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E L L E highlight s 

'οµική λογοτεχνία 
ΜΝΗΜΗ 
του Ρέιµοντ Κάρι, εκδ. Λιβάνη^ 
Μια φαρµακευτική ουσία από us ζούγκλες 
Tns Κεντρικής Αµερικής απειλεί να κλονίσει 
τα θεµέλια του δυτικού πολιτισµού.Ένας 
πράκτορας του FBI και µια αρχαιολόγος 
αναλαµβάνουν να διώξουν τον εφιάλτη 
µακριά. 

Η ΣΙΩΠΗ TOY ΤΑΦΟΥ 
του Αρναλντουρ Ιντρίντασον 
εκδ. Μεταίχµιο 
Ανήκει στη σειρά αστυνοµικών 
µυθιστορηµάτων µε ήρωα τον επιθεωρητή 
Έτλεντουρ.'Οταν ένας γυναικείος σκελετός 
έρχεται στο φως, φέρνει µαζί του ξεχασµένες 
ιστορίες πόνου και θλίψης. 

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ 
των Μίκαελ Γιουρτ και Xavs 
Ρούσενφελντ, εκδ. Ψuxoyios 
Η δεύτερη περιπέτεια µε ήρωα τον 
εγκληµατολόγο Σεµπάστιαν Μπέργκµαν, 
όπου ο ίδιος µαζί µε την κόρη του 
αναλαµβάνουν να διαλευκάνουν µία σειρά 
από δολοφονίες γυναικών. 

ΒΟΥΒΗ ΚΡΑΥΓΗ 
Tns Κάριν Φόσουµ, εκδ. Μεταίχµιο 
Ο νιόπαντρος Γκίντερ περιµένει την άφιξη 
Tns συζύγου του στη νορβηγική κωµόπολη 
ΈλΒεσταντ. Μόνο που n νύφη θα βρεθεί 
δολοφονηµένη σε ένα χωράφι. Ο 
επιθεωρητής Κόνραντ Σέγιερ και n οµάδα 
του αναζητούν το δράστη. 

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ TOY ΦΑΣΙΣΜΟΥ 
του Κάρλο Λουκαρέλι, εκδ. Κέδρος 
Ο επιθεωρητής Ντε Λούκα Βρίσκεται 
µπλεγµένος σε ένα γαϊτανάκι αποτρόπαιων 
φόνων στη Βόρεια Ιταλία. Οι ιστορίες 
διαδραµατίζονται την περίοδο της πτώσης 
του φασιστικού καθεστώτο5 του Μουσολίνι. 

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Tns Ντόνα Λεόν, εκδ. Καστανιώτη 
Η δέκατη πέµπτη κατά σειρά περιπέτεια της συγγραφέα λαµβάνει 
χώρα στο Μουράνο της Βενετίας, όπου ο αστυνόµος Μπρουνέτι 
ερευνά µια δολοφονία µπροστά από µια κάµινο υαλουργίας. Ο 
ήρωας υποψιάζεται έναν από τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου, ο 
οποίος θέλει να βλάψει το γαµπρό του, έναν οικολόγο ακτιβιστή 
και φίλο του Μπρουνέτι. 

ΒΕΒΗΛΩΣΗ 
του Πούσι Άντλερ-Όλσεν, εκδ. Λιβάνη 
Ο επιθεωρητής Καρλ Μερκ έρχεται αντιµέτωπος µε ένα έγκληµα 
που έγινε είκοσι χρόνια πριν. Στο φως βγαίνουν νέα στοιχεία και 
εµφανίζεται µία γυναίκα, που ξέρει πολλά για την υπόθεση και ζει 
ρακένδυτη στους δρόµους της Κοπεγχάγης. 

TO ΚΡΑΣΙΤΗΣKG B 
του Πάουλ Γκρότε, εκδ. Καστανιώτης 
Ο αµπελουργός Μάρτιν Μπόνγκερς αναζητά τα ίχνη της 
προέλευσης ενός σπάνιου οίνου στη Μαύρη θάλασσα.Όταν 
µπλέκεται στα δίχτυα µιας συνωµοσίας µε πρωταγωνιστές πρώην 
πράκτορες της Σεκιουριτάτε, συνειδητοποιεί πως πρέπει να παίξει 
το παιχνίδι τους... 

STUDIO SEX 
Tns Λίζα Μάρκλουντ, εκδ. Μεταίχµιο 
Από ένα παιχνίδι της τύχης n εκπαιδευόµενη δηµοσιογράφος 
Άνικα Μπένγκτσον πληροφορείται την είδηση του φόνου µιας 
γυναίκας ελευθέρων ηθών. Ο βασικός ύποπτος είναι ένας 
κυβερνητικός αξιωµατούχος, ωστόσο n ηρωίδα πέφτει πάνω σε 
στοιχεία που τον θέλουν πολλά χιλιόµετρα µακριά από τον τόπο 
του εγκλήµατος τη στιγµή του φόνου. 

