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Αναζητώντας το όνειρο

Λάκης Φουρσυκλάς

Καινούρια Αρχή

Υπάρχουν γυναίκες
To μυθιστόρημαβασίζεταιαε
που όταν αγαπούν
πραγματικήιστορία.Μοναστήρι,
ξέρουν να υπομένουν
1878.Ο Αριστείδης,ένα ορφανό
και να
αγόρι κυνηγημένο από τους
συγχωρούν.
Ακόμα
Τούρκους, ξεκινάγια τη Θεσσαλονίκη
κι αν το παρελθόν
ψάχνονταςτο όνειρο του.
Ο δρόμος του μακρύς και επικίνδυνος. Θα
έρχεται αδυσώπητο
περάσει μέσα από
να ορθώσει εμπόδια
την καρδιά της επανάστασης
και να μην αφήσει
στην ταραγμένη Μακεδονία.To
τις παλιές πληγές να
ταξίδι του δεμένο σφιχτά με ένα
κλείσουν. Ο Δημήτρης
ζωντανό παρελθόν αλλά και με
μετά από μία
ένα αβέβαιο μέλλονθα τον οδηγήσει
τραγική περιπέτεια
σε δύσβατα βουνά, όπου η
που άλλαξε τη ζωή
ματαιοδοξία του ισχυρού κατατροπώνεται
του βρίσκει τη Χριστίνα
από το θάρρος του
να τον περιμένει
ανίσχυρου. Εκεί, επαναστάτες
να κάνουν μια
οπλαρχηγοί θα ζωντανέψουν
καινούργια αρχή. Τίποτα
στα μάτια του μικρού παιδιού
δεν θα είναι εύκολο
έναν πρωτόγνωρο κόσμο. Η γενναιότητα,
σε αυτήν τη σχέση, αφού ο έρωτας θα πρέπει να
η φιλία και η εκδίκηση
έρθει
αντιμέτωπος με τις σκιές του παρελθόντος και να
περιπλέκονται και υφαίνουν μια
ιστορία απρόσμενη αλλά καιδιαχρονική.Θα νικηθείαπ' το ταξίδι ή θα νικήσει βγει νικητής. Δίπλα τους θα βρεθεί ο Καπετάνιος που με
καιθα φτάσει στο όνειρο του αψηφώνταςτα συμφέροντα καιτη μισαλλοδοξία
την πείρα της δικής του πολυτάραχης ζωής θα είναι ο
αυτών που κυβερνούντον κόσμο;
φάρος που θα τους δείξει τον δρόμο όταν θα νιώσουν
πως χάνονται πια μέσα στη φουρτουνιασμένη θάλασσα
Εκδόσεις:ΛΙΒΑΝΗΣ
του κοινού τους ταξιδιού.
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ΘΚΜΒΌ!

MichaelHeatly

Ο Βασιλιάςτης non
Ο MichaelHeatly
χωρίζει
τηβιογραφία
του μεγάλου
μουσικού
θρύλουοεπέντε
κεφάλαια.
Ηεξέλιξη
του απόλυτου
μύθουτης
μουσικής
απότα
πρώτα παιδικά
του χρόνιαέως
καιτο απρόσμενο
κλείσιμο
της
αυλαίας.
Μεπλούσιοφωτογραφικό
υλικό,αφιερώσεις
των
θαυμαστών
στοναπόλυτοσταρ,μεόλατα γεγονότα
πουσημάδεψαν
τηζωήtou καιτα κομμάτια
που
αγαπήθηκαν
απθτουςθαυμαστές
τουανάτηνυφήλιο
ο Michael
Heatlyκατάφερε
ναδημιουργήσει
ένα
βιβλίο
γιαναθυμηθούν
κάποιοι
καιναγνωρίσουν
κάποιοι
άλλοι.
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΠΟΣ

DenisPic-Lelievre

Τέρμα n πλήξη!
Στις
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σελίδες του
πρωτότυπου
αυτούβιβλίου
ο αναγνώστης
θαπάρει
ιδέες για να
διασκεδάσει
Ο δεύτερος τόμος της σειράς «Μελέτες
στονελεύθερο
για τον Καζαντζάκη» δομείται γύρω
χρόνο,
σης διακοπές
από τη βασική υπόθεση του Ρόντερικ
και γενικά
Μπήτον ότι ο Καζαντζάκης ως πεζογράφος
στις στιγμές
εφαρμόζει μοντερνιστικές και μεταμοντερνιστικές
απλώς ανανέωση στον τρόπο ανάγνωσης
που νιώθει
συγγραφικές πρακτικές. των κειμένων του σημαντικού Έλληνα λογοτέχνη,
πλήξη. Απολαυστικές
Ο Βρετανός κριτικός συνδέει τα κείμενα
αλλά συνιστά ριζική αλλαγή σε
συνταγές,
κωμκάπειράματα,
του Καζαντζάκη με κείμενα του Έλιοτ ο,τι αφορά την αντίληψη μας για τον προβληματισμό μαγικάτρικεπιδεξιότητας,
απίθανα
παιχνίδια,
κόμποι
και
δημιουργίες
(μυθική μέθοδος), του Πάουντ, του Μαρκέζ
του ως συγγραφέα και την
χαρτοκοπτικής.
Έναιδανικό
βιβλίομελύσειςγιατις
(μαγικός ρεαλισμός) και του Μπόρχες τοποθέτηση του στην ιστορία της νεοελληνικής
ώρεςπουβαριόμαστε.
Κατάλληλο
γιαπαιδιάόλων
λογοτεχνίας.
προσφέροντας με αυτήν την κριτική του
τωνηλικιών
αλλάκαιτους γονείςτους!
πρόταση μια καινούργια οπτική γωνία για
EmμέL·ιω Σ. N. Φιλιππίδης
το πεζογραφικό έργο του Κρητικού συγγραφέα.
Εκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ
Η θέαση αυτή δεν αποτελεί
Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ
Εκδόσεις:ΕΜΠΕΙΡΙΑΕΚΑΟΉΚΗ

ΡσντερικΜπψον

RajivChandrasekaran

ΣτηνΠράσινη
Ζώνη...
ΠράσινηΖώνη,Βαγδάτη2003.Σε ένα περπειχισμένοσυγκρότημα
με πισίνεςκαιπολυτελείςεγκαταστάσεις
ο PaulBremer
καιη CPA(Προσωρινή
Συμμαχική
Αρχή)ξεκινούννα δημιουργήσουν
ένα νέο, δημοκρατικόΙράκ. Επανδρωμένημε
ιδεαλιστές,που επελέγησανκατάκύριολόγο για τις απόψεις
τους οε θέματαόπωςη έκτρωσηκαιη θανατικήποινή,η CPA

www.clipnews.gr

Κριτικές
Μελέτες

σπατάλησετον κρίσιμοπρώτο χρόνο της
κατοχήςσε επιδιώξειςπου ελάχιστησημασία
είχανγια πς ανάγκεςενός μεταπολεμικού
έθνους.
Ο RajivChandrasekaran,πρώην ανταποκριτής
της «WashingtonPost»στη Βαγδάτη,
μας δίνειμα άμεσηεικόναγια τη
ζωή,έτσιόπωςαυτήγαλήνιακυλάστη«μαγική»
ΣμαραγδένιαΠόλη,όπου το χρώμα
τουχρήματοςβασιλεύει
τηνίδιαστιγμήπου
στους δρόμους της Βοιγδάτηςεπικρατεί
όλο καιμεγαλύτεροχάος.
Μετάφραση: Σμαράγδα Γκέτσου
Εκδόσεις: ΓΚΟΒΟΣΤΗ
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