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Οι νέεβ ιστορίεβ του Οζ 
«Εικόνεβ από πι ζωή στο χωριό» 
ΤουΑµοεΟζ 
από as εκδόοειβ Καστανιώτηβ. Μετάφραση:Λουίζα Μιζάν 

Ο Ισραηλινόβ συγγραφέαβ και 
φετινόβ κάτοχοβ του βραβείου 
«Κάφκα» Apos Οζ υπογράφει 
µια συλλογή ιστοριών µε χώρο 
δράσηβ ένα φανταστικό χωριό, ^Βσυ 

ακροβατεί µεταξύ του αληθινού 
και του φανταστικού, ένα 

µέροδ που θυµίζει την Τοσκάνη. 
Σκοτεινό αλλά και συνάµα αποκαλυπτικό, 

το νέο βιβλίο του 
σπουδαίου λογοτέχνη -δυστυχώβ, 

λόγω ατυχήµατοβ, δεν κατάφερε 
να έλθει στην Ελλάδα ωβ προσκεκληµένο» iris 

∆ιεθνούβ Εκθεση» Βιβλίου θεσσαλονίκη»-, µε πρωταγωνιοτέ» 
ανθρώπου» που απλά επιζητούν να καταλάβουν 

tous κανόνεδ του παιχνιδιού ins ζωής, ήδη συγκαταλέγεται 
µεταξύ των καλύτερωνµυθιοτορηµάτων του. 

J.* 

Στην Αθήνα Tns κρίσηβ 
«Στον γκρεµό» 
Tns Ντόραλ Παννακοπούλου 
από vis εκδόσειε∆ιόπτρα 

Με φόντο την Αθήνα Tns κρίons 
και των Μνηµονίων, n 

συγγραφέαβ των best sellers, 
µεταξύ των οποίων n «Πρόβα 
νυφικού», «Ο µεγάλοβ θυµόβ» 
και «Οι τρειβ χήρεβ», Ντόρα 

,,,^ίΐννακοπούλου στήνει αριστοτεχνικά 
µια ενδιαφέρουσα 

ιστορία, από την οποία δεν 
,λ^ππει ούτε το συναισθηµατικό 

κοµµάτι αλλά ούτε και n 
αστυνοµική πλοκή To βαρύ 
µυστικό που σκεπάζει σαν µαύρη σκιά tis ζωέε των 

. πρωταγωνιστών ξετυλίγεται µέσα από tis 192 σελίδεβ 
evos απολαυστικού µυθιστορήµατοβ, που διαβάζεται 

απνευστί και στο οποίο περιγράφεται µε ατµοσφαιρικότητα 
n ζωή στη δύσκολη εποχή ms Kpions. 

To νόηµα ms zonks 
«Μιλώνταβ στα παιδιά µου για την 
πραγµατικά επιτυχηµένη προσωπική 
και επαγγελµατική ζωή» 
Του ∆ηµήτρη Μπουραντά 
από us εκδοσεΐΞ Πατάκη 

∆ηµήτρηί 
Mnoupovios 

Πκ lillllK!) 

«Επιτυχηµένη ζωή για ιον καθένα 
ano µας είναι να κάνουµε 

τα όνειρά pas πραγµατικότητα, 
να ζούµε όπωβ θέλουµε - τόσο 
εµεί5 όσο και αυτοί που αγαπάµε. 

Ολοι επιθυµούµε µια απολαυστική 
αυθεντική και µε νόηµα 

ζωή Παρόη ζούµε & έναν κόσµο 
πολύπλοκο, αβέβαιο, έντονα 

ανταγωνιστικό, γεµάτο περιορισµούβ 
και κινδύνου, έχουµε την ελευθερία, its ευκαιρίες 

και ns δυνατότητϊς να καθορίζουµε σε σηµαντικό βαθµό 
την προσωπική και επαγγελµατική pas ζωή». Ο καθηγηms 

∆ηµήτρτς Mnoupavras, Karavomos, Γΐρακτικόβ και 
απολαυσηκόβ eos συγγραφεί, εξηγεί τον τρόπο. 

