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Όταν οι ανατροπές και το µυστήριο ανατρέπουν το σενάριο 
«Κράτα ια µάνα σο» ώαοτά»,/ohn Verdon 

Μετάφραση: / Ίώρ vosMrrapou$is 
Εκΰόάΰκ: «∆ιόπτρα» 

TO «Κράτα ια µόιια σου κλειστά» αποτελα' m συνέχεια 
ιου "Σκέψου έναν αριθµό" xttipis auto να σηµαίνει oil δεν 

διαβάζεται αυτόνοµα. Eto αστυνοµικό θρίλερ µε συνεχείς 
ανατροπέ*η υπόθεοη ξεκινά όιαν ένα κακοµαθηµένο 
ΠΛουοιοκόρηοο παντρεύεται έναν διάσηµο ψυχίατρο. 
Μηροσιη ins ανοίγεται ένας ευτυχισµένος δρόµος. 

Οµως κατά m διάρκεια tns γαµήλιας δεξίωσης βρίσκεται άγριο 
δολοφονηµένη. 

Τα σιοιχεία οδηγούν σε αδιέξοδο. Την υπόθεοη 
αναλαµβάνει ο νιειεκπβ Νιέιβ Γκαρνε! οιιου µε m 
µεθοδολογία ιου ανακαλύπτει πτυχές ιου µυστηρίου, 

αλλά ιαυτοχρονα βάζει σε κίνδυνο κοντινά eon 
πρόσωπα. 

Παράλληλα το κακό παραµονεύει oas okjIs. 

J Μνήµες B' Παγκοσµίου από τη γραφίδα της δηµοσιογράφου Αµάντα Χότζίανσον 

Όσα γλίτωσαν από τη φρίκη του πολέµου 
«06os Μπρπάννια, apidjios 22» 

Tns Αµάντα Χότζίανσον 
Μετάφραση: Μυρτώ Καποφωϋιά 

Εκδοσεις: «Πατάκη» 

ΚΑΠΟΙΕΣ σιιγµές µία εικόνα µε 
σα από us λέξεΐ5 αρκεί για να ξυ 
πνήσει έναν συγγραφέα 
εν υπνώσει. Να λύσει 
ιον κόµπο από ιον εσωιερικό 

ιου ασκό, που περιέχει 
όλα όσα περιµένουν 

χρόνια για να διοχετευτούν 
σε παραγράcpous 

και σελίδε5. 
Σιην περίπιωση tns 

Βρειανίδαβ δηµοσιογράφου 
Αµόνια Χόιζκινσον, 

που ακόµα δεν είχε το 
συγγραφικό χρίσµα, ήιαν 

µία ραδιοφωνική εκποµπή 
που µετέφερε στα 

εριζιανά in µαρτυρία 
pias Ptooi6os για us κα- - 
κουχίε$ που πέρασε κατά 

in διάρκεια του B' Παγκοσµίου 
Πολέµου. 

Auro που «ξεκλείδωσε» την Αµόνια 
Χόιζκινσον ήιαν όιαν ανέφερε 

n συνεντευξιαζόµενη πώς ήταν κρυµµένη 
σε ένα 60oos και για να συ-  —ψ— 

" 

To µυθιστόρηµα 
«066s 

Mrrpitawia, 

αριθµος 22» 
ήταν το πρώτο 

νκβιβΛίο, 
που κυκλοφόρησε 

στην 
ΑγγΑία και 
την Αµερική 

το 2011 

ντηρησει ιον εαυιο ins ειρωγε to 
φλοιό από us σηµύδε5. Auto ήιαν 
αρκειό για να ξεχυθούν οι αναµνήoas 

tns παιδική^ ms nlndas όιαν άκουγε 
oris οικογένεια^ και φιλικέ5 

συγκεντρώσει ισιορίε5 για to χρόνια 
ιου πολέµου. Και Kcinoies φορέ5 

οι φωνέ5 των µεγάλων γίνονιαν ψιOupiaiis 
για να αναφέρουν us 

επιδράσει ιου πολέµου ous 
προσωπικέ5 tous ζωέ5. 

