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•••πριν ανεβούν στα ράφια 
CAMILLA LACKBERG 
To παιδί από in Γερµανία 

Μεταίχµιο 
Σελ.: 623 
Τιµή: 18.80 € 

Nicd Franchis 
TUESDAY'S 

GONE 

∆ιόπτρα 
Σελ,: 581 
Τιµή: 17,90 - 

ΜΤΦΡ.: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ  

Ο επιθεωρηπκ Πάτρικ εγκαταλείπει 
την ενεργό δράση, ενώ n σύζυγος του, 
Ερίκα, ανακαλύπτει τα ηµερολόγια της 
µητέρας Tns από την εποχή του B' Παγκοσµίου 

Πολέµου. Παράλληλα, ο φόνος ενός 
συνταξιούχου ιστορικού έρχεται να 

ταράξει ακόµη περισσότερο τα ήδη ταραγµένα 
νερά. Η βασίλισσα του σκανδιναβικού 
νουάρ σ' ένα βιβλίο όπου το οικογενειακό 

και το ιστορικό παρελθόν 
συνδέονται και φέρνουν στην επιφάνεια 
ένοχα µυστικά. 

ΓΙΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΜΟΣ 

NIC CI FRENCH  
Tuesday's Cone  

ΜΤΦΡ.: ΟΥΡΑΝΙΑΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ 

Ενα πτώµα σε αποσύνθεση εντοπίζεται 
στο ίδιο διαµέρισµα µε µία ψυχικά διαταραγµένη. 

Η αποστασιοποιηµένη ψυχοθεραπεύτρια 
Φρίντα Κλάιν πείθεται από τον 

αστυνοµικό επιθεωρητή Κάρλσον προκειµένου 
να τον συνδράµει. Η ψυχαναλυτική 

διαδικασία pixva φως στους εφιάλτες 
της, στο ανεξιχνίαστο έρεβος τωνοποίων 
στέκει κάπου και ο υπεύθυνος του εγκλήµατος. 

Γ.Ε.Σ. 

P 
Κατακτηµένη γνώση 
MARCELLO SIMONI 

MATS m εκοϋ 
f.i'Cjtaj: 

ΜΤΦΡ.: ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΟΤΣΗ 

Ενας epnopos εξειδικευµένος στην 
προµήθεια ασυνήθιστων βιβλίων και 
λειψάνων αγίων. Evas Βενετός αριστοΣελ.: 

472 κράτης που αναζητά επίµονα ένα από 
Τιµή: 17€ αυτά τα ξεχωριστά βιβλία που θα απο¬ 

κάλυπτε τα µυστικά των αγγέλων. Μια 
µυστική θρησκευτική οργάνωση µε τευτονικά 

χαρακτηριστικά, καταδιώξεις σε χιονισµένες βουνοκορφές, 
δολοπλοκίες, κρυπτογραφηµένα µηνύµατα, σκηνές 

βασανιστηρίων και βκόνζζ εγκληµάτων. Εχουµε εδώ συγκεντρωµένα 
όλα τα αναγκαία συστατικά στοιχεία για τη διαµόρφωση 

µιας ατµοσφαιρικής skovos που ταιριάζει σε µια 
µάλλον αποδεκτή άποψη για το Μεσαίωνα. «Ολα τα αναγκαία» 

σηµαίνει ότι το βιβλίο, προικισµένο µε µια άψογη µετάφραση 
και µια άρτια αισθητικά έκδοση, έχει εκπληρώσει 

δύο κύριους όρους των ιστορικών µυθιστορηµάτων. Μια 
πλοκή που πατάει σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά ιστορικά γεγονότα 

για να αφηγηθεί µια αληθοφανή ιστορία. 
Ενα ιστορικό µυθιστόρηµα που βασίζεται σε αξιόπιστη επεξεργασία 

της κατακτηµένης γνώσης, χάρη σε µια αναλογία 
Ιστορίας-Λογοτεχνίας που κλίνει ασυνήθιστα υπέρ ms 

πρώτης, είναι σε θέση να επιτελέσει ένα ρόλο εν πολλοίς ανάλογο 
µ' εκείνον ενός ιστορικού καµένου. Και τούτο καθώς 

επιχειρεί να διαµορφώσει µια πρόταση ερµηνείας του παρελθόντος 
µε τρόπο σαφώς διαφορετικό, πιο «ελεύθερο», 

«λογοτεχνικό», θέτοντας ωστόσο ερωτήµατα και υποδεικνύοντας 
στόχους παρόµοιους µ' εκείνους που απασχολούν 

τον ιστορικό. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 

∆ρόµων 
Σελ.: 247 
Τιµή:14,91 € 

Φυχογ! 6s 
Σελ : 447 
Τιµή:17,70 € 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 
Ματωµένος έρωτος  

Μια µοιραία γυναίκα. Για πάντα καταστροφική. 
Αυτός τσιµπάει. Ενα ψαράκι tns 

γυάλας. Οπως όλοι οι άντρες. Αµα δαγκώσουν 
τη λαµαρίνα. Tous τραβάς από τη µύτη. 

