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Weekend ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΙΗΤΙΝΟΥ 

ο διαφηµιστής Η ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕ IΟΤΗΣ, Η ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ 

«Θα έπρεπε να γεννιόµαστε µε ένα εγχειρίδιο 
γεγονότων. Τότε θα σου συµβεί εκείνο, τότε το 
άλλο. Εντάξει, να µην µπορείς να τα αποφύγεις, 
αλλά να ξέρεις τι σε περιµένει. Είναι παρήγορο 
να συµβαίνουν γεγονότα για τα οποία δεν έχεις 
καµιά ευθύνη. ∆εν πρόκειται να κάνεις λάθος. 
Έτσι ήταν γραφτό να γίνουν τα πράγµατα. ∆εν 
άλλαξαν από τις επτλογές που έκανες. Αλλά 
όχι, n ζωή είναι άγραφη. Ακούραστη και 
χωρατατζού. 
Μου θυµίζει τους κλόουν του τσίρκου που, 
ακόµη κι όταν γελάνε, έχουν κρυµµένη πίσω 
τους µια απίστευτη στεναχώρια και πικρία. 
Έτσι είναι και n ζωή.Ένας κλόουν. Σου γελά τη 
µια στιγµή, αλλά είναι έτοιµη να κλάψει την 
επόµενη. Κάνει χοντροκοµµένα αστεία και δεν 
ξέρει πότε να σταµατήσει. Όπως ένας γνήσιος 
κλόουν, το νούµερο που σου παρουσιάζει 
θα ήταν βαρετό, αν δεν είχε µέσα και µια 
κωλοτούµπα. Ένα εντυπωσιακό γλίστρηµα 
πάνω σε µια µπανάνα. Να γκρεµοτσακιστείς για 
να ακουστεί το σαχλό χάχανο. To εκκωφαντικό 
χειροκρότηµα. ∆εν ξέρεις τι να περιµένεις 
από τον κλόουν, ©α σκάσει τα µπαλόνια, θα 
σε βρέξει µε νερό που βγαίνει µέσα από το 
λουλούδι του ή θα πέσει κάτω φαρδύς πλατύς 
από µια καρέκλα που έσπασε; Τόσο φτηνά 
είναι τα κόλπα που χρησιµοποιεί n ζωή για να 
εκπλήξει». 

ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 
Εκδόσεις Σαββάλας,400 σελίδεε 

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ 
ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

To νέο πολυσυζητηµένο όνοµα του 
σκανδιναβικού νουάρ µυθιστορήµατος 
που έχει σαρώσει τις λίστες των best 
sellers αλλά και τα λογοτεχνικά βραβεία 
των σκανδιναβικών χωρών, γράφει ένα 
ατµοσφαιρικό και συγκλονιστικό θρίλερ, µε 
πρωταγωνιστή έναν επιθεωρητή µε ασίγαστη 
περιέργεια αλλά και βασανισµένη ψυχή. 
Ένα καθηλωτικό έργο, που διεγείρει πλήθος 
συναισθηµάτων και διαβάζεται απνευστί. 
Μια εντυπωσιακή και τροµακτική ιστορία, 
non διαδραµατίζεται στο σκοτεινό χώρο 
της πολιτικής. Ένα επίκαιρο µυθιστόρηµα 
που κόβει την ανάσα. Αν αγαπάτε τον Στιγκ 
Λάρσον και τον Τζο Νέσµπο, θα λατρέψετε 
τον Πούσι Άντλερ-Όλσεν. 

Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΑΕΙΗ 
Μια ζωή στη σκιά του 
πολιτικού, έκανε τα πά 
ντα για να διατηρεί λαµπερή 

την εικόνα Tns 
οικογένειάς Tns. Και 
θα τα είχε καταφέρει 
µια χαρά, αν δεν έκανε 

το στραβοπάτηµα ο 
Ρίτσαρντ... Και οι κόρες, 

πώς θα αντιδράσουν; 
Η καθεµία µπροστά 

στον δικό της κυκεώνα 
καλείται να λύσει τους δικούς 

Tns γρίφους... Πώς θα µπορέσει n Ντιάνα 
να µιλήσει για ηθική όταν διατηρεί παράλληλη 

σχέση µε έναν νεότερο της άνδρα; 
Και n Λίζι; Πώς να µιλήσει για λάθη, 

αυτή, µια πρώην τοξικοµανής που πάντοτε 
υπήρξε το µαύρο πρόβατο της οικογένειας 

της; 

TO ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 

JENNIFER WEINER 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα, 

512 σελίδες 

ΜΠΑΜΠΑ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ME 
Κατάθεση της εµπειρίας του Κώστα Κροµµύδα 
σχετικά µε το τι σηµαίνει «µεγαλώνω και ανατρέφω 

ένα παιδί», αλλά και µια ευκαιρία να θυµηθούµε 
(ή να συνειδητοποιήσουµε) πόσο καλύτεροι 

άνθρωποι µπορούµε να γίνουµε µεγαλώνοντας 
το παιδί µας. Αν και απευθύνεται 

στους µπαµπάδες, n ανάγνωση του θα ήταν 
πολύ ενδιαφέρουσα και για τις συντρόφους τους 
για να µπορέσουν να «κρυφοκοιτάξουν» στην 
ψυχολογία ενός πατέρα και να τον βοηθήσουν 
στη συνέχεια να συµµετάσχει ενεργά στην ανατροφή 

του παιδιού τους. To mo σπουδαίο, όµως, 
είναι ότι όλη αυτή n εµπειρία είναι ιδωµένη µε 
τα µάτια ενός συζύγου και πατέρα και, γι' αυτό, 
n ειλικρινής µατιά του Κώστα Κροµµύδα µπορεί 

να συµβάλει ώστε ο ολοκαίνουριος αυτός 
κόσµος να γίνει κατανοητός και λιγότερο τροµακτικός 

για τους άνδρες. 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ 

Εκδόσεις Mivtoas. 200 σελίδε5 

Κώστας Κροµµύδας 

Μπαµπά, 
µεγόλωσέ µε 
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