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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
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Μια κλασική 
ερωτική τραγωδία 

Στο επίκεντρο της πλοκής του Βιβλίου -από 
τα πρωτοποριακά λογοτεχνικό έργα του '60Βρίσκεται 

n ΚάτεριΤεκακουίθα, µια αυτόχθων 
Καναδή [Μοϊκανή] αγία της Καθολικής Εκκλησίας 

που έζησε κι έδρασε τον 17ο αιώνα, 
και n παράξενη γοητεία που ασκεί στους συναισθηµατικά 

τραυµατισµένους ήρωες που 
συνθέτουν το αξέχαστο ερωτικό τρίγωνο της 
ιστορίας Τον ανώνυµο αφηγητή, αδήµονα 
περί τη φυλή των A ς που κινδυνεύ- 

µπαφρ«η-αλεξη"Γι^ΟφολΤας ei µε εξαφάνιση, τη γυναίκα του Εντίθ, που 
σελ °320Κ|^™Σευρο2' αποτελεί ένα από τα τελευταία εναποµείνα¬ 

ντα µέλη της εν λόγω εθνότητας καθώς και 
τον παθιασµένο, αυταρχικό φίλο τους τον Φ. 

∆ΟΚΙΜΙΟ 

λεοναρντ koen 
ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ 

Πιχοπχϋ; µέβοΰοι 

ΑΝΝΑ ΛΥ∆ΑΚΗ 
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΠΑΝΙΟΤΗ. 
2012 [ΕΠΑΝΕΚ∆ΟΣΗ]. 
ΣΕΛ. 384. ΤΙΜΗ 20 ΕΥΡΟ 

Με στόχο τα καλύτερα 
αποτελέσµατα 

Τις µεθόδους και τεχνικές της επιτόπιας ποιοτικής 
κοινωνικής έρευνας, παρουσιάζει π 

συγγραφέας επισηµαίνοντας ότι τα ερωτηµατολόγιο 
και οι στατιστικές αναλύσεις οι ποσοτικοποιήσεις 

και οι αριθµοί δεν αρκούν για 
την απεικόνιση και τη µελέτη της κοινωνικής 
πραγµατικότητας. Ο κοινωνικός επιστήµονας 
για να αρθρώσει λόγο για τον «άλλο», οφείλει 
να ιον γνωρίσει, να τον αναγνωρίσει ως άτοµο 
και να αναπτύξει µια ισότιµη σχέση µαζι του. 
Ετσι, ο ερευνητής θο είναι σε θέση να ερµηνεύσει 

τους λόγους και τις πρόξαςτων υποκειµένων 
της ερευνάς του και να κατανοήσει τα 

κίνητρα που προσανατολίζουν τη δράση τους. 
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Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ TOY 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 
KfMTANTtNOY ΣΙΜΩΝΙ∆Η 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΑΤΑΣΑ ΣΒΟΛΟΥ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΝΕΦΕΛΗ 2012 ΣΕΛ. 
2Μ. ΤΙΜΗ 1550 ΕΥΡΟ 

Ο µυστηριώδης 
Ελληνας 

Αρχές του 19ου αι, n Ελλάδα αγωνίζεται για 
την ελευθερία της. Σε ένα νησί του Αιγαίου 
γεννιέται ο Κωνσταντίνος Σιµωνίδης Εξόριστος 

στον Αθω, εξαιτίας µιας απόπειρας δηλητηρίασης 
µάθαινα την τέχνη της επεξεργασίας 

παλαιών χειρογράφων. Από κει ξεκινά 
π οδύσσεια του: Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, 
Παρίσι, Λιψία, Λονδίνο -ο µυστηριώδης Ελληνας 

εµφανίζεται και προσφέρει έργο που 
ποθεί κάθε συλλέκτης Από πού προέρχεται 
n πραµάτεια του; Είναι τα πολύτιµα έργα που 
προσφέρετ αυθεντικά; Ba ακολουθήσουν ένα 
διεθνές σκάνδαλο, φυλακή, µια πλαστή Βιογραφία 

