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«Ο άνθρωπος που 
* ξέχασε τη γυναίκα του» 

John Ο» Farrell J 
Μια αστείο, συγκινητική να γυρίσει ιον χρόνο πίσω, για 

και σπαραξικάρδια ιστορία µια τελευταία ευκαιρία: να 
ενός ανθρώπου που θα κάνει διεκδικήσει τη ζωή του από 
ό,τι περνάει από το χέρι του για την αρχή. 

«Ανάµεσα σε δυο αγγέλους» 
Φώτης Κατσίµηοΰρης -j^^^^^^^^^H 

Στη ζωή τής Μελτίνης εισβάλλει απροσδόκητα ένας 
καθηλωτικός έρωτας. Η γνωριµία της µέσω του Facebook 
µε τον «Μοναχικό Άγγελο» κλονίζει συθέµελα τον κόσµο 
της. Ένα µυθιστόρηµα για την εποχή της πολλαπλής κρίν 

ανθρώπινων αξιών. 
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«Η αφοσίωσ 
του ύποπτο m.* 

Keigo Higashino 
Εκδόσεις 

Κλειδάριθµος 

Όταν n Γιασούκο σκοτώνει 
τον πρώην άντρα της 

προσπαθώντας να υπερασπιστεί 
τον εαυτό της και τη 

ζωή της έφηβης κόρης της, 
ο αινιγµατικός της γείτονας 
Ισιγκάµι, ένας ευφυής καθηγητής 

Μαθηµατικών βαθιά 
αφοσιωµένος σε αυτήν, 

προσφέρεται να τη βοηθήσει 
να σκηνοθετήσει ένα 

ακλόνητο άλλοθι. Μόνο 
που δεν είχε υπολογίσει 
έναν αστάθµητο παράγοντα... 

Την εµπλοκή στην υπόθεση 
ενός παλιού του συµφοιτητή, 

του δρος Γιουκάβα, 
ενός πανέξυπνου καθηγητή 

Φυσικής µε το παρατσούκλι 
«Ντετέκηβ Γαλιλαίος». 

Με σφιχτή πλοκή και κοφτερή 
γραφή, µε τη µία ανατροπή 
να διαδέχεται την άλλη 

και µε χαρακτήρες που 
παραµένουν στο µυαλό του 
αναγνώστη για πολύ καιρό 
µετά την ανάγνωση της τελευταίας 

σελίδας... 
To βιβλίο αποδεικνύει 

γιατί ο Keigo Higashino είναι 
ο πλέον δηµοφιλής συγγραφέας 

της σύγχρονης Ιαπωνίας. 

Καθηµερινά βρισκόµαστε 
«επί σκηνής χωρίς 

πρόβα» και παίζουµε λίγο 
ή πολύ σηµαντικές, αλλά 
κάθε φορά µοναδικές και 
διαφορετικές πράξεις, 
κάνοντας τις δικές µας 
επιλογές σχετικά µε το 
σενάριο και τους ρόλους 
µας. Και εµείς, δυστυχώς, 

δεν έχουµε την «πολυτέλεια» 
των προκαθορισµένων 
ρόλων και της 

πρόβας που έχουν οι 
ηθοποιοί. Συνεπώς, n µόνη 

προετοιµασία την 
οποία µπορούµε να έχουµε 

είναι να εφοδιαστούµε 
µε έννοιες, αρχές, µεθόδους, 

ικανότητες και 
αξίες ώστε να κάνουµε 
σωστές επιλογές για να 
παίξουµε όσο γίνεται καλύτερα 

για εµάς και ψ αυτούς 
που αγαπάµε... 

