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αρµονία ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

Time out ya 8ά@α<φα! 
Κάντε ένα διάλειµµα από την καθηµερινότητα και αφήστε 
τη φαντασία να ταξιδέψει µακριά! ΈξυπνεΞ αναγνώσει που 
σίγουρα έχουν να oas προσφέρουν πολλά! 

«TO ΠΙΟ ΛΕΥΚΟ ΛΟΥΛΟΥ∆Ι». 

ιου Μηρενιαν 

Γκράχαµ. εκδόοεΐ5«Ωκεανίδα» 

Μια συγκριτική ιστορία 
µε φόντο το Μεγάλο 

Λιµό και ιον τύψο 

Tns Ιρλανδίας που σάρωσαν 

τη χώρα αφήνοντας 
ένα εκατοµµύριο 

νεκρούς και διώχνοντας 

στην ξενιτιά 
άλλο ένα εκατοµµύριο. 

Η ιστορία της Ελεν 

είναι n τρυφερή 
ιστορία ενός έρωτα και 

ένας ύµνος στη µητρική 

αφοσίωση. Είναι n 

ιστορία µιας νέας γυναίκας 

που δίνει τη δική 

της µάχη για επιβίωση 

αλλά και ο θρίαµβος 

του ανθρώπου 

ενάντια στις φουρτούνεςτηςζωής. 

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ 

ΑΠΙΠΊΑΣ». ιου Αιµίλιου 

Σολωµού, εκδόσεις 
«Ψυχογιό*» 

Ένα µυθιστόρηµα για 
τη φθορά του χρόνου, 
τον έρωτα, την απιστία. 
Ο ήρωας, αρχαιολόγος 

και καθηγητής Πανεπιστηµίου, 
επιστρέφει 

στις Μικρές Κυκλάδες, 

2O χρόνια µετά την 

ανασκαφή που τον 
έκανε διάσηµο όταν 

ανακάλυψε το προϊστορικό 

λείψανο µιας 
εγκύου νεαρής γυναίκας 

που είχε δολοφονηθεί 

πριν από 5.000 

χρόνιο. Εκεί ανάµεσα 

στις αναµνήσεις θα 
προσπαθήσει να βάλει 

σε τάξη τη ζωή του και 

να ξαναθυµηθεί 

όσα διαδραµατίστηκαν 

εκείνα τα καθοριστικά 

καλοκαίρια. 

ΑΓΙΟΤΟΐΙΝΟΪΗ 
toy Hiwor 
ΚΑΙ ΤΗΙ ΧΟΛΗΣ 

«ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ TOY 
ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣ», 

ιου Andreas 

Moritz. εκόόοεις «∆ιόπτρα» 

Ένα βιβλίο που βοηθό 
τον αναγνώστη να 
αντιληφθεί ιι είναι auro 

που δηµιουργεί us 
πέτρες στη χολή και 
στο συκώτι και γιατί 

αυτές θεωρούνται 
υπεύθυνες για τις πιο 
συνηθισµένες σηµερινές 

ασθένειες. ∆ίνει 

επίσης οδηγίες για 

την ανώδυνη αποβολή 
τους και πρακτικές 

οδηγίες πρόληψης. 

Μια αποτελεσµατική 

µέθοδος που στόχο 
έχει να βοηθήσει τον 

αναγνώστη να βελτιώσει 

την υγεία του. 

RODIN S. SHARMA 
τα µυστικα 

toy ¦ 

OIUCOTI 
10* HOT ΛΙ Η 

TίΜΜΛΚΐ 

«ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ TOY ΜΟΝΑΧΟΥ 

ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ 
ΤΗ FERRARI ΤΟΥ», του 

Rerun S Sftarma. εκtootis 

«∆ιόπτρα» 
Ο συγγραφέας του 

best seller «Ο µοναχός 
που πούλησε τη 

Ferrari του» επιστρέφει 

µε µια συναρπαστική 
ιστορία. Πρόκειται 

για µια περιπέτεια 

γεµάτη αγωνία και εκπλήξεις 
που αποκαλύπτει 

τι σηµαίνει νο ζεις 

πραγµατικά. Μέσα από 

το περιπετειώδες ταξίδι 

του ήρωά του ο συγγραφέας 
παρουσιάζει 

τα µυστικά που µας 
βοηθούν να ανακαλύψουµε 

την προσωπική 

ραε δύναµη, να αφουγκραστούµε 
τον αληθινό 

εαυτό µας και να 
ζήσουµε χωρίς φόβο 

τα όνειρα µας. 

« ΚΡΑΤΑ ΜΟΥ TO ΧΕΡΙ». 
του ∆ηµήτρη Μαµαλουκα. 

εκδόσεις «Ψuxoyios» 

Ένας άνθρωπος φτάνει 

νύχτα σε µια 
άγνωστη πόλη. αφήνοντας 

πίσω το παρελθόν 

και την κατάρα 

που τον συνοδεύει 
κι έχοντος σαν σκοπό 
τη συγγραφή του βιβλίου 

του. Η µοίρα θα 
στείλει στο δρόµο του 

µια πολύ νεαρή κοπέλα, 

που ζει στη σκιά 

κάποιων σκοτεινών 

και απεχθών ανθρώπων.Ένα 
συµβολικό 

µυθιστόρηµα για την 

ύπαρξη, τη µοναξιά, 

το τέλος και την αιώνια 

µάχη του Καλού 
κοιτου Κακού. 

