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ΒΙΒΛΙΑ  
«Σε ψάχνω...», Εύα Κορολή, εκδ. «On 
Demand». Η ιστορία ξεκινά µε ένα παιδί που 
συνοµιλεί µε ένα σπόρο, που ξαφνικά έγινε 
δέντρο. Μια ιδιαίτερη σχέση αναπτύσσεται 
ανάµεσά tous. Άραγε, θα το βοηθήσει να βρει 
όλη την αλήθεια, τη γνώση που ασυνείδητα 
αναζητά; Αρχικά µοιάζει µε παραµύθι για παιδιά, 

αλλά δέν είναι έτσι, γιατί ποιο είναι άραγε το πραγµατικό 
και ποιο το παραµυθένιο; Και καθώς το παιδί αυτό µπορεί να 
είναι ο καθένας pas, οι απορίες του µπορεί να είναι και δικές 
pas. Η επιθυµία του ήρωα (ή της ηρωίδας pas) να φωτίσει τα 
πεδία της άγνοιας του είναι ανεξάρτητη από την ηλικία του. Os 
παιδί όµως µπορεί να ακούει µε καθαρή καρδιά. 

«Τέλος καλό, όλα καλά», εκδ. Καστανιώτη. 
Η Μάρω Βαµβουνάκη, ο Βασίλης Βασιλικός, ο 
Μιχάλης Γεννάρης, ο Κωστής Γκιµοσούληε, ο 
Στέφανος ∆άνδολος, n Λένα ∆ιβάνη, ο Γιάννηε 
Καληούζθ5, n Νένα Κοκκινάκη, ο Παναγιών 
Κουσαθανάς, ο Ανδρέας Μήτσου, ο Χρήστος 
Οικονόµου, ο Μάκης Πανώριος, ο Μανόλης 
Πρατικάκης, n Λούκια Ρικάκη, ο Avrcbvns 

Σουρούνης, ο Αλέξης Σταµάτης, ο ∆ηµήτρης Στεφανάκης, n 
Φωτεινή Τσαλίκογλου, ο MixaAns Φακίνοε, ο θανάσηε Χειµωv0s 

και ο Νίκος Χρυσός αναζητούν το καλό τέλος και τελικά 
το βρίσκουν. Αποµένει στον αναγνώστη να το δει κι αυτόε... 

«Λαµπερή µέρα», Αµάντα Μιχαλοπούλου, 
εκδ. «Καστανιώτη». Παιδιά που κλέβουν, 
ενήλικες που χωρίζουν ή πενθούν, τροµοκρατηµένοι 

υπερήλικες - όλοι tous βιώνουν 
µια µεγάλη απώλεια, µια έλλειψη. 

Tous παρακολουθούµε καθώς -άλλοτε µε 
φαινοµενική αταραξία, άλλοτε µε συντριβήξαναµαθαίνουν 
να ζουν. Στο φόντο n σύγχρονη Ελλάδα, ένα 

γραφείο απολεσθέντων αντικειµένων: χαµένοι άνθρωποι, 
χαµένες ευκαιρίες, χαµένα αγαθά. Η πραγµατική ζωή δεν είναι 
συσσώρευση, αλλά συλλογή όσων χάσαµε. Αυτό το βιβλίο 
είναι µια τέτοια συλλογή. 

/εν 3ottcher «Απρόβλεπτη απειλή», Sven Bottcher, εκδ. 
«∆ιόπτρα». Οικολογικό-πολιτικό θρίλερ 
µε θέµα την επερχόµενη καταστροφή του 
πλανήτη και την εµπλοκή της πολιτικής και 
της οικονοµίας σε ζητήµατα που έχουν να 
κάνουν µε το περιβάλλον και την ανθρωπιστική 

βοήθεια. Η κλιµατική αλλαγή έχει 
α w φτάσει. Η µήπως όχι; Ασταµάτητες βροχοπτώσεις 

πλήττουν το βόρειο ηµισφαίριο, ενώ ο Notos 
µαστίζεται από ανοµβρία και ξηρασία. Με κίνδυνο Tns καριέρας 

tns και της ζωής xns, n νεαρή κλιµατολόγος Μαβί 
επιδίδεται σ' έναν αγώνα προειδοποίησης της ανθρωπότητας 

για την επικείµενη καταστροφή, θα τα καταφέρει; 

W" «Ο µέσα ποταµός», Κυριάκος Μαρκίδης, 

Ο Μέσο εκ^· «∆ιόπτρα».Ένα ταξίδι στην καρδιά Tns 
ilOID^OS χριστιανικής πνευµατικότητας, ένα οδοιπορικό 

που αποκαλύπτει τη βαθιά επιθυµία Tns 

ανθρωπότηταε να βιώσει την υπερβατική 
ί εµπειρία του θεού. Από τις απόκρηµνες ακτές 

του Μέιν cos το AYio'Opos και την έρηµο Tns 

Αιγύπτου. Αυτό το βιβλίο θα αγγίξει όλουε tous αναγνώcnxs 
- από tous χριστιανού5 που αναζητούν µια βιωµατική 

εµπειρία Tns θρησκείας tous ως tous µελετητές που θέλουν 
να µάθουν περισσότερα για τη γνώση και τη σοφία που συνιστούν 

την καρδιά Tns χριστιανικής πνευµατικότητας. 
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