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Θα είμαι δίπλα σου 
Συγγραφέας: Sinead Moriarty 
Μετάφραση: Βούλα Αυγουστίνου 
Εκδόσεις: Διόπτρα

Η Κέιτ, μια 30χρονη που ζει μια ανέμελη ζωή 
στο Λονδίνο, ανεβαίνει ένα ένα τα σκαλιά της 
επιτυχίας στον κόσμο της τηλεόρασης. Η Φιό-
να, η μεγαλύτερή της αδελφή, ζει αρμονικά με 
την οικογένειά της, όταν ένα πρόβλημα αναστα-
τώνει τη ζωή της. Έτσι, η Κέιτ εγκαταλείπει τα 
μεγαλεπήβολα επαγγελματικά της σχέδια και 
επιστρέφει στην Ιρλανδία, για να πάρει τη θέση 
της αδελφής της. Κάποιες φορές συγκλονιστικό 
και κάποιες πραγματικά διασκεδαστικό.

Οι ανυπάκουοι 
Συγγραφέας: Αρτέμης Αρτεμιάδης 
Εκδόσεις: Διόπτρα 

Ένα μυθιστόρημα που πλέκει έντεχνα το χθες 
με το σήμερα: από τις αρχές του 20ού αιώ-
να μέχρι και τις ημέρες μας ξετυλίγεται η ιστο-
ρία μιας οικογένειας που έζησε την καταστρο-
φή της Σμύρνης, την Κατοχή, τον Εμφύλιο Πό-
λεμο, βιώνοντας ακόμη τις πιο πρόσφατες κοι-
νωνικές εξελίξεις. Οι Έλληνες που μάχονται 
με αξιοπρέπεια για τα ιδανικά τους· άνθρωποι 
«ανυπάκουοι» που αντιστέκονται στο ρεύμα 
και χαράζουν τη δική τους πορεία.

Αμαρτωλά θαύματα 
Συγγραφέας: Δημήτρης Σ. Αλεξίου 
Εκδόσεις: Διόπτρα 

Είναι το δεύτερο ανθρωποκεντρικό μυθιστό-
ρημα του συγγραφέα, μετά τα «Πικρά κερά-
σια» που αγαπήθηκαν από κοινό και κριτικούς. 
Ιστορίες και ζωές που θα περιπλακούν γύρω 
από ένα μοναστήρι, δείχνοντας ότι ένα θαύ-
μα μπορεί να είναι ανομολόγητη αμαρτία και 
πως μια αμαρτία μπορεί να είναι το προσω-
πικό θαύμα στη ζωή κάποιου. Ένα βιβλίο για 
τον μικρό θεό που κρύβει ο καθένας μας και 
για τα θαύματα που χρειάζεται και που χαρίζει.

Το κορίτσι στη φωλιά της σφήκας 
Συγγραφέας: Stieg Larsson 
Μετάφραση: Γιώργος Μαθόπουλος 
Εκδόσεις: Ψυχογιός

Πρωτότυπος τίτλος: “The Girl Who Kicked The 
Hornet’s Nest”. Ο Σουηδός συγγραφέας ήλθε 
στην Ελλάδα και παρουσίασε το βιβλίο του, δε-
χόμενος ιδιαίτερα θετικά σχόλια. Η Λίσμπτετ Σα-
λάντερ καταστρώνει την εκδίκησή της απένα-
ντι στον άνθρωπο που προσπάθησε να τη σκο-
τώσει και στις κυβερνητικές οργανώσεις που 
παρολίγο να καταστρέψουν τη ζωή της. Πρό-
κειται για το τελευταίο βιβλίο της τριλογίας 
“Millennium”, που έχει αγαπηθεί ανά τον κόσμο.

