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ΒΙΒΛΙΟ Ano το xBes στο σήµερα 

∆ΙΑ 

Συγγραφέας: 
Γκράχαµ Μουρ 

Μετάφραση: 
Σµαράγδα 
Σοφού 

Εκδόσεις: 
Κέδρος 
σελ. 440 

Χαµένο ηµερολόγιο 
∆εκέµβριοςτου 1893. Οι φανατικοίαναγνώστεςτου 

λονδρέζικου περιοδικού Strand ανακαλύπτουν 
µε τρόµο ότι ο Αρθουρ Κάνον 

Ντόιλ «σκότωσε» τον Σέρλοκ Χολµς στην τελευταία 
του περιπέτεια. Αγανακτισµένοι, περικυκλώνουν 

το σπίτι του συγγραφέα απαιτώνταςεξηγήσεις. 
Εκείνοςκρατά σιγήν ιχθύος. 

Οχτώ χρόνια αργότερα ο Αρθουρ Κόναν 
Ντόιλ επαναφέρει στη δράση τον ήρωά του, 
χωρίςνα δώσει καµία εξήγηση. Μετά τον θάνατο 

του συγγραφέα, το n µερολόγιό του, το 
οποίο θα µπορούσε, ίσως να δώσει λύση 
στο µυστήριο, εξαφανίζεται! 

Ιανουάριος του 2010. Ο Χάρολντ Γουάιτ 
γίνεται µέλοςτης σηµαντικότερης λέσχης 

αναγνωστών των περιπετειών του Χολµς 
χωρίς να υποψιάζεται ότι πολύ σύντοµα θα 
εµπλακεί σ' ένα ανελέητο κυνήγι θησαυρού, 
µε έπαθλο... το χαµένο ηµερολόγιο. Η υπόθεση 

περιπλέκεται όταν βρίσκεται δολοφονηµένος 
ο άνθρωπος που θεωρείται αυθεντία 

παγκοσµίως στο έργο του συγγραφέα. 
Ο Χάρολντ Γουάιτθα προσπαθήσει να φτάσει 

πρώτος στα ηµερολόγιο και να ανακαλύψει 
τον δολοφόνο. Με µια αφήγηση που 

πηγαινοέρχεται ανάµεσα στο Λονδίνο του 
ύστερου 19ου αιώνα και στη Νέα Υόρκη του 
20ού, n «Λέσχη Σέρλοκ Χολµς» αποτίει φόρο 
τιµής στον Αρθουρ Κόναν Ντόιλ και στονδιάσηµο 

ντετέκτιβτου. 

Κάθαρση 

i 

Συγγραφέας: 

Νίνος Φένεκ 
Μικελίδης 

Εκδόσεις: 
Κέδρος σελ. 56 

Ποιητικοί λυγµοί 
«Η "Κάθαρση" είναι ένας λυγµός ο οποίος 
πάει να γίνει καταγγελία - και γίνεται. Είναι 
το παράπονο ενός συναισθηµατικού παρατηρητή 

που ταυτίζεται µε τους εκπατρισµένους 
τους άστεγους τους απολεσθέντες. Ο 

ΝίνοςΦένεκΜικελΙδηςσηκώνει το πέπλο της 
υποκρισίας και κοιτάζει από πίσω αποκαλυπτικά», 

σηµειώνει ο Βασίλης Κ. Καλαµαράς 
δηµοσιογράφος κριτικός βιβλίου και ποιητής 

και ο ίδιος αναφερόµενος στο νέο βιβλίο 
του γνωστού κριτικού κινηµατογράφου. Η 
«Κάθαρση» είναι π πέµπτη ποιητική συλλογή 

του N. Μικελίδη.'Τα σχέδια που την κοσµούν 
είναι του Γιάννη Ψυχοπαίδη. 

