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Η Ιστορία, 
n αττώλεια, 
το πάθος 

Η Ιστορία, 
n αττώλεια, 
το πάθος 
Ο Απρίλιος µπήκε δυνατά για τη µεταφρασµένη λογοτεχνική 

παραγωγή µε κάθε είδους βιβλία, από 
τους πιο απαιτητικούς ΜακΠούαν και Αντριτς έως 
τους «αστυνοµικούς» Μάνκελ και Σόντερµπεργκ, ^τον€σνόζ 

ως βιογράφο του Νικόλα Τέσλα, αλλά και 
τη «δική µας» πια Βικτόρια Χίσλοπ 

Γράφει n Κϊκή Τριανιαφνλλη 

Ion McEwan 
Χαµένο παίδι 
Μτφ. Κατερίνα Σχινά, Εκδ. Πατάκη, 

αελ. 398, τιµή 17,90 ευρω 

Εννέα µυθιστορήµατα αυτού του 
σηµαντικού σύγχρονου βρετανού 
συγγραφέα έχουν εκδοθεί στα ελλη" 
νικά από τη δεκαετία του '80, µε πιο 
πρόσφατο το «Solar» πριν από δύο 
χρόνια. To «Χαµένο παιδί» είναι από 
τα παλιά του βιβλία που τώρα βγαίνει 
και στα ελληνικά και πραγµατεύεται τη 
ζωή ενός ζευγαριού έπεττα από ένα 
καταστροφικό γεγονός: ο άντρας, 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων, αποσπάται 

για µια στιγµή σε µια ουρά και 
χάνει την τρίχρονη κόρη του, n οποία 
πέφτει θύµα απαγωγής. Η σχέση των 
γονιών χαλάει, το ποτό και n απάθεια 
αντικαθιστούν το συναίσθηµα ενώ ο 
χρόνος γίνεται κάτι σχετικό, κολλάει 
οε ορισµένες στιγµές ή βιώνεται µόνο 

ως µνήµη και όχι ως παρόν. Κάπου 
στο φόντο υπάρχει επίσης n Μάργκαρετ 

Θάτσερ και n εποχή της... 

Jean Mattern 
ΑΠΟ µελι και γαλα 
Μτφ. Εύα Καραϊτίδη, Εκδ. Εστία, 
σελ. 121, τιµή 12 ευρω  

Ο Ζαν Ματέρν, συγγραφέας και 
υπεύθυνος έκδοσης ξενόγλωσσης 
λογοτεχνίας στον εκδοτικό οίκο Γκαλιµάρ, 

θα βρίσκεται τη ∆ευτέρα στον 
Ιανό, όπου θα συζητήσει για τα βιβλία 
του µε τον Ανταίο Χρυσοστοµίδη. To 
«Από µέλι και γάλα», το οποίο µόλις 
κυκλοφόρησε, είναι νουβέλα µε ρίζες 
στον B' Παγκόσµιο Πόλεµο και τις 
απίστευτες µετακινήσεις πληθυοµών 
που αυτός προκάλεσε. Εχει επίσης να 
κάνει µε τις επιρροές και τις πιέσεις 
Γερµανών και Ρώσων στον ουγγρικό 
πληθυσµό. Ο συγγραφέας είναι Αλσατός 

µε κεντροευρωπαϊκές ρίζες. 

Jean Echenoz 
Αστραπές 
Μτφ. Αχιλλέας Κυριακίδης, Εκδ. 
Πόλις, σελ. 152, τιµή 14 ευρώ 

Ο βραβευµένος µε Γκονκούρ και 
Μεντισίς Ζαν Εσνόζ γράφει εδώ µια 
µυθιστορηµατική βιογραφία του Νί- 

κολα Τέσλα, του ιδιόρρυθµου όσο 
και ιδιοφυούς σέρβου φυσικού και 
εφευρέτη µε τη συναρπαστική ζωή 
σης ΗΠΑ, τη σύγκρουσή του µε τον 
Τόµας Εντισον, τη συµβολή του στην 
καθιέρωοη του εναλλασσόµενου 
ρεύµατος, τις περιπέτειές του µε το 
FBI και πολλά άλλα. Ο Εσνόζ εστιάζει 
στην ανθρώπινη πλευρά αυτού του 
σηµαντικού εκΦρώπου που αψηφούσε 
το κέρδος, ζούσε σπάταλα και ήταν 
γοητευτικός, στην άνοδο και στην 
αναπόφευκτη παρακµή και πτώση του. 

