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Η βιβλιοθήκητης Real

Ξεφυλλίζουμε us
νέε$εκδόσεκκαιoasπροιείνουμεναδιαβάσετε
Συγγραφέας:
ΜισέλΦάις
Εκδόσεις:
Πατάκη,σελ.256

Οτανθα λάβειςαυτό το γράμμα.
«To μαύρο κουτί»

«Πορφυρά γέλια»
Εναςφέρεληιςσυγγραφέαςμιλάειμε
τη γιαγιά
του, πρώηνκορυφαίοστέλεχοςτουΚΚΕ,
πουπάσχειαπόΑλτσχάιμερ.Στονσκοτεινά
ευτράπελοδιάλογοεμπλέκονταιο παππούς
(υποβολέαςστο θέατροκαι προγραμμένος
απότην ΟΠΛΑ)και οι δυο γιοιτους:ο Στράτος
έγκλειστοςτρομοκράτηςτης«17Ν»,
και
ο Στάθης σταρ της σκουπιδοτηλεόρασης
Στα φόντο αυτής της νοσηρής νεοελληνικής
μικρογραφίαςπαρεμβαίνουνιστορικά
πρόσωπακαι αναμοχλεύονταιαποσιωπημένα
συμβάντα. Ολασυντελούνταιυπότο
«άγρυπνο»μάτιτου ΝίκουΖαχαριάδη,μοιραίου
ηγέτητηςκομμουνιστικήςΑριστεράς
ενώσι«Βάκχες»,
πουμεταφράζειο παππούς
λειτουργούνωςαρχέγονοςαντίλαλοςτηςθεόσταλτπς
βίας και του ιστορικούδιονυσιασμού.
Βαθμιαία,n περιπέτειατης πολύπαθης
οικογένειαςαναδεικνύεταισελοξήανάγνωση
της μεταπολεμικήςιστορίαςτου τόπου
και σε αιρετική προσέγγισητης δημόσιας
μνήμης.Στοδεύτερομέρος,ο αναγνώστης
διαβάζειτο βιβλίοπουγράφει ο εγγονός
μέσάστο βιβλίο.Στηντετράφωνη,κυκλική
αφήγησηυποδεχόμαστετην Ιστορίαως
μια ανείπωτη,φαιδρή και ονειρικήαφήγηση.
Εναμετα-μυθοπλαστικό
παιχνίδιγια το
σφαγείοτης μνήμης και τη σαρκοφάγοτης
αγάπης μια παρτιτούραγια τη μανία καιτο
πένθοςτης δημόσιαςεξομολόγησης
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Συγγραφέας:Αμος.Οζ
Μετάφραση:ΙακώβΣιμπή
Εκδόσεις:Καστανιώτη,
σελ.302
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Συγγραφέας:
ΝιλΣτίβενσον
Μετάφραση:
Μ.Περαντάκου
Εκδόσεις:
Κέδρος,
σελ.1.128

«¥δράργυροδ»
Η Ευρώπητου 17ου αιώνα κλυδωνίζεται
απόθρησκευτικέςέριδες,πολιτικέςφιλοδοξίες
καικατακτητικέςβλέψειςτωνηγετών.Κάποιοι
βυθίζονταιστηνακαταμάχητηγοητεία
του υδράργυρου,τηςουσίαςπουκρύβειτο
κλειδι'τηςδημιουργίαςΟ ΝτάνιελΓουότερχαουζ
γόνοςοικογένειαςπεριφρονημένων
πουριτανών,
στοχαστήςμε ενδιαφέρονγια
τη φιλοσοφία,«συνομιλεί»
μετιςδιάνοιεςτης
εποχήςτου. Ιστορία,περιπέτεια,επιστήμη,
αλχημεία,πίστηκαι δογματισμός,έρωτας
τρέλα,πόλεμοςκαι θάνατοςσυνθέτουνένα
Συγγραφέας:
συναρπαστικόλογοτεχνικό
έργο,not, παρασύρει
ΓκιγιέρμοΑριάγα
στηδράσητου προσωπικότητες
όπως
Μετάφραση:
Ό Νεύτων,οΦραγκλίνοςκαι
ο ΛουδοβίκοςΙΔ'.
l. Καραγιάννη,
Ηεπικήαφήγησησυνεχίζεταιστουςεπόμενουςτόμους
Ε.Στάθη,
του ΚύκλουΜπαρόκ,«Ησύγχυση»
Μ.Πάρσαλη
κ.ά.
και «Toσύστημα του κόσμου».
Εκδόσεις:
Πάπυρος,
σελ.230
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«ΑΠΑΤΩ τον Μισέλ
πη, μέσα από μια σειρά
όπωςαπατούσα
κιεσένα
σοβαρώνκαι ειρωνικών,
στα έξι αηότα εννιά
κωμικοτραγικών
χρόνιατου γάμου μας
και απεγνωσμένων
Πόρνη,το έχειτο αίμα
ερωτικών επιστολών.
μου. Ξέρω πωςαυτό
Ταυτόχρονα,απεικονίζει
θασκέφτεσαιτώρα και
την πραγματικότητα
n απέραντηκακίασου
της ισραηλινής κοινωνίας
φέγγει σαν βόρειο σέλας
λίγαχρόνιαμετά
τον πόλεμοτου Γιομ
βαθιά στα γκρίζα
μάτια σου. Ομως όχι,
Κιπούρ. To «Μαύρο
Αλεκ.Κάνειςλάθος.
Αυτή
κουτί», κυκλοφόρησε
n απάτη είναι διαφορετική:
για πρώτη φορά στο
κάθε φορά που σε απατούσα Ισραήλ το 1987 κι έγινε αμέσως επιτυχία.
με τους φίλους σου, με τους αξιωματικούς Την επόμενη ;χρογιάαναδείχθηκε
σου στον στρατό, με τους μαθητέςκορυφαίο ξένο μυθιστόρημα στη Γαλλία,
σου, με τον ηλεκτρολόγοκαι τον
ενώ μέχρι σήμερα παραμένει από
υδραυλικό,πάντα σε απατούσα με σένα τα δημοφιλέστεραπονήματατου Ισραηλινού
τον ίδιο».Ο γάμος της Ιλάνα και του
συγγραφέα.Ο ΑμοςΟζγεννήθηκε
Αλεκέχει καταλήξεισε οδυνηρό διαζύγιο.
το 1939στην Ιερουσαλήμ,έγινε διάσημος
Επειτααπόεπτάχρόνιασιωπήςεκείνη
με το έργο του «Ο Μιχαέλ μου»
αποφασίζεινα γράψει στον πρώην
καιθεωρείταιο σημαντικότεροςλόγότέχνης
άντρα της ώστε να τον ενημερώσει για
της χώραςτου. Πέρα από τη συγγραφή,
τα σοβαρά προβλήματατου γιου τους
είναι γνωστός για τους αγώνες
Μπόαζ και να ζητήσει τη βοήθειά του.
του για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή
Ετσιξεκινάένα μυθιστόρημα στο οποίο
και έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία
αποτυπώνεταιμια μεγάλη,χαμένη αγά¬
ειρήνης στην Ευρώπη.

