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ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Η ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ 
ΣΟΜΕΡΣΕΤΜΩΜ 

ΑΙΟΛΟΥ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ tt 
1 ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΩΝ ASTERIX & 0VELIX, 

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ 
R.GOSCINNY,A.UDERZO, 
ΕΚΑ. ΜΑΜΟΥΘ COMIX 

2 LOGICOMIX 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΕΚΑ. ΙΚΑΡΟΣ 

3 01 χΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΣΤΙΒΕΝ ΓΟΥΕΪΡ, ΕΚΑ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

4 

5 

6 
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TO ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
ΠΟΛΧΟΦΜΑΝ, ΕΚΑ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ 
ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ, ΕΚΑ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

TO ΧΑΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΝΤΑΝΜΠΡΑΟΥΝ,ΕΚΔ.ΛΙΒΑΝΜ 

ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝΩΝ 
ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΡΕΓΚΣΟΝ, ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 

β Η ΦΑΛΤΣΑ ΝΟΤΑ 
ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΚΟΡΜΑΝ, ΕΚΔ. ΑΓΚΥΡΑ 

Q ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΥΡΙΟ 
ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΙΤΑ, ΕΚΔ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

Η) TO ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΠΑΣΙΚΛΑ 3: 
TO ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ 
ΤΖΕΦΚΙΝΙ, ΕΚΔ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΙΝΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΛΑΝΙ 
478 ΣΕΛΙΔΕΣ, C20 

Μετά την τραυματική εμπειρία του ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας κατά τον A' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αμερικανός Λάρυ Ντάρελ 
επιστρέφει στο Σικάγο. Εκεί ξαναβρίσκει τους φίλους και τις καθημερινές συνήθειες του, παρευρίσκεται οε κοινωνικές εκδηλώσεις 
και επανασυνδέεται με τον παιδικό του έρωτα, την Ισαβέλα. Κατι όμως έχει αλλάξει. Ο πόλεμος κατι έκανε στον Λάρυ. Αρνούμενος 
την προκαθορισμένη πορεία μιας ζωής περιχαρακωμένης στις αστικές συμβάσεις, αναχωρεί για το Παρίσι, αναζητώντας διακαώς τις 
απαντήσεις που θα ικανοποιήσουν την ακόρεστη δίψα του για γνώση. Η Ισαβέλα, πάλι, ένα νέο και όμορφο κορίτσι, προσπαθεί να 
συμβιβαστεί με τις επιθυμίες του αγαπημένου της, αλλά ξεπερνά τα όρια της όταν εκείνος της ζητά να τον ακολουθήσει στο μακρύ 
και επίπονο πνευματικό ταξίδι του. To βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1944 και θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. 

Αν διαβάσετε 
το βιβλίο 
«Η κόψη του 
ξυραφιού», 
γράψτε μας 
τη γνώμη σας 
οτο faqg) 
faqpress.gr 

ΕΙΣΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ! 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
Δώδεκα αστυνομικές ιστορίες. 
Μια πορεία τριάντα ετών με φόντο 

σημαντικά ή ασήμαντα γεγονότα 
που συνυπάρχουν στην ταυτότητα 

των χαρακτήρων της συλλογής. 
Παραθρησκευτικές οργανώσεις, 
υπολείμματα χουντικών, 

κομπίνες στις πυρκαγιές και στις 
καταπατήσεις οικοπέδων, κοσμοπολίτες 

απατεώνες, ερωτικά πάθη 
με μηχανορραφίες, διάσημοι 

εγκληματίες αλλά και τριτοκλασάτοι 
ιδιωτικοί ντετέκτιβ, αρχαιοκάπηλοι, 

ο απόηχος της Εταιρείας 
Δολοφόνων: «Είσαι ο Παπαδόπουλος!» 

επιμένει ένας αγρότης 
που πάσχει από γεροντική άνοια 
απευθυνόμενος στον αφηγητή. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ 
208 ΣΕΛΙΔΕΣ, C12 
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TO ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 
Ιούλιος 1968.Ένα μεγάλο ταξίδι 
από τον Περσικό κόλπο για την 
Ισπανία γίνεται η αφετηρία της 
αληθινής αυτής ιστορίας...Όμως 
τα ταξίδια κρύβουν προκλήσεις. 
Ένα γράμμα που δεν έμελλε να 
ξεκινήσει αιωρείται σαν ανεκπλήρωτη 

κατάθεση ψυχής στην πάλη 
του ήρωα με τον χρόνο και τον 
εαυτό του. Η αναμέτρηση του Αγγέλου 