Ρίγος 
Συγγραφέας: Maggie Stiefvater 
Μετάφραση: Περικλής Μποζινάκης 
Εκδόσεις: Πατάκη

Η Maggie Stiefvater δημιούργησε ένα υποβλη-
τικό μυθιστόρημα ρομαντικού έρωτα, βασισμέ-
νο στο μύθο του λυκανθρώπου. Η Γκρέις έχει 
περάσει χρόνια παρακολουθώντας τους λυκαν-
θρώπους στο δάσος. Νιώθει μια βαθιά οικειό-
τητα με έναν τους, τον Σαμ, ως λύκο και ως 
άνθρωπο. Οι δύο νέοι καταφέρνουν να εκφρά-
σουν την αγάπη τους, κι ο αναγνώστης παρα-
κολουθεί την πάλη του αγοριού ν’ απαλλαγεί 
από το μοναχικό του παρελθόν και την αγέλη.

Το δώρο
Συγγραφέας: Cecelia Ahern
Μετάφραση: Βούλα Αυγουστίνου
Εκδόσεις: Διόπτρα

Η γλυκύτατη νεαρή: Cecelia Ahern έχει τον 
τρόπο πάντα να δίνει τη θετική όψη των πραγ-
μάτων μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων 
της. Το βιβλίο ιστορεί τη σχέση του Λου ενός 
πολυάσχολου καριερίστα μ’ έναν επαίτη που 
συναντά τυχαία στο δρόμο. Η φιλία αυτή μ’ 
έναν λίγο, μεταφυσικό τρόπο, θα επηρεάσει 
τη επαφή με την, παραμελημένη λόγω υπο-
χρεώσεων, οικογένεια του, την κοσμοθεωρία 
του για τη ζωή.

25departure blvd

Great Escapes Italy

Συγγραφέας: Christian Reiter  
(επιμέλεια: Angelika Taschen) 
Εκδόσεις: Taschen

Λένε πως το να ταξιδεύει κανείς στην Ιταλία εί-
ναι σαν να πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στον 
Παράδεισο. Για αιώνες συγγραφείς, καλλιτέχνες, 
αρχιτέκτονες εμπνέονται και δημιουργούν από 
την ομορφιά της Βενετίας, της Φλωρεντίας, της 
Νάπολης, της Ρώμης. Αμέτρητα βιβλία, πίνακες, 
ποιήματα και γλυπτά αποτελούν την απόδειξη. 
Κατά τα τελευταία 60 χρόνια ειδικά, η Ιταλία έχει 
γίνει ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς. Η ομορφιά της, με τα κτήρια μο-
ναδικής αρχιτεκτονικής και τα τοπία της, οι γεύ-
σεις, ο πολιτισμός...· και, φυσικά, η ατμόσφαιρά 
της, ο ιταλικός τρόπος ζωής-αυτό που οι Ιταλοί 
ονομάζουν “il dolce far niente” (η «γλυκιά απρα-
ξία» ή ίσως η «χαλαρότητα» θα ήταν η μετάφρα-
ση στα ελληνικά)-την κάνουν ξεχωριστή.
Το λεύκωμα παρουσιάζει μερικά από τα πιο 
εκπληκτικά τοπία της Ιταλίας, όπως τη λίμνη 
Κόμο (όπου βρίσκεται η κατοικία του George 
Clooney), τη Βενετία, τη Φλωρεντία, την υπέ-
ροχη Τοσκάνη, την ακτή Αμάλφι, τα Νησιά του 
Αιόλου ανοιχτά των ακτών της Σικελίας. Σ’ αυ-
τές τις μαγευτικές τοποθεσίες βρίσκονται θρυ-
λικά ξενοδοχεία, όπου έχουν γραφτεί μυθιστο-
ρήματα, έχουν γυριστεί κινηματογραφικές ταινί-
ες, έχουν εκτυλιχθεί ερωτικά ειδύλλια και μεγά-
λες ιστορίες αγάπης. Τέτοιοι χώροι είναι η Villa d’ 
Este στη λίμνη Como, το Hotel Splendido στο 
Portofino, το Il San Pietro στην ακτή Amalfi. Ο 
Christian Reiter αποκαλύπτει πού μπορείτε να 
βρείτε τα μυστικά, κρυμμένα κοσμήματα της 
Ιταλίας, όπως τη Locanda Cipriani, ένα ρομαντι-
κό καταφύγιο στο νησί του Torcello, ή το ατμο-
σφαιρικό Castello di Vicarello στην Τοσκάνη!


