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ΝΕΕΣΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΛΕΝΗΓΚΙΚΑ

«ΣΤΗΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΟΧΘΗ» του
Τηλέμαχου
Κώτσια. Εκδ.
«Ψuxoyios»,
σελ. 432,
C 17.70.

ΜΙΚ4ΦΡΕΝΤΣ

«ΜΟΙΡΑΙΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ» των... Νίκι Φρεντε. Μετάφραση:
Γιώργοε Μπαρουξήε. Εκδ. «Ψuxoyios», σελ. 376, f 16.60.
Η ΜιράνταΚότιννομίζει ότι έχει βγάλει για τα καλά από τη ζωή Tnsτον
Μπρένταν,το αγόρι Tns.Αλλά δύο εβδομάδε5 αργότερα ανακαλύπτει
ncosο Μπρέντανέχει μπλέξειμε την αδελφή Tns.Πολύ σύντομα το συναίσθημα
Tnsαμηχανίαεθα αρχίσεινα μεταμορφώνεταισε απειλή και
σιγά σιγά σε τρόμο- στον χειρότεροεφιάλτη που θα μπορούσε να έχει
μια κοπέλα. Γιατίαυτήντη φορά ο Μπρέντανδεν θα σταματήσειμπροστά
σε τίποτε, προκειμένου να παραμείνει για πάντα δίπλα στη Μιράντα.
Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρει την ίδια xns

Πολιτικέ5 συγκρούσει
Ο Πέτρο* Xapions -ο ήρωαε του Τηλέμαχου
Κώτσια στο μυθιστόρημα του «Στην Απέναντι
Οχθη»-θα θυμάται για πάνταεκείνο το πρωινό
του 1924, όταν επέστρεφεαπότην Αμερική.
Αναρωτιόταν αν n επιστροφή αυτή θα ήταν n
στερνή έπειτααπόtooes περιπέτειεςή αντίθετα,
θα αποτελούσεμια νέα σελίδα στη Ζωήτοίλ
Kaniosέτσι, κοντά στα βουνά TnsMoupYKavas,
στα σύνορα Mpavias και Ελλάδα5,ο Πέτροε
Xapions κάνει το καινούργιοτου ξεκίνημα. Εκεί,
στην όχθη του Ξεριά, αποφασίζεινα χτίσει μια
παράγκαγύρω από την οποία στη συνέχεια θα
αναπτυχθείτο κέντρο του νέου χωριού.
Η φαμίλια του αβγαταίνει, το ίδιο και n περιουσία
του, ώσπουτα σύνορα που είχαν χωρίσει
το χωριό στα δύο έκλεισαν.
Ο Πέτροί Xapions θα θεωρείται πλέονΑλβαν05
πολπ-ns.
Και n ζωή του, onios την ονειρευόταν,
δεν θα είναι ποτέ πια n ίδια.
Πολιτικέβ συγκρούσει, εθνικοί κατατρεγμοί,
διαψεύσει προσδοκιών, υποθέσεϋ κατασκοπεία5
πουδιαπλέκονταιμε προσωπικέ*ιστορία,
Zuiis και όνειρα κομμένα στη μέση,οικογενειακά
δράματα, όλα ρίχνουν cpiosσε μια σκοτεινή
ιστορική περίοδο 35 χρόνων.

π\7Α·
ΧΡΟΝΙΑ
172
χρόνια έχουν περάσειαπό
τη γέννηση Tnsloriavi5as
συγγραφέα^ Ροσαλίαντε
Κάστρο (erns21
Φεβρουαρίου 1837 στο
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα).
Και...

124

ΕΤΗ
από τον θάνατο Tns(oris 15
Ιουλίου 1885 στο Παδρόν).
Στα...
i ΧΡΟΝΙΑ
48:
τηχ loins ms, θεωρείται από
tis σημαντικότερε5
noinTpiesκαι συγγράφει^σε
γαλικιανή γλώσσα, ενώ
μεγάλο μέρο5Tnsδουλε^
ms είναι γραμμένο και στα
καστιλιανικά.
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τη ζωή.

ΝίκιΦρεντβείναι το ψευδώνυμο του διεθνώε επιτυχημένου συγγραφικού
δίδυμου και ανδρόγυνου ΝίκιΤζέραντκαι Σον Φρεντε.

Ελληνικήπεζογραφία
ΪΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ» ms Νατάσαε «ΣΚΟΤΕΙΝΗ SAGA» του Μάκη Συνοδινού.
Ζαχαροπούλου. Εκδ. «Ανατολιkos»,
Εκδ. «Πατάκη», σελ. 614, ^22.50.
σελ. 264, C 12.50.
Μέσααπό σαράντα μία
Εναυψηλόβαθμοτραπεζικόστέλεxos,
επιστολέε n έγκλειστησε ιδιωτική
tvas auiuvoiiiKOs,μια ιδιοκτήτρια
ψυχιατρική κλινική ηρωίδα περιγράφει
μικρούξενοδοχείου,ένα5τρομοκράτη^,
την οικογενειακή Tnsιστορία
μια νέα γυναίκα που
στο διάστημαενόε αιώνα. Παρελαύνουν
κανονίζειερωτικέ5συναντήσει κάνονταδτσατ
πρόσωπα, εικόνεε, περιστατικά,
στο Ιντερνετ,ένα5 avrpas που αποφασίζει να κρυμμένα μυστικά,ψέματα που κάλυπταν τα
δοκιμάσει ψηφιακέ5 γνωριμίεε. Ποια σχέση μυστικά,δράματα,παρανομία και ανομίεε...
tous ενώνει;
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«ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙΡΟΣ Π' ΑΓΑΠΕΣ

