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«Ηβραχνάφωνή του

ΦρανσουάΦορεστιέ,
εκδόσεις Μελάνι

AiavΧερν,εκδόσεις Πατάκη

«Toεντυπωσιακόμε τη Χερν
Είναι ίσως από τα διασημότερα,
είναιπως δεν χάνειούτε μία στιγμή
παράνομαειδύλλιατου κόσμου.Εκείνος,
τον έλεγχο της περίπλοκης
πρόεδρος των ΗΠΑ. Εκείνη, n
ιστορίαςπου γράφει,n οποίαξεδιπλώνεται
πιο σέξι ηθοποιός του πλανήτη. Η
οε περισσότερες από
ιστορία τους γοήτευσε εκατομμύρια
600 σελίδες γεμάτες μηχανορραφίες
ανθρώπουςσε όλο τον κόσμο,όμως,
ιδιωτικού,αλλάκαι δημόσιου
όπως καθετί σ' αυτό τον κόσμο,είχε
ενδιαφέροντος...», σημειώνει
και την άσχημη πλευράτου. Ο δημοσιογράφος
μεταξύ άλλων ο έγκυρος
του «NouvelObservateur»,
«Independent».Καιπράγματι,για
ΦρανσουάΦορεστιέ,γράφονταςτούτο
τους λάτρεις των επικών μαχών
το βιβλίοσίγουρα δεν είχε σκοπό
και περιγραφών,που σαγηνεύο-:
να γράψει μια ακόμα αγιογραφία.To
νται από επαίσχυντες δολοπλοκίες,
αντίθετομάλιστα.To «lovestory»είχε
αλλά και από απρόσμενες
μεγάλεςδόσειςσπα γκάγκστερ,δισεκατομμυριούχους
πράξεις άδολης αγάπης και ύψιστης
έτοιμους για όλα,
θυσίας,τότε n δημιουργία
ραδιούργουςπολιτικούς,
αλλάκαιγυναίκες
της Λίαν Χερνείναι n καλύτερη
που δεν δίσταζανμπροστάσε τίποτα
επιλογή. Σε αυτό το βιβλίο τα
για να πετύχουντους σκοπούςτους.
πάντα είναιυπερβολικά.To καλό
Καιαπό κοντάn Μαφία,που τους ηχογραφούσε,
καιτο κακό,το ηθικό και το ανήθικο,
n KGBπου τους κρυφάκουγε,
το ναι και το όχι.
n CIA που ήταν n σκιά τους.
Η «Βραχνή φωνή του Ερωδιού»
Οι λεπτομέρειες που αναφέρει ο
είναι n κορύφωση των
Φορεστιέ είναι σοκαριστικές,αφού
Μύθων του Οτόρι, καθώς έρχεται
ένα κράτος-ηδονοβλεψίας
είχε βαλθεί
μετά την επιτυχημένη τριλογία
να καταστρέψει τους δύο εραστές.
«Η παγίδα των αηδονιών»,
Αλλά και εκείνοι δεν ήταν άμοιροι
«Με το γρασίδι στο προσκέφαλο»,
«Toλαμπρόφεγγάρι».Καιαν
ευθυνών,ούτε αθώοι.Η Μέριλιν,στο Ξεφυλλίζοντας
οι αριθμοί σας λένε κάτι, τότε
χείλος της τρέλας,πασχίζει με νύχια
σημειώστε αυτό: To βιβλίοέχει
και με δόντια να γίνει και να παραμείνει «Η Τζάκι ξέρει ότι ο άντρας της είναι άπιστος,κι
Ξεφυλλίζοντας
σταρ. Κάνειτα πάντα γι' αυτό. αυτό τη δυσαρεστεί.Κυρίως,την εξευτελίζει.Ανοίγει
ήδη πουλήσειπερισσότερα από
«Αφησετη σκέψη να λαμπυρίσει μέσα στομυαλό του
3.500.000αντίτυπα,οε 32 χώρες
Ο Κένεντι,ακολουθώνταςτα γονίδια την καρδιά της στονπεθερότης. Ο ΊςόεΚένεντιβάςεί
για λίγες στιγμές μόνον. Υστερατην έδιωξε.Δεν ήθελε τις
του πατέρα του, δεν μπορεί να αντισταθεί
τα γέλια: λατρεύει αυτή τη νύφη που 'χει συγκεκριμένεςσε όλο τον κόσμο.
Η μετάφρασηείναιτης Μαρίας οκτώ νήσους.Ηθελε μόνο τις τρεις χώρες. Και ήθελε να
φιλοδοξίες.Αγαπάει το χρήμα, είναι κατανοητό»,
στους πειρασμούς, αλλά και
συνεχίσουννα ζουν ειρηνικά». Απόσπασμααπό σελ.514.
Αγγελίδου.
(απόσπασμααπό σελ.82)
στις σειρήνεςτης εξουσίας.

