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Συγγραφέας: 
Ελένη Ψυχούλη 

Εκδόσεις: 
Πατάκη, σελ 
256 

Γεύση annoimas 
Καλοκαίρι, σε ένα µικρό χωριό του Πηλίου, 
πλάι στη θάλασσα. «Η Ελένη Ψυχούλη µαγειρεύει 

του καλού καιρού»: Στο νέο της βιβλίο 
π γνωστή δηµοσιογράφος φωτογραφίζεται, 
φτιάχνει νοστιµιές και διηγείται τις διακοπές 
στο πατρογονικό εξοχικό, χωρίς µακιγιάζ και 
χωρίςστάιλινγκ. Ενα οδοιπορικό οταµποστάνια, 

στα παλιά κουζινάκια, στα τραπεζώµατα 
και τις συνταγές σης βόλτες στο βουνό και τη 
θάλασσα που γεµίζουν την κατσαρόλα µε τις 
παραµεληµένες νοστιµιές της άγριας φύσης. 
Ολπ n ζωή τηςλιτότηταςκαι τηςαπλήςευτυχίας 

που αποτυπώνει το χρώµα και το φωςτου 
ελληνικού Αυγούστου όπως το είδε ο φακός 
του Μάκου και όπως το σχεδίασε ο Αλέξανδρος 

Ψυχούλης σε ένα βιβλίο-ιστορία µιας 
παρέας που διαβάζεται σαν άλµπουµ διακοπών 

και τρώγεται σαν ένα ταψί µε γεµιστά, µε 
ντοµάτεςκοµµένεςκστευθείαναπότο µποστάνι. 

Πολυτάλαντη και αεικίνητη, n Ελ Ψυχούλη 
εργάζεται εδώ και χρόνια σε διάφορα έντυπα 

ωςγαοτρονοµική συντάκτρια. To 2009 κυκλοφόρησε 
τοτιρώτο της βιβλίο απότιςεκδόσεις 

Φερενίκη, µε τίτλο «25 σεφ σε 25 λεπτά». 
Εχει επίσης προλογίσει βιβλία µε θέµα τη µαγειρική. 

Εχει συµµετάσχει σε τηλεοπτικές εκποµπές 
µε θέµατα γαστρονοµίας στη δεκαετία 

του '90. Από τον Οκτώβριο του 2010 παρουσιάζει 
και επιµελείται την καθηµερινή εκποµπή 

του ΣΚΑΙ «Σεφ στον αέρα». 

ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ 

Ο ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

Συγγραφέας: 
Ερνεστ 
Χέµινγουεϊ 

Μετάφραση: 
Φ. Κονδύλης 

Εκδόσεις: Καστανιώτη, 
σελ 

156 

AvBpconos και φύση 
Ο Σαντιάγο, ένας γέρος µοναχικός ψαράς 
θα δώσει τη µεγαλύτερη µάχη της ζωής του 
µε τον µεγάλο ξιφία στα ανοιχτά της Κούβας 
Θα χρησιµοποιήσει όλη τη µαστοριά και την 
τέχνη του. Η µάχη θα κρατήσει τρεις ηµέρες. 
Ο Σαντιάγο θα νικήσει. Οταν, αργά την τρίτη 
νύχτα, θα µπει στο λιµάνι, δίπλα ογπ µικρή του 
βάρκα θά πλέει µόνοτο άσπρο κόκαλο απότο 
ψάρι που, στη διαδροµή, καταβρόχθισαν οι 
καρχαρίες. Ενα από τα αξεπέραστα έργα του 
νοµπελίστα Χέµινγουεϊ και, ίσως το σπουδαιότερο 

κείµενο που έχει γραφτεί για τη σχέση του 
ανθρώπου µετη φύση. Ενα βιβλίο που διαβάζεται 

και ξαναδιαβάζεται αχόρταγα. 

