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θανάσιµη παρτίδα 
µε τις τύχες τωνλαών 

Ταραγµένα zroes σε µια ταραγµένη εποχή συνθέχουν ένα συναρπασιικό µυθιστόρηµα 

ΤγβΣΟΦΗΣΛΟΥΚΑ 

ΤζόζεφΦρίµαν-ήµήπωςήτανο 
ΤζονΓ Kipnovs- ερωΐεύτηκε τη 

j Σολάνζ Νταλµόν µε την πρώτη 
µατιά πουτηςέριξε Εκείνη,ηΧορεύτρια 

του ∆ιάβολου, τον ενέπλεξεοε 
µια απίστευτη περιπέτεια µετε πρώτε 

λέξεςπουτουαπηύθυνε.. ΜεφόντοένανκόοιΧ)€^τνείφπκτϋκήενρήγορση 
που µόνοοι αλλαγέ5 

οτη διαδροµή του χρήµατος µπορούν να 
προκαλέσουν και µια Ευρώπη στη θέση του 
αποδέκτη των πρώτωνακαθόριστων και χωρίς 
συγκεκριµένη προέλευση κλυδωνισµών που 
σπέρνοοµεγόλος σεισµός του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου, ένας έρωτας γεννιέται και 
πεθαίνει συνοπτικά στην ενοχή ενός φονικού. 
Παοςείναιοθύτης και παοτοθύµα σεαυτήντπν 
ιστορία, που ταξιδεύθ σε όλοντον κόσµο πριν 
ρίξει αυλαία στο Εδιµβούργο του 1945, δεν 
µπορο να απαντήσει µεσαφήνοα κανείς κατάσκοπος, 

καµιά ντίβα, ούτε κανοι πανέξυπνοι διπλωµάτες 
της εποχής και τα ραδιούργα µέλη 

τουΤάγµατοςτωνΣκιών, που παίζουν µια θανάσιµη 
παρτίδα σκάκιµετιςζωέςτωναπλώνανθρώπωνκαιτΒτύχεςολόκληρωνλαών. 

Μέσα 
σεόλααυτά,ΠΓπώχευ^τΓίθΕλλάδαςστοτέλοςτου 

1890παρεισφρύεκαισοκάρθµετη 

«Η χορεύτρια ιου διαβόλου» 
Toy Στέφανου ∆άνδολου 
Εκδόοεκ Wuxoyios 

διαχρονικότητα του παθήµατος από το οποίο 
δεν έµαθε κανείς, ενώ οι πληροφορίες για το 
κλίµα καιτε συνθήκες που ευνόησαντηνάνοδο 
του Χίτλερ, µετα γνωστά φοβερά και τροµερά 
επακόλουθα, απλά στέλνθ σήµα κινδύνου σε 
όσους είναι αρκετά υποψιασµένοι για να το 
δουν^οτελευΉοµυθιοτφηµα^ 
∆άνδολου µετίτλο «Η χορεύτρια του διαβό¬ 

λου» δεν εινα i µόνο θρίλερ κατασκοπείθ5 π 
µα οΐΜαροκΐκή ιστορώ είναι πρώτα 
και πάνω αη' όλα ένα ιστορικό µυθιστόρηµα, 
αρούπσύλληψη του έρωτα στηναρχήΐουκαιη 
οιλοκλπρωση του δράµατος οποϊέποςτ^ 
ππραο'τηναφήγτίοτιτηςµεγάλης πολεµικής 
περιπέτειας raj έζτκΕ ο kocsu^ 

υπενθύµιση εξόχοος σηµαντική σήµερα, που π 
εκρηκτική εγρήγορση ολόγυρα είναι και πάλι 
απτή και n Ευρώπη βρίσκεται ξανά στο κέντρο 
δετνών εξελίξεων, καιόχι τοανκπροφο Μπλέκοντας 

