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Σελίδες γεµάτες άµµο 
Πλοκή µε αυξανόµενη αγωνία που παγώνει ίο αίµα, µυστήριο που εξάπτει τη φαντασία, 
ροµαντικές ιστορίες, συναρπαστικές περιπέτειες, ιστορίες που συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν 
και διασκεδασπκά αναγνώσµατα περιµένουν να τα απολαύσετε στην ξαπλώστρα τπς παραλίας 

BUR 
ΜΑΝΚΕΛ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΑΠΟ TO ΠΕΚΙΝΟ 

Ο άνθρωπος 
από το Πεκίνο 
ΧένινγκΜάνκελ 
Μετάφραση: Γιώργος 
Μπαρουξής 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

Μια κόκκινη κορδέλα είναι 
το µοναδικό στοιχείο που 
άφησαν πίσω τους οι δολοφόνοι 

δεκαεννέα ανθρώπων 
σε ένα µικρό σουηδικό 

χωριό. Ανάµεσα στα θύµατα 
είναι και οι θετοί γονείς 

τπς µπτέρας τπς Μπιργκίτα 
Ρόσλιν. To ηµερολόγιο ενός 
προγόνου της θα την οδηγήσει 

µέχρι το Πεκίνο. 

ΟΥΙΛΙΑΜ 
ΤΡΕΒΟΡ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ 
ΕΙ∆ΥΛΛΙΟ 

Καλοκαιρινό ειδύλλιο 
ΟυίλιαµΤρέβορ 
Μετάφραση: Αργυρώ 
Μαντόγλου 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

To καλοκαίρι του 1950, σε µια 
ιρλανδέζικη κωµόπολπ, στη 
διάρκεια µιας κηδείας, κάνει 

την εµφάνισή του ένας 
άγνωστος, που προκαλεί τον 
έρωτα µιας νεαρής κοπέλας 
παντρεµένπς ήδη µε έναν 
αγρότπ της περιοχής. Ο έρωτας 

όµως αυτός θα µπορέσει 
άραγε να αντισταθεί και να 
υπερβεί την ασυµβατότητα 
των κόσµων τους; 

SAM CHRISTF.U 

Η κλπρονοµιά 
του Στόουνχενιζ 
SamChrister 
Μετάφραση: Γιώργος 
Μπαρουξής 
Εκδόσεις: Λιβάνη 

To µνπµείο του Στόουνχεντζ 
κρατά κρυφά τα µυστικά του. 
Μια ανθρωποθυσία, 8 µέρες 
πριν από το θερινό Ηλιοστάσιο, 

συνδέεται µε τπν αυτοκτονία 
ενός κυνηγού θησαυρού, 

ο οποίος αφήνει 
στον γιο του το κλειδί που θα 
τον οδηγήοει να ανακαλύψει 

µια επικίνδυνη διεθνή 
µυστική οργάνωση. 

Σελανίκ 
Βασίλης Τσιράκης 
Εκδόσεις: Τόπος 

Με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη 
{που την περίοδο της 

οθωµανικής κυριαρχίας 
ονοµάζονταν Σελανίκ), ξετυλίγεται 

n ιστορία τριών οικογενειών 
ποα εκτείνεται στον 

χρόνο και στον τόπο, ano το 
1900 µέχρι το 1916, και ano 
τπν Ελλάδα στο Παρίσι και 
τη Ζυρίχη. U 

αυγγκιρ είνοι 
n mo οκΛηρή ήεξη 

Η συγγνώµη είναι 
n πιο σκληρή λέξη 
JenniferWeiner 
Μετάφραση: Μαρία 
Κωνσταντούρου 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Όλοι σφάλλουν, αλλά, όταν 
βρίσκεσαι στο µικροσκόπιο 
των ΜΜΕ, τα λάθπ µεγεθύνονται. 

Ο Ρίτσαρντ είναι πολιτικός 
και τα παραπτώµατά ιου 

δεν είναι απλό να συγχωρεθούν 
από την οικογένειά του. 

Η σύζυγος του όµως και οι κόρες 
του έχουν τους δικούς του 

δαίµονες για τους οποίους 
πρέπει να απολογηθούν. 

