
Είδος: Περιοδικό / Κύριο / Εβδομαδιαίο / Πολιτικής
Ημερομηνία: Πέμπτη, 30-12-2010
Σελίδα: 68,69         (1 από 2)
Μέγεθος: 762 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 37 21 100

Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ

ΒΙΒΛΙΟ 

Οικολογικό θρίλερ Για την πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία 
Ο ΣΠΟΡΟΣ 

Συγγραφέας: Φραν Ρέι 
Μετάφραση: Άντριαν 
Φρίλινγκ, Βόλια 
Παπαχρήστου-Φρίλινγκ 
Εκδόσεις: Κέδρος 

Σ' ένα εργαστήριο γενετικής 
των Παρισίων βρίσκεται φρικιά 

δολοφονημένος ο δόκτωρ 
Φροοτ. Την ίδια μέρα ο Ίθαν 
Χάρις ανακαλύπτει το πτώμα 
της γυναίκας του. 

Στην Ουγκάνια πολλοί άνθρωποι 
πεθαίνουν από άγνωστη επιδημία. 

Ρουέν: Μέσα από τη φυλακή μια γυναίκα προειδοποιεί 
για μια καταστροφή πρωτοφανών, μέχρι τώρα, 

διαστάσεων. 
Πώς συνδέονται όλα αυτά τα γεγονότα; Η αστυνόμος 

Ιρέν Λεζέν βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο αίνιγμα: 
Ποιος είναι ο ρόλος της κολοσσιαίας εταιρείας Ίντεν Βάλει, 

για λογαριασμό της οποίας δούλευε ο δρ Φροοτ; 
To κυνηγητό της αλήθειας εκτυλίσσεται από τπ Γενεύη 
μέχρι τη Νορβηγία και την Αφρική, συνάμα με μια 

επικίνδυνη επιδημία που εξαπλώνεται σε όλον τον πλανήτη. 

Ένα μυθιστόρημα για το ακανθώδες θέμα της γενετικής 
μηχανικής και της μετάλλαξης ιου περιβάλλοντος, 

που προκαλείται από την ανθρώπινη απληστία. 

Η Ανατολή των παθών 
ΓΙΑΡΝΤΙΜ 

Συγγραφέας: Χρήστος 
Ναούμ 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 

Αρχές του 20ού αιώνα.Ένα πολύχρωμο 
μωσαϊκό λαών ζει στη 

Μικρασία. Βυθισμένοι στην καθημερινότητά 
του, δεν αντιλαμβάνονται 

τα σύννεφα που 
σκεπάζουν τον ουρανό της, καθώς 

σι Νεότουρκοι ακονίζουν 
τα μαχαίρια και οι Σύμμαχοι ρίχνουν 

τα ζάρια της μοιρασιάς. 
Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα μια ελληνική οικογένεια 
και οι γύρω από αυτήν άνθρωποι βιώνουν τη δική 

τους συγκλονιστική ιστορία, ακολουθώντας το κισμέτ. 
Στη Σμύρνη όλοι πασχίζουν να εκπληρώσουν όνειρα 

και φλογίζονται διαρκώς από πάθη. Όταν, όμως, ξεσπά n 
συμφορά, το ενδιαφέρον για τον εαυτό τους μετουσιώνεται 

σε αγωνία για τους αγαπημένους, και μία μόνο λέξη 
στοιχειώνει τις ψυχές: Γιαρντίμ - που θα πει βοήθεια! 

Ένα μυθιστόρημα για την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, 
την ιστορία και τους θρύλους της Ανατολής. Μια περιπέτεια 

που δεν τελείωσε ακόμα... 

