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Η ηρωίδα επιστρέφει στο Μανάους των παιδικών της χρόνων, ένα αστικό κέντρο της Βραζιλίας 

κυκλωμένο από τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Παλιοί λιβανέζοι μετανάστες, η οικογένειά της έχει 

τη δική της μυθολογία, που πλέκεται γύρω από μια σειρά εμβληματικές φιγούρες: τη μακρινή 

πατρίδα, τη σιωπηλή κόρη, τον άσωτο υιό, τη μεγάλη μητέρα της οικογένειας, το γερμανό 

φωτογράφο που αποτυπώνει τη ζωή τους…   

   Ο βραβευμένος βραζιλιάνος συγγραφέας Μίλτον Χατούμ, υφαίνει ένα πολυσύνθετο ταξίδι της 

μνήμης σε μια νησίδα του παρελθόντος. Η αφήγηση της μοναχικής πρωταγωνίστριας 

ενσωματώνει πολλές άλλες φωνές, φέρνοντας στο νου τις προφορικές παραδόσεις της 

Ανατολής. Ο αναγνώστης ανοίγει έτσι ένα κουτί γεμάτο εκπλήξεις, απ’ όπου ξεπηδούν οι 

απόκρυφες πτυχές ενός σχεδόν εξωτικού κόσμου και μιας πολυκύμαντης οικογενειακής ζωής – 

πάθη και πένθη, δράματα, ενοχές και τραγικές απώλειες, σ’ ένα παιχνίδι της σκιάς και της σιωπής 

κάτω από τον καυτό ήλιο του Αμαζονίου. 

     

 

Δύσκολα θα μπορούσε να αντισταθεί κανείς σε ένα τόσο γοητευτικό πεζογράφημα, που διαθέτει 

σπάνια πλαστικότητα και έντονο λυρισμό: ένα συναρπαστικό ταξίδι που αναπτύσσεται μέσα από 



 

δαιδαλώδεις αλλά πεντακάθαρες φράσεις, σ’ ένα ρυθμό που δημιουργείται από τη εναλλαγή της 

επανάληψης και της ανάπαυλας . . . σ’ έναν πλωτό τόπο ανοιχτό στη διφορούμενη ατμόσφαιρα 

μιας ορισμένης Ανατολής, όπου βρήκαν αραξοβόλι παλιές θρησκευτικές και πολιτιστικές 

παραδόσεις, μπολιάζοντας στις ντόπιες εικόνες την αύρα του ιερού και την αισθησιακή απόλαυση 

των πραγμάτων και των λέξεων. 

                                                                                    Davi Arrigucci Jr 

 

Οι Χίλιες και μία νύχτες αναπλάθονται με τέχνη και με τα χρώματα μιας Σεχραζάντ του 

Αμαζονίου. Μια ιστορία επιστροφής, που λέγεται από πολλές φωνές, με τον τρόπο του Φώκνερ, 

αλλά και με το ύφος της ταινίας Ρασομόν. 

                          LA REPUBBLICA 

 

Ένα πρωτότυπο και ελκυστικό μυθιστόρημα, όπου υπάρχει κάτι από Φώκνερ και Προυστ και Χίλιες 

και μία νύχτες. 

IL MATINO 

 

Ένα υπέροχο βιβλίο που έχει να κάνει με το λαβύρινθο της μνήμης. 

FRANCE CULTURE    

 

Ένας ολόκληρος κόσμος φαντασίας, ένα μαγευτικό οικογενειακό μυθιστόρημα.  

ELLE 

 

 

 

Ο Milton Hatoum γεννήθηκε στο Μανάους  της Βραζιλίας το 1952. Σήμερα ζει στο Σάο Πάολο. 

Έχει διδάξει λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Αμαζονίας και στο Πανεπιστήμιο της 

Καλιφόορνιας (Μπέρκλεϋ). Το Μια Ανατολή στον Αμαζόνιο (Relato de um Certo Oriente, 1990) ήταν 

το πρώτο του βιβλίο, για το οποίο –όπως και για το δεύτερο, Τα αδέρφια (εκδόσεις Αλεξάνδρεια 

– Dos Irmãos, 2000)- έλαβε το βραβείο Jabuti για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς. Επόμενα 

έργα του: Cinzas do Norte (2005) και  Orfãos do Eldorado (2008). 

 


