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pgΣυγγραφείς 

του 
κόοµου και για όλα τα 
γούοια ουοτήνονιαι στο 
ελληνικό κοινό και την 

ελληνική γλώοοα 

Charles R. Maturin 

Μέλµοθ ο Περιπλανώµενος 
Μετάφραση: Χαρά Σύρου 
Εκδόσεις Gutenberg 
Σελ: 956 
Ο περιπλανώµενος Μέλµοθ χρωστά την αρχετυπική του ύπαρξη στον γνωστό 

θρύλο του περιπλανώµενου Ιουδαίου, ο οποίος έχει απασχολήσει κι 
άλλες φορές τη λογοτεχνία. Πρόκειται για τον άτυχο µάλλον Ιουδαίο, ο 
οποίος περιέπαιξε τον Χριστό, πράγµα που είχε ως αποτέλεσµα να περιπλανιέται 

σαν καταραµένος από τόπο σε τόπο. Στον ογκωδέστατο τόµο 
απουσιάζει η αίσθηση του φωτός Όλα υπόκεινται στον φόβο, στον ζόφο, 
σε ένα αίσθηµα πνιγηρότητας και ασφυξίας που κρατά αιχµάλωτη τη ζωή. 
OCharles R. Maturin γνωρίζειτην αποτρόπαιη επίδραση της θρησκείας στις 
ζωές των ανθρώπων. 

Λεονάρδο Παδούρα 

Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά 
Μετάφραση: Κώστας Αθανασίου 
Εκδόσεις Κατσανιώτη 
Σελ: 685 
To θέµα του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από τη δολοφονία τουΤρότσκι. Ο 
Ιβάν, το τρίτο πρόσωπο του µυθιστορήµατος είναι ένας νεαρός Κουβανός ο 
οποίος συναντά έναν άνθρωπο που γνωρίζει λεπτοµέρειες για την ιστορία 
της δολοφονίας του Τρότσκι. Οι λεπτοµερείς διηγήσεις του οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι ο ίδιοςπρέπει να υπήρξε αυτόπτης µάρτυραςτων γεγονότων. 

Πίσω από αυτή τη γνωστή ιστορία ο συγγραφέας βρίσκει την ευκαιρία 
να εκφράσει τη συντριβή του, αλλά και τις ανθρώπινες απορίες του, για το 
χαµένο όραµα της ανθρωπότητας που σκόρπισε ελπίδες για έναν κόσµο 
καλύτερο. 

Ου&ιαµΣ. Μπάροουζ 

Queer 
Μετάφραση: Γιώργος Μπετσος 
ΕκδόσειςΤόπος 
Σελ: 268 
Οτπλοςπροέρχεται από έναν όρο που σηµαίνει «περίεργος», «ασυνήθιστος» 
και από τον περασµένο αιώνα χρησιµοποιείται ως υποτιµητικός όρος που 
υποδηλώνει οµοφυλόφιλους άντρες To µυθιστόρηµα διηγείται τη ζωή ενός 
«Queer», χρήστη ηρωίνης ο οποίος βασανίζεται επιπλέον και ano τον ερωτικό 

πόθο για έναν άλλο χρήστη. Η ιστορία διαδραµατίζεται στην πόλη του 
Μεξικού, µια πόλη σε διάλυση, στις αρχέςτης δεκαετίας του 1940.0 Ουίλιαµ 
Λι ενσαρκώνει τη ζωή καιτα βάσανα του συγγραφέα Μπάροουζ, µα καιπρόκεααι 

γιαένατολµηρόαυτοβιογραφικό έργο,που θα βοά τη συνέχοάτουστο 
κατοπινό «Γυµνό γεύµα». 
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Queer 

ΤΖΕΦΡΥ 
ΕΥΓ 

ΓΧ Ελιοτ 
Τέσσερα κουαρτέτα 
Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Χάρης Βλαβιανός 
Εκδόσεις Πατάκη 
Σελ: 169 
Ο Χάρης Βλαβιανός ποιητής και µεταφραστής αλλά και εκδότης της «Ποιητικής», 

µας δίνει τη δική του µεταφραστική εκδοχή για to τελευταίο ποιητικό 
έργο τουΊϊλιοτ, ποα από τον ίδιο τον ποιητή θεωρήθηκε το σηµαντικότερο 

του. Η µετάφραση υποστηρίζεται από εκτενή εισαγωγή καιλεπτοµερή σχολιασµό 
που βοηθούν ση µαντικά στην κατανόηση του έργου.Το βιβλίο µοιάζει 

να ανασαίνει και να γίνεται φιλικό και στον απλό αναγνώστη τηςποίησης 

Τζέφρυ Ευγενίδης 

Σενάριο νόµου 
Μετάφραση:Άννα Παπασταύρου 
Εκδόσεις Πατάκη 
Σελ_·622 
Από την αρχή ο Ευγενίδης κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη µε την 
ηρωίδα του Μάντλιν Χάνα, που γράψα τη µεταπτυχιακή της πάνω στα µυθιστορήµατα 

τηςΤζέηνΏσπν και τηςΤζωρτζΈλιοτ, στα οποία ο γάµος αποτελεί 
την υπέρτατη αξία της ζωής και τα παντρολογήµατα ολοκληρώνουν 

τον προορισµό του ανθρώπου επί τηςγης Τότε είναιπου εµφανίζονται δυο 
φοπητές ανάµεσα στους οποίους η Μάντλιν Χάνα, θα αναµετρηθεί µε το n 
είναι ξεπερασµένο και το τι είναι αληθινό. 

