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ΒΙΒΛΙΑ 
καθαρές "Καθαρές δουλειές», X. Στεφόπουλος, εκδ. 
δουλείες «Μεταίχµιο». Αθήνα, καλοκαίρι 2009. Ο 

αστυνόρος ∆ηράκος έχει µόλις επιστρέψει 
Bαπό διακοπές. Τη θερινή χαλάρωση του 

ταράζει µια δολοφονία: ο εκδότης της κουτσοµπολίστικης 
εφηµερίδας «To Σούσουρο» 

βρίσκεται νεκρός. Ποιος και για ποιους 
λόγους επιθυµεί να τον «ξεφορτωθεί»; 

Είναι κάποιος που φοβάται ότι θα αποκαλυφθούν µυστικά 
που τον αφορούν; Τις απαντήσεις που θα οδηγήσουν και 
στην αποκάλυψη του δράστη προσπαθεί να δώσει ο αστυνόρος 

∆ηράκος λίγο πριν από τις εκλογές του 2009, όταν 
ακόρη στο συλλογικό φαντασιακό ήταν εδραιωµένη 
n πεποίθηση ότι λεφτά υπάρχουν. 

«Κυνηγοί κεφαλών», Jo Νβςοο, εκδ. «Μεταίχf 
µιο». Παρά το ότι υπολείπεται σε ύψος, ο Ρό- 
γκερ Μπρόουν µοιάζει να τα έχει όλα: είναι 

JO NeSDO 0 mo επιτυχηµένος κυνηγός επιχειρηµατιΚυνΠΥΟί 
κων ταλ·έντων της Νορβηγίας, έχει παντρευ- 

KEtOOflUJV τει την πανέµορφη ιδιοκτήτρια µιας γκαλερί 
και ζει ρέσα στη χλιδή σε ένα ονειρεµένο 

σπίτι. Η ασύστολη σπατάλη, ωστόσο, έχει σαν αποτέλεσµα 
να βρεθεί χρεωρένος ως το λαιρό και να αναγκαστεί να 
ασκήσει ένα παράλληλο επάγγελµα: ληστής πανάκριβων 
έργων τέχνης. Ένας ατελείωτος συνδυασµός δράσης και 
σασπένς που κόβει την ανάσα. 

-Sf I «Η συγγνώρη είναι n πιο σκληρή λέξη», 

Ρ^'Ρ"·"Τ*?Μ Jennifer Weiner, εκδ. «∆ιόπτρα». Μια ζωή 
fip 1Τΐ? I στη σκιά του πολιτικού έκανε τα πάντα για να 

διατηρεί λαρπερή την εικόνα της οικογένειάς 
lr ^ΙΜβ τηδ" Και υα τα ε,χε καταφέρει ρια χαρά, αν δεν 

έκανε το στραβοπάτηµα ο Ρίτσαρντ, που τώρα 
πια µε το προσωπείο του µεταµεληµένου συζύγου 

και πατέρα ζητά τη συγχώρεσή της. Και οι κόρες πώς θα 
αντιδράσουν; Η καθεµία µπροστά στο δικό της κυκεώνα καλείται 

να λύσει τους δικούς της γρίφους... Τρεις γυναίκες στο 
επίκεντρο της δηµοσιότητας, στο µεταίχµιο µιας νέας ζωής... 

JOHN VERD0T1 "Κράτα τα Ματια σου κλειστά», John Verdon, 
εκδ. «∆ιόπτρα». Η Τζίλιαν Πέρι, ένα κακοί 

JUL µαθηµένο πλουσιοκόριτσο, παντρεύεται το 
HufculuMv διάσηρο ψυχίατρο Σκοτ Άστον. Μπροστά της 

ανοίγεται ένας ευτυχισµένος δρόµος, αλλά 
φ κατά τη διάρκεια της γαµήλιας δεξίωσης 

βρίσκεται άγρια δολοφονηµένη. Τα στοιχεία 
οδηγούν σε αδιέξοδο. Είναι ώρα να αναλάβει δράση ο ντετέκτιβ 

Ντέιβ Γκαρνε!.. Ένα αστυνοµικό θρίλερ µε συνεχείς 
ανατροπές, που προκαλούν δέος και καθιερώνουν το συγγραφέα 

us µετρ του είδους. Όταν διαβάσετε us τελευταίεε 
σελίδες του βιβλίου, Ba αργήσετε να κλείσετε τα µάτια oas. 
To κακό παραρονεύει oris σκιές... ^^^^ 

«To γιασεµί Tns Ανατολής», Julia Gregson, εκδ. 
#Jf^BHM «∆ιόπτρα». 1942, παγκόσµΐ05 πόλεµο5 Evas 

t |fgi_ f πόλεµο5 που έχει ήδη διαλύσει οικογένειε5 

και εχει πόρει αρέτρητες ζωές. Για µερικούς 
'νϊο m όµως είναι n απόλυτη περιπέτεια. Η Σαρπά έχει 
".* β µεγαλώσει µε τα παραρύθια του πατέρα της και 

τα τραγούδια της Τουρκάλας γιαγιάς της. Όταν n 
ευκαιρία να γίνει τραγουδίστρια χτυπά την πόρτα της, n Σαµπά 
την ακολουθεί έως την Αίγυπτο, την Τουρκία, τη Βηρυτό, τη 
∆αρασκό. Και ο Ντοµ, ένας γοητευτικός πιλότος, ακολουθεί 
τη Σαµπά. ∆ιπλοί πράκτορες, αντικατασκοπεία, κίνδυνοι. Μια 
ιστορία πολέµου, πάθους καταστροφής και έρωτα. 
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