πολιτική 

0401 τηι .. - u -. - ¦¦ > i: iii 
µΜΟΚΡΑΤΙΑ νΠΟΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΙ 
i ΟΛΟΚΛΗΡΟΤΙΣΜΠΝ, 1914-19: 

Η Άνοδος της 
∆ηµοκρατίας 
του Μαρσέλ Γκοσέ, εκδ. Πόλις 

Οι αγώνε5 των νεότερων 
δηµοκρατιών, οι συγκρούσει 
tous µε τη θρησκευτική 
εξουσία και τα αίτια Tns 

σηµερινήε KOions που 
αντιµετωπίζουν. Ένα 
συναρπαστικό φιλοσοφικό 
χρονικό. t> 
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ΙΖΑΜΠΕΛ AM E ΝΤΕ 

5 tns Mam 
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 

Ιγράφονν δυνατά! 

w 

TO ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΜΑΓΙΑ Tns Ιζαµπέλ Αλιέντε, εκδ. Ωκεανίδα 
Η δεκαεξάχρονη Μάγια ζητιανεύει orous δρόµους, βυθισµένη στην 
απόλυτη αθλιότητα. Με τη βοήθεια Tns γιαγιάς Tns φυγαδεύεται σε 
ένα νησάκι της Χιλής. Εκεί θα µάθει ότι ο έρωτας µπορεί να είναι κάτι 
παραπάνω από σωµατική διαδικασία. 

ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ του Μισέλ Oais, εκδ. Πατάκη 
Μικρές ιστορίες, αυτοτελή διηγήµατα, παραληρήµατα, ηµερολογιακές 
εγγραφές, αναγνωστικές σηµειώσεις, θεατρικές στιχοµυθίες, τραγούδια 
και ποιήµατα, όλα αφιερωµένα στον έρωτα. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ WJOms Πολίν Ρεάζ, εκδ. Μεταίχµιο 
To 1954 n Ντοµινίκ Op! χρησιµοποίησε ψευδώνυµο για να γράψει ένα 
από τα πιο τολµηρά µυθιστορήµατα όλων των εποχών. Οι διάσηµες 
ερωτικές περιπέτειες Tns νεαρής και όµορφης Ο συνεχίζουν να προκαλούν 
ακόµη και σήµερα. 

ΣΑΣΕΝΚΑ του Σάιµον Μοντεφιόρε, εκδ. Λιβάνη 
Μια ιστορικός ερευνά τα προσωπικά αρχεία του Στάλιν και αποκαλύπτει 
µια συγκλονιστική ιστορία πάθους και προδοσίας. Τα ευρήµατα αφορούν 
τους απαγορευµένους έρωτες της δεκαεξάχρονης κόρης του πρίγκιπα 
Τσάπλιν, της Σάσενκα. 

ελληνική λογοτεχνία uka 

ψ* Αγία µνήµη 

ΖΗΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
του Αντόνιο Ταµπούκι, εκδ. Αγρα 
Πρωταγωνιστής του Βιβλίου είναι ένας ηθοποιός στο ρόλο του 
Φερνάντο Πεσσόα, ο οποίος υποτίθεται πως συνοµιλεί τηλεφωνικά µε 
τον Λουίτζι Πιραντέλο. 

ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΟΙτου Λέοναρντ Κοέν, εκδ. Κέδρο* 
Επανέκδοση του τολµηρού µυθιστορήµατος που εκδόθηκε το 1966. 
Ο Καναδός συνθέτης γράφει για το ερωτικό τρίγωνο ανάµεσα στον 
αφηγητή, την Ινδιάνα γυναίκα του και ένα φίλο tous. 

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟιου Xavs Φάλλαντα, εκδ. Πολ* 
Η πλοκή εξελίσσεται σε µια λαϊκή πολυκατοικία του Βερολίνου του 
1940 µε συγκατοίκους µία Εβραία γυναίκα και τον οµαδάρχη της 
Χιτλερικής Νεολαίας. 

Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ TOY ΟΥΡΑΝΟΥ 
του Κάρλος Ρουίθ θαφόν, εκδ. Ψuxoyios 
Μια ιστορία µυστηρίου και προδοσίας που εκτυλίσσεται στη 
Βαρκελώνη του 1957 µε φόντο τη µοναδική εικονογραφηµένη έκδοση 
του Κάµπ του Μόντε Κρίατο. 

Ο ΓΙΟΣ TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
του Γιάννη Ιανθουλη, εκδ. ∆ιόπτρα 
Ο µικρός αδερφ05 ενός αυτόχειρα αναγκάζεται να 
έρθει αντιµέτωπος µε την ίδια τη ζωή όταν βγαίνει 
στο δρόµο στη µέση µιας καλοκαιρινής δυνατής 
βροχής. Όπως οι σταγόνες πέφτουν µε δύναµη 
πάνω του, µοιάζουν σαν να ξεπλένουν την ψυχή 
του, τπ συνείδηση και tous ανοµολόγητους φόβους 

του. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
του Χρίστου Κ. Παηαδηµητρίου, εκδ. Πατάκη 
Ένας µαθηµατικός, πριν τα 40, µεγαλωµένος στην 
Αµερική, αναζητά τα ίχνη των προγόνων του. To 
ταξίδι του ξεκινάει από τα µεταπολιτευτικά χρόνια, 
περνάει στην Ανατολική Γερµανία και φτάνει πίσω 
στον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση 
από τον οθωµανικό ζυγό. 

ΑΠΛ ΜΝΗΜΗ 
του ∆ηµήτρη Παπαχρήστου, εκδ. Τόπος 
Μια ερωτική ιστορία που εκτυλίσσεται στην Αθήνα 
το ∆εκέµβριο του 2008, σε µια πόλη που Βγαίνει 
στους δρόµους, διαδηλώνει, εξεγείρεται, ξυπνάει 
από ένα λήθαργο χρόνων. Τα γεγονότα αφυπνίζουν 
το ίδιο το ζευγάρι, το οποίο αποφασίζει να κάνει τη 
δική του επανάσταση. 

M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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