EduardoGaelano 

Μνήµη της Φωτιάς 
///. Οαιώναςτου ανέµου 
Μετάφραση: Ισµήνη Κανσή 
Εκδόσεις Πάπυρος 
Σελ: 528 
Η υποκειµενική ανάγνωση του κόσµου του παρελθόντος του παρόντος και 
του µέλλοντος απελευθερώνει τον συγγραφέα από ένα σωρό δεσµεύσεις 
µιας και πλησιάζει την Ιστορία µε διάθεση ανατρεπτική, υπερβατική, συναισθηµατική. 

Από πι οττγµήλοοτόνπου καµιά σπόπςσελιδεςτουΓκαλεάνοδεν 
αξιώνει την ιστορική εγκυρότητα ο αναγνώστης αποδεσµευµένος έρχεται 
αντιµέτωπος µε µια λογοτεχνική προσέγγιση της Ιστορίας 

ΣεµπάσπανΜπάρυ 

Εις γη v Χαναάν 
Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ 
Εκδόσεις Καεπανιώτης 
Σελ: 246 
Η αιωνόβια πλέον Λίλι Μπιρ, που είναι η αφηγήτριατηςπροοχαπικήςτης ιστο- 
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ρίας και κυρίωςτης Ιρλανδίας έχει πάρει µιαν επώδυνη απόφαση: να καταγράψει 
σε ηµερολόγιο τον µακρύ της βίο και στην τελευταία τελεία να θέσει τέρ µα 

στη ζωή της αυτοκτονώντας Γεννηµένη και µεγαλωµένη στην Ιρλανδία του 
περασµένου αιώνα, η ηρωίδα έζησε ένα µακρύ χρονικό βίας και αναταραχών 
που συγκλόνισαν την πατρίδα της στην πολυπόθητη πορεία της προς την 
ανεξαρτησία αλλά καιπροσωπικών δραµάτων, η αφηγήτρια βρίσκεταιτελικά 
µετανάστρια στη γη Χαναάν, στην οποία καταφεύγει κυνηγηµένη. 

ΌσκαρΟυάιλντ 
Βέρα η µηδενίστρια 

Μετάφραση-εισαγωγή-σχόλια: Κωνσταντίνος Πουλής 
Εκδόσεις Κουκίδα 
Σελ.: 172 
Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που έγραψε ο Ουάιλντ κι έχει ως θέµα 
του τους Ρώσους µηδενιστές του δεύτερου ηµίσεως του 19ου αιώνα. Μια έντονη 

λογοτεχνική γεύση απότη δράση τους έχουµε από τον Ντοστογιέφσκι, 
ο οποίος στους συγκλονιστικούς του «∆αιµονισµένους) φιλοτεχνεί το πορτρέτο 

των Ρώσων νιχιλιστών (µηδενιστών) και στο πρόσωπο του µυθιστορηµατικού 
ήρωα Πιοτρ Βερχοβένσκι περιγράφει τον αρχηγό τους αναρχικό 

Σεργκέι Νετσάγεφ. Η ιστορίατου Ουάιλντ έχει ως πηγή έµπνευσηςτα ιστορικά 
γεγονότα και πρόσωπα του ρώσικου 19ου αιώνα. 

Χέρµαν Μπροχ 
Οι Αθώοι 

Μετάφραση: Νίκος Λίβος 
Εκδόσεις Κρπική 
Σελ.:456 
Στους «Αθώους» έχουµε το ιστορικό του ναζισµού. Ο Μπροχεξετάζειτον ναζισµό 

στα πρώτα του βήµατα, όταν η κοινωνία µετην ανοχή της ή την προτροπή 
της επέτρεψε ή και συνέβαλεστην επικράτησή του. Από πι βαθύτηταπου 

απορρέει απόπςπροσωπικές σχέσεις ο Μπροχτοποθετεί τους ήρωέςτου µέσα 
στηνπραγµατικότητα να δρουν µε ελεγχόµενη συνείδηση, αδιάφοροι και 

αµέτοχοι, δίχωςκαµιά κοινωνική συνείδηση. Οι ήρωεςτου Μπροχ δεν δίνουν 
δεκάρα για πςτωνέπειεςτωνπράξεώντουςαλλά και της απραξίαςτους 

Ουίλλιαµ Φώκνερ 
Καθώς Ψυχορραγώ 

Μετάφραση: Μένης Κουµανταρέας 
Εκδόσεις Κέδρος 
Σελ.: 302 
Είναι ένα συγκλονιστικό ανάγνωσµα, που έχει ως θέµα την εκπλήρωση της 
τελευταίας επιθυµίας µιας γυναίκας που πεθαίνει, να ταφεί στη γενέθλια γη. 
Κληρονόµοι αυτής της έσχατης επιθυµίας είναι ο άντραςτης και τα πέντε παιδιά 

της τέσσερα αγόρια κι ένα κορίτσι. Παρακολουθούµε το οδοιπορικό του 
πένθους από την κατασκευή του φέρετρου έως την πολυήµερη µεταφορά 
του από την οικογένεια οτοντόπο ταφής Ο Φώκνερ δηµιουργεί ένα συγκλονιστικό 