τηναλήθεκ) µε το ψέµα και εναλλάσσοντας 
τηνπρ<τγµαηκόπτταµε^µυθκχ)ρο/ραφία, 
οΣτέφανος ∆όνδολος LTOypar^ ένα ώριµο, 
µεστό, πλούσιο µυθιστόρηµα, που δεν θα 

αφήσει κανέναν ασυγκίνητο Η ηρόζατουαπόλυτα 
εναρµονισµένη µε το πνεύµα της εποχής 

ιού τότε, το κοστ των χαρακτήρων που παρέλαυνε 
σος σελίδες του δουλεµένο στη λεπτοµέρεα 
και τα νοήµατα του ξεκάθαρα, δεν σηκώνουν 

παρερµηνείες, αιρορούν εξίσου το 
χθες, το σήµερα, πιθανότστα και τοαύριο.Όσον 
αφορά, τέλος, το πρωτΰγαΜτοκόζευγάρι,που 
αποτελθ'το aino και το αποτέλεσµα της πλούσιας 

πλοκήςαυτού του εξαιρετικού Βιβλίου, καθώς 
ra συντρίµµια συσστωρεύΟΛ/ονύρωΈ 

εκείναεκατσνεβ'τΓΓναλήθεηττιςΜ 
Βάνει τη δικα'ωοη που TnsaQza_ 

«Η σπείρα είναι n πνευµατικότητα του 
κύκλου. Στη σπειροειδή µορφή, ο κύκλος, 

εκτυλιγµένος, αναπτυσσόµενος, 
δεν είναι πλέον φαύλος - έχει ελευθερωθεί. 

Τα είχα σκεφτεί αυτά την 
εποχή που πήγαινα σχολείο και ανακάλυψα 

συνάµα ότι n τριαδική διαδοχή 
του Χέγκελ (τόσο δηµοφιλής στην 

παλιά Ρωσσία) εξέφραζε κατά βάση 
την ουσιαστικά σπειροειδή σχέση των 
πραγµάτων µε το χρόνο. Μια χρώµατιστή 

σπείρα µέσα σε µια µικρή γυάλινη 
σφαίρα, έτσι βλέπω τη ζωή µου. 

To βιβλίο αυτό συγκεντρώνει και συσχετίζει 
συστηµατικά µια σειρά προσωπικών 

ενθυµήσεων µε εµβέλεια 
γεωγραφική, από την Αγία Πετρούπολη 

έως το Σεν Ναζέρ, χρονική τριάντα 
επτά ετών, από τον Αύγουστο του 

1903 έως τον Μάιο του 1940, και 
µε λίγες µόνο εξορµήσεις σε κατοπινούς 

χρόνους και χώρους. Η επαναγγλοποίηση 
αυτή µιας ρωσικής επα- 

Ανα-Ινώσεις 

«Μίλησε,µνήµη» 
Ton Βλανορίρ Ναµπόκοφ 
Ekoogbs Πατάκη 

νεκδοχής αυτού που ήταν n αγγλική 
επανιστόρηση αρχικών ρωσικών αναµνήσεων 

αποδείχτηκε εγχείρηµα διαβολικό, 
αλλο µε παρηγορούσε κάπως 

n σκέψπ ότι τέτοια πολλαπλή µεταµόρφωση, 
οικεία σης πεταλούδες, άνθρωπος 

δεν την είχε προηγουµένως 
αποπειραθεί», Βλανηµίρ Ναµπόκοφ. 
Μια γοητευτική και πλούσια ανασύσταση 

της ζωής του, µια εξαιρετικά 
πολύτιµη µύηση στο συγγραφικό σύµπαν 

του µεγάλου συγγραφέα. Η νέα 
αυτή έκδοση συµπεριλαµβάνει για 
πρώτη φορά, ως επίµετρο, το επονοµαζόµενο 

«κεφάλαιο δέκατο έκτο», 
µια «ψευδο-βιβλιοκρισία» της αυτοβιογραφίας, 

που έγραψε ο ίδιος ο 
συγγραφέας το 1950. «Ένα Βιβλίο 
που πάλλεται από ορµητική δύναµη, 
µια αποθέωση της γλώσσας, αλλά και 
ενός µοναδικού οράµατος», όπως έχει 
σχολιάσει n συγγραφέας Πενέλοπε 
Λάιβλι. 

