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Ιστορίες από την γαιοθάλασσα

Τιμή: 13,78 €
Τιμή Έκπτωσης: 10,00 €
SKU: AB-002106517
Σε απόθεμα: 3
Κατηγορίες Βιβλίου: Επιστημονική Φαντασία, Νέα Ξένη Λογοτεχνία

Περιγραφή Βιβλίου
Δέκα χρόνια μετά το Τεχανού, η Ούρσουλα Λε Γκεν επισκέπτεται ξανά τον κόσμο
της Γαιοθάλασσας, για ν' ανακαλύψει ότι πολλά πράγματα εκεί έχουν αλλάξει. Το
αποτέλεσμα είναι πέντε αυτοτελείς ιστορίες που εξερευνούν περισσότερο και
επεκτείνουν την ιστορία του Αρχιπελάγους.
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Ξεκινώντας με μια νουβέλα που διαδραματίζεται σε μια σκοτεινή, ταραχώδη εποχή
κάπου τριακόσια χρόνια πριν από το πρώτο βιβλίο του Έπους της Γαιοθάλασσας,
μας διηγείται πώς ιδρύθηκε και εδραιώθηκε η Σχολή των Μάγων στο Νησί του Ροκ
και πώς πήραν μορφή τα έθιμα και οι θεσμοί του Αρχιπελάγους.
Συνεχίζει με μια μαγευτική ερωτική ιστορία που, όπως όλες άλλωστε, θα μπορούσε
να συμβεί οπουδήποτε, οποτεδήποτε· μια προτροπή ν' ακολουθούμε τον δρόμο της
καρδιάς μας.
Μας μεταφέρει στο νησί που γεννήθηκε ο Γκεντ, ο τελευταίος Αρχιμάγιστρος της
Γαιοθάλασσας, όπου μαθαίνουμε πώς ο δάσκαλος του ο Ογκήον, μαζί με τον δικό
του δάσκαλο, σταμάτησαν τον μεγάλο σεισμό.
Σε μια ιστορία από τα σύντομα αλλά περιπετειώδη χρόνια που ο Γκεντ ήταν
Αρχιμάγιστρος της Γαιοθάλασσας, μας δείχνει πώς η ευτυχία μπορεί να βρεθεί
στην ταπεινότητα, μακριά από την επιθυμία για εξουσία. Τέλος, σε μια νουβέλα
που συμπληρώνει αυτή την αρμονική αφηγηματική μαντάλα, αρχίζει να διαφαίνεται
ένας τρόπος για την συμφιλίωση των ανθρώπων με τους μυστηριώδεις δράκους
της Γαιοθάλασσας, μια ελπίδα για το γιάτρεμα του πληγωμένου κόσμου του
Αρχιπελάγους.
Με την προσθήκη ενός εθνογραφικού δοκιμίου για την ιστορία, τους λαούς, τις
γλώσσες, την λογοτεχνία και την μαγεία της Γαιοθάλασσας, το βιβλίο γίνεται ένα
νέο παράθυρο σ' έναν ωκεανό νοήματος και μύθου. Ανοίξτε το, και θα νιώσετε να
φυσούν από μέσα του μαγικοί άνεμοι, άνεμοι σοφίας, ισχυροί όσο κι ο Γκεντ στα
χρόνια της νιότης του.
Πρόλογος
Ο Ευρέτης
Ντάρκροουζ και Ντάιαμοντ
Τα Οστά της Γης
Στον Ψηλό Βάλτο
Λιβελλούλη
Μια Περιγραφή της Γαιοθάλασσας
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Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 13 x 21 cm
- Βάρος: 0.478 kg
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