ΑΥΓΗ ΒΡΑΔΥ Η ΝΥΧΤΑ 

Συγγραφέας: Γιασμίνα Ρεζά 
Μετάφραση: Εύα Καραταΐδη 
Εκδόσεις: Εστία 

A 

Η Γιασμίνα Ρεζά είναι σημαντική Γαλλίδα συγγραφέας, με διεθνή αναγνώριση. 
Τα έργα της παίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ακολούθησε τον Νικολό Σαρκοζί 
επί εννέα μήνες στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας 

για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
Πιο κοντά στον υποψήφιο πρόεδρο, σε όλη την κρίσιμη περίοδο, 

απ' όσο οι δημοσιογράφοι, n Ρεζά παρατήρησε και κατέγραψε τα λόγια, τις κινήσεις, τους 
τόπους και τις καταστάσεις. Κοσμικές εκδηλώσεις, κουβέντες του αέρα, πολιτικές και πολιτικάντικες 

ίντριγκες, αλλά και στιγμιότυπα μοναξιάς, ουσιώδεις συζητήσεις και συναντήσεις 
φιλίας απαρτίζουν την πρώτη ύλη αυτού του βιβλίου, με το βλέμμα της Ρεζά στην πολιτική 
ζωή της Γαλλίας να είναι αμιγώς λογοτεχνικό. 

Κι όμως, όλοι έχουν τις ανάγκες τους... 
ΓΟΥΙΛ ΜΟΥΓΚΛΕΪ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ 

- TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ 

Συγγραφέας: Pierdomenico Baccalario 

Εικονογράφηση: Matteo Piana 
Μετάφραση: Δήμητρα Κατσιμάνη 
Εκδόσεις: Μοντέρνοι Καιροί 

Ύστερα από μια άσχημη μέρα, ο Γουίλ Μούγκλεϊ επιστρέφει στο διαμερισμό 
του στη Νέα Υόρκη, κατάκοπος και μούσκεμα από τη βροχή, ^^¦^ 

όπου ανακαλύπτει ότι n αγαπημένη του κρέμα σοκολάτας έχει τελειώσει. 

Η διάθεσή του, όμως, φτιάχνει ξαφνικά όταν στην εφημερίδα 
«Φαντασμοτυπία» ανακαλύπτει ότι n αλυσίδα ξενοδοχείων Φρίκτον θέλει να μετατρέψει 

ένα παλιό κάστρο σε ξενοδοχείο για πάμπλουτους που αναζητούν μια δόση «ανατριχίλας» 
στη ζωή τους... Αραγε, υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από αυτήν για να επαναφέρει στη δράση 

το ξεχασμένο Πρακτορείο Φαντασμάτων του; 
Ένα ευφάνταστο έργο νεανικής λογοτεχνίας, γραμμένο από τον μετρ του είδους 

Pierdomenico Baccalario, δημιουργό και της πολύκροτης νεανικής σειράς «Οδυσσέας 
Μουρ». Όμως, εκτός από το γλαφυρό κείμενο που συνδυάζει επιτυχημένα τη σύγχρονη 
γλώσσα με την παλιά θεματική των φαντασμάτων, δυνατό σημείο του βιβλίου είναι και n 
πολύ επιτυχημένη, κάποιες φορές ξακαρδιστική, εικονογράφησή του. 

Λογοτεχνία του φανταστικού 
ΚΟΡΑΚΙ ΣΕ ΑΛΙΚΟ ΦΟΝΤΟ 

Συγγραφέας: Ελευθέριος Κεραμίδας 
Εκδόσεις: Πατάκη 

Ο Ελευθέριος Κεραμίδας είναι πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας, και 
με την έκδοση αυτή παρουσιάζει το πρώτο βιβλίο των «Γιων της Στάχτης». 

Ένα μυθιστόρημα φαντασίας με έντονα επικά στοιχεία. 
Μια πανίσχυρη αυτοκρατορία σε παρακμή. Τρεις άντρες που ακολουθούν 

τον δικό τους μοναχικό δρόμο, δίχως καν να γνωρίζονται. 
Ο ένας μεγαλώνει μέσα σε ένα μοναστήρι, αποκλεισμένος από τον 
έξω κόσμο αλλά κι από την αληθινή φύση. Ο δεύτερος μεγαλουργεί 

στα πεδία των μαχών με όνομα άλλο από το αληθινό του. Και ο τρίτος συνωμοτεί για τα δικά 
του συμφέροντα στη διεφθαρμένη Αυλή. 

