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BONNIE GARMUS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»

Το ιδανικό κοκτέιλ ανάγνωσης
Δύο τζούρες από τον χαρακτήρα της Πέγκι Όλσον 
που ενσάρκωσε με μαεστρία η Ελίζαμπεθ Μος στο 
«Mad Men» και γενικά μη τσιγκουνευτείτε τη σει
ρά- φαινόμενο. Στύψτε όλη την πατριαρχία και τα αν- 
δροκρατούμενα εργασιακά περιβάλλοντα μέχρι να γί
νουν άνθρακας. Προσθέστε άφοβα επιρροές και με
ζούρες θράσους για πρωτοεμφανιζόμενη -συγγραφέα 
mixologist. Δύο σταγόνες της διάσημης σεφ Τζούλια 
Τσάιλντ και σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου με 
τζάκι σβηστό και με ένα σκυλί που γνωρίζει χίλιες λέ
ξεις.

Μια αντισυμβαχική γυναίκα 
και οι λευκές ποδιές
Η χημικός Ελίζαμπεθ Ζοτ απέχει πολύ από τη μέση 
γυναίκα. Μάλιστα, η Ελίζαμπεθ Ζοτ θα ήταν η πρώ
τη που θα επεσήμαινε πως δεν υπάρχει μέση γυναί
κα. Βρισκόμαστε όμως στις αρχές της δεκαετίας του 
'60, και η ανδροκρατούμενη ομάδα της στο Ινστι
τούτο Ερευνών Χέιστινγκς στο οποίο εργάζεται έχει 
μια εντελώς αντιεπιστημονική άποψη για την ισό
τητα. Με εξαίρεση το μεγάλο αστέρι της επιστημονι
κής κοινότητας, τον Κάλβιν Έβανς, υποψήφιο για το 
Βραβείο Νόμπελ. Ο Έβανς είναι μοναχικός, ιδιοφυ
ής, συμπονετικός αλλά και άγαρμπος. Και την ερω
τεύεται, μα για τι άλλο, για το μυαλό της. Πραγματι
κή χημεία!
Όπως όμως η επιστήμη, έτσι και η ζωή είναι απρό
βλεπτη. Μερικά χρόνια αργότερα η Ελίζαμπεθ Ζοτ θα 
βρεθεί ανύπαντρη, με ένα παιδί κι έναν σκύλο, να πα
ρουσιάζει -όλως παραδόξως- την πιο επιτυχημένη 
εκπομπή μαγειρικής της τηλεόρασης. Η ασυνήθιστη 
προσέγγισή της απέναντι στη μαγειρική αποδεικνύε- 
ται επαναστατική. Όσο όμως το κοινό της μεγαλώνει 
τόσο μεγαλώνει και η δυσαρέσκεια ορισμένων. Γιατί 
απ’ ό,τι φαίνεται η Ελίζαμπεθ Ζοτ δεν μαθαίνει στις 
γυναίκες μόνο τα μυστικά της κουζίνας, αλλά κυρίως 
τους μαθαίνει ότι η θέση μιας γυναίκας είναι έξω από 
αυτήν. Τις προκαλεί να αλλάξουν τρόπο ζωής.
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Η Μπόνι Γκάρμους και η υψηλή τεχνική 
της κωπηλασίας σε άγνωστα νερά
Η Bonnie Garmus (Μηόνι Γκάρμους) είναι κειμενογρά- 
φος/διευθύντρια δημιουργικού και έχει εργαστεί για πλή
θος πελάτων στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο, με βα
σικό αντικείμενο την τεχνολογία, την ιατρική και την εκ
παίδευση. Είναι κολυμβήτρια ανοιχτής θαλάσσης και κά
θε φορά προσπαθεί να μην σκέφτεται μαζί με τι άλλο μπο
ρεί να κολυμπάει, αν και έχει αποκτήσει φιλίες με φώκιες 
και δελφίνια, και μια φορά της είχε δείξει πώς να διασχί
σει μια κατασκότεινη λίμνη ένας πολύ ευγενικός κύκνος. 
Κατάγεται από το Σιάτλ όπου ήταν πρωταθλήτρια κωπη
λασίας, έχει ζήσει στην Ελβετία και την Κολομβία και έχει 
την τύχη να έχει δύο ατρόμητες κόρες. Πλέον ζει στο Λον
δίνο με τον σύζυγο και τον σκύλο τους, τον 99.

Επιμύθιο
Με έναν βιρτουοζιτέ τσαμπουκά η Γκάρμους σκαρώνει μια 
ιστορία βασισμένη σε αρχετυπικές εξισώσεις συγγραφής 
και παραδίδει στον αναγνώστη κάτι σπάνιο. Μια πειραγ- 
μένη «feel good» επιτυχία με πολύ υπόγειο, πνευματώδες 
χιούμορ και θαυμαστή δεξιότητα χημικής επεξεργασίας 
όλων αυτών των κλισέ που οδηγούν βιβλιογνώστες -γκου- 
ρού της δεκάρας σε εύκολες κριτικές.Ένα βιβλίο που ανάβει 
λαμπτήρα σωτηρίας σε κάθε ανήλιαγο δωμάτιο.
Mix. Παπ.
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