ανάγλυφο του αµερικανικού Νότου, µέσα από πς σχέσεις της οικογένειαςτης 
νεκρής τους γείτονες τουςτόπουςτηςµεγάληςτους διαδροµής 

Στιβ Σεµ-Σάντµπερνκ 
Οι απόκληροι 

Μετάφραση: Γρηγόρης N. Κονδύλης 
Εκδόσεις Πατάκη « 
Σελ.: 728 
Ο κύριος Ρουµκόφσκι, υπήρξε µιαπαραδοξόππατης ιστορίας αν και Εβραίος 

στην καταγωγή, διορίστηκε από τους ναζί διοικητής της πόλης Γουντς 
µιας πόλης που λίγο πριν από το 1940 την κατοικούσαν 320.000 Εβραίοι. 

Έτσι, οι Γερµανοί αποφάσισαν έπειτα από µια διεξοδική έρευνα των 
αρµόδιων αρχών να την γκετοποιήσουν. Η πόλη αποκλείστηκε και 
οι κάτοικοίτηςέζησαντον εφιάλτη µιας πόλης - φυλακής όπου εξοντώνονταν 

από την καταναγκαστική εργασία και τη λιµοκτονία. 

Hunter S. Thompson 
Μεθυσµένο ηµερολόγιο 

Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς 
Εκδόσεις Οξύ 
Σελ.: 243 
∆εκαετία του '50, και στο Σαν Χουάν ο τουρισµός έχει αφήσει έντονα 
τα σηµάδια του, όπως και η έκρυθµη πολιτική κατάσταση... Εκεί 
συρρέει κάθε καρυδιάς καρύδι - και µαζί τουςκαι ο δηµοσιογράφος 

Πολ Κεµπ, που από τους πολυσύχναστους δρόµους της Νέας 
Υόρκης βρίσκεται µετανάστης στο Πουέρτο Ρίκο αναζητώντας µια 
δουλειά δηµοσιογράφου, την οποία και βρίσκει σε µια από τις µεγαλύτερες 
εφηµερίδες! Ωστόσο, όταν έρχεται αντιµέτωπος µε την εκεί καθηµερινότητα, 
αντιλαµβάνεται πως ζει σε έναν κόσµο, ξένο προς αυτόν. 

ΑτϊκΡαχψί 
Ανάθεµα σε, Ντοστογιέφσκι 

Μετάφραση: Θωµάς Σκάσσης 
Εκδόσεις Ψυχογιός 
Σελ: 262 
Ο φόνος αν και καταδικαστέος από όλες τις κοινωνίες και όλους τους πολιτισµούς 

σχετίζεται περισσότερο µε την αξία της ζωής όπως την ενστερνίζεται 
κάθεπολιτισµός και κάθε κοινωνία. Ο Ραχιµίτολµάλοιπόν να αντιπαραθέσει έναν 

νεαρά Αφγανό, ο οποίος σκοτώνει µιαγριά µε σκοπό νατη ληστέψει, µετον 
εµβληµατικό\/τοστογιεφσκικόήρωαΡασκόλνικοφ!Ακολουθώνταςτα βήµατα 
του Ρώσου ήρωα ο Ραχίµ παραδίδεται στις αρχές οµολογώντας το έγκληµα 
που διέπραξε, µιας και δεν µπορεί να συµβιβαστεί µετη συνείδησή του. 

WuMIng 
Αλτάι 

Μετάφραση: Ειρήνη ∆ουλάµη 
Εκδόσεις Εξάρχεια 
Σελ: 540 
To «Αλτάι» παρακολουθεί τη ζωή ενός νεαρού Εβραίου, ο οποίος αγνοεί 
ώς ένα σηµείο την πατρική καταγωγή το. Τότε είναι που εµφανίζεται ο 
άγνωστος πατέρας του, ένας Ενετός ο οποίος τον παίρνει µαζί του 
στη Βενετία του 15ου αιώνα! Εκεί απαρνιέται την εβραϊκή του πίστη, 
πράγµα που κάνει ευχαρίστως µιας και ποτέ δεν ήθελε να είναι Εβραίος. 

.. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον ιστορικό µυθιστόρηµα, το 
οποίο διατρέχει η ανθρώπινη προσωπική µοίρα µε τις υπαρξιακές 
της εξάρσεις και ανατροπές 

Julia Gregson 
To Γιασεµί της Ανατολής 

Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 
Σελ.: 628 
Η Σαµπά έχει µεγαλώσει στο πολυεθνικό λιµάνι του Κάρνπφ, παρέα µε τις 
λιβανέζικες ιστορίες του πατέρα της και τα τούρκικα τραγούδια της γιαγιάς 
της∆ιψά να γνωρίσειτον κόσµο και κατατάσσεται στην ειδική υπηρεσίατου 
στρατούπου ψυχαγωγεί τις µονάδες στο µέτωπο. «To Γιασεµί της Ανατολής» 
είναι µια ιστορία γλυκιάς παρακµής αγάπης και θανάτου. Είναι η συναρπαστύσίιιπΌρΙα 