Για να σωθεί n αυτοκρατορία πρέπει και οι τρεις να πετύχουν τους στόχους τους. Όλοι 
ταυτόχρονα... 

ΒΙΒΛΙΟ 
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Ο άνθρωπος που ξέφυγε 
από τη μαφία 

ο σικελός 

fail tm 

ΜϊΜ: 

Συγγραφέας: Mario Puzo 
Μετάφραση: Μπέσσυ Πλακούλα 
Εκδόσεις: Μοντέρνοι Καιροί 

Όταν ο Mario Puzo έγραψε τον «Νονό», 
αρκετοί συγγραφείς τον μιμήθηκαν, αλλά 

κανένας δεν στάθηκε ισάξιος ιου. To 
κλασικό μυθιστόρημα «Ο Σικελός» αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο ιου έργου του. 
Μια αληθινή ιστορία, ένα αξιομνημόνευτο 

χρονικό αιματοχυσίας, δικαιοσύνης και 
προδοσίας. 

Σικελία 1950. Η εξορία του Μάικλ 
Κορλεόνε στο νησί πλησιάζει στο τέλος της. Ο Νονός έχει δώσει εντολή 

στον Μάικλ να επιστρέψει στην Αμερική φέρνοντας μαζί του κάποιον 
νεαρό Σικελό ληστή, ονόματι Σαλβατόρε Τζουλιάνο, ο οποίος έχει παγιδευτεί 

ο' έναν αιματηρό ιστό βίας και αιώνιας βεντέτας. 
Ο Τζουλιάνο είναι για τη Σικελία ένας σύγχρονος Ρομπέν των Δασών 
που αψηφά τη διαφθορά- και την Κόζα Νόστρα. Και τώρα, σ' εκείνη 

τη γη με τα πανύψηλα βουνά και τα αρχαία ερείπια, n μοίρα του Μάικλ 
Κορλεόνε ανταμώνει τον επικίνδυνο θρύλο του Σαλβατόρε Τζουλιάνο· 
αήττητου πολεμιστή, τρυφερού εραστή και γνήσιου Σικελού. 

Μια Ελληνίδα στην άλλη 
άκρη του κόσμου 

μακρινη ακτη 
JETER ^LDHAJVI Συγγραφέας: Peter Yeldham 

Μετάφραση: Βούλα Αυγουστίνου 
Εκδόσεις: Διόπτρα 

Δεκαετία 1950. Η μικρούλα Κατερίνα Βάσσου 
φτάνει στο Σίδνεϊ γεμάτη όνειρα για 

ένα καλύτερο μέλλον. Πολύ γρήγορα, όμως, 
βλέπει τον κόσμο της να γκρεμίζεται, όταν 
την εγκαταλείπει n μητέρα της. Μαζί με 
τον πατέρα της θα παλέψουν για να γίνουν 
αποδεκτοί σε μια άγνωστη και εχθρική καινούργια 

χώρα. 
Χρόνια μετά, n Κέιτ, μια όμορφη και 

δυνατή γυναίκα πια, παρασύρεται από έναν παθιασμένο έρωτα, τη στιγμή 
που γύρω της μαίνεται ο πόλεμος του Βιετνάμ, και ενώ αντιπολεμκές 

διαδηλώσεις πλημμυρίζουν τους δρόμους. Στα χρόνια που ακολουθούν 
n Κέιτ θα γνωρίσει την ευτυχία και την τραγωδία. 

Παρακινημένη από την προσωπική της εμπειρία, γίνεται νομική σύμβουλος 
προσφύγων/Οταν θα βρεθεί αντιμέτωπη με ζητήματα ζωής και 

θανάτου, οι επιλογές που θα κάνει -και ένα ξεχωριστό αγοράκι- θα της 
αλλάξουν για πάντα τη ζωή. 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr



