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ΛίανΧερν

Χαρούκι Μουρακάμι

Ηχώ από to παρελθόν -

ΚαταιγιστικήΔράση

Ηλίας Μέλιος

Ταξίδιστο παρελθόν

Χειροκίνητα,
Μετάτην εππυχημένητριλογία
κουρδιστά με
τωνΟτόρι(«Ηπαγίδατων
γρανάζια, με
αηδονιών»,«Μετο γρασίδιστο
Ποίζονιος
ελατήριαή ηλεκτρικές
προσκέφαλο», «To λαμπρό
μπαταρίες,
μείον.
φεγγάρι»),η πολυβραβευμένη
σχεδιασμένα
συγγραφέας Λίαν Χερν επιστρέφει
στο
χέρι
με τη «Βραχνήφωνή
με τα χαρακτηριστικά
του Ερωδιού»,η οποίααποτελεί
χρώματα
την κορύφωσητων Μύθων
της εποχής
των Οτόρι.
αποτυπωμένα
Έπειτααπόχρόνιαπολέμων
στηλιθογραφία,
καιθυσιών,ο άρχονταςΟτόρι
τα τσίγκιναπαιχνίδιατων δεκαετιών'50-70 αποτελούν
Τακέοκαιη σύζυγοςτου Καεντέ
σήμερα
μικρά
έργα
τέχνης,
άρρηκτασυνδεδεμένα
κατάφερανεπιτέλους να
με τηνέννοιατου χρόνου,καθώςπροσφέρουν
ενώσουντις Τρεις Χώρες και
ένα ξεχωριστόταξίδιστο παρελθόν,οε
να φέρουν την ειρήνηκαιτην
βιώματατρυφερά κι αγαπημέναγια τους μεγαλύτερους,
ευημερίαστον τόπο. Η μεγαλύτερη
άγνωστακαιγοητευτικάγια τους νεότερους.
κόρητους έχει αναδειχθεί
αε εξαίρετηπολεμίστρια,
ενώοιδίδυμεςμικρέςτους κόρεςμεγαλώνουν
κάτωαπότηνκηδεμονίατης Φυλής.ΟΤακεο,όμως,δεν
Eκδόσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
μπορείνα ξεχάσειτην προφητείαεκείνηπου δεν τόλμησεποτέ να
μοιραστείμε τη γυναίκακαιτα παιδιάτου - πως του μέλλεινα πεθάνει
από το χέρι ενός μέλουςτης οικογένειαςτου!
Στοκαταιγιστικό
αυτόμυθιστόρημα,
ο αναγνώστηςπαρακολουθεί Κώστας Χατζηαντωνίον
με κομμένητην ανάσαεπικέςσκηνέςμάχης,επαίσχυντεςδολοπλοκίες
καιπροδοσίες,αλλάκαιπράξειςάδοληςαγάπης καιύψιστης
θυσίας.
Τιμπορείνα συμβεί
ότανανταμώσουν
Μετάφρασα:ΜαρίαΑνγελίδου
στο
Αγκριτζέντο
της
Εκδόσεις:ΠΑΤΑΚΗ
Σικελίαςτα παρακάτω
πρόσωπα; Ένας
παράξενος γιατρός
που καταδύεταιστην
ιστορίατου αρχαίου
Ακράγαντα,με οδηγό
Μια νεαρή κοπέλα, σμιλεμένη από τη
τον μεγάλοφιλόσοφο,
γαλλοτραφή Πολίτισσα μάνα της, μεγαλώνει
τέκνοτης πόλης,
ανυποψίαστη στη Νίσυρο της λάβας
Εμπεδοκλή.Η
και της γύμνιας. Όμορφη, έξυπνη, με
κόρητου, μιαζωγράφος
σπουδές στην ιταλοκρατούμενη Ρόδο,
που ζητάτη λύτρωση
τέλεια πως «Η Ζωή είναι μεγαλύτερη απ'
όχι στην τέχνη
αφήνεται στον έρωτα ενός νεαρού συμπατριώτη
την
Αγάπη»;Τα
ήθη
της
εποχής
και
η
ιστορία
αλλά οε μιαν απρόβλεπτη μοίρα. Ένας
της. Στο βάθος, μακριά, φαντάζει
της
ιταλοκρατούμενης
Δωδεκανήσου
Έλληνας
που
επιλέγει
τη
φυγή
και
την
επιστροφή
η απουσία του πατέρα στην Αμέρικα.
συνιστούν το υπόβαθρο του μυθιστορήματος, στονπρώτοτου έρωταγια να σωθείαπό τον κορεσμό
Και η παρουσία της ανδρόγυνης
καιτην ανία.Κάποιοςπαράνομοςπου κρύβεται
το οποίο κυριεύει τις αισθήσεις με
μάνας. Ο έρωτας της Μαργαρίτας θα ανατραπεί
εδώ καιαναλογίζεται
τη ζωήτου καταρρίπτοντας
τη γνησιότητα των ανθρώπινων χαρακτήρων
την έσχατη στιγμή. Και η προδοσία
τους
μύθουςγια το οργανωμένοέγκλημα.
και την αφοσίωση τους στις άκαμπτες
θα σημαδέψει όχι μόνο την τύχη της, αλλά
παραδόσεις του νησιού της λάβας.
ένα ολάκερο νησί, προκαλώντας μια
Εκδόσεις: ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ
συγκλονιστική ανθρώπινη καραμπόλα. Και
η Μαργαρίτα; Υποκύπτει τελικά στη νομοΕκδόσεις: ΨΥΧΟΠΟΣ