ηβες περνούν τις αυγουστιάτικες δίκοπες
τους στο Τόκιο. Ξαφνικά, n μητέρα ενός
συμμαθητή τους δολοφονείται και οι υποψίες
βαραίνουν τον γιο της. Σύντομα, n παρέα παρααύρεται
σε ένα παιχνίδι βίας και αποπλάνησης,
την ώρα που το κάθε κορίτσι παλεύει με τα
Συγγραφέας:
αδιέξοδο του. Η εφηβική ανία αναλαμβάνει τον
Νατσούο
Κιρίνο
Μετάφραση:
«ρόλο» του αληθινού δολοφόνου. Η Γιαπωνέζα
ΓωγώΑρβανίτη
συγγραφέας καταδύεται στο εφηβικό μυαλό και
Εκδόσεις:
μεταφέρει την τοξική ατμόσφαιρα της σύγχρονης
Μεταίχμιο,
κοινωνίας σε ένα ζωντανό, επίκαιρο ψυχολογικό
σελ.252
θρίλερ.

Η ζωή,
ένα σενάριο

CATHERINE CtiSSET

«Χαμένεςαγάπες»,«21γραμμάρια»,«Βαβέλ».
Ο ΜεξικανόςΓκιγιέρμοΑριάγα είναι
πασίγνωστος,ως σεναριογράφος,
στον κόσμο του σινεμά. Τώρα, παρουσιάζει
*Ενα Λαμπράμέλλον
14 διηγήματα, χαρτογραφώντας
το ανελέητο σύμπαν της οδού «Ρετόρνο
201», στην πόλητου Μεξικό. «Λέγοντας
ιστορίες,οι άνθρωποιγιορτάζουμε
τον βαθύ πόνοτης ζωής»,σημειώνει.«Γι'αυτό
γράφω κι εγώ».Οι ήρωέςτου, θύτες και θύματα.
Τολμηροίκαι δειλοί,βιώνουντην καθημερινότητα
αλλά και τον θάνατο στο έπακρο,γεύονται
τη βία και τη λυτρωτικήαγάπη, μισούν και
Συγγραφέας:
υποκρίνονται, τυφλώνονται ή ανακαλύπτουν.
ΚατρίνΚιουσέ
Ο Αριάγα είναι δυνατός αφηγητής Οι εικόνες
Μετάφραση:
του μπορούννα γίνουν έντονα σκληρές ενώ n
ΡίταΚολαΐτη
Εκδόσεις:
γλώσσατου, λιτή και άμεση, ισορροπείανάμε130
Πάπυρος,
στην ωμότητα και τον λυρισμό, τολμώντας
σελ.
να αποτυπώσει«τη ζωή την ίδια, με τους σπαραγμούς 416
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και τις γιορτές της».

«Εναλαμπρό
μέλλον»

Η ΕλεναΤιμπερέσκου, γεννημένη το 1936
στη Ρουμανία, χτίζει το μέλλον το δικό της
και της οικογένειάςτης με τη δύναμη της
θέλησήςτης. Εγκαταλείπει,λοιπόν,τη χώρα
του Τσαουσέσκου και, έπειτα από μια στάση
στο Ισραήλ μεταναστεύει στις ΗΠA, όπου
εφευρίσκειαπότην αρχή τον εαυτό της
Ομως μια εγωίστρια Γαλλίδαπουεισβάλλει
στη ζωή του γιου της Ελεναςίσωςεπιχειρήσεινα
τον παρασύρει σε μια νέα μετανάστευση. Η αντιπαράθεση
των δύο γυναικώνείναι αναπόφευκτη.
Αραγε, n παραδοσιακάανταγωνιστικήσχέση
νύφης και πεθεράςείναικαταδικασμένηνα είναι
αιματηρή; Ή μήπωςαυτέςοιδύο γυναίκεςκαταφέρουν
να ανακαλύψουν μια απρόσμενη συναισθηματική
συγγένεια;Η συγγραφέας Γαλλίδα
καθηγήτρια πανεπιστημίουεγκατεστημένη στη
Νέα Υόρκη, έχει δέκα μυθιστορήματα στο ενεργητικό
της στα οποίασυχνά θίγει το ζήτημα της
σύγκρουσηςπολιτισμών.

