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Ιστορία

Οικονοµία

francois crouzet
Η κυπριακή διένεξη: 1946-1959

naomi klein
Φράχτες και παράθυρα

Μετάφραση Αριστοτέλης Φρυδάς.
Μορφωτικό Ιδρυµα Εθνικής Τραπέζης,
2011, σελ. 1.181, τιµή A' + B' τόµου 55
ευρω έκαστος

Μετάφραση Αγγελος Φιλιππάτος,
Εκδόσεις Λιβάνη, 2011, σελ. 333, τιµή
15 ευρώ

Περιοδικό
Οδός Πανός
Τεύχος 154, Οκτώβριος - ∆εκέµβριος
2011, σελ. 192, τιµή 10 ευρώ

To περιοδικό
Τα κείµενα του
Ο Κρουςέ δεν
γιορτάζειτα 30
βιβλίου περιέχουν
γράφει µια µελέτη
χρόνια παρουσίας
για το Κυπριακό
τα πιο καταδικαστικά
του στον χώρο
ως αποκλειστικά
των γραµµάτων
στοιχεία που n
διεθνοπολιτικό
και των τεχνών
συγγραφέας κατάφερε
πρόβληµα.
και φιλοξενείαφιέρωµα
να συγκεντρώσει
Θεµελιώνει
στον µεγάλο
για
την ανάλυση του
σκωτσέζο
να αντιµετωπίσει
Κυπριακούστην
συγγραφέα Ρόµπερτ ΛούιςΣτίβενσον.
δηµόσια τους νεοφιλελεύθερους
κοινωνικήκαι ιστορική πραγµατικότητα
Περιλαµβάνονται,µεταξύτων
της Μεγαλονήσουκαι εξετάζειοικονοµολόγους, αλλά καταγράφουν
επίσης ένα µοναδικό συµβάν: άλλων,απόσπασµα από το «Ταξίδι
το µεταπολεµικόπολιτικό
στην Ελλάδα»του ∆ηµήτρηΝόλλα,
πρόβληµα σε συνάρτηση µε τη συνολική τη συναρπαστική στιγµή που
έξι ποιήµατατου ΠάουλΤσέλαν,
απλοί άνθρωποι προσπαθούσαν
αποτίµηση αφενός της βρετανικής
ένα άρθρο της Λου Αντρέας-Σαλοµέ
διοίκησης και των χειρισµών να εισβάλουν στην κλειστή λέσχη
αλλάκαι µια συνέντευξη
της και αφετέρου του εθνοτικούτων ειδικών όπου καθορίζεται n
του σκηνοθέτη ΓιάννηΟικονοµίδη
πλουραλισµούπου χαρακτηρίζεισυλλογική µοίρα µας.
για το ελληνικόσινεµά.
την κοινωνίατης νήσου.
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∆ιηγήµατα

Παιδικό

Μυθιστόρηµα

κοσµασ χαρπαντιδησ
Κρυφές αντοχές

αννα κοντολεων
Οι εφτά ζωές του Κόµπου

αλιε λαπλαντ
Παιχνίδια του µυαλού

Εκδόσεις Μεταίχµιο, 2011,
σελ. 200, τιµή 13,30 ευρώ

Εικονογράφηση Θανάσης ∆ήµου,
Εκδόσεις Πατάκη, 2011,
σελ. 240, τιµή 11,70 ευρώ

Μετάφραση Χρήστος Καψάλης,
Εκδόσεις Ψυχογιός,
σελ. 434, τιµή 16,60 ευρώ

To βιβλίο,γραµµένο
Η Αµάντα, n καλύτερη
Πώς να αντέξεις;
µε χιούµορ,
φίλη της
Ερώτηµαεπίκαιρο
ΓΙΛΙΧΜΛΙ v
Τζένιφερ, δολοφονείται:
περιγράφει
- και όχι µόνο
τις περιπέτειες
τέσσερα
σε περιόδους
κρίσης- καθώς
ενός γάτου που
δάχτυλά της
έχουν αφαιρεθεί
αφορά τη θέση
ζει το µεγαλύτερο
µέρος της ζωής
µε χειρουργική
µας απέναντι
ακρίβεια Ο κύριος
στο προστατευτικό
στους άλλους,τις
δύσκολεςπροσωπικές
περιβάλλον
ύποπτος είναι
σχέσεις,τα κενά και τις ελλείψεις µιαςοικογένειας- ενδιαφέρουσας,n ίδια n Τζένιφερ, που δεν γνωρίζει
τρελούτσικηςαλλά µέσα στα
αν το έκανε ή όχι. Η αστυνοµία
όλων µας. Με ποιες αντοχές
πρέπεινα αντιµετωπίσειςτις προκλήσειςγνωστάπλαίσια.Κάποιαστιγµήαυτός
την παρακολουθεί στενά αλλά
για να µην παραδοθείςστη
ο υπεροπτικόςγάτος θα βρεθεί n γυναίκα είναι εγκλωβισµένη στα
διάλυσηαλλάνα επιµείνειςστην
µόνος του, παρέα µε τους κεραµιδόγατους.
παιχνίδια του µυαλού της. Στις
προσπάθειαγια σύνθεση;Στα 21 διηγήµατα
Θα αλητέψει,θα γνωρίσει ελάχιστες αναλαµπές της ανατρέχει
δεν προσφέρονταιτεχνικές διαφορετικούςχαρακτήρες,θα ερωτευθεί,στη σχέση της µε την Αµάντα
αυτοβελτίωσηςούτε καταγράφονται
θα νιώσειτην απώλεια.Ουσιαστικά
και τον άντρα της και συνειδητοποιεί
οδηγίες.Εξιστορούνταιζωές
είναιµιαπορεία από την παιδική
ότι ίσως τελικά να είναι αυτή
µέσααπό συµπληγάδες.
ηλικίαστην ενηλικίωση.
ο δολοφόνος.
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