Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Μηνιαίο / Ανδρικό
Ημερομηνία: Τετάρτη, 01-12-2010
Σελίδα: 82,84
(1 από 2)
Μέγεθος: 1083 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 25580
Επικοινωνία εντύπου: 210 2705000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Από την Θοδωρή

Λεκαηέντε βιβλία μέχρι το τέλος τΟυ ΧρΟνΟυ
Η ξάπήα δίπήα στο τζάκι παρέα με ένα βιβήίο παραμένει

ποήυτέήεια

ανεκτίμητη,

κυρίως γιατί εικονογραφεί

Γη,φγπκήπηιιήη

γήαφυρά την ιδέα του εήεύθερου

χρόνου,

μια νωχεήικότητα τόσο σπάνια πια. Αυτόν το χειμώνα της κρίσης ζήσε Αίγες ποήυτεπείς στιγμές με αυτά τα εκήεκτά βιβήία. Ή, έστω, κάποια από
αυτά. Δεκαπέντε βιβήία είναι ποήήά, ακόμα και για έναν άνεργο. Αντί παρουσίασης, είπαμε να σου δώσουμε μια παράγραφο-γεύση
an'το καθένα.

Πατρίσια Κόρνγουεη
«To βιβλίο των νεκρών»
Μυθιστόρημα
Ωκεανίδα

Χαρούκι Μουρακάμι
ΓούντιΆηεν
«Νότια των ουνόρων,
«Σκέτη αναρχία»
δυτικά του ήλιου»
Διηγήματα-χιούμορ
Μυθιστόρημα
Bell
Καστανιώτης
Η ιατροδικαοτής Κει Σκαρπέτααντιμετωπίζει
18 διηγήματα του ΓούντΓΑλεν,γεμάτα
μια σειρά απόφρικτούς φόνους Ένας παλιός έρωταςενός ιδιοκτήτη
λογοπαίγνια και το σουρεαλισμό των
- και την υποψίαότι ένα απότα
τζαζκλαμπ επιστρέφει επικίνδυνα.
παλιώνκωμωδιώντου.
επόμενα θύματα θα είναι n ίδια.
«Αντην είχα ξαναδεί, θα in θυμόμουν
«Ξύπνησατην Παρασκευή και, επειδή
«ΗΣκαρπέτασκέφτεται αυτό που της
τόοο εντυπωσιακή ήταν. Σύντομα,
το ούμπαν διαστέλλεται, μου πήρε
είπε ο Μαρίνο το προηγούμενο βράδυ.Ένας
σκέφτηκα, 0α εμφανιστεί αυτός που
περισσότεροon' το ουνηθιομένο να
μηχανόβιος τον απείληοε
περιμένει/Οχι πωςοι γυναίκες δεν
βρωτη ρόμπαμου. Αυτό μ' έκανε να
ότι θα της συνέβαινε κάτι κακό αν δεν
πίνουν ποτέμόνες τους οτο μπαρ.Μερικές φύγω αργοπορημένοςγια τη δουλειά
έφευγε απότην πόλη. Ποιος μπορεί να
μοναχικές γυναίκες δείχνουν
και, επειδή n έννοια του πάνω
ήθελε τόοο πολύνα in δει να χάνεται
πωςθα τις πλησιάσουνοι άντρες- άλλες και του κάτωείναι οχετική, το ασανσέρ
ώοτε να της οτέλνει ένα τέτοιο μήνυμα;
το εύχονται. Μπορούσαεύκολα να
στο οποίο μπήκα πήγε στην ταράτσα,
Της περνάει on' το μυαλό ο πολιτικός ξεχωρίσωποιες είναι ποιες.Αλλά μιο
όπου ήταν πολύ δύσκολο να
εκπρόσωποςτης Ιατροδικαστικής
τόσοόμορφη γυναίκα δεν θα 'βγαινε
βρωταξί«.
Υπηρεσίας».
ποτέέξω να πιει μόνη της. Δεν ήταν ο
τύποςτης γυναίκας πουτη συνεπαίρνει
το φλερτ των αντρών.To βρίσκει
απλώςενοχλητικό».

www.clipnews.gr

Νιη Στίβεναον
«Υδράργυροι»
Μυθιστόρημα φαντασίας
Κέδρος

Νικ Χόρνμπι
«Η Τζούλιετ
Μυθιστόρημα
Πατάκης

γυμνή»

