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ΒΙΒΛΙΑ 
lSoren I «To κεντρί της ύπαρξης», Soren 

ΙτοκΓντριΙ I Kierkegaard, Μετάφραση: Κώστας 

L^^iySPPP I Νησιώτης, εκδ. «Κέδρος». Για πρώτη 

J ΊβΜ φορά στα ελληνικά παρουσιάζονται 

Pr m I "J κείµενα από ολόκληρο το έργο του 

9 '^^Λ^ m\ ∆ανού φιλόσοφου Soren Kierkegaard 

W*WmW (1813-1855), του άνθρωπου που 

I µετέτρεψε το µύθο του χριστιανισµού 
|ρ|'i MAM I σε πνευΜατικότητα, oncos παρατηρεί ¦I 

I ο γνωστός Βρετανός φιλόσοφος Don 

Cupitt. Στο βιβλίο αυτό ανθολογούνται ορισµένα από τα 
σηµαντικότερα κείµενα του. 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

To σώµα του νερού 

«To σώµα του νερού», Μανόλης 
Τσακίρης, εκδ. «Κέδρος». Η ποίηση 
βρίσκεται παντού. Είναι ένα θαύµα 
που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Είναι 
το βλέµµα, n αφή, το σώµα του καθενός. 

Είναι ο ρυθµός των πραγµάτων, 
n σιωπή των χρωµάτων, ο λιθοξόος, 
ο καραβοµαραγκός, ο χορευτής, n 
µουσική των λέξεων. Είναι το βάσανο 

και n γοητεία της αµφιβολίας, n 
ενδιαφέρουσα περιπέτεια προς την 

ελευθερία χωρίς προαπαιτούµενα και αποσκευές. 

«∆ιχασµένη αγάπη», Όµηρος Αβραµίδης, 
εκδ. «∆ιόπτρα». Μοναχοκόρη, 

γλυκιά και χαριτωµένη, n Ελπίδα έζησε 
όµορφα παιδικά χρόνια, απολαµβάνοντας 

την αγάπη των γονιών και των 
δασκάλων της. Όταν λίγο αργότερα 
ξεκίνησε τις σπουδές της στο πανεπιστήµιο, 

το θέµα έρωτας παραµερίστηκε. 
Μέχρι που εµφανίστηκε ο Παύλος. 

Η σχέση τους εξελίχθηκε ο' έναν 
παθιασµένο έρωτα. Μέχρι εκείνο το πρωί που n είδηση για 
ένα τραγικό δυστύχηµα τράνταξε όλη την Ελλάδα κι έφερε 
αφόρητο πόνο στην Ελπίδα. 

«Φίλες για πάντα», Jennifer Weiner, 
εκδ. «∆ιόπτρα». Μια σπουδαία, ξεκαρδιστική 

περιπέτεια που σου κόβει την 
ανάσα. Μια ιστορία για την προδοσία 
και την πίστη, την οικογένεια και τα µυστικά 

των µικρών πόλεων.Ένα βιβλίο 
για τη ζωή που κυλάει µες στην τραγωδία, 

για τον έρωτα που φανερώνεται 
εκεί που δεν τον περιµένεις και για 
τους δεσµούς που κρατάνε δύο φίλες 

Ες για παντα 

ενωµενεβ για παντα. 

«S.Ε.C.R.ΕΤ.», Adeline Marie L., εκδ. 
fT^ «Πατάκης». Μετά το θάνατο του συζύji^O> 

γου της, n ζωή της Κέισι είναι γεµάτη 

λ ^ µοναξιά. Ο κόσµοβ tns θα αλλάξει 
άρδην όταν θα ανακαλύψει το ηµερολόγιο 

που άφησε πίσω της µια µυστηSECRET 
ριώδης γυναίκα στο εστιατόριο όπου 

εργάζεται n Κέισι. Οι συγκλονιστικές, 
ωµές εξοµολογήσεις που περιέχει τη 
σοκάρουν και τη συναρπάζουν την 
ίδια στιγµή, και στο τέλος την οδηγούν 

στο S.Ε.CR.Ε.T., µια µυστική εταιρεία που βοηθάει γυναίκες 
να πραγµατοποιήσουν τις mo µύχιες ερωτικές φαντασιώσεις 

τους. 
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