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ΒΙΒΛΙΑ 

'"''.-/ι.--"· "To αριστερό χέρι του θεού (Μέρος II) - Τα 
CTaSSBj τέσσερα τελευταία αγαθά», Paul Hoffman, 

εκδ. «∆ιόπτρα». Προδοµένος από την αγαW^f1 
πηµένη του, αλλά διαθέτοντας ακόµα αθωgfl 
ότητα µικρού παιδιού, ικανός για ανείπωτη 

βία αλλά και για απέραντη τρυφερότητα, ο 
Τόµας Κέιλ θα οδηγήσει tous Λυτρωτές στη 

µάχη που θα κρίνει την τύχη της ανθρωπότητας. Όταν θα 
κληθεί να αποφασίσει για τη µοίρα του κόσµου, τι από τα 
δύο θα διαλέξει, να εκφράσει το θέληµα του θεού µε την 
κόψη του σπαθιού ή να συγχωρέσει το συνάνθρωπο του και 
τον ίδιο του τον εαυτό; 

Η«Για τι πράγµα µιλάω, όταν µιλάω για το 
τρέξιµο», Χαρούκι Μουρακάµι, εκδ. «Ωκεανίδα». 

To 1982, αφού πούλησε το τζαζ µπαρ 
του για να αφοσιωθεί στο γράψιµο, ο ουγI 
γραφέας αποφάσισε να αρχίσει να τρέχει 

¦IMiKCSjH για να κρατιέται αε φόρµα και να έχει tuv 

I αντοχή να γράφει µέχρι τα βαθιά γεράµατα. 
Ένα χρόνο αργότερα ολοκλήρωσε µόνος 

του τη διαδροµή από την Αθήνα στο Μαραθώνα και τώρα, 
ύστερα από δεκάδες παρόµοιες κούρσες, αναλογίζεται την 
επίδραση που είχε αυτό το άθληµα στη ζωή του και ακόµα 
περισσότερο στο γράψιµο του. ¦«Βήµατα 

στην άµµο - Ο αγώνας µιας µάνας 
ενάντια στο αναπόφευκτο», Αν-Ντοφίν Ζιλιάν, 
εκδ. «Ψυχογιός». Η ιστορία αρχίζει σε µια 
παραλία, όταν n Αν-Ντοφίν παρατηρεί ότι n 
κορούλα της περπατάει µε διστακτικό βήµα. 
Οι γιατροί ανακαλύπτουν ότι n Τάίς πάσχει 
από µια γενετική ασθένεια. Μόλις έχει κλείσει 
τα 2 χρόνια της και δεν της αποµένουν παρά 

µόνο µερικοί µήνες ζωής. Και τότε n µαµά της της δίνει µια 
υπόσχεση. To βιβλίο αυτό µιλάει για όλα όσα µπορούν να προσφέρουν 

ένα ζευγάρι, µια οικογένεια, οι φίλοι, n νταντά. Γιατί, 
όταν δεν µπορούµε να προσθέσουµε µέρες στη ζωή, οφείλουµε 

να προσφέρουµε ζωή στις µέρες. 

..., .,.,. «To τέλος του ευρώ - To αβέβαιο µέλλον Tns 
j q B ΕυρωπαϊκήςΈνωσης», Johan Van Overtveldt, 

i εκδ. «Μεταίχµιο». Απαραίτητο ανάγνωσµα 
f για όποιον θέλει να κατανοήσει τα βαθύτερα 
i αίτια της κρίσης Tns Ευρωζώνης.Ένα εξαιρετικά 

επίκαιρο βιβλίο λόγω της οικονοµικής 
Kpions στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία 

και την Ιρλανδία, αλλά και των εκτεταµένων 
διαβουλεύσεων στις πρωτεύουσες πολλών χωρών µε 

σκοπό τη διατήρηση του ευρώ. Ο διακεκριµένος οικονοµικός 
συντάκτης εξετάζει την πορεία και τις προοπτικές του ευρώ µε 
βάση τα mo πρόσφατα στοιχεία. 

¦«Η αθώωση των Εξ και n ανατροπή Tns Ιστορίας», 
Νίκος Τσάγγας, εκδ. «Γκοβόστης». Κίνητρο 

για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου υπήρξε 
n βαθιά πεποίθηση του συγγραφέα ότι οι εξ 
καταδικάστηκαν άδικα για κάτι που άλλοι 

- εµπνεύστηκαν κι άλλοι επιχείρησαν να υλοj! 
ποιήσουν. Τα θύµατα βρέθηκαν. To αίµα των 
αθώων χύθηκε. Ο µύθος της δήθεν ευθύνης 

τους κατασκευάστηκε και n Ιστορία βολεύτηκε σε αυτόν 88 
ολόκληρα χρόνια. Η µελέτη αυτή φιλοδοξεί να καλύψει το 
κενό από τότε µέχρι σήµερα, προσφέροντας στον αναγνώστη 
τη δυνατότητα να πληροφορηθεί τι πραγµατικά συνέβη την 
τραγική εκείνη περίοδο και γιατί. 
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