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ΒΙΒΛΙΑ 
«Τη στιγµή που νοµίζεις ότι τα ξέρεις όλα, 
παύεις να σκέφτεσαι - Σκέψεις χαρισµένες 

_ppr— στις κόρες µου», Κώστας Βουτσάς, εκδ. 
«Πατάκη». «η πείρα δεν µεταδίδεται και δεν 

B j i αγοράζεται. Οι σκέψεις όµως που προέρχοPTV 
νται από την πείρα µπορούν να εµπνεύσουν 

M M και να ανοίξουν παράθυρα όταν οι πόρτες 
έχουν κλείσει. Αυτές είναι οι σκέψεις του πατέρα µου, ενός 
ανθρώπου που λατρεύει τη ζωή. Είναι δώρα που µας έκανε, 
δώρα που µας βοήθησαν να βλέπουµε τη ζωή αλλιώς. Εύχοµαι 

να oas εµπνεύσουν για τη δηµιουργία δικών σας σκέψεων, 
που θα δωρίσετε σε άλλους και θα συνεχίσετε τον κύκλο...» 

«Ο άνθρωπος που ξέχασε in γυναίκα του». 
John O'Farrel, εκδ. «∆ιόπτρα». Πολλοί 
σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: ξεχνούν οτι n 
γυναίκα τους είχε ένα σηµαντικό ραντεβού 

ιιµιιι το πρωί, ξεχνούν να πάρουν τα ρούχα από 

j το καθαριστήριο, ορισµένοι ξεχνούν µέχρι 
_ και την επέτειο ιου γάµου τους. Αλλά ο 

Βον εχει ξεχάσει την ίδια την ύπαρξη Tns 
γυναίκας του. To όνοµά της, το πρόσωπο της, την κοινή 
τους ιστορία, ό,τι του είπε ποτέ, ό,τι της είπε ποτέ - έχουν 
όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε µια καταστροφική 
στιγµή απώλειας µνήµης. 

«Ας µιλήσουµε για σένα», George Prattir^S 
Wrn ^eter Lambrou, εκδ. «∆ιόπτρα». Τα ψυttttW 

{Hi;. χολογικά τραύµατα του παρελθόντος σε 
.ffttj urn, πνίγουν και σε οδηγούν σε πισωγυρίσµα^ 

τα. Στο βιβλίο αυτό θα διαβάσεις µικρές ^fcfc, 
ιστορίες και µαρτυρίες καθηµερινών ΤΡ^' 

:·' pfi ανθρώπων που θα σε βοηθήσουν να ξεϋΡ 
φ περάσεις µε απλά βήµατα τις ανασφάλειες 

και τις φοβίες που µας ταλαιπωρούν 
όλους. Ας µιλήσουµε για σένα, λοιπόν, γιατί ήρθε n ώρα 
να αδειάσεις το µυαλό σου από όσα σε καταπιέζουν στη 
δουλειά, στην οικογένεια, στις σχέσεις και να αποκτήσεις 
επιτέλους τη γαλήνη και την ευτυχία που αξίζεις. 

. ... ...u*... «Tuesday's Gone», Nicci French, εκδ. 
-Aji^yjjjk Κ|| «∆ιόπτρα». η ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα 

¦ g i k^Q|V gxe, πισχέψει on δεν θα µπλεχτεί ξανά 
Η^τ^πΑ^Η ύε ης υποθεσειε iris ασιυνοµίαε, οταν ένα 

Wrn Ρε πΡωι ζυπναει απο κοφτά χτυπήµατα στην 
ηπΤηβ^'!*!.^! πόρτα tns Ο επιθεωρητής Καρλσον χρειά- ^^Jr^P 

ζεται επείγοντος το βοήθεια ins. Σε διαµεριII 

II 11 ':^Hhk^ αµα του ανατολικού Λονδίνου ενα 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. 

«Ανθολογία ερωτικής ποίησης», Εισαγωγή-Μετάφραση: 
Χάρης Βλαβιανός, εκδ. 

i ανθοΛι. >πα «Πατάκη». Από in Σαπφώ και τον Κάτουλµ/,^' 
Wrn η i w i λο oas τον Cummings και την Carson, ο 

ΨΑ" S έρωτας και τα αντιφατικά συναισθήµατα 
J f που προκαλεί -ευφορία, ζήλια, οδύνη, 
: /1 οργή, απώλεια, µαταίωση, απόλαυση, ηδο- 

?', . νή- είναι ένα από τα κεντρικά θέµατα της 
ποίησης. Από τη Σαπφώ και τον Κάτουλλο, 

τους τροβαδούρους και τον Σπένσερ ως τον Μπάυρον και τον 
Γκαίτε, τον Καβάφη και την Πλαθ, οι ποιητές ένιωθαν πάντα 
την ανάγκη να µιλήσουν γι' αυτό το πάθος που, όπως λέει ο 
Σαίξπηρ στον Οθέλλο, «shakes our very frame». 
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