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the book lovers 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ Από τη Μαρία ∆ρουκοπούλου 

ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΟΒΙΝΗΣ 

to αγγεαοκρουσµα Σελ.: 40. Timi: €7.so 
Εκδόσεις Άγρα 

Μια αυτοαφήγηση που ξεκινάει την 
εποµένη της Πρωτοχρονιάς του και, 

όταν ο κυρ-Αλέξανδρος αρχίζει να 
εκµετρεί το ζην. Παρακολουθεί όλη 

τη δοκιµασία του χαροπατηµένου και 
κορυφώνεται δύο νύχτες µετά, για 

να καταλήξει στο «θαύµα» του τέλους 
αυτού του ανεπανάληπτου θνητού. 

ΡΟΑΑΝ ΜΠΑΡΤ 

ηµερολογιο 
πενθουσ Μτφρ.: Κατερίνα Σχινά 

Σελ.: 28ο. τιµή: cri,os 
Εκδόσεις Πατάκη 

Την εποµένη του θανάτου της µητέρας 
του ο Ρολάν Μπαρτ αρχίζει ένα 

«Ηµερολόγιο πένθους». Γράφει µε 
µελάνι, και µερικές φορές µε µολύβι, 
σε καρτέλες που φτιάχνει µόνος του, 

δηµιουργώντας ένα είδος χαρτιού που 
φροντίζει να έχει πάντα σε µεγάλες 

ποσότητες. 

ΝΟΕΑ ΜΠΑΙΕΡ 

ακολουθωντασ 
τη γραµµη τησ 

θαλασσασ Σελ.: ne. τιµή: ei6.g2 
Εκδόσεις Ψυχονιός 

Ένα ορµητικό και πολυπρόσωπο 
σύγχρονο µυθιστόρηµα, που πατάει µε 

τρυφερότητα στο δρόµο της Ιστορίας, 
µεταφέροντας τον αναγνώστη 

ano τη σκληρή σηµερινή εποχή στον 
ροµαντισµό της Ελλάδας των χρόνων 

του Σλήµαν. 

ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪΧ 

επικίνδυνος οίκτος Μτφρ.: Μιµικα Κρανάκη 
Σελ.: 448. τιµή: elp.op 

Εκδόσεις Άνοα 

To µοναδικό µυθιστόρηµα του Στέφαν 
Τσβάιχ περιγράφει την προδοσία της 

τιµής και του έρωτα, µε φόντο τη διάλυση 
της Αυοτροουγγρικής Αυτοκρατορίας. 

Τοποθετείται οτις παραµονές 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου και 

τελειώνει µε τον θάνατο του αρχιδούκα 
Φραγκίσκου Φερδινάνδου της 

Αυστρίας. 

NT. X. ΑΟΡΕΝΣ 

ο εραστησ τησ 
λαιλησ τσατερλι Μτφρ.: Γιώργος Τςήµας 

Σελ.: 496. τιµή: ο6.6ο 
Εκδόσεις Μεταίχµιο 

To πολυσυζητηµένο αριστούργηµα, η 
ερωτική ιστορία µιας αριστοκράτισσας 
κι ενός άντρα της εργατικής τάξης. To 
βιβλίο είναι µια τολµηρή διερεύνηση 

του σεξουαλικού πάθους ως του µόνου 
ζωτικού και αληθινού στοιχείου της 

ζωής, µια πολύ διεισδυτική αποτύπωση 
της γυναικείας ιδιοσυγκρασίας. 

