
Είδος: : JOY
Ημερομηνία: Πέμπτη, 17-12-2009
Σελίδα: 12,13         (1 από 2)
Μέγεθος: 691 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 73160
Επικοινωνία εντύπου: 210 668354, 6688000

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

ηοστασειζ 
Βιβλίο: Είναι πάντα το καλύτερο 

Μυθιστορήματα, ρομαντικά και μυστηρίου, λευκώματα και ημερολόγια... 
Διαλέξτε το βιβλίο που ταιριάζει στους αγαπημένους σας και δωρίστε το! 

ΛΙΑΝ 
προσεχώς 

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ 
κολλητός ΜΟΥ 

Συγγραφείς: 
Ελένη ΚαλάίτζήΟφλίδη, 

Σίμος 
Οφλίδης 
Εκδόσεις: 
Σύγχρονοι 
Ορίζοντες 
Σελίδες: 328, 
λ.τ.: 16,50 ευρω 

Ο θάνατος είναι πολύ σπουδαία 
υπόθεση για να τον παίρνει κανείς 

στα σοβαρά. Έτσι, λοιπόν, ο 
πολύς Πόλυς Α-θανασιάδης, τελετάρχης 

κηδειών το επάγγελμα, 
παίζει μαζί του, με όπλο φοβερό 

και αδιαμφισβήτητο το επίθετο 
του: Α-θανασιάδης, δηλαδή 

Α-θάνατος. Ο ήρωας της Ελένης 
Καλάίτζή-Οφλίδη και του Σιμού 
Οφλίδη διαθέτει άλλωστε ένα 

σπάνιο χάρισμα: Οσμίζεται τον 
θάνατο όποτε αυτός πλησιάζει κάποιον. 

Ένα ακόμα βιβλίο από τους 
δύο συγγραφείς που εκτός από 
ζευγάρι στη ζωή γράφουν και μαζί 

από το 1989 δίνοντας μας εκπληκτικά 
θεατρικά έργα, διηγήματα 

και άλλα. 

i 
Συγγραφέας: Σύριλ 
Μασαρότο 
Εκδόσεις: 
Libro 
Σελίδες: 222, 
λ.τ.: 19 ευρω 

Είναι γύρω στα τριάντα, συμπαθής, 
κι έχει κολλητό του τον Θεό! Εξαιρετικά 

χρήσιμο όταν πρόκειται να συναντήσεις 
τη γυναίκα της ζωής σου, 

φοιτήτρια της Σορβόνης, κι εσύ είσαι... 
πωλητής σε sex shop. «Ο Θεός 

είναι... ο Θεός: γοητευτικός, πανταχού 
παρών, προστατευτικός και με 

μια αναπάντεχη αίσθηση του χιούμορ! 
Η Αλίς είναι φοιτήτρια ψυχολογίας 

και με κατακτά με την πρώτη 
ματιά. Πού κολλάει τώρα ο Θεός αε 
όλο αυτό; Πρώτα απ' όλα μεσολαβεί 
για να με ερωτευτεί η Αλίς. Κι ύστερα, 

μιλάμε, αστειευόμαστε, τσακωνόμαστε...» 
To ευχάριστο, ρεαλιστικό 

και τρυφερό αυτό μυθιστόρημα μας 
γεμίζει αισιοδοξία για τη ζωή που εν 
τέλει είναι μια γιορτή! 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ, 
ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ 

To ξύλινο σκαλιστό κουτί θα ανοίξει 
για πρώτη φορά πολλά χρόνια 

μετά το θάνατο του κατόχου του. 
Μέσα του, κρυμμένη για δεκαετίες, 
μία μαυρόσασπρη φωτογραφία του 
1930 η οποία έμελλε να ανατρέψει 
την ιστορία μιας ολόκληρης οικογένειας. 

Άνθρωποι στην Ελλάδα του 
μεσοπολέμου που, κρατώντας μυστικά 

και κρύβοντας αλήθειες, υπέκλεψαν 
την ευτυχία τους από τη 

μοίρα και πλήρωσαν το τίμημα της 
αλαζονείας τους. Μία ιστορία γεμάτη 

ανατροπές, με πρωταγωνιστές 
ανθρώπους που αισθάνεσαι 

ότι τους ήξερες πάντα. Γραφή λιτή, 
καθηλώνει τον αναγνώστη, μεταφέρει 

την αγωνία και την ένταση, 
εκτοξεύοντας το σασπένς στα ύψη. 

Συγγραφέας: 
Μαίρη Μανδάλη 
Εκδόσεις: 
Διόπτρα 
Σελίδες: 352, 
λ.τ.: 17 ευρω 

TO ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ 
ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Συγγραφέας: 
Γιώργος 
Μωύσογλου 
Εκδόσεις: 
Δυάς 
Σελίδες: 430, 
λ.τ.: 17,50 ευρω 

«Σ' αγαπώ» ήταν η μαγική λέξη που 
ψιθύρισε λίγο πριν ξεψυχήσει 
η Νίκη στον Γιώργο κι εκείνος ορκίστηκε 

επάνω από το άψυχο 
κορμί της να προσφέρει αγάπη και 
στοργή για πάντα στο μονάκριβο 

παιδί τους, που χάραξε ανεξίτηλα 
τη μορφή της στην αθώα 

ψυχή του. Η συναρπαστική ιστορία 
επιβίωσης πατέρα και γιου 
στη σκιά της μεγάλης αγάπης της 
Μαρίας, της γυναίκας που έζησε 

