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Τζόναθαν Σαφραν Φόερ 

Όλα έρχονται στο φως 
Μετάφραση: Μυρσίνη Γκανά 
Εκδόσεις Μελάνι 
Αθήνα 2012, σελ. 448 

Ενας νεαρός άντρας καταφθάνει στην Ουκρανία, 
κρατώντας σφιχτά στα χέρια του 

µια ταλαιπωρηµένη φωτογραφία. Ψάχνει 
τη γυναίκα που SO χρόνια νωρίτερα έσωσε 
τον παππού του από τους Ναζί. ∆υστυχώς, 
όµως, στην αναζήτηση του τον βοηθάει ο 
Άλεξ, ένας µεταφραστής µε την ιδιαίτερη 
ικανότητα να κατακρεουργεί τα αγγλικά 

και να δηµιουργεί δικούς του κανόνες· ένας «τυφλός» ηλικιωµένος, 
στοιχειωµένος από τις αναµνήσεις του πολέµουκαι 

µια διψασµένη για σεξ σκύλα-οδηγός, που ακούει στο όνοµα 
Σάµι Ντέιβις Τζούνιορ Τζούνιορ. Auto που ψάχνουν 

µοιάζει να τους διαφεύγει, µια αλήθεια κρυµµένη πίσω από 
τα πέπλα του χρόνου, της γλώσσας και της φρίκης του πολέµου. 

Αυτό που ανακαλύπτουν, αλλάζει τη ζωή όλων τους... 
Αυτή είναι n υπόθεση του µυθιστορήµατος του Αµερικανού, 
νέου συγγραφέα Τζόναθαν Σάφραν Φόερ, ο οποίος έχει µεταφραστεί 

σε 34 χώρες. Οι «Financial Times» έγραψαν: 
«Σκανδαλωδώς φιλόδοξο, εξαιρεπκά συγκινητικό και απόλυτα 

επιτυχηµένο.» 

Robin Sharma 

Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του 

Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζιί 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Αθήνα 2012, σελ. 310 

'Μστερα από µια παράξενη συνάντηση µε ένα 
I µακρινό συγγενή του, τον Τζούλιαν Μαντλ, 
πρώην µεγαλοδικηγόρο που εγκατέλειψε 
ξαφνικά τα πάντα για να ταξιδέψει στα Ιµαλάια, 

ο Τζόναθαν καλείται να ταξιδέψει µε τη 
σειρά του σης τέσσερις άκρες της Γης για να 
συλλέξει τα γράµµατα που κρύβουν τα εκπληκτικά 

µυσπκά που ανακάλυψε ο Τζούλιαν. 
Μέσα από αυτό το περιπετειώδες ταξίδι, που οδηγεί τον 
Τζόναθαν από τα αισθησιακά τάνγκο µπαρ του Μπουένος 
Άιρες και πς σκοτεινές κατακόµβες του Παρισιού έως τους 
ολόφωτους ουρανοξύστες της Σανγκάης και την απόκοσµη 
έρηµο της Σεντόνα, ο Robin Sharma στήνει µια συναρπαστική 

ιστορία, µια περιπέτεια γεµάτη αγωνία και εκπλήξεις, που 
αποκαλύπτει π σηµαίνει να ζεις πραγµατικά. 
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