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μαργκαρετ ατγουντ

1843. Μια νεαρή υπηρέτρια, η Γκρέις Μαρκς, καταδικάζεται για συνέργεια 
στη φρικιαστική δολοφονία του αφεντικού της και της οικονόμου και ερω-
μένης του. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αθώα, άλλοι ότι είναι όντως φόνισσα 
ή παράφρων. Η Γκρέις, που εκτίει ισόβια, υποστηρίζει ότι δε θυμάται τίποτε 
από τους φόνους. Ένας ανερχόμενος γιατρός που ειδικεύεται στις ψυχικές 
νόσους επιστρατεύεται από μια ομάδα προοδευτικών ανθρώπων που θέλουν 
να δοθεί χάρη στην Γκρέις. Ακούει την ιστορία της φέρνοντάς την όλο και 
πιο κοντά στη μέρα που δεν μπορεί να θυμηθεί. Τι θα ανακαλύψει στην 
προσπάθειά του να ξεκλειδώσει τη μνήμη της; Η Μάργκαρετ Άτγουντ, σε μια 
από τις καλύτερες στιγμές της, υπογράφει ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε 
πραγματικά γεγονότα, που καθηλώνει και αναστατώνει.

Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ BOOKER ΚΑΝΑΔΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΕΡΓΑ ΣΕ 40 ΓΛΩΣΣΕΣ

Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ γεννήθηκε στην Οτάβα 
του Καναδά το 1939 και μεγάλωσε στο βόρειο 
Οντάριο, το Κεμπέκ και το Τορόντο. Σπούδασε 
στο Κολέγιο Βικτόρια του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Κο-
λέγιο Ράντκλιφ. Έχει γράψει περισσότερα από 40 
μυθιστορήματα, ποιήματα, παιδικά βιβλία και 
δοκίμια. Κατά τη διάρκεια της συγγραφικής της 
καριέρας έχει βρεθεί υποψήφια ή έχει τιμηθεί με 
πολυάριθμα βραβεία στον Καναδά και στο εξω-
τερικό, όπως το βραβείο Premio Mondello (1997), 
το Commonwealth (1987, 1994), το  Booker 
(1989, 1996, 2000, 2003, 2005, 2007) και το 
Orange (2001, 2004). Τα βιβλία της έχουν μετα-
φραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και 
συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες πεζογράφους 
και κριτικούς του Καναδά. Σήμερα ζει στο Τορό-
ντο με τον σύντροφό της, τον συγγραφέα Γκρέιμι 
Γκίμπσον. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορεί επίσης η τριλογία «Το τέλος του κόσμου», 
που περιλαμβάνει τα βιβλία ΟΡΥΞ ΚΑΙ ΚΡΕΪΚ, Η 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ και ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, το βραβευμένο με το Booker 2000 έργο 
της Ο ΤΥΦΛΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ, καθώς και τα 
μυθιστορήματά της Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΑ και Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συγγραφέως:

www.margaretatwood.ca
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ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ

«Το έκανε ή όχι; Δεν το έμαθε ποτέ κανείς… Είπε 
τρεις διαφορετικές ιστορίες. Πράγμα που μας 
οδηγεί να πιστέψουμε ότι υπήρχε και μια τέταρτη, 
την οποία δε μάθαμε. Ήταν η μόνη που επέζησε 
και δε μίλησε ποτέ.

Ο λόγος που έγραψα ένα βιβλίο γι’ αυτό το 
θέμα είναι πως, αν ήξερα αν το έκανε ή όχι, δε 
θα είχε ούτε το μισό ενδιαφέρον. Είναι αυτός ο 
τρόπος που η Γκρέις προσέφερε μια άδεια οθό-
νη, όπου ο καθένας μπορούσε να προβάλει τις 
δικές του απόψεις, πράγμα το οποίο και έκαναν».

