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ΥΨΗΛΕΣ συγκινήσεις, 
Ο καλύτερος φίλος τον ανθρώπου λένε πως είναι ο σκύλος, n 
καλύτερη συντροφιά όµως σίγουρα είναι ένα βιβλίο. Τις µέρες 
των Χριστουγέννων δεν υπάρχει ήποτα καλύτερο από το να 
χάνεσαι mo µαγικό κόσµο των συγγραφέων. Για τις φετινές 
Γιορτές, οι εκδοτικοί οίκοι φέρνουν τους καλύτερους συγγραφείς 
από κάθε γωνιά του πλανήτη. ∆υνατοί έρωτες, φανταστικοί 
κόσµοι, ίντριγκες, πόλεµοι, ανθρώπινα συναισθήµατα και 

αδυναµίες, χιούµορ και σασπένς, τα απαραίτητα υλικά για να 
κρατήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη αµείωτο και οι σελίδες 
να γυρνούν αχόρταγα n µία πίσω από την άλλη- Από την Αγγλία 
και την Ιταλία µέχρι την Αλβανία και την Ιαπωνία, οι συγγραφείς 
µάς χαρίζουν ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσµου, κάνοντας 
µας το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα. 

της Κατερίνας Μυγιάκη krnygiaki@e-typos.com 

ΧΑΡΟΥΚΙ 

ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ 

1Q84 
Χαρονκι Μουρακάµι 

Ο επί µονίµου βάσεως στις λίστες των 
φαβορί για το Νόµπελ Λογοτεχνίας, Χαρούκι 

Μουρακάµι, έρχεται στη χώρα 
µας από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», µε 
την πολυαναµενόµενή τριλογία «1Q84». 
Τα δύο πρώτα βιβλία έχουν ήδη κυκλοφορήσει 

σε απευθείας µετάφραση από 
τα ιαπωνικά, ενώ το τρίτο βρίσκεται 
στα προσεχή. 
Ο τίτλος του βιβλίου παραπέµπει παιγνιωδώς 

στο, κλασικό πλέον, έργο του 
Ίζοριζ Οργουελ «1984», καθώς το αγγλικό 

γράµµα «Q» προφέρεται όπως ο 
αριθµός 9 στα ιαπωνικά. Ο Μουρακάµι 

µάς µεταφέρει στον κόσµο του Οργουελ, 
όπου συναντάµε την Αοµάµε 

και τον Τένγκο, δύο ιδανικούς φαστίς, 
οι οποίοι αναζητούν ο ένας τον άλλο, 
χωρίς να το γνωρίζουν. Οι ζωές τους 
ξετυλίγονται παράλληλα, µε την Αοµάµε 

να είναι µια πληρωµένη δολοφόνος 
που δεν αφήνει ίχνη πίσω της, ενώ ο 
Τένγκο είναι ένας επίδοξος συγγραφέας 
που έχασε τη µητέρα του σε πολύ µικρή 

ηλικία. Σε ένα σύµπαν όπου n ψυχεδέλεια 
µπερδεύεται µε την παράδοση, 

όπου εµφανίζονται διπλά φεγγάρια και 
κυριαρχούν οι µυστικές αδελφότητες, οι 
σέκτες, οι αδίστακτοι δολοφόνοι και οι 
εκδικητές, ο Τένγκο και n Αοµάµε, θα 
φωτευτούν και θα ανακαλύψουν πως 
το µόνο που χρειάζονται είναι ο ένας 
την αγκαλιά του άλλου. 
∆εν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει 

τις περίπου 1.000 συνολικά 
σελίδες του «1Q84» ως το magnum 

opus, το αριστούργηµα του Χαρούκι 
Μουρακάµι, ενώ δεν είναι τυχαίο το 
γεγονός όχι n πρώτη έκδοση στην Ιαπωνία 

εξαντλήθηκε σχεδόν από την 
πρώτη µέρα, κάνοντας πάταγο στους 
αναγνώστες. Τα τρία βιβλία µεταφράστηκαν 

κυριολεκτικά µε την ταχύτητα 
του φωτός στα αγγλικά για να κυκλοφορήσουν 

στις ΗΠΑ, ενώ, µετά τον πάταγο 
που έχει προκαλέσει, ο συγγραφέας 

δεν αποκλείει το γεγονός να γράψει και 
τέταρτο βιβλίο για το «1Q84», µε τον 
Τένγκο σε µεγαλύτερη ηλικία. 

