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Nicci French 
TUESDAY'S 

GONE 

«TUESDAY'S GONE», Nicci French, µετάφραση 

Ουρανία Τουτουντζή, εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

£J ψυχοθεραπεύτρια Φρίντα Κλάιν έχει πιστέψει ότι δεν θα µπλεχτεί 
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ξανά µε τις υποθέσεις της αστυνοµίας, όταν ένα πρωί ξυπνάει από 
κοφτά χτυπήµατα στην πόρτα της. Ο επιθεωρητής Κάρλσον χρειάζεται 
επειγόντως τη βοήθεια της. Σε ένα διαµέρισµα του ανατολικού Λονδίνου 
ένα πτώµα σε αποσύνθεση βρίσκεται για εβδοµάδες στον ίδιο χώρο µε 
µια ψυχικά διαταραγµένη γυναίκα. Η αστυνοµία δεν γνωρίζει καν ποιο 
είναι το θύµα η πώς έχασε τη ζωή του, και όλες σι ελπίδες στρέφονται 
στη Φρίντα. Εκείνη, οπλισµένη µε θάρρος, θα προσπαθήσει να διεισδύσει 

στο λαβύρινθο του µυαλού της γυναίκας. 
Καθώς τα στοιχεία που συγκεντρώνονται οδηγούν προς ένα συγκεκριµένο 

άντρα, έρχονται στην επιφάνεια µια σειρά από τραγικές υποθέσεις 
και µια αλυσίδα από σκοτεινά κίνητρα. Την ίδια στιγµή η Φρίντα συνειδητοποιεί ότι ίσως η αλήθεια 
βρίσκεται γραµµένη στους τοίχους που ορθώνουν οι βαθύτεροι εφιάλτες της. 
To όνοµα Nicci French είναι ψευδώνυµο για το συγγραφικό ζεύγος των δηµοσιογράφων Nicci Gerrard 
και Sean French, που είναι επίσης ζευγάρι στη ζωή. Υπάρχουν άλλα 13 µυθιστορήµατα που έγιναν 
επιτυχίες µε την υπογραφή τους. 
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«ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ» 
Τζόα v Χάρις, µετάφραση 
Βασιλική Κόκκινου, εκδόσεις 

«Ψυχογιός» 
Όταν η Βιαν Ροσέ παίρνει 
ένα γράµµα από τον άλλο 
κόσµο, δεν έχει άλλη επιλογή 
από το να ακολουθήσει τον 
άνεµο που φυσά, οδηγώντας 
την πίσω στο Λανσκνέ, το 
χωριουδάκι στη νοτιοδυτική 
Γαλλία όπου έξι χρόνια πριν 
είχε ανοίξει ένα µαγαζί µε 
σοκολάτες. Η Βιαν, όµως, 
είναι εντελώς απροετοίµαστη 
γι' αυτό που θα συναντήσει. 
Γυναίκες µε µαύρες µαντίλες 
κυκλοφορούν στους δρόµους 
και παντού είναι διάχυτη η 
µυρωδιά από µπαχάρια και 
τσάι δυόσµο... 
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«ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΕΙ...» 
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλάκης, 

εκδόσεις 
«Ianos» 
Ο Ορέστης και η Μαριάννα 
ξεκινάνε το ταξίδι της ζωής 
µε όνειρα πολλά και σχέδια 
µεγάλα, από ένα µικρό χωριό 

στον'Εβρο τη δεκαετία 
του 1960. To ταξίδι περνά 
από την Αθήνα, συνεχίζει 
στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει 
στην Αθήνα και καταλήγει 
πάλι στον'Εβρο. 
Μέσα από τις σελίδες του 
βιβλίου δεν περιγράφονται 
µόνο οι ατοµικές διαδροµές 
και τα αδιέξοδα των ηρώων, 
αλλά ταυτόχρονα αποτυπώνεται 

µια ευρύτερη κοινωνική 
πραγµατικότητα. 

