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Η φύλακες της ιστορίας - To ξέσπασµα της θύελλας» 
Damian Dibben 
Ο νεαρός Τζέικ Τζόσυνς µανε) 

ότι κάποιος έχει απαγάγει 
ς γονείς του. Ωστόσο, τα π ράγα 

δυσκολεύουν ακόµα περισερο 
όταν µαθαίνει πως Sa µπο¬ 

ρούσαν να βρίσκονται όχι απλώς 
οπουδήποτε στον κόσµο, αλλά και 
σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της 
Ιστορίας! Βλέπετε, n οικογένεια 
Τζόουνς έκρυβε πάντα -ακόµα και 

από τον ίδιο τον Τζέικ- ένα απίστευτο 
µυστικό: ανήκουν στους Φύλακες 
της Ιστορίας, µια µυστική οργάνωση 

της οποίας οι πράκτορες ταξιδεύουν 
διό µέσου των αιώνων µε 

στόχο να εµποδίσουν κακόβουλους 
ανθρώπους να επηρεάσουν 

την ίδια την Ιστορία. Έτσι, λοιπόν, ο 
Τζέικ µπαίνει στη διαδικασία να 
τους αναζητήσει... 
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Richelie Head 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

∆ΕΣΜΩΤΗΣ ΨΥΧΩΝ 

Η ζωή της Ρόουζ δεν 
θα είναι ποτέ πια δική 
της. Τρέχει να ξεφύγει 
από τον θάνατο από την 
εποχή του ατυχήµατος 
που τη συνέδεσε για 
πάντα µε την καλύτερη 
φίλη της Λίζα, την οποία 
ορκίστηκε να προστατεύει 

ό,τι και αν συµβεί. 
Αλλά µε τον Ντιµίτρι να 
την παραµονεύει n Ρόουζδεν 

µπορεί νατρέχει 
για πολύ ακόµη. 

Φάνηκε ότι ο Ντιµίτρι 
κουράστηκε να περιµένει. 

Την άρπαξε από 
τον ώµο και την τράβηξε 
προς το µέρος του, µετα 
κόκκινα µάτια του να 
αστράφτουν θριαµβευτικά. 

Η τόσο κοντινή 
απόσταση που βρίσκονταν 

ήταν-µάλλον-ό,τι 
χρειαζόταν για να τη 
σκοτώσει. Τούτη τη φορά 

είχε αυτό που ήθελε. 
Η Αγάπη και n Αφοσίωση 

κυλάνε βαθύτερα 
από το Αίµα... 

Ένας άντρας που 
θέλει να αλλάξει πρόσωπο 

επισκέπτεται µια πλαστική 
χειρουργό, αφήνοντας 

πίσω του ένα 
όπλο σε µια χαρτοσακούλα. 

Μια τηλεφωνήτρια 
βρίσκει στο µετρό 

έναν φάκελο ο οποίος 
περιέχει ενδείξεις για 
τον δολοφόνο της αδελφής 

της. Ένας ρακοσυλλέκτης 
µαζεύει χαρτιά 

µε φωνήεντα διαµαρτυρίας. 
Ένας βετεράνος 

µισθοφόρος της Λεγεώνας 
των Ξένων δίνει µαθήµατα 

ζωής. Πρόσωπα 
αφοπλισµένα και άλλοτε 
οπλισµένα µε τη δύναµη 
«της τρέλας και της αδυναµίας» 

κουβαλούν τα 
µυστικά τους. Με µότο 
«ζω από τύχη, αγαπώ 
κατ' επιλογήν, µεταµορφώνοµαι 

καθ* έξιν», 
στροβιλίζονται ογπ δίνη 
της αµοραλιστικής δεκαετίας 

που διανύουµε. 

Αργυρώ Μαντόγλου 
Εκδόσεις Ψυχογιός 
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Αε οχ-/] ρεβάν; 

Μέσα από το τέλος έρχεται µια καινούργια αρχή 

Οι ανατροπές της ζωής 
και ο ρόλος ιης µοίρας 
∆ιαλέγουµε πι ζωή µας 

ή µας διαλέγει αυτή; Η 
µοίρα τι ρόλο παίζει; 

Και ο θάνατος είναι µέρος της 
ζωής. Αλλά τέλος ή αρχή; 
Μέσα από την ιστορία των 
ηρώων του βιβλίου βλέπουµε 
τη διαχείριση της ζωής, της 
αναπάντεχης ανατροπής και 
του θανάτου. 

Σε έναν κόσµο αδηφάγο και 
σε χρόνια δύσκολα, µια ηλικιωµένη 

γυναίκα ξέρει µόνο να αγαπάει. 
Μια νεότερη, µικρονοΐκή και µικρόψυχη 

αποτελεί καταλύτη για 
δύσκολες και καθοριστικές 

αποφάσεις. 
Μια νεαρή µάνα 
στέκεται όρθια 
µπροστά στις αναποδιές 

και βλέπει 
µόνο τα παιδιά της. 
∆ύο µικρά αδέρφια, 
που ο κόσµος τους 
έχει γίνει κοµµάτια, 
προσπαθούν να 
στηρίξουν το ένα το 
άλλο και να χαράξουν την πορεία 
τους µακριά από οτιδήποτετους 
συνθλίβει. 

Αγάπη και όνειρα 
Ένας πατέρας ο οποίος τα θέλει 
όλα εύκολα για να υπάρξει και 

χρησιµοποιεί τους πάντες. Μια 
δυστυχισµένη κοπέλα που ονειρεύεται 

απλώς koti λίγο καλύτερο 
¦ και γίνεται έρµαιο. Μια ιστορία 
αγάπης και προσφοράς,οδυνηρών 

ανατροπών, προδοσίας, δηµιουργίας, 
απρόσµενης καταστροφής 

και τελικής δικαίωσης... 
To µυθιστόρηµα «Ένα ταξίδι 

που όλο αρχίζει» της Λένας Παπαδοπούλου 
χαρακτηρίζεται 

πολύ καλό χάρη οτη συναισθηµατική 
προσέγγιση της πλοκής, 

των ηρώων, των καταστάσεων... 
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Λιβάνη. 

Ιστορίες στο µυαλό 
Η Λένα Παπαδοπούλου γεννήθηκε 

στην Αθήνα. Από νωρίς 
συνήθισε στους αποχωρισµούς, 
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'άνα ταβδι 
που ό8ο 

To εξώφυλλο του βιβλίου της Λένας Παπαδοπούλου µε τίτλο «Ένα ταξίδι 
που όλο αρχίζει...» 

Μια συναισθηµατική 
προσέγγιση σε ήρωες 
που προσπαθούν 
να διαχειριστούν 
την ύπαρξη ιούς 

αλλά δίχως συναίσθηση των ανατροπών. 
Χρειάστηκε να περάσουν 

πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσει 
τις αλλαγές και το 

πόσο πολύ την αφορούσαν. Μεγαλώνοντας, 
διαπίστωνε καθηµερινά 

πως όλο και λιγότερα 
πράγµατα της άρεσαν από όλα 
όσα συνέβαιναν γύρω της και 
ήθελε πάση θυσία να µείνει αη' 
έξω. Έτσι, άρχισε να τα γράφει 
σαν ιστορίες στο µυαλό της. 
Ωστόσο, το γράψιµο τους ξεκίνησε 

αβίαστα και της χάρισε νέες, 
απολαυστικές και απάτητες διαδροµές. 

Ζει στην Αθήνα µε τον 
σύζυγο της και τον γιο τους. 
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