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ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

A ε β i 

To αρωµα 
ης νοσταλγίας 

ΥΠΟΦΗβΙΟ ΓΙΑ TO ΒΡΑΒΕΙΟ BOOKER 2012 

ΤΖΙΤ DΑΧΙΛ 

to αρωµα τησ 
νοσταλγίας 
του Μαρκ Λεθί 

(εκδ. Ψuxoyios) 
Στο Λονδίνο Tns δεκαε-rias 
του 1950 n AXis νιώθει 
ευτυχισµένη µε τη ζωή και τη 
δουλειά που κάνει, δηλαδή 
να φτιάχνει αρώµατα. Μια 
περίεργη πρόβλεψη για το 
µέλλον Tns θα την οδηγήσει 
σε ένα ταξίδι γεµάτο έρωτα, 
φιλία και περιπέτεια. 

ναρκοπολισ 
του Τζιτ θαχίλ 
(εκδ. Ψuxoyios) 
Μια τρανσέξουαλ στη 
Βοµβάη υποφέρει από 

φριχτοί^ novous και 
βρίσκει παρηγοριά στο 
όπιο. To βιβλίο NapKonoXis 
αποτελεί µια ελεγεία για 
την τοξικότητα των πόλεων 
και των ανθρώπων και 
για εκείνη pias ύπαρξε 
που ψάχνει στο µηδέν για 
κάποιο νόηµα. 

E l. L E 

Η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟ ELLE 
Η Βρετανίδα ouvYpacpeas επέστρεψε ξανά 
στη χώρα µα5 µε αφορµή το νέο Tns Βιβλίο Ο 
Τελευτα/Os Xopos που κυκλοφορεί από us εκδόσε^ 
∆ιόπτρα. «Περιλαµβάνει δέκα διηγήµατα, n πλοκή 
των οποίων τοποθετείται στην Ελλάδα του σήµερα» 
λέει n ίδια. 
Οι npmes Tns αυτή τη φορά περιπλανιούνται otous 

δρόµοι Tns αθηναϊκή5 πρωτεύουσα5 αλλά και 
ξεκουράζονται κάτω από τα πλατάνια σε πλατείε5 

µικρών χωριών. 
Η Χίσλοπ πλέον µιλά πολύ καλά τη γλώσσα µα5, 

απολαµβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, περνά τον 
περισσότερο από τον ελεύθερο χρόνο Tns στο 
εξοχικό Tns στην Κρήτη και στέλνει σε όλου5 µα5 

µήνυµα αισιοδοξία5: «Κάποιε5 φορέ5 νιώθω ότι 
auras είναι ο ρόλθ5 µου: να υπενθυµίζω otous 

Έλληνε5 cpLAous µου πόσο όµορφη είναι n χώρα 
oas, ακόµη και αν n οικονοµία βουλιάζει. Ξέρω 
ότι µπορεί να είναι εύκολο να τα λέω όλα αυτά 
έξω από το χορό, αλλά είναι πολύ σηµαντικό 
όλοι να κρατήσουν µια θετική στάση απέναντι στα 

πράγµατα». 
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