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Ελένη Πριοβόλου, g 
Όπως ήθελα να ζήσω g 

(εκδ. Καστανιώτη) i 

Αρτι βραβευθέν με το | 
Βραβειο Αναγνωστών, 

το μυθιστόρημα της 
Ελένης Πριοβόλου τα έχει όλα: ιστορία, πολιτι- κ 

κή, μαγεία, έρωτα. Ο έμπορος-ταξιδευτής Ρωμαίος 
Αγγουλές αποφασίζει να εγκατασταθεί στην Αθήνα και να επενδύσει στην «ωραιότητα». 

Με τη θυγατέρα και τον παραγιό του φυτεύουν ροδώνα, στον οποίο ευελπιστούν 
να συμπεριλάβουν όλες τις γνωστές ποικιλίες ρόδων και να δημιουργήσουν νέες φτάνοντας 

ως την επίτευξη του «γαλάζιου ρόδου». Ο Ροδώνας του Κεραμεικού, n περίφημη «Ρόδων 
Πολιτεία», γίνεται σύντομα n κολυμβήθρα των πρωτοπόρων ιδεών της εποχής. 

Παρισούλα Λάμφος, Lena Katarina Swanberg, Η ζωή μον με τον Σαντάμ (εκδ. Ψυχογιός, μτφ. 
Γιώργος Μαθόπουλος) Η ζωή της Παρισούλας μοιάζει βγαλμένη από τις Χίλιες και μία νύχτες. 
Την αποκαλούσαν άλλωστε «πριγκίπισσα της Βαγδάτης» χάρη στους καλούς τρόπους της, τη 

γλωσσομάθειά της, την καταγωγή της από πλούσια ελληνική οικογένεια. Όταν εκείνο το βράδυ 
του 1968, με τα ασημένια γοβάκια της σαν Σταχτοπούτα, πέρασε το φράχτη που χώριζε το σπίτι 

τους από το σπίτι των γειτόνων τους δεν φανταζόταν ότι n ζωή της 0α άλλαζε εντελώς. Ούτε 
ότι ο όμορφος άνδρας, στέλεχος του κόμματος του Μπάαθ, θα ήταν ο μελλοντικός ηγέτης του 

Ιράκ, στη σκιά του οποίου n Λάμψος διατείνεται πως έζησε σχεδόν τριάντα χρόνια ως ερωμένη 
του. Τα υπόλοιπα είναι μια μεγάλη και σε πολλά σημεία της σκοτεινή ιστορία. 

Peter Yeldham, Μακρινή ακτή (εκδ. Διόπτρα, μτφ. Βούλα Αυγουστίνου) Έφυγε από την Ελλάδα ως Κατερίνα τη δεκαετία του '50 
και έζησε τη ζωή της ως Κέιτ στο Σίδνεϊ των δεκαετιών του '60 και του '70. Τελικά n προσωπική της εμπειρία ως μετανάστριας θα 

της δώσει τη γνώση ώστε να εξελιχθεί σε νομική σύμβουλο προσφύγων. Θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλα διλήμματα, οι επιλογές 
της ωστόσο και ένα μικρό αγόρι 0α αλλάξουν για πάντα τη ζωή της. Ο Peter Yeldham είναι Αυστραλός, με πολλές περγαμηνές. 

Ray Bradbury, Πέθανε ο σκύλος, κατά τ' άλλα όλα καλά (εκδ. Αγρα, μτφ. Βασίλης Δουβίτσας) Ένας από τους καλύτερους συγγραφείς 
της λογοτεχνίας του φανταστικού, με διασημότερο έργο του το Φαρενάπ 451, γνωστό και από την ομότιτλη ταινία του Τριφό, 

σε μια σειρά παράδοξων και αστείων διηγημάτων. Είκοσι μία αναπάντεχες ιστορίες γεμάτες χιούμορ, ποίηση, ανατροπές. 

Έπειτα από εφτά χρόνια στο Βερολίνο n Αμάντα Μιχαλοπούλου 
επέστρεφε με ένα ολοκαίνουργιο μυθιστόρημα στα μπαγκάζια i ης. Ο ήρωας i ης, εκπαιδευτικός το επάγγελμα, γιος γνωστού 
αρχιτέκτονα, αφήνει κι αυτός πίσω του την Ελλάδα και εγκαθίσταται στο Βερολίνο, με βασικό στόχο του να έρθει οε επαφή 

με lo ζευγάρι Γερμανών που τον είχε απαγάγει όταν ήταν παιδί. Στα μεταξύ n ζωή προχωρά, έρωτες, οικογενειακά φάντασμα 
ια και καινούργια διλήμματα τον αναγκάζουν να προχωρήσει μπροστά -ακόμα κι αν αυτό σημαίνει κάποια στιγμή ότι 

0α πρέπει να επιστρέψει πίσω. Εκεί, mo ιδιόμορφο πατρικό σπίτι κάπου στον Κορινθιακό, 0α βρει τις άπαν ιάσεις που γύρευε 
καθώς και κάποιες που 0α προτιμούσε να μην έπαιρνε ποτέ. -ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ (kostas.katsoularis@gmail.com) 
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TO ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΟΥΣ ΚΛΑΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΥΣ (SA VOIR VIVRE, ΟΕΜΗΝΑΣGENTLEMAN) ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΛΙΠ0ΥΤΕΙ0ΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. TO SA VOIR VIVRE ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΘΕΤΕΙ ΤΑ DOS ΚΑΙ D0NTS ΤΗΣ ΤΡΥΦΕΡΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ME ΤΗΝ ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. ΕΚΔ. ΦΕΡΕΝΙΚΗ, €15, FERENIKI.GR 

1Κ Λι tim ΦΙΡΪΝΙΚΗ 

38 mc 

Δεν κοροϊδεύουμε έναν συμμαθητή μας 
επειδή είναι κοντός ή παχουλός 

ή διαφορετικός από εμάς. 

Παίζουμε και μιλάμε με όλα τα παιδάκια, 
ανεξάρτητα από την εξωτερική τους εμφάνιση 

Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, πώς θα αναγνωρίζαμΐ 
ο ίνας τον άλλον; 
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