ΦΕΑΙΧ ΓΚΟΤΑΤΤΑΡΙ 

65 ονειρα 
toy καφκα Μτφρ.: Ευνενία Γραµµατικοπούλου 
Σελ.: 96. τιµή: C7.7Q 

Εκδόσεις Πατάκη 

Ένας κατάλογος, όπως τον συνέθεσε 
και τον σχολίασε ο Γκουατταρί, εξήντα 
πέντε ονείρων που εµφανίζονται στα 

ηµερολόγια και την αλληλογραφία του 
Κάφκα, καθώς και σε πολλά σπάνια 

ή αδηµοσίευτα κείµενα σχετικά µε το 
έργο του τελευταίου, µεταγενέστερα 

της έκδοσης του Κάφκα. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 

φιλµ νουαρ Σελ.: s6o. τιµή: €16.92 
Εκδόσεις Ψυχονιός 

Στο Παρίσι του 1939 ένας δηµοσιογράφος 
αναζητά στοιχεία για το παράνοµο 

ειδύλλιο µιας Ισπανίδας δούκισσας κι 
ενός Έλληνα εµπόρου όπλων. Μια αναδροµή 

στα χρόνια που προανήγγειλαν 
την εποχή µας, όπου ο έρωτας και η 
Ιστορία, η πολιτική και η κατασκοπεία, 

διεκδικούν µερίδιο. 

ALAIN BLOTTIERRE 

τοµι Μτφρ.: Αννελική Τσέλιου 
Σελ.: 24ΐ. τιµή: €ΐ4.οο 

Εκδόσεις Πόλις 

«Η αληθινή ιστορία και η κινηµατογραφική 
µυθοπλασία της ζωής του Τοµά 

Ελέκ, που στα δεκαεφτά του χρόνια 
µπαίνει στην αντιστασιακή οργάνωση 

FTP-MOI. Όλη η Γαλλία είδε το πρόσωπο 
του στην περίφηµη Κόκκινη Αφίσα. 

Μια πλήρως επιτυχηµένη παρουσίαση 
των ιστορικών γεγονότων και του σεναρίου 

µιας εξαιρετικής ύπαρξης». 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

www.clipnews.gr
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ΤΣΙΛΙΛ SB* 
SAIN 
το koplt:. 
0ΟΥ_ΕΞΑ<Μ 
ΝίΣΤΚ' 

y 
ΤΖΙΑΙΑΝ ΦΑΙΝ 

TO ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 

Μτφρ.: Βάσια Τζανακάρη 
Σελ.: 576. τιµή: €17.7Q 

Εκδόσεις Μεταίχµιο 

Πόσο καλά πιστεύεις πως γνωρίζεις 
αυτόν που αγαπάς; Αυτό πρέπει να 
αναρωτήθηκε ο Νικ Νταν το πρωινό 

της πέµπτης επετείου του γάµου του, 
διαπιστώνοντας ότι η σύζυγος του Έιµι 
έχει εξαφανιστεί. Η αστυνοµία αµέσως 

τον υποψιάζεται. Τι έχει συµβεί; 

SVEN BOTTGHER 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ 
ΑΠΕΙΛΗ 

Μτφρ.: Ρουµπίνη Ζαρκάδη 
Σελ.: 582. τιµή: €ΐ8.8ο 

Εκδόσεις ∆ιόπτρα 

Με καταιγιστική δράση και άρτια 
επιστηµονική βάση, αυτό το απόλυτα 

επίκαιρο οικολογικό θρίλερ αναδεικνύει 
τόσο την πραγµατική διάσταση 

της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
καιρού µας όσο και τις οικονοµικοπολιτικές 

σκοπιµότητες που κρύβονται 
πίσω από αυτή. 

ΣΙΛΒΙΑ ΝΤΕ! 

Γυµνή 

SIABIA ΝΤΕΙ 

ΓΥΜΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ 
Σελ.: 44Q. τιµή: ei6.gt>. εκδόσεις Τουλίπα 

Η αγαπηµένη συγγραφέας επιστρέφει µε ένα σαγηνευτικό, ερωτικό 
µυθιστόρηµα που ξεχειλίζει από αισθησιασµό και ένταση. Η δυναµική 

και µαεστρική περιγραφή των σκηνών που συνθέτουν αυτή την ξεχωριστή 
ερωτική ιστορία βυθίζουν αµέσως τον αναγνώστη στη δίνη της ατµόσφαιρας 

και της πλοκής που δηµιουργεί. Αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσµο 
το αγάπησαν και το ανέδειξαν σε διεθνές best seller, ενώ κατάφερε να 

