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Ei Home alone iH> π δανάπ σοφία βαρδαππ 

Εκατοµµύρια // Τρία µυθιστορήµαχα tns νεότερα γενκκ Ευρωπαίων συγγραφέων, που θέτουν ποπυάριθµα 
ερωτήµατα για το παρεπθόν και το παρόν, avaoupovtas παιδικέ^ µνήµες, οικογενειακά µυστικά 

και τραγεπαφικέ5 Karacrtaoas, ^acovovtas ταυτόχρονα εκατοµµύρια σε πωπήσεκ 

ΕΝΑΣ ^3 

ΤΊΙΡΚΟΛΑΝΟΙ 
i- ΜΑ T v καµήλα I 
4.000.000' 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Evas taipKoriavos, µια καµήλα και 
4.000.000 ερωτήσεΐ5 
Η κοσµοθεωρία του τσιρκολάνου 
Ότο Βίτε συνοψίζειαι στα εξή$: «καvas 

δεν δίνο σηµασία σε κάποιον 
που κλέβο καµήλε, εφόσον avai 
επιτυχηµένο5 σε αυτό που κάνε. To 
κόλπο a'vai να κλέψ35 χιλιάδες κάµηλε. 

Άρπαξε us καµήλε ολονών 
και πε ότι avon 6ikes σου, και πλέον 
δεν aoai auras που κλέβΒ καµήλε. 
Είσαι ο Βασιλιά5». Εξαιτία5 µια5 απίθανα 

οµοιότητα5 του Ότο µε τον 
υποτιθέµενο νέο βασιλιά Tns Αλβανια, 

τα µέλη ενό$ φανταχτερού 
τσίρκου τα Βουδαπέστα αποφασίζουν 

να αναλάβουν a τύχε5 τα µικρής 
xcopas. Για να το πετύχουν, ιι 

πιο φυσικό από το να κλέψουν το 
σιδερένιο κουτί µε as εσπράξε$, µια 
δύστροπη καµήλα και µερικά φανταχτερά 

ρούχα. To σχέδιο tous a ναι 
τόσο σατανικά απλό που µπορε και 
να πετύχε, αρκε' οι συνάδελφοι του 
Ότο να παίξουν καλά tous ρόλοα 
tous. Η Σάρα να avai υποµονετική, 
ο Μαξ να καταηιε' σπαθιά, n Τίφτι 
να χορέψ3 σαγηνευτικά και ο καθηYnxns 

Αλµπέρτο Φον Μέσµερ να 
απαντήσει σε τέσσερα εκατοµµύρια 
ερωτήοεΐ5. Χιούµορ, τραγελαφικέ^ 
KaTacraoas, τερατώδη ψέµατα, ταχυδακτυλουργικά 

κόλπα, κανονιοβολισµοί 
και φανφαρόνικοι 

διάλογοι, συνθέτουν το δεύτερο ψυχαγωγικά 
ηεριπετεώδες µυθιστόρηµα 

του βρετανού Αντριου Νικολ ¦ 
info: «'Evas τσιρκολάνθ5, µια καµήλα 

και 4.000.000 ερωτήσ35» 
του Αντριου Νικολ, eK6oaas ∆ιόπτρα 

Γεύση από κουκούτσι µήλου 
Exovtas ήδη κερδίσει πάνω από 3 
εκατοµµύρια αναγνώστε στην Ευρώπη, 

το πρώτο µυθιστόρηµα της 
Γερµανίδας Καταρίνα Χάγκενα, κυκλοφορά 

και στα Ελληνικά (σε µετάφραση 
Γιώτας Λαγουδάκου), 

ξεκινώντα5 την αφήγηση µε α αναµνήοτα 
tns πρωταγωνίστρια5 από τα 

καλοκαίρια που περνούσε στο σπίτι 
τα γιαγιά5 τα. Αναµνήοτα αινιγµαthkes, 

τρυφερέ, µαγευτικές αλλά 
επώδυνε, όπως και οι ιστορίε που 
οι θεε Tns κρατούν καλά κρυµµένες... 

