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ΘΟΟΘΟΘΘΘΘΘΘΘΟΘΘ© Ano το Βιβλιοπωλείο Rivergate στα Λατσιά 

αργυρησ ντινοπουλοϊ 

TO Α∆ΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ 

TO Α∆ΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ 

Αργύρης ΝπνόπουΛος 

Εκδόσεις Καστανιώτης, 

σεβ. 381 

Πρόκειται για ιστορικό µυθιστόρηµα, 

όπου περιγράφει τον απόκρυφο 

έρωτα του Ελευθέριου 

Βενιζέλου µε την Παρασκευούλα 

Βλουµ, την γυναίκα που ερωτεύτηκε 

µε πάθος. Όµως n µοίρα 

την έταΕε στην αθέατη πλεύρα 

Tns loropias, κι έτσι δεν φόρεσε 

ποτέ το νυφικό σου έραψε για 

τον γάµο Tns µε τον µεγα flo ηγέτη. 

Συντετριµµένος από την 

εκλογική ήττα του 1920, παντρεύτηκε 

τη «Βασίλισσα Tns 

στερλίνας» Έλενα ΣκυπΊτση. 

Τελικά, n αγάπη tous αποδείχθηκε 

mo δυνατή. Η Παραακευούλα 

Βλουµ παρέµεινε αιώνια ερωµένη 

για τον άνθρωπο που ήταν 

ηλασµένο5 «να δοΕάσει την 

Ελλάδα», όπω5 n ίδια έλεγε. 

IQ84 (ΒΙΒΛΙΟ 3) 

Χαραύκι Μσυρακάµι, 

Εκδόσεις Ψυχογιός, σεβ. SOS 

Ο Μουρακάµι είχε κάνει µια δήλωαη: 

«Βέλω να γράφω ένα 

ιαπωνικό µυθιστόρηµα µε διαφορετικό 

υλικό, µε διαφορετικό 

ύφοβ, αλλά στα Ιαπωνικά. Πιστεύω 

πακ αυτό θα Βοηθούσε να 

αλλάΕει π ιαπωνική λογοτεχνία 

εκ των έσω». ∆ιοΒάζο vtos το 3o 

ΒιΒλίο Tns σειράς αποφάνθηκα: 

τελικό είναι αυτό το ΒιΒλίο για 

το οποίο µιλούσε. Ούτε το αριστουργηµατικό 

magnum opus 

του Μαυρακάµι τελειώνει, όχι af 

αλήθεια. Η αφήγηση χαµηλώνει 

το Βλέµµα και κρύβεται έτσι 

onus ms αρέσει να κάνει, ανάµεσα 

στα µέγα Ποτέ και το µικρότατο 

Πάντα, ανασαίνει, νοσταλγεί, 

ονειρεύεται και σωπαίνει 

θριαµβεύοντας ερωτικά, 

αδιάλλακτα. 

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΙΑΣ ΣΚΥΑΑΣ 

Αύγουστος Κορτώ 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα, σεη. 429 

Ένα κωµικό µυθιστόρηµα, µε 

έντονα στοιχεία αυτοσαρκασµού. 

Η Σίσυ Νοταρόµιο, κακοµαθηµένη 

µοναχοκΰρη, ευκατάστατη, µε 

απουδές στην Αγγλία και µε όλα 

τα κουσούρια, αδιάφορους γονείς, 

που υποκαθιστούν τη στοργή 

µε τα χρήµα, στα 24 Tns, θα, 

Βρει τον δάσκαλο Tns, στο πρόσωπο 

του δηµοσιογράφου Πέτρου 

Νάνου, που από την πρώτη 

στιγµή Tns γνωριµίας tous, µα και 

σε όλη τη διάρκεια Tns παθιασµένης 

tous σχέσης, θα Tns κάνει τη 

ζωή πατίνι. Άλλοτε σπαραχτική 

και άλλοτε Εεκαρδισηκή, n εΕοµολόγηση 

Tns Σίσυ διαβάζεται 

µονορούφι-όπως µονορούφι 

πίνεται κι n ίδια n ζωή... 

Η ΛΕΟΠΑΡ∆ΑΛΗ 

Jo Nesbo-Εκβόσεις 

Μεταίχµιο, σεη. 800 

Ο Νέσµπο διαθέτει µοναδική δεΕιστεχνίσ 

στον γραπτό λόγο: εΕοιρετικές 

περιγραφές, κινηµατογραφική 

γραφή, αΕιοβαύµαστη αίοθηση 

ρυθµού, ένα µεγάλο συγγραφικό 

ταλέντο. Όσλο. Βαθύς χειµώνας. 

'Evas δολοφόνος περιδιαβαίνει 

tous δρόµους Tns πόλης. ∆υο γυναίκες 

ανακαλύπτονται πνιγµένες 

µε το ίδιο tous to αίµα. To τρίτο 

θύµα το βρίσκουν κρεµασµένο από 

τον βατήρα µιας πισίνας. Οι τόποι 

του εγκλήµατος δεν προσφέρουν 

κανένα στοιχείο στην έρευνα. Τα 

ΜΜΕ τρελαίνονται. Η αστυνοµική 

έρευνα έχει Βαλτώσει. D µόνος που 

θα µπορούσε να βοηθήσει είναι ο 

Χάρι Χόλε, ο οποίος όµως είναι χαµένος 

κάπου στην Άπω Ανατολή 

προσπαθώντας να σβήσει από τη 

µνήµη τις π λ ηγές του... 

TOP 10 ErlrlnviKric 
Λογοτεχνίας 

1. Ο ΥΠ N DI ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΝικόΑ-Άννα Μανιάτη-Ψυχογιά5 

2. ΒΑΘΥ, ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι 
Ευαγγελία ΕυσταθίουΕκδόαειβ 

Λιβάνη 

3. Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
Σόφηβ Βεοδωρίδου-ΨυχογιόΒ 

4. 0ΥΡΑΝ0ΠΕΤΡΑ 
Γιάννη Καϋπούζου-Μεταίχµιο 

5. Η ΑΓΑΠΗ ΦΟΒΟ ΦΕΡΝΕΙ 
ΗεταΕία Κράϋη-Ψυχογι05 

6. Ο ΓΙΟΣ TOY ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 
Γιάννη Ιανβούήη-∆ιόπτρα 

7. Η ΝΥΧΤΑ ΤΩΝ ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ 
Φανή Πανταζή-Ψυχογι05 

8. TENA ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Μκυόνπ Παπαδάκη-Καϋέντπ5 

9. ΤΑ ΗΡΑΝΘΕΜΑ 
ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΞΑΝΑ 
Γ/ώργος Παϊ\υράκπ5-Ψυχογι05 

10. TO Α∆ΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ 
Αργύρηβ thivonouflos-Katmiviokns 

εφταµερες [7] πολιτισµός 
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