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Αποστάγµατα zcons ΒΙΒΛΙΟ 

Συγγραφέας: 
Ούγκεν Ρούγκε 

Μετάφραση: 
Tio Βότσος 

Εκδόσεις: 
Κλειδάριθµος 
σελ. 468 

Tpeis yevies, µια Ιστορία 
Η πολυτάραχη ιστορία µιας ανατολικογερµανικής 

οικογένειας από τα χρόνια της εξορίας 
µέχρι την πτώση του Τείχους αλλά και 

παραπέρα. To βιβλίο «Τις µέρες που λιγόστευε 
το φως» µας ταξιδεύει από το Μεξικό 

και τη Σιβηρία ως τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
της Γερµανίας διασχίζοντας όλες τις κορυφές 

και τις αβύσσους του 20ού αιώνα. Στο 
επίκεντρο βρίσκονται τρεις γενιές Οι παππούδες 

πιστοί κοµµουνιστές επιστρέφουν 
από τη µεξικανική εξορία στη νεοσύστατη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Γερµανίαςπροκειµένου 

να συµβάλουν µε το µερίδιο που τους 
αναλογεί στο χτίσιµο του νέου κράτους. Ο 
γιος τους που ως έφηβος είχε µεταναστεύσει 

στη Μόσχα και αργότερα εκτοπίστηκε 
σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας 
στη Σιβηρία, επιστρέφει στη Λ∆Γ µαζί µε τη 
Ρωσίδα γυναίκα του και βρίσκεται ξαφνικά 
σε µια δηµοκρατία µικροαστών, την οποία 
εξακολουθείνα πιστεύει ότι έχει Tny ικανότητα 

να αλλάξει. Αντιθέτως ο εγγονός αισθάνεται 
την πατρίδα επιλογήςτων παππούδων 

και των γονιών του ολοένα και πιο ασφυκτική, 
µέχρι που αποφασίζει να δραπετεύσει 

στη ∆ύση. Η ακτινοβολία της πολιτικήςουτοηίας 
δείχνει να θαµπώνει ολοένα από γενιά 

σε γενιά - σαν φως που σιγά σιγά λιγοστεύει. 
Ενα πολυβραβευµένο µυθιστόρηµα, διαποτισµένο 

µε ευαισθησία και χιούµορ, που 
µας επιτρέπει να βιώσουµε την Ιστορία µέσα 

απάτη ζωή µιας οικογένειας 
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Συγγραφήεικονογράφηση: 

Χρήστος 
∆ηµόπουλος 
ϋ Εκδόσεις: 
Ψυχογιός 
σελ. 109 

Φτιάξ' το µόνο$ σου 
Φρούτα ano χαρτί, περισκόπια, κολιέ από 
καλαµάκια, ελικόπτερα και δεκάδες άλλες 
έξυπνες «Κατασκευές από το ουράνιο τόξο» 

προτείνει ο Χρήστος ∆ηµόπουλος στο 
βιβλίο του, µε στόχο να αποµακρύνει τα παιδιά 

από την τηλεόραση και την οθόνη του 
υπολογιστή. Τα προτρέπει, λοιπόν, να πιάσουν 

στα χέρια τους χαρτιά, ψαλίδια, µπογιές 
και µολύβια, να εξασκήσουν τη δεξιοτεχνία 

τους να ακονίσουν τη φαντασία τους 
και, το σηµαντικότερο, να αισθανθούντη χαρά 

της δη µ ιου ργίας χωρίς καν να ξοδέψουν 
το χαρτζιλίκι τους. 

