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People like us 

Πέντε νέα βιβλία από τη «Διόπτρα» 

 

  
Δυναμικά ξεκινάει το ταξίδι της «Διόπτρας» αυτόν τον Φεβρουάριο με μια ποικιλία νέων 
τίτλων. 
  

Ημερομηνία 05/02/2015 

Μέσο plusmag.gr 

Συντάκτης Άντα Παναγοπούλου 

Link http://goo.gl/YsNXDO 

http://plusmag.gr/
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Στα highlights του μήνα- το καταιγιστικό θρίλερ «Μόνα» του Dan T. Sehlberg σε μετάφραση 
Αύγουστου Κορτώ, που προκαλεί τον αναγνώστη σε μια ανελέητη αναμέτρηση ανάμεσα σε 
πράκτορες της Δύσης και φανατικούς τρομοκράτες. Το πεδίο της μάχης είναι σκιώδες και 
εκτείνεται από τη Στοκχόλμη μέχρι το Τελ Αβίβ.  Η Χάνα Σέντερκβιστ βασανίζεται από 
φρικιαστικές παραισθήσεις και πέφτει σε κώμα, αφού χρησιμοποίησε την επαναστατική 
ανακάλυψη του άντρα της, Έρικ Σέντερκβιστ, το Mind Surf, ένα πρόγραμμα που επιτρέπει 
στον χρήστη να σερφάρει σε ένα τρισδιάστατο διαδίκτυο με τη δύναμη της σκέψης. Η 
ασθένεια της Χάνα μοιάζει με ίωση, μα οι γιατροί δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ο Έρικ, ερευνητής 
και καθηγητής στο Βασιλικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, αρχίζει να υποψιάζεται 
το αδιανόητο – είναι δυνατόν η Χάνα να έχει μολυνθεί από κάποιον ψηφιακό ιό; Τα 
δικαιώματα για τη μεταφορά του βιβλίου στον κινηματογράφο έχουν αποκτηθεί από μεγάλη 
εταιρεία παραγωγής του Χόλυγουντ. 
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Η γνωστή και αγαπημένη συγγραφέας Cecilia Ahern (Υ.Γ. Σ’ Αγαπώ) επιστρέφει στον… 
κινηματογράφο με το φιλμ «Με αγάπη, Ρόζι» που είναι μεταφορά του δημοφιλούς βιβλίου της 
«Στην άκρη του ουράνιου τόξου». Από την τρυφερή παιδική ηλικία η Ρόζι και ο Άλεξ 
βρίσκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου. Όμως πάνω που αρχίζουν να ανακαλύπτουν μαζί 
τον έρωτα και τις χαρές της εφηβείας, η μοίρα έχει άλλα σχέδια γι’ αυτούς… 
  
Θα καταφέρει ο μαγικός δεσμός που έχουν μεταξύ τους να επιβιώσει στο χρόνο, να 
διατηρηθεί δυνατός και να μετατραπεί σε μια αληθινή αγάπη; 
  
Είναι η μοίρα αυτή που κινεί μέχρι το τέλος τα νήματα ή μια δυνατή αγάπη βρίσκει πάντα 
διέξοδο; Το μαγευτικό μυθιστόρημα για δυο ερωτευμένους που δεν μπορούν να ξεφύγουν 
από τα παιχνίδια της μοίρας κυκλοφορεί με νέο εξώφυλλο σε όλα τα βιβλιοπωλεία… 
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Στο «Αθάνατο στέμμα» της Richelle Mead, οι θεοί επέστρεψαν, και με τη στρατολόγηση 
εκλεκτών θνητών προσπαθούν να ανακτήσουν την κυριαρχία τους στον κόσμο. Ο ερευνητής 
θρησκειών Τζάστιν Μαρτς και η Μέι Κόσκινεν, μια πανέμορφη υπερ-στρατιώτης εντεταλμένη 
να τον προστατεύει, αναλαμβάνουν να ερευνήσουν αναφορές για το υπερφυσικό και την 
επιστροφή των θεών εντός και εκτός της ΔΕΒΑ (Δημοκρατία Ενωμένης Βόρειας Αμερικής). 
Μαζί με αυτή την άκρως απόρρητη γνώση επέρχεται και η σοκαριστική αποκάλυψη: όχι μόνο 
οι θεοί ανταγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο των θνητών, αλλά και οι εκλεκτοί 
–ιδιαίτεροι άνθρωποι που έχουν το θεϊκό σημάδι– στρέφονται με φονικές διαθέσεις ο ένας 
εναντίον του άλλου. 
  
Η αποστολή τους παίρνει μια νέα τροπή, όταν τους μεταθέτουν σε μια διπλωματική 
αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Λούσιαν Ντάρλιγκ, παλιό άσπονδο φίλο του Τζάστιν, που 
θα ταξιδέψει στην Αρκάντια, την επικίνδυνη γειτονική χώρα… 
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Η παιδική Διόπτρα συνεχίζει δυναμικά με 
το πολύ χαριτωμένο βιβλίο «Αυτό το βιβλίο 
έφαγε το σκύλο μου!» ένα βιβλίο για το 
οποίο ζητείται καλός αναγνώστης για να 
του εξηγήσει ποιος είναι το αφεντικό. 

  

 

Τέλος κυκλοφόρησε το 5ο βιβλίο της 
σειράς του Οδυσσέα Μουρ 5: Οι πέτρινοι 
φύλακες.   
 
Όπως αναφέρεται: 
«Αν θέλεις, φίλε, ν’ ανεβείς 
στο τρένο αυτό επάνω 
Στα δύο χώρισε την καρδιά 
και κοίτα να τη γεμίσεις 
Μισή με άνεμο καλό 
κι άλλη μισή με άμμο 
Και τότε φίλους εκατό θα δεις 
πως θ’ αποκτήσεις».

 
 

 

 


