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ΠΑΠΑΓΟΥ 7 & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

LOGICOMIX 
ΑΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ & HP. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΕΚΑ. ΙΚΑΡΟΣ 
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ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΧΙΛ 
ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ, ΕΚΑ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

ΓΙΑΤΙ TO ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ, 
ΕΚΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 
ΑΝΤΟΥΑΝ ΝΤΕ ΣΑΙΝΤ-ΕΞΥΠΕΡΥ, 
ΕΚΑ. ΠΑΤΑΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ 
ΓΟΝΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ! 
ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΕΚΑ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 

39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Η ΦΑΛΤΣΑ ΝΟΤΑ 
ΚΟΡΜΑΝ ΓΚΟΡΝΤΟΝ, ΕΚΑ. ΑΓΚΥΡΑ 

TO ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ 
ΝΤΕΝΙΓΚΕΤΖ, ΕΚΑ. ΚΕΔΡΟΣ 

01 χΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ 01 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΗΡΑΝ 
ΣΤΙΒΕΝ ΓΟΥΕΪΡ, ΕΚΑ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

Q ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΩΝ ASTERIX & OBELIXΗ 
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ 

ΡΕΝΕ ΓΚΟΣΙΝΙ & ΑΛΜΠΕΡ ΟΥΝΤΕΡΖΟ, 
ΕΚΑ. ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΜΙΞ 

Η) Ο ΦΡΟΙΝΤ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ 
ΛΙΚ ΜΠΟΣΙ, ΕΚΑ. ΚΑΛΕΝΤΗΣ 
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ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

ΧΙΜΑΙΡΑ 
ΝΑΓΚΙΜΠΜΑΧΦΟΥΖ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΕΡΣΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
416 ΣΕΛΙΔΕΣ, C20 

Μια συγκλονιστική ιστορία για την αγάπη και το μίσος, τον έρωτα και την προδοσία, την αλήθεια και τις ψευδαισθήσεις, που, όπως 
υποστηρίζει ο τεχνίτης της γραφίδας Ναγκίμπ Μαχφούζ, συνθέτουν τη ζωή ενός ανθρώπου και βρίσκονται πίσω από κάθε πράξη του. 
Με τη γνώριμη ψυχογραφική του επιτηδειότητα, διαπιστωμένη άλλωστε οε όλα σχεδόν τα μυθιστορήματα του, ο μεγάλος τεχνίτης 
του λόγου μάς ξεναγεί στα δαιδαλώδη μονοπάτια του μυαλού και της ψυχής ενός ανθρώπου ο οποίος υπήρξε ταυτόχρονα θύτης και 
θύμα των περιστάσεων της ζωής. Χαρτογραφεί αριστοτεχνικά τις πιο απόκρυφες γωνιές της ψυχής και του μυαλού του, σκάβοντας 
βαθιά για να αναδυθούν μυστικά που λίγοι τολμούν να καταδείξουν/Ενα συγκλονιστικό ψυχογράφημα, από τα καλύτερα του συγγραφέα, 

που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ το 1988. 

Αν διαβάσετε 
το βιβλίο 
«Χίμαιρα», 
γράψτε μας 
τη γνώμη οας 
οτο faqg) 
faqpress.gr 

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΣΑΝΤΙΤΖΟΟΥΝΣ 
Κύπρος 1956. To σκηνικό σκληρό, 
το νησί ανάστατο:οι Βρετανοί 
υπερασπίζονται την αποικία τους 
ενάντια στους Κυπρίους - μαθητές 

και ένοπλους αντάρτες μαζί. 
Οι επιχειρήσεις του ανταρτοπόλεμου 

βίαιες και αιματηρές. Ο Χαλ, 
αφοσιωμένος βρετανός στρατιωτικός, 

βιώνει τη γεύση του θριάμβου 
πολεμώντας για την πατρίδα 

του. Η προδοσία όμως είναι 
απλώς το προοίμιο της επικείμενης 

συγκλονιστικής προσωπικής 
του κρίσης και τότε επέρχεται η 
ολοκληρωτική σύγκρουση. Σύμφωνα 

με τη «Sunday Telegraph», 
πρόκειται για ένα μυθιστόρημα 
γρήγορης πλοκής με λογοτεχνική 
ακεραιότητα. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΟΛΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ 
440 ΣΕΛΙΔΕΣ, C18 

TO ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΕΑΛΙΟΤ 
Τα φθινόπωρο του 1800 ο 
Φραντς ξεκινάει για ένα ταξίδι 
στα σύνορα της Γερμανίας με την 
Αυστρία. Ψάχνει τα ίχνη της ξαδέλφης 

του, Αγγέλικας Κάουφμαν, 
διάσημης ζωγράφου, για να 

της ζητήσει να πάρει υπό την 
προστασία της την ταλαντούχα 
κόρη του. θα μιλήσει με ανθρώπους 

