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Victoria 

Hislop 
Ο Τελευταίος Χο, 

«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Victoria Hislop, µετάφραση 

Φωτεινή Πίπη, εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

Victoria Hislop, µετάφραση Φωτεινή Πίπη, εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
Γλυκόπικρες ιστορίες πίστης και αγάπης, χωρισµού, συγχώρεσης και 
συµφιλίωσης... Μέσα από δέκα δυνατά διηγήµατα η συγγραφέας 
του «Νησιού» µάς πάει µε το τελευταίο αυτό βιβλίο της σεριάνι 
στους πολύβουους αθηναϊκούς δρόµους, αλλά και στις πλατείες 
των ελληνικών χωριών. Σκιαγραφώντας την ξεχωριστή ατµόσφαιρα 
κάθε τόπου, ζωντανεύει στα µάτια µας µια σειρά από αλησµόνητους 

I ήρωες - από ένα µοναχικό παπά και µια µητέρα που µάχεται έως 

I δύο αδερφούς σε διαµάχη και από έναν ανεπιθύµητο ξένο έως ένα 
γαµπρό που βασανίζεται από µια µουσική και µια ανάµνηση. 
«Η εξαιρετική οµορφιά αυτού του τόπου, το πάθος για ζωή, φιλία και 
µια µορφή φιλοξενίας που δεν έχω συναντήσει όµοιά της σε άλλη χώρα 

εξακολουθούν να αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της Ελλάδας και, παρά την κρίση που διέρχεται 
τώρα η χώρα, πιστεύω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της δεν θα αλλάξουν ποτέ» σηµειώνει η Βικτόρια 

Χίσλοπ στην εισαγωγή του βιβλίου της. Τα τρία βιβλία της δηµοφιλούς συγγραφέως («To νησί», 
«Ο γυρισµός» και «To νήµα») έχουν πουλήσει πάνω από 600.000 αντίτυπα στη χώρα µας. 

Martin van (revold 
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«ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ» 
Alain Badiou µε τον 
Nicolas Truong, εκδόσεις 

«Πατάκη» 
Τι είναι ο έρωτας; Τι 
είναι αυτό που διακυβεύεται 

σε µια ερωτική 
συνάντηση; Σε αυτό το 
ερώτηµα ο Alain Badiou 
αναδεικνύει ότι ο έρωτας 
έχει δοµή συµβάντος και 
αποτελεί υπέρβαση του 
χάσµατος των δύο φύλων, 

η οποία ωστόσο δεν 
αίρει την ασυµµετρία των 
έµφυλων υποκειµενικών 
στάσεων. Τον διαφοροποιεί 

από την επιθυµία 
και την απόλαυση και 
χαρτογραφεί τη σχέση 
του µε τη φιλοσοφία και 
την πολιτική. 

«Η ΓΕΝΝΗΣΗ TOY 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ» 
Lodewijk Pe t ra m, 
µετάφραση Μαργαρίτα 
Μπονάτοου, εκδόσεις 
«Αιώρα» 
17ος αιώνας. Η Ολλανδία 
διανύει το «χρυσό αιώνα» 
και το Άµστερνταµ σφύζει 
από οικονοµική και εµπορική 
δραστηριότητα. Αντλώντας 
από αρχεία και ντοκουµέντα, 

ο Λόντεβεϊκ Πέτραµ 
περιγράφει τη λειτουργία 
του πρώτου χρηµατιστηρίου 
στον κόσµο. Η αφήγηση, 
καταγράφει πραγµατικές 
ιστορίες απληστίας, πάθους, 
τζόγου και χειραγώγησης 
και αναδεικνύει πόσα χαρακτηριστικά 

της σηµερινής 
χρηµατιστηριακής αγοράς 
υπήρχαν ήδη από τότε. 

«Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ TOY 
ΧΙΤΛΕΡ, 1940- 1941. TO 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ» 
Martin van Creveld, 
µετάφραση Βαγγέλης 
Στεργιόπουλος, εκδόσεις 

«Γκοβόστη» 
Ήταν η εισβολή του 
Μουσολίνι στην Ελλάδα 
αντίθετη µε τις επιθυµίες 

του Χίτλερ; Ήταν τα 
σχέδια του Φύρερ για την 
Ελλάδα αµιγώς αµυντικού 
χαρακτήρα; Με ποιον 
τρόπο επηρέασαν σι επιχειρήσεις 

των Γερµανών 
στα Βαλκάνια την επίθεσή 
τους εναντίον της Σοβιετικής 

Ένωσης; Αυτά είναι 
κάποια από τα ερωτήµατα 
στα οποία ο συγγραφέας 
δίνει νέες ανατρεπτικές 
απαντήσεις. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ^ 

«To βασίλειο της 
αθωότητας», Rebecca 

Coleman, µετάφραση 
Αγορίταα Μπακοδήµου, 
εκδόσεις «Κλειδάριθµος» 
Πρόκειται για την ιοτορία του 
1 άχρονου Ζακ, που ξεριζώθηκε 

από τον τόπο του και 
προσπαθεί να συµφιλιωθεί µε 
την ιδέα ότι η µητέρα του είχε 
έναν παράνοµο δεσµό, και 
της Τζούντο µιας δασκάλας 
νηπιαγωγείου που βλέπει την 
οικογένεια της να διαλύεται 
µπροστά στα µάτια της. 

φ «Aoc το διάβολο 
ήσυχο», Jonh Verdon, 

µετάφραση Γιώργος 
Μπαρουξής, εκδόσεις 
«∆ιόπτρα» 
Ο Ντέιβ Γκάρνεϊ, ο ντετέκτιβ 
µε τις περισσότερες διακρίσεις 
στην ιστορία της αστυνοµίας 
της Νέας Υόρκης, προσπαθεί 
να προσαρµοστεί στη ζωή του 
συνταξιούχου, όταν µια µέρα 
τον επισκέπτεται µια τηλεοπτική 

παραγωγός και του ζητάει 
πληροφορίες για τη δράση 
ενός διαβόητου δολοφόνου. 

φ «Παιδικό κουρείο», 
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, 

εκδόσεις «Κέδρος» 
Με ένα «εναρκτήριο τέλος» 
ξεκινά η νέα συλλογή του Κ. Γ. 
Παπαγεωργίου. Με την αποδοχή 

του κύκλου, που αρχίζει 
από έναν ουρανό χωµάτινο 
για να καταλήξει στα κοµµένα 
µαλλιά στο παιδικό κουρείο, 
στην παιδιάστικη άρνηση του 
κύκλου. Σε αυτό τον κύκλο 
περιέχεται και ο κόσµος. 

φ «Λάουρα Μαρίνα», 
αφιέρωµα στην Ελβετία, 

Me Αβρακατάµπρα, 
εκδόσεις «Γκοβόστη» 
Ο Me Αβρακατάµπρα είναι 
ποιητής που εµπνέεται ποιήµατα 

σε στροφές αντικριστές 
η µία µε την άλλη για χοές 
και στη λίµνη της Γενεύης. Η 
συγκεκριµένη συλλογή αποτελεί 

συνέχεια της συλλογής 
«Μαρίνα», µε αφιέρωµα στην 
υποβλητική Ελβετία. 
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