ΣεΑιδοδάκυκ 
«Η αποκλεισµένη» 
Του Ισµαήλ Κα νταρέ 
Εκδόσεΐ5 Μεταίχµιο 

Η Λίντα Μπ. είναι µια 
όµορφη δεκαοχτάχρονη 
Αλβανίδα, της οποίας το 
µεγαλύτερο όνειρο είναι 
να γνωρίσει to θεατρικό 
συγγραφέα Ρουντιόν 
Στέφα. Ωστόσο, auro το 
τόσο απλό όνειρο είναι 
για εκείνη ακατόρθωτο, 
καθώς ένας νόµος του 
κοµµουνιστικού καθεστώτος 

τής απαγορεύει 
τη µετακίνηση µέσα στην 
ίδια της την πατρίδα, λόγω 

του παρελθόντος ιου πατέρα της. To νήµα της ζωής 
της θα κοπεί αιφνιδιαστικά και το µυστήριο που καλύπτει 
το χαµό της θα κληθούν να λύσουν π φίλη της Μιγκένα 
και ο Ρουντιάν, οι οποίοι θα παγιδευτούν σε έναν ιστό 
αβάσταχτης προδοσίας και ανεκπλήρωτης λαχτάρας... 

"Tuesday's 
Gone» 
Tns Νίκι Φρεντο 
Εκδόσε^ ∆ιόπτρα 

Η ψυχοθεραπεύτρια 
Φρίντα Κλάιν έχει πιστέψει 

ότι δεν θα µπλεχτεί 
ξανά µε τις υποθέσεις 
της αστυνοµίας, όταν 
ένα πρωί ξυπνάει από 
κοφτό χτυπήµατα στην 
πόρτα της. Ο επιθεωρητής 

Καρλσον χρειάζεται 
επειγόντως τη Βοήθεια 
της. Σε διαµέρισµα του 
Ανατολικού Λονδίνου, 
ένα πτώµα σε αποσύνθεση 

βρίσκεται για 
εβδοµάδες στον ίδιο 
χώρο, µε µια ψυχικά διαταραγµένη γυναίκα. 
Η αστυνοµία δεν γνωρίζει καν ποιο είναι το θύµα ή 
πώς έχασε τη ζωή του, και όλες οι ελπίδες στρέφονται 

στη Φρίντα. Εκείνη, οπλισµένη µε θάρρος, θα 
προσπαθήσει να διεισδύσει στο λαβύρινθο του µυαλού 

της γυναίκας... 

<<ΤθΤ01Κραµυγδαλθ>> «Βµα,σχιζοφρενής και µε ^ 
., *,Κ. 1 , τη Βούλα. Ναι! Αυτός είµαι 

Του Mixaiu-ΑγγεΛου γι0 σένα_ βρόµικε µπάΐ0ε, 
Σ.ΜαΑαχιά 
Ejc6ooeis toMos 

Αυτός είµαι για όλο τον 
κόοµο». 
Έτσι ξεκινάει n εξιστόρηση 
ενός φρενοβλαβούς για 
έναν φόνο.Ένας πρωτάρης 

γιατρός φτάνει στην 
ακριτική πολιτεία Ορεινό 
µε το νυχτερινό τρένο. Μια 
πόλη όπου όλοι οι δρόµοι 
καταλήγουν σε βραχώδη 
αδιέξοδα. Εκεί που το 
φεγγάρι και τα άστρα 

έχουν αναποδογυρίσει και n γπ καλύπτει τον ουρανό 
Όλα ανάποδα. 
Όπως το διπλοανεστραµµένο είδωλο του αντικειµένου 
στον αµφιβληστροειδή του οφθαλµού/Οµως, το ανάποδο... 