Επιµέλεια:. ΜΑΡΙΝΑ m ΚΛΗΤΗΡΑ 
m.tsiklrara@realnews.gr 

Η Βιβλιοθήκη ins Real 
ΞεφυηΗίζουµε πς νέες εκδόοεις και σας προτείνουµε 

Περιπέτεια και µυστήριο στον λαβύρινθο του µυαΑού 

Tuesday's gone 
Συγγραφέας: Νίκι Φρεντς 
Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζή 

D Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, σελ. 581 
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ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Φρίντα Κλάιν 
τη γνωρίσαµε στο πρώτο µυθιστόρηµα 

αυτής της σειράς θρίλερ, το Blue Monday. 
To συγγραφικό δίδυµο που κρύβεται πίσω 
από το ψευδώνυµο «Νίκι Φρεντς» έπλασε 
µια ηρωίδα αρκετά ανπσυµβατική, φαινοµενικά 

απρόθυµη να βρεθεί στο επίκεντρο 
της αστυνοµικής έρευνας και, τελικά, απολύτωςικανή 

να φτάσει στη λύση του µυστηρίου 
στηριζόµενη στο πείσµα, στο ένστικτο, 

αλλά και στην επαγγελµαηκή της πείρα. Η 
Φρίντα είναι ψυχοθεραπεύτρια και ένας 
παράξενος ασθενής τον οποίο υποπτεύεται 

για µια απαγωγή, οδηγείτα βήµατά της 
στο αστυνοµικό τµήµα. Εκεί ξεκινά n «ντετεκπβική» 

της καριέρα, στο πλευρό του συµπαθούς 
µονίµως δύσπιστου για τις µεθόδους 

της επιθεωρητή Κάρλσον. 
To δεύτερο βιβλίο, Tuesday's gone, που 

µόλιςκυκλοφόρησε, πιάνει ορισµένα από τα 
νήµατα της προηγούµενης υπόθεσης που 
έµειναν αιωρούµενα, αλλά παράλληλα αφηγείται 

µια εντελώς νέα, ακόµα πιο περίπλοκη 
και, κατ1 επέκταση, ακόµα πιο απολαυστική 

ιστορία για τουςλάτρειςτου ψυχολογικού 
σασπένς. 

Σε ένα διαµέρισµα του ανατολικού Λονδί¬ 

νου έναςάγνωστος γυµνός νεκρός άνδρας 
«συντροφεύει» επί εβδοµάδες µια ψυχικά 
διαταραγµένη µεσήλικη. Οι υποψίες για τον 
φόνο πέφτουν, όπως είναι λογικό, στην ψυχικά 

ασθενή γυναίκα. Ζητούν, λοιπόν, τη βοήθεια 
της ψυχοθεραπεύτριαςώστε να εισχωρήσει 
στο µυαλό της και να προσπαθήσει να 

λύσει τον γρίφο. To κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται 
για τη Φρίντα και ταυτόχρονα να δηµιουργούνται 

καινούργιοι «κόµποι»όσοναφορά 
το θύµα. Η ταυτότητά του αποκαλύπτεται 
(είναι, άραγε, αληθινή;), αλλά σι µαρτυρίες 
όσων τον γνώριζαν δηµιουργούν αντιφάσεις 

σχετικά µε το ποιόν του. Σταδιακά, σι 
ύποπτοι πολλαπλασιάζονται µε ταχύ ρυθµό, 
το παζλδυσκολεύει (προς µεγάλη τέρψη του 
ανςιγνώοτη) και n ηρωίδα βρίσκεται, για ακόµα 

µία φορά, στη δίνη του κυκλώνα. 
Μνήµη, κληρονοµικότητα και σι ανεξερεύνητοι, 

συναρπαστικοί δαίδαλοι του ανθρώπινου 
µυαλού είναι τα µεγάλα ατού της 

λογοτεχνικής αυτής σειράς. Γιατί, όπως πιστεύουν 
και οι δηµοσιογράφοι-συγγραφείς 

Νίκι Τζέραρντ και Σον Φρεντς (ζευγάρι και 
στη ζωή), «µερικές φορές το µυαλό είναι 
το mo επικίνδυνο µέρος για να χάσεις τον 
εαυτό σου». 

i? Αυτοβιογραφία του Ναµπόκοφ 

ντρώνει µια σειρά προσωπικών ενθυµήσεων µε εµβέλεια 
γεωγραφική από την Αγία Πετρούπολη έως 

το Σπιν Ναζαίρ, από τον Αύγουστο του 1903 έως τον 
Μάιο του 1940, και λίγες µόνον εξορµήσεις σε κατοηινούςχρόνους 

και χώρους To «Μίλησε, µνηµη» 
είναι π γοητευτική ανασύσταση της ζωής και 

του έργου του Ναµπόκοφ. Συµπεριλαµβάνεται το 
«Κεφάλαιο δέκατο έκτο», µια «ψευδοβιβλιοκριοία» 
της αυτοβιογραφίας που έγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας 

της θρυλικής «Λολίτας» το 1950. 