µιας µοναχικής γυναίκας 

Ό,ιι 
βλέπουµε, δεν 
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Ανδρέας Μήτσου 
Ο κίτρινος στρατιώτης 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ.: 296 
∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος. Ένας νέος άντρας εγκαταλείπει τον 
τόπο του για να υπηρετήσει στο στρατό. Είναι όµορφος και αφελής. 
Βιώνει την πραγµατικότητα µε τρόπο ποιητικό. Θα βρεθεί στην Τουρκία, 

στη Μέση Ανατολή και στην Ιταλία. Στις ξένες χώρες γνωρίζει τη 
φρίκη του πολέµου αλλά και τον παράφορο έρωτα, την άλλη ζωή. Οµως 

αυτός δεν µένει εκεί. Θέλει να γυρίσει πίσω, στην πατρίδα. Οταν 
µετά από χρόνια επιστρέφει στην Ελλάδα, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει 
και ο παλιός κόσµος του έχει χαθεί. ∆εν τον αναγνωρίζουν όπως τον 
ήξεραν. ∆εν του εππρέπουν να ζει µε τον δικό του τρόπο. Είναι πλέον 
ξένος. Υποχρεωµένος να ενταχθεί ή να εξοντωθεί. Για να µη χάσει τον 
εαυτό του, αποφασίζει να εκδικηθεί. Και µεταµορφώνεται στον «κίτρινο 
στρατιώτη». Σε έναν άγριο και αλλόκοτο τιµωρό. 

Σάντρα Βούλγαρη 
Ισµαήλ 
Εκδόσεις: Κέδρος 
Σελ.: 80 
Η παράδοξη ερωτική ιστορία ανάµεσα σ'έναν Κούρδο µετανάστη και 
µια κοπέλα που ζει στην Αθήνα του σήµερα γίνεται η αφορµή να ξετυλιχτεί 

ένα αλληγορικό, σύγχρονο παραµύθι για τον έρωτα, τις σχέσεις 
τη γυναικεία δύναµη. Η ηρωίδα κατοικεί ανάµεσα σε δύο παράλληλους 

κόσµους στο όνειρο και στην πραγµατικότητα Στο Περιβόλι της 
Άβαλον, στον Κήπο των Ονείρων της κάτω απ'το φως του φεγγαριού, 
στους σκονισµένους δρόµους της δικής της καθηµερινής Αθήνας. 
Κάπου εκεί αναζητά το όνειρο της αγάπης και τελικά βρίσκει τον ίδιο 
τηςτονεαυτό... 

Γιώργος ΛΆλης 
Ίχνη στο χιόνι 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Σελ.: 312 
Μάρτιος 1948.0 δεκάχρονος Περικλής γίνεται µάρτυρας της στυγνής 

δολοφονίας των γονιών του από τους στρατιώτες του Εθνικού 
Στρατού κατά τη διάρκεια του Εµφυλίου. Έχοντας χάσει τα πάντα, 
διαφεύγει µετους αντάρτες στα βουνά της Ευρυτανίας. Κυνηγηµένος 
κάτω από αντίξοες συνθήκες, θα ζήσει από κοντά το µίσος τον φόβο, 
την απώλεια, τον πόνο, τον θάνατο.Εξήντα χρόνια µετά, θα αφηγηθεί 
την ιστορία του σ'έναν νεαρό ερευνητή, αναζητώντας στη µνήµη του 

ανθρώπους, τόπους και γεγονότα. 
Γραµµένο µε γρήγορους 

ρυθµούς σασπένς, και 
κινηµατογραφικό ρεαλισµό 

που καθηλώνει,το µυθιστόρηµα 
παρακολουθεί 

τον αγώνα ενός 
παιδιού να χτίσει 

από 

την αρχή τη ζωή του, παλεύοντας µε τα φαντάσµατα που στοίχειωσαν 
την ψυχή του. 

ΣάκηςΣερέφας 
Ο θεός αυτοπροσώπως 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Σελ.: 184 
Ένας που τον στήνουν µπρος στο απόσπασµα για εκτέλεση.Την τελευταία 

στιγµή, έρχεται το απαλλακτικό τηλεγράφηµα Αθώος Κι αυτός τη 
γλπώνει Ματου καίγεται η µνήµη ano µέσα του. ∆ιαγράφεται όλη η ζωή 
του. ∆εν θυ µάταιτίποταΤίποταΤίποτα Και τότε τον πιάνει στα χέρ ια του 
ένας αµείλικτος ψυχίατρος Για να του φέρει πίσω τις µνή µες Μνή µες γεµάτες 

µε αστυνοµία, ανακρίσεις εισαγγελείς δικαστές χασίσια αναµορφωτήρια 
πόρνους και αλητάµπουρες βιασµούς για µιατυρόππα και τη 

ζωή στους δρόµους µέσα σε µια πόλη που δαγκώνει γερά Οπάπ; ξεκινάει 
το µακελειό. Ένα σαρκαστικό µυθιστόρηµα για τη βία που ασκούµε και 
µας ασκούν καθηµερινά, µε αφορµή την ιστορία του «∆ράκου του Σέιχ 
Σου» στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του '60. Για τους ωµοφαγικούς 
µηχανισµούςτης κρατικής και κοινωνικής εξουσίας µέσα στους οποίους 
παθαίνουµε τις ζωές µας Για τους δράκους που είµαστε. 

