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Weekend ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΙΗΤΊΝΟΥ 

ΕΡΩΤΑΣ, 
ΜΙΑ ΙΕΝΗ ΧΩΡΑ 
EVELYN ΤΟΥΝΤΟΝ, 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 352 σελίδες. 

EVCLYN ΤΟΥΝΤΟΝ I ∆ύ° π°ι_δ,.ά 

ΜΙΑ ευποΡων εβρανκων 
Cr ii I Λ^, I ILA I οικογενειών της 

ΞΕΝΗ XQPA I Νυρεµβέργης, ο 

I Ρολφ και n Λουίζα, 
I συνδέονται φιλικά 

I από παιδιά. Λόγω 
των ναζιστικών 
διώξεων θα 
ξεριζωθούν και ¦Η 
ύστερα από 
περιπλανήσεις σε 
όλη την Ευρώπη 

ξανασυναντιούνται στη N. Υόρκη. Ο 
συντηρητικός Ρολφ και n περιπετειώδης, 
χαρούµενη Λουίζα ερωτεύονται και 
παντρεύονται. Η Λουίζα µένει έγκυος, αλλά 
σχεδόν αµέσως διαπιστώνεται ότι πάσχει 
από όγκο στον εγκέφαλο. Η εγχείρηση 
που ακολουθεί την αφήνει σχεδόν 
παράλυτη, ενώ τη φροντίδα του µωρού 
της αναλαµβάνει µια δόλια οικονόµος, 
την υποκρισία της οποίας ο Ρολφ δεν 
διακρίνει. Σύντορα το ζευγάρι οδηγείται 
στο διαζύγιο, πράγρα που και οι δύο 
θεωρούν επιβεβαίωση του πεπρωµένου 
τους. Καθώς η'Εµα ενηλικιώνεται, βλέπει το 
διαζύγιο των γονιών της σαν προδοσία... 
Βαθιά συγκινηιικό και ανθρώπινο, το 
µυθιστόρηρα διερευνά το απρόβλεπτο κάθε 
έρωτα και κάθε ανθρώπινης µοίρας. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ TO ΠΕΚΙΝΟ 
ΧΕΝΙΝΓΚ ΜΑΝΚΕΛ 
Εκδόσεκ Ψuxoyios. 560 σελίδε$. 

Ιανουάριος 2006. Στο µικρό σουηδικό χωριό 
Χετζοβάλεν, 19 άνθρωποι έχουν σφαγιαστεί. 
To µοναδικό στοιχείο είναι µια κόκκινη κορδέλα 

που βρέθηκε στο σηµείο του µακελειού. Η δικαστής 
Μπριγκίτα Ρόσλιν έχει έναν ακόµα λόγο 

να είναι σοκαρισµένη: το ζεύγος Αντρεν. που περιλαµβάνεται 
στα θύµατα, είναι ο παππούς και n 

γιαγιά Tns. Τα πράγµατα χειροτερεύουν όταν n 
Μπριγκίτα µαθαίνει ότι τα µέλη µιας ακόµα οικογένειας 

Αντρεν -που ζουν στις ΗΠΑ- έχουν επίσης 
δολοφονηθεί. Τότε ανακαλύπτει το ηµερολόγιο 

ενός προγονού της, συµµορίτη του 19ου 
αιώνα, που δούλευε στην κατασκευή του αµερικανικού 

σιδηρόδροµου και περιγράφει πώς κακοποιούσαν 
Κινέζους σκλάβους-εργάτες.Έτσι, 

ενώ n αστυνοµία επιµένει on µόνο ένας παράφρων 
θα µπορούσε να διαπράξει το µακελειό 

στο Χετζοβάλεν, n Μπριγκίτα είναι αποφασισµένη 
να αποκαλύψει µια πολύ πιο περίπλοκη πραγµατικότητα. 

Η έρευνα οδηγεί στις mo υψηλές 
σφαίρες εξουσίας στο σύγχρονο Πεκίνο αλλά 
και στη Ζιµπάµπουε και τη Μοζαµβίκη. Παράλληλα, 

n ιστορία pas 
πηγαίνει 150 χρό- 
νια mo πίσω, τον και- kJAAIl/CA 
ρό του δουλεµπορίου ΠΑΠΐ\Ε/\ 
-µια ιστορία που θα Ο ΑΜΘΡΟΠΟΊ 
δεσµεύσει την Μπρι- ΑΠΟ TO [BUM 
γκίτα καθώς πλησιάζει 

ολοένα στην επίλυση 
των φόνων του 

Χετζοβάλεν. 

Π 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 
ΛΙΕΙΟ∆ΟΣ 

ΛΑΠΑΒΓΓΣΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ & 
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
ΣΤΑΘΗΣ 
Εκδόσε^: Λιβανη. 56 
σελίδε*. 

Ποιοι µηχανισµοί 
εξηγούν τη σηµερινή 

κρίση; Συνδέεται 
n ελληνική 

µε την παγκόσµια 
κρίση του καπιτα¬ 

λισµού; Υπάρχει διέξοδος προς τα Αριστερά; 
Παις µπορεί να υλοποιηθεί; Σ' αυτά τα 

ερωτήµατα απαντούν ο Κώστας Λαπαβίτσας 
και ο Στάθης Κουβελάκης, συνδυάζοντας 

ανάλυση και πρόταση. Εξηγούν τον 
κεντρικό ρόλο που παίζει n δοµή της Ευρωζώνης 

και της EE στη µορφή που παίρνει n 
κρίση στην Ελλάδα και σης χώρες της περιφέρειας. 