Επιµέϋειο: ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΚΛΗΪΉΡΑ 

m.tsjkJitira@realnews.gr 
Η Βιβλιοθήκη ms Real 
ΞεφυπΗίφυµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε 

El Η απώηεια που γέννησε τον µύθο του σπουδαιότερου ΕΑΠηνα πολιτικού 

«Οταν ήταν 
ευτυχισµένο5» 

Συγγραφέας: 
Πολύχρονης Κουτσάκης 

Εκδόσεις: Πατάκη, σελ. 128 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ > 

ex ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 

L όταν ήταν 
I ευτυχισµένος 

Η ΕΛΛΑ∆Α όπωςτπ γνωρίζουµε 
σήµερα υπάρχει χάρη σ' 

έναν θάνατο, πιστεύει ο Πολυχρόνης 
Κουτσάκης συγγραφέαςτου 

βιβλίου «Οταν ήταν ευτυχισµένος», 
το οποίο βασίζεται 

στο οµώνυµο βραβευµένο 
θεατρι κό του έργο. Χά ρη σ' αυτόν 

τον θάνατο γεννήθηκε ένας 
µύθος. Ο µύθοςτου Ελευθέριου 

Βενιζέλου. 
019οςαιώναςπλησιάζει στο 

.τέλος του. Η Ελλάδα σπαράσσεται από τα 
προβλήµατα που έχουν αφήσει πίσω τους 
τέσσερις αιώνες σκλαβιάς και εβδοµήντα 
χρόνια άθλιων πολιτικών. Η Κρήτη παραµένει 

υπό τουρκική κατοχή, και ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος δεν έχει καµία σχέση µε τον 

ηγέτη που σήµερα γνωρίζουµε - και δεν θέλει 
να έχει. 

Γιατί το κέντρο τηςζωήςτου δεν είναι ούτε 
n δικηγορία, ούτε n πολιτική, ούτε καν ο 

πρωτότοκος νεογέννητος γιος του. To κέντρο 
της ζωής του είναι ο µεγάλος απόλυτος 

έρωτάςτου για τη γυναίκα του, τη Μαρία 
- κι όταν τη χάσει, θα τρελαθεί, ©α κόψει 
κάθε επικοινωνία µετηνοικογένειάτου, 

θα γυρίζει στουςδρόµουςτων 
Χανίων παραµιλώντας θα περνάει 

ηµέρες και νύχτες στο νεκροταφείο 
και θα φυτέψει κυπαρίσσια 

εκεί, ώστε να µπορείνα 
τη «βλέπει» από µακριά. 

Αυτή είναι µια ιστορία για το 
πώς έναςγοναησµένος άνθρωπος 

µπορεί να σηκωθεί ξανά. 
Και µετά να σηκώσει µια χώρα 
στα χέρια του, χωρίς να λογαριάζει 

τίποτα και κανέναν προκειµένου 
να πετύχει τον στόχο του. Εναν στόχο 

που µπορείνα ήταν πολύ διαφορετικός 
αη' αυτόν που όλοι σήµερα νοµίζουν πως 
καταλαβαίνουν. 

Ο Π. Κουτσάκης επίκουρος καθηγητής 
στο Πολυτεχνείο Κρήτης γεννήθηκετο 1974 
στα Χανιά. Αυτό είναι το έκτο του µυθιστόρηµα. 

Εχει τιµηθεί το 2007 και το 2005 µε 
το A 'και το B' Κρατικό Βραβείο θεατρικού 
Εργου, αντίστοιχα, από το υπουργείο Πολιτισµού, 

θεατρικά έργα του έχουν ανέβει 
και βραβευθεί στη Νέα Υόρκη και σε άλλες 
πόλειςτων Ηνωµένων Πολιτειών, καθώςκαι 
στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Εξι θεατρικά 
έργα του έχουν εκδοθεί στον Καναδά. 

Ο έρωτας στα χρόνια cns κρίση 

Αθήνα της κρίσης και των «Αγανακτισµένων». ∆ιαδηλώσεις, 
επεισόδια, µαγαζιά ηου κλείνουν. Η νεαρή 

Κατερίνα προσπαθεί να αφουγκραστεί τον εαυτό 
της, γίνεται δέκτης της περιρρέουσας ατµοσφαίρας, 
επιχειρεί αποδράσεις και ρίχνεται µε ορµή στον ερωτά 

της για έναν άντρα µυστηριώδη. Ερωτήµατα που 
αναζητούν απαντήσεις και συναισθήµατα που ψάχνουν 

τρόπους να εκφραστούν αε έναν κόσµο που 
καταρρέει µε πάταγο. Ολα σπαράγµατα των «τελευταίων 

ηµερών µας». 