Ένα ζευγάρι χωρίζει την ώρα που στη
Μια συναρπαστική ιστορία φαντασίας
ζωή τους εισβάλλει ο αγαπημένος
και ένα απότα μεγαλύτερα σε μέγεθος
ρόκερ εκείνου.
βιβλία σου έχουν εκδοθεί.
«Είχε περάσει napa πολύς καιρός
«Οιφυλλωσιές των δέντρων άρχιοαν
να κιτρινίζουν, n Πανούκλα οτο Λονδίνο απότην τελευταία φορά που ο Τάκερ
είχε ακούσει κάποιο συγκρότημα,
επιδεινωνόταν.Οκτώχιλιάδες
αλλά του φαινόταν απίστευτοπόσο
άνθρωποιπέθανανσε μία εβδομάδα.
απαράλλαχταήτον όλα. Κάτι δεν θα
Λίγα μίλια μακρύτερα, στο'Εποομ,ο
Γουίλκινς είχε τελειώσει με την παρέκκλισηέπρεπενα έχει αλλάξει μετά απότόοα
χρόνια: Γιατί ήταν ανάγκη ακόμα νο
περί Κιβωτούκαι άρχισε
τα κάνεις όλα μόνος σου, να πουλάς
να σχεδιάζει μια γραμματική και ένα
τους δίσκους σου και το μπλουζάκια
σύστημα γραφής για in φιλοσοφική
στο πίσωμέρος της αίθουσας,
γλώσσατου. Ο Ντάνιελ συμπλήρωνε
να μιλάς με τον παλαβόπου δεν έχει
διάφορα απομεινάρια, ήγουν: ναυτικά
φίλους
και ο οποίος έχει έρθει να
αντικείμενα: αρμοί και αρμίδια.
οε δει τρεις φορές ήδη μέοα σε μια
ιστία και άρμπουρο,ειλητάρια και τυλιγάδια.
εβδομάδα;»
To μυαλό του πλανήθηκε».
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Τζόναθαν Σάφραν Φόερ

Τζάστιν Χάηηερν

Ναόμι ΚΜιν

Ναντίν

«Τρώγονταβ ζώα»

«Μπαμπακίεβ»

«To δόγμα του οοκ»

«Ο ουντηρητήβ»