Επιµέλεια: ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙ ΚΛΗΤΉΡΑ 
m.tsikliUra@realnews.gr 

Η Βιβλιοθήκη ins Real 
ΞεφυΜίζουµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε 

Η Παλαιά ∆ιαθήκη µέσα από την ανατρεπτική µατιά Tns Ertevas Ακρίτα 

«To µήλο βγήκε 
αη' τον Παράδεισο» 

Συγγραφέας: Ελενα Ακρίτα 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα, σελ 368 

Έλενα Ακρίτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
All' ΤΟΝ 
ΠΑΡΑ∆ΕΣ 

«TO ΜΗΛΟ βγήκε αη' τον Παράδεισο», 
το νέο βιβλίο της ΕλεναςΑκρίτα, 

είναι το ιδανικό αγχολυτικό 
για τις δύσκολες επα1 

χές που ζούµε. Μετά τη µεγάλη 
επιτυχία του προηγούµενου 

βιβλίου της «Χτυποκάρδια στο 
θρανίο», το «Μήλο» έρχεται να 
χαρίσει χαµόγελα αλλά και να 
προκαλέσει συζητήσεις στους I 
αναγνώστες σε Facebook και 
Twitter, όπου n Ελ Ακρίτα έχει χιλιάδες πιστούςφίλους. 

To θέµα του; «Μια αλλιώτικη, 
σατιρική, µια-θα λέγαµε-"πειραγµένη" µατιά 

στην Παλαιά ∆ιαθήκη», εξηγεί n γνωστή 
δηµοσιογράφος στιςπρώτες σελίδες. «Μην 
την πάρεις ούτε τοις µετρητοίςούτε στα σοβαρά. 

Με παιχνιδιάρικη διάθεση γράφτηκε, 
µε παιχνιδιάρικη διάθεση διάβασέτο. Ηρέµησε, 

χαλάρωσε, κανείς εδώ δεν προσβάλλει 
τα χρηστά σου ήθη κι έθιµα». 
∆ιαβάζονταςτην Παλαιά ∆ιαθήκη, n συγγραφέας 

διαπίστωσε πως από µια συγκεκριµένη 
οπτική, αποτελεί ένα πραγµατικά 

συναρπαστικό µπεστ σέλερ! Περιέχει βία, 
ίντριγκες πλεκτάνες πάθη, έρωτες θυσίες 
και αυτοθυσίες καλούς και κακούς ήρωες... 

Επίσης αντιλήφθηκε ότι ο θεόςτης 
Παλαιάς∆ιαθήκηςδιδάσκει 

ρεντη δικαιοσύνη και την 
ευλάβεια, αλλά δενδιαθέτει την 
πραότητα, τη µεγαλοθυµία, την 
αγάπη του θεού της Καινής∆ιαθήκης.Το 

βιβλίο, που αποδεικνύει 
ότι n Ελ Ακρίτα βρέθηκε 

σε µεγάλα κέφια, µας ταξιδεύει 
µε ανατρεπτική µατιά και 

χιουµοριστική διάθεση σε όλες 
τις γνωστές ιστορίες. Από τιςσελίδεςτου παρελαύνουν 

n Εύα και ο Αδάµ, n Σάρα και ο 
Αβραάµ, ο Φαραώ, ο Μωυσής ο Σαµψών 
και n ∆αλιδά, ο ∆αβίδ και ο Γολιάθ, ο Σολοµώντας 

ο Ιωνάςκαι άλλοι «πρωταγωνιστές» 
της Παλαιάς∆ιαθήκης. Αξίζει να αναφέρουµε 

πωςµέσααπόηςιοτορίεςτηςΠαλαιάς∆ιαθήκης 
υπάρχουν πολλές επίκαιρες και δηκτικές 

αναφορές στη σύγχρονη κοινωνική 
και οικονοµική πραγµατικότητα. 

Ως δηµοσιογράφος n Ελ Ακρίτα συνεργάστηκε 
µε το περιοδικό «Ταχυδρόµος» 

-όπου έγινε γνωστή ως χρονογράφος-, µε 
πολλές µεγάλες εφηµερίδες και ραδιοφωνικούς 

σταθµούς. Συνεχίζει να αρθρογραφεί 
κάθε εβδοµάδα. 