Συναρπαστικό µυθιστόρηµα 
«Ο ανδαλουσιανόβ φίλοβ» 
Του Αλεξάντερ Σόντερµπεργκ 
από us εκδόοειε Μεταίχµιο. Μετάφραση: A Φωτόπουλθ5 

Η Σοφί Μπρίνκµαν είναι συνεπαρµένη 
από τον όµορφο και σοφιστικέ 

Χέκτορ Γκουσµάν. ∆εν 
έχει ιδέα ότι πίσω από m γοητεία 

του κρύβεται κάη πολύ επικίνδυνο: 
είναι επτκεφαλήδ εν05 

διεθνούβ συνδικάτου εγκλήµαtos. 
Πριν προλάβει να συλλάβει 

"as διαστάσειε του κόσµου 
του Χέκτορ, n Σοφί παγιδεύεται 
µέσα & αυτόν. To οτπτι tns παρακολουθείται 

και n οικογένειά 
ms κινδυνεύει. Ο Χέκτορ είναι σε... πόλεµο µε εκτελεστέα, 

εµπόρουβ ναρκωτικών, Γερµανούβ. Πρόκειται για το 
πρώτο µέσσε µιας συναρπασπκήβ τριλογίας µε την υπογραφή 

evos συγγραφέα πουτασουηδικάµέσα ενηµέρωons 
έχουν χρίσει «διάδοχο του Σηνγκ Λάρσον» 

M έθοδοβ αυτοβελττωσηβ 
«Φαντασία, n µεγάλη Diva» 
Tns Mapias Λεβέντη 
από us εκδοσεις Χρυσαλλίδα 

«Ξέρειβ ττ είναι αυτό που κάνει 
tous ανθρώπουβ ευτυχισµένοι; 

Η σωστή χρήση iris 
φαντασίσς tous. Ξέρεις n είναι 
αυτό που µπορεί να σου δώσει 
ελπίδα; Η ανακάλυψη ms διKns 

σου φαντασίας». Η πρώτη 
ελληνική µέθοδοε αυτοβελπωons 

µε την υπογραφή ms συγγραφέωε 
και ψυχιάτρου Mapias 

Λεβέντη δίνει στη φαντασία 
τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Χρησιµοποιώντας πρακτικέβ ασκήσει, κατανοητέε 
οδηγίε8 και ζωντανά παραδείγµατα, n συγγραφέα» επιχειρεί 

να κατευθύνει τον αναγνώστη µέσω απλών και 
εύκολων βηµάτων στον δρόµο ms προσωητκήβ ελευθερίας. 

Αυτό άλλωστε δεν επιζητούµε όλοι µας; 

Η φιλία uias npiyidmooas 
«Η κόρη nis Toapivas» 
Tns Κάρολι Ερικσον 
από us εκδόσειε Λιβάνη 

Στην προεπα^α^ατική Ρωσία, 
n Τατιάνα, κόρη του τσάρου 
Νικόλαου B', έρχεται αντιµέτωπη 

µε m φτώχεια και m βία 
που επικρατούν crm χώρα ms 
έξω από tous toixous των ανακτόρων. 

Ανάµεσα otous επαναστάτες 
που πιέζουν για ελευθερία 

και ισότητα, n Ταηάνα συναντάει 
µιανέα έγκυο γυναίκα, 

που ο oiJVTpotpos ms σκοτώθηκε 
από tous Κοζάκουε, και γίνονται 

φίλεβ. Αυτή n φιλία θα "cns δώσει µια διαφορετική 
και απρόσµενη οπτική ζωής. Καθώβ ο τσάροε κλυδωνίζεται 

και n σύζυγόβ του επιδιώκει m συντροφιά του 
Ρασπούτιν, n Ταηάνα βρίσκει τον έρωτα στην αγκαλιά 
evos ένθερµου πατριώτη. 
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