«ΑΘΗΝΑΪΔΑ,
ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ» του Πάνου Σταθόγιαννη.
ΑΥΓΟΥΣΤΑ» του Γιώργου N. Νικολάίδη.
Εκδ. «Κέδροε», σελ. 348, C 16.
Εκδ. «Ωκεανίδα», σελ. 636, C Ενα μυθιστόρημα με συνεχεία εξωφρενικέε
20.
ανατροπέετων ανθρώπινων σχέσεων.
Η πραγματικήιστορίαTnsΑθηνάί6as,
Οτανn πτήση γίνεται πτώση, ο
υπολογιστικόβκυνιottos φοράει τη
μιαε πανέμορφηε και μορφωμένη5
μάσκατου αστραφτερούοράματοε,
A9nvaias, KOpnsτου φιλοσόφου
το κωμικόεναλλάσσεταιμε το τραγικό...
Λεόντιου, που έζησε oris
αρχέ5του 5ου αιώνα μ.X.
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Enavaotates,
κολασμένοι
κουρσάροι
Στον
«Μονόφθαλμο» και oris άλλεβ λογοτεχνική αφήγηση και τη μελέτη των
«ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» του Πί
πειρατικέε ιστορία του βιβλίου ιστορικών αρχείων Tns εποχή5.
τερ Τεμπλ. Μετάφραση: Ανχώνηβ Καλοκύρηβ.
ms Κατερίνα5Καριζώνη, έρχονται Η Κατερίνα Καριζώνη έχει γράψει μεταξύ
Εκδ. «Tonos», σελ. 432, C17.60. Πέντε άνθρωποι στο cpcosσυγκλόνισα^ προσωπικότητεε άλλων και τα μυθιστορήματα: «Ο άγγελόβ
μου ήταν έκπτωτος», «BaAsστην
Tns ελληνικήε πειρατείαβ, άγνωστε^
κείτονται νεκροί στο πάτωμα μια5 οχυρωμένα
έπαυλη στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ο povos επιζών μέχρι σήμερα στο ευρύ κοινό: ο καπετάν ομίχλη», «Τσάι με τον Καβάφη», «Μεγάλο
Αλγέρι» κ.ά.
κρατάει στα χέρια του τη θανατική του καταδίκη. Ο Τρομάρα5, ο lcoavvns Kat];ns,ο ιππότηε
Κον Νίμαντ είναι πρώην μισθοφόρο5, δουλειά του - πειρατήε Ουγκό ντε Κρεβελιά,ο Σπύροε
Φραγκόπουλθ5 από την Κεφαλονιά, ο
είναι να επιβιώνει. Ο Τζον Ανσελμ είναι πρώην πολεμικ05
Τζιοβάνι Δελοκάβο από την Ανάφη, ο
avranoKprms, δουλειά του είναι n πληροφορία.
Η Καρολάιν Ουίσαρτ είναι δημοσιογράφο5, tnnOTnsKUpiosΤερεμό από τη Νάξο,και
δουλειά Tns είναι n ερωτική δουλειά των πολιτικών. πολλοί άλλοι πειρατέ5 και κουρσάροι
Οι ζωέε tous διασταυρώνονται όταν ο Νίμαντ γίνεται που πέρασαν στον θρύλο, αλλά παρέμειναν
στο περιθώριο Tns επίσημα Iaropias.
τυχαία kotoxos pias φοβερή5 πληροφορία5.
Ανθρωποι ακραίοι, κυνηγημένοι,
επαναστάτε5 και ταυτόχρονα κολασμένοι,
Ξένηλογοτεχνία
που έζησαν αε δικέε tous αυτόνομε5
κοινότητες με ιδιαίτεροι vopous
«Η ΚΟΡΗΤΗΣ ΜΑΓΔΑΣ» ms «ΠΑΙΔΙ 44» του Tom Rob Smith. και κώδικεβ n0iKris, ίδρυσαν
βασίλεια, κατέλυσαν
SI
ΚατρίνΚαλλιερ.ΜετάφραI
Μετάφραση:ΟυρανίαΠαt
ση: Ρένα Χάτχουτ. Εκδ.
δυναστείεε, και
πακωνσταντίνου. Εκδ.
I «Ωκεανίδα»,σελ. 488, C n q ιβ i «Πατάκη», σελ. 521, C δημιούργησαν ολόκληρη
I 20. Xcopisπατρίδα κι απένταI
I 20.50. Διακινδυνεύοντα5 τα μυθολογία γύρω από τη
ρη. Μετά τον Β' Παγκόσμιο ^
f~g^L πάντα, ο Λεθ και n Ραΐσα αποδύονται
ζωή και τη δράση tous.
Πόλεμο, n Μάγδα Γιάνεκ εγκαθίσταται
στο κυνήγι εν05 Μια περιπλάνηση arts
στην Ουαλία, με την ελπίδα τρομερού δολοφόνου, ακόμη και με Θρυλικέ5ρότε5του Αιγαίου
«Ο ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ ΚΑΙ
να χτίσει μια καινούργια ζωή για την
κίνδυνο να θεωρηθούν εχθροί του κράtous. και στο γοητευτικό
ΑΛΛΕΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣΙΣΤΟΡΙΕΣ»
ίδια και τη μικρή Tns κόρη, τη Χελένα.
Αμεσα συνδεδεμένο με πραγματικά ζήτημα Tns πειρατεία5,
ms Κατερίναε Καριζώνη. Εκδ.
Η Χελένα μετά τον θάνατο Tns μητέρα5
γεγονότα, το μυθιστόρημα είναι ένα oncos αναδύεται από τη
«Καστανιώτη»,σελ. 171, C 14.
Tns γυρίζει στην Πολωνία, opoosο κόouosθρίλερ KaraiYio-iiKns6paans και, ταυτόχρονα,
ms ανατρέπεται όταν ανακαλύπτει
μια συναρπαστική καταγραφή
τα τρομερά μυστικά που n Μάγδα ήθελε ms τρομοκρατίαβπου επιβάλλουν orous
να πάρει μαζί Tns στον τάφο.
λαούε οι i'5ies οι κυβερνήσει tous.