«fig τηναγάπητωνάλλων»

«Pray ηέθανεο αονΚιχώτης»

ΙονστίνηΦρανκούλη-Αργύρη,
εκδόσεις Ψυχογιός

ΑντρεςΧραπιέγιο,εκδόσεις Μεταίχμιο

«ToηαιχνίδϊτουAteΜρο»
Hage,έκδοσης Πάκνρος

Δύο παιδικοίφίλοι στη Βηρυτότης δεκαετίας
Η σύντομηιπποτικήζωή του
Μια νεαρή κοπέλα,σμιλεμένηαπό
ΑΝΤΡΕΣ ΤΡΑΠΙΕΠΟ
Όταν πέθανε
του '80προσπαθούννα επιβιώσουνόπως
Δον Κιχώτη δεν τέλειωσε μια
τη γαλλοτραφή Πολίτισσα μάνα της,
ο Δον Κιχώτης
μπορούν
μέσα στο χάοςτου εμφυλίου.Σε μια
ζεστή μέρα του Οκτώβρη του
μεγαλώνειανυποψίαστηστη Νίσυρο
πόλη όπου ο θάνατοςείναιαναπόσπαστοστοιχείο
1614,όπως μπορεί να πιστεύουν
της λάβας και της γύμνιας. Ομορφη,
της καθημερινότητας,n μάνα συνεχίζει
ορισμένοι.Απεναντίας.Τότεακριβώς
έξυπνη, με σπουδές στην Ιταλοκρατούμενη
να μαγειρεύειμέσα στη βομβαρδισμένηκουζίνα
άρχισενα δίνεικαρπούς.Πρώτα
Ρόδο, αφήνεται στον έρωτα
της και τα κάψουροτράγουδα της Φεϊρούζ
οε όσουςτη μοιράστηκανμαζί
ενός νεαρού συμπατριώτη της. Στο
Ravi rte^e
αντηχούν μαζί με σειρήνες και κλάματα.
του, την ανιψιά, την οικονόμο,
βάθος,μακριά,φαντάζειn απουσίατου
Toπαιχνίδιιου ΝτεΝίρο
Ο
ένας φίλος θα καταταγείστη χριστιανική
τους φίλουςτου,ακόμακαιστους
πατέρα στηνΑμέρικα.Καιn παρουσία
εθνοφρουρά της ανατολικήςΒηρυτούκαι
ίδιουςτου τους εχθρούς, καιστη
της ανδρόγυνηςμάνας.Ο έρωτας της
θα βρεθεί στο Ισραήλ, ο άλλος ονειρεύεται τη Ρώμη, εκεί όπου
συνέχεια, μέχρι και σήμερα, οε
Μαργαρίταςθα ανατραπείτην εσχάτη
ακόμα και τα περιστέρια δείχνουν χαρούμενα και καλοταϊσμένα.
όσους, όπως εμείς, έχουν μάθει σχεδόν τα πάντα μέσα
στιγμή.Καιn προδοσία θα σημαδέψει όχι μόνο την τύχη της,
Ο πόλεμος όμως φωτίζει βίαια αντίθετες όψεις της ανθρώπινης
αλλοέναολάκερονησί,προκαλώνταςμιασυγκλονιστική
ανθρώπινηαπό αυτήν.
ψυχής, ο δήμιος είναιτην ίδια στιγμή ήρωας,ο θύτης θύμα, ο
καραμπόλαΚαιn Μαργαρίτα;Υποκύπτειτελικάστη νομοτέλεια Ο ΑντρέΤραπιέγιομας προσφέρει την ιστορίαόλων
αθώος
ένοχος και ο αδελφός προδότης.
εκείνωντων χαρακτήρωνπου, μέσα στο έργο του Θερβάντες,
πως «Η Ζωή είναι μεγαλύτερηαπ' την Αγάπη»;
Στο πολυβραβευμένοπρώτο μυθιστόρηματου ΡάουιΧαζ,που
έμεινανέρημοι καιανυπεράσπιστοι.Όμως,παρά
Τα ήθη της εποχής και n ιστορία της ιταλοκρατούμενης
εξελίσσεταισαν αγωνιώδεςθρίλερ,n κινηματογραφικήένταση διαφαίνεται
Δωδεκανήσουσυνιστούντο υπόβαθροτου μυθιστορήματος, τη δευτερεύουσα σημασίατου ρόλου τους, δεν έπαψαν
ήδη από τον τίτλο, που παραπέμπει στον «Ελαφοκυνηγό».
ποτέ να είναι οι πρωταγωνιστέςτης δικής τους ζωής,
το οποίο κυριεύειτις αισθήσεις με τη γνησιότητατων ανθρώπινων
To βιβλίο γράφτηκε στα αγγλικά,την τρίτη γλώσσατου Χαζ
δηλαδή του δικού τους μυθιστορήματος.
χαρακτήρωνκαιτην αφοσίωσητους στιςάκαμπτεςπαραδόσεις
μετά τα αραβικά και τα γαλλικά.
Η μετάφραση είναιτης Χριστίνας Θεοδωροπούλου. Hewi
του νησιού της λάβας.
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