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15+2 
εκδοσεισ 
για Την 
ανοιξη
Από τη Μαρκέλλα Ανδρικάκη  
και τη Μαρία Δρουκοπούλου

1  
Κολουμ μαΚΚαν

Υπερατλαντικός
Μτφρ.: Κατερίνα Σχινά 
Εκδόσεις Καστανιώτη 

Σελ.: 384

Γυναίκες από διαφορετικές γενιές 
αφηγούνται την προσωπική 
τους ιστορία που μπλέκεται 

στα γρανάζια της Ιστορίας. Νέα 
Γη, 1919· Δουβλίνο, 1845-1846· 

Νέα Υόρκη, 1998. Καθεμία 
τους μαθαίνει ότι ακόμη και 
οι πιο απλές και ασήμαντες 

στιγμές ευτυχίας μπορούν να 
διαπεράσουν τον χρόνο, τον τόπο 

και τη μνήμη.

2  
MαϊΚλ Κατζ Κρεφελντ 

Θλιμμένα αγάλματα 
Εκδόσεις Ψυχογιός

Ο ντετέκτιβ Τόμας Ράβνσολντ 
αισθάνεται υπεύθυνος για τη 

δολοφονία της φίλης του Εύας 
και καταφεύγει στο αλκοόλ. 
Όταν ένας φίλος τού ζητά να 

ερευνήσει την εξαφάνιση μιας 
νέας γυναίκας, βρίσκει διέξοδο 
στην απελπισία του. Το πρώτο 
μέρος της αστυνομικής σειράς 

με τον ντετέκτιβ Ραβν, ένα 
σκοτεινό ταξίδι στα μυστικά της 

Σκανδιναβίας...

3  
λενα μαντα

Μια συγγνώμη για το τέλος
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Σελ.: 496

Η Μυρσίνη Σερμένη-Τσακίρη-
Ιδομενέα μεγάλωσε σ’ ένα 

σπίτι χωρίς αγάπη, με περισσή 
αυστηρότητα. Παντρεύτηκε τον 
πρώτο της άντρα διά της βίας και 
πολύ σύντομα χήρεψε. Η ζωή τής 
έδειξε πολλά. Όλα τα γεύτηκε και 

όλα τα υπέμεινε. Μόνο ένα της 
έλειψε: μια συγγνώμη για το τέλος.

4  
φωτεινη τσαλιΚογλου
Το ευτυχισμένο νησί - Μια 

μαγική ιστορία

Εκδόσεις Καστανιώτη 
Σελ.: 96

«Έρχονταν από μακριά, από τη 
Χώρα του Πολέμου. Κι εκεί δεν 
ξέρεις ποτέ αν το ξημέρωμα θα 

σε βρει ζωντανό ή αν κάποια 
αδέσποτη σφαίρα θα σε χτυπήσει 

κατευθείαν στην καρδιά σου κι 
όλα όσα ονειρεύτηκες θα γίνουν 

κομμάτια. Το αγόρι ήθελε να 
ζήσει. Κι έφερνε ένα σπουδαίο 

γιατρικό στο πρώην Ευτυχισμένο 
Νησί».

5  
Κριστιαν μΠομΠεν

Ο Σχοινοβάτης

Μτφρ.: Φοίβος Πιομπίνος, 
Béatrice Connolly 

Εκδόσεις Κίχλη

Μέσα από ένα αφήγημα που 
συνδυάζει στοιχεία παραβολής 

και φιλοσοφικού μύθου, ο 
συγγραφέας καταδεικνύει την 

ανεπάρκεια των βιβλίων να 
δώσουν απάντηση στα θεμελιώδη 

υπαρξιακά ζητήματα. Απομένει 
να ανοίξουμε τις αισθήσεις και 

την ψυχή μας στην ομορφιά της 
φύσης και του κόσμου και να 
επανακτήσουμε τη σοφία του 

απλού. 

6  
μανεσ σΠερμΠερ

Χωρίς τέλος - Δάκρυ στον 
ωκεανό Γ’

Μτφρ.:  Έμη Βαϊκούση 
Εκδόσεις Καστανιώτη 

Σελ.: 432

Ο τελευταίος τόμος της τριλογίας 
βρίσκει τον κεντρικό ήρωα 

Ντόινο Φάμπερ να πατάει το 
κατώφλι της νέας εποχής που 

γεννιέται μετά τον πόλεμο 
ψυχικά καταβεβλημένος από 

την απώλεια των δικών του και 
τη διάψευση των βεβαιοτήτων 

του. Ο επαναστάτης-στοχαστής 
Φάμπερ εξελίσσεται σε έναν 
στοχαστή-επαναστάτη που 

ισορροπεί ανάμεσα στην 
αισιοδοξία και τον σκεπτικισμό.