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο Hollywood Reporter

© φωτογραφίας εξωφύλλου: Sabrina Lantos
Η φωτογραφία παραχωρήθηκε ευγενώς από την Halfire Entertainment

Η ΑΛΛΗ
ΓΚΡΕΪΣ

ΜΥθΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ

Η ΑΛΛΗ ΓΚΡΕΪΣ

Ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα, γεμάτο πανούργα εξυπνάδα, 
συμπόνια και διορατικότητα, με γραφή λυρική, σίγουρη, που αποδίδει 

την εποχή και τον τόπο και έχει τη δύναμη να μας μαγεύει. 
Houston CHroniCle

εγκληματίας ή θύμα, η γκρέις της Άτγουντ είναι ενδιαφέρουσα παρέα.
PeoPle

Ένα μυστηριώδες, συναρπαστικό μυθιστόρημα. 
time

Alias Grace is a Halfire 
Entertainment Production 
made for CBC and Netflix



© O.W. Toad Ltd., 1996/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ALIAS GRACE
Aπό τις Εκδόσεις Virago Press, Λονδίνο 2009

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η άλλη Γκρέις
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Margaret Atwood
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αύγουστος Κορτώ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα

ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τζίνα Γεωργίου

© O.W. Toad Ltd., 1996
© Φωτογραφίας εξωφύλλου: Sabrina Lantos

Το σχέδιο στη σελίδα 25 συνιστά αντίγραφο από τη Δίκη των Τζέιμς ΜακΝτέρμοτ 
και Γκρέις Μαρκς… για τον φόνο του Τόμας Κινίαρ… Τορόντο, 1834  
(Ευγενική χορηγία της Μητροπολιτικής Βιβλιοθήκης του Τορόντο). 

© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

Πρώτη έκδοση: Εκδόσεις Ωκεανίδα, 1998, 
με τον τίτλο «Το άλλο πρόσωπο της Γκρέις»

Δεύτερη έκδοση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Φεβρουάριος 2019

Έντυπη έκδοση ΙSBN 978-618-01-2888-8
Ηλεκτρονική έκδοση ISBN 978-618-01-2889-5

Τυπώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χαρτί ελεύθερο χημικών ουσιών, προερχόμενο 
αποκλειστικά και μόνο από δάση που καλλιεργούνται για την παραγωγή χαρτιού.

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 
(Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής 
 ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή 
μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετά-
φραση, διασκευή, αναμετάδοση, παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική 
ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Τατοΐου 121, 144 52 Μεταμόρφωση

Βιβλιοπωλείο: Εμμ. Μπενάκη 13-15, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr

www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr

PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A.
Head Office: 121, Tatoiou Str., 144 52 Metamorfossi, Greece
Bookstore: 13-15, Emm. Benaki Str., 106 78 Athens, Greece

Tel.: 2102804800 • fax: 2102819550 • e-mail: info@psichogios.gr
www.psichogios.gr • http://blog.psichogios.gr



© O.W. Toad Ltd., 1996/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2019

Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ
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Για τον Γκρέιμι και την Τζες
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Ό,τι κι αν συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, μάρτυς μου ο Θεός 
ότι λέω την αλήθεια, όταν λέω ότι ψεύδεσαι.

Ουίλιαμ Μόρις,
Η υπεράσπιση της Γκουίνεβιρ

Ουδείς θα με δικάσει.

Έμιλι Ντίκινσον,
Επιστολές

Δεν μπορώ να σας πω τι είναι το φως, αλλά μπορώ να σας 
πω τι δεν είναι… Ποιο είναι το κίνητρο του φωτός; Τι εί-
ναι το φως;

Γιουτζίν Μαρέ,
Η ψυχή του λευκού μυρμηγκιού
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τιμήθηκε η κυριολεκτική απόδοση των τίτλων. (Σ.τ.Μ.)
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Την εποχή που την επισκέφθηκα, υπήρχαν μόνο σαράντα γυναί-
κες κρατούμενες στις φυλακές. Αυτό λέει πολλά για την ανωτε-
ρότητα της ηθικής σκευής του ασθενούς φύλου. Ο βασικός σκο-
πός της επίσκεψής μου στο σωφρονιστικό τους κατάστημα ήταν 
προκειμένου να συναντήσω τη διάσημη φόνισσα Γκρέις Μαρκς, 
για την οποία είχα ακούσει πολλά, όχι μόνον από τις εφημερί-
δες, αλλά κι απ’ τον κύριο που την υπερασπίστηκε στη δίκη, και 
του οποίου οι επιδέξιες εκκλήσεις την έσωσαν απ’ την αγχόνη, 
όπου κατέληξε η εγκληματική πορεία του άθλιου συνεργού της.