Η καταιγίδα έρχεται, 
συνέχισε να τρέχεις 
Γιάννης Γρηγοράκης 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Τι εξουσία µπορεί να είχε 
στα χέρια του και τι νήµατα 

κινούσε ένας µαθηµατικός 
και δηµιουργός µοντέλων 
για τα οικοσυστήµατα; 

Όταν ο επιστήµονας αυτός 
βρίσκεται δολοφονηµένος, 
ο επιθεωρητής Ζιλµπέρ Λεσµές 

καλείται να ερευνήσει 
µια υπόθεση τόσο αστυνοµική 

όσο και πολιτική, που 
συνδέεται µε τη ναζιστική 
κατοχή στη Γαλλία. 
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Για l' όνειρο 
πώς να µιλήσω; 
Ελένη Πριοβόλου 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 

Μια παλιά φωτογραφία του 
δολοφονηµένου το 1944 
Αγγέλου, φοιτητή τότε της 
Νοµικής, αναστατώνει τη 
ζωή µιας νεαρής κοπέλας, 
της Ροδής, n οποία µαγνητίζεται 

ano τη µορφή του και 
βάζει σκοπό της ζωής της να 
ανακαλύψει τον δολοφόνο 
(;) εκτελεστή του. 

Η ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΟΡΕΞΗΣ 

Η εποχή της όρεξης 
Ακολουθώντας 
τα ίχνη του '60 
Βασίλης Καραποστόλης 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Ο Βασίλης Καραπσστόλης 
επισκέπτεται το προσωπικό 

του παρελθόν και ανασύρει 
εικόνες, αρώµατα, συζητήσεις, 

ιστορίες και αναµνήσεις 
από τους δρόµους και 

τις γειτονιές της Αθήνας. 

"«.· ¦'·'¦ Aisouline 

Οι ηροακίκληµίνόι Υ7 

Οι προσκεκληµένοι 
PierreAssouline 
Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη 
Εκδόσεις: Πόλις 

Σε ένα πολυτελές διαµέρισµα 
του Παρισιού συγκεντρώνονται 

για δείπνο 13 
αντιπρόσωποι της καλής 
κοινωνίας. Οι συνδαιτυµόνες, 

προκειµένου να αποφύγουν 
τον γρουσούζικο αριθµό, 

προσκαλούν την υπηρέτρια 
να φάει µαζί τους. 

Προοδευτικά όµως οι λουστραρισµένες 
µάσκες των 

καλεσµένων θρυµµατίζονται, 
αποκαλύπτοντας τα 

πραγµατικά τους πρόσωπα. 

Τροµολόγιο 
Βασίλης Μπαµπούρης 
Εικονογράφηση: Γιώργος 
∆ηµητρίου 
Εκδόσεις: Jemma 

Χιουµοριστικά και διασκεδαστικά, 
µακάβρια ποιπµατάκια 

αφηγούνται αιµατηρά 
και ανατριχιαστικά στιγµιότυπα 

ano δωµάτια άτακτων 
παιδιών, νεκροταφεία, σκοτεινά 

σοκάκια και ψυχιατρικές 
κλινικές στα ίχνη 

των αφηγηµάτων του Τιµ 
Μπάρτον. 

To αγγελόκρουσµα 
Η τελευταία νύχτα 
του κυρ-Αλέξανδρου 
Θωµάς Κοροβίνης 
Εκδόσεις: Αγρα 

Μετά την αλλαγή του χρόνου 
το 1911, ο κυρ-Αλέξανδρος 
νιώθει τον θάνατο να καλπάζει 

προς το µέρος του. Μέσα 
ano έναν µονόλογο, µε 

πλήθος αναφορών στον Παπαδιαµάντη, 
κάνει αναδροµή 

στο παρελθόν και στα πεπραγµένα 
του. To νέο βιβλίο 

του βραβευµένου µε το Κρατικό 
Βραβείο Μυθιστορήµατος 

2011, Θωµά Κοροβίνη. 

