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«Η Πόλη ΙΙ - Blake
Crouch» (εκδόσεις Διόπτρα)
Το δεύτερο βιβλίο της σει-
ράς. Καλώς ήρθατε στο
Γουέιγουορντ Πάινς με
πληθυσμό 461 κατοίκους.
Φωλιασμένη ανάμεσα σε
πανέμορφα βουνά, η ει-
δυλλιακή αυτή κωμόπολη
είναι μια σύγχρονη Εδέμ,
αν παραβλέψουμε τον
ηλεκτροφόρο φράχτη και
το συρματόπλεγμα, τους
ελεύθερους σκοπευτές
που φρουρούν άγρυπνα
όλο το εικοσιτετράωρο
και την αμείλικτη παρακο-
λούθηση που καταγράφει κάθε λέξη και κίνηση. Κα-
νείς από τους κατοίκους δεν γνωρίζει πώς έφτασε
εκεί. Μερικοί πιστεύουν ότι έχουν πεθάνει. Άλλοι ότι
είναι παγιδευμένοι σε ένα ακατανόητο πείραμα. Όλοι
ονειρεύονται κρυφά να φύγουν, αλλά όσοι το τολμούν
βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φρίκη. Ο Ήθαν Μπερκ
έχει δει τον κόσμο έξω από το Πάινς. Είναι ο σερίφης
και ένας από τους λίγους που γνωρίζουν την αλήθεια:
Το Γουέιγουορντ Πάινς δεν είναι απλώς μια πόλη.
Αυτό που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράχτη
είναι ένας εφιάλτης πέρα από κάθε φαντασία... Σελί-
δες 376

«Mυστικό άρωμα - Joelle
Lopinot»
(εκδόσεις Καστανιώτη)
Το Μυστικό άρωμα  μετα-
φέρει τον αναγνώστη σε
συναρπαστικές εποχές της
Ιστορίας, ενώ τον εισάγει
στη γοητεία της Ανατολής,
στα μυστικά της μαγείας
αλλά και στα μυστήρια της
ζωής και του θανάτου.
Έπειτα από έναν τρομα-
κτικό σεισμό η Πέρσα
χάνει τις αισθήσεις της,
παγιδευμένη στα συντρίμ-
μια του σπιτιού της.
Καθώς οι διασώστες προ-
σπαθούν να την εντοπί-
σουν, εκείνη βιώνει κάτι αλλόκοτο, μια πρωτόγνωρη
κατάσταση που τη συγκλονίζει περισσότερο και από
τον σεισμό που γκρέμισε το σπίτι της. Επιθανάτια εμ-
πειρία ή ταξίδι σε προηγούμενες ζωές της; Παλεύον-
τας να βρει το νήμα της αλήθειας, ξεκινά άθελά της
ένα μεταφυσικό ταξίδι που θα την παρασύρει στα σα-
γηνευτικά αρώματα της αρχαίας Αιγύπτου, στη μι-
νωική Κρήτη, στη Νότια Γαλλία του Μεσαίωνα και πιο
μακριά ακόμη... σε μέρη όπου, άλλοτε, είχε βιώσει τον
πιο δυνατό έρωτα, την ευτυχία αλλά και τη βαναυσό-
τητα των ανθρώπων... Σελίδες 432
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