
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / îíðï÷öùþü
ìëùøüëñðþï: êéèèïçü, 01-09-2012
êùæþýï: 39
òåäùãüû: 357 cm ²
òåâñ öíöæüáüøþï: 41080
ÿà÷öü÷ðßðþï ùðçóàüí: 211 3658900

ÞåÝñ öæù÷ýþ: ÿôÜÛêÿÚê ÜÚÛúÙØ×

DAVID SEDARIS 

Ντελίριουµ 
Όµι v µου κράτησες 

iiptoin φορά το χέρι 
MAGGIE Ο' FARRELL, Εκδόσεις Μειαίχµιο 

Τη Λέξι και ιον Ίνες, την Εήϊνα και ιον Τενι ιούς χωρίζουν 50 χρόνια 
µακριά, απλό ιους συνδέουν πολύ περισσότερα αη' όσα 

φανιάζονται. Οι κρυφοί δεσµοί ιους. που έρχονιαι σιην επιφάνεια 
µέσα από σκόρπιες αναµνήσεις, φιιάχνουν µια καθηλωτική 

ιστορία, που δεν θα σ' αφήνει να σηκωθείς ούτε για να βουτήξεις. 

MAGGIE O'FAnrm- 
I ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΚΡΑΤΗίΚ j 
TTPQTH ΦΟΡΛ TO XEPF f 

Νιελίριουµ 
DAVID SEDARIS, Εκδόσεις Μετίάνι 

Ο Ντέιβιντ Σεντάρις µπορεί να σε κάνει να 
γελάς δυνατά, να αναρωτιέσαι αν στ' αλήθεια 

το έγραψε auro, να απορείς πού το 
σκέφτηκε και πώς κατάφερε να ra εκφράσει 
µε ιόσο άµεσο και έξω από λογοιεχνικές 
αγκυλώσεις ιρόπο, και σιο ιέλος να συγκινηθείς, 

επειδή ια όσα γράφει σια µικρά, 
διεισδυτικά κείµενα ιου είναι τόσο, µα τόσο 
κοντό και στη δική σου αλήθεια. βιβλία 

για την 

To καλοκα 
δίχως άντρες 
ΠΡΙ ΧΟΥΣΤΒΕΝΤ, Εκδόσεις Πατάκη 

Αν ψάχνεις ένα απολαυστικό µυθιστόρηµα 
µε «γυναικείο» θέµα, το συγκεκριµένο έρχεται 
µε το επιπλέον ατού ότι έχει γραφτεί από µια 
πολύ ταλαντούχα συγγραφέα. Η οποία µιλάει 
για την απάτη, το χωρισµό, την απογοήτευση 
και όλα τα δύσκολα του έρωτα, µε µατιά που 
σε κάνει να ra δεις ξανά σαν auro που είναι: 
εµπειρίες, µαθήµατα, ευκαιρίες, ζωή. 

Θοδωρής 
νεωργακ°π 

¦ 

Φεβρουάριος 
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Εκδόσεις Καστανιώτη 
Ακόµα κι αν το διάβαζες κάθε µέρα, κεφάλαιο κεφάλαιο, 
ενώ γραφόιαν και δηµοσιευόταν στο καιαδικό ιου σάιι 
(februarios.com), σίγουρα θέλεις να to ξαναπιάσεις ολόκληρο· 

για να απολαύσεις ιο λογοιεχνικό/διαδικιυακό 
«πείραµα» από την αρχή, να δεις στη σειρά τα µυστικά της 
πλοκής του, να ξαναζήσεις µέρες του χειµώνα που πέρασε 
Πολύ περισσότερο αν τότε δεν το είχες διαβάσει. 

To λουλούδι 
ιης Κριµαίας 

JULIA GREGSON, Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

θα είναι το «χοντρό» βιβλίο της βαλίτσας σου κι αυτό 
που θα σε ταξιδέψει πιο πολύ αη' όλα: στην Ουαλία 
και το Λονδίνο του 1840, στις δύσκολες µέρες του 

πολέµου της Κριµαίας, σε ένα µεγάλο έρωια και 
µια περιπέτεια γεµάτη ρίσκο, προσφορά, στερεότυπα, 

όνειρα και εφιάλτες. Παλιοµοδίτικο: Ίσως. 
Ατµοσφαιρικό: Όσο δεν φαντάζεσαι. 

ί ο ΛΟΥΛΟΥ∆Ι 
¦π,v ΚΡΙΜΑΙΑ! 
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