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E L L E highlights 

17 Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Του T^o Νέσµπο 
(εκδ. Μεταίχµιο) 

Ο Βασιλιάδ Tns σκανδιναβική5 

αστυνοµικήδ λογοτεχνία^ 

ξαναχτυπά µε την τέταρτη 

περιπέτεια του επιθεωρητή 

Χάρι Χόλε. Ένα αγοράκι ξυπνά 

και αναζητά τη µητέρα του. 

Όµωε στο σπίτι δεν είναι κανεί5 

και στον κήπο υπάρχει έναε 

χισνάνθρωποε τυλιγµένοε µε το 

φουλάρι Tns... 

1 Q ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TOY ΜΟΝΑΧΟΥ 
1O ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗ FERRARI TOY 

Του Ρόµπιν Σάρµα (εκδ. ∆ιόπτρα) 
Ano το συγγραφέα του µηεστ σέλερ Ο Movaxos που Πούλησε τη 
Ferrari του. Η ζωή του ήρωα αλλάζει µετά από µια συνάντηση µε ένα 
θείο του, µεγαλοδικηγόρο, ο onoios αποφάσισε να εγκαταλείψει τα 
πάντα και να ταξιδέψει στα Ιµαλάια, προκειµένου να ανακαλύψει τα 
µυστικά που µας χαρίζουν την προσωπική µας δύναµη. 

1 (ΛΗΓΥΝΑΙΚΑ TOY ΤΙΓΡΗ 
JL yins Τεα'Οµπρεχτ (εκδ. Πατάκη) 
Με αυτό το βιβλίο n Σερβοαµερικανίδα συγγραφέας κέρδισε το 
βρετανικό βραβείο Orange. Πρόκειται για την ιστορία µιας νεαρής 
επιστήµονα, που προσπαθεί να µάθει την ιστορία του παππού Tns, ενός 
Βαλκάνιου γιατρού, ορθόδοξου, παντρεµένου µε µια µουσουλµάνα. 

Qrv ΤΖΟΖΕΦ ANTON 
ZjV/Tou Σαλµάν Ρούσντι (εκδ. Ψuxoyios) 

Τζόζεφ A ντον ήταν το ψευδώνυµο που χρησιµοποιούσε ο Ινδός 
συγγραφέας τα χρόνια που κρυβόταν, προκειµένου να αποφύγει 
την οργή του κόσµου εξαιτίας του βιβλίου του Zarav«o/'.Fr/xo/. Ήταν 
τότε που ο ίδιος αναγκάστηκε να ζει λαθραία, να µετακινείται ano 
σπίτι σε σπίτι µε τη διαρκή παρουσία µιας οµάδας ένοπλων φρουρών 
ασφαλείας. Τώρα αφηγείται για πρώτη φορά την ιστορία ενός από 
τους mo κρίσιµους αγώνες που δόθηκαν στην εποχή µας για την 
ελευθερία του λόγου. 

αστυνοµική λογοτεχνία 
ΠΊ ΕΝΟΧΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ZilTnsAvKXiBs 
(εκδ. Κλειδάριθµος) 
Η ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ Βάζει 
στόχο να συλλάβει το στυγερό 
δολοφόνο µιας 15χρονης. To σώµα 
της έφηβης βρέθηκε πεταµένο σε 
ένα χαντάκι του χωριού Έλβετ στο 
ανατολικό Γιόρκσαϊρ. Πόσα µυστικά 
κρύβει ο θάνατος της; 

ΟΠ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ —t—i 
Του Χουλιάν Σάντσεθ 

(εκδ. Μίνωας) 
Ο επιθεωρητής ∆αυίδ Όσα 
αναλαµβάνει να λύσει το µυστήριο 
µιας σκοτεινής υπόθεσης που 
συγκλονίζει τη Βαρκελώνη. Η έρευνα 
τον οδηγεί σε ένα ανεξιχνίαστο 
έγκληµα που συνέβη το 1969 µε 
ανατριχιαστικά όµοια χαρακτηριστικά. 

Q ΕΡΩΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 
ZjO ΘΑΝΑΤΟΥ 

Tns Λίζα ΆνΥκερ 
(εκδ. Ψuxoyios) 

Μια µυστηριώδης εξαφάνιση γίνεται 
για µια µυθιστοριογράφο n αφορµή 
να ανακαλύψει πως είναι παντρεµένη 
µε έναν άγνωστο. Ο πραγµατικός Tns 

σύζυγος είναι νεκρός εδώ και χρόνια. 
Και τότε n ίδια αποφασίζει να πάρει τη 
ζωή της στα χέρια Tns. 

Cleeves 
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ΕΡΠΤΑΣ 
ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ε3 i 

ΜΙΧΑΛΗ! ΓΚΑΝΑΣ 

ΑΨΙΝΘΟΣ 

ΑΨΙΝΘΟΣ 
Του Μιχάλη Γκανά 

(εκδ. Μελάνι) 
Στο νέο ποιητικό του έργο ο δηµιουργός 

ανοίγει διάλογο µε την Αποκάλυψη του 
Ιωάννη. Σύµφωνα µε το κείµενο, Αψινθος 

λεγόταν ο αστέρας που έπεσε στη γη 
και δηλητηρίασε τα πόσιµα ύδατα, κατ' 
επέκταση και πολλούς ανθρώπους. Οι 

στίχοι θυµίζουν βιβλικά κλειδιά που 
ανοίγουν την εσχατολογική προοπτική του 

δικού µας σύγχρονου κόσµου. 

m. παναγιωτοπουλου 
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