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ΒΙΒΛΙΑ 
Af ne Delli «Τα µπλουζ της Ευρώπης», Arne Dahl, εκδ. 
ΤΟ (inflow «Μεταίχµιο».'Ενας'Ελληνας γκάνγκστερ σε 
IflC ElipwnilC i διατεταγµένη αποστολή στη Στοκχόλµη θα 

g I βρεθεί µισοφαγωµένος από τις αρκούδες στο 
fjj ζωολογικό κήπο. Τι ακριβώς συνέβη στο θύµα; 

Και πώς κατέληξε εκεί; Οχτώ γυναίκες από την 
iii»'m Ανατολική Ευρώπη, για us οποίες υπάρχουν 

ενδείξεις ότι εκδίδονταν, θα εξαφανιστούν από ένα κέντρο 
µεταναστών έξω από την πόλη. Ποιες ήταν; Οι διαφορετικές 
υποθέσεις σιγά σιγά συνδέονται. Πατώντας πάνω σε µουσικά 
θέµατα των µπλουζ, ο Arne Dahl γράφει ένα συναρπαστικό 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα που αποκαλύπτει γιατί ακριβώς αυτή 
n µουσική ταιριάζει στη σηµερινή Ευρώπη. 

Τα u π A ο u/ 
inc Eupionnc jflUjlfflBf^j 

«Η δικαίωση του αίµατος», Ian Rankin, εκδ. 
Ι'Ι'ΤΪΤιΜµΒΙ «Μεταίχµιο». Ο Μάλκολµ Φοξ και n οµάδα του 
IMMMfl I από τις Εσωτερικές Υποθέσεις της σκοτσέζικης ^| 

Φ§ψγ''-' αστυνοµίας επιστρέφουν. Η νεα τους αποστολή 
j* -i -Jt> i , t 

!JIJl!\ ε,να' ™ ^εταβ°υν σχ0 ®άΐφ Υια να ερευνήσουν 
*" mi αν οι εκεί συνάδελφοι τους κάλυπταν τον διεφθαρµένο 

αστυνόµο Πολ Κάρτερ, ο οποίος έχει 
κριθεί ένοχος για ανάρµοστη συµπεριφορά. Η φαινοµενικά 
απλή αυτή υπόθεση θα περιπλεχθεί από τις υπόνοιες συνωµοσίας 

και συγκάλυψης που τη συνοδεύουν καθώς και από 
ένα βίαιο φόνο. Καθήκον του Φοξ είναι να εξακριβώσει την 
αλήθεια, ενώ ο αριθµός των νεκρών αυξάνεται και ο χρόνος 
πιέζει... 

--. 

«Πενήντα αποχρώσεις του γκρι», Ε. L. James, 
εκδ. «Πατάκη». Η φοιτήτρια Αναστάζια Στιλ ^jfjk 
παίρνει συνέντευξη για το περιοδικό του 

πανεπιστηµίου από τον επιχειρηµατία Κρίστιαν 
ηηοχρΤοΕίς Γκρέι. Νιώθει αµέσως τη δύναµη της γοητείας 
ιου γκρι του α^α κα, ανασφάλεια. Πεπεισµένη ότι n 

συνάντησή τους δεν πήγε καλά, προσπαθεί να 
τον βγάλει από το µυαλό της, ώσπου εκείνος εµφανίζεται στο 
µαγαζί όπου δουλεύει. Ξεκινώντας µια παθιασµένη σχέση, 
n Ανα ανακαλύπτει περισσότερα πράγµατα για τις δικές της 
επιθυµίες, καθώς και για τα σκοτεινά µυστικά του Γκρέι. 

«Τελευταία θυσία», Richelle Mead. εκδ. «∆ιόπτρα». 
Η δηµοφιλής συγγραφέας Richelle 

Mead βάζει την τελευταία µαγευτική πινελιά 
σε µια σειρά που... έκλεψε τις καρδιές εκατοµ: 

-'* µυρίων αναγνωστών σε όλο τον κόσµο. Τελικά 
όλα καταλήγουν εδώ: Φόνος. Αγάπη. Φθόνος. 
Και n θυσία. Η βασίλισσα είναι νεκρή και ο κόσµος 

των Μορόι δεν θα είναι πια ποτέ ο ίδιος. Με τη Ρόουζ να 
αναµένει την άδικη εκτέλεση της και τη Λίζα σε εναν θανάσιµο 
αγώνα για το βασιλικό θρόνο, τα κορίτσια ανακαλύπτουν ότι 
πρέπει να βασιστούν στους εχθρούς τους και να αµφισβητήσουν 

εκείνους που νόµιζαν ότι µπορούσαν να εµπιστευτούν... 

«Οι αράχνες µέσα µου», Σβεν Νταγκόνες, εκδ. 
«Ψυχογιός». Αθήνα, 1942. Ο Κώστας, στην 
αρχή της εφηβείας του, ανακαλύπτει ένοχα 

. µυστικα για τους γονείς του και τους γυρω »Λ V·*- 
του και φτιάχνει αυτοσχέδιες βόµβες µε τα 
χαµίνια της γειτονιάς καθώς ονειρεύονται 

i το αντάρτικο. Όταν n οικογένεια διαλύεται, 
ο Κώστας βρίσκεται στη Σύρο, εξελίσσεται σε τυχοδιώκτη 
και ζει για την ένταση και για την έκσταση, δίχως σκοπό ή 
ιδεολογία. Πίσω στην Αθήνα συνδέεται µε το ΕΑΜ, συµµετέχει 

σε σαµποτάζ, ερωτεύεται, απορρίπτει τις ιδεολογίες 
και ορκίζεται µόνο στην ανθρώπινη ζωή, που τόσο φτηνή 
έχει γίνει την τελευταία περίοδο της Κατοχής. 
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