Σουζάνα Μούντι,
Η ζωή στα ξέφωτα, 1853

Ελάτε να δείτε
αληθινά άνθη
του πονεμένου τούτου κόσμου.

Ματσούο Μπασό
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Μέσα απ’ τα χαλίκια φυτρώνουν παιωνίες. Υψώνονται ανά-
μεσα απ’ τα σκόρπια γκρίζα πετραδάκια, με τα μπουμπού-

κια τους να δοκιμάζουν τον αέρα σαν κεραίες σαλιγκαριών, κι 
έπειτα διογκώνονται κι ανοίγουν, πελώρια σκούρα κόκκινα λου-
λούδια, γυαλιστερά και λεία σαν το μετάξι. Έπειτα σκάζουν και 
πέφτουν καταγής.

Τη μια στιγμή προτού διαλυθούν μοιάζουν με τις παιωνίες στον 
κήπο του κυρίου Κινίαρ, την πρώτη κείνη μέρα, μόνο που εκείνες 
ήταν άσπρες. Η Νάνσι τις έκοβε. Φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο φό-
ρεμα με ροζ τριανταφυλλάκια και φούστα με τριπλό φραμπαλά, 
κι ένα ψάθινο καπελίνο που έκρυβε το πρόσωπό της. Κρατούσε 
ένα πανέρι για να μαζεύει τα λουλούδια· έσκυβε με τους γοφούς 
σαν κυρία, κρατώντας τη μέση της ίσια. Όταν μας άκουσε και γύ-
ρισε να δει, ύψωσε το χέρι στον λαιμό της σαν να ξαφνιάστηκε.

Σκύβω το κεφάλι καθώς περπατώ, κρατώντας τον ίδιο βημα-
τισμό με τις υπόλοιπες, με τα μάτια χαμηλωμένα, αμίλητες κα-
τά ζεύγη γύρω γύρω στο προαύλιο, μες στο τετράγωνο που σχη-
ματίζουν οι ψηλοί πέτρινοι τοίχοι. Κρατώ τα χέρια μου σφιγμέ-
να μπροστά· είναι σκασμένα, οι αρθρώσεις κατακόκκινες. Δεν 
μπορώ να θυμηθώ εποχή που να μην ήταν έτσι. Οι μύτες των πα-
πουτσιών μου ξεπροβάλλουν και χάνονται κάτω απ’ το στρίφω-
μα της φούστας μου, γαλάζιο και λευκό, γαλάζιο και λευκό, συν-
θλίβοντας το χαλίκι. Τα παπούτσια αυτά μου ταιριάζουν όσο κα-
νένα άλλο ζευγάρι που είχα στο παρελθόν.

Το έτος: 1851. Θα γίνω είκοσι τέσσερα στα επόμενα γενέ-
θλιά μου. Είμαι κλεισμένη εδώ απ’ τα δεκάξι μου χρόνια. Είμαι 
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υπόδειγμα κρατούμενης και δεν προκαλώ μπελάδες. Έτσι λέει 
η σύζυγος του διευθυντή, την έχω κρυφακούσει να το λέει. Εί-
μαι επιδέξια ωτακουστής. Αν είμαι αρκετά καλή και φρόνιμη, 
ίσως εντέλει να με αποφυλακίσουν· αλλά δεν είναι εύκολο να 
είσαι φρόνιμος και καλός, είναι σαν να κρέμεσαι απ’ το χείλος 
μιας γέφυρας ενώ έχεις ήδη πέσει· δε νιώθεις να κινείσαι, μό-
νο να κρέμεσαι, κι ωστόσο απαιτεί όλες σου τις δυνάμεις.