Για παιδιά
«TOΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»«Ο ΤΡΑΜ» του ΚώσταΜάγου.Εικονογράφηση:
τηβΛότηβΠέτροβιτβΑνδρουτσοπούλου.
Τιώργοβ
Εικονογράφηση:Σγουρόβ.Εκδ.«Πατάκη»,
ΣπύροβΓούons.
σελ. 40, e 4.40.
Ο Τραμ είναι ένα αδέσποτο
Εκδ. «Πατάκη»,σελ.
σκυλάκι που αποκτά όνομα
80, e 5.50.

Ενα Σάββατο πρωί ο Φοίβοε
και στέγη κοντά oris ράγε5
χάθηκε μέσα & ένα τεράστιο πολυκατάστημα
του τραμ.
με πολύ κόσμο και μεγάλη φασαρία.
Οι φίλοι του θα τον βοηθήσουν να γνωρίσει
Είχε πάει για ψώνια με τον πατέρα
την πόλη και τα μυστικά Tns.
του, αλλά πήγε για λίγο μόνο5 του Αφού τα παιδιά απολαύσουν το διάβασμα
να δει από κοντά μια φουσκωτή βαρκούλα Tnslaropias του Τραμ και των φίλων
κι ύστερα δεν τον έβρισκε.
του και εφόσον τα σχολεία είναι κλειστά,
Η περιπέτεια του αυτή στάθηκε αφορμή χαρίστε tous μια βόλτα με το αληθινό
να γνωρίσει «To παιδί από τη θάλασσα».τραμ για να γνωρίσουν xis άγνωστεε
γωνιέ5 Tns KaAoKaipivnsAOrivas.

«Ο ΧΑΡΙ ΠΙ AE ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ

«ΤΖΕΝΗ, Η ΝΕΡΑΙΔΑ ΤΟΥ

ΕΔΩ» Tns Γλυκερίαβ Γκρέκου. Εικονογράφηση:
ΤΕΝΙΣ» tns Νέιζι Μέντοουβ. Εικονογράφηση:
Εύα Καρανπνού. Εκδ.
Τζόρτζι Ρίπερ. Μετάφραση:
«Αγκυρα», σελ. 81, C 10.
Στεφάνια Φέρρο. Εκδ. «Κέ6pos»,
σελ. 77, C 10.
Ο Γιώργη έχει ένα βασικό όνειρο. Να
γίνει κι auras μάγο5 σαν τον αγαπημένο Η Ρέιτσελ και n Κρίστιτρελαίνονται για
του Χάρι Πι.
Tivis, όμω5 τώρα που n μαγική ρακέτα
Ακόμη και στον ξύπνιο του συναντά ήρωε3
Tns Τζένη5 βρίσκεται στα χέρια των καλικάντζαρων
Tns ελληνικήε μυθολογία5 και
δεν μπορούν να παίξουν
παράδοσηβ:την Κίρκη,τη Γοργόνα,έναν καλά. Τα κορίτσια πρέπει να βοηθήσουν
Βυζαντινό ταχυδακτυλουργό, έναν καλικάντζαρο.
την Τζένη να βρει tous καλικάντζαροι
I προτού να είναι αργά. ¦Λ.
Απ' oAousζητά να τον κάνουν
Από τη σειρά «Μαγικό Ουs^'jj ράνιο Τόξο»και «Οινεράιδε5
. μάγο. Τι του απαντούν εκείνοι;
Γιατί το όνειρο αρχίζει
ΐ-ί^ των σπορ».
να ξεθωριάζει με τον ερχομό
των φίλων του στο νησί;
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