και νεφελώδεις συνθήκες θανάτου. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

www.clipnews.gr
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Συνάντηση δύο 
ιδανικών εραστών 

ΧΑΡΟΥΚΙ ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 
1086 - ΒΙΒΛΙΟ 1 

" ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΓΥΡΑΚΗ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΠΟΣ. 2012. 
ΣΕΛ. 480, ΤΙΜΗ 18.80 ΕΥΡΟ 

∆υο ιδανικοί εραστές ψάχνουν ο ένας τον 
άλλο χωρίς ούτε οι ίδιοι να το συνειδητοποιούν, 

σε έναν κόσµο που αλλάζει, σε ένα χρόνο 
ρευστό, απροσδιόριστο. Αλλά τους οδηγεί 

n αγωνία, n µανία της συνάντησης. Η Αοµάµε 
και ο Τένγκο ζουν παράλληλα, διασχίζοντας 
τον τόπο και τον χρόνο, Βαδίζοντας ανάποδα 
σε ηµερολόγια και χάρτες και ρισκάροντας τα 
πάντα µέσα στο ποιητικό και επικίνδυνο σύµπαν 

του Μουρακόµι. Μυστικές αδελφότητες, 
σέκτες, φαύλοι εξουσιαστές, δολοφόνοι, 

εκδικητές, µαύρες µαγικές ιστορίες, µια µατιά 
στο φεγγάρι -ή στα φεγγάρια. Στα δυο φεγγάρια 

του 1Q84, αυτής της Πόλης των γάτων. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Επειδή κάθε µέρα 
χρειάζεται γέλιο 

ΕΦΗΒΙΚΟ 

ΚΥΡ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑ113 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ. 2012. 
ΣΕΛ. 132. ΤΙΜΗ 18.90 ΕΥΡΟ 

Τα «παιδία παίζει» είναι αττική σύνταξη. Οι 
«γέροι πεινάνε» είναι κοµµένη σύνταξη. Ο 
ΚΥΡ, πιστός στο ραντεβού του, επιστρέφει 
µε το κλασικό λεύκωµα που Ba γίνει το απαραίτητο 

γιατρικό ενάντια στην κρίση για το 
2013. Αθώα συγκυΒέρνηση, δόλιες ξένες 
δυνάµεις, οριζόντιες περικοπές, κάθετες διαπραγµατεύσεις 

(ο θεός να τις κάνει) και 
ένα τρελό πανηγύρι µετάθεσης ευθυνών, 
ξεπετάγονται αη' τις εµπνεύσεις του σηµαντικού 

σκιτσογράφου. Παράδειγµα; Ακόµα 
και ο Ανδρέας Παπανδρέου απεργεί, 

κλείνοντας έτσι, τ' αφτιά οτις εκκλήσεις του 
απελπισµένου υιού του για συµβουλές... 

ΑΝΤΡΙ0ΥΛΕΪΝ 
οι περιπέτειες TOY 
ΝΕΑΡΟΥ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΑΜΣ 
Η ΚΟΚΚΙΝΗ Β∆ΕΛΛΑ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 2012. 
ΣΕΛ. «2. ΤΙΜΗ 432 

To τίµηµα 
της αλήθειας 

Ο νεαρός Σέρλοκ Χολµς ξέρει ότι οι ενήλικες 
έχουν µυστικά. ∆εν περίµενε όµως 

να Βρει τον mo διαβόητο εκτελεστή του 
κόσµου στο Σάρε'ί, τη στιγµή που όλοι τον 
θεωρούν νεκρό -ούτε τον αδελφό του µε 
κάποιον τρόπο αναµεµειγµένο στην υπόθεση. 

Οταν µάλιστα διαπιστώνει ότι κανείς 
δεν του λέει την αλήθεια, αποφασίζει να 
διακινδυνέψει τα πάντα για να την ανακαλύψει 

µόνος του. Ετσι ξεκινά n περιπέτεια 
που θα τον οδηγήσει στην Αµερική, 

στο κέντρο ενός θανάσιµου ιστού, όπου 
n ζωή είναι φτηνή και n αλήθεια έχει ένα 
τίµηµα που ξεπερνάει τη λογική. 
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