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Εκδόσεις Λιβάνη
Σελίδες 461
Tns Ηλέκτροε
Κάθεγυναίκα
έχειµιαΗλέκιρα
µέσαTns κι as µηντοξέρει...Είναιn ιστορία
που
πάλεψε
γιαναεπιβιώσει
καινακυνηγήσει
τοόνειροins.pias δυναµικής
γυναίκα5
πουµέχριτα
Tns ζωή$...
είκοσιπέντεTns χρόνιαπρόλαβε
ναγνωρίσει
ταmoπαράξενα
παιχνίδια
Γεννηµένη
otis φτωχογειτονιές
Tns θεσσαλονίκης
καιµεγαλωµένη
µεένανπατέρα
βάναυσο
καιµιαµητέρα
υποταγµένη,
γνωρίζει
απόπαιδίτηνψυχολογική
καιτησωµατική
βία.ΗΗλέκτρα
κάνειαπό
νωρίςτηνεπανάστασή
τηςκαιαποφασίζει
ναπάρειτηζωήσταχέριαTns,µεόπλοτηνοικονοµική
ανεξαρτησία.
Σεηλικίαδεκαέξιετώνστήνειτηνπρώτη
δικήTns «επιχείρηση»...
Μεχιούµορ,
οξυδέρκεια
καιδίψαγιαζωή,n Ηλέκτρα
σχολιάζει,
κριτικάρει,
παλεύει,
απογοητεύεται,
στέκεται
σταπόδια
τηςπάλικαιποτέδενδιστάζει
ναπειταπράγµατα
µετοόνοµάτους.ΗγιαγιάΕυγενία
κοίµιζετο µωρό,κουνώντας
τοπάνωσταπόδια
τηςκι αυτότηνκοιτούσε
στοστόµα,
µεταµάτια
τουορθάνοιχτα.
Άκουγετοσλάβικο
ερωτικό
τραγούδι
θαρρείς
µεπροσήλωση.Ένας
χείµαρρος
αναµνήσεων
κατέκλυσε
τηνΗλέκτρα.
Τώρα
πουέφευγε,θατιςφυλούσε
στοθησαυροφυλάκιο
τηςψυχής
της, αλλάκαιόλαταυπόλοιπα
πουτηνείχανβασανίσει
τηςείχανδώσειµαθήµατα
ζωήςκαιδύναµη.
Όποτε
χρειαζόταν,
θαανέσυρε
απότο βάθοςτουµυαλού
της,απότονmo
βαθύτόποτουείναιTns. εκείνοτονάγνωστο
εαυτόπουµπορεί
νακάνειταπάντα,
προκειµένου
ναείναινικητής.
Γιατί,ανκάτιείχεµάθειστηζωήτης,ήτανναδίνειµάχεςκαινατιςκερδίζει».
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Εκδόσεις Πατάκη
Σελίδες: 520

Εκδόσεις Μεταίχµιο
Σελίδες: 296

ΜΑΡΤΕΝ

ΠΑΖ

Εκδόσεις Πατάκη
Σελίδες-. 208

ΠΑΥΛΟΣ

ΤΣΙΜΑΣ

Η ΑΝΑΣΑΣΤΟΣΒΕΡΚΟ
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Εκδόσεις Wuxoyios
Σελίδες: 496