7  
τζουνο ντιαζ

Να πώς χάνεις μια γυναίκα

Μτφρ.: Νίνα Μπούρη 
Εκδόσεις Πατάκη  

Σελ.: 272

Ο Τζούνο Ντίαζ, ένας από 
τους πιο σημαντικούς νέους 

Αμερικανούς συγγραφείς, γράφει 
μια ιστορία τρυφερή και αστεία, 

γεμάτη δύναμη κι ενέργεια, για τη 
βασανιστική, ανέφικτη δύναμη 

της αγάπης – της επίμονης 
αγάπης, της παράνομης αγάπης, 

της αγάπης που σβήνει, της 
μητρικής αγάπης.

8  
ραφαελ τσιρμΠεσ

Στην άκρη του γκρεμού 

Μτφρ.: Βασιλική Κνήτου 
Εκδόσεις Κέδρος  

Σελ.: 440 

Ο Εστέμπαν αναγκάζεται να 
κλείσει το ξυλουργείο και να 
διώξει τους υπαλλήλους του. 
Γεμάτος τύψεις, προσπαθεί 
να βρει τους λόγους. Γύρω 

του ξεδιπλώνεται ένας θίασος 
εξιλαστήριων θυμάτων, 

άπληστων απατεώνων και 
ανελέητων κυνηγών του εύκολου 

κέρδους.
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15  
JO NESBO

Αίμα στο χιόνι
Μτφρ.: Γωγώ Αρβανίτη 

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Τον Μάιο θα κυκλοφορήσει ο 
πρώτος τόμος της νέας διλογίας του 
Νορβηγού συγγραφέα ταυτόχρονα 

με την αγγλόφωνη έκδοση. Ένας 
πληρωμένος δολοφόνος ερωτεύεται 
το θύμα του, τη γυναίκα του πελάτη 

του, την οποία έχει αναλάβει να 
σκοτώσει. Τα δικαιώματα της 

κινηματογραφικής μεταφοράς της 
έχει ήδη αγοράσει ο Λεονάρντο 

ντι Κάπριο. Ο δεύτερος τόμος θα 
κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. 

16  
γιασμινα ρεζα 

Ευτυχισμένοι οι ευτυχείς  
Μτφρ.: Μανώλης Πιμπλής 

Εκδόσεις Εστία 

Ένας κύκλος περίπου είκοσι 
ανθρώπων, συγγενείς διαφόρων 

βαθμών, φίλοι, εραστές, 
ετεροφυλόφιλοι, ομοφυλόφιλοι, 
νέοι, γέροι, δίνουν το όνομά τους 

στα αντίστοιχα κεφάλαια και 
παίρνουν διαδοχικά τον λόγο. 
Στιγμές ευτυχίας, υπαρξιακά 

αδιέξοδα αλλά και πολλά ευτράπελα, 
καθώς ο αναγνώστης βλέπει από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες τα 
περιστατικά της ζωής που τους 

συνδέουν. 

17  
μεγασ αλεΞανΔροσ 
Τα αποσπάσματα των 

αρχαίων ιστορικών
Γενική επιμέλεια: Ήρκος-Στάντης 

Ρ. Αποστολίδης 
Εκδόσεις Gutenberg

Τα αποσπάσματα όλων των χαμένων 
αρχαίων ιστορικών περί Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, που αποτέλεσαν 
την πρώτη ύλη για τη συγγραφή 

της Ιστορίας του Μακεδόνα 
στρατηλάτη. Τα αρχαία κείμενα, 

συγκεντρωμένα πρώτη φορά 
στην ελληνική βιβλιογραφία, με 
αντικριστή μετάφραση, σχόλια, 
πίνακες και χάρτες. Ένα βιβλίο 

ιστορικής τεκμηρίωσης. ¶

9

10

11

12

13

14

15

9  
Juaν gαBrιεl vαSquεζ 

Οι πληροφοριοδότες 
Μτφρ.: Αχιλλέας Κυριακίδης 

Εκδόσεις  Ίκαρος

Ο Γκαμπριέλ Σαντόρο γράφει για 
τη ζωή της οικογενειακής του 

φίλης, της Εβραίας Γερμανίδας 
Σάρα Γκούτερμαν. Όταν το 

δείχνει στον πατέρα του, εκείνος 
οργισμένος απορρίπτει το βιβλίο. 

