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¦Free time ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΙΗΤΙΝΟΥ 

Ο φακοσ στο στοµα 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Εκδόσεις: Πόλις. Σελίδες: 128 

Ο «Φακός στο στόµα» 
είναι µια καταγραφή 

για το παρόν 
της Αθήνας. 

Οσυγγραφέαςδιαβάτης 
αποφασί¦jj^ 

ζει να εµπιστευτεί 
jfljKT^ Ι την αναπνοή του. ^^f^^^S^ 

I No τρέξει (στην κυριολεξία) 

πίσω από 
τα γεγονότα. Κυνηγώντας 

µια φευγαλέα 
εντύπωση 

που κάθε στιγµή αλλάζει. ∆ιαθέτει, λοιπόν 
την αντοχή του δροµέα της µιας ανάσας. Ο 
συγγραφέας-χρονικογράφος ζει µε τις δύο 
υποδείξεις που ορίζουν την ιδιότητα του: τη 
γραφή και το χρόνο. Γράφει µε το βλέµµα 
στο τώρα, αλλά δεν αποβλέπει αποκλειστικά 

στο οήµερα. Παρουσιάζει µια αντιφατική 
Αθήνα που αποδέχεται, αναπαριστά και 

διαστρέφει τον ίδιο ιον εαυτό της. 
Ο συγγραφέας-κάτοικος της Αθήνας θα 
ήθελε να πει µε πειστικότητα ότι n Αθήνα 
δεν είναι καν µια αληθινή πόλη. Ότι είναι 
µόνο µια εφήµερη πίστη για αυτό που κάθε 
φορά νοµίζουµε ότι είναι. Ο «Φακός στο 
στόµα» ακολουθεί το ίχνος µιας ζωής που 
εκτυλίσσεται γύρω µας. θα µπορούσε να 
είναι n βιογραφία µιας πόλης. 

01 ΘΕΟΙ ΤΗΣ ΑΤΑΑΝΤΙ∆ΑΣ 
DAVID g1 ΒΒiNS. 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα. 

Σελίδες: 600 

ΑΤΛΑΝΤΙ∆Α. 
To θρυλικό νησί 
χάνεται κάτω από 
τα κύµατα για πάντα. 

Οι Αρχιερείς 
Tns Ατλαντίδος 
φεύγουν για να 
σωθούν από τον 
κατακλυσµό. Πού 

κρύβουν tous µεγαλύτερους θησαυρούς τους; 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1 n ΜΑΪΟΥ 1945. 
Ένα καταφύγιο στην καρδιά του ερειπωµένου 
Βερολίνου. Αξιωµατούχοι των Ναζί σκοτώνουν 
τις γυναίκες και τα παιδιά τους και αυτοκτονούν. 
Όµως οι µεγαλύτεροι αρχαιολογικοί θησαυροί 
του ναζιστικού καθεστώτος που ήταν κρυµµένοι 
στο καταφύγιο έχουν εξαφανιστεί... 
ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΗΜΕΡΑ, 
Στη βυθισµένη, νεολιθική πόλη της Ατλαντίδος, 
ο ενάλιος αρχαιολόγος Τζακ Χάουαρντ ανακαλύπτει 

αρχαία σύµβολα στα ερείπια. Μήπως 
υπάρχει µια φρικτή νέα εκδοχή της Ατλαντίδος; 
Μήπως το Γ Ράιχ είχε κρύψει ένα απίστευτα 
επικίνδυνο όπλο που µπορεί µε µια λάθος κίνηση 

να προκαλέσει αφάνταστη καταστροφή; 
Η τροµακτική έρευνα αρχίζει... 

