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Ο κήπος των πειραµάτων 
Οταν οι επιστήµονες δηµιούργησαν 

τα γενετικά τέλεια παιδιά, 

όλοι νόµιζαν ότι το µέλλον 

της ανθρώπινης φυλής είναι 

εξασφαλισµένο. Αν και n 

πρώτη γενιά ήταν σχεδόν αθάνατη, 

ένας ιός σκορπά το θάνατο 

στις επόµενες γενιές. Είκοσι πέντε χρόνια 

ζωής το όριο ηλικίας για τους άντρες, είκοσι για τις 

γυναίκες. Ανθρωποι που µετατρέπονται σε ωρολογιακές 

βόµβες. Επιστήµονες γενετιστές που ψάχνουν 

απεγνωσµένα το αντίδοτο. Νεαρά κορίτσια 

που απάγονται για να γίνουν «νύφες» και να «παράγουν» 

όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά για 

να µην εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος από τη γη. 

Η δεκαεξάχρονη Ρίνα έχει µόλις τέσσερα χρόνια 

ζωής όταν πέφτει θύµα απαγωγής από τους «Συλλέκτες» 

και οδηγείται στον Κήπο των Πειραµάτων, 

στον µαγικό κόσµο των ψευδαισθήσεων... 

ΣΐΙΥΥΡαφέας: DeStaefano Lauren 

Εκδοτικός ΟΪΚΟς: ∆ιόπτρα 

Ενδ.ηµη:14,40€ 

Η σιωπή των νεκρών 
Συνταξιούχος αστυνοµικός, ο 

Κριστιάν -µοναχικός, αλλά δεινός 

χορευτής του τάνγκο- ζει 

βουτηγµένος σε τύψεις. Απέτυχε 

στην τελευταία υπόθεση 

της σταδιοδροµίας του. Χαρακτήρισε 

ως αυτοκτονία τον θάνατο 

ενός Αραβα, πρώην αστυνοµικού, παρά τις 

σοβαρές αµφιβολίες της αδελφής του νεκρού. Για 

να λυτρωθεί από τις ενοχές του, ξαναπιάνει την 

υπόθεση από την αρχή, µε τη βοήθεια ενός νεαρού, 

λάτρη των αστυνοµικών ιστοριών. Η έρευνά του 

αποκαλύπτει µια σειρά ύποπτων θανάτων και τον 

οδηγεί στον «Πρέσβη», διακεκριµένη προσωπικότητα 

της περιοχής, που είναι αναµεµειγµένος σε 

διάφορες σκοτεινές υποθέσεις, από τράφικινγκ κοριτσιών 

από την Βόρεια Αφρική, µέχρι συναλλαγές 

µε εξτρεµιστικές ισλαµιστικές οργανώσεις. 

Συγγραφέας: Noziere jean-Paul 

Εκδοτικός ΟΪΚΟς: Πόλις 

Ενδ,ηυή: 14,40€ 

Υµνοι στη νύχτα 
Η απέραντη θλίψη που προκάλεσε στον Νοβάλις ο πρόωρος θάνατος της αγαπηµένης 

του, Σοφί φον Κούν, έδωσε το έναυσµα για τη συγγραφή ενός από τα σπουδαιότερα 

έργα του πρώιµου ευρωπαϊκού ροµαντισµού, των Υµνων στη Νύχτα. Από παράφορα 

ερωτικοί έως βαθιά θρησκευτικοί, οι Υµνοι αποκρυσταλλώνουν την έσχατη αγωνία του 

Νοβάλις να αναπλάσει ποιητικά την πραγµατικότητα, να µετασχηµατίσει σε ποιητική 

πράξη το ίδιο το ροµαντικό ιδεώδες, όπως το όρισαν θεωρητικά σι αδερφοί Σλέγκελ και 

ο περίφηµος «Κύκλος της Ιένας». «To σύµπαν των Υµνων είναι χριστιανικό αλλά και ευρύχωρο. 

Αγκαλιάζει µέσα του όλη σχεδόν την ελληνική µυθολογία... Οµως, n ιστοριονοµία 

του Νοβάλις είναι αισιόδοξη και συνδυαστική.» (Κώστας Κουτσουρέλης) 

Συγγραφέας: Novalis 

Εκδοτικός Οίκος: Περισπωµένη 

Ενδ.ΤΙΙΐή: 13€ 
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