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Free time ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΙΗΤΙΝΟΥ 

TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΑΛΑΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
Εκδόσειε: ∆ιόπτρα. 312 σελίδε$ 

To ξηµέρωµα της 26ης Ιουλίου 
2001 βρίσκει το νησί της Σκύρου 

ανάστατο µετά την επίσκεψη 
του Εγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει 

τους τουρίστες και επισκιάζει 
το θάνατο της δεκαεξάχρονης 

«σηµαδεµένης» Καλλιώς, που 
βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. 
Ο αστυνόµος Ψαθάς καταφθάνει 

στο νησί και µε τη συνοδεία 
µιας ετερόκλητης παρέας προσπαθεί 

να επιλύσει το αίνιγµα. 
Η υπόθεση κρύβει παγίδες. Ο 
Ψαθάς θα κοπιάσει για να βρει 
άκρη ανάµεσα στις φήµες που 
διασπείρονται, στις προλήψεις 
των ντόπιων, στους φόβους και 
τα µυστικά τους. Όπως όλοι ψιθυρίζουν, 

κάθε ιστορία γίνεται 
παραµύθι, αµέσως µόλις στεγνώσει το αίµα της. Ο συγγραφέας 

των βιβλίων Πικρά Κεράσια και Αµαρτωλά θαύµατα συνθέτει αριστοτεχνικά 
ένα αστυνοµικό παραµύθι, µε φόντο µια µικρή κοινωνία 

σε -κυριολεκτικά- µετασεισµική κρίση. 

Ο (ΛΙ) ΛΥΚΟΣ ΦΟΡΟΥΣΕ TOD'S 

;iMHiiiHiisa! 3θΥ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΣΑΚΚΑ 
Εκδόσεκ: Πατάκη. 3)2 σελίδεε 

Η Λιλίκα πλήττει. Η σχέση Tns; 
Υπερβολικά ήρεµη. Η δουλειά tns 
eos µεταφράστριας; Βαρετή. Ενώ n 
ίδια έχει όνειρα. To µεγαλύτερο από 
αυτά είναι µια δουλειά που θα tns 
επιτρέψει να ακουµπήσει ένα δηµοσιογραφικό 

κασετόφωνο µπροστά 
στον Karl Lagerfeld και να του 

πάρει συνέντευξη, όσο εκείνος θα 
χαϊδεύει νωχελικά το γατάκι του.Όταν, λοιπόν, ένα από τα µεγαλύτερα 

γυναικεία περιοδικά την προσλαµβάνει ως συντάκτρια 
µόδας, δεν µπορεί παρά να πετάει στα σύννεφα. Τι κι αν 

το έτερον ήµισυ µουρµουρίζει ενοχληµένο κι αν κάποιο στιγµή 
αγανακτισµένο αποχωρεί απ' το τοπίο. 

Η Λιλίκα αδιαφορεί. Ζει το όνειρο Tns και δεν επιτρέπει σε κανέναν 
να ms το χαλάσει. Η οικονοµική κρίση, όµως. κλονίζει 

το περιοδικό, οι απολύσεις ξεκινούν και τα άψογα µανικιουρισµένα 
νύχια των συναδέλφων γρστσουνάνε αγριεµένα την 

ιλουστρασιόν σσπουνόφουσκα. Ο έρωτας, ωστόσο, timing 
δεν κοιτά -και να που, στο γενικό κλίµα πανικού και αγωνίας, 

n Λιλίκα γνωρίζει έναν αλλοπρόσαλλο και µυστηριώδη 
άντρα και χωρίς δεύτερη σκέψη υποκύπτει στη γοητεία του. 
Ένα παράξενο love story ξεκινά, γεµάτο εντάσεις και διλήµµατα, 

εναλλαγές αγωνίας και ευδαιµονίας, µα καθώς ο καιρός 
περνάει και n αλήθεια δείχνει τα απειλητικά της δόντια, n Λιλίκα 

αναγκάζεται να οµολογήσει: Η πραγµατικότητα ξεπερνάει 
κάθε φαντασία. Κι αυτό δεν είναι πάντοτε καλό... 