Time out ya 8ά@α<φα! 

www.clipnews.gr
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ 

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ», tns 
Μπάρµπαρα Μπέργκερ. 

εκδόσεις «Καστανιώτη» 

Υπάρχουν τρόποι για 

να τιθασεύσουµε τη 

δύναµη του νου και να 

δηµιουργήσουµε τη 
ζωή που επιθυµούµε; 
Η συγγραφέας του βιβλίου 

pas υπενθυµίζει 
πόσα εφόδια έχουµε 

στη διάθεση pas 
-απάτη δύναµητης 
απελευθέρωσης και 
της άρνησης έως την 

προσήλωση, την ευγνωµοσύνη 

και την 

προσφορά- και προτείνει 
γρήγορες τεχνικές 

για να αντιµετωπίσουµε 

και να επιλύσουµετις 

προκλήσεις 

της ζωής. 

m 
ΤΖΟΎΛΙΑΝ ιβ» 

«ΜΥΣΤΙΚΑ ∆ΕΙΠΝΑ». 
του Πέτρου Κασιµάτη, 

εκδόσεις «Καστανιώτη» 

Tt τρώνε και τι συζητούν 

την ώρο του φαγητού 

τα µέλη του υποκόσµου; 

Τι εξοµολογούνται 

και τι διδάσκουν οι 

σπουδαίοι δηµιουργοί, 
οι ηγέτες;'Ενα αυθεντικό 

«κοκτέιλ» από τις 

συγκινήσεις που σηµάδεψαν 
το συγγραφέα 

στην πορεία του στη 
µαχόµενη δηµοσιογραφία, 

µε όσα συνέβησαν 
στα µυστικά δείπνα 

του µε ήρωες και αντιήρωες. 

Απαθανατίζει 

τις γευστικές απολαύσεις 

τους και αποκρυπτογραφεί 
τις συνταγές 

των φαγητών, παρουσιάζοντας 
τα υλικά που 

νοστίµισαν το συγκλονιστικό 

κυνήγι της αποκλειστικότητας. 

«ΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΕΛΟΣ». 
τουΤζούλιανΜπαρνς. 

εκδόσεις «Μεταίχµιο» 

Ένα αριστοτεχνικά 

γραµµένο µυθιστόρηµα 
για τις τις σκοτεινές 

πλευρές της µνήµης, 
τις αυταπάτες και τα ψέµατα 

που λέµε στον εαυτό 
µας για να προχωρήσουµε. 

Ο συγγραφέας 
επιχειρεί ένα ταξίδι 

προς την αυτογνωσία, 
προσφέροντας στον 

αναγνώστη όλα τα συστατικά 
εκείνα που θα 

κρατήσουν το ενδιαφέρον 

του: πλοκή, νέα νοήµατα, 

σωστές δόσεις 

µελαγχολίας και χιούµορ. 

Συστατικά που του 

χάρισαν και το βραβείο 

Booker 2011! 

«Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΥΡΗ 
ΓΑΤΑ», του Ευγένιου 

Τριβιζά, εκδόσεις «Μεταίχµιο» 

Μια συναρπαστική περιπέτεια 

που συνδυάζει 

λυρισµό µε χιούµορ, 

συγκίνηση µε µυστήριο, 

απόγνωση µε 
ελπίδα. Η ιστορία 

εκτυλίσσεται a' ένα 
µακρινό νησί, όπου το 

µέλη µιας µυστικής 
αδελφότητας προληπτικών 

πιστεύουν ότι 

οι µαύρες γάτες φέρνουν 

γρουσουζιά και 

αποφασίζουν να τις 

εξολοθρεύσουν. Μόνο 
µία θα αποµείνει ζωντανή 

και n ιστορία της 

θα αποτελέσει ένα δριµύ 

«κατηγορώ» κατά 

του ρατσισµού, της ξενοφοβίας 

και της δεισιδαιµονίας. 

«Ο ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΚΑΙ 
T' ΑΠΟΝΕΡΑ», Tns Βούλας 

Αργυροπούλου, εκδόσεις 

«Ιωλκός» 

Σ' αυτό το τρίτο της µυθιστόρηµα 

n συγγραφέας 

µιλά για τον 

έρωτα ενός νέου παιδιού 

για τη µητέρα του 
φίλου, το τρέξιµο του 

µυαλού µέχρι να βρει 
απαντήσεις, το ταξίδι 

του έρωτα, τη σύγκρουση 

του «µη» και 
του «πρέπει» µε το δικαίωµα 

στη χαρά. Οι 

εσωτερικές διαδροµές 

του µυαλού και της 

καρδιάς µέσα από ένα 

µυθιστόρηµα που αγγίζει 

την καρδιά του 

αναγνώστη. 

www.clipnews.gr


