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EhhEhighlights 

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ... ΠΛΑΖ 
Η θερινή ραστώνη 
θέλει τον... ντετέκτιβ Tns! 

Περιπέτειε5, σκοτεινές 
υποθέσει και ανεξιχνίαστοι 

φόνοι αναζητούν τη 
δική tous λύση. Η αφρόκρεµα 

των επιθεωρητών 
παρελαύνει στα παρακάτω 

µυθιστορήµατα που 
ανεβάζουν την αδρεναλίνη 

στα ύψη. Ιστορίεε 
γεµάτε5 ανατροπεΒ, αλλά 
και συναίσθηµα, ό,τι 
πρέπει δηλαδή για τη 
σεζλόνγκ. 

Johon Theorin 

SAM CHRISTER £»^lAl_ 

PEAmut 

1 A ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΝΕΚΡΩΝ 
i J" Του Γιόχαν θέοριν (εκδ. Μεταίχµιο) 
To πρώτο εγχείρηµα του Σουηδού συγγραφέα έχει ήδη εκδοθεί σε είκοσι 
γλώσσες και συνδυάζει την αστυνοµική περιπέτεια µε το οικογενειακό 
δράµα. Κεντρική ηρωίδα, n Τζούλια, που είναι αποφασισµένη να βρει τον 
εξαφανισµένο γιο Tns. Όσα εµπόδια και αν συναντήσει... 

"j f— Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ TOYΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ 
ίι_) Του Σαµ Κρίστερ (εκδ. Λιβάνη) 
Μια διεθνής µυστική οργάνωση, συνωµοσίες, σύµβολα, ένας φόνος και µία 
αυτοκτονία που αφήνει ερωτήµατα... Ένα συναρπαστικό θρίλερ που θυµίζει 
µυθιστόρηµα του Νταν Μπράουν. 

1 f\ MR~PEANUT 1\J Του Άνταµ Pos (εκδ. Κλειδάριθµος) 
Ο κεντρικός ήρωας Ντέιβιντ Πέπιν, αν και παραµένει ερωτευµένος µε 
τη γυναίκα του, σκέφτεται επίµονα την ιδέα του θανάτου Tns. Όταν αυτή 
βρίσκεται νεκρή όλοι αναρωτιούνται αν την σκότωσε εκείνος... 

ROSAMUND li I Ι'ΤΟ N 

ϋΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΙΛΑΝΕ 
ΑΚΟΜΑ 

Του Χάρι Μπίνγκαµ 
(εκδ. Ψuxoyios) 
Η νεαρή ντετέκτιβ Φιόνα 
Γκρίφιθ αναλαµβάνει 
την πρώτη Tns σοβαρή 
υπόθεση: Να εξιχνιάσει 
τη στυγνή δολοφονία µίας 
γυναίκας και Tns κόρης 
της. Μοναδικό στοιχείο; Η 
κάρτα ενός µυστηριώδους 
δισεκατοµµυριούχου, θα βρει 
τον ένοχο; 

18 ΣΤΙΣ ΣΤΑΧΤΕΣ 
' Tns Ρόζαµουντ 

Λούπτον (εκδ. ∆ιόπτρα) 
Ένα σχολείο τυλίγεται στις 
φλόγες, οι αρχές όµως δεν θα 
καταφέρουν να ξεδιαλύνουν 
την υπόθεση. Η µητέρα 
µίας µαθήτριας ωστόσο θα 
ξεκινήσει ένα σκληρό αγώνα, 
προκειµένου να εντοπίσει τον 
εµπρηστή πριν αυτός θέσει 
σε εφαρµογή ακόµη ένα 
καταστροφικό σχέδιο του. 

1 Q ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
l. Ζ/ Του Γουίλ Λάβεντερ 
(εκδ. Mivcoas) 
Ποιος είναι τελικά ο 
συγγραφέας-φάντασµα 
Πολ Φάλοουζ και γιατί ένας 
δολοφόνος επιλέγει να αφήνει 
Βιβλία του δίπλα σε κάθε του 
θύµα; Μήπως ένας αθώος 
βρίσκεται στη φυλακή και ο 
ένοχος ετοιµάζει το επόµενο 
χτύπηµά του; Οι απαντήσει, 
σε αυτό το µυθιστόρηµα που 
κόβει την ανάσα. 

ΧΕΝΙΝΓΚ 
ΜΑΝΚΕΛ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΠΟ TO ΠΕΚΙΝ 

ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΠΟ TO 
ΠΕΚΙΝΟ 
Του Χένινγκ Μά νκελ 
(εκδ. Ψυχογιός) 

Η δικαοτπε Μπριγκίτα 
Ρόσλιν είναι 
αποφασισµένη να βρει 
tous δολοφόνου^ των 
δεκαεννιά ανθρώπων, 
ανάµεσα tous ο 
nannous και n γιαγιά 
Tns, που σφαγιάστηκαν 
στο σουηδικό χωριό 
ΧετζοΒάλεν. θα τα 
καταφέρει; 

am "iii-*. 
ii. ' - 

-..Ann beeves 

bliiBU γ'ΡΑϊΤΕΙ 

Ο^Λ ΒΟΥΒΕΣΚΡΑΥΓΕΣ 
ZXJ Tns Av KXiBs 

(εκδ. Κλειδάριθµος) 
Η «διάδοχος της Αγκάθα 
Κρίστι», όπως συχνά 
χαρακτηρίζουν την KXiBs, 
επιστρέφει. Η αντισυµβατική 
ντετέκτιβ Βέρα Στάνχοουπ 
αυτή τη φορά καλείται να 
ανακαλύψει ποιος σκότωσε 
µία νέα γυναίκα στο χαµάµ. 
Πού ήταν µπλεγµένο το θύµα 

www.clipnews.gr
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ΠΊ TO ΣΤΙΓΜΑ —i 