Όταν οι πεταλούδες 
πετούν 
Γιώργος Καραντάλης 
Εκδόσεις: Λιβάνη 

Ο καφές των Στάρµπακς συναντά 
τον Κάφκα και τον 

Βούδα, ένας άντρας ναυαγεί 
σε ένα ειδυλλιακό νησί, 

ένας επιχειρηµατίας παίρνει 
κουράγιο από τον «Αλχηµιστή» 

του Κοέλιο, ένας σκηνοθέτης 
παλεύει να σκηνοθετήσει 
µια κακοµαθηµένη 

«πριγκίπισσα». 

www.clipnews.gr
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Βιβλίο 

Αντίλαλοι νεκρών 
JohanTheorin 
Μετάφραση: Σωτήρης 
Σουλιώτης 
Εκδόσεις; Μεταίχµιο 

Με σκηνικό το σουηδικόνησίΈλάντ, 
n αστυνοµική πλοκή 

συνδυάζεται µε τους τοπικούς 
θρύλους, σε αυτή τη 

µυστηριώδη ιστορία όπου 
ανοίγει και πάλι n παλιά 
υπόθεση ενός εξαφανισµένου 

παιδιού όταν, έπειτα από 
πέντε χρόνια, n µητέρα του 
λαβαίνει µε το ταχυδροµείο 
ένα παιδικό παπούτσι. 

Κράτα τα µάτια σου 
κλειστά 
JohnVerdon 
Μετάφραση: Γιώργος 
Μπαρουξής 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

Για ένα κακοµαθηµένο πλουσιοκόριτσο 
το ιδανικό είναι να 

αφήσει την αγκαλιάτου εύπορου 
πατέρα της για την αγκαλιά 
ενός ευκατάστατου συζύγου.Έτσι, 

n Τζίλιαν αποφασίζει 
να παντρευτεί τον διάσηµο 

ψυχίατρο Σκοτ. Η γαµήλια δεξίωση 
τους όµως είναι κόκκινη, 

καθώς n νύφη βρίσκεται 
άγρια δολοφονηµένη. 

µαρια m-rwrtM 
Μιράντα 

Μιράντα 
Μαρία Πετρίτση 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Μεταξύ ελληνικών νησιών 
και πόλεων του εξωτερικού, 

µια παρέα νεαρών epi- I 
λων συναντιέται και χωρίζει. 

Φιλίες και έρωτες δηµι- . 
ουργούνται και διαλύονται, > 
καθώς τα νεαρά αυτά άτοµα 

προχωρούν στη ζωή και i 
ωριµάζουν. 

\mtii\tm 

Ιερουσαλήµ 
Γκονσάλο Μ.Ταβάρες 
Μετάφραση: Αθηνά Ψυλλιά 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 

29 Μαρτίου, βράδυ. Πέντε 
άνθρωποι, ο καθένας για 
δικό ιου λόγο, βρίσκονται 
στους δρόµους της Ιερουσαλήµ. 

Είναι όλοι φορείς βίας, 
αν και διαφορετικών πηγών 
και κατευθύνσεων. Η έκρηξη 

είναι αναπόφευκτη.Ένα 
ano τα σηµαντικότερα σύγχρονα 

µυθιστορήµατα της 
πορτογαλικής λογοτεχνίας. 

Οι νεκροί µιλάνε 
ακόµα 
ΧάριΜπίνγκαµ 
Μετάφραση: ΓιώργοςΊκαρος 

Μπαµπασάκης 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 

j Η ντετέκτιβ Γκρίφιθς ερευνά 
την δολοφονία µιας γυναίκας 

και της εξάχρονης κό- 

I ρης της. Ταυτόχρονα, παλεύει 

και µε τα δικά της τραύµα- 
, τα, τα οποία, όπως ανακαλύ- 
I πτει στην πορεία, την έχουν 

προικίσει µε ένα παράξενο 
i χάρισµα. 

Γύρισε σελίδα 
Όµηρος Αβραµίδης 
Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Ο Άδωνός πάλεψε σκληρά 
στη ζωή του µα τα κατάφερε. 

Η αγάπη της ∆ανάης συµπλήρωσε 
την ευτυχία του. 

Σκιές όµως ano το παρελθόν 
ορθώθηκαν µπροστά του 
αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει 

την αγαπηµένη 
του. Η ∆ανάη έµεινε απελπισµένη 

να τον ψάχνει, ενώ 
εκείνος βρέθηκε να παλεύει 

µε τις συγκυρίες και τη µικρότητα 
των ανθρώπων. 

