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¦ Ano το Βιβλιοπωλείο Rivergate στα Λατσιά 
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Ο ΥΠΝΟΣ ΤΩΝ 

ΧΙΛΙΠΝΗΜΕΡΠΝ 
ΝικόΛ-Άννα Μανιάτη, Εκδόσεις 

Ψυχογιός, σεή\4Β0 

Ο Σπύρος Παπαγιάννη5, otis 

δέκα παρά τέταρτο το πρωί Tns 

23ns Μαρτίου 2005, έπαψε να 

υπάρχει. Για τρία ολόκληρα χρόνια! 

Η Μαρίνα Αγγελή, το απόγευµα 

Tns 23ns Μαρτίου 2005, 

Βρήκε ένα σηµαντικό λόγο για 

να συνεχίσει να ζει. Hr πέρασµα 

του Σπύρου Παπαγιάννη στη 

ζώνη Tns ανυπαρΕίας προκαλεί 

τη µοίρα να παιΈει µε tis ζωέ5 

τεσσάρων ανθρώπων. Ανυποψίαστοι, 

µπλέκονται στον ιστό που 
n µοίρα Ba υφάνει µε άΕονα τον 

Σπύρο, τον άνθρωπο που υπάρχει 

χω p is να ζει, αλλάζανταβ 

πορείες, ανατρέποντας ζωέ5. 

Κάπου mo µακριά n ευτυχία παραµονεύει 

υποµονετικά... 

ΤΑΗΡΑΝΒΕΜΑ _ν_ 

BA ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΙΑΝΑ 
ΙϊώργοςΠαΛυράκης, Εκδόσεις 

Ψυχογιός σεΛ.480 

Ηράνθεµο είναι το νυχτολούλουδο. 

Στη Βαλένθια του 1492, 

ο' αυτή την εποχή του σκοταδισµού, 

n Σαρίτα και ο Αλφόνσο 

ζουν έναν έρωτα αγνο, που γεφυρώνει 

το χάσµα ανάµεοα cms 
κοινωνικέ5 τάΕεΐ5. Οι vuxtes 

tous µυρίζουν ηράνθεµο, ενώ 

πάνω tous αιωρείται n απειλή 
Tns kpas ΕΕέτααη5, επειδή ο 

Πάµπλο είναι nanas και για τη 

Μαρισόλ έχουν περάσει µόνο 

δέκα χρόνια από την εΕαφάνιση 

του άνφα Tns, ένα µήνα µετά τον 

νόµο tous... 35 χρόνια αργότερα, 

ο πατήρ Πάµπλο αναθυµάται 

µε νοσταλγία τον ερωτά tous, 

ελπίζοντας ότι κάποια στιγµή Ba 

τελειώσει τούτη n µακρά νύχτα 

Tns µισαλλοδοΕίαβ. 

ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟΙ 
ΒίβιανΑβοααµίδου-ΠιΙούµπη, 

Εκδόσεις ΑΆεξάνδρεια 

σεή.130 

Μια δυναµική νουβέλα, n συγγραφέας 

κάνει µια παραβολή 

και εΕετάζει το παρελθόν, τη 

σύγκρουση που αντιµετωπίζει ο 
άνθρωπο5 στη ζωή του ανάµεαα 

στην προσπάθεια για την αποκάλυψη 

Tns αλήθειας και την παραίτηση 

µπροστά στο ανώφελο, 

αλλά καθορίζει tis όποιες αποφάσεις 

του παρόντος, την πάλη 

για το δίκιο και την εκδίκηση, την 

αποσιώπηση και την τιµωρία. Οι 

ήρωες µπλέκονται περίτεχνα 

µέσα στους ρόλους tous και 

αποδίδουν µέσα από πλοκή και 

µοναδική φαντασία, ζουν και 

κινούνται µε άνεση και αναδύοvras 

µια φρεσκάδα έστω κι αν 

ασχολούνται µε το παρελθόν. 

TOP 10 ΕΛήηνικής 
Λογοτεχνίας 

1. to χειρογραφο τησ ακρα 

Paulo Coelho, AiBavns 

2. ο κοκκινολαίµης 

Jo Nesbo, Μεταίχµιο 

3. to παιδι απο τη γερµανια 

Camilla Lackberg, Μεταίχµιο 

4. τελοσ στην υφεση τπρα 

flo f1 Κρουγκµαν, Πατάκη5 

5. πενηντα ΑΠ0ΧΡΟΣΕΙΣ toy γκρι 

E.LJames,flar0Kns 

g. "π γινεται αν η ευρωπη διαλυθει 

ΧέιρτΜακ, Μεταίχµιο 

7. ευαλοτη διπλα σου 

5/7ν/σ Day, Touflina 

8. ο τελευταιοσ χοροσ 

Victoria Hislop - ∆ιόπτρα 

9. IQ84 

Χαρούκι Μουρακάµι - Ψυχογιόβ 

--10.0 λοφοστπn αυτοκτονιων 

Tziips Εηρόι, Άγρα 
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