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TheBookLovers 
ΟΙ BI ΒΛΙΟΦΙΛΙ ΚΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ LIFO 

ΜΙΑ ΣΚΙΑ ΚΙ ΕΝΑ 

NEA, ΦΡΕΣΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ. 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ, ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
TOY ΝΙΚΟΥ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Σελ.: 54, τιµή: €ΐ6,οο, εκδόσεις Ίκαρος 

Ο Αλέξης Κυριτσόπουλος γράφει την ιστορία ενός 
ποιητή που ήθελε να στέλνει αστέρια στον ουρανό 

και διαλέγοντας παρόµοια υλικά, στολίζει τον ουρανό 
µε πυροτεχνήµατα και λαµπερά ποιήµατα. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ 

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΠΟΣ ΤΗΣ: 

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ 

Σελ.: 302, τιµή: €ΐ5,οο, εκδόσεις Gema 

Με γλώσσα απλή το βιβλίο αφηγείται πώς ένας δωδεκάχρονος 
που ξεκίνησε ως «κράχτης» σε µαγαζί 

έφτασε να έχει σηµαντική διεθνή παρουσία στις 
καπνικές αγορές, δηµιουργώντας καπνοβιοµηχανίες 

σε Αθήνα, Γερµανία και Αίγυπτο. 

KETIL BJORNSTAD 
TO ΠΟΤΑΜΙ 

Μτφρ.: Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη 
Σελ.: 5Π, τιµή: €2θ,οο, εκδόσεις Πόλις 

To βιβλίο µιλά για τις ηθικές και πρακτικές επιλογές 
που όλοι κάνουµε. Παράλληλα, αποτελεί µια περιήγηση 

στον κόσµο της µουσικής, στις απολαύσεις 
και στα ζοφερά βάθη των µεγάλων κλασικών έργων. 

ΚΙΘ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ 

LIFE 

Μτφρ.: Γιάννης Νένες, Σελ. :7ΐι, Τιµή: €22,οο, 
Σειρά: «λατέρνατιβ», εκδόσειςΤο Ροδακιό 

Η σχέση του Ρίτσαρντς µε τη µουσική, τα ναρκωτικά, 
τον Τζάγκερ, τους άλλους µουσικούς της γενιάς του 
σε µια πολλή προσωπική αφήγηση που αποδεικνύει 
πως το sex, drugs and rock'n' roll ήταν µια εποχή που 

πολλοί την έζησαν, αλλά λίγοι επιβίωσαν. 

CECELIA AHERN 
ΦΕΓΓΑΡΙ ∆ΥΟ ΗΜΕΡΩΝ 

Μτφρ.: Βούλα Αυγουστίνου 
Σελ.: 504, τιµή: €17,90, εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Η αγαπηµένη συγγραφέας επιστρέφει µε ένα πανέξυπνο 
µυθιστόρηµα. Συναίσθηµα και χιούµορ, ένα 

κουβάρι προβληµατισµοί αλλά και πολλές λύσεις, 
που όλες απαιτούν κοίταγµα στον καθρέφτη και 

παραδοχή της αλήθειας. 

ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ 

ΓΙΑΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ TO ΚΡΑΤΟΣ 

Μτφρ.: Θάνος Σαµαρτζής 
Σελ.:ΐ92,τιµή:€9,οο, 

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης 

Αφού δεν µπορούµε να ξεφύγουµε αη' το κράτος, 
έχει σηµασία να το κατανοήσουµε/Ενας τρόπος 
να το πετύχουµε αυτό είναι να µελετήσουµε την 

ιστορία του. 

ΟΥΙΛΙΑΜ ΤΡΕΒΟΡ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΙ∆ΥΛΛΙΟ 

Μτφρ.: Αργυρώ Μαντόγλου 
Σελ.: 28ο, τιµή: €15,50, εκδόσεις Μεταίχµιο 

Στη διάρκεια ενός ζεστού καλοκαιριού, στο ήσυχο 
Ραθµόι δηµιουργείται ένας παράνοµος δεσµός. 
Η µικρή πόλη παρακολουθεί τους δυο εραστές, 

καθώς το πάθος, η αγάπη και η µοίρα ακολουθούν 
την αναπόφευκτη πορεία τους. 

