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BOOKSTORE

Essentialsix

Έξι συγγραφείς που αγαπάμε, επιλέγουν μέσα από το χάος της πρόσφατης παραγωγής,
βιβλία που κέντρισαν το ενδιαφέρον τους. Η Εύη Καρκίτη καταγράφει.

Ο ΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ο ΚΟΣΤΑΣ ΑΚΡΙΒΟΙ

ΓΟΗΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΝΕΥΣΤΙ
TO NEO ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ
ΤΟΥ TO ΛΕΞΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ
ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ ·

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΤΑΚΗ ·

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ·

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
«ΣΥΝΑΝΤΑ» ΤΟΝ

ΟΚΟΝΣΤΑΝΠΝΟΣ
ΤΖΑΜΙΟΤΗΣΣΤΟ

ΟΜΟΤΕΧΝΟ

ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΙΣΙΜΑ ·

ΟΣΑΚΗΣΣΕΡΕΦΑΣ
ΣΤΗ NEA ΥΟΡΚΗ ·

ΧΕΝΙΝΓΚΜΑΝΚΕΛ ·

Μιαγυναίκα παγιδευμένη To τελευταίο βιβλίο
Τις περισσότερες
To «Firewall»,αρχίζει
Έχουν περάοει καμιά
Η Βαλεντίνο, ένα
στοΊσταντ της Σουηδίας, δεκαπενταριά χρόνια μικρό κορίτσι,κερδίζει
στον λαβύρινθο του Δημήτρη Σωτάκη
φορές το ανοίγω οε
μπροστάοε ένα
των επιθυμιών
όποια σελίδα τύχει.
απότότε που πρωτοδιάβασα
δυο εισιτήρια για Νέα
το διάβασααπνευστί.
της. Και n δαιδαλώδης
Αλλες φορές, πάλι,
ATM και τελειώνει στο
βιβλίο του
Υόρκη.'Οτανεπισκέπτεται
Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
ίδιο σημείο. Εκεί πέφτει
ιστορίατης, με μίτο πίνακες
θέλω να πληροφορηθώ
Μισίμα.Γνώριζαήδη
το Σέντραλ
n κοινότοπη
νεκρός ο Τίνες
του Ρενέ Μαγκρή αυτή έκφραση βρίσκει
κάποιαλεπτομέρειαότι επρόκειτο για μια
Παρκ,μια κοπέλατης
Φαλκ, ειδικός στα προγράμματα
και ποιήματατου
σχεδόν μυθική μορφή
παραδίδειμια αρμαθιά
τότε ψάχνωμε
την κυριολεξία της,
υπολογιστών. της παγκόσμιαςλογοτεχνίας.
ΤάαουΛειβαδίτη.
απόλουριά που το καθένα
μια και είναι πραγματικά συγκεκριμένο σκοπό.
Ακούγεται περίπλοκο
Δεν υπάρχει περίπτωση
Ακολουθεί κι
Μυθιστοριογράφος,
καταλήγει οε
ένα συγκλονιστικό
αλλά το βιβλίο έχει μια
έναν σκύλο. Η Βαλεντίνο
κείμενο για την άξια
που να μη με ξαφνιάσει. άλλος φόνος. Πίσω
θεατρικός
απότις δολοφονίες
σπάνιαδιαύγεια.
Και με ξαφνιάζει
συγγραφέας,ηθοποιός,
πρέπεινα τα παραδώσει
της αναπνοής - δηλαδή
βρίσκεται μια ομάδα
Η συγγραφέαςτου
ευχάριστα,επειδή
παθιασμένοςμε τις
στα αφεντικά
της ζωής.Μια εξαιρετική
ενώνει τις ψηφίδες της
που σχεδιάζει να
ανακαλύπτωπράγματα
πολεμικές τέχνες,
τους, όμωςδεν τους
αλληγορία, ένα
αισθηματικής βιογραφίας μυθιστόρημα που πατώντας που δεν θα τα έβρισκα, γκρεμίσει τη «σάπια
αθλητικός και πολιτικός
γνωρίζει. Στοταμπελάκι
της ηρωίδαςτης,
κοινωνία» για να δημιουργήσει σχολιαστής,μεταφραστής, που φορούν στον
στο παράλογο
δηλαδή δεν θα
μια νέα τάξη
παραδίνονταςμας ένα
τα μάθαινα,ποτέ.
ήταν ήδη ο
και το υπερφυσικό
λαιμό τους, υπάρχει
αινιγματικό κολάζ,
αδιάφθορωνπολιτών.
Είμαιτης γνώμης πως,
διασημότερος Ιάπωνας ζωγραφισμένοκαι ένα
μιλάει για την πραγματικότητα
Όπωςστα άλλα βιβλία
αν είχαμε ένα πιο
επώδυνατρυφερό κοι
της εποχήςτου
σχέδιο.Από αυτό
πιο ρεαλιστικά
αισιόδοξα μελαγχολικό,
του, ο συγγραφέας
όταν αποφάσισενα
πρέπεινα μαντέψει
και από ένα ντοκιμαντέρ.ανοιχτόμυαλο και γενναιόδωρο
παίζει με την αγωνία,
θερμό και γοητευτικά
κράτος,το
βάλει τέλος στη ζωή
την προέλευση του
Υψηλή στόχευσα
σιωπηλόμέσα
βιβλίο αυτό θα μοιραζόταν το σασπένςκαι τις
του με μια διπλή τελετουργική
jE σκυλιού.Ένα έξυπνο
και εξαιρετικό
στην ένταση και την
ανατροπές.Δεν περιορίζεται,
δωρεάν στους
αυτοκτονία
αποτέλεσμα.Ένα βιβλίο
s και διασκεδαστικό
«1
,
κρυπτικότητάτου.
όμως.εκεί.
που οόκαρε. Ο βιογράφος
που δείχνει πως
φοιτητές όλων των
S βιβλιο,το οποίομετο«Auto εδώ δεν είναι
πανεπιστημιακώνσχολών. Γράφεικαι για κοινωνικά
n σύγχρονη ελληνική
του φωτίζει μερικές j τρέπειτην πόλητης
ένα μυθιστόρημα»
Γιανα μαθαίνουν,
προβλήματα,εξετάζει
πλευρές του ιδιαίτερου
λογοτεχνία και πολύ
5 ΝέαςΥόρκηςοε παζλ
αλλά μια αλληλουχία
τις αλλαγές στη
δηλαδή για να μαθαίνουμε
ταλέντο διαθέτει και
δημιουργού,
i αινιγματικών
εικόνων ^
από «Ωραίες Πραγματικότητες»,
χώρατου και στοχάζεται επιβεβαιώνονταςότι n
μέλλον λαμπρό.
όλοι μας ποια
καιπεριπετειωδών
Αφού
που θα
πάνωστη βαθμιαία
χώρακατοικούμε και
ζωή και ο θάνατος των 1 διαδρομών.
| οι πόλειςγίνονται
'λέγε και ο υπερρεαλιστής
από ποιο παρελθόν
κατάρρευσητου σουηδικούσυναρπαστικών
ζωγράφος
κρότους.
καταγόμαστε.
ανθρώπωνείναι ένα
2 ενδιαφέρουσεςμονό*
(ο οποίος θα το διάβαζε
και το αυτό. To δίχως
χαόταντιςαντικρίζουS
χαμογελώντας).
άλλο εξαιρετικό βιβλίο.
με με λοξόβλέμμα.
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