με τα όρια του, ο πόνος και 
η συνειδητοποίηση μπροστά 
στην οδυνηρή διαπίστωση της 
ανθρώπινης αδυναμίας απέναντι 
στη φύση και τα απρόβλεπτα της 
ζωής, αντί να τον αποδυναμώσουν, 

τον γεμίζουν πείσμα και θέληση 
να ζήσει. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗ 
207 ΣΕΛΙΔΕΣ, 06 

Η ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Γ. ΖΩΡΑΣ 
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται 
η σχέση του Βασίλη Βασιλικού με 
την Ιταλία, όπως αυτή σφυρηλατήθηκε 

από τη δεκαπενταετή διαμονή 
του στη Ρώμη (1972-87). Ο 

Βασιλικός γνωρίζει οε βάθος και 
αποδίδει επακριβώς τον καθημερινό 

σφυγμό της «αιώνιας πόλης». 
Μήπως όμως και πριν από 

την εκείεγκατάστασή του η Ρώμη 
αποτελούσεγι' αυτόν ένα ιδεώδες, 

έναν συμβολικό στόχο, μια 
καβαφική Ιθάκη; Δενείναιτυχαίο 
ότι το 1951 ο 15χρονος τότε Βασιλικός 

έγραψε ένα ποίημα, «To Λάτιο», 
πιστεύοντας ότι σαν άλλος 

Αινείας έπρεπε να φθάσει εκεί. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΤΖΟΥΛΙΑΝΟΣ 
118 ΣΕΛΙΔΕΣ, C13 

BEST OF 80s 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 
Μουσικές ιστορίες γραμμένες στο 
χαρτί και οε ed. Μισήθηκαν, υποτιμήθηκαν 

και τελικά έμειναν στο 
συλλογικό υποσυνείδητο ως 
«ανυπέρβλητα κιτς»: τα ταλαιπωρημένα 

μέχρι πρότινος 80s εκδικούνται 
σήμερα όλους όσοι πριν 

από μερικά χρόνια στέκονταν 
στην κορυφή της δικαστικής μουσικής 

έδρας κατηγορώντας τα για 
κακογουστιά. Αξεπέραστες επιτυχίες, 

όπως «Total ed i pse of the 
heart», «Down under», «Reggae 
nights», «Girls just wantto have 
fun», «Keep on loving you», συνοδεύουν 

μοναδικά την έκδοση αυτή. 
Μαζί με το βιβλίο δώρο 2 ed 

με τα πιο αγαπημένα τραγούδια 
της εποχής. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΙ 
30 ΣΕΛΙΔΕΣ, C9,90 

Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 
ΤΖΟΡΤΖΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 
Π ριν από είκοσι χρόνια δύο νεαροί 
μπάτσοι παρακολουθούσαν τον 
Τι Σι Κουκ, αρχιφύλακα δεινό στις 
έρευνες, να εργάζεται στον τόπο 
ενός εγκλήματος ο' έναν εξαθλιωμένο 

δημοτικό κήπο οε μια βίαιη 
γειτονιά της Ουάσιγκτον. Σήμερα, 
στον ίδιο κήπο, ο δολοφόνος έχει 
αφήσει πίσω του ένα πτώμα. 
Ο Τι Σι Κουκ, συνταξιούχος πλέον, 
ο Γκας Ραμόουν, σεμνός μπάτσος, 
αφοσιωμένος σύζυγος και πατέρας, 

και ο Νταν Χολιντέι, που παλεύεινα 
βγάλει τα προς το ζην 

μετά από ένα παράξενο συμβάν, 
συναντιούνται και προσπαθούν 
να βρουν τον δολοφόνο με ζήλο 
και απόγνωση. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΝΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ 
458 ΣΕΛΙΔΕΣ, C22 

ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ 
ΜΙΛΤΟΝΧΑΤΟΥΜ 
Η ηρωίδα επιστρέφει στο Μανάους 

των παιδικών της χρόνων, 
ένα αστικό κέντρο της Βραζιλίας. 
Η οικογένεια της έχει τη δική της 
μυθολογία, που πλέκεται γύρω 
από μια σειρά εμβληματικές φιγούρες: 

τη μακρινή πατρίδα, τη 
σιωπηλή κόρη, τον άσωτο γιο, τη 
μεγάλη μητέρα της οικογένειας, 
τον γερμανό φωτογράφο που 
αποτυπώνει τη ζωή τους... Ο βραβευμένος 

βραζιλιάνος συγγραφέας 
Μίλτον Χατούμ υφαίνει ένα 

πολυσύνθετο ταξίδι της μνήμης 
οε μια νησίδα του παρελθόντος. 
Πάθη καιδράματα, ενοχές και 
απώλειες ο'ένα παιχνίδι κάτω 
από τον ήλιο του Αμαζονίου. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
204 ΣΕΛΙΔΕΣ, C14 Uu 
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 

