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Ο Brown 
επιστρέφα µε ra 
mo φιλόδοξο 
µυθιοτόρηµάΐου 
µέχρι σήµερα. 

' ΒΙΒΛΙΑ 

Σκέτη κόλαση 
TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 

To όνοµα του Dan 
Brown έχει ταυτιστεί 
µε µυθιστορήµατα που 

συνδυάζουν αριστοτεχνικά την 
ιστορία, την τέχνη, tous κρυµµένους 

κώδικες και τα µυστηριώδη 
σύµβολα. Τα «Κώδικας 

Da Vinci», «Άγγελοι και δαίµονες», 
Χαµένο σύµβολο» είναι 

επιστρέφει και µε το «Infemo» 
δηµιουργεί το mo φιλόδοξο 
µυθιστόρηµά του µέχρι σήµερα. 

Σπιν καρδιά της Ιταλίας, ο 
καθηγητής Σηµειολογίας του 
Χάρβαρντ Robert Langdon 
βυθίζεται σε έναν βασανιστικό 
κόσµο που έχει το κέντρο του 
σε ένα από τα mo µυστηριώδη 

του ∆άντη». Στο σκηνικό αυτό, 
ο Langdon δίνει µάχες ενάντια 
σε έναν αναφίχιασηκό αντίπαλο 

και καταπιάνεται µε ένα ευφυές 
αίνιγµα που τον τραβά σε 

ένα τοπίο κλασικής τέχνης, µυστικών 
µονοπατιών και φουτουριστικής 

επιστήµης. Επίσης, 
δίνει σκληρό αγώνα για 

Έλενα Ακρίτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
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Ο No -Ένα - Mnflo 
(από ιον 
Παράδεισο...) 
ΗΈλενα Ακρίτα µάς αποκαλύπτει 

(επιτέλους!) την αλήθεια 
πίσω από τα γεγονότα της Βίβλου 

και µε το ανατρεπτικό της 
χιούµορ µάς χαρίζει ένα ψυχαγωγικό 

Βιβλίο, το καλύτερο αγχολυτικό 
για dc δύσκολες εποχές 

που ζούµε. Φυσικά, όλοι 
ξέρουµε π συνέβη, αλλά µε το 
πέρασµα των αιώνων υπήρξαν 

ορισµένες παρανοήσεις, µερικές 
διαστρεβλώσεις, κάποια 

σπασµένα τηλέφωνα, καταλαβαίνετε, 
οι διάλογοι δεν µεταφέρθηκαν 

όπως ακριβώς είχαν 
συµβεί. Μέχρι σήµερα, όµως. 
Τώρα όλα έρχονται στο φως... 

TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ 

To όνοµα του Dan 
Brown έχει ταυτιστεί 
µε µυθιστορήµατα που 

συνδυάζουν αριστοτεχνικά την 
ιστορία, την τέχνη, tous κρυµµένους 

κώδικες και τα µυστηριώδη 
σύµβολα. Τα «Κώδικας 

Da Vinci», «Άγγελοι και δαίµονες», 
Χαµένο σύµβολο» είναι 

µερικά από τα mo γνωστά του 
έργα. Στο ίδιο µοτίβο, ο Brown 
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Ο ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΚΛΤΪΜΠ* 

επιστρέφει και µε το «Infemo» 
δηµιουργεί το mo φιλόδοξο 
µυθιστόρηµά του µέχρι σήµερα. 

Σπιν καρδιά της Ιταλίας, ο 
καθηγητής Σηµειολογίας του 
Χάρβαρντ Robert Langdon 
βυθίζεται σε έναν βασανιστικό 
κόσµο που έχει το κέντρο του 
σε ένα από τα mo µυστηριώδη 
στην ιστορία της λογοτεχνίας 
αριστουργήµατα: την «Κόλαση 

του ∆άντη». Στο σκηνικό αυτό, 
ο Langdon δίνει µάχες ενάντια 
σε έναν αναφίχιασηκό αντίπαλο 

και καταπιάνεται µε ένα ευφυές 
αίνιγµα που τον τραβά σε 

ένα τοπίο κλασικής τέχνης, µυστικών 
µονοπατιών και φουτουριστικής 

επιστήµης. Επίσης, 
δίνει σκληρό αγώνα για 

να βρει απαντήσεις και να αποφασίσει 
ποιον να εµπιστευτεί. 

Ο Υπέροχος! 
Η ταινία του ΜπαζΛούρµαν µε τον Λεονάρντο να Κάπριο στον 
ρόλο του Γκάτσµπυ έφερε στην επικαιρότητα ένα από τα σηµαντικότερα 

µυθιστορήµατα του 20ού αιώνα, τη νουβέλα του Φιτζίραλντ 
«The Great Gatsby». Ο Γκάτσµπυ ενσαρκώνει το αµερικανικό 

όνειρο, το ιδεώδες της προσωπικής επιτυχίας, της κοινωνικής 
και επαγγελµατικής ανέλιξης και του πλούτου σε συνθήκες ελευθερίας, 

ασχέτως καταγωγής, µόρφωσης, θρησκείας, και µάλιστα 
το εκπληρώνει µέσα σε τρία µόνο χρόνια (1919-1922): Γίνεται πάµπλουτος, 

αγοράζει έπαυλη µε «γαλάζκΆΐς κήπους», έχει µπάτλερ 
και µια Rolls-Royce, διοργανώνει θρυλικά πάρα... Αυτό που τον 
καθιστά, όµως, µυθικό ήρωα είναι ο έρωτάς του για την Ντέζι. 

' ΒΙΒΛΙΑ 
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