Henning Mankell 
TO φθινοπωρο 
toy Κουρτ Βαλαντερ 
Μτφ. Λύο Καλοβυρνάς, Εκδ. Ψυχογιός, 

σελ. 548, τιµή 17,70 ευρώ 

To συγκινητικό τέλος της καριέρας 
του αυτοκαταστροφικού, µοναχικού 
και ευαίσθητου αστυνοµικού Κουρτ 
Βαλάντερ που πρωταγωνιστεί σε 
όλα σχεδόν τα αστυνοµικά βιβλία 
του Χένινγκ Μάνκελ. Ο Βαλάντερ 
παθαίνει Αλτσχάιµερ, όπως ο πατέρας 

του παλαιότερα. Προλαβαίνει, 
βέβαια, να εξιχνιάσει γα τελευταία 
φορά µια δύσκολη υπόθεση, αυτήν 
της εξαφάνισης ενός απόστρατου 
αξιωµατικού του Ναυτικού που 
τυγχάνει και σύντροφος της κόρης 

του. Η υπόθεση έχει πλοκάµια κατασκοπείας 
και Ψυχρού Πολέµου... 

ho Andric 
Η καταραµενη αυλη 
Μτφ. Χρήστος Γκούβης, Εκδ. Καστανιώτη, 

σελ. 136, τιµή 9,59 ευρώ 

Σε αυτή τη νουβέλα ο νοµπελίστας 
συγγραφέας µιλάει για τη «µεγαλύτερη 
φυλακή της Κωνσταντινούπολης», n 
οποία, µεταφορικά, θα µπορούσε να 
είναι και οποιαδήποτε αυταρχική εξουσία. 

Ο Αντριτς αποτελεί και σήµερα το 
σύµβολο όσων ήθελαν να παραµείνει 
n Γιουγκοσλαβία ενωµένη. Για την 
ένωση των νότιων Σλάβων πάλεψε από 
πολύ νέος και την υπηρέτησε επε στην 
προπολεµική εκδοχή του βασιλείου είτε 
στην εκδοχή της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας. 

Alexander Soderberg 
Ο ανδαλουσιανοσ φιλοσ 
Μτφ. ∆ηµήτρης Φωτόπουλος, Εκδ. 
Μεταίχµιο, σελ. 564, τιµή 17,70 ευρώ 

To οκανδΜαβικό µυθιστόρηµα κάνει 
θραύση καθώς ο Μάνκελ έστρωσε 
τον δρόµο µε ροδοπέταλα. To νέο 
εκδοτικό φαινόµενο ακούει στο όνοµα 

Αλεξάντερ Σόντερµπεργκ, είναι 
επίσης Σουηδός και n τριλογία του 
πουλήθηκε το 2011 οε τριάντα χώρες 

Η σύγχρονη Ελλάδα χωρίς τα ροζ γυαλιά του παρελθόντος 

Victoria Hislop 
Ο τελευταιοσ χοροσ 
Μτφ. Φωτεινή Πίπη, Εκδ. ∆ιόπτρα, 

σελ^06^^πµτϊ^_:90^υ£(^ 

Η συγγραφέας του «Νησιού» έχει 
γράψει τρία συνολικά µυθιοτορή- 

Ολα τα διηγήµατα της συλλογής 
της Βικτόρια Χίσλοπ 

έχουν ελληνικό θέµα 

µατα, από τα οποία τα δύο έχουν 
ως σκηνικό την Ελλάδα. Σε αυτή τη 
συλλογή διηγηµάτων της, την πρώτη, 
n οποία µόλις κοΓίλοφόρησε στο 
ελληνικά, τα θέµατά της έχουν πάλι 
να κάνουν µε πι χώρα µας. Μόνο 
που αυτή τη φορά δεν ασχολείται µε 
το παρελθόν της Ελλάδας, αλλά µε 
το παρόν της. Οχι αναγκαστικά µε 
την κρίση όσο µε λεπτοµέρειες της 
καθηµερινότητας, σι οποίες για τον 