Φωτίζουν τις οικονοµικές και πολιτικές 
πτυχές της που οδηγούν στη νεοαποικιοποίηση 

της χώρας και την κατάλυση 
της δηµοκρατίας. Σκιαγρα<ι>ούν τις δυνατότητες 

και τα όρια των λαϊκών κινητοποιήσεων 
που σηµάδεψαν την τελευταία περίοδο. 

Χαράζουν τους άξονες µιας εναλλακτικής 
πρότασης µε αιχµή τη στάση πληρωµών 
και την έξοδο της Ελλάδας από την 

Ευρωζώνη και στόχο τη βαθιά αλλαγή οικονορίας 
και κοινωνίας. 

TO ΓΙΑΣΕΜΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΗΣ 
1942.0 κόσµος φλέγεται. 

Μόνο που για κάποιους 
ο πόλεµος σηµαίνει το ξεκίνηµα 

µιας µεγάλης περιπέτειας. 
Η Σαµπά έχει µεγαλώσει 
στο πολυεθνικό 

λιµάνι του Κάρντιφ, παρέα 
µε τις λιβανέζικες ιστορίες 

του πατέρα της και τα 
τούρκικα τραγούδια της 
γιαγιάς της. ∆ιψά να γνωρίσει 

τον κόσµο και κατατάσσεται 
στην ειδική υπηρεσία 

του στρατού που ψυχαγωγεί τις µονάδες 
στο µέτωπο. To ταξίδι θα οδηγήσει τη 

Σαµπά στο µαγευτικό Κάιρο, στην ιδιαίτερη 
Κωνσταντινούπολη, στη γοητεία της Βηρυτού 

και, τέλος, στην Αλεξάνδρεια, την Πόλη 
του Γιασεµιού. To «Γιασεµί Tns Ανατολής» είναι 

µια ιστορία γλυκιάς παρακµής, αγάπης και 
θανάτου. Η συναρπαστική ιστορία µιας µοναχικής 

γυναίκας σε έναν εξωτικό κόσµο. 

TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ME ΤΟΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΟΑΑΝΊ 

JULIA GREGSON 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα. 

632 σελίδες. 

«To "γαλλικό όνειρο" είναι 
ένα διαρκές πρόταγµα. 

Έρχεται από µακριά. Μερικές 
φορές φαίνεται να ξεθωριάζει, 

αλλά πάντα παρουσιάζεται 
µια ευκαιρία 

που κάνει τη φλόγα να 
ανάψει και πάλι. Οι προεδρικές 

εκλογές του 2012 
αποτελούν µια τέτοια ευκαιρία. 

\Τα γιατί ζητώ την 
εµπιστοσύνη των συµπατριωτών µου... Θα 
ήθελα n Γαλλία ιου 2017 να µην έχει το πρόσωπο 

του 2012... Αν, στο τέλος της θητείας 
µου, οι Γάλλοι πολίτες είναι πεπεισµένοι ότι 
crm χώρα υπάρχει περισσότερη δικαιοσυνη 
on' ό,τι στην αρχή της θητείας µου, τότε n 
Αριστερά θα µπορεί να διακηρύξει ότι στάθηκε 

στο ύψος της αποστολής της. Γνωρίζοντας, 
βεβαίως, ότι υπάρχουν ποίλά ακόµα 

να γίνουν». To πρώτο βιβλίο που κυκλοφο¬ 

ρεί για τον Ολάντ µετά την εκλογή του crm 
γαλλική Προεδρία βρίθει αποφθεγµάτων και 
φράσεων άξιων να λειτουργήσουν οκ; food 
for thought. «Η Αριστερά δεν ήταν πάντοτε 

συνεπής στο ραντεβού της µε την Ιστορία. 
Όπως και οι αντίπαλοι της, υποτίµησε 

τον ρόλο των γυναιχών, συµµετείχε, αλίµονο, 
στους απουίίακούς πολέµους, φάνηκε 

µερικές φορές δειλή µπροςπά στην εξουσία 
του χρήµατος, δεν ήταν πάντοτε τόσο 

ενάρετη όσο της υπαγόρευαν οι αρχές της. 
Αλλά εκπλήρωνε πάντα το καθήκον της να 
προσφέρει σε όλους ίσες ευκαιρίες, να υπερασπίζεται 

τη δικαιοσύν η όπου αυτή απειλούνταν, 
να προωθεί αταλάντευτα τις ατοµικές 

και πολιτικές ελευθερίες. Στις αρχές 
του 21ου αιώνα οι σοσιαλιστές θα πρέπει 
να συνεχίσουν να υπηρετούν7 τη χώρα µας. 
Θέλω να παραµείνω πιστός σε ιδέες που δικαιώνουν 

τη δράση µου». 
LE REVE FRANCAIS. Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ. 106 σελίδες. 
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