SVEN BOTTCHER 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΑΠΕΙΛΗ 

Μτφρ.: ΡουµπίνηΖαρκάδη 
Σελ.: 582, τιµή: €ΐ8,8ο, εκδόσεις∆ιόπτρα 

Αυτό το απόλυτα επίκαιρο οικολογικό θρίλερ 
αναδεικνύει τόσο την πραγµατική διάσταση της 

περιβαλλοντικής συνείδησηςτου καιρού µας όσο 
και τις οικονοµικοπολιτικές σκοπιµότητες που 

κρύβονται πίσω από αυτή. 
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ΠΡΟΣΠΕΡΜΕΡΙΜΕ 
ΝΟΥΒΕΛΕΣ 

Μτφρ.: Αναγνωστόπουλος, Γεωργάτου, 
Μέγγουλη,Σταθάκη, Χονδρού, Χρυσανθοπούλου 

Σελ.: 224, τιµή: €13,οο, εκδόσεις Πάπυρος 

Στη συλλογή αυτή συγκεντρώνονται τρεις από 
τις πιο γνωστές νουβέλες του Μεριµέ, γραµµένες 

το διάστηµα 1829-1837, µε διαφορετική 

θεµατική η καθεµία, µε κοινό, όµως, το στοιχείο 
του εξωτισµού και του «άλλου». 

ΑΝΑΘΕΜΑ 

"1 
ΑΓΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
ΑΝΑΟΕΜΑΤΗΝ ΕΥΑ 

Σελ.: 192, τιµή: €11,99, εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Ένα καυστικά διασκεδαστικό µυθιστόρηµα που 
περιγράφει την αγχωτική ζωή της σύγχρονης 

Ελληνίδας. Κάπου εκεί κρυµµένος, πνιγµένος 

στη ρουτίνα της καθηµερινότητας, ο εαυτός της 
διεκδικεί να ζήσει ελεύθερος. Θα τα καταφέρει; 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 
ΜΗ∆ΕΙΑ 

Μτφρ.: Θ.Κ. Στεφανόπουλος 
Σελ.: 95, τιµή: €15,50, εκδόσεις Κίχλη 

Μια νέα προσέγγιση της µοναδικής γυναικείας 
µορφής του ευριπιδικού στερεώµατος που αντιστέκεται 

στις συνήθεις ταξινοµήσεις και είναι 

τόσο πολυδιάστατη και αντιφατική µέσα από 
έναν λόγο περιεκτικό και θεατρικά δραστικό. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 
ΟΝΑΡ ΗΜΕΡΟΦΑΝΤΟΝ 

Σελ.:304,τιµή: €15,98, εκδόσεις l. Σιδέρης/Novel 

Books 

Ιστορίες που συµµαχούν µε τον έρωτα, 

προσπερνούν τους δοτούς προορισµούς, συνδιαλέγονται 

µε την αυτογνωσία και συνοµιλούν 
µε τον σηµαντικό άλλο που κουβαλάµε µέσα 

µας και µας συντροφεύει στην τράνζιτο ζωή 

που βιώνουµε. 

ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗ 

Σελ.: 296, τιµή: €ΐο,8ο, εκδόσεις Gutenberg 

Ο ήρωας είναι ο αντιπροσωπευτικός Ανδριώτης, 
που µας θυµίζει κάποιους συγγενείς, 

χωριανούς ή φίλους µας που έχουν φύγει, 

αφήνοντας πίσω τους την πολύτιµη ιστορία 
τους, δηλαδή την ιστορία του τόπου µας. 

DUSTIN THOMASON 
21.12 

Μτφρ.: Ουρανία Τουτουντζή 
Σελ.: 52θ, τιµή: €17,οο, εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Ο συν-συγγραφέας του παγκόσµιου best seller 
Ο Κανόνας των Τεσσάρων επιστρέφει µε ένα 

νέο µυθιστόρηµα και την απάντηση στο ερώτηµα: 

τι σχέση έχει η εξαφάνιση των Μάγια µε 
την τύχη της ανθρωπότητας σήµερα; 

n 
8» 

ΛΙΛΙ ΜΠΛΕΙΚ 
Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ 

I Μτφρ.: Φωτεινή Μοσχή 

Σελ.: 288, τιµή: €11,97, εκδόσεις Ψυχογιός 

Θα τη σκοτώσει η βασίλισσα ή ο κυνηγός θα τη µετατρέψει σε αήττητο 
πολεµιστή; 

Σε αυτήν τη συναρπαστική διασκευή της θρυλικής ιστορίας η Χιονάτη 

πρέπει να γράψει το δικό της ευτυχισµένο τέλος. 
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ντινος Χριστιανόπουλος 

τα τραγουδια toy ντινου 
χριστιανοπουλου: to αιωνιο 

παραπονο & me τεχνη και me παθοσ 

Σελ.: 4o, τιµή: ci6,6o, εκδόσεις IANOS 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις IANOS το βιβλίοCD 
του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Τα τραγούδια 

ερµηνεύουν οι ∆ηµήτρης Νικολούδης και 
Παναγιώτης Καραδηµήτρης, ενώ συµµετέχει 

φιλικά και ο Μανώλης Μητσιάς. Οι ξυλογραφίες 
έγιναν από τον Νίκο Νικολάί'δη. 