Οι εκδόσεις Αρμός διοργανώνουν νέο κύκλο 4 
μαθημάτων με θέμα «Οι παράξενες υποθήκες του 
Φιοντόρ M. Ντοστογιέφσκι». 0α πραγματοποιηθούν 
οι εξής ομιλίες: 10/03 - «Σημειώσεις από το Υπόγειο 
του ναρκισσιστικού μας εαυτού» με τον ψυχοθεραπευτή 

Σταύρο Κοφινά στις 19.30,17/03 - Μία ανάγνωση 
του Λάζλο Φολντένυι (για Χέγκελ και Ντοστογιέφσκι) 

με τον συγγραφέα Σωτήρη Γουνελά στις 19.30 
και 22/03 - «Ανεβάζοντας τον Ηλίθιο στο θεατρικό 
σανίδι» μετον σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινό στις 19.30. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη και συντονιστής θα είναι ο 
μεταφραστής Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης. Δηλώσεις 

στο τηλ. 210 3830.604 ή στείλτε e-mail στο pr® 
armosbooks.gr. Μαυροκορδάτου II, Αθήνα. 

Από τις 23 Απριλίου και για έναν χρόνο η Λιουμπλιάνα 
θα είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου. 

Ο τίτλος απονέμεται από την UNESCO με στόχο την 
προώθηση του βιβλίου και της ανάγνωσης. Στη σλοβένικη 

πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθούν καθ'όλη 
τη διάρκεια του χρόνου πάνω από 200 λογοτεχνικές 
εκδηλώσεις, με μεγαλύτερο γεγονόςτο λογοτεχνικό 
φεστιβάλ Fabu la Festival που διοργανώνεται από τον 
εκδοτικό όμιλο Studentska Zalozba. 
Στο www.palaiobibliopolio.gr θα βρείτε τα πάντα 
οε σχέση με παλιά βιβλία, comics που δεν κυκλοφορούν 

πια και περιοδικά ελληνικά αλλά και ξένα οε 
άριστη κατάσταση. Επίσης, θα βρείτε και δίσκους που 
λείπουν από τη συλλογή σας οε πολύ καλές τιμές. 

ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ 
ΣΕΛΕΣΤΕ ΤΖΟΟΥΝΣ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΖΟΟΥΝΣ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 
ΜΠΑΡΙΝΓΚ 
Στα τέλη της δεκαετίας του '60 
δημιουργείται οτη Νότια Καλιφόρνια 

από τον Ντέιβιντ Μπεργκ 
η αίρεοη των Παιδιών του θεού. 
Στο εοωτερικό της οργάνωοης 
επικρατεί οεξουαλική αουδοοία. 
Πολλά παιδιά γεννιούνται οτα κοινόβια 

της,απομακρύνονται από 
τους γονείς τους και τους αοκείται 
τεράοτια ψυχολογική και οωματική 

βία. Πρόκειταιγια τη ουγκλονιοτική 
ιοτορία τριών αδελφών, οι 

οποίες έζηοαν οτους κόλπους της 
αίρεοης. Μιλούνγια τον αγώνα 
τους να επιζήοουν οτα κοινόβια, 
και να επουλωθούν με πολύ κόπο 
τα τραύματα τους. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑ 
416 ΣΕΛΙΔΕΣ, G2 
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ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ TRANCE 
ΣΤΕΡΓΙΑ ΚΑΒΒΑΛΟΥ 
Τα διηγήματα της Στέργιος καββαλου 

είναι οαν μικρά, πικρά 
εοπρέοο ριοτρέτο.Έτοι, χωρίς ζάχαρη. 

Μια και κάτω, και μετά ή 
ανάβεις τοιγάρο ή οηκώνεοαι να 
φύγεις. Αν ήταν ζωγράφος, θα 
ήταν οπαδός του κυβιομού. Αν 
ήταν αρχιτέκτων, θα έκανε μινιμαλιομό. 

Η γραφή της είναι στεγνή, 
κοφτή, οτερημένη από το 

περιττό και οτολιομένη από το 
αναγκαίο. Οι προτάοεις δεν φενακίζουν, 

είναι μικρές και καθαρές, 
που όταν φτάοουν όμως οτο μυαλό, 

ξεδιπλώνονται και δείχνουν 
μεγαλύτερες. Είναι μια γραφή 
noire, αλλά με έναν ήχο από viola 
da gamba... To οημείο της τελείας 
οτα καλύτερα του... 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
136 ΣΕΛΙΔΕΣ, C15.90 
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