Για us γυναίκε5 που έµειναν 
µόνε5 χωρί5 να ξέρουν αν 
ζουν ή έχουν πεθάνει οι σύζυγοι 

tous. Tous άνδρε5 που 
γύρισαν από ιο µέιωπο εντε: 
ia>s διαφορειικοί. 

Τα κορίισια που άφησαν 
πίσω tous την οικονοµικά ρηµαγµένη 

Βρετανία Kpatcovras 
10 µπράισο rvos Αµερικανού 
στρατιώτη και tous µετανάστ^ 
ano όλα ια µέρη ms Ευρώπη5 
που λεπτοί σανισιγαρόχαριο 
από την πείνα αποβιβάστηκαν 

σιην Αγγλία µόνοι ή µε us οικογένειέ5 
tous µε σκοπό να ξεκινήσουν 

µια νέα ζωή. 
Με καιαλύιη την εκποµπή, n Αµάντα 

Χόιζκινσον άρχισε να γράφει 
και ω αποτέλεσµα ήιαν το µυθιστόρηµα 

«06os Μπριιάννια, apiGpos 

ΑΜΑΝΤΑ ΧΟΤΖΚΙΝΣΟΝ 

Οδός Μπριτάννια, 
αριθµός 22 

22». To πρώιο tns βιβλίο, που κυκλοφόρησε 
στην Αγγλία και την Αµερική 

to 2011, επαίνεσε n κριπκή σε 
όλο ιον κόσµο ενώ 

ήδη µειαφράζειαι 
σε περισσόιερε5 

από 
10 γλώσσε5. 

«Ο πόλεµο5 
αλλάζει tous ανθρώπου5, 

δεν 
κάνει εξαιρέσει, 
και µερικέ5 φοpes 

δύσκολα αναγνωρίζουµε 
ακόµα 

και ιον ίδιο 
µα5 ιον εαυιό», 
µα5 προδιαθέτει 

n συγγραφέα5 
που ήρωέ5 

iris είναι µία οικογένεια 
Πολωνών, 

ένα ζευγάρι µε ένα οκτάχρονο 
αγόρι. Τον µεγάλο πόλεµο ιον βίωσαν 

όµω$ ξεχωρισιά. 
Ο άνδρας κατάφερε να φύγει από 

m χώρα του λιποτακτώντα5 και να 
συνεχίσει ιον αγώνα ιου από τη Βρετανία. 

Όµως n γυναίκα ιου και ο γιος 
του έπιναν από το ποτήρι Tns φρίκης 
και ta έξι χρόνια που ii Πολωνία ήταν 

υπό κατοχή. 

Ο 0v6pas αποφασίζει να µην γυρίσει 
πίσω αλλά να βόλει νέα θεµέλια 

σιο Ηνωµένο Βασίλειο. Προσπαθεί 
να φτιάξει 

ιην οικογενειακή εστία, 
ένα κλασικό 

αγγλικό σπίτι, στο 
Tnoouns, και περιµένει 

m στιγµή non 
ξανά θα σµίξει n οικογένειά 

του. Όµω$ 
n γυναίκα του ύσιερα 

από όσα πέρασε 
µακριά από ιον πολιτισµό, 

µέσα στο άγριο 
δάσος, ιο µόνο 

που ξέρει τώρα 
είναι πως εκείνη κι 
ο γιος ms κατάφεραν 

να επιβιώσουν. 
Πλέον δεν είναι σίγουρη 

αν είναι n γυναίκα 
κάποιου - αν είναι γυναίκα 

πια. Ο 0v6pas, πισιεύοντα$ ncos όλα 
θα λυθούν εύκολα και επιφανειακά, 

φροντίζει µε όλο του το µεράκι 
τον κήπο, θέλει να προσφέρα σιο 

παιδί ιου ένα αληθινό σππικό. 
Φροντίζει να φτιάξει έναν παραδοσιακό 

αγγλικό κήπο, 0na)s έχουν 
όλα τα υπόλοιπα «καθωσπρέπει» σπίιια, 

για να tous υποδεχιεί και για να 

µη βασανίζειαι από to δικό ιου µυ· 
σιικό. 

