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Η ιστορία της γέννησης ενός κοριτσιού. Ένα αλληγορικό βιβλίο 
για το πώς ένα παιδί αλλάζει τις ζωές όλων όσοι έρχονται σε 
επαφή μαζί του. Το βιβλίο του Χρήστου Χρυσόπουλου θυμίζει 
το σινεμά του Λαρς φον Τρίερ, δίχως την απροκάλυπτη βία 
του Δανού δημιουργού. Η Άλμα είναι ένα βιβλίο για τη νέα ζωή 
ως δώρο.

Το μαιευτήριο.
Η μονάδα φιλοξενίας.

Οι έξι έγκλειστοι που ζουν εκεί.
Ο νέος φιλοξενούμενος.

Η μητέρα που γεννά.
Το όνομα ενός νεογέννητου κοριτσιού.

Άλμα.

Είμαι ό,τι πιο πολύτιμο για εκείνους. Είμαι εύθραυστη, όπως ένα νε-
ογέννητο μωρό. Από τότε που μπήκα εδώ, αυτό που με κρατά ζω-
ντανή δεν είναι η υλική τροφή, είναι η περίσσια αγάπη. Η επαφή, το 
άγγιγμα, το χάδι. Κάθε φορά που με αγκαλιάζουν, η τρυφερότητά 
τους με θρέφει. Δεν γνωρίζω τίποτα περισσότερο από αυτό που μου 
δείχνουν τα αισθητήρια όργανά μου. Μιλούν μεταξύ τους, αλλά ποτέ 
δεν απευθύνονται σε εμένα. Ζω με την όραση, με την αφή. Με τις 
θερμοκρασίες, τους ήχους... Τους περιεργάζομαι φέρνοντας τα ακρο-
δάχτυλά τους να ακουμπήσουν στα χείλη μου.

Ο Χρήστος Χρυσόπουλος (Αθήνα, 1968) ασχολείται με διαφορε-
τικά είδη λογοτεχνίας (πεζογραφία, δοκίμιο, χρονικό), με τη θεωρία 
λογοτεχνίας και τη φωτογραφία. Έχει βραβευτεί με το Βραβείο Ακα-
δημίας Αθηνών (2008), το διεθνές βραβείο Balkanika (2015) και τα 
γαλλικά βραβεία Prix Ravachol (2013) και Prix Laure Bataillon (2014). 
Το 2015 η Γαλλική Δημοκρατία τού απένειμε τον τίτλο του Ιππότη 
των Γραμμάτων και των Τεχνών. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου Πολιτισμού. Έχει δώσει διαλέξεις και έχει συμμετάσχει σε 
δεκάδες φεστιβάλ στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Τα βιβλία του κυκλο-
φορούν μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες.

Από τις εκδόσεις Νεφέλη κυκλοφορούν και διατίθενται τα παρακάτω 
βιβλία του Χρήστου Χρυσόπουλου:
Το σώμα του Τιρθανκάρα, My mother’s silence, Άννα Βέρα, Η γη του θυμού, 
Μαρίνα Τσβετάγιεβα: Φαίδρα (σε μετάφρασή του).
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