Μουρακάμι ανατέλλει ο 
πολυεπίπεδος, αινιγματικός, 

αμφίσημος, ονειρικός 
του κόσμος. Ολη n 

πορεία του Χατζίμε φωτίζεται 
από τον έρωτα 

που καθορίζει, αλλάζει 
ή ανατρέπει την ύπαρξη. 

Ο ίδιος ο ήρωας 
αναγνωρίζει τον εαυτό 
του μέσα από τη συνάντηση 

με το μοναδικό 
άλλο. Οπως σε όλα τα 
βιβλία του Μουρακάμι, 
n προσέγγιση στα βάθη 
της ύπαρξης παραμένει 
μετέωρη και κάποια 
πράγματα αφήνονται 
-για τον αναγνώστηστο 

σκοτάδι. Για το συγγραφέα, 
n ζωή, όπως 

και n λογοτεχνία αχνοφέγγουν, 
παρά αποκαλύπτουν, 
αποτελώντας 

συχνά ερημικούς αντικατοπτρισμούς: 
Είναι 

περισσότερο μυστήριο 
που πρέπει μέσα του να 
βυθιστείς, παρά αίνιγμα 
που πρέπει να λύσεις. Ο 
τίτλος του βιβλίου παραπέμπει 

σε τραγούδι 
της τζαζ, από αυτά που 
«στοιχειώνουν» όλα τα 
βιβλία του. 
Ενα μυθιστόρημα υπαρξιακού 

ρομαντισμού, 
απατηλά απλό, με ποιητικές 

εικόνες ασύλληπτης 
ομορφιάς. 
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