1 Tns ΤσέΒι ΧτίΒενβ 

(εκδ. ∆ιόπτρα) 
Μια νεαρή γυναίκα αποφασίζει 
να ψάξει να βρει tous βιολογικούς 
Tns γονείς. Η αναζήτησή tns θα τη 
φέρει στα ίχνη Tns µητέρας της, 
αλλά και αντιµέτωπη µε µυστικά 
που ίσως δεν έπρεπε να βγουν 
ποτέ στο φως. Στο εξής θα την 
ακολουθεί για πάντα το Στίγµα... 

Ο Ο ΚΡΑ ΤΑ ΤΑ ΜΑ ΓΙΑ ΣΟΥ 

A Λ ΚΛΕΙΣΤΑ 

Του Τζον Βέρντον 
(εκδ. ∆ιόπτρα) 
Μετά το Σκέψου έναν Αριθµό, ο 
ντετέκτιΒ Ντέιβ Γκάρνεϊ επιστρέφει 
προκειµένου να εξιχνιάσει την 
υπόθεση δολοφονίας µιας νεαρής 
κοπέλας την ηµέρα του γάµου της. 
Με την αναλυτική µεθοδολογία 
του, θα επιχειρήσει να λύσει 
το µυστήριο/Ισως όµως θέσει 
σε κίνδυνο τα αγαπηµένα του 
πρόσωπα... 

Ο Q ΒΑΝΑ ΥΣΑ ΛΟΓΙΑ —i* 
) Tns ΛουίζΠένι 

(εκδ. Ψuxoyios) 
Ένας άντρας νεκρός, µια καλύβα 
γεµάτη αντίκες ανεκτίµητης 
αξίας κάπου στο δάσος... Μα 
τι συνέβη στο ήρεµο θρι (laivs; 
Ο αρχιεπιθεωρητής Γκαµάί 
αναλαµβάνει δράση! 

Ο/Ι ΤΡΟΜΟΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ 

ΖίΤ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Tns Κάριν Σλότερ 
(εκδ. Ψuxoyios) 
Ο Μάικλ'Ορµγουντ ήταν 
προετοιµασµένος να αντιµετωπίσει 
µια ακόµη υπόθεση pouTi'vas. 

Γρήγορα ωστόσο κατάλαβε ότι n 

δολοφονία Tns Αλίσα Μονρό ήταν π 
πιο στυγερή που είχε συναντήσει σε 
ολόκληρη την καριέρα του. 

ΟΓ TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ 

ZlO ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 

Tns Τζίλιαν Φλιν 
(εκδ. Μεταίχµιο) 
ΗΈιµι εξαφανίζεται ένα πρωινό, 
ανήµερα της πέµπτης επετείου του 
γάµου της µε τον Νικ. Οι έρευνες 
που γίνονται στον υπολογιστή του 
τον ενοχοποιούν, ενώ σι κλήσεις 
στο κινητό του περιπλέκουν τα 
πράγµατα... Τελικά, πόσο καλά 
γνωρίζουµε τον άνθρωπο που 
βρίσκεται δίπλα µας; 

Ο/Γ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 

. X t Του Τζειµβ Πάτερσον 
(εκδ. Bell) 
Λίγες µόλις ώρες πριν από την 
τελετή έναρξης των Ολυµπιακών 
Αγώνων του Λονδίνου, ένα µέλος 
της Οργανωτικής Επιτροπής 
βρίσκεται δολοφονηµένο. 
Την ευθύνη αναλαµβάνει ένας 
επικίνδυνα ιδιοφυής τύπος, ονόµατι 
Κρόνος, θα καταφέρουν να τον 
σταµατήσουν ή θα εξοντώσει τους 
πάντες; 

M. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, N. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ > 
και MARK SULLIVAN έχτισε 

ιον Qbpwia 

I 

u 
όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι! 

ΣΟΦΙΑ ΒΟΪΚΟΥ 

ΠΙΚΡΟ ΓΛΥΚΟ ΛΕΜΟΝΙ 
Λένε πως n ανθρώπινη µνήµη είναι επιλεκτική. 

Μέχρι τη στιγµή που ένα γλυκό λεµονάκι 
θα την ξυπνήσει και θα τα θυµηθεί όλα... 

ΡΕΝΑ ΡΟΣΣΗ-ΖΑΙΡΗ 
ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 

Μια ιστορία πληµµυρισµένη µε ήχους και µυρωδιές, 
που προσπαθεί να ανακαλύψει την κλεισµένη στη χούφτα µας ευτυχία... 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΠΟΣ 
Εσείς κι εµείς πάντα σ' επαφή! www.psichogios.gr 

2-ΟΦ|Α Βαΐων Ο 

ΠΙΚΡΟ 0£ 
ΓΛΥΚΟ ΛΕΜΟΝΙ 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΑΓΓΕΛΟΙ 

Γίνετε µέλη δωρεάν στο www.psichogios.gr ή καλώντας χωρίς χρέωση στο 800 11 64 64 64 και κερδίστε προνόµια και δώρα 
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