Ελληνα που τις ζει µοιάζουν συνηθισµένες, 
όχι όµως και για το βλέµµα 

ενός ξένου συγγραφέα. Η Χίσλοπ, 
πάντα µε αγάπη για την Ελλάδα αλλά 
και µε κριτική στάση απέναντι" της, 
λέει όη n παρατεταµένη περίοδος 
µέλιτος µε τη χώρα τελείωσε, σταµάτησε 

να τη βλέπει µε ροζ γυαλιά. 
Ωστόσο τη βλέπει πάντα απείρως 
ενδιαφέρουσα, ακόµη µεγαλύτερη 

πηγή έµπνευσης από πριν... 

προτού καν εκδοθεί στα σουηδικά. 
Εως τότε ήταν σεναριογράφος και 
είχε διασκευάσει για την τηλεόραση, 
µεταξύ άλλων, τα βιβλία της Καµίλα 
Λάκµπεργκ. Ο «Ανδαλουσιανός φίλος» 

ξεφεύγει πάντως από τη γραµµή 
των Σκανδιναβών: αποφεύγει την 
απόλυτη διασύνδεοη µε τα τοπία των 
βορείων χωρών και αποτελεί ένα διεθνές 

αστυνοµικό θρίλερ µε συνδικάτα 
εγκλήµατος, ρώσους εκτελεστές, λατινοαµερικάνους 

εµπόρους ναρκωτικών. 
Πρωταγωνίστρια του συγγραφέα 

στην τριλογία είναι µια νοσοκόµα που 
λύνει µυστήρια, n Σοφί Μπρίνκµαν. 

Eugen Ruge 
Τις µέρες που 
λιγοστευε to φωσ 
Μτφ. Τέο Βότσος, Εκδόσεις Κλειδάριθµος, 

σελ. 472, τιµή 17,50 ευρώ 

Προτού κάνει την εµφάνισή του στη 
λογοτεχνία µε το µυθιστόρηµα «Τις 
µέρες που λιγόστευε το φως», ο Ο'ίγκεν 

Ρούγκε ήταν ήδη γνωστός στα 
γερµανικά γράµµατα ως µεταφραστής 
του Τσέχοφ και θεατρικός συγγραφέας. 

Μεταφρασµένο σε 21 γλώσσες, 
το βιβλίο του 59χρονου συγγραφέα 
έγινε αµέσως µπεστ σέλερ έχοντας 
πουλήσει µέχρι στιγµής περισσότερα 
από 350.000 αντίτυπα. Επιπλέον, 
κατέκτησε τη σηµαντικότερη λογοτεχνική 

διάκριση στη Γερµανία. To 
βιβλίο καλύπτει χρονικά το δεύτερο 
µισό του 20ού αιώνα και αναφέρεται 
στις εµπειρίες των µελών τεσσάρων 
γενεών µιας οικογένειας, τα οποία 
έζησαν στο Μεξικό, στη Ρωσία και στο 
Ανατολικό Βερολίνο. Οι ιστορίες τους 
εκτυλίσσονται σε 20 κεφάλαια, καθένα 
από τα οποία επικεντρώνεται στην οπτική 

ενός από τους χαρακτήρες, τους 
οποίους ο Ρούγκε έχει εµπνευστεί οπό 
τα µέλη της δικής του οικογένειας. Ο 
ίδιος άλλωστε, όπως και ο Αλεξάντερ, 
κεντρικός ήρωας του µυθιστορήµατος, 
γεννήθηκε στα Κεντρικά Ουράλια, 
όπου έζησε εκτοπισµένος ο πατέρας 
του, ο ιστορικός Βίλχελµ Ρούγκε. 

www.clipnews.gr


