22

Realtime

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

www.real.gr

ΒΙΒΛΙΟ

Αναπάντεχες διαδρομές

∆ΙΑΒΑΣΕ ΤΟ...

\
info
< Συγγραφέας:
Μ. Σερράνο
< Μετάφραση:
Χριστίνα
Θεοδωροπούλου
< Εκδόσεις:
Πατάκη, σελ. 320

Προδοσίες
Κατά τη διάρκεια µιας διαδήλωσης ενάντια στη δικτατορία του Πινοσέτ, ο φοιτητής Μιγέλ Φλόρες συλλαµβάνεται και οδηγείται στο κρατητήριο. Λίγες µέρες µετά, τον
εξορίζουν σε µια αγροτική περιοχή κοντά
στην πρωτεύουσα, αλλά µακριά από κάθε
πολιτική δραστηριότητα. Εκεί είναι υποχρεωµένος να παρουσιάζεται στο φυλάκιο των
καραµπινιέρων σε καθηµερινή βάση. Γρήγορα διαπιστώνει ότι η παρουσία του γεννά φόβο και µίσος στους ντόπιους. Η µόνη
που εντέλει θα τον καλοδεχθεί, βάζοντας τέλος στη µοναξιά του, είναι η δόνια Αµέλια,
γυναίκα µέσης ηλικίας, χήρα και ιδιοκτήτρια µιας φάρµας µε το όνοµα «Λα Νοβένα». Του ανοίγει την πόρτα του σπιτιού της
και τον φέρνει σε επαφή µε την κουλτούρα ενός κόσµου που αντιπροσωπεύει ό,τι
ο νεαρός άνδρας απεχθάνεται περισσότερο στην κοινωνία. Ο Μιγέλ, σταδιακά, χάρη στη σχέση που αναπτύσσει µε την Αµέλια, θέτει υπό αµφισβήτηση τις προκαταλήψεις του. Η βαθιά επιθυµία του να τη µισήσει µετατρέπεται σε έλξη και σε έναν µόνιµο
δεσµό. Οµως, η µοίρα και η πολιτική δράση του Μιγέλ θα επιφέρουν µια οδυνηρή,
ανεπανόρθωτη και για τους δυο, ανατροπή.
Το βιβλίο «Ο κήπος της δόνια Αµέλια» είναι
µια συγκινητική ιστορία, µε την οποία η Χιλιανή Μαρσέλα Σερράνο µάς εισάγει στον
συναισθηµατικό κόσµο των γυναικών που
έχουν έρθει αντιµέτωπες µε την προδοσία
- γυναίκες που έχουν προδοθεί, αλλά και
έχουν οι ίδιες προδώσει.

Επιµέλεια: ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ
m.tsiklitira@realnews.gr

Ξεφυλλίζουµε τις νέες εκδόσεις και σας προτείνουµε

Από την έρηµο της Συρίας στο επιχειρηµατικό στερέωµα και στις λογοτεχνικές δάφνες
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«Μπανταουί,
ένα παιδί από
την έρηµο»

< Συγγραφέας: Μοχέντ Αλτράντ
< Μετάφραση: Τίνα Πλυτά
< Εκδόσεις: Καλέντης, σελ. 256