Παρατηρώ τις παιωνίες με την άκρη των ματιών. Ξέρω ότι δε 
θα ’πρεπε να φυτρώνουν: είναι Απρίλιος, κι οι παιωνίες δεν αν-
θίζουν τον Απρίλιο. Έχει κι άλλες τρεις τώρα, ακριβώς μπρο-
στά μου, που φυτρώνουν μέσα απ’ το ίδιο το μονοπάτι. Φευγα-
λέα απλώνω το χέρι κι αγγίζω μία. Έχει μια ξερή υφή, και συ-
νειδητοποιώ ότι είναι φτιαγμένη από πανί.

Έπειτα πέρα στο βάθος βλέπω τη Νάνσι, πεσμένη στα γόνα-
τα, με τα μαλλιά της να κρέμονται και το αίμα να κυλάει στα μά-
τια της. Στον λαιμό της φοράει ένα λευκό βαμβακερό μαντίλι με 
γαλάζια ανθάκια, μη με λησμόνει, δικό μου. Υψώνει το πρόσω-
πο, απλώνει τα χέρια της προς το μέρος μου ζητώντας έλεος· 
στ’ αυτιά της φοράει τα μικρά χρυσά σκουλαρίκια που παλιά 
φθονούσα, μα πια δεν της κακιώνω για δαύτα, η Νάνσι μπορεί 
να τα κρατήσει, διότι αυτή τη φορά όλα θα γίνουν αλλιώς, αυτή 
τη φορά θα τρέξω να τη βοηθήσω, θα τη σηκώσω και θα σκου-
πίσω το αίμα με τη φούστα μου, θα σκίσω ένα κομμάτι απ’ το 
μεσοφόρι μου για επίδεσμο και τίποτε απ’ όλα αυτά δε θα ’χει 
συμβεί. Ο κύριος Κινίαρ θα γυρίσει σπίτι το απόγευμα, θα φτά-
σει με την άμαξα στο δρομάκι κι ο ΜακΝτέρμοτ θα πάρει τ’ άλο-
γο, κι ο κύριος Κινίαρ θα πάει στη σάλα κι εγώ θα του φτιάξω 
καφέ, κι η Νάνσι θα του τον σερβίρει σ’ έναν δίσκο καταπώς της 
αρέσει, κι αυτός θα πει: Τι ωραίος καφές· και το βράδυ οι πυ-
γολαμπίδες θα βγουν στον οπωρώνα, και θα ’χει και μουσική, 
στο φως της λάμπας. Ο Τζέιμι Ουόλς. Το αγόρι με τη φλογέρα.

Κοντεύω να φτάσω τη Νάνσι, στο σημείο όπου γονατίζει. Αλ-
λά δεν ταχύνω το βήμα, δεν τρέχω, συνεχίζω να βαδίζω με τη 
διπλανή μου· κι έπειτα η Νάνσι χαμογελάει, μόνο με τα χείλη, 
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τα μάτια της είναι κρυμμένα απ’ το αίμα και τα μαλλιά, κι έπει-
τα σκορπίζει σε χρωματιστές κηλίδες, ένα κύμα από κόκκινα 
πάνινα πέταλα πάνω στις πέτρες.

Υψώνω τα χέρια στα μάτια γιατί άξαφνα σκοτείνιασε, κι ένας 
άντρας στέκεται εκεί μ’ ένα κερί, φράζοντας τις σκάλες που ανε-
βαίνουν· κι οι τοίχοι του κελαριού είναι ολόγυρά μου, και ξέρω 
ότι δε θα βγω ποτέ.