∆αγκωµένο 
πορτοκάλι 
Γκαµπριέλα Τζενίζι 

Τι συµβαίνει όταν µια χυµώδης, 
ζουµερή και εντυπωσιακή Λολίτα 
(όνοµα και πράγµα) αποφασίζει 
να τεθεί στην υπηρεσία του νόµου; 

Η Λολίτα Λοµπόσκο, µε µια 
εµφάνιση που... µόνο σε αστυνοµικό 

δεν ταιριάζει, αποφασίζει να 
πάει κόντρα στα στερεότυπα και 
να αποδείξει σε όλους ότι διαθέτει 
σκληρή πλευρά και θα φανεί αµείλικτη 

µε τους παραβάτες του νόµου. 
Παρ' όλα αυτά, στην πρώτη 

της υπόθεση, n τύχη δεν φαίνεται 
να είναι σύµµαχος της, καθώς ο 
κατηγορούµενος είναι ο µεγάλος 
της έρωτας. Η Ιταλίδα Γκαµπριέλα 

Τξενίζι γράφει µια διαφορετική 
αστυνοµική ιστορία, µε χιούµορ, 
σασπένς, αλλά και συγκινήσεις, 
στην πρώτη περιπέτεια της αστυνόµου 

Λολίτα Λοµπόσκο. 

ΤΖ K ΡΟΟΥΜΝίΚ 

Ενας ξαφνικός 
θάνατος 
Τζ. Κ. Ρόονλινγκ 

To πολυαναµενόµενο µυθιστόρηµα 
της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για ενηλίκους 
βρίσκεται πλέον στα ράφια των βιβλιοπωλείων. 

Η συγγραφέας του 
«Χάρι Πότερ» µάς µεταφέρει στο 
Πάγκφορντ, µια µικρή, ειδυλλιακή, 
αγγλική πόλη, τα ήσυχα νερά της 
οποίας ταράζει ο ξαφνικός θάνατος 
του 40χρονου Μπάρι Φερµπράδερ. 
Η κενή θέση που θα αφήσει ο θάνατος 

του στο Ενοριακό Συµβούλιο θα 
πυροδοτήσει µια σειρά από «εκρήξεις», 

καθώς πίσω από την ηρεµία 
του ειδυλλιακού τοπίου κρύβεται µια 
εµπόλεµη ζώνη. Ολοι είναι εναντίον 

όλων και n αδρεναλίνη ανεβαίνει 
όταν έρχεται n ώρα των εκλογών, οι 
οποίες συνοδεύονται από υποκρισία, 
αποκαλύψεις και πάθος. 

ΥΨΗΛΕΣ συγκινήσεις, 

www.clipnews.gr
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ΜΕΓΑΛΑ ονόµατα 

Ενας 
τσιρκολάνος, 
µία καµήλα και 
4.000.000 
ερωτήσεις 
Andrew Nicoll  
Μετά την επιτυχία του «Καλού 
∆ηµάρχου» ο Andrew Nicoll επιστρέφει 

µε το νέο του µυθιστόρηµα, 
για να καθηλώσει για ακόµα 

µία φορά το ελληνικό αναγνωστικό 
κοινό. Εξαιτίας της εκπληκτικής 

οµοιότητας του τσιρκολάνου 
Οτο Βίτε µε τον υποτιθέµενο καινούργιο 

βασιλιά της Αλβανίας, ο 
ίδιος και τα µέλη του τσίρκου της 
Βουδαπέστης αποφασίζουν να 
αναλάβουν τα ηνία της µικρής 
χώρας. Για να τα καταφέρουν, 
κλέβουν το σιδερένιο κουτί µε τις 
εισπράξεις, µία δύστροπη καµήλα 

και µερικά φανταχτερά ρούχα. 
Μάλιστα, to σχέδιό τους είναι 
τόσο απλό, που µπορεί και να 
πετύχει. Ο Andrew Nicoll περιγράφει 

µε χιούµορ τραγελαφικές 
καταστάσεις, ταχυδακτυλουργικά 

κόλπα, τερατώδη ψέµατα, σε 
µια περιπέτεια που µας κάνει να 
συνειδητοποιήσουµε ότι τα πάντα 

γύρω µας είναι ένα απέραντο 
τσίρκο. 