∆ηµήτρης Μίγγας 
Πλωτά νησιά 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Σελ: 248 
Κατά κανόνα οι συγγραφείς µεταφέρουν στα γραφτά τους µια εµπειρία 
µεταπλάθοντας γεγονότα ιστορικά, πραγµατικά ή φανταστικά Ωστόσο 
κάποιος από τους ήρωες του συγκεκριµένου µυθιστορήµατος αφού 
πρώτα εκδώσει ένα βιβλίο, στο οποίο περιγράφει το θαλασοτνό ταξίδι 
τριών ανδρών από το Ναβαρίνο προς το νησιωτικό σύµπλεγµα των 
Στροφάδων, προσπαθεί έπεπα να προσαρµόσει την πραγµατικότητα 
στα µέτρα των κειµένων του. Οργανώνει, λοιπόν, µια νυχτερινή κρουαζιέρα 

µε τον ίδιο προορισµό και συνοδούς δύο αδελφικούς φίλους 
του. Στο τέλος του ταξιδιού αποβιβάζονται σε ένα νησί που βρίσκεται 
ανάµεσα στην πραγµατικότητα καιτη λογοτεχνική αναπαράοτασή της 
παλινδροµούν από το παρόν στο παρελθόν και από τον ρεαλισµό στο 
όνειρο. Πώς βγαίνει κάποιος άραγε, από τέτοιες ιστορίες 

Βασίλης Τσφάκης 
Σελαντ'κ 

ΕκδόσειςΤόπος 
Σελ.: 174 
Σελανίκ ή Σολούν ή Σαλονίκ, οι ονοµασίες της πολυεθνικής Θεσσαλονίκης 

στην περίοδο της Οθωµανικής κυριαρχίας και αφετηρία του µυθιστορήµατος 
οι κοσµογονικές αλλαγέςπου πυροδοτεί η κατάρρευση 

της Μέσα απάτη ζωή τριών οικογενειών ξετυλίγονται τα γεγονότα και 
οι ανατροπές που συγκλονίζουν την πόλη φτάνοντας ως το Παρίσι και 
τη Ζυρίχη, απότηνπαραµονή πρωτοχρονιάςτου 1900 ωςτοφθινόπωρο 

του 1916. 

∆/]µιρρηςΣωτάκης 
Ο θάνατος των ανθρώπων 

Εκδόσεις Κέδρος 
Σελ.: 299 

Οι κάτοικοι ενός χωριού ζουν επί σειρά ετών µια γαλήνια ζωή, σε έναν 
τόπο που ποτέ δεν έχει αγγίξει ο πόνος και η δυστυχία Όµως ξαφνικά, 

αυτή η αρµονία διαταράσσεται, καθώς µια ανεξήγητη 
κατάρα χτυπάει το χωριό και σταδιακά η αρρώστια και ο 

θάνατος γίνονται ένα µε την καθηµερινότητά τους Έντροµοι και βουτηγµένοι 
στην απελπισία αναζητούν τη σωτηρία και τη λύτρωση από 

αυτό το ανεξήγητο κακό, όµως τίποτα δε φαίνεται λογικό µέσα σε αυτόν 
τον απρόσµενο εφιάλτη που ξετυλίγεται βασανιστικά µπροστά στα 
µάπα τους Ένα µυθιστόρηµα για την παραδοξότητα της ανθρώπινης 
φύσης και των αοράτων νηµάτων που κατευθύνουν τη ροή της ζωής 

µας 

ΓάννηςΓρηγοράκης 
Η καταιγίδα έρχεται, συνέχισε να τρέχεις 
Εκδόσεις Κέδρος 
Σελ.: 336 
Η ενδεχόµενη πτώχευση της Ελλάδας η θεωρία του χάους και ένας ανεξήγητος 

φόνος στη φανταχτερή ατµόσφαιρατων Καννών σπρώχνουν 
τον επιθεωρητή Ζιλµπέρ Λεσπές στην πιο συγκλονιστική υπόθεοη 
της καριέρας του. To θύρα, δηµιουργός µαθηµατικών µοντέλων για 
οικοσυστήµατα, ασκούσε αθέατη εξουσία, καθοριστική για τις τύχες 
του κόσµου. Μια αόρατη ενοχή συνδέει τον δολοφονηµένο µε τη σκοτεινή 

εποχή της ναζιστικής κατοχής στη Γαλλία... To νέο βιβλίο του 
Γιάννη Γρηγοράκη είναι ένα ατµοσφαιρικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα 
που διερευνά τη διαπλοκή οικονοµικών συµφερόντων και πολιτικής 
εξουσίας 

Μαρία Πετρπση 
Μιράντα 
Μέρες και νύχτες µιας παρέας 
Εκδόσεις Κέδρος 
Σελ: 424 
Μια παρέα φίλων, ηθοποιοί οι περισσότεροι, ανάµεσάτους και η Μιράντα 

ταξιδεύουν σε νησιά της Ελλάδας και πόλεις του εξωτερικού. Μεταξύ 
τους αναπτύσσονται δεσµοί φιλίας άλλοτε ειλικρινείς και άλλοτε 

όχι, και αναµενόµενες όσο και απρόσµενες ερωτικές σχέσεις που είναι 
αναµφίβολο αν θα διαρκέσουν στο νχρόνο. 