του ανάποδα είναι το ίσιο! 
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ξανά µε τις υποθέσεις 
της αστυνοµίας, όταν 
ένα πρωί ξυπνάει από 
κοφτό χτυπήµατα στην 
πόρτα της. Ο επιθεωρητής 

Καρλσον χρειάζεται 
επειγόντως τη Βοήθεια 
της. Σε διαµέρισµα του 
Ανατολικού Λονδίνου, 
ένα πτώµα σε αποσύνθεση 

βρίσκεται για 
εβδοµάδες στον ίδιο 
χώρο, µε µια ψυχικά διαταραγµένη γυναίκα. 
Η αστυνοµία δεν γνωρίζει καν ποιο είναι το θύµα ή 
πώς έχασε τη ζωή του, και όλες οι ελπίδες στρέφονται 

στη Φρίντα. Εκείνη, οπλισµένη µε θάρρος, θα 
προσπαθήσει να διεισδύσει στο λαβύρινθο του µυαλού 

της γυναίκας... 

<<ΤθΤ01Κραµυγδαλθ>> «Βµα,σχιζοφρενής και µε ^ 
., *,Κ. 1 , τη Βούλα. Ναι! Αυτός είµαι 

Του Mixaiu-ΑγγεΛου γι0 σένα_ βρόµικε µπάΐ0ε, 
Σ.ΜαΑαχιά 
Ejc6ooeis toMos 

Αυτός είµαι για όλο τον 
κόοµο». 
Έτσι ξεκινάει n εξιστόρηση 
ενός φρενοβλαβούς για 
έναν φόνο.Ένας πρωτάρης 

γιατρός φτάνει στην 
ακριτική πολιτεία Ορεινό 
µε το νυχτερινό τρένο. Μια 
πόλη όπου όλοι οι δρόµοι 
καταλήγουν σε βραχώδη 
αδιέξοδα. Εκεί που το 
φεγγάρι και τα άστρα 

έχουν αναποδογυρίσει και n γπ καλύπτει τον ουρανό 
Όλα ανάποδα. 
Όπως το διπλοανεστραµµένο είδωλο του αντικειµένου 
στον αµφιβληστροειδή του οφθαλµού/Οµως, το ανάποδο... 

του ανάποδα είναι το ίσιο! 
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θανάσιµη παρτίδα 
µε τις τύχες τωνλαών 

Ταραγµένα zroes σε µια ταραγµένη εποχή συνθέχουν ένα συναρπασιικό µυθιστόρηµα 

ΤγβΣΟΦΗΣΛΟΥΚΑ 

ΤζόζεφΦρίµαν-ήµήπωςήτανο 
ΤζονΓ Kipnovs- ερωΐεύτηκε τη 

j Σολάνζ Νταλµόν µε την πρώτη 
µατιά πουτηςέριξε Εκείνη,ηΧορεύτρια 

του ∆ιάβολου, τον ενέπλεξεοε 
µια απίστευτη περιπέτεια µετε πρώτε 

λέξεςπουτουαπηύθυνε.. ΜεφόντοένανκόοιΧ)€^τνείφπκτϋκήενρήγορση 
που µόνοοι αλλαγέ5 

οτη διαδροµή του χρήµατος µπορούν να 
προκαλέσουν και µια Ευρώπη στη θέση του 
αποδέκτη των πρώτωνακαθόριστων και χωρίς 
συγκεκριµένη προέλευση κλυδωνισµών που 
σπέρνοοµεγόλος σεισµός του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου, ένας έρωτας γεννιέται και 
πεθαίνει συνοπτικά στην ενοχή ενός φονικού. 
Παοςείναιοθύτης και παοτοθύµα σεαυτήντπν 
ιστορία, που ταξιδεύθ σε όλοντον κόσµο πριν 
ρίξει αυλαία στο Εδιµβούργο του 1945, δεν 
µπορο να απαντήσει µεσαφήνοα κανείς κατάσκοπος, 

καµιά ντίβα, ούτε κανοι πανέξυπνοι διπλωµάτες 
της εποχής και τα ραδιούργα µέλη 

τουΤάγµατοςτωνΣκιών, που παίζουν µια θανάσιµη 
παρτίδα σκάκιµετιςζωέςτωναπλώνανθρώπωνκαιτΒτύχεςολόκληρωνλαών. 