Τάδε έφη Γούνχι 
ώς ο Γούντι Αλεν µπορεί 

να αλλάξει τη ζωή σας», ο ψυχοθεραπευτής Ερίκ 
Βαρτζµπεντ χρησιµοποιεί αποσπάσµατα συνεντεύξεων 

και ταινιών ιου Νεοϋορκέζου σκηνοθέτη και 
τα µεταµορφώνει σε µαθήµατα του ζην - ή του ευ 
ζην. Ακολουθώντας τους διάσηµους γουνπαλενικούς 

αφορισµούς, βέβαια, κάποιος µπορεί εύκολα 
να... αυτοκαταστραφεί! Από την άλλη, όπως πιστεύει 

ο συγγραφέας, όλα είναι θέµα προσωπικής 
οπτικής. Κανείς δεν µας χαρίζει τη σοφία, κανείς 
δεν προσφέρει την ευτυχία. Τον δρόµο, όποιος κι 
αν είναι αυτός, τον ανακαλύπτουµε µόνοι µας. 

El W 
Συγγραφέας: 

Ερίκ 
Βαρτζµπέντ 

Μετάφραση: 
Ρίτα Κολαΐτη 

Εκδόσεις: 
Μεταίχµιο, 
σελ 115 

F Ένας Γάτος που i ∆ίποδο και 
W ΕΑχγανΜποµπί ιεχραπ050 

JAMES SCWEN.. 
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i ΙΣΜΗΝΗ X. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 

Sf 

Συγγραφέας: 
ΤζέιµςΜηόουεν 

Μετάφραση: 
Ιφ. Αναστασίου 

Εκδόσεις: Anubis, 
σελ 234 

Ο Τζέιµς Μπόουεν ζούσε για χρόνια στους 
δρόµους του Λονδίνου παίζοντας µουσική 
και προσπαθώντας να ξεφύγει από τα ναρκωτικά. 

Οµως ένα αδέσποτο ζωάκι θα άλλαζε 
τη ζωή του... Ο χαριτωµένος πορτοκσλής 

γάτος ήταν τραυµατισµένος. To τελευταίο 
Που χρειαζόταν ο Τζέιµς ήταν ένα κατοικίδιο, 

όµως δεν µπορούσε να αντισταθεί 
στον πανέξυπνο κεραµιδόγατο. Οταν n 

υγεία του γάτου Μποµπ βελτιώθηκε, οΤζέιµςτον 
άφησε να φύγει, π ιστεύοντας πως δεν θα τον ξανάβλεπε 

ποτέ. Αλλά ο Μποµπ είχε άλλα σχέδια... 
Πολύ σύντοµα έγιναν αχώριστοι. Οι περιπέτειες 

που έζησαν µαζί-τρυφερές αστείες αλλά και 
τροµακτικές- άλλαξαν τις ζωές τους και κατάφεραν 

να γιατρέψουν ης πληγέςτου παρελθόντος 
κατακτώνταςεκατοµµύρια αναγνώστεςδιευνώς 
Και όλα αυτά τα κατάφερε «Ενας γάτος που τον 
έλεγαν Μποµπ». 

Συγγραφέας: 
Ισµήνη X. 
Μπάρα κλπ 

Εκδόσεις: 
Μίνωας σελ 303 

Τι κρατάµε, τι πετάµε 
«Η ζωή λοιπόν στην αρχή ήταν συναρπαστική. 

Σαν σοκολατάκι πολυτελείας 
που το ξεδιπλώνεις µε λαχτάρα, ενθουσιασµό 

και περιέργεια να γευτείςµια πολύ 
φίνα γεύση. Ακριβώς έτσι την πάτησα 
κι εγώ^ Και εκεί που το είχα δαγκώI 

σει και περίµενα να ξεχυθεί n βελούδινη 
πραλίνα... µου σκάει µια φαρµακίλα 

άλλο πράγµα, σαν ληγµένη ανηβίωση». 
Η Ιόλη, µια φαινοµενικά εύθραυστη 

αλλά κατά βάθος δυνατή γυναίκα, αγωνίζεται 
να βρει τις ισορροπίες της την εσωτερική 

της γαλήνη και τη χαµένη αισιοδοξία της. 
Αυτοσαρκάζεται, διακωµωδεί, αποµυθοποιεί, 

αλλά µέσα από όλη αυτή τη διαδροµή κάνει 
τον απολογισµό της στην πιο αστεία του 

εκδοχή. Αλλάζει ιδέες αναθεωρεί αντιλήψεις 
του παρελθόντος και προχωράει µπροστά, 
κρατώντας µόνο τις ουσιαστικές αξίες 

της ζωής. Με άλλα λόγια... «Από τα Gucci 
στο... ταγάρι». 
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