κων/νοσ χοροµιδησ 

µερεσ δυσκολεσ και καλεσ 

Σελ.: 529, τιµή: €14,40, εκδόσεις IANOS 

Ο συγγραφέας αποδοµεί την πραγµατικότητα 
της ζωής του µέχρι και τις τρέχουσες ηµέρες, 
όπου κυριαρχούν τα διλήµµατα «Μνηµόνιο 

ή χρεοκοπία», «ευρώ ή δραχµή», «Ευρώπη µε 
κοινωνικό πρόσωπο ή τι άλλο:». 

πενυπαπαδακη 
to ζεϊµπεκικο τησ kat in ασ 

Σελ.: 272, τιµή: €ΐι,97, εκδόσεις Ψυχογιός 

To ζεϊµπέκικο της Κατίνας είναι ένα βιβλίο 
θάρρους και λεβεντιάς. Η Κατίνα µάς παίρνει 
ανάλαφρα αη' το χέρι και µας ταξιδεύει στα 

κρυφά µονοπάτια της ζωής της. 

συλλογικο 

διεθνεισ µεταβολεσ 

στην οργανωση τησ εργασιασ 

Επιµ.: Γεωργία Πετράκη 
Σελ.: 352, τιµή: €22,οο, εκδόσεις Gutenberg 

Πώς µπορούµε να κατανοήσουµε τις αλλαγές 
που λαµβάνουν χώρα στην οργάνωση της 

εργασίας την τρέχουσα περίοδο, όπου τα πληροφοριακά 
µέσα εργασίας και οι διασυνδέσεις 

των επιχειρήσεων και των αγορών ανατρέπουν 
τις ισορροπίες που την είχαν διαµορφώσει; 

A* 
Jo Nesbo 

jo nesbo 
κυνηγοι κεφαλων 

Μτφρ.: Γωγώ Αρβανίτη 
Σελ.: 344. τιµή: €15,οο, εκδόσεις Μεταίχµιο 

Ένα βιβλίο που κόβει την ανάσα, βαδίζοντας 
στα χνάρια της τριλογίας «Millenium».'Ex£i 

µεταφερθεί στον κινηµατογράφο και προβάλλεται 
ήδη στις ελληνικές αίθουσες. 

δαναη κριεζωτου 

θα βρεθουµε ξανα 

Σελ.: 36ο, τιµή: €13,95, εκδόσεις Ψυχογιός 

Ένα µυθιστόρηµα για την αγάπη που καταργεί 
την ιστορία και τον χρόνο, µια βιογραφία του 
έρωτα που ξεπερνά τη λησµονιά για να βρεθεί 
ξανά στον τόπο συνάντησης των αγαπηµένων. 

∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Η ΚΟΡΗ TOY ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥ 
Σελ.:ΐ92,τιµή:€ΐ3,5θ, 
Εκδόσεις Άγρα 

Μια αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο, κοφτή και επικεντρωµένη στη δράση 
και µια άλλη σε δεύτερο πρόσωπο, που διαβάζεται απνευστί και λειτουργεί 

ως ένα είδος εσωτερικής φωνής. 
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X.A.XOMENIAHZ 
HOfiNH 

IeA.: 355. Ti[jrj: €19,00, ekSooeic naTdi<n TIANNHE 

MAPHZ 
O 130E EniBATHE 

IeA. : 25S, Tipri: €12,00, ekSooeic; Aypa 

KIKH AHMOYAA 
riEPAEA / ERLEBT 

IeA.: 98, Tipri,: €25,34, £i<5do£ic;1i<apoc 

AENA MANTA 

OZO ANTEXEI H WYXH 
l£A.:432,Tipr|:€i5,93,£K66a£ic;4'uxoyi6(; 

H cpcovrj anoTunuvei oAeqEKEivECTiqandTEq nou 

oSfjynaav otit ariMeP|v,i KaTappeuoii. npoKEiTai yia 
evq xpovii<6 Trie; peTanoAiTEUTiKiic pnsA £noi<, nou 

ei'XE nEioEiToveauTO Tire ncoi; 8a KpaTouaEQEvaa. 

H Aypa ^EKivd pia osipd ekSooewv «xau.£v(jOV» KEipsvcovtou 

Mapq. npoKEiTai yiaTOEpyoTou psiipcoa 

tov MnEKa, tit «aopapoTEpr| i<ai xsipoTEpn, unouEan 
nou av£Aa(3£(...) Mia undBEan OTr|vonoiaan£TUX£». 