Συγγραφέας: 
Βλανηµίρ 
Ναµπόκοφ 

Μετάφραση: 
Γιώργος Βάρσος 

Εκδόσεις: 
Πατάκη, 
σελ. 416 

Κινεζική σοφία 

c Συγγραφέας: 
Σουν Τσου 

Μετάφραση: 
ΑρηςΛασκαράτος 

Εκδόσεις: 
Αιώρα, σελ. 95 

«Οι προικισµένοι ηγέτες νικούν τον εχθρό 
χωρίςνα πολεµήσουν». Αυτή είναι µία από 
ης φράσεις του στρατηγού Σουν Τσου, 
του συγγραφέα του εγχειριδίου «Η τέχνη 
του πολέµου», το οποίο έχει ως κεντρική 
ιδέα την άποψη on ο πόλεµος είναι κακός 
όµως αν είναι αναπόφευκτος καλό είναι 
να ξέρεις να τον κερδίζεις Πρόκεπαι για 
το αρχαιότερο και διασηµότερο βιβλίο µε 
θέµα τη φύση του πολέµου και τη στρατηγική 

τηςνίκης. Γράφτηκε το 500 π.Χ. και n φήµη 
του απλώθηκε γρήγορα στην Απω Ανατολή. Στη 
∆ύση µεταφράστηκε πολύ αργότερα, το 1782 
µ.Χ., και πλέον ανήκει στα κλασικά κείµενα της 
κινεζικής αλλά και της παγκόσµιας γραµµατείας. 

Η συνολική οπτική που διατρέχει το διαχρονικό 
αυτό κείµενο µπορεί να «µεταφερθεί» και 

να αφορά τη διοίκηση δηµοσίων και ιδιωηκών 
οργανισµών, την πολιηκή, το µάνατζµεντ, αλλά 

και τις µικρές και µεγάλες µάχεςτηςκαθηµερινότπτάς 

µας. 

Συγγραφέας: 
Μαργαρίτα 
Μαντά 

Εκδόσεις: 
Μεταίχµιο, 
σελ 318 

Avyeflonouiios 
εκ των έσω 
«...To πρώτο πράγµα που 'κανε ο θεός 
είναι το ταξίδι...»: Ακόµα ένα βιβλίο για 
τον πρόωρα χαµένο Θεόδωρο Αγγελόπουλο, 

γραµµένο από m σκηνοθέηδα 
και συνεργάτιδά του Μαργαρίτα 

Μαντά. Ουσιασπκά, πρόκειται για τα 
ηµερολόγια που κρατούσε n συγγραφέαςστη 

διάρκεια των γυρισµάτωντης 
ταινίας«Το βλέµµα του Οδυσσέα». Η Μαντά 
είχε επιφορηστεί µε πολλαπλά καθήκοντα και 
ο Αγγελόπουλοςτηςτηλεφωνούσεακόµα και 
ξηµερώµατα! Οταν εκείνη του χάρισε τα χειρόγραφα, 

προειδοποιώντας τον ότι στις µισές 
σελίδες τον... βρίζει, εκείνος της ανακοίνωσε 

πωςαυτή είναι n πιο µπρούτα καταγραφή 
τού n σηµαίνει γύρισµα δικήςτου ταινίας 

και έπρεπε να εκδοθεί. Οπερ και εγένετο, σχεδόν 
20 χρόνια µετά. To κείµενο συνοδεύεται 

από ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό. 
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