ΓιώργοςΡούβαλης 
Ταξίδι στη χώρα της Κίρκης 
Εκδόσεις Στοχαστής 
Σελ: 187 
To έτος 2080, ένας µεταπτυχιακός φοπτττής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

σχεδιάζει µια διατριβή µε βάση ένα πακέτο e-mail και ένα κείµενο 
της δεκαετίαςτου 1990 που ανακάλυψε Τα έχουν ανταλλάξει τρεις Έλληνες 

υπάλληλοι διεθνούς οργανισµού, ο Ηρακλής ο Πολυµήχανος και 
ο Σχολίατρος που ζουν σε διαφορετικές χώρες Θέµα τους ταξίδια σε 
ένα εξωηκό νησί, στη Χώρα της Κίρκης για να αποκτήσουν συνάφεια 
µε διάφορες γυναίκες. Αντικείµενο, ο έρωτας άλλοτε πληρωµένος και 
άλλοτε αυθεντικός 

Λά'ίο νελ Σράιβερ 
Αρκετά ώς εδώ 
Μετάφραση: Γωγώ Αρβανίτη 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Σελ: 616 
Ο Σεη Νάκερ µια ζωή αποταµιεύει για µια «Μετέπειτα Ζωή», που τη 
φαντάζεται σαν ειδυλλιακή απόσυρση σε κάποια χώρα του Τρίτου Κόσµου, 

όπου το κοµπόδεµάτου θα διαρκέσει για πάντα Αλλά η Γκλίνις 
η σύζυγος του, προβάλλει µια ατέλειωτη σειρά από δικαιολογίες για 
να το καθυστερήσουν. Έχοντας πλέον απηυδήσει, ο Σεη ανακοινώνει 

I vuruxHfnrm 
Ο κίτρινος 
(ΐΓοάτιωιιιι 

t 
ΙΧΝΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ 

Q tte κκ w 

m 

1 1 
Eeaqvik   

[II ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 
• HPXt i Al 
jt£YWiXCE 1 
\NAJPEXEI1" 

HAfVMTiTi 

Μιράν 

www.clipnews.gr



ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / ñüðòïòîí / ÿìýüøõýòõþõ

ëø÷öüøùêþõ: ñéøèïù, 14-06-2012

ç÷ðþýõ: 38,39,40,41         (4 õèØ 4)

æéå÷äüû: 3590 cm ²

æéãù îâîðüúüöþõ: 17510

ÿèòîüòêáêþõ ÷êïóèüâ: (210) 6898.448

àéßù îð÷òýþ: ÿôÞÝçÿÜç ÞÜÝñÛÚÙ

ένα βράδυ στη γυναίκα του ότι αναχωρεί για µόνιµη εγκατάσταση σε 
ένα νησί στα ανοιχτά τηςΤανζανίας µε ή χωρίς εκείνη.Όµως η Γκλίνις 
που έχει µόλις επιστρέψει από το ραντεβού της σε έναν ογκολόγο, έχει 
κι αυτή να του ανακοινώσει κάτι: ο Ιεπ δεν µπορεί να πάει πουθενά 
γιατί χρειάζεται επειγόντωςτην ιατρικοφαρµακευτική του ασφάλιση. 
∆υστυχώς, το ανεπαρκές σύστηµα δηµόσιας υγείας καλύπτει µόνο 
κατά ένα ποσοστό τις αστρονοµικές δαπάνες για τις χη µειοθεραπείες 
της συζύγου του και σύντοµα το κοµπόδεµα του Ιεπ αποψυλώνεται 
ανεπανόρθωτα. 

Αλεσσά ντρο ντ'Αβένια 

Λευκή σαν το γάλα, κόκκινη σαν το αίµα 

Μετάφραση:Άννα Παπασταϋρου 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Σελ.: 304 
.. .∆εν καταφέρνω να κοιµηθώ. Είµαι ερωτευµένος κι όταν είσαι ερωτευµένος, 

το λιγότερο που µπορεί να σου συµβεί είναι να µη σου κολλάει 
ύπνος Ακόµα και η πιο µαύρη νύχτα γίνεται κόκκινη. Συνωστίζονται 

τόσο πολλά πράγµατα µες στο κεφάλι σου, που θα 'θελες νατο σκεφτείς 
όλα µαζί κι η καρδιά σου δεν καταφέρνει να κάτσει ήσυχη. Έπειτα, είναι 
παράξενο, γιατί όλα σου φαίνονται ωραία. Εσύ ζεις την ίδια ζωή κάθε 
µέρα, µε τα (δια πράγµατα και την ίδια πλήξη. Έπειτα ερωτεύεσαι κι 
αυτή η ίδια ζωή γίνεται σπουδαία κι αλλιώτικη. Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι 
δυο έφηβοι του σήµερα. Ένας έρωτας σιωπηλός δυνατός κόκκινος 
σαν αίµα. Εκείνος διστάζει να της µιλήσει. Εκείνη, απόµακρη, πανέµορφη, 

µε τα κόκκινα µαλλιά και τα πράσινα µάτια της δεν έχει ιδέα 
γιατηντρικυµίαπου σαρώνειτην καρδιά του. Κι όταν το µαθαίνει, είναι 
αργά.Το λευκό του χιονιού έρχεται να σκεπάσει το κόκκινο της αγάπης. 
Μέσα από τη δοκιµασία, µέσα από τη θλίψη µιας απώλειας η ελπίδα 
ξαναγεννιέται, η αγάπη επιστρέφει για να δώσει και πάλι στη ζωή το 
κόκκινο χρώµα της 