Όµω5, έπειτα από τα έξι χρόνια 
που έµειναν µακριά, κανεί5 tous δεν 
είναι πια ο itSios και πρέπει τώρα να 
µάθουν na>s n αγάπη δεν αρκεί όσο 
υπάρχουν µυστικά. To ζευγάρι πρέπει 

να συµφιλιωθεί µε το παρελθόν 
του,.µε όσα συνέβησαν κατά m διάρκεια 

του πολέµου. 
Να δεχτούν nous κι οι δύο έχουν 

αλλάξει αµετάκλητα και να επιτρέψουν 
στον πολυαγαπηµένο γιο tous 

να είναι ο εαυι05 του. Η ουγγραφέas, 
όπως σηµειώνει, χρησιµοποίησε 

την οδό Μπριτάννια u)s τίτλο του 
βιβλίου επειδή είναι πολύ κοινή διεύθυνση 

Ka0cos «οι περισσότερε5 πόλεις 
έχουν δρόµο µε αυτό το όνοµα». 

Enions n διεύθυνση «που υποδηλώνει 
εθνική ταυτότητα χρησιµεύει 

για να τονίσει την αίσθηση 
pias οικογένεια5 µεταναστών σε µια 
µικρή πόλη στη Βρετανία». 

Η επιλογή των πρωταγωνιστών να 
είναι Πολωνοί οφείλεται στο ότι έχει 

σπουδάσει κλασική πολωνική λογοτεχνία 
από ιον δέκατο ένατο και 

ous αρχέ5 ιου εικοστού αιώνα. 
To βιβλίο τιµήθηκε πρόσφατα στην 

Ιταλία µε το βραβείο Premio 
Speciale Cariparma. 

Ταξίδι στον κόσµο του σύµπαντος 
µε τον αστροφυσικό Hubert Reeves 

«Κυνήγι» αυτογνωσίας στην Αφρική 
µε τα... φαντάσµατα του παρελθόντος 

«Mmmm fiffto σ&πταν 
στα εγγόνια µου», Hubert Reeves 

Μετάφραση: Σώτη ΈρΜΒαφόΜου 
Εκδόσεα: ^Πατάκη» 

ΤΟΝ έναστρο θόλο noil αιωρείται πάνω pas 
και δυστυχώς µόνο εκτός ιιόλης είναι ορατό5 το 
µεγαλείο του, αποιφυπωγραφεί 
µε τέτοιο τρόπο not να είναι Ηνηληπτός 

σε ένα παιδί ο αστροφυσικό* Hubert 
Reeves. 

Στο βιβλίο ιου «Μιλώντας για 
to σύµπαν σια εγγόνια µου» 
πριν διεισδύσει οτον κόοµο ιων 
άστρων pas µειαφέρΘ οε µία κα 
λοκαιρινή ξάστερη βραδιά όπου 
ο αστροφυσικός παππούς εξηγεί 

σιη δεκατετράχρονη εγγονή 
του τα µυστήρια του ουρανού. 

Με απλή γλώσσα περιγράφει 
ei ξέρουµε και π µένει να µάθουµε 

γύρω ano ιον Ήλιο, in 
Σελήνη, in Γη, τα αστέρια, to απέραντο 

σύµπαν. 
∆ίνοντας απαντήσει* σε ερωτήσεις ®nfs: Τι 

θα ήθελα να διηγηθώ στα εγγόνια ρου για την ιστορία 
αυτού του µεγάλου σύµπαντος που θά συνεχίσουν 

να κατοικούν αφρό εγώ θα έχω φύγει; 

Πώς να ια βοηθήοω να µειαδωσουν µε αι σειρά 
tous αυτές τις γνώσεις; «Η παρατήρηση του ουράνιου 

θόλου και το συναίοθηµα tns παρουσίας 
µας ανάµεσα σία άστρα προκαλούν οε όλους µας 
την επιθυµία*να µάθουµε περισσότερα για τον 
µυστηριώδη κόσµο που κατοικούµε, θα µιληθούµε 

λοιπόν για την επιστήµη χωρίς να αποκλείουµε! 
ιην ποίηση» σηµειώνει ρ. συγγραφέας 