την πιο συγκλονιστική περιπέτεια 
θυσίας, ζήλιας και μίσους 

για να κερδίσει την αγάπη του 
Γιώργου και του παιδιού του. To 
Ηλιοβασίλεμα μιας Αγάπης είναι η 
μελωδία της ευτυχίας που όλες σι 
καρδιές ονειρεύονται να ζήσουν. 
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δώρο για κάποιον που αγαπάς! 
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 
TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΠΑΛΟΝΙ 

TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ 
«ΤΕΜΠΕΛΗ» ΚΗΠΟΥΡΟΥ 
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Συγγραφέας: Ρενέ 
Γκοσινί 
Σκίτσα: Ζαν Ζακ 
Σενπέ 
Εκδόσεις: 
Σύγχρονοι 
Ορίζοντες 
Σελίδες: 168, 
λ.τ.: 22 ευρω 

Αυτός ο μικρός δε θα μεγαλώσει 
ποτέ! Πενήντα χρόνια μετά τη 

γέννηση του, ο μικρός Νικόλας 
είναι πάλι εδώ, με το ολοκαίνουριο 

βιβλίο «To κόκκινο μπαλόνι 
και άλλες ανέκδοτες ιστορίες με 
έγχρωμα σκίτσα». Ο Σενπέ ξαναπήρε 

το πενάκι του (αυτή τη φορά 
και τα πινέλα του!) και εικονογράφησε, 

για πρώτη φορά με έγχρωμα 
σκίτσα, δέκα ανέκδοτες 

ιστορίες που έγραψε με το ανεπανάληπτο 
χιούμορ του ο Γκοσινί. 

Ένας λογοτεχνικός θησαυρός 
για όλες τις ηλικίες: Τα παιδιά 
ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και 
οι μεγάλοι ξαναθυμούνται δικές 
τους αγαπημένες ιστορίες, γιατί 

κατά βάθος όλοι κρύβουμε ένα 
μικρό Νικόλα μέσα μας. 

ΤΕΜΠ 
\a-\rmj. 

Συγγραφέας: Linda 
Tilgner 
Εκδόσεις: 
Ψύχαλου 
Σελίδες: 180, 
λ.τ.: 16,50 ευρω 

Ποιος είναι ο «τεμπέλης» κηπουρός; 
Όποιος θέλει να απολαμβάνει 
τη χαρά της κηπουρικής 

χωρίς να αφιερώνει ατελείωτες 
ώρες στον κήπο του. Δηλαδή, 
όλοι μας! Σε αυτό το πρακτικό 
εγχειρίδιο η συγγραφέας 

Linda Tilgner προτείνει εκατοντάδες 
τεχνικές και κόλπα για να γλιτώνετε 

πολύτιμο χρόνο χωρίς να 
υποβαθμίζεται η ποσότητα και η 
ποιότητα της σοδειάς. To βιβλίο, 
γραμμένο με χιούμορ, δίνει ιδέες 

και οδηγίες για τον σχεδιασμό 
του λαχανόκηπου, την προετοιμασία 

του εδάφους, τη σπορά, τη 
ζιζανιοκτονία, τη φυτοπροστασία 
και τη συγκομιδή. Θα το λατρέψουν 

ερασιτέχνες και επαγγελματίες 
κηπουροί! 

ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΥ 

ί.τον Λοιεβία/ιη 
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Συγγραφέας: 
Παντελής 
Αμπουκέλης 
Εκδόσεις: 
Δυάς 
Σελίδες: 460, 
λ.τ.: 17,50 ευρω 

Ο Ιάσονας γεννιέται και 
μεγαλώνει χωρίς γονείς στη 
Χάλκη της Δωδεκανήσου, με 
τον παππού του, τον γεροΔιονύση, 

να στέκεται δίπλα 
του. Ο γέροντας έχει πίστη 
στη μόρφωση και θέλει να 
γαλουχήσει τον μικρό Ιάσονα 
με την κατάλληλη παιδεία, 
θεωρώντας ότι είναι το 
σημαντικότερο εφόδιο για τη 
ζωή. Ο βίαιος θάνατος του όμως 
θα τους χωρίσει. Ο Ιάσονας, 
όντας γεμάτος οράματα και 
δύναμη, με όπλο την παιδεία 
του, είναι αποφασισμένος να 
εκδικηθεί για την αρπαγή της 
λατρεμένης του Εστέλ, στην 
οποία ορκίστηκε αιώνια αγάπη. 
Μία ρομαντική ιστορία που 
μας ταξιδεύει στην εποχή των 
πειρατών. 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Επιμέλεια-Συλλογή ποιητικών 
αποσπασμάτων: 

Ηλίας Μέλιος 
Συλλογή παιχνιδιών: 
Κυριάκος Δημητρίου 
Εκδόσεις: Ελληνικά 
Γράμματα 
Σελίδες: 176, 
λ.τ.: 16,50 ευρω 

Χειροκίνητα, κουρδιστά, 
με γρανάζια, σχεδιασμένα 

στο χέρι με τα χαρακτηριστικά 
χρώματα της εποχής, 

τα τσίγκινα παιχνίδια 
των δεκαετιών '50-70 αποτελούν 

σήμερα μικρά έργα 
τέχνης, άρρηκτα συνδεδεμένα 

με την έννοια του 
χρόνου, καθώς προσφέρουν 

ένα ξεχωριστό ταξίδι 
στο παρελθόν. Με οδηγούς 
αυτά τα πανέμορφα παιχνίδια 

και προσεκτικά επιλεγμένους 
στίχους σπουδαίων 

Ελλήνων ποιητών, το «Παίζοντας 
με τον χρόνο» είναι 

ένα ημερολόγιο-λεύκωμα 
με σκληρό εξώφυλλο, πολυτελές 

χαρτί και πολύχρωμες 
εικόνες. 
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