Όταν n γιαγιά Μπέρτα πέθαινε, 
αφού έχε φτάσε πια σε σηµείο να 
µην αναγνώριζε ούτε τον ίδιο Tns 
τον εαυτό, nlpis κληρονόµε" το σπίτι 
των παιδικών καλοκαιριών και περv0a 

εκεί µια ολόκληρη εβδοµάδα 
µόνη Tns, προστιαθώνττκ να αποφάσισε 

αν θα το κρατήσει ή όχι. Είναι 
µια εβδοµάδα µοναχική, µια εβδοµάδα 

περισυλλογής µια εβδοµάδαβουτιά 
στο παρελθόν. Αναµοχλεύε 

τη δική Tns µνήµη και προσπαθώ να 
δώσει απάντηση στα δικά Tns ερωτηµατικά. 

Η auYYpaqKas µτλάθ για us 
γυναίκε µια5 οικογέν3ας, για το πεπρωµένο 

τριών διαφορετικών γενεών 
και γράψΒ ένα µυθιστόρηµα 

για τη µνήµη και τη λήθη, διαπιστώvovras 
ότι: «Υπάρχουν πολλέ5 παραλλαγέ5 

Tns rln9ns, και n µνήµη 
avai µια αη' αυτές». ¦ 

info: «Γεύση από κουκούτσι 
µήλου» Tns Καταρίνα Χάγκενα, 
εκδόοτα Καστανιώτα 

Οικογενεακά Μυστικά 
Η γραφική Φιελµηάκα που βρίσκεται 

140 χλµ µακριά από το Γκέτεµποργκ, 
έχε δοκιµάστε πολλέ5 

φορέ5 στο παρελθόν από τραγωδίε. 
Τίποτα όµω5 δεν την έχε συγκλόνισε 

τόσο όσο το πτώµα εν05 
µικρού κοριτσιού που βρίσκεται στα 
δίχτυα a/os ψαρά. Τα αποτελέσµατα 
Tns νεκροψία σοκάρουν, καθάκ 
δε'χνουν ncos δεν πρόκεται για ατύχηµα. 

Ο επιθεωρητή$ Πάφικ Χέντστρεµ, 
που µόλκ έχε γίνε πατέρα5, 

αναλάµβανα το θλιβερό καθήκον 
να ανακαλύψΒ ποιος κρύβεται πίσω 
από τη µεθοδευµένη δολοφονία 
evqs παιδιού, το οποίο µάλιστα και 
εκε'νος και n σύντροφος του Ερίκα 
γνώριζαν πολύ καλά. Ups πως n 
απάντηση βρίσκεται στο γιατί. ∆εν 
ξέρΒ όµως ότι αυτή n υπόθεση θα 
ιον οδηγήσε σε µια κατάδυση στο 
σκοτενό πυρήνα της Φιελµηάκα και 
στο παρελθόν της µικρής πόλης, µια 
αναδροµή που θα διαλύσει µια για 
πάντα την εδυλλιακή Tns όψη. Η 
Σουηδέζα συγγραφέα5 των αστυνοµικών 

µπεστ-σέλλερ «Η παγωµένη 
πριγκίπισσα» και ο «Ιεροκήρυκα5» 
τοποθετΒ για τρίτη φορά µια ανατριχιαστική 

ιστορία στο αποµονωµένο 
παραθαλάσσιο ψαροχώρι -που avai 
και Tonos καταγωγή5 Tns- µε πρωταγωνιστώ 

την συγγραφέα -alter ego 
Tns i&as- Ερίκα και τον αστυνοµικό 
Πάτρικ, που οι εκατοµµύρια αναγνώστες 

Tns γνώρισαν από τα προηγούµενα 
βιβλία Tns. ¦ 

info: «Οικογενεακά µυστικά» 
Tns Καµίλα Λέκµπεργκ, εκδόoas 
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