Συγγραφέας: 
Θανάσης 
Χειµωνάς 

Εκδόσεις: 
Πατάκη, 
σελ. 128 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 

ζούµε ^ης 
τελευταίες 

µας µέρες J 

Συγγραφέας: 
Αντρέας Μόριτς 

Μετάφραση: 
Ελευθερία 
Μαντζώρου 

Εκδόσεις: 
∆ιόπτρα, σελ 432 

Μια άλλη πρόταση 
Τι είναι το φαινόµενο πλασέµπο; Τι κάνει όλο 
και περισσότερουςγιατρούςνα υιοθετούν 
την ολιστική θεραπευτική; Γιατί όλα ξεκινούν 
από το πεπτικό µαςσύστηµα; Καταρρίπτοντα 

ς πλήθος µ ύθων, το « Π λή ρες β i βλίο τη ς 
εναλλακτικήςιατρικής» επιµένει on n καλή 
υγεία όχι µόνο επιτυγχάνεται εύκολα αλλά 
είναι και n φυσιολογική µας κατάσταση. To 
βιβλίο είναι αποτέλεσµα 35χρονης έρευνας 

και βασίζεται στην κλινική πείρα του συγγραφέα-θεραπευτή. 
Ο Αντρέας Μόριτς απευθύνεται 

σε όσουςεπιζπτούνλύσειςχωρίςνα επιβαρύνουν 
τον οργανισµό τους µε υπερβολικά 

χηµικά και φάρµακα. Αποκαλύπτει τους συνηθέστερους 
και -εντούτοις- παραγνωρισµένους 

παράγοντες που µας κάνουν να νοσούµε και να 
γερνάµε πρόωρα. Παραθέτει µεθόδους για να 
αναλάβουµε τον έλεγχο της σωµατικής και διανοητικής 

µας υγείας και προτείνει µυστικά, τα 
οποία πιστεύει ακράδαντα on προάγουν την 
υγεία, την ευεξία, ακόµα και την ίαση. ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

I Για µια Ελένη 
SjBENTAKH I Μια 1 Sxpovn βρίσκεται εγκαταλειµµένη 

i n µοναξιά 
δεν έρχεται 

µονη .,λ 

Συγγραφέας: 
Βασιλική 
Λεβεντάκη 

Εκδόσεις: 
Λιβάνη, σελ 352 

σε µια αποθήκη του Πειραια, άρρωστη 
και µε αµνησία. Στον λαιµό της κρέµεται 

µια τσίγκινη ταυτότητα: «Ελένη - 21 
Μαΐου 1887». Ο δικηγόροςθεόδωρος 
Παναγιώτου την υιοθετεί. Εξι χρόνια µετά, 

ένας φόνος θα ταράξει τα νερά. Ο 
Παναγιώτου αναλαµβάνει την υπεράσπιση 

και ταξιδεύει στην κοσµοπολίτικη 
Σύρο του 1908. Ποτέ όµως δεν φανταζόταν 

πως θα έµπλεκε σε ένα παζλ του 
οποίου και ο ίδιοςήταν κοµµάτι.Τι κοινό έχει, 
άραγε, n τσίγκινη ταυτότητα της Ελένης µε 
τιςταυτότητες που φορούσαν οι τρόφιµες 
του ορφανοτροφείου της Σύρου; Σε αυτό 
και άλλα ερωτήµατα καλείται να αναζητήσει 
απαντήσειςο αναγνώστης µέσα από το µυθιστόρηµα 

«Η µοναξιά δεν έρχεται µόνη», 
το οποίο µας µεταφέρει σ' έναν µυστηριακό, 

παθιασµένο τόπο των αρχών του προηγούµενου 
αιώνα. 

www.clipnews.gr


