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1 R Ουρανία Τουτουν-τ,ζή 

ΒΙΒΛΙΑ ^jP8 
«Αλφαβητάρι», Ουρανία Τουτουντζή, 

(∆ Ο τ-'α εκ^' "∆ιόπτρα». Αλήθεια,τι σηµαίνουν 
-AT r Π για εσάς σι δύο λέξεις «καλός µαθη¬ 

τής»; Να παίρνει πάντοτε άριστα; Να 
1^4.. αποστηθίζει τις ασκήσεις του; Αν όµως 

θέλετε να έχει δηµιουργική περιέργεια, 
"- * 1ρΡ> δίψα για να εξερευνήσει τον κόσµο, το 

£^^'B"d£jHfel θάρρος της γνώµης του, τότε αυτό είναι 

W Iri rm 10 κατάλληλο βιβλίο. To «Αλφαβητάρι» 
απευθύνεται σε γονείς παιδιών του Νηπιαγωγείου 

και της A' ∆ηµοτικού αλλά και σε γονείς παιδιών 
που µόλις έχουν τελειώσει την A' ∆ηµοτικού. 

JOHN VMQfc 
ΑΣΕ 

χαρτί και ο Γκάρνεϊ i 
της καριέρας του... 

«Ασε το διάβολο ήσυχο», John Verdon, 
εκδ. «∆ιόπτρα». Ο Ντέιβ Γκάρνεϊ, ο ντετέκτιβ 

µε τις περισσότερες διακρίσεις 
στην ιστορία της αστυνοµίας της Νέας 
Υόρκης, προσπαθεί να προσαρµοστεί 
στη ζωή του συνταξιούχου. Αφήνοντας 
πίσω τη φοβερή ένταση της δουλειάς, 
ζει πλέον µε ηρεµία στο αγρόκτηµά του 
µακριά από την πόλη και την τρέλα της. 
Η µοίρα όµως παίζει το τελευταίο της 
ρίχνεται στο mo επικίνδυνο παιχνίδι 

ΗΗΜΜΗΗΙ "® (e^uTuios χορός», Victoria Hislop, εκδ. ^HrMhP^I 
«∆ιόπτρα». Μέσα από δέκα δυνατά διηγήBjtjHSpt^^b 
µατα, n συγγραφέας pas ταξιδεύει στους 

m πολύβουους δρόµους της Αθήνας και στις 
||fi πλατείες των ελληνικών χωριών σκιαγραfit' 

4ai9! I ψώντας αξέχαστους χαρακτήρες. Από ένα 
f µοναχικό ιερέα και µια µητέρα που µάχεται 

m 7*flSV έως έναν ανεπιθύµητο ξένο κι ένα γαµπρό 
m '. j ν...··, JI^^B 1 i ι.·/liu' iinW που ανησυχεί για τις αναµνήσεις του. Αυτές 
οι γλυκόπικρες ιστορίες, γραµµένες αη' τη µοναδική πένα της 
Hislop, θα oas συντροφεύουν για καιρό. 

SMflHHHHHI "*-Tn σκ,° των αιώνων», ∆ήµηιρα 

>|Β Παπαναστασοπούλου, εκδ. «∆ιόπτρα». 
µβη u h. i ii mm% 
|Β §¦ Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Ηλίας Αλί: 

Κµ|^^^ιµ| ξόπουλος τελειώνει ιον Ιατρική Σχολή 
I Αθηνών και κάνει µεγάλα όνειρα για 

iPHj^^C το µέλλον.Όµως, ένας απαγορευµένος 
""""" -^Ij^ SLmt.'FJ έρωτας και ένα κοινωνικό σκάνδαλο τον T^Pbkj^N 

"'*fjl αναγκάζουν να αναζητήσει καταφύγιο 
*' ^' φ" στην τουρκοκρατούµενη θεσσαλονίκη, 

µια πόλη παράξενη. Η µοίρα όµως δεν 
ξεχνάει τα κρίµατα του παρελθόντος, στήνει εµπόδια και παγίδες 

και φέρνει τελικά τον Ηλία αντιµέτωπο µε όσα προσπαθούσε 
µάιυκι να αποφύγει. 

SHflHRHIH <<Τα^'°' οι° *®es», Brian Weiss, εκδ 
iHIijllA^^^M «∆ιόπτρα». To βιβλίο αυτό περιλαµ 

33ρ!Ρ I βάνει πολυάριθµες ιστορίες ανθρώ- 
I πων ηου πραγµατοποίησαν αναδρο 

BBJPH^^ µες σε προηγούµενες ζωές tous, είτε ¦m- 
µε τη βοήθεια θεραπευτή είτε µονοί 

Τ!ΓΠ| "K K i tous Οι µαρτυρίες tous συνιστούν 
έναν πλούσια κατάλογο που περιλαµW 

J . I, κ > βάνει τόσες διαφορετικές εµπειρίες, 
*»*.„.. φ ώστε µας υποχρεώνει να αναθεωρήσουµε 

lis απόψεις µας. Οι ιστορίες 
που παρουσιάζονται στο συγκεκριµένο βιβλίο όχι µόνο 
περιγράφουν αυτές τις εµπειρίες, αλλά λειτουργούν και ως 
αφυηνιστικά µηνύµατα. 

ΒΙΒΛΙΑ 
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