
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü : PASSE PAR TOUT

ðø÷öüøùóþõ: ïîííõñü, 08-09-2012

ï÷ìþýõ: 32,33         (1 õå× 2)

ëêé÷òüû: 1531 cm ²

ëêèù çæçìüúüöþõ: 15100

ÿåäçüäóãóþõ ÷óñâåüæ: (210) 8113100

áêàù çì÷äýþ: ÿßÞÝïÿÜï ÞÜÝÛÚÙØ

Νέες εκδόσεις 
Φθινοπωρινές σελίδες 
Η ανάγνωση δεν περιµένει το επόµενο 
καλοκαίρι για να ιπν απολαύσουµε, 
καθώς οι νέες προτάσεις ίων ελλπνικών 
εκδοτικών οίκων για τον χειµώνα 
είναι ιδιαίτερα δελεαστικές.. . 

I-~I ια να δούµε µερικούς 
από ιούς πιο αξιόλογους 

τίτλους -για όλα 
τα γούστα- που θα κυκλοφορήσουν 

το επόµενο 
διάστπµα και σίγουρα θα 

συζπτπθούν. 

Ελληνική λογοτεχνία 

Χορεύουν 
οι ελέφαντες 
Σοφία Νικολαΐδου  
Εκδόσεις: Μεταίχµιο  

Ένας πρώην άριστος µαθητής 
αντιδρά και αρνείται να δώσει 
πανελλαδικές. Η µπτέρα του έχει 
σαστίσει και ο αγαππµένος του 
καθηγπτής τού αναθέτει να ερευνήσει 

την υπόθεση της δολοφονίας 
ενός Αµερικανού δηµοσιογράφου 

στη Θεσσαλονίκη στο τέλος 
του '40, που είχε ως αποτέλεσµα 
τπ φυλάκισπ ενός αθώου. 

Hotel Chelsea 
Γιώργος Γλυκοφρύδης  
Εκδόσεις: Ψυχογιός  
Σε ένα από τα διασηµότερα ξενοδοχείο 

του κόσµου, το «Ηοτθΐ 
Chelsea» στη Νέα Υόρκη, όπου 
έµειναν, µεταξύ άλλων, ο Μποµπ 
Ντίλαν και ο Άρθουρ Μίλερ, όπου 
ο Λέοναρτ Κοέν γνώρισε την Τζάνις 

Τζόπλιν και ο Ντίλαν Τόµας 
πέθανε από το πολύ ποτό, εξελίσσεται 

µια ιστορία αγάπης µεταξύ 
της Σάρας και του Στέφανου. 

Μπορείς να κλάψεις 
µες οίο νερό; 
Αλέξης Σταµάτης  
Εκδόσεις: Καστανιώτη  
Τα µέλη µιας οικογένεια είναι οι 
φαινοµενικά τυπικοί κάτοικοι 
ενός διαµερίσµατος. Κάτω όµως 
από τπν ήρεµη επιφάνεια κρύβονται 

µυστικά που διαµορφώνουν 
ένα εκρηκτικό µείγµα. 

Πολύ χιόνι 
µπροστά στο σπίτι 
Νίκη Αναστασέα  
Εκδόσεις: Πόλις  
Η σύγκρουση της ροµαντικής 

ιδεολογίας µε τη σκληρή πραγµατικότπτα 
τπς σύγχρονπς Ελλάδας, 

µέσα από τπν ιστορία µιας 
οικογένειας και τους αλληλοσυµπλπρούµενους 

µονολόγους των 
µελών της. 

Κράτα µου 
το χέρι 
∆ηµήτρης Μαµαλούκας  
Εκδόσεις: Ψυχογιός  

Ένας άντρας, µια άγνωστπ πόλη, 
ο θόρυβος από ένα σινεµά και n 
επιθυµία του άντρα αυτού να ξεφύγει 

από τους δαίµονές του µέσω 
τπς γραφής. Μια απρόσµενπ 

συνάντηση θα τον λυτρώσει ή θα 
τον καταδικάσει οριστικά. 