EΝΑ ΑΠΟ τα µεγαλύτερα ονόµατα
της διεθνούς επιχειρηµατικής κοινότητας, o Μοχέντ Αλτράντ, Γάλλος συριακής καταγωγής, έρχεται στην Αθήνα µε την ιδιότητα του συγγραφέα,
για να παρευρεθεί στην παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του «Μπανταουί, ένα παιδί από
την έρηµο».
Το µυθιστόρηµα έχει τιµηθεί µε το
βραβείο Plum' Adely (2003). Βασίζεται στις εµπειρίες ενηλικίωσης του συγγραφέα, αποτελεί όµως
και ένα λογοτεχνικό κείµενο γεµάτο ευαισθησία
και σοφία ζωής, το οποίο στη Γαλλία και στην
Αγγλία προτείνεται ως ανάγνωσµα στα σχολεία.
Ο συγγραφέας γεννήθηκε στη µέση της ερήµου, σε µια σκηνή Βεδουίνων, πριν από περίπου
67 χρόνια (δεν υπάρχει επίσηµο έγγραφο µε
την ηµεροµηνία γέννησής του). Ηταν προορισµένος να γίνει βοσκός. Στα επτά του, ορφανός
από µητέρα και εγκαταλελειµµένος από τον πατέρα του, αλλά διψασµένος για γνώση, διένυε
καθηµερινά χιλιόµετρα µέσα στην έρηµο, και
µάλιστα ξυπόλυτος, για να πάει σχολείο. Στα
17 του κατάφερε να φτάσει στο Μονπελιέ, χάρη σε µια υποτροφία της συριακής κυβέρνη-

σης για σπουδές µηχανικού. Αργότερα, πήρε διδακτορικό στην επιστήµη
των υπολογιστών. Σήµερα, ασχολούµενος µε τη βιοµηχανία οικοδοµικών
µηχανηµάτων και υλικών, συγκαταλέγεται στη λίστα δισεκατοµµυριούχων
του «Forbes». Το 2015 απέσπασε το
βραβείο του Καλύτερου Επιχειρηµατία της Χρονιάς, ενώ το 2005 είχε τιµηθεί µε το Μετάλλιο του Ιππότη της
Λεγεώνας της Τιµής της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας.
Επιπλέον, έχει γράψει τρία βιβλία και πολλά δοκίµια. Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 19:00, στο
Αµφιθέατρο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο
Μαρούσι. Εκτός από τον συγγραφέα, θα µιλήσουν ο καθηγητής Φιλοσοφίας της Τέχνης, συγγραφέας και εικαστικός ∆ηµοσθένης ∆αββέτας,
ο φιλόλογος, ιστορικός και διευθυντής Λυκείου
Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα Νικόλαος Κούκης, ο δηµοσιογράφος Ιωάννης Σκάλκος και η εκδότρια
Κέλλυ Ιωαννίδου-Καλέντη.
Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις του βιβλίου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα διατεθεί για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών µε Καρκίνο «ΕΛΠΙ∆Α».

Κάιν και Αβελ
«Δεν θα πρέπει να κατάλαβε τι μου συνέβη,
χτυπούσε αλύπητα στο στήθος, στο στομάχι,
στα πλευρά κι απέδιδε την έλλειψη αντίστασης στην υπεροχή του. Του δυνατού, του μεγάλου και προσβεβλημένου αδελφού». Τέλη
50s και αρχές 60s: O αφηγητής και ο μεγαλύτερος αδελφός του Θανάσης μεγαλώνουν
ενώ η μεταπολεμική Ελλάδα θεμελιώνεται. Τα
«Αδέλφια» είναι η ιστορία τους. Η εντελώς
διαφορετική πορεία τους προς την ενηλικίωση και οι συνέπειές της, ο ισχυρός δεσμός
αίματος που τους ενώνει, αλλά και ο ακύρηκτος πόλεμος που μαίνεται ανάμεσά τους.
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< Συγγραφείς:
Αφοί Γκριµ
< Μετάφραση:
Εύη Γεροκώστα
< Εκδόσεις:
Ελληνικά
Γράµµατα, σελ. 46
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< Συγγραφέας:
Γιώργος Συµπάρδης
< Εκδόσεις:
Μεταίχµιο, σελ. 305

Θαυµατουργή χελώνα

Κόκκινη κλωστή
«Καθώς προχωρούσαν, ο Χάνσελ έτριβε το
ψωµί του κι έριχνε τα ψίχουλα κάτω, για να
µπορέσει να βρει τον δρόµο του γυρισµού.
Οµως, την επόµενη µέρα, όταν έψαξε τα ψίχουλα, δεν βρήκε τίποτα. Τα είχαν φάει τα
πουλιά του δάσους!» Μια πανέµορφα εικονογραφηµένη (από τη Φραντσέσκα Κοσάντι) σειρά µε παραµύθια κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα. Εκτός από
το διάσηµο, γεµάτο γλυκίσµατα και σασπένς
«Χάνσελ και Γκρέτελ», µπορείτε να βρείτε
επίσης τη «Χιονάτη» και την «Κοκκινοσκουφίτσα», όλα από τους αδελφούς Γκριµ, αλλά
και το αριστούργηµα του Λιούις Κάρολ «Η
Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων».