αποσπάσει διθυραµβικές κριτικές από σηµαντικά έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα. To Γυµνή µπροστά σου είναι το πρώτο βιβλίο της τριλογίας Crossfire 

που θα κυκλοφορήσει ολόκληρη από τις εκδόσεις Τουλίπα µέσα στο 2013. 
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ΠΕΝΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ 
TO ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΙΝΑΣ 
Σελ.: 272. τιµή: eii.g7 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

To Ζεϊµπέκικο της Κατίνας είναι ένα βιβλίο 
θάρρους και λεβεντιάς. Η Κατίνα 

µας παίρνει ανάλαφρα απ' το χέρι και 
µας ταξιδεύει στα κρυφά µονοπάτια 

της ζωής της. 

ΑΙΑΙ ΜΠΑΕΪΚ 

Η ΧΙΟΝΑΤΗ 
ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ 
Μτφρ.: Φωτεινή Μοσχή 
Σελ.: 288. τιµή: eu,g7 

Εκδόσεις Ψυχογιός 

Θα τη σκοτώσει η βασίλισσα η 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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ΚΑΡΛΟΣ ΡΟΤΙΘ ΟΑΦΟΝ 

ΜΑΡΙΝΑ 
Μτφρ.: Κατερίνα Ρούφου 

Σελ.: 288. Timi: €12,96 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Ο Όσκαρ Ντράι επιστρέφει στη Βαρκελώνη 
για να ξορκίσει τα φαντάσµατα 

του και να έρθει αντιµέτωπος µε τη 
µνήµη του,·τη µακάβρια περιπέτεια 

που στιγµάτισε τη νιότη του, τη 
φρίκη και την τρέλα που περιέβαλλαν, 
παραδόξως, την πιο όµορφη ερωτική 

ιστορία. 

Π.ΝΤ. ΤΖΕΪΜΣ 

ΜΙΑ ΑΨΟΓΗ 
ΑΟΑΟΦΟΝΙΑ 
Μτφρ.: Τοΰλα Τόλια 

Σελ.: 406. τιµή: cis.oo 
Εκδόσεις Καστανιώτη 

Η συγγραφέας προχωρεί πέρα από 
τα ερωτηµατικά που δηµιουργεί ένα 
κλασικό αστυνοµικό µυθιστόρηµα. 
Οι χαρακτήρες περιγράφονται ως 

δυνάµει θύτες και θύµατα. Ο έρωτας, 
η φιλία, το καθήκον, το δίκαιο και το 
άδικο συνεχώς αµφισβητούνται, ενώ 

η τελική λύση δηµιουργεί µια αίσθηση 
αισιοδοξίας στον αναγνώστη. 

ΧΑΡΟΥΚΙ ΗΟΥΡΑΚΑΜΙ 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΑΑΣΟΣ 
Μτφρ.: Αρνυρώ Μαντόνλου 

Σελ.: 404. τιµή: cm.qq 
Εκδόσεις Ψυχογιός 

Βαθύτατα υπαρξιακός και παράδοξα 
ρεαλιστής, ο Μουρακάµι σε αυτό το 

πιο ανθρώπινο από τα µυθιστορήµατά 
του στήνει µια περίλυπη, νοσταλγική 

γιορτή για τη χαµένη νιότη και τον 
έρωτα που γλιστρά συνέχεια, δίχως 

να µας στερεί ποτέ τη γλυκύτητα της 
προσδοκίας του. 

ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ 

ΕΙΑΡΕΣ 
Σελ.: 424. τιµή: cis.o8 

Εκδόσεις Ι. Σιδέρης/Novel Books 

Η Θάλεια, µια γυναίκα όµορφη, γόνος 
πλούσιας οικογένειας, φεύγει από το 
πατρικό της και ακολουθεί τον έρωτα 
της καρδιάς της. Τα εµπόδια που θα 
συναντήσει θα είναι πολλά. Θα καταφέρει 

να φέρει εξάρες στην πολυτάραχη 
ζωή της; 
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