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«… Κλείσ’ τα μάτια κι άνοιξε το στόμα».

Τα γεμιστά ενός αστικού έρωτα με φόντο την Ολυμπιά δα του 
2004. 
Το βραδινό ενός διορθωτή που βρίσκει παντού λάθη. 
Η κοτόσουπα μιας άνεργης που γιορτάζει την τελευταία μέρα 
του κόσμου. 
Τα κυδώνια σαγανάκι μιας κοπέλας που καίγεται από έρωτα. 
Η φανουρόπιτα μιας άτεκνης που εύχεται να πιάσει το άπιαστο. 
Οι γίγαντες ενός ξενιτεμένου με θέματα γιγαντισμού. 
Τα αυγά μάτια κάποιας που διαθέτει το μάτι της ενόρασης. 
Το βρόμικο της καντίνας και της λάθος επιλογής. 
Το μωσαϊκό μιας μάνας που δεν θυμάται πόσο κάνει επτά επί 
οχτώ. 

Ήρωες που προσπαθούν να δαμάσουν την πείνα τους. Αντιήρωες 
που καταβροχθίζουν βουλιμικά το παρελθόν και παλινδρομούν 
ανάμεσα στις εκδοχές του εαυτού τους, στο χτες και το σήμερα. 
Άνθρωποι που παλεύουν με τη φθορά και την απώλεια κάνοντας 
ό,τι μπορούν για να χωνέψουν την ίδια τους την ύπαρξη. 

Δεκαέξι ιστορίες για την επίγευση που αφήνει το πιο γλυκό 
και το πιο πικρό πρόσωπο της ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΔΩ: 

https://fairead.net/files/NEFELI/authors/braimakou/ 
pagesFrom-matabre-book.pdf

Η Σοφία Μπραϊμάκου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 
κειμενογράφος. Έχει συνεργαστεί με πολλά έντυπα και 

διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης ως δημοσιογράφος, 
αρθρογράφος και μεταφράστρια καλύπτοντας θέματα 

για τη σύγχρονη ζωή, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. 
Το βιογραφικό της είναι πλούσιο σε συνεργασίες και σε 

ναυάγια. Γέννημα θρέμμα της πόλης, κινείται στα σπασμένα 
πεζοδρόμια του κέντρου με παιδιά, σκυλιά, καρότσια και 

κομψά, αλλά καθόλου πρακτικά παπούτσια.

Το Ματάμπρε: Ιστορίες που σκοτώνουν  
την πείνα είναι το πρώτο της βιβλίο.

ISBN: 978-960-504-190-8 
Σελ. 160, τιμή: € 11,00

Σχήμα: 12,2χ20εκ.
Σχεδιασμός βιβλίου: Π. Δουβίτσας

Σοφία Μπραϊμάκου

Ματάμπρε 
Ισ τορίες που σκοτώνουν την πείνα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ» 2019 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΕΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑ» 2019 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

https://nefeli.fairead.net
https://nefeli.fairead.net
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/braimakou/pagesFrom-matabre-book.pdf
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/braimakou/pagesFrom-matabre-book.pdf