Η βιβλιοθήκη της Real
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< Συγγραφέας:
Χάνια
Γιαναγκιχάρα
< Μετάφραση:
Μαρία Ξυλούρη
< Εκδόσεις:
Μεταίχµιο,
σελ. 492

Το 1950, ο νεαρός γιατρός Νόρτον Περίνα συµφωνεί να συνοδεύσει τον ανθρωπολόγο Πολ Τάλεντ σε µια αποστολή σε
ένα αποµακρυσµένο νησί της Μικρονησίας, σε αναζήτηση µιας φηµολογούµενης χαµένης φυλής. Οι δυο τους δεν βρίσκουν µόνο τη φυλή, αλλά και µια οµάδα
«ανθρώπων των δέντρων», οι οποίοι αποδεικνύεται πως είναι εξαιρετικά µακρόβιοι,
όµως πάσχουν από άνοια. Ο Περίνα υποψιάζεται πως η πηγή της µακροζωίας τους είναι µια δυσεύρετη χελώνα. Μη µπορώντας να
αντισταθεί στην πιθανότητα της αιώνιας ζωής,
σκοτώνει µια από αυτές τις χελώνες και περνάει λαθραία το κρέας της στις ΗΠΑ. Αποδεικνύει
την υπόθεσή του επιστηµονικά, κερδίζοντας το
Νόµπελ, σύντοµα όµως ανακαλύπτει ότι αυτή η
θαυµατουργή ιδιότητα έχει ένα φρικτό τίµηµα.
Το µυθιστόρηµα της θεαµατικά ανερχόµενης
Χάνια Γιαναγκιχάρα «Aνθρωποι στα δέντρα»
(2013) έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις και
διθυραµβικές κριτικές.

Ζει η Ρόζα;
Πριν από 5 χρόνια, µέσα στη νύχτα, η
Ρόζα προχώρησε προς την προβλήτα,
κοίταξε τα φουρτουνιασµένα νερά και
πήδηξε στο κενό. Hταν αριστούχος φοιτήτρια του Κέιµπριτζ και είχε µόλις χάσει τον πατέρα της. Ο θάνατός της ήταν
τραγικός, αλλά όχι αναπάντεχος. Ο ιατροδικαστής θεωρεί ότι ήταν αυτοκτονία. Oµως, ο ερωτευµένος σύντροφος
της Ρόζας δεν µπορεί να την ξεχάσει.
Τη βλέπει παντού µπροστά του -στις κυλιόµενες σκάλες, δίπλα σε έναν γκρεµό- και θέλει να αποδείξει ότι είναι ακόµα ζωντανή. Και
τότε λαµβάνει ένα µέιλ: «Βρες µε, Τζαρ. Βρες
µε πριν το κάνουν εκείνοι».
< Συγγραφέας:
Τζέι Ες Μονρόου
Το «Βρες µε» είναι το έκτο βιβλίο του Βρετανού επιτυχηµένου συγγραφέα και δηµοσιο< Μετάφραση:
Βαγγέλης Γιαννίσης γράφου Τζον Στοκ, το οποίο υπογράφει µε
το ψευδώνυµο Τζέι Ες Μονρόου. Είναι ένα
< Εκδόσεις:
Ελληνικά
ευφυές, ανατριχιαστικό θρίλερ µε ανατρεπτιΓράµµατα,
κή πλοκή και καλογραµµένους χαρακτήρες
σελ. 447
Και, ταυτόχρονα, µια δυνατή ιστορία αγάπης.

\
info

