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ΒΙΒΛΙΑ 

Φ F *^yt 'j «Τόλµησε να είσαι ελεύθερος», Κάρλος 

BjPflWWfllW ντε Λεόν ντε Βιτ, εκδ. «Ιβίσκοβ». Τι κάνουµε 
λ _·ν" S στον πλανήτη Γη; Για ποιο λόγο ήρθαµε; Πού 

πηγα,'νουµε;Όσοι θέτουν τα ερωτήµατα αυτά 

και αισθάνονται δέος µπροστά στο εκπληκτικό Αηη 
µιµι µυστήριο που εξελίσσεται µέσα τους είναι οι 

*!"JBV-\ .tlfo ειλικρινείς αναζητητές, αυτοί που διψούν για 

την αλήθεια. Π' αυτούς είναι γραµµένο αυτό 

το βιβλίο. Για να γευτούν την ύηαρξή τους ολοκληρωτικά, να 

ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τις αληθινές απαντήσεις που 

αναδύονται από µέσα τους και που θα τους οδηγήσουν σε 

πνευµατική ειρήνη και ευτυχία. 

Ο ΛΥΚΟΣ ΦΟΡΟΥΣΕ 
«Ο (Λι)Λύκος φορούσε Τοά'ε», Ανδριάνα 

Σακκά, εκδ. «Πατάκη». Η Λιλίκα πλήττει. Η 

δουλειά της ως µεταφράστριας; Βαρετή. 
I ^ Ενω η ,'5ια έχει όνειρα. Πολλά όνειρα. To 

/ » >"*"'' µεγαλύτερο από αυτά είναι µια δουλειά που 

wrn La. θα της επιτρέψει να ακουµπήσει ένα δη- ^^·Α|^^ 
µοσιογραφικό κασετόφωνο µπροστά στον 

Karl Lagerfeld και να του πάρει συνέντευξη. 

Όταν, λοιπόν, ένα από τα µεγαλύτερα γυναικεία περιοδικά 

την προσλαµβάνει ως συντάκτρια µόδας, δεν µπορεί παρά 

να πετάει στα σύννεφα. Ο έρωτας, ωστόσο, timing δεν 

κοιτά και να που, στο γενικό κλίµα πανικού και αγωνίας, n 

Λιλίκα γνωρίζει έναν αλλοπρόσαλλο και µυστηριώδη άντρα 

και χωρίς δεύτερη σκέψη υποκύπτει στη γοητεία του.Ένα 

παράξενο love story ξεκινά... 

«Η επιστροφή του αστυνόµου Μπέκα», επιfcjtapiiffej^ 
µέλεια: Αθηνά Κακούρη, Κώστας θ. ΚαλφόJJjjp 

πουλος, εκδ. «Καστανιώτη». Τι κοινό στοιχείο 

µπορεί να έχουν µεταξύ τους ένα «τελευταίο ^^9^2 
ραντεβού» στο Ζάππειο, ένα5 «µατωµένος 

Vf^_ γάµος» στη Χαλκιδική, τζόγος µε ολέθριες 
* v συνέπειες στο Καφενείον «Των Φιλάθλων», 

ένας φόνος από βιβλιοφιλία, ένα υπηρεσιακό ταξίδι στη 

χιονισµένη Βενετία, ένα american bar στη θεσσαλονίκη, µια 

παλιά ιστορία από το εβραϊκό Ολοκαύτωµα, κοσµικές συγκεντρώσεις 

σε αθηναϊκά σπίτια ή «ένας άνθρωπος µε το λευκό 

κοστούµι»; Είναι ορισµένες από τις υποθέσεις που καλείται 

να εξιχνιάσει ο αστυνόµος Μπέκας. 

«Αλάτι κόκκινο», ∆ηµήτρης Αλεξίου, εκδ. 

ΚΟΚΚΙΟ «∆ιόπτρα».Ένα σύγχρονο ελληνικό µυθιστόρηµα 

µε κοινωνικές αναφορές και στοιχεία ^Ηρ^Β 
αστυνοµικού. Μια µελέτη πανω στην κοιΗ 

νωνική αποµόνωση και ένα οδοιπορικό στη 
™Μ'; i ^ .-'¦ Σκύρο. To ξηµέρωµα της 26ης Ιουλίου 2001 

βρίσκει το νησί της Σκύρου ανάστατο µετά 

την επίσκεψη του Εγκέλαδου. Ο σεισµός διώχνει τους τουρίστες 
και επισκιάζει το θάνατο της 16άχρονης «σηµαδεµένης» 

Καλλιώς, που βρέθηκε νεκρή σε ένα ξωκλήσι. Ο αστυνόµος 

Ψαθάς καταφθάνει στο νησί και µε τη συνοδεία µιας 

ετερόκλητης παρέας προσπαθεί να εξιχνιάσει το αίνιγµα. 

'MW'dSU «Γύρισε σελίδα»,Όµηρος Αβραµίδης, εκδ. 

t^'^BpP «∆ιόπτρα». Ο Αδωνης πάλεψε σκληρά στη ^ " 

ζωή του. Γνώρισε την πείνα, την εξαθλίωση, 

µα τα κατάφερε. Η αγάπη της ∆ανάης ήρθε να 

Γυρϊοε σελίδα συµπληρώσει την ευτυχία του. Μα τα σχέδια 

* Φ της µοίρας είναι πολύπλοκα και αδιαφορούν 

για τις επιθυµίες των ανθρώπων. Σκιές από το 

παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά µπροστά του αναγκάζοντας 

τον να ντυθεί τα ρούχα του φυγά και να εγκαταλείψει χωρίς 
εξήγηση την αγαπηµένη του. 
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