που την αγάπησαν και τη μίσησαν 
και θα μάθει για τη ζωή πίσω 

από τους πίνακες της. Μέσα 
από ένα μεγάλο ταξίδι, γράμματα 
και ημερολόγια, ο Φραντς αναζητάει 

το δικό του μακρινό παρελθόν 
και την αλήθεια για την Αγγελικά 
που τόσο αγάπησε, μα ποτέ 

δεν μπόρεσενα φτάσει. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΣΧΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΝΩΑΣ 
288 ΣΕΛΙΔΕΣ, C14,07 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΟΙΚΗ θεοδοςης 
πελεγρινης 

Στο βιβλίο επιχειρείται να παρουσιαστεί 
η ιατρική ηθική οε σχέση 

με την ιστορία της ηθικής, να περιγραφούνοι 
ηθικές θεωρίες οι 

οποίες διατυπώθηκαν από την 
αυγή περίπου της φιλοσοφίας 
έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Σκοπός 

είναι να γίνει αντιληπτό ποιες 
από τις τελευταίες αυτές ξεπεράστηκαν 

από τα προβλήματα που 
ανέκυψαν στους κόλπους της ιατρικής 

ηθικής και ποια σημεία εξ 
αυτών εξακολουθούν να αποτελούν 

χρήσιμα εργαλεία για τον 
χειριστή των ζητημάτων της ιατρικής 

ηθικής. Συγχρόνως, ο καθηγητής 
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών θίγει και το ζήτημα 

της ατομικής ευθύνης. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
104 ΣΕΛΙΔΕΣ, CH 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΚΑΜΜΙΝΓΚΣ 
ΟΈντουαρντ Κάμμινγκς (18941962), 

από τους σημαντικότερους 
αμερικανούς ποιητές, έγραψε τα 
τρία από τα παραμύθια («Ο γέρος 
που έλεγε γιατί», «To σπίτι που 
έφαγε κουνουπόπιτα», «To κοριτσάκι 

που το έλεγαν Εγώ») για 
την κόρη του Νάνοι. To πότε ακριβώς 

γράφτηκαν είναι άγνωστο, 
οπωσδήποτε όμως μεταξύ 19191924, 

όταν το ζεύγος Κάμμινγκς 
χώρισε και η πεντάχρονη Νάνοι 
ακολούθησε τη μητέρα της στο 
Δουβλίνο. Πατέρας και κόρη ξανασυναντήθηκαν 

το 1946, όταν η 
Νάνοι ήταν πια μητέρα. Η τέταρτη 
ιστορία «Ο ελέφαντας κι η πεταλούδα» 

πρέπει να γράφτηκε μετά 
το 1948 για τον μικρό του εγγονό. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
64 ΣΕΛΙΔΕΣ, C12 

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΜΑΠΑΚΟΦΣΚΙ 
Δύο χρόνια πριν από την αυτοκτονία 

του, ο επαναστάτης-ποιητής 
Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι οε ένα 
ταξίδι στο Παρίσιερωτεύτηκε μια 
νεαρή Ρωσίδα που ζούσε εκεί. Η 
Τατιάνα Γιακόβλεβα ήταν ο τελευταίος 

μεγάλος του έρωτας και 
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 
τα τελευταία ποιήματα του. Η 
σχέση τους ήταν καταδικασμένη, 
καθώς ο Μαγιακόφσκι διατηρούσε 

επί χρόνια δεσμό με τη Λίλι 
Μπρικ, ενώ ύστερα από λίγο καιρό, 

με την επικράτηση του Στάλιν, 
του απαγορεύτηκαν τα ταξίδια 
στο εξωτερικό. To χρονικό του 
αδιέξοδου έρωτα καταγράφεται 
μέσα από τις παθιασμένες επιστολές 

που της έστειλε ο ποιητής. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΟΦΙΑΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
136 ΣΕΛΙΔΕΣ, C12,50 

ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 
ΖΑΝ ΕΣΕΝΟΖ 
Ο συγγραφέας αφηγείται τη ζωή 
του τσέχου δρομέα μεγάλων αποστάσεων 

Εμίλ Ζάτοπεκ. Ο Ζάτοπεκ 
άρχισε να ασκείται στους δρόμους 
αντοχής στη διάρκεια της 

ναζιστικής κατοχής και το 1948 
εξελίχθηκε οε παγκόσμια δόξα 
του στίβου, με αποκορύφωμα 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Ελσίνκι (1952), όπου κατέκτησε 
τρία χρυσά μετάλλια. To 1957 τον 
βρήκεαξιωματικότουτσεχοσλοβακικού 

στρατού. Μετά την καταστολή 
της «Ανοιξης της Π ράγας», 

επειδή είχε ταχθεί στο πλευρό 
του Ντούμπτσεκ, τοναπέταξαν 
από τον στρατό, τον διέγραψαν 
από το κόμμα και τον έστειλαν να 
δουλέψει οε ορυχεία ουρανίου. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ 
162 ΣΕΛΙΔΕΣ, «4,07 
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