Προσπαθώντας να κατανοήσει 
την αντίδρασή του, ο Γκαμπριέλ 
ανατρέχει στην έρευνα που είχε 
κάνει και μετά τον θάνατο του 

πατέρα του ψάχνει την ιστορία της 
οικογένειάς του. Αποκαλύπτει ένα 
σκοτεινό σημείο της ιστορίας, που 

αγνοούσε.

10  
εdMονd rοSτανd 

Συρανό ντε Μπερζεράκ 
Μτφρ.: Στρατής Πασχάλης 

Εκδόσεις Γαβριηλίδης 

Ο ιππότης Συρανό ντε Μπερζεράκ 
είναι άξιος ξιφομάχος αλλά και 

διάσημος ποιητής. Ερωτευμένος 
με τη Ρωξάνη, δυσκολεύεται να 
εκφραστεί, γιατί φοβάται ότι θα 
τον αρνηθεί λόγω της μεγάλης 
του μύτης. Έτσι, προσφέρεται 
να βοηθήσει τον αντίπαλό του, 

Κριστιάν, να τη φλερτάρει. 
Η αριστουργηματική ιστορία 

ρομαντισμού του 19ου αιώνα του 
Ροστάν σε νέα έκδοση από τις 

εκδόσεις Γαβριηλίδης. 

11  
ιαν flEMiNg - gEOrgES 

Sιμενον
Μποντ εναντίον Μαιγκρέ 

Μτφρ.: Μαρία Αγγελίδου 
Εκδόσεις Άγρα  

Σελ.: 32  

Κυκλοφόρησε το 16ο τεύχος της 
βιβλιοφιλικής σειράς «Ο Άτακτος 

Λαγός». Μια φιλική συνάντηση 
μεταξύ των δύο συγγραφέων 
Φλέμινγκ και Σιμενόν και μια 

συζήτηση για τους θρυλικούς ήρωές 
τους, τους «κακούς» στα βιβλία 

τους, τις τεχνικές, τις αδυναμίες, 
τους λογοτεχνικούς κριτικούς, 

καθώς και για την εκδοτική 
επιμέλεια των γραπτών τους και τις 

ταινίες που γυρίζονται από τα βιβλία 
τους. 

12  
M.J. arlidgE

A Mπε Μπα Μπλομ
Εκδόσεις Διόπτρα 

Σελ.: 392

Tο πρώτο βιβλίο της σειράς 
αστυνομικών με ηρωίδα την 

επιθεωρήτρια Helen Grace έκανε 
αίσθηση στην Αγγλία από την 

πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε. 
Η σατανική πλοκή του βιβλίου θα 
κεντρίσει τους αναγνώστες που 

είναι εθισμένοι στους γρήγορους 
ρυθμούς των κινηματογραφικών 

θρίλερ και των τηλεοπτικών σειρών, 
όπως το «True Detective».

13  
Βασιλησ Χουλιαρασ

Ιστορίες από το αρχιπέλαγος 
Φουάν

Εκδόσεις Μελάνι

Τα διηγήματα του Βασίλη Χουλιαρά 
δεν έχουν κοινό θεματικό άξονα, 

ούτε κάποιου είδους ενοποιημένη 
δομή. Αποτελούν μάλλον στάσεις 

σε μια διαδρομή με ευδιάκριτα 
όρια, αλλά χωρίς τελικό προορισμό, 

αφού δεν είναι δουλειά της καλής 
λογοτεχνίας να δίνει απαντήσεις. 

Αντιθέτως, στις «Ιστορίες 
από το αρχιπέλαγος Φουάν» 

τίθενται ερωτήματα, κλονίζονται 
βεβαιότητες.

14  
τζαΚ ΚερουαΚ

Η θάλασσα τ’ αδέρφι μου     
Μτφρ.: Γιώργος-Ίκαρος 

Μπαμπασάκης 
Εκδόσεις Πατάκη

«Σε τούτο το βιβλίο θα υφάνω όλο 
το πάθος και τη δόξα της ζωής, 
το αεικίνητο και το γαλήνιο που 
έχει, τον πυρετό και την πλήξη, 
τα πρωινά, τα μεσημέρια και τα 

βράδια του πόθου, της ματαίωσης, 
του φόβου, του θριάμβου, και του 

θανάτου…». Το πρώτο μυθιστόρημα 
του Κέρουακ, απ’ όταν ήταν 

ναυτικός. 
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