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ΒΙΒΛΙΑ 
i «Η αποκλεισµένη», Ισµαήλ Κανταρε, εκδ. 

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΗ <<Μετα,χΜ'θ». Πλέκοντας τον αρχαίο µύθο 

Eτου Ορφέα µε το οδυνηρό κεφάλαιο της 

πρόσφατης αλβανικής ιστορίας κατά το 

οποίο n ελευθερία ήταν άπιαστο όνειρο και 

όχι αναφαίρετο δικαίωµα του ανθρώπου, 

ο Κανταρέ τοποθετεί τον πρωταγωνιστή 

του µυθιστορήµατος του να ταξιδεύει στα 

σύνορα της ζωής και του θανάτου αναζητώντας τη δική του 

Ευρυδίκη. Πόσο µακριά όµως είναι διατεθειµένος να φτάσει; 

iiinniHfii 

Αυτή ίινκι 
7 κουζίνα µου 

-* j" «Αυτη είναι n κουζίνα µου - Συνταγές 
1W^n για µια ζωή». Βαγγέλη5 ∆ρίσκας. εκδ. 

*4 * * «Πατακη- «Στο νεο µου βιβλίο µοιράζοµαι 

µαζί oas συνταγές δοκιµασµένες, 

W Ανζή που µαγείρεψα αρκετές φορές για να 

είµαι σίγουρος για το αποτέλεσµα tous. 
Μοιράζοµαι µαζί oas το πάθος µου για 

IteririHHRES τη µαγειρική µέσα από 380 συνταγές 

που θα oas συντροφεύουν για µια ζωή. Με τα αγαπηµένα 

µου φρέσκα µυρωδικά, µε αρώµατα Μεσογείου, µε πολλές 

αναφορές σε κλασικές τοπικές συνταγές από την ελληνική 

κουζίνα, µε γεύσεις Aoias αλλά και µε πικάντικες νότες 

Ανατολής, κάθε συνταγή αποκαλύπτει µια µικρή ιστορία, 

µια συµβουλή και πολλή γνώση». 

«Η ανάρµοστη σχέση: Ελλάδα - Ευρώπη», 

η αναρµοπµ ιχε! η Κώστας Βεργόπουλος, εκδ. «Πατάκη». To 
trinO&a Ευρώπη 

ελληνικό µέλλον έχει εναποτεθεί στην 
||l Ευρώπη και την Ευρωζώνη. ∆εν θα υπήρχε 

διαφορετική οικονοµική, κοινωνική και ποW 

λιτισµική επιλογή. Ωστόσο, σήµερα n χώρα 

pas συγκλονίζεται µε ευθύνη αυτών που 

θεωρούνται εταίροι pas, αντί να απολαµβάνει 

Tns φυσιολογικής και νόµιµης αλληλεγγύης 

που θα προσδοκούσε από αυτούς. Με την ελληνική 

κρίση πλήττεται επίσης n θέση Tns Ευρώπης στο σύγχρονο 

κόσµο. Όµως, σύµφωνα µε το συγγραφέα, n Ελλάδα είναι 

τόσο µικρή ώστε n διάσωσή της εξακολουθεί να κοστίζει 

στους εταίρους της λιγότερο από ό,τι n κατάρρευσή της. 
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«Bloodlines», Richelle Mead, εκδ. «∆ιόπτρα». 

Η Σίντνεϊ Σέιτζ είναι Αλχηµίοτρια. 
ψ. *y \^ Ανήκει στην οµάδα των ανθρώπων που ¦f 

1 καταγίνονται µε τη µαγεία και µοχθούν για 

Mr λ. να γεφυρώσουν tous δύο κόσµους, των 

ανθρώπων και των βρικολάκων. Οι Αλχηµι- 

UvOdHlli' °T^S πΡοστατευουν τα Μυστικά των βρικολά/,· 
κων - και τις ανθρώπινες ζωέβ. To τελευταίο 

πράγµα όµως για το οποίο θέλει n Σίντνεϊ 

να κατηγορηθεί είναι ότι συµπαθεί tous βρικόλακες. Και τώρα 

είναι αναγκασµένη να συγκατοικήσει µε έναν από outous. Οι 

πειρασµοί και τα απαγορευµένα ειδύλλια παραµονεύουν... 

EMMMm «Κοιτάω Μπροστά», Ράνια θρασκιά, εκδ. 
ΒκΉΗµ|µµΗ9| «∆ιόπτρα». Αυτό το βιβλίο είναι n ιστορία 

jSf-TpSliSpH Μου. Και n δική σου. Η ιστορία όλων εµάς 

St&SSSSc'Ja. η°υ αγαπάµε µε πάθος, που προδοθήκαµε 

Efa νββτ ν?Ι σκληρά, που νιώσαµε την επιθυµία της εκδίI 

Kncms vu Mas καίει την καρδιά, που αφεθήI 

καµε στο µεγάλο έρωτα χωρίς αντίσταση. jggymaMWg 

Που πέσαµε, που ξανασηκωθήκαµε. Που 

"fsXflhSHHs n0V£OapC| που ζήσαµε! Που κάναµε λάθη 

και µάθαµε αη' αυτά. Που κοιτάξαµε µπροστά και βρήκαµε τον 

εαυτό µας. Να µας περιµένει εδώ και χρόνια να τον ανακαλύψουµε 

από την αρχή, µέσα στις σελίδες του... 
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