¦ Μετάφραση: Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις: «∆ιόπτρα» 
Σελ.: Α72 
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ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΟ 

ΠΙΠΕΡΚΟ 
∆ΙΩΓΜ mm, vw ιν mm 

∆ιωγµός 
Αλεσσάντρο Πιπέρνο 

Ο βραβευµένος µε Premio Strega 
Αλεσσάντρο Πιπέρνο µάς συστήνει 
µια εύπορη και φιλήσυχη οικογένεια 

που ζει σε µια καταπράσινη 
βίλα έξω από τη Ρώµη το 1986. 
Ο διεθνούς φήµης γιατρός Λέο, n 
γιατρός και αφοσιωµένη µητέρα 
Ραχήλ και τα δύο παιδιά τους, ο 
Φιλίπο και ο Σάµουελ. Η σχεδόν 
τέλεια ζωή τους θα ανατραπεί από 
τις ειδήσεις των οκτώ, καθώς n 
τηλεόραση θα φέρει την είδησησκάνδαλο 

on ο Λέο κατηγορείται 
για αποπλάνηση ενός δωδεκάχρονου 

κοριτσιού. Εν µια νυκτί, ο 
µέχρι πρότινος αξιοσέβαστος και 
προνοµιούχος γιατρός βρίσκεται 
αντιµέτωπος µε την κοινωνική 
και όχι µόνο- κατακραυγή. Ο Πιπέρνο 

διηγείται την ιστορία ενός 
επιτυχηµένου ανθρώπου που 
απροειδοποίητα έρχεται πρόσωπο 

µε πρόσωπο µε τις παιδικές 
του αδυναµίες και το ναρκισσισµό 

του. ¦ 
Μετάφραση: Αννα Παπασταύρου 

Εκδόσεις: «Πατάκη» Σελ.: 528 

Φάρεναϊτ 451 
Ray Bradbury 

Αν και «έφυγε» τον περασµένο 
Ιούνιο, ο Ρέι Μπράντµπερι 

άφησε πίσω του µια τεράστια 
κληρονοµιά, ανάµεσά τους και 
το καθηλωτικό «Φάρεναϊτ 451», 
το οποίο κυκλοφορεί σε νέα 
µετάφραση του Βασίλη ∆ουβίτσα. 

Ο Μπράντµπερι απεικονίζει 
µια κοινωνία στο, όχι 

και τόσο µακρινό, µέλλον, στην 
οποία οι άνθρωποι είναι καλωδιωµένοι, 

µε χάπια, όλα τα 
ζητήµατα, πολιτικά και κοινωνικά, 

είναι απλά µονοδιάστατα 
και ό,τι σπέρνει την αµφιβολία 

ή την πνευµατική καλλιέργεια 
πρέπει να καταστρέφεται. 

Κυρίως τα βιβλία πρέπει 
να καταστρέφονται από τους 
πυρονόµους. Ο Γκάχ Μόνταγκ 
ήταν ένας τέτοιος πυρονόµος, 
ο οποίος απολάµβανε τη δουλειά 

του. Μέχρι τη µέρα που 
θα συναντήσει µια δεκαεπτάχρονη, 

n οποία θα του µιλήσει 
για το παρελθόν, για τις µέρες 
που οι άνθρωποι δεν φοβόντουσαν. 

¦ Μετάφραση: Βασίλης ∆ουβίτσας 
Εκδόσεις- «Αγρα» Σελ.: 280 

ΙΗΜΕΙΟ OME ΓΑ 

Σηµείο Ωµέγα 
Ντον ΝτεΑίλλο 

Ο Ντον ΝτεΛίλλο επιστρέφει 
δριµύτερος µε το νέο του µυθιστόρηµα, 

to «Σηµείο Ωµέγα», 
ένα φιλοσοφικό, αλλά και ταυτόχρονα 

πολιτικό µυθιστόρηµα. 
Πρωταγωνιστής ο Ρίτσαρντ Ελστερ, 

ένας παροπλισµένος σύµβουλος 
για θέµατα πολέµου στο 

Πεντάγωνο, ο οποίος αποφασίζει 
να αποσυρθεί σε ένα αποµονωµένο 

σπίτι στην έρηµο, µε 
σκοπό να ηρεµήσει και να σκεφθεί. 

Ενας νεαρός σκηνοθέτης 
θα τον επισκεφθεί, θέλοντας να 
γυρίσει µια ταινία µε θέµα τις 
εµπειρίες του Ελστερ από τα 
µυστικά πολεµικά συµβούλια. 
Οι δύο άνδρες θα συγκατοικήσουν, 

µε το χρόνο να κυλά 
ήρεµα µέχρι την επίσκεψη της 
κόρης του Ελστερ, n οποία θα 
ανατρέψει το ήσυχο σκηνικό. 
To νέο βιβλίο του ΝτεΛίλλο έχει 
ως φόντο την 11η Σεπτεµβρίου, 

τον πόλεµο στο Ιράκ, αλλά 
και την κρίση ταυτότητας της 
σύγχρονης Αµερικής. ¦ 

Μετάφραση: Ελένη Παννακάκη 
Εκδόσεις: «Εστία» Σελ.: 128 
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