Μέσα 
σεόλααυτά,ΠΓπώχευ^τΓίθΕλλάδαςστοτέλοςτου 

1890παρεισφρύεκαισοκάρθµετη 

«Η χορεύτρια ιου διαβόλου» 
Toy Στέφανου ∆άνδολου 
Εκδόοεκ Wuxoyios 

διαχρονικότητα του παθήµατος από το οποίο 
δεν έµαθε κανείς, ενώ οι πληροφορίες για το 
κλίµα καιτε συνθήκες που ευνόησαντηνάνοδο 
του Χίτλερ, µετα γνωστά φοβερά και τροµερά 
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δουν^οτελευΉοµυθιοτφηµα^ 
∆άνδολου µετίτλο «Η χορεύτρια του διαβό¬ 

λου» δεν εινα i µόνο θρίλερ κατασκοπείθ5 π 
µα οΐΜαροκΐκή ιστορώ είναι πρώτα 
και πάνω αη' όλα ένα ιστορικό µυθιστόρηµα, 
αρούπσύλληψη του έρωτα στηναρχήΐουκαιη 
οιλοκλπρωση του δράµατος οποϊέποςτ^ 
ππραο'τηναφήγτίοτιτηςµεγάλης πολεµικής 
περιπέτειας raj έζτκΕ ο kocsu^ 

υπενθύµιση εξόχοος σηµαντική σήµερα, που π 
εκρηκτική εγρήγορση ολόγυρα είναι και πάλι 
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ιού τότε, το κοστ των χαρακτήρων που παρέλαυνε 
σος σελίδες του δουλεµένο στη λεπτοµέρεα 
και τα νοήµατα του ξεκάθαρα, δεν σηκώνουν 
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πλοκήςαυτού του εξαιρετικού Βιβλίου, καθώς 
ra συντρίµµια συσστωρεύΟΛ/ονύρωΈ 

εκείναεκατσνεβ'τΓΓναλήθεηττιςΜ 
Βάνει τη δικα'ωοη που TnsaQza_ 
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πραγµάτων µε το χρόνο. Μια χρώµατιστή 

σπείρα µέσα σε µια µικρή γυάλινη 
σφαίρα, έτσι βλέπω τη ζωή µου. 
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αυτή µιας ρωσικής επα- 

Ανα-Ινώσεις 

«Μίλησε,µνήµη» 
Ton Βλανορίρ Ναµπόκοφ 
Ekoogbs Πατάκη 
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αυτή έκδοση συµπεριλαµβάνει για 
πρώτη φορά, ως επίµετρο, το επονοµαζόµενο 

«κεφάλαιο δέκατο έκτο», 
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ΣεΑιδοδάκυκ 
«Η αποκλεισµένη» 
Του Ισµαήλ Κα νταρέ 
Εκδόσεΐ5 Μεταίχµιο 
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Αλβανίδα, της οποίας το 
µεγαλύτερο όνειρο είναι 
να γνωρίσει to θεατρικό 
συγγραφέα Ρουντιόν 
Στέφα. Ωστόσο, auro το 
τόσο απλό όνειρο είναι 
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καθώς ένας νόµος του 
κοµµουνιστικού καθεστώτος 

τής απαγορεύει 
τη µετακίνηση µέσα στην 
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µε το νυχτερινό τρένο. Μια 
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αδιέξοδα. Εκεί που το 
φεγγάρι και τα άστρα 

έχουν αναποδογυρίσει και n γπ καλύπτει τον ουρανό 
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