P V S. v,'·; ΤΟιΝΪΟΝ 

EPQTAS, ΜΙΑ 
ΞΕΝΗ XQPA —i?-'· 

A "- ? 

Έρωτας, µια ξένη 
χώρα 
Evelyn Toynton 
Μετάφραση: Ιωάννα Ηλιάδη 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

Οι ναζιστικές διώξεις ξεριζώνουν 
από τη Νυρεµβέργη 

τον Ρολφ και in Λουίζα, παιδιά 
εύπορων εβραϊκών οικογενειών 

και καρδιακούς φίλους. 
Στη Νέα Υόρκη, έπειτα 

από χρόνια, οι δύο ήρωες 
ξανασυναντιούνται και ερωτεύονται. 

Οι δυσκολίες όµως 
της ζωής δεν τελειώνουν µε 
τη δηµιουργία οικογένειας. 

∆εν θα ησυχάσουµε 
ποτέ 
Βασίλειος Χριστόπουλος 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Ένα κατάστηµα παιχνιδιών 
στη ∆υτική Ελλάδα παραδίδεται 

το 2013 στις φλόγες. Θύµατα 
τρία: µια υπάλληλος, µια 

πελάτισσα και το παιδί της. Η 
δολοφονία του διοικητή της 
Πυροσβεστικής επιβεβαιώνει 

τις υποψίες του Λαοκράτη 
Κούκη, πρώην τοπογράφου 
και νυν δηµοσιογράφου, ότι 
δεν πρόκειται για ατύχηµα. 
Στην πορεία όµως θα προδοθεί 

από ανθρώπους που δεν 
υποψιαζόταν ποτέ. 

Η γοητεία 
µιας συντριβής 
∆ηµήτρης Μάρδας 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 

Κάτω από τα έδρανα των πολιτικών 
εκπροσώπων των 

διαφόρων χωρών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κρύβονται 

συµφέροντα, εκβιασµοί 
και οικονοµική διαπλοκή, 
όπως ανακαλύπτει ο ∆πµήτρης, 

στέλεχος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στπν προσπάθειά 

του να βρει τη µυστηριώδη 
Μαρία. 

Τα µπλουζ 
της Ευρώπης 
AmeDahl 
Μετάφραση: Γρηγόρης 
Κονδύλης 
Εκδόσεις: Μεταίχµιο 

To σκοτεινό παρελθόν της 
σύγχρονης Ευρώπης αποκαλύπτεται 

µέσα από µια 
υπόθεση εµπορίας λευκής 
σαρκός, στην οποία εµπλέκονται 

ένας'Ελλπνας γκάνγκστερ 
που βρίσκεται σκοτωµένος 

από αρκούδες και 
ένας γερο-Εβραίος που βρίσκεται 

κρεµασµένος ανάποδα 
σε ένα νεκροταφείο. 

Αλάτι κόκκινο 
∆ηµήτρης Αλεξίου 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 

To ξηµέρωµα µιας καλοκαιρινής 
µέρας βρίσκει τους 

κατοίκους της Σκύρου ανάστατους 
από έναν σεισµό ο 

οποίος διώχνει τους τουρίστες 
και επισκιάζει τον θάνατο 
της έφηβης Καλλιώς. 

Ο αστυνόµος Ψαθάς καταφθάνει 
στο νησί και µε τη 

συνοδεία µιας ετερόκλητης 
παρέας προσπαθεί να εξιχνιάσει 

το αίνιγµα και να 
εντοπίσει την αλήθεια πίσω 

από τις φήµες και τις 
προκαταλήψεις. 

V J 

v 

*4 . 
.Όσα χωράει µια σ«γµή: 

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΛΙδΟΕ. 

ra 

Όσα χωράει 
µια στιγµή 
Στέφανος Λίβος 
Εκδόσεις: Λιβάνη 

Πόσα µπορούν να αλλάξουν 
µέσα σε µια στιγµή και ποια 
είναι στπν πραγµατικότπτα 

π διάρκεια µιας τέτοιας 
στιγµής; Ο Βασίλπς κάνει 
µια αναδροµή στο παρελθόν 
του, ανακαλώντας τα µυστικά, 

τις προδοσίες, τον έρωτα 
και την ξενιτιά... 
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