Τα φαντάσµατα 
του ∆εκέµρρπ 
Λευτέρης Γιαννακουδάκης  
Εκδόσεις: Μεταίχµιο  
Με φόντο τα γεγονότα του ∆εκέµβρη 

του 2008, ένας παλαίµαχος 
πυγµάχος µε ιδιαίτερη 

αγάππ για τπ ροκ µουσική γίνεται 
αποδέκτπς ενός απρόσµενου 

κλπροδοτπµατος µεγάλου χρηµατικού 
ποσού, µιας κόρης και 

ενός σκύλου που οδπγούν στην 
εµπλοκή του σε µια αστυνοµική 
υπόθεση. 

Ανεξαρτπσία 
Χρίστος Παπαδηµητρίου  
Εκδόσεις: Πατάκη  
Με φόντο τη φλεγόµενη ano τις 
καλοκαιρινές πυρκαγιές του 2007 
Πύλο, µια οικογένεια Ελληνοαµερικανών 

ανταλλάσει ιστορίες για 
τον τόπο αυτό.Ένα µυθιστόρηµα 
για το τυχαίο και την Ελλάδα. 

Φεγγάρι στο νερό 
Τούλα Τίγκα  
Εκδόσεις: Ψυχογιός  
Η πολυβραβευµένπ συγγραφέας 
παιδικών βιβλίων µάς ταξιδεύει 
στα Τρίκαλα του 1901 και οε µια 
ιστορία έρωτα και φιλίας που εξελίσσεται 

µέσα στον χρόνο και έχει 
ως φόντο την ταραγµένη ιστορία 
της Ελλάδας. 

Όλα τα χαµένα 
Βασιλική Πέτσα  
Εκδόσεις: Πόλις  
Η απουσία, n αδυναµία και το 
ανικανοποίητο σε στιγµές που 
όλα αγγίζουν τη δραµατική κορύφωοή 

τους. Οκτώ διηγήµατα 
µε θέµα τα ιδιωτικά δράµατα που 
αναδεικνύονται ως ανθρώπινος 
κοινός τόπος. 

To αποτύπωµα τπς 
κρίσπς - Αλλάζουν 
οιΈλλπνες; 
Επιµέλεια: Ελένη Μπούρα - 
ΜικέλαΧαρτουλάρη  
Εκδόσεις: Μεταίχµιο  
Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

αντλώντας οπό τα 

διηγήµατα πολλών σηµαντικών 
Ελλήνων συγγραφέων, στα 
οποία ερευνώνται, το σηµερινό 
πρόσωπο της χώρας και οι 
επιπτώσεις της παρούσας 
κοινωνικής, οικονοµικής και 
πολιτικής κατάστασης στους 
κατοίκους της. 

Η εξέγερσπ 
των νεκρών 
Θανάσης Καρτεράς  
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Κάποια στιγµή στο µέλλον, το 
κέρδος αποτελεί τον υπέρτατο 

νόµο. Μια εφιαλτική κοινωνία 
αποκαλύπτεται που, 

µπορεί να µην είναι ακόµα 
πραγµατική, έχει ανησυχητικά 

πολλές οµοιότητες µε τη 
σηµερινή. 

Ξένη λογοτεχνία 

Η εικοστή έβδοµπ 
πολιτεία 
ΤζόναθανΦράνζεν  
Εκδόσεις: Ψυχογιός _ 
Μια νεαρή γυναίκα ινδικής 
καταγωγής ορίζεται διοικητής 
της αστυνοµίας στο Σεντ Λούις 
του αµερικανικού Νότου. Μια 
πολιτική συνωµοσία όπου 
εµπλέκεται n πλειονότητα 
των δηµοσίων προσώπων 
της µικρής κοινωνίας είναι 
n πρώτη της υπόθεση, που 
αποκαλύπτει το πραγµατικό 
πρόσωπο της φαινοµενικά 
ειδυλλιακής πόλης. To 
βιβλίο που καθιέρωσε τον 
Φράνζεν ως έναν ano τους 
σπµαντικότερους σύγχρονους 
Αµερικανούς συγγραφείς. 

www.clipnews.gr
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Η γυναίκα του τίγρη 
ΤιαΟµπρέχτ 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Από τα Βαλκάνια του 1941 
και τπν απόδραση ενός τίγρη 
από το ζωολογικό κήπο, στπ 
σύγχρονη εποχή όπου µια 
νεαρή γυναίκα ερευνά τη ζωή 
του παππού της. To βιβλίο 
τιµήθηκε το 2011 µε το αγγλικό 
βραβείο Orange. 

