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ΒΙΒΛΙΑ 
ΗI «∆ώσε του µια να πάει ψηλά!», Ουρανία 

|$ϊ Τουτουντζή, εκδ. «∆ιόπτρα».'Evas «οδηγ05» 
s που απευθύνεται κυρίως σε γονει^ παιδιών 

cg» του δηµοτικού αλλά και σε δάσκαλους για το 
πώς θα βοηθήσετε τα παιδιά oas να αποκτή¦T|"lHf 
σουν από νωρίς σφαιρική παιδεία και λογική 

"" ' σκέψη, να θεµελιώσουν γερές βάσεις και να 
αποκτήσουν ns απαραίτητες δεξιότητες, όχι µόνο για την 
ακαδηµαϊκή tous επιτυχία, αλλά και για µια καλή ποιότητα 
ζωής. Πολλές από τις σελίδες αυτού του βιβλίου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως έχουν για να κάνετε κάποιες δραστηριότητες 

µαζί µε το παιδί oas. 

: yKf «Η Αλικη στη χωρο του Facebook», Κωνσταντίνος 
Σµιξιωτης, εκδ. «Ιβισκος». Ο έρωτας θα 

ο facebook _ ... — 
j—^^- _ εµφανιστεί στη ζωη της Αλικης µε τη µορφή 

J· V4y j** ενός «ιδανικού» αντρο, ακριβώς τη στιγµή που 
προσπαθεί να σηκωθεί από τα συντρίµµια που 

*"ΐΒ άφησε γυρω της ο χωρισµός των γονιών της 
-JHi To όνειρο όµως θα µετατραπεί σε εφιάλτη, 

όταν ο ∆ηµήτρης θα βρεθεί µπλεγµένος µε µια άλλη γυναίκα. 
Η Αλίκη κρύβεται από τη ζωή προσπαθώντας να γιατρέψει τις 
πληγές της και σιγά σιγά βυθίζεται στη θαυραστή χώρα του 
Facebook. To ∆ιαδίκτυο ροιάζει να µετατρέπεται σε µια απέραντη 

κινούµενη άµµο που προσπαθεί να καταπιεί tous ήρωες, 
ενώ η αγάπη απεγνωσµένα προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. 

«Η νέα ελληνική κουζίνα σε 88 συνταγές», 
y j Βασίλης Καλλίδης, εκδ. «Πατάκη». Ο γνω«" 

στός σεφ προσπάθησε να συγκεντρώσει 
-jp-*» µερικές συνταγές που φτιάχνει στο εστι^MjL 

m im ατόριο «Άνειον», αλλά και στο σπίτι του. 

|^Β|^ε|Ι^53 ∆εν θα χρειαστεί να ψάχνετε µε τις ώρες 

C^BHhHmI στα ράφια του σούπερ µάρκετ δυσεύρετα 

υλικά, ούτε να έχετε τηγάνια µε τριπλούς πάτους, κατσαρόλια 
από ειδικά κράµατα µετάλλων και θερµόµετρα ακριβείας. 
Ο Βασίλης Καλλίδης µαγειρεύει σαν ερασιτέχνης, µε 

κούπες, ποτηράκια, κουταλάκια και, αντί για χρονόµετρα, 
έχει απλώς «το νου του». 

«Για ό,τι αξίζει να πεθάνεις», Lee Child, εκδ. 
«Bell». Ένας θανάσιµος κίνδυνος παραµονεύει 

στις ερηµιές της Νεµπράσκα και ο 
Τζακ Ρίτσερ πάει ίσια καταπάνω του. Πρώτα 

φ µπαίνει στο µάτι των Ντάνκαν, µιας φαµίλιας 
που τροµοκρατεί µια ολόκληρη κοµητεία. 
Μετά αρχίζει να σκαλίζει την εξαφάνιση 
ενός δάχρονου κοριτσιού - κάτι που συνέβη 

δεκαετίες πριν, αλλά ο Ρίτσερ δεν θα ησυχάσει αν δεν βρει 
την άκρη. Οι Ντάνκαν θέλουν να τον ξεφορτωθούν ρε κάθε 
τρόπο.Ή θα φύγει µόνος του ή θα τον βγάλουν απ' τη µέση. 
Ο Τζακ Ρίτσερ, όµως, δεν το βάζει ποτέ στα πόδια... 

«Κυρίαρχος του παιχνιδιού - Η κρυφή ζωή του 
J. Edgar Hoover, Richard Hack, εκδ. «Μοντέρνοι 

Καιροί». Evripos λειτουργ05 Tns δηµοκρατίas 
και θεµατοφύλακα3 των αρχών του κράτους 

ή σφετεριστής της εξουσίας, διεφθαρµένος και 
εκβιαστής; ∆εκαετίες έπειτα από το θάνατο του 
ο John Edgar Hoover, ο πανίσχυρος αρχηγός 
του FBI, παραµένει ένα από τα πιο αµφιλεγόµενα 

πρόσωπα της Αµερικής. To βιβλίο αυτό περιλαµβάνει ένα 
16σέλιδο µε επιλεγµένες φωτογραφίες από την πολύκροτη 
ζωή του Hoover, αποδεικνύοντας ncos η πορεία αυτού του ανθρώπου 

στη σύγχρονη Ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να ιντριγκάρει, 
να προκαλεί και να εµπνέει συγγραφείς και σκηνοθέτες. 
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