TO ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ 

θέλει κότσια να 
µπορείς να αντέξεις 
τα χτυπήµατα 
Tns µοίρας και 
να µη λυγίσεις 
απ' τον πόνο. 
θέλει κουράγιο 
να µπορείς να 
χαµογελάς ακόµα 
και mcs στη µαυρίλα 
της φτώχειας, της 
αρρώστιας, του 
θανάτου. Ακόµα 

περισσότερο, θέλει λεβεντιά κι αντρειοσύνη 
να µπορείς να κάνεις τον καηµό σου χορό και 
τραγούδι. To ζεϊµπέκικο της Κατίνας είναι 
ένα βιβλίο θάρρους και λεβεντιάς. Η Κατίνα 
µάς παίρνει ανάλαφρα απ' το χέρι και pas 
ταξιδεύει από τη Ραµόνα της θεσσαλονίκης 
στις φτωχογειτονιές του Πειραιά και στα 
κρυφά µονοπάτια της ζωής της. 
Γελάµε και κλαίµε µαζί της, τη θαυµάζουµε 
και την αγαπάµε, της χτυπάµε παλαµάκια στο 
ζεϊµπέκικο της... 
Η Κατίνα είµαστε εµείς... 

ΠΕΝΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
Εκδόσεις: Ψυχογιοί. 272 σελίδες 

ΙΑΖΙΑΗΙ l. TZAMMUFHX 

ο «κοκκινοσ, 
σουλτάνος» 

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΙ: Ο ΑΒΛΟΥΛ 
ΧΑΜΙΤ ΚΑΙ Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα µεσάνυχτα της 14ης Απριλίου 1909 ένα σφραγισµένο 
τρένο ξεκίνησε από τον έρηµο σιδηροδροµικό σταθµό 
Σιρκετζή της Κωνσταντινούπολης µε κατεύθυνση τη 
θεσσαλονίκη. Με αυτό οι Νεότουρκοι µετέφεραν στον τόπο 
αιχµαλωσίας του τον άλλοτε µεγάλο µονάρχη της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας Αβδούλ Χαµίτ. τον τριακοστό τέταρτο Πατισάχ 
της οτκογένειας των Οσµανλήδων και εικοστό όγδοο 
σουλτάνο από την άλωση, τον επονοµαζόµενο «σκιά του 
Αλλάχ επί της Γης» και «καταφύγιο των κατατρεγµένων όλης 
της οικουµένης». Για τους περισσότερους Ευρωπαίους, αλλά 
και για πολλούς από τους οµοθρήσκους του ο Αβδούλ Χαµίτ 
θεωρούνταν ή έπρεπε να είναι καταραµένος (Καχρ Ολσούν) 
για όσα δεινά συσσώρευσε στην πολύχρονη και αιµατόβρεχτη 
σουλτανεία του (1876-1909) και «κόκκινος» από το αίµα της 
σφαγής των Αρµενίων. 
To βιβλίο καταγράφει υπό τη µορφή χρονικού την ιστορία της 
πολυκύµαντης ζωής «του µανιακού εγκληµατία του Γιλδίζ». 

Μέσα από τις σελίδες του ζωντανεύουν τα πολυάνθρωπα χαρέµια και τα µυστήρια που 
τα συνόδευαν, n ερωτική στέρηση και n σεξουαλική αδηφαγία των γυναικών που τα 
αποτελούσαν και των ευνούχων που τις φύλαγαν, ο πόνος, ο θάνατος, οι καθηµερινές 
συνήθειες και αδυναµίες τους αλλά και τα δάκρυα, το µίσος και το αίµα που κάθε τόσο 
τα πληµµύριζαν.Ένα τεράστιο σκηνικό, µια πολύχρωµη και πολυάνθρωπη τοιχογραφία 
µε τους πρωταγωνιστές της, τους πολέµους, τις σφαγές, τα µικρά ή µεγάλα γεγονότα 
σε µια αχανή αυτοκρατορία, τη µεγαλύτερη που είχε δει µέχρι τότε ο κόσµος και στην 
οποία, όπως έλεγαν, ο ήλτος δεν βασίλευε ποτέ. Και ταυτόχρονα γνωρίζει µια άγνωστη 
θεσσαλονίκη, τόπο εξορίας και φυλάκισης του Αβδούλ Χαµίτ την άνοιξη του 1909. 
Ένα χρονικό για την εποχή όπου ξεθώριαζε ο 19ος αιώνας και ανέτελλε ο 20ός. 

ΒΑΣΙΛΗΣ l. ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ 
Εκδόσε^: Μεταίχµιο. 
552 σελίδε5 
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