Έρευνα-μεΛέτη
Μεηάνι

Βιογραφικό-χιούμορ
IntroBooks

Οικονομία-έρευνα
Λιβάνης

Μυθιστόρημα
Καστανιώτης

ΖουηφίΛιβανεηΐ

Γκόρντιμερ

«To σπίτι οτο Βόσπορο»
Μυθιστόρημα
Πατάκης

Τούρκοςμουοικοουνθέτης
Μιαπολυσυζητημένη
μελέτητηςεξής
Ηιοτορίαδιαδραματίζεται
στηνπατρίδα Ογνωστός
Μια εκτεταμένηέρευναγιο τον τρόπο Η ζωήενός εικοσάρημε τον αθυρόστομο
και συγγραφέαςγράφειμια ιοτορίαύμνο
προκαλείμεγάλες
της νομπελίσταςΓκόρντιμερ,am
πουπαράγεται
τοκρέαςκαιτοπώς
μα αξιαγάπητο
μπομπά
του.To ιδέας:To«σύστημα»
για
την
Κωνσταντινούπολη.
Twitterfeedπουέγινεμπεοτσέλερ.
καταστροφές
ανάτονκόσμογιανα
ΝότιαΑφρική,και αφοράέναν πλούσιο
μεταχειρίζεται
n «βιομηχανία»
ταζώα.
«Ταγιαλιά,κρυμμένοηίαωαπόψηλούς
γαιοκτήμονα
πουχάνειτα πάντα.
«Οιμεγάλεςεταιρίεςέχουναγοράσει «θα βάλωμερικάπροφυλακτικά
στο επιβάλειένανεπιθετικόκαι διαβρωτικό
φράχτες,
δε φαίνονταναπότο
ντουλαπάκιτου αυτοκινήτου.Χέστηκα
καπιταλισμό.
Πολύεπίκαιρο,ό,τι
«Ό,τιείχεξεκινήσεισανέναπόθοςνα
καιενσυνεχείακλείσεισχεδόνόλατα
κονείςναταδειμόνο
ξεφύγουναπόκει, είχε με τον καιρό δρόμο.Μπορούσε
ανεξάρτητασφαγεία,αναγκάζοντας
ανθέλειςνατοκουβεντιάσεις
αυτό πρέπειγιατονΈλληνα.
απόin θάλαοοα.Μονάχαοι επιβάτες
τους κτηνοτρόφουςνα προσχωρήσουν
τοθέμαμαζίμου,ούτεεγώθέλωνατο
«Παρ'όλοπουτο σύμπλεγματου καπιταλισμού
μεταβλπθείοε
μιαπαθιασμένη
ονόγκη
τωνλευκώνπλοίωντηςγραμμής,
κουβεντιάσω
μαζίσου.Νομίζειςότιθέλω
τηςκαταοτροφής
δε συνωμοτείνα κρατούντουςάλλουςέξω.Τασκυλιά,
στοδικότουςσύστημα.Toαποτέλεσμα
οι ψαράδεςκαι όσοιέκανανμε σκάφος
είναιότιοι μικροίπελάτες
ναγαμάςμέσαστοαμάξιμου;Όχι.
εσκεμμέναγια να προκαλέσει
κρατημέναμέσαστονκλοιότης
το γύροτου Βοσπόρου
είχαντην
κτηνοτρόφοι
πουπαραμένουν
έξωαπό Αλλάαυτόπουθέλωακόμαλιγότερο τις κατακλυσμιαίες
καταστροφές
που
θηριωδίας
τους,τοκατάστημα,
τοσπίτι,
το σύστηματης βιομηχανίας-πρέπει είναι να πληρώνω
για ένα παιδίπου τοσυντηρούν(μεμοναδικήίσωςεξαίρεση n οικογένειατωνΙνδώνκαι οι μαύροι τύχηνα δουναυτότα κομψά,πολυτελή
αρχοντόοπιτα,
που
στέκονταν
πάνω
έγινε επειδήδεν είχε προφυλακτικά
να πληρώνουν
έξτραχρήματογια την
την περίπτωση
του Ιράκ),υπάρχουν στηναυλή.κλεισμένοιόλοιμαζί.
μπηγμένους
επεξεργασία
τωνκρεάτων
τους(αν,βέβαια,στοντουλαπάκι».
άφθονεςαποδείξειςπωςοι βιομηχανίες
ΓιατουςΙνδούς,αυτήήτανn μοναδική σεκέδρινουςπασσάλους
στα
γαλανά
νερά
του
Στενού
και
είχαν,
τουςδεχτείτοοφαγείο,πράγμα
πουαποτελούν
συστατικό τους επικράτεια.
Όσογια τουςΑφρικανούς,
αμφίβολο)και δεν έχουνκανέναλόγο
τουμέροςκάνουνό,τιμπορούνγια να
είχανχαρτιάπουτουςέκαναν στοεπίπεδοτης θόλαοσας,σκοτεινό
γιατα καΐκιατους».
οτοπώςσυμπεριφέρονται
σταζώα
διασφαλίσουν
ότι οι καταατροφές
θα
προσωρινούς
πάροικους
τηςγηςόπου λεμβοστάσια
τουςεκεί».
συνεχιστούν
απρόσκοπτα».
είχανγεννηθεί».

ΜΑΡΠ ΔΟΪΚΛ
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ΜΟΝΤΑΛΜΠΑΝ

το δίκιο

ΤΑΧΑΡΟΥΜΕΝΑ
ΑΓΟΡΙΑ

είναι ζόρικο

TWATZA3APA

Μάρω Δούκα

Ιωάννα Καρυστιάνη

Μανουέη

«To δίκιο είναι ζόρικο πολύ»

«Τα οακιά»

Μονταλμπάν

Μυθιστόρημα
Πατάκης

Μυθιστόρημα
Καστανιώτης

«Τα χαρούμενα
Ατζαβάρα»
Μυθιστόρημα
Καστανιώτης

Βάθκεθ

Γιώργος Μαυρωτάς

«To θεώρημα
αγόρια της

Μυθιστόρημα
Πατάκης

Tns

Ζοζέ Σαραμάγκου

επτάδαϊ»

