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αναγεννηση. 

Είµαι 6oflotp0vos! 

¦«ΘΑΕΚ∆ΙΚΉΘΩΕΚΕΙΝΟΥΣπουπρόδωσαν 
τηνοικογένειά µου. Είµαι ο Ετζιο Οντιτόρε 
ντα Φιρλέντσε. Είµαι ένας ασασίνος...». 
Προδοµένος από 
τις προεξάρχουσες 
οικογένειες της 
Ιταλίας, ένας νεαρός 

άνδρας ξεκινά 
µια επική αποστολή 
εκδίκησης, θέλοντας 
να ξεριζώσει τη διαφθορά 

καινά αποκαταστήσειτηντιµήτης 

οικογένειας του, θα 
χρειαστεί να µάθει την τέχνη του φόνου. 
Στην πορεία του, ο Ετζιο θα αναζητήσει 
τη σοφία σπουδαίων ανθρώπων όπως ο 
ΛεονάρντονταΒιντσικαιοΝικολόΜακιαβέλι, 
γνωρ ίζοντα ςπωςηεπιβίωσήτουεξαρτάται 
ano τις δεξιότητες µε τις οποίες καλείτβι 
να ζήσει. Γιατουςσυµµάχουςτου, θα γίνει 
δύναµηαλλαγής,παλεύονταςγιαελευθερία 
και δικαιοσύνη. Για τους εχθρούς του, θα 
γίνει απειλή, ταγµένοςστοναφανισµότων 
τυράννωνπουκαταδυναστεύουντουςλαούς 
της Ιταλίας. Ετσι, ξεκινά µια επική ιστορία 
δύναµης, εκδίκησης και συνωµοσίας. 

ο-»- «Assassin's Creed: Η 
Αναγέννηση», του Oliver Bowden. 
ο-*- Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

∆ιόπτρα. 
ο-** Τιµή: 16,50 ευρώ. 

Ενα συναρπαστικό 
µυθιστόρηµα 

S ΕΜΑΘΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ όταν ήταν µόλις 
δεκαοχτώ µηνών. Στα οχτώ του γνώριζε 
οχτώ γλώσσες και στα έντεκα γράφτηκε 
στο Χάρβαρντ και έδωσε διάλεξηγια τον 
τετραδιάστατο χώρο στη Μαθηµατική 

S ΕΜΑΘΕ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΕΙ όταν ήταν µόλις 
δεκαοχτώ µηνών. Στα οχτώ του γνώριζε 
οχτώ γλώσσες και στα έντεκα γράφτηκε 
στο Χάρβαρντ και έδωσε διάλεξηγια τον 
τετραδιάστατο χώρο στη Μαθηµατική 
Εταιρεία του Πανεπιστηµίου. Εγραψε το 
δικό του βιβλίο Γεωµετρίας στα αρχαία 
ελληνικά. Είχε το υψηλότερο IQ που έχει 
καταγραφεί στην Ιστορία καθώς και πολυσχιδείς 

ικανότητες που άφηναν τους 
πάντες άφωνους. Αδιαµφισβήτητα, µια 
ιδιοφυΐα. Γιατί, λοιπόν, ενώ διέθετε µια 
τόσο χαρισµατική προσωπικότητα, πέθανε 
µόνος, φτωχός και ξεχασµένος απ' όλους; 
Ο Γουίλιαµ Σίντις είναι πραγµατικό πρόσωπο 

που έζησε στις αρχές του 20ού αιώνα 
(1898-1944) στις Η ΠΑ. Ο ΜόρτενΜπρασκ 
σκιαγραφείτηνπολυτάραχη ζωή του -τις 
εµπειρίες του ως πειραµατόζωου για τις 
θεωρίεςτουπατέρατου,τουςαγώνεςτουγια 

κοινωνική δικαιοσύνη και 
τα σοσιαλιστικά πιστεύω 
του, τη διετή οµηρεία 
του ano τους ίδιους τους 
γονείς του- µε βαθιά ανθρωπιά, 

διεισδυτική µατιά 
και συναρπαστικό ρυθµό. 
Ενδεχοµένωςοπιοέξυπνος 
άνθρωποςπου έζησεποτέ, 
έκανε ό,τι µπορούσε για 
να µείνει µακριά ano τη 

δηµοσιότητα, αναζητώντας µε αυτόν τον 
τρόπο την τέλεια ζωή. Οταν όµως έχεις 
εισπράξειτόσολίγη αγάπη, ούτε n ευφυΐα 
ούτε n αναγνώριση αρκούν για να κάνουν 
τη ζωή σου τέλεια - ήέστω υποφερτή. Ενα 
συναρπαστικόµυθιστόρηµαπουπροσκαλεί 
τον αναγνώστη σ'έναταξίδιπίσωστονχρόνο, 
εξερευνώνταςτηνάγνωστη ζωή µιαςπαραγνωρισµένης 

ιδιοφυΐας. Στηνπροσωπικότητα 
του Γουίλιαµ Σίντις βασίστηκε ο ρόλοςπου 
ενσάρκωσε ο Ματ Ντέιµονστηνπερίφηµη 
ταινία «Ο ξεχωριστός ΓουίλΧάντινγκ»,του 
ΓκαςβανΣαντ. 

ο-»- «Η τέλεια ζωή του Γουίλιαµ 
ΣΙντις», του ΜόρτενΜπρασκ. 
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Κέδρος. 
Τιµή: 16,50 ευρώ. 
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