«THE PAPERBOY 
(Ο τύπος του Τύπου)» 
Πητ Ντέξτερ, µετάφραση 
Βίκυ Χατζοπούλου, 
εκδόσεις «Καστανιώτη» 
∆ύο δηµοσιογράφοι από το 
Μαϊάµι φθάνουν σε µια µικρή 
πόλη της Φλόριντα για να 
ερευνήσουν την υπόθεση ενός 
άντρα που έχει καταδικαστεί 
σε θάνατο γιατί σκότωσε το 
σερίφη της πόλης, τον οποίο 
ξεκοίλιασε. Όµως, καθώς το 
νήµα ξετυλίγεται και η ιστορία 

αγγίζει σιγά σιγά κεντρικά 
θέµατα της ύπαρξης, οι δύο 
άντρες αρχίζουν να εξερευνούν 

την κινούµενη άµµο της 
ζωής τους. 
Στο µυθιστόρηµα βασίστηκε 

η οµώνυµη ταινία του Λι 
Ντάνιελς. 

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ 

_ν «Συµµαχία Ρούσβελτ - Στάλιν 
- Τοώρταιλ», Jonathan Fenby, 

µετάφραση Φωτεινή Λεβεντάκου, 
εκδόσεις «Γκοβόατη» 

Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο 
µε τον οποίο ελήφθησαν αποφάσεις 

κοσµοϊστορικής σηµασίας και ποιοι 
ήταν οι άνθρωποι που τις έλαβαν. 
Μέσα από συζητήσεις, ανταλλαγές 
µηνυµάτων και ανέκδοτες ιστορίες 
µεταξύ των τριών ηγετών σκιαγραφούνται 

οι χαρακτήρες και αναβιώνουν 

τα γεγονότα της σύστασης και 
της λειτουργίας της Συµµαχίας, όπως 
επίσης και της διάλυσης της. 

«Τα ορφανά», Αύγουστος 
Κορτώ, εκδόσεις «Ποταµός» 

«∆υο µονόλογοι, θεατρικοί και θανατεροί, 

αφηµένοι καιρό στην ορφάνια 
τους για το αγκάθι που κρύβουν», 
όπως δίνει ο συγγραφέας το στίγµα 
του για το περιεχόµενο του βιβλίου. 

φ «Bloodlines», Rkhdle Mead, 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 

Η συγγραφέας της σειράς «Vampire 
Academy», που έγινε παγκόσµιο 
µπεστ σέλερ, υπογράφει το βιβλίο 
για τους φίλους του συγκεκριµένου 
είδους και αυτό είναι το πρώτο της 
σειράς. Ηρωίδα η Σίντνεϊ Σέιτζ, αλχηµίστρια 

που ασχολείται διαρκώς µε τη 
µαγεία και προσπαθεί να γεφυρώσει 
δύο κόσµους: των ανθρώπων και των 
βρικολάκων. 

£ «Ο Άγιος Άθεος», Γιάννης 
Πσρασκευόηουλος, εκδόσεις 

«Τετράγωνο» 
Ένα µυθιστόρηµα βασισµένο σε αληθινή 

ιστορία. 

_ν «Τόπος», Χουάν Χοοέ Σόερ, 
µετάφραση Marta Silvia Dk>s 

Sani, εκδόσεις «Κοντύλι» 
To βιβλίο του Αργεντινού συγγραφέα 
Χουάν Χοσέ Σάερ, που, όχι άδικα, οι 

περισσότεροι τον συγκρίνουν µε τον 
Μπόρχες προκαλεί εντύπωση λόγω 
του αφηγηµατικού πλούτου και της 
τόλµης των σύντοµων... ανιστορήσεών 

του, που «εν-τοπίζουν» κάποιους 

από τους αµέτρητους τόπους του χρόνου, 
του χώρου, της φαντασίας και 

της µνήµης. Είναι η πρώτη µετάφραση 
στα ελληνικά δι η γη µατογραφι κού 

έργου του Juan Jose Saer. 
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