AvuoAoyia noinpdrav Tl^ KiKrjq Ar|pouAd as 

EAAr|vii<d i<ai ysppaviKd, oe u.ETdct>paar| Tiiq Ntovtiic; 
EiSEpp-Speck i<ai eikove^tou ndwri iPuxonaiSri. H 

napouaa £i<5oan, eivai ipricpiaKri, 5ia9Eaipr| yia iPad. 

And Tnv r|M^PQ nou YEwietoi n, Hpco, r\ Z,u>r] jr\c, Eivai 

svac; ayebvaq yia Empicoon,, KaBcoc; Eivai 6uapaT0i 
6A01015pbuoi nou KAii9r|K£va pa8ia£i qc; KopiTodki, 

a>c ecpriPri, coc yuvan<a. 

www.clipnews.gr
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΖΟΗ ME ΟΜΙΚΡΟΝ 

Σελ.: 250, τιµή: €ΐ4,οο, εκδόσεις Πάπυρος 

Ένας φόρος τιµής στη σύγχρονη οδύσσεια των 
Ελλήνων της πρώην Σοβιετικής'Ενωσης, πολλοί 
από τους οποίους βρέθηκαν πρόσφυγες στην 
ίδια τους την πατρίδα, µε λόγο γεµάτο ένταση 

και ρυθµό. 

ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 
ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙ∆Α 

Σελ.:24θ,τιµή:€ΐ2,οο, εκδόσεις∆ιόπτρα 

Ο Άδωνης πάλεψε σκληρά στη ζωή του. Η 
αγάπη της ∆ανάης ήρθε να συµπληρώσει την 

ευτυχία του. Ματα σχέδια της µοίρας είναι 
πολύπλοκα και αδιαφορούν για τις επιθυµίες 

των ανθρώπων. 

ΚΩΣΤΗΣ ΓΚΙMΟΣΟΥΛΗΣ 
TO ΑΗ∆ΟΝΙ ΣΤΟ ΠΟ∆Ι ΤΗΣ 

Σελ.: 2θθ, τιµή: €ΐο,οο, εκδόσεις Καστανιώτη 

Ο Θωµάς µοιάζει να θέλει από κάποια κάτι, 
αλλά δεν ξέρει τι.Ένα ξηµέρωµα µε χιόνι, όµως, 

θα βρει αυτό που ψάχνει.Ένα παραµύθι στην 
άκρη της πόλης, που θ' αλλάξει τη ζωή του για 

πάντα. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΑΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ TOY XAA 

Σελ.: 144, τιµή: €ΐι,5, εκδόσεις Κίχλη 

Οι ήρωες των τριών ιστοριών ζουν στο 
χειµωνιάτικο σκηνικό του Χολ, µε φόντο το ξεθωριασµένο 

παρελθόν και το λαµπρό µέλλον, 
καθώς η µοναξιά τους διαρρηγνύεται από την 

παρουσία ενός άλλου ανθρώπου. 

ΧΡΥΣΗ Ι∆Α ∆Η ΜΟΥΛΙ∆ΟΥ 
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 

Σελ.: 552, τιµή: €ΐ6,92, εκδόσεις Ψυχογιός 

Η Μυρτάλη βρίσκεται εγκλωβισµένη σ' έναν 
εφιάλτη που ως τότε πίστευε ότι µόνο η συγγραφική 

της πένα µπορούσε να εµπνευστεί. Οι 
τρεις υποσχέσεις, όµως, είναι εκείνες που της 

δίνουν τη δύναµη να παλέψει. 

ΠΑΓΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Σελ.: 239, τιµή: 2ο,ΐ5, εκδόσεις Cema 

Μέσα από δεκαέξι συναρπαστικές ιστορίες σε 
δεκαπέντε χώρες και τέσσερις ηπείρους µαθαίνουµε 

για τα περίεργα συµβάντα, τα εύθυµα 
περιστατικά αλλά και τις µοναδικές εµπειρίες 

που συνοδεύουν τη ζωή ενός διπλωµάτη. 

AMYCHUA ΜΗΤΕΡΑ-ΤΙΓΡΗ 
Μτφρ.: ΠαπασταύρουΆννα 
Σελ.336, τιµή: €12,99, εκδόσεις Παπαδόπουλος 

To βιβλίο της Amy Chua αποτελεί µια συγκλονιστική προσέγγιση ενός 
από τα πιο ιδιότυπα είδη «πολέµου», της καθηµερινής µάχης που δίνει 
κάθε µητέρα για την ανατροφή των παιδιών της. Ο χαρακτήρας που 
αναδύεται µέσα από τις σελίδες του βιβλίου σκιαγραφεί µια επιτυχηµένη 

γυναίκα επαγγελµατία, που παράλληλα διακατέχεται από ένα 
παραδοσιακό αίσθηµα αφοσίωσης προς την οικογένειά της. 
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