Ζαν Μπαρουά 
ΡοζέΜαρτένντιΓκαρ 
Εκδόσεις: Πόλις 
Η σύγκρουση θρησκείας 
και επιστήµης στις αρχές 
του προηγούµενου αιώνα 
σε ένα µυθιστόρηµα µε 
θεατρική µορφή, µε ήρωα τον 

πολυδιάστατο Ζαν Μπαρουά, 
γραµµένο από τον µεγάλο Γάλλο 
νοµπελίστα συγγραφέα Ροζέ 
Μαρτίν ντι Γκαρ και µε πρόλογο 
του Αλµπερ Καµί. 

Τα µυστικά 
του µοναχού 
που πούλησε 
τη Ferrari του 
ΡόµπινΣάρµα  
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Από το αισθησιακό 
Μπουένος Άιρες και τις 
κατακόµβες του Παρισιού, 
στη φουτουριστική Σανγκάη 
και στην έρηµο της Σεντόνα, 
το συναρπαστικό ταξίδι 
αυτογνωσίας του Τζόναθαν 
προκαλεί τους αναγνώστες 

OTTO βιβλίο του Τζ. Μπαρνς 
«Ιστορία του κόσµου σε 10 Η 
κεφάλαια» θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις Μεταίχµιο. 
02 To βιβλίο τηςΤ. Οµπρέχτ 
«Η γυναίκα του τίγρη» θα 
κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Πατάκη. 
03 To βιβλίο του Ρ. 
Μπράντµπερι«Φαρενάιτ451» 
θα κυκλοφορήσει ano τις 
εκδόσεις Άγρα. 
04 To βιβλίο του A. Σταµάτη 
«Μπορείς να κλάψεις µες στο 
νερό;» θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη. 
05 To βιβλίο του Ρ. Σάρµα 
«Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του» 
θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις ∆ιόπτρα. 
06 To βιβλίο του Ζ. Νοζιέρ 
«Η σιωπή των νεκρών» 
θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Πόλις. 
07 To βιβλίο της Σ. Νικολαΐδου 
«Χορεύουν οι ελέφαντες» 
θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Μεταίχµιο. 
08 To βιβλίο του X. Μουρακάµι 
«1Q84» θα κυκλοφορήσει από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός. 
09 To βιβλίο της Β. Πέτσα «Όλα 
τα χαµένα» θα κυκλοφορήσει 
από τις εκδόσεις Πόλις. 
10 To βιβλίο του N. 
Γλουχόφσκι «ΜΕΤΡΌ 2034» 
θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη 
Π To βιβλίο του Τζ. Φράνζεν 
«Η εικοστή έβδοµη πολιτεία» 
θα κυκλοφορήσει από τις 
εκδόσεις Ψυχογιός. 

Η κρίση, n πορεία 
αυτογνωσίας, 
οι κοινωνικές 
συγκρούσεις και 
το αβέβαιο µέλλον 
είναι µόνο µερικά 
από τα θέµατα που 
αηασχολούνΈλληνες 
και ξένους συγγραφείς 

να ξεπεράσουν τους φόβους 
τους και να διεκδικήσουν την 
πραγµατοποίηση των ονείρων 
τους. 

Φαρενάιτ 451 
ΡέιΜπράντµηερι  
Εκδόσεις: Άγρα  
Λίγους µήνες µετά τον θάνατο 

του συγγραφέα, το κλασικό 
πλέον έργο του επανεκδίδεται 
στα ελληνικά. Η περιγραφή της 
δυστοπικής κοινωνίας, όπου 
τα βιβλία καίγονται βάσει νόµου, 

µοιάζει δυστυχώς σήµερα 
πιο επίκαιρη από ποτέ. Η έκδοση 

συνοδεύεται και από ένα τετρασέλιδο 
κείµενο του Μπράντµερι 

µε τίτλο «Πάρε µε κοντά 
σου», το οποίο δηµοσιεύτηκε 

στο περιοδικό «New Yorker» 
µία µέρα πριν από τον θάνατο 

του. 

1Q84 
Χαρούκι Μουρακάµι  
Εκδόσεις: Ψυχογιός  
Η ιστορία δύο εραοτών που 
εξελίσσεται σε παράλληλους 
χρόνους και κόσµους, σε ένα 
συναρπαστικό σύµπαν µαγικών 
και ποιητικών καταστάσεων. Μία 
από τις πιο πόλο αναµενόµενες 
κυκλοφορίες της χρονιάς. 