ΑντελαίντντεΚλερµόν-Τοννέρ 

Ηγούνα 
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου 
Εκδόσεις: Πατάκη 
Σελ.: 825 
Η Οντίν πληροφορήθηκε το θάνατο της µητέρας της περνώντας από 

ένα περίπτερο του µπουλβάρ Πιερ-Σεµάρ,στη Νίκαια. Ελάχιστοι 
είναι οι συγγραφείς που κάνουν θόρυβο όταν εγκαταλείπουν αυτό 
τον κόσµο. Η Zrra Σαλιτζίν έκανε πάταγο. Φρόντισε να πεθάνει όπως 
είχε ζήσει: τραβώντας την προσοχή. Κατ' αρχάς, γιατί το σκάνδαλο 
που την είχε κηλιδώσει ήταν πρωτοσέλιδο στον τύπο εδώ και µια 
βδοµάδα, έπειτα λόγω του γάµου της µ' έναν άντρα είκοσι χρόνια 
νεότερο, δυο µέρες πριν από την αποκάλυψη της λογοτεχνικής της 
απάτης τέλος λόγω του πρόωρου θανάτου της. Στις 6 ∆εκεµβρίου 
2006, στην οδό ντε Παρί, στις Λιλά, λίγο έξω από το Παρίσι, βρήκαν 
το σώµα της στο πίσω κάθισµα της Mercedes της. Φορούσε ένα 
παλτό από λευκή βιζόν... Μετά την κηδεία, η Οντίν ανακαλύπτει το 
τελευταίο χειρόγραφο της µητέρας της που την εγκατέλειψε χωρίς 
να της αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα της. Είναι η αυτοβιογραφία 

της... Ξέφρενα πάρτι, ωραία αυτοκίνητα, Υβ Σαιν Λοράν. Η 
κόρη της θυρωρού που είναι έτοιµη για όλα προκειµένου να ξεφύγει 
από τη µιζέρια. «Κορίτσι» της Μαντάµ Κλοντ στο Παρίσι της δεκαετίας 

του 70, που µε τον πρώτο της «µισθό» αγοράζει µια βιζόν, στη 
συνέχεια ερωµένη του πελάτη του σπιτιού και µεγάλου συγγραφέα, 
του γοητευτικού και αυταρχικού Ροµαίν Κιέβ, εκπληρώνει επιτέλους 
το όνειρο της: να γράψει... 

Βολφράµ Φλαϊσχάουερ 

Μοιραίο τανγκό 
Μετάφραση: Μαρτίνο Κόφφα 
Εκδόσεις Ψυχογιός 
Σελ.: 519 
Όταν η Τζουλιέτα Μπάτιν, χορεύτρια µπαλέτου στο Βερολίνο, µυείται 

στα µυστικά του αισθησιακού τανγκό, ολόκληρη η ζωή της αλλάζει. 
Η παθιασµένη ερωτική σχέση της µε τον Αργεντινό χορευτή 

τανγκό Νταµιάν Αλσίνα µετατρέπεται σε εφιάλτη όταν ο ίδιος ο Νταµιάν 
σαµποτάρει την παράστασή του µε µια περίεργη χορογραφία. 

∆υο µέρες αργότερα απάγει και βασανίζει τον ζηλιάρη πατέρα της 
Τζουλιέτας και στη συνέχεια το σκάει για το Μπουένος Άιρες χωρίς 
περαιτέρω εξηγήσεις. Η Τζουλιέτα, τροµοκράτη µένη από τη στάση 
του και ταραγµένη από την απροθυµία του πατέρα της να µιλήσει 
για την περιπέτειά του, ακολουθεί τον εραστή της. Η κοπέλα βρίσκεται 

µπλεγµένη σε µια οδύσσεια στον αθέατο κόσµο του τανγκό στο 
Μπουένος Άιρες, όπου το ιδιόρρυθµο χορευτικό στιλ του Νταµιάν 
αποδεικνύεται ο µίτος της Αριάδνης που οδηγεί σ' έναν επικίνδυνο 
λαβύρινθο... 

ΚάρεΣάντος 

Γυναίκεςτης Βαρκελώνης 
Μετάφραση: Βασιλική Κνήτου 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 
Σελ.: 579 
Η Βιολέτα Λαξ αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη προκειµένου 

να δει µια νωπογραφία που είχε ζωγραφίσει ο παππούς της 
στην εσωτερική αυλή του παλιού οικογενειακού τους αρχοντικού. Εκεί 
θα βερθεί µπροστά σε µια µακάβρια έκπληξη. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών συντήρησης του έργου, αποκαλύπτεται πίσω απ"τον τοίχο 
ένα αποθηκάκιτου οποίου την ύπαρξη κανείς δε γνώριζε έως τότε, και 
στο εσωτερικό του ένα πτώµα που έχει παραµείνει εκεί µέσα για περισσότερο 

από εβδοµήντα χρόνια. Η Βιολέτα θα αναγκαστεί να ανατρέξει 
στις ρίζεςτης και να ανακαλύψει κάποιες αλήθειες που θα αλλάξουν τα 
πάντα. 