επόπτης 
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 
Εκδόσεις: A.A. Λιβάνης. Σελίδες: 318 

φ '^HJ I Ο Μπιλ φοβόταν. 
Ήταν ενήλικος. 
∆εν είχε την 
απάντηση. 
Και φοβόταν 
πολύ. Ήξερε να 
διακρίνει τις 
ποιότητες του 
φόβου. Υπήρχε 
ο φόβος να µη 
σε πιάσει n µαµά 
µετά από µια 
µικρή αταξία. 
Ο φόβος να 

µην αποκαλυφθεί on αντέγραψες στο 
διαγώνισµα. Ο φόβος της αποτυχίας. 
Ο φόβος να σε απορρίψει n παρέα 
σου (άρα ο φόβος να µείνεις µόνος). 
Ο φόβος για τις µέλισσες. Ο φόβος 
για τον οδοντίατρο. Όλες αυτές τις 
ποικιλίες του φόβου τις γνώριζε καλά, 
τις είχε επανειληµµένα αντιµετωπίσει 
στο παρελθόν, άλλοτε µε σχετική 
επιτυχία, άλλοτε όχι. Ετούτο εδώ όµως 
-ο Επόπτης- ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ, 
mo πρωτόγονο. Οχι όµως και τελείως 
άγνωστο... 

21.12 ΦΕΓΓΑΡΙ ∆ΥΟ ΗΜΕΡΩΝ 01 ΜΑΓΙΑ TO 
ΠΡΟΒΛΕΨΑΝ... 
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ TO 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ... 
TO ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ. 
Αρχές 
∆εκεµβρίου. 
Ένας 
ανεκτίµητης 
αξίας αρχαίος 
κώδικας 

εµφανίζεται στο Λος Άντζελες. Την ίδια 
στιγµή, σε διαφορετικό σηµείο της πόλης, 
ξεσπάει µια φοβερή επιδηµία που προκαλεί 
αϋπνία και παραισθήσεις.Όταν τρελαµένοι 
συνωµοσιολόγοι προβλέπουν το τέλος του 
κόσµου, n κατάσταση ξεφεύγει από κάθε 
έλεγχο. Καθώς ο χρόνος λιγοστεύει, δύο 
επιστήµονες προσπαθούν απεγνωσµένα να 
λύσουν ένα από τα µεγαλύτερα αινίγµατα 
της Ιστορίας: τι σχέση έχει n µυστηριώδης 
εξαφάνιση των Μάγια µε την τύχη της 
ανθρωπότητας σήµερα; 
DUST1N TH0MAS0N. Εκδόσεις: ∆ιόπτρα. 
Σελίδες: 520 

CECELIA AHERN 
Εκδόσεις; ∆ιόπτρα. Σελίδες: 504 

«Χαίρετε/ Είµαι n Λούαι. Είµαι ευτυχισµένη, n δουλειά 
µου είναι τέλεια, έχω ξεπεράσει απόλυτα το χωρισµό µου, 
οι φίλες µου µε θεωρούν προσωποποίηση της µοντέρνας 
γυναίκας και οι συγγενείς µου µε λατρεύουν. Ναι, είµαι 
πραγµατικά ευτυχισµένη! ∆εν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα 

στη ζωή µου! Τίποτα, τίποτα! Χµ... Εντάξει, µε πιάσατε. 
Λέω ψέµατα. Πάλι. Στην πραγµατικότητα n ζωή µου είναι 
ένα µάτσο χάλια»... 

Όταν n εικοσιοχτάχρονη Λούσι αποφασίζει να αλλάξει 
τη ζωή της (εντάξει, εντάξει, τριαντάχρονη, 

πώς κάνετε έτσι για ένα τόσο δα ψεµατάκι;), συνειδητοποιεί 
ότι τα πράγµατα είναι mo δύσκολα αη' 

όσο φαίνονται. Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να 
παραµείνει στη µονότονη δουλειά της, αν θα κάνει 
υποχωρήσεις για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους 
γύρω της και αν θα τολµήσει να κυνηγήσει έστω µερικά 

από τα όνειρά της. 
Η αγαπηµένη συγγραφέας Cecelia Ahem επιστρέφει 

µε ένα πανέξυπνο και καυστικό µυθιστόρηµα 
που µιλάει για τις ζωές όλων µας. Συναίσθηµα και 
χιούµορ, ένα κουβάρι προβληµατισµοί, αλλά και 
πολλές λύσεις, που όλες ξεκινούν µε το mo δύσκολο 

βήµα: να κοιτάξουµε στον καθρέφτη και να πούµε 
την αλήθεια. ¦Free 

time ΒΙΒΛΙΑ 

www.clipnews.gr