εθελοντέ5
Πόσοµακριά
θαπήγαινες
γιαναγιατρέψεις
ΟΒιρζίλέχεισυνηθίσει
νατονεγκαταλείπουν
Toηµερολόγιο
τηςκρίσης(Σεπτέµβριος Ανάµεσα
στους'Ελληνες
κάποιον
πουαγαπάς;Ένα
εκπληκτικό οι γυναίκες
πουαγαπάει.
Πρόκειται 2008-Οκτώβριος
2011)είναιο γύρος πουπολέµησαν
στονΙσπανικό
Εµφύλιο
Tns
ταξίδικουράγιου
καιελπίδας.
γιαµια«βεβαιότητα
µεγαλύτερη
τουκόσρου
τηςκρίσηςρέσασε
είναικαιο Apioros.
ο ποτέραε
Ότανο γιοςτουΡόουαν
διαγνώστηκε απότηβαρύτητα».
Όρως.ετοιµάζεται τρίαχρόνια.
Είναιµιααφήγηση.
To
Aons.Τικληροδοτεί
όµωςσταπαιδιά
µεαυτισµό,
ο Ρούπερτ.
λάτρης
των
ναζήσειµιαεµπειρία
συγκλονιστική: οδοιπορικό
ενόςρεπόρτερ
στονγαλαξία του:θακαταφέρει
ποτέn A0nναξεφύγει
αλόγων
όλητουτηζωή,ένιωσεσυντετριµµένος,
γυρίζοντας
σπίτι,βρίσκειστοντηλεφωνητή tns κρίσης,
σεαναζήτηση
νοήµατος.
απότοτέλµαόπουτηβούλιαξαν
τα
θαµπορούσε
άραγενακαταφέρει τουέναµήνυµα
τηςΚλάρας
που
Toκαταγράφω
εδώαπόπροσωπικήµικράκαιµεγάλα
οικογενειακά
κρίµατα:
ναεπικοινωνήσει
µετογιοτου τουαναγγέλλει
ότιχωρίζουν.
Ωστόσο,
ανάγκη:
γιαναδοκιµάσω
ναενώσω
Αυτοεξόριστη
απόκάθεµορφή
αγάπης,
Tns, νοµίζοvras
κάποτε
και.ακόµηπερισσότερο,
ναµοιραστεί
δενέχειτηνπαραµικρή
ανάµνηση
της
µεpiKpes ypappes us
aneipes
κουκκί5es
προδίδει
τονάνδρα
Tns
τοθαύµατωναλόγων
µαζίτου;
Κλάρας.
Καταλήγει
ναπάρειµιααναπάντεχη πουαπλώνονται
σεχαοτικά
σχήµατα
ότιέτσιορίζειτονεαυτό oncos
Όµως.ο Ρόουαν
αρχίζειναεπικοινωνεί
απόφαση:
νακατακτήσει
ξανά
εµπρόε
µουκαιναπροσπαθήσω αυτήθέλεικαιότιδενθααναγκαστεί
n µητέρα
Tns, ναυποπέσει
µετοάλογοκαιβελτιώνεται
εντυπωσιακά.
αυτήin γυναίκα
πουδενγνωρίζει.
ναtous δώσωµιααναγνωρίσιµη
εικόνα. καιn ίδια.oncos
Τότε.ο Ρούπερτ
είχεµιααπίστευτη To«Ίσωςµιαιστορία
αγάπης»
είναιµια
Κιέπειτα,ελπίζονια5 ότιαυτόµπορεί
στοθανάσιµο
αµάρτηµα
τουέρωτα.
ιδέα:Τιθασυνέβαινε
εάνυπήρχε
ένα
ροµαντική
κωµωδία.
Tnsonoiasο Βιρζίλ
ναείναιχρήσιµο
καιγιαάλλου5
ανθρώπους
Σηµαδεµένη
απόπάθηκαιλάθη.δέσµια
µέροςστονκόσµοόπουάλογακαιθεραπεία είναιο ιδιόρρυθµο5 ήρωας.
Επεισόδια
πουσυνεχίζουν
νακάνουν
τουπαρελθόντο5 τωνγονιώνTns,
µπορούσαν
νασυναντηθούν;
Τι
καιπαρεξηγήσεις
παντρεύονται
µε
τηνίδιαδιαδροµή
απότηναγωνία, us θαπαλέψει
γιαναφτιάξειένανκαινούριο
θασυνέβαινε
εάνο αυτισµός
τουΡόουαν σκέψεις
πανωστονέρωτακαιδιανθίζουναπορίες,
τιςδιαψεύσεις
καιτησύγχυση,
εαυτό.Μόνοσουο έρωτας
τήςκόβει
µπορούσε
ναµετατραπεί
σεπύληγια
αυτότοπνευµατώδες
παραµύθι.
nposτηναναζήτηση
piasεξήγηση5
τοδρόµο,
κι εκείαρχίζειn τρέλακαι
pias
n
περιπέτεια;
και
πρόβλεψπ5
γιατοµέλλον.
παραφορά.
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