«Κάιν»
Μυθιστόρημα
Καστανιώτης

Μιαιοτορίαπουδιαδραματίζεται
κατά Ηελληνικήκοινωνίαπαρελαύνει
μέσα
Δυοφίλοι,έναςφοιτητήςκαι έναςπολίστας,
Ο Πορτογάλος
νομπελίστας
κάνειένα
την παράδοξη
παράταση
της Κατοχής απόin ζωήμιαςμεσήλικηςγυναίκας
ακολουθούν
δυοζωέςπαράλληλες
αλλόκοτο
ριμέικτηςΒίβλου.
τοκαλοκαίριτου'45σταΧανιά.
με t' όνομαΒιβήΧολέβα.
Μια παρέααυγκεντρώνεται
το 1974
και όχιπολύδιαφορετικές.
Ναι, «Πολλά
χρόνιααργότερα
θαπουνπως
«Περνώντας
on' τοστάδιοείχασταματήσει
«Οκουμπάρος,
με ναένασπυρίκαλόγεροοε ένα εγκαταλελειμμένοχωριό.Οι
αυτόςο Γιώργος
Μαυρωτάς.
έπεοεεκείέναςμετεωρίτης,
έναουράνιο
γιαλίγο,αφήνοντας
ασυναίσθητα
στοσβέρκο,θαύμασεχωρίςφειδώ, τέσσεριςτουςαφηγούνται
τηνιοτορία «Εκείνοτο βράδυπήγανόλοιμαζί να
οώμααπότα πολλάπουπεριπλανούνται
in ματιάμουνο αγκαλιάσειμέσααπό
ψώνισεχωρίςποζάρια,βοήθησε χρόνιαμετά.
φάνεκότοικαινα πιουνμπίρεςοε μια
οτοδιάστημα,αλλάδεν είναι
τηνκαγκελόπορτα
το χώρο.Μιαχαρά τη Βιβήνα κατεβάσειτα ρολά,πήγαιναν «Ήταν
τοκαλοκαίριτου1974όταναναγκάστηκα
μπιραρία
κοντόοτοξενοδοχείο.
Τααγχωμένα
αλήθεια,ήταν ο πύργοςτης βαβέλ,
ήμουν,δενέβλεπα,φανταζόμουν
μόνο
προςτην ίδιακατεύθυνοπ
και αε
ναπαραδεχτώ
ότιγερνούσα.
καισκεπτικάπρόοωπα
πουείχαν πουn έπαρσητουκυρίουδεν επέτρεψε
ότιέβλεπατραπέζιακαι καρέκλες. μια διακοσαριά
μέτρατης πρόλαβε
τα
Μέχριτότε,κάθεφοράπουτο έλεγα
προσγειωθεί
οτο Βερολίνοείχαν
να ολοκληρώσουμε.
Ηιστορίατων
Καιότι κάθοντανμπροστά
στατραπέζια moχτυπητά,χωρισμένος,
χωρίςπαιδιά, δυνατά,είμαιγριά,γερνάω,όλοκαικάποιος
αλλάξειμάσκα.Ταφωτεινάγέλιατου
ανθρώπων
είναιn ιοτορίατηςασυνεννοησίας
οι Γερμανοίμε μια λίοταμπροοτά
τριάνταεννιά χρονών,λογιστής
υπήρχεγύρωμουπουθαέσπευδε ενθουσιασμού
και της ανακούφισης
τουςμε το θεό,ούτεεκείνος
τους. Και αχνοφαίνονταν
τα πρόσωπα οε μεγάληεπιχείρησηκλιματιστικών
νασχολιάσει
τηναπαισιοδοξία
μου,
είχανπάρειτηθέοητουςστααξύριστα καταλαβαίνει
εμάς,ούτεεμείςκαταλαβαίνουμε
τωνσυγκεντρωμένων
εκεί.Άντρες εγκαταστάσεων.
Η Βιβήγύρισεσπίτι τοναρνητισμόμου,πουαπευθυνόταν πρόσωπα
των παικτών.Η ονανέωση
εκείνον».
όλοι.Ένας
έναςπεριμένοντας
ναέρθει μια ώρααργότερααπότο συνηθισμένο πρώτα
απ'όλαοτονεαυτόμου,οτοκάτω-κάτω
τουραντεβούμε την Ολυμπιακή
φλόγα,
n σειράτου.Καιο καθέναςσουήξερε
έχονταςκατεβάσειδυο ουίσκι κι
τηςγραφής,τονπιοαφοσιωμένο n αηοοτολήτουςδηλαδήείχεστεφθεί
ότιείνοιαριστερός
να έχει κάθελόγο έχονταςπαραδεχτείοτον κουμπάρο
και υπάκουοάνθρωποπουθα
απόεπιτυχία».
νατρέμει».
ταζόριακαιτις μοναξιέςτης».
έχωπάνταοτηδιάθεσήμου».

www.clipnews.gr