ΓκονσάλοΜ. Ταβάρες 

Ιερουσαλήµ 
Μετάφραση: Αθηνά Ψύλλια 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ.: 179 
Η Μύλια δηλώνει σχιζοφρενής και ζητά από τονΤέοντορ, πολλά υποσχόµενο 

ψυχίατρο, να την κουράρει. ΟΤέοντορ περιµένει να πεθάνουν 
οι γονείς του για να αφοσιωθεί στη µελέτη της Ιστορίας της Φρίκης του 
κόσµου. Ο Ερνστ είναι ο ερωτικός αντίζηλος του, τρόφιµος ασύλου. 
Ο Χίνερκ, πρώην πολεµιστής κυκλοφορεί πάντα µε ένα πιστόλι και 
µαύρους κύκλους κάτω από τα µάτια, που τον κάνουν να µοιάζει µε 
δολοφόνο. Η Χάνια είναι πόρνη και προστάτιδα του Χίνερκ. Οι ζωέςτων 
πέντε αυτών προσώπων διασταυρώνονται βιαίως. 

Μάριο ΒάργκαςΛιόσα 

Οι αρχηγοί /Τα αντράκια 
Έξι διηγήµατα και µια νουβέλα 
ΜετάφρασηΤατιάνα Ραπακούλια 
Εκδόσεις Καστανιώτη 
Σελ.: 169 
Τα έξι διηγήµατα της συλλογής «Οι αρχηγοί »είναι τα πρώτα 
δηµοσιευµένα έργα του Μάριο Βάργκας Λιόσα. Φέρουν 

όλα τα χαρακτηριστικά που αργότερα θα σηµαδέψουν τα έργα της 
ωριµότητάς του, αναδεικνύοντας τον συγγραφέα σε πρωτοπόρο της 
λατινοαµερικανικής λογοτεχνίας Απεικονίζουν έναν σκληρό αντρικό 
κόσµο, όπου τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε τη βία και όπου οι 
προσωπικές επιλογές κατευθύνονται πάντα από τις προσδοκίες και 
τις απαπήσεις των άλλων. Η νουβέλα «Τα αντράκια» µεταφράζεται για 
πρώτη φορά στα ελληνικά. Αν και γράφτηκε αρκετά αργότερα από τα 
διηγήµατα της συλλογής κινείται στο ίδιο κλίµα και έχει κοινό στίγµα 
µε δύο τουλάχιστον από αυτά: την εφηβική παρέα της γεπονιάς και το 
πώς αυτή επηρεάζει και καθορίζει τις ζωές των µελών της. Αφηγητής 
και πρωταγωνιστής ταυτόχρονα είναι η ίδια η παρέα. Κι όπως σε όλα 
τα σπουδαία εργάτου νοµπελίστα συγγραφέα, η αφήγηση περνάει 
αδιάκοπα από το παρόν στο παρελθόν και από το άτοµο στο σύνολο, 
σε ένα παιχνίδι που αφήνει γοητευµένοτον αναγνώστη. 

Camilla Lackberg 

Οικογενειακά µυστικά 
Μετάφραση: Γρηγόρης Κονδύλης 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 
Σελ.: 632 
Η γραφική Φιελµπάκα έχει δοκιµαστεί στο παρελθόν από τραγωδίες 
αλλά τίποτα δεν την έχει συγκλονίσει τόσο όσο το πτώµα ενός µικρού 
κοριτσιού στα δίχτυα ενός ψαρά. Τα αποτελέσµατα της νεκροψίας σοκάρουν 

- δεν πρόκεπαι για ατύχηµα. Ο επιθεωρητής Πάτρικ Χένστρεµ, 
που µόλις έχει γίνει πατέρας, αναλαµβάνει το θλιβερό καθήκον να ανακαλύψει 

ποιος κρύβεται πίσω απάτη µεθοδευµένη δολοφονία ενός 
παιδιού, το οποίο και εκείνος και η σύντροφος του η Ερίκα γνώριζαν 
πολύ καλά. Ξέρει πως η απάντηση βρίσκεται στο γιατί. ∆εν ξέρει όµως 
ότι αυτή η υπόθεση θα τον οδηγήσει σε µια κατάδυση στον σκοτεινό 
πυρήνατηςΦιελµπάκα και στο παρελθόντηςπόλης, µια αναδροµή που 
θαδιαλύσειµιαγιαπάντατηνειδυλλιακήτηςόψη. 

KetilBjomstad 
To ποτάµι 
Μετάφραση: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη 
Εκδόσεις: Πόλις 
Σελ.:511 
Στο «Ποτάµι» παρακολουθούµε έναν νέο άνθρωπο να εξερευνά την οµορφιά, 

το ύψοςτηςτέχνηςταπάθη αλλά καιτα όριατηςσυναισθηµατικής 
αντοχής του. To βιβλίο µιλά για τις ηθικές και πρακτικές επιλογές 

που όλοι µας καλούµαστε να κάνουµε στη ζωή. Παράλληλα αποτελεί 
µια απαράµιλλη λογοτεχνική περιήγηση στον κόσµο της µουσικής 
στις απολαύσεις και στα ζοφερά βάθη των 
µεγάλων κλασικών έργων. 

maw Mir*» 
6»ντογ*λι. 
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