∆ράση µετά εκπλήξεων. Πώ5 θα γινόταν 
αλλιάν. Βεβαία^ σε θριλεράκι εξελίσσεται. 

Λύτρωση αρχικά. Στο τέλο$ καταφύγιο. 
Ολοι οι χαµένοι µιλάνε για αυτά. 

Στα ενδιαφέροντα του συγγραφέα. To έντεχνο 
και το γνησιότατο ελληνικό τραγούδι. 

Β.Κ.Κ. 

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΚΟΡΝΓΟΥΕΛ 
¦Λεγόµενη γη  

ΜΤΦΡ.: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

To πέµπτο µέρος της σειράς. Τα «Σαξονικά 
Χρονικά». Ο θρόνος του Ουέσεξ. 

Γέρασε ο πατέρας. Ο Αλφρεντ. Τα έχει 
φτύσει, θα τον διαδεχτεί. Ο γιος του. 
Μάλλον ανήµπορος. Τα µεγάλα καράβια, 

θέλουν µεγάλους καπεταναίους. 
Opcos. Οι Βίκινγκς καραδοκούν. Ο αρχηγός 

θα οδηγήσΒ tous αντιπάλους. Σε παγίδα. 
Εν τούτοις. Πίκρα n νίκη του. Οι ανύπαλοι 

στρατοί, θα συναντηθούν. Κοντά 
στον ποταµό Τάµεση, θα χυθούν. 

Ποτάµια αίµατος. 
Β.Κ.Κ. 

Κλειδάριθµοι 
Σεη.: 344 
Τιµή: 15,50 € 

KEIGO H1GASHINO 
Η αφοσίωση του υπόπτου X  

ΜΤΦΡ.: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ 

Ενα αστυνοµικό µυθιστόρηµα, στο οποίο 
ο επιθεωρητής κατέχει ελάσσονα 

ρόλο, n ταυτότητα του δολοφόνου είναι 
γνωστή και το διακύβευµα βρίσκεται στη 
διαδικασία los αποκάλυψης. Ο Χιγκασίνο 

ενορχηστρώνει µε µαεστρία το άλλοθι 
του δολοφόνου και υφαίνει δεξιοτεχνικά 
µία κλιµακούµενη πλοκή που βρίθει ανατροπών. 

Γ.Ε.Σ. 

noriis 
Σεη.: 322 
Τιµή: 15 € 

YA! R LAPID ..  
To έκτο αίνιγµα - - 
ΜΤΦΡ.: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΓΤΑΡΑΚΟΥ 

Η εξαφάνιση ενός εννιάχρονου κοριτσιού 
γίνεται n θρυαλλίδα ώστε να αποκαλυφθεί 

n δράση ενός κατά συρροή 
απαγωγέα-δολοφόνου. Τη λύση αναζητά 

ο Τζον Σίρµαν, ένας ντετέκιιβ παλαιάς 
κοπής, που δεν διστάζει παράλληλα 
µε την οξύνοιά του να χρησιµοποιήσει 

και ας γροθιές του. Ενα ενδιαφέρον 
νουάρ µε κοινωνικές και πολπακές 

αναφορές, που διαδραµατίζεται σας 
γειτονιές του Τελ Αβίβ. 

Γ.ΕΧ 

Περίπλους 
Σελ : 380 
Τιµή: 17 € 

ALICIA GIMENEZ BARTLETT 
Νεκρική σιωπή στο µοναστήρι της Βαρκελώνης 

ΜΤΦΡ.: ΚΡΗΤΗ ΒΟΣΣΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΚΑΛΕΤΣΑΝΟΥ  

Evas µοναχός δολοφονείται. Ei6ikos σε 
θέµατα τέχνηε. Στην αποκατάσταση ενός 
λειψάνου. Στο παρεκκλήσι pias povns καλογραιών. 

Εν Βαρκελώνη. Η αστυνόµος 
Πέτρα Ντελικάδο. Εκτιµά ότι ο cpovos είναι 
έργο φανατικού θρησκευόµενου. Ανατρέχει 

στα αρχεία ins Καθολική$ EKKfinoias. 
Επιστρέφει στο παρελθόν. Στην «Τραγική 
Εβδοµάδα» του 1909. Η οργή του κόσµου. 

Κατέστρεψε, έκαψε, φόνευσε. Την 
κακούργο. Mnncas οι υποψίες; Στους ευ- 
εργέΐε5'' Β.Κ.Κ. 
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