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Ο Η αθηναϊκή 
ζωή µε ra 
βλέµµα µιας 
Αγγλίδας. 
Και tj κρύβεται 
πίσω απόχη 
πεξη «Like»! 

ΒΙΒΛΙΑ 

Ο τελευταίος χορός 
ΚΑΝ' TO ΟΠΩΣ Ο ZUCK 

ΗVictoria Hislop πριν 
από µερικά χρόνια 
έκανε in µεγάλη έκπληξη 

στα ελληνικά εκδοπκά 
µα? ήθη, γράφοντας ένα µυθιστόρηµα 

για κάα που κανείς 
δεν ήθελε να ξέρει. Τη Σπιναλόγκα 

και τους ανθρώπους της. 
Ήταν το περίφηµο «Νησί», που 
έγινε best seller, αλλά και κάτι 
περισσότερο.Ένα σίριαλ µε 
εξίσου υψηλή θεαµασκότητα, 
που άφησε πίσω του µια καλή 
ανάµνηση µε us ερµηνείες και 

τη σκηνογραφία του. Τώρα n 
Αγγλίδα συγγραφέας επανέρχεται 

µε το καινούργιο της βιβλίο, 
«Ο τελευταίος χορός» 

(εκδ. ∆ιόπτρα), και εµπνέεται 
για άλλη µία φορά από το ελληνικό 

τοπίο και τους ανθρώπους 
του. Μέσα από δέκα πολύ 

δυνατά διηγήµατα, n Victoria 
Hislop µάς βγάζει σεργιάνι 
στους αθηναϊκούς δρόµους 
αλλά και στις πλατείες των ελληνικών 

χωριών. Σκιαγραφώ 
ντας την ξεχωριστή ατµόσφαι¬ 

ρα κάθε τόπου, n συγγραφέας 
ζωντανεύει µπροστά στα µάπα 
µας µια σειρά από αλησµόνητους 

ήρωες - από έναν µοναχικό 
παπά έως δυο αδερφούς 

σε διαµάχη και από έναν ανεπιθύµητο 
ξένο έως έναν γαµπρό 

που βασανίζεται από µια µουσική 
και µια ανάµνηση. ∆οσµένες 

µε την προσωπική της 
γραφή, αυτές οι γλυκόπικρες 
ιστορίες πίστης και αγάπης, χωρισµού 

και συµφιλίωσης, θα 
µείνουν στο µυαλό. 
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Ο Like! 
Όµως και n σύγχρονη ζωή διαθέτει τους µύθους της. Ένας από αυτούς 

κρύβεται πίσω από τη λέξη «Like», την πλέον χρησιµοποιηµένη 
λέξη στο Internet. Και n Ekaterina Walter αναζητεί υς αιτίες. Στο 

βιβλίο της µε τπλο «Σκέψου σαν τον Zuck» εξετάζει τις πέντε αρχές 
πίσω από την απίστευτη άνοδο του Facebook, οι οποίες µπορούν 

να εφαρµοστούν οε κάθε οργανισµό, σε κάθε κλάδο. Επειδή 
πλέον δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι n δηµιουργία του Mark 

Zuckerberg έχει αλλάξει τον κόσµο. Ένα Βιβλίο, λοιπόν, για το πώς 
n καινοτοµία και το όραµα µετουσιώνονται σε µια συνταγή επιχειρηµατικής 

επιτυχίας. Ένα βιβλίο που σε προκαλεί να σκεφτείς out of 
the box, δηλαδή να σκεφτείς σαν rovZuck! 
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