Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Κυριακή, 01-08-2010
Σελίδα: 28
Μέγεθος: 506 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 43475
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3659.000, (210) 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ισμαήλ Κανταρέ, To ατύχημα (εκδ.
Ελληνικά Γράμματα, μετάφραση
Τηλέμαχος Κώτσιας) Κο\τύ σια αεροδρόμιο

της Βιέννης ένα ταξί πέφτει οε έναν
γκρεμό και σι δύο επιβάτες, ένα ερωτευμένο
ζευγάρι, σκοτώνονται. Ο ταξιτζής, ο μόνος
επιζών, καταθέτει ότι «το ζευγάρι προΡ
σπαθούσε να φιληθεί». Οι αλβανικές και σι
σερβικές μυστικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν
την υπόθεση και χάνονται στους δαιδαλώδεις
ιστούς μιας αλλόκοτης ερωτικής
ιστορίας που ο Κανταρέ μπλέκει επιδέξια
με τη σύγχρονη ιστορία των Βαλκανιων.
Βίνφριντ Γκέορνκ Ζέμπαλντ, Αίσθημα
ιλίγγου (εκδ. Άγρα, μετάφραση Ιωάννα
Μεϊτάνη) Ξεθάβοντας αναμνήσεις και ερμηνεύοντας
όνειρα, ο Ζέμπαλντ, ένας από

τους κορυφαίους συγγραφείς της σύγχρονης
γερμανικής λογοτεχνίας, ακολουθεί τα
y
ίχνη των προγενεστέρων του. Η περιπλάνηση
p*
1
του Σταντάλ στην Ιταλία και n μελαγχολία
του Κάφκα γίνονται το όχημα για να
διηγηθεί το δικό του αφόρητο «αίσθημα ιλίγγου».
'Εντμουντ Ουάιτ, Hotel de Dream (εκδ. Πατάκη, μετάφραση Αχιλλέας
Κυριακίδης) Ταξιδεύοντας από την αγγλική εξοχή στα δάση της Γερμανίας, φυματικός
και στα πρόθυρα του θανάτου, ο Στίβεν Κρέιν, ο ταλαντούχος νεαρός λογοτέχνης
της Αμερικής, προσπαθεί να ολοκληρώσει το κύκνειο άσμα του. Με σύμμαχο
τη σύντροφο του Κόρα, της υπαγορεύει ένα «ανήθικο» μυθιστόρημα για τον
έρωτα ενός μεσήλικα τραπεζίτη του Μανχάταν με ένα αλητάκι του δρόμου. Μέσα
από τις δυο ιστορίες ο Ουάιτ υπογράφει έναν ύμνο στο ερωτικό πάθος.
Γιασμίνα Χάντρα, Αιιτό κου n μέρα οφείλει στη νύχτα (εκδ. Καστανιώτη, μετάφραση
Γιάννης Στρίγκος) Μέσα στις φλόγες της αλγερινής επανάστασης για την ανεξαρτησία
της χώρας από in ΓαλλιΌ ένας Αλγερινός που έρχεται από τις παραγκουπόλεις
του Οράν ερωτεύεται μια Γαλλίδα της αριστοκρατίας των εποίκων.
Ο Γιασμίνα Χάντρα, ο πρώην αξιωματικός του αλγερινού στρατού που γράφει
αστυνομικές ιστορίες με αυτό το γυναικείο ψευδώνυμο, αυτήν τη φορά επανέρχεται
για να διηγηθεί τον έρωτα δύο νέων από αντίπαλες παρατάξεις.
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Πέδρο Μαϊράλ, Η χρονιά τιις ερήμον(εκδ. Πόλις, μετάφραση Βασιλική Κνήτου) Ο εφιάλτης ξεκινάει με τις οδομαχίες των
πολιτών με την αστυνομία για να εξελιχθεί σε μια αργή αλλά συστηματική καταστροφή της μητρόπολης. Μέσα σε αυτό το χαοτικό
σκηνικό n Μαρία Βαλντές Νέιλαν, πρώην γραμματέας, προσπαθεί να επιβιώσει ως εθελόντρια νοσοκόμα, καταλήγει
πόρνη στο λιμάνι, διαφεύγει στην ύπαιθρο μαζί με ένα πλήθος σύγχρονων δουλοπάροικων, αιχμαλωτίζεται και καταλήγει ως
λάφυρο μιας συμμορίας στην ερημωμένη πρωτεύουσα. Με αφετηρία την κατάρρευση της οικονομίας το 2001 στη χωρο του ο
Αργεντινός Πέδρο Μαϊράλ γράφει μια πολιτική αλληγορία για τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στη σύγχρονη κοινωνική
οργάνωση. Ένα σκοτεινό και βίαιο μυθιστόρημα, εξαιρετικά επίκαιρο στους καιρούς μιας. -ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

I T A Mil ΙΑΝΟ
TO SAN PELLEGRIN0
ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΕΝΑ
ΔΙΑΣΗΜΟ ΝΕΡΟ. ΤΩΡΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΝΤΥΜΕΝΟ
ME ΜΙΑ ΠΛΕΚΤΗ ΘΗΚΗ
ME TO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
ΖΙΓΚ-ΖΑΓΚΜΟΤΙΦ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MISS0NI,
ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ.
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