στον πρόλογο ιου βιβλίου. 
Ottos σηµειώνει και to ειδικό 
περιοδικό "Astronomie 
Magazine" για to βιβλίο, "Ο 
Hubert Reeves δεν χρειάζεται 
συστάσεις. Σ' αυτό το εξαιρετικά 

ευκολοδιάβαστο και ενδιαφέρον 
για µικρούς και µεγάλους 

βιβλίο, µας προσφέρει το 
ιιανόραµα άοων γνωρίζει σήµερα 

n επιστήµη για το σύµπαν, 
ενώ µας ωθεί να σκεφτούµε 
το µέλλον του ανθρώπου 

στον γαλάζιο πλανήτη". Ο 
Reeves είναι γνωστός για τα βιβλία 

του εκλαϊκευµένης επιοιήµης. 
Σπούδασε στο Μόντρεαλ 

και στη Νέα Y^pfti: ειδικεύτηκε στα ποζκρόνια 
του υδρογόνο© και του ηλίου, καθώς και 

σιις θερµοπυρηνικές αγιΐδράοεις πυρήνων µέσου 
φώτός. 

«Ο ΕξώστΜ», Nfcos Kaxikans 
Εκδόσεις: «Κίχίίη» 

ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΘΗΚΕ από τις εκδόσεις «Κίχλη», 
σε µία άρτια αισθηπκά 

έκδοση, ο «Εξώστης», n νουβέλα 
του Νίκου Καχτίιση (19261970). 

Ο «Εξώστης» πρωτοιυπώθηκε 
το 1964 (εκδόσεις 

«Πρώτη Ύλη»). 
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο 

συγγραφέας σε επιστολή του µε 
αποδέκτη τον ποιητή Γιωργή 
Παυλόπουλο, κεντρικός ήρωας 
είναι ένας «άνδρας που, για να 
γλιιώσει, καταφεύγει στην 
Αφρική. Αλλά, ενώ γλιτώνει από 

τους εχθρούς του, δεν µπορεί 
να διαφύγει την τιµωρία από 
τον κυριότερο κατήγορο: τον 

εαυτό του». 
Στον νέο τόπο διαµονής βλέπει 
οράµατα, περνάει νύχτες 

και νύχιες αϋπνίας. 
Η µοναξιά, το κλίµα κ.λπ. τον σκοτώνουν, 

όπως επίσης και οι αναµνήσεις. Τέλθ5, έπειτα 
από πολυετή παραµονή στην κόλαση της Αφρικής, 

δυο εφιαλτικά περισταιικά ανασκαλεύουν 

και ξεσκεπάζουν ένα παρελθόν που είχε καιορθώσει 
µε τα ψέµατα να κρύψει από ιον εαυτό 

του. 
Η όλη ιστορία τελειώνει µε τον ήρωα να 

παίρνει την απόφαση να αυτοκτονήσει µε τον 
εξής τρόπο: ∆ιώχνει tous υπηρέτε5 

του, κόβει κάθε σχέση 
µε us γνωριµία ιου (που 

έχει στην αποικιακή αυτή πόλη) 
και αποτραβιέται για πάντα 
στην έπαυλή του µέσα στην 

ενδοχώρα Tns ζούγκλας, αποφασισµένο5 
να πεθάνει από 

ιην ασιτία και από την ασφυξία 
που θα του εξασφαλίσουν 

τα διάφορα φυτά ms Αφρικής, 
τα οποία, µε το γιγαντισµό και 
την επεκτατικότητα που τα διακρίνει, 

θα φράξουν µέσα σε λίγο 
χρονικό διάστηµα us πόρtes, 

τα παράθυρα, κάθε άλλο 
άνοιγµα. Ο συγγραφέα5 µε το 
ιέλος Tns θητείας του µετανάστευσε 

στο Καµερούν, όπου 
εργάστηκε ως λογιστής στη 

βρετανική εταιρία «Paterson-Zochonis». Τα εικαστικά 
σχέδια ms έκδοσης είναι δηµιουργίες 

της Εύης Τσακνιά. To επίµετρο των Γ. ∆ηµητρακάκη, 
Γ. Κρπσέλη και Β. Καµχή. 

Η ζωή έίνοι βιβλίο 

www.clipnews.gr