Κάθε µέρα, 
κάθε ώρα 
Νατάσα Ντράγκνιτς  
Εκδόσεις: Πατάκη  
Μια ασυνήθιστη ιστορία αγάπης 

ξεκινά σε µια παραλιακή πόλη 
της Κροατίας, µε αφορµή µια 

ριγέ τσάντα µε ένα κίτρινο ψάρι, 
και ολοκληρώνεται 16 χρόνια αργότερα, 

στο Παρίσι των καλλιτεχνών 
του '80. 

από τις αµφιβολίες, αρχίζει 
να την επανεξετάζει µε in 
βοήθεια ενός νεαρού λάτρη 
των αστυνοµικών ιστοριών. To 
έργο κέρδισε το 2007 το µεγάλο 
βραβείο νουάρ µυθιστορήµατος. 

∆εσµώτες ψυχών 
ΡισέλΜιντ  
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Στο πέµπτο βιβλίο αυτής τπς 
σειράς µυθιοτορπµάτων µε 
βρικόλακες, n Ρόουζ ετοιµάζεται 
να αποφοιτήσει από την 
ακαδηµία, n σκέψπ τπς όµως δεν 
εστιάζεται στο επαγγελµατικό 
µέλλον της, αλλά στον Νιιµίτρι, 
τον βρικόλακα που γεύτηκε το 
αίµα της. 

Ιστορία του κόσµου 
σε 10 % κεφάλαια 
Τζούλιαν Μπαρνς  
Εκδόσεις: Μεταίχµιο  

Ένα από τα πρώτα έργα του προσφάτως 
βραβευµένου µε Booker 

συγγραφέα, όπου συνυφαίνονται 
π ιστορία και τα πραγµατικά 

γεγονότα µε τπ µυθοπλασία, 
σε ένα µυθιστορηµατικό παιχνίδι 

που µιλά για την αντικειµενικότητα 
της ερµηνείας του 

παρελθόντος. 

METRO 2034 
Ντίµτρι Γλουχόφσκι  
Εκδόσεις: Καστανιώτης  
Στη συνέχεια του επιτυχηµένου 

«Metro 2033», σε έναν οικολογικά 
κατεστραµµένο κόσµο, 

στον αγώνα για την επιβίωση, 
τα ένστικτα επικρατούν των 

συναισθηµάτων. 

Τζόζεφ Άντον 
Σαλµάν Ρουσντί 

The casual vacancy ^σε^:Ψυχ^ 
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Ένας θάνατος πυροδοτεί την 
έναρξη του πολέµου σε µια µικρή 

αγγλική πόλη. Πόλεµος µεταξύ 
φτωχών και πλούσιων, εφήβων 
και γονέων, αντρών και γυναικών. 

To πρώτο µυθιστόρηµα 
για ενήλικες της συγγραφέως 

του Χάρι Πότερ. 

Η σιωπή 
των νεκρών 
Ζαν-Πολ Νοζιέρ —~ 
Εκδόσεις: Πόλις 

Ένας συνταξιούχος 
αστυνοµικός στοιχειώνεται 
από την τελευταία του 
υπόθεση, την οποία είχε 
βιαστεί να χαρακτηρίσει ως 
αυτοκτονία. Για να γλιτώσει 

Εµπνεόµενος από τα ονόµατα 
δύο εκ των αγαπηµένων του 
συγγραφέων -του Τζόζεφ 
Κόνραντ και του Άντον Τσέχοφ-, 
ο Σαλµάν Ρουσντί δηµιουργεί το 
νέο του όνοµα, το οποίο βρέθηκε 
αναγκασµένος να υιοθετήσει 
όταν ο αγιατολάχ Χοµεϊνί τον 
καταδίκασε σε θάνατο για το 
συγγραφικό του έργο. To βιβλίο 
αυτό είναι n αφήγηση τπς 
περιπέτειάς του. 

Ο τελευταίος 
Έλληνας 
ΆρηςΦιορέτος  
Εκδόσεις: Καστανιώτη  
Ο θεοµός της οικογένειας, n φιλία 
και n νοσταλγία ενός µετοίκου 
σιο εξωτερικό, ο οποίος βιώνει τη 
σύγκρουση των πολιτισµών στον 
21ο αιώνα. 

www.clipnews.gr