«Οιμικρέςιστορίεςμου είναισαντην
απαλήσκιάπου ρίχνωστονκόσμο,αχνά
αποτυπώματαπου αφήνω πίσω μου»,
σημειώνει ο Χαρούκι Μουρακάμι.To
ΧΑΡΟΥΚΙ
ΜΟΥΡΑΚΑΜΙ
«Μετάτο σεισμό»περιλαμβάνειέξι ιστορίες
που όλες έχουν να κάνουνμε τον
σεισμότου 1995στο Κόμπε.ΤονΜάρτιο
της ίδιαςχρονιάς,η Ιαπωνίαθα συγκλονιστεί
από μιανέατραγωδία,τηντρομοκρατική
επίθεσημε το δηλητηριώδεςχημικό
αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο.
Γιατους πρωταγωνιστέςτου «Μετά
το σεισμό»,η βιβλικήκαταστροφήτου
Κόμπεείναι η ηχώ από ένα παρελθόν
που έχουν θάψειεδώ καικαιρό.Μιαγυναίκα
v^
παρατάειτον άντρα της γιατί «είναι
άδειος».Ένας ζωγράφος,που φοβάται
,-fcS τα ψυγεία, ανάβει τελετουργικές
φωτιές στηνπαραλία.Μίαγιατρός κουβαλάει
μέσατης μιαμυστηριώδηπέτρα.
Ένας γιγάντιοςβάτραχοςσώζειτο Τόκιο
"Λ
από τον καταστροφικόσεισμόπου ετοιμάζει
το τεράστιοΣκουλήκι.
Ο-ΧαρούκιΜουρακάμιανατέμνειμε την απαράμιλλημαγείατου την ανθρώπινη
κατάστασηκαιτη βία που κρύβεταικάτω από την επιφάνειατου σύγχρονου
κόσμου.

I"

Μετά
το σεισ]

Μετάφραση:Βασίλης Κιμούλης
Εκδόσεις: ΩΚΕΑΝΙΔΑ
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ΙΟΤΧΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ-ΑΡΓΤΡΗ

Για την αγάπη
των άλλων
ΙΙΟΓΝΜΛ

Ιονστίνη
Φραγκούλη
-Αργύρη

ΜαίρηΜανδάλη

Κρυμμένα
μυστικά
To ξύλινο σκαλιστό κουτί θα ανοίξει για
πρώτη φορά, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο
του κατόχου του. Μέσα του, κρυμμένη
για δεκαετίες, μία μαυρόασπρη φωτογραφία
του 1930, η οποία έμελλε να
ανατρέψει την ιστορία μίας ολόκληρης οικογένειας.
Άνθρωποι στην Ελλάδα του μεσοπολέ¬

www.clipnews.gr

Απρόσμενες
Συναντηθείς

Η λάβα
του έρωτα

~«**^!^
μου που, κρατώντας μυστικά και κρύβοντας
i , το t11" . ν,^ίνίΑΟ
wv
αλήθειες, υπέκλεψαν την ευτυχία τους από
τη μοίρα και πλήρωσαν το τίμημα της αλαζονείας
τους.
ΓκουροΝ"
ν-ρα^
Μία μοναδική ιστορία, γεμάτη ανατροπές,
ηεον01' ¦rpjhWi'
με πρωταγωνιστές ανθρώπους που αισθάνεσαι
pigtfov)
ότι τους ήξερες πάντα.
Γραφή λιτή αλλά μεστή. Καθηλώνει τον
voW
τιαρο*
αναγνώστη, μεταφέρει την αγωνία και την
ένταση, εκτοξεύοντας το σασπένς στα ύψη
υπονοώντας τα άγνωστα αλλά θανάσιμα επικίνδυνα
μυστικά της οικογένειας.
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