∆ηµήτρης 
Μπουραντάς 
Εκδόσεις Πατάκη 

ΪΪΪΜΗΤΡΗΣ 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΑ 

Ano rovwYYpovAl ίσο tmtet βέλφ 
ΌΧα σου ία 'µάθα µα ΐχχαοα µια λζξη 

«To Χειρόγραφο της Άκρα» το νέο βιβλίο του Πάουλο Κοέλο 

Συσσωρευµένη σοφία... 
14 Ιουλίου 1099 
Ενώ n Ιερουσαλήµ 

προετοιµάζεται για την 
εισβολή των 

σταυροφόρων, ένας 
Έλληνας, γνωστός ως 
Κόπτης, συγκαλεί σε 
συγκέντρωση τους νέους, 
τους γέρους, τους άντρες και 
τις γυναίκες της πόλης. To 
πλήθος, το οποίο αποτελείται 
από χριστιανούς, Εβραίους 
και µουσουλµάνους, φτάνει 
στην πλατεία πιστεύοντας 
ηως θα ακούσει µια οµιλία 
για το πώς να προετοιµαστεί 
για πι µάχη, όµως ο Κόπτης 
δεν θέλει να τους πει αυτό. 

Όλα δείχνουν πως επίκειται 
n ήττα, αλλά ο Έλληνας θέλει 
απλώς να παρακινήσει τους ανθρώπους 

να αναζητήσουντη 
σοφία που υπάρχει στην καθηµερινότητά 

τους και έχει σφυρηλατηθεί 
από τις προκλήσεις και 

τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν. 
Πιστεύει πως n πραγµατική 

γνώση βρίσκεται στις 
αγάπες που ζούµε, σης απώλειες 

τις οποίες υφιστάµεθα, στις 
στιγµές της κρίσης και της δόξας 
και στην καθηµερινή συνύπαρξη 
µε το αναπόφευκτο του θανάτου. 

To «Χειρόγραφο της Άκρα», 
το νέο βιβλίο του Πάουλο Κοέλο 
-κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Λιβάνη- είναι µια πρόσκληση να 
συλλογιστούµε τις αρχές και την 
ανθρωπιά µας. 

Ρεκόρ πωλήσεων 
Ο Πάουλο Κοέλο θεωρείται 

από τους πλέον πολυδιαβασµένους 
συγγραφείς µε τη µεγαλύτερη 
επίδραση στην εποχή µας. 

Τα βιβλία του έχουν πουλήσει 
περισσότερα από 115 εκατοµµύρια 

αντίτυπα παγκοσµίως. 
Έχουν κυκλοφορήσει σε 160 

από το συγγραφέα του Αλχηµιστή 

PAULO 
COELHQ 

το χειρόγραφο της Άκρα 

Ο Πάουλο Κοέλο θεωρείται ο mo πολυµεταφρασµένος συγγραφέας στον 
κόσµο για το βιβλίο «Ο Αλχηµιστής» και έχει αποσπάσει γι' αυτό το Βραβείο 

Γκίνες 2009 

5fc 
Η πραγµατική γνώση 
βρίσκεται στις αγάπες 
που ζούµε, 
στις απώήειες 
τις οποίες 
υφιστάµεθα, 
στις στιγµές της 
κρίσης και της δόξας 
και σ[ην καθηµερινή 
συνύπαρξη 
µε το αναπόφευκτο 
του θανάτου 

χώρες και έχουν µεταφραστεί 
σε 74 γλώσσες. 

Γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιροτο 
1947 και ανακάλυψε 

νωρίς τη συγγραφική του κλίση. 
Εργάστηκε ως σκηνοθέτης, 
ηθοποιός θεάτρου,συνθέτης 
και δηµοσιογράφος. Συνεργάζεται 

µε ορισµένα από τα σηµαντικότερα 
Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης διεθνώς. 
Από το 2002 κατέχει την 

έδρα 21 της Ακαδηµίας Γραµµάτων 
της Βραζιλίας, ενώ το 

2007 ανακηρύχτηκε Αγγελιοφόρος 
Ειρήνης των Ηνωµένων 

Εθνών. To 2009 του απονεµήθηκε 
το Βραβείο Γκίνες 2009 

για τον mo πολυµεταφρασµένο 
συγγραφέα στον κόσµο για το 
βιβλίο «Ο Αλχηµιστής». 

www.clipnews.gr