Αυτά είπα στον δόκτορα Τζόρνταν, όταν φτάσαμε σ’ εκείνο 
το σημείο της ιστορίας.
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Την Τρίτη, περί τα δέκα λεπτά μετά τη δωδεκάτη, στις νέες φυ-
λακές της πόλης, ο Τζέιμς ΜακΝτέρμοτ, ο δολοφόνος του κυ-
ρίου Κινίαρ, υπέστη την εσχάτη των ποινών του νόμου. Υπήρξε 
μια αθρόα προσέλευση ανδρών, γυναικών και παιδιών που πε-
ρίμεναν εναγωνίως να αντικρίσουν τους τελευταίους σπασμούς 
ενός αμαρτωλού συνανθρώπου τους. Τι είδους αισθήματα μπο-
ρεί να τρέφουν οι γυναίκες αυτές που συνέρρευσαν από κοντά 
κι από μακριά, μέσα από λάσπες και βροχή, για να παρευρε-
θούν στο φρικαλέο θέαμα, δεν μπορούμε να εικάσουμε. Τολ-
μούμε να πούμε ότι δεν ήταν ιδιαιτέρως ευαίσθητες ή εκλεπτυ-
σμένες. Ο άθλιος εγκληματίας επέδειξε την ίδια παγερότητα και 
το ίδιο θάρρος που χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του από τη 
στιγμή της σύλληψής του.

The Toronto Mirror
23η Νοεμβρίου 1843

Παράπτωμα Ποινή

Γέλωτες και ομιλίες 6 μαστιγώσεις· γάτα με τις 
εννιά ουρές

Ομιλίες στους λουτήρες 6 μαστιγώσεις· καμουτσίκι

Απειλεί ότι θα σπάσει το 
κεφάλι συγκρατούμενής της.

24 μαστιγώσεις· γάτα με τις 
εννιά ουρές
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Απασχολεί τους δεσμοφύλακες 
με ζητήματα που δεν άπτονται 
της εργασίας τους.

6 μαστιγώσεις· γάτα με τις 
εννιά ουρές

Διαμαρτύρεται για το συσσίτιο 
ενώ οι δεσμοφύλακες της λένε 
να καθίσει.

6 μαστιγώσεις· καμουτσίκι, 
και ψωμί και νερό

Χαζολογάει και δεν προσέχει 
στο τραπέζι του πρωινού.

Ψωμί και νερό

Παρατάει τη δουλειά για να 
πάει στο αποχωρητήριο ενώ 
είναι άλλη κρατούμενη μέσα.

36 ώρες σε σκοτεινό κελί, και 
ψωμί και νερό

Ποινολόγιο
Φυλακές του Κίνγκστον, 1843
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 Η Γκρέις Μαρκς, Ο Τζέιμς ΜακΝτέρμοτ 
 ψευδώνυμο: Μέρι Ουίτνεϊ       

Όπως εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενοι για τον φόνο  
του κυρίου Τόμας Κινίαρ & της Νάνσι Μοντγκόμερι
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Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
w w w . p s i c h o g i o s . g r

μαργκαρετ ατγουντ

1843. Μια νεαρή υπηρέτρια, η Γκρέις Μαρκς, καταδικάζεται για συνέργεια 
στη φρικιαστική δολοφονία του αφεντικού της και της οικονόμου και ερω-
μένης του. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αθώα, άλλοι ότι είναι όντως φόνισσα 
ή παράφρων. Η Γκρέις, που εκτίει ισόβια, υποστηρίζει ότι δε θυμάται τίποτε 
από τους φόνους. Ένας ανερχόμενος γιατρός που ειδικεύεται στις ψυχικές 
νόσους επιστρατεύεται από μια ομάδα προοδευτικών ανθρώπων που θέλουν 
να δοθεί χάρη στην Γκρέις. Ακούει την ιστορία της φέρνοντάς την όλο και 
πιο κοντά στη μέρα που δεν μπορεί να θυμηθεί. Τι θα ανακαλύψει στην 
προσπάθειά του να ξεκλειδώσει τη μνήμη της; Η Μάργκαρετ Άτγουντ, σε μια 
από τις καλύτερες στιγμές της, υπογράφει ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε 
πραγματικά γεγονότα, που καθηλώνει και αναστατώνει.

Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ BOOKER ΚΑΝΑΔΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΕΡΓΑ ΣΕ 40 ΓΛΩΣΣΕΣ

Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ γεννήθηκε στην Οτάβα 
του Καναδά το 1939 και μεγάλωσε στο βόρειο 
Οντάριο, το Κεμπέκ και το Τορόντο. Σπούδασε 
στο Κολέγιο Βικτόρια του Πανεπιστημίου του 
Τορόντο και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Κο-
λέγιο Ράντκλιφ. Έχει γράψει περισσότερα από 40 
μυθιστορήματα, ποιήματα, παιδικά βιβλία και 
δοκίμια. Κατά τη διάρκεια της συγγραφικής της 
καριέρας έχει βρεθεί υποψήφια ή έχει τιμηθεί με 
πολυάριθμα βραβεία στον Καναδά και στο εξω-
τερικό, όπως το βραβείο Premio Mondello (1997), 
το Commonwealth (1987, 1994), το  Booker 
(1989, 1996, 2000, 2003, 2005, 2007) και το 
Orange (2001, 2004). Τα βιβλία της έχουν μετα-
φραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και 
συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες πεζογράφους 
και κριτικούς του Καναδά. Σήμερα ζει στο Τορό-
ντο με τον σύντροφό της, τον συγγραφέα Γκρέιμι 
Γκίμπσον. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλο-
φορεί επίσης η τριλογία «Το τέλος του κόσμου», 
που περιλαμβάνει τα βιβλία ΟΡΥΞ ΚΑΙ ΚΡΕΪΚ, Η 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ και ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ, το βραβευμένο με το Booker 2000 έργο 
της Ο ΤΥΦΛΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ, καθώς και τα 
μυθιστορήματά της Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΑ και Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΑΣ. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της συγγραφέως:

www.margaretatwood.ca
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ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ

«Το έκανε ή όχι; Δεν το έμαθε ποτέ κανείς… Είπε 
τρεις διαφορετικές ιστορίες. Πράγμα που μας 
οδηγεί να πιστέψουμε ότι υπήρχε και μια τέταρτη, 
την οποία δε μάθαμε. Ήταν η μόνη που επέζησε 
και δε μίλησε ποτέ.

Ο λόγος που έγραψα ένα βιβλίο γι’ αυτό το 
θέμα είναι πως, αν ήξερα αν το έκανε ή όχι, δε 
θα είχε ούτε το μισό ενδιαφέρον. Είναι αυτός ο 
τρόπος που η Γκρέις προσέφερε μια άδεια οθό-
νη, όπου ο καθένας μπορούσε να προβάλει τις 
δικές του απόψεις, πράγμα το οποίο και έκαναν».

Απόσπασμα από συνέντευξη της συγγραφέως 
στο Hollywood Reporter

© φωτογραφίας εξωφύλλου: Sabrina Lantos
Η φωτογραφία παραχωρήθηκε ευγενώς από την Halfire Entertainment

Η ΑΛΛΗ
ΓΚΡΕΪΣ

ΜΥθΙΣΤΟΡΗΜΑ

Μετάφραση: Αύγουστος Κορτώ

Η ΑΛΛΗ ΓΚΡΕΪΣ

Ένα εντυπωσιακό μυθιστόρημα, γεμάτο πανούργα εξυπνάδα, 
συμπόνια και διορατικότητα, με γραφή λυρική, σίγουρη, που αποδίδει 

την εποχή και τον τόπο και έχει τη δύναμη να μας μαγεύει. 
Houston CHroniCle

εγκληματίας ή θύμα, η γκρέις της Άτγουντ είναι ενδιαφέρουσα παρέα.
PeoPle

Ένα μυστηριώδες, συναρπαστικό μυθιστόρημα. 
time

Alias Grace is a Halfire 
Entertainment Production 
made for CBC and Netflix


